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Starostův 
sloupek
Během roku jsem měl 
tu čest přijmout něko-
lik pozvání od občanů 
nebo různých spolků, 
které působí v našich 

osadách, a mít tak možnost se na vlastní oči pře-
svědčit, jak zde lidé žijí a baví se. Příjemné bylo 
zjištění, jak je v osadách využíván městem nově 
vybudovaný nebo opravovaný veřejný majetek.
V Osekách jsem se mohl hned na začátku roku 
zúčastnit obnoveného masopustu. Kromě schůzí 
dobrovolných hasičů a osadního výboru jsem se 
v létě přišel podívat na turnaj v nohejbale 
a na hřišti se zúčastnil i několika jiných akcí. Hy-
batelem veřejného života jsou zde ve velké míře 
místní dobrovolní hasiči. Mužský tým zvítězil le-
tos již po šesté v řadě v Prachatické hasičské lize 
a ženskému se to letos podařilo také. Veřejný 
prostor s hřištěm v Podolí se v tomto roce rozšířil 
o nově vybudované dětské hřiště a opravená 
místní hospůdka je skvělým zázemím pro 
všechny. Parta pod názvem Heros letos nastu-
dovala další divadelní hru – tentokrát Krysaře. 
Myslím, že v Osekách to skutečně žije.
To samé je možné říci o Starých Prachaticích. 
V minulém roce vybudovaný a upravený ve-
řejný prostor s dětským hřištěm za hasičárnou 
se stal skutečným centrem společenského života 
obyvatel z nejbližších osad. V letošním roce byl 
zhodnocen o nový povrch sportovního hřiště 
a krb. Osadníci i místní dobrovolní hasiči zde při-
pravují celou řadu společenských akcí. Rád jsem 
přijal pozvání na několik z nich, včetně již zmíně-
ných schůzí dobrovolných hasičů nebo osadního 
výboru. Veřejnosti bude určitě znám Hasičský 
bál na Kovárně nebo věhlasná, nedávno konaná 
soutěž o Nejlepšího utopence a nakládaný sýr 
i mnoho dalších.
Ani na Libínském Sedle se nezahálí, byť nepří-
jemnou skutečností je, že z původních třech míst-
ních hospůdek nefunguje ani jedna, a to je určitě 
škoda. Město v této osadě nechalo v loňském 
roce položit nový koberec na náves, opravilo 
lesní cestu z Volovic do Kahova a nyní je v rekon-
strukci část veřejného prostoru, jehož součástí 
bude, tak jako v jiných osadách, pergola
s krbem. Z místních společenských událostí je ur-
čitě všem známý „Fefr cup“, konec léta nebo 
Velká Volovická a další.
Ve všech osadách je zcela určitě významnou spo-
lečenskou událostí a tradicí stavění májky. Mys-
lím si, že v našich osadách to skutečně žije. Jen 
tak dál.

Martin Malý

Rekonstrukce letního kina je projektově připravena
Zastupitelstvo města v červnu 2016 schválilo architektonickou studii rekonstrukce letního kina 
v Prachaticích a související další projektovou přípravu. Ta započala podpisem smlouvy o dílo v lednu 
2017. Zahrnovala zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby spolu se zajiš-
těním územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně jeho 
opatření. Stavební povolení nabylo právní moci letos v březnu. Proces přípravy završilo pořízení 
projektové dokumentace pro provádění stavby.
Rekonstrukce letního kina je nyní projektově a inženýrsky připravena k realizaci. Připomínáme, 
že zdejší letní kino (pocházející ze 60. let minulého století) není od doby distribuce filmů v digitál-
ním formátu užíváno. Využíváno není ani k jiným účelům. Poslední promítání se uskutečnilo 
v srpnu 2011. Provedení letního kina neodpovídá současným požadavkům, není zajištěno bezbarié-
rové užívání (místa pro vozíky v hledišti, WC) ani možnost prodeje občerstvení.
Rekonstrukcí bude chátrající areál letního kina přetvořen v multifunkční prostor pro letní filmovou 
produkci a pořádání různých kulturních akcí. S otevřením areálu se počítá např. při Slavnostech 
Zlaté stezky, v rámci kterých v něm může probíhat doprovodný kulturní program, přičemž přístup 
bude přímo od Štěpánčina parku, nejen z ulice SNP. Areál bude výrazně zmenšen. Nynější kapacita 
zhruba 800 sedících diváků bude redukována na 348 míst k sezení. Areál bude téměř o 11 m užší 
a o 10 m kratší. Objekty pokladny i promítárny budou nové. Pokladna s ohledem na zúžení areálu 
v novém místě, promítárna v místě stávajícím. Nově obsahuje bezbariérově řešená WC návštěvníků. 
Promítací plocha se přesune dále od Štěpánčina parku. Nová projekční plocha bude s rozměry 
zhruba 6 × 14 m výrazně menší (dosud cca 11 × 25 m), zepředu na ni naváže pódium umožňující kul-
turní vystoupení, zezadu pak šatny pro vystupující s praktickou možností přímého nástupu 
na pódium. Pódium a přibližně 1/3 hlediště budou kryty textilním membránovým zastřešením, 
do jehož architektonického řešení se volně propisuje téma obvyklých prvků kinematografie – sys-
tém kotoučů a kladek vedoucích film v tradičním projekčním zařízení.
Celý záměr do města vrátí fenomén letního kina v uživatelsky i provozně komfortním a bezbariéro-
vém provedení, včetně prodeje občerstvení a vlastního sociálního zázemí. Umožní i další vhodné 
využití areálu v rámci nabídky kulturních a společenských akcí. Rovněž významným způsobem 
zkultivuje území a posune jeho estetické působení a uživatelskou přívětivost na vyšší úroveň. 

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
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Děti se trefovaly
do košů při tematickém odpo-
ledni v MŠ v České ulici. Chvíle 
čekání na stanovištích si krátily 
zdoláváním lanové dráhy. 
Odměna za splnění úkolů byla 
sladká a zdravá.

Andrea Schelingerová
přivezla do Národního domu v Prachaticích 
jubilejní diamantovou desku svého otce, 
zpěváka Jiřího Schelingera. Věnovala ji do 
dražby na benefi ční taneční zábavě. Výtě-
žek pomůže malému Vládíkovi na fi nanco-
vání speciální terapie.

Vizualizace z architektonické studie rekonstrukce letního kina. Mimosa architekti s. r. o. 
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Na prachatický hřbitov se vrátil anděl
V říjnu byla prachatickým restaurátorem Janem Koreckým dokončena obnova sochy anděla 
na hřbitově ve Starých Prachaticích spolu s restaurováním kamenného podstavce. Jedná se 
o plastiku z umělého kamene. Postava anděla spočívá na levé noze, pravou má mírně pokr-
čenou. Pravá ruka je předpažena s předloktím směřujícím vzhůru a se vztyčeným ukazová-
kem. Levá mírně ohnutá paže je u těla a drží shluk květů. Figura se dvěma křídly na zádech 
je oděna v bohatě řaseném rouchu. Stojí na vysokém koseném plintu, jehož součástí jsou 
figury květin ležících na jeho horní podstavě.
Původní socha se již neopravitelně rozpadala, její části chyběly, obnažena byla ocelová 
výztuž, jež korodovala i uvnitř sochy, což ji trhalo zevnitř. V rámci obnovy byla vytvořena 
kopie původní sochy výšky zhruba 145 cm, šířky 65 cm a hloubky 52 cm z umělého kamene 
na bázi cementových pojiv s plnivem ze směsi písku a kamenné drtě, doplněna byla kovová 
pozlacená svatozář pro dosažení ikonografické celosti sochy. Materiál umělého kamene 
zpevňují vmíchaná polypropylenová vlákna, křídla vyztužuje a současně k tělu upevňuje 
ocelová nerezová armatura.
Kamenný podstavec plastiky tvoří celistvý blok ručně sekaného dioritu. Směrem nahoru je 
zkosen, čelní plochu člení svislé výžlabky. V rámci restaurování byl očištěn a na pozemku 
nově osazen na armovaném betonovém základu. Doplněny byly chybějící části podstavce. 
Hák na přední straně po nedochované pravděpodobně lucerně byl povrchově ošetřen.
Z celkových nákladů 265 tisíc korun uhradila 30 tisíc dotace Jihočeského kraje z dotačního 
programu Kulturní dědictví – opatření Obnova drobné sakrální architektury. 

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Zastupitelé města Prachatice
zvolení pro období 2018–2022

Zvolené zastupitele uvádíme v pořadí podle čísel vylosovaných poli-
tickým subjektům před komunálními volbami.
Česká strana sociálně demokratická: Jan Klimeš
PRO Prachatice: Robert Zeman, Jana Stráská
ANO 2011: Miroslav Lorenc
Živé Prachatice: Jakub Nepustil, Barbora Staňková, Michal 
Piloušek
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová: 
Růžena Štemberková
NEZÁVISLÍ: Martin Malý, Jiří Machart, Lenka Králová, Hana Mrá-
zová, Vladimír Lang, Zsolt Kecskeméthy, Václav Tomáš Kuneš, Vác-
lav Draxler
Občanská demokratická strana: Jan Bauer, Hana Bolková, Ladi-
slav Přívozník, Roman Kahuda
Komunistická strana Čech a Moravy: Zdeněk Kollar
Účast ve volbách 5. a 6. října 2018 byla o něco vyšší než v minulých 
komunálních volbách a dosáhla 49,79 % oprávněných voličů (v roce 
2014 to bylo 46,95 % ).  Ze statistik na www.volby.cz připravil 

Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Prachatice v letech 1918–1919 (2)
(pokračování z minulého čísla)
Napětí ve městě vzrostlo, když koncem října 1918 do Prachatic pro-
nikly zprávy, že hranice překročily oddíly německých vojáků. Tehdy 
se rozhodl zástupce okresního hejtmana JUDr. Richard Holl požá-
dat o vojenskou pomoc. První reagovala jednotka 11. pěšího pluku 
umístěná v Netolicích, která se urychleně přesunula do města, kde 
byla přivítána místními Čechy. Zejména prachatičtí sokolové nabídli 
svou pomoc. Do města také dorazila kulometná četa 35. pěšího 
pluku z Plzně, která se vydala za pomoci ostatních menších jednotek 
a sokolů k Volarům. Postupně se dalším jednotkám 11. pěšího pluku 
a 28. střeleckého pluku podařilo zajistit pořádek nejen v soudních 
okresech Vimperk a Volary, ale jejich postup směřoval dále do Horní 
Plané, v jejímž okolí došlo k bojům.
V Prachaticích převzal moc Národní výbor, který vznikl 30. října. 
Mezi jeho představiteli dominoval Gustav Roučka. Vedení samo-
správného okresu po nějakou dobu pracovalo pod označením 
okresní národní výbor, okresní hejtmanství doznalo personálních 
změn. Již koncem roku přicházeli do Prachatic noví spolehliví státní 
zaměstnanci, především úředníci a četníci. Slavnostní večer v měst-
ském divadle pořádaný na oslavu příjezdu prezidenta Masaryka do 
vlasti se konal 14. prosince. Bylo to poprvé, kdy česká menšina 
pořádala vlastní akci v prostorách městského divadla. Pavel Fencl

