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Starostův
sloupek
Na posledním zasedání zastupitelstva
byl mimo jiné schválen též dlouho očekávaný nový územní
plán našeho města
včetně přilehlých
osad. Celý proces přípravy územního plánu trval přibližně osm let
a celý materiál, týkající se tohoto dokumentu,
předložený zastupitelům obsahoval přibližně
330 stran formátu A4. Za celou dobu jeho přípravy se jím několikrát zabývalo zastupitelstvo
a zastupitelé na pracovním jednání včetně rady
města. Proces to nebyl jednoduchý. Osobně jsem
strávil při různých stupních jeho projednávání
mnoho desítek hodin, a to nejen při jednáních
na společných schůzích zastupitelů, veřejných
projednáních, ale také s jeho pořizovateli, úředníky, kteří na něm pracovali, na Ministerstvu
kultury, ale hlavně velmi často s občany, jejichž
zájmů se jeho příprava nějakým způsobem
dotýkala. Zastupitelstvo města bylo jen jednou
z řady institucí, které se v průběhu jeho tvorby
k jednotlivým podnětům občanů vyjadřovaly.
Zastupitelé se snažili přáním občanů dle reálných možností vyhovět. Nicméně pravomoci
zastupitelstva jsou v tomto případě omezené,
závěrečné usnesení zastupitelstva schvalující
nový územní plán nesmělo být v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, s cíli
a úkoly územního plánování, se stanovisky
dotčených orgánů a s požadavky právních
předpisů obecně. To bylo mnohdy velmi složité
některým občanům vysvětlit. Nakonec se jej
podařilo schválit.
Při jeho tvorbě se vycházelo z premisy,
že pozemky, které byly určené k zastavení
ve starém územním plánu, budou zastavitelné
i v novém, a některé další, které projdou sítem
prověřování, se k nim ještě mohly přidat. Nový
územní plán tak umožňuje stavět na zhruba
56 hektarech pozemků. Některé pozemky
v oblasti Ostrova a pozemky před hřbitovem
pod Svatopetrskou cestou však budou moci být
zastavěny jen podle regulačního plánu, který si
vymohlo Ministerstvo kultur y z důvodu
ochrany pohledů na kostel sv. Petra a Pavla
na hřbitově. Kdyby se celou plochu 56 ha
opravdu v budoucnosti podařilo zastavět
například rodinnými domky, počet obyvatel
města by se prostým výpočtem zvýšil o více než
2500, což si myslím je spíše zbožným přáním.
Na rozšíření průmyslové zóny v Krumlovské
ulici je připraveno více než šest hektarů
a za stejným účelem pak v lokalitě u Těšovic
dalších pět hektarů. Jeho schválením se tak
umožní i přestěhování střelnice právě do lokality za průmyslovou zónou nad sběrný dvůr.
Kdyby schválen nebyl, pak by to možné nebylo
a problematika ohledně šířícího se nadměrného hluku ze stávající střelnice by nadále
trvala. Přál bych si, aby nový územní plán
co nejlépe sloužil našim občanům a umožnil
dostatečný rozvoj našeho města.
Ing. Martin Malý

Obecně prospěšná společnost KreBul organizovala začátkem února setkání s pamětnicí holocaustu Dagmar Lieblovou (vpravo ředitel o. p. s. Zdeněk Krejsa). Foto Lucie Rabenhauptová

KreBul oslaví desáté narozeniny
Psal se rok 2007, když jsme s kolegou Jiřím Bulínem založili občanské sdružení, které
dostalo název KreBul. Tehdy jsme vznikli proto, abychom mohli žádat o prostředky
na vydání rozšířené knihy o pochodu smrti, kterou zpracovala moje babička Jaroslava
Krejsová. Začaly také první aktivity ve Volarech, mezi které dodnes patří akademie
3. věku a kurzy trénování paměti.
Prvním zlomem pro naši organizaci se stal rok 2009 a s ním spojený vstup do Prachatic.
Zde jsme v červnu otevřeli prostory Informačního centra pro mládež a v září Občanskou poradnu v domě Zlatá stezka 145. Tehdy nás zdaleka nenapadlo, že prostory, čítající zhruba 40 čtverečních metrů rozšíříme, a to hned o 400 metrů čtverečních. To se
psal rok 2012 a KreBul získal finanční prostředky na rekonstrukci celého objektu.
Téměř pět milionů korun bylo proinvestováno a vznikly důstojné prostory, dodnes využívané nejen k setkáváním, vzdělávání i výstavám, včetně prostoru mezigenerační
zahrady či ubytování. Od roku 2010 je chod organizace spojen s příchodem Jiřího Gabriela Kučery, který přinesl řadu nových nápadů a stal se neodmyslitelnou součástí organizace. Důležitý byl také rok 2011, kdy se nám podařilo získat první akreditaci pro práci
s dobrovolníky a vzniklo Dobrovolnické centrum. V dnešní době čítá 65 dobrovolníků
s podepsanou smlouvou a dále řadu těch, kteří se dobrovolnictví věnují bez smlouvy.
Dobrovolníci denně pomáhají na mnohých místech ve městě i v blízkém okolí. V roce
2015 jsme přijali další z výzev. Vlastně jsme se vrátili tam, kde jsme začali, a to k práci se
seniory. Senioři jsou nedílnou součástí většiny našich aktivit, a proto jsme se rozhodli
zřídit kontaktní místo pro seniory – SeniorPoint. Od počátku se stal místem setkávání,
také začal vycházet čtvrtletník SeniorPoint PRESS. V roce 2015 jsme pak služby rozšířili
i mimo území města Prachatice, a to zřízením detašovaného místa občanské poradny
ve Vimperku. V Prachaticích jsme otevřeli poradnu zdraví a zdravého životního stylu,
která si již našla řadu spokojených klientů, jež chtějí zlepšit životosprávu, zapracovat
na svém vzhledu apod. A ani tento, desátý rok, nebude bez novinek. V únoru předáme
uživatelům bezbariérové prostory, přivítáme u nás první dva dobrovolníky v rámci
Evropské dobrovolné služby. O činnosti budeme informovat na našich stránkách www.
krebul.cz i prostřednictvím médií. Těšíme se na vás, protože bez vás a vaší účasti by naše
prostory zely prázdnotou. Pojďte spolu s námi desátý rok naplnit tím, co je vám blízké.
Děkuji vám za přízeň, podporovatelům za finanční, materiální i osobní dary, které nám
pomáhají naplňovat naše služby, dobrovolníkům i spolupracovníkům za jejich nasazení. Bez vás všech by totiž uplynulých deset let nebyla naše společnost místem plným
radosti, spokojenosti a pozitivní energie, kterou se kolem sebe snažíme rozdávat.
Dovolte mi, abych vás pozval na výstavu 10 let v kostce, která bude k vidění po celý březen v Zimní zahradě městského úřadu, a na oslavy desátých narozenin, které se uskuteční 24. března v KreBul, o. p. s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel společnosti
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Prachatice se znovu ucházejí o titul Historické město roku
Město Prachatice v lednu, obdobně jako v předchozích sedmi
letech s výjimkou loňského roku, zvítězilo v krajském kole celostátní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón, nyní za rok 2016.
Našimi krajskými soupeři přitom byla památkově hodnotná
města Slavonice (2. místo) a Třeboň (3.). Hodnocení provedla
odborná komise složená ze zástupců Národního památkového
ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
Nyní následuje celostátní hodnocení, jehož vítěz a tím nositel
titulu Historické město roku 2016, bude vyhlášen v dubnu ve
Španělském sále Pražského hradu u příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel.
V České republice zmíněnou soutěž pořádá od roku 1994 Ministerstvo kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta
republiky. Prachatice v soutěži celostátně dominovaly v roce
2003, kdy získaly titul Historické město roku 2002. V krajském
kole naše město zvítězilo také za roky 2000, 2001, 2010, 2011,
2012, 2013 a 2014. Za rok 2010 bylo navíc nominováno na titul
Historické město roku 2010. Za rok 2012 Prachatice v celostátním kole soutěže získaly Cenu odborného měsíčníku Moderní
obec za promyšlenou a soustavnou péči o zachování historického

rázu MPR. Za roky 2013 a 2014 v celostátním hodnocení naše
město obdrželo Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace.
V přihlášce do soutěže za rok 2016 město prezentovalo např.
dlouhodobou soustavnou obnovu historické podoby prostředí
městské památkové rezervace i dokončenou opravu veškerých
veřejných prostranství v centru. Zdůrazněny byly četné loňské
stavební aktivity. Do zlepšení prostředí historického centra
našeho města bylo v uplynulém roce investováno městem i dalšími soukromými vlastníky památek celkem zhruba 23 milionů
korun. Významnými aspekty přihlášky byly rovněž pestrý společenský život v historickém centru, propagace města a jeho památek a také ucelenost uskutečňovaných zásahů bez vybočování jednotlivých realizací z kontextu celkového působení centra města.
Šesté vítězství v krajském kole soutěže v sedmi po sobě následujících letech je pro Prachatice velkým úspěchem, zejména pak
s přihlédnutím k silným soupeřům v jednotlivých letech, ke kterým patřila např. také města Jindřichův Hradec a Český Krumlov, památka UNESCO.
Vedle opětovného zviditelnění Prachatic v celostátním měřítku
přináší např. finanční prémii 100 tisíc korun určenou pro
obnovu kulturních památek ve městě. Na úseku péče o památky
se také jedná o potvrzení kvality vykonávané práce, vzešlé
od odborníků v oboru.
Ing. Antonín Jurčo
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Uzávěrka dotačních titulů se blíží
Na webových stránkách města www.prachatice.eu (na levé straně
pod heslem Granty) si můžete přečíst výzvu a podmínky tří
dotačních titulů: Volnočasové aktivity 2017, Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017 a Podpora sportu 2017. Můžete si
stáhnout i formuláře k vyplnění. Ten, kdo má cestu na Městský
úřad Prachatice, si formuláře může vyzvednout na podatelně
v přízemí, Velké náměstí 3.
Doporučujeme řádně vyplnit každou položku formuláře. Hodnotitelé budou mít při posouzení i ohlédnutí za rokem 2016 (tzn.,
zda jste realizovali projekt dle žádosti, zda byla nějaká změna
a požádali jste o ni, zda jste dodrželi finanční rozvahu, zda jste
projekt medializovali a přiložili jste materiál k vyúčtování a především, zda jste odevzdali vyúčtování dle smlouvy, která byla
s žadateli uzavřena a vaším podpisem byla stvrzena, že jí rozu-

míte, že jste rozuměli i termínu vyúčtování a všem podmínkám).
Buďte originální, kreativní. Neopisujte stejné projekty. Nekopírujte běžnou činnost. Peníze žádejte na akce, ne na mzdy, stravování, na služby, které jsou součástí vaší náplně práce (jde o organizace), ale na rozvoj, zábavu, reprezentaci… U talentovaných
dětí a mládeže opakovaně připomínáme, že nejde jen o talent
sportovní, ale můžete žádat i na talenty v dalších oblastech
(hudební, výtvarné a fotografické umění, jazykové a komunikační dovednosti a znalosti …)
Vyplněné formuláře žádostí odevzdejte označené (dle podmínek)
v zalepených obálkách na podatelnu v daném termínu – nejpozději do 13. března 2017. Garantem výzev 2017 je Hana Rabenhauptová, e-mail hana.rabenhauptova@mupt.cz, tel. 724 188 864.
Držíme všem žadatelům palce.
Hanka RH+

Lesnické hospodaření ovlivnilo sucho i gradace kůrovců
Lesnické hospodaření v roce 2016 bylo poznamenáno důsledky
dlouhotrvajícího sucha a s ním spojenou gradací kůrovců.
Nahodilá těžba činila více než polovinu z celkové roční těžby
9200 m3. Kompaktnost lesních porostů byly narušena soušovou
a kůrovcovou těžbou, v některých případech vznikaly i souvislé
holiny. Jsou to převážně kamenité a vysýchavé svahy, jejichž
zalesnění si vyžádá velkého úsilí. V jarních měsících čeká na naše
pracovníky 10 ha holin, což po odečtení přirozené obnovy představuje 25 000 ks sazenic smrku, borovice, jedle a javoru.
Vzhledem k celorepublikovému nárůstu nahodilých těžeb došlo

k mírnému poklesu výkupních cen dříví. Průměrné zpeněžení
všech sortimentů za rok 2016 činí 1500 Kč/m3 (v roce 2015 bylo
1600 Kč/m3). Závazná zákonná ustanovení lesního hospodářského plánu jsou plněna – tj. nepřekročení povolené těžby
(60 %), výchova mladých lesních porostů je časově v předstihu
(60 ha za rok 2016 ). Výsadba a přirozená obnova melioračních
dřevin, tzn. zakládání smíšených porostů je dodržováno.
Dosavadní průběh zimy napovídá, že příroda by měla obdržet
více udržitelné vláhy než v přecházejícím roce.
Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice

Veřejné bruslení v hokejbalové aréně
Po letech se nám letos ukázala pravá šumavská zima a umožnila nám připravit plochu pro bruslení pro dychtivé bruslaře.
Celé zaledování plochy v třeskutých mrazech zajistili kluci z hokejbalového týmu Highlanders. Spolu se
správcem tohoto stánku panem Josefem Parkmanem odvedli pořádný kus práce. S úklidem bohatých zásob
sněhu pomohli i strážníci městské policie a všichni, kdož se nebáli vzít do ruky hrablo. Za jejich pomoc moc
děkujeme. Od poloviny února se plocha začala připravovat na zahájení oficiální hokejbalové sezony.
Ing. Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice, p. o.

