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Myslím si, že skvě-
lou zprávou pro 
v š e c h n y ,  k t e r é 
vytápí a kter ým 
dodává teplou vodu 
Tepelné hospodář-

ství Prachatice s. r. o., je, že se nám spo-
lečně podařilo splnit slib daný našim obča-
nům. Snížili jsme cenu tepla a teplé vody 
pro odběratele u nás v Prachaticích.
Další výbornou zprávou je, že se tato cena 
nesnižuje jen od počátku tohoto roku, ale 
že se to podařilo i zpětně, tedy i za loňský 
rok 2017. Všem tedy bude vrácen, s ohle-
dem na celkovou spotřebu, přeplatek 
za loňský rok, kdy byla všem účtována 
zálohová cena přibližně 739,– Kč. Skuteč-
nost je méně než 700,– Kč/GJ. Nová zálo-
hová cena na rok 2018 je 699,– Kč/GJ. 
Z roku na rok se tedy cena tepla pro vět-
šinu odběratelů snižuje o slušných cca 6 %. 
Kdybychom ji porovnávali třeba s roky 
2012 až 2014, kdy byla vyšší než 770,– Kč/
GJ, pak je snížení ceny dokonce přibližně 
o 10 %. Vývoj ceny tepla za posledních 
10 let je uveden v grafu uvnitř tohoto listu. 
Z něho je patrné, že se s touto novou cenou 
dostáváme pod 700,– Kč/GJ po deseti 
letech. Jsme tedy na desetiletém minimu.
Paradoxní je, že se nám to podařilo 
ve chvíli, kdy ceny energií, benzinu, nafty 
či uhlí, elektřiny nebo plynu, již rok stále 
stoupají a předpokládá se, že s ekonomic-
kým růstem budou růst dál. O tom, 
co všechno pro to musela naše městská 
společnost udělat, a mnoha dalších detai-
lech, se dočtete v článku jednatele Tepel-
ného hospodářství Prachatice s. r. o. Petra 
Kolína uvnitř tohoto listu.
Zamýšlel jsem se nad tím, jakým způso-
bem do životní úrovně našich občanů 
z hlediska různých cen a poplatků zasáhlo 
třeba v posledních pěti letech město. 
Nájemné i poplatky za odpad zůstaly 
v celém tomto období stejné, vodné stočné 
se za tuto dobu o něco zvýšilo, ale naopak 
cena tepla a teplé vody poklesla. Když jsem 
si to všechno dosadil do přehledné tabulky 
na modelový příklad čtyřčlenné rodiny 
užívající městský byt 3+1, pak mi vychází, 
že celkové náklady za tyto služby, které 
může město nějakým způsobem ovlivnit 
v porovnání s rokem 2013, tedy za pět let, 
dokonce poklesly, a to si, myslím, je dobrá 
zpráva. 
Hezký březen.

Ing. Martin Malý

Starostův 
sloupek

Centrum Dřípatka se bude stěhovat
Zastupitelstvo města Prachatice na svém jednání 22. ledna 2018 schválilo jednomyslně 
architektonickou studii rekonstrukce dvou nevyužitých pavilonů ZŠ Prachatice, Zlatá 
stezka 240 pro potřeby provozu Centra ekologické výchovy (CEV) Dřípatka.
Znamená to, že CEV Dřípatka, u jehož zrodu stál jeden ze zakladatelů ekologické 
výchovy v České republice pan učitel Aleš Záveský, se do dvou let přestěhuje z Rumpá-
lovy ulice do nově zrekonstruovaných pavilonů základní školy Zlatá stezka. Toto roz-
hodnutí zastupitelstva považuji za jedno z nejzávažnějších za celé volební období. Stáva-
jící zřizovatel, město Prachatice, se s vedením základní školy Vodňanská dlouhodobě 
snažilo hledat finanční prostředky na případnou rekonstrukci stávajícího CEV Dří-
patka.
Bohužel dotace na tento druh zařízení nebyly několik let vypsány a nedá se předpoklá-
dat, že tomu bude v příštích letech jinak. Situace je taková, že pouhá rekonstrukce CEV 
v Rumpálově ulici je nereálná. V úvahu by připadalo zbourání stávající budovy 
a výstavba úplně nového centra z finančních prostředků města. To by sice získalo novou 
budovu, ale bez možnosti dalšího rozvoje potřebného ke splnění požadavků na environ-
mentální výchovu počátku 21. století.
Jednání zastupitelstva předcházela více než půlroční práce týmu, ve kterém byli 
zástupci města, obou škol, CEV Dřípatka a Domu dětí a mládeže Prachatice. K přemís-
tění se vyjádřili i pedagogové ZŠ Vodňanská. Rozhodující byl souhlas paní ředitelky 
Mgr. Petry Sandanyové. Všichni jmenovaní včetně zástupců Sdružení Dřípatka, z. s. 
se průběžně vyjadřovali k jednotlivým etapám zpracovávané studie. Ta počítá s výraz-
ným navýšením nejen učeben, ale i vybudováním laboratoří a dílen. Pro provoz centra 
bude velmi důležitá ubytovna se 46 lůžky, kde každý z deseti pokojů bude mít své soci-
ální zázemí. S rekonstrukcí a přestěhováním CEV Dřípatka dojde i ke změně zřizova-
tele, kterým by se měl dle dohody stát Jihočeský kraj. Provozovatelem bude prachatický 
dům dětí a mládeže. Nový provozovatel centra předpokládá, že provoz ubytovny uhradí 
většinu provozních nákladů. Po celou dobu přípravy studie i v průběhu další realizace 
celého záměru sehrává zcela zásadní roli kolega zastupitel Bc. Jiří Machart, ředitel pra-
chatického DDM, který vyšel z ochranářské líhně pana učitele Záveského a bude nové 
centrum nejen řídit, ale i obohacovat novými nápady a přístupy.
V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta. Věřím, že zhruba za rok 
budeme mít stavební povolení a v letních měsících příštího roku proběhne rekon-
strukce. Předběžný odhad nákladů je 18,1 milionu korun. Na základě dohody s Jihočes-
kým krajem uhradí město i kraj polovinu nákladů. Hlavní náplní CEV Dřípatka budou 
především týdenní pobyty žáků z celého regionu, kroužky s environmentálním zaměře-
ním, výukové programy pro žáky prachatických škol a pobyty rodičů s dětmi. Věřím, 
že se podaří navázat na velmi dobrou spolupráci s vysokými školami, hlavně s Jihočes-
kou univerzitou. Ambicí je i možnost získání akreditace na organizování kurzů environ-
mentální výchovy pro učitele. Zájemci si mohou studii prohlédnout na www.prachatice.
eu.  PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice
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Nové možnosti najde CEV Dřípatka v areálu ZŠ Zlatá stezka. Foto Jiří Šobr
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Trápí vás drobnost nebo zásadní věc, se kterou vám můžeme 
pomoci? Máte nápady, potřeby, požadavky a přání, jak změnit 
a zlepšit podmínky pro život v Prachaticích?
Přijďte to říct, napsat, prodiskutovat ve středu 14. března 2018 
od 17.00 hodin ve Společenském sále Národního domu v Pracha-
ticích na Fóru Zdravého města. Účelem fóra je naformulovat 
a hlasováním určit pořadí podnětů a problémů, jak je vnímají 
občané a zasadit se o jejich následné řešení.
Setkáme se u osmi stolů s následujícími tématy: Rozvoj města, 
zaměstnanost, podnikání, investice, občan a úřad; Sociální 
oblast, bezpečnost a prevence; Zdraví obyvatel, zdravý životní 
styl; Školství, výchova, vzdělávání; Doprava, parkování, stav 
komunikací; Životní prostředí; Kultura, sport, volný čas, ces-
tovní ruch a Názory mladých.
Z návrhů občanů u všech stolů bude stejně jako při minulých 

Fórech vybráno celkem deset nejdůležitějších podnětů, které 
mohou být následně zařazeny do strategického plánu či jiných 
dokumentů města. Ale se všemi podněty, které vzejdou z dis-
kuze, se následně seznámí zastupitelé města a na příslušných 
odborech a institucích se s nimi bude dále pracovat.
Společně strávený podvečer nám zpestří promítání, fotokoutek, 
malé občerstvení a odměnou účastníkům bude i losování o pat-
náct cen. Rádi přivítáme i rodiče či prarodiče s dětmi, hlídání 
dětí je zajištěno. Následná ověřovací anketa bude probíhat pouze 
elektronicky od 16. března do 8. dubna 2018. Hlasování bude 
platné až po potvrzení ověřovacího kódu, který vám bude ode-
slán na mail. Toto opatření má omezit možnost vícečetného hla-
sování a zkreslení výsledků ankety. E-mailové adresy v žádném 
případě shromažďovat nebudeme. Mgr. Hana Mrázová

politik Zdravého města Prachatice

Výrazného snížení cen tepla se od 1. ledna 2018 dočkali odběra-
telé z městské společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. 
Slib, který jsme společně s vedením města dali našim občanům, 
nabral konkrétní podoby a od nového roku dochází pro odběra-
tele ke snížení cen za teplo a teplou vodu. Na patě objektu 
ze sekundárního okruhu, tak dojde o snížení ve výši 40,– Kč/GJ 
včetně DPH. Pro lepší představu lze uvést, že běžná domácnost 
ve třípokojovém bytě uspoří ročně v nákladech za teplo a teplou 
vodu v průměru 1000,– Kč včetně DPH. Předběžná kalkulace cen 
tepla na rok 2018, která je uvedena v přiložené tabulce, předsta-
vuje mezi lety 2017 a 2018 pokles přibližně 6 %. Pokud porov-
náme současnou cenu s rokem 2014, tak jde o snížení téměř 
10 %, které v penězích představuje částku 70,– Kč/GJ s DPH. 
Poklesu v ceně je dosaženo i přes to, že se musíme vyrovnávat 
s trendem klesajícího prodeje tepla. Příčinou, že v období let 
2013 a 2017, došlo ke snížení prodeje téměř o 22 tisíc gigajoulů, 

