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Starostův
sloupek
Nový rok bývá často
mezníkem, kdy vstupují v platnost nové
normy, nový hospodářský rok, rozpočty,
ale také často termínem, od kdy se upravují některé ceny, daně či poplatky.
Myslím, že dobrou zprávou je, že kromě
jedné jediné položky z celkového souhrnu
různých plateb a poplatků, které město
může ovlivnit, u nás v Prachaticích nezdražujeme. Platby, jako jsou například daň
z nemovitostí, nájemné za byty i nebytové
prostory, poplatek za odpad, se stejně jako
za posledních šest let nezvyšují. Jedinou
platbou, která se bohužel zvyšuje, je vodné
a stočné. Od nového roku cena narůstá
o 2,40 Kč/m 3, což činí přibližně 3,4 %.
Nemám z toho vůbec žádnou radost,
ale provozovatel, akciová společnost
Čevak, kterému náš vodohospodářský
majetek na základě smlouvy pronajímáme,
má právo cenu upravit a započítat do ní
své zvýšené vstupní náklady a inflaci, což
také udělal. S cenou tepla zatím vyčkáváme, do uzávěrky tohoto Radničního listu
nebyla známá výše dotace, kterou každoročně dostáváme za každou vyrobenou
megawatu elektrického proudu kogeneračními jednotkami v Tepelném hospodářství
s. r. o.
Se zimním obdobím bývá samozřejmě
spjata řada zimních sportů. Pokud se týká
úpravy lyžařských stop v okolí Prachatic,
naši lesáci jsou se svým strojem připraveni. Jsem rád, že jsme se domluvili se
zástupci státních lesů na možnosti užívání
lesních cest pro účely lyžování a že za příznivých sněhových podmínek přeruší
v inkriminovaných místech těžbu. Naši
hokejbalisté jsou společně se Sportovním
zařízením připraveni ledovat plochu
hokejbalového hřiště pro bruslení, pokud
bude dostatečný mráz.
Nadcházející zimní období je také časem
plesové sezony, kterou již na podzim
odstartovali naši včelaři a ZŠ Zlatá stezka
v rámci oslav významného výročí. Dovoluji si vás všechny pozvat také na Ples
města Prachatice, který se bude konat
20. ledna 2017 v Národním domě.
Do nadcházejícího nového roku 2017 přeji
všem spoluobčanům našeho krásného
města a spádových osad mnoho zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.
Ing. Martin Malý

Pavel Kubička otevírá v Kasárenské ulici díky investici města nová vrata, Olga Mikysková
umístila vánoční výzdobu v objektu polikliniky za nová okna.
Foto Václav Malina

Uplynulý rok z pohledu provedených investic
Stejně jako v minulých letech jsme se snažili zase o něco vylepšit naše město formou různých oprav a investic. V loňském roce jsme se mimo jiné zaměřili ve větší míře na rekonstrukci oprav objektů sloužících drobným podnikatelům a živnostníkům.
Zrekonstruován byl ve větší míře areál služeb v Kasárenské ulici, kde podniká kamenická firma, autoopravář, autoelektrikáři a někteří další. Za zhruba tři miliony korun
byly opraveny fasády, vyměněna okna, vrata, dveře a střechy. Součástí rekonstrukce
byla i generální rekonstrukce veškerých komunikací v areálu a veškerých sítí v nich uložených (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické rozvody a pod.). Zde bylo proinvestováno přibližně osm milionů korun. V tomto areálu zbývá opravit ještě objekty v zadní
části, což je naplánováno na rok 2017 za zhruba tři miliony korun.
Dalším z objektů k podnikání, ovšem tentokrát v oblasti zdravotnictví, je objekt polikliniky, kde proběhla v loňském roce druhá etapa výměny oken za cca 1,4 milionu korun
a další etapa odvlhčení této budovy v objemu 1,3 milionu.
Částečné dílčí opravy se dočkala také budova tzv. Dolních kasáren, kde se v jedné části
snižovaly podhledy a instalovalo zateplení v objemu zhruba 0,7 milionu korun.
Celkem v loňském roce do objektů a zázemí sloužícím prachatickým drobným živnostníkům a lékařům bylo proinvestováno téměř 15 milionů korun, což je největší objem
investic v tomto segmentu od doby výstavby průmyslové zóny.
Dalších oprav se loni dočkaly další dvě ulice: komunikace Za Továrnou v objemu
9,2 milionu a ulice Slunečná v objemu téměř šest milionů korun.
Za povedenou rekonstrukci lze považovat dlouho očekávanou opravu pietní síně na
hřbitově, došlo k jejímu rozšíření, zateplení včetně nové fasády, výměně střešní krytiny
a klempířských prvků, osazení nových oken, dveří a kované plastiky na boční stěnu
fasády. Její rekonstrukce stála téměř 3,2 mil. Kč.
Pokračovali jsme také v opravách našich bytových domů a bytů. Do opravy zateplení
podkroví bytového domu ve Vilémově ulici bylo vloženo více než 5,3 mil. Kč. Rekonstrukce se dočkalo také 34 bytů v České ulici s čp. 680, v nichž byla vyzděna nová bytová
jádra (koupelny, toalety, vstupní chodby a kuchyňské kouty) za téměř 4,6 mil. Kč. Podařilo se vyměnit také tři výtahy v bytových domech za cca 2,8 mil. Kč.
V roce 2016 jsme nezapomněli ani na opravy památek. Nejvýznamnější byla oprava
Staré radnice za cca 1,6 mil. Kč (podrobně o opravách památek na str. 5).
Nové opravené chodníky máme v ulicích Nemocniční a SNP za přibližně jeden milion
korun.
To byl jen stručný přehled nejvýznamnějších investic v uplynulém roce. Věřím, že se
podařilo udělat naše město zase o něco krásnější a upravenější, a že ti, kterých se to bezprostředně dotklo, jsou spokojeni.
Ing. Martin Malý, starosta města
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Kateřina Nash je čestnou občankou města Prachatice
V pondělí 12. prosince 2016 převzala prachatická rodačka Kateřina Nash Čestné občanství města Prachatice.
V Radničním sále Staré radnice zazněla krátce po patnácté
hodině fanfára města Prachatice, aby navodila slavnostní atmosféru oficiálního ceremoniálu předání čestného občanství. Slavnostního odpoledne se zúčastnili zástupci města, nejbližší rodina
paní Kateřiny, její přátelé, kamarádi a ostatní hosté.
Po úvodním představení a uvítání všech hostů předal starosta
města Prachatice Ing. Martin Malý plaketu Čestného občanství
města Prachatice a symbolický klíč od městské brány Kateřině
Nash, která se jako první žena v historii města stala čestnou
občankou. Zároveň jí poděkoval za vynikající reprezentaci
města, za její činy a příkladný vztah k rodnému městu a popřál ji
k nedávným narozeninám. Dojatá paní Kateřina poděkovala
městu Prachatice za udělení čestného občanství, své rodině a přátelům za podporu. Na konci oficiálního ceremoniálu se podepsala do pamětní knihy města Prachatice.
Lenka Houšková, foto Jana Hulešová
• Miloslav Hanuš, táta (před zahájením ceremoniálu)
Před chvílí jsem se ptal Kačenky, jestli je nervózní. Říkala že ne,
že to není závod, takže je v pohodě. A já taky … S dcerami jsem
zrovna moc nesportoval, hrál jsem fotbal a když nám běhaly po trávníku, tak jsme je vyháněli. Když se její kamarádi sportovci sjížděli
za námi na chalupu do Záblatí a hráli jsme fotbal, některým balon
tak krásně překážel, že jsem měl strach, aby si nezlámali nohy.
• Helena Hanušová, máma
Oznámení o tom, že Kačenka dostane čestné občanství města Prachatice, jsem osobně přijala velmi rozpačitě, když jsem si promítla
první dva nositele tohoto ocenění, pány Hajeka a Sahulu. Myslím si,
že je spousta lidí, kteří si ho zaslouží, kteří dosáhli vynikajících
výsledků v jiných než sportovních oblastech. Nicméně si tohoto ocenění velmi cením a jsem ráda, že se tohoto slavnostního aktu mohu
zúčastnit jako člen rodiny, které se to týká. Pocity jsou to opravdu
sváteční.
• Miroslav Lorenc, zastupitel, navrhovatel čestného občanství
pro K. Nash
Kateřina Nash je ojedinělý případ sportovce, který si léta udržuje
vysokou výkonnost. Už jako dorostenka na sebe hodně upozornila,
závodila v běhu na lyžích, reprezentovala s Kateřinou Neumannovou, pak v cross country, nyní v cyklokrosu. Jiný takový člověk by se
v České republice těžko hledal. Překvapilo mě, že na to město nezareagovalo už dřív. Úspěchů má Kateřina už daleko víc, nejen páté
místo z olympiády 2016 v Brazílii. Můžeme si vážit toho, že je z Prachatic, dokonce má stále české občanství, i když žije v Americe.
Je cítit, že je tady s námi ráda, což nás těší.

• Martin Malý, starosta města (před proslovem)
Když někdo opakovaně stojí na stupních vítězů, účastní se světových pohárů, světových soutěží a opakovaně říká, že je rodačkou
z Prachatic, hrdě se hlásí ke svému rodnému městu, ke své zemi, tak
si myslím, že udělá mnohokrát více než kdejaký politik.
• Jiří Čejka, první trenér (po ceremoniálu)
Jsem dojatý. Moje žena si i poplakala … Rodiče vedli obě holky
ke sportu a byli na ně přísní. Hlavně Helena ale dávala na první
místo úkoly a učení do školy. Katka má dobrou životosprávu. Prostě,
co se v mladí naučíš …
• Vlasta Hanušová, babička
Jsem šťastná, mám bezvadnou vnučku, hodnou, skromnou a nezapomíná na Prachatice. To je důležité. Mám ji ráda, ale bohužel
ji málo vídám.
• Ludmila Bednářová, babička
Máme z ní radost, přejeme jí hlavně zdraví, aby vydržela náročný
sportovní život.
• Kateřina Nash považuje čestné občanství za velkou odměnu.
Jsem ráda nejen za udělení ceny, ale že se tady můžu sejít s rodinou a s přáteli a užít si jinou chvilku než na závodech, kde toho mám
hrozně moc. Můžeme posedět v jinačím prostředí. Rodina mě podporuje léta letoucí, jezdí za mnou na závody, fandí mi, stojí při mně.
Té podpory si moc vážím. Do Prachatic se ráda vracím, pořád
je to domov. V novém roce budu dál závodit a užívat si toho, že mě
sport baví.
Dojmy při slavnostním obřadu zaznamenal
Václav Malina, redaktor Českého rozhlasu.

Český červený kříž připravil pro dárce krve plakety i Zlaté kříže
Dárcovství kr ve je vysoce
humánní čin, díky kterému
jsou zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců
i jejich maminek.
Dárci krve, kteří darovali krev
bez nároku na příspěvek již
10x, 20x nebo 40x, jsou oceňováni plaketou prof. MUDr.
Jana Jánského. Ti, kdo darovali krev již 80x Zlatým křížem 3. třídy.
Český červený kříž Prachatice
pro dárce krve připravil slavnostní předávání stříbrných a zlatých plaket a Zlatých křížů
na středu 16. listopadu 2016 v Radničním sále v Prachaticích.
K poděkování dárcům se připojili také místostarosta města Prachatice Jan Klimeš a za OS ČČK Prachatice předsedkyně Oblastní
výkonné rady Silvie Janošťáková. Ocenění převzalo celkem
29 držitelů stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského
a tři držitelé Zlatého kříže 3. třídy. Dárci krve obdrželi také

dárky ze sociálně terapeutické
dílny Spolku Slunečnice a Společnosti sv. Zdislavy z Lemberka.
Z Prachatic byli oceněni stříbrnou plaketou prof. MUDr.
Jana Janského Hana Br ychová, Martin Čech, Otakar
Ondřej. „Zlatými“ dárci jsou
Martin Kocourek, Pavel Trůbl
a Iveta Valouchová. Držiteli
Zlatého kříže 3. třídy jsou
Dana Ryšánková, Jaroslav
Beneš a Jaroslav Kurz.
V závěru akce jsme se věnovali
dotazům na svozové autobusy v roce 2017 nebo výhodám zdravotních pojišťoven pro bezpříspěvkové dárce krve.
Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit, jejich
ocenění bude možné vyzvednout každou středu (8–16 hodin)
v sídle OS ČČK Prachatice nebo jindy podle domluvy. Dárcovství
krve na Prachaticku podporuje také město Prachatice.
Text a foto Zuzana Pelikánová

strana 2

leden 2017
www.prachatice.eu

Radniční list

Novela školského zákona přináší změny u zápisů a školských obvodů
Vzhledem k novele školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.)
k 1. lednu 2017 nabývají účinnosti některá ustanovení, která se
týkají nejen školské veřejnosti, ale především zákonných
zástupců žáků.
Účinností školského zákona (od r. 2005) mají města a obce povinnost vymezit školské obvody základních škol. Město Prachatice
zřizuje tři základní školy, a proto dle školského zákona stanovilo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 tři školské obvody rozdělené podle ulic a částí obcí, např. Staré Prachatice, Libínské
Sedlo... Vymezením školských obvodů však není dotčeno právo
zákonných zástupců vybrat si pro své dítě školu podle vlastního
uvážení. Podle již zmiňované novely nedochází při stanovení
školských obvodů základních škol ke změně, proto i v našem
městě platí dosavadní vyhláška.
Od nového roku se povinnost stanovit školské obvody týká
i mateřských škol. Z hlediska Mateřské školy Prachatice, která
má sice pět pracovišť, ale jen jedno ředitelství, se jedná pouze
o jeden zřizovaný subjekt. V tomto případě je dle zákona školský
obvod tvořen územím obce a není třeba vydávat obecně závaznou vyhlášku. Zásadní změnou je povinné předškolní vzdělá-

vání. Cituji z novely: „Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále uvedeno jinak.“
Prakticky pro tento rok, když dítě dosáhne do 31. srpna 2017
pěti let věku, se od 1. září 2017 na něho vztahuje povinnost předškolního vzdělávání. Více informací vám ochotně podá ředitelka
MŠ Prachatice Bc. Helena Turková Kubátová osobně na pracovišti Česká 674 nebo elektronicky msprachatice@msprachatice.cz,
tel. 388 316 571.
Změní se i systém zápisů k povinné školní docházce. Doposud
jsme v prosincových a lednových číslech Radničního listu informovali o zápisech k povinné školní docházce na našich základních školách. Letos poprvé budou školy vyhlašovat zápisy
k povinné školní docházce o půl druhého měsíce později v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku (termíny zveřejníme v březnovém Radničním listu, na webových stránkách
základních škol a města). Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na všech pracovištích MŠ Prachatice od 2. do 16. května
2017.
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Pietní síň zdobí „Krajina života“

