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Starostův
sloupek
Z dosud neauditovaných předběžných
výsledků hospodaření
města a jeho organizací je možné prozradit, jak jsme hospodařili v minulém roce.
Hospodaření za rok 2016 skončilo přibližně
v přebytku, neboli zisku, 20 mil. Kč. Významná,
médii a zastupiteli často sledovaná položka,
tzv. finanční rezerva města (uspořené peníze
na účtech města) se tak zvýšila na 65,4 mil. Kč.
Vyšší částku jsme měli na účtech naposledy
v roce 2007 před vypuknutím hospodářské
krize. V tehdejším období se však tato částka
naakumulovala na účtech města především
z utržených peněz za privatizaci bytů. Další
velice důležitou položkou je objem úvěrů. Výše
všech úvěrů města se meziročně snížila o necelých 11 mil. Kč a je v současnosti 27,4 mil. Kč.
Je to nejnižší zadlužení našeho města za posledních více než 20 let. Znamená to, že kdybychom
najednou splatili všechny úvěry, zbylo by nám
na účtech ještě úctyhodných 38 mil. Kč. Z toho
je patrné, že naše město je v nejlepší finanční
kondici od roku 2000. Důležitou položkou jsou
také tzv. kapitálové příjmy, což znamená, kolik
peněz jsme utržili za rozprodej městského
majetku. Z této položky je možné odvodit, jestli
si město nepomáhá k lepším hospodářským
výsledkům např. rozprodáváním svého
majetku. Částka pouhých 0,88 mil. Kč na této
položce je opět nejnižší hodnotou za více než
20 let. Ani takto si město pomáhat nemusí.
Naopak, město svůj majetek významně zhodnocuje, opravuje a investuje do jeho dalšího rozvoje.
V obdobně dobré kondici jsou i organizace
města. Každá z našich škol, včetně zastupitelstvem přidělených odpisů na tento rok, má
našetřeno na rezervních a investičních fondech
po odečtení příspěvku na roční provoz částky
od dvou do pěti milionů korun. Školy si šetří
z příspěvku města na odpisy nebo z přebytku
hospodaření na plánované opravy ve svých
budovách. Sportovní zařízení města má k dispozici na tento rok na těchto fondech přibližně
tři miliony korun připravené na plánované
opravy a rekonstrukci bazénu. Kulturní
a informační služby 1,4 mil. Kč a naše obchodní
společnosti Technické služby s. r. o. a Městské
lesy s. r. o. každá okolo šesti milionů korun.
Důvodem je, že jejich zakladatel a zřizovatel,
tedy město Prachatice, od nich nepožaduje převádět vytvořené zisky, popřípadě přebytky hospodaření, do svého rozpočtu, ale nechává je
k dispozici těmto organizacím k plánovaným
opravám a investicím do svěřeného majetku.
Ne vždy tomu tak za bývalých vedení bylo.
Mým přáním je, aby se městu a jeho organizacím dařilo i po ekonomické stránce co nejlépe,
a mohl jsem obdobně dobrá čísla napsat
na tomto místě i za rok.
Krásný únor.
Ing. Martin Malý

Letos budou pokračovat rekonstrukce bytových jader v panelových domech. Práce na prachatické čistírně odpadních vod začnou na jaře. Zahrnují oddělení trafostanice a zřízení samostatného transformátoru a rozvaděče pro velkoodběr čistírny (0,5 mil. Kč), obnovu automatického systému řízení (5,2 mil. Kč) a obnovu vystrojení dvou usazovacích nádrží (3,0 mil.
korun).
Text Jaromír Markytán, foto Jiří Vejvoda a Zdeněk Rubeš

Rozpočet počítá opět s mnoha investicemi
V závěru loňského roku, jak už to u nás v Prachaticích bývá zvykem, zastupitelé schválili
mimo jiné rozpočet města Prachatice na rok 2017. Rozpočet je přebytkový s plánovanými příjmy 240 085 000,– Kč a výdaji v objemu 228 600 000,– Kč.
Přebytek ve výši 11 485 000,– Kč bude použit na splátky starých úvěrů. Plánovaný
objem investic ve výši 51 502 000,– Kč řadí tento rozpočet v oblasti zhodnocování
majetku jako jeden z nejštědřejších v novodobé historii našeho města.
Největším objemem ve výši 8,7 milionu korun je pamatováno na rekonstrukci naší čistírny odpadních vod. Za 10 milionů korun se bude realizovat další etapa rekonstrukce
bytových jader v našich panelových domech, tentokrát v domě v ulici Česká 681
a náměstí Přátelství 655 a 656. Ve velké míře je pamatováno na rozvoj města, když na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci Malého náměstí je vyčleněno 3,5 mil. Kč, letního kina 1,7 mil. Kč, krytého bazénu 5,077 mil. Kč, chodníku v Žernovické ulici
0,4 mil. Kč apod.
V letošním roce počítáme také s výstavbou nových parkovišť na příjezdové komunikaci
k panelovým domům v ulici Budovatelská čp. 1000 a čp. 1001 a v ulici Národní, dohromady za 3,5 mil. Kč. Na opakované přání občanů bude letos zrekonstruován chodník
ve Slámově ulici včetně přístupu k domům, a to společně s vodovodem a teplovodem
za celkem 3,6 mil. Kč. Pokračovat budeme s odvlhčením budovy polikliniky, na kterou
je rozpočtováno 0,9 mil. Kč. Dokončit by se měla revitalizace areálu služeb v Kasárenské ulici na objektech v zadním traktu tohoto areálu, kde by se na zbývajících budovách
měly rekonstruovat fasády a některé střechy za více než 2,2 mil. Kč.
Ve Starých Prachaticích vybudujeme nové dětské hřiště, kde společně s terénními úpravami okolí počítáme proinvestovat 1,2 mil. Kč.
Celá řada investic zatím do rozpočtu zařazena nebyla, ale v případě příhodných podmínek je můžeme do rozpočtu dodatečně zařadit. Například, pokud se definitivně dohodneme s naším střeleckým oddílem, město vykoupí současnou střelnici a střelci si za utržené peníze postaví halovou odhlučněnou střelnici za průmyslovou zónou. Pokud se
podaří doprojektovat do poloviny roku rekonstrukce Duhové ulice, může být do rozpočtu zařazena i ona. Také jsme podali několik žádostí o dotace. Když budou některé
z nich úspěšné, mohou být zařazeny do rozpočtu také ještě v tomto roce. Z nejnákladnějších projektů, na které jsme požádali o dotaci, to tak mohou být například rekonstrukce fasády včetně zateplení na domech v Krumlovské ulici čp. 39 a v Budovatelské
ulici čp. 1194–1195, areál dětských her na Lázních sv. Markéty nebo nový umělý povrch
fotbalového hřiště na Tatranu a některé další.
Věřím, že všechny plánované investiční akce a opravy našeho společného majetku opět
o něco vylepší naše město, náš životní prostor, aby se nám zde zase o něco lépe žilo.
Ing. Martin Malý, starosta města

www.prachatice.eu
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Rada města schválila studii Areálu lesních her
Areál je koncipován jako hřiště v přírodním stylu s výukově-herními prvky pro děti a mládež ve věku od tří do 15 let. Zatím
je plánovaných pět stanovišť – mraveniště, veverčí stezka, žabí
tůň, ptačí hnízda a pavoučí altán. Všechny prvky budou výhradně
dřevěné, až na výjimku klouzačky, která je v dřevěné variantě
finančně velice nákladná. Areál her bude bezúdržbový. To znamená, že v něm nebudou ani odpadkové koše, jelikož se držíme
zásady „Co si do lesa přineseš, to si máš i odnést“. Důležité je, že při
budování areálu se nebudou kácet stromy ani jinak plenit lesní
porost. Ba naopak, všechna stanoviště se stanou součástí přirozeného přírodního prostředí.
Myšlenka vybudovat v okolí Prachatic Areál lesních her vznikla
již v 90. letech minulého století, kdy Ing. Vratislav Francl hovořil
o vytvoření areálu, který by byl podobný tomu ve Spiegelau
v Bavorském národním parku. Společně se na prvotní myšlence
podílel i pan učitel Aleš Záveský. Počátkem roku 2016 jsme myšlenku na vybudování Areálu lesních her spolu s kolegou Jiřím
Machartem „oprášili“. Po domluvě s ředitelkou Sportovního
zařízení Ing. Radovanou Kutlákovou jsme vytipovali vhodný prostor nad bývalým Lesním závodem na Lázních svaté Markéty.
Jednatel Městských lesů Prachatice, s. r. o. Ing. František Štěrba

požádal o změnu režimu využití budoucí lokality z hospodářského lesa na les zvláštního určení. Krajský úřad tuto změnu
povolil na jaře 2016. Záměrně jsme u Krajského úřadu Jihočeského kraje požádali o větší část lesa, než bude v první fázi budování areálu potřebné, abychom měli možnost v budoucnu areál
rozšiřovat.
Jde o týmový projekt. Podílejí se na něm vedení města, odbor
kultury, školství a cestovního ruchu, Dům dětí a mládeže v Prachaticích, Sportovní zařízení a Městské lesy Prachatice. S velmi
zajímavými myšlenkami přicházely také maminky s dětmi a členové Studentské rady, kteří se k podobě návrhu průběžně vyjadřovali. Studie je vyvěšena na webových stránkách města Prachatice v sekci Studie záměrů. Občané zde najdou informace o celém
projektu. Areál lesních her je součástí zamýšlené relaxační trasy
kolem našeho města. Její začátek bude u zookoutku vedle Feferských rybníčků (podrobnosti o relaxační trase v březnovém vydání
Radničního listu).
Finance se budeme snažit získat z grantů. Požádali jsme o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj. Věřím, že budeme úspěšní
a občané našeho města i turisté budou mít co nejdříve nevšední
zážitky z nových aktivit.
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta

Zastupitelstvo odsouhlasilo Akční plán rozvoje sociálních služeb
Proces komunitního plánování sociálních služeb na Prachaticku
‚běží‘ od roku 2005. V roce 2016 byl podpořen grantem Jihočeského kraje. Realizátorem bylo Centrum pro komunitní plánování Jižní Čechy a partnerem právě město Prachatice.
Prachatičtí zastupitelé všemi přítomnými hlasy 19. prosince
2016 schválili „Akční plán rozvoje sociálních služeb na území
ORP Prachatice pro rok 2017.“ Plán reaguje na změny i na podněty z kraje a MPSV. U některých poskytovatelů služeb nastaly
personální změny, někteří poskytovatelé řešili finanční, jiní lidské zdroje. Předkladatel zprávy upozornil na výzvy, otazníky
i vize do budoucna. Velkými tématy mohou být odchod služeb
z Prachatic do jiných míst, nedostatek lidských zdrojů, opakující
se nedostatek finančních zdrojů a konkrétně sociální bydlení,

dluhová problematika, problematika drog, zneužívání osamělých seniorů, zvyšující se počet osob se zdravotním postižením,
problematika rodin – osamoceným matek, kriminální chování
dětí, problematika AIDS, zvyšující se počet diabetiků … Na druhé
straně vysoce nastavená laťka u některých sociálních služeb a její
udržitelnost, rozšiřování služeb dle poptávky, rozvoj dobrovolnictví, informovanosti a podobně. V rozpočtu města pro rok
2017 schválilo zastupitelstvo finanční příspěvky všem poskytovatelům, kteří mají služby a místo provozu na území města Prachatice.
V roce 2017 se město Prachatice společně se SOS Šumavsko, z. ú.
bude ucházet o finanční zdroje na udržitelnost projektu z dotací
EU, MPSV a Jihočeského kraje.
Hanka Rabenhauptová

Země Východního partnerství mají zájem o české zkušenosti
Ministerstvo zahraničních věcí pořádalo 6.–9. prosince 2016
seminář pro zástupce ze zemí Východního partnerství o administrativních reformách na místní a regionální úrovni. Aktivně se
na něm podílela Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu
měst a obcí ČR.
Cílem každoročního semináře je přenos českých znalostí partnerům z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska
a Ukrajiny. Letos byl zaměřený na tři oblasti: samostatná a přenesená působnost obcí, regionální politika ČR a role občanské
společnosti v reformě veřejné správy.
Zastupitel města Prachatice Robert Zeman představil decentralizační proces v České republice a jeho význam pro české obce
a města. Rovněž se věnoval tomu, jakými kompetencemi české
obce z pohledu přenesené a samostatné působnosti disponují.
Na závěr shrnul výhody a nevýhody současného systému. Po příspěvku se účastníci semináře Roberta Zemana ptali např. na pravomoci zastupitelstva a rady města nebo na volební systém
do obecních zastupitelstev.
Součástí semináře byla také exkurze do Prachatic a přilehlých

obcí. Po přivítání delegace na prachatické radnici za účasti místostarosty Jana Klimeše následovala přednáška o financování
provozu města. Ředitel Ivo Novotný seznámil zástupce ze zemí
Východního partnerství s fungováním Městské policie Prachatice. V odpoledním bloku účastníci navštívili nestátní zdravotnická zařízení – hospic a Domov Matky Vojtěchy. Posledním
bodem programu byla prohlídka sběrného dvora s kompostárnou, kde odbornou přednášku vedl Josef Starý.
„Země Visegrádské skupiny včetně České republiky podporují
rozvoj vztahů se zeměmi Východního partnerství, neboť stabilita, bezpečnost a prosperita v sousedství jsou klíčové i pro bezpečnost a stabilitu v Evropské unii a České republice. Řada států
Východního partnerství prochází transformací veřejné správy
a hledá inspiraci v zemích, které prošly obdobným procesem.
Jejich zástupci se zajímají o české zkušenosti v oblastech, jako
jsou např. rozvíjení dobrého vládnutí, které má přímou souvislost s procesem demokratizace, ochrana životního prostředí
nebo podpora ekonomického a sociálního rozvoje,“ uvedl Robert
Zeman.
(vam)

Nebojme se velkých projektů
S rokem 2017 a novým územním plánem města přináší dlouhodobá
koncepce rozvoje Prachatic i řadu nových projektů potřebných k dalšímu rozvoji, ale také oživení centra města, které někteří nazývají
skanzenem. Je potřeba se přizpůsobit nárokům 21. století a otevřít
město současné moderní architektuře a urbanismu. Myslím tím především Štěpánčin park, nové Malé náměstí, sídliště Pod Crčkovem.
Po řadě let historické i politické normalizace, kdy byla podporována
atmosféra anonymity a nezájmu o společné, stylisticky monotónní

a nudné (nudná sídliště), bez možnosti občanů vyjádřit se k potřebám, měli a mají občané možnost se vyjádřit ke všem návrhům jednotlivě (ankety, tisk) i v malých skupinkách (Fórum Zdravého města,
společenské organizace …). Tím ovšem vše nekončí. Sběr dalších
informací a podnětů od občanů pokračuje se společnou snahou
vytvořit z Prachatic pestré a živé město, koncepci, která má pro
město význam z hlediska funkčního i estetického.
Mgr. Václav Kuneš, radní města
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení pro rok 2017
Na základě usnesení rady města i nadále pokračuje dlouhodobý
program poskytování finanční podpory z rozpočtových prostředků města zájemcům o opravy a pořizování bytového fondu.
Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rok
2017 do celkové výše jednoho milionu korun pro všechny
vybrané žadatele. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém
řízení je stanovena v termínu do 27. února 2017.

Prostředky je možno použít na opravy obytných domů, odstranění vad panelové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů
za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny
výhradně pro fyzické osoby. Úroková sazba je stanovena ve výši
2 %. Bližší informace a příslušné formuláře pro podání žádosti
jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu (tel. 388
607 541).
Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ

Mrzne, až praská vodovod

On-line rezervační systém
na registru vozidel

Prosincové a lednové ochlazení přispělo k nárůstu havárií
a poruch na vodovodním potrubí ve městě.
Od prosince do poloviny ledna museli pracovníci akciové společnosti ČEVAK opravovat poruchy a havárie v ulici Národní před
čp. 1005, v ulici Mírová před čp. 1014 a u čp. 1018. Následně
odstraňovali poruchy v ulicích Černohorská, Polní – Pod Cvrčkovem, dále v ulici Borová a na Lázních sv. Markéty. Začátkem roku
se přesunuli nad ulici Italská a rovněž do ul. Ševčíkova. Praskalo
litinové potrubí v dimenzi od DN 110 do DN 300 mm.
Příčinou většiny těchto poruch bylo prasknutí potrubí z důvodu
pnutí materiálu, které bylo dáno ochlazením vody ve vodojemech vlivem změny klimatických podmínek. Některé poruchy se
obtížně vyhledávají. Zejména, když je zmrzlé podloží a unikající
voda si najde cestu spodem přímo do kanalizace nebo nějaké drenáže. K rychlejšímu odhalení poruchy mnohdy pomůže informace o zjevném poklesu tlaku vody v konkrétním odběrném
místě. Další nárůst poruch na vodovodním potrubí lze očekávat
při jarním oteplování.
Zdeněk Rubeš, odbor KSD
František Tomčány, ČEVAK a. s., stř. Prachatice

Fórum Zdravého města
Uplynul téměř rok, kdy na Fóru Zdravého města zazněla řada
podnětů k rozvoji našeho města. Společně jsme sestavili „žebříček problémových priorit“, které byly následně ověřeny anketou.
První kroky k řešení jedné z priorit „Obnova stávajících sportovních zařízení s přihlédnutím k rozvoji mládeže a vytvoření ucelené koncepce rozvoje sportu ve městě“ byly učiněny a dozvíte se
o nich v krátkém dokumentu 16. února 2017 od 17.00 hodin
ve Společenském sále Národního domu v Prachaticích na Fóru
Zdravého města.
Zajímá vás, zda se povedlo vyřešit i další podněty? Trápí vás drobnost nebo zásadní věc, se kterou vám můžeme pomoci? Potřebujete nějakou informaci? Máte nápady, potřeby, požadavky a přání
jak změnit a zlepšit podmínky pro život v Prachaticích? Přijďte
to říct, napsat, prodiskutovat – jste zváni a očekáváni. Společně
strávené dvě hodiny nám zpestří malé občerstvení a tradiční
losování vstupenek; ve hře je třicet zajímavých cen. Na setkání
s vámi se těší všichni organizátoři.
Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Uzávěrka fotosoutěže se blíží
Připomínáme, že 19. března 2017 je uzávěrka pro poslání soutěžních fotografií na téma architektonického dědictví v rámci mezinárodní fotografické soutěže „Mladí fotografují památky“
(podrobně informoval loňský prosincový Radniční list).
Ing. Antonín Jurčo
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Od pondělí 2. ledna 2017 je nově spuštěn rezervační systém
REGISTR VOZIDEL na oddělení dopravně správních agend
odboru komunálních služeb a dopravy (KSD) Městského úřadu
Prachatice. Díky rezervačnímu systému si můžete vyřídit registraci vozidla v předem stanovenou dobu.
Objednat se na předem stanovený termín můžete na webových
stránkách www.prachatice.eu, když v pravém sloupci kliknete
na tlačítko „Rezervace na přepážku“ a provedete rezervaci dle
pokynů.
Rezervace je možná pouze na jakýkoliv následující úřední den
(označený zelenou barvou) a na volný termín (označený zelenou
barvou). Nabídka termínů v úřední dny je vždy v celou hodinu.
Záleží pouze na vás, jestli využijete možnosti rezervace nebo
zaregistrujete své vozidlo během úředních hodin osobně na oddělení dopravně správních agend odboru KSD.
Každá jednotlivá rezervace je určena pouze pro jedno jediné vozidlo. Rezervační systém není určen pro zprostředkovatele,
tzn. fyzické osoby podnikatele či právnické osoby zaměřené svou
činností na dovoz silničních motorových vozidel.
Současně byl s rezervačním systémem dopracován průvodce nejčastějšími správními úkony na úseku registru vozidel. Prostřednictvím průvodce se dozvíte, jaké doklady či dokumenty potřebujete pro registraci vozidla nebo si dopředu vyplníte příslušný
formulář ve formátu PDF.
Odkaz na průvodce naleznete také na www.prachatice.eu v pravém sloupci, kdy se vám po kliknutí na tlačítko „Aktuální stav
obsluhy klientů“ objeví v levém sloupci pod názvem „Registr
vozidel – průvodce“. Věříme, že vám rezervační systém i průvodce registrem vozidel ušetří čas a urychlí vyřízení vašeho požadavku.
Ing. Milan Batysta

