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Starostův 
sloupek
Občas se mi stane, 
že se mě někdo zeptá, 
jak je to s našimi pa-
mátkami ve městě, 

zda se ještě něco opravuje apod. Pravdou je, 
že na první pohled si běžný občan nevšimne, 
že by se ještě v oblasti památkové péče u nás 
v Prachaticích něco dělalo. V historickém já-
dru už lešení moc vidět není, a pokud ano, tak 
stojí u soukromých objektů. Je to tím, že jsme 
opravy fasád památkově chráněných domů 
v majetku města už dokončili. Poté jsme něko-
lik let opravovali vstupy do domů, dvorky 
či zadní trakty. V posledních dvou letech jsme 
upřeli pozornost na opravy sklepních prostor, 
kde bylo skutečně co opravovat. Ne zřídka do-
cházelo v důsledku statického narušení zdí 
ve sklepích historických domů dokonce 
i ke statickým poruchám nosných zdí. Ty nej-
větší opravy jsou již za námi. V letošním roce 
budeme rekonstruovat jeden z posledních do-
posud neopravených sklepů, a to rozsáhlé 
sklepní prostory pod objektem Národního 
domu. V letošním roce započne rovněž prů-
zkum podzemních prostor v historickém jádru 
města a jeho blízkosti, abychom už jednou pro 
vždy věděli, zda je něco na příbězích o chod-
bách pod povrchem nejenom historického já-
dra města pravdivého či není. Pokud by se ale-
spoň část těchto starých příběhů a informací 
potvrdila, bylo by to určitě dobře a podzemní 
chodby by mohly turisticky zatraktivnit naše 
město. Co se památek dále týká, dostal jsem 
velice příjemnou zprávu. Kaple sv. Markéty, 
která se nachází na stejnojmenných lázních, 
získala titul Historická památka Jihočeského 
kraje roku 2018 a postoupila tak ve své kate-
gorii do celostátní soutěže. Veřejnosti možná 
také neunikla informace, že město začalo činit 
kroky směřující k vykoupení chátrajícího 
domu v Klášterní uličce s čp. 181 od exeku-
tora. Pokud by se odkup za rozumných podmí-
nek podařil, město by nechalo zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci 
a následně by se snažilo získat fi nanční pro-
středky z fondů Ministerstva kultury na jeho 
záchranu. Pro vzhled historického jádra města 
by to bylo určitě skvělé, neboť je to v součas-
nosti dům v centru města jednoznačně v nej-
horším stavu. Martin Malý

Investiční projektové záměry prachatických škol
Ve školách zřizovaných městem Prachatice se zamýšlejí, jak ještě více zvelebit školy a zkvalitnit 
výuku. Podrobnosti nám sdělily ředitelky škol.
MŠ Prachatice, Helena Turková Kubátová: O letních prázdninách bude Mateřská škola Prachatice 
na odloučeném pracovišti Česká pokračovat v realizaci projektu „Učíme se v zahradě“ – revitalizací 
zahrady 3. etapa. První dvě etapy byly dokončené v roce 2015. Mateřská škola na ně získala dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí. V tomto školním roce se podařilo získat finanční prostředky ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR na třetí etapu, tedy na dokončení revitalizace celé školní zahrady.
ZŠ Prachatice, Národní 1018, Hana Bolková: Naše investiční projekty se budou odvíjet od získaných 
dotací.  V každém případě ale budeme realizovat nákup konvektomatu do školní jídelny. Dále bychom 
rádi realizovali rekonstrukci sportoviště pro skok daleký na školním hřišti (žádost na KÚ) a vybudování 
učebny pro Montessori třídu. Chceme podat žádost do IROP a realizovat novou jazykovou laboratoř.
ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Petra Sandanyová: Největší investiční akcí letošního roku na ZŠ Vod-
ňanská bude rekonstrukce podkroví – vybudování nových učeben pro výuku cizích jazyků, matematiky, 
zeměpisu a výpočetní techniky, dále ve 2. patře budovy bude vybudována učebna chemie a fyziky, 
výměna stávajícího výtahu za nový, rekonstrukce školní zahrady, plotů, vjezdu do areálu školy, nové 
datové sítě v celé budově školy a s tím vším související vybavení.
ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, Lenka Králová: Pro období od ledna 2019 do prosince 2020 získala 
škola finanční prostředky od MŠMT na realizaci tzv. Šablon ve výši přes 1,2 milionu korun. Díky tomuto 
projektu budeme moci pořádat projektové dny ve škole i mimo ni a rozvíjet logické myšlení a čtenářskou 
gramotnost žáků nad rámec povinných osnov. Dotace se dotkne i spolupráce učitelů, doučování žáků 
a možnosti mít na škole speciálního pedagoga. Dalším projektem je rekonstrukce elektroinstalace v tělo-
cvičně školy. Tato akce bude uskutečněna v letních měsících díky podpoře z Nadace ČEZ ve výši 90 % cel-
kových nákladů, tedy částkou 450 tisíc korun (naše spoluúčast činí 50 tisíc). Na další úpravu školní 
zahrady v přírodním stylu získala škola 365 tisíc korun. Ty jsou určeny na výstavbu jezírka, kamenného 
ohniště, infopanelů a založení vrbového teepee. V tomto projektu se škola podílí částkou 64 tisíc korun. 
Kofinancující podíly obou projektů budou hrazeny z prostředků školy, což je dohromady včetně vlastních 
zdrojů 929 tisíc korun. V lednu byly podány žádosti o krajské dotace v oblasti sportu, primární prevence 
a environmentální výchovy. Čeká nás rok nabízející nadstandardní projekty ve vzdělávání, ale i v zázemí 
školy.
Držíme palce, aby se vše podařilo zrealizovat.  Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu  
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Žáci ze Zlaté stezky
ochutnali v Pekařství Cais ve Vla-
chově Březí kvásek, zadělávali 
na chleba a váleli preclíky. Vrcholem 
tvořivého workshopu Jihočeské hos-
podářské komory pro ně byla výroba 
koblih. 

Děti z Paraplíčka
pomáhají ptačím a zvířecím kama-
rádům přečkat zimu. Ptáčkům 
do krmítek sypou semínka , 
na stromy a keře věší lojové koule 
a veverkám dávají pod strom 
oříšky. 

Jaroslav Pangl se těší na moderní učebnu chemie v ZŠ Vodňanská: „Stávající vybavení je staré i půlstoletí.“ Foto Václav Malina
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Exkurze do srdce teplárny slavily úspěch

Zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Tepelné hospodářství přivítalo v únoru v prostorách centrální 
kotelny hned tři exkurze.
První návštěvou byl téměř kompletní odbor životního prostředí 
Městského úřadu Prachatice, který opět projevil zájem o seznámení 
s provozem a novinkou v oblasti snižování emisí spalinovým venti-
látorem s recirkulací škodlivých spalin. Další dvě návštěvy patřily 
našim nejmenším. S potěšením jsme přivítali školáky z 3.A a 3.B 
základní školy Vodňanská. Odpovědí na upřímné dětské dotazy 
a role průvodce se tradičně zhostil vedoucí provozu Kamil Sedlecký. 
Zábavnou formou provedl školáky a třídní učitelky celým energetic-
kým komplexem a vysvětlil mnohé z provozu kotelny. Z pohledů 
dětí i pracovníků městského úřadu bylo vidět nadšení a upřímný 
zájem o výrobu a distribuci tepla. Děkuji třídním učitelkám Dagmar 
Hudeck a Renatě Lustigové za návštěvu a vedení dětí k technice 
a odboru životního prostředí za zájem o nové technologie v oblasti 
snižování emisí. Petr Kolín, jednatel společnosti

Foto Pavel Hraba 

Vážení rodiče, pro nadcházející školní rok 2019/2020 jsou zápisy 
na všech základních školách v Prachaticích vyhlášeny na pátek 
5. dubna (od 14.00 do 17.00 hodin) a sobotu 6. dubna 2019 (od 9.00 
do 11.00 hodin).
V souvislosti s touto informací připomínáme povinnost zákonného 
zástupce přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 
2013 a také dítě, kterému byl ve školním roce 2018/2019 udělen odklad 
povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci mají právo pro 
své dítě zvolit jakoukoliv základní školu v celé České republice, v pří-

padě naplněné kapacity se přednostně přijímají žáci dle příslušných 
spádových obvodů určených vyhláškou zřizovatele školy. Rodiče 
k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Bližší infor-
mace budou zveřejněny na webových stránkách našich škol a města 
Prachatice. 
Závěrem dovolte ještě krátkou informaci o blížícím se zápisu do mateř-
ské školy, který bude 13. a 14. května 2019 (podrobnosti uvedeme 
v dubnovém čísle Radničního listu).

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Seminář poradil se žádostmi
Více než dvě desítky žadatelů projevily zájem o seminář o dotacích. 
Přítomni byli zástupci sociálních, kulturních, prorodinných či spor-
tovních organizací. Garantky je seznámily s podmínkami výzev, 
s vyplněním žádostí a povinných příloh, se způsobem doručení 
žádosti. Nechyběly informace o vyúčtování dotace.

Lenka Houšková, kancelář starosty

V bazénu pracují obkladači
i sádrokartonáři

Rekonstrukce plaveckého bazénu v Prachaticích pokročila. Řemesl-
níci v lednu 2019 dokončili stropy přístavby saunového světa 
vč. položení stropních panelů. Dokončili také skladby střechy 
(tepelná izolace plus střešní folie), objekt byl provizorně uzavřen, 
aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích uvnitř a v propo-
jení na stávající část. 
V bazénové hale byly dokončeny instalace bazénu, osazení a dopo-
jení odvodňovacího žlábku okolo bazénu, zahájeny práce na podla-
hovém topení vč. úpravy pro dodatečné osazení jeřábu pro vozíč-
káře. Pokračují sádrokartonové práce především na podhledech, 
v šatnách pro školy a fitness ve druhém nadzemním podlaží probí-
hají práce na obkladech a dokončování rozvodů vzduchotechniky. 
Stejně tak pokračuje dokončování centrálních šaten a prostoru saun 
a páry v prvním podzemním podlaží, kde došlo k zabetonování rýh 
po kanalizaci. Dokončují se rozvody kanalizace – napojení na bazén 
a vyrovnávací jímky.
Po dohodě s investorem začaly bourací práce na malém bazénu. 
Jsou kompletně odstraněny dlažby a obklady, lavice a demontovány 
staré rozvody. Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Kontrolní a fi nanční výbor
Zastupitelstva města Prachatice 

Zastupitelstvo města Prachatice na zasedání 17. prosince 2018 
schválilo složení kontrolního a finančního výbor pro volební období 
2018–2022.
Kontrolní výbor – předseda Vladimír Lang
Členové podle pracovních skupin:
 č. 1 – Dagmar Vymětalová, Jaroslav Pangl,
 č. 2 – Kateřina Třísková, Josef Pudivítr,
 č. 3 – Kateřina Wagnerova, Lukáš Raczký,
 č. 4 – Zdeněk Kňazovický, Zdeněk Krejsa.
Garantem výboru je Karel Pašek, tajemník městského úřadu. 
První jednání kontrolního výboru proběhlo 23. ledna 2019. Dle 
programu došlo k ustanovení jednotlivých pracovních skupin 
a k projednání návrhu plánu činnosti pro rok 2019 ze strany jednot-
livých členů výboru. Vladimír Lang, předseda kontrolního výboru
Finanční výbor – předseda Zdeněk Kollar
Členové: Robert Zeman, Miroslav Přída, Pavel Kubička, Jan Dudek, 
Marek Liška, Josef Fiedler, Roman Vlk, Petr Šrámek.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky obce. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitel-
stvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Výbor 
se schází podle potřeby. První jednání finančního výboru plánuji 
na březen. Zdeněk Kollar, předseda finančního výboru

Pozvánka na zastupitelstvo
Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Prachatice v současném voleb-
ním období 2018–2022 se koná 1. dubna 2019 (pondělí) v sále 
Národního domu na Velkém náměstí. Zahájení v 15.00 hodin.