Prachatice přispěly
k mezinárodní adopci

Fasádu budovy pietní síně na hřbitově v Prachaticích zdobí
od soboty 26. listopadu 2016 kovová plastika „Krajina života“,
která byla vytvořena podle autorského návrhu Mgr. Václava
Kuneše (na snímku autor návrhu Václav Kuneš s realizátorem díla,
kovářem Michalem Tesařem z Maloviček).
„Kovová plastika odráží reliéf Šumavy, ve kterém nechybí Libín.
Skleněné srdce symbolizuje život, zrození a vztah ke krajině,“
popisuje dílo Mgr. Václav Kuneš, který dohlížel na správné umístění plastiky o hmotnosti 300 kilogramů a délce bezmála pět
metrů. Návrh díla byl inspirován pracemi uměleckého kováře
Františka Ondráčka, který kombinuje sklo s kovem. Plastika
„Krajina života“ je dokonalou tečkou za rekonstrukcí pietní síně.
Mgr. Lenka Houšková

Tašky na třídění odpadů
stále čekají na své majitele
Máte a používáte doma tašky na třídění odpadů? Pokud ano, patříte mezi 250 domácností, které si je v roce 2016 na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice osobně vyzvedly.
Přijďte si je vyzvednout! Jedná se o sadu tří tašek (modrou, zelenou a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů. Tašky svou velikostí
plnohodnotně nahrazují odpadkové koše, jsou omyvatelné, nosnost je 10 kg. Jsou určeny na sběr a odnos tříděného odpadu
ke kontejnerům. Pro každou domácnost je připravena jedna sada
tašek na třídění odpadů. Tašky vám předáme proti podpisu
na MěÚ Prachatice, odboru životního prostředí, Velké náměstí 1
(budova Staré radnice, zadní trakt, 2. patro, kancelář č. 203),
a to v úřední dny – pondělí, středa od 8 do 17 hodin. Nebuďme
líní a třiďme odpad zodpovědně!
Mgr. Lenka Machartová, odbor životního prostředí

Pod pojmem mezinárodní adopce se rozumí osvojení dítěte
do ciziny nebo z ciziny. V České republice se takovým osvojováním zabývá Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně
ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a oddělením sociálně-právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností.
Poměrně často se realizuje osvojení dětí do ciziny, z ciziny jen
v ojedinělých případech.
Úřad zprostředkovává osvojení dětí do ciziny v případech, kde
se právně volnému dítěti nedaří nalézt vhodnou náhradní rodinu
v ČR. Tak tomu bylo i v případě dvouapůlletých dvojčat vedených
v evidenci Městského úřadu Prachatice, která byla od narození
v péči dětského centra. Dětem se nakonec podařilo nalézt vhodné
žadatele, budoucí osvojitele z Islandu. K samotnému zprostředkování osvojení došlo koncem roku. Na oddělení sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ Prachatice se jednalo za poslední dobu o druhý
případ mezinárodního osvojení. Před dvěma roky se podařilo
umístit české dítě do Rakouska.
Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Členy komise vyškolil e-learning
Členové komise Zdravého města, MA21, životního prostředí
a environmentální výchovy se vzdělávali prostřednictvím e-learningu. Všech devět členů komise absolvovalo e-learningový kurz
s názvem Využívání indikátorů udržitelného rozvoje ve strategickém plánování a řízení měst.
Kurz trval přibližně 20 hodin. Členové při něm nastudovali
obsáhlé studijní materiály a absolvovali několik cvičných testů.
Závěrečný test, který obsahoval otázky z celé problematiky, splnili všichni.
MVDr. Marie Peřinková, koordinátorka MA21

V únoru se setkáme
při Fóru Zdravého města
Letošní Fórum Zdravého města se uskuteční ve čtvrtek 16. února
od 17.00 hodin v sále Národního domu v Prachaticích. Srdečně
zveme všechny občany k diskuzi nad deseti tématy. Nebude chybět tradiční losování odměn a doprovodný program.
Mgr. Hana Mrázová, politik Zdravého města Prachatice

Dopravce chystá rekonstrukci nádraží
Rekonstrukce autobusového nádraží v Prachaticích by mohla
začít na podzim roku 2017. Zahrnuje úpravy chodníků a odjezdových ploch pro autobusy. Rozšíří se první refýž před čekárnou.
Cestující získají lepší přehled o příjezdech a odjezdech.
(vam)
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Dům čp. 156 má obnovenu renesanční podobu průčelí
V loňském roce došlo k výrazné změně
vzhledu uličního průčelí domu čp. 156 v Neumannově ulici. Ačkoli se jedná o dům v řadové
uliční zástavbě, nachází se v pohledově exponované poloze, neboť je třetím od počátku
zástavby severní fronty Neumannovy ulice,
přičemž tato poloha a zakřivení ulice způsobují uplatnění domu v šikmých pohledech již
z prostoru před Dolní branou. Po obnově
renesanční podoby hlavního průčelí dům
představuje v prostředí okolních málo pozoruhodných budov výraznou místní dominantu.
Jedná se původem o gotický dům, přestavěný
renesančně ve druhé polovině 16. století
a následně rozsáhle klasicistně v 19. století,
zřejmě vlivem velkého požáru města v roce
1832. Tehdy byla, stejně jako u většiny prachatických domů, odstraněna renesanční atika s obloučkovými
štítky, obíhající původně celý obvod domu, a střecha byla přeřešena z původní zaatikové negativně sedlové se středním úžlabím
a výtokovým otvorem v atice průčelí do klasické sedlové střechy
s okapem podél průčelí.
V roce 1988 byl dům upraven, v uličním průčelí došlo k doplnění
atikové nástavby s obloučkovým zakončením. Zvolené řešení
však bylo aranžérské bez historické věrohodnosti, neboť např.
postrádalo typické nárožní věžičky, když na nárožích atiky se
nepřirozeně stýkaly dva půlobloučky, obloučky byly podivně
odstoupeny dozadu od líce atiky, navíc provedené řešení ani
nevyvolávalo dojem původní existence atiky po celém obvodu
domu. Hladké zednicky uhlazené uliční průčelí umocňovalo
nepřirozené aranžérské působení fasády.
Fragment renesanční atiky čp. 156 s ukončujícími obloučky
a jejich sgrafitovou výzdobou se přitom zachoval v podstřešním
prostoru sousedního čp. 157. Informační prameny udávají,
že zdejší obloučkové štítky patří k nejstarším v Čechách a předpokládají, že právě z Prachatic se obloučky dále rozšířily do sousedního Podunají.

V návaznosti na dochovaný fragment původní
atiky, rozšířený restaurátorský průzkum
v rámci odstranění nepůvodních omítkových
vrstev a s přihlédnutím k typickým řešením
na obdobných domech ve městě byla pro
uliční průčelí domu navržena a realizována
přiměřená rekonstrukce pravděpodobné
podoby renesanční fasády a atiky s ukončujícími obloučkovými štítky a nárožními věžičkami. Vápenná omítka hlavní plochy průčelí
má nově hrubý rustikální povrch (strhávané
prohozy). Průčelí oživují lizény po stranách
fasády a na nároží atiky, šambrány okolo
oken a dveří, mezipatrová a korunní římsa,
vrcholová římsa atiky a také vlysy pod římsami. Všechny tyto prvky jsou hlazené kletováním. Kletované jsou rovněž povrchy atiky,
věžiček i obloučků, jejichž plochu doplňuje
rytý sgrafitový motiv slunce. Profil atikové vrcholové římsy je
protažen také na viditelné boky atiky, čímž uvozuje dojem původního provedení atiky po celém obvodu domu.
Z celkových nákladů realizace 652 tisíc korun činil 220 tisíc Kč
příspěvek z Programu regenerace.
Zajímavostí je, že zadní průčelí domu obsahuje původní středověkou gotickou kamennou hradbu, která v první polovině
15. století nahradila původní opevnění města budované od první
poloviny 14. století v podobě zřejmě nasypaného zemního valu
s dřevěnými sruby a kůly (palisádami). V souladu se zvyklostmi
je dvorní průčelí řešeno čistě účelově bez vyšších estetických
ambicí. V patře obsahuje charakteristickou pavlač, umístěnou
na koruně zbytku hmoty hradby a krytou přesahující střechou.
Proměna fasády je součástí dlouhodobé a cílené péče města
a jeho snahy obnovovat doložitelnou historickou podobu domů
v centru. Jsou součástí realizace strategického plánu rozvoje
města, který na památkovou péči klade velký důraz. Zvyšují estetickou kvalitu našeho životního prostoru, jsou součástí údržby
majetku města i poznávání naší historie.
Ing. Antonín Jurčo,
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky
Rok 1970 (6.) – Historie závodů
ZVVZ – závody na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko,
závod Prachatice je nejmladším, ale také největším průmyslovým
podnikem ve městě. Byl budován od počátku šedesátých let, kdy
v rámci pomoci pohraničí bylo rozhodnuto vybudovat v Prachaticích závod strojírenský. Původně se počítalo, že tu národní podnik
ČKD Praha umístí výrobu mostních jeřábů. Tato koncepce výroby
však byla zrevidována a rozestavěný objekt převzal milevský podnik
ZVVZ. Terénní úpravy na téměř patnácti hektarové ploše ve svažitém a částečně zamokřeném terénu znamenaly přemístění několika desítek tisíc krychlových metrů zeminy. Pro závod byla ze stanice Prachatice 1 200 metrů dlouhá vlečka, jež se pak na pozemku
závodu několikanásobně rozvětvuje. Současně byla prováděna
rekonstrukce a rektifikace krumlovské silnice od mlékárny
až k lomu Bernkopf v délce asi dvou kilometrů. Nejtěžším stavebním oříškem byl železniční nadjezd přes tuto silnici, který byl
v původní podobě nejen úzký ale i nízký. Bylo nutno mostní konstrukci zdvojit (též pro vlečku), ale i prodloužit, aby překonala
novou, 12 metrů širokou vozovku a současně snížit její úroveň více
než o jeden metr, aby byl získán dostatečně vysoký podjezd. Snížení úrovně vozovky však vyvolalo potřebu snížení všech inženýrských sítí, jež se najednou ocitly v malé hloubce pod vozovkou.
Zároveň byl vybudován po pravé straně (směrem z města) chodník
pro pěší se samostatným podchodem. To vše se dálo za nepřerušeného železničního provozu, uzávěrka silnice však trvala několik let.
Objížďka byla vedena pro osobní auta přes Lázně sv. Markéty,
nákladní auta musela využívat objížďky přes Mičovice a Vadkov.

