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Starostův 
sloupek
Rok se s rokem sešel 
a vstupujeme do nového 
roku 2019. Často bývají 
tyto meziroční přechody 
spojeny se začátky plat-

ností nových zákonných úprav nebo se využívají 
k úpravám cen za různé služby, zboží, daní i poplatků.
Výši některých plateb stanovuje také samotné město. 
Jsou to především poplatky za odpad, výši nájemného 
v městských bytech i nebytových prostorech, rovněž, 
i když omezeně, cenu tepla z městské teplárny a cenu 
vodného a stočného. U výše ceny stočného a vodného 
bych se pozastavil. Správcem našeho vodohospodář-
ského majetku, tedy vodovodů, kanalizací a čistírny od-
padních vod, je na základě desetileté nájemní smlouvy 
společnost ČEVAK, a. s. Tato společnost může zvýšit 
cenu vodného a stočného buď s ohledem na své sku-
tečně vynaložené a očekávané náklady nebo také 
o hodnotu oborové infl ace. Nemalou měrou může 
do výše tohoto poplatku zasáhnout čerpání a využití 
místních zdrojů vody, neboť místní voda je levnější než 
voda z Římova. My jsme si již před dvěma lety vytyčili 
cíl zvyšování podílu místních zdrojů vody na úkor vody 
dopravované. To s sebou avšak přináší celou řadu nut-
ných opatření. Jedním z nich jsou technické a kapacitní 
možnosti vodovodních rozvodů a také nedostatečná 
akumulace, tedy zásobník vody ve vodojemu. Začali 
jsme postupně s rekonstrukcemi vodovodů. Na páteřní 
trase vodovodů z vodojemu nad internátem SPgŠ 
do města byly položeny nové vodovodní trubky o vět-
ším průměru. Rekonstrukce první části vodovodu, který 
vede od tohoto vodojemu do ulice Zlatá stezka, byla 
provedena již v roce 2017. Další výměny vodovodních 
trubek následovaly v ulici Slámova v letech 2017 
a 2018. Nyní tak vede dostatečně kapacitní vodovod 
až za ulici Zvolenská a může zásobovat vodou z míst-
ních zdrojů také sídliště na této straně ulice, kde stojí 
tzv. „Věžák“, a další části města. Náklady na výměnu 
vodovodních trubek činily necelých šest milionů korun. 
Ke snížení ceny vody přispělo i zprovoznění studny 
v Krumlovské ulici. A výsledky se záhy dostavily. Cena 
vodného pro rok 2019, která by se bez těchto opatření 
zvýšila vzhledem k infl aci téměř o necelou 1 Kč za m3, 
se zvýší pouze o 0,05 Kč za stejné množství. A to přede-
vším proto, že společnost ČEVAK již kalkuluje s navýše-
ním čerpání místních zdrojů vody o 16 %, což předsta-
vuje 28 000 m3 za rok. Na výši stočného nemá bohužel 
tato skutečnost vliv, jeho cena se dle smlouvy s ČEVAK 
zvyšuje o infl aci. Celkový poplatek za vodné a stočné se 
zvýší díky zmíněným úpravám jen o zhruba 1 Kč za m3, 
což odpovídá navýšení o 1,4 %.
Skvělou zprávou pro naše občany je, že žádné jiné po-
platky nezvyšujeme. Cena tepla, kterou se nám v minu-
lém roce podařilo výrazně snížit, zůstane na nové nižší 
hodnotě. Nemění se ani cena nájemného městských 
bytů a jiných městských prostor, rovněž poplatek za od-
pad zůstává na stejné výši. Byl bych rád, kdybych 
mohl takové skvělé zprávy na tomto místě napsat i pří-
ští rok.
Šťastný a úspěšný nový rok 2019.

Martin Malý

Výhled do nového čtyřletého volebního období
Nadešlo nové čtyřleté volební období a mnozí se mohou ptát, na čem se nová koalice dohodla, s čím 
můžeme u nás v Prachaticích počítat, a jak to vůbec je s plánovanými projekty. S koaličními part-
nery jsme se dohodli na několika prioritách, z nichž se některé objevují v již navrženém rozpočtu 
města na rok 2019.
Prioritami jsou především zásadní investice jako například pokračování v započaté první etapě 
rekonstrukce plaveckého bazénu. Rádi bychom v tomto roce začali společně se střeleckým klubem 
výstavbu nové střelnice na průmyslové zóně, čímž by se mimo jiné odblokovala do budoucna sta-
vební uzávěra v oblasti střelnice staré – na Cvrčkově. Rozpočet počítá rovněž s další investicí, 
na které jsme se s koaličními partnery dohodli, a tou je rekonstrukce dalších koupelen v městských 
bytech. Také máme vyhotovené projektové dokumentace na instalace výtahů v některých čtyřpatro-
vých panelových domech, na které budeme žádat dotace. Plánujeme i mnoho dalších drobných 
investic. V následujícím čtyřletém období bychom chtěli zrekonstruovat letní kino, které bude plnit 
funkci víceúčelového kulturního zařízením. Na tuto investiční akci je již vydané stavební povolení. 
Dále pokračuje projektování úprav Štěpánčina parku, na které bude vydáno stavební povolení 
ve druhé polovině roku 2019. Taktéž pokračuje projektování rekonstrukce veškerých sítí a násled-
ných úprav Malého náměstí. Ukončení projektování předpokládáme během léta tohoto roku. Jed-
noznačně jsme se prozatím s jedním z koaličních partnerů neshodli na novém místě pro knihovnu, 
kterou plánujeme v Národním domě. Domluvili jsme se tedy, že prověříme i jiné možnosti. Shoda 
panuje v oblasti budoucího využití staré střelnice ve prospěch sportovních aktivit. V nejbližší době 
necháme zpracovat studii využitelnosti pro tento objekt. Na tuto investiční akci je možné získat 
dotaci. Rádi bychom dokončili v první polovině roku 2019 projektovou dokumentaci na rekon-
strukci uvolněného pavilonu ZŠ Zlatá stezka za účelem vybudování nového zázemí pro CEV Dří-
patka. Existuje předběžná dohoda s Jihočeským krajem o 50% finanční podpoře tohoto projektu. 
V rámci možností budeme průběžně opravovat komunikace – tedy chodníky, ulice a sítě v nich ulo-
žené, investovat do oprav městských domů a bytů i historických památek. Investovat chceme 
i do rekonstrukcí našich školských zařízení, městských sportovišť apod. Samozřejmostí je i podpora 
spolkového života ve městě a spolupráce s ostatními institucemi. V katastru našeho města se bohu-
žel nacházejí některé soukromé objekty, které jsou dlouhá léta nevyužívané nebo o ně vlastník nepe-
čuje. Svým vzhledem tak hyzdí město a špatným technickým stavem mohou ohrožovat okolí. 
Na místě je tedy diskuse, za jakých podmínek by do řešení těchto problémů mohlo město vstoupit, 
a případně tyto objekty třeba i odkoupit. Jedná se například o nemovitosti na vrcholu Libína, sta-
ticky narušený dům v havarijním stavu v Klášterní uličce s čp. 18 i další.
V rámci finančních i jiných možností bychom rádi všechny výše zmíněné plány, investice i projekty 
postupně zrealizovali. Martin Malý, starosta města 
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Hejtmanka I. Stráská
předávala ocenění Spokojený zákaz-
ník Jihočeského kraje 2018. Cenu 
udělovanou Sdružením českých spo-
třebitelů převzal v Českých Budějo-
vicích také jednatel firmy NEUK 
Karel Neuberger. 

Tepelné hospodářství
instalovalo trubkový svazek a spali-
nový ventilátor, který v centrální 
kotelně nahradil starý a emisně 
nevyhovující typ. Za investicemi 
městské společnosti v roce 2018 se 
ohlíží jednatel Petr Kolín.

K prioritám vedení města patří první etapa rekonstrukce plaveckého bazénu. Foto Václav Malina
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V plaveckém bazénu  začne montáž vzduchotechniky

Nová cyklostezka spojila Prachatice a Ostrov

V listopadu 2018 pokračovaly práce na přístavbě saunového světa, 
kde je hotové zdivo prvního nadzemního podlaží a připravuje se 
dokončení betonáže věnců. Následně začne pokládka panelů v sou-
ladu s projektovou dokumentací.
V bazénové hale jsou před dokončením stropní podhledy, zahajují se 
práce na akustických podhledech, rozvodech vzduchotechniky 
a elektroinstalace. V dalších prostorách prvního nadzemního pod-

laží (šatny, zázemí, bufet atd.) pokračují práce na vnitřních omít-
kách.
V prvním přízemním podlaží se dokončují rozvody nové kanalizace, 
je dokončena sanace železobetonu stěn bazénové vany. V prosinci 
budou zabetonovány rýhy kanalizace a připraví se montážní otvor, 
aby bylo možné zahájit montáž vzduchotechniky.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

V srpnu 2018 byla zahájena stavba nové cyklostezky spojující z Rum-
pálovy ulice Prachatice a městskou část Ostrov. Stavba cyklostezky 
dlouhé 0,5 km trvala do konce listopadu. Slavnostní předání do uží-
vání se konalo 10. prosince za účasti vedení města.
Realizace cyklostezky se ujala firma VKB stavby s. r. o., která zvítě-

zila ve výběrovém řízení. Projektovou dokumentaci zhotovil Petr 
Tolar. Cena celé stavby, jejíž součástí bylo též odvodnění, opěrné zdi 
nebo přeložka kabelu nízkého napětí, přesáhla osm milionů korun 
vč. DPH, přičemž částku 5,2 milionu pokryla dotace.

Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Neblokujte, přeparkujte …
Obyvatelé města často poukazují na nedostatečný počet parkova-
cích míst hlavně v blízkosti bytových domů. Bohužel některá místa 
blokují vozidla, která zde stojí dlouhodobě, aniž by byla používána. 
Apelujeme na ohleduplné občany, aby si svá nevyužívaná odstavená 
vozidla přeparkovali na soukromé pozemky a uvolnili veřejná par-
kovací místa ostatním. Děkujeme všech občanům za ohleduplnost 
a pochopení.

Lenka Krausová, zástupce ředitele Městské policie Prachatice

Lesní ulice je po rekonstrukci
Rekonstrukce komunikace v Lesní ulici a rekonstrukce místní 
komunikace v ulici Černohorské byly zahájeny 30. dubna a dokon-
čeny 23. listopadu 2018, o týden dříve než bylo ve smlouvě. Cena 
zakázky je 18 milionů korun vč. DPH. Náklady na realizaci byly hra-
zeny plně z rozpočtu města Prachatice. Jednalo se o rekonstrukci 
chodníku, komunikace, kanalizace a vodovodu. Současně s touto 
stavbou provedla společnost E.ON opravu plynovodu.

Text a foto Jan Plánek

Pokládka obrusné vrstvy komunikace v křižovatce Černohorská – Lesní.