Pozvánka na odborný seminář
Jak na reklamu na Facebooku s dobrou návratností poradí Jihočeská hospodářská komora 16. března 2017. Bližší informace: JHK,
Nádražní 67, Prachatice, e-mail triskova@jhk.cz
(JHK)
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Prachatice mají nový územní plán – 1. díl: základní informace
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. ledna 2017 vydalo
Územní plán Prachatice. Ten po následném oznámení na úřední
desce nabyl účinnosti 17. února. Od tohoto dne tedy je podle
vydaného územního plánu rozhodováno.
Spolu se strategickým plánem rozvoje města je právě územní
plán základním koncepčním dokumentem města. Na jeho
základě realizované záměry určí podobu území města na další
desetiletí, resp. staletí. Vhodnost či nevhodnost uspořádání
území se projeví v jeho uživatelské ne/přívětivosti a předurčí
nároky na soukromé i veřejné rozpočty, na náklady města
na zajišťování veřejných služeb, včetně infrastruktury. K územnímu plánování je proto nezbytné přistupovat s rozmyslem, znalostí i pokorou a vědomím, že méně může nakonec být více.
Územní plánování není prostou evidencí soukromých zájmů
vlastníků pozemků, nýbrž komplexním postupem, v němž musí
dominovat koncepce a nikoliv nahodilost využití pozemků, koordinují se veřejné a soukromé záměry v území a konkretizuje
ochrana veřejných zájmů. Obecně připomínáme, že vymezení
zastavitelných ploch negarantuje realizovatelnost konkrétních
záměrů na nich.
Oproti současně zrušenému dosavadnímu územnímu plánu
sídelního útvaru z roku 1994, který řešil jen část katastrálního
území Prachatice a Staré Prachatice, zahrnuje nový celé území
města, čili osm katastrálních území: Prachatice, Staré Prachatice,
Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla o celkové výměře 3891,6722 hektarů.
Nový územní plán v zájmu zachování kontinuity územně plánovací činnosti převzal v souladu se zastupitelstvem města schváleným zadáním územního plánu zatím nevyužité dosavadní zastavitelné plochy, některé na základě stanoviska dotčených orgánů
jako plochy rezervy.
Počet obyvatel města k počátku letošního roku činí 10 935. Jako
cílový počet obyvatel územní plán uvádí zhruba 13 600, vytváří
tedy základní územní předpoklady pro navýšení o přibližně
2665 obyvatel. Pro bydlení vymezuje cca 56 ha zastavitelných
ploch, z toho ve vlastnictví města je cca 22,4 ha. Tato kapacita

dostatečně odpovídá budoucím potřebám města vyplývajícím
z předpokládaného demografického vývoje, z požadavků
na zajištění vlastního bydlení, z polohy města v rozvojové oblasti
či předpokládaného zájmu o výstavbu včetně zohlednění nutné
rezervy pro zachování stability cen pozemků z důvodu jejich
nedostatku.
Pro občanské vybavení, včetně ploch pro sport, je vymezeno
cca 21 ha zastavitelných ploch. Pro výrobu a skladování územní
plán vymezuje zhruba 12 ha zastavitelných ploch.
Územní plán tím vytyčuje předpokládané směry dlouhodobého
rozvoje města a podmínky pro ochranu nezastavěného území
(volné krajiny). Územním plánem stanovený rozsah zastavitelných ploch je jistě dostatečný, odpovídající z dlouhodobého hlediska jeho potřebám a zajišťuje předpoklady pro možný budoucí
rozvoj města. Nejsou proto odůvodněná případná tvrzení,
že měly být vymezeny další zastavitelné plochy. Stanovený rozsah zastavitelných ploch lze nepochybně hodnotit spíše jako předimenzovaný. Tento parametr je třeba nepochybně považovat
za nadčasový, a to i s ohledem na zákonné omezení možnosti
určit další zastavitelné plochy změnou územního plánu.
Územní plán vytváří předpoklad pro vyřešení hlučnosti stávající
střelnice, když umožňuje její přemístění nad sběrný dvůr a kompostárnu. Pozemek stávající střelnice vymezuje jako plochu přestavby občanské vybavenosti s přípustným využitím mj. výrobní
a nevýrobní služby i bydlení. Po dobu zátěže území hlučností stávající střelnice bude chráněná zástavba ve vymezených zastavitelných plochách povolována pouze za podmínky zajištění
ochrany před hlukem na úroveň požadovanou příslušnými právními předpisy (eventuálně povolována nebude).
Na Lázních sv. Markéty jsou pozemky v minulosti určené pro
záměr léčebného centra stále vymezeny majoritně pro lázeňství,
wellness, sociální služby, zdravotní služby s podmíněně přípustným využitím pro bydlení, souvisí-li s přípustným využitím.
Nemělo by tedy zde vzniknout např. sídliště rodinných domů.
Příště: dominantní zastavitelné plochy.
Ing. Antonín Jurčo
odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Otevřený dopis zastupitelům a vedení města
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
vážené vedení města Prachatice,
velice jsem ocenil možnost opakovaně zhlédnout záznam jednání
městského zastupitelstva ze dne 23. ledna 2017 při projednávání
územního plánu města Prachatice. Přestože sleduji zpracování
nového územního plánu od samého počátku a nečekal jsem
žádný zásadní obrat, jsem zklamán jak úrovní samotného dokumentu, tak úrovní jeho projednávání. Je samozřejmé, že zastupitelé nemohou být odborníky ve všech záležitostech, které projednávají. V případě tak závažného dokumentu, jako je územní
plán, je ale na místě spolupráce s odborníky, se kterými by byl
konzultován význam, smysl, cíle i způsoby zpracování. Od pracovníků městského úřadu je možné očekávat znalost formálních
procesů, ne již znalost problematiky fungování a plánování měst.
Zpracovávaný územní plán odpovídá svým pojetím minulému
století, žádným způsobem neřeší nejpalčivější problémy města
a ve výhledu nijak nezabrání dalšímu postupnému úpadku
města. Sáhodlouhá diskuze při jednání s řešením pouze jednotlivých a s ohledem na zásadní problémy města dílčích záležitostí
nesvědčí o hlubších znalostech problematiky fungování města
a významu územního plánování.
Město s krásným a zachovalým historickým centrem zasazené
v malebném přírodním rámci, bez výrazných zátěží minulosti,
v rámci daných možností zdařilé sídliště druhé poloviny 20. století, opravené fasády, projekty realizované díky dotacím zásadním způsobem zkreslují skutečný stav i pohled na budoucnost
města. Pouze hluboká neznalost může být důvodem k uspokojení
a optimismu v pohledu na vývoj našeho města.

Při pečlivějším pohledu není možné nevidět rozhodující finanční
toky odtékající mimo město prostřednictvím průmyslové zóny
i velkoprodejen obchodních řetězců, odumírající městské centrum s rostoucím počtem prázdných obchodních prostor i celých
domů, živoření většiny obchodů místních provozovatelů, prostředí nepříznivé místnímu podnikání, pokles hodnoty nemovitostí, plošné zvětšování města při úbytku obyvatel a tím zvyšování finanční zátěže, neschopnost města finančně zabezpečit
ve větší míře zvyšování úrovně nebo i jen kvalitní údržbu plošně
se zvětšujícího města, úbytek obyvatel, budoucnost bez perspektivy pro mladé a vzdělané lidi, chybějící vize i koncepce.
Všechno to jsou kamínky mozaiky, které spolu souvisejí. Strategické a územní plánování je zásadním způsobem ovlivňuje. Z příkladů úspěšných měst i u nás se ví, že je možné změnit i úpadek
v prosperitu. Současně se ale ví, že to není proces samovolný,
ale vyžaduje velice odborný přístup a využití znalostí příslušných
specialistů. Pořízení strategického plánu a územního plánu
za co možná nejnižší cenu a bez odborně zpracovaného zadání
i oponentury může městu ušetřit desítky nebo stovky tisíc korun,
v dlouhodobém horizontu ovšem odsoudí město k úpadku a ztrátám v hodnotách stovek milionů.
Nemyslím si, že by tento můj dopis nějak ovlivnil nový územní
plán. Byl bych ale rád, kdyby alespoň některé ze zodpovědných
osob přiměl k zamyšlení, jestli by se zásadní věci neměly řešit
ve spolupráci s externími odborníky, kteří v daném oboru
mohou být k dispozici se svými znalostmi, a jestli by si naše
město tak nezasloužilo pozvolný úpadek změnit v prosperitu.
Jakub Nepustil

Pozvánka na zastupitelstvo
Zasedání Zastupitelstva města Prachatice se koná 27. března 2017 v sále Národního domu na Velkém náměstí.
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K rozvoji cykloturistiky mají přispět nové trasy
Město Prachatice se loni v součinnosti s Nadací Jihočeské cyklostezky začalo věnovat záměru dvou nových páteřních cyklotras
Jihočeského kraje, a to Zlatá stezka a Blanická. První by odkazovala ke středověké obchodní cestě Zlatá stezka, druhá k řece Blanici. Obě by se spojily u obce Běleč a pokračovaly dále jako jedna
cyklotrasa za obec Putim v okrese Písek. Zde by končila napojením na Otavskou cyklistickou cestu.
Zlatá stezka by měřila zhruba 94 km a vedla od státní hranice
s Německem přes Volary, Blažejovice, Křišťanov, Libínské sedlo,
Prachatice, Těšovice, Běleč, Bavorov, Vodňany, Protivín a Putim.
Blanická o délce přibližně 39 km má začínat v okolí prameniště
řeky a dále vést přes Zbytiny, Blažejovice, Mlynářovice, Krejčovice, Záblatí, Husinec, Těšovice a Běleč, kde by se napojila na cyklistickou cestu Zlatá stezka.
Příprava se neobejde bez součinnosti a aktivního zapojení obcí

a měst, přes jejichž území záměry povedou. Nezbytné bude vyhledání konkrétního trasování v terénu, identifikace vlastníků
pozemků a dohoda s nimi, zhodnocení stavu v území, navrhnutí
a následná realizace potřebných opatření, fyzické vyznačení tras
i vytištění a rozšíření map.
V první polovině ledna proto město Prachatice po dohodě s ostatními trasami dotčenými obcemi a městy podalo Jihočeskému
kraji žádost o příspěvek 300 tisíc korun z dotačního programu
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji na zpracování cyklogenerelu, řešícího zejm. konkrétní trasování, majetkoprávní vztahy a práva k pozemkům i stavebně technické možnosti trasování. Bude výchozím podkladem pro dílčí investiční
opatření v dotčeném území. V případě schválení dotace se o kofinancování podělí všechna dotčená města a obce. Rozhodnutí
o žádosti předpokládáme v dubnu.
Ing. Antonín Jurčo