Konečně byly četné technické i organizační problémy natolik
zvládnuty, že mohl být dne 27. listopadu 1967 slavnostně zahájen
provoz v novém závodě. Protože jeho noví zaměstnanci, zejména
vedoucí pracovníci, technici a mistři přišli z Milevska, Liberce,
Radotína i jiných míst, zvýšila se náhle potřeba nových bytů. Není
tedy žádnou nadsázkou, řekneme-li, že intenzivní bytovou výstavbu
ve městě vyvolalo především otevření závodu ZVVZ. Také prvními stavebními pracemi v areálu závodu byla výstavba teplárny
a 63 m vysokého továrního komínu. Teplárna zásobuje teplem
nejen téměř 700 bytů na Dolním předměstí, ale i kanceláře ONV
a Národní dům. Další byty budou ještě v příštích letech na teplárnu připojeny. Výroba v nové továrně překonávala v prvních
letech četné překážky. Jednou z nich byla zpočátku značná ﬂuktuace zaměstnanců, vysvětlovaná nízkými výdělky. Postupem času, jak
se zaměstnanci v novém a pro ně nezvyklém odvětví zapracovávali,
stoupaly výdělky a stabilizovaly se zaměstnanecké kádry. Současně
přibývá stále víc a víc zaměstnanců z řad obyvatel usedlých zde
už před otevřením závodu. V prachatickém ZVVZ se vyrábějí ventilátory všech velikostí až do třímetrového průměru oběžného
kola. Dodávají se do mnoha zemí, ku př. do SSSR, NDR, PLR,
MLR, RSR, KLDR, Kuby, FSRJ, SAR, Indie, Pákistánu, Iráku,
Iránu, Francie, Švédska, Brasilie a dalších zemí. Doplňkovou výrobou našeho závodu jsou speciální karoserie pro pneumatickou
dopravu sypkých hmot. Na automobilový podvozek Škoda se tu
montují přepravníky, kterých úspěšně využívá zemědělství na přepravu krmných granulovaných směsí.
Z kroniky vybral Pavel Fencl.
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Opravy památek města v roce 2016
V loňském roce realizovalo město Prachatice, včetně Městské
správy domů a bytů Prachatice, s. r. o., opravy svých památek
za celkem osm milionů 632 tisíc Kč. Z toho vlastní prostředky
tvořily šest milionů 367 tisíc korun. Zbývající část ve výši dva
miliony 265 tisíc Kč představovaly cizí zdroje: jeden milion
825 tisíc Kč z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury
ČR, 380 tisíc korun z programu téhož ministerstva Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, 27 tisíc Kč z dotačního programu Jihočeského kraje
Objekty kulturního dědictví – drobná sakrální architektura,
25 tisíc korun z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
památky – Nemovité kulturní památky, osm tisíc Kč z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje.
Nejnákladnější akcí uplynulého roku v oblasti péče o památky
bylo objemem jeden milion 633 tisíc Kč, z čehož 425 tisíc korun
uhradil příspěvek z Programu regenerace, restaurování malované uliční fasády renesanční Staré radnice čp. 1 na Velkém
náměstí, včetně rekonstrukce fabionové římsy (podrobné informace Radniční list listopad 2016).
U parku při Hradební ulici nad budovou okresního soudu byl
opraven úsek středověké hradební zdi s baštou, přičemž oprava
byla provedena oboustranně jak ze strany veřejného prostranství, tak z přilehlé zahrady. Hradba byla očištěna, místně dozděna a nově vyspárována. Vnější povrch bašty je řešen pohledově odlišně, když spárování je provedeno velkoplošně do líce
kamenů, přičemž ustupující kameny překrývá, vyvolává tak
dojem omítky. Toto provedení odpovídá dochovaným zbytkům
původní povrchové úpravy vnějšího líce bašty. Uvnitř bašty byla
provedena podlaha patra a doplněno schodnicové a žebříkové
schodiště pro přístup na střechu, bašta byla opatřena novými
vstupními svlakovými dveřmi. Náklady dosáhly 800 tisíc korun,
příspěvek z Programu regenerace 150 tisíc Kč.
Výraznou změnou vzhledu uličního průčelí prošel dům čp. 156
v Neumannově ulici. Z celkových nákladů 652 tisíc korun činil
220 tisíc Kč příspěvek z Programu regenerace (podrobněji samostatný článek na str. 4).
Druhou závěrečnou etapou pokračovala oprava novogotické
kaple sv. Markéty na Lázních sv. Markéty. Po předloňské opravě
exteriéru se péče dočkal interiér. Na úhradě celkové ceny druhé
etapy ve výši 513 tisíc Kč se částkou 330 tisíc korun podílel příspěvek Ministerstva kultury (k provedeným pracím a dalším
záměrům se vrátíme v některém z dalších vydání RL).
Na domech čp. 114 a 115 v Poštovní ulici byly nákladem téměř
386 tisíc korun opraveny fasády do uličky mezi Dlouhou a Poštovní ulicí.
Rovněž v loňském roce směřovaly peněžní prostředky do hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Na kostele byla nákladem 147 tisíc korun opravena břidličná střešní
krytina. Jak informovalo loňské prosincové vydání, interiér kostela byl doplněn ozvučením za 79 tisíc korun, z čehož 39 tisíc Kč
pokryl příspěvek z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Na kapli Panny Marie Loretánské – Hüblerova kaple – došlo
k opravě soklové části a lucerny. Práce vyšly na 72 tisíc Kč, přičemž 50 tisíc Kč kryl příspěvek Ministerstva kultury.
Drobná oprava zdiva koruny hradební zdi mezi Parkánem
a Zahradní ulicí vyšla na šest tisíc korun.
Ve velkém rozsahu v uplynulém roce pokračovala oprava vstupních prostor, dvorů a dvorních fasád bytových domů města v centru, zajišťovaná Městskou správou domů a bytů Prachatice. Tato
aktivita navazuje na skutečnost, že uliční fasády domů v majetku
města jsou již opraveny, čili město se od roku 2014 logicky zaměřilo pozornost právě na vstupní prostory a dvorní fasády. Standardně se jedná o opravy omítek, výmalbu, úpravy elektroinstalace s jejím vedením pod omítkou, osazení nových svítidel,
opravy či výměny dveří, osazení nových poštovních schránek.
Nákladem ve výši jeden milion 411 tisíc korun byla opravena
fasáda do zahrady prostorově výrazného domu čp. 154 v Neumannově ulici, v celém domě také byla vyměněna okna. Bílou
dvorní fasádu nahradila světlá okrová s bílými paspartami okolo

oken střední části domu. Provedena také byla nová skladba podlahy balkonů a terasy. Příspěvek z Programu regenerace činil
280 tisíc Kč.
Na domě čp. 95 v Dlouhé ulici byl nákladem 797 tisíc korun
opraven vstupní prostor v přízemí a dvorní fasáda, přičemž Program regenerace přispěl 200 tisíc Kč. Beton podlahy v přední
části průjezdu nahradila dlažba z pálených cihel, v zadní části
byla ponechána původní dlažba z přírodních plochých kamenů.
Růžovou barvu dvorní fasády nahradila cihlově červená. Investice do vnitřních prostor domu logicky navazuje na odkrytí
a restaurování původní renesanční omítkové vrstvy s psaníčkovým, figurálním i ornamentálním sgrafitem na uličním průčelí
domu. Dnes již asi málokdo vzpomene, že do té doby byla uliční
fasáda zanedbaná, nezajímavá, hladká hnědočervené barvy,
pocházející z 19. století. Dům samotný je renesančního původu,
přičemž následně v 17. století prošel barokní přestavbou a dále
upraven byl v 19. století.
Přízemní vstupní prostor, včetně přilehlých místností skladů,
navazující dvorek a dvorní fasáda byly opraveny u domu čp. 116
v Dlouhé ulici. Betonové podlahy a povrch dvorku nahradila
dlažba z kamenných kostek. V jednom ze skladů byla pod vrstvou
betonu nalezena cihelná dlažba, avšak v nevyhovujícím stavu,
dlažba zde byla provedena z pálených cihel. Náklady dosáhly
796 tisíc korun, 200 tisíc Kč uhradil Program regenerace.
Nákladem 513 tisíc korun byla opravena fasáda do zahrady také
na domě čp. 18 v Neumannově ulici. Dosavadní světle růžovou
barvu dvorní hladké fasády s plastickými šambránami okolo
oken nahradil okr, na šambránách světlejší. Rovněž byla natřena
okna a provedena nová skladba podlahy terasy. Program regenerace přispěl 170 tisíci.
Oprava přízemního vstupního prostoru, dvorní fasády a dvorku
byla provedena také na domě čp. 54 ve Věžní ulici. Dvorek byl
nově vydlážděn kamennými kostkami, lomená bílá barva dvorní
fasády byla zachována. Z nákladů 448 tisíc korun tvořil 100 tisíc
Kč příspěvek z Programu regenerace. Připomínáme, že dům
čp. 54 je gotického původu, klasicistně přestavěný roku 1860
do současné podoby.
Nákladem 332 tisíc Kč byl opraven vstupní prostor domu čp. 120
v Solní ulici. Betonová podlaha přízemní chodby byla nahrazena
keramickou dlažbou. Opraveno bylo schodiště do prvního patra
a upraveno bylo schodiště do podzemního podlaží. V prvním
patře se na chodbě obnovila původní dřevěná podlaha dosud
krytá PVC či nahrazená betonem. Program regenerace přispěl
částkou 80 tisíc korun. Původně renesanční dům z druhé poloviny 16. století vznikl sloučením dvou starších gotických domů.
Přestavěn byl klasicistně v 19. století.
Peněžní prostředky v celkové výši 126 tisíc Kč směřovaly rovněž
do drobné sakrální architektury (podrobně informovalo prosincové vydání RL). V Křeplicích a Perlovicích byla obnovena
kamenná boží muka, v Prachaticích u Svatopetrské cesty naproti
mateřské škole na Skalce byla opravena výklenková kaplička.
Všechny akce podpořily příspěvky Jihočeského kraje v souhrnné
výši 60 tisíc Kč.
V oblasti loňských investic do památek, prostředí městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma nejsou uvedené
náklady jedinými výdaji města Prachatice směřujícími do popisované oblasti. Zmínit je třeba také 75 tisíc Kč, které byly podle
usnesení zastupitelstva města rozděleny v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice na příspěvky
třem soukromým vlastníkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních památek, což představovalo podle zásad Programu povinný příspěvek příslušného města. Těmto soukromým
vlastníkům bylo dále v rámci státního příspěvku z Programu rozděleno podle rozhodnutí zastupitelstva města 250 tisíc Kč. Takto
podpořené opravy památek si vyžádaly dalších téměř 409 tisíc
korun vlastních prostředků majitelů. Na dokončení rekonstrukce rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Neumannově ulici čp. 142 město dále přispělo částkou 300 tisíc Kč.
Ing. Antonín Jurčo
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

leden 2017

strana 5
www.prachatice.eu

Kulturní a společenský servis na leden 2017
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
e-mail galerie@prachatice.eu
do 13. 1.
KONEC NUDY NA JIHU
BLANKA DVOŘÁKOVÁ – OBRAZY

B. Dvořáková: Našeptávači (olej na sololitu)
Blanka Dvořáková studovala v letech
1976–79 umění a češtinu na Pedagogické
fakultě v Ostravě. V roce 1981 emigrovala
do USA, později s rodinou žila v Seattle
Wa. V letech 1983–85 v Seattle studovala
obor umění na Cornish College of the
Arts, kde získala stipendium Emily Morseové. Na téže škole studovala nezávisle grafické techniky. Od té doby se zabývá malbou velkých olejů a grafickými technikami. V poslední době také knižními ilustracemi. Od roku 1995 vystavuje zejména
v USA. V Praze žije od roku 2001.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po
zavřeno
út–pá
10.00–12.30 13.00–17.00
so
9.00–15.00
VELKÉ NÁMĚSTÍ
1. 1. (18.00)
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
MĚSTSKÉ DIVADLO
11. 1. (19.00)
PAVEL ŠPORCL – POCTA PAGANINIMU
Houslový virtuóz představí škálu technických i zvukových možností houslí a vše
vtipně provede slovem i příběhy ze života
N. Paganiniho, nejslavnějšího houslisty
všech dob.
15. 1. (10.00)
J. Swift, K. Herzinová:
GULLIVEROVY CESTY
(1. část – ZEMĚ LILIPUTŮ)
Mladá scéna Ústí
nad Labem
Lemuel Gulliver
se vydává na svou
první cestu jako
lodní r anhojič.
Neměl však štěstí,
jeho loď ztroskotala a on se ocitl v říši Liliputů.
17. 1. (19.00)
Jarda „Hajnej“ Michal
AFRIKA
Cestopisná přednáška CK Ocean.
Poutavé povídání o Africe vás zavede
do míst, kde budete se zatajeným dechem
sledovat v přirozeném prostředí afrických

savan lvy, žirafy, nosorožce, nebo antilopy. Safari hotelbusem nadchne každého
cestovatele a fotografie pořízené z bezprostřední blízkosti, z bezpečí hotelbusu,
patří k chloubám našich cestovatelů.
19. 1. (19.00)
(změna termínu)
V. Hradská
COMMEDIA FINITA
Divadelní společnost Sophia Art – Předplatné řady A
Úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. Tak
trochu nastavené zrcadlo české povahy.
Ema Destinová – mimořádně nadaná
operní pěvkyně světového formátu, která
v Čechách neobstála. Viktorie Hradská
mistrně vykreslila poslední léta života
velké pěvkyně očima čtyř žen: učitelky
hudby, uklizečky, placené společnice
a komorné. Čtyři monology plné závisti,
žárlivosti, nepochopení v podání známých
hereček vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké
talenty.
Hrají: Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Valerie Zawadská, Anna Kulovaná,
Karel Soukup.
24. 1. (19.00)
M. Szczygielski
SKOŘÁPKA
Divadlo Ungelt - Předplatné řady B
V zapadlé knihovně se schází nesourodá
dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Komedie o nečekaném
přátelství a cestě ke svobodě.
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová.
KONTAKT Y
Městské divadlo
tel. 388 607 227, 727 901 145
e-mail: vhouskova@kisprachatice.cz
www.kisprachatice.cz
www.visitprachatice.cz
www.prachatice.eu
Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky
a další informace najdete také na www.facebook.com/kisprachatice.
INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
e-mail: infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá
8.00–17.00
KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice: díla sochaře a malíře Otto
Herberta Hajeka. Otevřeme po předchozí
domluvě v infocentru.
KINO NÁRODKA
Rezervace sedadel je možná v Infocentru
Prachatice, tel. 388 607 574.
3. 1. (19.30)
PŘÍCHOZÍ
Sci-fi, drama USA. Přístupný od 12 let.
Titulky.
5. 1. (16.00)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE
NAJÍT
Dobrodružný, rodinný, fantasy film
V. Británie, USA. Od 12 let. České znění.
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5. 1. (19.00)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE
NAJÍT (3D)
10. 1. (19.30)
MUŽ JMÉNEM OVE
Komedie, drama Švédsko. Od 12 let.
Titulky.
12. 1. (17.00)
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Akční, sci-fi, fantasy film USA. Přístupný.
České znění.
12. 1. (19.30)
ROGUE ONE: STAR WARS STORY (3D)
17. 1. (16.00)
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA
O KONCI SVĚTA

Animovaný, akční, dobrodružný film
USA. Přístupný. České znění.
17. 1. (18.00)
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA
O KONCI SVĚTA (3D)
19. 1. (17.00 a 19.30)
MANŽEL NA HODINU

