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V loňském roce jsme 
díky dotaci na akti-
vity v oblasti cestov-
ního ruchu uskuteč-
nili dva poznávací 
zájezdy pro občany 

z partnerské bavorské obce Grainet k nám, 
do našeho regionu. Cílem bylo představit 
méně známá místa nejbližšího okolí. Zájem-
cům z německé strany jsme nabídli prohlídku 
zámků Dub a Kratochvíle, zříceniny Helfen-
burk, vesničky Holašovice, ale také pivovaru 
Budvar a Římovské přehrady.
Němečtí přátelé byli mile překvapeni, v jak 
krásném kraji plném památek žijeme. 
S uznáním vyjádřili obdiv nad vytrvalostí 
a pílí, s jakou jsou některé objekty opravo-
vány. Obdobné uznání často slýchávám 
i ze strany jiných delegací a návštěv, kterým 
právě tyto méně známé destinace doporuču-
jeme navštívit. Vznikl tak nápad vydat foto-
grafickou knihu, ve které budou kromě 
našeho města zmíněny tyto krásné kouty 
našeho regionu. Vím, že udělat zajímavou 
fotografii není úplně jednoduché. Naštěstí 
v dnešní době díky digitální fotografii 
můžeme zhotovit spousty fotek, než se nám 
jedna z mnoha zalíbí, a ostatní jednoduše 
smazat. Tak jednoduché to dříve nebylo. 
Fotografování a vyvolávání černobílých foto-
grafií byl můj klukovský koníček už od 11 let. 
Pamatuji si, jak jsem většinu kapesného 
utratil za kinofilmy, ustalovače, vývojky 
a fotografické papíry. Naštěstí jsem měl chá-
pající rodiče, kteří mě v této činnosti podpo-
rovali a koupili mi potřebný zvětšovák a leš-
tičku fotografií. Horší bylo, když jsem 
k „radosti“ především své maminky často 
obsazoval panelákovou koupelnu, abych 
mohl vyvolávat fotky. Cílem tehdejšího foto-
grafování byly různé momentky ze života, 
ale i třeba ofocování fotografií oblíbených 
kapel a zpěváků ze zahraničních časopisů, 
které byly v té době těžko dostupné. Dnes, 
díky poměrně kvalitním fotoaparátům 
v mobilních telefonech, je pořizování fotogra-
fií dostupnější, jednodušší, levnější a hlavně 
barevné. Loni jsem ve svém volném čase 
nafotil více než 10 000 fotografií, abych 
z nich vybral jen pár těch, které za „něco 
stojí“. Ne vždy byly úplně ideální podmínky 
pro fotografování, proto jsem musel 
na některá místa jet víckrát. Vůbec se nedi-
vím, že pořízení dobré fotografie stojí spoustu 
času a trpělivosti. Jsem rád, že v našem 
městě působí lidé, kteří se fotografováním 
zabývají a které můžeme, když je potřeba, 
o jejich služby požádat a spolupracovat 
s nimi. Všem, kteří rádi fotografují, přeji 
dobré světlo a hodně povedených snímků!

Martin Malý

Starostův 
sloupek

Rok 2018 se stane rokem rekordních investic
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci na svém posledním zasedání v loňském roce 
mimo jiné rozpočet města Prachatice na rok 2018.
Již při konstrukci rozpočtu jsme vycházeli z toho, že je třeba vytvořit určitou rezervu 
na rekonstrukci krytého bazénu. Na tuto velkou stavební akci je tedy v rozpočtu zatím 
počítáno pouze s finančními prostředky ve výši 10 milionů korun. Přesná částka bude 
do rozpočtu následně zařazena až po výběrovém řízení na dodavatele stavby v období 
na přelomu března a dubna tak, abychom mohli již v červnu začít s opravou.
Při dalším rozpočtování se již vycházelo z krátkodobého a střednědobého plánování 
rozvoje našeho města s ohledem na opravy majetku a potřeby občanů. Rozpočet tak 
počítá s rekonstrukcí ulic Černohorská a Lesní, která byla obyvateli dlouhodobě poža-
dovaná. Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce teplovodu, vodovodu a povrchu 
chodníků v ulici Slámova od ulice U stadionu po kruhový objezd u Garnetu. Zde bych 
zmínil jednu zásadní věc, a to je navýšení dimenze vodovodního potrubí tak, aby bylo 
možné přivést k ulici Zvolenská vodu z místních zdrojů, která pramení v oblasti hory 
Libín a Černé hory.
Nezapomínáme ani na naše nájemníky v městských bytech. Po nepříjemných „peripeti-
ích“ se zateplení dočká bytový dům v Budovatelské ulici s čp. 1194 a 1195. Tím budou 
všechny budovy v majetku města zateplené. Na nové, moderní koupelny se mohou těšit 
nájemníci ve více než 30 bytech panelového bytového domu na náměstí Přátelství 
čp. 655 a 656.
Nemalé finanční prostředky budou vynaloženy na pokračování činností souvisejících 
s projektovými dokumentacemi dalších investičních akcí. Projektová dokumentace 
na rekonstrukci letního kina včetně stavebního povolení by měla být předána městu 
v květnu tohoto roku a dokumentace na rekonstrukci Malého náměstí na konci letoš-
ního roku. Projektovat se také začne rekonstrukce Štěpánčina parku a přilehlého 
území. Společně se střeleckým klubem začneme pracovat na projektové dokumentaci 
nové střelnice za průmyslovou zónou v ulici Krumlovská. Letošní rozpočet počítá také 
s finančními prostředky na opravu několika historických, památkově chráněných 
domů v centru města. Do rozpočtu se navíc formou rozpočtového opatření, které bylo 
schválené zastupitelstvem v lednu, dodatečně zařadily další investiční akce v oblasti 
oprav sportovišť na našem stadionu, o kterých jsem se zmínil v minulém vydání Radnič-
ního listu. Jedná se především o rekonstrukci fotbalového hřiště, na kterém bude zcela 
vyměněn umělý povrch, rekonstrukci tenisové tréninkové zdi a kompletní výměnu 
umělého povrchu na atletickém oválu, v rámci které bude opravena opěrná zeď 
od skateparku k atletické dráze.
V letošním roce tak může být do majetku města investováno více než 150 milionů 
korun, čímž by se stal společně s rokem 2015 obdobím největších investic za posledních 
bezmála 30 let. Pevně věřím, že všechny plánované rekonstrukce, opravy i nové inves-
tiční záměry přispějí ke spokojenosti našich občanů, zkvalitnění života ve městě a zvele-
bení společného prostoru.   Martin Malý
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Vstup do plaveckého bazénu po rozšíření o saunový svět. Fotomontáž VMS projekt, s. r. o.
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Úprava a modernizace byt. domu –
Budovatelská 1194–1195

5800 1292

Úprava a modernizace byt. domu – Krumlovská 39 2510 690
Systém odděleného sběru Prachatice –
technické vybavení

5317 4520

Slámova ul. – rekonstrukce vodovodu (II. část) 1200
Chodník – Slámova ul. II. etapa 700
Skládka odpadů Libínské Sedlo – sanace oblasti III. etapy 1400
Sběrný dvůr Prachatice – dovybavení a stavební úpravy 6410 5447
Rekonstrukce koupelen – Náměstí Přátelství 655/656 5500
Rekonstrukce komunikace „Lesní“ 6000
Rekonstrukce komunikace „Černohorská“ 9100
Rekonstrukce atletického oválu
Městského stadionu Prachatice

3200 1841

Rekonstrukce opěrné zdi u atletického oválu
Městského stadionu 

2000

Rekonstrukce a oprava sportovní plochy (tenisové kurty) 1050 100
Rekonstrukce umělého trávníku Městský stadion 6800 3850
Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v PT 90 000
Přístřešky na kontejnery – nové 400
Kanalizační sběrač „C1“ – ulice Nádražní 2000
Dětské hřiště Podolí 600 290

Cyklogenerel – cyklistické cesty Blanice a Zlatá stezka 365 166
Projektová dokumentace Revitalizace Štěpánčina parku 1764
Projektová dokumentace + příprava inv. akce –
akumulace Fefry

1000

Projektová dokumentace – Rekonstrukce letního kina 839
Projektová dokumentace – chodník Žernovická ul. 100
Projektová dokumentace – „Úpravy Malého náměstí“ 4255
Projektová dokumentace – Přemístění střelnice 1200
Měšťanský dům čp. 62 – oprava krovu a střechy 651 250
Měšťanský dům čp. 148 – oprava dvorní fasády 312 100
Měšťanský dům čp. 148 – oprava sklepních prostor 555 200
Měšťanský dům čp. 140 – statické zajištění
a revitalizace sklepů

912 400

Měšťanský dům čp. 118 – statické zajištění
a revitalizace sklepů

652 250

Měšťanský dům čp. 134 – oprava střechy 460 150
Měšťanský dům čp. 116 – oprava střechy 809 300
Městské opevnění – oprava hradební zdi – úsek č. 2, 3, 4 743 300

celkem 164 604 20 146

Název projektu (akce)
Předpoklad 

náklady v tis. Kč
Předpoklad 

dotace v tis.Kč
Název projektu (akce)

