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Policie ÈR

Hledají se svìdci dopravní nehody
MILEVSKO - O srážce cyklisty

s automobilem, ke které došlo
v pondìlí 16. èervence kolem 16. ho-
diny v Masarykovì ulici v Milevsku
(informaci pøineslo minulé vydání
Milevských novin). Cyklista na pán-
ském jízdním kole i øidiè osobního
vozu Ford Galaxy projíždìli Masa-
rykovou ulicí ve smìru od centra na
Petrovice. Za køižovatkou
s Jeøábkovou ulicí øidiè osobního
vozu pøibrzdil, dal smìrovku a zaèal

odboèovat vlevo do dvora. Za ním
jedoucí dvacetiletý cyklista z dosud
nezjištìných pøíèin narazil do zadní
èásti vozu a utrpìl pøitom lehké zra-
nìní.

Policie žádá svìdky této dopravní
nehody, kteøí by svým svìdectvím
mohli pøispìt k jejímu objasnìní, aby
se osobnì nebo telefonicky pøihlásili
na Skupinì dopravních nehod
v Písku, tel. 974 235 260 nebo
974 235 111.                               -rav-

Odsouzený dopaden
MILEVSKO – Milevským poli-

cistùm se ve ètvrtek 19. èervence po-
daøilo zadržet odsouzeného jednatøi-
cetiletého muže z Písecka, a to na zá-
kladì pøíkazu k dodání do vazební
vìznice, vydaného Okresním soudem
v Písku. Dotyèný muž byl po zadrže-
ní pøedán eskortì Vìzeòského eskort-
ního oddìlení z Èeských Budìjovic a
pøevezen do vazební vìznice v jiho-
èeské metropoli.

Drahý pohled z mostu
ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ –

Nepøíjemné pøekvapení èekalo na èty-
øicetiletou ženu z Chomutovska, kte-
rá v pátek 20. èervence zaparkovala
svùj vùz na parkovišti u Žïákovské-
ho mostu. Pouhých deset minut sta-
èilo neznámému pachateli k tomu, aby
z øádnì uzamèeného vozu Škoda Fa-
bia odcizil satelitní navigaci, ovládací
panel s rádiem a batoh s fotoapará-
tem, finanèní hotovostí, mobilním te-
lefonem a osobními doklady. Zlodìj
zpùsobil majitelce vozidla škodu za
zhruba 30 tisíc korun. Po pachateli a
odcizených vìcech pátrají milevští
policisté.

Šel po cigaretách
HREJKOVICE – V noci z 20.

na 21. èervence se do prodejny smí-
šeného zboží vloupal neznámý pacha-
tel. Do uzamèeného objektu vnikl
násilím a uvnitø se poøádnì napako-
val – odnesl si pøesnì nezjištìný po-
èet krabièek cigaret rùzných znaèek.
Zpùsobená škoda byla pøedbìžnì
vyèíslena na deset tisíc korun. Pøípad
šetøí milevští policisté.

Cyklista spadl
neznámo proè

KØENOVICE – V pondìlí 23.
èervence v 19 hodin došlo na køižo-
vatce místních komunikací k pádu tøi-
aètyøicetiletého cyklisty z Písecka.
Dotyèný projíždìl na kole Kellys
Cross ve smìru k návsi a v místì køi-
žovatky, kterou projíždìl v pøímém
smìru, spadl z neznámých pøíèin s
kolem na vozovku. Pøi pádu utrpìl
lehké zranìní, proto byl z místa neho-
dy pøivolanou záchrannou službou
pøevezen do písecké nemocnice na
ošetøení. Alkohol u cyklisty nebyl zjiš-
tìn, ke zranìní jiných osob nedošlo.
Technická závada na kole nebyla na
místì zjištìna ani uplatnìna.

Policie ÈR žádá pøípadné svìdky
této dopravní nehody, aby se ozvali
na linku 158 nebo pøímo dopravním
policistùm na telefonní èíslo
974235254 a svým svìdectvím po-
mohli nehodu objasnit.             -rav-

Jediný milevský fotoateliér konèí
MILEVSKO – Vedoucího milev-

ské fotoslužby Josefa Neumanna jsou
jeho zákazníci zvyklí vídat spíše za
kamerou než pøed ní. Dùvod, proè se
tentokrát ocitl pøed objektivem, je je-
diný - milevský fotoateliér konèí.

Družstvo Fotografia Èeské Budì-
jovice mìlo ještì pøed deseti lety ko-
lem dvaceti poboèek v Jihoèeském
kraji, dnes jich má sotva pìtinu. Níz-
ké tržby vedly vedení družstva k roz-
hodnutí ukonèit provoz i v milevské
poboèce.