Karel Pašek, tajemník MěÚ

Osadní výbory 2019–2022
Na zasedání Zastupitelstva města Prachatice byly 21. ledna 2019 
schváleny opět  tři osadní výbory. Budou pracovat v následujícím 
složení: 
Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky, Stádla 
Jaroslav Pangl (předseda), Lenka Přídová, Václav Koutný
Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice 
Jan Machala (předseda),  Václav Sitter, Eliška Weysserová
Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka
Milan Zaunmüller st. (předseda), Jana Brabcová, Jaromír Šverák.

Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Ke zpestření exkurzí tradičně patří objímání nejvyššího komínu ve městě (měří 64 m).
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Dne 21. ledna 2019 proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva města Pra-
chatice. Kromě bodů, které pro projednání připravila vládnoucí 
koalice, jsme v souladu s naším volebním programem připravili 
několik vlastních návrhů.
Všechny naše návrhy vycházely buď z konkrétních bodů nebo obec-
ných tezí strategického plánu města, který byl vládnoucí koalicí 
odsouhlasen v minulém volebním období, ale doposud nebyly uve-
deny v život. Vyjádřením naší vůle po spolupráci napříč politickým 
spektrem byly návrhy, aby členy pracovních týmů byli i zástupci 
koalice, nejlépe přímo ve vedení týmů. Dalo se tedy předpokládat, 
že naše návrhy směřující k lepší komunikaci veřejnosti s vedením 
města, podpoře turistického ruchu, oživení centra města měst-
skými trhy, zlepšení bytové politiky a zkvalitnění přípravy projektů 
budou všeobecně přijaty. Bohužel se ukázalo, že tomu tak nebude. 
Naše návrhy byly všechny 11 hlasy vládnoucí koalice zamítnuty. 
Není podstatné, jestli členové koalice hlasovali proti nebo se zdrželi, 
fakticky se v obou případech jedná o zamítnutí návrhu.
Prvním návrhem bylo vytvoření pracovního týmu, který by se zabý-
val bytovou politikou města. Nejedná se pouze o přidělování bytů, 
stanovení transparentních a jasných kritérií a priorit při přidělo-
vání bytů, ale například přehodnocení velikostní struktury bytů 
ve vlastnictví města, zhodnocení nabídky a účelnosti sociálních 
bytů, mapování potřeby a příprava startovacích bytů pro mladé 
rodiny, příprava nové bytové výstavby apod. Bez smysluplné argu-
mentace náš návrh na vytvoření pracovního týmu, ve kterém by 
pracovali jak zástupci koalice, tak opozice, přizvaní odborníci nebo 
různé dotčené subjekty, byl zamítnut.
Druhým návrhem bylo vytvoření týmu, který by se věnoval pod-
poře turistického ruchu a to jak v propagaci, tak ve zkvalitňování 
nabídky turistických cílů a služeb v Prachaticích. Jak propagace, tak 
nabídka turistických cílů mají v Prachaticích mnoho nedostatků. 
Propagace je chaotická bez materiálů zahrnujících kompletní 
nabídku cílů v oblasti památek, kultury, sportu, gastronomie, 
zážitků. Materiály nejsou propojeny na kvalitní webové stránky, 
chybí další propagace jako facebook, instagram, mobilní aplikace. 
Chybí jakákoli další podpora jako například turistický pas. Ve městě 
není městský kemp, významné možné turistické cíle (hřbitovní kos-
tel svatých apoštolů Petra a Pavla, Galerie Otto Herberta Hajeka, 
kaple sv. Markéty) nejsou běžně přístupné, z prachatického pod-
zemí je běžně přístupné pouze sklepení v jediném soukromém 
objektu atd. atd.
Chybí kvalitní komunikace a podpora subjektů podnikajících v ces-
tovním ruchu, nedostatečná je spolupráce s destinačním manage-
mentem PRO Šumavsko propagujícím oblast místního regionu. 
I v tomto případě náš návrh na vytvoření pracovního týmu, který by 

navrhoval opatření pro podporu turistického ruchu, byl zamítnut.
Třetím návrhem bylo vytvoření pracovní skupiny, která by se věno-
vala přípravě a následně organizaci městských trhů. Trhy úspěšně 
fungují ve stále větší míře v řadě měst a obcí, i námi na amatérské 
úrovni pořádané akce v Prachaticích ukazují, že o podobné akce 
mají lidé zájem, ověřený máme i zájem mnoha prodejců a místních 
producentů. Městský trh není pouze místem pro nákupy, jedná se 
i o podporu regionálních výrobců, možnost prodeje přebytků, mís-
tem setkávání, způsobem oživení centra města i místem setkávání, 
projevem vitality města. Na předchozím jednání zastupitelstva byl 
zamítnut náš návrh na vyčlenění finanční částky pro konání trhů, 
tentokrát jsme tedy navrhli vytvoření týmu, který by připravil pod-
klady pro kvalifikovaná rozhodnutí a pro konání trhů potřebné 
podmínky. I tento návrh byl vedením města bez smysluplné argu-
mentace zamítnut, přestože jsme navrhovali i zapojení zástupců 
vládnoucí koalice, nejlépe členem rady přímo ve vedení týmu.
Čtvrtým návrhem bylo vytvoření diskuzního fóra na webových 
stránkách města. Jedná se o běžný způsob komunikace radnice 
s veřejností s možností pokládání dotazů, připomínek, které jsou 
následně viditelné všem návštěvníkům fóra s opět všem viditelnými 
odpověďmi. Zavedení diskuzního fóra na webových stránkách 
města je výslovně uvedeno jako navrhované opatření pro zlepšení 
komunikace s veřejností ve strategickém plánu města, který byl 
v minulém volebním období vládnoucí koalicí schválen. Zdálo by se 
tedy, že přijetí tohoto bodu nebude nic bránit. Bohužel i tento bod 
byl zamítnut. Argumentace o složitosti, problémech, překážkách 
byla prezentací ve světle skutečnosti, že tato fóra v řadě měst běžně 
a úspěšně fungují, jednoznačně vyvrácena. Ani to ale nezměnilo roz-
hodnutí vedení města lepší komunikaci občanů s radnicí za každou 
cenu zabránit.
Pátým návrhem bylo seznamování zastupitelstva se stavebními 
záměry vedení města na veškeré pozemní a dopravní stavby vždy 
před formulací zadání projektu a před výběrovým řízením nebo 
jiným výběrem jejich zpracovatele. Kvalita realizací pozemních 
i dopravních staveb se odvíjí od kvality projektových prací a ty 
od kvality zadání. Zastupitelé města by měli být o takových zámě-
rech s předstihem informování, aby bylo možné předcházející deba-
tou ovlivnit kvalitu zadání a tím i výsledné realizace. Dosavadní 
praxe má za následek realizaci podprůměrných a často současně 
nehospodárných řešení. Po neplodné diskuzi o nepodstatných ved-
lejších tématech byl bez konkrétních argumentů i tento návrh 
zamítnut. Jedná se o absurdní situaci, kdy ani zastupitelé města 
reprezentující přibližně polovinu prachatických voličů nejsou 
seznamováni se zadáními a projekty na stavby připravované vede-
ním města. Jakub Nepustil, zastupitel města (Živé Prachatice)

V rámci uspořádání prachatické radnice po podzimních komunál-
ních volbách bych se ráda vyjádřila ke způsobu projednávaných 
námětů ze strany předně opozičních stran.
V obecné rovině je každý zvolený zastupitel od ustavujícího jednání 
zastupitelstva vázaný slibem, který ve smyslu § 69 zákona o obcích 
128/2000 Sb. zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Tento slib každý ze zvolených zastupitelů skládá sám za sebe a je 
tedy potřeba, aby k hlasování přistupoval stejným způsobem. Nic-
méně v rámci dosavadního průběhu hlasování různých projednáva-
ných bodů, předně těch předkládaných ze strany opozičních stran 
a subjektů, jsou většinově hlasovány 10 opozičními stranami pro 
a 11 koaličními strany proti či zdržel se bez ohledu na problematiku 
a závažnost. Po prostudování koaliční dohody, kterou uzavřely sub-

jekty Nezávislí, ČSSD a ANO, je zřejmé, že v případě hlasování 
jiným způsobem ve vytyčených bodech, než je dojednáno, okamži-
kem vzniku právoplatného usnesení končí koaliční dohoda. Ptám se 
však, co ostatní body, které nejsou předmětem této koaliční dohody, 
a přesto celá koalice jednomyslným hlasem takovéto návrhy nepod-
poří a nepodporuje bez jakéhokoliv zdůvodnění, mlčky. Subjekt 
KSČM, který oficiálně není zahrnut v koaliční dohodě, ale bez jehož 
prokazatelného hlasu by vedení město nebylo ustanovené, se chová 
naprosto stejně jako podepsané „oficiální“ koaliční strany. 
Jsem příliš jednoduchý člověk, který pokud má svěřené kompe-
tence související s veřejným blahem a  rozvojem, se snaží je naplňo-
vat co nejpečlivěji a svědomitě dle dostupných informací a předlože-
ných argumentů. Pro mě osobně přístup jedenácti členů zastupitel-
stva za Nezávislé, KSČM, ČSSD a ANO je velmi překvapivý a nepo-
chopitelný. Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)

Živé Prachatice informují

Průběh projednávání zastupitelstev města Prachatice

Náš program budeme postupně předkládat k projednání zastupitelstvu
Přestože je vládnoucí koalice stran a hnutí (NEZÁVISLÍ + KSČM + 
ANO + ČSSD) pravděpodobně rozhodnuta nepodpořit nic z našich 
předvolebních představ, budeme se průběžně snažit alespoň některé 
body dotýkající se přímo či zprostředkovaně kvality života nás, Pra-
chatičanů, odpracovat.

Proto budeme postupně některé body předkládat na jednání zastu-
pitelstev a třeba se nakonec povede pro ně získat podporu i někte-
rých ze zastupitelů koalice, kterým již  bude nepříjemné vše bořit 
namísto racionální spolupráce.