Město uctívá oběti světové války
U  p ř í l e ž i to s t i  l eto š n í h o 
100. výročí vzniku českoslo-
venského státu město Pracha-
tice připravilo nejen kulturní 
program, nýbrž také realizo-
valo u Dolních kasáren v ulici 
Starokasárenské nový památ-
ník obětem 1. světové války 
z Prachaticka.
Památník je z přírodního 
kamene v kombinaci světlé 
žuly a místního dioritu. Tvo-

řen je opracovanou horizontální žulovou deskou, na které stojí 
materiálově shodná stéla s plastickým sekaným vyzlaceným nápi-
sem na přední straně a stejně provedeným reliéfem růže na skosené 
horní straně. Růže symbolizuje pomíjivost života, slávu a činy 
na válečném poli. Stéle je předsazen svislý dioritový plát přes celou 
délku spodní žulové desky, jehož horní okraj symbolizuje horu 
Libín.
Památník podle návrhu prachatického výtvarníka Václava Kuneše 
zhotovil zdejší kameník František Kölbl.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Vinobraní v hospicovém parku
Příchodem Dionýsia a Bakcha, veselých 
bohů vína starého Řecka a Říma, začalo 
20. září 2018 v parku prachatického hospice 
vinobraní. Znalec vín Michal Kočan nám 
bravurně předvedl sabráž, což je sekání 
hrdla sektu šavlí. Ještě jednou děkujeme 
za vína, která nám daroval. 
Milou osobností z Římskokatolické farnosti 

Pištín byl P. Bohuslav Richter, který nám povyprávěl o víně biblické pří-
běhy a dal nám ochutnat mešní víno. Potom už se jen koštovalo, soutě-
žilo a na chvíli si všichni mohli užít bezstarostné chvíle v altánku, 
poklábosit v dobré společnosti i s několika pacienty. Nezaškodí někdy 
pozastavit běžící čas, zasmát se, veselit se. Bůh žehnej takovým krás-
ným dnům. Renata Hadová, Hospic sv. J. N. Neumanna

Pozvánka na zastupitelstvo
První povolební (tzv. ustavující) zasedání Zastupitelstva města Pra-
chatice se koná 5. listopadu 2018 od 13.00 hodin v sále Národního 
domu na Velkém náměstí. Karel Pašek, tajemník MěÚ

2 listopad 2018
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Vzhledem k zákonem stanovenému termínu zákazu ukládání směs-
ného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného 
odpadu na skládky (rok 2024) je nutno přijmout a realizovat kon-
krétní opatření, která sníží množství skládkovaných odpadů 
a naopak zvýší objem recyklovatelného odpadu.
Od dubna 2018 byl již v části města se zástavbou rodinných domů 
zaveden individuální nádobový sběr tříděného odpadu papír, plast 
jako „pilotní projekt“. V rámci pilotního projektu (k 30. 9.) bylo 
občanům zapůjčeno 107 nádob na plast a 87 nádob na papír. 
Do nádob bylo vytříděno 1240 kg plastu a nápojových kartonů 
a 2260 kg papíru. Celková produkce papíru a plastu z veřejné sběrné 
sítě vzrostla a zvýšila se i odměna od společnosti EKOKOM o 60 tisíc 
korun. Z pohledu svozové společnosti byl vytříděný odpad v nádo-
bách vyšší kvality než z veřejné sběrné sítě, objem nádob i frekvence 
svozu byla dostačující a i svoz směsného komunálního odpadu 
(SKO) jedenkrát za 14 dní vyhovoval.
Je bohužel stále řada občanů, kteří třídit odpad odmítají a svoz SKO 
1× za 14 dní jim pak samozřejmě nestačí. U těchto občanů bude 
nutno přistoupit k reálným opatřením, popelnici nevyvážet a umís-
tit na ni upozornění „Popelnice obsahuje vytříditelné složky – bude 

vyvezena až po vytřídění“.
Od ledna 2019 bude nádobový sběr papíru a plastu od domu rozší-
řen do celého města v zástavbě rodinných domů, kde občané užívají 
na směsný komunální odpad popelnice o objemu 110 l mimo cent-
rum města, kde funguje pytlový sběr plastů jedenkrát za tři týdny. 
Plastové nádoby na papír a plast o objemu 240 l budou občanům 
poskytnuty bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Svoz nádob 
bude ve středu 1x měsíčně v návaznosti na stávající platný harmo-
nogram (viz www stránky města). Zároveň dojde ke sjednocení svozu 
SKO u popelnic o objemu 110 l na 1× za čtrnáct dní v celém městě 
včetně centra. Svoz SKO u kontejnerů zůstane zatím 1× týdně, 
ale počet kontejnerů na SKO bude postupně snižován a nahrazován 
kontejnery na tříděný odpad.
Kontakt v případě nejasností, dotazů či zájmu o nádobu na papír, 
plast:
– osobně na adrese: Městský úřad Prachatice, odbor životního pro-

středí, Velké náměstí 1, (zadní trakt, 2. patro, kancelář č. 203), 
– e-mailem: lmachartova@mupt.cz,
– telefonicky: Lenka Machartová, 388 607 220. 

Lenka Machartová, referentka odpadového hospodářství

Městská knihovna Prachatice je od počátku zapojena v projektu 
Česká knihovna, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 
1999. Projekt podporuje českou literární tvorbu a česká nakladatel-
ství zasíláním nekomerčních titulů knihovnám dle jejich výběru. 
Postupně prošel řadou změn. Do roku 2006 byl realizován Odbo-
rem umění, literatury a knihoven MK ČR a Moravskou zemskou 
knihovnou (MZK). Pro zjednodušení všechny činnosti související 
s jeho realizací nyní zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně.
V letošním roce probíhá již 20. ročník projektu, jehož hlavní smys-
lem zůstává podpora nákupu nekomerčních a komerčně problema-
tických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované 
tvorby pro děti a mládež, vědy o literatuře. V prvním kole dochází 
k vyhlášení projektu pro nakladatele, druhé kolo je určeno knihov-
nám. Ty v květnu odesílají objednávky do MZK Brno a dle dostup-

nosti vydaných knih jsou jim bezplatně do konce roku expedovány 
objednané knihy.
Městská knihovna Prachatice objednala v tomto roce 46 titulů v cel-
kové hodnotě devět tisíc korun. Již byl dodán např. Citlivý člověk 
od J. Topola, Hana od A. Mornštajnové, Nejlepší pro všechny 
od P. Soukupové nebo Zachráněný dědeček od Š. Zavřela pro děti 
a mládež.
Prachatická knihovna díky projektu obohatila knihovní fond cel-
kem o 577 titulů české tvorby v hodnotě zhruba 132 tisíc korun. 
Zúčastněné knihovny si projektu velmi váží, jelikož umožňuje 
zdarma doplnit knihovní fondy kvalitní českou literaturou a dou-
fají, že Ministerstvo kultury ČR uvolní finanční prostředky na tento 
projekt i v příštím roce.

Pavlína Kletečková, oddělení zpracování fondu

Svoz bioodpadu letos končí
Od dubna do října 2018 probíhal pravidelný týdenní svoz biood-
padu ve městě Prachatice a městských osadách. V listopadu pro-
běhne svoz jedenkrát za čtrnáct dní, a to 14. a 28. 11. Od prosince 
až do příštího jara se bioodpad svážet nebude.
V roce 2019 předpokládáme zahájení svozu bioodpadu opět první 
středou v dubnu. Listí a větve ze zahrad mohou občané odvážet 
do sběrného dvoru celoročně, tedy i v zimním období ve stanovené 
provozní době. Upozorňujeme, že sběrný dvůr v Krumlovské ulici 
bude v sobotu 17. listopadu 2018 z důvodu státního svátku uzavřen.

Lenka Machartová

Kontejner na textil přemístěn
Oranžový kontejner na sběr použitého 
textilu, obuvi a hraček je přemístěn 
z Nemocniční ulice do Budovatelské 
ulice na parkoviště vedle prodejny 
nábytku. Důvodem přemístění byl dlou-
hodobě neúnosný stav, lokalita byla opa-
kovaně místem vzniku černých skládek 
a útočištěm vandalů. Místo kontejneru 
na použitý textil jsou dnes kontejnery 

na tříděné odpady (papír, plast, sklo barevné i čiré). Použitý textil 
je i nadále možno odnést do ostatních oranžových kontejnerů 
ve městě, pro připomenutí – na parkovišti na Horním náměstí, 
ve sběrném boxu na parkovišti u Kauflandu, před sběrným dvorem 
v Krumlovské ulici a nyní nově na parkovišti vedle prodejny 
nábytku v Budovatelské ulici. 
Učiněné opatření je motivací pro občany k vyšší zodpovědnosti při 
nakládání s odpady.  Lenka Machartová

Podzimní ohnisková deratizace
Odborná firma Agrochema Žitná provádí do konce listopadu 
na vytipovaných místech podzimní ohniskovou deratizaci. K úspěš-
nému hubení nežádoucích hlodavců a k zabránění jejich nového 
usídlení musí vlastníci, nájemci nebo správci vyčistit objekty 
od všech nepotřebných předmětů, udržovat  je v pořádku a čistotě, 
aby v nich nežádoucí hlodavci nenašli úkryt, hnízdiště nebo obživu.

Jaroslav Novák, odbor KSD

Dotace na ekologickou stabilitu
Město Prachatice uspělo se žádostí o finanční prostředky z Operač-
ního programu životního prostředí a získalo od Ministerstva život-
ního prostředí dotaci ve výši 2 022 483 Kč na aktualizaci a vymezení 
územního systému ekologické stability (ÚSES) pro správní území 
obce s rozšířenou působností Prachatice (mimo území NP a CHKO 
Šumava a CHKO Blanský les).
Plán územního systému ekologické stability zahrnuje komplexní 
zmapování území z hlediska ochrany přírody a krajiny – tj. nejen 
popis přírodních poměrů, flóry a fauny, ale i vzájemných vazeb 
mezi organismy a prostředím. V plánu ÚSES budou zmapovány 
a popsány zachovalé a cenné přírodní biotopy, budou však identifi-
kovány i případné problémy v území a zdroje ohrožení přírody.  
Plán ÚSES je pak nezbytným a závazným podkladem pro zpraco-
vání územních plánů jednotlivých obcí a pro provádění pozemko-
vých úprav. 
Nově zpracovaný plán ÚSES bude poskytovat aktuální informace 
o stavu přírody a krajiny ve správním obvodu města Prachatice. 
Současně bude i návodem, jak vhodným způsobem využití území 
předcházet ohrožení a poškození biologicky a ekologicky hodnot-
ných částí přírody.  Lenka Vokatá, referentka ochrany přírody