Výkon opatrovnictví
Město Prachatice na základě rozhodnutí soudu vykonává funkci
veřejného opatrovníka prachatickým občanům, kteří mají omezenu svéprávnost a není k dispozici jiná vhodná osoba z rodiny
či známých.
V současné době se toto týká sedmi občanů. Podle stupně omezení svéprávnosti zajišťuje opatrovník jejich záležitosti, a to
včetně správy jmění a majetku. Samozřejmě je nutné být s opatrovanci v pravidelném osobním kontaktu. Toto je spojeno i s častým cestováním, protože některým z těchto lidí jsou poskytovány
pobytové služby v rámci celé ČR.
Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Návštěva od ombudsmana
Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí nemají
snadnou profesi. Proto je potřeba systém nejrůznějších kontrol
a supervizí, které zajistí, že jejich práce bude odvedena správně
a spravedlivě. Z tohoto důvodu na konci roku 2016 navštívili
Městský úřad Prachatice zástupci kanceláře ombudsmana, veřejného ochránce práv.
Nashromážděné informace předají ombudsmance Anně Šabatové. Ta následně bude rozhodovat, zda úřady a instituce nejednaly proti právům dětí nebo rodičů. Je ale třeba si uvědomit,
že rodiče nemají jenom práva, ale i povinnosti. Ne vždy je plní
ku prospěchu svých dětí.
Jaroslava Hauptmanová
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Město žádá o dotace na památky také Jihočeský kraj
V první polovině ledna podalo město Prachatice Jihočeskému kraji žádosti o příspěvky na opravu
vybraných památek z příslušných krajských dotačních programů.
Z dotačního programu Kulturní dědictví žádáme o podporu ve výši celkem 35 tisíc Kč, a to z opatření Obnova drobné sakrální architektury na výtvarnou výzdobu dvou výklenkových kaplí
na Svatopetrské cestě v Prachaticích; z opatření Nemovité kulturní památky žádáme podpořit
obnovu malby městského znaku na gotické části Dolní brány v Prachaticích. Celkové náklady
na realizaci uvedených akcí dosahují necelých 57 tisíc korun.
V rámci výtvarné výzdoby by měla být první výklenková kaplička na Svatopetrské cestě (ve směru
od Skalky) doplněna obrazem sv. Jakuba Většího, patrona mj. poutníků. Výklenkovou kapli
naproti mateřské škole na Skalce by mělo doplnit vyobrazení Panny Marie Pomocné. O záměru
obnovy malby na vnitřní části Dolní brány podrobně informoval loňský zářijový Radniční list.
V rámci opatření Předprojektová příprava obnovy kulturních památek město ve stejném dotačním programu žádá o příspěvek 33 tisíc korun na zpracování stavebně historického průzkumu
části Knížecího a Národního domu na Velkém náměstí v Prachaticích. Průzkum bude nákladem
81 tisíc Kč pořízen v rámci prověřování možnosti využití budovy Knížecího a Národního domu
na Velkém náměstí pro potřeby městské knihovny; bude však podkladem pro budoucí rozhodování orgánu státní památkové péče i vlastníka objektu v souvislosti s jakýmkoli záměrem v řešené
části objektu.
Rozhodnutí o žádostech předpokládáme v dubnu. O výsledku a realizovaných akcích budeme
informovat. K dalším využívaným dotačním programům v souvislosti s péčí o památky se vrátíme samostatně.
Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Vyobrazení Panny Marie Pomocné
doplní výklenkovou kapli u MŠ
na Skalce.

Bilance jednotek požární ochrany v roce 2016
V roce 2016 zasahovali hasiči na území
okresu Prachatice celkem u 779 událostí. V porovnání s rokem 2015, kdy
hasiči zasahovali u 885 událostí, jde
o celkem výrazný pokles. Pokles nebyl
bohužel zaznamenán u dopravních
nehod, u kterých zasahovaly jednotky
požární ochrany. Zde byl oproti roku
2015 nárůst o celkem 34 událostí.
Po delší době, kdy byl v minulosti prakticky každý rok ve znamení nějakých nepříznivých povětrnostních vlivů, jako jsou
námrazy, větrné smrště, velká sucha nebo povodně, byl rok 2016
z pohledu hasičů relativně klidný.
Výrazný pokles nastal v roce 2016 u požárů. Počet požárů
v okrese Prachatice se v roce 2016 dostal na zhruba 50 % hodnoty počtu požárů z roku 2015. Podobná situace byla u výše
škod, které napáchaly požáry v loňském roce. Celkové škody
způsobené požáry dosáhly v roce 2016 výše 5 147 800,– Kč.

To jsou o více než polovinu menší škody na majetku než v roce
2015, kdy přesáhly 12 milionů korun. Velmi příznivý trend,
a to dlouhodobě, byl zaznamenán u počtu usmrcených osob při
požárech, neboť v posledních několika letech nikdo v přímé souvislosti s požáry v okrese Prachatice nezemřel.
V samotném městě Prachatice byl počet událostí, u kterých zasahovaly jednotky požární ochrany, prakticky stejný jako v roce
2015. Z dvanácti požárů na území města v loňském roce se v šesti
případech jednalo o požáry plastových kontejnerů na komunální
odpad.
Vánoční svátky, Silvestr a Nový rok byly v Prachaticích i v celém
okrese z pohledu hasičů relativně klidné. Na Nový rok sice hasiči
v okrese vyjížděli celkem k sedmi událostem, ale nejednalo se
o žádné složité nebo rozsáhlé zásahy. Prvním zásahem hasičů
ve městě byla na Nový rok v 1.15 hod. kontrola doutnající papírové krabice po zábavní pyrotechnice na Velkém náměstí.
plk. ing. Milan Raba
(podklady připravili mjr. Bc. Hynek Sojka a nprap. Václav Kout)

Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky
Rok 1970 (7.) – Doprava
Doprava je důležitým článkem hospodářského dění. Máme-li hodnotit hospodářský vzestup Prachatic, nemůžeme pominout činnost
dvou organizací, jež dopravu v Prachaticích zajišťují, a to ČSD
a ČSAD. O kapacitě výroby v Prachaticích svědčí i to, že denně
odjíždí z nádraží 20 vagónů a 22 se jich zde vyloží. V osobní přepravě odbavila stanice Prachatice za rok 1970 211 967 cestujících.
Zatímco čísla vztahující se k přepravě zboží ročně stoupají
až o 10 %, počet odbavených cestujících klesá.
ČSAD. U přepravy nákladní i osobní lze těžko zachytit data, která
by měla bezprostřední vztah jen k městu Prachatice. Závod ČSAD
Prachatice má totiž dvě výpravny, Prachatice a Vimperk. Všechny
dostupné údaje jsou uváděny za celý okres. Z obou výpraven jsou
vypravovány vozy kamionové mezinárodní dopravy TIR (Transport
international routial) do Německa (NDR i NSR), do Italie, Španělska, Francie, balkánských států atd. Zboží, jež dopravují, vozí
do různých krajů, do Prahy a podobně. Ani údaje o osobní dopravě
ČSAD nemohu zatím doložit čísly, to z toho důvodu, že dvě linky
mající cíl cesty v Prachaticích, provozují závody ČSAD z jiných
okresů (linku Praha–Tábor–Týn nad Vltavou–Prachatice–Volary
provozuje ČSAD Praha a linku Písek-Prachatice závod Písek).
Výpravna Vimperk provozuje tři linky (Vimperk–Prachatice, Vim-