Počet černých skládek narůstá
Nábytek, koberce, elektrospotřebiče, sanitární keramika a další 
objemné věci jsou čím dál častěji k vidění vedle kontejnerů ve městě, 
kam vůbec nepatří, přestože je prachatičtí občané mohou zcela bez-
platně odložit ve sběrném dvoře v Krumlovské ulici. Není to hezké 
podívání a navíc toto neukázněné chování některých spoluobčanů 
stojí nemalé finanční prostředky, úsilí, čas i energii, které by mohly 
být vynaloženy jinde. V roce 2018 město za úklid černých skládek 
zaplatilo 230 tisíc korun.
Je třeba také upozornit, že zmíněné odkládání nepotřebných věcí se 
považuje, stejně jako v případě zakládání černých skládek v přírodě, 
za přestupek, za který může být uložena pokuta až 50 tisíc korun. 
Pokud tedy máte objemné vysloužilé věci z domácnosti, odevzdejte 
je do sběrného dvora a buďte zodpovědnější při nakládání s odpady.

Lenka Machartová, referent odboru životního prostředí

Žádosti o dotace 2019
Termín pro odevzdání žádostí o dotaci z výzev 1. Talentované děti 
a mládež 2019, 2. Volnočasové aktivity 2019 a 3. Podpora sportu 
2019 je od 28. ledna do 28. února 2019 do 11 hodin na podatelnu 
Městského úřadu Prachatice dle výzvy na www.prachatice.eu v sekci 
Granty – dotační tituly. Praktický seminář pro všechny žadatele se 
uskuteční 14. ledna 2019 ve Velké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Prachaticích. Podrobnější informace a případné změny sle-
dujte na www.prachatice.eu v sekci Granty – dotační tituly.

Hanka Rabenhauptová, garant výzev č. 1 a č. 2
Lenka Houšková, garant výzvy č. 3

Lýkožrouti napadají
nejen smrkové porosty

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani prachatickým městským 
lesům. Všeobecně se mluví o kalamitních druzích kůrovců poškozu-
jících smrkové porosty, tedy lýkožroutu smrkovém a menším lýko-
žroutu lesklém.
Podle odhadů kvůli suchu a kůrovci vznikla největší kůrovcová kva-
lita za posledních 100 let. V lokalitách Dubový vrch nebo třeba 
kolem přehradních svážnic, kde se nachází přestárlé porosty 
s významným zastoupením borovice a jedle, došlo v roce 2018 k vel-
kým škodám plošného charakteru i od méně významných druhů 
kůrovců, které v normálních letech žádné významné škody nepů-
sobí. Konkrétně se jedná o lýkožrouta vrcholkového (napadá vršky 
borovic) a lýkožrouta jedlového (škodí na jedlích). Předpokládaná 
výše těžby za rok 2018 je 11 000 m3, z nich 80 % je těžba nahodilá 
(souše, kůrovec a polom).

Nejúčinnější likvidací těžebních zbytků a tím obranou proti dalšímu 
šíření kůrovce je jejich pálení. V okolí města tyto práce za každého 
počasí provádějí zocelené zaměstnankyně Městských lesů Pracha-
tice.  Libor Havlík, lesník

Pozvánka na zastupitelstvo
Další zasedání  Zastupitelstva města Prachatice (v současném voleb-
ním období 2018–2022 již třetí) se koná 21. ledna 2019 (pondělí) 
od 16.00 hodin v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap) 
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Městské tepelné hospodářství každoročně investuje do modernizace 
a udržitelného rozvoje miliony korun. Teplárna má za sebou pra-
covně velmi náročný rok, ve kterém se nám podařilo realizovat veš-
keré plánované projekty.
Mezi největší akce roku 2018 patří rekonstrukce horkovodu v ulici 
Slámova, která navázala na první etapu. V rámci této rekonstrukce 
bylo vyměněno potrubí v délce 140 m v nákladech 1,8 milionu 
korun. Důvodem rekonstrukce byla jednak souhra investičních akcí 
s městem Prachatice, které zde modernizovalo povrchy chodníku, 
rozvody studené vody a kanalizaci, a jednak skutečnost, že stávající 
horkovod byl na pokraji provozních možností soustavy. Často jsme 
v tomto úseku řešili havarijní situace způsobené nedostatečnou 
tepelnou izolací a následnou korozí. Staré potrubí jsme nahradili 
předizolovaným s výrazně lepší odolností a vynikající tepelnou izo-
lací. V současné době je tak za námi kompletní rekonstrukce první 
a druhé etapy, při které bylo vyměněno 400 m páteřního horkovodu 
podél Slámovy ulice.
Další významnou akcí byla výměna potrubních rozvodů na sídlišti 
Na Sadech, kde jsme úspěšně navázali na předloňskou první etapu. 
Při rekonstrukci se nám podařilo zkrátit dobu odstávky na pouhé 
tři dny, během kterých jsme dokázali instalovat neuvěřitelných 
130 m potrubí. Významnou pomocí nám byla zkušenost s novou 
technologií v podobě flexibilního plastového potrubí. Mezi hlavní 
výhody patří flexibilita, odolnost vůči prorezavění a dobrá tepelná 
izolace. Akce stála 1,2 milionu korun. Společně s první etapou je 
v současné době vyměněno 280 m teplovodních rozvodů. Třetí 
etapa výměny teplovodu Na Sadech je plánovaná v roce 2019. 
Naše aktivita směřovala nejen do rekonstrukcí rozvodů, 
ale i do modernizace centrální kotelny. Během podzimních měsíců 
zde probíhaly čilé montážní práce spojené s instalací nového spali-
nového ventilátoru, který nahradil starý a emisně nevyhovující typ. 

Nový ventilátor významně snížil produkci emisní zátěže v podobě 
oxidů dusíku a přispěl tak k čistějšímu a ekologičtějšímu provozu 
kotelny. Hlavním principem ve snížení emisní zátěže je tzv. recirku-
lace spalin, kdy dochází skrze nový ventilátor k jejich opětovnému 
spalování. Celkové náklady na realizaci nového ventilátoru jsou 
0,9 milionu korun.
Pro zajištění spolehlivého a bezpečného chodu parní části kotelny 
byl v listopadu instalován prvek v podobě trubkového svazku, který 
je součástí jednoho ze tří ohříváků, které mění páru na horkou 
vodu. Výměna byla nezbytná, starý svazek byl na pokraji dožití 
a mohl způsobit značné škody. Výrobu pro nás zajišťovala První Tře-
bíčská strojírenská, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele, 
v celkových nákladech 1,1 milionu korun.
Během prací na uvedených projektech docházelo k menším akcím, 
které také svým významem značně pomohly v modernizaci tep-
lárny. Za zmínku stojí výměna rozvodů topení a teplé vody 
do objektů č. p. 121 a  468, nákup nové elektrolytické úpravny teplé 
vody EuroClean, která dosloužila v sektoru výměníkové stanice 
VS Věžák, a pokračující výměna starých měřičů tepla za moderní 
s dálkovým přenosem sběru dat. 
I pro další roky jsou připraveny projekty zaměřené do rekonstrukcí 
rozvodů i do modernizace velkých výměníkových stanic. V plánu je 
také vylepšení ovládacích prvků na centrální kotelně, které zkva-
litní provoz a sníží emisní dopad. Četné úpravy se možná nevyhnou 
ani jednotlivým kotlům z důvodu reakce na současný trend v podobě 
nárůstu poplatků spojených s tzv. emisními povolenkami, které 
zatěžují plošně všechny teplárny s výkonem nad 20 MWt. 
Rád bych poděkoval všem, kterých se dotkly naše výkopové práce 
nebo plánované odstávky, za jejich vstřícnost a shovívavost. Poděko-
vání směřuje i městu Prachatice za příkladnou spolupráci a koordi-
naci během stavebních prací. Petr Kolín, jednatel společnosti

Do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě Fondu dalšího vzdělá-
vání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) se zapojilo 
město Prachatice jako jedno z prvních v Jihočeském kraji.
Veřejná správa může dát velký prostor potenciálu zaměstnanců. 
Projekt slouží jako inovační nástroj informačního učení zaměst-
nanců, který zvyšuje efektivitu úřadu, blahodárné působení 
na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci zapoje-
ných partnerů.
Městský úřad Prachatice se od počátku zapojil a prezentoval na kon-
ferencích úspěchy dobré praxe s dobrovolnictvím na úřadě. Jeden 
z nejdůležitějších kroků je Den pro dobrovolnictví pro zaměstnance 
na Městském úřadu Prachatice. Úřad prostřednictvím koordinátora 

dává různé výzvy, do kterých se mohou jednotlivci zapojit (např. 
sbírky hraček, ponožek, oblečení, kabelek na podporu nemocných, 
sociálně slabých či talentovaných dětí, dětí s handicapem, seniorů). 
K přímé podpoře patřila třeba aktivní účast při organizaci Dne pro 
děti Adopce na dálku z Běloruska, Úklid v lese, na pasece či organi-
zace Seniorského sedmiboje v rámci Evropského týdne mobility. 
V neposlední řadě využíváme projektu ke vzdělávání zaměstnanců 
v komunikaci (např. kurz Asertivní a efektivní komunikace v praxi 
či Krizová intervence).
Děkujeme koordinátorce Fondu dalšího vzdělávání MPSV pro Jiho-
český kraj Jitce Kotrbové za spolupráci při projektu.

Hanka Rabenhauptová

Firemní dobrovolnictví na úřadě

Ohlédnutí za teplárenským rokem 2018

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL):
Jednání zastupitelstev města Prachatice se osobně účastním již 
od roku 2000. V minulosti probíhala jednání tohoto orgánu města 
vždy dle potřeby s ohledem na naléhavost projednávaných bodů. 
Stávalo se, že někdy jednání probíhala 1× měsíčně a byla i svolána 
za účelem projednání jednoho až tří bodů. Dle mého názoru se jed-
nalo o velmi pružný a pro všechny zúčastněné dobrý a efektivní sys-
tém (jak pro vedoucí odborů, vedení města, tak zastupitele či občany 
samotné).
V minulém volebním období byla jednání zastupitelstev města svo-
lávána mnohdy na samotné hraně lhůty stanovené zákonem – tedy 
tří měsíců. Nejednou se stalo, že jednání, které bylo započato 
v 16.00 hodin, skončilo v pozdních hodinách, což je velmi náročné 
pro všechny přítomné. Pro občany pak náročné se takového jednání 
zúčastnit a případně v rámci bodu Různého či jiných bodů přednést 
své návrhy či doporučení. Většinou v samotném závěru již z veřej-
nosti nebyl nikdo přítomen.  Vyjádření starosty v minulém čísle 
Radničního listu, že se občané jednání zastupitelstev nezúčastňují, 
by mělo sloužit, dle mého názoru, právě k přehodnocení tohoto pří-
stupu. Byť se nikdo k tomuto předloženému návrhu na ustavujícím 
zastupitelstvu 5. listopadu 2018  z koaličních politických subjektů – 

Nezávislí, KSČM, ANO, ČSSD – nevyjádřil, tento návrh jimi nebyl 
podpořen. Nemohu ani souhlasit, že pasivní zhlédnutí v kabelové 
televizi či na stránkách města, je adekvátní náhrada „účasti“ 
na zastupitelstvu města. Je možná pohodlnější v teple svého 
domova, nicméně bez možnosti se k daným otázkám vyjádřit svůj 
názor. Mně osobně názor našich občanů zajímá nejvíce a není lepší 
příležitosti než jej vyjádřit na jednání zastupitelstva, žijeme v demo-
kratické společnosti, toto město nevyjímaje.
Častější organizace jednání samotných zastupitelstev by výrazně 
zkrátila délku jednání a zároveň jsem přesvědčena, že by se občané 
se zájmem o věci veřejné, jistě začali opět zúčastňovat samotných 
jednání. Z těchto důvodů jsem tento návrh předložený Živými Pra-
chaticemi podpořila. 