Individuální nádobový sběr papíru a plastu od ledna 2019

Projekt Česká knihovna v prachatické knihovně
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Rok 1987
V pondělí 9. února byl zahájen provoz v nové drogerii v obchod-
ním centru Libín. Prodejna má třikrát větší prodejní plochu než 
ta dosavadní na náměstí Kl. Gottwalda, která bude přebudována 
na prodejnu papírnictví. * V letošním roce pokračují v konstrukci 
ZVVZ Prachatice práce na přípravě dokumentace pro akci SHEN 
TUO – ČLR. Předmětem dodávek jsou nové mokré hladinové 
odlučovače a vertikální ventilátory. Uvedené výrobky kompletují 
zařízení velké parní elektrárny 2× 500 MW v ČLR. * Dne 30. března 
bylo ve staré nemocnici předáno do užívání nové chirurgické oddě-
lení. * Svazarmovská organizace při OV Svazarmu v Prachaticích 
otevírá od 1. května pro veřejnost samoobslužnou umývárnu osob-
ních automobilů v budově OV Svazarmu. * Třicet žen ze ZO ČSŽ 
č. 9 se zúčastnilo jarní směny Národní fronty, při které uklidily pro-
stranství u restaurace Družba. * Mohutný lampionový průvod 
a večerní ohňostroj předznamenaly slavnostní atmosféru 1. máje 
v okresním městě. Do prvomájového jitra se město pod Libínem 
probudilo za zvuků melodií z městského rozhlasu. Ze seřadiště 
u autobusového nádraží procházel průvod dětí, mládeže a pracují-
cích města více než hodinu moderní i historickou zástavbou na sta-
robylé náměstí Klementa Gottwalda. Nechyběli v něm ani občané 
Husince, Vlachova Březí a Dubu. * V sobotu 25. dubna byla ote-
vřena nová moderní prodejna elektro, která je součástí obchodního 
komplexu Libín. * Od dubna letošního roku je u lesního závodu 
Prachatice nasazen pojízdný štěpkovač Bruks. * Ve čtvrtek 7. května 
odpoledne položili představitelé stranických a státních orgánů, 
zástupci společenských organizací Národní fronty a občané Pracha-
tic věnce k Památníku osvobození. * Televizní hlasatel Miloš 
Frýba zavítal v polovině května mezi studentky střední pedagogické 
školy v Prachaticích, kde v přátelské besedě hovořil o své každodenní 

práci. * Stánkový prodej výrobků lhenického závodu Jihočeské 
Fruty uskutečnil 18. června na náměstí okresního města prachatický 
závod n. p. Potraviny. * Tým pracovníků chirurgického oddělení 
okresní nemocnice uskutečnil v úterý 4. srpna se souhlasem kraj-
ského pracoviště první operaci kyčelního kloubu, který byl nahrazen 
umělou kloubní hlavicí. * Z prachatického skladu Jihočeských pivo-
varů, závod Protivín se jen ve třetí dekádě vyexpedovalo přes tři 
tisíce hektolitrů piva. * Na pozvání Pěveckého sboru jihočeských 
učitelek navštívil v prvním červencovém týdnu Československo nizo-
zemský Námořní chlapecký pěvecký sbor z Haagu. * Poslední srp-
novou neděli je pro příznivce motoristického sportu připraven 
desátý ročník závodu automobilů do vrchu. Na startu se letos 
sejde více než stovka závodníků z Čech a Moravy. * Půjčovna prů-
myslového zboží a prodejna přebytků závodů a podniků Jihočes-
kého kraje byla otevřena v pondělí 7. září na Gottwaldově náměstí 
v okresním městě. * Prachatický závod Jihočeských mlékáren roz-
víjí přímé kontakty s mléčným a konzervárenským kombinátem 
v Rogačově, v Gomelské oblasti Běloruské SSR. * Kruh přátel 
hudby skvěle zahájil podzimní sezonu. Nadšené ovace se nesly 
sálem divadla v Prachaticích při klavírním koncertu zasloužilé uměl-
kyně Dagmar Balogové. * Drobná provozovna MěstNV Prachatice 
zahájila činnost 1. září. Zajišťuje stavební činnost, zejména charak-
teru oprav a údržby, obchodní činnost – prodej výrobků doplňkové 
výroby, půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby, zprostředkování 
prodeje a služeb, správa tržiště a parkoviště a inzerce. * Na pátek 
27. listopadu připadlo dvacáté výročí otevření Závodu na výrobu 
vzduchotechnických zařízení. Odpoledne po směně se ve velkém 
sále Národního domu konal slavnostní aktiv vzduchotechniků. 
* Výhodné přímé autobusové spojení z Prachatic do Zadova 
zavádí dopravní závod ČSAD od 19. prosince. Vybral Pavel Fencl.

Ukázky z tisku: Týdeník Hraničář, orgán OV KSČ a ONV v Prachaticích

Naučili se lidé v Prachaticích využívat ná-
doby na svoz biologicky rozložitelných komu-
nálních odpadů?
 Chtěl bych lidem ve městě poděkovat, 
že třídí odpady, že snižují náklady na jejich 
zpracování, což je důležité, aby se nemusel 
zvyšovat poplatek za odpady. Co se týče bio-
odpadu, určité problémy jsme zaznamenali.

Jaké konkrétně?
 První se týká přetěžování nádob o objemu 
1100 litrů. Plastové kontejnery na čtyřech ko-
lečkách jsou umístěné v zahrádkářských kolo-
niích a jsou stavěné na určité zatížení. S vel-
kou úrodou ovoce dochází na podzim k tomu, 

že pěstitelé do nich nakládají víc, než kontejnery unesou. Pokud naplněné váží 700 kilo-
gramů místo maximálních 300 kilogramů,  náš vůz je nezvedne. Takové přetížení 
je na hraně poškození nádob, přičemž jedna stojí sedm tisíc korun. Technicky to musíme 
řešit tak, že přijede auto s hydraulickou rukou a zvedá kontejner přes popruhy. Taky 

u menších nádob o objemu 240 litrů se stává, že je lidé doslova napěchují. Prosím proto, 
aby je nepřetěžovali. 

Dávají mezi bioodpad i to, co do něj nepatří?
 Třeba plechovky nebo další věci. I to se, bohužel, stává. S tím souvisí moje druhá 
prosba, aby bioodpad nevyhazovali v igelitových sáčcích, které nejsou rozložitelné, ale 
obsah do kontejneru vysypali nebo ho vyhazovali v papírových, kompostovatelných 
obalech. Do bioodpadu patří větvičky do maximálního průměru dva tři centimetry. Sil-
nější způsobují potíže při svozu i při zpracování. Větší průměry dřevin se shromažďují 
odděleně a před kompostovacím procesem se musí nadrtit. Tyto mohou občani města 
odvézt do sběrného dvora. 

Občas ze svozových vozů vytekla při přepravě zapáchající ovocná šťáva. Proč?
 Právě kvůli větší úrodě, kterou pěstitelé nestihli zpracovat a vyhazovali ji, jsme měli 
problémy s tím, že se tekutá složka vznikající při lisování v nástavbě svozového vozidla 
někdy dostala při transportu nad pětadvaceticentimetrový těsnící pás. Na svažitějších 
komunikacích se stalo, že tato těsnící výška byla nedostatečná a tekutá složka přetekla. 
Snažili jsme se proto o častější odvoz. V prosinci pořídíme nový vůz s těsnící hranou čty-
řicet centimetrů.  Václav Malina

Na slovíčko … s Rostislavem Eichnerem, jednatelem Technických služeb Prachatice s. r. o.

Jedenáctý listopad a Den válečných veteránů  je věnovaný památce 
obětem válek a válečným veteránům. Slaví se celosvětově jako Den 
veteránů nebo Den vzpomínek.
Tento den skončila 1. světová válka a připomínají se zbytečné oběti 
válečných konfliktů. Město Prachatice si 11. listopadu 2018 tento 
den připomene na místním hřbitově u památníků padlých. Slav-
nostního nástupu k uctění památky se účastní představitelé města 
s dalšími hosty veřejného života, s novodobými válečnými veterány 
a také se členy Klubu vojenských důchodců, za přítomnosti vojen-

ských složek. Den válečných veteránů připomíná především boje 
vojáků na frontách 1. a 2. světové války. Pietní akt na místním hřbi-
tově je rozdělený do dvou částí. V první části se přítomní pokloní 
památce obětem z 1. světové války a po minutě ticha a státní hymně 
se pokloní památce vojáků zemřelých v prachatické záložní nemoc-
nici v letech 1914–1918. Vedení města s ostatními hosty se nezapo-
mene poklonit také u pamětní desky generála Františka Patery 
u kapličky v Ostrově. Jiřina Dolejšková

vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Město si připomene Den válečných veteránů
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Pronájem nebytových prostor
Město Prachatice nabízí v roce 2018 některé v současnosti volné 
nebytové prostory ke komerčním účelům. Tato informace je určena 
především pro případné zájemce o jejich využití.

Poř. č. Adresa neb. prostoru Název Celkem m2 Cena/m2/
rok bez DPH

Energ.
náročnost

1 Budovatelská 1001 sklad 41,30 400 D

2 Budovatelská  1119 prodejna 2. NP 273,25 400 D

3 Družstevní 92 dvojkancelář 37,41 800 E

4 Družstevní 92 kancelář 17,85 800 E

5 Družstevní 92 kancelář 20,23 800 E

6 Družstevní 92 kancelář 22,00 800 E

7 Družstevní 92 sklad 12,18 800 E

8 Družstevní 92 sklad 4,68 800 E

9 Družstevní 92 sklad 4,00 800 E

10 Horní 140 provozovna 63,00 800 G

11 Horní 141 sklad 18,00 200 F

12 Kasárenská 555 provozovna 102,00 400 G

13 Nemocniční 204 sklad 28,60 400 D

14 Nemocniční 204 sklad 32,00 400 D

15 Nemocniční 204
sklady č. 15, 
16, 17, 18, 19

22,72 400 D

16 Solní 123 sklad 22,50 800 F

17 Solní 121 kanceláře 60,10 600 F

18 Zlatá stezka 240 učebny 719,00 400 F

19 Zlatá stezka 240 učebna 63,60 400 F

Formulář žádosti je k dispozici na www stránkách města Prachatice 
(www.prachatice.eu) případně na finančním odboru MěÚ, kancelář 
č. 230, II. patro (tel. 388 607 541, 388 607 577).
Nabízené nebytové prostory si zájemci mohou prohlédnout 
po dohodě s Městskou správou domů a bytů s. r. o., Za Baštou 394, 
Prachatice (tel. 388 311 750), která spravuje bytové i nebytové pro-
story v majetku města. Karel Pašek, tajemník MěÚ

Ministerstvo životního prostředí 
rozšířilo program Dešťovka

Žádat mohou domácnosti z celé republiky. Z finančních prostředků 
programu Dešťovka bude možno pořídit nejen zcela nové nádrže, 
ale také úpravu např. nepoužívané jímky, do které lze srážkovou 
vodu zachytávat. U novostaveb dochází i k prodloužení doby reali-
zace na 24 měsíců.
Příspěvek lze získat na:
• Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 ti-

síc korun
• Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování 

v domácnosti – až 65 tisíc korun
• Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným vy-

užitím vody srážkové - až 105 tisíc korun
Žádosti je možné podávat elektronicky přes informační systém pro-
gramu či prostřednictvím datové schránky. Konzultace k programu 
poskytují krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. 
Veškeré informace a podmínky výzvy naleznete na webových strán-
kách: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy
/?id=50 Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí

Výzvy řidičům
• V zimním období (prosinec–březen) je nutné dodržovat zákaz 

stání od 20 do 7 hodin na parkovišti před COOPem v Prachaticích. 
Z parkoviště je třeba odklízet sníh a tomu brání odstavená vozi-
dla. Jelikož je toto parkoviště určené pouze pro zákazníky ob-
chodu, bude Městská policie Prachatice ve zmíněném období 
kontrolovat dodržování zákazu stání. 

Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice
• Ačkoliv zóna s dopravním omezením v centru Prachatic platí již 

mnoho let, přesto situace s parkováním v centru není uspokojivá. 
Tímto chceme řidiče upozornit, aby pozorně sledovali dopravní 
značení ve městě a též se jím řídili. Začátek zóny zákazu zastavení 
je označen dopravními značkami v Solní ulici a její konec v ulici 
Husově. Parkování v centru je možné pouze na vyznačených par-
kovištích. Výjimka platí pouze pro zásobování  a vozidla s povole-
ním městského úřadu. 

Lenka Krausová, zástupce ředitele Městské policie Prachatice

Ve vimperském závodě společnosti Rohde 
& Schwarz se 9. října 2018 setkali zástupci 
Jihočeské hospodářské komory s řediteli 
a výchovnými poradci základních škol z Pra-
chaticka a Vimperska. Zúčastnili se praktic-
kého semináře o novém kariérním nástroji 
Salmondo, který má v rámci projektu 
Impuls pro kariéru a praxi pomoci žákům 
s výběrem střední školy. Výchovným porad-
cům zase může asistovat při kariérním pora-
denství na školách.
Nový nástroj Salmondo vznikl v rámci pro-
jektu Implementace Krajského akčního 
plánu Jihočeského kraje. Na podzim bude 
spuštěn a používán na školách. Setkání 
ve Vimperku sloužilo k zaškolení výchov-
ných poradců, kteří budou pracovat se screeningovým nástrojem 
vytvořeným předními českými psychology. Jedná se o online test, 
který žákům druhého stupně ZŠ pomůže ujasnit představy o tom, 
co je baví, na jakou pracovní pozici se hodí a jaká střední škola by 
pro ně mohla být ta pravá.
Na začátku celé akce se poradci seznámili s projektem Impuls pro 
kariéru a praxi. V rámci něj se konají zajímavé a prakticky zamě-
řené exkurze žáků základních a středních škol do firem v Jihočes-
kém kraji. Mají za cíl představit studentům jednotlivé firmy a pra-
covní pozice a napomoci tak současné situaci na trhu práce. Přede-
vším obtížné shánění čerstvě kvalifikovaných absolventů, kteří 
často z regionu odchází za prací do větších měst, trápí většinu 

zaměstnavatelů.
Následně proběhlo praktické školení 
k nástroji Salmondo, a to z pohledu kariér-
ních poradců, i z pohledu žáků, kteří budou 
mít k testům přístup zcela zdarma. Zástupci 
škol si v demo verzi vyzkoušeli, jak bude 
fungovat samotné testování, ale i propojení 
aplikace na střední školy a nový web www.
impulsprokarieru.cz, který bude spuštěn 
současně s projektem. V demo verzi scree-
ningového nástroje si účastníci mohli pro-
hlédnout rozhraní pro poradce, postup pro 
zapojení žáků a zobrazení výsledků testů.
Výchovná poradkyně ZŠ Národní Prachatice 
Dana Vávrová ocenila informovanost 
ze strany Jihočeské hospodářské komory: 

„Jsem ráda, že mě osobně kontaktovala a pozvala na setkání. Pro 
školu a pro žáky bude aplikace velice přínosná.“ Akci pozitivně 
zhodnotil i vedoucí personálního oddělení Rohde & Schwarz Milan 
Černý, který účastníkům představil areál a provoz největšího 
zaměstnavatele na Vimpersku. 
Zástupci škol se shodují, že jsou podobné akce velmi přínosné a apli-
kaci Salmondo chtějí do škol postupně zavádět a pracovat s ní. Dle 
jejich slov v současné době nemají k dispozici žádný podobný 
nástroj, který by jim práci s žáky v rámci kariérního poradenství 
usnadnil. Při realizaci kariérního vzdělávání se pedagogové také 
setkávají s malou časovou dotací, kterou na poradenství mají.

Kateřina Třísková, ředitelka Oblastní kanceláře JHK Prachatice

Ředitelé a výchovní poradci na semináři o novém kariérním nástroji

Žáci během exkurze ve společnosti Rohde & Schwarz.
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612, e-mail galerie@prachatice.
eu
do 23. 11.
BORIS ČEPEK: JINÁ KRAJINA
Známý český architekt, autor a spoluautor 
mnoha významných staveb. Jako malíř se 
dívá na město, krajinu a přírodu velmi 
osobitým pohledem.
28. 11. – 11. 1. 2019
MIROSLAV KONRÁD A PETR SCHEL: 
OBRAZY A  SOCHY
Výstava českobudějovických umělců. Slav-
nostní vernisáž 27. 11. od 17.00 hodin. 
Provázet vás budou ŠansoNOVÍ reBRE-
Lové: Jan Nepomuk Piskač a Martin Dobí-
šek. Petr Schel – sochař se promění 
v muzikanta Petra Branda.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
14. 11. (19.00)
JAMES HARRIES – AUTUMN TOUR 
2018
Britský písničkář, kytarista a zpěvák. Jeho 
posledním počinem bylo skvěle přijaté EP 
Recorded Live in Bratislava vydané na 
podzim 2017. Jamesova hudba je výsostně 
autorská, originální a osobitá. Ať melan-
cholická nebo plná hravosti a euforie, 
vždycky má navíc naléhavost Harriesova 
hlasu a pořádnou dávku charismatu.

MĚSTSKÉ DIVADLO
2. 11. (19.00)
KLARINETOVÝ SOUBOR PRACHA-
TICE: HUDBA VŠEMI SMĚRY
Koncert klarinetového souboru a hostů 
spojený s křtem nového CD. Účinkují 
Petra Sovová, Jan Hovorka, Petr Chalup-
ský, Tomáš Janoušek, Vít Neužil aj.
7. 11. (19.00)
F. ZBORNÍK: O 14 DNÍ DŘÍVE ANEB 
SVOBODA NADVAKRÁT
Divadlo Pod čarou Písek
Hudební komedie, která s nadhledem 
dává nahlédnout na písecké události 
k o l e m  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a . 
Na 14. října 1918 vyhlásila v Praze Sociali-
stická rada pro celé území Čech generální 
stávku. Důvodem bylo drancování domá-
cího hospodářství ve prospěch rakouské 
armády. Rada se však tajně dohodla 
na vyhlášení samostatného českého státu. 
K odtržení od monarchie! Do Písku přijel 
redaktor F. Hanzlíček a za velkého jásotu 
14. října nový stát vyhlásil. Slavil Písek, 
Protivín, Vodňany, Strakonice. Jenže 
monarchie ještě celých 14 dní vydržela … 
Černožlutá pomsta se zdála být hrozivá. 
A s ní i hrdinství, zbabělost, chytráctví. 
Tolik historie. Komedie zaznamenává tyto 
události o předčasné revoluci s odstupem 
100 let. To nám dovoluje nahlédnout 
v kontextu dalších událostí s humorem. 
Nikoli však s výsměšným šklebem. Neboť 
opravdu jsme se tolik změnili?
9. 11. (19.00)
IVA BITTOVÁ
Benefiční koncert pro Hospic sv. J. N. 
Neumanna. Talentovaná královna české 

avantgardy, která boří hranice mezi jed-
notlivými žánry a úspěšně se prosazuje 
i na mezinárodní scéně, zahraje a zazpívá 
s kapelou Čikori. Vstupenky v předprodeji 
na recepci hospice.
11. 11. (10.00)
MAXIPES FÍK
Divadlo  Kr apet  na  motivy  knihy 
R. Čechury a J. Šalamouna. „Tatí, já byfem 
chtěla pfa,‘‘ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil 
psa. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík 
a z malého dobrodružství začalo velké. 
Neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!
13. 11. (19.00)
IVO GRABMÜLLER:
KORUNA PLANETY
1. díl cestovatelské přednášky: Mt.Vinson, 
Carstenz Pyramid, Aconcagua, Elbrus.
17. 11. (19.00)
JAKUB KOLÁR: KRYSAŘ
HEROS, Herci Oseky. Krysami prolezlé 
město, v něm dvě konšelky, svérázná hos-
podská, obecní prosťáček a k tomu jeden 
milostný trojúhelník. Nebo vlastně čtyř-
úhelník? To všechno je klasický příběh 
v neklasickém komediálním kabátě, který 
zobrazuje krysaře jako rozdvojenou osob-
nost. Do starobylého města Hameln vás 
zavede ochotnický spolek Heros. Hrají:  
Lenka Turečková, Tereza Michálková, 
Vlasta Mrázová, Martin Boška, Miroslav 
Přída, Jaroslav Bauer, Ladislav Mráz.
21. 11. (19.00)
J. FISKE: TITANIC
Divadlo Kalich / Předplatné řady A 
VYPRODÁNO!
23. 11. (19.00)
NEIL SIMON: DRUHÁ KAPITOLA
Divadlo S.K.L.O. / Předplatné řady B
Spisovatel George Schneider truchlí nad 
smrtí své milované ženy Barbary. Jeho 
bratr se ho snaží trochu rozptýlit, ale bez 
většího úspěchu. George se nakonec 
seznámí s čerstvě rozvedenou herečkou 
Jennie Maloneovou a jeho okouzlení je tak 
veliké, že se po dvou týdnech vztahu roz-
hodne Jennie požádat o ruku. Hrají: Petra 
Jungmanová, Alena Štréblová, Jiří Štrébl, 
David Punčochář. Režie: J. Nvota.
28. 11. (19.00)
JAROMÍR HRUŠKA:
HOTEL BLACKOUT
ŠOS Prachatice zahraje třeskutou komedii 
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!“ Tato 
hra je mimo jiné o svobodě, manipulaci, 
lásce, osamělosti, opravdovém sdílení, 
pravdě i řízené lži. To vše se ŠOS pokusil 
zabalit do úhledně a příjemně laděného 
balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme 
s jistým dobře nabroušeným a něžně divá-
kovi přiloženým existenciálním ostřím.
30. 11. (19.00)
M. DELAPORTE, A. DE LA PATELLI-
ERE: JMÉNO
Divadlo Verze / Předplatné řady BONUS
Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli 
a příbuznými by vlastně žádné téma 
nemělo být tabu. Když se ale úspěšný rea-

litní makléř Vincent na večeři u své sestry 
Elizabeth, učitelky francouzštiny, a švagra 
Pierra, profesora literatury, svěří se zámě-
rem dát svému synovi kontroverzní 
jméno, zdá se, že hranice civilizované kon-
verzace byla překročena. Středostavovské 
předsudky jsou podle všeho přece jen 
větší, než se přítomní liberálové domní-
vali. Ke skutečné eskalaci dojde po odha-
lení nálože, která se skrývá v rodinné his-
torii. Jméno je brilantní komedií podle 
nejlepší francouzské tradice. Polštářová 
bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni 
o tom, že svá omezení už dávno překonali. 
Hra nabízí vysoce komický pohled 
na sebejisté zastánce svobodného myšlení. 
Hrají: Roman Zach, Jan Dolanský, Jana 
Janěková ml., Linda Rybová, Petr Lně-
nička. Režie: T. Zielinski.