byly nejen klimatické podmínky, ale především masivní zateplo-
vání většiny objektů. Tam, kde by jiné teplárny začaly zdražovat, 
jsme díky dlouhodobé koncepci provozní strategie a efektivnímu 
hospodaření dokázali cenu snižovat, jak dokládá graf vývoje ceny 
tepla.
Významnou roli v uvedené strategii představují investiční tituly, 
které jsou citlivě směřovány do rozvoje a modernizace soustavy 
centrálního zásobování. Nejvíce se v této souvislosti odráží pří-
nos kogeneračních jednotek, ale nelze opomenout ani každo-
roční investice do tepelných rozvodů, výměníkových stanic, cent-
rální kotelny apod. 
Ukončení devizových intervencí ČNB posílilo kurz koruny, který 
zlevnil nákup zemního plynu. Společně se schválenou podporou 
kogeneračních jednotek na rok 2018 + „tzv. zelený bonus“ a uve-
denou koncepcí jsme dosáhli požadovaného efektu v cenové kal-
kulaci tepla. 
Celým rokem 2017 až do dnešní doby se táhne kauza tzn. „notifi-
kace“, kdy Energetický regulační úřad svým striktním přístupem 
a bojem proti „solárním baronům“ přerušil podporu všem zdro-
jům a přivedl mnohé investory a provozovatele do složité situace, 
kterou nezavinili. Na nezvládnutou podporu fotovoltaiky tak 
doplatily především kombinované výrobny elektřiny a tepla 
(KVET). Z uvedených důvodů nebylo možné již začátkem roku 
2017 přistoupit ke slibovanému snížení cen tepelné energie. 
Doslova v posledních dnech loňského roku byla, na základě naří-
zení vlády a cenového rozhodnutí, přislíbena zadržovaná pod-
pora pro naše kogenerační jednotky. V současné době očekáváme 
oficiální potvrzení výše podpory a následně zahájíme konečné 
vyúčtování cen tepla za rok 2017.
Společně s vedením města nás velmi těší skutečnost, že můžeme 
našim odběratelům snížit náklady na tepelnou energii při zacho-
vání kvality všech námi poskytovaných služeb. Tepelné hospo-
dářství nadále pracuje na dlouhodobé efektivní udržitelnosti 
a rozvoje soustavy centrálního zásobování s maximálním využi-
tím potenciálu systému kombinované výroby elektřiny a tepla 
(KVET) ve prospěch našich odběratelů. Bc. Petr Kolín

jednatel společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. 

Nadace České spořitelny udělovala 29. ledna 2018 na svém výročním zasedání v praž-
ském Rudolfinu Ceny Floccus nejlepším neziskovým organizacím. Slavnost modero-
vala a celým večerem přítomné prováděla moderátorka České televize Daniela Písařo-
vicová.
V kategorii „Cena zaměstnanců“ České spořitelny mezi více než 80 nominovanými zví-
tězil prachatický Domov Matky Vojtěchy, dceřiná organizace Hospice sv. Jana N. Neu-
manna, o. p. s., která pečuje o nemocné s Alzheimerovou chorobou v nejtěžších fázích 
tohoto onemocnění.
„Děkuji našim zaměstnancům za to, jak krásně se o těžce nemocné starají. Ocenění jim 
právem náleží. Velké díky také všem, kdo jsou s námi a kdo nám jakkoliv pomáhají,“ 
uvedl ředitel oceněné o. p. s. Robert Huneš (na snímku vlevo se sociální pracovnicí Mar-
kétou Novákovou a vedoucí domova Ladislavou Veberovou). (vam)

Fórum Zdravého města aneb Priority Prachatic z pohledu občanů

Tepelné hospodářství Prachatice snižuje cenu tepla a teplé vody

Domov Matky Vojtěchy získal Cenu Floccus
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Kontrolní výbor na základě pověření Zastupitelstvem města Pra-
chatice ze dne 23. ledna 2017 realizoval v roce 2017 následující 
kontrolní činnost:
1. Kontrola činnosti Komise dopravy Rady města Prachatice
2. Kontrola týkající se personálních změn na Městském úřadu 

Prachatice a příspěvkových organizací zřízených městem Pra-
chatice.

3. Kontrola plnění podmínek stánkového prodeje dle obecně zá-
vazné vyhlášky města Prachatice

4. Kontrola grantů společnosti Městské lesy Prachatice s. r. o.
5. Kontrola parkování na území města Prachatice
Mohu konstatovat, že kontrolní výbor splnil všechny zadané 
úkoly. 
Pro rok 2018 pověřilo zastupitelstvo na zasedání 22. ledna 2018 
kontrolní výbor následujícími úkoly: 
1. Kontrola časového období neobsazenosti vybraných uvolně-

ných bytových jednotek v majetku města do termínu vyhlášení 
výběrového řízení na jejich obsazení za období 2016-2017

2. Kontrola práce osadních výborů za rok 2017
3. Kontrola zahraničních cest, jejich vyhodnocení a proplácení 

dle směrnice města za rok 2017 
4. Kontrola prázdných a nevyužívaných nebytových prostor a ne-

movitostí v majetku města
V současné době kontrolnímu výboru předsedá Ing. Vladimír 
Lang. Členové dle pracovních skupin při plnění kontrolní čin-
nosti:

č. 1: Kateřina Třísková, Ing. Josef Pudivítr
č. 2: PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl, Ing. Vladimír Lang 
č. 3: Mgr. Hana Bolková, Bc. Ondřej Babka (ve druhém pololetí  

 roku 2017 nahradil MUDr. Helenu Sternovou)
č. 4: Miluše Kortusová, Ing. Josef Anderle 
Garantem výboru je Ing. Karel Pašek, tajemník městského 
úřadu. 
V pr ůběhu roku 2017 se členka kontrolního výbor u 
MUDr. Helena Sternová vzdala své funkce. Hnutí ANO 2011 za ni 
nominovalo Bc. Ondřeje Babku, který byl novým členem zvolen 
na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 18. září 2017. 
Jsem rád, že za dobu opravdu krátkého členství se již stal velmi 
platným členem kontrolního výboru.
Obdobné personální problémy postihovaly a komplikovaly čin-
nost kontrolního výboru po celé volební období a není příliš jed-
noduché ve spolupráci s garantem Ing. Karlem Paškem zajistit 
řádný výkon této zákonem definované agendy. Navíc rok 2018 je 
rokem podzimních komunálních voleb a tudíž pro kontrolní 
výbor z hlediska jeho praktické činnosti časově limitován. 
Z tohoto důvodu jeho členové navrhli na svém jednání 5. pro-
since 2017 poměrně reálné cíle.
Chtěl bych všem členům kontrolního výboru a garantovi výboru 
ing. Karlu Paškovi poděkovat za obětavost a volný čas strávený 
nad výše uvedenými úkoly a popřát jim hodně trpělivosti 
v plnění zadání pro rok 2018.

Ing. Vladimír Lang, předseda kontrolního výboru

Vážení rodiče, pokud někdo z vás očekával vyhlášení zápisů do prv-
ních tříd na rozhraní uplynulých dvou měsíců tohoto roku a žije 
v nejistotě, že „něco přehlédl“, nemusí mít obavy. Druhým rokem je 
totiž novelou školského zákona termín zápisů změněný až na období 
měsíce dubna a zápisy pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsou 
vyhlášeny na základních školách v Prachaticích na pátek 6. dubna 
(v době od 14.00 do 17.00 hodin) a sobotu 7. dubna 2018 (od 9.00 
do 11.00 hodin). 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené 
od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a současně dítě, kterému byl 

ve školním roce 2017/2018 udělen odklad povinné školní docházky. 
Rodiče nebo zákonní zástupci mají právo pro své dítě zvolit jakouko-
liv základní školu v celé České republice, v případě naplněné kapa-
city se přednostně přijímají žáci dle příslušných spádových obvodů 
určených vyhláškou města. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz. Bližší informace budou zveřejněny na webo-
vých stránkách škol a města Prachatice.
Závěrem dovolte krátkou informaci o blížícím se zápisu do mateřské 
školy, který proběhne 9. a 10. května 2018.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Hodnocení prováděla MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D., která je renomovaným odborní-
kem na ekonomiku kultury a působí ve společnostech  Economic impacT, Culture Matters, 
přednáší na Janáčkově akademii múzických umění, spolupracuje s NSZM jako auditorka 
a s Magistrátem města Brna na tvorbě kulturní strategie města. Kromě Prachatic hodno-
tila v loňském roce ještě města Benešov a Prahu 8.
Audit v oblasti Kultury a místní tradice obsahuje 22 otázek a odpovědi na ně, včetně 
doložení příloh, zajistily Mgr. Hana Mrázová a Jiřina Dolejšková ve spolupráci s Ing. Anto-
nínem Jurčem a Ing. Václavem Jandou, kteří poskytli potřebné podklady z oblasti péče 
o památky a ekonomické údaje (celé znění na https://www.dataplan.info/cz/prachatice, 
přístup je i z webu města). Odpovědi na jednotlivé otázky hodnotitelka posoudila takto: 
„Město má velmi pestrou nabídku kulturních služeb, příkladnou památkovou péči a nad-
průměrné výdaje na kulturu. Oblast kultury je velmi dobře zpracována ve Strategickém 
plánu města a je správně chápána jako důležitý rozvojový faktor města.“

MVDr. Marie Peřinková, koordinátorka MA21 a Zdravého města

Kontrolní výbor zastupitelstva města má reálné cíle

Zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Audit udržitelného rozvoje vyzdvihuje pestré kulturní služby

Policie České republiky přijme nové policisty. Zájemci se můžou 
hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jihočes-
kého kraje Prachatice, tel. 974 236 400, e-mail stanislava.vachtfe-
idlova@pcr.cz nebo osobně na adrese Pivovarská 4, Prachatice.

„Jednou z podmínek přijetí je úplné střední vzdělání s maturi-
tou. Od 1. ledna 2018 může být za splnění určitých podmínek 
přijat i uchazeč s výučním listem bez maturity,“ oznámila pra-
chatická policejní mluvčí Martina Joklová. (vam)

Narodil se v noci z 1. na 2. ledna. Přejeme nejen jemu, ale všem 
novorozencům, ať vyrůstají v lásce, ve zdraví, spokojenosti a mají 
v životě jen samé štěstí.
V prachatické nemocnici se v roce 2017 narodilo o 15 dětí více 

než v roce předchozím. Celkem přišlo na svět 310 dětí (157 děv-
čátek a 153 chlapců). Vícečetný porod (dvojčátka) byl jeden.