Kufr plný vzpomínek s podvazkovým pasem a krajkovou zástěrkou
V rámci aktivit pro seniory připravila lektorka Andrea Tajanovská odpoledne s názvem Kufr plný vzpomínek. Pro každého jsou
vzpomínky nedílnou a velmi důležitou součástí života. Mnohokrát bylo ověřeno, že vzpomínání působí blahodárně na zdraví
a mentální svěžest člověka.
Se dvěma velkými cestovními kufry v SeniorPointu v Prachaticích pracovaly dvě desítky zájemců. Obsah kufrů si mohl každý
prohlížet a o jejich obsahu vyprávět v první části programu. Kdo
si například vytáhl bílou krajkovou zástěrku, oblékl si ji a líčil,
jak v nich dříve všechny kuchařinky vařily. Kdo si vytáhl podvazkový pas, u toho jsme se nejvíce zasmáli, zavzpomínal, jak
těžce se silonky k pasu sháněly … Druhá část byla zaměřena
na trénování paměti, třetí patřila vytvoření si svého kufru vzpomínek z vystříhaných obrázků.
Hanka RH+

Česká píseň přivítá jaro na arkádách Staré radnice
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice naváže na loňskou
úspěšnou akci Hudební altány. Zatímco loni jsme přivítali léto
21. června třemi koncerty na třech různých, dobře dostupných
bezbariérových místech města, v letošním roce uspořádáme koncerty již 21. března, 21. června a 23. září. Také tentokrát oslovíme další prachatické sbory a soubory. Hned první jarní den
s námi vystoupí pěvecký sbor Fontána z prachatické pedagogické
školy. Dále chceme oslovit dětské soubory ze základních škol,
které nás i loni báječně doplňovaly. Chybět určitě nebude ani

ženský komorní sbor Maraveja.
Všechny koncerty se odehrají na arkádách Staré radnice, v případě nepřízně počasí v prostorách sklepů nebo v Radničním sále.
Sbor pilně cvičí, kromě pravidelných nedělních zkoušek v aule
gymnázia bude mít víkendová jarní a letní soustředění a celotýdenní soustředění v Itálii, které spojí s koncerty i s odpočinkem.
Vedle naplánovaných akcí nás jistě čeká nejedno další vystoupení. V současné době například jednáme o doprovázení květinové akce na zámku Kratochvíle.
Jana Holá, Česká píseň

Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky
Rok 1970 (8.) – Obyvatelé a domácnosti
Sčítání lidu 1. prosince 1970. Trvale bydlících bylo k tomuto dni
7296 obyvatel, z toho 3589 mužů a 3707 žen. Přítomných bylo
ve městě 7544 osob. V Prachaticích bylo 2166 domácností, z nichž
296 bylo jednočlenných (13,7 %), 428 dvoučlenných (19,8 %),
542 tříčlenných (25 %), 594 čtyřčlenných (27 %), 211 o pěti členech
(9,7 %), 63 o šesti (2,9 %) a 32 domácností o sedmi a více členech
(1,7 %). V Prachaticích (i s osadami) bylo z celkového počtu
791 domů obydleno trvale 703, občas obývaných 23 a neobydlených bylo 65 (8,2 %). Tak vysoké procento neobydlených domů
nevykazuje ani jedno z jihočeských měst. Z 2074 bytů je už 914
vytápěno buď ústředním nebo etážovým topením (44 %), koupelnu nebo sprchový kout má 1611 bytů (77 %), 98 % bytů má
vodovod (jen 42 bytů vodovod nemá), 1 788 bytů je napojeno
na kanalizaci (86 %) a 99,7 % na elektrickou síť (jen sedm bytů
není připojeno, jedná se o samoty).
Máme nízké procento bytů o obytné kuchyni a bytů o kuchyni
a jednom pokoji, kdežto byty dvoupokojové, třípokojové a větší
reprezentují v našem městě plné tři čtvrtiny všech bytů. Na tomto
stavu se obráží skutečnost, že větší část Prachatičanů bydlí

už v novostavbách. Zatímco v okresním městě tvoří jednopokojové
byty necelých 20 %, je jejich počet v městečkách okresu daleko
vyšší: Husinec 32,4 %, Lhenice 34 %, Vlachovo Březí 29 %, Strunkovice nad Blanicí 31,6 % a Netolice 28 %.
Vybavení domácností předměty dlouhodobé spotřeby dává dobrý
obraz o materiální úrovni obyvatel našeho města. Z počtu
2166 domácností mělo: 1393 elektrickou pračku (64,3 %),
1568 elektrickou chladničku (72,4 %), 1022 kuchyňskou linku
(47,2 %), 344 kuchyňský robot (15,9 %), 1381 elektrický vysavač
(63,8 %), 1726 televizor (80 %), 113 chatu nebo rekreační chalupu
(5,2 %), 470 motocykl (21,7 %), 555 osobní auto (25,6 %)
a 528 garáž (24,4 %).
Národnostní složení obyvatelstva. Z celkového počtu trvale bydlících 7296 obyvatel se hlásilo k národnosti české 6914 osob
(94,8 %), ke slovenské 253 osob (3,5 %), k německé 80 osob
(1,1 %) a k ostatním národnostem 49 osob (0,6 %).
Rokem 1970 končí na dobu devíti let roční zápisy v městské kronice.
Dále pokračují až od roku 1980. Abychom náš retro seriál nemuseli
přerušovat, budeme nadále uveřejňovat výběr článků z okresního
i místního tisku z let 1971–1979.
Z kroniky vybral Pavel Fencl.
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Zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018
Vážení rodiče, každým rokem jsme Vás v měsíci lednu informovali
o zápisech k povinné školní docházce na základních školách v Prachaticích. Novelou školského zákona je termín zápisů pro další roky
posunutý až do období dubna. Zápisy pro nadcházející školní rok
2017/2018 jsou vyhlášeny na pátek 7. dubna (v době od 14.00
do 17.00 hodin) a sobotu 8. dubna 2017 (od 9.00 do 11.00 hodin).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2011 a současně dítě, kterému byl ve školním roce
2016/2017 udělen odklad povinné školní docházky.
Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost se rozhodnout, do které

z prachatických základních škol nechají své děti zapsat. Všeobecně
však zákonní zástupci mají právo pro dítě zvolit jakoukoliv základní
školu v celé České republice. V Prachaticích budou přednostně přijímáni žáci dle příslušných spádových obvodů základních škol určených vyhláškou města.
Rodiče, nezapomeňte vzít k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz. Bližší informace máte možnost získat na webových stránkách škol a rovněž i města Prachatice nebo se můžete obrátit přímo
na ředitelky škol (podrobnosti o nich najdete v příloze tohoto Radničního listu). Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruch

Dny ochrany přírody každou středu v březnu
DDM Prachatice ve spolupráci s odborem životního prostředí
připravil na březen Dny ochrany přírody, které formou besed
a dalších aktivit připomenou problematiku ochrany životního
prostředí v našem městě. Srdečně zveme všechny zájemce, kteří
chtějí získat nebo i předat informace, dozvědět se něco nového
nebo se zapojit do úklidu.
1. 3. (15.00 hod.)
Křeslo pro hosta
DDM U Rybníčku 1019
Do křesla usedne Mgr. Lenka Machartová, referentka odpadového hospodářství. Povídat si budeme na téma REJÚS – vracení
života nepotřebným věcem, opětovné použití již nepotřebného
materiálu, o třídění odpadů v Prachaticích. Uděl život věcem,
které již nepotřebuješ.
8. 3. (15.00 hod.)
Kulatý stůl
DDM U Rybníčku 1019
Povídání u kulatého stolu s Mgr. Lenkou Vokatou, odbornou
referentkou pro ekologii, na téma ochrana přírody a přírodní
zajímavosti v Prachaticích a okolí. Dozvíme se např. proč vyhla-

šujeme chráněná území, jaký mají význam pro nás a pro budoucnost.
15. 3. (15.00 hod.)
Žižkova skalka
Praktická ukázka managementu chráněných území. Na vycházku
do chráněného území ve středu města, jeho úklid a uvedení příkladů, jak o maloplošná chráněná území pečovat, zvou Bc. Jiří
Machart a MVDr. Marie Peřinková.
22. 3. (15.00 hod.)
Zvuky kolem nás
DDM U rybníčku 1019
(host zatím v jednání)
Po celý měsíc se budete na plotech školních zahrad potkávat
s putovní výstavou k třídění a zpracování odpadů. Zkušení průvodci a znalci odpadů – víla Majolenka a soumar Oskar – cestování výstavních panelů po Prachaticích ukončí na sběrném
dvoře, ale nikoliv jako odpad...
Přijďte se podívat!
Bc. Jiří Machart, ředitel DDM
Marie Peřinková, vedoucí odboru ŽP

Paměť můžete trénovat v knihovně
Asi se každému z nás někdy stane, že si nezapamatuje jméno
osoby, se kterou se seznámil, zapomene na smluvenou schůzku,
má problém zapamatovat si data narození svých blízkých a když
přijde do obchodu s tím, že si napsaný seznam s nákupem nechal
doma, je ztracen. Pokud míváte pocit, že zapomínáte na důležité
věci a nic si nepamatujete, je právě pro vás ideální zabývat se trénováním paměti. Vaše paměť vám může stále dobře sloužit, jen
potřebuje trochu procvičit. A kromě toho je trénování paměti
rychlým nástrojem pro zvýšení sebevědomí a jedním z účinných
prevencí demence. Dobrá paměť je spojena s uměním koncentrovat se, s představivostí, s používáním všech smyslů. Jedním
z nástrojů trénování paměti jsou mnemotechniky, které usnadňují zapamatování pomocí asociací a vizaulizací. Protože to, co si
dokážeme představit, si také dokážeme zapamatovat. Členové

prachatické Seniorské občanské společnosti, z. s. si mohli ve spolupráci s Městskou knihovnou (MěK) Prachatice již v letošním
roce svoji paměť potrénovat 31. ledna, 14. a 28. února s certifikovanými lektorkami Šárkou Polatovou a Mgr. Evou Lopušanovou.
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlásila letos již po osmé v týdnu od 13. do 19. března Národní týden
trénování paměti. I naše knihovna se připojí k této výzvě
a ve čtvrtek 16. března 2017 v 17 hodin v klubovně Městské
knihovny Prachatice se můžete sami přesvědčit o zázračném
vlivu mnemotechnik a trénování paměti.
Od března prachatická knihovna nabídne pravidelné měření vaší
paměti členkami Alzheimerovské společnosti. Zájemci se mohou
přihlásit ve studovně. Přijďte odhalit sami sebe, odborníci jsou
již připraveni.
Šárka Polatová, knihovnice studovny MěK

„Šedý vlk“ funguje každou středu

Pozor na splatnost poplatků,
první termín je do poloviny března

Český červený kříž Prachatice realizuje již od roku 2011 podpůrný program pro seniory, zkráceně nazývané „Šedý vlk.“
S podporou Jihočeského kraje nabízí seniorům jak vzdělávací
akce, tak informace i místo pro individuální konzultace osobních
problémů, které lze využít každou středu od 8 do 16 hodin v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže v budově
polikliniky v Prachaticích (Nemocniční 204). Nabízí i možnost si
popovídat, poradit se ve svízelné životní situaci, najít si a vytisknout informace na internetu nebo třeba jen počkat u kávy
a novin na odjezd autobusu, když přijedete k lékaři.
„Tento projekt navazuje na předchozí činnost prachatického
Oblastního spolku Českého červeného kříže. Již dříve jsme pracovali se seniory, nabízeli jim různé služby a pořádali akce jako
rekondiční pobyty nebo akademii třetího věku. Můžeme nabídnout také konzultace v oblasti zdraví a první pomoci,“ doplňuje
tehdejší ředitelka Úřadu OS ČČK Prachatice Marie Jandová.
Zuzana Pelikánová

Místní poplatky za komunální odpad a psy v roce 2017 jsou
splatné ve dvou termínech, nejpozději do 15. března a do 15. září.
Sazba poplatku za komunální odpad činí 500 Kč na osobu
za kalendářní rok.
Roční sazba poplatku za psa chovaného v rodinném domku je
400 Kč, za psa chovaného v obytných domech s více než dvěma
byty je 1000 Kč. Držitel psa, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a ten je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
platí 200 Kč. V osadách a vybraných objektech na předměstí je
sazba 100 Kč.
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem, poštovní poukázkou, platební kartou na pokladně městského úřadu nebo
v hotovosti na finančním odboru, č. kanceláře 240.
Hana Syslová
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Kulturní a společenský servis na březen 2017
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
e-mail galerie@prachatice.eu
8. 3.–14. 4.
VÝSTAVA ASOCIACE JIHOČESKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
Vernisáž výstavy v úter ý 7. března
od 18.00.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po
zavřeno
út–pá
10.00–12.30 13.00–17.00
so
9.00–15.00
MĚSTSKÉ DIVADLO
6.–17. 3.
FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA
ŠTÍT 2017
(podrobnosti na str. 8)
Vstupenky na jednotlivá představení budou
k zakoupení on-line na http://vstupenky.
kisprachatice.cz nebo fyzicky v infocentru
(popř. na pokladně divadla před začátkem
představení).
Celým festivalem budou provázet členi
Šumavského ochotnického spolku.

