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Vložit “hlavicka_mn.eps“

Vložit “paticka_mn.eps“,

Technoparty u Pøedboøic nenechala lidi vyspat
PØEDBOØICE – V noci z pátku

20. na sobotu 21. èervence se lidé
v øadì vesnic na Kováøovsku a Petro-
vicku moc nevyspali. „Bylo to pøíšer-
né. Celou noc se ozývalo jednotvárné
dunìní duc-duc. Museli jsme v tom
horku zavøít okna, ale nebylo to nic
platné,“ stìžovali si lidé až
v Dobrošovì. Mysleli, že jde o hluk
z pøeštìnického hudebního festivalu, i
když  bylo divné, že se zvuk nese úpl-
nì z jiné strany, jakoby od Kováøova.
Nìkolik lidí zavolalo na kováøovskou

obecní policii a tam se našlo i vysvìt-
lení. Na soukromých pozemcích u
Pøedboøic probíhala technoparty.

„Jednalo se o povolenou akci, kte-
rou organizátoøi nazvali Dance party.
Poøadatelé byli úplnì odjinud, jeden
napøíklad od Berouna. Pro uspoøádá-
ní akce od páteèního veèera do nedìle
jim tady pronajalo své pozemky osm
soukromých vlastníkù. Ohlašovací
povinnost poøadatelé dodrželi. Náš
úøad mìl ještì doplòující požadavky,
aby zajistili vìtší množství toalet a také

dodali víc ovìøených kontaktù na po-
øadatele. Když to všechno splnili, ne-
máme dùvod takovou akci nepovo-
lit,“ konstatoval starosta Kováøova
Pavel Hroch.

„V sobotu ráno už jsme ale regis-
trovali stížnosti lidí na noèní hluk. Obec-
ní policie se vydala na místo u Pøedbo-
øic, kde se pohybovalo asi sto až sto
padesát lidí. Oslovili jsme majitele ne-
movitosti a ze soboty na nedìli už byl
hluk znatelnì menší a v nedìli pak bylo
na místì jen asi ètyøicet úèastníkù,“ øekl

starosta. Podle nìj bylo zvláštní, že sa-
motné Pøedboøice zvuková vlna míjela.
Zato lidé na Kováøovsku, Hrazansku a
dokonce i u Petrovic si užívali nechtìné
noèní muziky.

Akci sledovala i státní policie.
„Monitorovali jsme dìní, ale
v souvislosti s touto hudební produk-
cí nebylo pøijato žádné trestní ozná-
mení a nebyl tedy dùvod k zásahu,“
uvedla mluvèí okresního policejního
øeditelství Hana Moltašová.

Pokraèování na stranì 3

Žena pøecenila
své síly a utonula

OSLOV – Silná bouøe, která se
ve ètvrtek 19. èervence ve veèer-
ních hodinách pøehnala nad zdej-
ším regionem, má nepøímo na svì-
domí i jeden lidský život. Pìtaèty-
øicetiletá žena z Novojièínska pøe-
cenila své síly a na soutoku Otavy
s Lomnicí, zhruba sto metrù od
bøehu v silném vlnobití utonula. Na
tìžko pøístupném místì zasahova-
la Letecká záchranná služba z Èes-
kých Budìjovic, ženu se ale ani po
dlouhém oživování nepodaøilo zre-
suscitovat.

Protože mezi místními chataøi se
mluví o tom, že k neštìstí došlo i
proto, že dotyèná žena byla pod vli-
vem alkoholu a tudíž si neuvìdo-
mila nebezpeèí, které jí ve vlnách
hrozí, požádali jsme o vyjádøení tis-
kovou mluvèí písecké policie Hanu
Moltašovou. „U utonulé ženy byla
naøízena soudní pitva, jejíž výsled-
ky ještì nejsou k dispozici a není
proto jasné, zda dotyèná byla pod
vlivem nìjaké návykové látky“,
uvedla mluvèí.

-rav-

V knihovnì se bude
batikovat

MILEVSKO – Ve støedu 25.
èervence od 8 do 11 hodin se v
mìs t ské  kn ihovnì  usku teèn í
Tvoøivá dílna, urèená dìtem.

Ty si  budou moci  vyzkou-
šet techniku batikování a oz-
dobit si  podle fantazie vlastní
donesené trièko. Mìlo by mít nej-

lépe bílou barvu.
Tvoøivá dílna bude probíhat

pod vedením knihovnice Zdeò-
ky Krpálkové.

Další akce se v dìtském od-
dìlení mìstské knihovny usku-
teèní poslední srpnovou støedu.

                                            -rav-

• Prvenství z Memoriálu Jana Tomáška pro fotbalisty FC ZVVZ A - strana 21

Pøípravný fotbalový
atraktivní

zápas mezi muži
FC ZVVZ A a Sokola Èížová

se uskuteèní
ve støedu 25. èervence

na letním stadionu
v Milevsku

od 17.30 hodin

V muzeu
Vejrovského

zemanství
v Branicích

probíhá salón
KRESLENÉHO

HUMORU
otevøeno v nedìli
od 14 do 16 hodin

Návštìvníci prázdninového kinematovlaku, který o víkendu zavítal i do Mi-
levska, si mohli ve výstavním voze zakoupit i nejrùznìjší suvenýry. Více informací
na stranì 6.                                                                        Foto Radka Velková