Robert Zeman, zastupitel města (PRO Prachatice)
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Rok 1990 (2)

Komerční banka, pobočka Prachatice, zahajuje 1. července 1990 
prodej obligací v nominálních hodnotách 1000–100 000 Kčs 
za pevnou úrokovou sazbu 8 % ročně, se splatností 5 let. * Bavorský 
ministr práce a sociálních věcí Gebhard Glűck navštívil náš okres 
v pátek 31. srpna v doprovodu poslance bonnského Bundestagu Fri-
tze Wittmanna. * Již od sedmé hodiny ranní 3. září se začínají 
k budově nové základní školy trousit první nedočkaví žáci. Ty nej-
menší, kteří přišli se svými rodiči poprvé, vítá i místopředsedkyně 
MěstNV. * Zvlášť významným se stal na zdejším gymnáziu první 
den nového školní roku pro šest desítek primánů ve dvou třídách 
nově zahajovaného osmiletého gymnázia. * Letošní kurz základní 
taneční a společenské výchovy pod vedením manželů Stehlíkových 
z Českých Budějovic byl zahájen 10. září ve VTS pod záštitou 
MěKS. * KC OF Prachatice pořádá 29. září ve VTS Prachatice reci-
tál předního českého písničkáře Jaroslava Hutky. Vstupné 30 Kčs. 
* Zástupci politických stran a hnutí prachatického okresu se sešli 
2. října na ONV, aby společně určili, kdo bude navrhnut vládě ČR 
na přednostu okresního úřadu. * Poradu k privatizaci jako první 
ze všech okresů svolalo vedení ONV na středu 3. října. Zúčastnili se 
jí zejména představitelé politických stran a hnutí okresu, ředitelé 
a zástupci odborových organizací a podniků, jichž je ONV zaklada-
telem a další odborníci. * Reorganizací stávajícího svazu invalidů 
bylo v Prachaticích založeno Sdružení zdravotně postižených 
na okrese Prachatice. * Závody na výrobu vzduchotechnických zaří-
zení Prachatice byly s účinností od 1. listopadu vyčleněny z podniku 
ZVVZ Milevsko a byl založen státní podnik Klima. * Miss 
Šumava. Tři disciplíny – společenský tanec, řečnické umění a samo-
zřejmě promenáda v plavkách – rozhodly o třech nejlepších v divácky 
vděčné soutěži Miss 90 ve středu 24. října v prachatickém hotelu 

VTS. * V městském divadle v Prachaticích se od 8. do 10. listopadu 
uskutečnil 23. ročník soutěže v uměleckém přednesu Zlatý klíč 
města Prachatic 1990. Spolu s krajským kulturním střediskem jej 
poprvé pořádalo MěstKS (předchozí ročníky OKS). * V páteční 
podvečer 23. listopadu byl v Prachaticích ustaven Klub erotické kul-
tury. Více než 20 zájemců bylo seznámeno s cíli a náplní práce 
tohoto sdružení. Připravuje se erotická burza, videoprojekce apod. 
* Zájem o navrácení majetku. Na prachatickém OBP a MěstNV 
jsme se dozvěděli, že v okresním městě se o navrácení majetku hlásí 
šest občanů. Jedná se o objekty, v nichž jsou umístěny prodejny 
(např. kožené galanterie, Pekárny, Švadlenka) nebo restaurace (např. 
pivnice Libín, nádražní hostinec). * Guinnessův country bál zaplnil 
v sobotu 10. listopadu mládím a vířivým tancem velký sál Domu 
techniky a kultury. * Výsledky komunálních voleb, na jejichž 
základě zanikly národní výbory všech stupňů, přinesly v rámci okresu 
vítězství Občanskému fóru (30, 4 %). Následovaly KSČ (16, 6 %) 
a Československá strana lidová (8, 2 %). Větší část úkolů zaniklého 
ONV převzal okresní úřad. Úkoly, které se týkají pracovních sil 
a zaměstnanosti, převzal okresní úřad práce. Sociální a důchodové 
záležitosti zajišťuje další nový úřad, okresní správa sociálního zabez-
pečení. * Velitel Okresní správy Veřejné bezpečnosti sděluje obča-
nům, že rozkazem ministra vnitra České republiky ze dne 29. listo-
padu 1990 byly zrušeny jednotky Pomocné stráže Veřejné bezpeč-
nosti a ke dni 30. listopadu 1990 rozpuštěny na celém území České 
republiky. * Na Úřadu práce v Prachaticích bylo k 30. 11. 1990 
registrováno 181 žádostí o zprostředkování zaměstnání. Zároveň 
je evidována nabídka 237 míst od organizací: 223 míst dělnických 
a 14 ostatních. * Slavnou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby 
budete mít možnost vyslechnout spolu s dalšími hudebními skvosty 
22. 12. od 19.30 hodin ve velkém sálu hotelu Park.

Vybral Pavel Fencl.

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

Policie láká do služebního poměru
Policie České republiky k zajištění bezpečnosti a pořádku v okrese 
Prachatice i v samotném městě Prachatice nadále přijímá nové poli-
cisty do služebního poměru.
Zájemci se mohou hlásit u personalistky Stanislavy Vachtfeidlové 
na územním odboru Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje 
v Prachaticích, tel. 974 236 400, e-mail stanislava.vachtfeidlova@pcr.
cz nebo osobně na adrese Pivovarská 4.
Jednou z podmínek přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou. 
Od 1. ledna 2018 může být, za splnění určitých podmínek, přijat 
i uchazeč s výučním listem bez maturity.  Stanislava Vachtfeidlová

Jednou větou Okrskové kolo soutěže ve zpěvu Jihočeský zvo-
nek uspořádá DDM Prachatice 27. března 2019 od 9 hodin.

Václava Kubíčková

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření 
v domácnostech pod názvem „Životní podmínky 2019“. Smyslem je 
získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je zís-
kat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Vlastní šetření proběhne od 2. února do 26. května 2019 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šet-
ření se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průka-
zem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občan-
ským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 
2019 je v Jihočeském kraji pověřena Viera Ziková, tel. 386 718 561, 
605 589 826, e-mail viera.zikova@czso.cz. Jana Sedláčková

ředitelka KS Český statistický úřad, České Budějovice

Kolik vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdra-
votně postižené osoby spravuje v Prachaticích komise 
pro vyhrazená parkovací místa?
Od roku 2013 je to na území města Prachatice 55 míst. 
V roce 2018 bylo přijato pět nových žádostí o vyhra-
zená parkovací místa pro těžce zdravotně postižené 

osoby. Nově byla přidělena čtyři vyhrazená parkovací místa. Na konci roku zůstalo vol-
ných devět vyhrazených parkovacích míst. Seznam čekatelů čítal na konci roku 2018 
celkem osm osob se zdravotním postižením. Těmto osobám nemůžeme vzhledem k jejich 
požadavku na umístění vyhrazeného parkovacího místa vyhovět. Komise se k posouzení 
nových žádostí sešla loni dvakrát. Některé záležitosti projednala kvůli rychlejšímu vyří-
zení žádosti čekatele na vyhrazené parkovací místo telefonicky nebo písemně prostřed-
nictvím e-mailu. Během roku 2018 vykonala tři fyzické kontroly míst v terénu. Ty slouží 

především ke zmapování aktuální situace – například zda jsou vyhrazená parkovací 
místa správně označena.

Proč nebyla některá vyhrazená parkovací místa obsazena?
Důvodem byla, jako již několik let, nabídka stávajících volných parkovacích míst nekore-
spondujících s požadavky na nově zřizovaná vyhrazená parkovací místa. Dalším důvo-
dem je, že žadatelé chtějí zřídit vyhrazené parkovací místo v oblasti, kde navyšování 
těchto míst již není možné.

Jaký je termín vydávání parkovacích karet v roce 2019?
Držitelé vyhrazených parkovacích míst si mohou vyzvednout parkovací karty 
od 1. do 30. dubna 2019 v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., 
SNP 559, Prachatice v hodinách pro veřejnost. Václav Malina, foto Adam Pošta

Na slovíčko … s Barborou Poštovou, garantem komise pro vyhrazená parkovací místa
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Účastníci Fóra Zdravého města diskutovali 19. února nad osmi 
tematickými oblastmi a sestavili „žebříček problémových priorit“. 
K jejich pořadí se mohou vyjádřit všichni občané, případně přidat 
podnět, který na jednání nezazněl.
Ověřovací anketa probíhá pouze prostřednictvím portálu Mobilní 
rozhlas, k němuž se připojíte z webu města přes záložku Život 
ve městě; Zdravé města a MA21; následně Soutěže, dotazníky 

ankety – Dotazník: 10 podnětů obyvatel našeho města. Už víme, jaké 
jsou …Souhlasíte s nimi? (2019). 
Anketa je otevřena do 11. března. Z důvodu zachování přesnosti 
šetření probíhá ověření hlasujícího přes speciální kód zaslaný 
SMS. Hlasovat je možno i z veřejně přístupných počítačů např. 
v Městské knihovně Prachatice.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21

Cílem projektu je probudit v seniorech zájem o média a naučit je 
zdravě konzumovat jejich obsah.
Beseda o fake news a dezinformacích začne 6. března 2019 
v 10.00 hodin v Radničním sále v Prachaticích. Organizuje 

ji město a klub SenSen Prachatice. Informace nikdy nebylo 
snazší získat, stejně tak ale nebylo snazší se v nich ztratit. 
Senioři jsou v tomto směru, nikoliv vlastní vinou, zranitelní 
dvojnásob. Hana Rabenhauptová

Přestože během podzimu loňského roku byla každá dotčená domác-
nost informována dopisem o chystané změně svozu odpadů 
od nového roku, s článkem v listopadovém Radničním listu a dále 
i v prosincovém vydání, kde byl vložen harmonogramu svozu pro 
rok 2019, stále přichází dotazy k stávajícímu svozu odpadů.
Od ledna 2019 je nově zaveden nádobový sběr papíru a plastu 
od domu v zástavbě rodinných domů, kde je směsný komunální 
odpad (SKO) ukládán do popelnice o objemu 110 l. Občané, kteří 
mají zájem o tento způsob sběru tříděného odpadu, získají od města 
plastové nádoby na papír a na plast o objemu 240 l, vše bezplatně 
na základě smlouvy o výpůjčce. Svoz probíhá ve středu dle platného 
harmonogramu (viz webové stránky města).
V centru města zůstal zachován dlouhodobě fungující pytlový sběr 
plastů 1× za 3 týdny a v případě zájmu mají občané možnost získat 
nádobu na třídění papíru. Pytle se vydávají v průběhu roku podle 
potřeby přímo na městském úřadě, na odboru životního prostředí. 
Současně lze i nadále využívat stávající sběrná místa s kontejnery 
na tříděný odpad.
Změna se týká svozu SKO u popelnic o objemu 110 litrů na 1× 
za čtrnáct dní v celém městě. Tento svoz probíhá stále v obvyklém 
dni svozu, ale pouze v sudých týdnech. Případy nedostatku místa 
v popelnicích z důvodů odkládání popela či plen při péči o malé děti 

a seniory jsou na požádání řešeny individuálně. Častým dotazem je 
spatření svozového vozu i v lichých týdnech, kdy by svoz SKO neměl 
probíhat. Jedná se zpravidla o svoz firemních popelnic dle uzavře-
ných smluv s živnostníky, většinou 1× týdně. Také svoz kontejnerů 
1100 litrů na SKO zůstal zatím 1× týdně, ale jejich počet bude 
postupně snižován a nahrazován kontejnery na tříděný odpad.
Způsob nakládání s veškerými komunálními odpady produkova-
nými občany na území města Prachatice je uveden v Obecně závazné 
vyhlášce města č. 2/2018 (viz www stránky města). Avšak někteří 
občané stále nerespektují povinnost třídit odpad, mají popelnice 
přeplněné na první pohled papírovým či plastovým odpadem. Toto 
nelze dále tolerovat, v takovém případě bude na popelnici umístěno 
nejprve pouze upozornění: „Popelnice obsahovala vytříditelné 
složky – příště nebude vyvezena“. Následně, pokud se situace bude 
opakovat, popelnice bude vyvezena, až po vytřídění jejího obsahu. 
Poděkování patří všem, kteří zodpovědně nakládají s odpady!
Kontakt v případě 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), 
– telefonicky: 388 607 220 – Lenka Machartová 
– e-mailem: lmachartova@mupt.cz

Lenka Machartová, odbor životního prostředí

V Montessori zorganizovali
setkání pěti duchovních směrů

Na Montessori patře ZŠ Národní se setkalo pět duchovních směrů. 
Šesťáci se rozdělili do dvojic. Každá dvojice zjistila dostupné infor-
mace o jednom směru – křesťanství, židovství, islám, budhismus, 
hinduismus. Děti se oblékly do tradičních oděvů svého směru, 
nastudovaly tradiční jídla, pozdravy, zvyky, modly, modlitby 
a mnoho dalšího. Setkání pak pojaly jako televizní pořad, v němž je 
moderátorka přivítala a kladla otázky na výše zmíněná témata. 
Závěrečné ruky podání dodalo mírumilovnou tečku celému setkání.

