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Starostův 
sloupek
V posledním roce i měsí-
cích se hodně mluví o ne-
ustálém nárůstu cen ne-
movitostí, především 
bytů, a v té souvislosti 

i s růstem cen jejich nájemného. To se nevyhýbá ani na-
šemu městu.
Realitní kanceláře hlásí, že nabídky bytů na prodej 
a k pronájmu jsou minimální a když se objeví, byt je 
prakticky hned prodaný nebo pronajatý. Tento boom 
může zchladit ztížený přístup k hypotékám, kde již není 
možné poskytnout úvěr na 100 % ceny nemovitosti, 
jako tomu bylo dřív. Zároveň tak rostou i úroky. Dne 
10. května vyšel v Prachatickém deníku článek o trž-
ních cenách nájemného u bytů, kde se uvádí, že v Jiho-
českém kraji překročilo výrazně 100 Kč/m2/měsíc 
a v některých okresech jako Jindřichův Hradec, Český 
Krumlov a České Budějovice dokonce 150,– Kč/m2/mě-
síc. Zvýšený zájem nájemníků evidujeme i u nás na rad-
nici při žádostech o městské byty. Pryč jsou doby, kdy 
jsme měli např. před šesti lety volných 25 bytů 4 + 1 
a dalších 30 bytů 3 + 1. Dnes máme již jen čtyři byty 
4 + 1 a 13 bytů o velikosti 3 + 1.
Městská správa domů a bytů prakticky nestačí byty 
opravovat, aby poté co byt nějaký nájemník vrátí, 
mohl být znovu nabídnut k pronájmu. Naráží tak 
i na omezené kapacity fi rem a řemeslníků, kterým 
opravy zadávají. Město vlastní celkem 1400 bytů a mě-
síčně se jich vrací zpět přibližně okolo 10, což odpovídá 
běžné migraci obyvatel. Dnes není výjimkou, že se 
na jeden byt například o velikosti 3 + 1 sejde i 20 žá-
dostí. Přidělený však může být logicky pouze jednomu 
žadateli. Zbylých 19 zájemců tak musí čekat na vyhlá-
šení dalšího kola s předpokladem, že se vhodný byt ob-
jeví. Proto bych chtěl zájemcům o byt doporučit, aby si 
podávali více žádostí na více bytů v aktuální platné na-
bídce. Mohou tak pravděpodobnost získání bytu zvýšit. 
Město stále ponechává jako výchozí cenu pro podání 
nabídky na úrovni 53,49 Kč/m2/měsíc. Stejnou cenu 
nájemného ponechává i u starých nájemních smluv 
a prakticky ji od roku 2010 nezvýšilo, i když podle zá-
kona mnohokrát mohlo. Tuto možnost však nevyužilo. 
Výši nabídky nájemného si ve své žádosti o byt určuje 
zájemce sám. Dnes již nejsou výjimky nabídky nájem-
ného přes 70,– Kč/m2/měsíc, což je ve srovnání s dal-
šími regiony Jihočeského kraje stále poměrně levné. 
Nadále platí, že výše nabídky ceny nájemného není je-
diným kritériem pro rozhodnutí o přidělení bytu. Přihlíží 
se i k sociálnímu postavení žadatele, jako jsou napří-
klad samoživitelky s dětmi, senioři, zdravotně postižení 
apod. Do nabídky město bude postupně zařazovat také 
byty v panelovém domě v Krumlovské ulici s č. p. 39, 
který se nyní zatepluje. Bohužel další náklady přinese 
nezbytná vnitřní rekonstrukce bytů v tomto domě, 
které jsou poté, co je obývali někteří nepřizpůsobiví ob-
čané, naprosto vybydlené. Opravená tudíž bude prak-
ticky celá budova. Tyto byty menších výměr mohou být 
vhodným startovacím bydlením pro mladé občany 
či alternativou pro seniory. Věřím, že tuto novou na-
bídku zcela opravených bytů naši občané rádi využijí.