perk–Prachatice–České Budějovice, Vacov–Čkyně–Prachatice).
Prachatická výpravna pak provozuje linky Prachatice–Netolice–
České Budějovice, Prachatice–Volyně–Strakonice, Prachatice–
Lhenice, Prachatice–Záblatí, Prachatice–Volary–Nová Pec, Prachatice–Vlachovo Březí–Bušanovice, Prachatice–Vlachovo Březí–
Javornice–Strunkovice nad Blanicí, Arnoštov–Křišťanov–Prachatice, Prachatice–Netolice–Chvalovice–Strýčice, Prachatice–Ktiš–
Lhenice, Prachatice–Oseky, Prachatice–Žernovice. Kromě toho
provozuje ještě dvě linky, které se Prachatic nedotýkají: Stožec–
Volary–Mlynářovice a Zliv–Mydlovary–Netolice–Strunkovice nad
Blanicí. Z dálkových autobusových linek udržují prachatičtí dopraváci linku Prachatice–Praha a linku České Budějovice–Prachatice–
Klatovy.
Mluvíme-li o dopravě v Prachaticích, nesmíme opomenout Komunální služby města, které provozují nájemní automobilovou
dopravu dvěma taxi-vozy a jedním dodávkovým.
Závodní doprava. Některé z prachatických závodů mají svou
vlastní dopravu. Takovou závodní dopravu má ZVVZ, Jitona, mlékárna, velkoobchod Potraviny, velkoobchod Zelenina, Jednota,
Okresní stavební podnik, Pozemní stavby, Ingstav, Silnice, Okresní
správa silnic atd. Vlastní osobní dopravu má většina řídících
orgánů a samozřejmě i Okresní ústav národního zdraví.
Z kroniky vybral Pavel Fencl.
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Město má pro letošek rozsáhlý „plán práce“
Zastupitelstvo města na zasedání 19. prosince 2016 schválilo Velmi rozsáhlá bude v letošním roce také projektová činnost
aktivity k letošní realizaci strategického plánu rozvoje města. nezbytná pro následnou fyzickou realizaci akcí. Zahrnovat bude
Schválený plán realizace se týká mnoha oblastí života: dopravy např. projektovou a správní přípravu realizace rekonstrukce leta technické infrastruktury, kulturního dědictví, cestovního ního kina (v roce 2017 zpracovat dokumentaci pro vydání rozruchu a volnočasových aktivit, životního prostředí a územního hodnutí o umístění stavby, zajistit územní rozhodnutí, zpracovat
rozvoje, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, podpory podni- projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dle
kání, vzdělávání i zabezpečování výkonu veřejné správy měst- možností zajistit stavební povolení a směřovat ke zpracování
ským úřadem. Uskutečnění schválených aktivit by mělo přispět dokumentace pro provádění stavby), projektovou a správní příke zlepšení kvality života v našem městě a k jeho vyšší atraktivitě pravu realizace úprav prostoru Malého náměstí (v roce 2017
pro turisty. Schválený dokument navazuje na kmenový Strate- zpracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění
gický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015–2022.
stavby, zajistit územní rozhodnutí a směřovat ke zpracování dalZ mnoha činností, které letos mají být realizovány, lze uvést ších stupňů projektové přípravy této významné akce), projektonapř. rekonstrukci chodníku v ul. Slámova včetně přístupových vou a správní přípravu stavby chodníku a veřejného osvětlení
chodníků k panelovým domům v úseku od restaurace Hubertus podél silnice III/14128 v ul. Žernovická (ve všech stupních),
až k čp. 461, opravu plochy mezi
dokončení projektové dokumenrestaurací Hubertus a panelovým
tace pro vydání stavebního povodomem v ul. Slámova, pokračování
lení na cyklostezku v ulici Rumpáve stavbě místní komunikace Slulova od plynové stanice do osady
nečná, Duhová, stavbu nového parOstrov s vydáním stavebního povokoviště u bytového domu čp. 1356
lení, projektovou dokumentaci pro
v ul. Mírová a nového parkoviště
provedení stavby a vydání stavebv lokalitě ul. Budovatelská, rekonního povolení na vybudování křižostrukci vodovodního řadu v ul.
vatky ulic Kasárenská – Slunečná
Zlatá stezka k vodojemu Fefry,
II. etapa, projektovou dokumentaci
1. etapu rekonstrukce vodovodna přístavbu jímacích komor vodoního řadu v ulici Slámova, průjemu Fefry 2× 500 m3 k zajištění
zkumný vrt k posílení vodního
vyššího využití místních zdrojů,
zdroje na Libínském Sedle. Více
projektovou přípravu rekonstrukce
akcí bude provedeno na prachaa rozšíření plaveckého bazénu
tické čistír ně odpadních vod
v Prachaticích se zajištěním územ(píšeme o nich v titulním článku).
ního rozhodnutí a stavebního
Opravy vstupních prostor a dvorní fasády čekají dům čp.
V oblasti památek se počítá např.
povolení.
63 v Křišťanově ulici.
Foto Ing. arch. Dana Marková
s opravou střešní krytiny čp. 116
Zajištěn bude dopravní průzkum
v ul. Dlouhá, opravou terasy a dvorní fasády Horní 130, opravou v souvislosti se záměrem přeložky části silnice II/141 v úseku
vstupních prostor Neumannova 155, opravou vstupních prostor Těšovice–Prachatice, prověřena možnost využití budovy Knížea dvorní fasády, sklepů a zajištění statiky Křišťanova 63, opravou cího a Národního domu na Velkém náměstí pro potřeby městské
vstupu a fasády Křišťanova 65, opravou sklepů a dvorku Poš- knihovny. Pracováno bude na přípravě koncepce rozvoje turistovní 114, zajištěním statiky sklepů a opravou podlah v přízemí tiky, cestovního ruchu a sportu pro město Prachatice a jeho širší
Horní 140, opravou sklepů a zajištěním statiky Horní 136 a 137 okolí, jakož i na přípravě nové cyklotrasy Blanice a cyklotrasy
a Velké nám. 8 a opravou dalšího úseku hradební zdi.
Zlatá stezka. V rámci směřování k revitalizaci Štěpánčina parku
Usilováno bude o rozšíření nabídky možností trávení volného bude uspořádána veřejná soutěž o návrh revitalizace. Zastupitelčasu, např. realizací zážitkové trasy víly Majolenky nad Lázněmi stvu města bude k projednání a vydání předložen návrh nového
sv. Markéty.
územního plánu. Usilováno bude o dohodnutí řešení problemaV osadě Ostrov bude postaveno dětské oranžové hřiště.
tiky hlučnosti stávající střelnice v Prachaticích. Uspořádána bude
Ve vztahu k bytovým domům bude uskutečněna např. výměna řada kulturních akcí i aktivit se sociální tématikou.
výtahů v ul. Italská 767 a 768, rekonstrukce bytových jader Se schváleným zněním celého dokumentu, jehož veškeré položky
a koupelen v ul. Česká 681 a náměstí Přátelství 655 a 656, zatep- zde není možno zmínit, se lze seznámit na webových stránkách
lení fasády a střechy v ul. Za Baštou 394, očištěno bude zateplení města www.prachatice.eu v sekci Strategický plán rozvoje města.
domu Česká 680. Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce
Ing. Antonín Jurčo
objektů v podnikatelském areálu Kasárenská 555.
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Pečovatelská služba není jen rozvážka obědů
Pečovatelskou službu v Prachaticích zajišťuje Oblastní charita Vimperk. Poskytuje
terénní i ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. Potěšitelné pro prachatické uživatele je,
že úhrady i pro rok 2017 zůstávají stejné (blíže na www.fch-vimperk.cz).
Loni stoupl nejvíce počet žádostí o službu „doprava“. Přispěl k tomu také nový autoSenior Taxík Maxík si objednávají senioři
mobil, který získalo město Prachatice od Konta bariéry Nadace Charty 77 – Senior
hromadně i na společenské akce.
Taxík Maxík, který byl navíc koncem roku 2016 dovybaven i pro osoby na vozíku.
Za kok přepravil více než 700 osob a najel přes 5000 km. Nejčastější cesty: do nemocnice, na rehabilitaci, do lékáren, na nákupy,
ale i na společenské akce (průměrná délka 4 km).
Hanka Rabenhauptová, foto Karel Hrůza
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Kulturní a společenský servis na únor 2017
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612, e-mail galerie@prachatice.
eu
24. 1.–27. 2.
VÝSTAVA FOTOKLUBU F2:8 – DETAIL,
MAKRO
Šestnáctá výstava prachatického fotoklubu F2:8 zahájí v Galerii Dolní brána
výstavní sezonu 2017. Podle slov předsedy
Jiřího Luxe slibuje pestrou podívanou.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po
zavřeno
út–pá
10.00–12.30 13.00–17.00
so
9.00–15.00
16. 2. (18.00)
SANITY GUITAR DUO –
IVAN BOREŠ & VOJTĚCH VRTIŠKA
Kytarové duo vzniklo na Korsice, na pláži
Cupabia, kde oba kytaristé cvičili nový
repertoár. Hrají spolu již téměř deset let,
ale nejvíce se hudebně sblížili při studiích
na HAMU v Praze, kde studovali klasickou
kytaru u prof. Š. Raka a komorní hru
u prof. M. Zelenky. V repertoáru mají
např. flamencová dueta nebo skladby
Astora Piazzolli či jiných významných klasických autorů. Většina skladeb je však
autorská a nebudou chybět ani sólové
vstupy. Jako host vystoupí kytaristka
Ivana Vozábalová, žákyně I. Boreše ze ZUŠ
Prachatice.
SÁL NÁRODNÍHO DOMU
4. 2. (20.00)
MONKEY BUSINESS TOUR 2017

Už jsi zaplatil daň z práva na život? Monkey Business na novém klubovém tour
2017. Nový rok, nová zpěvačka, nová laserová show, nové zářivé kostýmy, nové
aranže, nové myšlenky! Trápí vás uprchlíci, manžel(ka) nebo snad berní úřad?
Přijďte na koncert a dostane se vám rozhřešení!
MĚSTSKÉ DIVADLO
12. 2. (10.00)
KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo DOKOLA
Výpravné loutkové představení pro děti
na motivy francouzské pohádky Charlese
Perraulta o chudém mládenci a jeho veselém společníku, kterému nikdo jinak
neřekne než Kocour v botách.
14. 2. (19.00)
Saša Ryvolová: FILIPÍNY
Přednáška CK Ocean. Filipíny jsou zemí
hluboké katolické víry, majestátních španělských koloniálních katedrál, plné činných sopek, bílých pláží a vyhlášených
potápěčských lokalit. V Poutavém vyprávění nebude chybět ani vzrušující šnorch-

lování se žralokem velrybím a kohoutí
zápasy. Na závěr se zúčastníme kuriózních
a krvavých velikonočních obyčejů v San
Fernando v provincii Pampanga.
15. 2. (19.00)
Jakub Nvota: RAPPER
Divadelní společnost Frída
Představení z předplatného řady BONUS.
Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být
mladý. Jednoho dne zjistil, že nic z toho už
neplatí. Ale odmítal se vzdát. Příběh učitele, který po bypassu začal rapovat.
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová,
Dominika Červinková, Julie Šurková.
20. 2. (19.00)
FEMI TEMOWO TRIO
Femi Temowo je britský jazzový kytarista
narozený v Nigérii a žijící v Londýně. Též
příležitostný zpěvák, producent a rozhlasový DJ hodnocený časopisem Time Out
Magazine jako „jeden z nejlepších a nejžádanějších evropských kytaristů“. Femi
Temowo Trio prezentuje původní kompozice, stylově vycházející z moderního
akustického jazzu s výraznými vlivy
africké hudby a world music. Technicky,
rytmicky a stylově dokonalá hra Femiho
slouží jako prostředek ke spontánnímu
a bezprostřednímu muzikálnímu projevu.
V několika kompozicích zazní také zpěv
Femiho Temowa ovlivněný africkými písněmi. Femiho v triu doplňují zkušení
hráči Petr Dvorský na kontrabas a Kamil
Slezák na bicí.
23. 2. (19.00)
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Divadlo Kalich
Představení z předplatného řady B. Detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah,
rozhodujete vy! Nic, co jste dosud zažili
v divadle, se nepodobá tomu, co vás čeká.
Komedie Splašené nůžky překvapuje
už svou prehistorií. Úplně na začátku totiž
stojí vážné psychodrama Scheremschnitt,
které v roce 1963 napsal Paul Pörtner. Hra
točící se kolem vraždy koncertního pianisty byla jeho experimentem, jak lidé
vnímají či nevnímají realitu. Hra se postupem let výrazným přičiněním lidí v hledišti vyvinula v interaktivní komedii,
ve které je možné opravdu všechno. V tom
také vězí její základní kouzlo.
Hrají: Dalibor Gondík, Otakar Brousek
ml., Ivana Jirešová, Jaroslava Brousková,
Ladislav Županič, Zbyněk Fric.
24. 2. (19.00)
Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ
Divadlo Verze
Představení z předplatného řady A. Hra se
odehrává v 5. třídě základní školy, kde se
sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich
třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním
pololetí se známky dětí rapidně zhoršily,
atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají
děti po pololetí přestupové zkoušky
na osmiletá gymnázia. Kdo za známky
nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka!
A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět
rodičů, pět rozdílných charakterů …
Hrají: Jana Janěková ml., Kateřina Winterová, Linda Rybová, Petra Špalková, Igor
Chmela, David Prachař.
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VSTUPENKY
http://vstupenky.kisprachatice.cz
KONTAKT Y
Městské divadlo
tel. 388 607 226, 388 607 574
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.
2. 2. (19.30)
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie, romantický film ČR. Přístupný
od 12 let.
7. 2. (17.00)
ZPÍVEJ
Animovaný, rodinný, muzikál USA. Přístupný. České znění.
9. 2. (17.00 a 19.30)
10. 2. (17.00 a 19.30)
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Erotický, drama, romantický film USA.
Přístupný od 15 let. Titulky.
14. 2. (19.30)
PROČ PRÁVĚ ON
Komedie USA. Přístupný od 15 let.
Titulky.
16. 2. (19.30)
ODYSEA
(JACQUES – YVES COUSTEAU)
Životopisný film Francie. Přístupný.
Titulky.
21. 2. (18.00)
PSÍ POSLÁNÍ