Předpoklad 
náklady v tis. Kč

Předpoklad 
dotace v tis.Kč

Zastupitelé 18. prosince schválili aktivity k letošní realizaci stra-
tegického plánu rozvoje města. Dokument se týká mnoha oblastí 
života: dopravy a technické infrastruktury, kulturního dědictví, 
cestovního ruchu a volnočasových aktivit, životního prostředí 
a územního rozvoje, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, pod-
pory podnikání, vzdělávání i zabezpečování výkonu veřejné 
správy městským úřadem. Uskutečnění aktivit by mělo přispět 
ke zlepšení kvality života v našem městě a k jeho vyšší atraktivitě 
pro turisty. Schválený plán realizace navazuje na kmenový Stra-
tegický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015–2022.
Z mnoha činností, které letos mají být realizovány, lze uvést 
např. celkovou rekonstrukci místních komunikací v Lesní a Čer-
nohorské ul., 2. etapu rekonstrukce chodníku a souvisejícího 
horkovodu a vodovodu v ul. Slámova, opravu povrchu ulice Bře-
zanova, opravu místní komunikace v osadě Oseky směrem 
na Rechle a také od hlavní komunikace kolem bytového domu, 
opravu komunikace u parkoviště Sedýlko. Sledována je realizace 
cyklostezky v ulici Rumpálova v úseku od plynové stanice smě-
rem do osady Ostrov, jež je závislá na získání dotace. Na Libín-
ském Sedle bude proveden průzkumný vrt k posílení místního 
vodního zdroje. Směřováno bude k projektové přípravě pří-
stavby jímacích komor vodojemu Fefry 2× 300 m3 k zajištění vyš-
šího využití místních zdrojů. V Nádražní ulici bude provedena 
rekonstrukce kanalizační stoky. Dovybaven a drobně upraven 
bude sběrný dvůr.
V oblasti památek se počítá např. s opravou střechy a krovu 
Křišťanova 62 v části do Věžní ulice, opravou střechy Poštovní 
116 v části do Dlouhé ulice, statickým zajištěním a revitalizací 
sklepních prostor Poštovní 118 a Horní 140, opravou střechy 
Horní 134, statickým zajištěním a revitalizací sklepních prostor 
a opravou dvorní fasády Neumannova 148, opravou dalšího 
úseku hradební zdi. Na získání dotací bude závislé doplnění inte-
riéru kaple sv. Markéty o obnovené původní lavice a rekonstruo-
vané zábradlí mezi lodí kaple a presbytářem, obnova sochy 
anděla na hřbitově v Prachaticích, obnova božích muk u Dubo-
vého vrchu.
U příležitosti 100. výročí vzniku československého státu by 
v ulici Starokasárenská měl vzniknout památník obětem 1. svě-
tové války z Prachaticka, což je také závislé na získání dotace.
Usilováno bude o rozšíření nabídky možností trávení volného 
času např. realizací naučné stezky Ptáci a ptačí budky, přípravou 

2. etapy areálu lesních her. Započato bude s rekonstrukcí a rozší-
řením plaveckého bazénu. Zpracován bude cyklogenerel nových 
cyklistických cest Blanice a Zlatá stezka, v rámci kterého bude 
navrženo majetkoprávně i technicky reálné vedení tras. V pří-
padě získání dotace bude rekonstruován umělý povrch fotbalo-
vého hřiště a atletického oválu na Městském stadionu.
Ve vztahu k bytovým domům (mimo centrum města) bude usku-
tečněna např. rekonstrukce bytových jader a koupelen náměstí 
Přátelství 655 a 656, zateplení fasády a střechy domu Budovatel-
ská 1194–1195.
Velmi rozsáhlá bude v letošním roce také projektová činnost 
nezbytná pro následnou fyzickou realizaci akcí. Zahrnovat bude 
např. dokončení projektové a správní přípravy rekonstrukce let-
ního kina (v roce 2018 zajistit stavební povolení a zpracovat 
dokumentaci pro provádění stavby), pokračování v projektové 
a správní přípravě úprav prostoru Malého náměstí (letos zajistit 
územní rozhodnutí a zpracovat projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení, dle možnosti zajistit stavební povo-
lení a směřovat ke zpracování prováděcí projektové dokumen-
tace této významné akce). V rámci směřování k revitalizaci Ště-
pánčina parku bude započata její projektová příprava. Projektově 
a také co do povolení bude kompletně zajištěna stavba nové tune-
lové kryté střelnice a malorážkové střelnice v prostoru nad sběr-
ným dvorem a kompostárnou. Ve vztahu k přípravě zastavitel-
nosti plochy bydlení Pod Cvrčkovem vedle stávající střelnice 
bude řešeno také vyprojektování nové křižovatky ulic Kasáren-
ská – Slunečná s vydáním stavebního povolení. Projekčně zajiš-
těna bude příprava parkoviště v ulici Kaštanová.
Pokračováno bude v prověřování možnosti využití budovy Kní-
žecího a Národního domu na Velkém náměstí pro potřeby měst-
ské knihovny. Zpracovány budou vybrané územní studie, nava-
zující na loni vydaný nový územní plán, coby nezbytné předpo-
klady pro možnost rozhodování o změnách v území v rámci řeše-
ných ploch. Investiční i údržbové akce budou uskutečněny rov-
něž v základních školách města a pracovištích mateřské školy. 
Uspořádána bude řada kulturních akcí i aktivit se sociální tema-
tikou. Se schváleným zněním celého dokumentu, jehož veškeré 
položky zde není možno zmínit, se lze seznámit na webových 
stránkách města www.prachatice.eu v sekci Strategický plán roz-
voje města. Ing. Antonín Jurčo

odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Město má na rok 2018 rozsáhlý „plán práce“

Připravenost projektů a investičních akcí města Prachatice na rok 2018
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Národní síť Zdravých měst má v současné době 130 členů s regio-
nálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,423 milionu 
obyvatel, což je 52 % populace ČR. Město Prachatice v procesu 
Místní Agendy 21 dlouhodobě naplňuje kritéria kategorie C 
a patří k pokročilejším realizátorům MA 21. 
Hodnocení činnosti samosprávy města prostřednictvím zpraco-
vání auditů umožňuje analyzovat stávající stav, uvědomit si 
rezervy i slabší stránky, podívat se na danou oblast v komplexní 
šíři a provázanosti a plánovat jednotlivé aktivity a investice pro 
zlepšení stavu. V roce 2017 byly v Prachaticích zpracovány audity 
ve třech oblastech: Sociální prostředí, Kultura a místní tradice 
a Životní prostředí. 
Audit v oblasti Sociální prostředí obsahuje 20 otázek a odpo-
vědi na ně, včetně doložení příloh, zajistily Jaroslava Hauptma-
nová s Hankou Rabenhauptovou (celé znění na https://www.data-
plan.info/cz/prachatice, přístup je i z webu města). Hodnotitel 

Petr Wija, odborný analytik a konzultant v oblasti sociální poli-
tiky, zdravotnictví a dlouhodobé péče, který loni kromě Pracha-
tic auditoval dalších osm měst, jej posoudil takto:
„Město Prachatice předložilo detailně zpracovaný audit UR oblasti 
sociálního prostředí. Město předložilo požadované informace a indi-
kátory. Ve městě je dostupná pestrá škála sociálních, zdravotních 
a dalších služeb. Samospráva zajišťuje, realizuje nebo podporuje 
řadu sociálních, vzdělávacích a dalších aktivit s cílem zapojení růz-
ných skupin obyvatel, seniorů  a osob se zdravotním postižením 
do života ve městě.
Město Prachatice vytváří sociálně soudržné prostředí a v rámci 
svých kompetencí iniciativně realizuje a podporuje projekty, služby 
a aktivity, které přispívají k sociálnímu začleňování a příznivému 
sociálnímu klimatu a interakci různých skupin obyvatel.“
Další audity najdete v následujících vydáních Radničního listu.
Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Audity udržitelného rozvoje porovnávají Prachatice s jinými městy

Fórum Zdravého města se posouvá
Fórum Zdravého města se z organizačních důvodů posouvá 
o měsíc. Uskuteční se ve středu 14. března od 17.00 hodin. V sále 
Národního domu v Prachaticích se na vás opět po roce těšíme 
a zveme všechny „Prachatičáky“ k diskuzi, přednesení návrhů 
a zamyšlení se nad podněty k různým oblastem života ve městě.

Mgr. Hana Mrázová
politik odpovědný za MA21 a projekt Zdravé město

Hrou za poznáním v každém věku
Tak zní název setkání prachatických seniorů s dramatickou hrou 
a se žákyněmi Střední pedagogické školy v Prachaticích.
Zvukové etudy s papírem připomenou třeba zvuky moře, déšť, 
bouřku, pračku, kroky ve sněhu nebo rozjíždějící se vlak. Papí-
rový happening pomůže nejen rozvíjet hmat, ale také sluch 
a představivost. Papír bude vyprávět příběhy. Že jste ještě nesly-
šeli papírový orchestr a neviděli papírové plastiky? Vzniknou 
15. února v prostorách KreBulu (Zlatá stezka 145) od 14.00 
hodin a nenecháme si je pro sebe. Ivana Bečvářová

Sportovní den na sjezdovce

Memoriál Honzy „Bobra“ Vachty se konal v sobotu 20. ledna 
2018 na sjezdovce na Libínském Sedle. „Sportovní den již tra-
dičně pořádáme pro malé i větší lyžaře, plno zábavy si při něm 
užívají i rodiče,“ uvedla Jitka Soukupová. Dokládají to fotografie 
na facebookovém profilu SKI Libín. Foto Nikola Toman

Z vánočních stromků bude kompost
Technické služby Prachatice s. r. o. dokončily demontáž vánoční 
výzdoby ve městě. Součástí úklidu je i svoz vánočních stromků.
Podle naplánovaného harmonogramu jsme v prvním termínu 
8. a 9. ledna naložili dvě tuny vánočních stromků, o týden poz-
ději to byla zhruba polovina. Po zimní pauze je rozdrtíme a  zpra-
cujeme v kompostárně, kde skončí i zelená část vánočního 
stromu z Velkého náměstí. Kmen najde využití jako palivové 
dřevo.  Ing. Rostislav Eichner, jednatel Technických služeb PT

O silvestrovské noci
hořely kontejnery i odpadkové koše

Technické služby sečetly škody, které způsobila zábavná pyro-
technika na městském mobiliáři o silvestrovské noci. Výměna 
poškozených nádob na odpady bude stát více než 40 tisíc korun.
„Po Novém roce jsme zjistili, že v Národní ulici zřejmě od zábavné 
pyrotechniky došlo ke vznícení uloženého papíru. Požár zničil 
dva kontejnery, jeden v hodnotě 11 tisíc korun. Škoda vznikla 
také v lokalitě Horního náměstí, kde vhozená petarda poškodila 
další kontejner toho samého typu. Podivnou zábavou je házení 
pyrotechniky do odpadkových košů ve městě, kdy dojde k jejich 
destrukci. Jeden stojí zhruba 1100 korun. Vyměňovali jsme jich 
devět,“ popsal jednatel Technických služeb Prachatice Rostislav 
Eichner s tím, že škody na nádobách za silvestrovskou noc ve 
městě dosáhly zhruba 43 tisíc korun. „A k tomu samozřejmě 
práce. Nádoby jsou částečně pořízené z dotací, vše jsme zdoku-
mentovali a předali Policii České republiky,“ doplnil.
„Policisté případ prověřují jako přestupek na úseku požární 
ochrany. Vyžádají si stanovisko od hasičů,“ uvedla prachatická 
policejní mluvčí Martina Joklová.
„Koše a kontejnery jsou společným majetkem nás všech. Nové 
musí zaplatit město ze svého rozpočtu. Peníze bychom mohli 
věnovat na úplně něco jiného a zase trošku zvelebit město. 
Strašně mě to mrzí. Mám pocit, že to jsou nějací výrostci, kteří si 
tím něco dokazují. Ale opravdu nevím co,“ zlobil se starosta 
města Martin Malý. Václav Malina 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Na základě usnesení rady města i nadále pokračuje dlouhodobý 
program poskytování finanční podpory z rozpočtových pro-
středků města zájemcům o opravy a pořizování bytového fondu.
Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rok 
2018 do celkové výše jednoho milionu korun pro všechny 
vybrané žadatele. Lhůta na podání žádostí k účasti ve výběrovém 
řízení je stanovena v termínu od 1. února do 2. března 2018.
Dle stanovených pravidel je možno poskytnuté finanční pro-
středky použít na opravy obytných domů, odstranění vad pane-
lové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů za účelem zís-
kání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně pro 
fyzické osoby. Úroková sazba je i nadále stanovena ve výši 2 %, 
což může být vzhledem ke změnám podmínek na finančním trhu 
(hypotéky) pro občany zajímavé. Bližší informace a příslušné for-
muláře pro podání žádosti jsou k dispozici na finančním odboru 
městského úřadu, tel. 388 607 541.

Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ
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Bilance jednotek požární ochrany
Rok 2017 byl ze strany 
hasičů ve znamení vět-
šího nárůstu počtu udá-
lostí oproti předchozím 
několika létům. V roce 
2017 zasahovali hasiči 
na území okresu Pracha-
tice celkem u 1020 udá-
l o s t í .  V  p o r ov n á n í 
s předchozími třemi lety 
je to nárůst v průměru 
o 224 událostí.
Na výrazném nárůstu zásahů měly svůj podíl zejména rozmary 
počasí v podobě větrných smrští, sněhových kalamit apod. Kon-
cem dubna loňského roku, kdy už nikdo nečekal větší sněhovou 
nadílku, napadl těžký a mokrý sníh, který způsobil napříč celým 
okresem první vážnější komplikaci v podobě polámaných a popa-
daných stromů, neprůjezdných komunikací a polámaných sto-
žárů nadzemního elektrického vedení. Další rozmar počasí, 
který měl výraznější vliv na zvýšený počet zásahů, bylo řádění 
vichřice Herwart koncem října.
V Prachaticích se celkový počet událostí, u kterých zasahovaly 
jednotky požární ochrany, zastavil na čísle 198, což představuje 
mírný nárůst oproti roku 2016. Třináct požárů evidovaných 
na území města v loňském roce způsobilo škodu 853 tisíc korun 
a uchráněny byly hodnoty ve výši 1,24 milionu korun. V pěti pří-
padech se jednalo o požáry bytových domů (zapomenuté jídlo 
na zapnutém sporáku nebo požár sazí v komíně), ve čtyřech pří-
padech o požáry osobních automobilů, ve třech případech se jed-
nalo o požáry odpadů a kontejnerů na odpady a v jednom pří-
padě o požár lesní hrabanky a mraveniště u Osek.
Zásahová činnost o vánočních svátcích, na silvestra a na Nový 
rok v Prachaticích a v celém okrese zásadně nevybočovala z dlou-
hodobého průměru. Prvním zásahem hasičů ve městě byla 
4. ledna okolo 12:30 hodin likvidace následků dopravní nehody 
dvou osobních automobilů u hřbitova. 

plk. ing. Milan Raba (z podkladů nprap. Václava Kouta)

Rekapitulace výměny
řidičských průkazů

Podle oficiálních statistik Ministerstva dopravy mělo na registru 
řidičů Městského úřadu Prachatice v roce 2017 být vyměněno 
3086 řidičských průkazů. Ve skutečnosti bylo vyměněno 
4390 průkazů. Tento celoroční a náročný proces byl ze strany 
úřadu i ukázněných žadatelů zvládnut bez významných potíží. 
Nicméně i propadlý průkaz lze vyměnit dodatečně kdykoliv. Buď 
řidiči přijdou, až si v lepším případě sami všimnou, že platnost 
jejich dokladu skončila, nebo – v horším případě – si skončení 
platnosti jejich dokladu povšimnou policisté při silniční kontrole 
a pak hrozí uložení pokuty.

Ludmila Balčíková, odbor komunálních služeb a dopravy

Prezidenta volilo míň lidí
Prvního kola volby prezidenta České republiky se ve dnech 12. 
a 13. ledna 2018 zúčastnilo v Jihočeském kraji 63,25 % voličů 
(v roce 2013 to bylo 63,63 % voličů).
Město Prachatice zaznamenalo nižší účast, a to 60,31 % voličů 
(před pěti lety 61,47 %).
Dva kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, získali dohro-
mady v Prachaticích více než 66 procent hlasů: Miloš Zeman 
34,85 %, Jiří Drahoš 31,44 % hlasů.
Zisky dalších kandidátů: 3. Pavel Fischer (10,56 %), 4. Marek Hil-
šer (8,98 %), 5. Michal Horáček (8,31 %), 6. Mirek Topolánek 
(3,58 %), 7. Jiří Hynek (0,99 %), 8. Petr Hannig (0,65 %), 9. Vrati-
slav Kulhánek (0,60 %).
Miloš Zeman zvítězil v Prachaticích v sedmi volebních okrscích, 
Jiří Drahoš ve dvou.  Václav Malina (ze statistik na www.volby.cz)

Počet obyvatel Prachatic …
… poklesl za minulý rok o 65. Poměr počtu zemřelých a naroze-
ných 124/117. Ke konci roku 2017 žilo v Prachaticích celkem 
10 870 obyvatel. Informace poskytl odbor vnitřních věcí Měst-
ského úřadu v Prachaticích. (RH+)

Rok 1978
Druhá prodejna mladých, plnosortimentní prodejna, byla ote-
vřena 9. ledna ve čtvrti Říjnové revoluce. Vedoucím prodejny byl 
Jiří Tesárek. Součástí prodejny bylo samostatné oddělení masa 
a uzenin. * Vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Josefa 
Sahuly se konala v posledním lednovém týdnu v Českých Budějovi-
cích. Přítomen byl i předseda MěstNV Prachatice Jan Houška. 
* V Klubovně mládeže MěstV SSM proběhla od 20. do 24. února 
okresní výstava ZENIT. Lze na ní shlédnout práce mladých zlep-
šovatelů a novátorů i výrobky ze zájmové činnosti svazáků a dětí. 
* Za účasti stranických a státních orgánů, hostů z řad ČSLA, SNB 
a PS se v pátek 24. února uskutečnilo ve velkém sále Národního 
domu slavnostní shromáždění příslušníků Lidových milicí. 
* Od 1. dubna vyrábí prachatická Jitona 17 souprav obývacího 
pokoje Luxor. O tento typ je velký zájem nejen na vnitřním trhu, 
ale i v SSSR. * Pro zabezpečování závěrů 9. a 11. zasedání ÚV KSČ 
uzavřeli pracovníci železniční stanice Prachatice spolu se závo-
dem ZVVZ sdružený socialistický závazek, sledující hospodárnější 
využívání železničních vozů. * Průměrné měsíční mzdy pracov-
níků socialistického sektoru bez JZD dosáhly v našem okrese 
v roce 1977 výše 2321 Kčs. * Městské stranické a státní orgány 
uspořádaly 25. dubna slavnostní večer k 108. výročí narození 
V. I. Lenina ve Velkém sále Národního domu. V kulturní části 
vystoupil Hodonický symfonický orchestr pracujících a Komorní 
orchestr LŠU Praha 4. * Ve čtvrtek 4. května navštívil vedoucí 
tajemník OV KSČ František Šůna spolu s předsedou ONV Jaro-
mírem Proškem a dalšími funkcionáři městský národní výbor. 
Spolu s představiteli MěstV KSČ a MěstNV besedovali o otáz-

kách dalšího vývoje Prachatic a masově politické práce. * V prvém 
čtvrtletí letošního roku nakoupili obyvatelé našeho okresu 
126 nových osobních automobilů. Přitom nebyla zdaleka uspoko-
jena poptávka po vozech vyšších objemových tříd z dovozu 
a z domácí produkce se projevil nedostatek vozů typu Škoda 120 L, 
LS a GLS. Průměrná cena nakoupeného automobilu představo-
vala 57 550 Kčs. * V pátek 22. září navštívil Prachatice hrdina 
SSSR a ČSSR, první československý kosmonaut mjr. Vladimír 
Remek. * Počátkem října byla otevřena zrekonstruovaná prodejna 
kosmetiky a fotografi ckých potřeb v Poštovní ulici. * Na staveni-
šti nové budovy okresního výboru Svazarmu se v úterý 24. října 
uskutečnilo slavnostní položení a poklep základního kamene. 
Aktu se zúčastnil tajemník OV KSČ a předseda OV NF Eliáš 
Kubiš, místopředsedkyně ONV Milada Kloudová, předseda 
OV Svazarmu František Gaier a další hosté. * Od 19. října zahájil 
provoz vůz rychlé zdravotnické pomoci značky Range Rover. 
V řízení vozu se střídali Karel Kindl a Václav Rosa. * V pátek 3. lis-
topadu se narodil desetitisící občan Prachatic Martin Přibyl. 
* V úterý 7. listopadu byla otevřena specializovaná prodejna 
kožené obuvi a galanterie. * V sobotu 11. listopadu ulovil vedoucí 
provozu ČSAD Prachatice Jiří Trajer v Černé na Lipně štiku, jejíž 
115 centimetrů délky a 14 kilogramů váhy vzbuzují úctu. 
* Ve středu 29. listopadu byla ve Zdíkovci slavnostně otevřena 
výcviková základna Střední pedagogické školy v Prachaticích. 
* Ve čtvrtek dne 7. prosince pořádá městský výbor KSČ spolu 
s městským národním výborem veřejnou schůzi občanů, na které 
budou seznámeni s plněním volebního programu Národní fronty 
a s výhledem na příští pětiletku.  Vybral Pavel Fencl.