Festival zakončí 17. března nesoutěžní
představení Na útěku Divadelního spolku
Kroměříž (na snímku).
12. 3. (10.00–18.00)
FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA
ŠTÍTEK 2017
„KOLOTOČ POHÁDEK“
(podrobnosti na str. 8)
21. 3. (19.00)
Michal Piloušek: HAVAJ
Cestopisná přednáška CK Ocean
Havaj, ostrov Maui, ráj v srdci Pacifiku,
synonymum pro pohodu, teplo, moře
a nádhernou přírodu. Ale pro některé příměr pro peklo na zemi. Každý rok si v rozbouřeném moři, lávových polích, deštných pralesích i na ananasových plantážích hrstka vyvolených triatlonistů poměřuje síly na mistrovství světa v terénním
triatlonu. Jedním z těch, kteří závod
dokončili se loni stal i Michal Piloušek
mladší. O Havaji slyšel od dětství, jeho
otec zde závodil čtrnáctkrát, věděl o ní
hodně, ale jak na něj doopravdy zapůsobila? Přednáška o celoživotním snu, který
se stal skutečností. O havajských bozích,
kultuře, přírodě i o tom, jak se ostrovy
během let proměňují. Povídání pro sportovní nadšence i cestovatele, kteří hledají
extrémní výzvy.
24. 3. (19.00)
LIGA PROTI NEVĚŘE
Agentura Nordproduction
Předplatné řady B
Vyprodáno.
30. 3. (19.00)

NEZMAŘI A COLLEGIUM SYMFONIKŮ
ČESKÉHO ROZHLASU
Vyprodáno!
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. 3. (19.30)
MÍSTO U MOŘE
Drama USA. Od 12 let. Titulky.
7. 3. (19.30)
JACKIE
Životopisný, drama USA, Chile, Francie.
Od 12 let. Titulky.
9. 3. (19.30)
T2 – TRAINSPOTTING
Drama Velká Británie. Od 15 let. Titulky.
14. 3. (17.00)
PES RO(C)KU
Animovaný, rodinný film USA, Čína. Přístupný. České znění.
16. 3. (19.30)
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama Velká Británie, Francie.
Od 12 let. Titulky.
21. 3. (19.30)
MASARYK
Životopisný, drama, historický film ČR,
Slovensko. O 12 let. České znění.
23. 3. (19.30)
BÁBA Z LEDU

Komedie, drama, romantický film ČR.
Od 12 let.
28. 3. (19.00)
Balet in Cinema: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Baletní představení Opera Paris, Francie.
Přístupný.
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30. 3. (16.00)
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný, fantasy, muzikál USA. Přístupný. České znění.
30. 3. (18.00)
KRÁSKA A ZVÍŘE (3D)
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)
Jarní prázdniny:
1. 3. (9.00–11.00)
ŽIVOT DĚTÍ V INDII
povídání se Sítou Rojovou
odd. pro děti a mládež
2. 3. (9.00–11.00)
NA STOPĚ PRAVĚKÝM ZÁHADÁM
zábavná motivační hra o pravěké době
s nakladatelstvím Thovt
odd. pro děti a mládež
3. 3. (9.00–11.00)
POVÍDÁNÍ O ŠUMAVĚ
odd. pro děti a mládež
2. 3. (14.00–15.00)
Literární kavárna
KDE ŽENY VLÁDNOU
Kateřina Karásková
Domov seniorů Mistra Křišťana
3. 3. (9.00–11.00)
KLUB CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
klubovna knihovny
6. 3. (9.00–11.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
klubovna knihovny
8. 3. (10.30–11.00)
Klub maminek s Jaroslavou Šamatovou
CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO
odd. pro děti a mládež
8. 3. (14.00–15.00)
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou
JARO JE ZA DVEŘMI
odd. pro děti a mládež
14. 3. (14.00–15.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM: PODŘIPSKO, POLABÍ, PRAHA
s Růženkou Vincikovou
odd. pro děti a mládež
14. 3. (9.00–11.30)
Univerzita 3. věku
NOVOVĚK NA ŠUMAVĚ
Pavel Fencl
Rožmberský sál MěÚ PT
16. 3. (17.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
s certifikovanou lektorkou Šárkou Polatovou
klubovna knihovny
20. 3. (17.00–18.00)
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
beseda s Jiřím Jilíkem
Radniční sál
28. 3. (9.00–11.30)
Univerzita 3. věku
NOVOVĚK V BAVORSKÉM LESE
Karel Kleijn
Rožmberský sál
31. 3. (19.00)
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NOC S ANDERSENEM
Hraní a spaní v knihovně pro vítěze Čtenářské ligy
odd. pro děti a mládež
Oddělení pro dospělé a studovna
po
12.00–17.00
út
09.00–17.00
st
09.00–17.00
čt
09.00–17.00
pá
09.00–17.00
so
09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po
12.00–17.00
út
12.00–17.00
st
12.00–17.00
čt
12.00–17.00
pá
09.00–17.00
so
09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út
11.30–15.00
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
knihovna Domova seniorů M. Křišťana
Každý 1. čtvrtek v měsíci, 12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
po
13.00–15.00

FOLKLOR
výstava
Hanuš Lamr – šperky & Zlatka Lamrová –
textilní objekty
od 31. 3.
OLGOJ CHORCHOJ
Michal Froněk a Jan Němeček
Výstava designového studia. Vernisáž
31. 3. v 18.00 hodin.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
Expozice od ledna do března pro veřejnost
uzavřeny.

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. 3. (14.00)
HISTORICKÉ FILMOVÉ „POKOUKÁNÍČKO“
(ICM Dům na Křižovatce u parku, Senior
Point )
6. 3. (9.00)
CO NÁS ZAUJALO
A CO DOPORUČUJEME PŘÁTELŮM
Městská knihovna Prachatice
7. 3. (14.00)
Program pro uživatele Domova seniorů
Mistra Křišťana
COUNTRY VYSTOUPENÍ
8. 3. (14.00)
RETRO MDŽ A ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
s duem Penc & Tischler
ICM Dům na Křižovatce u parku
10. 3. (19.00)
3. COUNTRY BÁL klubu SENSEN
Hraje kapela Husmeni
Restaurace Na Kovárně
15. 3. (14.00)
PRAVIDELNÝ TRÉNINK
V SENIORSKÉM BOWLINGU
Byblos Club
22. 3. (14.00)
SENSEN MAJÍ TALENT 2017
2. přehlídka seniorských souborů
Národní dům
29. 3.
Autobusový výlet
ŠUMAVSKÉ ZÁMEČKY
ČESTICE–DOUBRAVICE–DOBRŠ
odjezd z Malého náměstí v 10.00

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 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.
9. 3. (18.00)
PĚVECKÝ SBOR FONTÁNA
Jarní koncert. Vystoupí pěvecký sbor
SPgŠ Prachatice a sólisté.
22. 3. (18.30)
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ KABARET
Divadelní soubor DUTAM a hosté
24. 3. (16.00)
TVŮRČÍ DÍLNA pro rodiče s dětmi
Tvůrčí dílna s pohádkou 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 29. 3.

ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
1.–30. 3.
10 LET V KOSTCE
Výstava představuje KreBul, o. p. s., která
si v letošním roce připomíná desáté výročí
od svého založení. Prezentace retrospektivně mapuje deset stěžejních aktivit,
které se podařilo zrealizovat nejen v Prachaticích, ale také v celé České republice.
Vernisáž výstavy 10. března v 10.00 hod.
duben 2017
HISTORIE A SOUČASNOST
ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
Výstavu připravuje ZŠ Vodňanská, vernisáž 5. dubna v 15.00 hod.

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
Každé první úter ý v měsíci od 10 hod.
měření krevního tlaku (SNP 559)
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Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení (tělocvična gymnázia)
Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení
ve vodě – plavání (plavecký bazén)
7. 3. (14.30)
Akademie 3. věku
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Kateřina Charvátová
Radniční sál
14. 3. (14.00)
JIŽNÍ AMERIKA
Hana Hosnedlová
MěK
21. 3. (14.30)
Akademie 3. věku
DVĚ PODOBY
ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO
Petr Černej
Radniční sál
28. 3. (14.00)
ALJAŠKA A YUKON
Miloslav Martan
MěK
TJ KLUB TURISTŮ PRACHATICE
www.tjkctpt.webnode.cz
e-mail: klubturistupt@gmail.com
18. 3.
Na bledule
RO H A N OV – L E P TÁ Č – L A Ž I S Ť KO –
FRANTOLY–KLENOVICE–RATIBOROVA LHOTA–PP PANČICE–MILOVICE
Odjezd: ČD 8.31 hodin
25. 3.
PROTIVÍN–MYŠENEC–SKÁLY–BOŽOVICE–ZELENÁ HORA–PROTIVÍN
Odjezd: ČD 07.32 hodin
HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA
tel. 388 311 726
www.hospicpt.cz
21. 3. (18.00)
PANAMA – ZEMĚ KÁVY A KUŘAT
Panama je malým středoamerickým státem, kde ale můžete zažít velká dobrodružství. Beseda (ve vzdělávacím centru
naproti hospici) o cestování po Panamě
s ochutnávkou panamské kávy.
Po celý rok je veřejnosti přístupný neorenesanční hospicový park.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
www.ddm-prachatice.cz
Tel. 388 312 721
1.–3. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
(program na zvláštním letáku a webových
stránkách)
22. 3. (9.00)
JIHOČESKÝ ZVONEK
Okrskové kolo soutěže ve zpěvu
Nabídka letních táborů na uvedeném webu
VODÁCI PRACHATICE
www.vodaci-pt.cz
4. a 18. 3.
BAZÉN – ESKYMÁKY
Účast nutno závazně potvrdit na webu nejpozději den předem do 16.00.
Pokud se nepřihlásí dostatek lidí, bude
termín automaticky zrušen (rozpis a bližší
info na webu).