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s.

Nábor má doplnit počty policistů v kraji i v okrese

Prvním novorozencem prachatické porodnice v roce 2018 je chlapec Pavel

KIS města připravují na březen například 
černé divadlo HILT.
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První kolo volby prezidenta České republiky se konalo 12. a 13. 
ledna 2018. K urnám v Prachaticích přišlo celkem 5347 voličů, 
což znamená volební účast 60,31 %. Ve druhém kole volby prezi-
denta ve dnech 26. a 27. ledna 2018 přišlo do volebních místností 
celkem 5842  voličů. Vyšší účast představuje 66,16 %.
Nejnižší účast byla ve volebním okrsku č. 1 ve střední pedago-
gické škole (Husova 75), kde z celkového počtu voličů 1410 zapsa-
ných ve volebních seznamech, přišlo pouze 621. Je však nutné 
připomenout, že z celkového počtu oprávněných osob v tomto 
okrsku má celkem 455 občanů uveden trvalý pobyt na ohlašovně 
městského úřadu. Naopak nejvyšší zájem o volby byl tradičně 

v okrsku č. 8 v ZŠ Vodňanská 287, kde z celkového počtu 
915 oprávněných voličů přišlo volit 684 a celková účast v tomto 
okrsku činila 74,25 %.
O volbách byla stálá služba na agendě občanských průkazů. 
O zhotovení nového občanského průkazu požádalo 29 občanů, 
což byl rekordní nárůst oproti předchozím volbám. Při prvním 
ani při druhém kole prezidentských voleb jsme nezaznamenali 
žádné vážnější připomínky. Organizaci voleb zajišťovali pracov-
níci odboru vnitřních věcí a jmenovaní zapisovatelé z městského 
úřadu. Všichni podali výkony na velmi dobré profesionální 
úrovni.  Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Starosta Martin Malý přijal na radnici Jaroslava Šísla, statečného 
kluka, který pohotovým jednáním zachránil život svého kama-
ráda.
Na jeho skutek upozornila Járova třídní učitelka ZŠ Národní 
Hana Šimková poté, co si přečetla jeho slohovou práci. Následně 
požádala o nominaci na Dětský čin roku, za který Jára  dostal 
medaili v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. Ukázal 
ji panu starostovi a na svůj osudový zážitek vzpomínal se slzami 
v očích.
Stále si uvědomuje, jak vážné to bylo. Járův kamarád Jirka upadl 
o prázdninách na pennyboardu. Díky Járovi a jeho prarodičům 
byl rychlou záchrannou službou převezen do Českých Budějovic 
na neurologii. Tam lékař konstatoval, že to bylo takřka v poslední 
chvíli. Jirka měl promáčklou lebku, zlomenou lebeční kost a otok 
se nebezpečně zvětšoval ...
Járu Šísla na radnici doprovodila hrdá maminka Martina.  

Text a foto Jana Hulešová 

Ve druhém kole volilo prezidenta víc lidí

Jaroslav Šísl zachránil kamarádovi život

Rok 1979

Pracující závodu Jihočeských mlékáren spustili 15. února novou 
velkokapacitní linku pro mechanizovanou výrobu sýra do ověřovací 
série pokusů. * V prachatické lahůdkářské provozovně ve Vodňan-
ské ulici vyrobí denně 75 kg lahůdkové sekané, kterou zásobují 
většinu závodů veřejného stravovaní a prodejen Pramen. * Demo-
licí několika domů na náměstí ČSLA zahájil OSP Prachatice první 
etapu přípravy na výstavbu moderního prodejního střediska. 
* Ve středu 7. března se uskutečnilo jednání předsednictva okres-
ního výboru Národní fronty, které projednalo zabezpečení jar-
ních směn NF. Ty by měly být zaměřeny na investiční výstavbu 
v Akci Z a na údržbu a rozšiřování zeleně. * Členové ZO ROH při 
okresním veřejném požárním útvaru v Prachaticích ve své rezoluci 
píší: S rozhořčením odsuzujeme dlouho připravovaný a zákeřný 
útok čínských maoistů proti vietnamskému lidu, který tak před 
celým světem odkryl hegemonistické cíle čínských přisluhovačů 
světového imperialismu. * Při příležitosti oslav Mezinárodního 
dne žen se v rekreačním středisku Kandlův Mlýn uskutečnilo tra-
diční setkání zástupkyň ze závodů, podniků, družstev i dalších 
pracovišť s představiteli stranických a státních orgánů. Dvacetičlen-
nou delegaci žen vedenou členkou ÚV ČSŽ a předsedkyní 
OV ČSŽ Annou Žákovou přijal člen JKV KSČ a vedoucí tajem-
ník OV KSČ František Šůna spolu s předsedou ONV Jaromírem 
Proškem. * V polovině března byla slavnostně otevřena nová 
budova celní odbočky, kde je umístěno i okresní oddělení pasů 
a víz * Štít Šumavy a Rudou standartu OV KSČ získal závod Šuma-
van Prachatice, který splnil a překročil všechny závazné a sledo-
vané ukazatele za rok 1978. * Dvakrát získal Zlaté pásmo Pěvecký 
sbor jihočeských učitelek SPgŠ Prachatice v krajském kole sou-
těže Písně přátelství a postoupil do celostátního kola, kde bude 
za Jihočeský kraj soutěžit s nejlepšími československými sbory. 

* V letošním roce oslaví závod ČSAD Prachatice 30 let své exis-
tence. Dopravní závod má dnes 59 autobusů, 70 sklápěcích těžko-
tonážních vozidel a 60 valníkových vozidel s 60 přívěsy. V závodě 
pracuje 460 zaměstnanců. * Nejvyšší vybavenost telefony je v Pra-
chaticích a ve Vimperku, kde připadá jeden telefon na deset obyva-
tel. * Nákladem 300 tisíc korun byla provedena rekonstrukce 
obřadní síně v čp. 45 na náměstí Kl. Gottwalda. * V sobotu 
12. května se konalo slavnostní otevření přebudované expozice 
dějin dělnického hnutí v našem okrese umístěné v okresním vlas-
tivědném muzeu. * Třetí konference občanských výborů se 
konala 30. května v sále Národního domu za účasti místopředsedy 
JčKNV RSDr. Jana Jáchyma, tajemníka ONV Jaroslava Šáry a dal-
ších hostů. Absolutním vítězem soutěže občanských výborů se stal 
OV č. 17 Staré Prachatice, který získal putovní vlaječku rady 
MěstNV. * Při rekonstrukčních pracích v kostele Petra a Pavla 
ve Starých Prachaticích byl nalezen větší počet středověkých 
mincí – pražské groše, svídnické půlgroše, bavorské a salcburské 
feniky. Po odborném ošetření v Jihočeském muzeu budou zařa-
zeny do sbírek okresního vlastivědného muzea. * V úterý 
26. června byla slavnostně předána do provozu nová budova okres-
ního oddělení ČSÚ a oblastní středisko Podniku výpočetní tech-
niky v Prachaticích. * Předseda ONV Jaromír Prošek přijal 
27. června velvyslance KLDR v Československu Trin ho Zuna, 
který zavítal do okresu v rámci probíhajícího Měsíce mezinárodní 
solidarity s korejským lidem. * Inscenace hry Maxima Gorkého 
Na dně v nastudování Divadelního souboru Městského kultur-
ního střediska v Prachaticích byla zařazena do programu letošního 
49. Jiráskova Hronova, který se koná od 4. do 10. srpna. Soubor 
obdržel celkem čtyři ceny – jednu za režii a tři za herecké výkony. * 
V sobotu 22. září se v restauraci Kandlův Mlýn uskutečnila slav-
nostní schůze k desátému výročí Společného zemědělského pod-
niku Agrostav. Vybral Pavel Fencl.

Ukázky z tisku: Týdeník Hraničář, orgán OV KSČ a ONV v Prachaticích
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Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Pra-
chaticích vznikla v červenci 2001. Jako první přijali členství 
v JHK podnikatelé, kteří si svou prací a podnikavostí získali 
dobré renomé.
Členská základna se postupně rozšiřovala. V současné době čítá 
kolem osmdesáti členů. Oblastní kancelář JHK v Prachaticích se 
tak postupně stává reprezentantem podnikatelské veřejnosti 
v okrese a je v podvědomí nejen podnikatelů, ale i zástupců škol-
ství a představitelů místní samosprávy. Spolupráce s městem 
Prachatice je dávána za příklad na představenstvu JHK v rámci 
celého kraje.
Smlouva o spolupráci, kterou se JHK a město Prachatice zavazují 
prohlubovat kontakty podnikatelské sféry s místní samosprá-
vou, je každoročně naplňována. Významně je nastavena činnost 

zejména v oblasti školství. Snažíme se ukázat žákům základních 
škol skutečný provoz ve firmách a směřovat jejich kroky k tech-
nice a k tomu, aby profesně zakotvili v našem městě. V mateř-
ských školách šíříme osvětu o bezpečném pohybu na silnicích. 
V loňském roce jsme ve spolupráci s jednatelem firmy Prostor 
design Pavlem Gelnarem zajistili pro všechny děti v mateřinkách 
reflexní vesty.
Při tematických setkáních s podnikateli diskutujeme se starosty 
nad plánovanými investicemi a snažíme se navzájem doplňovat 
ve svých záměrech. I když nevystupujeme denně v médiích, je 
podnikatelská sféra motorem ekonomiky. K tomu potřebuje kva-
litní a vstřícné prostředí ve městech a obcích.

