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Prachatice určily oficiální místa pro opékání buřtů
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PRACHATICE

K netradičnímu kroku přistoupila radnice v Prachaticích. Stanovila dvě oficiální veřejná ohniště, kde si zájemci mohou opékat buřty
a pořádat táboráky. Město dalo dvěma ohništím, která lidé stejně využívali často, oficiální ráz.

"Vybavili jsme je protipožárními prvky, nechali vysypat nehořlavým materiálem. Ohniště jsou ohraničena kameny, nejsou v jejich

blízkosti dřeviny, které by mohli začít hořet a je tam i písek na dohašení," uvedl starosta Jan Bauer (ODS).
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Ohniště jsou u Fefrovského potoka a na Dubovém vršku. U ohnišť jsou instalované informační tabule s pravidly, jak se mají lidé
chovat a též nechybí ani telefonní čísla na hasiče. "Náklady na úpravu jsme použili z rozpočtu na údržbu města a zeleně. Věříme,

že ohniště budou plnit svou funkci a nestanou se terčem vandalů," dodal Bauer.

Využívaná budou zřejmě hojně v hlavní turistické sezóně, tedy od jara až do podzimu. Sejít se zde mohou lidé ale například i v zimě,
na různých menších oslavách či setkáních, nebo si tu mohou opékat brambory.

Rozdělávat oheň ale mohou pouze dospělí, nebo děti, ovšem za jejich dozoru.

Autor / zdroj: Mediafax

REKLAMA

 
Akumulátory, baterie, nabíječky, napájecí zdroje
Provádíme opravy, repase a testy všech akumulátorových baterií pro ruční aku-nářadí, domácí spotřebiče a počítače.

 
StahniPobyt.cz - Vaše dovolená se slevou 40%-70%
Navštivte náš nový portál, který přináší nabídky zaměřené výhradně na pobyty, výlety a cestování se slevou 40% a více.
Cestujte více – plaťte méně!!!

 
Radiátory Laurens do celého domu
Prodej koupelnových, designových, litinových a sekčních radiátorů značky Laurens. Nabídka designových ventilů a
příslušenství.

 
UPC Česká republika, a.s.
Poskytovatel televizních služeb a vysokorychlostního internetu. Kabelová televize, internetové připojení a telefonní služby za
výhodných podmínek.
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Ve Slaném srazilo auto tříleté dítě, to skončilo v nemocnici

Tropického počasí se dočkáme až po deštivém víkendu

MS v inline hokeji IIHF: Češi porazili Švédy 8:4 a jsou ve finále turnaje
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