Text a foto Dagmar Kozlová, Montessori  ZŠ Národní

Dny ochrany přírody:
Besedy, výlety i běh s barelem

Do příprav tradiční akce „Dny ochrany přírody“ v měsíci březnu se 
tentokrát zapojilo několik organizací, které společně chystají řadu 
zajímavých aktivit. Formou besed, přednášek, výletů a vzdělávacích 
aktivit připomenou problematiku ochrany životního prostředí 
v našem městě. Téma letošního roku je „Voda v přírodě a kolem 
nás“.
Na projektu se podílejí město Prachatice prostřednictvím odboru 
životního prostředí, CEV Dřípatka, DDM Prachatice, Sdružení Dří-
patka a Prachatické muzeum. Podporu akci poskytují Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, ČVUT Praha, 
Národní zemědělské muzeum.
Můžeme se těšit na badatelské a poznávací aktivity v CEV Dřípatka 
a Prachatickém muzeu. V DDM chystáme besedy a exkurze. Dále 
podnikneme výlety do okolí Prachatic, během nichž budeme hledat 
studánky, a vyrazíme do Vodňan, kde jsme zváni na prohlídku 
rybářské školy a jejích unikátních akvárií. Zajímavou akcí bude jistě 
tzv. běh pro Haiti. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jaké to je ujít delší 
trasu s barelem vody přesně tak, jak to denně dělají děti právě 
na Haiti nebo třeba v Africe.
Vše uvedené a ještě mnohem víc na vás čeká v celém průběhu 
března. Podrobnější informace naleznete na našich webových strán-
kách nebo na letácích.
Za tým realizátorů zvou Blanka Dvořáková (CEV Dřípatka),  Lenka 
Kovačiková (Sdružení Dřípatka), Miloslava Fidlerová (Prachatické 
muzeum), Jiří Machart (DDM Prachatice).

Ověřovací anketa po Fóru Zdravého města potrvá do 11. března

Projekt Médiím na kloub podporuje mediální gramotnost seniorů

Svoz odpadu: Proč nám nevyvezli popelnici?
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Kulturní a společenský servis na březen 2019 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
do 29. 3.
ASOCIACE JIHOČESKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
Tradiční výstava AJV.
19. 3. (19.00)
LENA YELLOW
Křehkost a síla ženského hlasu v hudbě 
inspirované afro-americký soulem, 
popem a jazzem. Projekt soulové zpěvačky 
Lenky Jankovské (známé z projektů 
Yellow Sisters, Mateřská com) a skladatele 
a pianisty T. Sýkory (držitel ceny Anděl 
v kategorii Jazz). Vystoupí ve speciálním 
intimním setu v triu se saxofonistou 
D. Fárkem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Festival Štítek
2. 3. (10.00)
LICHOŽROUTI SE VRACEJÍ
Podivné divadlo při DDM Prachatice
Pohádková gangsterka podle knihy 
P. Šruta o záhadných bytostech, které 
baští ponožky v každé domácnosti.
2. 3. (14.00–15.00)
TVOŘIVÝ WORKSHOP
S DDM PRACHATICE
2. 3. (15.00)
Ondřejka Harvalíková: O VIDRBÍNĚ
DS Rarášek
Příběh o domýšlivé čarodějné víle Vidr-
bíně a skřítku Zlatníčkovi. Pohádka o tom, 
že není všechno zlato, co se třpytí, a o tom, 
že láska hory přenáší.
3. 3. (10.00)
LOTRANDO A ZUBEJDA
DS Žernováček
Hudební pohádka na motivy stejno-
jmenné filmové předlohy s písničkami 
Z. Svěráka a J. Uhlíře.
3. 3. (15.00)
Karel Čapek: POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
Marešova divadelní společnost
Hraná pohádka nejen pro děti z knihy 
Devatero pohádek od K. Čapka. Přijďte se 
podívat na poštáka Kolbabu, který rok 
a den putoval po celých Čechách, 
aby doručil dopis řidiče Frantíka, který 
psal své milované Mařence.
Festival Štít 2019
4. 3. (19.00)
Jakub Kolár: KRYSAŘ
HEROS – Herci Oseky
Soutěžní představení. Krysami prolezlé 
město, v něm dvě konšelky, svérázná hos-
podská, obecní prosťáček a k tomu jeden 
milostný trojúhelník, nebo vlastně čtyř-
úhelník?
6. 3. (19.00)
J. Ch. Barc: VÍKEND VE VÝTAHU ANEB 
NÁVRAT PANA LEGUENA
(KIS), Městské divadlo
Scéna mladých při DS Čelakovský Strako-
nice
Soutěžní představení. Čtyři naprosto 

neznámí lidé se ocitají v luxusní pasti, 
z níž momentálně není úniku. Zatímco 
výtah stále nejde otevřít, vyplývají 
na povrch pozoruhodné skutečnosti.
8. 3. (19.00)
C. D. Payne: HOLUBÍ MAMBO
DS DUTAM Prachatice
Nesoutěžní závěrečné představení. Jsme 
schopni uvidět manipulaci? A když už ji 
uzříme, jsme ochotni vystoupit z vyšla-
pané cesty a ustát to? Robin, Gadžo a Petr 
jsou právě na této dobrodružné cestě.
20. 3. (19.00)
T. Jachymek: KOLEGA MELA GIBSONA
Divadelní spolek Frída / předplatné řady 
BONUS
Komorní příběh jednoho herce přímo na 
tělo protagonistovi Martinu Trnavskému. 
S písničkami a tanečními kreacemi je 
skvělým zážitkem s překvapivou pointou.
22. 3. (19.00)
Jaromír Hruška:
NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT
Premiéra představení ŠOS Prachatice
26. 3. (19.00)
Pavel Svoboda:
GUATEMALA A ARMÉNIE
Cestovatelská přednáška CK Ocean. Gua-
temala je nespoutaný indiánský živel. Sto-
pem i pěšky vstříc přátelské družbě a dech 
beroucím arménským klášterům. Napříč 
těžko pochopitelným a válkou zmítaným 
Náhorním Karabachem.  

SÁL NÁRODNÍHO DOMU
22. 3. (17.00)
MUSER TOUR 2019
Mína, Naty a Adam Kajumi. Hudebně-
-taneční talkshow s hvězdami sítí Tik Tok, 
Musical.ly a Youtube! 
Spojeno s autogramiádou účinkujících 
a focením s fanoušky.

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 infocen-
tru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574. 
5. 3. (19.30)
NA STŘEŠE

Komedie, drama ČR.  Přístupný od 12 let.
7. 3. (19.30)
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Historický, drama USA, VB.
Přístupný od 15 let. Titulky.
12. 3. (19.30)
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, romantický film ČR. Přístupný.
14. 3. (19.30)
LÁSKA MEZI REGÁLY
Drama, romantický film Německo.
Od 15 let. Titulky.
19. 3. (19.30)
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie ČR. Přístupný.
21. 3. (17.00)
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční, dobrodružný film USA, Kanada. 
Přístupný. České znění.
21. 3. (19.30)
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D)
26. 3. (16.00)
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný, dobrodružný film USA. Pří-
stupný. České znění.
26. 3. (18.00)
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D)
28. 3. (19.30)
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
Komedie Francie. Přístupný. České znění.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
1.–31. 3.
Ivana Záleská: NOVÝ ZAČÁTEK
První autorská výstava obrazů – maleb, 
kreseb, dřevorytů a reliéfů. Autorka se 
věnuje především malbě obrazů techni-
kou akrylu a oleje na plátno a dřevo. Dále 
dřevorytu a otisku voskového reliéfu 
do ručního papíru. Součástí tvorby jsou 
také kolorované kresby, např. ilustrace 
básní.
Vernisáž 1. 3. od 17.00 za doprovodu kul-
turního vystoupení M. Haspeklové.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké náměstí 43
tel. 388 385 715, 724 421 269
www.nm.cz
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. Všímá si vývojových etap, stylo-
vých souvislostí, nejvýraznějších osob-
ností.
22. 3. (10.00)
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi – Vydejte 
se s námi do pohádky, kterou nejen usly-
šíte, ale můžete si na ni také zahrát. 
V dílně vás čeká i společné tvoření inspiro-
vané příběhem.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
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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 27. 3.
Irena Štyrandová: DIVOŽENKY
Autorka se ve své tvorbě zabývá ručním 
papírem, papírovinou a souvisejícími 
technikami tak, aby vynikl papír jako 
podivuhodné a významné výtvarné 
médium.
29. 3.–29. 5.
Nábytek JAVORINA
Verní svojim koreňom
Vztah k přírodě, řemeslná zručnost 
a smysl pro design. Javorina je nábytek, 
který si vás získá nejen tím, jak působí, 
ale i pro to, co reprezentuje.
Vernisáž 29. 3. od 18.00 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
do 3. 3.
Pavel Bače: KRÁSY PŘÍRODY
výstava
4. 3. (9.00–11.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Klubovna
4. 3.–5. 5.
VĚDA A VODA
Výstava Akademie věd Praha
5. 3. (13.00–14.30)
UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII – 
MASACCIO
Virtuální Univerzita 3. věku: 4. semestr, 
malá zasedací místnost MěÚ
7. 3. (14.00–15.00)
MALÍŘSKÉ POUTĚ ŠUMAVOU
Literární kavárna, beseda s K. Skalickým 
z Městského muzea ve Volyni, Domov 
seniorů M. Křišťana.
od 11. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
info na str. 8
11. 3., 18. 3. a 25. 3. (10.00–11.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY s certifikovanou lektorkou Š. Pola-
tovou – nutno se přihlásit ve studovně, 
klubovna.
12. 3. (9.00–11.30)
DĚDICTVÍ HRANIČNÍCH HOR: UMĚNÍ 
ŠUMAVY A BAVORSKÉHO LESA
Univerzita 3. věku 6. semestr – V. Fridri-
chová Kunešová, Rožmberský sál MěÚ.
19. 3. (13.00–14.30)
UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII – 
DONATELLO
Virtuální Univerzita 3. věku: 4. semestr, 
malá zasedací místnost MěÚ.
20. 3. (14.00–15.00)
TVOŘÍME Z RULIČEK
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež
20. 3. (17.15)
ZLOMOVÁ DOBA ROKU 2019
Přednáška P. Nel Smolové, Radniční sál 
Staré radnice, vstupenky nutné předem 
zakoupit ve studovně.
26. 3. (9.00–11.30)
DĚDICTVÍ HRANIČNÍCH HOR
Spolková činnost a udržování tradic 