Ukázky z tisku: Týdeník Hraničář, orgán OV KSČ a ONV v Prachaticích
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Již v roce 2016 město Prachatice požádalo o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí na dva projekty: „Sběrný dvůr Pracha-
tice – dovybavení a stavební úpravy“ a „Systém odděleného 
sběru Prachatice – technické vybavení“. V srpnu 2017 obdrželo 
kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace na oba projekty.
V rámci projektu „Sběrný dvůr Prachatice – dovybavení a sta-
vební úpravy“ město získá čelní kolový nakladač a velkoobje-
mové kontejnery. Stavební úpravy sběrného dvora budou řešit 
výstavbu přístřešku nad stávajícími kontejnery na objemný 
odpad a bioodpad, přístavbu skladů pro tříděné komodity 
odpadů a snížení střešní konstrukce nad skladovým objektem. 
Termín realizace je březen–duben 2018. 
Projekt „Systém odděleného sběru Prachatice – technické 
vybavení“ řeší pořízení kontejnerů a nádob na tříděný odpad 
pro občany (bioodpad, papír, plast, kov) a inteligentních odpad-
kových košů na třídění odpadu (papír, plast) do centra města. 
Díky tomuto projektu bude ve městě nově zaveden:
• nádobový sběr kovových obalů, a to na pěti sběrných mís-

tech: v ul. Vodňanská před prodejnou COOP, v ul. Krumlovská 
v boxu u Kauflandu, v ul. U Zastávky před pizzerií, v ul. SNP 
u prodejny Flop a na náměstí Přátelství. Do šedých kontejnerů 
na kovové obaly patří plechovky od nápojů, neznečištěné ple-
chovky od konzerv a drobné kovové předměty. Kontejnery bu-
dou umístěny na sběrná místa v březnu 2018. 

• sběr papíru a plastů do inteligentních odpadkových košů 
v centru města. Jedná se o odpadkové koše, které svou veli-
kostí a vzhledem neruší okolí, přitom pojmou mnohem více 
odpadu díky zabudovanému lisu, pracují na solární energii 
a informují o své naplněnosti. Zabudované senzory v koších 
poskytují přesné informace o naplnění jednotlivých nádob, což 
umožňuje efektivní logistiku svozů, které jsou plánovány po-
dle skutečných potřeb. Koše budou umístěny na 10 místech 
v centru města v březnu 2018. 

• individuální nádobový sběr tříděného odpadu na papír, 
plast do černých plastových nádob o objemu 240 l s barevným 
označením sbírané komodity (modrá, žlutá) na víku nádoby. 

Je určen pro ty občany, kteří užívají na směsný komunální od-
pad (SKO) popelnice o objemu 110 l a probíhá zde pravidelný 
týdenní svoz SKO. Jedná se o zcela nový způsob třídění od-
padů. Ve městě bude zaveden jako „pilotní projekt“ ve vytipo-
vaných lokalitách se zástavbou rodinných domů – Pod 
Cvrčkovem (od ul. Soumarská až po Horní náměstí), pod Šibe-
ničním vrchem (ul. Budovatelská) a v lokalitě za střelnicí 
(ul. Esovitá a další). Pilotní projekt nebude mít vliv na výši po-
platku za odpad ani na výši nákladů na svoz. Každý týden bude 
vyvezen jeden druh odpadu v režimu SKO, plast, SKO, papír 
(tzn. 1× za 14 dnů SKO, 1× za měsíc papír a plast). V případě 
méněčlenných domácností je možné, aby po vzájemné dohodě 
využívalo jednu nádobu na plast či na papír více rodin. Obča-
nům, kteří se do projektu nezapojí, zůstane stále možnost vyu-
žívat ke třídění odpadů veřejná sběrná místa, ale interval svozu 
SKO se i pro ně prodlouží na čtrnáctidenní. Pokud by nádoby 
na SKO nestačily, i zde lze využít veřejnou sběrnou síť. Zahá-
jení svozu odpadu v režimu SKO, plast, SKO, papír atd. se před-
pokládá v dubnu 2018. Nádoby budou občanům poskytnuty 
bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Občané, kteří žijí 
ve jmenovaných lokalitách a mají o tento systém sběru papíru 
a plastu zájem, mohou již nyní požádat o nádoby na papír 
a plast na odboru životního prostředí Městského úřadu v Pra-
chaticích:  

• písemně: Městský úřad Prachatice, odbor ŽP, Velké náměstí 3, 
383 01 Prachatice 

• telefonicky: Mgr. Lenka Machartová, tel. 388 607 220
• e-mailem: lmachartova@mupt.cz 
Je nutné uvést jméno a příjmení, úplnou adresu a kontaktní tele-
fon nebo e-mail. Zájemcům se individuálně ozveme a projed-
náme s nimi podmínky převzetí. 
Přílohou Radničního listu je plánovací kalendář na rok 2018 
s označením svozových dnů pro individuální nádobový sběr 
a bioodpad a další podrobnější informace ke všem „novinkám“ 
v odpadovém hospodářství města Prachatice v roce 2018.

Mgr. Lenka Machartová, odbor životního prostředí

Festival amatérského divadla Štít 2018
9.–24. 2., Městské divadlo 
9. 2. (19.00)
M. Carr: U KOČIČÍ BAŽINY
Rádobydivadlo Klapý
S hlavní hrdinkou Hester se setkáváme v okamžiku, kdy je zra-
zená, podvedená, opuštěná a raněná na duši. A stojí před svým 
posledním životním rozhodnutím. Drama, ve kterém je využí-
váno prvků řecké tragédie …
12. 2. (19.00)
PŘEDSVATEBNÍ CESTA ANEB JAK SE POZNAT
SPOMAL – Spolek ochotníků Malenice
Jestli si někdo myslí, že si svého partnera dokáže prověřit během 
pečlivě naplánované cesty, tak se šeredně plete. Hra volně zpra-
covaná na motivy knížky M. Skály Svatební cesta do Jiljí.
16. 2. (19.00)
M. Doležalová, R. Vencl: KDYŽ SE ZHASNE
DS J. K. Tyl Č. Budějovice
Vánoční večírek na Manhattanu nebo swingersparty? Mrazivá 
komedie, která polechtá vaše bránice. A možná přijde i Santa 
Claus.
20. 2. (19.00)
P. Řezáč: POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Hra podle novely B. Hrabala a zejména podle filmového scénáře 
J. Menzla dýchne na diváky romantikou doby rozpadu Rakouska 
Uherska.
22.  2. (19.00)
K SMRTI DOBRÝ
Divadlo Pod Plachtou při MěKS Vodňany 
Tragikomedie amatérské skupiny „skoroherců“, kteří se snaží 

vlastními hrami bavit diváky.
24. 2. (19.00)
Slavnostní zakončení festivalu 
J. Hruška: HOTEL BLACKOUT
Šumavský ochotnický spolek Prachatice
Třeskutá komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Mojžíš, Izák, 
Eliáš, Ráchel a Ester žijí ve světě „nových zákonů“. Na začátku 
byla přeci jen temnota. Tak proč to zase jednou nezkusit?! I Bůh 
řekl: „Budiž tma!“ 

Festival amatérského divadla Štítek 2018
18. 2., (10.00–18.30), Městské divadlo
Pohádkový festival s podtitulem „Kolotoč pohádek“. Tvůrčí dílny 
s DDM Prachatice jako doprovodný program od 15.00 do 17.00 
hodin. Děti potěší drobné dárečky.
18. 2. (10.00)
O. Fencl: BUBU BU
DS PIKI Volyně
Příběh o zlém a chamtivém černokněžníkovi Ludvovi, který chce 
získat kouzelnou knihu, která by mu umožnila vládnout světu.
18. 2. (14.00)
J. Drda: HRÁTKY S ČERTEM
Bechyňský divadelní spolek Lužnice
Pohádka o tom, jak dobro vítězí nad zlem, kde není místo pro 
lenost ani pýchu a kde je největší zbraní dobré a láskyplné srdce.
18. 2. (17.00)
J. Malinová: ČARODĚJNICKÁ
DS J. K. Tyl Č. Budějovice
Prince Prokopa si chce vzít za muže čarodějnice Simsala. Veselá 
pohádka plná písniček o tom, že lež má krátké nohy a že dobré 
srdce můžeš najít i u čarodějnice.

„NOVĚ“ v odpadovém hospodářství v roce 2018

Městské divadlo nabídne žánrově pestrý Štít a pohádkový Štítek
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
e-mail galerie@prachatice.eu
6. 2. – 16. 3.
SUDETY
Tradiční výroční výstava Fotoklubu F:2,8 
Prachatice, zahájení 6. 2. v 18.00.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. 2. (19.00)
ŽALMAN A SPOL. – 50 LET NA SCÉNĚ
Koncert folkové legendy Pavla Žalmana 
Lohonky.
27. 2. (19.00)
Z TIBETU PŘES NEPÁL DO INDIE
M. Martan
Cestopisná přednáška CK Ocean. Druhý 
díl cesty po Asii začíná v Tibetské Lhase 
a okolo Brahmaputry se zvedá do hor. 
Několik sedel s výškou přes 5000 metrů, 
nádherné jezero Yamdrok, města Gyantse 
a Shigatse a vrchol cesty po Tibetu.

VSTUPENKY
http://vstupenky.kisprachatice.cz 
Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 
a další informace najdete na www.facebook.
com/kisprachatice, www.kisprachatice.cz

KONTAKTY
tel. Městské divadlo: 388 607 227
vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

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

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Ha-
jeka – slavného umělce, který daroval městu 
Prachatice průřez děl ze své celoživotní 
tvorby.
Stálá expozice
Otevřeme po předchozí domluvě v infocen-
tru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
1. 2. (19.30)
ZTRACEN V DŽUNGLI
Akční, dobrodružný, drama, thriller Aus-
trálie, Kolumbie. Od 12 let. Titulky.
Mladý muž chce na cestách po světě unik-
nout rutině a nudě západoevropského 
života. V bolívijské metropoli La Paz 
potkává nové parťáky z různých koutů 
světa a tajuplného průvodce. Ten je vezme 
na expedici do neprobádaných míst ama-
zonského pralesa s tím, že mohou nalézt 
neznámý indiánský kmen, zcela nedotče-
nou přírodu a možná i naleziště zlata.
6. 2. (16.00)
OCO
Komedie, rodinný film USA. Přístupný. 