Martin Malý

Školy využijí letní prázdniny k opravám a investicím
ZŠ Prachatice, Národní 1018 bude díky úspěšným žádostem o dotace realizovat investiční akci 
na vybudování učebny badatelské výuky – vnitřní i venkovní. „Těšíme se na další osázení školní 
zahrady. Díky dotaci Jihočeského kraje opravíme povrch v tělocvičně, chceme dokončit opravu venkov-
ních schodů, které jsou v havarijním stavu. Čeká nás také důkladná oprava plotu kolem školy. Nebude 
scházet běžná údržba, malování, natírání a dokoupení nového vybavení,“ uvedla ředitelka Hana Bol-
ková s tím, že škola se také připravuje na nový projekt Vzděláváme společně, který propojuje for-
mální a neformální vzdělávání a bude zaměřený na spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice. 
„Díky projektu zakoupíme zařízení na vybavení čtenářského koutku a nové knihy,“ doplnila.
ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 plánuje během letních prázdnin výměnu dveří ve druhém patře, 
opravu podlah ve třídách, pokládku nového linolea. „Čeká nás také v jedné třídě výměna zářivek 
a samozřejmě malování. Po písemném potvrzení o přidělení dotace na rekonstrukci centra zájmového 
vzdělávání začneme s velkou rekonstrukcí v areálu školy, kde vzniknou nové prostory pro odpočinkové 
aktivity školní družiny a školního klubu,“ sdělila ředitelka Petra Sandanyová.
ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 využije letní prázdniny k renovaci rozvodů vody v další třídě 
s kabinetem. „Do dané třídy přijde i nový nábytek na pomůcky. Rovněž zídky vedoucí ke školním druži-
nám projdou nezbytnou rekonstrukcí. Vymalování se dočkají některé prostory školy i školní jídelny. Nej-
větší akcí bude výstavba venkovní učebny, která je spojená se zahradními úpravami a zajištěním bezba-
riérových toalet v pavilonu tělocvičny za částku přesahující dva miliony tři sta tisíc korun. Po formální 
stránce byla žádost schválena, čekáme na konečné vyjádření poskytovatele dotace,“ informovala ředi-
telka Lenka Králová.
Mateřská škola Prachatice sloučí o letních prázdninách provoz do jednoho pracoviště, a to do pra-
coviště Krumlovská. Pro děti, především zaměstnaných rodičů, budou připraveny rekreační, spor-
tovní a zábavné činnosti. „Na ostatních pracovištích mateřské školy se bude provádět běžná údržba, 
opravy herních prvků a podlahových krytin. Na pracovišti Skalka se uskuteční druhá etapa výměny 
oken,“ popsala ředitelka Helena Turková Kubátová. „Pokud dítě nebude celé dva prázdninové 
měsíce docházet do mateřské školy, nebude zákonný zástupce dítěte za tyto měsíce hradit úplatu 
za předškolní vzdělávání,“ dodala. Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu
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Vedoucí provozu
Kamil Sedlecký vysvětlil dětem, 
kudy proudí teplo. Při exkurzi odpo-
vídal žákům ZŠ Zlatá stezka o cent-
rální plynové kotelně, kogenerač-
ních jednotkách i parní turbíně.

Kytarista
Miloslav Klaus (na snímku) dopro-
vodí houslistu Jaroslava Svěce-
ného na koncertu v kostele sv. 
Jakuba v Prachaticích. Dny 
duchovní hudby začnou 7. června.

Školník Jindřich Kačer musí před rekonstrukcí vystěhovat objekt s garážemi v areálu ZŠ Vodňanská.  
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Jihočeský kraj podpořil opravy památek
V první polovině ledna podalo město Prachatice Jihočeskému kraji žádosti o příspěvky z přísluš-
ných krajských dotačních programů v oblasti památek, drobné sakrální architektury a úcty k před-
kům.
Z dotačního programu Kulturní dědictví – opatření Obnova drobné sakrální architektury město 
obdrželo podporu ve výši celkem 30 tisíc korun na restaurování architektury (kamenného pod-
stavce) sochy anděla v areálu hřbitova sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Obnova vlastní plas-
tiky anděla dotací podpořena nebyla. S ohledem na špatný stav této sochy město její obnovu připra-
vuje s předpokladem realizace v letošním roce za vlastní prostředky.
Z téhož dotačního programu Jihočeský kraj částkou 12 tisíc korun podpoří obnovu božích muk 
z roku 1860 u Dubového vrchu na modré turistické trase (na snímku). Boží muka budou celkovým 
nákladem 19 tisíc korun očištěna, doplněna o chybějící vrcholový kovaný křížek a kovanou mříž 
niky.
Z dotačního programu Kulturní dědictví – opatření Nemovité kulturní památky město získalo pod-
poru 40 tisíc korun na obnovu dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty. Zábradlí by mělo kapli dopl-
nit do červencového svátku Markéty. Cena realizace činí 61 tisíc korun.
Nepodpořena zůstala žádost o dotaci na zhotovení památníku obětem 1. světové války z Prachaticka 
u Dolních kasáren. S realizací památníku město přesto počítá k významné příležitosti 100. výročí 
vzniku československého státu v říjnu.