Šumavy a Bavorského lesa
Univerzita 3. věku 6. semestr – P. Fencl, 
Rožmberský sál MěÚ)
27. 3. (17.15–18.15)
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ S J. PULKRÁB-
KEM
Aula gymnázia
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út  09.00–17.00
st  09.00–17.00 
čt  09.00–17.00 
pá  09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po  12.00–17.00
út  12.00–17.00
st  12.00–17.00
čt  12.00–17.00
pá  09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út  11.30–15.00
Literární kavárna
Domov seniorů M. Křišťana
1. čtv měsíci 12.30–15.00
Nemocnice Prachatice
1. pov měsíci 13.00–15.00

SENIOR POINT PRACHATICE
Tel.: 388 424 196
www.krebul.cz
prachatice@seniorpointy.cz 
SENIORPEXESO po 27 místech kraje
Putovní výstava
STRUKTURY
Výstava, Ivana Bečvářová
14. 3. (14.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
15. 3. (20.00)
BENEFIČNÍ MAŠKARNÍ BÁL
Sál Národního domu
21. 3. (14.00)
SVĚTOVÝ DEN BÁSNÍ

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
rndrjanakrejsova@seznam.cz
5. 3. (14.30)
G E N E R Á L  PA T E R A ,  Ú Č A S T N Í K 
ZAHRANIČNÍHO ODBOJE ZA 2. SVĚ-
TOVÉ VÁLKY, RODÁK Z OSTROVA 
U PRACHATIC
Akademie 3. věku, přednáška – J. Klimeš, 
Radniční sál
12. 3. (14.30)
OBSAZENÍ ČR NĚMECKÝMI ARMÁ-
DAMI
Akademie 3. věku, přednáška –
L. Čepička, Radniční sál
19. 3. (14.30)
NP ŠUMAVA A JEHO BUDOUCNOST 
VZHLEDEM KE KLIMATICKÝM ZMĚ-
NÁM
Akademie 3. věku, přednáška –
P. Hubený, Radniční sál.
26. 3. (14.30)
ZANIKLÉ SKLÁRNY NA ŠUMAVĚ
Akademie 3. věku, přednáška –
J. Čepička, Radniční sál.

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
2. 3. (19.00)

COUNTRY BÁL SENSEN
Sál Národního domu. Hraje kapela Hus-
meni.
4. 3. (9.00)
POEZIE O JARU
Klub přátel knihovny, Městská knihovna 
PT.
6. 3. (14.00)
RETRO OSLAVA MDŽ S HARMONIKOU
Dům Křižovatka u parku
14. 3. (14.00)
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
SE ŠTĚPÁNKOU 
Dům Křižovatka u parku, ve spolupráci 
s komunitním centrem.
20. 3.
PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET – KRÁSA BLE-
DULÍ
Pančice–Třebanice–Mičovice
odjezd z Malého nám. ve 13.00
28. 3. (13.00)
SENZAČNÍ SENIOŘI MAJÍ TALENT
4. ročník festivalu seniorských souborů, 
sál Národního domu

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/kandlak
15. 3. (19.30)
GAIA MESIAH
Turné s novým albem Excellent Mistake.
Vstupenky na www.smsticket.cz
23. 3. (20.00)
KREYSON MEMORIAL + JEREM.I + 
STONEHILLS
Špičkové české metalové kapely pořádají 
k vydání nových alb jarní TOUR 2019.

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
16. 3.
KRATOCHVÍLE–HRBOV–PP PANČICE 
(bledule)–MIČOVICE
Odjezd 8.35 bus
23. 3.
HUSINEC , NÁDR.–BĚLEČ–VOPIČ-
KOVNA–ŽERNOVICE (občerstvení) – 
DUBOVICE
Odjezd 9.35 vlak
28. 3.
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU–MUNICE– 
ZLIV
Odjezd 7.35 vlak

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
SV. JANA N. NEUMANNA
www.vzdelavaciinstitut.eu
tel. 731 604 432
20. 3. (18.00)
PAVLÍNA JÍŠOVÁ zpívá pro hospic
28. 3. (9.00–16.00)
MÁME DOMA NEMOCNÉHO
S DEMENCÍ
Kurz pro pečovatele, kteří do pečujících 
rodin docházejí a pečujícím pomáhají. 
Lektorky: M. Nováková, L. Veberová.

SKIAREÁL LIBÍNSKÉ SEDLO
tel. 602 105 083
www.skilibin.cz

ZŠ NÁRODNÍ
8. 3. (20.00)
ŠKOLNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER
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V týdnu od 11. března 2019 si budou žáci prachatických základních 
škol užívat zasloužených jarních prázdnin. Městská knihovna Pra-
chatice na tyto dny připravila program, který mohou navštívit čte-
náři knihovny i děti, které svůj čtenářský průkaz nemají.
Pondělní program nejvíce zaujme všechny fandy lokomotiv, vlaků 
a nádraží. Železnice vždy lákala, inspirovala a spojovala lidské 
osudy. Jak se liší skutečný svět šumavských lokálek od toho pohád-
kového, kdo a jakou práci na železnici vykonává, co všechno 
na železnici zmizelo? To a mnohem více se dozvíte při posezení se 
členy Stifterova pošumavského železničního spolku.
V úterý 12. března přivítáme v oddělení pro děti a mládež návštěvu 
ze ZOO Hluboká nad Vltavou. Pracovníci zoologické zahrady nikdy 
nenavštíví knihovny sami, ale vždy je doprovázejí někteří ze zvíře-
cích obyvatel zahrady. Děti si mohou zvířátka pohladit, pomazlit se 
s nimi či si je vyfotit. Při programu se dětští návštěvníci dozvědí 
mnoho zajímavých informací ze života zvířátek chovaných v pod-
mínkách zoologické zahrady.
Středeční dopoledne se dětským návštěvníkům bude věnovat oblí-
bená prachatická lektorka jógy, ale také autorka knížek Síta Rojová. 

Dětem představí svůj nejnovější film O Sáře a hledání štěstí. Pro-
gram bude součástí série Celé Česko čte dětem, ve kterém se v letoš-
ním roce věnuje Městská knihovna Prachatice regionálním auto-
rům.
Ve čtvrtek se dozvíme, že pracovní den prachatických hasičů, 
to není jenom pohádka. Co všechno musí požárník znát a umět, 
o tom vám povypráví skuteční profesionální hasiči. A určitě nechají 
malé návštěvníky vyzkoušet si hasičský pracovní oblek či helmu. 
Vyprávění si zpestříme čtením zábavných příběhů z knížky Hasič-
ské pohádky.
Jarní prázdniny budou v pátek u konce, ale jaro už bude skutečně 
ťukat na dveře! My si ho zkusíme přivolat jarní zábavnou hrou, při 
které děti poznají svět knížek a knihovnu zas z trošku jiné stránky. 
Na závěr hry čeká každého dětského účastníka malá odměna.
Věříme, že si z pestré nabídky programů každý vybere téma, které 
ho zajímá. Knihovnice oddělení pro děti a mládež se na všechny dět-
ské návštěvníky těší každé dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin při 
prázdninových dopoledních programech v knihovně.

Lucie Jiraňová, knihovnice oddělení pro děti a mládež

Březen je měsícem plným naděje. Vyhlížíme jaro a po zimě se pro-
bouzíme k novému životu. V církvi je to podobně. Vstupujeme 
do postní doby a připravujeme se na Velikonoce.
Postní doba začíná tzv. Popeleční středou, která letos připadla 
na 6. března, kdy budeme slavit mši svatou v kostele svatého 
Jakuba v 18 hodin. K postní době neodmyslitelně patří i pobožnosti 
křížové cesty, půlhodinky rozjímání o posledních chvílích života 
Ježíše Krista. Každý čtvrtek od 7. března do 11. dubna v 16 hodin 
a každý pátek od 8. března do 12. dubna v 17.30 hodin budeme 
v kostele sv. Jakuba procházet zastavení křížové cesty a vkládat 
do Kristova výkupného utrpení problémy a bolesti své i celého 

světa. Srdečně vás zveme, ať už se připojíte k modlitbě, nebo při-
jdete jen tak „nasát“ atmosféru a ztišit se. Na vrcholu postní doby, 
na Květnou neděli 14. dubna, se budeme křížovou cestu modlit 
v přírodě při výstupu na vrch Patriarch. Vycházíme od kostela 
sv. Jakuba ve 14 hodin.
Postní doba trvá do „Velikonočního třídenní“, které začíná večer 
na Zelený čtvrtek (letos 18. dubna) a končí o Velikonoční neděli 
(letos 21. dubna). Celá postní příprava směřuje k radostné oslavě 
Velikonoc, svátků Kristova vzkříšení.

Stanislava Vitoňová, Římskokatolická farnost Prachatice
www.farnostprachatice.cz

Leden a následující měsíce až do konce května patří v Domě dětí 
a mládeže Prachatice okresním kolům soutěží základních a střed-
ních škol. Všechny předmětové soutěže pořádá DDM Prachatice 
za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, zároveň jsou financovány z jihočeských grantových programů. 
Okresní kola odstartovala dějepisem (16. 1.), českým jazykem 
(29. 1.) a matematickou olympiádou (30. 1.). Následovat je budou 
předmětové soutěže v anglickém a německém jazyce, chemii, fyzice, 
zeměpise, biologii a dalších. Většina soutěží probíhá v prostorách 
DDM, avšak některé z nich, jako je chemie, kde je potřeba speciální 
laboratoř, v prachatickém gymnáziu. Biologie využívá prostory 
na Dřípatce. Za fyzikou každoročně jezdí mladí badatelé do Vim-
perka. Všichni vítězové okresních kol a úspěšní řešitelé jsou odmě-
něni cenou a postupují do krajských kol. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem za jejich spolupráci, organizacím za jejich vstříc-
nost, ředitelům škol za ochotu uvolňovat vyučující do komisí 
na okresní a okrsková kola soutěží a učitelům za čas věnovaný stu-
dentům při přípravě na jednotlivé soutěže.

