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V SOBOTU byl na programu XXIX. ročník setkání Veterán
ski Župy Josefa Šimova Alše – Lyžce na Kvildě. Na tři desítky lyžařů v dobových kostýmech a na historických lyžích
se sešlo v poledne před kostelem sv. Štěpána a následně
všichni vyrazili krokem telemarským na Horskou Kvildu.

Události na Klatovsku

REGION | Zpravodajství
Dárek k narozeninám? Vězení
Klatovský soud potrestal Pavla Kuběnu
a Vojtěcha Šotta
za výrobu drog.
MILAN KILIÁN

Klatovsko – Dárek, o který
rozhodně nestál, dostal Pavel Kuběna z Bolešin. V den
jeho 35. narozenin ho totiž
klatovský soud poslal do
vězení. Stejně jako jeho kamaráda, Vojtěcha Šotta (34)
ze Švihova. Oba byli potrestáni za výrobu drog.
Oba muže v květnu 2016
přistihli podle obžaloby policisté ve chvíli, kdy v Kubě-

nově sklepě
jsem měl
vyráběli
doma, pro
něco jsme
pervitin.
Kuběna,
zajeli ke
kamarákterý byl v
minulosti
dovi a něco
měl Kuběna.
čtyřikrát
Ten obstaral i
soudně trestán, se k výro- P. KUBĚNA (vlevo) a V. ŠOTT. tablety Sudafedu, ze ktebě pervitinu
odmítl vyjádřit na policii i u rých jsme to vyráběli. Nepoužívali jsme ale běžné
soudu. To Šott, který má
vybavení, třeba místo chesedm záznamů v rejstříku
mické baňky jsme měli kotrestů, byl sdílnější a před
jeneckou lahev a místo vasoudem přiznal, že u Kuběřiče halogenovou lampu,“
ny pervitin skutečně vyrářekl Šott, jenž dodal, že
běl. „Vím, jak se pervitin
chtěli vyrobit cca 15 gramů
vyrábí. Zřejmě proto se mi
pervitinu, který by si rozKuběna ozval, že by potředělili napůl. To už ale neboval nějaký vyrobit. A já
stihli, výrobu ukončila polisouhlasil, ukecal mě. Něco

cie, která vtrhla do chaty v
Kamýku na Švihovsku.
Kuběnovi hrozil až pětiletý nepodmíněný trest.
Šott, jenž čin spáchal v
podmínce, ve které byl mimo jiné právě za nedovolenou výrobu a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, mohl
od soudu odejít dokonce až
s desetiletým „flastrem“.
Tak vysoké tresty nedostali,
ale pobytu za mřížemi neunikli. Soudce Jaromír Veselý
poslal Šotta na 26 měsíců
do věznice s ostrahou,
Kuběna by měl ve stejném
typu výchovného zařízení
strávit šestnáct měsíců.
Verdikt není pravomocný.

Foto: Václav Vostradovský

Vlak najel na Šumavě do padlého
stromu, nikomu se nic nestalo
Železnorudsko – V neděli ráno najel mezi Špičákem a Železnou Rudou na Šumavě vlak do padlého
stromu. „Událost nám byla nahlášena v 6.27 hodin.
Na místo vyjeli železnorudští hasiči a hasiči SŽDC
Plzeň. Ve vlaku jeli čtyři cestující, nikomu se nic
nestalo. Všechny jsme převezli do železniční stanice v Železné Rudě. Strom byl z kolejí odstraněn,“
informoval Deník krajský řídící důstojník hasičů
Zdeněk Housar. (ki)

Do muzea zavítají cestovatelé
Žihobce – V Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích
pokračuje série přednášek s cestovatelskou tematikou. „Ve čtvrtek 25. ledna od 18 hodin se můžete
těšit na besedu s Veronikou M. Rubínkovou z muzea v Dobré Vodě, která bude vyprávět o megalitických památkách Sardinie a Bulharska. V úterý 6.
února v 18 hodin pak představí Kateřina Bruzlová ze
Sušice Japonsko,“ zve Veronika Kočí z muzea. (ki)