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 
O. H. Hajeka. Otevřeme po předchozí 
domluvě v infocentru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
1. 11. (19.30)
KING SKATE
Dokumentární film ČR. Přístupný.
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. 
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco 
úplně jiného.
6. 11. (17.00)
PRINCEZNA A DRÁČEK
Animovaný film Rusko. Přístupný. České 
znění.
Když se princezna Barborka toulá tajnými 
komnatami hradu, nalezne magickou 
knihu. Ta ji přenese do říše zázraků 
a zvláštních stvoření.
8. 11. (19.30)
MARS
Komedie, drama ČR. Přístupný od 12 let.
Vztahová romance o láskách, přátelstvích, 
nadějích a obavách, které sbíráme celý 
život na Zemi a pak si je odneseme 
na jinou planetu.
13. 11. (18.00)
ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy, rodinný film USA. Přístupný. 
České znění.
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti 
rodičů odstěhuje do panského sídla svého 
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strýce Jonathana. V domě se však dějí 
podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž 
ovládají kouzla. 
15. 11. (19.30)
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Komedie VB, Francie. Přístupný. Titulky.
Johnnyho Englishe (R. Atkinson), penzio-
novaného tajného agenta, kter ý se 
na stará kolena stal učitelem, by do služeb 
vlasti za normálních okolností nepovolal 
ani ten největší šílenec. Jenže jistý geni-
ální počítačový hacker odhalil identitu 
všech aktivních agentů britské tajné 
služby. Shodou jemu vlastních nešťast-
ných náhod je Johnny English jediným, 
kdo svou zemi může právě teď zachránit. 
20. 11. (17.00)
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka ČR. Přístupný.
Drak Čmoudík, jehož jedna hlava mluví 
česky a druhá slovensky, vypráví napí-
navý příběh o vzniku království Draka, 
velké lásce princezny Adélky a prince 
Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, 
o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajem-
ství Pomněnkové louky, ztraceném dra-
čím vejci a párku klokanů.
22. 11. (19.30)
ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický film ČR. Od 12 let.
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě 
ve stínu politiky.
27. 11. (19.30)
HOVORY S TGM
Drama, historický film ČR. Přístupný.
Na podzim roku 1928 jsou dva symboly 
československé demokracie na vrcholu, 
stejně jako celé Československo. Masaryk 
ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel 
a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa 
a kostí. Střet dvou velikánů z různých 
generací má výbušný potenciál, přestože 
jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole 
a slova.
29. 11. (19.30)
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Krimi, drama, thriller USA. Od 15 let. 
Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
5.–30. 11.
JAK JSEM POTKAL LIDI NA ZLATÉ 
STEZCE
Autorská výstava dokumentárně-repor-
tážních fotografií Zdeňka Přibyla, člena 
Asociace jihočeských výtvarníků. Vernisáž 
s vystoupením souboru Cink 5. 11. v 16.00 
hodin.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
Otevřeno:
út–ne 10.00–16.00
do 30. 12.
ROK 1918 NA PRACHATICKU
Výstava věnovaná 100. výročí konce I. svě-
tové války a vzniku ČSR.
2. 11. (16.00–18.00)
DUŠIČKOVÝ ČAS
Pečení dušičkového pečiva a další zvyky 

spojené s Památkou zesnulých.
20. 11. (17.00)
JINDŘICH VÁGNER: ZANIKLÉ VES-
NICE PO ODSUNU NĚMCŮ NA PRA-
CHATICKU
Přednáška

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
od 28. 11.
PROFESE SCÉNOGRAF
Cílem výstavy je populární, atraktivní for-
mou představit návštěvníkům to nejzají-
mavější z fondu scénografie Divadelního 
oddělení Národního muzea.
Vernisáž 28. 11. od 16.00 hod.
28.–30. 11.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA prací prachatických 
seniorů s tématem adventu a Vánoc pro 
sváteční naladění a inspiraci.
30. 11. (16.00)
ADVENTNÍ TVŮRČÍ DÍLNA pořádaná 
s Prachatickým muzeem, na které budete 
mít možnost vytvořit si adventní věnce 
a polazy.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
neumannkaprachatice@gmail.com
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 28. 11.
BABETA ONDROVÁ – FALL IN LAVMI
Stylové dekory. Česká značka autorských 
designových tapet a interiérových 
doplňků. Krása, jiskřivost, radost.
30. 11. – 23. 1. 2019
N1.47 AND GUESTS / VOL. 01
Mezinárodní skupina mladých designérů 
a jejich hostů. Vernisáž 30.11. od 18.00 
hod.

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/kandlak
16. 11. (20.00)
ZAKÁZANÝ OVOCE & JAKSI TAKSI
Kapely spojí síly a společně odehrají tři-
náct koncertů v rámci 13 let Offline Tour. 
Speciální host: kapela By The Way.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PT
http://www.zusp.cz
8. 11. (18.00)
Podzimní koncert v sále ZUŠ.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
1., 8. a 15. 11. (17.00–18.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI s certifikovanou 
lektorkou Š. Polatovou, klubovna.
1. 11. (14.00–15.00)
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Den poezie s Fokusem a spisovatelem 
H. Klimkem, Domov seniorů M. Křišťana.
7. 11. (17.15–18.15)
PETRA NEL SMOLOVÁ:
KARMA A UVĚDOMĚNÍ
Radniční sál.

14. 11. (14.00–15.00)
TVOŘIVÉ STŘEDY
Z. Lebedová: Čert
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–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
Literár ní kavár na, Domov senior ů 
M. Křišťana
1. čt v měsíci  12.30–15.00

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
1. 11. (18.00)
MŠE SVATÁ v den Slavnosti Všech sva-
tých v kostele sv. Jakuba.
2. 11. (18.00)
MŠE SVATÁ v den Vzpomínky na všechny 
věrné zemřelé v kostele sv. Petra a Pavla, 
modlitby za zemřelé na hřbitově
4. 11. (9.30)
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
5. 11. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
MěK
7. 11. (14.00)
FILMOVÉ HISTORICKÉ POKOUKÁ-
NÍČKO
Dům Křižovatka u parku
21. 11. (14.00)
VESELÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Dům Křižovatka u parku
23. 11. (13.00)
UTKÁNÍ V BOWLINGU
Volary
28.–30. 11.
ADVENTNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ
Muzeum české loutky a cirkusu

SENIOR POINT PRACHATICE
www.krebul.cz 
prachatice@seniorpointy.cz
8. 11. (10.00)
POVÍDÁNÍ O CESTOVÁNÍ
22. 11. (14.00)
DEN POZDRAVŮ

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
rndrjanakrejsova@seznam.cz
6., 13., 20. a 27. 11. (14.00)
C V I Č E N Í  P R S T Ů  A  T R É N OVÁ N Í 
PAMĚTI 
S A. Hattanovou a Š. Polatovou, SNP 559

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
3. 11.
STOŽEC – KAMENNÁ HLAVA – NOVÉ 
ÚDOLÍ
Odjezd: vlak 8.30 hodin.
10. 11.
TAJNÝ VÝLET NA ZÁVĚR SEZONY
Trasa bude upřesněna.
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Vánoční příběh o kapru Karlovi (2. 12., 10.00 ) – vánoční 
pohádka – prodej od 5. 11.
Ivo Grabmüller: Koruna planety (11. 12., 19.00 ) – cestovatelská 
přednáška – prodej od 13. 11.

Vánoční koncert: Dasha & Pajky Pajk (16. 12., 19.00 ) – prodej 
od 12. 11.
Vstupenky k zakoupení na www.kisprachatice.cz nebo 388 607 574.

Věra Houšková

Termíny zahájení prodeje vstupenek na vybrané prosincové akce

Folklór žije i díky Libíňáčku

Tradiční Budějcká folklorní slavnost se letos konala 22. září 2018 
v prostorách kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích. 
Kromě místního souboru dětský Furiant, Doudlebanu z Doudleb, 
Krahuláčku z Krahulčí a moravské cimbálové muziky se připojil 
k veselí i náš prachatický Libíňáček.
Sestává se z části taneční – což jsou děti tanečníků a muzikantů 
z velkého souboru Libín – a premiéru měla i nově vzniklá část muzi-
kantská, žáci ZUŠ Prachatice vedení Kateřinou Weissovou. Zkouška 
na budějovickém nábřeží u Slávie odstranila trému a vystoupení 
na velikém pódiu si všichni s radostí užívali. Všem v krojích to velmi 
slušelo. Poděkování za nové choreografie patří Růžence Vincíkové, 
za obětavou pomoc Martině Fučíkové a Lence Plánkové Ernstové.
Příznivce folklóru zveme 7. února 2019 na společný koncert Libínu 
a Libíňáčku do divadla v Prachaticích, kdy se setká zkušenost dospě-
lého Libínu fungujícího při SPgŠ již 45 let a mládí dětského 
Libíňáčku ze ZUŠ. Tak ať žije folklór!

Kateřina Weissová, foto Jakub Weiss

Listopad patří amatérskému divadlu
Příznivci amatérského divadla by měli zpozornět! Na měsíc listopad 
jsme pro ně připravili skutečně pestrý program.
První z amatérských souborů, který si vyzkouší prkna prachatic-
kého Městského divadla, bude Divadlo Pod čarou Písek, které 7. lis-
topadu představí autorskou novinku Františka Zborníka (scená-
risty, režiséra a člena Rádobydivadla Klapý – několikanásobného 
vítěze festivalu Štít) s názvem „O 14 dní dříve aneb Svoboda nadva-
krát“. Jedná se o hudební komedii, která s nadhledem dává nahléd-
nout na písecké události kolem vzniku Československa. Po srpno-
vém hudebním vystoupení „V myšlenkách Masarykových“ a říjno-
vém hudebním revue orchestru Ježkovy stopy „Proč nemohu spát“ 
je tato akce poslední, kterou bychom rádi oslavili výročí založení 
samostatného československého státu.
Na 17. listopad připadá kromě oslav Dne boje za svobodu a demo-
kracii také Noc divadel 2018 aneb Noc otevřených divadel a výji-
mečných zážitků. A takovým zážitkem bezesporu bude vystoupení 
amatérského spolku HEROS, Herci Oseky, který uvede svou zbrusu 
novou hru Jakuba Kolára „Krysař“. Klasický příběh v neklasickém 
komediálním kabátě, který zobrazuje krysaře jako rozdvojenou 
osobnost.
Závěr měsíce pak bude patřit domácímu souboru ŠOS Prachatice, 
který zreprízuje  hru Hotel Blackout. Tentokrát ovšem ve speciálně 
vánočně laděném hávu, takže ti z vás, kteří představení dosud 
nezhlédli, mají jedinečnou příležitost svou chybu napravit ve středu 
28. listopadu.
Všechna uváděná představení začínají v 19.00 hodin. Vstupenky je 
možné zakoupit nejen v našem infocentru, ale také prostřednictvím 
on-line rezervačního systému.
Neseďte během dlouhých večerů doma a přijďte podpořit snahu 
všech vystupujících amatérských souborů!