V době jarních prázdnin 12. března 2019 zveme všechny děti 
na výlet do Sladovny v Písku na interaktivní výstavu animovaných 
pohádek a filmů a návštěvu mraveniště. Ostatní akce na jarní prázd-
niny budou uvedeny na zvláštním plakátu. Sledujte naše webové 
stránky nebo nás kontaktujte osobně v DDM nebo telefonicky.
Všechny zájemce o pohádkovou dílnu zveme v rámci přehlídky Ští-
tek 2019 do předsálí divadla 2. března 2019 od 14 do 17 hodin.
Na našich webových stránkách najdete nabídku letních táborů. 
V nabídce jsou dva pobytové tábory v červenci pro veřejnost v Nové 
Peci, soustředění zájmových útvarů plavání, vodáci, karate 
na Lipně, turistická expedice do Krušných hor, pobytový tábor 
pro přírodovědce v Netolicích, čtyři příměstské tábory v Prachati-
cích, dva ve Strunkovicích nad Blanicí a letní soustředění parkouru 
ve Strunkovicích nad Blanicí. Některé z táborů jsou již obsazeny, 
proto neváhejte a přihlaste vaše děti včas. Dále nabízíme jednodenní 
akce v rámci prázdninového pasu, které budou v areálu DDM Pra-
chatice. Nabídka letní činnosti je rovněž k dispozici na webových 
stránkách DDM. Milena Matějková, pedagog volného času

Srdečně vás zveme na premiéru inscenace Jaromíra Hrušky Návrat do hotelu Blackout v podání 
Šumavského ochotnického spolku Prachatice, která se koná v Městském divadle v Prachaticích 
22. března 2019 od 19.00 hodin.
Mojžíš, Izák, Eliáš, Ráchel a Sára se vrací do hotelu Blackout, aby společně oslavili roční výročí 
svatby Eliáše s Ráchel. Nad jejich oslavami v hotelu nově ve dne v noci bdí vlekař a údržbář pan Gab-
riel, který vás vždy spolehlivě dostane „nahoru“, ale také i rychle zpět „na zem“. A někdy svou 
upřímností až „na kolena“.
Opět o svobodě, manipulaci, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení, pravdě i řízené lži. To vše 
v žánru nekorektní romantické komedie. Existuje jen pár věcí, na kterých nám v životě opravdu 
záleží. A o těch vám tentokrát budeme s láskou hrát!
Předprodej vstupenek v prachatickém infocentru a na rezervačním webu http://vstupenky.
kisprachatice.cz/prachatice/list. Představení není vhodné pro diváky mladší 16 let.

Lucie Kuttenbergová, ŠOS Prachatice, foto Eva Matysová

Knihovna zve školáky na prázdninový program

Postní doba jako příležitost nejen k rozjímání 

Dům dětí a mládeže uspořádá další soutěže a výlet na výstavu

Šumavský ochotnický spolek zahraje premiéru
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Žáci na dalším workshopu
ochutnali kvásek i koblihy

Jihočeská hospodářská 
komora Prachatice připra-
vila v mrazivých únoro-
v ý c h  d n e c h  t v o ř i v ý 
workshop pro zvídavé děti. 
Do vyhřáté pekárny ve Vla-
chově Březí zavítali žáci 
Základní školy Zlatá stezka 
387. 
Ochutnat  kvásek s ice 
nebylo to pravé ořechové, 
ale zadělat na chleba nebo 
vyválet preclík z těsta, 
t o  u ž  d ě t i  n a d c h l o . 
Naprosté nadšení vygrado-
valo při ukázce výroby 
koblih. Zlatavý bochánek 
kynul na plechu. Na mili-
metr stejný jeden jako 
druhý se dále samy obra-
cely na oleji. Přesně za dvě 

minuty bylo hotovo. Meruňková nebo jahodová marmeláda podle 
gusta a mohlo se ochutnávat. „Ráda bych se šla učit na cukrářku,“ 
podotkla Kristýnka, „a vůbec jsem nevěděla, že bych také mohla pra-
covat v pekárně.“ Cestou domu se po koblihách v autobuse jenom 
zaprášilo. Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

Debata s poslancem
o novinkách v sociální oblasti

O novinkách ze sociální oblasti na rok 2019 informovali v domě Kři-
žovatka u parku poslanec Parlamentu ČR Jan Bauer, místopředseda 
Výboru pro sociální politiku, a Hanka Rabenhauptová, referentka 
pro samosprávu a komunitní plánování odboru kanceláře starosty 
Městského úřadu Prachatice.
Na úvod sklidilo obdiv a diskuzi DVD Sociální služby na Pracha-
ticku. Znovu se potvrdil fakt, jak důležitá je informovanost a sdílení 
údajů o službách a péči potřebným.
Hlavním tématem byl příspěvek na péči – nejen jeho zvýšení 
(III. stupeň od července a IV. stupeň od dubna), ale i jeho využívání, 
náklady a potřebnost. Dále se diskutovalo o důchodech, nemocen-
ské a proplácení neschopnosti, eReceptech, eNeschopenkách, mini-
mální mzdě, posudkových lékařích, nedostatku pobytových služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dostupnosti terén-
ních služeb, ale také o hmotné nouzi, potravinové a materiální 
pomoci, o lidech týraných, zneužívaných …
Nabídnuta byla pomoc – individuální konzultace. Hned na místě 
byly tři, další objednané. Akce, o kterou je zájem, byla uspořádána 
po čtvrté ve spolupráci se ZO SPCCH Prachatice a v rámci projektu 
Komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice za pod-
pory SOS Šumavsko. Hanka Rabenhauptová

Zdravotní sestry
budou studovat v Prachaticích

V prostorách Nemocnice Prachatice se ve spolupráci s Jihočes-
kou hospodářskou komorou konal další z workshopů pro žáky 
základních škol.
Především děvčata ze ZŠ Národní, Vodňanská, Zlatá stezka 240 
a Husinec výrazně zaplnila prostory odborných pracovišť. Prak-
tické ukázky náběru krve na maketě si dívky vyzkoušely za pří-
tomnosti zdravotních sester. Krevní tlak si měřily navzájem. Jak 
správně dezinfikovat ruce před operací jim zkontrolovala lampa 
s infračerveným paprskem. Velmi zajímavá byla prohlídka oddě-
lení jednotky intenzivní péče a radiologických přístrojů. 
Cílem této návštěvy bylo podpořit nově vznikající studijní obor 
praktická sestra, který se bude od září vyučovat na Střední peda-
gogické škole v Prachaticích. „Rádi vás v našem kolektivu přiví-
táme a pomůžeme s praktickou částí výuky,“ zdůraznil ředitel 
Michal Čarvaš. „Práce zdravotních sester je potřebná a důležitá,“ 
dodal. Kateřina Třísková

Vepřové hody provoněly
Domov Matky Vojtěchy

Víte, co vznikne, když spojí své síly 
Ježíškovo vnouče Jitka Kabourková 
a známé prachatické řeznictví – uze-
nářství U Poláka? Nádherné sobotní 
dopoledne, na které budeme všichni 
ještě dlouho vzpomínat. Náš domov 
provoněla tlačenka, jitrnice, jelita, 
prejt a pravá zabijačková polévka 
zvaná „prdelačka“. Třeba za rok tuto 
akci zopakujeme.

Markéta Nováková, sociální pracovnice
Foto Robert Huneš 

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění. Postihuje všechny 
věkové skupiny lidí. Lidskou populaci ohrožuje hlavně na vrcholu 
zimy. Počátek období chřipek a viróz ve většině případů začíná 
v lednu a přechází v epidemii v únoru a ústup onemocnění se pro-
jeví  v březnu. Mezi časté komplikace patří zápal plic, zánět nosních 
dutin a středního ucha. 
Příznaky onemocnění. Chřipka je rychlý zánět dýchacích cest, 
který se po uplynutí inkubační doby (1-2 dnech) projevuje suchým 
dráždivým kašlem, horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, svalů a kloubů. 
Děti mohou zvracet, jsou spavé, mají průjem. 
Pro prevenci chřipky je nejdůležitější očkování, které ve většině 
případů provádějí praktičtí lékaři.
Chřipka se neléčí antibiotiky. Základem léčby je klid na lůžku, 
dostatek tekutin a vitamíny. Na teplotu a bolest se podávají antipy-
retika a analgetika. Na kašel jsou vhodné různé sirupy, extrakty 
na odkašlávání a bylinné čaje s podbělem, pukléřkou islandskou, 
třapatkou nachovou a mateřídouškou. Na ucpaný nos a průdušky 
jsou dobré inhalace svařeného jehličí z borovice s vodou.
Neméně důležité jsou v období výskytu chřipek a viróz hygienické 
návyky, které snižují rizika onemocnění. Myjte si ruce i obličej tep-
lou vodou a mýdlem po každém kašli a kýchání. Větrejte prostory, 
kde pobýváte. Vyhýbejte se místům, kde je více lidí. Při kašli 

a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, odhoďte 
ho zmačkaný do koše a umyjte si ruce a obličej. Uklízejte na vlhko 
všechny domácí plochy. Omývejte mobilní telefon, klávesnici počí-
tače, vnitřek automobilu. V období chřipkové epidemie se nezdravte 
líbáním, podáním ruky.
Co bychom měli vědět. Virus chřipky vydrží v místnosti až dva dny. 
Když pacient s chřipkou kýchne, virus z jeho úst vylétne až do vzdá-
lenosti 1,5 metru. Na hladkém povrchu z plastů nebo kovů vydrží 
nejdéle až 48 hodin. V oblečení a papírových kapesnících se drží 
až dvanáct hodin, ale na rukou jen pět minut.
Když už chřipková epidemie vypukne, jsou pro onemocnění nejrizi-
kovější uzavřené prostory (supermarkety, obchodní centra, kina, 
hromadná doprava). Pokud pracujete v kanceláři nebo jiné uza-
vřené místnosti, pravidelně větrejte. Nejlépe každou hodinu – 
krátce, ale intenzivně.
Klimatizace je nevýhoda, může virus šířit. Pohyb na čerstvém 
vzduchu je velmi důležitý. Pobyt v přírodě podporuje prokrvení 
sliznic i dýchacích cest, čímž se zvyšuje jejich odolnost. Velmi pozi-
tivní vliv na zdraví a psychiku má sluníčko. Když se nehýbete, obra-
nyschopnost klesá. Kdo je odolný vůči chladu a rychlým změnám 
počasí, je odolný i vůči nejrůznějším nemocem z nachlazení.

Zpracovala  Jana Krejsová.

Jak vyzrát na chřipku? Větrat, mýt se, nelíbat se …
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Alternativní vzdělávání v ZŠ Národní
Sto dva dětí od jednoho roku věku se v tomto školním roce v pracha-
tické základní škole Národní vzdělává v systému Montessori. Ško-
lou povinných je 75 a nejstarší jsou žáci šestého ročníku. 
Už šestým rokem si mohou rodiče a děti z Prachatic a okolí vybrat 
mezi klasickou výukou a výukou Montessori. 
Už šestým rokem mohou dát rodiče přednost před tradičním způso-
bem vzdělání moderním metodám, které v Montessori školách 
po celém světě už přes 100 let vedou děti k samostatnosti a schop-
nosti poradit si samy.
Už šestým rokem učíme děti pro současný svět tak, aby byly schopny 
obhájit svůj názor a výsledky a nést za ně zodpovědnost.
Pokud i vás zajímá Montessori pedagogika nebo uvažujete přihlásit 
svého předškoláka od září 2019 do 1. třídy Montessori 
na ZŠ Národní, nenechte si ujít prohlídku tříd a besedu o způsobu 
výuky v nich 7. března 2019 od 16.00 v ZŠ Národní (Montessori 
třídy). Přijďte zjistit, zda je tento způsob vzdělávání pro vás a vaše 
dítě tou správnou cestou.