Rodinný, komedie, drama USA. Přístupný. České znění.
23. 2. (19.30)
MILUJI TĚ MODŘE
Komedie, romantický film ČR. Přístupný
od 12 let.
28. 2. (17.00)
OZZY
Animovaný, dobrodružný film Španělsko,
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Kanada. Přístupný. České znění.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Husova 71
Tel.: 388 312 210
e-mail: info@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz
do 31. 3.
LIPNO, KRAJINA POD HLADINOU
výstava (výstavní prostor knihovny)
2. 2.
Literární kavárna
LIPNO, KRAJINA POD HLADINOU –
Jindřich Špinar, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků klášter Zlatá Koruna
(14.00–15.00, Domově senior ů M.
Křišťana)
3. 2.
Pro děti
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – Slabikář
trampingu s folkovým písničkářem Lubomírem Hrdličkou (9.00–11.00, odd. pro
děti a mládež)
14. 2.
Univerzita 3. věku
ARCHEOLOGIE ŠUMAVY: dějiny osídlení pravěk až středověk – Jana Mazáčková (9.00–11.30, Rožmberský sál)
21. 2.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
s Růženkou Vinckovou: Podkrkonoší, Pojizeří (14.00–15.00, odd. pro děti a mládež)
22. 2.
Klub maminek
POHÁDKY A BÁSNIČKY PRO KLUKY
A HOLČIČKY II
(10.30–11.00, odd. pro děti a mládež)
22. 2.
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou
MASOPUSTNÍ VESELÍ
(14.00–15.00, odd. pro děti a mládež)
22. 2.
Pro veřejnost
CO NÁM PŘINÁŠÍ ROK 2017
Petra Nel Smolová (17.00–18.00, klubovna knihovny)
27. 2.
Jarní prázdniny
HASIČSKÉ POHÁDKY a povídání s prachatickými hasiči
(9.00–11.00, odd. pro děti a mládež)
28. 2.
Jarní prázdniny
KROKODÝLÍ NÁVŠTĚVA ZE ZOO PROTIVÍN
(9.00–11.00, odd. pro děti a mládež)
28. 2.
Univerzita 3. věku
ARCHEOLOGIE BAVORSKÉHO LESA
dějiny osídlení pravěk až středověk –
Karel Klein (9.00 – 11.00, Rožmberský
sál)
Oddělení pro dospělé a studovna
po
12.00–17.00
út
09.00–17.00
st
09.00–17.00
čt
09.00–17.00
pá
09.00–17.00
so
09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po
12.00–17.00
út
12.00–17.00

st
12.00–17.00
čt
12.00–17.00
pá
09.00–17.00
so
09.00 –12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út
11.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
po
13.00–15.00
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
knihovna Domova seniorů M. Křišťana
Každý 1. čtvrtek v měsíci
12.30–15.00
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 UNIKÁT Y 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.

24. 2. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA s pohádkou pro rodiče
s dětmi z cyklu Povídám, povídám
pohádku. Projdeme společně příběhem,
budeme si hrát a tvořit.
ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
1.–28. 2.
JAK JSEM POTKAL LIDI aneb 40 let
novinářské fotografie
Zdeněk Přibyl se představí autorskými
fotografiemi, které postupně vznikaly čtyřicet let. Vernisáž 1. 2. v 17.00 hod.
ČAJOVNA U HRUŠKY
10. 2. (19.00)
Hudební meditace PAVEL Zpívající mísy
a gongy
18. 2. (20.00)
Akustické posezení s kapelou TŘETÍ
SLOKA
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)
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do 29. 3.
FOLKLOR – výstava
Hanuš Lamr – šperky & Zlatka Lamrová –
textilní objekty
MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
Každé pondělí od 13.30 hodin pravidelná
setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami při
jejich aktivitách.
Každý čtvrtek v čase 9.00–11.00 hodin –
počítačová učebna Klubu Snesen v Komunitním centru Na Sadech 559.
2. 2.
KUFR PLNÝ VZPOMÍNEK s Andreou
Tajanovskou (14.00, ICM Dům na Křižovatce u parku – Senior Point)
6. 2.
KLUB PŘÁTEL MěK – knižní novinky
(9.00 hodin, Městská knihovna PT)
7. 2.
ŠLÁGR V PRACHATICÍCH NA DVD
(14.00, program pro uživatele Domova
seniorů M. Křišťana)
8. 2.
TRÉNINK V SENIORSKÉM BOWLINGU
(14.00, Byblos Club)
16. 2.
HISTORICKÉ FILMOVÉ „POKOUKÁNÍČKO“
(14.00, ICM Dům na Křižovatce u parku)
23. 2.
HUDEBNÍ POSEZENÍ s Duem Penc & Tischler (14.00, Domov seniorů M. Křišťana)
SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
7. 2. (14.30)
Akademie 3. věku
HISTORIE ŠUMAVY – Jana Mazáčková
(Radniční sál)
14. 2. (14.00)
CVIČENÍ PRSTŮ
Alena Hattanová (SNP 559)
14. 2. (14.30)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Šárka Polatová (SNP 559)
21. 2. (14.30)
Akademie 3. věku
CIRKUSY A MUZIKANTI V PRACHATICÍCH A V POŠUMAVÍ
Hanuš Jordan (Radniční sál)
28. 2. (14.00)
CVIČENÍ PRSTŮ
Alena Hattanová (SNP 559)
28. 2. (14.30)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Šárka Polatová (SNP 559)
TJ KLUB TURISTŮ PRACHATICE
URL:www.tjkctpt.webnode.cz
E-mail: klubturistupt@gmail.com
18. 2.
Na běžky
HAIDMÜHLE–BISCHOFSREUTH
ČD 08.31 hod.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM ve spolupráci s odborem životního
prostředí MěÚ připravuje na každou
středu v březnu cyklus přednášek a akcí.
Poprvé 1. března v 15.00 hodin v DDM,
U Rybníčku 1009, na téma ODPADY.
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Vstupenky můžete zakoupit také on-line
Prachatičtí si mohou od druhé poloviny ledna zakoupit nebo
rezervovat vstupenky na vybrané akce také z pohodlí domova.
A to vše v několika málo krocích na rezervačním portálu http://
vstupenky.kisprachatice.cz.
Zájemce o vstupenku si v přehledném seznamu (filtrovaném dle
názvu nebo data konání) vybere akci, o kterou má zájem. Po
jejím rozkliknutí se zobrazí sál, kde si může vybrat z nabídky volných míst. Po přidání vybraných míst do košíku se stačí rozhodnout mezi platbou v hotovosti na infocentru, popř. pokladně
divadla, nebo platbou prostřednictvím platební karty. V případě
platby v hotovosti je u každé akce nastavena doba platnosti takto
vytvořené rezervace. V případě, že vstupenka nebude v určeném
termínu vyzvednuta, automaticky propadá a místa jsou uvolněna
pro další zájemce. V případě platby kartou má zákazník jednu
hodinu na úhradu vstupenky. Po zaplacení přes platební bránu
přijde zaplacená e-Vstupenka zákazníkovi do e-mailové schránky.
Tuto vstupenku si pak vytiskne a předloží u vstupu.
Při nákupu vstupenky na akci v nečíslovaném sále tzv. na sto-

jáka, v našem případě např. ve Společenském sále Národního
domu, stačí v prvním kroku nákupu pouze vybrat počet vstupenek a dále pokračovat stejně jako v případě číslovaného sálu.
Počet vstupenek na jeden nákup je v současné době stanoven
na šest kusů. Předem upozorňuji, že u akcí, o které bude již předem zřejmý obrovský zájem, budeme toto množství snižovat.
Každá akce má nastavenou také dobu, od kdy a do kdy mohou
být prováděny rezervace a nákupy. Tyto informace jsou vždy uvedeny u zobrazené akce.
Ráda bych všechny zájemce o vstupenky upozornila, že v prvních
měsících provozu nebude možné zakoupit vstupenky do kina
Národka. Tuto možnost nabídneme, až se i my se systémem sžijeme a vychytáme případné ‚mouchy‘. Nadále samozřejmě
zůstává v platnosti i možnost telefonických a osobních rezervací
na infocentru – tel. 388 607 574.
Jsme rádi, že se on-line prodej podařilo dovést ke zdárnému
konci a že budete této novinky rádi využívat.
Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Přípravy na festival amatérského divadla Štít a Štítek vrcholí
Festival amatérského divadla Štít a Štítek se letos uskuteční v termínu od 6. do 17. března.
Po loňském velmi úspěšném ročníku Štítku s podtitulem Kolotoč
pohádek jsme se rozhodli v tomto modelu pokračovat. Neděle
12. března proto bude patřit po celý den našim nejmenším divákům. Představí se celkem tři soubory, z nichž, jako již tradičně,
vítěze vyberou přímo děti. V 10.00 hodin se představí soubor
STUDIO ŽAS Homole s Kozí pohádkou. Ve 14.00 hodin zahraje
soubor PIKI Volyně pohádku Čertovská babka a pohádkovou
neděli uzavře v 17.00 hodin představení Jak přečarovat čaroděje
v podání DS Rolnička Hořice na Šumavě. Odpolední blok pohádek (mezi 15. a 17. hodinou ) vyplní tvořivé dílny Domu dětí
a mládeže Prachatice. A protože Štítek v letošním roce slaví jubilejní 20. ročník, připravili jsme si pro všechny dětské návštěvníky (a samozřejmě i jejich doprovod) malý bonus – muzikálovou
pohádku Ať žijí strašidla v podání Metropolitního divadla Praha,
které má být zároveň i pomyslným „předskokanem“ celého festivalu. Muzikál se odehraje v sobotu 4. března od 16.00 hodin
v Městském divadle. Vstupenky na Štítek bude možné zakoupit
od 6. února za cenu 50 korun za představení, popř. za zvýhodněné vstupné 120 Kč na celou neděli. Vstupenky na muzikál pak
pořídíte za 80 korun.

