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Královská kanonie pre-
monstrátů by zase ráda
směnou získala pozemky
kolem svých rybníků nad
klášterem, u střelnice a
kousek pozemku u kláštera.
Po vyvěšení záměru směny
přišly na radnici tři námitky.
V jedné z nich byla žádost
na odkoupení konkrétního
pozemku, ale bez uvedení
ceny. Dopoledne před jed-
náním zastupitelů navštívili
Martina Třeštíka zástupci
střeleckého sportovního

klubu. „Předali mi nové
materiály a žádají o odkup
dalších pozemků. Informace
přišly bohužel pozdě,“ vy-
světlil Martin Třeštík, proč
navrhl zrušit stávající záměr
na směnu pozemků a vy-
hlásit později záměr nový.
Zastupitel Miroslav Doubek
zpochybnil vlastnictví po-
zemku pod silnicí u ZVVZ.
Podle jeho informací jej ne-
měly Lesy ČR premonstrá-
tům vůbec vydávat, když na
něm vznikla stavba. (kob)

Celý text najdete na
www.pisecky.denik.cz

Novou knihu křtili moukou

Písek – Moukou ze středo-
věkého mlýna v Hoslovicích
pokřtili v přednáškovém
sále Prácheňského muzea
bývalí a současní majitelé
mlýnů knihu Jaroslavy Pi-
xové Za osudy klapajících
perliček. Autorka vydala již
několik knih o mlýnech
a mlynářích vždy kolem
jedné řeky. „Tentokrát jsem

vybrala mlýny napříč něko-
lika okresy, které jsou uni-
kátní svou architekturou,
vybavením nebo zajímavý-
mi osudy mlynářských ro-
din,“ říká spisovatelka.
Křest a následnou auto-

gramiádu obohatil svým
vystoupením houslista Ol-
dřich Vlček, majitel mlýna
v Dolních Nerestcích. (kol)

KŘEST.Novou knihu Zaosudy klapajících perliček pokřtili bývalí či
současnímajitelémlýnů (zleva) Vladimír Souhrada (Srlín), Rozálie
Vítová (Běleč uPrachatic), Oldřich Vlček (Dolní Nerestce), Zdeněk
Souhrada a spisovatelka Jaroslava Pixová. Foto: Deník/Libuše Kolářová
Více informací i fotogalerii najdete nawww.pisecky.denik.cz

Opraví tribunu
tenisového kurtu

Písek – Tribunu centrálního
kurtu v areálu tenisového
klubu v ulici U Výstaviště
čeká oprava. Stavební práce
za zhruba 944 tisíc korun
provede firma Kočí a. s.,
kterou schválila rada města.
Opravy se budou týkat pře-
devším východní tribuny,
úseku pro sezení a vodo-
rovné pochozí plochy. Nej-
větší rozsah prací je pláno-
ván u kovové konstrukce.
Obnoví se nátěry a částečně
vymění plechové krytí.
Začít by se mělo ve druhé

polovině září. Hotovo bude
do 15. listopadu. (lk)

Balóny zastíní nebe nad Lipenskem
Zhruba pětadvaceti
horkovzdušným baló-
nům patří od včerejš-
ka nebe v trojúhelníku
Černá v Pošumaví,
Dolní Vltavice a
Frymburk, kde jsou
místa startů.

Lipensko – Akci uspořádal
jako nultý ročník Turistický
spolek Lipenska, který má
do budoucna v tomto směru
mnohem větší ambice.
„Letos si zkoušíme orga-

nizaci akce. Pro příští rok
bychom chtěli překonat re-
kord v počtu najednou
startujících balónů. Chtěli
bychom jich padesát, s vět-
ším zapojením zahraničních

balónářů,“ informoval Deník
předseda představenstva
Turistického spolku Lipen-
ska Jiří Mánek.
Pokud bude přát počasí,

první dnešní vzlet je situo-
ván do Dolní Vltavice a za-
čne v 7 hodin. Ti, kteří si
v sobotu nedokážou při-
vstat, mají ještě jednu šanci
v 17.30 hodin v Černé

jednu
Černé
jednu

v Po-
šumaví.
Zítra je naplánován hro-

madný vzlet v 7 hodin
z Frymburku. Pokud by jej
zmařilo počasí, organizátoři
ho přesunou opět na 17.30
hodin. Místo startu ale bu-
dou muset přizpůsobit ak-
tuální meteorologické situ-
aci.
Pořadatelé odhadují účast

více než 500 osob. Poletí
i někteří starostové z Li-
penska. (hoho)