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Vodňanka zve na tradiční adventní trhy
29. listopadu 2018 se od 14.00 do 17.30 hodin skuteční v prosto-
rách naší školy tradiční adventní trhy. Po dobu akce bude k dispo-
zici občerstvení i kulturní program. Všechny zájemce srdečně 
zveme. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

Infocentrum v novém kabátě
Na listopad jsme naplánovali modernizaci a zútulnění infocentra 
na Velkém náměstí. Historické prostory, ve kterých infocentrum 
sídlí, nám neposkytují  možnost k jakýmkoliv stavebním úpravám. 
Přesto jsme se rozhodli po řadě let a získání finančních prostředků 
z dotačního programu Jihočeského kraje o změnu, kterou si jistě 
infocentrum zaslouží. S tím souvisí také fakt, že bude od 1. listo-
padu maximálně do 9. listopadu pro veřejnost uzavřeno.
Fyzický prodej vstupenek na kulturní akce se přesune na pokladnu 
divadla, a to vždy v pracovní dny v čase 14.00–16.00 hodin. Věřím, 
že se nám podaří infocentrum zpřístupnit co nejdříve a nejen jeho 
obsluha, ale i návštěvníci se v něm budou cítit příjemně. V případě 
vašich dotazů jsme k dispozici na kontaktech uvedených na našich 
webových stránkách www.kisprachatice.cz. Věra Houšková

Světová šampionka z Prachatic
Lucie Dostálová se stala juniorskou mis-
tryní světa v bikejöringu. Byla nejrych-
lejší na trati v polském Lubieszówe 
v disciplíně, ve které se ženou terénem 
psi a jejich páni. Trať měřila 4,7 km 
a byla technicky náročná hlavně prud-
kými zatáčkami. Závodníky potrápilo 
i teplé počasí. www.canicross.cz

Blogeři z Hotelu Blackout
vyprodali pražské Studio DVA

Zážitek, na který budeme 
dlouho vzpomínat. Tak by se 
dalo shrnout, co jsme zažili 
30. července 2018 na scéně 
pražského Studia DVA, kam 
jsme byli pozváni v rámci 
nultého ročníku přehlídky 
Léto ochotnických divadel.  
Ještě dnes slyším pr vní 
ohlasy kolegů, když se 
dozvěděli,  že jsme byli 
v y b r á n i  d o  p r o g r a m u 
a jedeme hrát na profesionální scénu. Škála reakcí byla opravdu pes-
trá. Čirá radost se mísila s čirým zoufalstvím. To je bomba! Blackout 
u profíků! A v Praze! Hele a přijde tam někdo? Vidělas, kolik je tam 
míst?! Budeme rádi, když se zaplní aspoň dvě řady!
Těch řad se nakonec zaplnilo sedmnáct. My jsme Studio DVA v Praze 
totiž vyprodali! A byla to bomba! Diváci byli skvělí, bavili se s námi, 
hnali nás dopředu a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. 
O to větším zážitkem pro nás bylo, když jsme při děkovačce zjistili, 
že v hledišti sedí plno našich známých, přátel a rodinných přísluš-
níků. Tenhle pražský zážitek na 100 % naplnil to opravdové sdílení, 
o kterém náš Hotel Blackout je. 
A protože tohohle opravdového sdílení není nikdy dost, přijměte 
pozvání na 28. listopadu do vánočně laděného Hotelu Blackout tam, 
kde to máme nejradši – na domácí scéně v Městském divadle Pra-
chatice. Lucie Kuttenbergová, ŠOS Prachatice
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V pondělí 8. října 2018 se ve sklepní 
části kavárny Nebe v Prachaticích 
uskutečnila benefiční vernisáž Krize 
očima dětí. Tuto akci se rozhodlo uspo-
řádat Krizové centrum – Portus Pra-
chatice na základě získaných obrázků 
od žáků místních a okolních škol. 
V rámci vernisáže za přítomnosti 
několika desítek lidí byli oceněni nej-
lepší malíři za hudebního doprovodu 
žákyně ZUŠ Volary Lucie Prixové 
a  k apely  LadyPr aga.  Těší  nás, 
že obrázky si našly své diváky jak mezi 
laickou, tak i odbornou veřejností 
a že vzbuzují otázky nad tím, jak 
to autoři mysleli. Důležité je si však uvědomit, že obrázky nemalo-
valy děti navštěvující naši službu, protože pak obrázky dostávají 
jiný rozměr, když si uvědomíte, že to mohl kreslit kdokoliv. Témata 

obrázků – rozvod, sebepoškozování, 
úmrtí, samota aj. jsou totožná s řeše-
nými problémy Krizového centra, což 
jako pracovnice této služby oceňu-
jeme, neboť přibližují naši práci. Dou-
fáme, že lidé budou mít díky výstavě 
větší představu o tom, pro koho 
tu jsme. Kladnou zpětnou vazbu také 
dostal vzniklý kalendář na rok 2019 
z výherních obrázků. Do kalendáře je 
možné nahlédnout po ukončení 
výstavy (25. října) v prostorách Krizo-
vého centra na Velkém náměstí 14 
a v případě zájmu si jej i odnést.
V rámci vernisáže se podařilo vybrat 

5039 Kč. Za vybraný výtěžek bude pořízeno vybavení do terapeu-
tické a konzultační místnosti Krizového centra. Všem návštěvní-
kům tímto děkujeme. Kateřina Hájková

NZDM Klub I. P. (zřizovaný organizací 
Portus Prachatice, o. p. s.) prošel 
během letních měsíců rozsáhlou reno-
vací a modernizací. Díky finanční pod-
poře Evropské unie – Integrovaného 
regionálního operačního programu 
IROP a ČSOB získalo zařízení nové 
sportovní a herní náčiní, nový nábytek 
a podlahové krytiny, herní kompo-
nenty, kancelářské vybavení apod.
Slavnostní představení renovovaného 
Klubu veřejnosti proběhlo v rámci 
Týdne sociálních služeb 10. října 2018. 
Při dni otevřených dveří se návštěvníci dozvěděli základní infor-
mace o činnostech a poslání NZDM Klubu I. P. Slavnostního přestři-
žení pásky se chopili ředitel Portusu Prachatice Petr Šmíd a realizá-

torka a sociální pracovnice NZDM 
Klubu I. P. Hana Bártová.
Cílem bylo přiblížit náš Klub standar-
dům, ve kterých žijí a vyrůstají dnešní 
děti a mladí lidé. Uvědomujeme si, 
že kvalitní sociální služba nestojí 
na materiálních věcech, ale myslíme 
si, že i nízkoprahový klub může odpo-
vídat dnešní době. Děkujeme všem 
za pomoc při vybudování nízkopraho-
vého klubu 21. století.
Klub je i nadále otevřen pět dní 
v týdnu. Zájemci o spolupráci mohou 

kontaktovat realizátorku zařízení na e-mailu klubip@portuspracha-
tice.cz či osobně na adrese Velké náměstí 14, Prachatice, 2. patro.

Text a foto Hana Bártová

Zdeňka Študlarová, výtvarnice a ilustrátorka mnoha napínavých 
dětských příběhů či pohádek, přislíbila účast na přípravě a tvorbě 
pěti vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol 
na Prachaticku. Vzdělávací programy ožijí pomocí pejska Vavříka, 
který vždy najde správnou stopu a společně s dětmi najde cíl. Tyto 
vzdělávací programy mohou být následně použity i v jiných regio-

nech naší republiky. Na jejich tvorbě se podílejí pedagogové pracha-
tických základních škol, mateřských škol a pracovníci Městské 
knihovny Prachatice ve spolupráci s organizací MAS Šumavsko, z. s. 
Společným projektem s názvem Vzděláváme společně chtějí rozšířit 
vzájemnou spolupráci a zpestřit nabídku vzdělávacích aktivit pro 
žáky (více o projektu na www.massumavsko.cz). Petra Hovorková

Štědrost návštěvníků benefi ční výstavy Krize očima dětí

NZDM Klub I. P. představil zrenovované prostory

Vzdělávací programy s pejskem Vavříkem

Koalice vydražila diamantovou desku
Zuzka a Jarda Peškovi, Jana a Vašek 
Dejmkovi a František Binka za přispění 
Andrey Tajanovské a sester Jitky a Rad-
mily, to je koalice, která vydražila jubi-
lejní diamantovou desku Jiřího Schelin-
gera. Na benefiční taneční zábavu pro 
prachatický hospic ji do Národního 

domu přivezla dcera Jiřího Schelingera Andrea. Věnovala ji na dob-
rou věc. Padesátitisícová částka pomůže pětiletému Vládíkovi. 
„Má závažné postižení dolních končetin. Jeho rodiče potřebují 
peníze na financování speciální terapie, aby se Vládík mohl postavit 
na nohy a rozběhnout do života,“ vylíčila Andrea Tajanovská, která 
se s Andreou Schelingerovou Fitzovou přátelí. „Jsem ráda, že tátovo 
písničky pořád pomáhají. Děkuji všem za úžasnou akci,“ doplnila 
dcera zpěváka, který tragicky zahynul ve třiceti letech, jak připo-
mněl moderátor Jaroslav Dárek Černý.
Raduš a Jituš, pořadatelky benefiční tancovačky s Jiří Schelinger 
Memory Bandem, předali Jiřímu Vaverovi poukaz na 134 800 
korun pro hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna. „Zhruba polovina 
je výtěžek ze vstupného, druhou půlku darovali sponzoři,“ upřes-
nila Radmila Kušniriková. Text a foto Václav Malina

Advent s Andílky i Kontušovkou
Adventní čas společně přivítáme v neděli 2. prosince, kdy bude slav-
nostně rozsvícen vánoční strom, požehnáno adventnímu věnci a za 
hudebního doprovodu zapálena první svíce představitelem města 
Prachatice a zástupcem římskokatolické farnosti. Zpestřením svá-
tečního večera bude koncert pěveckého sboru Andílci od 19 hodin 
v kostele sv. Jakuba. Pro ty nejmenší bude připraven malý dárek.
Zapálení druhé adventní svíce 9. prosince zpříjemní bubenickým 
vánočním vystoupením skupina Wildsticks.
Nejbohatší program v rámci adventů připravujeme na třetí adventní 
neděli 16. prosince. Všichni, malí i velcí, mohou od 14.00 hodin 
na Velkém náměstí navštívit vánoční trhy, zaposlouchat se do staro-
českých písní, vánočních koled a povídání o starých vánočních zvy-
cích v podání kapely Kontušovka. 
V sobotu 22. prosince bude jako každoročně v sále Národního domu 
od 19 hodin slavnostně uvedena Rybova mše vánoční v podání 
pěveckého sboru Česká píseň. V neděli 23. prosince bude zapálena 
poslední svíce a především ti nejmenší budou již netrpělivě očeká-
vat příchod Ježíška. 
Bližší informace k připravovaným akcím naleznete na webových 
stránkách www.prachatice.eu nebo www.kisprachatice.cz. 

Jiřina Dolejšková
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Co se skrývá v Paraplíčku?
O d p ov ě d i  n a  t u to 
o t á z k u  s e  d ě t e m 
z  m a t e ř s k é  š k o l y 
Česká dostalo při spo-
lečném dopoledni. 
První tematický den 
letošního školního 
roku připravily pro 
celou školku paní uči-
telky ze čtvrté třídy. 
V deset hodin jsme se 
všichni sešli v našem 
zahradním divadle, 
u s a d i l i  v  h l e d i š t i 
a netrpělivě čekali, 
co se bude dít.