Komedie ČR. Přístupná od 12 let. České
znění.
24. 1. (19.30)
LABUTÍ JEZERO
Balet in CINEMA
Baletní představení Opera Paris
26. 1. (19.30)
LA LA LAND
Komedie, drama, muzikál USA. Od 12 let.
Titulky.
31. 1. (19.30)
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama, válečný, životopisný film Austrálie, USA. Od 12 let. Titulky.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
e-mail: info@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz
do 14. 1.
KAPLE, KAPLIČKY A KŘÍŽOVÉ CESTY
Výstava, Vladimíra Fridrichová Kunešová
(výstavní prostor MěK)
3. 1.
Univerzita 3. věku
ŠUMAVA – KRAJINA, VÝZNAMNÝ
PRVEK V OCHRANĚ PŘÍRODY
Pavel Hubený (9.00 – 11.30, Rožmberský
sál MěÚ)
5. 1.
Literární kavárna
TAM ZA MODROU HOROU
Beseda se Zdeňkem Zajíčkem, publicistou,
hudebníkem a básníkem (14.00–15.00,

leden 2017
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Domov seniorů Mistra Křišťana)
6. 1.
KLUB PŘÁTEL CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
(9.00–11.00, klubovna knihovny)
9. 1.
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
(9.00–11.00, klubovna knihovny)
9. 1.
Klub tvůrčího psaní
LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ
S HYNKEM KLIMKEM
(14.00, ZŠ Vodňanská)
10. 1.
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Přednáška s odbornicemi z centra Natur
Apatyka – Cesta ke zdraví (14.00, Komunitní centrum, SNP 559)
16. 1.–31. 3.
Výstava
LIPNO – KRAJINA POD HLADINOU
(výstavní prostor MěK)
17. 1.
Univerzita 3. věku
BAVORSKÝ LES – VÝZNAMNÝ PRVEK
V OCHRANĚ PŘÍRODY
Karel Klein, zvířecí biologie, spolek
ochrana přírody Bavorsko (9.00–11.30,
Rožmberský sál)
24. 1.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
s Růženkou Vincikovou – Morava (14.00,
odd. pro děti a mládež)
24. 1.
Zahájení Akademie 3. věku
PŘEDNÁŠKA
Pavel Fencl, (14.30 – 16.00, Radniční sál)
25. 1.
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou
SNĚHULÁCI
(14.00, odd. pro děti a mládež)
31. 1.
Univerzita 3. věku
ZÁVĚREČNÉ KOLOKVIUM
(9.00–11.30, Rožmberský sál)
31. 1.
CVIČENÍ PRSTŮ
S ALENOU HATTANOVOU
(14.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
SE ŠÁRKOU POLATOVOU
(14.30, Komunitní centrum, SNP 559)
Dospělé oddělení 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, čt
11.30–15.00
ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
2.–30. 1.

PROMĚNY PRACHATIC NA MAPÁCH
OČIMA STUDENTŮ
Výstava si klade za cíl představit město
pomocí minulých i současných kartografických dokumentů s přesahem
do výtvarné oblasti. Ukazuje zpracování
mapy Prachatic posluchači Katedr y
výchov výtvarným uměním Pedagogické
fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem s následným řešením posunu
myšlenky umístit vzniklé umělecké artefakty ve veřejném prostoru. Vernisáž
výstavy 2. 1. od 16.00 hodin.
MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne
9.00–17.00
do 30. 4.
HUSOVSKÉ UNIKÁTY
ZE SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA
Úspěšná výstava, která připomněla
600. výročí upálení mistra Jana Husa
v Kostnici v kazatelově rodném kraji.
Upozorňuje nejenom na význam Husovy
osobnosti, ale zaměřuje se také na Husův
odkaz, který lze nalézt především v rovině
náboženské a mravní. Pamatuje i na dobu
husitskou. Mezi předměty, z nichž některé
jsou vystaveny vůbec poprvé, vyniká pestrobarevná vitráž s výjevem upálení Jana
Husa a osmi šlechtickými erby z přelomu
17. a 18. století.
27. 1.
TVŮRČÍ DÍLNA s pohádkou pro rodiče
s dětmi z cyklu Povídám, povídám
pohádku.
Projdeme společně příběhem, budeme si
hrát a tvořit.
GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
www.facebook.com/Neumannka
Tel. 388 310 326, 605 244 591
Otevřeno:
po–pá
12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 25. 1.
Výstava
PORIGAMI
Kolekce trojrozměrných přání, svátečních
blahopřání a originálních prezentačních
materiálů Terezy Hradilkové.
od 27. 1.
FOLKLOR
Hanuš Lamr – šperky & Zlatka Lamrová –
textilní objekty
Vernisáž výstavy v 18.00 hodin.
PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
Expozice od ledna do března 2017 pro veřejnost uzavřeny.
Velké náměstí 13
383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
www.prachatickemuzeum.cz

2. 1. (9.00)
Klub přátel Městské knihovny Prachatice
KNIHA JAKO VÁNOČNÍ DÁREK
HODIN
2. 1. (14.00)
Klub důchodců Pod Hradbami
HARMONIKY BRATRŮ NOVOTNÝCH
3. 1. (14.00)
VESELE DO NOVÉHO ROKU
S MUZIKOU
(Domov seniorů Mistra Křišťana)
4. 1.
Novoroční autobusový výlet
LIBÍNSKÉ SEDLO
Tradiční program (odjezd z Malého nám.
ve 13.00)
12. 1. (14.00)
Společenské posezení
„JAK TO TENKRÁT BYLO“
(ICM Dům na Křižovatce u parku – Senior
Point)
18. 1. (14.00)
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
SE STAROSTOU MĚSTA PRACHATICE
(Stará radnice – zasedací síň v 1. poschodí)
25. 1.
Výlet do vimperka
NOVOROČNÍ BOWLING
(odjezd z Malého nám. ve 13.00)
SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
3. 1. (10.00)
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
(SNP 559)
10. 1. (14.00)
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
(SNP 559)
17. 1. (14.00)
ČLENSKÁ SCHŮZE
(Radniční sál)
24. 1. (14.30)
Zahájení akademie 3. věku
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA P. Fencla
(Radniční sál)
31. 1.
CVIČENÍ PRSTŮ
(14.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
(14.30) – viz program knihovny
HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA
www.hospicpt.cz
Tel. 388 311 726
Po celý rok je veřejnosti přístupný neorenesanční hospicový park. K vidění jsou zajímavé dřeviny, opeřenci, koi kapři aj.
SKIAREÁL LIBÍNSKÉ SEDLO
zahájil provoz v sobotu 10. prosince 2016.
První lyžaři využili zhruba 40 centimetrů
technického sněhu na malé sjezdovce.
Díky speciálnímu teploměru je možné sledovat klimatické podmínky v areálu
na www.skilibin.cz.
Foto N. Toman

MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
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Vítáme nové předplatitele
Divadelní předplatné přivítalo do svých řad 49 nových předplatitelů, kteří obsadili okolo 110 míst. Převážnou část z nich pojala
nová bonusová řada, která byla vytvořena právě kvůli obrovskému zájmu o divadelní předplatné. Jedenáct nových předplatitelů zaplnilo také některá uvolněná abonentská místa v řadách A
a B. Po několika beznadějně vyprodaných sezonách se tentokrát
do volného prodeje také uvolnilo po 15 místech v řadách A a B
a také 106 míst v řadě BONUS. Věřím, že i pro další zájemce
o vstupenky na jednotlivá představení je to počet více než dostatečný. Děkujeme všem zúčastněným za klidný prodej a vítáme
mezi námi všechny naše nové předplatitele.
Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Přijedou králové českého funku!
Už 4. února 2017 se v Prachaticích můžete se těšit na nezdolně
optimistickou, neodolatelně sympatickou a bezkonkurenčně roztomilou hudební skupinku Monkey Business. Přijede s vybělenými zuby a novými zlatými můstky, nastřelenými vlasy a odsátým přebytečným tukem, titanovými hlasivkami z dovozu, dokonale procvičenými stupnicemi a rytmy, navíc posílená o dvoje
Hammondovy varhany.
(KIS)

Ples města tentokrát swingový
V pátek 20. ledna 2017 se
uskuteční již XIX. ročník
Plesu města Prachatice.
Po úspěšném loňském ročníku, kdy jsme jako téma
p l e s u z vo l i l i 8 0 . l é t a
a muzikál, jsme se rozhodli
u tematického zaměření
plesu zůstat. Pro tento ročník jsme zvolili swing,
kter ý v českých zemích
zažil největší rozmach
v letech čtyřicátých.
O hudební doprovod se v letošním roce postará táborský Swing
Band. V jeho podání se můžeme těšit na dobové skladby autorů
zvučných jmen, jako jsou např. Jaroslav Ježek, Jiří Suchý
či George Gershwin, i na populární big-beat skupin Abba,
The Beatles či The Beach Boys. Hostem večera bude zpěvačka
Olga Lounová, která zazpívá některé své hity i v doprovodu
orchestru. Ples zahájí předtančení v podání Swing Busters, které
večer uvidíme ještě dvakrát a možná dojde i na krátkou výuku
některých tanců. Ani v letošním roce jsme nezapomněli
na drobný dárek pro dámy a na raut pro všechny hladové a mlsné
jazýčky. Jste srdečně zváni!
Prodej vstupenek bude zahájíme 2. ledna 2017 na odboru kultury, školství a cestovního ruchu, kancelář č. 128.
Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Plesat bude i hospodářská komora
Oblastní hospodářská komora Prachatice srdečně zve příznivce
kvalitní muziky, tance a dobré zábavy na XII. Společenský ples,
který se koná 13. ledna 2017 od 19.30 hodin v sále Národního
domu v Prachaticích.
Skupina TOP BAND, celonoční raut, tombola, půlnoční překvapení. Předprodej vstupenek v kanceláři ObHK Prachatice,
Nádražní 67, tel. 608 572 265, e-mail triskova@jhk.cz.
Kateřina Třísková

Revize kotlů na tuhá paliva
Hospodářská komora přináší seznam odborně způsobilých osob,
které smí provádět revize kotlů na pevná paliva v Jihočeském
kraji (podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší): http://
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHČ
(jhk)

Výstavu vánočních světel
doplnily tvořivé dílny
Po výstavě betlémů v roce
2014 a vánoční výstavě v roce
2015 jsme v letošním roce
navázali na nově zavedenou
tradici a uspořádali jsme
ve sklepích Staré radnice
výstavu vánočních světel.
Svá světla, svítidla, svícny
či světelné řetězy nám zapůjčily necelé dvě desítky občanů, kterým touto cestou děkujeme za spolupráci a důvěru.
Výstava byla otevřena od pondělí 5. do pátku 9. prosince
a o III. adventní neděli 11. prosince. Její součástí bylo i několik
tvořivých dílen. Návštěvníci si mohli vyrobit andílky z těstovin,
svícny z chvojí, z perníčků nebo tzv. zasněžené svícny.
Právě tvořivé dílny byly největším lákadlem pro základní i mateřské školy, které výstavu navštívily. A nebylo jich málo. Ve sklepích Staré radnice jsme přivítali celkem devět tříd ze základních
a pět tříd z mateřských škol. Celkem výstavu navštívilo více než
600 návštěvníků.
V organizaci výstav ve sklepích Staré radnice chceme pokračovat.
Již se nám v hlavách rodí nápady a témata pro příští rok. Doufáme, že nám zachováte svou přízeň!
Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Zájem o nedělní pohádky
může přerůst ve zklamání
Velmi nás v uplynulých dvou měsících potěšil zájem o nedělní
pohádky, kdy jsme opakovaně do posledního místa vyprodali sál,
balkon i přístavky.
Ráda bych všechny rodiče, prarodiče a další doprovod upozornila na to, aby příchod a nákup vstupenek na představení nenechávali na poslední chvíli. Předejdete tak rozpakům nad vyprodanou kapacitou. Prodej vstupenek probíhá vždy od zveřejnění
kulturního programu pro nadcházející měsíc v infocentru
(od ledna i v on-line prodeji). Rezervované vstupenky bude
možné vyzvednout nejdéle 15 minut před začátkem představení.
Také bych ráda požádala o zvážení, zda je skutečně nezbytně
nutné, aby jednoho malého diváka doprovázel více než jeden
dospělý. Kapacita divadla je omezena a v případě, že jsou místa
obsazena dospělými, jsme nuceni řadu zklamaných dětí odeslat
domů.
I v roce 2017 máme pro naše nejmenší diváky připravenou celou
řadu pohádek. Na první z nich, dobrodružnou pohádku Gulliverovy cesty, se můžete těšit už 15. ledna od 10.00 hodin.
Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Klarinetový soubor
po jedenácté zlatý
Klarinetisté Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek
a Jaroslav Masáček se zúčastnili 17. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Pražské Vánoce. V soutěžní části festivalu
vybojovali se skladbami Johanna Sebastiana Bacha, George
Bizeta, Johna Wiliamse a Františka Jančíka ve své kategorii již
jedenácté zlaté ocenění.
Odborná umělecká porota výtečně hodnotila rytmickou a intonační stránku a také vlastní úpravy skladeb, kterými Klarinetový
soubor Prachatice disponuje. Někomu by se mohlo zdát, že získat
takové ocenění je jednoduché, ale je to o velkém nasazení, odhodlání, poctivé práci nás všech a hlavně o kamarádství. Proto je
vždy důvod k nepopsatelné radosti.
Nedávno oslavil náš soubor desáté jubileum a také spolureprezentoval město Prachatice na rakouském velvyslanectví ve Vídni
v rámci projektu Salve. V lednu absolvuje společné koncerty
v Žirovnici a Veselí nad Lužnicí se souborem Saxmania, který byl
hostem na jubilejním koncertu k deseti letům v prachatickém
divadle.
Jan Hovorka
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Jak se projevila inkluze na našich školách?
Jistě jste v poslední době zaznamenali informace o tolik diskutované inkluzi v souvislosti s novelou školského zákona. Zeptali
jsme se ředitelek prachatických škol, jak se s inkluzí vyrovnaly.
Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská:
„Obavy, které předcházely samotnému spuštění inkluze,
se na ZŠ Vodňanská nepotvrdily. Žádný příliv žáků, kteří by
opouštěli ´speciální´ základní školy, se nekonal. Nelze však říci,
že nás inkluze minula. Nový systém začleňování žáků s poruchami učení a chování, integrace žáků, s sebou přinesl zvýšenou
administrativní zátěž. Ať už se jedná o nové formuláře před
samotným vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně,
vytváření seznamů pomůcek či následné zpracování doporučení
z PPP. Časově i administrativně náročné je i zpracování a vyhodnocování tzv. plánu pedagogické podpory pro konkrétního žáka.
U nás ve škole pracujeme s dětmi, které potřebují speciální péči
již řadu let. Máme kvalitní materiální vybavení i personální
zabezpečení, žákům nabízíme možnost reedukace a doučování.
Žáci i rodiče mohou využít podpory speciálního pedagoga. Dále
ve škole působí čtyři asistenti pedagoga, kteří se individuálně
věnují žákům s poruchami. Tyto služby chceme nabízet
i v budoucnu, proto jsme podali žádost o finanční prostředky
téměř ve výši jednoho milionu korun. Získání těchto finančních
prostředků zajistí pro děti přítomnost speciálního pedagoga
a školního asistenta po dobu dalších dvou let.“
Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní:
„Novelou školského zákona a novou vyhláškou č. 27/2016
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných nenastaly pro ZŠ Národní podstatné změny. Toto vzdělávání je chápáno ve škole jako naprosto normální a přirozený
způsob vedení školy v určitém stylu předpokládajícím zařazení
všech dětí bez rozdílu do běžného školního života. Inkluzivní
vzdělávání je dlouhodobě ve škole realizováno bez ohledu
na legislativní změny.
Nové změny přinesly administrativní zátěž na výchovného
poradce i na třídní učitele. Pokud má žák výchovné a výukové
potíže, je škola povinna vypracovat plán podpůrných opatření
1. stupně. To přináší vyplňování nových formulářů. Novinkou
jsou také nové a rozšířené formuláře pro pedagogické poradny
a speciální pedagogická centra. Novela vyžaduje i další setkávání