Robert Zeman, zastupitel města (PRO Prachatice):
Častější jednání lépe odráží možnost zevrubněji diskutovat mnohdy 
velmi důležitá rozhodnutí, které město Prachatice a jeho obyvatele 
dalekosáhle finančně či jinak strategicky ovlivňují. Proto se přidá-
váme k podpoře zvýšení frekvence jednání zastupitelstev než tomu 
bylo doposud, proto jsme hlasovali pro návrh kolegyně Koritenské 
z Živých Prachatic.

Další vyjádření k častějším jednáním zastupitelstev města Prachatice
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Rok 1989

Dvě stě dvě děti přišly v Prachaticích k zápisu do prvních tříd. 
* V ulici Budovatelů byla 7. února otevřena nově vybudovaná pro-
dejna Potravin. Je umístěna v přízemí bytového domu. Jde o první 
integrovaný dům na novém sídlišti, k němuž brzy přibudou další 
zařízení služeb. * Na manifestaci ke 41. výročí Vítězného února se 
u pomníku Klementa Gottwalda sešli v pátek 24. února pracující 
průmyslových a zemědělských závodů, institucí a služeb, Lidových 
milicí, SNB, Pohraniční stráže, žáci a studenti základních a střed-
ních škol. * V pondělí 27. února začala občanům okresního města 
sloužit nová lékárna umístěná v obchodním komplexu Libín. * Pro 
prvomájové průvody bylo doporučeno využívat hesla: Leninskou 
cestou k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti – Každý hospodá-
řem na svém pracovišti – Plně podporujeme mírové úsilí a iniciativy 
Sovětského svazu – V jednotě strany a lidu cestou přestavby a demo-
kratizace za rozvoj socialistické společnosti. * Výstava obrazů aka-
demického malíře Jindřicha Veselky je od 23. 4. přístupná veřej-
nosti v galerii Dolní brána. * Jarní odvody branců ročníku 1971 
probíhaly od 2. do 12. května na okresní vojenské správě. * Hotel 
Národní dům bude ve dnech 25. června až 2. července hostit orien-
tální vietnamskou kuchyni. * K nátlakovým akcím „chartistů“ 
a některých dalších nelegálních skupin na státní a stranické orgány, 
jak o nich informovalo Rudé právo, se odmítavě vyjadřují další 
kolektivy pracujících okresu. * Odbor ZRTV TJ Tatran zahájil 
nácvik na Československou spartakiádu 1990 a zve ženy, které 
mají zájem nacvičovat skladbu Ženy I se dvěma kužely na hudbu 
Jiřího Šlitra. * Od pondělí 20. listopadu se na náměstí Klementa 
Gottwalda v okresním městě scházelo v odpoledních hodinách 
pokojné shromáždění občanů, kteří tímto způsobem odsuzovali 
brutální zákrok pořádkové jednotky VB při studentské demonstraci 
17. listopadu. * Dialog začal – diskusní fórum v Národním domě 
v pátek 24. listopadu. Více než 2500 občanů našeho okresního 
města se v pondělí 27. listopadu zúčastnilo diskusního fóra na pod-
poru generální stávky. Krátce po dvanácté hodině, když dorazil 

i hlavní proud dělníků dvou největších podniků ve městě ZVVZ 
a Jitony, bylo náměstí Klementa Gottwalda více jak z poloviny napl-
něno. Shromáždění lidé skandovali: „Ať žije fórum. Svobodu, svo-
bodu.“ * V uplynulém týdnu jsme do redakce dostali řadu stanovi-
sek pracovních kolektivů z našeho okresu, kterými u příležitosti 
generální stávky vyjádřily své postoje ke společenskému dění, svou 
touhu a vůli po změnách k lepšímu životu naší společnosti. * Prohlá-
šení Občanského fóra ze dne 1. 12. pro MěstNV – Žádáme: 
1. odstranění všech zprofanovaných znaků socialismu, tzn. rudých 
hvězd, srpů a kladiv a nedůstojných hesel, jejichž údržba stojí 
nemalé prostředky, 2. odstranění sochy K. Gottwalda jako znaku sta-
linismu, 3. trvalé přidělení prostor, kde se bude moci scházet aktiv 
OF, 4. propůjčení městského rozhlasu k vyhlašování velkých zase-
dání OF. * V pondělí 4. prosince byla otevřena nová prodejna s. p. 
Crystalex Nový Bor, pod patronací lenorského závodu. Že občané 
Prachatic se zájmem přivítali její otevření, svědčí i první tržba, která 
přesáhla 15 000 Kčs. * Početně navštívené Občanské fórum přiví-
talo 8. prosince v Národním domě mezi hosty také zástupce stávku-
jících herců Ondřeje Vetchého, československého kandidáta 
na mezinárodní titul nejlepšího mladého herce. * V Prachaticích 
dostali letos pěkný vánoční dárek také všichni majitelé osobních 
automobilů. Novou prodejnu Mototechny ve Vodňanské ulici, 
která byla otevřena na Zlatou neděli. * Pracovníci Okresního kul-
turního střediska v Prachaticích se sešli na mimořádné poradě 
1. prosince, na níž jednomyslně dospěli k závěru vyjádřit stanovisko 
k současnému stavu a vzhledem k přípravě plánu práce na rok 1990 
řešit stávající oblast místní kultury v okrese. * Okresní výbor 
Čs. strany lidové v Prachaticích uspořádal 16. prosince rozšířené 
plenární zasedání. V usnesení se požaduje větší zastoupení v radě 
ONV, podpora volby spisovatele V. Havla na úřad prezidenta repub-
liky, odsouzení brutálního zásahu vůči studentům 17. 11. 1989, roz-
puštění ZO KSČ na závodech, zabránit ničení kádrových materiálů 
a doporučit vrácení kostela sv. Petra náboženským účelům. * 10. roč-
ník Štěpánského běhu pořádá TJ Tatran v součinnosti s TJ ODPM 
26. 12. 1989. Vybral Pavel Fencl.

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

Na Městském úřadu Prachatice se počátkem prosince setkali pra-
covníci odboru sociálních věcí a prachatického úřadu práce.
Tyto pracovní schůzky se konají pravidelně zhruba jednou měsíčně. 
Předmětem jednání  je výměna vzájemných informací týkajících se 
např. legislativních změn, sociálních služeb apod. Velká pozornost 

je věnována zejména komplexnímu řešení sociální a životní situace 
klientů všech cílových skupin. Společná setkávání obě strany hod-
notí  jako velmi přínosná hlavně kvůli adresnosti směřující k pomoci 
našim společným klientům.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ

V pondělí 3. prosince 2018 byla pod Libínem otevřena druhá etapa „Areálu lesních 
her“. Jaké prvky v něm přibyly?
 Areál nad Lázněmi sv. Markéty se rozšířil o devět sportovně-herních prvků seřazených 
do kruhu. Připomínají „opičí dráhu“. Tyto prvky jsou určené především dětem a mládeži 
od 12 let. Mladí sportovci si mohou vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost například na kru-
zích, svislých i vodorovných lanech, žebřících, mikádu nebo lezecké stěně, aniž by se do-
tkli země. Herní prvky vznikly pod taktovkou Ondřeje Semotána, který je autorem i první 
etapy areálu. Ta již rok slouží hlavně předškolákům a dětem mladšího školního věku. Zho-
tovitelem druhé etapy byla místní fi rma Luna Progress, s. r. o. Na realizaci obou etap 
areálu dále spolupracovaly, kromě jiných, Městské lesy Prachatice, Sportovní zařízení 
Prachatice vedené Radovanou Kutlákovou a velký kus práce odvedl také radní Jiří Ma-
chart. Ze všeho nejvíce oceňuji týmovou práci při přípravě i realizaci a také možnost 
sportování a relaxace v krásném lesním prostředí nedaleko města. 

Z jakého materiálu jsou nové prvky a kolik stálo rozšíření areálu?
 Využit byl především přírodní materiál – dřevo z akátu a sibiřského modřínu. Velký 
kladem těchto materiálů je jejich „bezúdržbovost“ a zároveň naprostý soulad s lesním 
prostředím. Celková cena rozšířeného areálu byla 2,2 milionu korun. Z této částky byly 

necelé dva miliony zaplaceny z Evropských fondů. S dotací  městu pomohla Místní akční 
skupina Šumavsko.

Je vedení města spokojené s využitím areálu?
 První etapa se během ročního provozu stala velmi oblíbeným místem aktivního odpo-
činku pro rodiče s malými dětmi. Jsem přesvědčen, že i nové herní prvky přilákají neje-
nom jednotlivce z řad občanů a turistů, ale také celé školní třídy nebo oddíly, které bu-
dou rozšířenou část areálu využívat k hodinám tělesné výchovy a tréninkům. Areál 
přináší kromě možnosti sportování a aktivního odpočinku také možnost seznámit se s ně-
kterými pověstmi o Libíně a Prachaticích. Máme z něj radost, ale současně také obavy. 
Konkrétně z lýkožrouta smrkového – kůrovce a potom z lidí, kteří si neváží veřejného ma-
jetku a devastují ho.

Máte v areálu další plány do budoucna?
 Rádi bychom vybudovali ještě třetí etapu. Podle mého názoru by měla být sportovně 
relaxační a určená pro méně zdatné starší zájemce, kteří preferují pohybové aktivity 
v lesním prostředí. V tomto roce necháme vypracovat studii a následně projekt. Poté bu-
deme hledat vhodný dotační titul, abychom v roce 2020 rozšířili stávající areál. (vam)

Setkávání pomáhají klientům odboru sociálních věcí a úřadu práce

Na slovíčko … s místostarostou Janem Klimešem
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Mikuláš rozdával radost a smích …
Mikulášská nadílka v Por-
tusáčku byla plná básni-
ček, písniček i sladkostí 
a dobré nálady. Postaraly 
se o ni studentky 4. roč-
níku dramatické speciali-
zace SPgŠ ve spolupráci 
s pracovníky dětské sku-
piny Portusáček.
Mnoho odvahy potřebo-
valy nejmenší děti, aby si došly k Mikulášovi pro sladký dárek 
a pohladily anděla. Sváteční atmosféru umocnil ještě obrázek čerta, 
který společnými silami namalovaly a věnovaly budoucím učitelům. 
Sladkou tečkou mikulášského setkání byl medovník.
Mikulášská cesta studentek pokračovala dále ulicemi Prachatic. Pro-
vázely ji rozesmáté tváře a šprýmování kolemjdoucích. Na básničku 
se rozpomněl šofér nákladního auta, prodavači, paní kuchařky 
i děti z MŠ Zahrádka, které se vracely z vycházky. Písničkou se 
vykoupil i ředitel školy a paní zástupkyně, vyučující praxe i vycho-
vatelky. Letmé zastavení s Mikulášem vykouzlilo úsměv, radost 
a smích. Pojďme si dělat nenápadné radosti i ve dny všední.

