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Deník jede k vám.
Navštívíme Kostelní Radouň
Vážení čtenáři, přinášíme
vám další díl našeho projektu s názvem Deník na
návštěvě. Na webových
stránkách Deníku se budete moci tentokrát dočíst
o obci Kostelní Radouň, která leží deset kilometrů
severně od Jindřichova Hradce ve výšce 520 metrů
nad mořem. Osada se připomíná již v 90. letech 13.
století, a to roku 1296. Letos tak obyvatelé a samospráva oslavili 725 let od vzniku svého bydliště.
V současnosti má 300 obyvatel. Jednou z nejstarších staveb na jejím území je kostel sv. Víta, podle
kterého se obec také jmenuje. V interiéru je zachované gotické presbyterium a sakristie. Chráněnou památkou je i socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1771 stojící na místním hřbitově, která byla
před dvěma lety restaurována. Letos si místní připomněli 250. výročí od zhotovení. Mezi významné
rodáky patří spisovatel J. R. Hradecký, vlastním
jménem Josef Roubíček, který se narodil v roce
1885 v čísle 43. Ze stavení číslo 44 pocházel otec
hudebního skladatele Vítězslava Nováka. (lep)

Rozhledna v pralese.
Vidět můžete Alpy i jeleny

vwww.jindrichohradecky.denik.cz

Dobré místo pro život

Nejkrásnější adventní věnce
vznikají u Lipového dvora
Dámy nejen z Prachatic
při svém setkání vyrobily
vánoční dekorace.
JANA VANDLÍČKOVÁ

Prachatice – Hromady přírodního materiálu a nepřeberné množství fantazie. To
je potřeba při adventním
tvoření, které si o víkendu
užívaly dámy z Prachatic a
jejich okolí jenom pár metrů
nad městem.
Do svého království u Lipového dvora je pozvala Jitka
Kottová. Výsledkem odpoledního snažení jsou originální adventní věnce vytvořené vlastní rukou. „Každá
z nás přinesla nějaký materiál jak pro sebe, tak na výměnu s ostatními, a něco
dobrého na zub. Chceme si
tvořivé odpoledne užít
v dobré náladě,“ popisovala
Jindra z Českých Budějovic,
která po zhruba dvou hodinách vyrobila svůj první adventní věnec. Cenné rady jak
vyrobit dokonalou adventní

HOSTITELKA. Jitka Kottová z Prachatic pozvala kamarádky do
svého domu na Lipovém dvoře. Dámy tam vily adventní věnce. Ty
nejkrásnější vyrobila sama hostitelka a posloužily jako inspirace
pro ostatní. Foto: Deník/Jana Vandlíčková

výzdobu na místě kamarádkám předávala nejen Jitka
Kottová, ale i Růženka Vinciková. Vlastně každá z pří-

tomných dam přispěla nějakou novinkou, materiálem,
zkušeností nebo radou.
Na pracovním stole tak

byly k mání tradiční jedlové
či borovicové větve, které
slouží jako základ adventního věnce, ale i nevšední větve cedru libanonského, který
zdobí zahradu jedné z přítomných. Ke zdobení zase
posloužil břečťan, cesmína a
další nepřeberné množství
nasušených rostlin.
Inspiraci, jak by mohl adventní věnec vypadat, měla
Jitka Kottová připravenou
jak na obrázcích, tak i v podobě již vytvořených věnců,
které vyrobila na přání pro
své nejbližší. „Našim setkáním říkáme dámský klub.
Popovídáme si, předáme si
zkušenosti a vyrobíme výzdobu,“ vysvětlila Jitka Kottová, která ve svém domě
nad městem takové setkání
pořádá několikrát do roka.
„Když zrovna nevijeme adventní věnce, povídáme si
například o bylinkách nebo
zorganizujeme pro radost
výstavu obrazů či jiného
umění,“ dodala na závěr Jitka
Kottová.

Nárazová odorizace plynu pomůže lépe
objevit netěsnosti v rozvodech
Celé panorama Šumavy, jako je například Libín,
Kleť, Chlum, Bobík, Hochficht, Plechý, Stožec,
Třístoličník a pokud vyjde počasí, tak i Alpy můžete zahlédnout z dřevěné rozhledny Boubín,
která se nachází uprostřed Boubínského pralesa.
A ten, kdo bude mít štěstí a trpělivost, si může
odnést i snímek vznešeného krále lesa.
Boubínský prales, mnohdy přezdívaný „Srdce
Šumavy“, leží na jihovýchodním úpatí hory Boubín. Již v roce 1858 byl vyhlášen národní přírodní
rezervací a věk nejstarších stromů je odhadován
na 300 až 400 let.
Více najdete v galerii na www.jindrichohradecky.denik.cz v rubrice čtenář reportér. Za
snímky děkujeme Miroslavu Peckovi z Lenory.

Jižní Čechy – Ode dneška do
pátku 26. listopadu je pro
celou Českou republiku a
všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace
plynu. Společnost EG.D ji
provede v Jihočeském kraji a
na Pelhřimovsku. Lidé musí
v těchto dnech počítat se
zvýšeným zápachem zemního plynu. Cílem odorizace je
lepší diagnostika poruch a
netěsností v plynových rozvodech před topnou sezonou,
která se provádí pravidelně a
přispívá k větší bezpečnosti
dodávek.
Zemní plyn je bez zápachu,
proto se odorizuje. Po dobu

nárazové odorizace se do něj
dává více než trojnásobné
množství odorantu, který mu
dodává sirný zápach a pomáhá najít i drobné úniky.
Ty nejsou za normálního
stavu lidským čichem odhalitelné. „Pravidelná odorizace
zvyšuje bezpečnost dodávek
plynu, protože pomáhá najít
místa, kde plyn uniká. Pokud
zákazníci únik plynu zaregistrují, prosíme je, aby zavolali na poruchovou službu
plynu na telefon 1239,“ vysvětluje vedoucí dispečinku
22 kV a plynu v Českých Budějovicích Jan Chromý. Dodávky plynu nebudou během

těchto dní omezeny a zákazníci mohou tuto zkoušku
využít také k odhalení menších úniků v domácnostech.
Na distribučním území
EG.D řeší její zaměstnanci
každý rok několik stovek
nahlášených úniků plynu.
Z toho je drtivá většina na
zařízení zákazníků, která začínají za hlavním uzávěrem
plynu a jsou za ně odpovědní
majitelé nemovitostí. Pokud
je závada na zařízení EG.D,
opravuje jí na své náklady
distributor. Když je závada za
hlavním uzávěrem plynu,
nese odpovědnost za opravu
vlastník zařízení. (tt)

DOMÁCNOSTI mohou odorizaci využít i k odhalení drobných úniků plynu u svých zařízení. Foto: EG.D

Havaroval
s alkoholem
České Budějovice – Nehoda
se stala v sobotu před šestou
hodinou ranní v Českých
Budějovicích. Jednadvacetiletý řidič jel ve vozidle značky Hyundai a na křižovatce
ulic Husova, Boreckého a
Nedbala nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem
a vlastnostem vozidla, vyjel
mimo komunikaci na chodník a narazil do oplocení
jednoho domu a do elektrického rozvaděče. Policisté
přijeli na místo nehody a při
dechové zkoušce zjistili pozitivní výsledek přes 1,8 promile alkoholu v dechu. Při
nehodě vznikla škoda ve výši
90 000 korun. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. (to)