s rodiči, kteří musí udělit informovaný souhlas s doporučením
z vyšetření školského poradenského pracoviště.
Negativně vnímáme dobu tří měsíců, kdy je žákovi vytvořen
plán podpůrných opatření a teprve po uplynutí této doby
je možno v případě nenaplnění stanovených cílů doporučit rodičům šetření ve školském poradenském zařízení.
Pozitivně hodnotíme podle vyhlášky nově koncipovaný individuální vzdělávací plán, který je přehlednější a jasně stanovuje
požadavky na způsob vzdělávání žáka. Dalším pozitivem jsou
identifikátory, které určují stupeň podpůrného opatření
a na jehož základě jsou přidělovány finanční prostředky (podle
vyhlášky do čtyř měsíců).
V současné době má škola 81 (20 %) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (19 z nich má individuální vzdělávací plán).
Na podporu inkluze žádala škola o několik dotací – do programu
OP VVV byl podán projekt na vybudování školního poradenského pracoviště, další žádostí o dotaci byl projekt zaměřený
na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi se SVP, třetím
tématem projektu je podpora žáků se SVP při vstupu na trh
práce.“
Mgr. Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka:
„Od 1. září 2016 se ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. V souvislosti s novými doporučeními z pedagogicko-psychologické poradny má škola možnost
pro tyto žáky žádat na základě statistického výkazu o finanční
prostředky či asistenty pedagoga. V rámci inkluze dle § 16 odst. 9
školského zákona žádný žák na naší školu nepřestoupil.
V oblasti dotačních titulů se škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. Šablony, a podala
žádost o dotaci na speciálního pedagoga a další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci zmíněné inkluze (další informace
v samostatném článku).
Podle ředitelky Bc. Heleny Turkové Kubátové nedošlo k žádným změnám v Mateřské škole Prachatice, kam docházejí dvě
děti, které mají asistenta pedagoga a zároveň mají zpracovaný
individuální vzdělávací plán ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem České Budějovice.
Jiřina Dolejšková
vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Den hudby na „Národce“ přinesl radost, zábavu i poučení
Hudba přináší radost a radost z hudby jsme si v ZŠ Národní nadělili k svátku svaté Cecílie. Ta je totiž patronkou hudebníků. Pro naši školu je tento svátek příležitostí uspořádat
hudebně dramatický den. Ve škole se tancovalo, hrálo, bubnovalo, zpívalo i jen naslouchalo. Hudba zněla všude a ve všech svých podobách. Hudební film, hudební pohádka,
koncert, street dance, hudební hry i prezentace na téma nástrojů – to vše provázelo žáky
školy 23. listopadový den.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám ten den hudbou rozzářili. Studentům a studentkám 4. ročníku SPgŠ za neuvěřitelně rozmanitý program pro malé posluchače z I. stupně,
Václavu Hoidekrovi z 9. A, který hrou na klavír nadchnul i ty velké, taneční škole Timedance, bubeníkům, kterým stačilo pět minut na to, aby stovku žáků i s učiteli proměnili
v ohromující rytmický orchestr, divadélku Kos za Černobílou pohádku na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta a prachatické ZUŠ za krásný koncert i poutavé vyprávění
ředitele Jakuba Weisse o nástrojích a skladbách.
Nezbývá než potvrdit, že hudba opravdu přináší mnoho radosti, zábavy i poučení.

Text a foto Hana Bolková, ředitelka školy

Jeden projekt končí, další začíná
Prosinec byl v ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 v duchu ukončení
starého roku, oslav adventního času, ale i dokončení projektu
v rámci primární prevence, na který získala škola dotaci z MŠMT
ve výši 31 600,– Kč. Díky těmto finančním prostředkům byl realizován adaptační kurz pro „šesťáky“ a pro třídy I. a II. stupně
tematické bloky ve třídách.
V lednu začne škola čerpat peníze z nového programu, tzv. Šablon, do kterých jsme se zapojili a získali jsme dotaci zhruba jeden
milion korun. Finance budeme čerpat 24 měsíců, tedy od ledna
2017 do prosince 2018. Dotační peníze jsou určené na speciál-

ního pedagoga, další vzdělávání pedagogických pracovníků
v rámci inkluze, na podporu čtenářského klubu, klubu zábavné
logiky a deskových her a na doučování žáků.
V další etapě připravujeme žádosti na dotační programy vyhlášené Jihočeským krajem (termín jejich podání je do 13. ledna
2017).
Získanými prostředky z dotačních titulů šetříme peníze rodičům, zvyšujeme kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň žákům
zpestřujeme výuku a umožňujeme jim vzdělávání jinými novými
metodami.
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy
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Dům dětí a mládeže zve na karneval
Dům dětí a mládeže v Prachaticích vcelku úspěšně zahájil nový
školní rok. Obohatil nabídku zájmových útvarů o nové kroužky,
které se k naší spokojenosti, co do počtu dětí, naplnily. Byla
to i následná odezva na „Anketu“, již jsme vyhlásili v lednu loňského roku.
V následujícím období bych vás rád pozval na některé tradiční
akce. Rodiče dětí určitě neopomenou přijít na dětský karneval
(12. 2.) nebo využijí naši nabídku pro nadcházející pololetní
a jarní prázdniny.
Mgr. Miroslav Pileček, DDM Prachatice

Děti z mateřských škol jsou v bezpečí
V polovině prosince předala Jihočeská hospodářská komora,
ve spolupráci s firmou PROSTOR – desing, s. r. o., reflexní vesty
dětem do mateřských škol v Prachaticích. S tiskovou mluvčí Policie ČR Martinou Joklovou si žáci během dopoledne zopakovali
pravidla používání bezpečnostních odrazových prvků a správného přecházení vozovky.
Kateřina Třísková, ředitelka
Jihočeská hospodářská komora Prachatice

Kaštany pro lesní zvířata
Výzva nasbírat co nejvíce kaštanů pro lesní
zvířata se setkala
u žáků ZŠ Národní
s velkým ohlasem. Tři
měsíce nosily děti
do školy kaštany, které
se sušily v ohrádce
o rozměrech 360 × 275
a hloubce 23 cm. „Kaštanový bazének“ se zcela naplnil, poslední
listopadový den bylo vše sečteno a 176 801 kaštanů bylo naskládáno do 40 pytlů. Za přítomnosti nejlepších sběračů z jednotlivých tříd prvního stupně byla 6. prosince předána tato Mikulášská nadílka pro lesní zvěř osmi zástupcům mysliveckých spolků
z okolních obcí a z Městských lesů Prachatice. Dětem i pedagogům patří dík za veliké úsilí při této „kaštanové“ akci.
Hana Bolková, ředitelka školy

Projekt Cizojazyčná literatura
v prachatické knihovně
Městská knihovna Prachatice se již několik let účastní projektu
Česká knihovna zaměřeného na nákup české nekomerční literatury. V roce 2014 se rozběhl projekt Cizojazyčná literatura, který
vyhlásila Moravská zemská knihovna v Brně s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Krajské knihovny doporučily
a vybraly knihovny, které se stanou centry cizojazyčné literatury.
Městská knihovna Prachatice byla za Jihočeský kraj vybrána
do 1. etapy projektu. Využila tak příležitost každoročně zdarma
doplnit knihovní fond o nové tituly v cizích jazycích.
Kromě nejžádanější angličtiny a němčiny jsme objednali knihy
ve francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a slovenštině.
Za celou dobu účasti na projektu jsme obohatili fond zatím
o 216 titulů v těchto jazycích. V získaných titulech je zahrnuta
klasická cizojazyčná beletrie (F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov,
Ch. Dickens, W. Shakespeare), romány pro ženy (J. Moyes,
K. Pancol, H. Fielding), současné detektivní romány (G. Flynn,
Jo Nesbo, D. Brown, Ch. Link), náročnější literatura (U. Eco,
G. Orwell, H. Murakami) a pro čtenáře dětského oddělení díla
klasiků dětské literatury (J. Cadwallader, E. Kästner, R. Riordan). Reflektovali jsme poptávku našich čtenářů a objednali
i zjednodušenou četbu pro začátečníky, často doplněnou zvukovou nahrávkou textu, která patří mezi nejžádanější. Všechny
tituly je možno dohledat v on-line katalogu městské knihovny
a jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském
oddělení. Náš knihovní fond byl doplněn o dobrou nabídku cizojazyčných knih, roste o ně zájem nejen u studentů, kteří se jazyky
učí, ale i u starších generace, která zatím četla pouze česky. Cizojazyčnou literaturu sice celoročně nakupujeme z různých nakladatelství, nicméně účast na projektu k významnému rozšíření
nabídky rozhodně přispěla.
Pavlína Kletečková, katalogizátor, oddělení zpracování fondu

Mikulášská nadílka v Paraplíčku

Nemocnice opět bodovala
V prestižním klání o titul Nemocnice ČR 2016 se v celorepublikovém komplexním hodnocení umístila prachatická nemocnice
v absolutním výsledku za všechny čtyři kategorie (hodnotí se
finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců)
na čtvrtém místě. V samotné kategorii „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic“ skončila celkově za celou ČR na třetím místě. Průzkum se letos prováděl ve 155 nemocnicích s akutními lůžky. „V roce 2016 jsme otevřeli mateřskou školu, parkoviště pro zaměstnance a zrekonstruovali jsme šatny pro střední
zdravotní personál, takže nás těší kladné hodnocení zaměstnanců. Společně se čtvrtým místem v absolutním hodnocení je
krásným oceněním práce všech našich zaměstnanců,“ řekl
k výsledkům ředitel nemocnice Michal Čarvaš.
Marcela Květoňová, Nemocnice Prachatice, a. s.

Dřevěné hračky jsou stále „in“
Zimní zahradu Městského úřadu v Prachaticích zaplnily hračky
šetrné k dětem i přírodě. Interaktivní výstava hraček byla připravena u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených.
Navštívily ji děti z mateřské školy i ze zájmových kroužků. Přišli
si s nimi pohrát i rodiče. „Největší zájem, až mě to samotnou překvapilo, byl o vláčkodráhu, kde nakonec jezdila kromě vláčků
i zvířátka. Dřevěné hračky jsou stále pro děti velmi akční a dokážou je zaujmout. Důkazem je houpací koník v retro stylu a pro
holčičky dřevěná kuchyňka a malinký kočárek,“ líčila Milada
Ježková coby dozor na výstavě.
(RH+, vam)

Známý příběh Mikuláše se stal základem nádherné tradice.
V předvečer svého svátku obchází domovy společně s čerty
a anděly a ujišťuje se, že děti byly hodné a mohou tak dostat něco
sladkého za odměnu. Někdy je třeba i přednést básničku či zanotovat nějakou písničku. Nejde, nebo alespoň by nemělo jít o to,
co dostanou, ale o zážitek.
Děti z Paraplíčka se na vzácnou návštěvu nadpřirozených bytostí
připravovaly celý týden. Ve všech třídách se stříhali, lepili, malovali i skládali Mikulášové s čerty a při tom se ozývaly mikulášské
básničky a písničky. V pondělí ráno byli všichni čertíci a Mikulášové hotoví, třídy krásně nazdobené, básničky i písničky všichni
uměli, ale stejně … Zlobil jsem nebo nezlobil? Malý červíček
pochybností vrtal v hlavičce asi každému. Nakonec všechno
dobře dopadlo, čertův pytel zůstal prázdný a vyprázdnil se
i Mikulášův koš s dárkovými balíčky, které s pomocí andílka rozdal všem hodným dětem. Holky a kluci z Paraplíčka si nesli domů
nejen malý dárek od Mikuláše, ale hlavně spoustu báječných
zážitků.
Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v listopadu 2016
V listopadu 2016 se v Prachaticích narodilo
celkem 30 dětí. Z celkového počtu bylo
20 chlapců a 10 děvčat.
Narozených děti od 1. do 30. listopadu 2016
s trvalým pobytem v Prachaticích je devět
a k sedmi dětem dali rodiče souhlas se zveřejněním jména a příjmení:
Lucie Kučerová
Ajdin Nejedlý
Jan Řeřábek
Tereza Kunešová