KOCHATSE. Jak vypadají z výšky lipenské zátoky,malebnéosady
a obce v okolí jihočeskéhomoře? Foto: Turistický spolek Lipenska

ZASADILA JI
SÝKORKA

UNIKÁTNÍ SLUNEČNICE.
Na zahradě za domem paní
Bohumily z Vodňanska si za-
sadila slunečnici zřejmě sý-
korka. V současné době měří
rostlina 410 cm a má 79 květů.
Pokud všechny zdárně odkve-
tou, vysypou se z nich na tisíce
slunečnicových semen. Paní
Bohumila nám řekla: „Mladé
sazenice slunečnice jsem si za
domem všimla začátkem čer-
vence. Už roky máme na
okenní římse umístěné krmítko
pro ptáky a asi nám sem se-
mínko zanesla sýkorka. Rostli-
ně jsem nevěnovala žádnou
péči, dokonce jsem ji ani ne-
zalévala. Možná právě proto si
své místo na naší zahradě
rozhodla uhájit sama.“ U slu-
nečnice pak paní Bohumila
vyfotila autorku textu. (lep)

Předstírala žízeň a senior přišel o úspory
Policie hledá svědky, kteří
by mohli pomoci s pátráním.

Hospříz – O finanční úspory
přišel senior z Hospříze ne-
daleko Jindřichova Hradce,
ke kterému se v úterý do-
poledne vloudily dvě ženy.
Jak upřesnila tisková

mluvčí policie Hana Mille-
rová, k činu mělo dojít
v době od 9 do 9.30 hodin.
„První neznámá pachatelka
vstoupila bez souhlasu po-

škozeného do jeho domu
a pod záminkou žízně vešla
do kuchyně, kterou do pří-
chodu seniora prohledala a
odcizila z komody v kuchyni
finanční hotovost ve výši
dva tisíce korun,“ popsala
mluvčí.
Poté dotyčná záměrně

odváděla pozornost seniora,
aby dala prostor druhé ne-
známé, která v nestřeženém
okamžiku vklouzla do lož-
nice, prohledala ji a odcizila
peněženku s finanční hoto-

vostí ve výši 125 tisíc korun.
Poté obě ženy odešly.
Kriminalisté nyní žádají

veřejnost o pomoc při vy-
šetřování. „Kdo si všiml po-
hybu dvou žen, z nichž jed-
na byla silnější postavy a
blond vlasů, po obci Hospříz
v úterý 12. září v dopoled-
ních hodinách či viděl na-
příklad dvě ženy nasedat do
auta, nechť se přihlásí jin-
dřichohradeckým krimina-
listům na linku 158,“ vyzývá
Hana Millerová. (jop)

Chtěla bych touto cestou poděkovat

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉMU ODDĚLENÍ NEMOCNICE PÍSEK,

zejména panu MUDr. Janu Nežádalovi
a staniční sestře

za mimořádně obětavou péči mého syna Lubora Diviše.

Děkuje maminka.
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St ední zem d lská škola v Písku a Okresní agrární komora v Písku 
po ádají 

pod záštitou hejtmanky Jiho eského kraje Mgr. Ivany Stráské 
a senátora Ing. Karla Kratochvíle 

  

DEN ZEM DELCE 
A VENKOVA PÍSEK 

na Školním statku v Dobešicích 
22. zá í 2017 od 9 do 16 hodin a 23. zá í od 9 do 14 hodin 

Program pátek  
seminá  na téma voda v krajin

prohlídka areálu školního statku (zví ata, historické zem d lské stroje a ná adí) 
výstava moderní zem d lské techniky na nádvo í školního statku 

ukázky práce s ko mi, st íhání ovcí, práce se v elami 
ukázka práce ková e a podková e, ukázka ošet ení pazneht  skotu 

prohlídka BPS (bioplynové stanice)
ochutnávka grilovaného masa z prasete plemene slovenská mangalica 

Den otev ených dve í v prostorách zem d lské školy 
Parkování a ob erstvení zajišt no

Program sobota 
Komentovaná prohlídka školního statku 

Den otev ených dve í v prostorách zem d lské školy 
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