Text a foto Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Rekonstrukce komunikací v ulicích Černohorská a Lesní
Na začátku května byla zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Lesní. Plynule na ni naváže rekonstrukce ulice 
Černohorské. V obou případech dojde zároveň k rekonstrukci inženýrských sítí, a to nejen vodovodu a kanalizace, 
ale i plynovodu. Opravu plynovodu provede v souběhu se stavbou města Prachatice prostřednictvím svého dodava-
tele společnost E-ON.
Předpokládaný termín dokončení stavby je říjen 2018. Stavební náklady činí 14,5 milionu korun. Stavba se bude 
provádět v pěti hlavních etapách, tak aby docházelo k minimalizaci dopravního omezení (více o nich níže).

Text a foto Jan Plánek, odbor investic
Pracovníci fi rmy Richard Fiala, stavební a zemní práce, dohledávají ve výkopu pro kanalizaci vodovodní potrubí.

Oprava přejezdu
uzavře silnici na Vitějovice

Ve dnech 18.–20. června 2018 bude zcela uzavřena pozemní komu-
nikace III/14128 v Prachaticích (ulice Žernovická, směr Vitějovice 
z důvodu opravy dvoukolejného železničního přejezdu. Objízdnou 
trasu naleznete na www. prachatice.eu v důležitých informacích.

Lenka Houšková

 Děti se dozvěděly, kudy proudí teplo
Jak se vyrábí teplo? Kudy a jak se k nám dostává? Nejen na tyto, ale 
na mnoho dalších zvídavých otázek odpovídal dětem vedoucí pro-
vozu prachatické teplárny Kamil Sedlecký (na snímku Pavla Hraby). 
Tepelné hospodářství 
Prachatice s. r. o. přiví-
talo koncem dubna 
v centrální kotelně 
žáky 4. A ZŠ Zlatá 
stezka s třídní učitel-
kou Alenou Jírovou. 
Při exkurzi se děti 
dozvěděly o provozu 
c e n t r á l n í  p l y n ové 
kotelny, o kogenerač-
ních jednotkách, parní 
turbíně a ostatních 
technických zaříze-
ních. Přednášky se zhostil vedoucí provozu Kamil Sedlecký, který 
dokázal svým výkladem upoutat pozornost dětí na celé dvě hodiny. 
O tom, že děti měly upřímný zájem, svědčí i mnoho otázek, na které 
s potěšením odpovídal. Děti tak prožily netradiční dopoledne v are-
álu centrální kotelny, kde získaly zábavnou formou nové poznatky 
o výrobě tepla a také drobné dárky.
Děkuji vedení školy a třídní učitelce za zájem o místní organizace. 
Věřím, že přivítáme další žáky a studenty nejen z místních základ-
ních škol.

Petr Kolín, jednatel společnosti Tepelné hospodářství Prachatice

Uzavírky místních komunikací
Od 30. dubna do 15. listopadu 2018 budou provedeny úplné uza-
vírky místní komunikace v ulici Lesní a místní komunikace v ulici 
Černohorská v Prachaticích.
Úplné uzavírky výše uvedených místních komunikací budou prová-
děny postupně dle předpokládaných etap realizace stavby, a to 
v následujících úsecích:
• 1. etapa uzavírky – ulice Lesní v úseku od křižovatky s ul. SNP 

ke křižovatce s ul. Na Sadech – od 30. 4. do 7. 6. 2018,
• 2. etapa uzavírky – ulice Lesní v úseku od křižovatky s ul. Na Sa-

dech ke křižovatce s ul. Pod Cvrčkovem – od 1. 6. do 15. 7. 2018,
• 3. etapa uzavírky – ulice Černohorská v úseku od křižovatky 

s ulicí Lesní k domu č. p. 625 v ulici Černohorské – od 7. 7. do 15. 
8. 2018,

• 4. etapa uzavírky – ulice Černohorská v úseku od křižovatky 
s ulicí Na Sadech ke křižovatce u domu č. p. 586 a následně ke kři-
žovatce s ulicí Sokolovská – od 7. 8. do 5. 10. 2018,