Text a foto Ivana Bečvářová, vyučující dramatické výchovy SPgŠ

Skauti pomohli s přípravou
adventních věnců

Sobota před první adventní nedělí pat-
řila již tradičně vázání adventních 
věnců, které pořádá prachatické 
skautské středisko. První prosincový 
den sálem domu dětí a mládeže opět 
vonělo jedlové jehličí, zněly koledy 
i smích dětí.
K dispozici byl dostatek jedlového 
chvojí, za což patří dík Městským 
lesům Prachatice. Připraven byl 
i materiál na zdobení věnců, část příchozích i tak využila jen mož-
nost připravit si korpus s chvojím a věnec dozdobila z vlastních 
zásob. Zapojili se děti i dospělí všech věkových kategorií. A pokud 
některé děti již nebavilo tvoření, mohly se odreagovat při hraní stol-
ních her. Celkem během odpoledne vzniklo téměř 60 adventních 
věnců různých barevných kombinací (fotografie naleznete na webo-
vých stránkách www.skautiprachatice.cz).
Děkujeme za dlouhodobou podporu městu Prachatice a Jihočes-
kému kraji, díky nimž máme možnost akci v takovémto rozsahu 
zajistit, dále redakcím Prachatickonews.cz, Prachatice.eu a Radnič-
ního listu, které nám pomáhají s propagací našich akcí.

Vladimíra Šmajclová
Junák – český skaut, středisko Zlatá stezka Prachatice… naděloval i v Paraplíčku

„Mikuláši, Mikuláši, kdo 
to tady děti straší?“ Miku-
láš za dětmi z Paraplíčka 
nepřišel sám. Přivedl si 
na pomoc anděla, a pro-
tože někdy děti trošičku 
zlobí, nesměl chybět ani 
čert. Ten ale neměl skoro 
žádnou práci, všechny 
hříchy byly vykoupeny 
básničkou nebo písnič-
kou. Nakonec to stejně 

zbylo na Mikulášovi s andělem. Všechny holčičky i kluci dostali vel-
kou pochvalu a hlavně balíček plný ovoce a sladkostí. A paní uči-
telky? Ty si pro jistotu zapsaly telefonní číslo na čerta.

Text a foto Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Školní sbor zazpíval
bývalým zaměstnancům

Setkání v předvánočním shonu bylo příjemným zpestřením nároč-
ných prosincových dní. Společně strávené chvíle s bývalými kolegy 
zpříjemnilo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením 
paní učitelky Ludačkové. Žáci 4. ročníku dokázali svým vystoupe-
ním pod názvem Červená Karkulka rozesmát nejednoho kantora 
a přispět tak k uvolněné atmosféře. Pro přítomné pedagogy bylo 
připravené malé pohoštění a pro „odpočívající“ kolegy i drobný 
dárek. Petra Sandanyová, ředitelka

Foto Šárka Grabmüllerová 

Na Vodňance
dostali žáci vánoční dárek

Vánoční nadílka byla v letošním školním roce pro naše žáky opravdu 
bohatá. Téměř tři miliony korun získali žáci v podobě nově zrekon-
struovaného Centra zájmového vzdělávání. Původně chátrající 
a rozpadající se objekt sloužil jako skladiště nepotřebných věcí. 
Díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovanému regio-
nálnímu operačnímu programu a Místní akční skupině Šumavsko 
jsme mohli realizovat akci s názvem Rekonstrukce centra zájmo-
vého vzdělávání.
Projekt zahrnoval vybudování učebny, kde se žáci budou v rámci 
volnočasových aktivit zdokonalovat ve výuce cizích jazyků a digitál-
ních technologií. Dále bylo vybudováno sociální zařízení, pořízen 
schodolez pro bezbariérový přístup do 1. patra.
Díky výborné koordinaci stavebních prací byla celá rekonstrukce 
realizována v rekordně krátkém čase. Zahájení provozu plánujeme 
ve 2. pololetí školního roku.

Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská 287

Programy prevence na Zlaté stezce
Od začátku prosince zaznamenali žáci ZŠ Zlatá stezka 240 pohyb 
čtyř neznámých osob po škole. Jednalo se o zástupce sdružení 
DOSVĚTA, kteří u nás realizovali projekt ,,Na stezce nám je dobře“ 
podpořený Jihočeským krajem.
Tento projekt byl rozpočtován částkou 48 tisíc korun. Z této částky 
jsme 43 tisíc získali v rámci dotačního programu ,,Podpora pre-
vence kriminality v Jihočeském kraji.“ Každý den navštívili lektoři 
dvě třídy. Ve třídách pak probíhaly různorodé programy. Zatímco 
na prvním stupni šlo nejvíce o programy zahrnující spolupráci 
ve třídě, komunikaci mezi sebou a třídní vztahy, na druhém stupni 
to byly programy o šikaně a kyberšikaně, rasismu a xenofobii, 
komunikaci ve třídě. Celkem u nás proběhlo 16 programů, každý 
program trval tři hodiny.

Kamila Strejčková, školní metodik prevence

Lyžařský areál na Libínském Sedle …
… začal novou sezonu 16. prosince pečením a zdobením vánočních 
perníčků. Vleky na sjezdovkách rozjedeme 22. prosince (aktuální 
info o areálu na www.skilibin.cz). Petr Ludačka, SKI Libín
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
do 11. 1. 2019
Miroslav KONRÁD a Petr SCHEL: 
OBRAZY A SOCHY
Výstava českobudějovických umělců.
16. 1.–22. 2.
F 2,8: BARVY
Tradiční výroční výstava fotografií členů 
prachatického fotoklubu F2,8.
Vernisáž výstavy 15. 1. od 18.00.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
6. 1. (16.00)
PODVEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Hudebně-poetický dýchánek na zakon-
čení vánočního času. Účinkuje Trio Flauto 
Traverso a hosté.
17. 1. (19.00)
SANITY GUITAR DUO
Ivan Boreš & Vojtěch Vrtiška s novým 
autorským produktem. Počin absolventů 
HAMU a žáků jednoho z nejvýznamněj-
ších skladatelů - kytaristů Štěpána Raka, 
který nejenže předává svým žákům inter-
pretační pohled, ale především podporuje 
nově vznikající díla autorů. Oba kytaristé 
představí zbrusu nových 24 preludií. 
V rámci koncertu se bude konat křest 
autorských not tištěných černé na bílém!

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. 1. (16.00)
POHÁDKOVÁ REZERVACE: ZÁKROK
Vzpomínka na pohádková osmdesátá 
aneb Hra za oponou. Když zakladatel 
Pohádkové rezervace děda Ptáček emigro-
val v roce 1948 do Ameriky, pohádkové 
bytosti vypustil do neobydlených pohra-
ničních lesů, aby zde našly svůj klid. Avšak 
během následujících 40 let byly všechny 
bytosti zadrženy pohraniční stráží a umís-
těny do ústavu pro duševně nemocné, 
který vede ředitelka Květa Kárná. Jak se 
s pobytem v tomto zařízení vyrovnají Kar-
kulka, ježibaba, hejkal a mnohé další 
pohádkové bytosti? Sžijí se s ostatními 
pacienty? Najde se vůbec někdo, kdo se je 
pokusí dostat zpátky na svobodu?
15. 1. (19.00)
Jana Křížová: LADAKH A KAŠMÍR
Objevte krásu indické části Himaláje, 
buddhistický Ladakh, o kterém se často 

říká, že je „tibetštější než samotný Tibet“, 
s cestovatelkou z Prachatic, pro kterou je 
Indie druhým domovem.
21. 1. (19.00)
Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Divadlo v Rytířské / Předplatné řady A
VYPRODÁNO
23. 1. (19.00)
Ed McBain: ZUB ZA ZUB
Agentura Familie / Předplatné řady B
Slavný autor detektivních románů nás 
uvádí zpět na 87. okrsek v thrilleru plném 
napětí a neočekávaných zvratů.
26. 1. (10.00)
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Písničkové představení Jedeme na výlet! 
Zbrusu nové představení s písněmi z prv-
ního DVD filmu – Jedeme na výlet. Násle-
duje autogramiáda a společné focení.
30. 1. (19.00)
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Legendární rockový zpěvák s kapelou. 
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 
60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil 
celou řadu umělců ať už z hudebního, 
výtvarného či literárního prostředí. Muzi-
kanti pod značkou ETC však začali vystu-
povat v roce 1974. Vladimír Mišík s kape-
lou ETC přes mnohé personální změny 
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech kon-
certuje dodnes. Do současné chvíle vydala 
kapela 10 řadových alb, řadu kompilací 
a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladi-
míra Mišíka. Jako host vystoupí JAMIE 
MARSHALL & Amplified Acoustic Band 
(GB/CZ).

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 388 607 574.
3. 1. (19.30)
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební film VB, 
USA. Přístupný od 12 let. Titulky.
Film je oslavou rockové skupiny Queen, 
jejich hudby a především Freddieho Mer-
curyho, který svou tvorbou i životem 
vzdoroval všem myslitelným stereoty-
pům, díky čemuž se stal jedním z nejvý-
raznějších umělců na světě. Snímek 
mapuje raketový vzestup nekonvenční 
skupiny prostřednictvím jejich revoluč-
ního zvuku a ikonických písní, jako jsou 
We Will Rock You, We Are the Champions 
nebo právě Bohemian Rhapsody.
8. 1. (18.00)
AQUAMAN 
Akční, dobrodružný, fantasy film USA. 
Přístupný od 12 let. České znění.
Filmový příběh o populárním superhrdi-
novi – napůl člověku, napůl obyvateli 
bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta 
přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve 
skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li 
je hoden stát se králem.
10. 1. (19.30)
DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH
Komedie, krimi ČR. Přístupný.
Příběhy populárního doktora Martina 
vyvrcholí úplně novým a tím největším 
případem jeho kariéry v celovečerním 
filmu. Svérázný doktor Martin bude řešit 
dosud nepoznané záhady osobního života 
i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvlád-
nout postarat se jeden den o malé dítě 
a současně s tím musí přijít na kloub 
záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do his-
torie až do doby první republiky.
15. 1. (19.30)
UTOP SE NEBO PLAV
Komedie Francie. Přístupný. Titulky.
Když depresivní Bertrand, trpící krizí 
středního věku, odpoví na inzerát, který 
hledá nového člena do družstva mužského 
synchronizovaného plavání (ano, máme 
na mysli mužské akvabely), netuší, 
že v amatérském družstvu najde nejen 
přátele, ale i novou chuť do života. Kome-
die nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet 
dech, abyste přežili.
17. 1. (17.00)
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO 
LEKTVARU
Animovaný, dobrodružný, komedie, 
rodinný film Francie. Přístupný. České 
znění.
Když se druid Panoramix rozhodne 
někomu prozradil tajemství kouzelného 
lektvaru, který dodává sílu, vydává se spo-
lečně se dvěma hrdiny této vesnice – Aste-
rixem a Obelixem na cestu najít mladého 
druida, kterému by Panoramix mohl pro-
zradit tajemství kouzelného lektvaru.
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22. 1. (19.30)
ROBIN HOOD
Dobrodružný, akční film USA. Přístupný 
od 12 let. Titulky.
Robin (T. Egerton) společně se svým příte-
lem Malým Johnem (J. Foxx) v moderní 
vzrušující akční podívané.
24. 1. (17.00)
BUMBLEBEE
Akční, dobrodružný, sci-fi film USA. Pří-
stupný. České znění.
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám 
dostane od majitele autoservisu omláce-
ného žlutého Brouka. Není to ledajaký 
Brouk, ale Transformer Bumblebee, který 
se v zapadlém kalifornském městečku 
ukrýval před světem.
24. 1. (19.30)
BUMBLEBEE  (3D)
29. 1. (19.30)
ZNOVU VE HŘE
Komedie, romantický film USA. Pří-
stupný od 12 let. Titulky.
Vtipný a romantický film o cestě jedné 
obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje 
v místním supermarketu a marně čeká 
na povýšení, protože jí chybí tolik 
potřebný vysokoškolský diplom. Vše se 
rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové 
identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá 
pozici, o které vždycky snila. Tím ale její 
nesnáze nekončí.
31. 1. (17.00)
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Akční, animovaný, dobrodružný, sci-fi 
film USA. Přístupný. České znění.
Spider-Man: Paralelní světy představí 
dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese 
Moralese a nekonečné možnosti Paralel-
ních světů, kde je víc než jen jeden masko-
vaný hrdina.
31. 1. (17.00)
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (3D)