České znění.
Navzdory prazvláštnímu rodinnému 
zákazu muziky se Miguel touží stát uzná-
vaným hudebníkem jako je jeho idol, 
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj 
talent se Miguel souhrou neuvěřitelných 
okolností ocitne v překrásné a barevné 
Říši mrtvých.
6. 2. (18.00)
COCO (3D)
8. 2. (19.30)
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Drama, romantický film USA. Od 15 let. 
Titulky.
Pokud si myslíte, že vstupem do manžel-
ství pro Anastasii a Christiana končí veš-
kerá legrace a že legendární Červenou 
mučírnu předělají na dětský pokoj, nemů-
žete se víc mýlit. Vynalézavost a fantazie 
novomanželů nezná mezí.
13. 2. (19.30)
ZMENŠOVÁNÍ
Drama, komedie, sci-fi USA. Od 12 let. 
Titulky.
Proces zvaný celulární miniaturizace vyvi-
nuli norští vědci jako jeden z léků na hro-
zící přelidnění planety. Malí lidé míň 
snědí a zaberou míň místa, to dá rozum. 
A aby do tohoto programu vstupovali lidé 
houfně a s nadšením, provázejí ho gigan-
tické ekonomické výhody a trvalý pobyt 
v mini-milionářském ráji Leisureland.
15. 2. (17.00 a 19.30)
ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie ČR. Od 12 let.
Komedie, ze které vyplývá, že co se týče 
lásky, tak … i když je vám hrozně, i když 
jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!
20. 2. (19.30)
KOLO ZÁZRAKŮ
Drama USA. Od 12 let. Titulky.
V 50. letech 20. století je v zábavním 
parku na Coney Islandu velmi rušno. 
Ginny je nešťastná bývalá herečka, která 
nyní pracuje jako servírka. Její manžel 
Humpty se rád napije, pak bývá hrubý 
a před manželkou často dává přednost 
rybaření.
22. 2. (19.30)
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční, thriller, sci-fi USA. Od 12 let. 
Titulky.
V epickém finále trilogie Labyrint vede 
Thomas svou skupinu unikajících Placerů 
na jejich poslední a nejnebezpečnější misi. 
Musejí se poprat o naději ve světě, který se 
hroutí pod tíhou zákeřné nemoci.
27. 2. (17.00)
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Pohádka ČR.
Čtrnáctiletý Pavel při jedné výpravě 
v okolí hradu Lukova spadne do podzemní 
štoly, zraní si páteř a je upoután na inva-
lidní vozík. Po několika měsících rehabili-
tace se on i jeho matka Věra jen těžko smi-
řují s tím, že už nikdy nebude chodit. Své 
problémy řeší i místní kastelán Jaromír, 
který bojuje proti smutku ze smrti milo-
vané ženy.

ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
1.–23. 2.
ALICE VACHTOVÁ – ISLAND
Autorská fotografická výstava – výběr 
autorských fotografií z vycházek do pří-
rody po Islandu a jeho zajímavých stez-
kách.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké nám. 43
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne 9.00–17.00
do 30. 4.
RETRO – KRÁSA, KTERÁ NESTÁRNE
Originální varianta úspěšného výstavního 
projektu Národního muzea Retro. Neče-
kejte nostalgické vzpomínání na šusťá-
kové pláště, dederonové košile a bruselský 
design. Podtitul napovídá, že vystavené 
jsou předměty, které jsou elegantní a aktu-
ální dodnes.
15. 2. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU
pro rodiče s dětmi.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
Tel. 388 311 419
Leden – březen zavřeno.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
neumannkaprachatice@gmail.com 
Tel. 388 310 326
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 28. 3.
TRASH MADE

Kolekce originálních šperků, módních 
a bytových doplňků vyrobených z recyklo-
vaných materiálů. Nový život pro staré 
elektropřístroje. Designéři: Linda Čiha-
řová, Jana Chaklosh, Anna Kozová.

ČAJOVNA U HRUŠKY 
3. 2. (19.30)
PEPEK A NÁMOŘNÍK
Duo v žánru alternativního rocku
8. 2. (19.00)
CELLISTKA ZU&CELLO

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.clubkandlak.cz
www.facebook.com/kandlak 
3. 2.
Hard Core kapely
BITTER VERSES (DE)
CHASING CHRISTY
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LIBIDO CHALLENGE
17.  2. (14.00)
DĚTSKÝ KARNEVAL
24.  2.
LUCKY BREW
Křest CD 2018

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
e-mail info@knih-pt.cz
do 3. 2.
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ REVITA-
LIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU
Výstava
1. 2. (14.00–15.00)
POETICKÉ POSEZENÍ
S HERCEM J. KAČEREM 
Literární kavárna
Domov seniorů M. Křišťana
1., 8., 15. a 22. 2. (17.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
pro začátečníky s Š. Polatovou
klubovna knihovny
2. 2. (9.00–11.00)
VÝTVARNÁ DÍLNA
s ilustrátorkou Z. Študlarovou
Pololetní prázdniny, odd. pro děti a mlá-
dež
5. 2. (9.00–11.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
klubovna knihovny
5. 2.–3. 3.
RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ
Výstava
6. 2. (14.30)
Akademie 3. věku, 2. lekce
LIDSKÝ VĚK A ŽIVOT CÍSAŘE KARLA IV.
P. Čornej, Radniční sál, pořádáno ve spo-
lupráci s SOS Prachatice
6. 2. (9.00–11.30)
Univerzita 3. věku, 4. semestr
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI:
KŘIŠŤAN Z PRACHATIC
P. Čornej, Rožmberský sál
8. 2. (14.00–15.00)
LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ
s H. Klimkem, klubovna
13. 2. (13.00–14.30)
Virtuální univerzita 3. věku, 2. semestr
GENEALOGIE – ÚVOD DO GENEALO-
GIE A JEJÍ DĚJINY
Malá zasedací místnost MěÚ
13. 2. (14.30)
Akademie 3. věku, 3. lekce
ŠUMAVA
P. Fencl, Radniční sál, ve spolupráci s SOS 
Prachatice
13. 2. (9.30)
KLUB PŘÁTEL CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
Klubovna knihovny
15. 2. (11.00–12.00)
Celé Česko čte dětem
PÁSMO BÁSNIČEK A PÍSNIČEK
PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ
Z. Palkoska, ZŠ Národní
(9.00 – 10.00)
Celé Česko čte dětem
PÁSMO BÁSNIČEK A PÍSNIČEK
PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ
Z. Palkoska, Radniční sál

20. 2. (9.00–11.30)
Univerzita 3. věku, 4. semestr
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI: A. CHANOV-
SKÝ – ŠUMAVSKÝ MISIONÁŘ A JEHO 
LID
O. Fibich, Rožmberský sál
21. 2. (14.00–15.00)
KARNEVAL
Tvořivé středy se Z. Lebedovou
Odd. pro děti a mládež
21. 2. (17.15)
MAGICKÉ OSMIČKY – 1348 ZALOŽENÍ 
KARLOVY UNIVERZITY
2. přednáška L. Čepičky
Klubovna knihovny
27. 2. (13.00–14.30)
Virtuální univerzita 3. věku, 2. semestr
GENEALOGIE – JAK SE TVOŘÍ RODO-
KMEN 
Malá zasedací místnost MěÚ
27. 2. (14.30)
Akademie 3. věku, 4. lekce
ŠUMAVSKÝ BAŤA J. STEINBRENER
L. Čepička, Radniční sál, pořádáno ve spo-
lupráci s SOS Prachatice
28. 2. (10.30–11.00)
Klub maminek s J. Šamatovou
LÁRY FÁRY KOUZLA ČÁRY
Odd. pro děti a mládež
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út  09.00–17.00 
st  09.00–17.00
čt  09.00–17.00
pá  09.00–17.00 
so; 09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po  12.00–17.00
út  12.00–17.00
st  12.00–17.00
čt  12.00–17.00
pá  09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út  11.30–15.00
Literární kavárna, knihovna Domova 
seniorů M. Křišťana
1. čtvrtek v měsíci  12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
po  13.00–15.00

MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
• Každé pondělí od 13.30 hodin pravidelná 

setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami 
při jejich aktivitách.

• Každé úterý od 15.00 hodin pravidelné 
zkoušky Senior Country klubu.

• Každou středu od 17.00 hodin pravidelné 
zkoušky souboru Radostné přátelství 
v SPgŠ.

• Každý čtvrtek v čase 9.00–11.00 hodin – 
počítačová učebna Klubu SenSen v Komu-
nitním centru Na Sadech 559.

5. 2. (9.00)
KLUB PŘÁTEL MĚK
knižní novinky a zajímavosti.
7. 2. (14.00)
1. část seriálu historických besed
100. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU 

Přednáší J. Klimeš, Dům Křižovatka 
u parku, Zl. Stezka 145 
8. 2. (14.00)
HISTORICKÉ POKOUKÁNÍČKO
S MASARYKEM 
Dům Křižovatka u parku
14. 2. (14.00)
SENIORSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
Byblos Club
21. 2. (14.00)
VÝROČNÍ SCHŮZE 2018
Radniční sál
28. 2. (14.00)
ČAJOVÝ DÝCHÁNEK PŘI HARMONICE 
S VIDEOPREZENTACÍ
Dům Křižovatka u parku

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
• Každé první úterý v měsíci od 10 hod. mě-

ření krevního tlaku (SNP 559)
• Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení (tě-

locvična gymnázia)
• Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení ve 

vodě – plavání (plavecký bazén)
Termíny Akademie 3. věku v programu 
Městské knihovny PT
20. 2. (14.00)
SETKÁNÍ S JEDNATELEM MĚSTSKÉ 
SPRÁVY DOMŮ A BYTŮ PRACHATICE 
L. SCHRENKEM
Klubovna MěK

HOSPIC SV. J.  N. NEUMANNA
Tel. 388 311 726
www.hospicpt.cz
3. 2.
PLES PRO HOSPIC A DOMOV MATKY 
VOJTĚCHY
S hudební skupinou MP3

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
Na běžky (vlak 8.30) – jedenkrát v týdnu, 
upřesňujeme dva dny předem na webu.

HOSTINEC NA KOVÁRNĚ
Staré Prachatice
10. 2. (14.00)
TRADIČNÍ MAŠKARNÍ REJ
Pořádají osadníci Staré Prachatice a Ost-
rov ve spolupráci s DDM, hraje DJ Šlosek.