Dominik Lauda
Marek Trük
Jan Šíma

U chlapců se opakovala třikrát jména
David a Jan, u děvčat se opakovalo dvakrát
jméno Nela.
Jarmila Pešková, matrikářka

Termín svozu
vánočních stromků
Hlavní svoz použitých a odstrojených
vánočních stromků proběhne v termínech 10. a 11. ledna a dále 17. a 18. ledna
2017. Odvoz stromků zajistí pracovníci
technických služeb. Stromky je nutné
shromažďovat k popelnicím a kontejnerům na domovní odpady.
Mgr. Lenka Machartová
odbor životního prostředí MěÚ

Areál lesních her
Rada města Prachatice schválila studii
Areálu lesních her. Areál je koncipovaný
jako hřiště v přírodním stylu s výukově-herními prvky pro děti a mládež od tří
do 15 let. Jeho vybudování bude záležet
na dostupnosti financí z grantů. Zažádáme o ně hned na začátku nového roku
(více se dočtete v únorovém RL).
Věřím, že budeme úspěšní a občané
našeho města i turisté budou mít co nejdříve krásné zážitky z nových aktivit.
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města

Grant podpořil
i mladé triatlonisty
Granty města Prachatice podporují také
talentované děti a mládež. Příspěvek
v roce 2016 pomohl například sportovní
činnosti Ivany Leszkowové a Davida Leszkowa, členů triatlonového oddílu ŠuTri
Prachatice. „Obě děti soutěžily v uplynulé sportovní sezoně v duatlonu, aquatlonu a triatlonu v Českém poháru
a v závodech Jihočeského poháru a jihočeského Junior Cupu. Jejich úspěšná
reprezentace města Prachatic je o to cennější, že ve zmíněných disciplínách
vládne v těchto věkových kategoriích
početná a silná konkurence,“ ocenil podporu města otec Milan Leszkow.
(vam)

Gratulujeme talentovaným žákům
Slavnostní vyhlášení již 13. ročníku Talentu okresu Prachatice 2016 se konalo 14. listopadu 2016 v sále Národního domu.
Jedná se o společnou iniciativu měst Prachatice a Vimperk k ocenění žáků, kteří svými
dovednostmi, schopnostmi, pílí a pod vedením svých učitelů dosáhli významného úspěchu v některé z daných oblastí v uplynulém školním roce 2015/2016. V pořádání akce se
po organizační stránce obě města střídají. V letošním roce byla řada na Prachaticích.
Tradičně byly vyhlášeny kategorie humanitní, přírodovědná, sportovní, technická
a umělecká. Každá kategorie je dále členěná do dvou věkových skupin, a sice kategorie I
(10–15 let) a kategorie II (16–19 let).
V letošním roce přišlo z 10 škol prachatického okresu celkem 50 nominací v osmi kategoriích (jeden žák byl nominován ve dvou kategoriích). Šestičlenná porota vybrala
25 žáků a studentů, kterým udělila ocenění. Všichni nominovaní obdrželi z rukou starosty města Prachatice Martina Malého a starostky města Vimperk Jaroslavy Martanové
propagační materiály a pamětní listy. Ocenění žáci dostali navíc jako dárek novou knihu
o Zlaté stezce. Velké poděkování patří žákům Základní umělecké školy v Prachaticích
za příjemný hudební doprovod. Všem nominovaným a oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Ocenění za prachatickou část:
Vít Neužil
Gymnázium Prachatice
kategorie, přírodovědná I
Jan Binka
Gymnázium Prachatice
kategorie přírodovědná I
Tomáš Jurčo
Gymnázium Prachatice
kategorie přírodovědná II
Dominika Jurčová
Gymnázium Prachatice
kategorie přírodovědná II
David Strouhal
ZŠ Prachatice Zlatá stezka
kategorie sportovní I
Anna Korytarová
Gymnázium Prachatice
kategorie sportovní I
Nela Viktorová
Gymnázium Prachatice
kategorie sportovní I
Jan Miesbauer
Gymnázium Prachatice
kategorie sportovní I
Václav Hoidekr
ZŠ Prachatice Národní
kategorie umělecká I
Jindřich Čejka
ZŠ Prachatice Zlatá stezka
kategorie umělecká I
Lucie Pavlíková, DiS., odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí
Včasné zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční vada
odhalena a léčena, tím vyšší je šance na úspěch. Již
malá porucha vidění může dítěti působit značné
potíže. Děti s oční vadou vnímají své okolí rozostřeně, mohou se hůře orientovat v prostoru, což bývá
často příčinou úrazů.
Mateřská škola Prachatice již několik let spolupracuje s odborným zařízením, jehož zdravotničtí pracovníci zajišťují vyšetření zraku dětí přímo v mateřské škole pomocí speciální vyšetřovací videokamery.
Jedná se o bezkontaktní screening. Provádí se ze vzdálenosti přibližně jednoho metru,
trvá velmi krátce a není potřeba aplikovat žádné oční kapky. Výsledky vyšetření vyhodnocuje diplomovaný ortoptista ve spolupráci s oční lékařem, který je také odborným
garantem vyšetření. Přibližně do čtrnácti dnů obdrží rodiče písemné potvrzení o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené dioptrické hodnoty očí.
Přestože toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, je o něj mezi rodiči velký
zájem. Děti ve všech pracovištích prachatické MŠ ho absolvovaly bez stresu a strachu.
Ve známém prostředí a mezi kamarády vnímaly měření zraku spíše jako hru se „svítícím
šášou“. Jako bonus si každý vyšetřený předškolák odnesl domů pohádkový obrázek
s omalovánkou.
Mirka Studená, foto Iva Ambrůzová

Přes zimu neparkujte u COOPu
Parkoviště u supermarketu COOP přes letní sezonu pomáhá odlehčit parkovacím místům na sídlišti. Přes zimu ale nastává problém, když přes noc napadne sníh. Technické
služby začnou ráno s údržbou, ale nemůžou prohrnout obsazená místa. Okolo nich
vytvoří vanty sněhu. Řidiči z nich vyhrabou automobily, odjedou a zůstane po nich neuklizený sníh, ve kterém zákazníci supermarketu nechtějí parkovat. Žádáme, aby občané
přes zimní měsíce v noci vůbec u COOPu neparkovali a dodržovali platné dopravní značení, které tam je - zóna zákazu stání od večera do rána. Dopouštějí se dopravního přestupku s možností udělit blokovou pokutu až dva tisíce korun.
Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice
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Spolupráce muzeí a města může přilákat další návštěvníky
Mgr. Petr Berkovský – ředitel Prachatického muzea
Dojíždí ředitelovat do Prachatického muzea od 1. července 2016
ze Strážkovic na Českobudějovicku. Narodil se v roce 1975 v Jindřichově Hradci, vyrůstal v Českých Budějovicích, kde vychodil
základní školu a vystudoval střední průmyslovou školu se zaměřením na pozemní stavby, poté obor kamenosochařství
na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém
Krumlově a ještě Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích
(obor výtvarná výchova pro základní uměleckou školu).
Pracoval jako OSVČ v oboru restaurování (opravy štuku,
kamene, tesání), učil v základní umělecké škole, devět let pracoval v Alšově jihočeské galerii na Hluboké (od konzervátora přes
správce depozitáře po zastupujícího ředitele).
Ženatý, s manželkou Radkou mají osmiletou dceru Sáru a pětiletého syna Ondřeje.

Do předchozího zaměstnání jste dojížděl na kole. Troufnete si
na štreku ze Strážkovic do Prachatic?
Do bývalého zaměstnání jsem při dobrém počasí ujel denně
56 kilometrů. Bylo to tak akorát. Cestu na bicyklu do Prachatic
jsem ještě nepodnikl, ale mám tip, kde nechám auto a aspoň část
ujedu na kole. Ale až příští sezonu.
Kromě cyklistiky patří k vašim koníčkům vysokohorská turistika. Jak vysoko jste vylezl?
Zhruba do tří tisíc metrů. Mám hodně prolezlé slovenské hory.
Teď mám trochu pauzu, čekám, až děti odrostou a budeme chodit
po horách spolu.
Lákají vás výšky, a přitom jste ředitelnu v Prachatickém
muzeu přestěhoval o patro níž. Z jakého důvodu?
Cítím se tady lépe. A snad i moji kolegové. Pořádáme zde
porady a prostor nahoře byl značně omezený. O patro níž mě,
doufám, snáze najdou návštěvy a nebudou bloudit po budově.
Co vás přivedlo do Prachatic?
Šťastná náhoda. Přemýšlel jsem o změně zaměstnání a moje
úvahy se trefily do období konkurzu na ředitele Prachatického
muzea, který jsem úspěšně absolvoval.
Překvapilo vás něco při konkurzu?
Otázek bylo asi jedenáct, žádná z nich nebyla vyloženě zapeklitá. Mám určité zkušenosti z organizace zřizované Jihočeským
krajem. Dělal jsem rok a čtvrt zastupujícího ředitele v Alšově
jihočeské galerii. Principy se opakují, administrativa je velmi
podobná, ne-li stejná. Galerie je vlastně muzeum umění, má to
k sobě blízko.
Také vám přibývá administrativa?
Přibývá, nestačím se divit. Zabere valnou většinu pracovního
týdne. Souvisí například s plánováním dalších výstav, ale také se
správou majetku nejen v Prachaticích. Máme budovu v Netolicích, která zatím slouží jako depozitář. Je potřeba ji opravit.
V Prachaticích máte pracoviště také naproti ZŠ Zlatá stezka.
S ním nadále počítáte?
Ano. Jednáme o převodu takzvané základny z majetku státu.
V ní máme archeology, kteří se v budově zabydleli. Bylo by velice
těžké stěhovat se pryč s fundusem, se sbírkovými předměty,
které tam jsou.
Pokračují jednání o převodu „zámečku“ u gymnázia?
Zámeček bohužel leží ladem. Vidím v něm přirozenou
základnu pro edukaci, pro vzdělávání, pro děti jsou tam možné
vnitřní i venkovní aktivity. Mohli bychom tam přestěhovat
i některé kanceláře, některé depozitáře z hlavní budovy na Velkém náměstí. Neznám muzeum nebo paměťovou instituci, která
by nebojovala s místem v depozitářích. Nejsme výjimkou. Mám
zprávy, že o zámečku by mohlo být jasno v roce 2017.
S jakým rozpočtem bude Prachatické muzeum hospodařit
v novém roce?
Finance jsou odvislé od provozního příspěvku zřizovatele,
Jihočeského kraje. Provoz a široké spektrum činností musíme
pokrýt s přibližně jedenácti miliony korun. Pro jednotlivce
na libovolnou útratu je to určitě velký balík, ale nakládání s veřejnými prostředky má jasná pravidla.

I na nákup předmětů do sbírek?
V uplynulém roce se akvizice, nákupy sbírkových předmětů,
mimořádně povedly. Jednalo se například o kolekci šumavského
skla nebo procesní kříže. Jsme rádi, že nám lidé nosí do muzea
věci sami, je to pro ně i záležitost určité prestiže.
Poznal jste za půl roku do detailu Prachatické muzeum?
Je to podle mě doba potřebná k získání reálného obrazu. Ten je
důležitý k naplňování konkrétních představ. Nelze rozbořit
všechno, co vybudovali naši předchůdci. Kontinuita je potřeba.
Zatím jsem nic neměnil, nebylo potřeba žádného ostrého řezu.
Jsem zastáncem pozvolné evoluce. Od Pavla Fencla jsem instituci
převzal ve velice dobré kondici. Jediná mezera, kterou se snad
postupně daří zaplňovat, je práce s veřejností ve smyslu edukace,
oslovování škol, doprovodných programů. Pracovnice ve funkci
muzejní pedagog odešla na mateřskou dovolenou. V prosinci
jsme ve výběrovém řízení, doufám, vybrali adekvátní náhradu.
Přiblížíte plány Prachatického muzea v roce 2017?
Po zimní pauze plánujeme na jaro výstavu trampingu, na léto
společně s panem Hošťálkem z Českých Budějovic výstavu kol,
na podzim přivezeme z Litomyšle výstavu Zmatené peníze. Tou
se snažíme reflektovat první světovou válku, vývoj platidel
a všeho, co bylo považováno za platidla, od začátku republiky.
Připravíme tradičně i výstavu na období adventu a Vánoc, v jednání máme ozdoby a betlémy. Pokračovat bude i publikační činnost našeho muzea.
A co spolupráce s městem?
Město Prachatice nás podporuje už tím, že nám umožňuje
za nekomerční nájem používat Sittrův dům na Velkém náměstí.
S panem starostou jsme hovořili několikrát, naposledy při
setkání kulturních spolků a slavnostním večeru na radnici.
Nebráníme se akcím, jakou byl v létě společný křest knihy o Zlaté
stezce od Paula Praxla, která vyšla v české mutaci z původního
německého originálu. Je určitě taktické spojit síly, ne je štěpit,
a to se týká i vztahů s Muzeem české loutky a cirkusu. Protože
bojujeme s prostorem, padla ze strany vedení muzea nabídka
využít jeho prostory k doprovodným programům. Spolupráce
bude určitě přínosná i pro návštěvníky.
Dáváte si novoroční předsevzetí?
Většinou ne, protože je jako správný Čech nedodržuji. Běžný
život ukáže, co je třeba dodržovat i bez předsevzetí.
Vyptával se Václav Malina.
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Změny termínů akcí vyhrazeny

Galerie O. H. Hajeka
Městská knihovna Prachatice
Velké náměstí
Prachatice

výtvarný workshop SALVE
3. Literární kavárna a její host
12. Festival piva

Srpen

3. Vláčkem s babičkou a dědečkem na Soumarský most
13. Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice

Červenec
Duben

Taneční centrum Praha – balet
Městské divadlo
Velikonoční výstava prací seniorů
Muzeum české loutky a cirkusu
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
Květná neděle – žehnání ratolestí
Římskokatolická farnost Prachatice
Malá čarodějnice
Městské divadlo
Wohnout Unplugged
Národní dům
Velikonoční pondělí – kostel sv. Petra a Pavla – mše
Římskokatolická farnost
4.
5.–7.
6.
9.
9.
13.
17.

www.prachatice.eu | www.kisprachatice.cz

Soutěž o nej vánoční cukroví roku – vyhlášení
KreBul o. p. s.
Mezinárodní den zdravotně postižených
KreBul o. p. s.
1. adventní koncert
Velké náměstí
Mezinárodní den dobrovolníků
KreBul o. p. s.
S čerty nejsou žerty
Velké náměstí
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
2. adventní koncert
Velké náměstí
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
3. adventní koncert
Velké náměstí
Vánoční posezení seniorů
Národní dům
4. adventní koncert
Velké náměstí
Dětská půlnoční mše
Římskokatolická farnost Prachatice
Štěpánský běh
Městský stadion

Prosinec

Jaroslav Uhlíř – Hodina zpěvu
Městské divadlo
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
Country bál
Na Kovárně, Staré Prachatice
Festival dětského divadla Štítek 2016 města Prachatice
Městské divadlo
Národní týden trénování paměti
KreBul o. p. s.
Festival amatérského divadla Štít 2017 města Prachatice
Městské divadlo
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Agentura Nordproduction – Liga proti nevěře
Městské divadlo
10 let s vámi
KreBul o. p. s.
Lake Malawi
Městské divadlo
Senior festival – SENzační SENioři mají talent
Národní dům
Nezmaři a Sdružení Symfonicus
Noc s Andersenem
Městská knihovna Prachatice
1.
2.
10.
12.
13.
6.–17.
24.
24.
24.
25.
29.
30.
31.

