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1.1.2010 13:16 - Obyvatelé Prachatic už vědí, kde si mohou legálně opékat buřty nebo brambory. A

kde si také mohou dělat táboráky. Radnice jim k tomu připravila dvě oficiální ohniště.

Novinku, která zřejmě nemá v republice obdoby, zavedly Prachatice proto, aby upravily provoz na
místech, kde lidé rozdělávají ohně. Hlavně v turistické sezóně."Jedno ohniště je u Fefrovského potoka na
Lázních sv. Markéty, druhé na Dubovém vršku," řekl starosta Jan Bauer (ODS).

Město tak dalo dvěma ohništím, která veřejnost často používala, oficiální statut a vybavila je
protipožárními prvky.

"Nechali jsme je vysypat nehořlavým materiálem, ohraničili kameny, odstranili jsme z jejich blízkosti
náletové dřeviny a přidali písek na dohašení," doplnil starosta města.

Radnice nechala u ohnišť také instalovat nové tabule s pravidly rozdělávání ohně a s telefonními čísly na
hasiče. Zástupci města nyní věří, že místa pro rozdělávání ohňů budou sloužit občanům města k
příjemnému trávení volného času a nestanou se terčem vandalů.

Náklady na úpravu ohnišť pokryl městský úřad z peněz na běžnou údržbu veřejných prostranství.
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