Možná zase přijdou i Simpsonovi …

JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA
23. 2.
DAŇ Z PŘÍJMŮ, ZÚČTOVÁNÍ DANÍ
Odborný seminář. V případě zájmu kon-
taktujte Oblastní kancelář JHK v Prachati-
cích, Nádražní 67, tel. 608 572 265, tris-
kova@jhk.cz

SJEZDOVKA LIBÍNSKÉ SEDLO
www.skilibin.cz
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Školní rok 2017/2018 se překulil přes 
svoji polovinu a školáci mají před sebou 
několik příjemných zpestření v podobě 
prázdnin. S nabídkou programu 
na volné dny přichází i oddělení pro 
děti a mládež Městské knihovny Pra-
chatice.
V pátek 2. února 2018 čekají děti jedno-
denní pololetní prázdniny. Jako 
odměnu za vysvědčení si knihovna pro 
děti připravila tvůrčí dílnu s ilustrátor-
kou Zdeňkou Študlarovou. Tuto zná-
mou výtvarnici, která svými půvab-
nými kresbami doprovodila nejednu 
dětskou knížku, nemusíme malým čte-
nářům jistě představovat. Stačí si vzpo-
menout na prachatickou vílu Majo-
lenku, známé Strašidláře Hynka 
Klimka nebo slavného skřítka Medovníčka Jana Lebedy. Nejen 
tyto, ale desítky dalších knížek ilustrovala Zdeňka Študlarová, 
která o pololetních prázdninách svoje kresbičky představí i dět-
ským návštěvníkům. A jistě je i nějaké obrázky naučí.
V týdnu od 5. března budou v prachatickém okrese prázdniny 
jarní. Stejně jako v uplynulých letech, i letos si knihovna připra-
vila pro děti bohatý a pestrý program. Děti jistě pobaví zábavný 

workshop Vynálezce Alva: škola vyná-
lezců či jógový program s oblíbenou 
Sítou Rojovou. Určitě nezklame ani zví-
řecí návštěva ze ZOO Hluboká nad Vlta-
vou, která má u dětí vždy velký úspěch. 
Za břicho se budeme popadat při 
vystoupení klauna Huga, který dět-
ským návštěvníkům předvede balonko-
vou pohádku, zahraje na kytaru a roze-
směje každou dětskou tvářičku. 
A zábavné dopoledne s hrami od Albi, 
které představí přímo pracovníci 
tohoto vydavatelství, prázdninový pro-
gram ukončí. Na své si o prázdninách 
jistě přijde každý, kdo hledá legraci 
a zábavu, ale i trošku ponaučení.
Osvědčeným programem na veliko-
noční prázdniny jsou tvůrčí dílny s veli-

konoční tematikou, které pořádáme v oddělení pro děti a mládež 
ve čtvrtek 29. března 2018. Prázdninové programy probíhají 
v knihovně od 9 do 11 hodin, jsou zdarma a zváni jsou čtenáři 
knihovny i neregistrovaní zájemci.
Přesný rozpis a více informací naleznete na internetových strán-
kách knihovny www.knih-pt.cz.

Lucie Jiraňová, knihovnice oddělení pro děti a mládež

Knihovna nabízí na prázdniny pestrý program

Pozvánka na „vodňanský ples“
Ve spolupráci se Spolkem přátel školy připravujeme i v letošním 
roce školní ples. V pořadí již 53. ročník se uskuteční 23. února 
2018 od 20.00 hodin v tělocvičně školy.
Stejně tak jako v minulých letech nebude chybět předtančení 
deváťáků, srdíčkové překvapení, půlnoční překvapení, bohatá 
tombola a samozřejmě občerstvení. K tanci a poslechu bude hrát 
skupina Defacto. Od 5. února 2018 si můžete zakoupit vstupenky 
u paní Novákové v kanceláři školy. Srdečně vás zveme a těšíme se 
na setkání. Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

Dům dětí a mládeže
už plánuje letní tábory

V pátek 2. února budeme mít od 9 do 12 
hodin pro zájemce připravený program 
v rámci pololetních prázdnin. Na neděli 
25. února od 15 hodin chystáme tradiční 
dětský karneval v sále Národního domu 
Prachatice, který pořádáme ve spolupráci 
s Mateřskou školu Prachatice a KIS Pra-
chatice.
Na začátku března budou mít děti jarní prázdniny, kdy pro ně 
budeme mít připraven dopolední program v době od 9 do 11 
hodin a odpolední program od 13 do 15 hodin.
Současně bude probíhat jarní příměstský tábor v Klubu DDM 
(vila u Hůlů rybníka). 
Už jsme zahájili přípravy letní činnosti. Máme naplánovány čtyři 
příměstské a pět pobytových táborů,  jednu víkendovou akci pro 
tatínky s dětmi a samozřejmě nebudou chybět ani jednorázové 
akce v rámci prázdninového pasu v našem areálu. Již nyní se 
můžete dotazovat ohledně táborů a termínů.
V případě zájmu o naše aktivity nás neváhejte kontaktovat 
na telefonním čísle 388 312 721 nebo sledujte naše webové 
stránky, kde najdete veškeré informace k jednotlivým akcím.
 Pozn. o změně provozní doby
V zimě platí z bezpečnostních a klimatických důvodů změněná 
provozní doba areálu hřišť v DDM. V únoru bude otevřeno 
od pondělí do pátku 10.00–18.00 hod. (soboty a neděle zavřeno).

Václava Kubíčková, DDM Prachatice

Masopust a otevřené dveře
základní školy na Zlaté stezce

ZŠ Zlatá stezka již po jedenácté zve všechny, kteří si chtějí užít 
masopustní veselí, do tradičního průvodu. Masky se začínají rojit 
před Zlatou stezkou v 9.15 hodin, jako vždy poslední úterý před 
Popeleční středou, což je letos 13. února 2018.
Srdečně vás všechny zveme, rodiče a předškoláky z mateřských 
škol ve čtvrtek 22. února 2018 od 9 hodin do 12 hodin na spoustu 
zážitků, zábavy a informací. Ty pro vás připravili v rámci „Dne 
otevřených dveří“ naši, a dost možná v budoucnu i vaši, učitelé 
a spolužáci ze Zlaté stezky. Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Klikněte si...
… pro informace o jazykových kurzech ERASMUS na web Městské 
knihovny Prachatice http://www.knih-pt.cz/jazykove-kurzy_17.
html

Sudety očima členů fotoklubu

Fotoklub F:2,8 Prachatice zahájí 6. února v 18 hodin tradiční 
výroční výstavu. Galerie Dolní brána nabídne pohledy jeho členů 
na Sudety.
Téma bylo zvoleno po hlasovací bitvě s ohledem na hloubku 
tématu a tím i náročnosti jeho zachycení. Žádný pokus o politizo-
vání, prostě jen ztvárnění do určité míry přežívajícího,  ale sou-
časně i měnícího se specifika této oblasti. Každý z vystavujících 
členů předkládá svůj pohled na dotčené téma. Předkládá tak 
divákovi možnost vidět, co se ho dotklo, co pokládá za meritum 
věci. Jiří Lux, předseda Fotoklubu F:2,8 Prachatice

Městskou knihovnu už navštívili Lojza Pták (v klo-
bouku) a purkrabí s purkraběnkou z Vítkova 
hrádku. Další hosté se představí o prázdninách.
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Tři klíče k poznání měst
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zorganizo-
valo soutěž „Tři klíče k poznání měst“, která bude na interneto-
vých stránkách sdružení probíhat v období od 1. ledna do 15. čer-
vence 2018.
V soutěži se pomocí nápovědy ve formě tzv. klíčových slov hádá 
město, které je jimi charakteristické. Klíčová slova se postupně 
po časových intervalech odkrývají. Celkem jsou nabídnuty tři 
nápovědy – klíčová slova. Vyhraje soutěžící, který získá nejvíce 
bodů.
Prachatice jsou rovněž zahrnuty mezi města zařazená do sou-
těže.
Pro účast v soutěži je nutná registrace na internetových strán-
kách www.historickasidla.cz, kde jsou rovněž pravidla soutěže. 
Soutěžní „Klíčová slova“ se na stránkách soutěže zobrazují vždy 
na příslušný den, a to na dobu od 0.01 do 23.59 hodin. Bodování 
je založeno na času, který soutěžící potřeboval pro označení 
názvu města, které charakterizují daná „Klíčová slova“. Podle 
obdržených bodů bude sestaven i následný žebříček všech soutě-
žících. Soutěž je hodnocena průběžně – na webových stránkách 
je zveřejňováno průběžné hodnocení (pořadí soutěžících dle 
obdržených bodů). Vyhodnocení s odměnami probíhá jedenkrát 
měsíčně a na závěr celkové vyhodnocení. Průběžné pořadí se zve-
řejňuje na webových stránkách soutěže. Soutěžící, kteří se umístí 
na předních příčkách, budou uvedeni na webových stránkách 
a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého 
osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.

Ing. Antonín Jurčo
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Kamarádi pomůžou v nouzi

Lednový tematický den si pro celou mateřskou školu připravily 
paní učitelky z první třídy, Jaruška a Zuzka.
Venku konečně napadl sníh a začalo mrznout a děti se snad 
dočkají klouzaček, bobování a sáňkování. Bývá při tom hodně 
legrace, ale někdy, bohužel, také úraz. Děti se dozvěděly, 
co v takovém případě dělat a jak pomoci zraněnému kamarádovi.
Do školky za námi přišla zdravotnická záchranářka Jiřina Kun-
cová. Dětem vyprávěla o své práci, o tom, že je důležité zraně-
nému člověku pomoci a jak se chovat před příjezdem lékaře. Děti 
se naučily zastavit krvácení z nosu, zjistit, zda zraněný kamarád 
dýchá, vyčistit a obvázat mu odřené koleno a ošetřit spáleninu. 
Samy si vyzkoušely zahřát poraněného lyžaře zabalením 
do tepelné fólie a ty nejstarší – děti ze třetí a ze čtvrté třídy – se 
seznámily s úkony souvisejícími s oživováním a s hrudní masáží. 
Paní záchranářka děti upozornila, že srdeční masáž nikdy nesmí 
zkoušet na zdravém člověku, ale pouze na figuríně, panence 
nebo na polštáři.
Všechny děti byly po celou dobu soustředěné a pozorné a hodně 
věcí si samy zkusily. Na závěrečné otázky snadno našly správnou 
odpověď a číslo 155 už znají úplně všechny. Kamaráda v nouzi 
rozhodně nenechají!