Březen

1.
1.
1.
5.
5.–6.
1., 8., 15.
9.
16.
16.
16.
16.–17.
21.
22.
23.–24.

Den dětí
DDM Prachatice
Den dětí, Přehlídka činnosti zájmových útvarů
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
Beseda Vojtěcha Bernatského
Městské divadlo
Pojď si vybrat, co tě baví
Městský stadion
XVII. Ročník festivalu Dny duchovní hudby
kostel sv. Jakuba
Noc kostelů
Římskokatolická farnost Prachatice
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Parkáni v Prachaticích
Parkán
Mezigenerační zahrada pro všechny – znovuotevření
KreBul o. p. s.
Oslavy J. N. Neumanna
Římskokatolická farnost Prachatice
Prachatická buchta „Pekařská a cukrářská soutěž“
Štěpánčin park
6. ročník heligonkářské show
XXVII. Slavnosti solné Zlaté stezky

1.
3.
3.
5.
5.
7.
10.
15.
17.
13.
24.
24.
26.

Městská knihovna Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Městské divadlo
KreBul o. p. s.
Městská knihovna Prachatice
DDM Prachatice
KreBul o. p. s.
Muzeum české loutky a cirkusu
Městská knihovna Prachatice

Literární kavárna a její host
Tvůrčí dílna s pohádkou
Zimní příhody včelích medvídků
SeniorPoint – Den nevidomých
Den poezie
Zimní bazar sportovních potřeb
21. SeniorPoint – Den pozdravů
22.–24. Vánoční výstava prací seniorů
29. Den pro dětskou knihu

Listopad

2.
9.
12.
14.
15.
16.
17.
20.
30.

Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
Divadlo verze – Úča musí pryč
Městské divadlo
Velký dětský karneval
Národní dům
SeniorPoint – Relaxační hodinka a léčení zvukem
KreBul o. p. s.
Divadelní spolek Frída – Rapper
Městské divadlo
Fórum Zdravého města
Národní dům
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Femi Temovo Trio
Městské divadlo
Oslavy mezinárodního dne omylů v kalendáři
KreBul o. p. s.

4.
4.–5.
10.
10.
14.
15.
19.
29.–30.
31.
31.

Únor

Novoroční výstup na Libín
Novoroční ohňostroj
Velké náměstí
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
XII. Společenský ples Jihočeské hospodářské komory
Národní dům
Pavel Šporcl
Městské divadlo
Guliverovy cesty
Městské divadlo
Sophia Art – Commedia Finita
XIX. ročník Plesu města Prachatice
Národní dům
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Divadlo UNGELT – Skořápka
Městské divadlo
Den památky obětem holocaustu
KreBul o. p. s.
Osobní údaje v utajení
KreBul o. p. s.
Ples pro HOSPIC a Domov Matky Vojtěchy
Národní dům
1.
1.
5.
13.
11.
15.
18.
20.
20.
24.
27.
28.
28.

Červen

2.
10.
12.
13.
15.

15.
20.
20.
24.

Aneta Langerová
Hospic Prachatice
Týden knihoven
Městská knihovna Prachatice
Seniorský bál
Národní dům
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
14. národní přehlídka – Sýry a víno
Stará radnice
12. eno–gastronomická přehlídka Ryby a víno
3. eno – gastronomická přehlídka Zvěřina a víno
Princezna Konvalinka
Městské divadlo
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
SeniorPoint – Den stromů
KreBul o. p. s.
Scětový den pro rozvoj informací
KreBul o. p. s.

Říjen

2.–6.
4.
5.
6.–7.

Divadlo v Řeznické – Sheldon a jeho matka paní Levinová
Kabaret – Frida Kahlo
Jarní bazar sportovních potřeb
DDM Prachatice
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
10. konference o Multikulturní výchově
KreBul o. p. s.
5. ročník country beneﬁce
Arkády Staré radnice
Noc literatury
Městská knihovna Prachatice
Den matek – Májový piknik
Komunitní zahrada u Štěpánčina parku
SeniorPoint – Den rodiny
KreBul o. p. s.
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Pasování na čtenáře
Městská knihovna Prachatice
Seniorské sportovní hry napříč handicapy
Domov seniorů Mistra Křišťana
Světový den bez tabáku

Květen

2.
7.
9.
16.–22.
22.
27.

Babouci
Hospic Prachatice
Rodinné sportovní hry
DDM Prachatice
ECCE LIBRI – na kolech po knihovnách regionu Městská knihovna Prachatice
Literární kavárna a její host
Městská knihovna Prachatice
Městské slavnosti
Velké náměstí
Evropský týden mobility
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Senioři městu, město seniorům

Září

Evropský den informací s ICM
KreBul o. p. s.
Hokejbal proti drogám
DDM Prachatice
Den Země
Tvůrčí dílna s pohádkou
Muzeum české loutky a cirkusu
Konference: XII. Den hospicové paliativní péče
Hospic Prachatice
Divadlo Radka Brzobohatého – Tři letušky v Paříži
Městské divadlo
Bára Hrzánová a Condurango
Hospic Prachatice
Mezinárodní den tance
Pálení čarodějnic
Velké náměstí
Oslavy dne pracoviště – den uzavřených dvěří
KreBul o. p. s.
17.
18.–21.
20.
21.
22.
24.
27.
29.
30.
30.

Leden

Přehled kulturních a společenských akcí pro rok 2017

Telefonní seznam MěÚ Prachatice
p r o v o l b a 388 607

……@mupt.cz

Vedení města



IIng. Malý Martin – starosta
PaedDr. Klimeš Jan – místostarosta
Ing. Pašek Karel – tajemník

217 mmaly
534 jklimes
535 tajemnik

Odbor kancelář starosty



Ing. Batysta Milan – vedoucí odboru
Rabenhauptová Hana – komunitní plánování
Mgr. Houšková Lenka – kontrola, par. města, www str.
Hulešová Jana, DiS. – sekretariát, www str.
Horálková Ilona – sekretariát
Patera Petr – informatik
Bc. Krýcha Marek – informatik

511
533
536
217
216
316
528

Odbor vnitřních věcí



Bc. Filip Zdeněk – vedoucí odboru
ústředna – Šímová Marie, Šímová Jarmila
Vlachynský Pavel, Tvrdek Luboš – řidiči, údržba budov
Kodádková Jitka – podatelna, administrativa, archiv
Vondrušková Ilona – podatelna, administrativa
Popová Petra – krizové řízení, provoz úřadu
Ing. Mráz Jaroslav – ověřování, krizové řízení, BOZP, PO
Kuttenbergová Eva, DiS. – přestupky, volby
Bc. Kneiflová Alena – přestupky, výherní hrací přístroje
Mgr. Schwingerova Miluše – přestupky
Fajtl Michal – dopravní přestupky
Matysová Eva – matrika
Pešková Jarmila – matrika
Štádlerová Lenka – ohlašovna pobytu, pokladna
Hesounová Lenka – evidence obyvatel, občan. průkazy
Sufčáková Jana – občanské průkazy
Houšková Milada – cestovní doklady, občan. průkazy

526
111
526
546
538
212
539
266
514
515
341
269
513
527
290
275
276

Odbor finanční



Ing. Janda Václav – vedoucí odboru
Fatka Felix – majetek
Boháčová Martina – majetek
Čejková Božena – majetek
Černá Pavlína – majetek
Bryxová Anna – mzdy
Kubová Iveta – účetní
Štumpauerová Monika – účetní – výdaje
Bušková Hana – vedoucí účetní
Jansová Kateřina – účetní
Křížková Vlasta – fakturace
Bc. Nachlingerová Naděžda – účetní, příjmy
Bc. Moserová Jaroslava – DPH, poplatky
Syslová Hana – poplatky

512
541
577
519
518
510
201
543
521
521
236
575
516
540

Odbor komunálních služeb a dopravy



Bc. Jeřábková Ivana – vedoucí odboru
Linhová Stanislava – byty, veřejná zeleň
Pořádková Jana – byty
Ing. Novák Jaroslav – technik
Rubeš Zdeněk – energetik
Hečko Radek – silniční hospodářství
Ing. Kopecký Marek – silniční hospodářství
Balčíková Ludmila – řidičské průkazy
Ledrerová Petra – administrativa, fakturace
Pavlíčková Jiřina – řidičské průkazy
Amcha Petr – registr vozidel
Koritarová Jarmila – registr vozidel
Pavlíková Iva – registr vozidel
Vlčková Petra – registr vozidel
Tomková Markéta – registr vozidel

506
502
504
507
509
505
503
286
378
580
362
362
362
363
363

Odbor kultury, školství a cestovního ruchu



Dolejšková Jiřina – vedoucí odboru
Šobr Jiří – školství
Pavlíková Lucie, DiS. – školství
Le Guen Miroslava – kultura, CR
Bc. Jandová Renata – kultura, CR

530
529
523
569
522

Odbor investic



Bc. Markytán Jaromír – vedoucí odboru
Rácová Pavla – referent, administrativa
Plánek Jan – technik
technik

563 jmarkytan
564 pracova
565 jplanek
567

p r o v o l b a 388 607

č. k.
103
103
122

č. k.
mbatysta
hrabenhauptova
lhouskova
jhulesova
ihoralkova
ppatera
mkrycha

124
116
123
103
103
129
129

č. k.
zfilip

201

jkodadkova
ivondruskova
ppopova
jmraz
ekuttenbergova
akneiflova
mschwingerova
mfajtl
ematysova
jpeskova
lstadlerova
lhesounova
jsufcakova
mhouskova

1
1
17
115
223
204
222
224
206
207
203
211
211
214

č. k.
vjanda
ffatka
mbohacova
bcejkova
pcerna
abryxova
ikubova
mstumpauerova
hbuskova
kjansova
vkrizkova
nnachlingerova
jmoserova
hsyslova

228
230
229
229
229
116
241
241
242
242
239
239
240
240

č. k.
ijerabkova
slinhova
jporadkova
jnovak
zrubes
rhecko
mkopecky
lbalcikova
pledrerova
jpavlickova
pamcha
jkoritarova
ipavlikova
pvlckova
mtomkova

135
134
132
133
135
225
225
118
118
117
116
116
116
114
114

č. k.
jdolejskova
jsobr
lpavlikova
mleguen
rjandova

126
105
106
128
128

č. k.
101
116
104
102

……@mupt.cz

Odbor životního prostředí



MVDr. Peřinková Marie – vedoucí odboru
MMgr. Machartová Lenka – odpadové hospodářství
Mgr. Kubička Martin – vodní hospodářství
Mgr. Vokatá Lenka – ZPF, ochrana přírody
Ing. Fidler Petr – vodní hospodářství
Vincík Miroslav – vodní hospodářství
Zifčáková Marta, DiS. – ovzduší, kácení stromů
Veleková Alena, DiS. – lesní hos., mysliv., lov.a ryb.lístky
administrativa

218
220
222
532
215
214
213
517
219

Odbor živnostenský



Pinter Ilja – vedoucí odboru
IIng. Žáková Marcela – registrace
Kindlmanová Hana – registrace
Jeřábková Jana – kontrola
Kotrbová Naděžda – registrace, kontrola
registrace

381
377
380
375
376
376

Odbor sociálních věcí



Hauptmanová Jaroslava – vedoucí odboru
Mgr. Růžičková Světlana – soc. práv. ochrana dětí
Bc. Dejmková Alena – soc. práv. ochrana dětí, osvojení
Kubičková Ivana, DiS. – soc. právní ochrana dětí
Maunová Marie, DiS. – park. průkazy, soc. kurátor
Voráčková Ivana – sociální ochrana, opatrovnictví, DPS
Bc. Trojanová Jana – pěstounská péče
Bc. Skotnica Rostislav, DiS.– kuratela pro mládež
Traore Michaela, DiS. – soc.práv.ochrana dětí
Bc. Holubová Marie – soc.práv.ochrana dětí
Mgr. Psutková Lenka – kuratela pro mládež

