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V posledních měsí-
cích jsem zazname-
nal v médiích určité 
připomínky, týkající 
se aktivit města ve 
snaze získávání růz-

ných dotací. Kdybych se měl ještě krátce 
ohlédnout za rokem minulým, pak je mou 
milou povinností konstatovat, že městu se 
podařilo v uplynulém roce na své projekty, 
podle zatím neauditovaných údajů, získat 
a profinancovat největší objem dotací 
od roku 1989. Celkový objem získaných 
dotací po odečtení příspěvků na státní 
správu a sociální agendy byl přibližně 
75 mil. Kč. Největší objem byl z prostředků 
Evropských fondů, které přerozdělují různá 
ministerstva. Z Ministerstva životního pro-
středí a Státního fondu životního prostředí 
to byly dotace na rekonstrukci a zateplení 
našich škol (ZŠ Národní 6,9 mil. Kč, 
ZŠ na Zlaté stezce 9,8 mil. Kč, ZŠ speciální 
1,9 mil. Kč), Domu s pečovatelskou službou 
Skalka 6,0 mil. Kč a na výstavbu sběrného 
dvora a kompostárny 18,7 mil. Kč. Z Regio-
nálního operačního programu to bylo 
15,5 mil. Kč na výstavbu sportovní plochy 
pro bruslení a hokejbal. Z Evropských fondů 
spravovaných Ministerstvem pro místní roz-
voj jsme získali finanční podporu na povod-
ňový plán v objemu 1 mil. Kč apod.. Z Evrop-
ské investiční banky pak 1,5 mil. Kč jako 
př ímou investiční podpor u k úvěr u 
na rekonstrukci již výše zmíněných škol. 
Další menší dotace jsme získali na naše 
památky z Ministerstva kultury ve výši 
2,1 mil. Kč, z Jihočeského kraje na více než 
dvě desítky menších projektů celkem 2,9 mil. 
Kč, Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rekonstrukci chodníku ve Slámově ulici 
1,1 mil. Kč a mnoho dalších. Nemalé 
finanční prostředky si získaly též naše pří-
spěvkové organizace a další společnosti 
svým vlastním přičiněním a na vlastní účet, 
které v celkovém součtu nejsou. Je zřejmé, 
že Městu Prachatice a jeho zřízeným a zalo-
ženým organizacím se čerpat dotace sku-
tečně daří. Je to zásluha mnoha lidí působí-
cích jak v rámci úřadu, tak těchto organi-
zací, za což jim patří veliký dík.
Ani v letošním roce v našich aktivitách v zís-
kávání finančních prostředků s dotací nepo-
levíme. Už jsme zažádali, anebo se chystáme 
zažádat o celou řadu různých dotací 
a grantů na celou řadu projektů. Z těch nej-
větších to bude například žádost na výstavbu 
vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních 
vod na Libínském Sedle. O úspěšnosti žádostí 
budeme veřejnost včas informovat.
Příjemný březen. Ing. Martin Malý

Starostův 
sloupek

První dětská slova – máma, táta a postupně mnoho dalších – způsobují od dětství 
radost. Jak človíček roste, přechází od poslouchání a opakování slov ke znalosti jejich 
psaní a čtení s porozuměním. A jak člověk dozrává a běží životem, začíná věřit takovým 
slovům, kterým nejen rozumí, ale především chce věřit pouze on sám. Schopnost mlu-
vit je velký dar lidstvu, ale zároveň způsob sdílení je i mocnou lidskou zbraní. O důleži-
tosti zacházení se slovy svědčí mimo jiné kniha Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize, 
kde hned první dohoda říká Nehřeš slovem! Tato dávná toltécká moudrost zná, že slo-
vem se dá pohladit, pokárat, povzbudit, poučit, vyvolat smích, vyznat lásku a nechť si 
také každý čtenář doplní podle své zkušenosti. Mluvení a užívání slov odráží nikoli stu-
peň dosaženého vzdělání člověka, ale jeho úspěšný či neúspěšný život, jeho náladu 
a jeho vlastní charakterovou ukotvenost. Na jedné straně je štěstí, že v pluralitní demo-
kratické společnosti patří svoboda projevu k základním občanským právům. Toto právo 
moudří lidé dokonce zakotvili v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 
Na té druhé straně je třeba mít na paměti, že na rozdíl od absolutního práva svobody 
myšlení se při výkonu projevu musí respektovat právo, které ochraňuje a respektuje 
toho druhého. Evropský soud pro lidská práva stanovil řadu forem projevu, které jsou 
považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě. Společným jmenovatelem těchto pro-
jevů je zášť a nenávist. 
Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání nejen v březnu nabízí mnoho setkání 
s mnoha tisícovým knihovním fondem a s lidmi, kteří umí se slovy zacházet a mají 
co sdělit posluchačům. Připravuje takové akce, během nichž se zviditelní kvalitní práce 
odborného týmu v knihovně, ale i podpora města Prachatice. 
Posuďte sami. Připravujeme na každý měsíc výstavu, s oblíbenou a velice úspěšnou ilus-
trátorkou Zdeňkou Študlarovou pod odborným dohledem historičky Mgr. Jany Mazáč-
kové výstavu k připomenutí velké osobnosti českého národa Karla IV. Pozveme vás 
na mnohá literární setkání. Určitě nezapomenutelné bude s panem profesorem Marti-
nem Hilským, který v roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jme-
nován čestným členem Řádu britského impéria. Prezident republiky Václav Klaus 
ho 28. října 2011 vyznamenal za zásluhy v oblasti kultury a školství. Den předtím obdr-
žel z rukou ministra kultury Státní cenu za překladatelské dílo. V roce 2015 získal 
hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za překlad kompletního díla Williama Shake-
speara do češtiny.
Budeme se setkávat v Literární kavárně v Domově seniorů Mistra Křišťana, kde jsme 
od února prodloužili výpůjční dobu, a při čtvrtletním Klubu čtenářů seniorů. S panem 
Šmídem z Portusu si budeme rozšiřovat obzory tématikou Bezpečného virtuálního 
světa, s paní Schönbauerovou vítanou tématikou Školy finanční gramotnosti, s panem 
Horálkem a jeho kolegyní setkáními nad cizojazyčnou literaturou. S Českým centrem 
Praha nabídneme již po třetí Noc literatury, během níž nás známí herci seznámí s evrop-
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Akce k Březnu – měsíci čtenářů nabídne také oddělení pro děti a mládež prachatické knihovny.
 Foto Lucie Jiraňová
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Lednové zastupitelstvo města schválilo jeden z důležitých doku-
mentů – Strategický plán rozvoje města na léta 2015–2022. 
Jedná se o více než sedmdesátistránkový materiál, který se 
snaží obsáhnout podstatné, to, co bychom v následujícím 
období chtěli dosáhnout, na čem pracovat, popřípadě čemu se 
přiblížit. Dalo by se to shrnout jako určitá vize do budoucna 
na nejbližších sedm let. Vychází a navazuje na vše dobré, co se 
v našem městě podařilo za posledních několik let vybudovat. 
Je určitě potěšitelné, že už máme za sebou zásadní rekon-
strukce budov všech našich škol a školek a naprosté většiny 
fasád bytových i historických domů nejenom v centru města 
i opravených ulic a chodníků včetně nově postaveného sběr-
ného dvora. Nicméně je toho ještě hodně před námi. 
Nelze v jednom článku uvést vše, co tento materiál obsahuje, 
tak alespoň to podstatné. Jednou z priorit je bezesporu doprava 
a s ní spojená bezpečnost provozu chodců i řidičů. Z pohledu 
zlepšení dopravního připojení na hlavní silniční tahy se zde 
nachází dokončení dlouhá léta plánovaného obchvatu Pracha-
tic z Těšovic. Nově se v této oblasti objevuje projekt úprav 
Malého náměstí, který má význam také z pohledu architektury 
i památkové péče. Nechybí zde ani rekonstrukce ulic v kasár-
nách a na horním výjezdu z kasáren, jejichž cílem je zkvalitnění 
a zkapacitnění dopravy jak současně zastavěného, tak v územ-
ním plánu připravovaného ZTV Cvrčkov. S tím ruku v ruce 
musí dojít k odhlučnění střelnice.
Jsou zde uvedeny i priority z pohledu rekonstrukcí dalších ulic 
včetně sítí, jako jsou ulice Černohorská, Lesní, Za Továrnou, 
Hradební apod. V oblasti kulturního dědictví, cestovního ruchu 
a volnočasových aktivit je možné vyjmenovat například prově-
ření možností výstavby lanovky s případnými sjezdovými tra-
těmi z Libína nebo na Černé hoře od Volovic, záměr rekon-
strukce letního kina na multifunkční kulturní centrum. Samo-
zřejmostí je snaha o zajištění odpovídajících nových prostor pro 
městskou knihovnu rekonstrukcí bývalé hasičárny.
Trvá také naše snaha o zápis středověké obchodní cesty Zlatá 
stezka a města Prachatice na seznam světového dědictví 
UNESCO. Samozřejmostí je pokračování oprav v oblasti památ-
kové péče, podpora a organizace mnoha kulturních akcí 
od našich slavností Zlaté stezky, přes různé koncerty, provoz 
kina či divadla. V oblasti bydlení jde především o to pokračovat 

v trendu modernizace a oprav městem vlastněných bytů a byto-
vých domů, především v oblasti rekonstrukce bytových jader, 
koupelen a kuchyní, a pečlivé, pravidelné průběžné údržby. 
V novém územním plánu, který se připravuje ke schválení, se 
počítá s vymezením dostatečného prostoru pro novou individu-
ální výstavbu rodinných a jiných bytových domů a stejně tak 
s podporou podnikání ve formě rozšíření průmyslové zóny. 
V oblasti podpory podnikání dojde již v letošním roce k celkové 
rekonstrukci areálu služeb v Kasárenské ulici. Naším cílem je 
také zachování městem vlastněného tepelného hospodářství 
s důrazem na maximální zefektivnění výroby tepla, jehož 
výsledkem by měla být stabilizace, nejlépe snížení ceny tepla 
a teplé vody. Město bude usilovat také o zachování městem 
vlastněných společností – Technických služeb, Městských lesů 
a Městské správy domů a bytů. 
V oblasti sportu a sportovního zařízení je snaha o rozšíření 
nabízených služeb formou saunového a relaxačního světa 
v budově našeho krytého bazénu, zajištění postupné moderni-
zace celého sportovního areálu a jeho prvků. Počítáme nadále 
také s podporou finanční, především v oblasti dětského a mlá-
dežnického sportu a reprezentantů. Nemělo by se zapomínat 
ani na postupné rozšíření a napojení na síť cyklotras. Počítáme 
s podporou všech našich seniorských organizací, ale i ostatních 
společenských a kulturních, které působí na území našeho 
města a přilehlých osad. Samozřejmostí je podpora všech třech 
našich základních škol s cílem provést zde ještě další moderni-
zaci především toalet a podobně. Neměli bychom zapomínat 
ani na naše životní prostředí, na efektivní nakládání s odpady. 
Počítáme s další modernizaci budovy polikliniky. Zrovna tak 
předpokládáme spolupráci a podporu prachatické nemocnice, 
hospice, Domova matky Vojtěchy i všech sociálně slabých a han-
dicapovaných. 
Není možné zde ocitovat vše. Proto, kdo by měl zájem, může si 
vše do detailu přečíst v tomto materiálu, který je uložen 
na internetových stránkách města www.prachatice.eu. Tento 
dokument bude sloužit také jako podpůrný materiál při růz-
ných žádostech o dotace a finanční podpory. Myslím, že pokud 
by se většina těchto plánů uskutečnila, bylo by to pro naše 
město výrazným přínosem. Už takto je naše město dobrým mís-
tem pro život. Ing. Martin Malý