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
do 31. 1.
Pavel PAVELKA ml.: ZAČÁTEK
První samostatná autorská výstava obrazů 
PP ml. mapuje jeho tvorbu od úplného 
začátku v roce 2015 po současnost. 
K vidění jsou pohádkové/fantasy a obrazy 
s temnější tématikou, z nichž některé by 
se daly označit až za „kosmický horor“.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké náměstí 43
www.nm.cz, tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne  09.00–17.00
do 16. 4.
PROFESE SCÉNOGRAF
Cílem výstavy je atraktivní formou před-
stavit to nejzajímavější z fondu scénogra-
fie Divadelního oddělení Národního 
muzea.
Výstava si všímá vývojových etap, stylo-
vých souvislostí a nejvýraznějších osob-
ností, jejichž dílo a doklady o něm jsou 
uloženy ve sbírce Národního muzea. 
Výstava je  jedinečnou příležitostí 
k setkání s dílem Josefa Čapka, Vlastislava 

Hofmana, Františka Tröstera, Josefa Svo-
body aj. 

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 23. 1. 
N1.47 and Guests / Vol. 01
Mezinárodní skupina mladých designérů 
a jejich hostů. Vystavují: Anja Bachmann, 
Marion Blume, Yiqing Cai, Ying Cheng, 
Eunok Cho, Laura Christmann, Tereza 
Dušková, Fairouz El Bahr, Tegshtuya Gan-
dugar, Beru Inou, Sayo Ota, Katerina 
Reich, Mansuo Zhu. Rozmanitý styl, kul-
tura, zkušenosti a dovednosti jsou inspiru-
jící platformou pro jejich tvorbu umožňu-
jící vnímat svět z jiných perspektiv, obje-
vovat nepoznané a bavit se.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz, e-mail info@knih-pt.cz
do 6. 1.
BETLÉMY
Výstava
7. 1. – 3. 3.
KRÁSY PŘÍRODY
Výstava, Pavel Bače
3. 1. (14.00)
ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
Literární kavárna, Jaroslava Pixová, 
Domov seniorů Mistra Křišťana.
16. 1. (14.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Dřevorubecké pohádky s Ivo Stehlíkem, 
oddělení pro děti a mládež.
23. 1. (14.00–15.00)
SNĚHULÁK Z BAMBULÍ
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou,  
oddělení pro děti a mládež.
30. 1. (17.15)
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ S JAROSLAVEM 
PULKRÁBKEM
Série šesti přednášek Povídání o Šumavě 
doprovázené promítáním, klubovna 
knihovny.
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
Literární kavárna, Domov seniorů
M. Křišťana
1. čt v měsíci 12.30–15.00

SENIOR POINT PRACHATICE
Tel.: 388 424 196
www.krebul.cz, prachatice@seniorpointy.cz 
Leden
DŘEVO MLUVÍ
Výstava fotografií
Václav Malina a Ivana Bečvářová
15. 1. (9.30 a 13.00)

SENIOŘI BEZ NEHOD
Divadelní přednáška
17. 1. (14.00)
ČLOVĚK – dokument
27. 1.
MEZIN. DEN PAMÁTKY HOLOCAUSTU
31. 1. (14.00)
SNĚHOVKY – tvoření

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
7. 1. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Autorské čtení mladého prachatického 
literáta, Městská knihovna.
8. 1. (14.00)
DO NOVÉHO ROKU VESELE
S HARMONIKOU JANA TISCHLERA
Program pro uživatele Domova seniorů 
Mistra Křišťana
10. 1. (14.00)
TOLERANCE A LIDSKÁ PRÁVA
Beseda, přednáší Štěpánka Válková.
Dům Křižovatka u parku.
16. 1.
FILMOVÉ POKOUKÁNÍČKO na téma: 
Ženy, které psaly historii – Marie Luisa, 
Dům Křižovatka u parku.
23. 1. (15.00)
PRAVIDELNÝ SENIORSKÝ BOWLING 
Byblos Klub
30. 1. (14.00)
ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S MUZIKOU 
Dům Křižovatka u parku

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
rndrjanakrejsova@seznam.cz
8. 1. (9.00)
JAKOU ZVOLIT BARVU A ÚPRAVU 
VLASŮ, ABY TO BYLO HEZKÉ
Sraz v 9 hod. před Střední školou Vim-
perk, pracoviště Prachatice, Česká ul. 674 
u MŠ Paraplíčko.
15. 1. (9.30)
ZDRAVÉ JÍDLO
PRO VŠECHNY GENERACE
Ve školní restauraci Sv. Rafael Vimperk, 
odjezd linkovým autobusem z autobuso-
vého nádraží Prachatice v 8 hod.
22. 1. (14.00)
PREVENCE A ZDRAVÍ
Vladimíra Šmajclová klubovna MěK Pra-
chatice
29. 1. (14.00)
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Přednáška, spisovatelka Jarmila Mandžu-
ková, klubovna MěK Prachatice.

JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA
Semináře:
16. 1.
DAŇ Z PŘÍJMŮ + DPH PRO ROK 2019
Určeno pro účetní
30.1.
NOVINKY A ZMĚNY VE MZDOVÉM 
ÚČETNICTVÍ
Určeno pro mzdové účetní
Více informací na: triskova@jhk.cz

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/kandlak
19. 1. (20.00)
GANGSTASKA + LUCKY BREW
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Krajina plná horských potoků a řek, modravých jezírek, bobřích 
hrází i zrádných močálů. Země kopců, jejichž vrcholky se ztrácejí 
v mracích, a neprostupných pralesů se stromy co pamatují husitské 
války.
V této pohádkové zemi jsem se jednoho dne na sklonku osmdesá-
tých let, ve stínu Boubína i železné opony, ocitl i já. Poslouchal jsem 
příběhy dřevorubců, četl ve starých knihách a hledal místa, kde 
kdysi stávaly samoty i celé vesnice, a tušil, že mnohé bylo jinak, než 
se na první pohled mohlo znát. Den po dni jsem pronikal hlouběji 
do minulosti a zpod nánosu zapomnění jsem odkrýval ztracený 
svět. Svět plný lidských osudů a příběhů často k neuvěření.
Mezi jehličím jsem nalézal skleněné korálky, v trávě zarostlé zrezi-

vělé hrnce a v břehu potoka torzo mlýnského kola. S každým nále-
zem se vynořily nové otázky, s každou odpovědí přibývalo otazníků. 
Prolézal jsem kostely od krypty až po zvonici, pátral po hřbitovech 
i archivech, hledal zaniklá sídla, ptal se lidí. Mnohé jsem objevil, 
mnohé nezodpovězené však ještě zůstává. Chcete-li, můžete se 
na cestu vydat se mnou. Jaroslav Pulkrábek

Přednášky „Šumavské toulání“se budou konat v těchto termínech: 
30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května, 26. 
června vždy v klubovně Městské knihovny Prachatice od 17.15 
hodin. Bližší informace budou zveřejněny na www.knih-pt.cz.

Ludmila Bicanová, zástupkyně ředitelky MěK Prachatice

V roce 2018 jsme pokračovali se SOS Šumavsko s plánováním sociál-
ních služeb. Vytvořili jsme dokument Sociální služby na Pracha-
ticku, nabídli jsme exkurzi do Českého Krumlova, diskutovali jsme 
u kulatých stolů a na seminářích na témata např. demence, kyber-
kriminalita, kyberšikana, cizinci, migranti a my, GDPR, zúčastnili 
jsme se konference o sociálních službách ve Vimperku, monitoro-
vali jsme akční plán na rok 2018, proběhl průzkum mezi zadavateli 
služeb, informovali jsme veřejnost 21 články a osmi prezentacemi, 
především jsme však vytvořili Plán sociálních služeb ORP Pracha-
tice 2019 (www.prachatice.eu, www.sossumavsko.cz). Podařilo se 
nám zapojit do jednotlivých skupin odborníky, laiky i klienty, uživa-
tele služeb, veřejnost. Nepodařilo se nám zapojit do aktivit samo-
správy měst a obcí, starosty, starostky, zaměstnance úřadů. 
Připravujeme natáčení filmu o sociálních službách, plán pro roky 
2020–2022, spolupráci všech poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů 
služeb, veřejnosti, kulaté stoly, exkurze, kurzy, semináře …

Zveme vás na pracovní skupiny (PS), což jsou volná seskupení všech, 
koho daná problematika zajímá, nejen před volbami:
• PS Rodiny s dětmi: 6. 2. 2019 od 10.00 hodin, Rodinné centrum 

Sluníčko Prachatice,
• PS Senioři: 6. 2. 2019 od 13.00 hodin, Domov seniorů Pohoda 

Netolice,
• PS Osoby v krizi: 7. 2. 2019 od 10.00 hodin, KreBul Prachatice,
• PS Osoby se zdravotním postižením 7. 2. 2019 od 13.00 hodin, Ji-

hočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Vlachovo 
Březí. 

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna Prachatice navštíví 22. 1. 
2019 od 9.00 hodin uznávaný psycholog  Jeroným Klimeš a bude 
přednášet na téma Nemotivovaný klient.
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Komunitní plánování 
sociálních služeb pro ORP Prachatice spolufinancovaného Evrop-
skou unií.  Hanka RH+ Rabenhauptová