Kateřina Třísková
ředitelka Oblastní kanceláře JHK v Prachaticích

Podnikatelé potřebují vstřícnou místní samosprávu

Bubenická show Miloše Meiera
se stěhuje do divadla

Koncert bubeníka Miloše 
Meiera se pro velký zájem 
posluchačů uskuteční ve čtvr-
tek 8. března 2018 v pracha-
tickém Městském divadle. 
Zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti. Zasedací 
poř ádek v  sále  si  zvolí 
návštěvníci sami. Přijďte se 
podívat na speciální vystou-
pení jednoho z nejuznávaněj-
ších a nejvytíženějších bube-
níků v České republice. Jeho 
bubenické koncerty nazvané 
„Drumming Syndrome“ zís-
kávají čím dál větší pozor-
nost fanoušků a hudebních 
kritiků. Vrcholem vystoupení 
je téměř hodinový set složený 
ze světových rockových 
a metalových hitů.

Věra Houšková, foto Václav Malina

Dodatečné termíny pro předplatitele
Divadelní produkce nám dodaly chybějící termíny představení, 
která budou uvedena v jarní části předplatného řady A. Můžete si 
proto poznamenat:
Divadelní spolek Frída / Mezi nebem a ženou – 24. dubna (19.00)
Divadlo Palace / Jo, není to jednoduché! – 28. května (19.00).
Prosím, aby této informaci věnovali pozornost také diváci, kteří 
si zakoupili vstupenky ve volném prodeji.

Věra Houšková, DiS., ředitelka KIS Prachatice

Jednou větou
Město Prachatice prezentovalo podporu a péči o seniory na meziná-
rodním setkání firem v německém Grainetu organizovaném Jihočes-
kou univerzitou. (RH+)

Nemocnice nabízí alternativu
domácích porodů

Pátým rokem je prachatická porodnice zapojena do projektu 
PPP – Přirozený Porod v Porodnici. Projekt je smysluplná alter-
nativa domácích porodů, jejímž cílem je vnímání porodu přiro-
zeně a zcela individuálně. Cílem je rodit bezpečně, přirozeně 
a s respektem k potřebám novorozence i rodičů. Prachatická 
nemocnice může díky zapojení se do projektu PPP nabídnout 
rodičkám bezpečí, komfort a podmínky, které splňují jejich poža-
davky a jsou rozumnou alternativou domácího porodu. 
Budoucím rodičkám se věnujeme i tím, že pravidelně pořádáme 
předporodní kurzy. Budoucí maminky se během těchto kurzů 
dozví, co je jako rodičky čeká. Mohou si také prohlédnout pro-
středí porodnice, porodních sálů i oddělení šestinedělí.

Marcela Květoňová, ředitelství Nemocnice Prachatice, a. s. 

Město a střelci chystají rošádu
Spolek sportovních aktivit Šumava prodal za 11,8 milionu korun 
městu Prachatice areál stávající střelnice. Za získané peníze 
střelci koupili za 551 276 korun pozemek nad sběrným dvorem 
v Krumlovské ulici. Protože mají finance jenom na výstavbu 
nové kryté tunelové střelnice, město investuje zhruba osm mili-
onů korun a nechá postavit hned vedle ní střelnici malorážkovou 
a technické zázemí. Uzavřený kompromis umožní výstavbu 
v okolí současné střelnice. 
„Především se jedná o rodinné domy, které by nebylo možné sta-
vět minimálně na třetině území města. Kvůli akustickým limi-
tům by se prodražila výstavba nových domů i stavebníkům , kteří 
mohou stavět již nyní,“ připomněl provázanost s novým územ-
ním plánem místostarosta Jan Klimeš s tím, že výběrové řízení 
určí projektanta na stavby areálu nové střelnice jako celku. „Aby 
si to sedlo, jak se říká. Není možné, aby tunelovou kulovou střel-
nici a vedlejší malorážkovou střelnici projektoval někdo jiný.“
Jednatel prachatických střelců Karel Talafous uvedl, že po fázi 
projektování nastane proces povolování: „Domluva s městem je 
taková, že náš klub bude pokračovat v činnosti ve stávající střel-
nici. Až bude stát nová a bude zkolaudovaná, potom se přestěhu-
jeme. Vypadá to, že se nová střelnice začne stavět ve druhé polo-
vině letošního roku.“
Rošáda se střelnicemi by se mohla uskutečnit v roce 2020.

Václav Malina

Střelnice Spolku sportovních aktivit Šumava v Prachaticích 
bude 24. března 2018 hostit 6. ročník Jarní ceny Prachatic 
v kulovém čtyřboji malorážkou. Střílet se bude podle platného 
Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty pro mysli-
veckou sportovní střelbu. Zúčastnit se může každý držitel zbroj-
ního průkazu (prezence od 8.30 do 9.00 hodin). Karel Talafous
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612, galerie@prachatice.eu
6. 2. – 16. 3.
SUDETY
Výstava Fotoklubu F:2,8 Prachatice.
21. 3. – 27. 4.
CONTINUATIO QUADRATI
kontinuita čtverce  
Tradiční výstava Asociace jihočeských 
výtvarníků. Vernisáž 20. 3. od 17.00 hod. 
Výstavu uvede předseda AJV Vít V. Pavlík, 
vystoupí SaxWork Quartet.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
8. 3. (19.00)
MILOŠ MEIER –
DRUMMING SYNDROME
Milošovo extrémní energické bubnování 
a vysoká hráčská technická dovednost 
dává vystoupení jedinečný a originální 
zážitek. Dojde i na Milošovo vyprávění 
o jeho zkušenostech na domácí i zahra-
niční scéně, o vybavení, které používá 
(více na str. 5).
13. 3. (19.00)
KOMICI s. r. o.
Stand Up Comedy Show – celovečerní 
představení komiků Miloše Knora, Petra 
Vydry a Adély Elbl. Nevhodné pro osoby 
do 18 let.
21. 3. (19.00)
OLYMPIJSKÉ ČERNÉ DIVADLO HILT
HILT – Black light theatre 
Black light theatre Prague – Černé divadlo 
je druh divadelní produkce, který využívá 
princip černého kabinetu: na zatemně-
ném jevišti nejsou černě odění herci proti 
černému pozadí vidět. 
27. 3. (19.00)
DOKOLA KILEM – ASIJSKÁ ETAPA
Jana a Daniel Urbanovi
Cestopisná přednáška CK Ocean. Sehnali 
jsme Škodu 100, rok výroby 1969, pojme-
novanou Barča. Náš cestovatelský projekt 
jsme nazvali Škoda 100 na cestách. 
A podařilo se nám projet 15 zemí.

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
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
Otto Herberta Hajeka – slavného umělce, 
který daroval městu Prachatice průřez děl 

ze své celoživotní tvorby. Stálá expozice. Ote-
vřeme po předchozí domluvě v infocentru, 
tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
1. 3. (19.30)
TVÁŘ VODY
Drama, fantasy, romantický, thriller USA. 
Od 15 let. Titulky.
V utajované americké vládní laboratoři 
probíhají experimenty s podivuhodným 
obojživelným monstrem nalezeným 
v Amazonii.
6. 3. (17.00)
BLACK PANTHER
Akční, dobrodružný, sci-fi USA. Přístupný. 
České znění.
Film od studia Marvel Black Panther je 
dobrodružstvím válečníka T’Chally, který 
se po smrti svého otce, krále Wakandy, 
vrací domů do odloučené, avšak technolo-
gicky vyspělé africké země, aby se stal 
novým právoplatným králem. Je však vta-
žen do konfliktu ohrožujícího nejen 
Wakandu, ale i celý svět.
6. 3. (19.30)
BLACK PANTHER (3D)
8. 3. (19.30)
DAREBÁK A ZÁVODNICE
Drama, krimi Francie, Belgie. Od 12 let. 
Titulky.
Gino potkává Bénédicte a je z toho láska. 
Jenže Gino má taky tajemství, které je 
nebezpečné pro něj i pro jeho okolí.
13. 3. (16.00)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaný, dobrodružný film, Rusko. Pří-
stupný. České znění.
Naši hrdinové se střetnou s magií ohně 
a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně 
horko a chvíli zase hodně velká zima.
13. 3. (18.00)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU (3D)
15. 3. (17.00 a 19.30)
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie ČR.
Josef a Miluška jsou manželé už celou věč-
nost. Jejich manželství se pomalu řítí do 
záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, 
která má šílený plán jak krachující man-
želství i nakladatelství Josefa zachránit. 
20. 3. (18.00)
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný, fantasy film ČR. Přístupný.
Poetické vyprávění malé dívky, která jako 
Alenka v říši divů putuje krajinou svého 
dětství jako kouzelným labyrintem a pozo-
ruje a zaznamenává svět. 
22. 3. (19.30)
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Drama, historický, sci-fi USA. Od 12 let. 
Titulky.
Nový film S. Spielberga líčí příběh novi-
nářů deníků The Washington Post a The 
New York Times, kteří zveřejnili tajnou 
zprávu označovanou jako Pentagon 
Papers o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu.

27. 3. (19.30)
RUDÁ VOLAVKA
Thriller USA. Od 15 let. Titulky.
Bývalá primabalerína Dominika Jegoro-
vová (Jennifer Lawrence) žije v dnešním 
Rusku a čelí nejisté budoucnosti. Díky 
tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné 
zpravodajské služby a dostává se do jejího 
kurzu, v němž školí „volavky“. 
29. 3. (17.00 a 19.30)
TÁTOVA VOLHA
Komedie, drama ČR. Přístupný.
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balze-
rová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani 
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery 
Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě 
stejně starého nemanželského syna. Eva 
s matkou se vydávají Ludvíkovým veterá-
nem GAZ 21 – Volha po stopách jeho býva-
lých milenek a přátel.

ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
26. 2. – 18. 3.
SETKÁNÍ
Autorská výstava výtvarnic Evy Chovan-
cové a Mirky Fridrichové Kunešové před-
staví historickou malbu, malebná zátiší 
a krajinomalbu.
19.–31. 3.
FOTOGRAFIE
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
(více na str. 8)

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.
15. 3. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA s pohádkou pro rodiče 
s dětmi. Projdeme společně příběhem, 
budeme si hrát a tvořit.
21.–23. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA prací seniorů. 
Vernisáž ve středu 21. 3. od 9 hodin 
za doprovodu sboru Radostné přátelství. K 
vidění ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 17.00 
hodin, v pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

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. Designéři: Linda Čiha-
řová, Jana Chaklosh, Anna Kozová.
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30. 3. – 23. 5.
VÝSTAVA ŠPERKAŘŮ UNOSTO
Sdružení UNOSTO vzniklo v květnu 2011 
jako platforma pro propagaci mladého 
českého šperku.