V pondělí 6. března odstartujeme Festival Štít. Během pěti večerů
(6., 8., 10., 13. a 15. března) se odehraje celkem pět soutěžních
představení, která budou bojovat nejen o přízeň tříčlenné
odborné poroty, ale také o přízeň diváků. Soutěžní soubory se
utkají o čtyři ceny, a to o hlavní cenu Štítu, cenu diváka, cenu
za hlavní ženský herecký výkon a cenu za hlavní mužský herecký
výkon. Po slavnostním vyhlášení v pátek 17. března zakončí
letošní ročník poslední nesoutěžní představení.
Festivalem provedou členové Šumavského ochotnického spolku,
kteří s námi na podobě letošního ročníku spolupracují.
V termínu uzávěrky příspěvků únorového Radničního listu
nebyly některé termíny Štítu definitivně potvrzené, neuvádím
proto rozpis jednotlivých představení. Prozradím, že se můžeme
těšit např. na Ženský amatérský spolek Homole, Scénu mladých
při DS Čelakovský Strakonice, Divadelní spolek Lužnice, DS Kroměříž nebo domácí DUTAM Prachatice. Vstupenky bude možné
zakoupit také od 6. února za cenu 80 Kč/představení v infocentru a také on-line na http://vstupenky.kisprachatice.cz.
Podrobnosti o vystupujících souborech, programu, fotogalerie
a další informace najdete kromě tradičních kulturních přehledů
také na facebookovém profilu www.facebook.com/stitastitekprachatice.
Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Na školní prázdniny nabízí knihovna bohatý program
Únor potěší školáky hned dvakrát. Na začátku
měsíce čekají děti jednodenní pololetní prázdniny,
na konci února začínají týdenní jarní prázdniny.
Každé volné dopoledne mohou děti prožít v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice, která nabízí pro malé návštěvníky aktivity,
při kterých se rozhodně nudit nebudou.
V pátek 3. února 2017 společně oslavíme ukončení
první poloviny školního roku. Navštíví nás folkový zpěvák a spoluzakladatel známé skupiny
Nezmaři Lubomír Hrdlička. Program „Slabikář
trampingu“ nás seznámí se zajímavostmi ze života trampů. Povídání bude pan Hrdlička prokládat písničkami, které si při kytaře
společně s ním mohou zazpívat i návštěvníci. Přijďte si užít příjemné, pohodové a veselé dopoledne do knihovny!
Program jarních prázdnin zahájíme v pondělí 28. února společně
s prachatickými hasiči. Ti nás seznámí s příhodami, které přináší
jejich dobrodružné povolání, a zábavnou formou se dozvíme
také důležité informace o požární ochraně. Děti si vyslechnou
i některé z hasičských pohádek, které vyšly knižně a sepsali je
skuteční hasiči z různých koutů České republiky.
V úterý očekáváme významnou návštěvu z krokodýlí ZOO v Protivíně. Návštěvou nás poctí její ředitel Miroslav Procházka, který
s sebou přiveze také malého obyvatele zoologické zahrady. O zají-

mavé příběhy ze života krokodýlů jistě nebude
nouze!
V průběhu středečního programu se přesuneme
do daleké Indie, kterou v loňském roce navštívila
oblíbená Síta Rojová. Při svém putování navštívila
i obyčejné indické rodiny a seznámila se také
s místními dětmi. Povídání si zpestříme ochutnávkou pokrmů, na kterých si pochutnávají indické
děti.
Ani ve čtvrtek se v knihovně nudit nebudeme.
Zahrajeme si zábavnou a napínavou motivační
hru s názvem Na stopě pravěkým záhadám. Zábavnou formou se
dozvíme mnoho zajímavostí o pravěké době a o vzniku naší planety. Program je připraven ve spolupráci s nakladatelstvím
Thovt.
V pátek nás čeká povídání o Národním parku Šumava a o místech, která v něm můžeme navštívit. Informace, které se
dozvíme, můžeme využít hned během následujícího víkendu
nebo si můžeme počkat na teplejší počasí a na Šumavu vyrazit
až později.
Jak je vidět, nikdo se o prázdninách doma nudit nemusí, v pestrém programu si jistě každý nalezne to své. Program začíná
každý den od 9.00 hodin a je zdarma.
Lucie Jiraňová, knihovnice oddělení pro děti a mládež
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ZŠ Národní přivítá zájemce o Montessori vzdělávání
V současné době jsou v prachatické ZŠ Národní tři třídy, kde se
děti vzdělávají v duchu Montessori pedagogiky. Tyto třídy navštěvují žáci 1. až 5. ročníku, škola plánuje i zavedení II. stupně.
Montessori pedagogika je založena na podpoře individuality každého žáka. Proto se už od nejranějšího věku děti vedou k samostatnosti, ale také k zodpovědnosti. Umět si vybrat, dobře si
práci naplánovat, vždycky vybranou aktivitu dokončit.
Montessori je celosvětově nejrozšířenější vzdělávací systém. Funguje stejně úspěšně v desítkách zemí, kde ho rodiče a pedagogové

zavedli pro svoje děti.
Základní škola Národní organizuje pro všechny zájemce o vzdělávání v Montessori třídách setkání, kde rodiče i děti obdrží veškeré informace o další první Montessori třídě, rodiče se dozví,
zda právě tento způsob vzdělávání je vhodný pro jejich dítě.
Zájemci si mohou všechny třídy prohlédnout a vyzkoušet Montessori pomůcky. Setkání se koná 24. února 2017 od 14 do 17
hodin v přízemí I. stupně ZŠ Národní v Prachaticích.
Mgr. Hana Bolková, ředitelka školy

Vodňanka zve na tradiční ples

Salve a mezinárodní dětská tvorba

Předtančení na letošní ples nacvičují žákyně 9. tříd.
Foto Petra Nachlingerová
Již 52. ples na Vodňance přivítá 10. března 2017 ve 20.00 hodin
společensky nadšené příznivce školy. O hudební program se
postará skupina Návraty, chybět nebude tradiční vystoupení
žáků 9. ročníku. O půlnoci přijde učitelské antré, které letos
poprvé zažije opravdovou konkurenci v podobě kulturního programu rodičů. Připravena bude i bohatá tombola, občerstvení
a bar. Lístky budou v prodeji od 10. února 2017 v kanceláři školy.
Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

Stezka otevře dveře a ukáže výuku
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 zve rodiče budoucích
prvňáčků s jejich ratolestmi na Dny otevřených dveří, které se
uskuteční ve dnech 8.–9. února 2017 od 9.00 do 12.00 hodin.
Během těchto dnů je možné zhlédnout výuku žáků 1. a 2. tříd.
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Hledání cest do Evropy a Evropy k nám je stále na pořadu dne.
Konkrétní akce států, partnerských měst a obcí v obecné poloze
žijí, jde však o to neustále hledat přiměřené formy a cesty kontaktů. V současném komplikovaném světě dostává na počátku
třetího tisíciletí výchova člověka nový rozměr a právě výtvarná
tvorba dětí a mládeže v něm může významně napomoci.
V roce 1954 Pablo Picasso po zhlédnutí výstavy dětských výtvarných prací napsal do návštěvní knihy: „V šestnácti jsem uměl
kreslit jako Raffael, ale trvalo mi celý život, než jsem se naučil
kreslit téměř jako oni.“ Nejde však o to, aby naše děti a dospívající mládež kreslila a malovala jako P. Picasso, ale tuto upřímnou
výtvarnou řeč pochopit a podpořit.
První z výtvarných projektů nesl název „Prachatice očima dětí
a mládeže“. Byl obohacením pro občany i návštěvníky v turistické sezoně 2015/2016. Z kolekce byla vybrána skladba artefaktů pro jeden z dalších kalendářů města.
Tak vzniklo i „přání“ poznat přes oči dětí i naše partnerská
města, neboť prostředí nás formuje daleko více, než jsme si
ochotni připustit, a postupně završuje prvotní orientaci dětí
a mládeže ve světě. Jedná se totiž většinou o první vážnou práci,
jejich názor na nás a společnost, ve které žijí.
Co jsme nabídli dětem našich partnerských měst v Evropě?
Ztvárnit památky, přírodu jejich země, města a regionu. V současné době vlastníme kolekci dětských výtvarných prací z Itálie,
Litvy, Běloruska, Zvolena a po jednáních v Mauthausenu, Waldkirchenu, Freyungu a Grainetu máme přislíbeno další obohacení
této ojedinělé kolekce. Výstupem bude společná výstavní kolekce
a informační materiály.
Mohu konstatovat, že hledání dalších forem spolupráce partnerských měst je nevyčerpatelné. Mozaika gobelínu, známého
malířského workoshopu Salve Prachatice má dnes pevnou
osnovu, uzlíčky setkání se hromadí a obohacení dětskou tvorbou
bude určitě oživením. Roste tím bohatství ducha i města.
Mgr. Václav Kuneš, radní města

Když nezletilé děti popíjejí alkohol …
DDM chystá program
pro jarní prázdniny i na léto
V pátek 3. února budeme mít v DDM Prachatice od 9 do 12 hodin
pro zájemce připravený program v rámci pololetních prázdnin.
Na neděli 12. února chystáme tradiční dětský karneval v sále
Národního domu Prachatice, který pořádáme ve spolupráci
s Mateřskou školu Prachatice a KIS Prachatice.
Na přelomu února a března budou mít děti jarní prázdniny, kdy
pro ně připravíme dopolední program v době od 9 do 11 hodin
a odpolední program od 13 do 15 hodin. Současně bude probíhat
jarní příměstský tábor v Klubu DDM (vila u Hůlů rybníka).
Také už začínáme s přípravami letní činnosti. Máme naplánováno šest příměstských táborů, čtyři pobytové tábory, jednu
víkendovou akci pro tatínky s dětmi. Nebudou chybět ani jednorázové akce v našem areálu zařazené do Prázdninového pasu. Již
nyní se můžete dotazovat ohledně táborů a termínů.
V případě zájmu o naše aktivity nás neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle 388 312 721 nebo sledujte naše webové
stránky, kde najdete veškeré informace k jednotlivým akcím.
Václava Kubíčková, vedoucí pracoviště Prachatice