Text a foto Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Činnost sociálního kurátora
Odborná pomoc sociálního kurátora, který je zaměstnáný 
na odboru sociálních věcí městského úřadu, je poskytována oso-
bám ohroženým sociálním vyloučením např. z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu, osobám po ukon-
čení léčby chorobných závislostí, propuštěných z psychiatrické 
léčebny nebo osobám bez přístřeší. 
V rámci sociální práce sociální kurátor vyhledává  a kontaktuje 
osoby sociálně vyloučené v jejich přirozeném prostředí, navště-
vuje odsouzené ve věznicích apod. 
Sociální kurátor poskytuje osobám ohroženým sociálním vylou-
čením v rámci základního a odborného poradenství potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace – 
např. o možnostech ubytování, o způsobu vyřizování osobních 
dokladů, o dávkách pomoci v hmotné nouzi, o sociálních služ-
bách, aktivitách a možných zdrojích pomoci. 
V roce 2017 sociální kurátor odboru sociálních věcí městského 
úřadu vykonával sociální práci se 68 klienty.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Závody v orientačním běhu
V Prachaticích se 27. ledna 2018 uskutečnily závody v orientač-
ním běhu „Zimní Cvrčkov“. V rámci neoficiální zimní ligy „Sně-
hulákův kufr“ je uspořádala obnovená prachatická sekce oddílu 
Orientační sporty Písek zahrnující především studenty gymná-
zia. Lukáš Šmahel

Pan starosta zamířil do dílny
i do cvičné kuchyňky

Když přišel pan starosta do ZŠ Vodňanská, uvítali jsme ho 
s radostí a úctou. Byl velmi mile překvapen naší pohostinností, která 
následovala ihned po uvítání. Zvolení žáci vyprávěli o naší třídě, 
exkurzích, škole a o školních akcích. Dále jsme pana starostu pro-
vedli po škole a ukázali mu místa, kam se obvykle nepodívá (např. 
dílny, cvičná kuchyňka). Když jsme se vrátili do třídy, už zvonilo 
na další hodinu. Se zvoněním přišla paní učitelka Hřebečková, která 
byla překvapena, že mezi námi sedí pan starosta. Zavzpomínala 
na staré dobré časy, kdy učila pana starostu. V tu chvíli začalo 
vyprávění o dřívějších školních časech. Bohužel čas rychle utekl, 
a tak jsme se s panem starostou museli rozloučit. Návštěva se všem 
líbila. Lenka Puchingerová, 8. B

Projekt Se starostou ve škole pokračoval v ZŠ Zlatá stezka 240. 
„Pan starosta se rozpovídal o svém životě, studiu i práci. Poutavé 
bylo vypravování o tom, jak se slavily u Malých Vánoce a jak dlouho 
malý Martin věřil na Ježíška.

Zajímaly nás novinky ze života našeho města i jednotlivé projekty 
a rekonstrukce jako např. letní kino, bazén, Malé náměstí a další. 
Došlo i na naši školu – jaká je úspora energie po opravě elektroinsta-
lace, po zateplení školy, jak jí to sluší v novém kabátě … Pan starosta 
se ptal i na naše plány do budoucna a hovořili jsme o výběru škol 
či o různých povoláních. Na závěr společného setkání jsme si vymě-
nili drobné dárky. Ani jsme se nenadáli a byl konec hodiny. Vydrželi 
bychom si povídat mnohem déle, ale museli jsme se s milou návště-
vou rozloučit.“  Karolína Pecková, Zuzana Augenthalerová, 8. B

foto Lenka Houšková
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B e s e d u  v  k l u b o v n ě 
N a  S a d e c h  n a  t é m a 
Novinky ze sociálně zdra-
votní oblasti připravilo 
m ě s t o  s p o l e č n ě  s e 
Z á k l a d n í  o r g a n i z a c í 
Svazu postižených civili-
začními chorobami v Pra-
chaticích.
H l av n í m  h o s te m  by l 
poslanec Jan Bauer, který 
j e  m í s t o p ř e d s e d o u 
Výboru pro sociální poli-
t i k u .  D á l e  v  b e s e d ě 
vystoupily Hanka Rabenhauptová, komunitní pracovník města, 
Andrea Tajanovská za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb 
v ČR a Dana Vidlášová za poskytovatele služeb, pečovatelskou 
službu.
Několik desítek lidí se sešlo, aby jednak dostalo přehled o novin-
kách v sociálně zdravotní oblasti pro rok 2018 (o důchodech, 
pojištění, příspěvku na péči, průkazech pro osoby se zdravotním 
postižením, mobilitě, ale také o otcovské dovolené, rodičovském 
příspěvku, očkování, platbách v zařízeních …). Dále přítomní zís-
kali přehled o všech registrovaných sociálních službách a ces-
tách, jak se dostat k informacím. 
Jan Bauer sdělil, jak funguje Výbor pro sociální politiku, co lze 
ovlivňovat, s čím výbor „hospodaří“. Jak zdůraznil, spoléhá 

na lidi z terénu, se kte-
rými nechce ztratit nit 
a dozvídat se třeba o sys-
témech v sociálně zdra-
votní oblasti, které by 
bylo třeba změnit, upravit 
v zákoně a podobně. 
Navázala Andrea Tajanov-
ská, která má velký pře-
hled ze zařízeních posky-
tujících péči lidem se zdra-
votním postižením a seni-
orům, protože lektoruje 
po celé České republice, 

má také přehled o kvalitě služeb a opakovaně sdělila, že Pracha-
tiice jsou na vysoké informační úrovni a poskytovatelé nabízejí 
velmi kvalitní služby. Dana Vidláíšová z praxe hovořila o pečova-
telské službě, kterou občanům města nabízí, doplňkové službě – 
dopravě prostřednictvím Taxíku Maxíku, kterou město podpo-
řilo z rozpočtu na rok 2018, a v neposlední řadě také o „chytré 
péči“, tísňové telekontaktní péči.
V závěru pokračovala volná diskuze. „Myslím, že účastníci, orga-
nizátoři i lektoři byli s úrovní besedy spokojeni a v trendu, který 
ve spolupráci s městem trvá několik let, kdy se vždy na počátku 
daného roku seznamujeme s novinkami, budeme pokračovat,“ 
uvedla předsedkyně pořádající organizace Jaroslava Kletečková.

Hanka Rabenhauptová

Příznivci dobré muziky 
pod taktovkou skupiny 
Top Band roztančili při 
třináctém společenském 
plese Jihočeské hospodář-
ské komory sál Národ-
ního domu v Prachaticích 
až do pozdních nočních 
hodin. Při vystoupení 
děvčat z místního taneč-
ního souboru T.A.M. (foto 
Zdeňka Přibyla) nezůstalo 
j e d n o  o ko  m a m i n e k 
suché. Tatínkové zase 
pyšně fotili své ratolesti 
do rodinného alba a ples 
mohl začít. Tombola byla pestrá. Myslím, že opravdu všichni, 
kdo si lístek zakoupili, něco vyhráli. Z hlavního losování si 
návštěvníci odnesli kožené křeslo, zájezd na autosalon v Ženevě, 

z a h r a d n í  g r i l  n e b o 
luxusní košile. Dokonce 
i  hlavní cena, divoké 
prase, našla svého maji-
tele. O půlnoci rozprou-
dila zábavu taneční UV 
Show z Prostějova se svě-
telnými efekty a bohatý 
raut podpořil  dobrou 
náladu během celé noci.
Děkuji všem, kdo se podí-
leli na organizaci plesu 
buď finančně nebo pří-
spěvkem do tomboly, 
a to zejména členské 
základně podnikatelů při 

ObHK Prachatice. Bez jejich podpory bychom tuto společenskou 
událost nemohli zorganizovat. Kateřina Třísková

ředitelka Oblastní hospodářské komory Prachatice

Prachatičtí Lucky Brew se po dvou letech hlásí s novým autor-
ským albem. Jejich druhé CD vychází na konci února v samoná-
kladu skupiny. Kapela okolo zpěvačky Lucie Chánové jej pokřtí 
v sobotu 24. února 2018 ve zrekonstruovanám sále na „Kand-
láku“.
„Kandlák, který prošel v loňském roce kompletní rekonstrukcí, 
se směle může porovnávat s nejlepšími kluby na jihu Čech. Sál 
pojme okolo tří stovek fanoušků a technické vybavení nabízí plně 
profesionální podmínky, které velké koncerty potřebují. Je pro 
nás super, že konečně v Prachaticích vznikl pořádný klub 
a můžeme CD pokřtít u nás doma. Navíc vzniklo i díky dotaci 
města Prachatice, tak chceme domácím poděkovat za přízeň,“ 
vysvětluje kytarista Dawe Štádler.
„Koncert bude speciální, zahrajeme kompletně novou desku, při-
dáme i něco ze starší tvorby. V polovině navíc přizveme hosty 
a zahrajeme dohromady takový unplugged set. Pracujeme 
i na světlech a zvuku, aby byl koncert pro všechny nevšedním 
zážitkem,“ láká Lucie Chánová. (vam)

Novinky s poslancem Janem Bauerem a dalšími lektory

Podnikatelé roztančili parket v Národním domě

Kapela Lucky Brew pokřtí na „Kandláku“ druhé album
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v prosinci 2017

Aneta Zárubová
Šimon Korous
Barbora Pešelová

Petr Kaštánek
Marek Studený
Lucie Hödlová

V prosinci se u děvčat opakovalo dvakrát 
jméno Aneta, u chlapců bylo každé jméno 
jedinečné.
Za celý rok 2017 se v Prachaticích narodilo 
312 dětí, děvčat i chlapců bylo 156. Nejčas-
tější jména u děvčat Natálie (7), Anežka (7), 
Tereza (6) a Viktorie (6), u chlapců Jan (15), 
Petr (7)  a Jakub (6).

Jarmila Pešková, matrikářka

V prosinci 2017 se v Prachaticích narodilo 
pouze 16 dětí. Z celkového počtu bylo šest 
chlapců a 10 děvčat.
Narozených dětí od 1. do 31. prosince 2017 
s trvalým pobytem v Prachaticích bylo šest 
a ke zveřejnění jména a příjmení dali 
rodiče souhlas: 
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Studentské krvebraní není jen pro studenty
Od 6. února až do 25. května probíhá již šestý ročník akce Studentské krvebraní. 
Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou mohou 
prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné ceny. Bližší informace o akci najdete 
na www.krvebrani.budejovickymajales.cz, o dárcovství krve na www.nemcb.cz nebo 
www cervenykriz.eu.
Autobus pro dárce krve vyjíždí 3. dubna v 7.00 z Malého náměstí a je zdarma.

Martina Vondrušková

Miminka v porodnici hlídají nové monitory dechu
Nadace Křižovatka pře-
dala ve středu 10. ledna 
2018 novorozeneckému 
oddělení Nemocnice Pra-
chatice pět kusů moni-
torů dechu Babysense II.  
Dar v hodnotě 14 850 
korun převzal primář 
d ě t s k é h o  o d d ě l e n í 
MUDr. Jan Kylian.
„Hlavní činností Nadace 
Křižovatka je zprostřed-
kování monitorů dechu 
pro miminka mezi dár-

cem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční pod-
poře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř 
v celé České republice,“ říká ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková.
Přístroje pro prachatickou nemocnici byly zakoupeny díky finančním darům společností 
Koritensky, Strade CZ a Sabbia. Iva Nováková, Jihočeské nemocnice, a. s.