strana 7
www.prachatice.eu
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Festival amatérského divadla Štít 2017 doplní Kolotoč pohádek
Od 6. do 17. března se uskuteční již 44. ročník Festivalu amatérského divadla Štít. Za dva týdny se v prachatickém divadle představí pět soutěžících amatérských souborů, z nichž tříčlenná
odborná porota vybere vítěze ve třech kategoriích, a to hlavní
cena Štítu, cena za hlavní ženský herecký výkon a cena za hlavní
mužský herecký výkon. Samotní diváci hlasováním rozhodnou
o vítězi v kategorii cena diváka. Vstupenky na jednotlivá představení jsou za cenu 80 Kč k zakoupení v prachatickém infocentru
(tel. 388 607 574) nebo na http://vstupenky.kisprachatice.cz. Celý
festival zakončí nesoutěžní představení Divadelního souboru
Kroměříž, které se odehraje po slavnostním vyhlášení v pátek
17. března. Podrobné informace o vystupujících, fotografie
a další najdete také na facebookovém profilu festivalu www.facebook.com/stitastitekprachatice.
6. 3. (19.00) – Slavnostní zahájení
V. Vančura: ROZMARNÉ LÉTO
Rádobydivadlo Klapý
Velmi populární humoristická novela akcentuje vztah manželů
Důrových. Lyrický poetismus a jazykovou hravost posunuje více
k dramatičnosti a scénické hravosti.
8. 3.(19.00)
M. Haspeklová, P. Kůsová, J. Hovorka: LEDOVÁ ZEMĚ
DUTAM Prachatice
Autorský muzikál. Příběh věčného míjení a setkávání Jiřího
a Johany.
10. 3.(19.00)
S. Kočvarová: ŽENSKÉ NEBE – KABARET
Ženský amatérský spolek ŽAS Homole
„Kabaretní obecenstvo si žádá vtipného vtipu, hojné, překvapující původnosti, pestré a zábavné rozmanitosti, bystrého a jiskrného rozehřátého vznětu, duševní čilosti, hbité a plodné vynalézavosti, původní a výmluvné pěknosti, chce, aby pohyblivé lehké
umění umělo se rychle a účinně zmocnit všeho, čím svět žije
a vře, aby za večer rozehrálo všechny různé smělé možnosti své
tvorby“ (J. Červený, Červená sedma).
13. 3.(19.00)
J.-C. Islert: NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE!
Divadelní soubor Kulturního spolku v Česticích

DS Lužnice zahraje detektivní komedii Ani za milion!

Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení,
prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá.
15. 3.(19.00)
R. Vencl, M. Doležalová: ANI ZA MILION!
Bechyňský divadelní spolek Lužnice
Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí přímořského majáku. Jacqueline a Lambert jsou navěky spojeni
tajemstvím a mezi nimi je všechno jinak, než se zdá.
17. 3.(19.00) – Slavnostní vyhlášení
P. Palmade. Ch. Duthuron: NA ÚTĚKU
Divadelní spolek Kroměříž
Dvě ženy se vydávají na cestu za osobní svobodou. Netuší, že útěk
je jen málokdy skutečnou nutností, že ani ten nejzbytečnější únik
však nemusí být zcela marný.
Městské divadlo bude patřit dětem
V neděli 12. března proběhne v Městském divadle Prachatice
jubilejní 20. ročník Festivalu amatérského divadla Štítek s podtitulem Kolotoč pohádek, v rámci kterého se našim nejmenším
představí tři amatérské soubory. O vítězi festivalu budou rozhodovat právě děti vhozením vstupenek do hlasovacích nádob
ANO x NE. Slavnostní vyhlášení vítězů bude v pátek 17. března
v rámci slavnostního zakončení festivalu.
Abychom dětem zpříjemnili čekání mezi jednotlivými pohádkami, připravili jsme si pro ně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prachatice doprovodný program v podobě tvůrčích dílen,
které se uskuteční v odpoledním bloku pohádek od 15.00
do 17.00 hodin. Každý malý návštěvník našeho pohádkového
dne se může těšit také na drobný dáreček. Vstupenky za cenu
50 Kč na jednotlivá představení jsou k zakoupení v infocentru
(tel. 388 607 574) nebo na http://vstupenky.kisprachatice.cz.
Pro velké pohádkové nadšence nabízíme také zvýhodněné
vstupné za cenu 120 Kč na všechna tři představení, které je
k zakoupení v infocentru.
A protože Štítek slaví 20 let, připravili jsme pro děti také bonusovou muzikálovou pohádku Ať žijí strašidla!, která se odehraje
již v sobotu 4. března od 16.00 hodin v Městském divadle a stane
se pomyslným „předskokanem“ letošního ročníku festivalu.
(10.00)
L. Fuxová: KOZÍ POHÁDKA
STUDIO ŽAS Homole
Uprostřed zahrádky, v chlívku s malými vrátky, žila koza Róza
s třemi dětmi – kůzlátky. Ola, Ela a Léna. ŽASnou, jak písničku
strašnou vlk zpívá jim za vrátky, když koza rozloučila se
s kůzlátky. ŽASnou, jak páchne jeho černá tlapa, když po klice
chňapá. ŽASnou, jak ocas má dlouhý a je plný touhy je sežrat …
(14.00)
O. Fencl: ČERTOVSKÁ BABKA
Divadelní spolek PIKI Volyně
Pohádka o čertech, neboť když jsou čerti líní jako vši a na světě se
děje samá neplecha, je třeba s tím něco udělat. Kdo to dá
do pořádku? No, přece čertovská babka!
(17.00)
J. MIŠKOVSKÝ: JAK PŘEČAROVAT ČARODĚJE
Divadelní soubor Rolnička Hořice na Šumavě
Veselá pohádka, která vypráví o síle přátelství mezi královským
princem a pohádkovými bytostmi, které však byly zlým čarodějem Krakostrašem vyhnány ze své říše. Společným úsilím prince
a pohádkových bytostí dojde ke zlomení moci zlého čaroděje.
Věra Houšková, ředitelka KIS

Statistické šetření potrvá do května
Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil výběrové šetření o životních
podmínkách. Až do 28. května tohoto roku navštíví speciálně
vyškolení tazatelé 11 460 náhodně vybraných domácnosti v celé
České republice.
Statistické zjišťování se bude týkat i domácností v Prachaticích.
Pracovníci se budou prokazovat průkazem a příslušným pověře-

ním, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Totožnost
tazatele lze ověřit na webových stránkách ČSÚ, případně telefonicky na Krajské správě ČSÚ v Českých Budějovicích. Je zaručena anonymita zjištěných údajů, získaná data jsou důsledně
chráněna.
(ČSÚ)
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Padesáté výročí školní přírodní rezervace
Před 50 lety, v roce 1967, byla ke Dnům ochrany přírody vyhlášena první školní přírodní rezervace v naší republice. U zrodu
myšlenky i samotné realizace stál uznávaný pedagog a přírodovědec Aleš Záveský.
Pojďme si společně připomenout vznik a začátky fungování
rezervace a podívat se také na vývoj ochrany přírody pod hlavičkou CEV Dřípatka. V dubnu jsme pro vás připravili v Zimní

zahradě MěÚ výstavu zaměřenou právě k tomuto významnému
jubileu (vernisáž 5. dubna 2017 od 15.00). Navazující akcí je
Vítání ptačího zpěvu (přednáška 21. dubna a tematicky zaměřená
vycházka do přírody 22. dubna). Na první červnovou sobotu plánujeme Den otevřených dveří přímo na školní přírodní rezervaci. Všechny zájemce a příznivce přírody srdečně zveme
a těšíme se na setkání.
Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka

Vodňanka vyrazí na tábory hned čtyřikrát
O letošních letních prázdninách si mohou naši žáci vybrat hned
ze čtyř táborových nabídek a zpestřit si tak zasloužený čas odpočinku. Začínáme tradičním táborem pro žáky 4.–9. tříd na letní
táborové základně v Nové Peci. Ve stejném termínu se bude letos
také na Lipně (Klápa) konat tábor pro naše nejmenší, tzn. pro

1.–3. třídu. Na třetí prázdninový týden nově připravujeme příměstský tábor, který zajišťují paní vychovatelky školní družiny
(ŠD). V závěru srpna se bude konat již tradiční příměstský tábor
CEV Dřípatka. Přihlášky jsou k dispozici u vychovatelek ŠD
a v CEV Dřípatka.
Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka

Žákyně základní umělecké školy
koncertovaly s filharmoniky

Příměstské tábory plavání
Sportovní zařízení Prachatice plánuje také v letošním roce organizaci příměstských táborů plavání. Termíny budou dva, a to
v týdnu od 10. do 14. července a v týdnu od 28. srpna do 1. září
2017 (podrobné informace v příštím vydání Radničního listu).
Ing. Radovana Kutláková

Zlatá stezka přivítala
budoucí prvňáčky

V loňském roce se žáci ZUŠ Prachatice účastnili povedeného společného projektu České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Proto jsme i letos využili nabídku na spolupráci profesionálního tělesa se začínajícími muzikanty.
Tentokrát s podobným záměrem přišla Jihočeská filharmonie
a připravila na 22. února společný koncert se žáky jihočeských
ZUŠek. Od listopadu začala ve škole příprava a zkoušení koncertního repertoáru, v lednu a únoru pak pokračovaly zkoušky
s filharmoniky. Koncertní síň O. Jeremiáše vedle filharmoniků
a dalších žáků ZUŠ přivítala tři naše žákyně – Simonu Vacuškovou (pikola, flétna), Markétu a Barboru Langovy (viola, housle).
Poděkování patří nejen jim, ale i všem učitelům, kteří se na přípravě podíleli.
Jakub Weiss, foto Kateřina Weissová, ZUŠ

Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. února byla naše škola otevřena veřejnosti a také předškolákům ze všech mateřských škol v Prachaticích. V prvních a druhých třídách pro ně byl připraven bohatý
program. Děti viděly, jak škola vypadá, co se zde dělá a zjistily
také, že se školy vůbec nemusí bát, protože tady může být
i zábava a legrace. Děti si vyzkoušely rozmanité úkoly napříč
všemi školními předměty.
Celý program provázela zvířátka. Předškoláci hádali zvířecí
hádanky, na interaktivní tabuli počítali a přiřazovali počáteční
písmena k fotografiím zvířat, zatancovali si a zacvičili jako zvířátka a kreslili zvířata podle jednoduchých básniček. Každého
předškoláka ve škole provázel jeden školák. Děti ze školky se
tedy nemusely bát, nebyly tady na to samy. Kamarád v lavici jim
mohl poradit a pomoci, někteří byli rádi, když s nimi šel školák
i k tabuli. Předškoláci nám dokázali, že jsou šikovní a pohotoví.
Uměli krásně pracovat s interaktivní tabulí a žádný z úkolů je
nepřekvapil, do každé činnosti se pustili s chutí. Za odměnu si
pak všichni pustili krátkou pohádku. Před rozloučením dostali
malý dárek, který jim vyrobily děti ze starších ročníků. Už teď se
na všechny naše budoucí prvňáčky těšíme a doufáme, že do školy
budou chodit rádi a s chutí.
Kamila Strejčková