Připomenou Přemysla Otakara II.
Klatovy – Památku českého krále Přemysla Otakara II., od jehož tragické smrti na bitevním poli
uplyne letos již 740 let, připomene sympozium,
které se bude ve dnech 2. a 3. února konat ve společenském sále Městské knihovny Klatovy. Občané
Klatov se tam mohou dozvědět řadu zajímavostí o
zakladateli města, jeho životním osudu, době, kterou výrazně ovlivnil, a chybět nebudou ani zajímavá fakta z období vzniku města. Sympozium o pátém českém králi odstartuje v pátek 2. února v 16
hodin na chodbě jezuitské koleje vernisáží výstavy
Česká středověká státnost v díle grafika Františka
Doubka, pak přijdou na řadu přednášky. V pátek v
17 hodin o Přemyslu Otakaru II. promluví Josef
Žemlička, v sobotu 3. února od 9 hodin budou mít
postupně přednášky Ivana Čornejová, Petr Čornej a
Václava Kofránková. (ki)

Pospíchal vystavil volnou tvorbu

Požár tvrze
policisté odložili

MILAN KILIÁN

Štěpánovice – Policie uzavřela vyšetřování loňského
požáru ve Štěpánovicích u
Klatov. Nikdo na něm podle
ní nenese vinu. Objekt, který
požár koncem loňského října zasáhl, je bývalá tvrz ze
14. století, která byla v 18.
století přestavěna na sýpku
a v posledních letech rekonstruována a obývána.
Plameny zasáhly střechu a
horní patro, majitel utrpěl
lehké zranění. Škodu policie
vyčíslila na bezmála dva
miliony korun. „Šetřením na
místě byla pravděpodobná
příčina požáru stanovena na
technickou závadu na komínovém tělese nebo elektroinstalaci. Bylo provedeno
ohledání místa a přivolán
policejní psovod se speciálně
vycvičeným psem na vyhledávání a zjišťování akcelerantů hoření i specialista na
elektroinstalaci,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské
policie. Dodala, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu obecné
ohrožení z nedbalosti a že si
policisté vyžádali znalecký
posudek z oboru kominictví.
„Nebylo zjištěno cizí zavinění a věc byla odložena,“
řekla Ladmanová. (ki)

Sušice – „Tady v Sušici jsem
s tvorbou začínal a tady v
Sušici s ní také končím,“
okomentoval pro Deník
svoji výstavu, která byla v
pátek slavnostně zahájena v
Galerii Sirkus v Sušici, výtvarník Josef Pospíchal (81).
Sušický rodák žije v Železné
Rudě a má na svém kontě
řadu ocenění.
„Měl jsem velké štěstí, že
jsem se narodil do rodiny
knihkupce, takže jsem měl
úžasný styk s literaturou a
ilustracemi. Propadl jsem
hlavně Ondřeji Sekorovi,
toho jsem hodně napodoboval. Ve škole a na gymnáziu jsem ilustroval sešity
a už v sedmnácti letech
jsem dělal scénografii pro
sušické ochotníky a pro
loutkové divadlo. Takové
byly moje začátky,“ zavzpomínal Pospíchal, který v šedesátých letech propadl
kreslenému humoru. Stal se
kmenovým kreslířem
humoristicko-satirického
časopisu Dikobraz a dosáhl
v této oblasti řady úspěchů.
Jeho práce byly vystavovány
po celém světě, získal různá
ocenění.
„Když už toho kresleného

SUŠICKÝ rodák Josef Pospíchal se dvěma ze svých děl, která najdete na výstavě v Sirkusu. Foto: Deník/Milan Kilián

humoru bylo moc, tak jsem
se uvolňoval volnou tvorbou, která je právě tady na
výstavě k vidění. Je tu výběr
prací od roku 1964 do současnosti,“ vysvětlil výtvarník, jenž se roky živil jako
celník, a v posledních deseti
letech můžete najít jeho
ilustrace i ve školních učebnicích. Poklonu mu při vernisáži složil například malíř
Miloslav Čelakovský. „Pozoruhodná je autorova

kreslířská linka. Má v sobě
jakousi samozřejmost, dynamičnost a sdělnost.
Zkrátka, je to čára filozofujícího humoristy. Ten humor má autor v sobě,“ uvedl
Čelakovský.
V Sirkusu je vystaveno 50
Pospíchalových děl (kresby,
grafiky a tempery). „Výstava
potrvá do 28. února, otevřena je denně,“ informoval
ředitel sušického kulturního
centra Karel Sedlecký.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM KLATOVSKÉ TEPLÁRNY PETREM BERÁNKEM O ZDRAŽOVÁNÍ TEPLA