Kvapem se blíží termín tradičního turnaje stolních tenistů v Prachaticích Jarní pohár 
H. B. mostové jeřáby cup, který je každoročně podporován z grantu města Prachatice. 
Ten je naplánován do místní sportovní haly na dny 3. a 4. března.
Jako tradičně připravili pořadatelé pro zájemce o tento sport několik kategorií. Tou 
hlavní je ta pro neregistrované hráče. Ti v kategorii mužů hrají v sobotu 3. března 
od 9 hodin, ženy pak druhý den ve stejný čas. Vždy skupinovým systémem, takže si 
každý zahraje dosyta. Sobotní turnaj neregistrovaných doplní ještě soutěž hráčů z OP II 
a OP III na Prachaticku. Turnaj žen se hraje v neděli paralelně s tradičním turnajem dvo-
jic v kategorii registrovaných, kdy mohou dvojici tvořit muži i ženy.
Přihlásit se je možno na webu http://skhbmostovejeraby.blog.cz/ nejpozději do 18. února. 
Zde získáte i veškeré další informace k turnaji. Startovné pro muže činí 100 korun, 
pro ženy a děti do 15 let 50 korun. Startovné pro dvojice je 250 korun za pár. Pořadatelé 
z SK H. B. mostové jeřáby Prachatice připravují ceny pro všechny zúčastněné hráče.

Petr Klíma ml.

Info ze sociální oblasti
K ampaň Přeplav svůj La Manche 
odstartuje v Prachaticích 2. února 2018 
ve 13.00 hodin. Můžou se zúčastnit pře-
devším senioři, kteří uplavou minimálně 
25 metrů. Společně všichni za celý měsíc 
zdoláme 33 kilometrů.
V partnerském městě Grainet bude 
7. února 2018 přednesen referát Podpora 
a péče o seniory z pohledu města Pracha-
tice a instalována výstava fotografií Karla 
Rabenhaupta Smyslová aktivizace se 
seniory.
Městský úřad Prachatice společně s Fon-
dem dalšího vzdělávání MPSV pořádá 
v rámci projektu 13. února 2018 od 13.00 
hodin workshop na téma firemní DOBRO 
dobrovolnictví.
Seniorům bylo v lednu 2018 předáno 
nové číslo SeniorPoint Pressu z díly Seni-
orPointu včetně zvukové podoby pro 
nevidomé a slabozraké.
Rada seniorů se v lednu sešla na radnici 
a 22. února vyráží za vzděláním do Čes-
kých Budějovic. Tématem bude tentokrát 
přednáška „Máte navíc, než si myslíte“.
Připravujeme Kurz tvůrčího psaní 
pro seniory společně s Klubem SENSEN 
(2. březen 2018) a výstavu 100 zajíma-
vých věcí ke stému výročí naší historie 
(v rámci aktivizace seniorů, ale i těch 
mladších, více informací Hanka Raben-
hauptová). Hanka RH+

Termín pro granty
Posledním dnem k odevzdání žádostí 
o grant z dotačních titulů města Pracha-
tice je 23. únor 2018, a to nejpozději 
do 11.00 hodin na podatelnu městského 
úřadu. (RH+)

Stolní tenisté zvou na jubilejní ročník turnaje
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Fíkovo-hruškový džem s rumem obdržel gastronomického Oscara
Jozefína Růžičková – držitelka světových ocenění za džemy 
vlastní výroby
Rodačka (*1974) ze Slovenska, z malé dědiny u Nitry. V osmnácti 
letech odjela do Prahy, vystudovala mezinárodní obchod 
na Vysoké škole ekonomické. V roce 1998 nastoupila do potravi-
nářské společnosti Nestlé. Do Prachatic se přestěhovala za man-
želem. Po narození dvou synů přemýšlela o práci, za kterou by 
nemusela dojíždět do Prahy. Nakonec vyměnila klimatizovanou 
kancelář nadnárodní korporace za rodinný dům s ovocným 
sadem a z jejího koníčku se stala živnost. Džemy značky Rose 
Garden, které vyrábí, chutnají konzumentům v Prachaticích, 
v Německu a také porotcům světových soutěží. Do své nabídky je 
zařadil i luxusní londýnský obchod Fortnum & Mason, kam prý 
chodí nakupovat i britská královská rodina.

Kombinace chutí ve vašich džemech zaujaly světové gastrokri-
tiky. Jaké úspěchy vám přinesl rok 2017?
 Za fíkovo-hruškový džem s bílým rumem jsem obdržela tři 
zlaté hvězdy v „gastronomických Oscarech“ Great Taste Awards, 
kterých se zúčastnilo na dvanáct tisíc soutěžících. Tři hvězdy má 
jenom jedno procento přihlášených produktů. Úspěšný rok pod-
trhlo devět medailí, z nich devět zlatých, v soutěži World‘s Origi-
nal Marmalade Awards. Unikátní je hlavně dvojitá zlatá medaile 
za marmeládu z červených pomerančů a šípků. 
Této soutěže jste se poprvé zúčastnila v roce 2015. Co se od té 
doby změnilo?
 Účast v kategorii home-made, tedy domácností, a dvě bron-
zová místa za citrusové marmelády pro mně v roce 2015 zname-
naly důležitou zpětnou vazbu – hodnocení, co mám zlepšovat. 
Vyčítali mi, že džemy nebyly dostatečně husté a na britskou chuť 
byly méně sladké. Nedávám do nich příliš cukru, což porotcům 
vadilo hlavně v konzistenci. Britské marmelády musí mít šedesát 
procent cukru. Když uvaříte další a další hrnce marmelád, 
postupně vychytáte postup, protože marmelády vypadají jinak 
v hrnci než vychladlé, chuť a hustota horké marmelády jsou 
úplně jiné. Chytlo mě to, zkoušela jsem různé kombinace. V roce 
2016 jsem World‘s Original Marmalade Awards obeslala znova 
už jako zaregistrovaná podnikatelka do kategorie profesionálů. 
Osm medailí, tehdy hlavně stříbrných, mně ukázalo, že moje 
cesta je správná, že jsem neustrnula a že snaha o vylepšení se 
daří. World‘s Original Marmalade Awards je takové neoficiální 
mistrovství světa ve vaření citrusových marmelád a protože tra-
dičními mistry v jejich přípravě jsou Britové, ocenění z této sou-
těže jsou největší poctou.
Kde čerpáte nápady na další chuťové variace?
 Ony chodí samy, dopředu o nich nepřemýšlím, řídím se 
instinktem. Třeba červený pomeranč se šípkem vznikl, když 
jsem si o víkendu zkoušela různé chutě, které mě s červeným 
pomerančem napadaly. Základní pravidlo je, že míchám podobné 
barvičky, třeba oranžové ovoce s oranžovým, černé s černým, 
aby i výsledná barva džemu byla hezká. Často vznikne něco 
z nouze. Teď mám hodně kdoulí a budu přemýšlet, co s nimi, aby 
se prodávaly líp než kdoulové pyré. Od počátku se při vaření 
džemů a marmelád neřídím žádnými návody ani recepty. Snad 
jen zážitky z dětství, kdy jsme doma s mamkou vařily pořád 
dokola jahodovou marmeládu s malinami (smích) … Používám 
tradiční ruční postupy a kvalitní ingredience.
Příliš nerozlišuji, co je džem a co marmeláda. Prý i do tohoto 
názvosloví zasáhla Evropská unie?
 Kdysi byl džem jednodruhový, většinou s kousky ovoce, byl 
lepší a dražší. Marmeláda byla hustá směs, kterou jste mohl 
klidně krájet nožem. Legislativa se změnila, myslím, že jsme se 
zharmonizovali v rámci Evropské unie. Ve Velké Británii je mar-
meláda opravdu pouze citrusová, takže teď i u nás jsou marme-
lády pouze citrusové, ale musí obsahovat více než šedesát pro-
cent cukru. Zároveň musí obsahovat příměs kůry. To je zásadní 
rozlišení.
Bylo složité přesunout výrobu marmelád a džemů z farmář-

ského obchůdku pod střechu rodinného domu?
 Bylo jasné, že dlouhodobě nemůžu stát u plotny, až když 
zavřou ve farmářském obchůdku, a být tam do dvou do rána. 
Potřebovala jsem vlastní a větší prostor, kam si případně můžu 
pozvat někoho na výpomoc. Měla jsem představu, že přebudu-
jeme saunu a posilovnu v domě, který jsme koupili, a za měsíc 
budu vařit. Ale musela se předělat elektřina, aby utáhla varnou 
desku, digestoř, troubu, profimyčku... A taky voda, protože 
podle legislativy musím mít například tři dřezy. Řemeslníků, 
a to není nic nového, je málo. Měla jsem štěstí, že jsem je sehnala 
přes známé a sousedy a dotáhli jsme rekonstrukci do zdárného 
konce.
Co se aktuálně děje ve vaší nové kuchyni?
 Zima je citrusová sezona. Zpracováváme klementinky, až skon-
číme, přijdou nám ze Sicílie krvavé pomeranče, pak citrony.
Odkud se dozvíte, že zrovna na Sicílii mají klementinky, které 
je třeba zpracovat?
 Hledala jsem v angličtině, jestli někdo neprodává biopome-
ranče, protože je zpracovávám i s kůrou. Napadlo mě, že větu 
v angličtině pomocí překladače, převedu do italštiny. Potom jsem 
ji zadala do Googlu, vypadlo poměrně hodně dodavatelů. 
Postupně jsem nějaké vyzkoušela a zůstala u jednoho, který se 
osvědčil. Využívám ovoce ze zahrady a od regionálních pěstitelů 
třeba ze Lhenicka, chodím na šípky, pro meruňky a broskve jez-
dím na Slovensko.
Od Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích jste získala 
titul Živnostník roku 2017. Co pro vás znamená?
 Když dostanete ocenění, a sami jste se nepřihlásili, určitě je 
to zpočátku překvapení. Většinou do soutěží hlásím svoje 
výrobky, nikoliv sebe. To víte, že jsem ráda, že si v Prachaticích 
všimli, že tady jsem a vařím džemy. Když mluvím o džemech, 
mluvím taky o Prachaticích, kde jsem si našla tuhle práci, pro-
tože jsem chtěla být se svou rodinou a už jsem nechtěla dojíždět 
do Prahy.
Vaše poslední radost z podnikání?
 Že jsem našla někoho, kdo mi pomůže s účetnictvím a třeba 
taky s krájením citrusů (smích) …
Nejste už džemů přejedená?
 Kdepak. Já je miluju, každý den začínám sladkou snídaní. 
Manžel má rád šípkový džem se skořicí na sýr.

Vyptával se Václav Malina.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.17000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.17000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Advance Press Distiller Settings to create Press Optimized PDFs 25_11_2005)
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