Městský úřad ve spolupráci s městskou policií řešil v loňském
roce několik oznámení na požívaní alkoholu nezletilými dětmi
v Prachaticích. Poslední závažný případ se stal v listopadu 2016,
kdy byla k opilému nezletilému přivolána i rychlá záchranná
služba. Naměřené hodnoty alkoholu se u dětí pohybovaly v rozmezí 1,24–1,72 promile. Ze strany oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, odboru sociálních věcí MěÚ v Prachaticích, byl
s nezletilými dětmi a jejich rodiči proveden výchovný pohovor,
při kterém byli upozorněni na nezákonnost a škodlivost požívání
alkoholu. Osobám, které prodaly, podaly nebo jinak umožnily
dětem mladším osmnácti let požít alkohol, hrozí od příslušnému
správního orgánu také postih. Kontroly na nalévání alkoholu
nezletilým dětem budou pokračovat.
Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Hokejbalisté připravili kluziště
Díky členům týmu HBC Prachatice se 11. ledna 2017 začalo bruslit v hokejbalové aréně u Huláku. Na www.prachatice.eu naleznete v pravém horním rohu odkaz na „Veřejné kluziště“ a zde
zjistíte, jestli se bruslí či nikoliv a další informace.
(szm)
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Komise se zaměří na dobrovolníky i na zneužívání drog
Komise sociální a prevence kriČlenové komise se zapojili
minality Rady města Prachado společenských akcí (Fórum
tice se loni sešla sedmkrát na
Zdravého města, Den zdraví
řádných jednáních. Pracovala
v Prachaticích, Den zdravotně
ve složení: Pražáková, Müllepostižených v Prachaticích,
rová, Stieblerová, Bojanovský,
Den seniorů v Prachaticích,
Havelková, Dudek, Vítová, Ježdo dobrovolnické sbírky Kabelková, Černá (nová členka). Stálí
kový veletrh – z výtěžku byly
hosté: Novotný, Rokůsková,
podpořeny tři děti z našeho
Hauptmanová, Voráčková.
města a jejich talent, dobrovolGarant komise Rabenhaupnické aktivity – hlídání výstavy
tová. Členové komise se potkáhraček v Zimní zahradě), uspovali v rámci všeobecného rozřádali odpoledne pro děti
hledu na různých místech:
na táboře (pro děti ze sociálně
Dům dětí a mládeže, Městský
slabých rodin a děti s patologicúřad Prachatice, Probační
kým chováním), členové se
a mediační služba Prachatice,
zapojili do tvorby a připomínRodinné centrum Sluníčko/
kování Akčního strategického
Členky komise Lenka Pražáková (vlevo) a Iva Müllerová.
Portus Prachatice, Policie ČR,
plánu města Prachatice …
Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna.
Prostřednictvím webových stránek města, Radničního listu,
Nejčastěji se věnovala zejména doporučením Rady města Pracha- kabelové televize, Prachatického deníku byli občané města infortice na přidělování bytů zvláštního určení a zařazování do pořad- mováni o sociální a zdravotní oblasti, prevenci kriminality.
níku uchazečů o tyto byty (stav k 31. prosinci 2016: šest volných V roce 2017 budeme v informovanosti pokračovat. Připravíme
bytů v DPS Skalka 1120, jeden byt volný v SNP 559). Celkem bylo kampaň Dobrovolník s kytičkou 2017, kampaň pro rodiny,
vyřízeno a radě města předloženo 11 žádostí o přidělení bytu ve kterých někdo ze členů rodiny užívá a zneužívá drogy, a to jak
zvláštního určení anebo zařazení do pořadníku čekatelů.
legální, tak nelegální.
V roce 2016 obdrželo město automobil za zhruba 900 tisíc Komise samozřejmě reagovala i podněty občanů Prachatic či
korun – Senior Taxík Maxík. Na konci roku další dotaci na dovy- institucí. Mezi nejvýznamnější patřily podněty týkající se bezbabavení automobilu pro vozíčkáře ke zlepšení kvality dopravy.
riérovosti města (komunikace k veřejnému koupališti Hulák, příČlenové komise se pravidelně zabývali otázkou prevence krimi- stup vozíčkářů do plaveckého bazénu, řešení WC pro vozíčkáře
nality (pro rok 2016 obdrželo město z grantu Prevence krimina- na městském úřadu).
lity ČR necelých 300 tisíc korun), přípravou nových projektů na Komise se také zabývala informacemi o kampani Nesoudíme.
rok 2017 a přípravou Plánu prevence kriminality na roky 2018– Pomáháme (viz samostatný článek).
–2020. V roce 2017 se komise zaměří na větší informovanost Jakékoli podněty, nápady či informace komise nadále přijímá
o pečovatelské službě a bytech zvláštního určení.
prostřednictvím fyzické schránky v prostorách před kanceláří
Velkým tématem pro komisi bylo komunitní plánování sociál- č. 116 (1. poschodí) na Městském úřadu Prachatice, Velkém
ních služeb. Spolupracovala s Policií ČR, městskou policií, Pro- náměstí 3 nebo na e-mailové adrese pomoclidem@prachatice.cz
bační a mediační službou a dalšími organizacemi a spolky.
Text a foto Hanka RH+

Město podpořilo projekt Nesoudíme. Pomáháme.
Město Prachatice v zastoupení starosty Martina Malého podpořilo celorepublikový projekt Nesoudíme. Pomáháme. Realizuje
ho Hnutí Pro život ČR. Kromě významných osobností, umělců,
vědců, veřejných pracovníků a institucí získal velkou podporu
měst a obcí.
Projekt nabízí jak poradnu, tak bezplatnou telefonní linku 800
108 000. Chce pomoci maminkám, které nečekaně otěhotní, dítě
by si chtěly nechat, ale okolí je nutí k umělému potratu. Maminky

v tísni se mohou obrátit na linku 800 108 000, dočkají se uklidnění, rozebrání situace. Pak se mohou rozhodovat skutečně svobodně. Na poradnu se během její existence obrátilo již kolem čtyř
tisíc žen i mužů, řešila manželské konflikty, hledala azylové bydlení, poradila i v ekonomických otázkách. Informace lze nalézt
i na www.necekanetehotna.cz, informační letáčky také na prachatické radnici v přízemí před odborem sociálních věcí.
Hanka RH+

Nový projekt financuje Nadační fond Albert
Klub I. P., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které zřizuje
Portus Prachatice, zahájil nový projekt „Na Klubu s Albertem“.
Může se do něj bezplatně zapojit kdokoliv od šesti do 20 let.

Informace jsou dostupné např. na webových stránkách www.portusprachatice.cz/klubip nebo na facebookové stránce NZDM Klub
I. P., tel. 723 206 051.
(ado)

Mistryně Evropy
zatančila na radnici i v domově

Klub SENSEN nabízí

Veronika Kadlecová je členkou twirlingového klubu. Klub sportovního tance vznikl v roce 1999. Založila ho Marie Kolafová.
Pod jejím vedením se skupina stala několikanásobnými mistry
ČR a také mistry a vicemistry Evropy.
Veronika Kadlecová přijala pozvání do Prachatic. Vystoupila
nejen při slavnostním setkání starosty a vedení města s neziskovými a společenskými organizacemi a spolky v Radničním sále,
ale navíc i v Domově Matky Vojtěchy. „Veselé, barevné a milé
setkání na závěr roku,“ hodnotila vzájemné obohacení Veronika,
studentka vysoké školy v Českých Budějovicích.
Hanka RH+

Klub SENSEN (se sídlem Na Sadech v Domě s pečovatelskou službou SNP 559 v Prachaticích) nabízí každý čtvrtek až do 22. června
2017 v počítačové učebně – komunitní místnosti, která je určena
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, výuku na počítačích. Odpoví na dotazy k počítačům, tabletu a mobilům. Zároveň
je zde fotografická poradna, kde poradí lektoři jak fotit, jak stáhnout fotky, upravit, uložit i poslat. Klub během roku nabízí řadu
společných aktivit – soutěže, přednášky, výstavy. Zapojte se. Lektoři Karel a Karel se individuálně věnují každému, nejde o klasickou školní výuku. Klub SENSEN je součástí Městské organizace
Svazu důchodců Prachatice. Je podporován Nadací Konta bariéry – projektem SENSEN, městem Prachatice.
Hanka RH+
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v prosinci 2016
V prosinci 2016 se v Prachaticích narodilo
celkem 20 dětí. Z celkového počtu bylo
11 chlapců a devět děvčat.
Narozených děti od 1. do 31. prosince 2016
s trvalým pobytem v Prachaticích bylo
devět a ke zveřejnění jména a příjmení dali
rodiče souhlas:
Kristina Geierová
David Jungbauer
Tereza Lencová
Martina Melanie
Kršňáková

Ronaldo Bihary
Johana Hamonová
Jan Mráz
Miroslav Kajer
Václav Franz

U chlapců se opakovalo třikrát jméno Jan,
u děvčat dvakrát jméno Martina.
Za celý rok 2016 se v Prachaticích narodilo 300 dětí: 162 chlapců a 138 děvčat.
Nejčastější jména v Prachaticích v roce
2016: Jan (14×), Jakub (8×), Anna (7×),
Nela (7×). Jarmila Pešková, matrikářka

Nová manažerka kvality
Jako manažerka kvality v Nemocnici Prachatice, a. s. jsem se rozhodla využít možnosti, kterou mi nabízí datum mého
narození, a k 31. lednu 2017 ukončím
tu nejdelší, tedy pracovní etapu svého
život a. Na „moji pozici“ nastoupí
Mgr. Dana Podholová, bývalá hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov, a. s.
Děkuji pracovníkům městského úřadu
i dalších místních organizací, se kterými
jsem během uplynulých 21 let měla možnost se setkat, za příjemnou a vždy ochotnou spolupráci.
Dagmar Janoušková

Poděkování
Vedení Gymnázia Prachatice poděkovalo
za pohostinnost rodinám, které poskytly
ubytování studentům Oxford University.
Chrámový sbor Keble College z oxfordské univerzity zpíval anglické adventní
a vánoční písně na čtyřech koncertech.
Jejich výtěžek věnoval mj. prachatickému hospici.
(vam)

Hlasujme pro Rákosníčkovo hřiště
Spojme naše hlasy a vyhrajme společně hřiště pro naše děti. Hlasujme po celý únor,
každý den, na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a prostřednictvím Facebooku s názvem
„Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště“. Každý můžeme přispět denně dvěma hlasy!
(hle)

Prvním letošním miminkem je Sebastian
V posledních letech se stalo tradicí,
že na první miminko nového roku se
v prachatické porodnici čeká až do druhého ledna. Letos jsme si – oproti loňskému roku – počkali ještě o chvilinku
déle, a to až do odpoledních hodin, kdy
přesně dvě minuty před čtvrtou hodinou se na tomto světě ocitl chlapeček
Sebastian Tischler. Malý Sebastianek
vážil po narození 4060 gramů. Maminkou je Eliška Tischlerová z Prachatic.
Prvního novorozence přivítal 5. ledna
i ředitel nemocnice Michal Čarvaš.
Mamince předal pro malého Sebastiana
dáreček z nemocniční lékárny. „Mamince i prvnímu novorozenci nového roku přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti. Je zvykem, že maminku s prvním novorozeným miminkem nového roku navštívím vždy, když se po porodu zotaví. Ani letošní
rok není výjimkou. Přinesl jsem i malou pozornost – balíček s kojeneckou kosmetikou
z naší nemocniční lékárny, který maminka pro malého Sebastianka jistě upotřebí,“
uvedl ředitel Michal Čarvaš.
Sebastian Tischler získal svým příchodem na svět v roce 2017 hned dvě prvenství. Nejen,
že je prvním miminkem narozeným v prachatické porodnici, ale je i prvním prachatickým občánkem tohoto roku.
Přejeme malému Sebíkovi, jak mu maminka něžně říká, a všem novorozencům, kteří se
narodí v tomto roce, ať vyrůstají v lásce, ve zdraví, spokojenosti a ať mají v životě hodně
štěstí.
Marcela Květoňová, ředitelství Nemocnice Prachatice, a. s., foto Jan Švík ml.