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.clubkandlak.cz
www.facebook.com/kandlak 
16. 3.
ARMFIGHT
Soutěž v přetlačování v páce pro amatéry
24. 3.
SAMI SEBOU TOUR 2018
Turné budějovických kapel Satisfucktion 
a Loco Loco + support Lucky Brew
28. 3. (19.00)
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI 2017
Tradiční vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců a sportovních kolektivů Prachaticka 
za rok 2017. Začátek v hodin. Akci pořá-
dají Prachatický deník a město Prachatice.  

SENIOŘI ČR z. s. – MěO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
• Každé pondělí od 13.30 hodin pravidelná 

setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami.
• Každé úterý od 15.00 hodin pravidelné 

zkoušky Senior Country klubu.
• Každou středu od 17.00 hodin 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. 3. (9.00)
KNIŽNÍ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Klub přátel Městské knihovny PT, klu-
bovna MěK
6. 3. (14.00)
RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ
Velikonoční pásmo pěveckého sboru
Program pro uživatele Domova seniorů 
M. Křišťana
7. 3. (14.00)
HELIGONKÁŘSKÁ SEŠLOST KE DNI ŽEN
Dům Křižovatka u parku Zlatá Stezka 
145, SeniorPoint
10. 3. (19.00)
COUNTRY BÁL
Hrají Husmani, sál Národního domu, 
pořádá Senior country club SENSEN
14. 3. (14.00)
SENIORSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
Byblos Club
21.–23. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
PRACÍ SENIORŮ 
Muzeum české loutky a cirkusu
29. 3. (13.00)
SENSEN MAJÍ TALENT
3. ročník festivalu seniorských souborů, 
sál Národního domu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
5.–31. 3.
ROSTEME S KNIHOU
Výstava – portréty spisovatelů (výstavní 
prostor knihovny)
1. 3. (14.00–15.00)
ZPÍVÁME SI S MASARYKEM

Literár ní kavár na,  hudební pořad 
s D. Dobiášem a T. Fischerovou, Domov 
seniorů M. Křišťana.
5. 3. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Studovna
5., 12., 19., 26. 3. (10.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ
S Šárkou Polatovou, klubovna knihovny
5.–9. 3. (9.00–11.00)
JARNÍ PRÁZDNINY
Odd. pro děti a mládež:
5. 3.
VYNÁLEZCE ALVA
Škola vynálezů – zábavný workshop 
s vynálezcem Alvou a spisovatelkou Klá-
rou Smolíkovou.
6. 3.
TVŮJ PŘÍTEL DECH
Dopoledne s jógou a Sítou Rojovou.
7. 3.
NÁVŠTĚVA ZE ZOO Hluboká nad Vlta-
vou, živá zvířátka a jejich chovatelé.
8. 3.
VESELÁ TAŠKAŘICE KLAUNA HUGA
Balónková pohádka, písničky a legrace.
9. 3.
DESKOHRANÍ
Zábavné dopoledne s kouzelnou tužkou 
a deskovými hrami od Albi.
6. 3. (9.00–11.30)
SVATÝ JAN N. NEUMANN
Univerzita 3. věku, 4. semestr. 
P. Antonín Liška, Rožmberský sál. 
13. 3. (13.00–14.30)
OSVÍCENSTVÍ A JEHO STÍNY
Virtuální univerzita 3. věku – 2. semestr
České dějiny a jejich souvislosti II.
Malá zasedací místnost MěÚ.
15. 3. (17.00)
CVIČENÍ PAMĚTI
Se Šárkou Polatovou – ukázky trénování 
paměti v rámci Národního týdne tréno-
vání paměti, klubovna knihovny
20. 3. (9.00–11.30)
KAREL KLOSTERMANN
Univerzita 3. věku, 4. semestr
Ondřej Fibich, Rožmberský sál.
21. 3. (14.00–15.00)
KUŘÁTKA Z VLNY
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou, 
odd. pro děti a mládež.
21. 3. (17.15)
1458, VOLBA JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Magické osmičky – přednáška Ladislava 
Čepičky, klubovna knihovny.
22. 3. (10.00–11.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Setkání se spisovatelem Jiřím Žáčkem 
za doprovodu souboru CINK pod vedením 
Jiřího Vopálky, Radniční sál.
22. 3. (14.00–15.00)
LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ
S Hynkem Klimkem, klubovna knihovny.
23.–24. 3.
NOC S ANDERSENEM
Pro účastníky Čtenářské ligy
27. 3. (13.00–14.30)
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Virtuální univerzita 3. věku – 2. semestr
České dějiny a jejich souvislosti II., malá 
zasedací místnost MěÚ.

28. 3. (10.30–11.00)
HODY, HODY, DOPROVODY
Klub maminek s Jaroslavou Šamatovou
Odd. pro děti a mládež.
28. 3. (17.15)
VÝVOJOVÉ CYKLY ČLOVĚKA
Přednáška astroložky Petry Nel Smolové, 
Radniční sál, rezervace je nutná.
29. 3. (9.00–11.00)
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY A TVO-
ŘENÍ
odd. pro děti a mládež).
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út–pá 09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po  12.00–17.00
út–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. čt v měsíci 12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
1. po v měsíci  13.00–15.00

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
Každé první úterý v měsíci od 10 hod. 
měření krevního tlaku (SNP 559)
Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení (tělo-
cvična gymnázia)
Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení 
ve vodě – plavání (plavecký bazén)
6. 3. (14.00)
REGIONÁLNÍ POTRAVINY
Klubovna Městské knihovny PT
13. 3. (14.30)
ŠUMAVSKÉ STUDÁNKY
Akademie 3. věku – 5. lekce
Ondřej Fibich, Radniční sál
20. 3. (14.00)
VELIKONOČNÍ RECEPTY
Růžena Vincíková, klubovna Městské 
knihovny PT
27. 3. (14.30)
ZA OSUDY KLAPAJÍCÍCH PERLIČEK 
A JIHOČESKÝCH MLÝNŮ
Akademie 3. věku – 6. lekce
Jaroslava Pixová, Radniční sál

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
17. 3. (7.35 hodin vlak)
ČÍŽOVÁ – CHLAPONICE – VELKÝ 
KAMÝK – VELKÉ NEPODŘICE – PÍSEK
24. 3. (8.35 bus)
VITĚJOVICE – PP MASNICE – VRBICE – 
HOŘÍKOVICE – PP PANČICE – MILO-
VICE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Přehled velikonočních bohoslužeb na www.
farnostprachatice.cz
25. 3. (9.30)
KVĚTNÁ NEDĚLE 
Žehnání ratolestí
2. 4. (11.00)
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Mše v kostele sv. Petra a Pavla na hřbitově
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Senioři České republiky z. s. – Městská organizace Prachatice si 
nejvýznamnější výročí letošního roku, a to 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu, připomíná seriálem histo-
rických besed.
Do SeniorPointu na Zlaté stezce čp. 145 jsme pozvali jako odbor-
ného lektora místostarostu města Prachatice PaedDr. Jana Kli-
meše. Přítomné seniory provedl velice poutavě historií, která 
předcházela vyhlášení československé samostatnosti. Vyprávěl 
jim vše podstatné od roku 1848, od tzv. Jara národů, 
až po konečné vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků 
28. října 1918. Společné dějiny Čechů a Slováků jsou plné zajíma-
vých dat a jmen a právě o nich se senioři dozvěděli. Besedu dopl-
nily originální sbírkové artefakty o T. G. Masarykovi ze sou-
kromé sbírky, došlo také na dotazy od seniorů, na které pan mís-
tostarosta fundovaně odpověděl.
Seriál historických besed bude pokračovat. Uspořádáme také 
historický výlet do Lán.

Zdena Hrůzová, Senioři ČR z. s. – MěO Prachatice

Magické osmičky v knihovně
Městská knihovna Prachatice si vás dovoluje pozvat na celoroční 
přednáškový cyklus nazvaný Magické osmičky. Všechny před-
nášky určené zájemcům z široké veřejnosti se budou konat jed-
nou za měsíc v klubovně knihovny a povede je historik 
PhDr. Ladislav Čepička.
Již první lednové setkání „1278 bitva na Moravském poli“ si 
našlo své příznivce, kteří spokojeně po přednášce tohoto skvě-
lého historika odcházeli a těšili se na další setkání. Termíny 
a názvy jednotlivých přednášek najdete na webových stránkách 
knihovny. V červenci představíme výstavu se stejnojmenným 
názvem. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice

Slavnostní HoSo koncert
Pátý duben je dnem narození Petra Čtvrtníčka (1964), Herberta 
von Karajana (1908), Artura Haileyho (1920), George Newtona 
(1957), Jana Hovorky (1978) a minimálně 202 dalších slavných 
osobností. Skvělá příležitost k oslavě.
Jan Hovorka se svým klarinetovým souborem, pěvecký sbor 
SPgŠ Fontána pod vedením sbormistryně Petry Sovové a jejich 
hosté rozhodně slavit budou. Uspořádají společný koncert. Při-
jměte proto srdečné pozvání do kostela sv. Jakuba v Prachaticích 
ve čtvrtek 5. dubna 2018 – začátek v 19.00 hodin.

Mgr. Marcela Haspeklová

Zimní zahrada s Výborem dobré vůle
Třiatřicet fotografií na 26 plakátech zobrazuje počátky činnosti 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy 
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spříz-
něnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem 
Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další 
fotografie zachycují prostředí psychiatrických léčeben a ústavů 
sociální péče. Fotografie pořídili známí fotografové Ondřej 
Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, 
Zdeněk Chrapek a další.
Výstava je i pro vás připravena u příležitosti oslav 20. výročí zalo-
žení Výboru dobré vůle (VDV) od 19. do 31. března 2018 v Zimní 
zahradě v Prachaticích. Připravil ji Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové se záměrem připomenout zakladatelku organizace 
Olgu Havlovou. Setkání se zástupci VDV se uskuteční 21. března 
2018 u příležitosti vysazení pamětního stromu v Prachaticích.