Městská knihovna Prachatice by ráda od dubna 2016 otevřela 
pro všechny zájemce „Kurz trénování paměti“ pod vedením cer-
tifikovaného trenéra paměti. Říkáte si, že na trénování paměti 
jsme ještě moc mladí, anebo už moc staří? Omyl!
Posilovat paměť a udržovat ji v dobré kondici můžeme, dokonce 
bychom měli, v každém věku, neboť tím zvyšujeme soběstačnost 
a prodlužujeme nezávislost na okolí i moderních technologiích. 
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak naše paměť funguje 

a především se seznámit s paměťovými metodami, díky kterým 
jsme schopni si lépe pamatovat, přijďte na přednášku ve čtvrtek 
17. března 2016 od 17.00 hod. do klubovny Městské knihovny 
Prachatice. Osvětová přednáška proběhne v rámci „Týdne uvědo-
mění si paměti“ pod patronací České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging. Je určena, stejně jako připravovaný 
kurz, pro všechny věkové skupiny, tj. od studentů až po seniory.

Mgr. Eva Lopušanová, knihovnice MěK Prachatice  

Strategický plán – cesta k dalšímu vylepšení  života v Prachaticích

Máte problémy s pamětí? Chce to trénink a mozkový jogging.

skou literaturou. Završíme oba úspěšné obory Univerzity třetího 
věku nejen celostátní konferencí, promocí, ale i ve spolupráci 
s městem a Jihočeskou univerzitou vydáním unikátní historické 
knihy Zlatá stezka, kterou z němčiny přeložil právě jeden ze stu-
dentů tohoto oboru. Na automobilových veteránech objedeme 
regionální knihovny v průběhu naší tradiční akce ECCE LIBRI. 
Nezapomeneme samozřejmě na naše malé čtenáře při akcích 
např. Noc s Andersenem, Pasování čtenářů, Čtenářská liga, Celé 
Česko čte dětem letos pod záštitou zástupce Úřadu vlády ČR a při 
bohatých prázdninových nabídkách. Staronově nabídneme 
nejen středeční Tvořivé středy se Zdenkou, ale i Klub maminek. 
Pan spisovatel Hynek Klimek i v tomto školním roce pracuje při 
tvůrčím psaní s dětmi a společně píší další prachatické příběhy. 
Bohatá nabídka knih, e-knih, zvukových nosičů, regionálních 
databází, meziknihovní výpůjční služby, vracení přes bibliobox, 
služeb našeho antikvariátu je již samozřejmostí. Odborné práce 
na našem Dědictví Šumavy, které tvoříme s panem Ondřejem 

Fibichem společně s freyungskou knihovnou a bavorským spiso-
vatelem panem Reimaierem pod záštitou Česko-německého 
fondu budoucnosti, se stala pro nás v odborných kruzích pres-
tižní záležitostí.
Činnost regionálního střediska s 50 knihovnami v našem pracha-
tickém regionu patří celoročně, již 15 let, neodmyslitelně k naší 
práci. Právě v březnu představíme nové webové stránky, které 
budou přehledněji dokumentovat a nabízet naše knihovnické 
aktivity. O letních prázdninách se na dva měsíce vrátíme s nabíd-
kou periodik na veřejné koupaliště Hulák. V průběhu roku ote-
vřeme knihovnu v nemocnici. V ní najdou paní učitelky z tamní 
nové mateřské školky literaturu pro děti, pacienti oddychovou 
beletrii, ovšem součástí se stane též odborná zdravotnická litera-
tura. Věřte, nevěřte, ale v knihovně jste nejen v Březnu – měsíci 
čtenářů vždy vítáni a vítaní. Věřte, nevěřte, ale čtení sluší kaž-
dému a věřte, nevěřte, že na počátku bylo slovo …

Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice

Dokončení ze str. 1
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Zastupitelstvo města si po svém ustanovení vždy schvaluje jed-
nací řád, který upravuje základní procesy a způsob jednání zastu-
pitelstva. 
Na svém druhém jednání  konaném dne 16. prosince 2014 si 
i současné zastupitelstvo  jednomyslně , tj. všemi přítomnými 
hlasy, odsouhlasilo svůj jednací řád. Po roce, aniž by proběhly 
jakékoliv legislativní změny, byl do programu jednání zastupitel-
stva města, které se konalo 20. ledna 2016, zařazen bod, jehož 
obsahem byla změna tohoto jednacího řádu. A tato změna byla 
i přes argumenty opozičních zastupitelů hlasy vládnoucích Nezá-
vislých a ČSSD s aktivní podporou KSČM schválena a prosazena. 
Touto změnou jednacího řádu zastupitelstva města tak v našem 
městě dochází k omezení demokratických principů, jak zastupi-
telů, tak občanů města.
Hlavní změnou, kterou si vládnoucí zastupitelé z hnutí Nezávislí 
a ČSSD s podporou KSČM tímto jednacím řádem prosadili, je, 
že pokud kterýkoliv zastupitel nebo občan chce, aby jeho názor 
či informace apod., které na zastupitelstvu města zazní, byly 
zaznamenány do zápisu z jednání, tak tuto skutečnost musí před 
svým vystoupením nahlásit, následně přesné znění nadiktovat 
nebo v písemné podobě prostřednictvím předložených formu-
lářů předat  zapisovatelce. Zapisovatelka pro kontrolu zazname-
nané stanovisko či názor či návrh na usnesení ještě nahlas odci-
tuje. Teprve po celé této proceduře je informace, názor či návrh 
zaznamenán do zápisu. Na dotazy proč je tato změna navrho-
vána, bylo panem starostou sděleno, že zapisovatelky by mohly 

některá vystoupení nepřesně zaznamenat. Tento argument je 
o to více absurdní, vezme-li se v úvahu skutečnost, že z jednání 
zastupitelstva je pořizován videozáznam, ze kterého je možné 
v případě pochybností vycházet, který je ovšem k dispozici veřej-
nosti pouze jeden den, a to pouze prostřednictvím vysílání kabe-
lové televize, poté je uložen v kanceláři starosty, kde je možné si 
jej v případě zájmu vyžádat.
Nejde o to, aby zápis z jednání obsahoval každé slovo, které je 
v rámci diskuse řečeno, ale aby obsahoval alespoň informace 
o tom, který zastupitel ke konkrétnímu bodu jednání vystoupil 
a v ideálním případě i základní myšlenky jeho vystoupení, tak, 
aby zápis reálně vystihoval jednání zastupitelstva a každý občan 
našeho města tak mohl získat obraz o tom, co se na jednání zastu-
pitelstva odehrává a jak jím volení nebo i nevolení zastupitelé 
naplňují svůj zastupitelský slib, ve kterém na svou čest a svědomí 
slíbili, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu města 
a jeho občanů.
Dalším vážným omezením je vyloučení možnosti, aby na zastupi-
telstvu města mohli vystoupit  občané či hosté, kteří nemají záko-
nem dané právo na zastupitelstvu hovořit. Vnímáme tato opat-
ření jako snahu o potlačení možnosti projevu vašich občanských 
názorů i našich zastupitelských postojů. Z tohoto důvodu jsme 
nehlasovali pro tento restriktivní návrh jednacího řádu zastupi-
telstva, který potlačuje základní zásady zastupitelské i občanské 
demokracie. Jan Bauer, Miroslav Lorenc,

Radka Paulová, Růžena Štemberková, Robert Zeman

Nový jednací řád města Prachatice oklešťuje zastupitelskou demokracii

Zastupitelstvu města byla předložena zpráva o činnosti osadních 
výborů. Usnesením zastupitelstva města ze dne 28. ledna 2015 
byly pro volební období 2014–2018 zřízeny osadní výbory 
Kahov – Podolí – Oseky – Stádla, Staré Prachatice – Ostrov – 
Městská Lhotka a Libínské Sedlo – Perlovice – Volovice. Osadní 
výbory byly zřízeny jako iniciativní a poradní orgány zastupitel-
stva města, mají tři členy, kterými jsou občané obce, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní 
výbor zřízen.
V lednu 2016 se vzdal své funkce 
jeden ze členů osadního výboru 
Kahov – Podolí – Oseky – Stádla. 
Na základě této rezignace bude 
svoláno jednání občanů v uvede-
ných osadách, proběhne nomi-
nace nového člena a následně 
bude zastupitelstvu města předlo-
žen návrh na volbu nového člena 
tohoto osadního výboru.
Osadní výbory spolupracují s jed-
notlivými odbor y městského 
úřadu, vyjadřují se k podkladům 
projednávaným v radě nebo zastu-
pitelstvu obce, zejména majetko-
vým otázkám v jednotlivých osadách, v oblasti správy a údržby 
majetku nejvíce spolupracují s odborem komunálních služeb 
a dopravy. Se svými žádostmi se zapojují do vyhlašovaných dotač-
ních titulů i do grantového systému města. V roce 2015 byly 
z grantového systému města finančně podpořeny např. na kon-
cert duchovní hudby, oslavy svátku sv. Anny, turnaj v hokejbalu, 
soutěž pro děti a společenský večer na Libínském Sedle, ve Sta-
rých Prachaticích setkání seniorů narozených v roce 1955 

a dříve, podpořeny byly sbory dobrovolných hasičů ve Starých 
Prachaticích a Osekách. V rámci dotace pro Dobrovolný svazek 
obcí Prachaticko byly pořízeny dva kusy ukazatelů rychlosti 
na Libínské Sedlo, dále zábradlí k požární nádrži v Podolí, 
z dotace ze Státního fondu životního prostředí byly pořízeny 
kontejnery na separovaný odpad do osad, proběhly přednášky 
v osadách na téma odpadů, z grantů Jihočeského kraje byly 
zakoupeny zásahové přilby, rukavice, hadice pro Sdružení dob-

rovolných hasičů v Osekách, opra-
vena k amenk a na  hřbitově 
sv. Petra a Pavla ve Starých Pra-
chaticích, ošetřena památná lípa 
na Libínském Sedle.
V průběhu roku probíhá běžná 
údržba majetku v osadách, přímo 
z rozpočtu města se z větších akcí 
realizovala např. ve Starých Pra-
chaticích výstavba chodníku, 
opěrné zdi, zábradlí a veřejného 
osvětlení, byla zajištěna projek-
tová dokumentace na nástavbu 
hasičské zbrojnice, vč. stavebního 
povolení a s tím související pře-
ložky zařízení distribuční sou-

stavy, v Podolí, Osekách a Kahově byly provedeny opravy komu-
nikací a rekonstrukce interiéru čp. 20, výroba a instalace zábra-
dlí okolo požární nádrže (vlastní podíl k dotaci), na Libínském 
Sedle byla zpracována projektová dokumentace na opravu hráze 
požární nádrže, další stupeň projektové dokumentace na čis-
tírnu odpadních vod, kanalizaci a vodovod, instalovány ukaza-
tele rychlosti (vlastní podíl k dotaci).

Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD

Město Prachatice hledá kandidáta/kandidátku na funkční místo 
ředitele/ředitelky Kulturních a informačních služeb města Pra-
chatice.
Do druhého kola výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů, 
jeden z přihlášených uchazečů nesplňoval kvalifikační předpo-
klady a k ústnímu pohovoru se nakonec dostavili čtyři uchazeči.

Rada města po výběrovém řízení schválila 8. února 2016 doporu-
čení výběrové komise nezvolit žádného z přihlášených uchazečů 
a doporučila vypsat nové výběrové řízení. Podrobné informace 
pro případné uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách 
města Prachatice. Jiřina Dolejšková

pověřená zastupováním vedoucí odboru kultury, školství a CR

Zpráva o činnosti osadních výborů za rok 2015

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku KIS města Prachatice

Nástavba hasičské zbrojnice ve Starých Prachaticích
podle projektové dokumentace.
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Před setkáním seniorů informovala Ivana Jeřábková, vedoucí 
odboru komunálních služeb a dopravy, o novele zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který je účinný 
od 20. února 2016. Všem zdůraznila: „Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít 
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunika-
cích.“
Senioři na závěr setkání, kde se mimo jiné hovořilo o bezpečí 
seniorů v dopravě, získali reflexní pásky (věnovalo město Pra-
chatice), tašky s reflexními prvky (věnovala Policie ČR), které 
zajistí jejich viditelnost. Text a foto Hanka RH+

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou spo-
lečností pro rozvoj lidských vztahů reagovala na nedostatek tech-
nicky kvalifikovaných pracovníků a natočila ve svých členských 
firmách motivační reportáže, které odvysílala Jihočeská televize.
 Záměrem celé akce bylo zajímavou formou představit žákům 
osmých a devátých ročníků základních škol a jejich rodičům jed-
notlivé profese přímo v provozu. Přiblížit možnosti jak se uplat-
nit na trhu práce a nabídnout střední školy, na kterých je možné 
obory studovat.
Z prachatické členské základny se do projektu zapojila firma Šin-
delář Spedition, s. r. o., která vyzdvihla důležitost oboru mecha-
nik - opravář motorových vozidel. Svou praxi mohou studenti 
středních škol a středních odborných učilišť z Písku nebo Čes-
kých Budějovic vykonávat přímo v dílnách firmy Šindelář Spedi-
tion v Netolicích a následně po ukončení studia zde nastoupit 
do pracovního poměru. 
Věříme, že tento projekt pomůže vycházejícím žákům a jejich 
rodičům v rozhodování, kterým směrem se vydat, a kde se 
následně uplatnit. Kateřina Třísková

ředitelka Oblastní hospodářské komory Prachatice

Novela zákona o silničním provozu 
dorazila i k seniorům

JHK podporuje technické obory

Rok 1968 (7.)

Ve čtvrtek 31. října v 11 hodin dopoledne byl požádán předseda 
MěstNV v Prachaticích František Kučera, aby převzal místnosti 
komandatury ve Vodňanské ulici čp. 49. Předání místností pro-
běhlo bez závad a hned poté stáhla komandatura sovětskou 
vlajku a opustila Prachatice.
V Prachaticích byly na paměť oslav 50. výročí vzniku ČSR vysazeny 
čtyři Stromy republiky. Za přítomnosti poslanců MěstNV, členů 
rady a mnoha občanů byla v pátek 1. listopadu zasazena lípa 
na novém autobusovém nádraží. Dvě další lípy vysadili žáci ZDŠ 
na Zlaté stezce a hlídka ochrany přírody vedená obětavým ochraná-
řem učitelem Alešem Záveským ze ZDŠ Vodňanská ulice. V blíz-
kosti nových garáží nad železniční stanicí zasadili čtvrtou lípu 
šoféři ONV. Čestmír Veselý, bývalý učitel školy na Libínském 
Sedle, je uznávaným pěstitelem jeřábů v ČSSR. Své jeřáby pěstuje 
ze sazenic a roubů, které dostává ze Spojených států, Kanady, 
NDR, SSSR a dalších států. Jako Stromy republiky Čestmír Veselý 
nabídl roubované jedlé jeřáby Pražanům a Pražané této nabídky 
využili. A tak jedlé jeřáby vypěstované na Libínském Sedle budou 
kromě lip zdobit také četná pražská sídliště.
V okresním kole soutěže zaměřené především na zvelebení obce 
byly radou ONV vyhodnoceny MěstNV Prachatice a Netolice 
a MNV Čkyně, kterým bylo předáno celkem čtyřicet tisíc korun.
Do rozhodující fáze se dostává výstavba nové traktorové stanice 
(STS) u Těšovic. V hrubé stavbě jsou již všechny hlavní provozní 
budovy, sklady, pomocná zařízení, komunikace i administrativní 
budova. V roce 1969 má být celá výstavba STS dokončena a nový 
moderní podnik začne sloužit zemědělství našeho okresu. Potom 

se přestěhuje stávající STS z Prachatic do nově vybudovaných 
objektů. Výstavba bude stát přes deset milionů korun.
Vyjádřením demokratické správy socialistických podniků mají být 
v budoucnu podnikové rady pracujících. Jako první začal tento 
orgán v našem okrese pracovat v OSP Prachatice. Ustanovení 
těchto rad se připravuje také v Šumavanu Vimperk a Komunálních 
službách Prachatice.
Exponáty Okresního vlastivědného muzea byly před nedávnem 
obohaceny o dioráma Obléhání Prachatic husitskými vojsky. 
Diorama je dílem akademického sochaře V. Bláhy.  Plastický 
pohled na dobývání města s více než 140 fi gurami bojovníků je 
velmi působivý a přitahuje především mládež.
Odbor školství a kultury ONV v Prachaticích vydal u příležitosti 
slavnostního odhalení pamětní desky houslovému pedagogu Ota-
karu Ševčíkovi brožuru o jeho působení v Prachaticích v letech 
1903–1906. Publikace je doplněna seznamy žáků O. Ševčíka 
a řadou fotografi ckých dokumentů.
Sedmého listopadu bylo zahájeno studium na večerní univerzitě 
marxismu leninismu, kterého se zúčastnilo 32 posluchačů, ředitel 
VUML soudruh Homr a vedoucí ideologického oddělení OV KSŠ 
soudruh Svěrák.
Zemědělcům v okrese Prachatice se podařilo v letošním roce úplně 
zlikvidovat tuberkulózu skotu. Je to především zásluhou pracov-
níků živočišné výroby z JZD a státních statků, jakož i cílevědomé 
práce místního okresního veterinárního zařízení a zootechnické 
služby okresního zemědělského sdružení. V pátek 8. listopadu byl 
v restauraci na Pražáku slavnostní aktiv, na kterém 50 pracovníků, 
kteří se o likvidaci TBC nejvíce zasloužili, obdrželo čestná uznání, 
věcné a peněžité odměny.  Z kroniky vybral Pavel Fencl.

Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky

K nejlepším dobrovolníkům v charitativní sbírce Bíla pastelka 
opět patřili zástupci ze Sjednocené organizace nevidomých a sla-
bozrakých z Prachatic. Jitka Sojková a Marie Mrázová se zúčast-
nily v Praze slavnostního vyhodnocení a ocenění dobrovolníků 
v rezidenci primátora hlavního města Prahy. V Senátu Parla-
mentu ČR se všichni společně setkali s historicky prvním nevido-
mým senátorem v Česku Milanem Pešákem. 
V Prachaticích přinesla sbírka Bílá pastelka v roce 2015 částku 
7234,- Kč. Po městě chodila dvojice Andělka Váchová a Marie 
Mrázová s vodícím psem Arven. Všem, kteří si zakoupili symbo-
lickou pastelku či přispěli jinak, organizátoři děkují. Hanka RH+

Vyhodnocení sbírky Bílá pastelka
s prachatickou účastí

Zdeněk Krejsa, ředitel KreBul, o. p. s. Prachatice,
při předání reflexních pásek.
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Kontrolní výbor na základě pověření Zastupitelstvem města Pra-
chatice ze dne 28. ledna 2015 realizoval v roce 2015 následující 
kontrolní činnost: 
1. Kontrola plnění Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2008, 

která stanoví postup při převodech nemovitého a movitého 
majetku

2. Kontrola zadávání a realizace vybraných veřejných zakázek 
dle Směrnice města Prachatice č. 5/2011 „Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek“

3. Kontrola přidělovaných dotací na sport a kompetence pracov-
níků, kteří jsou za tuto činnost zodpovědní

4. Kontrola vyřizování žádostí nájemníků na opravy a údržbu 
městských bytů ve správě MSDB Prachatice s. r. o.

Nad rámec původního zadání kontrolní výbor rovněž projedná-
val podnět ve věci „Otevřený dopis pro Radu města Prachatice, 
finanční a kontrolní výbor i občany“ doručený městu Prachatice 
20. října 2015 paní Evou Novotnou, zástupkyní poradny SON 
v Prachaticích. 
Jsem rád, že můžu konstatovat, že kontrolní výbor splnil všechny 
zadané úkoly. 
Pro rok 2016 pověřilo prozatím zastupitelstvo města na svém 
zasedání 20. ledna 2016 kontrolní výbor následujícími úkoly:
1) Kontrola vybírání poplatků za komunální odpad včetně vymá-

hání jejich nedoplatků
2) Prověření systému programové dotace na sociální služby
3) Kontrola systému nakládání s nebytovými prostory v majetku 

města a plnění usnesení rady města o nájmu nebytových pro-
stor

4) Kontrola systému přeplatků u nájemních bytů ve vlastnictví 
města za služby – možnost dřívějšího vyplácení přeplatku 
ze strany MSDB

5) Kontrola činnosti Technických služeb Prachatice s. r. o. z hle-
diska hospodaření a nakládání s odpady za období let 2014–15 
ve vztahu k provozu Skládky TKO Libínské Sedlo 

V současné době pracuje kontrolní výbor ve složení: předseda: 
Ing. Vladimír Lang, členové dle pracovních skupin při plnění 
kontrolní činnosti: 
č. 1: Kateřina Třísková, Ing. Josef Pudivítr 
č. 2: Jan Turek (od 21. října 2015 PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl), 