Turnaj stolních tenistů už podeváté
Do sportovního kalendáře v Prachaticích již neodmyslitelně patří Jarní pohár stolních
tenistů, který pořádá klub H.B. mostové jeřáby Prachatice. Letos to bude jeho 9. ročník.
Tentokrát se hlavní turnaj pro veřejnost bude hrát v sobotu 4. března v prachatické sportovní hale od 8.30 hodin. Pořadatelé oproti minulým ročníkům trochu pozměnili kategorie. Tou hlavní zůstává turnaj neregistrovaných, ve kterém nebudou hrát žádní stolní
tenisté organizovaní v České asociaci stolního tenisu. Pro ty (ze soutěží OP II a OP III) je
určen samostatný turnaj. Samostatná soutěž čeká také na ženy. Ve všech kategoriích se
hraje bez rozdílu věku soutěž jednotlivců skupinovým systémem. Pro všechny přihlášené pořadatelé garantují, že si zahrají minimálně deset zápasů a pro všechny mají připravené ceny.
Startovné činí 100 korun za hráče, pro děti do 15 let a ženy je to 50 korun. Přihlásit se je
třeba nejpozději do 28. února na http://skhbmostovejeraby.blog.cz/, případně mailem
na vladimir.klima@denik.cz nebo telefonem na číslo 602 667 613.
Petr Klíma ml.

Zábava i vzdělávání v organizaci nevidomých a slabozrakých
Závěr uplynulého roku byl u Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých v Prachaticích (SONS) plný velkých změn. Máme
novou oblastní radu, působíme v Prachaticích a ve Vimperku,
kde máme od října nové kontaktní a poradenské místo v ulici
Nad Stadionem 484, v budově polikliniky. Začali jsme hrát bowling v rámci projektu Sportujeme pro zábavu, který podpořilo
město Prachatice. Naše členky, Jarmila a Marie Šímovy, pravidelně zpívají na různých kulturních akcích.
Plánů v novém roce 2017 je mnoho. Ve Vimperku budou každá
první pondělí v měsíci probíhat setkání při čaji a kávě, v Prachaticích budou tato setkání každou první středu v Komunitním
centru Na sadech. Plánujeme sérii přednášek o zdravé výživě
a zdravém životním stylu, cestovatelské přednášky, návštěvu
Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, individuální školení
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obsluhy počítače a mobilu pro těžce zrakově postižené, na podzim pojedeme na Tyfloart, přehlídku zájmové umělecké činnosti
zrakově postižených. Rádi bychom přivezli z Vysočiny reliéfy ze
života Krista Pavla Slámy, nevidomého výtvarníka. Hovořit
budeme o sociálních službách a zapojíme se do komunitního plánování sociálních služeb a zdravotního plánu a v říjnu do celostátní sbírky Bílá pastelka. Budeme se nejen bavit, ale i vzdělávat,
pomáhat těm, kteří ztratili zrak a potřebují podat pomocnou
ruku, aby mohli dělat věci jako předtím, i když trochu jinak.
Toto vše by nešlo dělat bez podpory okolí. Děkuji všem, kteří nás
podporují finančně, kteří nám přispívají do kasiček černých labradorů nebo si koupí bílou pastelku, asistentům, průvodcům,
kamarádům a známým, městům.
Ivana Stránská, předsedkyně oblastní odbočky SONS
Šéfredaktor: Karel Pašek (tel. 388 607 535), e–mail: radnicni–list@prachatice.eu
Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav
Malina, Věra Houšková, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E 12484.
Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s.
Pro občany města Prachatice zdarma.
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Jsme vděčné Pánu Bohu a všem dobrodincům za rekonstrukci kláštera
S. M. Alena Bártová – představená komunity sester boromejek v Prachaticích
Narodila se v roce 1962 ve Svratouchu (okr. Chrudim). Vystudovala Střední zdravotní školu ve Žďáře nad Sázavou a Teologickou
fakultu v Olomouci. Působila v komunitách: Domov důchodců
Kůsov, Domov důchodců Moravské Budějovice, Brno, Praha–
Nemocnice Pod Petřínem a Kongregace. Představenou prachatické komunity je od 18. října 2014.
Ráda chodí do přírody, houbaří, fotí, přečte si pěknou knihu
nebo poslechne hudbu. V zimě ji lákají běžky.
Jak relaxujete?
Nejlepším „relaxem“, kde naberu sílu a odpočinu si, je ztišení
se v kapli, ale i ve společenství při naší „rekreaci“. Moc ráda jezdím autem a v této době, kdy pravidelně jezdím za svými starými
a nemocnými rodiči, si cest užívám. Jsem za to moc vděčná Matce
Bohuslavě i sestrám v prachatické komunitě, že se na péči o ně
spolu se sourozenci mohu podílet.
Co znamenají písmena S. M. před vaším jménem?
S. znamená sestra. Každá sestra při prvních slibech dostává
řeholní jméno a k němu jméno Marie, tedy M.
Kdy jste vstoupila do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského?
Matka Vojtěcha mě přijímala do Kongregace 23. července
1980. Doma jsem to řekla jen tatínkovi a sestře, maminka by
to tehdy neunesla. Toto mé rozhodnutí pro ni bylo těžké, jak jsem
později vnímala. Když jsem končila zdravotní školu, dohodla
jsem se s Matkou Vojtěchou, že odjedu pracovat do dětského
domova v Praze, abych zahladila všechny podezřelé stopy. Byla
totiž doba tvrdého totalitního režimu. Řeholní dorost se nesměl
od roku 1950 přijímat. Matka Vojtěcha se rozhodla, že nás, mladé
sestry, bude přijímat do Kongregace tajně. Chodily jsme v civilu
a pracovaly v civilním zaměstnání. Matka Vojtěcha postupně
koupila několik rodinných domků a v nich dvě sestry, důchodkyně v civilu, vychovávaly tajně přijaté sestry. Takto nás vychovala na 50 sester.
Jaký význam mají Prachatice pro vaši Kongregaci?
Prachatice jsou komunitou, kde sestry působí od roku 1860.
Rodná sestra sv. Jana Nepomuka Neumanna – Johanka po příchodu sester z Francie, letos je to 180 let, vstoupila jako první
do jejich společenství. Jako sestra dostala nové řeholní jméno –
sestra Karolina. V naší Kronice se o ní říká, že byla perlou Kongregace pro svoji pokoru, skromnost a obětavou lásku. Její umírající otec daroval dům čp. 142 v Prachaticích Kongregaci. V roce
1860 sestra Karolína zde, ve svém rodišti, zakládala komunitu,
kde působila až do své smrti v dubnu 1887. Zřídila zde dobročinný ústav, pracovnu pro dívky, později dívčí školu a po doporučení pana starosty opatrovnu (mateřskou školu) pro děti.
Zakrátko Kongregace zakoupila několik sousedních domů pro
školu. Je pro nás povzbuzující, že sestry začaly službu dle potřeb
doby a místa a ve spolupráci s městem. Dobrou spolupráci s městem Prachatice zakoušíme i my dnes. Další důvod, proč nám jsou
Prachatice drahé, je fakt, že zde v klášteře žila Matka Vojtěcha.
Cítíme, že už k Prachaticím patříme …
Jak početná je komunita boromejek v Prachaticích a kde
pomáhají?
V současné době je nás zde pět sester. Dvě doprovázejí umírající v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna a zajišťují duchovní
péči v Domově Matky Vojtěchy, jedna sestra pracuje u praktického lékaře jako zdravotní sestra a jedna sestra pracuje jako aktivizační pracovník v Domově seniorů Mistra Křišťana. Já se dále
starám o dotažení a doladění rekonstrukce kláštera – rodného
domu svatého Jana Nepomuka Neumanna.
Jeho rekonstrukce trvala několik let. Co zahrnovala?
K rekonstrukci nás vedl neutěšený stav budovy. V celém přízemí byla velká vlhkost, která vzlínala zdivem až do úrovně
klenby; vodovodní a elektrické rozvody byly v havarijním stavu;
bylo třeba vybudovat novou kanalizaci, poněvadž unikající voda
se hromadila ve sklepních prostorách; docházelo k velkým energetickým ztrátám, protože netěsnila okna; kvůli dřevomorce se

musely vyměnit či ošetřit krovy. Protože objekt nebyl bezbariérový, důležité bylo vybudovat výtah. Byla potřeba vylepšit i prostor klauzury, kde nebylo přímé větrání, a navrátit původní
pavlač, která byla v sedmdesátých letech zazděna. V podkroví se
vybudovalo několik pokojů.
Jak jste spokojené s hotovým dílem?
Jsme vděčné Pánu Bohu a všem našim dobrodincům a těm,
kdo na rekonstrukci pracovali, že je dílo u konce. Postupně se
zabydlujeme. Současný stav se nedá srovnat se stavem budovy
před rekonstrukcí. Dokončenou rekonstrukcí se dotvořil celý
areál kláštera. Náš klášter – rodný dům světce – je kulturní
památkou. Jsme rády, že se podařilo ho takto pozvednout, aby
byl uchován pro další generace.
K čemu objekt využijete?
V první řadě bude sloužit jako klášter pro sestry. Ale chceme
také, aby dům byl otevřený veřejnosti. Chceme zpřístupnit místnost, kde se sv. Jan Nepomuk Neumann narodil, což je nyní
kaple. Dále zde připravujeme tři galerie: první a nejrozsáhlejší
bude galerie věnovaná právě sv. Janu Nep. Neumannovi, která
bude zároveň sloužit jako místo k setkávání pro besedy, křesťanskou akademii, kurzy Alfa apod. Chtěly bychom veřejnost seznámit s osobností Matky Vojtěchy, naší generální představené.
V současné době s ní probíhá kanonizační proces v Římě. Proto jí
bude věnována také jedna galerie. A protože zde v klášteře čekali
němečtí obyvatelé na tzv. odsun, chceme třetí galerii věnovat
tomuto tématu. Ponese název „Smíření a hledání nových cest –
Sudety očima pamětníků a dětí“. Chtěly bychom zde mívat
duchovní obnovy pro mladé dívky spojené se službou u nemocných, jak jsem se již zmiňovala, obnovy pro zdravotníky nebo
manžele, ale i možnost ubytování pro stážisty a dobrovolníky
v sousedním hospici a Domově Matky Vojtěchy nebo nabídnout
možnost ztišení ve světcově rodném domě pro ty, kteří hledají
tuto možnost. Při rekonstrukci jsme se denně modlily za ty, kteří
na ní pracovali. Denně myslíme na všechny naše dobrodince.
Rozpočet na tak rozsáhlou rekonstrukci přesahoval finanční
možnosti Kongregace. Poděkování za pomoc patří zvláště městu
Prachatice, Ackermann–Gemeinde Würzburg, Česko–německému fondu budoucnosti, Ministerstvu kultury ČR, Jihočeskému kraji, společnosti Persa, Kirche in Not, Renovabis, IROPu
a mnoha místním dárcům, jejichž jména jsou uvedena ve vstupní
hale kláštera.
Vyptával se Václav Malina.
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