Martina Zíková, Hana Bolková, ZŠ Národní

Kamarádi v nouzi
Že si kamarádi pomáhají, 
to již děti z Paraplíčka 
dobře ví. Jak ale pomoci 
ptačím a zvířecím kama-
rádům přečkat dlouhou 
zimu? Na pozvání učite-
lek a dětí z první třídy 
nám s tím přišli poradit 
třeťáci ze ZŠ Zlatá stezka. 
Společně s paní učitelkou 
Strejčkovou a paní asis-
tentkou Šimkovou si nacvičili pásmo říkanek, písniček a krátkých 
příběhů doplněných krásnými obrázky a kulisami. Děti z mateřské 
školy pozorně poslouchaly, některé písničky si také zazpívaly 
a dokonce i tančily. Když vystoupení skončilo, všichni věděli, 
co mají dělat. Rychle do šaten, pořádně se obléknout a honem 
ke krmítkům nasypat semínka, na stromy a keře pověsit lojové 
koule pro ptáčky a veverkám, které po naší zahradě také běhají, dát 
pod strom oříšky. Na jaře nám za to ptáčkové určitě krásně zazpívají 
a veverky děti rozesmějí dováděním ve větvích.

Text a foto Mirka Studená
MŠ Česká – Paraplíčko

Relaxační místnost
využijí i zájmové kroužky

Děti na Vodňance si 
užívají netradiční 
prostory nové rela-
x a č n í  m í s t n o s t i . 
Výuku v klasicky 
vybavených třídách 
tak mohou vyměnit 
za pobyt v příjem-

ném prostředí, kde nenajdete lavice, židle ani tabuli. Po celé ploše 
místnosti je položený koberec s vysokým vlasem, který působí velmi 
příjemně a zároveň prohřívá interiér. Děti mají k dispozici relaxační 
polštáře. V místnosti je dostatek přirozeného světla, které proniká 
z klasických postranních oken, ale také z oken ve stropě. Denní 
světlo místnost oživuje, zachovává reálné barvy a navíc příznivě 
působí na psychiku.
K vybavení místnosti patří i audio systém a hudební nástroje určené 
k relaxaci a muzikoterapii. Místnost bude určena také k výuce, 
např. čtenářských dílen, ke konverzaci v cizích jazycích, k poslechu 
hudby nebo mluveného slova. Prostor bude určitě využíván i pro 
mimoškolní aktivity, zájmové kroužky. Už teď je ze strany dětí 
o relaxaci v nových prostorách velký zájem.

Vlastimil Ondok, Petra Kaimlová, ZŠ Vodňanská 

Gymnázium vybavilo počítačové 
učebny a jazykové laboratoře

Gymnázium Prachatice loni v listopadu dokončilo projekt z IROPu. 
Díky němu máme nově vybavené obě počítačové učebny a dvě jazy-
kové laboratoře. Novinky se týkají digitalizace učeben. Jazykové 
laboratoře získaly lepší vybavení a rozšířily škálu metod výuky 
cizích jazyků. Součástí této velké akce bylo zlepšení konektivity, 
takže máme nové servery, měl by se zrychlit internet a zlepšit 
pokrytí wi-fi. Pro studenty je zdarma, což oceňují, i když při převá-
dění systémů nastaly drobné potíže.
Z provozního hlediska nás asi čekají mnohem výraznější kompli-
kace spojené se zateplováním budovy. Zateplování, podle Operač-
ního programu Životní prostředí Snížení energetické náročnosti, 
se bude týkat výměny oken v hlavní budově a v tělocvičně, zateplení 
stropů a soklu v tělocvičně a zároveň pročištění větracího systému, 
který tady máme. Součástí prací bude oprava římsy na hlavní 
budově, takže našemu gymnáziu to bude ještě víc slušet. V současné 
době čekáme na schválení od zřizovatele, což by podle mých infor-
mací mělo být na dobré cestě. Pak následuje výběrové řízení 
na dodavatele. Uvidíme, jak se tohle podaří zvládnout, rádi bychom 
v létě akci zahájili, aby byla do zimy hotová. Až budeme znát dodava-
tele, budeme se snažit dojednat, aby práce co nejméně omezovaly 
provoz školy. Z plánovaných akcí nám zřizovatel, Jihočeský kraj, 
schválil ještě jeden projekt, který by se měl realizovat v roce 2020. 
Jedná se o pavilon učeben, takzvanou přístavbu, kde chceme reku-
perací vyřešit odvětrávání tříd.
V roce 2020 nás čeká výročí 100 let českého gymnázia v Prachati-
cích. Zdá se to nedávno, co jsme slavili 150 let gymnázia, které 
ve městě začínalo jako německé, a už abychom pomalu začali při-
pravovat oslavu dalšího jubilea, které si chceme připomenout spo-
lečně s našimi bývalými a současnými studenty a kolegy a se všemi, 
kteří se zajímají o naši školu.

Jana Dejmková, ředitelka Gymnázia Prachatice

Srdce pro statečného vojáka
Letos, stejně jako v loňském roce, se někteří žáci z 8. C ze ZŠ Zlatá 
stezka 240 přihlásili do projektu „Srdce z lásky darované“. Od září 
přemýšleli, komu srdce darují. V říjnu přišla ta smutná zpráva a žáci 
se hned rozhodli, že srdce věnují Tomáši Procházkovi, který zahynul 
v Afghánistánu. Našli si o něm informace a zjistili, že byl dokonce 
žákem naší školy od 1. září 1983. Proto vytvořili krásné srdce 
na jeho památku. Pokud by se vám „Srdce pro statečného vojáka“ 
líbilo, můžete hlasovat do poloviny března na webu http://srdce.age-
-management.cz/soutezni-prace-2018?search=prachatice

Monika Fejglová a žáci 8. C

Spolupráce trvá už dvě desetiletí
17. března to bude přesně 20 let, 
kdy nás poprvé navštívila dele-
gace učitelů z partnerské školy 
z Tittlingu. Společně jsme zažili 
opravdu hodně – školní kroniky 
a velké množství fotografií podá-
vají svědectví o vzájemných 
návštěvách, sportovních klá-
ních, o vzdělávacích projektech nazvaných Sůl a Sklo, o cestování, 
v rámci projektu Comenius dokonce i do Polska a Estonska, o spo-
lečném muzicírování, o výměně žáků v rodinách a mnohém dalším.
Jsme rádi, že jsme opět mohli přivítat návštěvu z Tittlingu, tento-
krát nejen pedagogy školy v čele s panem ředitelem, ale i pana sta-
rostu Tittlingu. Pro návštěvu jsme připravili prohlídku školy, 
na radnici přijal německé přátele starosta Martin Malý a velmi pou-
tavě nám vyprávěl o dějinách našeho města i jeho současném dění, 
nechyběla ani prohlídka města a společný oběd. Byly domluveny 
konkrétní aktivity pro následující období – již v dubnu se budeme 
těšit na návštěvu žáků z Tittlingu a v červnu se vypravíme za hranice 
zase my. Těšíme se na další spolupráci dětí a pedagogů.

Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2019

Tereza Záhorková
Lillien Schmidtová
Šimon Marušák
Adam Květoň

Ema Traxlerová
Milada Zíková
Sára Hartlová
Tereza Plášilová

U chlapců bylo každé jméno jedinečné, u děvčat se opako-
vala dvakrát jména Anna, Josefína a Tereza.

Jarmila Pešková, matrikářka

V lednu 2019 se v Prachaticích narodilo 27 dětí: 10 chlapců 
a 17 děvčat.
Od 1. do 31. ledna 2019 se narodilo osm dětí s trvalým po-
bytem v Prachaticích a ke zveřejnění jména a příjmení 
v tisku dali rodiče souhlas:

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XXI., číslo 3, uzávěrka 13. února 2019. Uzávěrka příštího čísla 13. března 2019.
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: 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.

Hokejový profesionál 
v Montessori

Petr Procházka, hráč 2. hokejové ligy 
HC David servis České Budějovice, nebyl 
zdaleka první ani poslední host na Montes-
sori patře v ZŠ Národní. Zajímavých lidí je 
kolem hodně a někteří mají chuť se podělit 
o svoje dovednosti a zkušenosti.
Petr Procházka vyprávěl zhruba 70 dětem 
o svých začátcích, o tvrdém tréninku 
už od deseti let, o ztrátě kamarádů, když 
musel přejít ze své původní školy do spor-
tovní, o rodičích, kteří ho podporovali. 
Zprvu byl trochu nesmělý – početné publi-
kum ho zaskočilo – ale když ukazoval, 
co všechno má hokejový obránce na sobě, jak 
vypadají brusle profi hráče, zasvítily oči 
nejen klukům. Cílem takových setkání není 
zdaleka jenom seznámit děti se zajímavými 
lidmi, ale ukázat, že za úspěchem stojí dřina, 
odříkání, oběť a spousta času, často i peněz 
a podpory nejbližších.

Text a foto Martina Zíková
Montessori třídy ZŠ Národní

V aule se tančí
Doplnit své taneční dovednosti v plesové 
sezoně nebo se zdokonalit v tanci můžete 
vždy v neděli odpoledne v aule Gymnázia 
Prachatice (tel. 608 115 116, mail dance.fila@
seznam.cz) Jan Fíla

Přijďte přivítat jaro s Českou písní
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň si vás dovoluje pozvat na tradiční vítání jara ve středu 
20. března 2019 ve Sklepích Staré radnice. Koncert začíná v 16.00 hod. Jako host vystoupí 
pěvecký sbor Skřivánek ze ZŠ ve Vodňanské ulici. Jaroslav Černý