Mgr. Júsuf Traore, DiS. 
č. 3: Mgr. Hana Bolková, MUDr. Helena Sternová
č. 4: Bc. Petra Trněná, Ing. Josef Anderle 
Garantem výboru je Ing. Karel Pašek, tajemník městského 
úřadu. 
V průběhu roku 2015 se člen kontrolního výboru Jan Turek vzdal 
své funkce. Novým členem byl zvolen na základě usnesení zastu-
pitelstva města ze dne 21. září 2015 PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl. 
Závěrem minulého roku (1. prosince 2015) oznámila své odstou-
pení z pozice členství v kontrolním výboru Bc. Petra Trněná. 
Novým členem byla zvolena na základě usnesení zastupitelstva 
města ze dne 20. ledna 2016 paní Miluše Kortusová.
Obdobné personální problémy postihovaly a komplikovaly čin-
nost kontrolního výboru rovněž v minulém volebním období. 
Není příliš jednoduché ve spolupráci s garantem kontrolního 
výboru, tajemníkem Ing. Karlem Paškem zajistit řádný výkon 
této agendy. Ing. Vladimír Lang, předseda kontrolního výboru

Zastupitelstvo města na zasedání dne 20. ledna 2016 schválilo 
pro letošní rok tento plán činností finančního výboru (FV): Zastu-
pitelstva města Prachatice
• Uskutečnit výjezdní zasedání do založených a zároveň 100% 

vlastněných společností městem Prachatice a do zřízených pří-
spěvkových organizací (prezentace činností a hospodaření 
za uplynulé roky, dotazy členů FV):

1. Městská správa domů a bytů – termín: 1. čtvrtletí r. 2016
2. Tepelné hospodářství Prachatice - termín: 1. polovina r. 2016
• Projednání závěrečného účtu města Prachatice za rok 2015 

a účetní závěrky města sestavené ke dni 31. prosince 2015 – 
včetně zápisu auditora o přezkumu hospodaření města – ter-
mín: II. čtvrtletí 2016

• Projednání návrhu rozpočtu města Prachatice na rok 2017 – 
termín: 2. polovina r. 2016

• Dále zastupitelstvo města pověřilo finanční výbor:
– vyjadřovat se k rozpočtovým opatřením, která mají přímý 

vliv na rozpočet města Prachatice (resp. finanční rezervu),
– vyjadřovat se k zásadním majetkovým otázkám předkláda-

ným na jednání Zastupitelstva města Prachatice,
– diskutovat a podávat návrhy k plánovaným investičním ak-

cím města Prachatice,
– vyjadřovat se k případnému financování investičních akcí 

prostřednictvím účelových úvěrů,
– diskutovat a vyjadřovat se k předloženým materiálům o po-

daných žádostech o dotace a granty v roce 2016,
– sledování průběžného hospodaření města Prachatice (zkrá-

cené přehledy — příjmy × výdaje z výkazu FIN 2-12, plnění 
příjmů a výdajů v průběhu roku),

– plnění jiných úkolů specifikovaných zastupitelstvem města 
v průběhu roku 2016 (dle aktuálního zadání Zastupitelstva 
města Prachatice).

V současném období pracuje finanční výbor ve složení:
předseda FV: Zdeněk Kollar, členové: Ing. Jan Bauer, Mgr. Michal 
Roháček, PhDr. Jan Stráský, Mgr. Jan Dudek, Vendula Seberová 
DiS., Ing. Petr Šrámek, Miroslav Přída, Pavel Kubička, garantem 
finančního výboru je Ing. Václav Janda (vedoucí finančního 
odboru MěÚ). Zdeněk Kollar, předseda finančního výboru

Na základě negativních reakcí prachatických občanů na smýcení 
zbytků starého smrkového porostu u Hüblerovy kaple bych rád 
osvětlil důvody k této těžbě.
Jednalo se o porost, který byl koncem léta napaden kůrovcem, 
zejména lýkožroutem lesklým a vrcholkovým. Symptomy poško-
zení byly patrné od konce srpna již z dálky (prosychání vršků 
a horní části korun). Porost byl poškozen zhruba ze 60 %. 
Po odstranění všech napadených stromů byla narušena kom-
paktnost a celistvost porostu takovým způsobem, že bylo 
potřebné porost smýtit celý. Poněvadž je oblast hojně využívaná 
k pěší turistice, bylo nutné v zájmu bezpečné těžby v dané oblasti 
částečně omezit vstup do inkriminované oblasti. Nejedná se 
o žádné dřevařské lobby, jak bylo nastíněno jedním ze stěžova-
telů, ale o standardní postup obnovy lesního porostu, jež dosáhl 
mýtního věku 110 let. I kdyby se nejednalo o nucenou nahodilou 
těžbu, byla tato porostní skupina v řádném plánu obnovních 
těžeb 2015–2024. Na ploše 0,4 ha bylo vytěženo 110 m3, což 

odpovídá zakmenění 0,6 (využití plochy pouze ze 60 %).
Podrost porostu tvořily převážně tzv. plevelné dřeviny (jeřáb, 
jíva, bříza), zbytek cenných melioračně-zpevňujících dřevin 
(buk, javor) by však na ploše předrůstal v tak řídkém sponu, 
že by znemožnil vypěstování kvalitního lesního porostu. Proto 
byla mýtina kompletně vyčištěna a připravena pro novou 
výsadbu, která bude realizována na jaře. Smýcená plocha bude 
osazena zhruba 2000 sazenicemi smrku, okraje skupiny budou 
převážně z estetických důvodů osázeny třešní ptačí a dubem zim-
ním. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou v tomto porostu již 
dostatečně zastoupeny jedlovou a javorovou skupinou.
Na závěr chci podotknout, že maximální přípustná roční těžba 
u Městských lesů Prachatice činí 15 000 m3. Naše roční těžby se 
pohybují v průměru mezi osmi až devíti tisíci m3 ročně (detail-
nější přehled o hospodaření v lesích města najdete na webových 
stránkách www.mlprachatice.cz).

Libor Havlík, lesník úseku Černá hora

Kontrolní výbor se chystá na poplatky za odpad i na dotace na sociální služby

Finanční výbor prověří správu domů a tepelné hospodářství

Těžbu u Hüblerovy kaple nemá na svědomí dřevařská lobby ale kůrovec
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel.: 388 318 612
do 31. 3.
Z ATELIÉRŮ NOVÉHO SDRUŽENÍ
Nové sdružení pražských umělců (NSPU) 
bylo založeno v roce 1992 jako sdružení 
na podporu výtvarníků, kteří do té doby 
nemohli vystavovat nebo jen málo. Je jed-
ním z mála sdružení a spolků, které doká-
zaly být aktivně činné po tak dlouhou 
dobu. Od začátku je sdružení společen-
stvím otevřeným ke vstupu nových výtvar-
níků, není ohraničeno věkem ani spolko-
vými pravidly. Prošly jím desítky malířů, 
sochařů, grafiků, sklářů, fotografů i teore-
tiků, s nimiž sdružení spolupracovalo 
či spolupracuje.
Dnes je ve sdružení činná asi třicítka 
umělců střední a starší generace, jsou však 
mezi nimi i mladí a nadějní výtvarníci 
a historici dějin umění. 
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
Vstupné 20/10 Kč.

MĚSTSKÉ DIVADLO 
6. 3.
FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA 
STÍTEK 2016
7.–11. 3.
FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA 
ŠTÍT 2016
(podrobnosti na str. 8)
21. 3. (19.00)
ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH
Divadlo Ungelt. Předplatné řady B – 
vyprodáno!
29. 3. (19.00)
INDIE
Cestopisná přednáška CA Ocean. Filmem 
Jany Dvorské a Miloše Kašpara z cesty 
po Indii se dostaneme do úplně odlehlé, 
severovýchodní části Indie Arunachal Pra-
desche.
Budeme putovat rýžovými políčky a pra-
lesy, abychom se dostali za lidmi ve vzdá-
lených horských vesničkách, kde žije 
18 různých etnik. Navštívíme čajové plan-
táže v Asamu, vydáme se na krásný trek 
v Sikkimu a cestu zakončíme v Darje-
llingu, ve městě plném kontrastů.
Vstupné 50 Kč.

KONTAKTY
Městské divadlo
tel. 388 607 226, 388 607 574
E-mail: vhouskova@kisprachatice.cz
www.kisprachatice.cz
www.visitprachatice.cz
www.prachatice.eu
Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 
a další informace najdete na www.facebook.
com/kisprachatice. 

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
e-mail: infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00

ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
2.–30. 3.
ZE ŽIVOTA VODŇANKY
Žáci ZŠ Vodňanská v Prachaticích se před-
staví výstavou, která bude zaměřena 
na aktivity spojené s výukou, netradiční 
i tradiční akce.
Ukázka nejlepších sportovních aktivit, 
úspěchů, školního časopisu, zájmových 
útvarů. Doplněna bude výtvarnými pra-
cemi i výrobky žáků.
Vernisáž 2. 3. od 14.00 hodin.

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
www.prachatice.cz/kc_hajek/
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
O. H. Hajeka. Otevřeme po předchozí 
domluvě v infocentru.

KINO NÁRODKA
Rezervace sedadel je možná v infocentru
tel. 388 607 574.
1. 3. (19.30)
REVENANT – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný film USA.
Přístupný od 15 let. Titulky. Cena 110 Kč.
12 nominací na cenu Oscar. Americký 
západ, Jižní Dakota, 1823. 
3. 3. (17.00)
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ 
JÍZDA
Komedie, rodinný film USA.
Přístupný. České znění. Cena 90/115 Kč.
Čiperné veverky jsou zpět! Jejich čtvrtý 
příběh začíná tradičně: velkým nedorozu-
měním. Alvin, Simon a Theodore totiž 
dostanou podezření, že Dave, jejich velký 
člověčí kamarád a ochránce, chce požádat 
svou přítelkyni o ruku.
8. 3. (19.30)
DECIBELY LÁSKY
Hudební komedie ČR.
Přístupný. Cena 100 Kč.
Příběh tří generací. Mladý umělec Dan 
(Filip Cíl) sní o úspěchu, ale zatím si odpy-
kává veřejně prospěšné práce při úklidu 
města.
10. 3. (19.30)
DEADPOOL
Akční, fantasy film USA.
Přístupný od 15 let. Titulky. Cena 110 Kč.
15. 3. (19.30)
DO POSLEDNÍHO DECHU
Thriller, drama USA.
Přístupný od 12 let. Titulky. Cena 100 Kč.
Akční thriller vypráví pozoruhodný pří-
běh nejodvážnější plavby malého záchran-
ného člunu v historii pobřežní stráže.
17. 3. (16.00)
ROBINSON CRUSOE
Animovaný, dobrodružný film Belgie, 
Francie.
Přístupný. České znění. Cena 100 Kč.
Na malém ostrově žije velmi přátelský 
papoušek Úterý ve společnosti svých zví-
řecích přátel. Úterý celý život sní, že bude 
objevovat svět. Po strašlivé bouři najde 
Úterý na pláži stvoření, které nikdy nevi-
děl: člověka jménem Robinson Crusoe. 
Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle 
dvounohý tvor by mohl být jeho šancí 
dostat se z ostrova pryč.