Ceny tepla v Klatovech zvedla legislativa i náklady
DANIELA LOUDOVÁ

Klatovy – Někteří obyvatelé Klatov byli překvapeni
novou vyšší cenou za teplo.
Důvodem navýšení je několik aspektů, na které se
Deník zeptal přímo ředitele
Klatovské teplárny, a. s.,
Petra Beránka (na snímku),
podle něhož nejde o konečnou cenu tepelné energie.
V Klatovech se v letošním
roce zvedla cena tepla; co je
důvodem zdražení?

Cena tepla se rozděluje na
předběžnou a výslednou.
Nyní jsme nastavili předběžnou cenu pro rok 2018,
která je vypočtená na zá-

kladě předpokládaných nákladů. Na konci roku se pak
vypočte výsledná cena podle
skutečných nákladů, které
na výrobu a dodávku tepla
vzniknou. Navýšení ceny je
způsobeno změnou platné
legislativy, kde došlo ke
zpřísnění emisních limitů,
především na středních
zdrojích znečištění, na což
jsme museli reagovat poměrně velkou investicí do
odsíření kotle, abychom
splnili přísnější limity. Touto ekologizací se navýšily i
provozní náklady, a to především na vápenec, který se
využívá v procesu odsíření
paliva, na elektřinu a podobně. Zvyšují se i ceny za

energie a paliva, a to vše se
promítlo do ceny tepla. Investovali jsme také
do rozvodů tepelné energie,
když jsme vloni
instalovali dvě
nové výměníkové stanice,
a letos počítáme
s dalšími dvěma,
navíc budeme dělat rekonstrukci dvou plynových kotelen.
O kolik se tedy konkrétně
zvedla cena tepla a jak to
pocítí domácnosti?

Pokud porovnáme letošní
předběžnou cenu s předběžnou cenou z roku 2017,

tak jde o 36 Kč/ GJ bez
DPH. DPH je u cen tepla ve
výši 15 %. Při spotřebě běžného bytu s rozlohou 70
m² to dělá cca tisíc korun za rok, čili zhruba
80 Kč měsíčně. Výsledná cena roku 2017
se nyní zpracovává a
bude známa koncem
ledna, počítáme, že bude o
něco nižší, než se předpokládalo, takže pravděpodobně budeme lidem peníze
vracet.
Kolik domácností zásobuje
teplem Klatovská teplárna?

Je to zhruba 4000 domácností. Stav je stagnující
s mírným nárůstem. Vloni

se připojily dva bytové objekty u autobusového nádraží a letos se počítá s dalšími dvěma.
Některé bytové domy si dělaly nebo plánují dělat své
kotelny, zaznamenali jste
tento trend?

Není to nic masivního.
Zde je ovšem nutno upozornit, že ne všechny firmy,
které tuto změnu vytápění
bytových objektů nabízejí,
jednají na rovinu. Nesdělí,
jaké všechny náklady jsou s
výstavbou a následným
provozem vlastního zdroje
tepelné energie spojené.
Musí se počítat s počáteční
investicí, s opravami, s ná-

Porovnání cen

Předběžná cena tepelné
energie na rok 2017 v
Klatovech – 516,50 Kč/ GJ
bez DPH.
Předběžná cena na rok
2018 – 552,50 Kč/ GJ bez
DPH.
Předběžné ceny s DPH na
rok 2017 – 594 Kč/ GJ a na
rok 2018 – 635,40 Kč/ GJ.

klady na elektřinu, s povinnými revizemi, s kontrolami
a také s tím, že za nějaký
čas bude nutné kotel vyměnit. Pokud tedy o něčem
takovém bytový dům v
Klatovech přemýšlí, je potřeba si vše řádně spočítat.
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