Jaký přínos má Jihočeská hospodářská komora?
Hospodářské komory v České republice jsou zřízeny ze zákona
o Hospodářské a Agrární komoře, který kromě zákonných povinností určuje také základní rámec jejich činnosti. Neurčuje bohužel kompetence a zdroje financování. Jsme tedy dobrovolné sdružení podnikatelů, které se díky podpoře samotných firem stará
o své členy a o podnikatelské prostředí ve svěřeném regionu.
Přínos pro firmy, tedy pro členy JHK, je rozličný, víceúrovňový
a logicky také závislý na samotné aktivitě členských firem k nabízeným službám. Nabídka a využití služeb závisí na velikosti
firmy a na obchodních partnerech. Malé a střední firmy využívají většinou služby spojené s propagací, ať už formou osobní
prezentace nebo tištěných reklam. V posledním roce jsme
u těchto členských firem zaznamenali výraznou poptávku
po odborném poradenství z podnikatelského prostředí. S důvěrou se na nás obracejí a společně s odborníky hledáme řešení.
Pro větší podniky je zcela zásadní pomoc JHK při řešení problematiky s nedostatkem pracovních sil a dále komplexní a sou-

stavné vzdělávání pracovníků. Díky spolupráci měst, obcí, státních institucí a škol je JHK plnohodnotným partnerem na trhu
práce a každoročně přispívá k utužování vztahů mezi jednotlivými složkami. Výsledkem této spolupráce jsou pořádané Burzy
škol, Kluby personalistů, exkurze, praxe, diskuzní setkání …
Základním přínosem členství v JHK je organizace a nabídka podnikatelských setkání (propagačních, oborových, společenských
VIP). Během roku 2016 měli členové JHK možnost zúčastnit se
čtyřiceti různých setkání. S odstupem času můžeme říci, že firmy
mají potřebu setkávat se, diskutovat mezi sebou, vyměňovat si
zkušenosti a hledat nové obchodní partnery. Tato setkání fungují
jak uvnitř členské základy, tak navenek při kooperačních setkáních se zahraničními subjekty, které organizujeme.
Činnost JHK utváříme podle potřeb našich členů. Podstatné je,
co firma či podnikatelé potřebují, to my realizujeme. Jsou to ti,
kdo určují a řídí náš směr a cíl. Dveře jsou otevřeny všem.
Kateřina Třísková, ředitelka Oblastní HK Prachatice
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Kontrolní výbor prověří personální změny i parkování
Kontrolní výbor na základě pověření Zastupitelstvem města Prachatice realizoval v roce 2016 následující kontrolní činnost:
1. Kontrola vybírání poplatků za komunální odpad včetně vymáhání jejich nedoplatků.
2. Kontrola činnosti Technických služeb Prachatice s. r. o. z hlediska hospodaření a nakládání s odpady za období 2014–15
ve vztahu k provozu Skládky TKO Libínské Sedlo.
3. Prověření systému programové dotace na sociální služby.
4. Kontrola systému nakládání s nebytovými prostory v majetku
města a plnění usnesení rady města o nájmu nebytových prostor.
Kontrola systému přeplatků u nájemních bytů ve vlastnictví
města za služby – možnost dřívějšího vyplácení přeplatku
ze strany MSDB s. r. o.
Lze konstatovat, že kontrolní výbor splnil všechny zadané úkoly.
Pro rok 2017 pověřilo zastupitelstvo na zasedání 23. ledna kontrolní výbor následujícími úkoly:
1. Kontrola činnosti Komise dopravy Rady města Prachatice.
2. Kontrola týkající se personálních změn na Městském úřadu
Prachatice a příspěvkových organizací zřízených městem Prachatice.
3. Kontrola plnění podmínek stánkového prodeje dle obecně závazné vyhlášky.
4. Kontrola grantů společnosti Městské lesy Prachatice.
5. Kontrola parkování na území města Prachatice.
V současné době pracuje kontrolní výbor ve složení:
Předseda: Ing. Vladimír Lang

Členové dle pracovních skupin při plnění kontrolní činnosti:
č. 1: Kateřina Třísková, Ing. Josef Pudivítr,
č. 2: PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl, Ing. Vladimír Lang,
č. 3: Mgr. Hana Bolková, MUDr. Helena Sternová,
č. 4: Miluše Kortusová, Ing. Josef Anderle,
Garantem výboru je Ing. Karel Pašek, tajemník městského
úřadu.
V průběhu roku 2016 se člen kontrolního výboru Mgr. Júsuf Traore, DiS. vzdal své funkce. Sdružení Pro Prachatice za něho nenominovalo žádného náhradníka. Proto uvolněné místo v pracovní
skupině č. 2 zaujal ing. Vladimír Lang.
Výsledky kontrol příslušných pracovních skupin byly průběžně
projednávány na pravidelných schůzích kontrolního výboru.
V případě kontroly systému přeplatků u nájemních bytů ve vlastnictví města za služby (možnost dřívějšího vyplácení přeplatku
ze strany MSDB s. r. o.) schválilo 23. 1. 2017 zastupitelstvo města
na základě usnesení kontrolního výboru doporučení radě města
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městská
správa domů a bytů s. r. o. uložit jednateli společnosti Ing. Jiřímu
Vejvodovi zajistit opatření spočívající v tom, že bude v roce 2017
a v následujících letech dosaženo takového stavu, že přeplatky
budou nájemníkům k dispozici nejpozději do 30. dubna příslušného roku.
Všem členům kontrolního výboru a garantovi výboru ing. Karlu
Paškovi děkuji za obětavost a volný čas strávený nad výše uvedenými úkoly a přeji jim hodně trpělivosti při plnění zadání v tomto
roce.
Ing. Vladimír Lang, předseda kontrolního výboru

Bezplatná insolvenční poradna …

… i poradna pro oběti trestných činů

Město Prachatice bude od dubna tohoto roku zapojeno do sociálně právního projektu. Jeho cílem je ochrana dlužníků před
nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované
a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti se stále rostoucím počtem občanů, jichž se tato problematika týká. Dle statistik mají obyvatelé České republiky vypůjčeny
téměř dva biliony korun a nějaká forma dluhu dopadá na tři miliony lidí. Značná část z nich není schopna pohledávky splácet.
V posledních letech je ročně vyhlašováno průměrně tři čtvrtě
milionu exekucí. Jen v roce 2016 připadalo na každých deset tisíc
obyvatel státu více než patnáct osobních bankrotů.
Partnery projektu jsou vedle Jihočeského kraje (krajského
úřadu) i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a pobočka Probační a mediační
služby pro Jihočeský soudní kraj.
Počínaje dubnem by v poskytnutých prostorách městského
úřadu zahájila činnost Bezplatná insolvenční poradna, ve které
by byli k dispozici místní advokáti a insolvenční správci, schválení stavovskými komorami a přezkoušeni krajským soudem.
Rovněž ve městě Prachatice, ale i jeho širším správním obvodu,
žijí lidé, kteří se z různých důvodů ocitli v komplikované životní
situaci. Tato služba jim může pomoci s řešením jejich osobních
potíží.
Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ

Stali jste se obětí trestného činu? Zažíváte pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, na koho se obrátit o radu
anebo o pomoc v této situací? Nyní na to nemusíte být sami!
Od ledna funguje v Prachaticích poradna pro oběti trestných
činů. Najdete ji na středisku Probační a mediační služby v Hradební ulici č. p. 435.
Poradna je bez nutnosti objednání otevřená v pondělí od 13 do 16
hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradce lze kontaktovat v uvedených dnech také telefonicky na 727 940 095 či prostřednictvím e-mailu michal.pms@gmail.com.
Pomoc se zaměřuje zejména na psychosociální podporu, informování o právech obětí trestných činů a poskytování základních
právních informací. Služby jsou poskytovány naprosto diskrétně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, způsobenou újmu či fázi
trestního řízení.
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je financovaný
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. “Každá
oběť, ať závažného či méně závažného skutku, si zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi
osobité,“ komentuje činnost poradny Jana Kosařová, vedoucí
střediska Probační a mediační služby v Prachaticích.
Mgr. Petr Míchal, poradce pro oběti trestných činů

Výstupy z Fóra Zdravého města ověří elektronické hlasování
V polovině února se v sále Národního domu v Prachaticích
konalo veřejné diskusní fórum. Jeho cílem bylo zjistit, jaké problémy ve městě vnímají prachatičtí aktuálně jako nejpodstatnější, a které je podle jejich názoru nutné co nejdříve řešit.
Pozvání k diskuzi přijalo 118 občanů. Dění v sále sledoval
i významný host, předseda asociace NSZM Mgr. Petr Hermann.
Úvodní slovo přednesl místostarosta PaedDr. Jan Klimeš. Následovala reportáž o stavu a způsobu řešení loňských podnětů (přehled je na webu města).
Výstupem diskuze bylo šestnáct podnětů či příležitostí města.
K jejich pořadí se nyní mohou vyjádřit všichni občané, případně
přidat podnět, který na jednání nezazněl. Anketa probíhá pouze
elektronicky do 12. března.

Vstoupíte do ní z webu města přes logo Zdravého města (v pravé
liště), následně v levé liště Soutěže, dotazníky ankety – Dotazník:
10 podnětů obyvatel našeho města. Už víme jaké jsou … Souhlasíte s nimi? (2017).
Hlasovat můžete i z veřejně přístupných počítačů v Městské
knihovně Prachatice, v Krebul o. p. s. – ICM, Zlatá Stezka 145
nebo v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o. p.
s., – klub SEN-SEN, Na Sadech 559 (zde vždy ve čtvrtek od 9 do
11 hodin), kde vám s postupem hlasování ochotně poradí.
Děkujeme za názory a připomínky, přejeme si výraznou odezvu
v anketě a těšíme se na vaše další podněty i příští společná
setkání.
Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města a MA21
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2017
V lednu 2017 se v Prachaticích narodilo celkem 31 dětí. Z celkového počtu bylo
17 chlapců a 14 děvčat.
Narozené děti od 1. do 31. ledna 2017 s trvalým pobytem v Prachaticích jsou čtyři
a ke zveřejnění jména a příjmení dali
rodiče souhlas:
Sebastian Tischler
Vanessa Biharyová
Daniel Cinádr

Amálie Francesca
Hanžlová

U chlapců se opakovala dvakrát jména Jan
a Šimon. U děvčat se žádné jméno neopakovalo, každé bylo jedinečné.
Jarmila Pešková, matrikářka

Rekordní vosí hnízdo

Sňatků v roce 2016 přibylo
V prachatickém matričním obvodu se v roce 2016 konalo 57 svatebních obřadů. Z tohoto
počtu bylo osm obřadů církevních (sedm římskokatolických a jeden evangelický). Zbývající byly obřady civilní. U dvou obřadů pocházel jeden ze snoubenců z ciziny (z Francie
a Kazachstánu).
Z celkového počtu všech uzavřených sňatků v 38 případech měl alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Prachaticích.
Mimo obřadní síň bylo uzavřeno 11 civilních sňatků. Velmi oblíbeným místem ke slavnostní události, jakou je svatba, se stává park Hospice sv. Jana N. Neumanna (čtyři
sňatky) a rozhledna na Libíně (dva sňatky). Společné ano si řekli jednou snoubenci
na Libínském Sedle, v Chrobolech u lesního kostelíku, v Nebahovech, ve Volovicích
a v sále Národního domu v Prachaticích.
Potěšitelné je, že v roce 2016 bylo oproti minulému roku uzavřeno v našem matričním
obvodu celkem o 13 sňatků více (z toho o čtyři církevní a devět civilních).
Pro mne osobně mělo romantický nádech oddávání snoubenců na Libínské rozhledně,
nejen díky slunečnému červnovému počasí a šumění majestátních smrků, ale možná
i proto, že oba snoubenci neskrývali svůj vřelý vztah k naší šumavské přírodě.
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města

Podpora rovných šancí žen
V Prachaticích se v únoru konal seminář Podpora rovných šancí žen (určený maminkám
pečujícím o dítě do 15 let věku).
Seminář nabídl skupinové a individuální poradenství, motivační aktivity, vzdělávání,
koučování, networking. Pro usnadnění zapojení žen do projektu bude cílové skupině
nabídnut příspěvek na hlídání dětí, odborné poradenství a vzdělávání zdarma (semináře
finanční gramotnosti, komunikačních dovedností, přípravy na pracovní pohovor, individuální poradenství ohledně vstupu na pracovní trh).
Realizátorem projektu v našem regionu je Spolek 4BL, z. s. zastoupený Alenou Čarvašovou, projektovým manažerem (kontakt pro zájemce: sanceprozeny@email.cz).
Hanka RH+
Střední škola a Základní škola Vimperk
získala zápis do České knihy rekordů.
Na pracovišti v Prachaticích vytvořila
2. února 2017 největší vosí hnízdo v ČR.
Vyráběli ho žáci pod dohledem vedoucího učitele odborného výcviku Antonína
Olaha.
Výtvor poskládali z 2673 jednotlivých
kusů tradičního vánočního cukroví,
měřil 84 cm, průměr podstavy byl
120 cm a hnízda byla vyskládána
ve 20 patrech.
Akce zpestřila Dne otevřených dveří. Při
prezentaci školy se uskutečnily i ročníkové soutěže žákyň 3. ročníku obor
Kadeřník, vizážista a studentek oboru
nástavbového studia Vlasová kosmetika.
Návštěvníky z řad budoucích zájemců
o studium na naší škole a jejich doprovod
velmi zaujaly i slavnostní tabule např.
na téma Valentýn, Silvestr či Vánoce,
které vytvořili žáci oboru Kuchař - číšník,
výživový poradce, i ukázky práce žáků
technických oborů např. pokrývačů
a tesařů. Soudě podle účasti návštěvníků
bude snad zájem o obory naší školy velký.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo přes
150 žáků ZŠ.
Akci zaštítil režisér Zdeněk Troška. Asistoval při dokončení největšího vosího
hnízda a při slavnostním vyhlášení
rekordu zástupcem agentury Dobrý den
z Pelhřimova.
Ing. Ivana Protivová, foto Petr Krejsa