Paní učitelka Zdeňka děti přivítala a hned padaly záludné otázky: 
„Jaké roční období právě končí, jak se jmenuje to, které přichází, 
co děti dělaly v létě a co nám asi přinese ten podzim?“ A co že se to 
v Paraplíčku schovalo? Soutěže a úkoly pro všechny děti – malé 
i velké.
Před první třídou se házela jablíčka do košů babce z říkanky, 
u druhé třídy děti krmily ježečka, před třetí zdolávaly slalom 
a nosily zvířátkům zásoby na zimu. U ohniště mezi barevnými 
míčky vybíraly děti modré borůvky pro Šmouly. Chvíle čekání 
na jednotlivých stanovištích si krátily zdoláváním lanové dráhy 
a při tom všem bylo hlavně hodně smíchu a legrace. Odměna byla 
sladká, červená a zdravá – co je to? Každý dostal půlku jablíčka, 
to byla dobrota! Text a foto Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

První pomoc při „branné“ akci
Českého červeného kříže

U příležitosti Světového 
dne první pomoci uspořá-
dal Český červený kříž 
(ČČK) Prachatice ve Vim-
perku (10. 9.) a v Prachati-
cích (17. 9.) akci, která 
předvedla mnoho zajíma-
vostí z branně bezpeč-
nostní problematiky.
Dobrovolníci ČČK, mezi 
nimi i žáci ZŠ Vodňanská, 
ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Národní, seznámili příchozí s postupy první 
pomoci u popálenin, masivního krvácení či bodného zranění. 
Záchranáři ZZS se věnovali seznámení návštěvníků se základními 
životními funkcemi nebo resuscitací. Další stanoviště byla věnována 
např. významu dárcovství krve, práci neziskových organizací a vyu-
žití dobrovolníků při mimořádných událostech či měření krevního 
tlaku. 
Kolegové z pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení 
územního odboru HZS Prachatice se věnovali požární ochraně, při 
níž se děti učily, jak se zachovat při požáru v domácím prostředí 
prostřednictvím didaktické pomůcky tzv. krizového domečku.
Problematice dopravních nehod se věnovala Policie ČR, zajímavým 
zpestřením byla simulace účinků alkoholu a psychotropních látek. 
Členové Jihočeské záchranné brigády kynologů se prachatické akce 
zúčastnili i se svými psími pomocníky a předvedli nejen vyhledá-
vání zasypaných osob. Pracovníci Preventu 99 seznámili účastníky 
s riziky infekčních onemocnění nebo s postupy při poranění o poho-
zenou jehlu. K prohlédnutí byly vozidla a technika Hasičského 
záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. 
Dalším partnerem akce je Zdravé město Prachatice.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou přípravu akce, která byla pes-
trá a zajímavá. Nesmím opomenout ani ty, bez jejichž pochopení by 
se akce nemohla uskutečnit, a to vedoucí všech zúčastněných orga-
nizací. Také si vážíme zájmu veřejnosti o první pomoc, který je vidět 
zejména u mateřských a základních škol. Těšíme se na další ročníky.

Martina Vondrušková

Zlaťáček přivítal děti novinkami
Na ZŠ Zlatá stezka 240 působí již desátým rokem pěvecký sbor, 
který před pár lety dostal jméno Zlaťáček. Letos získala škola dotaci 
od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora práce 
s dětmi a mládeží. Finance jsme využili na pořízení triček a kravat, 
která budou mít děti na vystoupení. Dále pak na CD s hudebními 
podklady, nové zpěvníky a stojany na noty. Věříme, že naše žáky tak 
bude zpívání ještě více bavit a budou při vystoupeních lépe repre-
zentovat naši školu. Kamila Strejčková, učitelka I. stupně

Podpora jazyků v ZŠ Vodňanská
V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci s Goethe Centrem 
a Jazykovým kompetenčním centrem pro němčinu a češtinu. Nava-
zujeme tak na naši dlouholetou tradici spolupráce se školami v sou-
sedním Německu a Rakousku. Naší snahou je zapojit co nejvíce žáků 
do aktivit, ve kterých budou muset komunikovat v cizím jazyce. 
V rámci projektu JKC mohou žáci 6. ročníků navštěvovat bezplatně 
kroužek německého jazyka. Součástí aktivit kroužku budou i vzá-
jemná setkání s dětmi z německé partnerské školy z Neureichenau. 
Cílem této aktivity je položit základy dalšímu jazykovému vzdělá-
vání prostřednictvím kreativní a zážitkové výuky.
O výuku německého jazyka je zájem i u žáků 4. a 5. ročníku. Pro ně 
připravujeme setkání se stejně starými dětmi u nás na školní pří-
rodní rezervaci, poté navštívíme školu v Německu. Před Vánoci nás 
čeká sportovní utkání se žáky z Grafenau. Tyto projekty jsou realizo-
vány za finanční podpory KÚ JčK. 
Pro starší žáky je na jaro 2019 připravena společná exkurze se žáky 
z partnerské školy opět z Neureichenau – Putování po Bavorsku, 
kdy během čtyř dnů procestujeme Šumavu z české i německé strany. 
Díky finanční podpoře EU Evropského fondu pro regionální rozvoj 
bude převážná část této exkurze hrazena z dotace. Na projekt 
pod názvem „S přáteli přes hory a doly“ jsme získali 11 640 EUR. 
V říjnu jsme podali další žádost, tentokrát na spolupráci s rakous-
kými partnery, kde bychom rádi získali částku zhruba 13 000 EUR. 
Pokud se nám podaří uspět, budeme společně poznávat zajímavá 
místa v okolí Lince, Vídně, Podyjí. Děti z naší i partnerské školy 
v Aigen-Schläglu se setkají na podzim 2019 na společném putování 
za krásami obou zemí.  Petra Sandanyová, ředitelka školy

Štěpánčin park ožil sportem
V rámci kampaně Evropský 
týden sportu (23.–30. 9.) pro-
běhla v Prachaticích řada spor-
tovních akcí, závodů, soutěží, 
přednášek i aktivit s různými 
organizátory.
Jednou z nich byl Seniorský 
sedmiboj ve Štěpánčině parku 
s nabídkou různých sportov-
ních disciplín pro st arší 
a pokročilé pod taktovkou SeniorPointu, Komunitního centra spo-
lečnosti KreBul o. p. s. Prachatice. Pomáhali dobrovolníci (v rámci 
firemního dobrovolnictví i zaměstnanci Městského úřadu Pracha-
tice). Účastníci setkání si vyzkoušeli různé sportovní disciplíny: 
pétanque, venkovní šachy, lana, handbike, elektrokola, šipky … 
Bonusem bylo popovídání s lékárníkem Miroslavem Grosem o první 
pomoci a složení domácí lékárničky. Finančně akci podpořily Jiho-
český kraj, EU a MAS Šumavsko. Hanka Rabenhauptová

Milovníci starých časů, pomozte!
Máte doma jídelní servis po předcích, staré rodinné vánoční foto-
grafie či vánoční ozdoby, háčkované dečky, skleničky, hračky, knihy 
a jiné poděděné zajímavosti z let 1918-38? Podělte se s námi o vzpo-
mínky a půjčte nám je na prosincovou výstavu Vánoce za časů našich 
babiček a prababiček. Rádi tyto věci ukážeme návštěvníkům a poté 
vám vše v pořádku vrátíme. Kontakt pro zájemce: tel. 388 607 522 
nebo osobně na MěÚ Prachatice, kancelář č. 128.

Vlaďka Blažíčková
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v září 2018

Veronika Lechnýřová
Adam Kindlman
Chris Brown
Jakub Plemátl
Bohumil Kotrc
Jakub Jelínek

Jan Vágner
Štěpán Lang
Igor Štangret
Laura Isabell Luxová
Malvína Pichlová
Karel Matulka

U děvčat bylo každé jméno jedinečné a u chlapců se opako-
valo dvakrát jméno Jakub. Jarmila Pešková, matrikářka

V září 2018 se v Prachaticích narodilo 24 dětí: 15 chlapců 
a devět děvčat.
Od 1. do 30. září 2018 se narodilo 12 dětí s trvalým poby-
tem v Prachaticích a ke zveřejnění jména a příjmení dali 
rodiče souhlas:

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XX., číslo 11, uzávěrka 13. října 2018.
Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice.
Vydává město Prachatice v nákladu 4900 ks, http://www.prachatice.eu

Šéfredaktor: Karel Pašek (tel. 388 607 535), e–mail: radnicni-list@prachatice.eu
Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Lenka Houšková,
Věra Houšková, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E 12484. 
Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Periodický tisk územního samosprávného celku pro občany města Prachatice zdarma.

Každá duše může stonat
V rámci Týdne duševního zdraví se pracov-
nice odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Prachatice zúčastnily jednání u kulatého 
stolu s tématikou „I my můžeme žít v komu-
nitě“. Akce, jejímž pořadatelem byl FOKUS 
Písek, pobočka Strakonice, se uskutečnila ve 
společenském sále Šmidingerovy knihovny 
ve Strakonicích. 
Oddělení sociální ochrany prachatického 
odboru sociálních věcí aktivně s Fokusem 
spolupracuje při začleňování osob s dušev-
ním onemocněním do běžného života.
Pokud se vy sami nebo někdo z vašich blíz-
kých potýkáte s obtížemi, které do života při-
náší duševní onemocnění, obraťte se 
na odbor sociálních věcí, oddělení sociální 
ochrany Městského úřadu Prachatice, 
tel. 388 607 382 (383).

Jaroslava Hauptmanová
vedoucí odboru sociálních věcí

Podzim v prachatickém domě dětí
Činnost v prachatickém domě dětí a mládeže v říjnu zahájila přibližně stovka zájmových 
útvarů. V nabídce je několik vzdělávacích programů pro základní i mateřské školy. Bohatý 
program byl připraven i na podzimní prázdniny, kdy mohly děti navštívit tvořivé dílny, 
parkourový workshop nebo se vydat na výlet do Pohádkové kovárny v Selibově. 
Největší podzimní akcí pro veřejnost je již tradičně „Zimní bazar sportovních potřeb“. 
V letošním roce se v prostorách DDM uskuteční ve sváteční sobotu 17. listopadu. Najdete 
zde velký výběr běžeckých a sjezdových lyží včetně příslušenství, lyžařské boty, brusle, 
sportovní oblečení a další sportovní potřeby. Příjem zboží bude nově již v pátek 16. listo-
padu od 18 od 20 hodin, dále pak v sobotu 17. listopadu od 8 do 8.30 hodin. Prodej zboží 
bude následovat od 8.30 do 11 hodin. Neprodané zboží si můžete vyzvednout mezi 11. a 12. 
hodinou. Lístky na prodávané zboží budou k dispozici v DDM již od pondělí 12. listopadu.
Informace o činnosti, nabídku vzdělávacích programů apod. najdete na stránkách www.
ddm-prachatice.cz. Renata Jandová, pedagog volného času DDM PT

James Harries zahraje podle nálady
Sólové turné písničkáře Jamese Harriese se z Holandska a Německa přesouvá do Čech. Kulturní 
a informační služby chystají koncert do Galerie Dolní brána. 
„V Prachaticích zahraju 14. listopadu, ale ještě přesně nevím co. Na turné hraju písničky 
z posledních dvou desek, polovinu tvoří novinky. Pokaždé záleží na prostoru, na publiku 
i na mojí náladě. To všechno ovlivní výběr písniček, naštěstí mám z čeho vybírat,“ sdělil James 
Harries po telefonu z Maastrichtu. Spoluautor hudby k filmu Lidice si bez dlouhého přemýšlení 
vzpomněl, že v Prachaticích už vystupoval sólo ve sklepích pod radnicí, v divadle s Emilem Vik-
lickým i s vlastní kapelou. Přestože škatulkování nemá rád, tentokrát to podle něj bude popové 
písničkářství. 
Songy Jamese Harriese zazněly také ve filmech Snowboarďáci, Rafťáci nebo Bobule. Časopis 
Rolling Stone o něm napsal, že je zvláštní kombinací Jeffa Buckleyho a Oasis. Václav Malina

Jednou větou Oblastní hospodářská komora Prachatice uspořádá 13. listopadu 
2018 v 17.00 hodin v Radničním sále na Velkém náměstí v Prachaticích XV. Podnikatelské fórum, 
na kterém se setkají podnikatelé, představitelé měst, obcí a státních institucí regionu.