„Horalové“ bilancují podzim, ale už myslí na jaro
Týmy „Horalů“ z HBC Prachatice se intenzivně připravují na jarní části hokejbalových sou-
těží. Než vše znovu vypukne, ohlédneme se za podzimní polovinou soutěží.
Minipřípravka. Nejmenší Horalíci sehráli na podzim 2018 v „Přeboru přípravek a mini-
přípravek“ pět turnajů. Přesto, že někteří z nich hráli soutěž vůbec poprvé, odehráli svá 
utkání se ctí povětšinou se dvěma týmy.
Přípravka. Tato kategorie měla na pořadu o jeden turnaj více než mini, tedy šest. Již zkuše-
nějším hokejbalistům se dařilo nad očekávání a rodičům a trenérům přinesl pohled na malé 
hokejbalisty v obou kategoriích hodně radosti.
Mladší žáci. V „Přeboru mladších žáků“ tato kategorie přišla o jeden tým (děvčata v této 
sezoně hrají v týmu společně s chlapci a ještě navíc nově „Ligu žen“), ale po polovině sou-
těže, která se hraje společně s regionem Západ, jsou Horalíci na 1. místě v tabulce z osmi 
týmů. Z deseti utkání osmkrát zvítězili, jednou remizovali a pouze jednou prohráli. 
V tabulce slušnosti jsou druzí.
Starší žáci. Do této kategorie přešli někteří mladší žáci, někteří se naopak posunuli do kate-
gorie dorostu. To, že okupují zatím poslední 6. místo ve své skupině „Ligy starších žáků“, 
přičítáme nezkušenosti. Na jaře mají co zlepšovat.
Dorost. V „Extralize dorostu“ hrají Horalové se střídavými úspěchy a jsou po podzimu 
v tabulce divize Západ na 5. místě z deseti účastníků se šesti výhrami a šesti porážkami. 
I tady je poměrně velký prostor na zlepšení.
Junioři. Nově vytvořenou kategorii klub neobsazuje, hráči ve věku juniorů nastupují pra-
videlně v týmech mužů.
Muži „C“. Výkonnostně třetí mužský tým Horalů je zatím na 7. místě v „Regionální lize“ 
z devíti týmů. Mužstvo se potýká hlavně s produktivitou a malými zkušenostmi. Několik 
slibně rozehraných duelů nedotáhli Horalové do úspěšného konce.
Muži „B“. O rezervě Horalů platí to samé jako o týmu „C“. Před soutěží (2. liga-jih) pano-
valy obavy, aby tým byl vůbec konkurence schopný mezi daleko zkušenějšími týmy. Hora-
lové ale nezklamali, jsou zatím čtvrtí ze šesti účastníků soutěže, mají ale určitě co zlepšovat.
Muži „A“. První tým mužů si v celostátní „1. lize“ i přes loňské premiérové umístnění 
v polovině tabulky vedl překvapivě suverénně. Odehrál podzimní část soutěže na výbor-
nou. Z devíti utkání Horalové osmkrát zvítězili a jsou s jednobodovým náskokem a jedním 
utkáním k dobru na čele soutěže. Zároveň se prezentují jako nejslušnější tým soutěže 
a brankář Tomáš Pixa vévodí statistikám brankářů. To těžší ale Horaly teprve čeká. Jarní 
polovina soutěže bývá podstatně obtížnější, týmy se posilují a Horaly čeká ještě šest těž-
kých utkání na hřištích soupeřů a pouze tři v domácí aréně. Play-off by jim ale již nemělo 
uniknout. V něm se teprve bude rozhodovat o konečném umístnění.
Ženy. „Ligu žen“ hrají prachatická děvčata 
poprvé a povětšinou s hráčkami patřícími ještě 
do kategorie žáků a mají opět velkou nevýhodu 
proti ženám hrajícím tuto soutěž několik let. 
Z osmi účastníků jsou zatím sedmé s jednou 
výhrou, jednou remizou a čtyřmi těsnými pro-
hrami. To, že jsou ale na jarní část soutěže dobře 
připraveny, potvrdil turnaj v Kralupech, který 
děvčata zcela jednoznačně vyhrála (vítězné 
„Horalky“ na snímku J. Kotlíka). Pikantností 
finálového souboje s HBC Plzeň Litice byla sku-
tečnost, že Prachatičtí půjčili Plzeňským na celý 
turnaj gólmanku Justýnu Plecerovou, která 
měla velký podíl na postupu Plzeňských 
do finále. Trenérské duo Petr Bárta a Míra Kot-
lík může být spokojeno s výsledkem i hrou, kterou jejich svěřenkyně předvedly. 
Klub se již třetím rokem prezentuje jako „Hokejbalové centrum mládeže“, jediné v Jihočes-
kém kraji a jedno z devíti v celé republice. Na soupiskách týmů je celkem 214 hráčů a hrá-
ček (160 v mládežnickém věku), z nichž mnozí nahlížejí do reprezentačních výběrů. V kate-
gorii U14 jsou to Ondra Makovička, Milan Šmajcl, Jonáš Novák a Honza Fafejta, v kategorii 
U18 Jirka Štěpánek a Ondra Veselý, u mužů Jarda Markytán a u žen Tereza Kotlíková, Kris-
týna Štěpková a Veronika Červíková.
Týmy se zatím připravují v tělocvičnách, na venkovní hřiště se dostanou, jak dovolí počasí.  
Jarní části hokejbalových soutěží začnou o prvním březnovém víkendu.

Josef Parkman, Hokejbalový klub HBC Prachatice
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Založení vlastní fi rmy nebylo dilema, ale spíš bláznovství
Milan Kučera – Živnostník roku 2018
Narodil se v prosinci 1966 v Prachaticích, kde absolvoval ZŠ Zlatá 
stezka a poté v Českých Budějovicích střední odborné učiliště strojní 
(1984). Ve věku 14,5 roku odešel z Prachatic hrát fotbal do českobu-
dějovického Dynama. Po vojně pracoval ve strojních profesích v Čes-
kých Budějovicích, pak se vrátil do Prachatic – obráběč kovů v STS, 
u správy silnic. Půl roku jezdil za prací do Německa. V roce 1993 mu 
kamarád a tou dobou i spoluhráč Ladislav Marek nabídl možnost 
pracovat v Českých Budějovicích ve velkoobchodní firmě s výpo-
četní technikou.

Jaký byl přesun od velkých strojů k počítačům?
 Velmi radikální … smích … Přechod z montérek do kvádra byl dost 
těžký. Do té doby jsem neviděl fax ani kopírku, s počítačem jsem 
měl minimální zkušenosti. Ve firmě Libra byl tým manažerů a pro-
dejců, kteří mě zaškolovali. Dneska si spousta lidí nedokáže před-
stavit, že nebyl internet. Vše se řešilo telefonicky, faxem nebo 
osobně. Jezdili jsme po vlastech českých a podepisovali smlouvy 
s novými zákazníky.

Jaké parametry tehdy měl „běžný“ počítač?
 V rovině, kterou si už nedovedeme představit. Dneska si člověk 
řekne, že si koupí pevný disk tisíc giga. Tenkrát to bylo tisícinásobně 
míň. První počítač jsem viděl, když nám ho půjčil Láďa Marek. Uka-
zoval mi, jak se na něm hrajou šachy. Bylo úžasný, jak se daly posu-
novat figurky.

V roce 2002 jste ukončil působení v Libře a přesunul se zpátky 
do Prachatic. Řešil jste dilema se založením vlastní firmy?
 To nebylo dilema, ale spíš bláznovství … smích … V začátcích bylo 
určitě nejtěžší cash flow, mít peníze do podnikání. Bez půjčky to ani 
v mém případě nešlo, ale všechno už je splacené.

Kolik lidí máte ve firmě?
 Firma jako taková jsme já a můj syn Michal, manželka dělá účet-
nictví, plus máme jednoho externistu na servisy. Když byly dcery 
malé, chtěly natáčet s panem Voldřichem reklamy do kabelovky, 
ještě máme DVD a někde pořád visí na venkovních bannerech. 
Ale teď už je k účinkování v reklamním spotu asi nepřemluvím.

Kdo má v rodinné firmě hlavní slovo?
 Určitě já. Neřekl bych, že se se synem dohadujeme, spíš mě někdy 
překvapí tím, co všechno ví a co umí. Mobilní telefony, mobilní 
technologie jdou trošku mimo mě, tuhle parketu nechávám jemu. 
Já se snažím zůstávat u počítačů.

Co zákazníci kupují nejčastěji?
 Dlouhodobě určitě notebooky a mobilní telefony.

Nechají se taková zařízení opravit? V elektronice prý jsou zabu-
dovaná takzvaná kazítka …
 Ano, hodně opravujeme. Vkládání kazítek do počítačů nevěřím.

Jak dlouho tedy vydrží třeba notebook?
 Hodně záleží na jeho užívání. Když vidím, v jakém stavu je zákaz-
níci nosí, tak si myslím, že dva až dva a půl roku. Pokud nad nimi 
snídají a polévají je vším možným, déle to nemůžou vydržet.

Existují hranice moderních technologií?
 Hranice asi nejsou. Podle mě jde spíš o to, jaké produkty budou 
následovat. Zatím se bavíme o různých krabicích. Těžko odhadnout, 
jestli to budou třeba čipy …

Dáváte si podnikatelské cíle?
 Každý rok v lednu dělám plán pro firmu. Obratový plán máme 
i na každý měsíc. Loni jsme ho překonali, poprvé jsme se dostali 
přes metu, o které jsem si říkal, že ji výš neposuneme. Progres naší 
firmy trvá pět šest let.

Signály recese v nedohlednu?
 Žádné nezaznamenáváme. Mluví se o recesi v automobilovém 

průmyslu, ale ve výpočetní technice, myslím, není na pořadu dne. 
Pokud to nebude zásadnější krize celé společnosti.

Jak s odstupem času vnímáte ocenění Živnostník roku 2018, 
které jste získal v anketě Jihočeské hospodářské komory?
 Nechci ho přeceňovat, ale rozhodně ani podceňovat. Ocenění je 
příjemné a díky němu se o nás dozví další lidé. Prožívám ho spíš 
uvnitř, když si doma sedneme a řekneme si: Byl to dobrej rok. Bez 
velké podpory manželky a snahy všech dětí bychom určitě nebyli 
tam, kde jsme. 

Hrával jste fotbalovou první ligu za dorost Dynama České Budě-
jovice. Kteří spoluhráči se vám vybaví?
 V Dynamu byla výborná parta složená z kluků z celých jižních 
Čech. Hráli jsme proti týmům jako Baník Ostrava, Sparta Praha, Sla-
via. Prožil jsem v Dynamu svá nejlepší fotbalová léta a vybaví se mi 
spousta kamarádů. Někteří bohužel už nejsou mezi námi, což je 
docela tragédie. Třeba Honza Sanytrník nebo brankář Dan Klimeš, 
který zemřel při cestě na fotbalový zápas do Rakouska. K mým spo-
luhráčům patřil i vicemistr Evropy z roku 1996 Jirka Němec. Jsme 
kamarádi dodneška, občas se vídáme. K fotbalu mě přivedl tatínek, 
to byl velkej fotbalista. Pocházel z Prahy, v Prachaticích byl na vojně 
a hrál za Tatran, pak v Prachaticích i trénoval. Na hřiště jsem chodil 
od šesti let skoro každý den díky tomu, že jsme bydleli velmi blízko.

Zajímá vás ještě fotbalové dění v Prachaticích?
 Už spíš míň, což je i mým vytížením, ale setkáváme se skoro každý 
pátek s bývalými fotbalisty v restauraci a na přetřes přijde i sou-
časné dění. Moje kotníky nejsou v takovém stavu, abych ještě hrál 
fotbal třeba za starou gardu. 

K vašim velkým koníčkům patří tenis a lyžování. Věříte plánům 
na vybudování sjezdovek v okolí Prachatic?
 Věřit je dobrá věc … Pro mě je to zajímavá vize, určitě bych ji pod-
poroval.

Baví vás i rybaření. Pochlubíte se největším úlovkem?
 Posledních deset let se zaměřuji na pstruhovou vodu. Tam žádné 
metrové úlovky nejsou. Když tady chytím pstruha 40 centimetrů, je 
to velká sláva a člověk ho opatrně pustí zpátky, aby mu neublížil.

Vyptával se Václav Malina. 
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