Sociálně právní ochrana dětí v číslech
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu v Prachaticích bilancovalo rok 2016. Některé údaje mohou být zajímavé i pro veřejnost.
Na prachatickém OSPOD má osm pracovníků na starosti spisy 1861 rodin, přičemž
ve většině rodin je více než jedno dítě. Z těchto bezmála dvou tisíc rodin bylo v roce 2016
rozhodnutím soudu odebráno pět dětí. Dalších devět dětí přešlo do pěstounské péče
a jedno dítě získalo rodiče adopcí.
V roce 2016 jsme si poněkud polepšili v oblasti týraných a zneužívaných dětí. Zatímco
v roce 2015 jsme tyto případy řešili třináctkrát, v roce 2016 už se jednalo „jen“ o devět
dětí.
Trestné činnosti se dopustilo v loňském roce 13 dětí a celkem 101 dětí se dostalo do statistiky kvůli výchovným problémům.
Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Studentské krvebraní není jen pro studenty
Od 13. února až do 26. května probíhá již pátý ročník akce Studentské krvebraní. Na
transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si mohou
prvodárci vyplnit a zapojit se do slosování o hodnotné ceny. Bližší informace najdete na
www.krvebrani.budejovickymajales.cz, o dárcovství krve na www.nemcb.cz nebo www.
cervenykriz.eu.
Autobus pro dárce krve vyjíždí z Prachatic 4. dubna a je zdarma.
Zuzana Pelikánová

Peníze z veřejné sbírky podpoří záchytné kotce
Od roku 2014 je v prodejně Pet shop Fauna v ulici Menšíkova 1156 kasička veřejné sbírky
na podporu péče o zatoulané psy umístěné v záchytných kotcích města Prachatice.
Při posledním otevírání letos v únoru pokladnička obsahovala úctyhodných 13 091,– Kč.
Tyto finance jsou velkým přínosem při péči o zatoulaná a opuštěná zvířata. Budou za ně
pořízeny nezbytně nutné věci v podobě krmení či veterinární péče. Pomoci si velice
vážíme, děkujeme všem, kteří přispěli.
Marta Zifčáková, DiS.
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Nejcennějším archeologickým nálezem je pro mě sídliště z doby římské
Alexandr Debnar – amatérský archeolog, regionální historik, badatel, člen Obce spisovatelů, člen Klubu autorů literatury
faktu.
Narodil se v dubnu 1947 v Praze. Po Základní devítileté škole
v Mirovicích odmaturoval v roce 1967 na Střední průmyslové
škole strojnické v Písku. Nastoupil jako projektant v ČKD Praha,
ale záhy odešel na základní vojenskou službu (1967–69). Poté
soustružník, seřizovač, mistr v n. p. ČZM Strakonice, závod
Blatná (1969–70). Odtud zamířil do služeb Ministerstva vnitra –
vyhledavatel, kriminalista, šifrant, dispečer, detektiv (1971–85).
Letos uplyne padesát let od vašeho prvního příchodu do Prachatic. V září 1967 jste narukoval ke zdejšímu motostřeleckému pluku. Jak vzpomínáte na dva roky vojny?
V Prachaticích jsem strávil celou základní vojenskou službu,
tehdy včetně pracovních výcvikových sobot. Prožil jsem tady
i dramatické chvíle 21. srpna 1968. Zapečetila se kasárna a náš
prapor v bojovém, v mobilizačním složení se sumkami plnými
ostrého střeliva, vyjel na čtvrt roku ‚do pole‘. Byl to v podstatě
válečný stav, nikdo nevěděl, co se děje a co bude následovat.
Za Blažejovicemi jsme se zakopali do zemljanek. Asi za 14 dní přijeli ruští parlamentáři a místo války začala družba s vodkou.
Byla pro vás za totalitního režimu vojenská služba buzerací?
My to jako buzeraci nebrali, co jiného nám zbývalo. Prostě
to tak tehdy bylo. Ale dodnes, když jdu se psem na procházku
a vidím pozemek bývalého cvičiště, říkám si, jaká to byla fakt
tvrdá vojna. Třeba když jsme z kasáren běhali v plynových maskách až na Šibeničák v plné polní. Nebo když jsme vykopávali
okopy pro stojícího střelce u vodárny. V roce 1967 byl hrozně
suchý a teplý podzim. Kopat utemovanou půdu do zhruba dvoumetrové hloubky, to bych nepřál nikomu. Každý měsíc byl minimálně jednou poplach s ostrým výjezdem ke hranicím.
Po vojně jste pracoval ve zbrojovce v Blatné. Do Prachatic jste
se vrátil jako policajt. Z jakého důvodu?
V Blatné mě jeden spolupracovník ukecal, že berou k policajtům, že jsou tam krásný obzory, možnost studií a já nevím,
co všechno. Byli jsme blbí, přišli jsme z vojny a neměli jsme žádný
rozhled. O politice ani nemluvím. Prostě jsem se nechal nalejt …
Po přeložení do Prachatic v roce 1978 jsem byl na dispečinku
a po půl roce na obecné kriminálce. Zůstal jsem tady a žiju
tu s rodinou až do současné doby, i když jsem v roce 1985
od Ministerstva vnitra odešel.
Který případ vám dodnes vrtá hlavou?
Třeba výjimečná vražda novorozence, případ ženy, která prokazatelně tajně porodila, poporodní známky potvrdil gynekolog.
Matka dítě údajně zabila na Leptáči, zabalila do záclony a spálila
v kamnech. Ale mrtvolka ani její ostatky se nikdy nenašly.
Co vás na takové práci bavilo?
Pátrání. Adrenalin. Čím to jde hůř, tím je vyšší. Jako když
píšete článek, potřebujete najít to gro, a pořád se vám to nedaří.
Od policajtů jste odešel v roce 1985. Co vás naštvalo?
De facto politická křivda. Náhodou jsem se dostal ke svému
kádrovému spisu. V něm byl zákaz jakéhokoli služebního
postupu a možnosti dalšího studia, protože mého tchána v roce
1970 vyloučili z KSČ. Byl jsem takzvaný policajt druhé kategorie.
Kdyby mi řekli v roce 1970, když mě náborovali, že nemám šanci
odborného růstu, ke vnitru bych nešel. Patnáct let mě udržovali
ve lži. Nadřízení přitom furt chtěli, abych šel studovat, sepisovali
se mnou žádosti na vysokou školu, ale nikdy mě nevzali. Samostatně jsem žádal o vnitráckou jazykovou školu, ani ta nevyšla.
Za těch patnáct let jsem začal vidět i do mocenských manýrů vnitrácké elity. Chtělo se mi z nich zvracet pomalu každý den.
Čím jste se potom živil?
Jako stavební dělník Železničního stavitelství v Praze, jako
údržbář a samostatný odborný archivář ve Státním okresním
archivu ve Strakonicích. Studoval jsem archivnictví a historii
v Brně na tehdejší Universitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes
Masarykova univerzita) a potom stejný obor na Karlově univerzitě v Praze. Tato studia jsem bohužel nedokončil z důvodu těž-

kého onemocnění. V letech 1991 až 1996 jsem pobíral plný invalidní důchod. Potom jsem pracoval jako mechanik šicích strojů,
strojník energetického zařízení nebo jako obsluha mycí linky.
Do penze jsem to dosloužil v Klimě v kotelně. Ve starobním
důchodu jsem od roku 2012.
Jako voják jste publikoval básně v časopise Divoké víno, než
ho v normalizaci zakázali. Od té doby se vaše bibliografie rozrostla o stovky článků, o knihy a další autorské počiny. Můžete
ji rozčlenit?
Jsou to práce písemné, klasické a elektronické. Ty písemné
bych dále rozčlenil na poezii, prózu, archeologii, regionálně historickou publicistiku a recenze. Elektronické práce bych rozdělil
na web zaniklých obcí, web českého amatérského, ochotnického
divadla, Wikipedii a podobně. Podle mých předloh, chcete-li scénářů, bylo v letech 1997 až 1999 odvysíláno třiadvacet regionálně historických relací v pořadu Světozor v Českém rozhlasu.
Po čem pátráte teď?
Zabývám se souvislostmi kolem takzvaného nacistického
pokladu na Černém jezeře. V Prachaticích žil nějaký František
Houska, který zakládal KSČ na ‚baráku‘ u nádraží. Za druhé světové války byl vězněný v několika lágrech. Když v roce 1964 propukla dezinformace kolem Černého jezera, náhle se objevil
v redakci Světa v obrazech a vykládal redaktorům, že byl u toho,
když se vezly nějaké bedny z Berlína na Šumavu. V tomhle případu se teď hrabu. Je to podobné jako práce kriminalisty.
Česká kniha rekordů eviduje váš úspěch v archeologii, která je
vaším dalším koníčkem. Jde o nejvíc amatérských nálezů
v omezeném časovém úseku. Ze kterých let?
V letech 1997 až 2002 jsem prochodil a povrchově prozkoumal
územní čtverec v okolí Mirovic v okrese Písek o ploše 196 čtverečních kilometrů, a to za 42 dnů. Podařilo se mi objevit a zdokumentovat 125 lokalit. Nálezy jsem předal Prácheňskému muzeu.
Tvoří průřez starověkem až raným středověkem. Stáří nálezů
končí počátkem vrcholného středověku ve 13. století.
Který nález je pro vás nejcennější?
Nález sídliště z doby římské právě v Mirovicích, v meandru
řeky Skalice, kde bylo ukryté kvantum keramiky.
Máte nějaké životní motto?
Moje zkušenosti z boje s větrnými mlýny říkají: Proti větru se
nedá čůrat. Lidé by měli být víc tolerantní a naučit se odpouštět.
Měli by hledat v životě i jiné motivace, než jsou peníze.
Vyptával se Václav Malina.
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Představení našich škol
Vážení čtenáři, rodiče budoucích školáčků,
vzhledem k blížícím se zápisům dětí do prvních tříd základních škol a poté i do mateřských škol pro školní rok 2017/2018, si vám
město Prachatice dovoluje představit své zřizované školy. Pokud ještě nejste pevně rozhodnuti, ve které škole bude vaše dítě plnit
povinnou školní docházku, nebo do kterého pracoviště mateřské školy nastoupí, věříme, že vám následující řádky usnadní vaši
volbu.
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města