Hanka Rabenhauptová

Lyžařský areál na Libínském Sedle …
… je v provozu mimo pondělí každý den. Od úterý do pátku vždy 
od 16 do 19 hodin. O sobotách a nedělích od devíti do 17 hodin. 
Večerní lyžování v sobotu od 17 do 20 hodin. (pel)

Připravujeme kampaň 100× jinak
Připravujeme společně s vámi akce ke stému výročí založení čes-
koslovenského státu. Například: Putujeme, sportujeme se Senio-
rPointem 100× jinak, vysazení stromu, zpěv národních písní 
k výročí republiky, besedu s pamětníky …
V rámci kampaně 100× jinak se 8. března od 15.00 hodin usku-
teční v KreBulu setkání stoletých lidí či lidí blížících se stovce 
a promítání filmu Život začíná po stovce. Dovolujeme si vás oslo-
vit o spolupráci při přípravě malé výstavy 100 zajímavých věcí, 
příběhů, fotografií a kuriozit z naší historie až do současnosti. 
Více na telefonu 724 188 864 a e-mailu hana.rabenhauptova@
mupt.cz u koordinátorky kampaně 100× jinak.  (RH+)

Činnost prachatických škol
o jarních prázdninách

V týdnu od 5. března mají žáci škol prachatického okresu jarní 
prázdniny. Pro strávení svého volného času mohou využít celé 
řady nabízených aktivit od různých institucí. I v době prázdnin si 
některé školy připravily pro své žáky zajímavé akce.
Například školní družina při ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 
organizuje návštěvu plaveckého bazénu, Muzea české loutky 
a cirkusu a míčové hry v tělocvičně. Také pracovnice CEV Dří-
patka si o jarních prázdninách připravily pro žáky „Nocování 
na Dřípatce“, jehož součástí budou hry, vaření, tvoření, návštěva 
Areálu lesních her, promítání filmu a přenocování přímo 
v budově Dřípatky. Tyto informace sdělila ředitelka Mgr. Petra 
Sandanyová a zároveň uvedla, že také připravují velikonoční 
dílny pro děti i rodiče o velikonočních prázdninách, které letos 
připadají na konec března.
Dle sdělení ředitelky Mgr. Lenky Králové má ZŠ Prachatice, 
Zlatá stezka 240 za sebou vydařené akce (Masopustní průvod 
nebo Den otevřených dveří), proto se budou žáci i pedagogové 
o jarních prázdninách plně věnovat zaslouženému odpočinku. 
Tuto nezbytnou regeneraci budou totiž potřebovat pro načerpání 
sil do akcí či projektů, které školu čekají ve druhém pololetí 
(např. Rekordy školy, Pětiboj, zápis do prvních tříd, Aprílový běh 
do schodů). „V ZŠ Prachatice, Národní 1018 bude o jarních 
prázdninách probíhat nezbytná údržba a větší úklid, na který 
není v běžném provozu tolik času. Žáci školy si užijí zaslouže-
ného volna, učitelé budou trávit prázdninový čas samostudiem. 
Po jarních prázdninách Národka otevře své dveře všem, kteří se 
chtějí podívat do výuky a seznámit se s prostředím školy a jejím 
vzdělávacím programem (19.–20. března). V březnu přivítáme 
ve škole také naše předškoláky na tradiční akci Setkání s před-
školáky (22. března). Při něm se budou pedagogové věnovat 
grafo-motorickým cvičením a správné výslovnosti budoucích 
školáků,“ uvedla ředitelka Mgr. Hana Bolková.

Lucie Pavlíková, DiS.
odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Místostarosta zahájil historický exkurz k výročí vzniku samostatného státu
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Mateřská škola Česká v Prachaticích v rámci projektu „Učíme se 
v zahradě“ revitalizovala v roce 2015 školní zahradu. Proměna 
na zahradu v přírodním stylu byla rozdělena do tří etap. Finance 
na první dvě poskytl Operační program Ministerstva životního 
prostředí a Evropské unie. Díky terénním úpravám lze nyní 
zahradu plně využívat po celý rok.
V letošním roce se naskytla příležitost k čerpání finančních pro-
středků v rámci Národního programu Životního prostředí 
na téma „Přírodní zahrady“. Mateřská škola Prachatice se 
k tomuto programu přihlásila. V případě získání finančních pro-
středku bude realizována i doplňující třetí etapa revitalizace 

zahrady zaměřená na vytvoření dětského vodního hřiště, staro-
bylého hradu a osazení dalšími herními prvky.
V současné době je zpracováván projekt na rekonstrukci zahrady 
mateřské školy v Krumlovské ulici, která také potřebuje obléci 
do nového kabátu.
V letech 2017 a 2018 čerpá mateřská škola finanční podporu 
z OP VVV „Podpora škol formou projektů – šablony pro MŠ“. 
Tyto prostředky jsou využívány k personálnímu zajištění a zkva-
litnění výchovně vzdělávacího procesu (školní psycholog, školní 
asistent), k podpoře dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Bc. Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice

Podobně jako ve více než 130 zemích celého 
světa v Britském centru Jihočeské univerzity 
pod záštitou Britské rady složilo i v letošním 
školním roce 11 studentů prachatického 
gymnázia mezinárodně platné jazykové 
zkoušky z angličtiny FCE. Z toho dva 
dokonce s prospěchem A, což odpovídá jazy-
kovým znalostem na úrovni C 1 (podle Spo-
lečného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Tento certifikát je výhodou při hledání zaměstnání, při přijí-
macím řízení na vysoké školy a při studiu na vysokých ško-
lách u nás i v zahraničí.
Gymnázium Prachatice, kde každoročně probíhá přípravný 

jazykový kurz na tyto zkoušky, je dlouhodo-
bým partnerem Britské rady. Díky počtu 
každoročně připravených studentů a jejich 
úspěchům je zařazeno do programu Advan-
tage (Výhoda). Jednou z těchto výhod je 
např. snížení ceny za zkoušku nebo pravi-
delný přísun novinek ze světa jazyků. Záro-
veň se Gymnázium Prachatice stalo oficiál-

ním přípravným centrem (Exam Preparation Centre) na tyto 
zkoušky. Od února 2018 se začíná na složení zkoušek připra-
vovat další skupina studentů, kteří budou, jak doufáme, 
v úspěších svých předchůdců pokračovat. 

Mgr. Libuše Tesařová, Gymnázium Prachatice

O tom, že na Vodňance opravdu nezahálíme, svědčí fakt, že podá-
váme další žádost do výzvy IROP prostřednictvím MAS Šumav-
sko. Menší „domeček“, který se nachází v těsné blízkosti školní 
budovy, chátrá. Je využívaný jako sklad, a proto jsme se rozhodli 
to změnit.
V duchu vypsané výzvy jsme připravili žádost na celkovou rekon-
strukci. Pokud se nám vše podaří, jak jsme si naplánovali, 
budeme na konci kalendářního roku prostory využívat 
pro zájmové vzdělávání. Opravou stávající budovy získáme velký 
skladovací prostor v suterénu a v 1. patře pak velkou místnost, 
která bude sloužit jako zázemí právě pro zájmové vzdělávání, 
především pro kroužky cizích jazyků, fotografický kroužek, pro 
mladé redaktory školního časopisu Paprsek a další. Plánujeme 
pořízení schodolezu, tím zajistíme, že celý objekt bude bezbarié-
rový, a to včetně toalet. Pokud se nám podaří získat finanční pro-
středky ve výši 2,824 milionu korun, vybudujeme pro žáky 
i pedagogy důstojné prostředí pro volnočasové aktivity, které 
pomohou dětem k rozvoji jejich znalostí a dovedností. 

Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

Od léta 2017 budujeme pro žáky a budoucí generace moderní 
zahradu v přírodním stylu včetně venkovní učebny. Už jsme 
stihli zajistit projektovou dokumentaci, rozpočet, žádosti 
ohledně stavebního řízení a zpracování žádostí o dotace na Mini-
sterstvo životního prostředí a do Místní akční skupiny Šumav-
sko. Proběhlo i odprezentování celého projektu včetně fotodoku-
mentace na lednovém zastupitelstvu města.
Když půjde vše dobře jako doposud, v roce 2019 získáme vrbové 
tee-pee, ovocný sad, jezírko, přírodovědnou učebnu, ohniště 
s opěrnou sedací zídkou, terénní úpravy a bezbariérové toalety 
v pavilonu tělocvičny. To vše pro výuku, zájmové vzdělávání 
a společné mimoškolní akce pro žáky i rodiče v hodnotě přesahu-
jící částku 2,6 milionu korun. Škola však z této velké částky vydá 
ze svého rozpočtu pouze 430 tisíc korun.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy
foto z projektové dokumentace ing. O. Semotána

Prostor u mateřské školy může doplnit vodní hřiště

Cambridgeské zkoušky zvládli další studenti gymnázia

„Vodňanka“ připravuje rekonstrukci chátrajícího skladu

Základní škola Zlatá stezka buduje moderní zahradu
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Nárůst kyberkriminality je hrozivý
Kurátorky pro děti a mládež Městského úřadu Prachatice a pra-
covníci oddělení obecné kriminality Policie ČR řeší obrovský 
nárůst kyberkriminality u dětí a mládeže na Prachaticku. 
Z tohoto důvodu  se uskutečnila společná schůzka pracovnic 
z odborů sociálních věcí a školství se zástupci Policie ČR, základ-
ních škol, pedagogicko-psychologické poradny a Portusu.
Policie ČR eviduje desítky případů výroby a šíření dětské porno-
grafie u žáků základních škol. Ti se v první fázi sami vyfotí nazí, 
poté tyto fotografie posílají ostatním dětem či je sdílejí na sociál-
ních sítích (Facebook, Instagram). Situace je natolik vážná, že je 
potřeba spojit dohromady své síly a učinit zásadní kroky přede-
vším v oblasti prevence. Ta probíhá ve školách většinou prostřed-
nictvím různých besed a přednášek. Všichni zúčastnění se shodli 
na zlepšení informovanosti dětí na školní i mimoškolní úrovni. 
Děti je nutné dostatečně seznámit s bezpečným chováním 
na internetu, a to včetně postihů, které jim hrozí za porušení. 
Proto do programů prevence kyberkriminality na školách 
vstoupí i Policie ČR a pokusí se již děti na prvním stupni sezná-
mit s trestně-právními důsledky jejich nevhodného chování.
Důležitou roli hrají ale především rodiče. Ti bohužel nemají 
o kyberkriminalitu zájem. Připravené besedy na toto téma 
ze strany škol a dalších institucí se bohužel setkaly jen s mini-
mální účastí z řad rodičovské veřejnosti. Proto připravovaná 
kampaň zacílí hlavně na zákonné zástupce dětí. Pro ně budou 
zpracovány nové informativní letáky, které budou distribuovány 
všem rodičům dětí plnících povinnou školní docházku. 
Věřme, že společné úsilí města Prachatice, Policie ČR, Portusu, 
pedagogicko-psychologické poradny a základních škol pomůže 
v boji proti kyberkriminalitě, která se již stala fenoménem dnešní 
doby. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Na „Národce“ učí Američanka
a rodilá mluvčí z Německa