374
243
576
268
370
382
332
234
223
239
340

Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje



Ing. Jurčo Antonín – vedoucí odboru
FFišerová Petra – spisovna, administrativa
Ing. Staňková Ivana – působnost stavebního úřadu
Jana Burianová – působnost stavebního úřadu
Pech Miroslav – působnost stavebního úřadu
Ing. Jakšová Hana – působnost stavebního úřadu
Ing. Hais Jaroslav – působnost stavebního úřadu
Kvasnička Luboš – působnost stavebního, vyvlast. úřadu
Mgr. Lukášek Vlastimil – územní plán, rozvoj města
Mgr. Srch Jiří – regionální rozvoj, granty, dotace
Turek Tomáš – územně analytické podklady
Ing. arch. Marková Dana – památková péče, architektura
Ing. Kozlerová Lucie – památková péče
fax podatelna
fax odbor vnitřních věcí
fax odbor komunálních služeb a dopravy

551
552
544
554
553
557
556
555
558
559
548
561
560

č. k.
mperinkova
lmachartova
mkubicka
lvokata
pfidler
mvincik
mzifcakova
avelekova

201
203
205
206
207
208
209
214
202

č. k.
ipinter
mzakova
hkindlmanova
jjerabkova
nkotrbova

138
136
136
137
139
139

č. k.
jhauptmanova
sruzickova
adejmkova
ikubickova
mmaunova
ivorackova
jtrojanova
rskotnica
mtraore
mholubova
lpsutkova

2
7
7
8
8
12
9
10
15
15
10

č. k.
ajurco
pfiserova
istankova
jburianova
mpech
hjaksova
jhais
lkvasnicka
vlukasek
jsrch
tturek
dmarkova
lkozlerova
388 313 567
388 607 549
388 320 518

306
306
305
305
304
301
302
303
318
318
319
320
320

 přímá linka č. k.
Právník – JUDr. Tichý Bedřich
Městská policie – Ing. Novotný Ivo
Městská policie – Rokůsková Blanka
Městská policie – služebna
Radniční list – záznamník (redakce)
Obřadní síň – náměstí
Městská knihovna – Mgr. Mrázová Hana
KIS – Houšková Věra, DiS.
Infocentrum – stálé info + fax
Národní dům
Sportovní zařízení – Ing. Kutláková Radovana
Městská správa domů a bytů – Ing. Vejvoda Jiří
Technické služby – Ing. Eichner Rostislav
Tepelné hospodářství – Bc. Petr Kolín, DiS.
Městské lesy – Ing. Štěrba František
Oblastní hospodářská komora
Muzeum Prachatice
Státní okresní archiv
ÚZSVM
Pozemkový úřad
Katastrální úřad
Úřad práce – ústředna
Úřad práce – Státní sociální podpora
Okresní správa sociálního zabezpečení
Policie ČR – Obvodní oddělení Prachatice
Finanční úřad
Česká pošta, s. p. – pobočka Prachatice

545
550
225
156
579
710
227
574

777
777

388 607 524
233
388 607 550
388 607 225
388 311 033
388 607 579
388 317 827
388 607 710
388 607 227
388 607 574
606 524 861
388 316 785
388 317 934
388 318 736
388 385 611
388 317 579
608 572 265
388 311 419
388 310 084
388 608 342
388 608 252
388 302 331
950 153 311
950 153 331–350
388 304 111
974 236 700
388 371 111
388 316 896

2017
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Ne

1 Nový rok

St

1 Hynek

St

1 Bedřich, Bedřiška

So

1 Hugo

Po

1 Svátek práce

Čt

1 Laura

So

1 Jaroslava

Út

1 Oskar

Pá

1 Linda, Samuel

Ne

1 Igor

St

1 Felix

Pá

1 Iva

Po

2 Karina, Vasil

Čt

2 Nela

Čt

2 Anežka

Ne

2 Erika

Út

2 Zikmund

Pá

2 Jarmil

Ne

2 Patricie

St

2 Gustav

So

2 Adéla

Po

2 Olivie, Oliver

Čt

2 Tobiáš

So

2 Blanka

Út

3 Radmila, Radomil

Pá

3 Blažej

Pá

3 Kamil

Po

3 Richard

St

3 Alexej, Alex

So

3 Tamara, Kevin

Po

3 Radomír, Radomíra

Čt

3 Miluše

Ne

3 Bronislav, Bronislava

Út

3 Bohumil

Pá

3 Hubert

Ne

3 Svatoslav, Svatoslava

St

4 Diana

So

4 Jarmila

So

4 Stela

Út

4 Ivana

Čt

4 Květoslav

Ne

4 Dalibor

Út

4 Prokop

Pá

4 Dominik, Dominika

Po

4 Jindřiška, Rozálie

St

4 František

So

4 Karel, Karla

Po

4 Barbora, Barbara

Čt

5 Dalimil

Ne

5 Dobromila

Ne

5 Kazimír

St

5 Miroslava, Mirka

Pá

5 Klaudie

Po

5 Dobroslav, Dobroslava St

5 Cyril a Metoděj

So

5 Kristián

Út

5 Boris

Čt

5 Eliška

Ne

5 Miriam, Emerich

Út

5 Jitka

Pá

6 Tři králové

Po

6 Vanda

Po

6 Miroslav

Čt

6 Vendula, Venuše

So

6 Radoslav, Radoslava

Út

6 Norbert

Čt

6 Spytihněv

Ne

6 Oldřiška

St

6 Boleslav

Pá

6 Hanuš

Po

6 Liběna

St

6 Mikuláš, Nikolas

So

7 Vilma

Út

7 Veronika, Verona

Út

7 Tomáš

Pá

7 Heřman, Hermína

Ne

7 Stanislav

St

7 Iveta

Pá

7 Bohuslava

Po

7 Lada

Čt

7 Regína

So

7 Justýna

Út

7 Saskie

Čt

7 Ambrož, Benjamín

Ne

8 Čestmír

St

8 Milada

St

8 Gabriela, Zoltán

So

8 Ema

Po

8 Den vítězství

Čt

8 Medard

So

8 Nora

Út

8 Soběslav

Pá

8 Mariana

Ne

8 Věra

St

8 Bohumír, Bohumíra

Pá

8 Květoslava

Po

9 Vladan, Valtr

Čt

9 Apolena

Čt

9 Františka

Ne

9 Dušan

Út

9 Ctibor

Pá

9 Stanislava

Ne

9 Drahoslava, Drahuše

St

9 Roman

So

9 Daniela

Po

9 Štefan, Sára

Čt

9 Bohdan

So

9 Vratislav, Vratislava

Út 10 Břetislav

Pá 10 Mojmír

Pá 10 Viktorie

Po 10 Darja

St 10 Blažena

So 10 Gita, Margita

Po 10 Libuše, Amálie

Čt 10 Vavřinec

Ne 10 Irma

Út 10 Marina

Pá 10 Evžen

Ne 10 Julie

St 11 Bohdana

So 11 Božena, Dezider

So 11 Anděla, Angelika

Út 11 Izabela

Čt 11 Svatava

Ne 11 Bruno

Út 11 Olga, Helga

Pá 11 Zuzana

Po 11 Denisa, Denis

St 11 Andrej

So 11 Martin

Po 11 Dana, Danuše

Čt 12 Pravoslav

Ne 12 Slavěna, Slávka

Ne 12 Řehoř

St 12 Julius

Pá 12 Pankrác

Po 12 Antonie

St 12 Bořek

So 12 Klára

Út 12 Marie

Čt 12 Marcel

Ne 12 Benedikt

Út 12 Simona

Pá 13 Edita

Po 13 Věnceslav, Věnceslava

Po 13 Růžena

Čt 13 Aleš

So 13 Servác

Út 13 Antonín

Čt 13 Markéta

Ne 13 Alena

St 13 Lubor

Pá 13 Renáta, Koloman

Po 13 Tibor

St 13 Lucie

So 14 Radovan

Út 14 Valentýn, Valentýna

Út 14 Rút, Matylda

Pá 14 Vincenc

Ne 14 Bonifác

St 14 Roland, Herta

Pá 14 Karolína

Po 14 Alan

Čt 14 Radka

So 14 Agáta

Út 14 Sáva

Čt 14 Lýdie

Ne 15 Alice

St 15 Jiřina

St 15 Ida

So 15 Anastázie

Po 15 Žofie, Sofie

Čt 15 Vít

So 15 Jindřich

Út 15 Hana

Pá 15 Jolana

Ne 15 Tereza, Terezie

St 15 Leopold

Pá 15 Radana, Radan

Po 16 Ctirad

Čt 16 Ljuba

Čt 16 Elena, Herbert

Ne 16 Irena

Út 16 Přemysl

Pá 16 Zbyněk

Ne 16 Luboš

St 16 Jáchym

So 16 Ludmila, Lidmila

Po 16 Havel, Galina

Čt 16 Otmar

So 16 Albína

Út 17 Drahoslav

Pá 17 Miloslava

Pá 17 Vlastimil, Vlastimila

Po 17 Rudolf

St 17 Aneta

So 17 Adolf

Po 17 Martina

Čt 17 Petra

Ne 17 Naděžda, Naďa

Út 17 Hedvika, Heda

Pá 17 Mahulena, Gertruda Ne 17 Daniel

St 18 Vladislav, Vladislava

So 18 Gizela

So 18 Eduard

Út 18 Valérie

Čt 18 Nataša

Ne 18 Milan, Milana

Út 18 Drahomíra, Drahomír

Pá 18 Helena, Jelena

Po 18 Kryštof

St 18 Lukáš

So 18 Romana

Po 18 Miloslav

Čt 19 Doubravka

Ne 19 Patrik

Ne 19 Josef, Josefa

St 19 Rostislav, Rastislav

Pá 19 Ivo

Po 19 Leoš, Leo

St 19 Čeněk

So 19 Ludvík

Út 19 Zita

Čt 19 Michaela, Michala

Ne 19 Alžběta

Út 19 Ester

Pá 20 Ilona, Sebastián

Po 20 Oldřich

Po 20 Světlana, Světla

Čt 20 Marcela

So 20 Zbyšek

Út 20 Květa, Květuše

Čt 20 Ilja

Ne 20 Bernard

St 20 Oleg

Pá 20 Vendelín

Po 20 Nikola, Nikol

St 20 Dagmar, Dáša

So 21 Běla

Út 21 Lenka, Eleonora

Út 21 Radek

Pá 21 Alexandra

Ne 21 Monika

St 21 Alois, Aloisie

Pá 21 Vítězslav, Vítězslava

Po 21 Johana

Čt 21 Matouš

So 21 Brigita

Út 21 Albert

Čt 21 Natálie

Ne 22 Slavomír, Slavomíra

St 22 Petr

St 22 Leona

So 22 Evženie

Po 22 Emil

Čt 22 Pavla

So 22 Magdaléna, Magda

Út 22 Bohuslav

Pá 22 Darina

Ne 22 Sabina

St 22 Cecílie

Pá 22 Šimon

Po 23 Zdeněk

Čt 23 Svatopluk

Čt 23 Ivona

Ne 23 Vojtěch, Vojtěška

Út 23 Vladimír, Vladimíra

Pá 23 Zdeňka

Ne 23 Libor, Larisa

St 23 Sandra

So 23 Berta

Po 23 Teodor

Čt 23 Klement

So 23 Vlasta

Út 24 Milena

Pá 24 Matěj, Matyáš

Pá 24 Gabriel

Po 24 Jiří

St 24 Jana, Vanesa

So 24 Jan

Po 24 Kristýna

Čt 24 Bartoloměj

Ne 24 Jaromír, Jaromíra

Út 24 Nina

Pá 24 Emílie

Ne 24 Štědrý den, Adam a Eva

St 25 Miloš

So 25 Liliana

So 25 Marián

Út 25 Marek

Čt 25 Viola

Ne 25 Ivan

Út 25 Jakub

Pá 25 Radim

Po 25 Zlata, Zlatuše

St 25 Beáta

So 25 Kateřina

Po 25 1. sv. vánoční

Čt 26 Zora

Ne 26 Dorota

Ne 26 Emanuel

St 26 Oto

Pá 26 Filip

Po 26 Adriána, Adrian

St 26 Anna

So 26 Luděk, Luďka

Út 26 Andrea

Čt 26 Erik

Ne 26 Artur

Út 26 2. sv. vánoční, Štěpán

Pá 27 Ingrid

Po 27 Alexandr

Po 27 Dita

Čt 27 Jaroslav

So 27 Valdemar

Út 27 Ladislav, Ladislava

Čt 27 Věroslav

Ne 27 Otakar

St 27 Jonáš

Pá 27 Šarlota, Zoe

Po 27 Xenie, Oxana

St 27 Žaneta, Melánie

So 28 Otýlie

Út 28 Lumír

Út 28 Soňa

Pá 28 Vlastislav

Ne 28 Vilém, Viliam

St 28 Lubomír, Lubomíra

Pá 28 Viktor

Po 28 Augustýn

Čt 28 Václav, Václava

So 28 Alfréd

Út 28 René

Čt 28 Bohumila

Ne 29 Zdislava

St 29 Taťána

So 29 Robert

Po 29 Maxmilián, Maxim

Čt 29 Petr a Pavel

So 29 Marta

Út 29 Evelína

Pá 29 Michal, Michael

Ne 29 Silvie, Sylva

St 29 Zina

Pá 29 Judita

Po 30 Robin

Čt 30 Arnošt

Ne 30 Blahoslav

Út 30 Ferdinand

Pá 30 Šárka

Ne 30 Bořivoj

St 30 Vladěna

So 30 Jeroným

Po 30 Tadeáš

Čt 30 Ondřej

So 30 David

Út 31 Marika

Pá 31 Kvido

Po 31 Ignác

Čt 31 Pavlína

St 31 Kamila

Út 31 Štěpánka

Ne 31 Silvestr