17. 3. (18.00)
ROBINSON CRUSOE (3D)
Cena 120 Kč.
22. 3. (19.30)
RODINNÝ FILM
Drama ČR.
Přístupný od 12 let. Cena 100 Kč.
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou 
dvě dospívající děti, jejichž rodiče se 
vydali na plavbu jachtou po oceánu? 
Co udělá odloučení s dosud perfektně fun-
gující rodinou? A co když do tohoto rodin-
ného „testu“ vstoupí další, nečekaně dra-
matická událost?
24. 3. (19.30)
13 HODIN:
TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Akční drama USA.
Přístupný od 15 let. Titulky. Cena 100 Kč.
Jedenácté výročí útoku na newyorská 
Dvojčata se teroristická bojůvka operující 
na severu Afriky rozhodla „oslavit“ úto-
kem na americkou ambasádu v libyjském 
Benghází.
29. 3. (16.00 a 18.00)
ŘACHANDA
Pohádka ČR.
Přístupný. Cena 100/120 Kč.
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou 
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně 
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou 
okolností v kouzelném Černém lese, kde 
žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich 
to, co je nedokázali do té doby naučit sami 
lidé – že tak, jak se chováme k ostatním, 
tak se pak oni chovají k nám.
31. 3. (19.30)
VLNA
Thriller, akční, drama Norsko.
Přístupný od 15 let. Titulky. Cena 90 Kč.
Katastrofický film o souboji s ničivou 
vlnou v norském fjordu Geiranger inspi-
rovaný skutečnými událostmi. Vlna pře-
náší postupy klasických amerických kata-
strofických filmů do malebného a drs-
ného severského prostředí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Husova 71
www.knih-pt.eu
tel. 388 312 210
e-mail: info@knih-pt.cz
1.–30. 4.
Výstava JIHOČESKÉ DIVADLO
V KNIHOVNĚ – z her Williama Shake-
speara (výstavní prostor knihovny)
2. 3.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
(9.00–11.00, Domov seniorů M. Křišťana)
3. 3.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Od Kopeckých po Lagrony – beseda s Kar-
lem Skalickým, vedoucím Muzea ve Volyni 
(od 14.00, Domov seniorů M. Křišťana, 
literární kavárna otevřena 12.30–15.00). 
Akce ve spolupráci se Seniorskou občan-
skou společností.
7. 3.
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
(9.00, klubovna knihovny)
7. 3. a 23. 3.
LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ



www.prachatice.eu
strana 7březen 2016

s Hynkem Klimkem (14.00–15.30, 
ZŠ Vodňanská)
7. 3.
BEZPEČNÝ VIRTUÁLNÍ SVĚT –
KYBERKRIMINALITA
Lekce s ing. Petrem Šmídem pro veřejnost 
(17.00. klubovna knihovny)
8. 3.
NEUVĚŘITELNÁ INDIE
beseda s regionální spisovatelkou Hankou 
Hosnedlovou (14.00, klubovna knihovny). 
Akce ve spolupráci se Seniorskou občan-
skou společností.
16. 3.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Francouzské pohádky
(14.00, odd. pro děti a mládež)
17. 3.
MÁTE PROBLÉMY S PAMĚTÍ?
Přednáška s certifikovanou lektorkou 
Mgr. Evou Lopušanovou
(17.00, klubovna knihovny)
22. 3.
HISTORIE NEMOCNICE
V PRACHATICÍCH
Beseda s MUDr. Františkem Stráským, 
zástupcem ředitele Nemocnice PT a. s. 
(14.00, klubovna knihovny).
Akce ve spolupráci se Seniorskou občan-
skou společností.
23. 3.
KLUB MAMINEK
Velikonoční povídání s Mgr. Jaroslavou 
Šamatovou
(10.30, odd. pro děti a mládež)
23. 3.
TVOŘIVÉ STŘEDY
se Zdeňkou Lebedovou – Velikonoce 
(14.00, odd. pro děti a mládež)
24. 3.
VELIKONOČNÍ DÍLNY V KNIHOVNĚ
pečení zvířátek z kynutého těsta a tvorba 
velikonočních dekorací
(9.00, odd. pro děti a mládež)
29. 3.
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Vyhlášení nejlepší čtenářské třídy
Komiksová dílna s komiksovým autorem 
Ondřejem Frenclem
(8.30, odd. pro děti a mládež)
31. 3.
ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
V KNIHOVNĚ 
Podnikatelský inkubátor
17.00 hodin v klubovně knihovny.
V sobotu 26. 3. budou všechna oddělení 
městské knihovny z provozních důvodů uza-
vřena!

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz 
Expozice do března pro veřejnost uzavřeny.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno
út–ne 9.00–17.00
do 22. 5.
SVĚT, KTERÝ SE SMĚJE
Výstava ze sbírek Východočeské galerie 
Pardubice a Galerie výtvarného umění 

Roudnice nad Labem přináší do Prachatic 
ucelený a dosud nejúplnější soubor 
výtvarníka Františka Tichého, uhranu-
tého cirkusem, klauny a kolombínami, 
akrobaty a kouzelníky.
Představuje nejen známá a publikované 
výtvarná díla, ale také pro veřejnost 
objevné momentky ze zákulisí cirkusů, 
z vrcholných čísel kouzelníků i nečekané 
pohledy na cirkusová šapitó. Přináší 
objevný pohled na lesk, smutek i osamění 
cirkusového umění.
11. 3. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI 
POHÁDKOU
Projdeme společně příběhem, budeme si 
hrát a tvořit.
16.–18. 3. (9.00–17.00)
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
PRACÍ SENIORŮ
Tradiční velikonoční výstava.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326, 605 244 591
Otevírací doba:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 603 848 762)
do 28. 3.
IKONY 20. STOLETÍ – LC50
Le Corbusier a Charlotte Perriand – 
CASSINA
Výstava ve spolupráci se společností KON-
SEPTI.

KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO
28. 3. (17.00)
VELIKONOČNÍ KONCERT

Pěvecký sbor Radostné přátelství
Doprava z Prachatic na LS a zpět
16.30 z Malého nám.

SENIORSKÁ OBČ. SPOLEČNOST
Každý čtvrtek od 18 do 19. hod. cvičení 
v tělocvičně gymnázia
Každý pátek od 13 do 14. hod. cvičení 
ve vodě – plavání v plaveckém bazénu 
1. 3. (10.00)
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
(SNP 559)
1. 3. (14.30)
AKADEMIE 3. VĚKU
Chodové, strážci hranic
(Radniční sál)
3. 3. (14.00)
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Beseda „Od Kopeckých po Lagrony“ 
(DSMK)
8. 3. (14.00)
„NEUVĚŘITELNÁ INDIE“

Beseda (MěK)
17. 3. (14.30)
AKADEMIE 3. VĚKU
Karel IV. a jeho čtyři ženy
(Radniční sál)
22. 3. (14.00)
HISTORIE NEMOCNICE
V PRACHATICÍCH
Beseda (MěK)
29. 3. (14.30)
AKADEMIE 3. VĚKU
Slavné cirkusy (Radniční sál)

MĚSTSKÁ ORG. SVAZU DŮCHODCŮ
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
Každé pondělí od 13.30 hodin pravidelná 
setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami 
(cvičení na židlích, jóga prstů, literární 
chvilky, stolní hry, zdravý životní styl, půl-
hodinky s předsedkyní, hudební okénka).
Každý čtvrtek funguje počítačová učebna 
klubu SENSEN (9.00 -11.00, Komunitní cent-
rum Na Sadech)
Každý pátek od 9.00 do 10.00 hod. cvičíme 
ve Studiu PROFIT (Stará kasárna)
1. 3.
VELIKONOČNÍ PÁSMO PÍSNÍ
Soubor Radostné přátelství a baletní stu-
dio p. Pilátové
(14.00, Dům seniorů M. Křišťana)
2. 3.
PRAVIDELNÝ TRÉNINK V BOWLINGU
(14.00, Byblos club)
4. 3.
II. ROČNÍK COUNTRY BÁLU
(18.00, Na Kovárně, Staré Prachatice, 
pořádá senior country klub SENSEN Pra-
chatice, vstupné 99 Kč)
7. 3.
PRAVIDELNÝ KLUB
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
205. výročí narození J. N. Neumanna
(9.00, Městská knihovna PT)
9. 3.
RETRO MDŽ
S harmonikou, přehlídka, čajový dýchá-
nek
(14.00, ICM Dům Křižovatka u parku)
16.–18. 3.
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA prací 
seniorů v Muzeu české loutky a cirkusu. 
Slavnostní vernisáž od 9.00 hod.
Příjem výrobků 15. 3. od 9.00 do 11.00)
23. 3.
SENIORSKÝ FESTIVAL 2016
„SENSEN – senzační senioři mají talent“. 
Senioři tančí, zpívají, kouzlí a muzicírují 
(14.00, Národní dům)
30. 3.
ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
Pokoukáníčko k 205. výročí narození 
J. N. Neumanna
(14.00, ICM Dům Křižovatka u parku)

TJ KLUB TURISTŮ PRACHATICE
www.tjkctpt.webnode.cz
E-mail: klubturistupt@gmail.com
19. 3.
BLANICE – ČICHTICE – MALÝ BOR – 
PROTIVEC – STRUNKOVICE NAD BL.
Odjezd: ČD 8.33 
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6. 3. (10.00, 14.00–18.00) Městské divadlo
• 10.00
LICHOŽROUTI (Podivné divadlo při DDM Prachatice)
Příběh na motivy knihy Pavla Šruta a Galiny Miklíkové. Kdo je to 
Lichožrout? Záhadný tvor, který žere ponožky a z páru dělá 
„licháče“. Režie: Veronika Veselovská.
• 14.00
JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL (Divadlo DOKOLA Tábor)
Veselý příběh o smutném vodníkovi a jeho lásce na motivy klasic-
kých českých pohádek. Kterak statečný voják pomůže vodníkovi 
k vytoužené lásce, potrestá zlého, chamtivého knížete a v opuště-
ném mlýně se stane mlynářem.

• 15.00–17.00
TVOŘIVÉ DÍLNY
• 17.00
O STATEČNÉM IVÁNKOVI (VODVAS Volyně)
Tak trochu praštěná pohádka inspirovaná klasickými ruskými 
pohádkami. Setkáme se v ní s Ivanem, krásnou Vasilisou, Kostě-
jem Nesmrtelným, trpaslíkem Kolodějem, tříhlavou Babou 
Jagou, drakem Smrtihlavem a dalšími reprezentanty osobitého 
pohádkového světa. Dobrodružná cesta (ne)popleteného Ivana 
za jeho vyvolenou je v tomto úsměvném příběhu popisována 
s nadhledem a humorem, protkaná písničkami.  
Vstupné: 30 Kč za představení nebo 75 Kč za všechna.