V loňském roce realizovalo město Prachatice, včetně Městské správy 
domů a bytů Prachatice, opravy svých památek za celkem zhruba 
šest milionů korun. Z toho jeden milion 763 tisíc korun představo-
valy cizí zdroje: jeden milion 645 tisíc z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památkových zón Minis-
terstva kultury, 42 tisíc korun z dotačního programu Jihočeského 
kraje Kulturní dědictví – drobná sakrální architektura, 40 tisíc 
z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – Nemo-
vité kulturní památky a 36 tisíc korun příspěvek Nadačního fondu 
města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky.
V loňském roce pokračovala péčí Městské správy domů a bytů Pra-
chatice obnova sklepních prostor, jakož i opravy střech a dvorních 
fasád bytových domů města v centru. Uvedené vychází ze skuteč-
nosti, že uliční fasády domů v majetku města jsou již opraveny, čili 
město od roku 2014 logicky zaměřuje pozornost právě na vstupní 
prostory, dvory a dvorní fasády a od roku 2017 také na sklepní pro-
story svých domů.
Nejnákladnější akcí uplynulého roku v oblasti péče o památky byla 
oprava středověké hradební zdi v úseku mezi baštami v ulici Hra-
dební v délce zhruba 65 m. V tomto případě se jednalo o vnější prs-
tenec hradeb, který tvoří předěl mezi zahradami měšťanských 
domů v Neumannově ulici a parčíkem v Hradební ulici nad okres-
ním soudem. Hradba byla zbavena rozrušující náletové zeleně, očiš-
těna, místně přezděna a nově vyspárována. Náklady dosáhly 
782 tisíc korun, příspěvek z Programu regenerace tvořil 200 tisíc 
korun.
Objemem 661 tisíc, z čehož 275 tisíc korun tvořil příspěvek z Pro-
gramu regenerace, následuje oprava střechy domu čp. 116 v Poš-
tovní ulici, v rámci které byla ve dvorní části kompletně vyměněna 
střešní krytina s příslušnými klempířskými prvky.
Obdobnou akcí byla oprava střechy domu čp. 134 v Horní ulici, 
kde společně s výměnou střešní krytiny a oplechováním byly opra-
veny stávající hlavy komínů, včetně drobných lokální oprav omítek. 
Práce vyšly na 391 tisíc, příspěvek z Programu regenerace činil 
150 tisíc korun. 
Další střecha, opravená v roce 2018, byla na domě čp. 62 v Křišťa-
nově ulici. Jedná se o rozsáhlý objekt, který svými střechami zasa-

huje jak do ulice Křišťanova, tak ulice Věžní. Právě v této části byla 
kompletně vyměněna krytina, včetně výlezového okénka a větra-
cích komínků. Nově instalovány byly lopatkové sněhové zachytá-
vače. Součástí obnovy střechy byly také lokální opravy konstrukce 
krovu spočívající ve výměně poškozených prvků a v doplnění chybě-
jících, staticky zesilujících poddimenzované části krovu. Náklady 
této akce dosáhly více než 621 tisíc, příspěvek z Programu regene-
race byl 250 tisíc Kč. 
Akcí,  finančně podpořenou z Programu regenerace, byla i oprava 
fasády do dvorku (pozůstatku zaniklé uličky do Neumannovy ulice) 
u domu čp. 148 v Neumannově ulici, která si vyžádala 386 tisíc Kč. 
Program regenerace zde přispěl 90 tisíci korunami. Opraveny byly 
omítky do úrovně prvního patra a provedeny infuzní clony zamezu-
jící průniku vzlínající vlhkosti do stěny. V rámci tohoto domu došlo 
také k opravě a statickému zajištění sklepů. Sklepy byly vyklizeny 
a vyčištěny. Statická opatření spočívala např. ve vytvoření železobe-
tonové skořepiny nad existující kavernou, obnově narušeného spá-
rování zdiva, fixaci zdiva kleneb i stěn v místech trhlin helikální 
ocelovou výztuží, tlakovém vyplnění dutin betonem, oddrenážování 
prostoru s vyskytující se spodní tlakovou vodou, včetně utěsnění 
vzniklé trhliny mezi stěnou a zdivem klenby. Přezděno bylo rozvol-
něné zdivo, opraveny omítky v rozsahu původních, provedena 
cihelná dlažba v nižší úrovni sklepů, obnoveno bylo zaniklé schodi-
ště. Akce vyšla na 444 tisíc Kč, na což přispěl Program regenerace 
částkou 180 tisíc korun.
Stavební úpravy sklepních prostor byly realizovány rovněž v domě 
čp. 140 v Horní ulici. Sklepy zde jsou ve dvou výškových úrovních. 
Opraveny byly vstupní dveře, výplně otvorů z ulice a schodiště, 
včetně jejich doplnění ocelovým zábradelním madlem. Podezděny 
byly stávající kamenné zdi, opraveno a doplněno bylo poškozené 
zdivo a jeho spárování. Znovu proveden byl jeden klenbový strop. 
Hliněné podlahy nahradily nové cihelné dlažby. Stávající kaverny 
zajistily železobetonové skořepiny. Opravena a doplněna byla elekt-
roinstalace. Revitalizace těchto prostorů stála zhruba 560 tisíc Kč, 
příspěvek z Programu regenerace činil 300 tisíc korun.

Antonín Jurčo a Jiří Srch
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Šumavská toulání zavedou posluchače nejen do zaniklých vesnic

Komunitní plánování sociálních služeb v novém roce 

Opravy památek města v roce 2018 (1. část)

(dokončení v příštím vydání RL)
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Zdravé město Prachatice se 
zapojuje do kampaně Stár-
nout bezpečně. Konkrétně 
edukativními přednáškami 
formou divadelních scének 
spojených s odbor ným 
výkladem a audiovizuální 
prezentací. Součástí těchto 
představení bude i hlaso-
vací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interak-
tivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení 
celé problematiky.
Dvě přednášky, na které si je třeba zarezervovat místa u koordinátorky 
Hanky RH+ Rabenhauptové na e-mailu hana.rabenhauptova@mupt.cz 
nebo prostřednictvím SMS na tel. 724 188 864, proběhnou v Prachati-
cích 15. ledna 2019 od 9.30 a od 13.00 hodin v Domě Křižovatka 
u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice. 
Účelem projektu je snížení nehodovosti seniorů a rozšíření pově-

domí o této problematice. 
Seznámení se specifiky cho-
vání seniorů v provozu 
a doporučená opatření při-
spějí ke zvýšení jejich bez-
pečnosti nejen na silnicích. 
Jedná se o představení 
potenciálu moderních asis-
tenčních systémů motoro-

vých vozidel, připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, 
cyklisty a chodce, upozornění na zdravotní omezení vyplývající 
z věku účastníka silničního provozu, informování o vedlejších účin-
cích léků a dalších rizikových faktorech. 
Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Obermaie-
rová a herec a zpěvák Jiří Štědroň (na snímku). Akce je u nás realizo-
vána za podpory Zdravého města Prachatice a SeniorPointu Pracha-
tice. Projekt Senior bez nehod je financován díky České kanceláři 
pojistitelů. Hanka RH+ Rabenhauptová

Mezinárodní den zdravotně postižených si od roku 1993 připomí-
náme vždy 3. prosince. Týká se lidí postižených fyzicky, smyslově, 
duševně či mentálně. V současné době žije na světě více než jedna 
miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. V našem 
městě je to něco kolem 12–15 %.
Jde nám především o pomoc, informovanost a vzájemné porozu-
mění a vzdělávání se v komunikaci a odstraňování lidských i archi-
tektonických bariér. Nabízíme pár základních pravidel komunikace 
(více na www.prachatice.eu): Komunikujte vždy s postiženým, 
ne jeho průvodcem, nechme mu jeho prostor (s pomůckami, vodí-

cím psem, k usazení), nabídněte pomoc, nevnucujte ji, mluvte zře-
telně, nezvyšujte hlas, v krátkých větách, odstraňte rušivé bariéry 
(např. v místnosti se sluchově postiženým vypnout rádio), respek-
tujme princip zpomalení (u seniorů), využíváme i neverbální komu-
nikaci, mimiku (např. u lidí se syndromem demencí). Zachovávejte 
vždy lidskou důstojnost.
Máte-li podněty k odstraňování architektonických bariér v našem 
městě či náměty k vylepšení komunikace, v odstraňování lidských 
bariér ve městě, napište nám na hana.rabenhauptova@mupt.cz.

Hanka Rabenhauptová

Hejtmanka předala ceny
Již sedmnáct let uděluje 
Sdružení českých spotře-
bitelů ocenění firmám, 
které tr vale naplňují 
nejen požadavky dané 
obecně závaznými před-
pisy, poskytují služby, 
uvádějí výrobky na trh, 
ale především se nad-
standardně chovají ke 
svým zákazníkům. Jsme 
rádi, že i letos bodovaly 
firmy z členské základny 
Jihočeské hospodářské 
komory v Prachaticích. Z rukou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany 
Stráské převzaly ocenění firmy NEUK s. r. o. – truhlářská a čalou-
nická výroba a ELIM s. r. o.  – výroba LED světelných zdrojů 
(na snímku jednatelé firmy Petr Mráz a Roman Pěsta).
Smyslem je upozornit nejen na potřebu péče o zákazníky, 
ale vyzdvihnout prodejce, kteří se ke svým zákazníkům chovají 
nad očekávání dobře. Těmto firmám ocenění pomáhá získat prestiž 
mezi dalšími zákazníky. Kateřina Třísková

ředitelka, Jihočeská hospodářská komora Prachatice

Pozvánka na ples JHK
Jihočeská hospodářská komora, Oblastní 
kancelář Prachatice srdečně zve všechny 
příznivce dobré muziky a tance na XIV. 
Společenský ples, který se uskuteční 
11. ledna 2019 v sále Národního domu 
v Prachaticích. Hraje TOP BAND, vystoupí 
Petra Černocká a Jiří Pracný. Vstupenky 
je možné zakoupit v kanceláři ObHK Pra-
chatice nebo rezervovat na tel. 608 572 
265. Kateřina Třísková

Odborné ošetření památné lípy
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí zajistil odborné 
ošetření památného stromu – lípy velkolisté v Chlístově u Lažišť. 
Chlístovská lípa s obvodem kmene 940 cm a odhadovaným stářím 
přibližně 700 let patří mezi největší a historicky nejcennější 
památné stromy na území republiky. Přes vysoké stáří si strom 
zachovává vitalitu, byť se jedná v podstatě již jen o torzo kmene 
se sekundární korunou.
V listopadu byla certifikovaným arboristou provedena výrazná 
redukce a stabilizace koruny a odstranění nestabilního pláště 
kmene. Byl proveden řez sekundárních výhonů a odlehčení větví 
ve spodních partiích koruny, to vše s cílem stabilizace rizikových 
částí stromu a současně se snahou o zachování vitality stromu. Pro 
dokončení stabilizace stromu bude následně během jara 2019 
v koruně stromu instalováno sedm bezpečnostních vazeb. Uvedená 
opatření by měla přispět k prodloužení životnosti a především 
k zajištění bezpečnosti stromu, v jehož blízkosti se nachází nemovi-
tost. Celkové náklady na ošetření stromu činí necelých 40 tisíc 
korun. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí

Aktivní Rada seniorů města Prachatice
Rada seniorů (RS) města Prachatice se sešla na radnici ještě před 
koncem roku a projednala působení jednotlivých členů pro další 
volební období (kopíruje volební období do zastupitelstva) a přináší 
podněty pro Radu města Prachatice.
Složení Rady seniorů města Prachatice: Miroslav Bojanovský, Alena 
Bínová, Jana Benešová, Jitka Sedlecká, Marie Bednárová, Stanislav 
Švancar, Jana Krejsová, Jana Holá, Zdena Hrůzová, Václav Rosa, 
Eliška Weysserová.
Jedno z největších témat bylo nájemné v sálech a prostorech města. 
Několik návrhů předložila RS i radě města k projednání. RS se 
zamýšlela i nad organizací Dne seniorů 2019, seniorského bálu, 
kampaně Dobrovolník s kytičkou 2019 a také Seniorských hrátek 
nebo nad kalendáriem seniorských aktivit, které nabízí www.kre-
bul.cz / SeniorPoint Prachatice pro všechny seniory, seniorské orga-
nizace a instituce. Hanka Rabenhauptová

Přednášky mají přispět ke snížení nehodovosti seniorů

Zdravotně postižení nejsou jen lidé na vozíku a nevidomí
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Tajemství dřeva v Paraplíčku
Další tematický den v Para-
plíčku nás tentokrát zavedl 
do lesa. Mezi děti přišla víla 
Březinka se skřítkem Boro-
váčkem – paní učitelky Ště-
pánka a Lenka – a za pomoci 
šikovných dětí  odhalily 
tajemství dřeva. Během 
scénky se děti dozvěděly, 
kde se dřevo bere, které 
stromy jsou jehličnaté, které 

listnaté, kde rostou a co všechno se ze dřeva vyrábí.
A jak to vypadá v podzimním lese? Skřítek Borováček dohlíží na zví-
řátka, aby si připravila zásoby i pelíšky na zimu a víla Březinka zase 
na to, aby žádný listnatý strom nezapomněl shodit listí. Děti, pomů-
žete jim? Jistěže ano! Měli celou školku výborných pomocníků. 
Úkoly, které na děti čekaly v jednotlivých třídách, byly hodně zapek-
lité. V první třídě se z obrázků zvířátek skládaly zvířecí rodiny a hle-
daly se stíny zvířat, ve druhé se čichalo a poznávaly se lesní vůně – 
třeba sušené houby voněly krásně a kůra z pomeranče? Ta přeci 
z českého lesa vůbec není. Děti to poznaly a poplést se nedaly. 
Ve čtyřce se zkoumaly hmatové krabičky a největší úspěch měla dře-
věná překážková dráha ve třetí třídě. V roli lesních zvířátek si děti 
vyzkoušely, co všechno je třeba v lese zdolat a překonat cestou k tep-
lému pelíšku.
Podzimní les usnul a děti šly do svých tříd obohacené o nové 
poznatky, zážitky, radost ze společných chvil a s obrázky Březinky 
a Borováčka pro hezké vzpomínání.

Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko
Foto Lenka Píchová

Letní činnost domu dětí brzy na webu
Dům dětí a mládeže Prachatice zahájí již v lednu 2019 přípravu letní 
činnosti. Sledujte naše stránky www.ddm-prachatice.cz, kde kon-
cem ledna a začátkem února zveřejníme nabídku letní činnosti 
DDM a bude spuštěno on-line přihlašování.
Kromě příležitostných akcí zahájíme rok 2019 předmětovými sou-
těžemi vyhlašovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy: 16. ledna okresní kolo dějepisné soutěže, 29. ledna okresní 
kolo v českém jazyce a 30. ledna okresní kolo matematické soutěže.
V následujícím období nás čekají například 1. února pololetní prázd-
niny v DDM a 10. února pořádáme tradiční „Velký dětský karneval“ 
od 15 hodin v Národním domě na téma „Mimozemšťané“.

Marcela Vitoulová, DDM Prachatice

Mladí tanečníci v divadle
Adventní taneční večer 
ZUŠ Prachatice 10. pro-
since připravila s téměř 
šedesáti dětmi učitelka 
Olga Pilátová. Choreo-
grafie začínající pohád-
kovými příběhy a nála-
dami ročních období 
vyvrcholily vánočním 
Haleluja. Jakub Weiss, foto Kateřina Přibylová

Festival poezie také v Prachaticích
Festival Den poezie probíhá každoročně v desítkách měst České 
republiky jako hold básnickému velikánu K. H. Máchovi a již něko-
lik let je počtem akcí nejroz-
sáhlejším festivalem poezie 
v naší zemi. Letošní 20. roč-
ník se konal od 11. do 25. lis-
topadu s podtitulem Nebát 
se. Motto nás inspirovalo 
k rozmanitým způsobům 
zpracování: první a třetí roč-
n í k y  s e  n e b á l y  p u s t i t 
do vlastních tvůrčích sloves-
ných experimentů a odhod-
laně se vrhly i do tvorby 
melodramů či dramatizace 
svých textů. Druháci se 
nebáli  poměřit  své síly 
s Erbenem a využili jeho veršů k dramatickému, loutkovému, filmo-
vému, písňovému i parodickému zpracování. Někteří beze strachu 
přizvali ke hře s poezií rodinné příslušníky, děvčata ze 4. ročníku 
překonala ostych a nebála se vyjít s poezií do ulic. Přehlídka toho 
nejzajímavějšího – textů, vystoupení i videoklipů – proběhla v klu-
bovně domova mládeže a všechny výkony sklidily zasloužený 
potlesk. Jana Pavlíčková, SPgŠ Prachatice

Besedovali jsme s rodilým mluvčím

Dne 21. listopadu 2018 jsme u nás ve třídě besedovali s rodilým 
mluvčím. Zástupkyně paní ředitelky přivedla nějakého pána a řekla 
nám, že tento muž mluví jen anglicky. Zpočátku jsme měli strach, 
ale po chvilce jsme pochopili, že je to úplně zbytečné. Mr. Eric B. 
Dunn (na snímku Šárky Grabmüllerové) byl velice sympatický 
a hodně s námi komunikoval. První hodinu s námi mluvil, ptal se 
na naše jména a další otázky o nás. Překvapilo nás, jak krásně umí 
vyslovovat česká jména. Dále nám povídal o svém životě. Vyprávěl 
nám, že hodně cestoval, jaké země navštívil a že skoro nechodil 
do školy.
Druhá hodina byla zaměřená na rozdíly mezi Čechy a Američany. 
Rozebírali jsme stravování, kde jsme se dozvěděli, že ač naše česká 
kuchyně rozhodně není dietní, tak stále je mnohem zdravější než 
ta americká. Dále jsme se věnovali kulturním rozdílům obou zemí. 
Velmi zajímavé nám přišly informace o úsměvech v Americe, které 
mají předepsaný vzor, a to že formální úsměv je stejně velký jako 
dva prsty, tedy lze říci, že Američané se smějí „na dva prsty“. Beseda 
byla velmi zajímavá a přínosná. Moc nás bavila. 

Klára Hušková a Daniel Petráš, žáci 9.A ZŠ Vodňanská

Nelehkou práci pracovníků odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Prachatice v rámci odborné praxe si od roku 2003 vyzkoušelo již 
200 studentů a studentek. Byli to zejména studenti Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy sociální Pra-
chatice.
Praktické znalosti také čerpalo několik studentů Masarykovy uni-
verzity v Brně, Karlovy univerzity v Praze. Studenti mají možnost 
„ochutnat“ téměř vše, co výkon sociálně právní ochrany dětí a soci-
ální ochrany obnáší. V praxi to znamená např. přítomnost při opat-

rovnických jednáních u soudu (spory rodičů o děti, výživné, rozho-
dování o rodičovské odpovědnosti a kompetencích), při výslechu 
mladistvých a nezletilých delikventů na policii, návštěvy dětí v dět-
ských domovech. Pro studenty je podnětné vidět naživo práci s jed-
notlivcem i rodinou, s klienty ve vyloučené lokalitě, práci se seniory 
apod. Kladnou zpětnou vazbou je pak upřímné poděkování od stu-
dentů a jejich poznání, že tato práce s lidmi je velmi náročná, a že ji 
nemůže dělat každý.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Studenti poznávají, co obnáší sociálně právní ochrana dětí

Autorka článku se žákyněmi 4. ročníku Anetou Verb-
nou a Sabinou Pálovou. Foto Lenka Křemenová
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v listopadu 2018

Pozor: Černý kašel se vrací, počet nemocných narůstá

Jakub Kopecký
Lada Jiravová
Tereza Štepánková
Barbora Sufčáková
Ivan Šimčík

Ondřej Nemergut
Jiří Vorlíček
Jonáš Ondok
Jan Kuna

U děvčat bylo každé jméno jedinečné, u chlapců se opako-
vala dvakrát  jména Jan, Jiří a Matyáš.

Jarmila Pešková, matrikářka

V listopadu 2018 se v Prachaticích narodilo 29 dětí: 
18 chlapců a 11 děvčat.
Od 1. do 30. listopadu 2018 se narodilo devět dětí s trva-
lým pobytem v Prachaticích a ke  zveřejnění jména a pří-
jmení dali rodiče souhlas:

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XXI., číslo 1, uzávěrka 13. prosince 2018.
Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává město Prachatice v nákladu 4900 ks, http://www.prachatice.eu
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a neuveřejnění příspěvků.

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.

Výzva nejen pro studenty
Studentská rada města Prachatice na svém 
prvním jednání dostala úkol k zamyšlení 
ohledně návrhů prvků na workoutové hřiště. 
Zajímavé prvky by jistě potěšily také handi-
capované sportovce (využívat je ale můžou 
všichni – děti, mládež, dospělí, senioři …)
Napište nám do 10. ledna 2019 na hana.
rabenhauptova@mupt.cz) nebo doručte 
na podatelnu městského úřadu s uvedením 
Hanka RH+ W-HŘIŠTĚ, jak by mohlo vypa-
dat workoutové hřiště v Prachaticích např. 
v Parku mládí. Řekněme, do jednoho mili-
onu korun. Nejzajímavější návrhy odmě-
níme. Hanka RH+

Jednou větou: Svoz odstrojených, k popelni-
cím a kontejnerům na komunální odpady 
shromážděných vánočních stromků 14., 15., 
21., 22., 28. a 29. ledna 2019. (vam)

Talentovaní žáci převzali pamětní listy a knihy
Ve středu 28. listopadu 2018  se v sále Národního domu uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
již 15. ročníku Talentu okresu Prachatice. Jedná se o společnou iniciativu měst Prachatice 
a Vimperk k ocenění žáků, kteří dovednostmi, schopnostmi, pílí a pod vedením svých uči-
telů dosáhli významného úspěchu v některé z daných oblastí v uplynulém školním roce 
2017/2018.
Tradičně byly vyhlášeny kategorie humanitní, přírodovědná, sportovní, technická a umě-
lecká. Každá kategorie je dále členěná do dvou věkových skupin: kategorie I (10–15 let) 
a kategorie II (16–19 let).
V letošním roce přišlo z osmi škol prachatického okresu celkem 60 nominací v osmi kate-
goriích jednotlivců a 10 nominací v kategorii kolektivů. Šestičlenná porota vybrala z celko-
vého počtu nominovaných 39 žáků a studentů a šest kolektivů. Všichni nominovaní obdr-
želi od starosty města Prachatice Martina Malého a starostky města Vimperk Jaroslavy 
Martanové propagační materiály a pamětní list. Ocenění žáci dostali navíc jako dárek 
novou knihu „Z Prachatic za poznáním“. Všem nominovaným a oceněným ještě jednou 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Nominovaní za prachatickou část:
Marie Benešová Gymnázium Prachatice kategorie humanitní II
Martin Bican Gymnázium Prachatice kategorie humanitní, přírodovědná II
Helena Eichlerová Gymnázium Prachatice kategorie humanitní II
Vít Neužil Gymnázium Prachatice kategorie humanitní, přírodovědná II
Kristýna Havrdová Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná I
Jan Kouba Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná I
Pavla Kozlerová Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná I
Kristina Kratochvílová Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná I
Matěj Novotný Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná I
Dominika Jurčová Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná II
Tomáš Jurčo Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná II
Pavel Ludačka Gymnázium Prachatice kategorie přírodovědná II
Berenika Drhová ZŠ PT, Zlatá stezka 240 kategorie sportovní I
Petr Hodina ZŠ PT, Zlatá stezka 240 kategorie sportovní I
Jan Trpka ZŠ PT, Zlatá stezka 240 kategorie sportovní I
Lucie Dejmková Gymnázium Prachatice kategorie sportovní I
Lenka Fidlerová Gymnázium Prachatice kategorie sportovní I
Michaela Šulecová Gymnázium Prachatice kategorie sportovní I
Nela Viktorová Gymnázium Prachatice kategorie sportovní I
Jitka Burešová Gymnázium Prachatice kategorie umělecká I
Ivo Rolčík Gymnázium Prachatice kategorie umělecká I
Tomáš Mayer Gymnázium Prachatice kategorie umělecká II
Kolektiv:
Prima Gymnázia Prachatice v kategorii sportovní

Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Černý kašel je již několik let na vzestupu a ohrožuje nejen děti, ale i dospělé. Četnost onemocnění odpovídá stavu ze 60. let 20. století. 
Proto chraňme zdraví své i svých blízkých očkováním.
Původce infekčního onemocnění černého kašle je bakterie Bordetella pertussis. Černý kašel se přenáší vzdušnou cestou – kapénkami. 
Je vysoce nakažlivý. Bakterie černého kašle produkuje jed, který napadá tkáň v průduškách, oslabuje jejich funkci, což způsobuje nedo-
statek vzduchu v plicích, a tudíž kašlání. První fáze onemocnění se vyznačuje kašlem a rýmou. Později nastupuje horečka, dusivý, dávivý, 
zajíkající a neutuchající kašel. Nemocný se nemůže nadechnout – chybí mu kyslík, dusí se. Často se tato nemoc šíří v úzkém každodenním 
kontaktu v rámci rodiny a přátel.
Černý kašel se vyskytuje během celého roku, hlavně na podzim a v zimě. Doba od nakažení do propuknutí nemoci je v rozmezí týdnu 
až 14 dnů. Onemocnění probíhá jak u dětí, tak dospělých. Dospělí mohou být zdrojem nákazy, aniž by to věděli, že mají závažné infekční 
onemocnění a rozšiřují ho dál.
Týdně přibývá v České republice 20 až 25 nových případů onemocnění černým kašlem. Do konce roku 2018 se počet nových případů 
může přiblížit tisícovce nemocných (zdroj Státní zdravotní ústav). Onemocnět může kdokoliv, na životě mohou být ohroženi novorozenci 
i senioři. Se zvýšeným rizikem lze počítat u pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí.
Jak se chránit proti černému kašli? Proti černému kašli se v České republice očkují pouze děti. „Hexavakcína“, která chrání  před záškr-
tem, tetanem, černým kašlem, žloutenkou typu B, invazivním onemocněním vyvolané Haemophillem influenzae b a přenosnou dětskou 
obrnou, ochraňuje děti od kojeneckého a batolecího věku přes předškoláky zhruba do 18 až 19 let věku. Poslední přeočkování u dětí se 
děje touto vakcínou v 10 až 11 letech. 
Očkovat proti černému kašli by se měli i dospělí, aby se snížilo riziko přenosu nemoci na nejmenší děti, které ještě očkovány být nemo-
hou. Národní imunizační komise doporučuje v dospělosti alespoň jedno přeočkování. Vhodné je zejména pro ženy plánující těhotenství, 
lidi pečující o děti mladší 12 měsíců a pro zdravotnický personál, který je v kontaktu s novorozenci. Ochranu proti černému kašli formou 
očkování si může dobrovolně zvolit každý z nás, který chce chránit své zdraví a zdraví svých blízkých. Zpracovala Jana Krejsová.
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Třídění odpadu přímo u rodinných domů uleví skládce
Josef Starý – vedoucí sběrného dvora a kompostárny
Narodil se v roce 1967 v Prachaticích, kde absolvoval základní školu 
ve Vodňanské ulici. V roce 1981 nastoupil na Střední zemědělskou 
školu do Písku (obor rostlinná výroba). Maturoval v roce 1985 
a ve studiu stejného oboru pokračoval na Vysoké škole zemědělské 
České Budějovice a navíc se specializoval na integrovanou ochranu 
rostlin. Studium zakončil státnicemi v roce 1990. V rámci náhradní 
vojenské služby se dostal k technickým službám (nejdříve ve Vim-
perku, poté v Prachaticích). Po jejím ukončení (1991) začal pracovat 
na Městském úřadu Prachatice jako referent životního prostředí. 
Po dvou letech přešel jako referent odpadového hospodářství 
na okresní úřad. Po zrušení okresních úřadů (2003) se vrátil 
na městský úřad, kde už fungoval samostatný odbor životního pro-
středí (předtím byl součástí odboru stavebního). V roce 2015 z postu 
zástupce vedoucí odboru životního prostředí odešel pracovat 
k Technickým službám Prachatice. Ženatý, manželka Jiřina, syn 
Tomáš (27 let) a dcera Veronika (20 let). Ke koníčkům řadí přírodu, 
zahrádkaření, akvaristiku, čtení válečné a sci-fi literatury.

Z městského úřadu jste ze slušné funkce odešel šéfovat novému 
sběrnému dvoru a kompostárně. Bylo to těžké rozhodování?
 Docela ano. Dvacet tři let úřednické práce je přece jen hodně 
dlouhá doba. Ale ta práce mě přestala naplňovat. Papírování narůs-
talo, člověk se dostával míň a míň do terénu, taková práce ztrácela 
smysl. Možná to bylo i částečné vyhoření. Dostal jsem se k vyřizo-
vání dotací na nový sběrný dvůr, dělali jsme si z toho legraci, že si 
do něj půjdu sednout, až začne fungovat … Když přišel jednatel tech-
nických služeb, že shání někoho, kdo té problematice trochu 
rozumí, vzal jsem si na  rozhodování o jeho nabídce asi dva měsíce. 
Pak jsem mu na ni kývnul. Samozřejmě se celá záležitost musela 
probrat s vedením města, aby jednatel nebyl nařčen, že přetahuje 
zaměstnance městského úřadu. Vzájemná dohoda situaci vyřešila.

Technické služby Prachatice jste poznal už při náhradní vojenské 
službě, na sběrný dvůr a kompostárnu jste za městský úřad vyři-
zoval dotace. Pomohla vám znalost prostředí?
 Náhradní vojenská služba vlastně namodelovala moje budoucí 
zaměstnání. Dělal jsem běžné manuální práce – zametání chodníků, 
v létě sečení trávníků – tehdy ještě částečně i kosou, později s prv-
ním traktůrkem. Při této činnosti jsem se dal do řeči s bývalým sta-
rostou ing. Černým, který mi nabídl, po ukončení náhradní vojen-
ské služby, práci na městském úřadu. Mimochodem stejné činnosti 
vykonávám, když je potřeba, i jako vedoucí sběrného dvora a kom-
postárny. Občas je třeba vzít do ruky lopatu nebo koště a něco 
zamést. Práce je daleko pestřejší než na úřadu.

Zatěžuje vás i ve sběrném dvoře přebujelá administrativa?
 Je to různé. Většinou na začátku měsíce je víc papírování. Zhruba 
od poloviny měsíce se to zlepšuje, dostávám se častěji k jiné třeba 
i k manuální práci. To mě poslední dobou naplňuje víc, než když je 
člověk zavalený papíry. Sběrný dvůr a kompostárnu obsluhují 
momentálně, včetně mě, tři zaměstnanci. Další pracovníky využí-
váme na třídění a lisování papíru.

Jaký byl pro sběrný dvůr a kompostárnu rok 2018?
 Moc se nelišil od předchozích dvou let. Je pravda, že jsme ve sběr-
ném dvoře v rámci další dotace rozšířili původní kapacitu a částečně 
jsme zastřešili stání na kontejnery, takže do nich neprší. Také jsme 
v roce 2018 dostali větší kolový nakladač, původní je menší a je 
vhodný jenom na určitou práci. Kvůli suchu jsme se obávali nedo-
statku bioodpadu, což se naštěstí nevyplnilo. Úbytek bioodpadu 
jsme nezaznamenali i díky tomu, že k nám bioodpady vozí i okolní 
obce – Nebahovy, občané ze Žernovic, z městyse Dub.

Co vás čeká v roce 2019?
 V novém roce začíná platit upravená vyhláška o biodpadech, která 
zavádí celoroční sběr bioodpadu. Dosud to bylo od dubna do listo-
padu. Ponovu by se měl bioodpad sbírat po celý rok. Přes zimu to ale 
bude problém, což se ukázalo při posledním listopadovém svozu. 
Ve sběrných nádobách bioodpad přimrzl a nebylo možné je vysypat 
a vyvézt. Lidem, kteří volali, jsme se snažili vysvětlit, že nádoby 

vyvezeme v náhradním termínu, až to dovolí klimatické podmínky. 
Ukazuje se, že nařízení vyhlášky v praxi nepůjde úplně do písmene 
splnit. Jinak nás v roce 2019 čeká běžný provoz, budeme zpracová-
vat dovezený bioodpad na kompost a třídit odpady tak, aby jich 
co nejméně končilo na skládce a co nejvíc se jich dál využilo.

K tomu má přispět i rozšíření pilotního projektu z roku 2018. 
Kde se s ním Prachatičtí setkají?
 Pilotní projekt město zkoušelo v roce 2018 ve dvou vilových čtvr-
tích, kde se rozdělily mezi občany nádoby na papír a plast. Dá se 
říct, že se projekt osvědčil, vzrostlo množství vytříděných odpadu. 
Občané je nemusí donášet příliš daleko, nádoby mají přímo u domů. 
Tento projekt se v roce 2019 rozšíří v podstatě na celé město mimo 
sídlištní zástavbu. Rodinné domy, které budou mít zájem, se vybaví 
nádobami na směsný komunální odpad, na bioodpad, na papír 
a na plasty. Tím by mohlo dojít k dalšímu snížení množství komu-
nálního odpadu a ke zvýšení množství vytříděného dále využitel-
ného odpadu. Je třeba si uvědomit, že v brzké budoucnosti bude 
skládkování netříděného komunálního odpadu podstatně dražší 
a pokud nebudou občané víc třídit, vzroste poplatek za popelnice.

Máte zkušenosti v odpadovém hospodářství. Kam směřuje?
 S prvními zákony o životním prostředí po roce 1990 bylo vše rela-
tivně snadné, protože byly jednodušší a srozumitelnější předpisy 
a nebylo tolik byrokracie. Dneska už jsou zákony o odpadech tak 
složité a rozsáhlé, že už se v nich běžný občan i středně zdatný úřed-
ník těžko orientují. Pomalu vyžadují právnické vzdělání, což je 
ke škodě věci. Lidé, kteří se předpisy nechtějí řídit, je prostě nebu-
dou plnit, ať budou zákony sebedokonaleji napsané. Firmy a občany, 
kteří se je snaží dodržovat, neustálé zvyšování byrokracie kolem 
odpadového hospodářství hrozně zatěžuje. A nepoctivce to stejně 
nepostihne, což je patrné i v každodenním životě. Normální občan 
spaluje v kamnech dřevo, uhlí nebo topí plynem, ale najde se pár 
jedinců, kteří nacpou do kotle PET láhve a všechno možné. Proto se 
vydá zákon, že se budou kontrolovat všechny kotle a komíny. 
Poctivé lidi to otravuje, a nepoctivci to budou dělat dál třeba v noci. 
Současný problém odpadového hospodářství vidím ve směsných 
plastech. Je jich čím dál víc, není o ně zájem, jejich zpracování 
je problematické. Chybí možnost směsné plasty dál využít napří-
klad ve spalovně nebo v teplárně k výrobě tepla a elektrické energie. 

Vyptával se Václav Malina.
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