• 5. etapa uzavírky – ulice Černohorská v úseku od křižovatky 
u domu č. p. 586  k domu č. p. 625 – od 28. 9. do 15. 11. 2018.

Uvedené termíny jednotlivých etap uzavírek jsou orientační. V pří-
padě technických problémů během stavby a s ohledem na souběžně 
probíhající investiční záměr „Rekonstrukce STL plynovodu a přípo-
jek, Prachatice, ul. Lesní, Černohorská“ jiným zhotovitelem, může 
dojít k dílčím časovým změnám jednotlivých etap uzavírek.
Důvodem uzavírky je „Rekonstrukce komunikace v ulici Lesní, Pra-
chatice“ a „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Černohorské, 
Prachatice“. Objízdná trasa není stanovena.
Detailnější informace o tomto projektu, včetně situačního plánu, 
jsou k dispozici na webových stránkách města Prachatice v sekci 
důležité informace. 

Radek Hečko, odbor komunálních služeb a dopravy

Pozvánka na zastupitelstvo
Třetí zasedání Zastupitelstva města Prachatice v tomto roce se koná 
ve středu 13. června 2018 od 16.00 hodin v sále Národního domu 
na Velkém náměstí.

Karel Pašek, tajemník Městského úřadu Prachatice
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Zastupitelstvo města na zasedání 4. dubna definitivně rozhodlo 
o rekonstrukci dosluhujícího plaveckého bazénu. Jak již bylo 
popsáno v listopadovém vydání Radničního listu, dojde k jeho rozší-
ření a nabídce nových služeb. 
Již letos v červnu začne rekon-
strukce tzv. 1 etapou, která zahr-
nuje výměnu veškerých techno-
logií, tedy elektroinstalace, vzdu-
c h ote c h n i k y,  vo d ovo d n í h o 
a kanalizačního potrubí, ale také 
rekonstrukci hlavní bazénové 
vany, celého vestibulu, šaten 
a instalaci třech druhů saun, 
to vše za cenu přibližně 121 mili-
onů korun. Bazén by měl být 
uveden opět do provozu v únoru 
příštího roku. V této etapě bude 
přistavěn také nový objekt 
v přední části, který bude sloužit 
k relaxaci, a venkovní ochlazo-
vací bazén pro návštěvníky, kteří 
využijí saunu.  
Rozhodnutí o rekonstr ukci 
bazénu v tomto rozsahu nebylo 
skutečně jednoduché. Zvažovala 
se také úspornější varianta, při 
které by se opravily pouze tech-
nologie v odhadovaném nákladu 
50 milionů korun. V této vari-
antě by zůstal rozsah nabízených 
služeb stejný, bez možnosti 
služby v budoucnu rozšířit 
a zkvalitnit. Nakonec zvítězila 
varianta sice dražší, ale umožňu-
jící další postupné přístavby. 
V následujících dvou plánova-
ných etapách by tak mohl vznik-
nout dětský svět s tobogány, 
solný svět s bazénem se slanou 
vodou nebo vířivka spojená 
s venkovním bazénem.   
Po dokončení první etapy bude 
bazén schopen provozu dalších 
mnoho desítek let. Na další plá-
nované etapy je připravena pro-
jektová dokumentace i stavební 
povolení a naší snahou bude zís-
kat na ně dotace.
Důležitou otázkou je samozřejmě 
financování tohoto projektu 
a s ním spojená obava, zda nedo-
jde k neúměrnému zadlužení 
města na desítky let dopředu. 
Z uvedených grafů je patrné, jak 
se vyvíjí hospodaření našeho 
města. Graf č. 2 – Finanční rezervy – ukazuje vývoj uspořených 
finančních prostředků na účtu města. Z grafu vyplývá, že se po hos-
podářské krizi objem úspor neustále zvyšuje až na současnou hod-
notu 71 milionů korun, a to aniž by se ve velké míře rozprodával 
majetek města. Graf č. 1 ukazuje, jak to bylo v několika privatizač-
ních vlnách v minulých volebních obdobích, kdy došlo nejprve 