To je volné pásmo přednášek o architektuře pro veřejnost v Pra-
chaticích a ve Vimperku, které pořádá Prostor města, z. s. za pod-
pory Nadace české architektury. První přednáška „Promýšlet 
město“ architekta MgA. Ondřeje Synka se uskuteční v sobotu 
5. března od 17 hodin ve vile J. N. Krale v Prachaticích.
Ondřej Synek je jedním ze zakladatelů ateliéru re:architekti, 
který byl v posledních letech několikrát oceněn v architektonic-

kých soutěžích a který se prezentuje jako ateliér s chutí a schop-
nostmi jednat s občany, iniciovat participaci a prezentovat práci 
srozumitelně pro laika. S kolegy se věnuje projektům od drobné 
architektury po územní plány.
Mluvit bude o způsobech, jak je možné přemýšlet o městě jako 
o vazbami provázeném celku (více informací na www.facebook.
com/prostorpt/). Matěj Nepustil

Koncerty v tomto krásném kostele si získaly oblibu u posluchačů 
i účinkujících. V uplynulém roce na nich vystoupili nejen již 
dobře známí a publikem oblíbení interpreti,  ale představili se 
i noví – v srpnu to byli M. Žitný a P. Kučerová hrou na housle 
a klavír završenou krásným zpěvem a na Vánočním koncertu 
M. Krejsová a K. Šímová, jejichž hru na housle střídal zpěv všem 
dobře známých sester Šímových. 
V letošním roce jsem opět pozvala k vystoupení všechny tyto 
interprety a doufám, že se mi podaří dohodnout alespoň jednu 
novinku. Samozřejmě počítáme s tradičními termíny církevních 
svátků – Velikonoce, sv. Anna, advent a Vánoce. Pro letošní rok 

jsou již dohodnuty koncerty také u příležitosti  květnových 
svátků, svátku sv. Václava a Dne vzniku samostatného českoslo-
venského státu. 
Koncerty jsou pořádány o svátcích, kdy na Libínské Sedlo není 
žádné vhodné autobusové spojení, ráda bych jako novinku zorga-
nizovala pro zájemce dopravu z Prachatic na Libínské Sedlo 
a zpět. V případě Velikonočního koncertu mi nabídl pomoc Farní 
úřad v Prachaticích, který objedná dopravu. Autobus bude při-
staven půlhodiny před začátkem koncertu na Malém náměstí 
před Květinkou. V případě odpovídajícího zájmu občanů se 
pokusím zajistit dopravu i na další koncerty. Eliška Weysserová

7.–11.3. (19.00), Městské divadlo
• 7. 3.
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA
Ochotnický divadelní spolek SCHODY Sušice
Známá hra F. R. Čecha, ve které nejde pouze o věčný boj mužů 
proti ženám (a naopak), ale hlavně o pobavení diváka. Jak 
dopadne Vlastina touha po Přemyslovi? Dokáže Šárka přivábit 
svého Ctirada? A poštěstí se Kazi zkrotit Bivoje? Nejen na tyto 
otázky odpoví humorné a lehce lechtivé představení.
• 8. 3.
O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ ANEB STRAŠLIVÁ 
SUDBA SIRA SIMONA
Agentura Kultur – Kontakt
Co se stane, když anglický lord prodá své rodové sídlo i s proslu-
lým strašidlem a nikdy nemizející krvavou skvrnou pragmatic-
kému americkému velvyslanci na odpočinku? Dokáže sličná Vir-
gine zlomit strašlivou kletbu, díky které duch lorda Simona pyká 
již více jak 300 let za vraždu své manželky Eleonory, která si 
dovolila mu připravit zvěřinu obzvláště neoblíbeným způsobem? 
• 9. 3.
R. Vencl: DOVOLENÁ PO ČESKU 
Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice
Dva manželské páry si užívají dovolenou na vypůjčené jachtě plu-
jící kolem Řecka. Právě se chystá oběd a atmosféra na lodi je pro-
sycena sluncem a pohodou. Tu však náhle naruší nečekaná nepří-
jemnost. Na povrch najednou vyvěrají nejen vztahy mezi ženami 
a muži, ale také milostný život tedy typicky české vnímání světa. 
• 10. 3.
N. Simon: PODIVNÉ DUETO
Divadelní spolek Tyl Dačice
Podivné dueto amerického současníka Neila Simona vás přenese 
do poloviny šedesátých let minulého století. Pod režijním vede-

ním Bety Minářů řeší jednotlivé postavy ženská témata tak, jak 
se odvíjejí od setkání šesti přítelkyň na návštěvě u jedné z nich. 
Rozhodně nechybí vtipné dialogy, vypjaté emocionální situace, 
předpokládané zauzlení i nečekané řešení.
• 11. 3.
O. Sedláček: CHLAPI JSOU DIVNÝ ANEB JAK TO VIDÍ ŽENY 
Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, Potštejn
Jednoaktovka pro tři herečky a (nejen) pánské publikum se ode-
hrává v současnosti, ve větším českém městě, v kavárně. Hlav-
ními aktérkami jsou dvě spolužačky ze střední školy Hana, man-
želka úředníka a Marie, manželka podnikatele. Dámské debaty, 
které vyplňují celou hru, se nesou v lehce ironickém duchu. 
Vstupné: 50 Kč za představení nebo 200 Kč za všechna.

www.facebook.com/stitastitekprachatice

Festival amatérského divadla Štítek 2016

Architektura v prostoru

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle opět bude znít hudbou

Festival amatérského divadla Štít 2016

Představení Dovolená po česku zaznamenalo úspěch u publika a také 
u odborné poroty divadelní přehlídky Dačické kejklování 2015. 
Za herecké výkony ocenila Lenku Břicháčkovou a Ninu Růžičkovou.



www.prachatice.eu

adniční listR

strana 9březen 2016

Ministerstvo školství během letních prázdnin 2015 vyhlásilo výzvu z OPVK s podporou zvyšování kva-
lity ve vzdělávání. Konkrétní finanční prostředky byly určeny pro rozvoj technických dovedností žáků 
na druhém stupni základních škol. Neváhali jsme a přes to, že byly prázdniny, podali jsme žádost.
Štěstí nám přálo a na náš účet dorazilo krásných 204 112,– Kč. Za tyto finanční prostředky jsme 
žákům zakoupili nové pracovní stoly, svěráky, vybavili jsme dílny technických prací moderními pří-
stroji – bruskou, hoblovkou, kotoučovou a pokosovou pilou, protahovačkou… Pro každý pracovní stůl 
jsme zakoupili pracovní kufr plný nářadí – šroubováky, pilky, pilníky, svěrky, dláta, úhelníky nůžky 
na plech a mnoho dalších „klučičích hraček“. Zajistili jsme také materiál potřebný pro výrobu. Každý 
žák tak mohl pracovat na svém výrobku, vedl si pečlivě dokumentaci postupu výroby. Byla opravdu 
radost vidět děti zapálené do manuální práce, s maximálním úsilím dostat ze sebe to nejlepší.
Moje poděkování patří panu kolegovi Panglovi, který se postaral o vybavení dílny a kluky „nakazil“ 
svým přístupem. Jsem přesvědčena, že toto je jedna z možných cest, jak dětem ukázat, že řemeslo je 
cesta. A snad i cíl. Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

V pátek 5. února a v sobotu 6. února pro-
běhly na prachatických základních školách 
zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 
2016/2017. Všechny školy se na zápis dětí 
pečlivě připravily. Budoucí prvňáčci prochá-
zeli několika stanovišti a zábavnou formou 
plnili různé úkoly. 
Do základní školy v Národní ulici přišlo 
k zápisu celkem 61 dětí, z toho 18 dětí, kte-
rým byl ve školním roce 2015/2016 udělen 
odklad povinné školní docházky. Pro školní rok 2016/2017 bylo 
zapsáno 50 dětí a rodiče 11 dětí požádali o odklad.
Základní škola ve Vodňanské ulici přivítala celkem 55 budoucích 
prvňáčků, z toho 13 dětí, kterým byl ve školním roce 2015/2016 
udělen odklad povinné školní docházky. Pro školní rok 

2016/2017 bylo zapsáno 44 dětí a rodiče 
11 dětí požádali o odklad.
Základní školu na Zlaté stezce 240 navštívilo 
v průběhu zápisů celkem 66 budoucích prv-
ňáčků, z toho 13 dětí, kterým byl ve školním 
roce 2015/2016 udělen odklad povinné 
školní docházky. Zapsáno bylo 51 dětí pro 
školní rok 2016/2017 a rodiče 15 dětí požá-
dali o odklad.
Na základní škole na Zlaté stezce 387 byla 

zapsána jedna dívka.
Věříme, že se všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům 
u zápisu líbilo, a že se děti již těší na 1. září, kdy usednou poprvé 
do školních lavic. Lucie Pavlíková, DiS.

odbor kultury, školství a cestovního ruchu

O dodržování staročeských tradic se již desátým rokem snaží žáci 
ZŠ Zlatá stezka 240. Také letos vyšli na masopustní úterý do pra-
chatických ulic, aby potěšili všechny kolemjdoucí. A že byl maso-
pustní průvod opravdu pestrý, o tom svědčí více než dvě stě 
masek, které si do průvodu připravili všichni žáci I. stupně spolu 
se svými třídními učitelkami. S organizací průvodu pomáhali 
i starší žáci ze žákovské rady. Zpěvem a krásnými maskami nás 
doprovázely také studentky SPgŠ Prachatice.
Za doprovodu harmoniky, klarinetu a vozembouchu vyšel prů-
vod od školy a pokračoval s malými zastávkami ulicí Jánskou, 
Zahradní, Dolní bránou až na Velké náměstí. Zde na nás čekali 
představitelé města v čele s panem místostarostou Janem Klime-
šem a paní Jiřinou Dolejškovou. Pan místostarosta nám udělil 
povolení k pořádání masopustního reje a společně s paní ředitel-
kou Lenkou Královou si zatančil v masopustním kolečku. Nechy-
běly ani masopustní koláčky, které jsme nabízeli všem kolem-
jdoucím a přítomným na Velkém náměstí. Mile nás potěšili také 
naši mladší kamarádi z MŠ Prachatice, kteří nás přišli podpořit. 
Masopustní průvod skončil v divadelním sále školy, kde žáci 

ze žákovské rady připravili pro děti diskotéku a soutěže s drob-
nými odměnami.
Poděkování patří rovněž všem, kteří obdařili děti věcnými dárky 
nebo škole věnovali finanční hotovost.