Významné místo ve vzdělávací nabídce ZŠ Národní zaujímá jazy-
kové vzdělávání. Pro výuku němčiny se škola snaží své žáky moti-
vovat spoluprací s partnerskými školami v příhraničí.
Aktuálně probíhá projekt Dva jazyky jedna myšlenka, jehož 
cílem je zavádění němčiny do některých předmětů na I. stupni. 
V rámci projektu jezdí žáky jednou týdně vyučovat rodilá 
mluvčí – paní učitelka z partnerské školy (na snímku).
Český pedagog přijíždí naopak učit češtinu do školy v Německu. 
V tomto školním roce čekají na žáky a jejich učitele v rámci spo-
lečného projektu dvě setkání o zdravém životním stylu a na konci 
školního roku pobyt českých a německých dětí v šumavské pří-
rodě.
Nezapomínáme ani na výuky angličtiny. Po loňském úspěchu 
našich žáků v Cambridgských zkouškách, probíhá i letos pří-
prava na jejich úspěšné zvládnutí. Anglický jazyk nabízí škola 
formou kroužků od 1. třídy, povinná výuka začíná ve 3. třídě. 
Každý rok nevynecháme návštěvu anglického divadelního před-
stavení a oblíbené jsou i zájezdy do Velké Británie. Asi největším 
motivačním impulsem pro učení se angličtiny byl příjezd rodilé 
mluvčí, Američanky Kristin, která vede kroužky angličtiny, 
navštěvuje výuku anglického jazyka a s dětmi je v každodenním 
styku. Těšíme se na spolupráci s ní i v příštím školním roce.

Hana Bolková, ředitelka školy

Čekárna plná radosti
Čtvrtek 1. února 2018, čekárna autobusového nádraží v Prachati-
cích. Poklidnou atmosféru narušuje opilá žena, obtěžuje hlučnými 
projevy, nadávkami. Lidé sedí se sklopenými hlavami, nevšímají si 
jí. Kamarády mezi nimi nenachází, a tak odchází.
Krátce po jejím odchodu vstupují do čekárny slečny Šímovy. Jsou 
nevidomé a k autobusu je doprovází paní pečovatelka. Sedají si kou-
sek ode mne. Po chvíli si něco domlouvají a začínají tiše zpívat lidové 
písničky. Dvojhlasně a nádherně. Potichu si k nim přisedám 
a čekám, až dozpívají. Děkuji jim za krásně zazpívanou písničku. 
Nabízejí mi, že zazpívají ještě nějakou. Přeji si Zafoukej větříčku. 
Tahle písnička se mi líbí. Pokaždé, když ji slyším, mám slzy v očích. 
Jarmilka a Maruška Šímovy už nezpívají potichu, pořádně se 
do toho opírají. Čekárnou se rozléhá krásný dvojzpěv – perfektně 
sladěný první a druhý hlas. Dívám se kolem sebe. Kdo četl, odložil 
časopis, romská rodina zmlkla. Všichni se otočili směrem ke slečnám 
Šímovým, tiše poslouchají a užívají si nečekanou, neplánovanou 
a dojemnou chvilku krásných lidových písniček. Lidé za každou 
z nich tleskají, obličeje zpěvaček a paní, která je doprovází, září 
radostnými úsměvy. Škoda, že nemůžu sedět déle – přijíždí mi auto-
bus. Nechci rušit, pohladím zpěvačky po tvářích, podáme si ruce 
a odcházím.
Když čekám na autobus, dál pozoruji lidi, jak se chovají, jak mluví. 
Tenhle zážitek mám pořád v sobě. Bez ohledu na to, jací lidé 
v čekárně seděli, poslouchali, zatleskali, nikdo nerušil tu krásnou 
atmosféru. Jenom jsem se bála, aby se nevrátila ta opilá paní 
a všechno krásné nezkazila. Jana Sedlecká

Dům dětí a mládeže
poskytuje zázemí pro soutěže

První polovina roku tradičně patří v Domě dětí a mládeže Pra-
chatice okresním kolům soutěží žáků základních a středních 
škol. Všechny předmětové soutěže organizuje DDM Prachatice 
za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Zároveň jsou financovány z jihočeských grantových 
programů podpory práce s dětmi a mládeží.

Okresní kola odstartovala dějepisem (17. 1.), matematickou 
olympiádou (24. 1.) a českým jazykem (1. 2.). Postupně se budou 
konat další předmětové soutěže v anglickém a německém jazyce, 
recitaci, chemii, fyzice, zeměpise nebo biologii.
Většina soutěží probíhá v prostorách DDM, avšak některé z nich, 
jako je chemie, kde je potřeba speciální laboratoř, na gymnáziu 
v Prachaticích. Biologie využívá prostory na Dřípatce a za fyzi-
kou každoročně jezdí mladí badatelé do Vimperka. Vítězové 
okresních kol a úspěšní řešitelé jsou odměněni cenou a postupují 
do krajských kol. Touto cestou děkujeme všem za spolupráci. 
Organizacím za vstřícnost, školám a učitelům za ochotu a čas 
věnovaný žákům a studentům.
Od ledna jsme také v pilných přípravách na letní činnost. 
Na našich webových stránkách najdete nabídku pěti pobytových 
a čtyř příměstských táborů. Dále nabízíme jednodenní akce 
v rámci prázdninového pasu, které budou v areálu DDM Pracha-
tice v srpnu. Text a foto Milena Matějková

pedagog volného času DDM Prachatice
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2018

Pavel Hawelka
Václav Hanzlík
Filip Soukup

Tereza Raczká
Ella Friedbergerová
Tomáš Dvořák

V lednu se u děvčat opakovalo dvakrát 
jméno Tereza, u chlapců čtyřikrát Jan 
a dvakrát Matěj.

Jarmila Pešková, matrikářka

V lednu 2018 se v Prachaticích narodilo 
19 dětí. Z celkového počtu bylo 14 chlapců 
a pět děvčat.
Narozených dětí od 1. do 31. ledna 2018 
s trvalým pobytem v Prachaticích bylo šest 
a ke  zveřejnění jména a příjmení dali 
rodiče souhlas: 
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Výběrové šetření Českého statistického úřadu 
mapuje životní podmínky v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2018 každoroční výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“.
Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekono-
mické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na celém území České republiky, z toho v Jihočeském kraji 
v 752 domácnostech, z nichž 462 se šetření zúčastnilo v předchozích letech. Všechny 
nově zařazené domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo prů-
kazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření „Životní podmínky 2018“. Ve všech fázích šetření je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna dle příslušných zákonů. 
Žádáme všechny občany o aktivní účast na tomto statistickém šetření a ochotu spolupra-
covat s ČSÚ. Řízením a koordinací šetření je v Jihočeském kraji pověřena Ing. Viera 
Ziková, tel. 386 718 561, 605 589 826, e-mail viera.zikova@czso.cz.

Mgr. Lenka Houšková

Dárci krve mohou využít Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci s transfuz-
ním oddělením Nemocnice České Budějovice a. s. svozové autobusy zdarma pro bezpří-
spěvkové dárce krve z Prachaticka.
Svozový autobus vyjede z Prachatic 3. dubna, 5. června, 7. srpna, 23. října a 11. prosince 
2018 vždy v 7.00 hodin z autobusové zastávky na Malém náměstí. Po domluvě lze zasta-
vit i na některé ze zastávek na cestě. Dárcovství krve na Prachaticku a Vimpersku podpo-
rují Jihočeský kraj, města Prachatice, Netolice, Lhenice, Vlachovo Březí a Vimperk.
Jak se můžete stát dárci krve? Stačí přijet naším svozovým autobusem na transfuzní 
oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a tam podstoupit lékařské vyšetření. 
Na místě vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, 
případně vydat potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace kontak-
tujte Oblastní spolek ČČK PT e-mailem prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky 
na 724 367 840 nebo osobně každou středu od 8.00 do 16.00 hodin na adrese Nemoc-
niční 204, Prachatice (budova polikliniky). Martina Vondrušková

Krátce
ze sociální oblasti

Další číslo SeniorPoint PRESSU v tiš-
těné i zvukové podobě bylo předáno pre-
miérově v Domově Matky Vojtěchy.
Jak komunikovat s postiženými se 
dozvěděly děti ze ZŠ Národní, kde paní 
učitelka Dana Vávrová zorganizovala 
workshop s lidmi se zdravotním postiže-
ním.
Ruční vyšívané práce vstavují v rámci 
série výstav Um seniorů na Zlaté stezce 
145 Ilga Hanzalová a Ilga Karvánková.
Vedení města se setkalo na radnici 
s MUDr. Vladimírem Drymlem, prezi-
dentem zapsaného spolku Senioři ČR 
(dříve Svaz důchodců ČR).
Pro fotografující seniory byla vypsána 
nová soutěž. Zapojte se.
Prachatičtí baráčníci se zúčastnili krojo-
vaných bálů v Písku a Pištíně. Krásná tra-
dice.
Svaz postižených civilizačními choro-
bami pořádá 3. března od 9.30 hodin 
v Hubertusu výroční členskou schůzi. 
Máte-li zájem o jeho aktivity, máte-li 
nějaké vnitřní postižení, přihlaste se.
Senioři během deseti dnů přeplavali tři-
krát La Manche. Celkovým součtem přes 
34 kilometrů splnili podmínky soutěže 
Přeplav svůj La Manche.