v letech 1999 a 2000 k rozprodeji akcií ve vlastnictví města za při-
bližně 100 milionů korun, a následně v letech 2004 až 2007 k priva-
tizaci bytů v celkovém objemu přibližně 70 milionů korun. Od té 
doby se prodává majetek v minimální míře. Prodávají se především 

pozemky v průmyslové zóně 
nebo pozemky k rozšíření zahrá-
dek apod.  Z grafu č. 3 lze vyčíst 
celkový objem úvěrů, jaké mělo 
město vždy na konci příslušného 
roku. I zde je vidět jednoznačný 
trend splácení starých úvěrů 
po roce 2010, ve kterém dosáhly 
svého vrcholu – 84 milionů 
korun. Tyto úvěry byly se splat-
ností 15 až 20 let, například úvěr 
na Aquapark Hulák bude dopla-
cen až v roce 2022. V současné 
době se objem úvěrů nachází 
na hodnotě zhruba 13 milionů 
korun. 
Na první etapu rekonstrukce pla-
veckého bazénu si město vzalo 
úvěr v objemu 85 milionů, který 
bude čerpat v letošním a příštím 
roce. Zbylou částku na rekon-
strukci doplatí město z uspoře-
ných peněz. I přes tuto investici 
zůstane na konci roku na účtu 
m ě s t a  r e z e r v a  m i n i m á l n ě 
30 milionů korun. Splatnost 
úvěru je šest let, tedy není možné 
hovořit o zadlužování budoucích 
generací v kontextu starých 
úvěrů, které měly splatnost 
15 až 20 let.
Můžeme konstatovat, že jsme 
postupně za posledních osm let 
oddlužovali město a snížili tak 
úvěry na minimum. Díky tomu 
si můžeme dnes dovolit vzít úvěr 
v takové výši, abychom mohli 
zrekonstruovat bazén s nabíd-
kou nových atrakcí a služeb pro 
občany i návštěvníky města.
Dá se říci, že dlouhodobá strate-
gie, kdy jsme osm let oddlužovali 
naše město a šetřili peníze, aniž 
bychom rozprodávali majetek, 
tak jak to bylo v minulosti běžné, 
se nám vyplatila.  Z tohoto 
důvodu jsme schopni se dnes 
pustit i do takto nákladné, ale 
potřebné rekonstrukce. Přesto 
nebude celkový objem úvěrů 
města na konci roku vyšší než 

objem úvěrů před osmi lety. Jen pro ilustraci, podle předběžných 
odhadů vygeneruje město, včetně získaných dotací, za poslední 
volební období, tedy za poslední čtyři roky, finanční prostředky 
na investice do majetku města v objemu okolo přibližně 450 mili-
onů korun, což je nejvyšší objem za posledních 30 let (viz graf č. 4).

Martin Malý, starosta města

Potřetí v letošním roce rada města vyhlásila další kolo výběrového 
řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (FRB) 
pro občany města. Celková výše možné podpory dosahuje úrovně 
jednoho milionu korun pro všechny vybrané žadatele. Lhůta 
na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena v ter-
mínu od 1. června do 2. července 2018. 
Dle stanovených pravidel pro nakládání s prostředky FRB je možno 

poskytnuté půjčky použít na opravy obytných domů, odstranění 
vad panelové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů za úče-
lem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně 
pro fyzické osoby. Úroková sazba je i nadále stanovena ve výši 2 %. 
Bližší informace a příslušné formuláře pro podání žádosti jsou 
i nadále k dispozici na finančním odboru městského úřadu (tele-
fonní číslo 388 607 541). Karel Pašek, tajemník MěÚ

Začíná rekonstrukce plaveckého bazénu

Půjčky z fondu rozvoje bydlení pro rok 2018
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Rok 1982