Kateřina Třísková

Fotosoutěž pro žáky a studenty
V příštím roce se uskuteční 12. ročník mezinárodní soutěže „Mladí fotografují památky“, 
kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Rovněž žáci a studenti prachatických základních a středních škol se mohou do soutěže 
zapojit. Tématem je architektonické dědictví. Uzávěrka 15. března 2019 (podrobněji 
na www.historickasidla.cz a v příštím RL). Antonín Jurčo

Powerchair hokej pro hráče s handicapem
Hokejbalový klub Prachatice a Sportovní zaří-
zení Prachatice umožnily zahrát si lidem 
s postižením powerchair hokej. Pomocnou 
ruku podali dobrovolníci, Klub zdravotně 
postižených Prachatice a Komunitní centrum 
při společnosti KreBul o. p. s. V družstvu hráli 
i prachatičtí Adam Pošta, Bára Poštová a Vác-
lav Srnec (zakladatel klubu).
Powerchair hokej, česky hokej na elektrickém 
vozíku, je, dalo by se říci, obdoba florbalu. 
Hraje se s florbalovým míčkem a florbalovými holemi. Hráči, kteří nemohou hrát s klasic-
kou hokejkou, hrají s tzv. T-hokejkou připevněnou k přední části vozíku. Tým se skládá z 
pěti hráčů na hřišti. Brankář a minimálně jeden další hráč na hřišti musí používat 
T-hokejku.  Powerchair hokej je bezkontaktní sport, při hře je zakázáno hákování, atako-
vání protihráče hokejkou, házení hokejky, narážení, vysoká hůl a další fauly.
Nezáleží na tom, jestli člověk má rád florbal, hokej, fotbal, ragby nebo jiný sport,                              
v powerchair hokeji si to vše najdete. „Na hrací ploše jste sami,“ popsal Vašek, „sami 
za sebe a nepotřebujete něčí pomoc, jediné co potřebujete je spolupráce a chuť hrát.“ 
Ze snímku je patrné, že v hokejbalové aréně v Prachaticích hráčům chuť nechyběla …
Tento sport dává jeho hráčům svobodu, pocit vítězství, možnost být součástí týmu a táh-
nout za jeden provaz. Hanka RabenhauptováVýuka na počítačích 

v klubu SenSen
Opět je otevřen Klub SenSen senzačních 
seniorů v Prachaticích, SNP 559 (přízemí 
domu s pečovatelskou službou).
Klub je specifický tím, že má svoji počítačo-
vou klubovnu a v rámci dalšího celoživot-
ního vzdělávání již několik let nabízí s lek-
tory Karlem a Karlem (Hrůza a Rabenhaupt) 
individuální výuku na počítačích, fotogra-
fické poradenství pro začátečníky i pokro-
čilé. Klub nabízí prostor k setkávání, sdílení 
zkušeností a jejich výměně. Otevřeno má 
každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin (nebo 
se lze domluvit individuálně). Momentální 
kapacita je sedm lidí, počítače jsou k dispo-
zici.
Aktivity klubu jsou podpořeny z dotací 
a grantů, včetně grantu města Prachatice 
2018 – Volnočasové aktivity.

Hanka Rabenhauptová

11listopad 2018



www.prachatice.eu

Jsme Osečáci a máme rádi, když se u nás něco kulturního děje
Ladislav Mráz – principál souboru HEROS
Narodil se v roce 1984 v prachatické nemocnici. K jeho prvním 
zásadním prohlášením patří věta Já jsem Osečák. Oseky mu při-
rostly k srdci a stále v něm zůstávají. Může za to dětství na vsi, kte-
rou opouštěl zpočátku pouze kvůli školní docházce v ZŠ Národní 
v Prachaticích a poté na Gymnáziu Prachatice. Na Strojní fakultě 
ČVUT v Praze, kde získal titul Ing., působil jako vysokoškolský asis-
tent a v roce 2017 zakončil postgraduální studium. Krátce působil 
ve firmě Hatz ve Vlachově Březí. Nyní ve společnosti Bosch v Čes-
kých Budějovicích vede tým, který se věnuje vývoji systémů 
na redukci emisí z dieselových motorů. V roce 2010 stál u obnovení 
ochotnického spolku v Osekách. Je ženatý, má pětiletou dceru Karo-
línu a tříletého syna Antonína.

Proč jste nezůstali s rodinou v Praze, jak to mladí dělávají?
 S manželkou jsme si neuměli představit Prahu jako město, kde 
chceme vychovávat svoje děti. Manželka je z Prachatic, máme 
tu rodiny, babičky, tetičky … Proto jsme se vrátili do místa, kde jsme 
se narodili.

A do Osek jste s kamarády vrátili ochotnické divadlo. Co vás 
to napadlo? 
 Nevybavím si úplně první impuls, ale vzpomínám si, jak jsme 
seděli v hospodě, bavili jsme se o divadle a divadelničení a že by bylo 
fajn zkusit to v Osekách. Slovo dalo slovo a rozcházeli jsme se 
k domovům s prohlášením Pojďme sehrát něco od Cimrmanů. Hry 
Divadla Járy Cimrmana pro nás byly notoricky známé, navíc je 
to takové neherecké divadlo, páni prominou. Tak jsme si říkali, 
že to by nám mohlo sedět. A myslím, že nám to i docela sedělo. 
Začali jsme zkoušet Záskok a poznávali, jak je cesta k premiéře 
zdlouhavá a trnitá.

První představení na hřišti v Osekách v létě 2011 ale vešlo 
do dějin. 
 Byli jsme napjatí a nervózní, jak to dopadne, protože Oseky nic 
podobného půlstoletí nezažily. Obnovili jsme tradici ochotnického 
divadla po padesáti letech, jak jsme zjistili. Po představení tleskali, 
dostali jsme kytice jako opravdoví herci. Byli jsme neskutečně 
šťastní, že se to povedlo, že všechno klaplo i za velké podpory ostat-
ních Osečáků, kteří nám namalovali kulisy – Jana Sedlecká, poskytli 
rámy na kulisy, pomohl truhlář Pavel Přída a další a další. 

Se Záskokem jste nezůstali v Osekách. Předpokládám, že vás 
úspěch motivoval do další práce?
 Ze začátku nebylo žádné plánování. Prostě jsme si řekli, že udě-
láme něco hezkýho v Osekách, že uděláme představení v Osekách 
a pak se uvidí. Že nás třeba budou chtít i v Lažištích (smích) …  A ono 
se to stalo. Nikdy bychom nevěřili, že se postavíme i do Městského 
divadla v Prachaticích. Ono se to taky stalo. Nějak se to rozjelo, 
všem se nám to líbilo, takže jsme chtěli natrénovat další hru. Přišlo 
Dobytí severního pólu. Taky od Cimrmanů. Pak jsme si dali docela 
pauzu, protože hlavně zkoušky jsou časově náročné. Divadlo nám 
po nějaké době začalo chybět a poohlíželi jsme se po další hře.

Její premiéru chystáte do Domova Matky Vojtěchy v Prachati-
cích. Proč to nebudou oblíbení Cimrmani?
 Přemýšleli jsme, jestli znova sáhnout po osvědčeném Cimrma-
novi, ale pak jsme se rozhodli, že už přece jen zkusíme něco jiného. 
Nacvičit hru od Cimrmana je jednodušší v tom, že si ji pustíte z DVD 
nebo na YouTube a herce nakoukáte a vlastně napodobujete. Roz-
hodli jsme se, že vezmeme scénář a uděláme představení po svém, 
dáme do něj vlastní herectví a uvidíme, jak se nám to povede. Další 
hru jsme hledali podle počtu členů, hledali jsme komedii, protože se 
na nic jiného necítíme, vybírali jsme něco, co by nám bylo trochu 
blízké. Zaujal nás Krysař od Jakuba Kolára. Není to úplně klasická 
řachanda, je to klasický příběh, ale v novém komediálním kabátě. 
Krysaře ukazuje jako rozdvojenou osobnost.

Na koho tím narážíte?
 Nejsem si vědom, že bychom naráželi. Možná si v představení 
někdo něco takového najde, ale nebyl to plán.

Prostředí Domova Matky Vojtěchy jste si k premiéře Krysaře 
vybrali dobrovolně?
 Asi před rokem jsme přislíbili, že zahrajeme v hospici. Naše kama-
rádky Nikola Kotrcová a Lucka, teď už taky Kotrcová, tam dohodly 
naše minulé představení, které jsme uvedli v zahradě. Protože už je 
nejisté počasí, představení přesuneme do sousedního Domova 
Matky Vojtěchy. Jsme rádi, že znovu podpoříme dobrou věc. 
Už někde vyšla zpráva, že v hospici hrajeme v září, ale nikdo z nás 
o tom nevěděl. Nakoplo nás to k tomu, že Krysaře musíme zkomple-
tovat. Zintenzivnili jsme zkoušky a po víkendovém soustředění 
na Leptáči v chatě naší členky Terky Michálkové jsme si řekli, 
že z toho máme dobrý pocit a že věříme, že to bude dobrý. Tak dou-
fám, že to dobrý bude. Pomáhá nám, když máme konkrétní termín. 

Čtenáři premiéru Krysaře 27. října nestihnou. Kde ho můžou 
vidět v repríze?
 S ředitelkou Kulturních a informačních služeb města Prachatice 
jsme se dohodli na revolučním datu, a tak Krysaře uvedeme 17. lis-
topadu v prachatickém městském divadle.

Jak početný je HEROS?
 HEROS, čili Herci Oseky, je ansámbl sedmi lidí. Jára Bauer, Lenka 
Turečková dříve Přídová, Terka Michálková, moje sestra Vlasta Mrá-
zová, Míra Přída, Martin Boška a já. Počítáme k sobě i dva neaktivní 
členy, kteří tvrdí, že mají jiné starosti. Trošku mě mrzí, že už nechce 
hrát náš hospodský Honza Slavík ani Venca Pašků.

Proč hrajete divadlo?
 V tom hraje roli několik věcí. Jednak divadlo samotné. Herectví 
láká každého z nás. Možná, že v některých z nás je kousek exhibicio-
nismu, toho rozumného. A potom to, že se vůbec scházíme v tako-
vém okruhu lidí. To se mi strašně líbí, jsme kamarádi, kteří v pod-
statě všichni vyrostli v Osekách, známe se velice dobře. Tím, že jsme 
už taky trošku starší, někteří mají rodiny, pracujeme, tak setkávání 
už není tak časté. Divadlo je záležitost, při které se setkáme. 
A těšíme se na kamarády, na spoluherce. A za další: jsme Osečáci 
a máme rádi, když se u nás něco kulturního děje, když vesnice ožije. 
Budeme hrát v Prachaticích, ale příští rok, doufám, pokud nebudou 
nějaké herečky těhotné a podobně, že vyjde taky představení v Ose-
kách pod širým nebem. Vyptával se Václav Malina.
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