Zákazníci pøecházejí z kinofilmu
na digitální fotografii a film si již ne-
musejí nechat zpracovávat ve fotola-
boratoøi, ale prohlédnou si jej doma
na poèítaèi, fotografie si vytisknou na
domácí tiskárnì. S pøíchodem nových
cestovních pasù, obèanských a øidiè-
ských prùkazù se potøebné fotografie
zhotovují pøímo na mìstském úøadu.
A pokud lidé ještì vùbec na kinofilm
fotografují, nosí své filmy ke zpraco-
vání do levných supermarketù. Zbý-
vají tedy jen školáci a studenti, kteøí
potøebují fotografii na školní a jízdní
prùkazky anebo dùchodci, kteøí se fotí
na prùkazku ZTP. Tìm už napøíštì
nezbyde než zajet si do Písku nebo
do Tábora.

Také zboží, které se døíve v milev-
ské fotoslužbì prodávalo, už nešlo na
odbyt. „Lidé nakupují fotoaparáty
pøes internet nebo v akèních nabíd-
kách supermarketù. Vùbec jim neva-
dí, že v tìchto gigantech se jim nedo-
stane odborné rady. Nìkde jinde v
akci zakoupený fotoaparát si pak klid-
nì pøinesou k nám a ptají se, jak s ním
mají zacházet. Co si mohu za takovou
službu úètovat?,“ povzdechl si Josef
Neumann.

Na hledání jiného øešení je pozdì,

Fotograf Josef Neumann v milevském fotoateliéru, zábìr, který se v dohledné
dobì stane historií.

Pokraèování ze strany 1
Starosta Kováøova Pavel Hroch

dodal, že i pøi evidentním rušení noè-
ního klidu má obec dost svázané ruce.

„Øešit nìkoho lze tehdy, když hla-
dinu hluku zmìøíme. A mìøení se
musí na hygienické stanici objednat
pøedem, není možné nìkoho zajistit,
aby pøijel mìøit na zavolání v pátek
v noci,“ vysvìtluje P. Hroch. Podle
jeho názoru si musejí hlavnì ti lidé,
kteøí pozemky pro podobnou akci
pronajímají, tedy Šindeláøovi
z Pøedboøic i ostatní, uvìdomit, že
hlukem vytrestají své sousedy,“ uza-

vøel starosta.
Vzhledem k pomìrnì nízké ná-

vštìvnosti na této technoparty mo-
hou sousedé snad i doufat, že reprí-
za se hned tak konat nebude. Pøeštì-
nický Musicfest pøitom konání další
hudební akce ve stejném termínu zøej-
mì nijak neohrozilo. Zaznamenal
dokonce mírný nárùst nad loòské tøi
tisícovky návštìvníkù. Jedná se ale
o jiný druh hudby a také žádné stíž-
nosti na neúmìrný hluk z pøeštìnické
hudební akce se podle vyjádøení
Mìstské policie v Milevsku nevy-
skytly.                                         -lk-

Technoparty u Pøedboøic...

rozhodnutí družstva Fotografia je de-
finitivní. Prodejna zavøe ve druhé
polovinì srpna, pøesné datum bude

vèas oznámeno pøímo na provozov-
nì.                                              -jch-

Kováøovan
v Rakousku

KOVÁØOV - Jihoèeský folklor-
ní soubor Kováøovan byl v nedìli 22.
èervence hostem lidové slavnosti v ra-
kouském mìsteèku Schweiggers.
Úèinkoval zde jako jediný zahranièní
host spoleènì s desítkami rakouských
souborù v rámci projektu, kterým Ji-
hoèeské folklorní sdružení rozvíjí vzta-
hy s Rakouskem. Zcela zaplnìné hle-
dištì vidìlo program Proè bychom
veselí nebyli. Rakouské publikum
mohlo obdivovat krásné kozácké kro-
je, zhlédnout jihoèeská koleèka, mi-
net, variace polky, obkroèák, a to
všechno s èeskými písnièkami.    -mš-

Hasièky jdou na radnici
PETROVICE -  S pátým místem

se z mezinárodní soutìže mladých
hasièù ve Švédsku minulý týden vrá-
tilo družstvo Èeské republiky, v nìmž
byly tøi mladé hasièky z Petrovic –
Markéta a Veronika Šejbovy a Zu-
zana Vanišová.

Hasièky z Petrovic vybojovaly
nejprve tøetí místo ve Støedoèeském
kraji, poté byly èlenky tohoto druž-
stva vybrány do støedoèeské repre-

zentace a jely na republikovou sou-
tìž do Zlína. Tam si svými výkony
ve vítìzném družstvu støedních Èech
øekly o nominaci do Švédska.

Velký úspìch nezùstal stranou
pozornosti v obci. Ve ètvrtek 26. èer-
vence v 18 hodin ocení starosta Pet-
rovic Petr Štìpánek úspìšné repre-
zentanty Petrovic v hasièském spor-
tu na radnici.

                                              -lk-