Závod Potraviny otevřel v rekonstruovaných prostorách v Kostelní 
ulici v polovině ledna novou specializovanou prodejnu pečiva a peká-
renských výrobků. * V posledním únorovém týdnu po několikamě-
síční přestávce začala opět sloužit zmodernizovaná samoobsluha 
RaJ „U Pěstů“ na náměstí ČSLA. Kolektiv šesti pracovníků 
a 25 učňů zde připraví v průměru 300 jídel denně. * V pátek 
26. února bylo v učebně Svazarmu Prachatice zahájeno první výcvi-
kové období přípravy branců ročníku 1964. * Zástupci 1546 sva-
záků z 33 základních organizací okresního města se v první polovině 
března sešli na městské konferenci SSM, aby zhodnotili výsledky 
uplynulého období a přijali nový plán činnosti, jehož splněním při-
spějí k realizaci závěrů blížícího se III. sjezdu SSM. * Ve spolupráci 
s okresní vojenskou správou uspořádal sbor pro občanské záležitosti 
slavnostní předávání povolávacích rozkazů. V zasedací síni se sešlo 
sedmatřicet občanů, ke kterým promluvil mjr. Josef Čermák a před-
sedkyně SPOZ Jaroslava Myslivečková. * V městském divadle byla 
v sobotu 15. května slavnostně zahájena národní přehlídka amatér-
ských divadelních souborů Štít města Prachatic, kterou na počest 
37. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a 65. výročí 
VŘSR uspořádalo městské a okresní kulturní středisko pod záštitou 
MěstNV. * V pátek 28. května byl slavnostním způsobem otevřen 
a předán do užívání nový domov mládeže střední pedagogické 
školy. Ve dvou a třílůžkových pokojích najde prvotřídní ubytování 
240 budoucích učitelek mateřských škol a vychovatelek. * Do života 
okresního města se od 1. září včleňuje nové školské zařízení pracující 
na úrovni vysokých škol. Do uvolněných objektů Markétiných lázní 
bylo umístěno Studijní středisko Univerzity Karlovy pro jazyko-
vou a odbornou přípravu zahraničních studentů. * Mykologický 

klub uspořádal ve dnech 11. až 14. září již čtvrtou velkou výstavu hub 
spojenou se zdarma poskytnutou poradenskou službou. * V pondělí 
18. října přijal předseda ONV Václav Špán kolektiv lékařů a sester 
OÚNZ Prachatice. Jeho členy byli ředitel nemocnice s poliklinikou 
MUDr. Bohumil Koutenský, primář chirurgie MUDr. Jan Ant. 
Mager, primář dětského oddělení Karel Khayl, MUDr. Zdeněk 
Elčkner a vrchní sestra Marie Veverková. Soudruh Špán jim podě-
koval za rychlou a obětavou pomoc při závažné dopravní nehodě 
autobusu, při níž zemřely dvě osoby a 35 bylo zraněno. * V pondělí 
18. října byla slavnostně otevřena budova oddělení přírodních věd 
okresního domu pionýrů a mládeže. * Ve čtvrtek 4. listopadu se 
na náměstí Klementa Gottwalda uskutečnilo slavnostní shromáž-
dění mládeže a pracujících na počest 65. výročí VŘSR a zahájení 
Měsíce československo-Sovětského přátelství. * Žáci zvláštní školy 
spolu se svými učiteli vydatně pomáhali místnímu JZD, kde odpra-
covali 1722 brigádnických hodin při sběru brambor. Splnili tak svůj 
závazek na pomoc zemědělství. * Pracující i občané okresu vyjádřili 
svoji hlubokou soustrast k úmrtí Leonida Iljiče Brežněva podpi-
sem do kondolenční knihy, která byla umístěna v pietně vyzdobené 
hale okresního výboru KSČ. * V pátek 19. listopadu prožívali 
zaměstnanci nábytkářského závodu Jitona slavnostní okamžiky. 
Za účasti delegace okresních orgánů se uskutečnilo položení 
základního kamene rekonstrukce a přístavby závodu. * V pondělí 
22. listopadu v předvečer 86. výročí narození Klementa Gottwalda 
položili zástupci městských stranických a státních orgánů věnce 
rudých květů k pomníku K. G. a uctili tak jeho nehynoucí památku. 
* V prachatickém gymnáziu hodnotili brigádnickou pomoc stu-
dentů. Sedmnáct dnů pomáhali prachatičtí gymnazisté v JZD Laži-
ště, Chlumany a Strunkovice při sběru brambor. Odpracovali 
13 338 brigádnických hodin a nasbírali více než 1200 tun brambor.