Mateřská škola Prachatice
Škola je tvořená pěti pracovišti, z hlediska výuky samostatnými areály se
školními zahradami. Jednotlivá pracoviště mají vlastní Školní vzdělávací
programy (ŠVP) zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Na všech pracovištích MŠ je vzdělávání
rozmanité s možností výuky cizího jazyka.
Pracoviště v Krumlovské ulici
je tvořeno dvoupodlažní zděnou budovou s přiléhající školní zahradou.
V provozu je od roku 1968. Součástí školy je školní jídelna. Poloha školy
v klidné části města s možností vycházek do lesů Na lázních a Pod Cvrčkovem, umožňuje pedagogům více se zaměřit na environmentální výchovu.
Obsah ŠVP je rozpracován do základních témat podle jednotlivých ročních období. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku.
Pracoviště v České ulici
je bezbarierové, čtyřtřídní, v provozu od 1. září 1977. Škola je umístěna uprostřed panelákové zástavby. Tvoří ji pět pavilonů, které
jsou propojeny hospodářsko-administrativními a provozními prostory. Areál školy obklopuje členitá zahrada vybudovaná v přírodním stylu. Je zde vytvořeno přirozené přírodní prostředí, které vede děti
k aktivizaci a je místem aktivní i pasivní relaxace. Každá třída má svůj
vlastní vchod s terasou. Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje
stravování dětí pro pracoviště v České ulici, na Skalce a v MŠ při Nemocnici Prachatice. Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku.
V ŠVP „Co se skrývá v Paraplíčku“ se vychází z možností a podmínek,
které umístění MŠ nabízí, s využitím nedalekého rozsáhlého lesa s nepřebernými možnostmi a nabídkou trávit v přírodě maximum času po celý
rok. Prioritou je ukázat dětem, jaké krásy a dobrodružství v sobě skrývá
příroda okolo nás, zprostředkovat jim poznání její moudrosti a zákonitosti.
Pracoviště v Zahradní ulici
je v provozu od roku 1962. Nachází se v blízkosti historického centra
města. Vedle budovy je rozsáhlá zahrada, plná vzrostlých ovocných i jehličnatých stromů, které zdobí zahradu a zajišťují příjemný stín v letních
měsících. Členitý terén zahrady poskytuje celoročně dětem dostatek
možností pro různé hry, sporty a radovánky. Součástí školy je vlastní
školní jídelna.
ŠVP vychází z modelového programu „Kurikulum podpory zdraví
v mateřských školách“. Od ledna 2004 je škola zařazena v projektu
„Zdravá mateřská škola“. Dalším záměrem je upevnění mezigeneračního vztahu (děti – rodiče – prarodiče), posílení funkce rodiny, která
vytváří a ovlivňuje osobnost dítěte. V jednotlivých třídách jsou umístěné
děti různého věku.
Pracoviště na Skalce
je tvořeno třemi pavilony, ve dvou je 5 tříd a třetí pavilon slouží jako
zázemí pro provoz školy. Areál se nachází v okrajové části města na kopci
zvaném Skalka. Škola má rozlehlou a členitou zahradu s množstvím herních prvků. V prostoru zahrady je i brouzdaliště, které je v letních měsících využíváno k osvěžení dětí. Vzhledem k poloze je zde velmi klidné
a bezpečné prostředí pro vycházky do okolí s pozorováním celého města
a jeho dominant.
ŠVP má název „Svět dětskýma očima“ a má za cíl vytvořit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, rozvíjet samostatnost a zdravé
sebevědomí. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno přirozeným dětským způsobem, především formou nezávazné dětské hry.
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Pracoviště v Nebahovské ulici
se nachází v areálu Nemocnice Prachatice, je tvořeno jednou třídou a je
nejmladším pracovištěm Mateřské školy Prachatice. Provoz byl zahájen
1. září 2016. Budovu obklopuje členitá zahrada, vybavená skluzavkou,
houpačkami, pískovištěm a dalšími herními prvky, které děti využívají
při svých hrách a pohybových aktivitách. Jedná se o pracoviště s povahou tzv. „firemní“ školky, která je přednostně určená pro děti zaměstnanců nemocnice, ale ostatní děti mají možnost ji také navštěvovat.
Třída je smíšená, dochází zde děti od dvou do šesti let věku.
Bc. Helena Turková Kubátová, ředitelka školy
ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRACHATICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
proběhnou ve dnech 2. května a 3. května 2017 v době od 8.00 do 12.00 hodin na pracovištích MŠ Prachatice:
Česká 674 (zde proběhne zápis i pro pracoviště Nebahovská 1015), Krumlovská 223, Skalka 180 a Zahradní 96.

Základní škola Prachatice, Národní 1018
Zahájení vyučování: 1. září 1990
Umístění: Rozlehlý barevný areál uprostřed zeleně, s krásnou polohou na pahorku, na Šibeničním vrchu nad Prachaticemi.
Budovy jsou obklopeny rozsáhlou školní zahradou s okrasnými i ovocnými stromy, keři a altánem. Školní zahrada slouží rekreačním
i oddychovým aktivitám dětí a v sousedství montessori tříd a montessori školičky vyrůstá zázemí i pro venkovní výuku. Montessori
vzdělávání se postupně stalo jedním z důležitých fenoménů školy. V současné době jsou v ZŠ Národní tři třídy s realizací montessori
pedagogiky, zaměřené na rozvíjení individuality každého žáka.
Už od raného věku jsou děti vedeny k samostatnosti, k zodpovědnosti –
umět si vybrat, dobře si práci naplánovat, vybranou aktivitu vždycky
dokončit … Třídy navštěvují žáci 1.–5. ročníku a škola plánuje pokračování výuky i na II. stupni.
Hlavní prioritou Základní školy Národní je rozvoj pohybových dovedností žáků, výchova ke zdravému životnímu stylu a budování vztahu
ke sportu, pro který má škola výjimečné zázemí. Dvě tělocvičny, moderní
hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a volná příroda na dosah.
O významné sportovní úspěchy se zasazují především mladí fotbalisté
a nově, s podporou Českého atletického svazu, se škola zapojila do projektu Atletická školní přípravka. Do budoucna je v plánu otevření atletických sportovních tříd pro 2. stupeň.
Základní škola Národní se věnuje velmi intenzivně inkluzivnímu vzdělávání, to znamená, že je dobře postaráno o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami a děti s výukovými problémy. Ve škole pracuje 7 asistentů pedagoga, asistentky logopedie a speciální pedagog. Děti jsou zařazovány do reedukace (náprava specifických poruch čtení a psaní) a do doučovacích kroužků. Každoročně je
ve škole otevřeno zhruba 14 zájmových útvarů a velkou pomocí pro rodiče je školní družina, která pracuje ve 4 odděleních. V jednom
z pavilónů školy se nachází kinosál – prachatické veřejnosti známý jako kino Národka, který škola využívá pro koncerty, divadelní
představení, besedy a akademie.
Mgr. Hana Bolková, ředitelka školy
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Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, je od 1.1.2002 samostatnou příspěvkovou organizací. Jde o plně organizovanou základní
školu s 1. a 2. stupněm. Součástí školy jsou školní družina, školní klub a školní jídelna. Od 1. 9. 2007 je součástí i stanice zájmových
činností CEV – Dřípatka. Škola má převážně 2 paralelní třídy v každém ročníku, 4 oddělení školní družiny s více než 10 zájmovými
útvary, dvě oddělení školního klubu, který zároveň organizuje též přes 10 zájmových útvarů pro žáky druhého stupně. Ve školní
jídelně se stravuje přibližně kolem 400 žáků a pracovníků školy.
Umístění základní školy je v centru města v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Blízkost dopravních spojů ovlivňuje složení
žáků – asi 1/3 všech žáků školy je dojíždějících.
Provoz školy probíhá v jedné budově ve Vodňanské ulici, která byla postavena v roce 1925 jako nová školní budova pro českou obecnou školu (založena v Prachaticích v roce 1881). Je nejstarší základní školou ve městě. Od roku 1996 má školní budova výtah do všech
podlaží, kterým je zajištěn bezbariérový přístup, a je tedy možné bez větších problémů integrovat tělesně postižené žáky. Součástí je
též menší tělocvična s předsálím, kabinetem, šatnami se sociálním vybavením, pro výuku TV mimo budovu slouží běžecká dráha
a doskočiště. Prostory školní jídelny se nacházejí v suterénu školy, stejně tak dřevodílna, cvičná kuchyňka.

Od roku 1990 udržuje škola partnerské kontakty se dvěma bavorskými školami (Neureichenau, Grafenau), dochází k četným společným akcím i výměnným návštěvám jak žáků, tak pedagogů i četným společným projektům. Kontakty jsou navázány i se školou
v rakouském Aigen-Schlägelu. Prostředky na tyto kontakty získává škola pravidelným zpracováním projektů.
Škola má vypracovaný informační systém, vydává svůj časopis, rozhlasové vysílání a má své webové stránky. Své výsledky prezentuje
v místním i regionálním tisku a kabelové televizi. Součástí informačního systému jsou dny otevřených dveří a pravidelné konzultační
hodiny všech pracovníků.
Velký význam pro začlenění EVVO jako priority naší školy má Centrum ekologické výchovy Dřípatka, které se stalo od 1. 9. 2007 součástí naší školy. Při škole též vznikla první školní přírodní rezervace ve střední Evropě (1957). Vztah k životnímu prostředí a environmentální výchova má na naší škole hluboké kořeny, škola stála při budování průkopnických začátků systému ochrany přírody
a aktivně je budovala (osobnost pana učitele Aleše Záveského).
Dle analýzy provedené pracovníky školy, rodiči, žáky, ale i veřejností a zřizovatelem, jsou velmi dobře hodnoceny veškeré aktivity
školy i její pověst ve městě. Významná je též školní nabídka nepovinných, volitelných předmětů a zájmových útvarů školní družiny
a školního klubu, četná vystoupení kulturních souborů školy pro veřejnost i pro město. Tato prezentace patří též k profilaci školy.
Výhodou je její ekonomický (velmi úsporný) provoz, z pohledu vzdělávání pak přehlednost všech prostor a „domácký duch“ školy,
na kterém je také stavěn její vzdělávací program.
Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka školy
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Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Vy, rodiče nyní zásadně rozhodujete o tom, k jakým možnostem,
zážitkům a startu do „dospěláckého“ života bude mít Vaše dítě
přístup.
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 je školou s padesátiletou tradicí v klidné části města se zelení.
Na naší škole bude moci Vaše ratolest rozvíjet nadstandardně své
znalosti nejen v oblasti českého jazyka a matematiky, ale i dalších
technických a humanitních oborech. Může tak být dalším úspěšným žákem, který bude přijat na víceleté gymnázium nebo bude
mít skvělý předpoklad v přijetí na střední školu.
Pokud se Vaše dítě našlo ve sportu, může své nadání realizovat
a rozvíjet pod vedením obětavých pedagogů v největší tělocvičně
základních škol v Prachaticích, na běžecké dráze, doskočišti pro
skok do dálky, či na několika venkovních hřištích, vše na jednom
místě v areálu školy.
I malí ekologové a přírodovědci si užijí své. K dispozici je jim v naší škole specializovaná ekoučebna. Zážitky a zkušenosti do života
si odnesou z pobytových akcí environmentálního zaměření, ze soutěží, exkurzí a projektů s přírodovědnou či ekologickou tématikou.
V rámci hlavní výuky i po vyučování jsou pro naše žáky k dispozici specialisté. Například speciální pedagog a asistent pedagoga. Dále
asistentka logopedie nebo reedukace, které využívají specializovanou učebnu reedukace, aby všichni žáci měli co nejlepší podmínky
s ohledem na své možnosti.

V mimoškolním vzdělávání může Vaše dítě získat náskok díky přípravě a zdárnému složení Cambridgských zkoušek, radovat se z rozvoje svých specifických sportovních dovedností či hlasového nadání. Setkání se znalostmi v oblasti robotiky může přinést nezapomenutelný zážitek či inspiraci v moderním a perspektivním oboru, který nás bude v budoucnu obklopovat na každém kroku. Během
pobytu ve školní družině bude prožívat chvíle v příjemném prostředí, vyplněné zábavnými a rozvíjejícími aktivitami, pobytem
na rozsáhlé školní zahradě či sportovním vyžitím v areálu školy.
Příjemné prostředí zrekonstruované a moderní školy poskytne Vašemu dítěti mnoho zážitků a skvělý start do života.
Bude-li i pro Vaše dítě základní škola cestou po zlaté stezce je na Vás. Na Vás i Vaše ratolesti se těší pedagogové, zaměstnanci i ředitelka
školy.
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

ZÁPISY DĚTÍ DO PRACHATICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
proběhnou ve dnech 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin a 8. dubna 2017 od 9.00 do 11.00 hodin
na ZŠ Prachatice, Národní 1018, ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387.
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