Mgr. Jana Ištoková, učitelka ZŠ Zlatá stezka 

Poprvé v historii novodobé maturitní zkoušky mají maturanti 
možnost uplatnit získané jazykové certifikáty. Mají možnost 
nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, 
v tomto případě z anglického jazyka, Cambridge English certifi-
káty typu FCE nebo PET. 
Tuto možnost má a zřejmě ji i využije devět studentů Gymnázia 
Prachatice. Patřili mezi 623 kandidáty všech věkových kategorií, 

kteří skládali prestižní a celosvětově uznávanou zkoušku FCE 
na Britském centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(regionálního centra Britské rady v Praze), a to po absolvování 
přípravného kurzu, který prachatické gymnázium nabízí svým 
studentům i zájemcům z veřejnosti. Ačkoliv každoročně asi tře-
tina zájemců o certifikáty zkoušku nesloží, naši studenti se opět 
zařadili mezi ty stoprocentně úspěšné.  Mgr. Libuše Tesařová

Své dveře otevřel v Prachaticích nový nízkoprah „Klub I. P. – 
Independent People“.  Vznikl sloučením dvou zařízení pro děti 
a mládež Céčko a COOLna. Nadále bude pět dní v týdnu poskyto-

vat totožné ambulantní služby dětem, dospívajícím a mladým 
dospělým. Oba dřívější nízkoprahy i nynější Klub I. P. provozuje 
nezisková organizace Portus Prachatice. Mgr. Alena Doležalová

Vodňanka podporuje zlaté české ručičky

K zápisům do prvních tříd se dostavilo celkem 183 dětí

Jubilejní masopustní průvod prošel městem

Studenti gymnázia s certifikáty Cambridge English

Céčko a COOLna se sloučily, je z nich Klub I. P.
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e-AUKCE energií 2016 
aneb do třetice všeho dobrého

Už brzy to vypukne znovu. Snižme společně naše náklady 
na energie bezplatně a bez rizika. Ušetříme opět všichni?

My prachatičtí jsme se už dvakrát spojili a dokázali, že můžeme pomocí elektronické 
aukce dosáhnout úspory na energiích, přičemž platí, že čím více domácností a firem se 
do e-aukce přihlásí, tím nižší je výsledná cena. 

Poprvé v našem městě v roce 2013. Podruhé v roce 2015. Proč letos znovu? Zeptejte se 
sousedů. Že o ničem neví? Tak to přijďte na radnici společně. Braňte se podomním pro-
dejcům energií tak, že se spojíte. A výsledky?

Prachatice 2013 – výsledky prvního kola 

Elektrická energie  28,29 %  132 278,- Kč
Zemní plyn  10,23 %    43 069,- Kč
Celková úspora   175 347,- Kč

Prachatice 2015 – výsledky druhého kola 

Elektrická energie  38,64 %  162 168,- Kč
Zemní plyn  22,06 %    73 392,- Kč
Celková úspora   235 560,- Kč

Dosažená úspora u všech zapojených odběrných míst na celé smluvní období.

Elektronické aukce jsou ověřené a můžeme je doporučit i dalším zájemcům. Proto se 
vedení města Prachatice rozhodlo již potřetí umožnit snížení nákladů na provoz domác-
ností a firem ve spolupráci se společností eCENTRE a. s.
Podmínkou není adresa odběrného místa pouze v Prachaticích. Sdružená poptávka je 
organizována na celém území ČR. Do e-aukce můžete zapojit své rekreační objekty, nebo 
se mohou připojit Vaši příbuzní z jiného okresu.

Co je e-aukce?
Větší množství domácností sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu do jednoho 
velkého objemu a nabídne se všem bonitním dodavatelům v aukci. Sdružená poptávka je 
organizována pro firmy, podnikatele a subjekty veřejné správy v jednom celku. Domác-
nosti jsou ve sdružené poptávce samostatně. Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze 
s tím rozdílem, že dodavatelé své ceny snižují. Aukci pořádá na internetu společnost 
eCENTRE a. s.

SLUŽBA PRO OBČANY města a okolí SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI A FIRMY

Odborníci poradí s úsporami energií a s dotacemi

POSKYTOVATEL SLUŽBY 
(Organizátor e-Aukce)

ZDARMA
Činnost eCENTRE a. s. platí 
vítězný dodavatel

BEZ RIZIKA
V případě vysoutěžení horších podmí-
nek, než jsou Vaše stávající, nemáte 
p o v i n n o s t  p o d e p i s o v a t  n o v o u 
smlouvu.

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT
Domácnosti, podnikatelé, firmy (práv-
nické osoby), SVJ (sdružení vlastníků 
bytových jednotek), bytová družstva, 
tělovýchovné jednoty, zájmová sdru-
žení i menší obce z okolí.

Další informace získáte přímo na kon-
taktním místě, kde Vám vysvětlíme 
princip celého projektu podrobněji 
a zodpovíme Vaše dotazy.

PROVOZ KONTAKTNÍHO MÍSTA:
Velká zasedací síň
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
 6. 4. 2016 14.00–17.00
 13. 4. 2016 14.00–17.00
 20. 4. 2016 14.00–17.00

KONTAKTNÍ OSOBA
Obchodní partner pro jižní Čechy

Lukáš Urban
Tel. 774 582 258
lukas.urban@partnerecentre.cz

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce
• KOPIE dodavatelské smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
• KOPIE ročního vyúčtování – „část B“ (Elektřina / Zemní plyn)
E-aukce je zajištěna výhradně přes kontaktní místo v Prachaticích. Pokud Vás budou kontaktovat podomní prodejci, nejedná se o zástupce 
města ani pracovníky společnosti eCENTRE, a. s..

Pokud si nejste jistí, zda se můžete do aukce zapojit, přijďte se nezávazně poradit. Vezměte si s sebou všechny podklady, které od ener-
gií máte.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR ve spolupráci s městem 
Prachatice a společností KreBul zve zájemce o úspory energií, 
zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných 
domech na seminář  31. března 2016 od 16.00 v budově KreBul, 
o. p. s. (zadní vchod budovy Zlatá stezka 145, PT).
Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě 
k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. 

Odborníci ze SFŽP kromě obecných informací poskytnou indivi-
duální konzultace a poradenství, při nichž zájemcům objasní, 
zda je pro ně vhodné žádat do „Nové zelené úsporám“ či do „kot-
líkových dotací“.
Zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování. Semi-
nář je bezplatný.

MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí

Jednou větou
• Od ledna 2016 platí nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (více v příštím RL). (jiv)
• Zastupitelstvo města Prachatice se koná 30. března od 16.00 hod. v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap)

w w w . e c e n t r e . c z
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2016

Klára Čepičková
Julie Vojtová

Katka Ženíšková

Jediné jméno, které se opakovalo, je Karel 
(2×). Jarmila Pešková, matrikářka

V lednu  2016 se v prachatické nemocnici 
narodilo celkem 26 dětí. Z celkového počtu 
bylo 12 chlapců a 14 děvčat.
Narozené děti v Prachaticích od 1. do 31. 
ledna 2016 s trvalým pobytem v Prachati-
cích jsou tři a ke zveřejnění jména a pří-
jmení dali rodiče souhlas: 
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Druhý březnový víkend budou na programu tradiční turnaje 
H. B. mostové jeřáby cupu stolních tenistů. Hraje se již jeho osmý 
ročník.
V sobotu 12. března je na programu klání neregistrovaných 
hráčů a pořadateli pozvaných hráčů z nejnižší okresní soutěže. 
Hrát se bude skupinovým systémem a vše bude nastaveno tak, 
aby si každý účastník zahrál minimálně deset zápasů na tři 
vítězné sety. Turnaj se bude hrát na dvanácti stolech v pracha-
tické sportovní hale a začíná úderem 9. hodiny. Do tohoto tur-
naje se mohou zájemci přihlásit až do 9. března večer u Vladimíra 
Klímy na tel. 602 667 613, případně se mohou přihlásit elektro-

nicky přímo na stránce klubu (http://skhbmostovejeraby.blog.cz/). 
Startovné do turnaje činí 100 korun, pro hráče do 15 let a ženy 
50 korun. Hrají se turnaje jednotlivců mužů i žen, v případě 
zájmu mohou ženy nastoupit do turnaje mužů. Pořadatelé mají 
připraveny ceny pro všechny účastníky.
V neděli 13. března se hraje turnaj dvoučlenných družstev hráčů, 
kteří působí v okresních soutěžích na Prachaticku, v současné 
době je kapacita turnaje naplněna. I na neděli jsou však zváni 
všichni příznivci stolního tenisu, aby přišli povzbudit hráče 
v jejich turnaji. Tyto turnaje bývají tradičně podporovány gran-
tem Města Prachatice. Petr Klíma ml.

Bílý kruh bezpečí, z. s., uvedl do provozu 
novou, bezplatnou nonstop Linku 
pomoci obětem kriminality a domácího 
násilí, která má celoevropské harmonizo-
vané číslo 116 006. Na tuto linku se může 
obrátit každý, kdo se cítí být obětí trest-
ného činu a různých forem násilí, včetně 
násilí domácího, nebo se stal jeho svěd-
kem. Linka poskytuje diskrétně odborné 
rady (více informací na webových strán-
kách www.linka-pomoci.cz).

Dr. Miroslav Fehér

Město Prachatice i v letošním roce pokra-
čuje v dlouholeté tradici – v organizaci 
mezinárodního sportovního turnaje, 
který se bude konat 22. a 23. dubna.
K účasti byla oslovena všechna partner-
ská města, města regionu ležící na trase 
bývalé obchodní tepny – Zlaté stezky, 
dále zástupci Jihočeského kraje a Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR. Družstva 
budou opět soupeřit v malé (sálové) 
kopané a ve volejbalu.