Vybral Pavel Fencl.

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

Příprava Programu regenerace na konkrétní rok začíná již na pod-
zim předchozího roku, kdy město v listopadu podává Ministerstvu 
kultury ČR podklady potřebné k zařazení do Programu regene-
race. Připomínáme vlastníkům nemovitých kulturních památek 
na území Městské památkové rezervace Prachatice, kteří chtějí 
v příštím roce (2019) získat příspěvek na obnovu (nikoli moderni-
zaci) své památky, že musí již letos nejpozději v září-říjnu kontak-
tovat MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního roz-
voje, kterému oznámí svůj záměr. Sdělí předpokládané rozpočtové 
náklady a opatří si zde závazné stanovisko orgánu státní památ-

kové péče tak, aby všechny tyto náležitosti mohly být na přelomu 
října a listopadu zpracovány do podkladů pro ministerstvo. 
Možnost vlastníků získat příspěvek je závislá nejen na jejich 
vlastní aktivitě v souvislosti se včasným zajištěním potřebných 
podkladů, nýbrž také na výši státní finanční podpory v Programu 
regenerace přidělené městu.
Např. ta letošní je oproti loňskému roku vyšší o 235 tisíc korun, 
a to i díky vydání nového územního plánu, který při posuzování 
žádosti o dotaci znamená více bodů.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje 

Občas se objeví zprávy, že ubylo podnikatelů. Proje-
vuje se to v nárůstu volných nebytových prostor?
Volných prostor v Prachaticích nepřibývá. Jsou však 
některé dlouhodobě nepronajaté prostory, protože 
o ně není zájem. Atraktivnější prostory jsou velice po-
ptávané. I naše cena je pro pronajímatele velice pří-
jemná. Účtujeme 400 korun za čtvereční metr na rok 
mimo centrum a 800 korun v centru Prachatic.

Roste zájem o menší byty?
O menší byty byl zájem vždycky. Teď naopak roste i zájem o větší byty. V současné době 
opravíme uvolněný byt, jde do výběrového řízení a je hned pronajatý. Výběrová řízení 
vyhlašujeme na webových stránkách města. Zájemci nabízejí cenu za metr čtvereční, 
která je u nás stanovena minimálně 53,49 Kč za metr čtvereční. Když je zájemců víc, ví-
tězí vyšší nabídka. Nedávno jsem porovnával výši minimálního nájemného s dalšími 
srovnatelnými okresními městy v Jihočeském kraji a musím říci, že spolu s Českým Krum-
lovem máme tuto cenu nejnižší. 

Třetím rokem platí nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu. Mají v tom lidé jasno? 
Řídíme se nařízením vlády číslo 308/2015 Sbírky, které je prováděcím předpisem nového 
občanského zákoníku. Stanoví, že nájemce si sám provádí a hradí běžnou údržbu 
a drobné opravy související s užíváním bytu. Za drobné opravy se považují opravy bytu 
a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pro-
najímatele, a to podle věcného vymezení (např. výměna baterie, vypínače apod.) nebo 
podle výše nákladů, a zároveň stanovuje roční limit těchto nákladů.
Roční limit nákladů na malé opravy bytu se stanoví dle výměry bytu tak, že za každý je-
den čtvereční metr plochy se počítá 100 korun. Takže například nájemníci v bytě 3 + 1 
o velikosti 60 metrů čtverečních si hradí drobné opravy až do výše šest tisíc korun ročně 
sami. Kompletní znění je dostupné na webových stránkách naší společnosti www.msdb.
cz. Dotazy a nejasnosti můžeme zodpovědět mailem technik@msdb.cz, telefonicky 
388 607 751 nebo při osobní návštěvě v sídle společnosti v ulici Za Baštou 394. Co se 
týče nájemníků, snažíme se všem poradit, vyjít jim vstříc, ale samozřejmě v rámci zá-
kona, v rámci legislativy. Mluvím v množném čísle, protože Městská správa domů a bytů 
Prachatice s. r. o. má kromě mne dalších sedm zaměstnanců. Václav Malina

Chcete příspěvek na obnovu kulturní památky?