Děkujeme všem, kteří se během února 
zapojili. V roce 2018 již počtvrté. Loni 
město Prachatice získalo 4. místo v České 
republice. Jak dopadli prachatičtí senioři 
letos? Dozvíte se v příštím Radničním 
listu. Hanka RH+

Domácí násilí – fenomén současnosti
Domácí násilí lze v současné době považovat za jednu z nejnebezpečnějších forem agrese 
pro jeho latentnost (skrytost) a obtížnou prokazatelnost, protože probíhá za zavřenými 
dveřmi.
Ze statistiky oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Prachatice je možné zjistit, že pracovnice oddělení v roce 2017 interve-
novaly ve 21 rodinách s výskytem domácího násilí. Ve dvou rodinách byl agresor policií 
vykázán na 10 dnů mimo domov. Spouštěčem agrese v těchto rodinách byl spor rodičů 
o dítě, návykové a psychotropní látky a také dlouhodobě neutěšená finanční situace. 
V těchto rodinách pracovnice OSPOD poskytovaly zejména sociálně právní poradenství, 
předávaly potřebnou osvětu a kooperovaly s institucemi, které terapeuticky pracují 
s oběťmi domácího násilí. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Myslivce čeká každoroční sčítání zvěře
Každoroční sčítání zvěře jsou ze zákona o myslivosti povinni provádět všichni uživatelé 
honiteb na území České republiky. Na myslivce čeká nelehký úkol zjistit skutečnou výši 
stavů zvěře k 31. březnu příslušného roku.
První termín sčítání zvěře je stanoven na 4. března, druhý na 11. března. Jak myslivci 
takové sčítání provádějí? Zvěř lze sčítat buď na krmících zařízeních, anebo podle stop ve 
sněhu. Oba výsledky myslivci zprůměrují a zjistí, kolik zvířat daného druhu v honitbě 
žije.
U uživatelů honiteb se předpokládá dobrá znalost stavů zvěře i v průběhu celého roku.
Na území obce s rozšířenou působností Prachatice je v současné době obhospodařováno 
41 honiteb, ve kterých vykonává právo myslivosti 700 držitelů platných loveckých 
lístků. Alena Veleková, DiS, referentka odboru životního prostředí
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Současná legislativa nahrává neplatičům, dohromady dluží desítky milionů
Ing. Libor Schrenk – jednatel Městské správy domů a bytů 
Prachatice s. r. o. 
Narodil se v lednu 1963 v Českých Budějovicích. Vystudoval 
Gymnázium Kaplice (1981) a Fakultu strojního inženýrství ČVUT 
Praha (1986). Poté pracoval v Jihostroji Velešín – technolog, pro-
gramátor NC strojů (1986–89), v Jitoně Prachatice – programá-
tor analytik (1989–91), České spořitelně a Informatice České 
spořitelny – vedoucí oddělení (1992–2005). Finančnímu a pojiš-
ťovacímu poradenství se jako OSVČ věnoval v letech 2005–2014. 
V letech 2014–2017 byl vedoucím prachatické pobočky České 
podnikatelské pojišťovny. Od října 2017 jednatel Městské správy 
domů a bytů Prachatice s. r. o.

Městská správa domů a bytů Prachatice vykonává správu 
a údržbu bytového a nebytového fondu v majetku města. Zní 
to jednoduše. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti?
 Pro jednatele této městské společnosti se za tím skrývá velmi 
široký záběr. Jsem sice původně strojař, ale ke stavařině mám 
díky svým celoživotním zkušenostem blíže. Nyní jsem přišel 
na místo, kde byly moje představy v mnohém jiné než skuteč-
nost.  
Co vás nejvíc překvapilo?
 Široké spektrum činností a legislativa. Řeknu si: Takhle by se 
to dalo udělat. Jenže jsou tu jiné, svazující důvody, proč to není 
tak jednoduché. Nevím, jestli je známé, že u výběrových řízení 
na jednotlivé zakázky jsou různé limity podle očekávané ceny 
zakázky. U výběrových řízení na částky nižší můžeme firmy obe-
sílat sami, u vyšších musíme vypsat veřejné výběrové řízení. Při-
stupují termíny, které se musí dodržet, a další náležitosti, které 
toto komplikují.
Jako jednatel společnosti v zastoupení města podepisujete 
nájemní smlouvy a zajišťujete výběr nájemného a záloh 
na poskytované služby. Kolik ročně vyberete na nájemném 
a co se s penězi děje?
 Na nájemném z bytového i nebytového fondu dohromady se 
vybere přibližně 50 milionů korun ročně. Veškeré nájemné se 
vrací do tohoto městem vlastněného majetku. Často však ani toto 
nájemné nestačí na jeho správu, opravy a investice. Jsou však 
roky, kdy město do tohoto majetku vkládá mnohem více finanč-
ních prostředků, než se z nájemného vybere. Tyto především 
investice nad rámec vybraného nájemného pak město hradí 
ze svého rozpočtu. Je to případ od případu různé, ale v některých 
letech to bylo třeba i více než 10 milionů korun v jediném roce 
navíc. Hodně peněz spolknou běžné opravy. Město vlastní při-
bližně 1400 bytů. Kromě běžných oprav postupně provádíme 
kompletní rekonstrukci bytových jader, což v praxi znamená 
vybudování nové koupelny, toalety, kuchyně, jídelního koutu 
i výměny podlahových krytin, případně i spotřebičů a podobně, 
a to jsou náročné práce. Kromě toho provádíme rekonstrukce 
sklepních prostor ve staré zástavbě, dělají se fasády, střechy, 
opravují se krovy. Připravujeme realizaci nových výtahů 
do vybraných čtyřpatrových bytových domů.
Jaký je vývoj křivky neplatičů? 
 Setrvalý stav. Jsou lidi, kteří zkrátka neplatí. Nastává velký 
problém, jak chronické neplatiče dostat z městského bytu. Rozu-
mím tomu, že se někdo ocitne v tíživé situaci tím, že třeba přijde 
o práci. Ale má snahu situaci řešit. Potom jsou ale ti, kteří počítají 
s tím, že nájem zkrátka platit nebudou a že budou v bytě bydlet, 
dokud to jenom půjde. Stávají se i případy, kdy žadatel o byt zná 
svou finanční situaci a dobře ví, že nájemné platit nemůže 
a nebude. Přesto se o něj přihlásí, podepíše čestné prohlášení, 
že nemá nesplacené závazky a že je schopen nájemné a služby 
platit. Pak nezaplatí ani první nájemné. Následuje kolotoč obsí-
lek s výzvou k zaplacení od nás, od právníků, exekutora, 
až to skončí exekučním vystěhováním. Takovému nájemníkovi se 
jeho počínání může velice prodražit, nezaplacené nájemné se 
zvyšuje o různé poplatky, poplatky z prodlení, soudní výlohy, 
až po náklady exekuce. I když se snažíme takovýmto případům 
předcházet, uvedené informace si ověřovat, k čemuž již dnes 

máme určité pravomoci, ne vždy se to podaří. Současná legisla-
tiva takovým lidem nahrává. Trvá třeba i rok, než se nám podaří 
takového neplatiče z bytu vystěhovat. Navíc ho často nechá těžce 
zdevastovaný.
Jaká je celková výše dluhu na nájemném?
 Celková výše dluhů na nájemném je z předpisů 9 183 000 
korun. K tomu je třeba přičíst další částky například za soudní 
poplatky, právní zastupování, úroky z prodlení … Takže se vším 
všudy je celková dlužná částka zhruba 26,5 milionu korun. Tato 
částka se jeví jako veliká, je však třeba vzít v úvahu, že se jedná 
o dluh vznikající od roku 1990, tedy za 28 let. 
Z čeho máte radost?
 Když od nás odcházejí lidé spokojení a vidí, že chceme, aby se 
jim dobře bydlelo. Nebo když jdu po městě a vidím opravené 
městské byty v historické zástavbě. Na to se jistě každý rád 
podívá. Teď ale jsou na řadě věci, které už nejsou tolik vidět. 
Třeba opravy sklepů a fasád, které nejsou orientované do ulice, 
ale i ty patří k městu. Jak jsem měl možnost se se situací a stavem 
městských bytových a nebytových prostor seznámit, myslím, že 
se město stará o tento svůj majetek velice dobře, pravidelně jej 
opravuje a investuje do něj desetimilionové částky ročně. Často 
do něj investuje více finančních prostředků, než z nájemného 
vybere. Myslím, že mnohá města by v tomto ohledu mohla tomu 
našemu závidět.
Jako největší koníček uvádíte badminton. Kam jste to v něm 
dotáhl?
 Badminton je můj celoživotní sport číslo 1. Ale moje kariéra 
zase až tak slavná nebyla. Jsem několikanásobný krajský přebor-
ník, několikrát jsem startoval na akademickém mistrovství 
republiky a na univerziádě. Za pochlubení snad stojí to, že jsem 
se v badmintonově velice pokročilém věku kvalifikoval na mist-
rovství republiky dospělých ve dvouhře. Nakonec jsem na něj ale 
nejel, protože jsem zjistil, že druhý nejstarší účastník je o dvacet 
let mladší než já. Vždyť bych si tam neměl ani s kým popovídat. 
Kdo by se tam s nějakým dědkem bavil … smích … Je fakt, že můj 
styl hry, který vypadá, jako bych do badmintonového míčku neu-
měl bouchnout, by možná potrápil nejednoho favorita. Kdo bad-
minton nezkusil na hřišti, kde jsou čáry a síť vysoká ‚pouze‘ 
155 centimetrů, netuší, jak dynamický a fyzicky i technicky 
náročný sport to je. Ale opravdu krásný!

Vyptával se Václav Malina.
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