Bc. Renata Jandová, odbor kultury, 
školství a cestovního ruchu

Ve městě Prachatice včetně spádových 
obcí bylo k 31. lednu 2016 v evidenci 
úřadu práce 339 uchazečů o zaměstnání, 
míra nezaměstnanosti činila 7,1 %. (led)

Přes deset let je k dispozici neziskovým organizacím 
i veřejnosti Komunitní centrum Na Sadech (SNP 
559, Prachatice). Každoročně se zde konají desítky 
setkání, akcí, přednášek, seminářů a kurzů. O orga-
nizaci provozu se stará Hanka Vlasáková. Jednou 
z posledních akcí byly komunitní plánování sociál-
ních služeb osob se zdravotním postižením, výbo-
rová schůze ZO SPCH a vernisáž výstavy dětí a mla-
dých lidí s postižením. Výstava v centru je otevřena 
denně dle domluvy do konce dubna 2016. Práce Lenky Jágerové (se svým dědečkem 
na fotografii), Jitky Lexové, Sláva Vodičky, Evy Faktorové, Marušky Bednářové, Karolíny 
Říhové a Karolínky Blanky Kahounové stojí za zhlédnutí. Text a foto Hanka RH+

Stolní tenisté hrají 8. ročník H. B. mostové jeřáby cupu

Linka pomoci 116 006

Další ročník turnaje

Nezaměstnaných přibylo

Výstava v komunitním centru

Účastníci Fóra Zdravého města diskutovali 18. února nad devíti tematickými oblastmi 
a sestavili „žebříček problémových priorit“. K jejich pořadí se mohou vyjádřit všichni 
občané, případně přidat podnět, který na jednání nezazněl. Ověřovací anketa probíhá 
pouze prostřednictvím webového portálu, k němuž se připojíte z webu města přes logo 
Zdravého města v pravé liště hlavního webu města, následně v levé liště Soutěže, dotaz-
níky ankety – Dotazník: 10 podnětů obyvatel našeho města. Už víme jaké jsou... Souhla-
síte s nimi? (2016). Každý hlasující má k dispozici plusové a minusové hlasy. Podmínkou 
k využití jednoho minusového ale je, aby nejdříve dal dva hlasy plusové (pro dva minu-
sové čtyři plusové atd.). Verifikace proběhne pomocí SMS zpráv. K účasti na hlasování 
tak bude potřeba vyplnit váš telefon, na který následně přijde SMS s unikátním kódem 
pro přihlášení. Anketa je otevřena do 10. března. 
Hlasovat můžete i z veřejně přístupných počítačů v Městské knihovně Prachatice, v Kre-
bul o. p. s. (ICM, Zlatá Stezka 145) nebo v Jihočeském centru pro zdravotně postižené 
a seniory o. p. s. (Na Sadech 559, klub SEN-SEN vždy ve čtvrtek od 9.00 do 11.00), kde 
vám s postupem hlasování poradí. MVDr. Marie Peřinková, koordinátorka MA21

První polovina roku tradičně patří v DDM Prachatice okresním kolům soutěží základ-
ních a středních škol. Všechny soutěže (předmětové i sportovní) pořádá DDM Prachatice 
za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zároveň jsou 
financovány z jihočeských grantových programů podpory práce s dětmi a mládeží. 
Okresní kola odstartovaly matematická olympiáda, dějepis a český jazyk. Postupně pro-
běhnou další předmětové soutěže v anglickém, německém jazyce, chemii, fyzice, země-
pise, biologii a dalších. Většinu soutěží hostí prostory DDM, avšak například chemie, 
kde je potřeba speciální laboratoř, probíhá v gymnáziu. Biologie využívá prostory na Dří-
patce a za fyzikou jezdí mladí badatelé do Vimperka. Vítězové okresních kol a úspěšní 
řešitelé jsou odměněni cenou a postupují do krajských kol. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem za jejich spolupráci. Organizacím za jejich vstřícnost, školám a učitelům 
za jejich ochotu a čas věnovaný studentům.
Od ledna jsme také v pilných přípravách na letní činnost. Na našich webových stránkách 
najdete nabídku pěti pobytových a sedmi příměstských táborů. Dále jsou nabízeny jed-
nodenní akce v rámci prázdninového pasu v areálu DDM Prachatice.
Zveme všechny do našeho domečku dopoledne na Zelený čtvrtek, na tvořivé dílny s veli-
konočními tradicemi. Milena Matějková, pedagog volného času

Anketa po fóru tentokrát pouze elektronicky

Dům dětí žije soutěžemi
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Úsměvem se snažím navozovat pozitivní atmosféru v sobě i mezi lidmi
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA – praktický 
lékař pro dospělé, zastupitel města Prachatice
Narodil se v Dunajské Strede v srpnu 1971. Do osmnácti let žil 
v Šamoríně, kde maturoval na gymnáziu (1989). Poté odešel ze 
Slovenska do Čech, vystudoval medicínu ve Vojenské lékařské 
akademii v Hradci Králové (1995). Atestaci ze všeobecného lékař-
ství získal ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (1998) 
a z urgentní medicíny u Zdravotnické záchranné služby Jihočes-
kého kraje (2002). Pracuje jako praktický lékař pro dospělé 
a externě jako lékař Letecké záchranné služby České Budějovice. 
V letech 2004–2009 působil jako zastupitel města Vodňany, 
od roku 2014 zasedá v zastupitelstvu města Prachatice.

Kde jste získal tituly, které uvádíte? Co pro vás znamenají?
 Titul MUDr. jsem získal po absolvování medicíny. Když jsem 
učil v letech 2005 až 2014 záchranáře na Zdravotně sociální 
fakultě Jihočeské univerzity, rozhodl jsem se pro studium filoso-
fie na Universitě Pardubice. V roce 2012 jsem ji dostudoval 
a mám akademický titul Ph.D. za jménem. MBA je manažerský 
titul. Do toho mě navezla paní magistra z lékárny. Přidal jsem se 
ke studiu ze solidarity, protože mám v uvozovkách řečeno „málo 
práce“. Tituly ale člověka nedělají. Baví mě zkoumání ve všech 
oborech, hlavně v medicínských, ale také v duchovních otázkách. 
Myslím si, že člověk tady není jenom kvůli materiálnu, ale také 
proto, aby za svůj život vytvořil něco, co po něm zůstane. Jsme 
scénáristy svého života, akorát si to musíme uvědomit. Pak 
můžeme do každého dne vykročit s úsměvem. Občas slýchávám, 
že mám divný obličej, když se pořád směju, ale to je právě tím, 
že se snažím navozovat pozitivní atmosféru v sobě i mezi lidmi. 
Co vám pozitivní atmosféru dokáže nabourat?
 Určitě nějaký můj neúspěch. To, že jsem něco neudělal úplně 
dobře. Nebo někdy nevyspání (smích) …
Nelitujete, že jste usedl na židli prachatického zastupitele?
 Ne, nelituju. Jsem v prachatickém zastupitelstvu nováček. Sle-
duju dění a samozřejmě chci, aby město šlo dopředu. Zastupitel-
stvo by mělo pracovat pro lidi, záležitosti by mělo projednávat 
s rozumem, nehledat ve všem chyby, postupovat důsledně 
a rychle. Na minulém jednání mě rozčarovalo, že pietní síň se 
v Prachaticích řešila šestnáct let. Když něčeho chci dosáhnout, 
musí to být v relativně krátké době. Když to nejde, přejdu k dal-
šímu projektu a věnuji se něčemu jinému.
Jednání zastupitelů se přiostřují. Proč do nich nezasahujete?
 Nemám rád projevy zviditelnění za každou cenu. Některé věci 
se dají vyříkat mimo mikrofon a kameru, kde řeknu svůj názor, 
zdůvodním svůj postoj a nemusím ho všude vytrubovat jenom 
proto, abych se zviditelnil. Jednání zastupitelů by nemělo být 
předváděním „opozice“ ani „koalice“. 
Které konkrétní projekty nasměrují Prachatice kupředu?
 Líbil se mi představený projekt úprav Malého náměstí. Pokud 
budeme zadávat další a další studie a projekty této lokality, 
budeme zbytečně utrácet další a další peníze a budeme mít jen 
spoustu papírů. Jsem pro realizaci, která se pak může doupravit. 
Při současném podnebí a sněhových poměrech je otázkou, zda 
uvažovat o výstavbě lyžařského střediska u Leptáče. Na druhé 
straně, malý areál na Libínském Sedle funguje vcelku dobře, 
moje dítě tam lyžuje s radostí. Další otázkou je, co s areálem let-
ního kina a jeho další využití. Prachatice si určitě zaslouží lepší 
místo na promítání.
Před časem jste jednal se zástupci akciové společnosti Resort 
sv. Markéty? Z jakého důvodu?
 Protože lokalita Lázní svaté Markéty je bohužel nevyužitá a je 
to místo, které by si zasloužilo využití. Líbí se mi myšlenka zakot-
vená v územním plánu – plocha pro zdravotnictví, penzion, 
lázně … Proto jsem oslovil původní strůjce projektu a ptal jsem 
se, v jaké je fázi, jestli je vůle ještě s ním něco dělat. Potvrdili mi, 
že marně hledali investory. A že vůle už není žádná. Pochopil 
jsem, že téma je pro ně vyhaslé i pro projekt v mnohem menším 
měřítku než ten původní. A elán jim chybí.
Akciová společnost Resort sv. Markéty je v likvidaci. Podaří se 

Lázně sv. Markéty oživit?
 Pokud pozemky jako takové, v hodnotě plus minus osm mili-
onů korun, padnou do rukou někoho, kdo s nimi bude mít 
obdobný záměr a bude finančně alespoň trochu zdatný, mohl by 
vzniknout nějaký slušný projekt. Ale nejsem úplně přesvědčený, 
že by návratnost investice byla jednogenerační záležitostí.
Zájem o reality je pro vás koníčkem nebo podnikáním? Chtěl  
jste koupit nemovitosti v bývalých kasárnách ve Vimperku …
 Je to trochu koníček. K Vimperku mám osobní vztah, rok jsem 
sloužil u tamního vojenského útvaru jako zástupce náčelníka 
pro léčebně preventivní péči. Lokalita U Sloupů se mi libí. Je tam 
klid, ticho, hezká příroda kolem. Měl jsem v hlavě takový pro-
jekt, který se urodil v rozhovoru s kamarády, když jsme přemýš-
leli, co budeme dělat, až naši rodiče budou staří. Chtěli jsme jim 
vystavět zařízení, kde by mohli jít na zahradu, do přírody. 
Vyskytly se ale překážky a jak jsem říkal, když se něco táhne 
dlouho, pochopitelně dojde k poklesu elánu a chuti. Momentálně 
jsem v tomhle nápadu v útlumu – i v hledání další lokality.
Bylo by možné tento nápad převést do lokality na lázních?
 Určitě ano.
Uvažujete o tom?
 Tahle myšlenka mě napadla, jenže nemám přístup k pozem-
kům. Finančně bych ji určitě nemohl realizovat sám, ale uměl 
bych si představit i spoluúčast města v něčem podobném. Zaří-
zení pro seniory by tam mohlo fungovat. 
Jako další koníčky uvádíte bojové umění aikido, běh, potá-
pění, plavání. To všechno stíháte? 
 Momentálně mi ze sportovních aktivit zbylo jen posilování. 
Aikido bohužel už z časových důvodů nestíhám. Je to jeden 
ze sportů, kde hlavu úplně vypnete, protože musíte být koncent-
rovaný na to, co děláte a jak. Je to dobrá sportovní meditace. Rád 
chodím do přírody.
Kolik světových jazyků ovládáte?
 Mluvím anglicky, učil jsem se rusky, učím se němčinu.
Do světových jazyků počítám i češtinu (smích).
 V tom případě ještě ovládám češtinu, slovenštinu a maďar-
štinu. Do pěti let jsem mluvil jenom maďarsky.
Probouzí se ve vás někdy horká maďarská krev?
 Myslím, že ano. Dlouho bývám klidný, a pak bouchnu. Jeden 
z mých kamarádů o mně říká: Ty Maďare bláznivej! (smích)

Vyptával se Václav Malina.
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