Na slovíčko … s Liborem Schrenkem, jednatelem Městské správy domů a bytů Prachatice s. r. o.
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Festival Dnů duchovní hudby se v Prachaticích kaž-
doročně koná na počest sv. Jana Nepomuka Neu-
manna, od jehož svatořečení letos uplyne 41 let. 
V letošním roce se jedná již o dvacátý třetí ročník. 
Skládá se ze tří celovečerních slavnostních kon-
certů, doprovodných akcí a také z výstavy věnované 
slavnému rodákovi, která se po loňském úspěchu 
uskuteční v galerii v rodném domě sv. Jana Nepo-
muka Neumanna. Za to patří veliké poděkování 
řádovým sestrám a Matce představené, sestře Aleně.
Festival bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 7. června 
v 17 hodin v galerii, kde proběhne vernisáž výstavy 
názvané „Svatý Jan Nepomuk Neumann očima 
evropských malířů“. Jedná se o výtvarná díla, která 
vznikla na výtvarných workshopech SALVE.
Kostel sv. Jakuba je místem, které pravidelně a s veli-
kou pokorou město Prachatice využívá mimo jiné 
i ke koncertním vystoupením Dnů duchovní hudby. 
Úvodní koncert začne 7. června 2018 v 19 hodin, 
kdy se v kostele představí opravdu velmi svěží 
hudební těleso EPOQUE QUARTET. Za 17 let své 
existence si našel pevné místo na české a evropské scéně, výrazně 
posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špič-
kový soubor, který spolupracuje se skvělými hudebníky z různých 
odvětví muzikantské branže. Čtyři sólisty a komorní hráče s boha-
tými pódiovými zkušenostmi přivedla ke společné práci nejen názo-
rová shoda a příbuznost uměleckého naturelu, ale především mimo-
řádné nadšení pro žánry obvykle nezařazované pod hlavičku „vážné 
hudby“ – jazz, rock a funk. 
Druhý koncert ve čtvrtek 14. června umožní vychutnat si tóny Jaro-
slava Svěceného, proslulého propagátora houslové hry. Povzbuze-
ním i radostí pro duši dává nový směr klasickým skladbám. V pra-
chatickém kostele se JAROSLAV SVĚCENÝ (na snímku) publiku 

představí společně s kytaristou Miloslavem Klau-
sem. Budeme svědky jedinečného setkání a strhující 
virtuozity obou umělců.
Na závěrečný koncert 21. června jsme pro vás při-
pravili vystoupení tria MUSICA DOLCE VITA, 
které se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu 
a harfu všech stylových období. V podání špičkové 
sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfe-
nistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s hostující sopra-
nistkou Lianou Sassovou prezentuje širokou škálu 
tematických koncertů (duchovní festivaly, tříkrá-
lový, velikonoční, mariánský, adventní, vánoční). 
V jejich podání uslyšíme díla známých mistrů – 
Bacha, Händela, Schuberta, Mozarta a dalších.
Festival Dnů duchovní hudby neznamená pouze tři 
čtvrteční večery v kostele sv. Jakuba plné nádher-
ných tónů vážné hudby, ale i doprovodné akce. Jed-
nou z nich je i výše zmíněná výstava. Vyvrcholením 
svátečních dnů budou Oslavy sv. Jana Nepomuka 
Neumanna organizované ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností Prachatice. Hlavní program oslav 

je připraven na sobotu 23. června. Tento den zahájíme v 10 hodin 
slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba. Mši svatou bude cele-
brovat Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Od 14 do 16 
hodin bude následovat program v hospicovém parku – hry pro děti, 
koncert v letním altánu a možnost prohlídky rodného domu světce 
a prohlídky galerie.
Věříme, že vás nabídka letošního festivalu upoutala. Podrobné 
informace o koncertních vystoupeních a dalších programech uve-
deme na www.prachatice.cz a www.farnostprachatice.cz. Těšíme se 
na vás v termínech slavnostních koncertů 7., 14. a 21. června vždy 
od 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba. Jiřina Dolejšková

vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Již po osmadvacáté se v pátek 29. června v 17.00 hodin rozeznějí 
kostelní zvony a vyrazí historický průvod, který zahájí Slavnosti 
solné Zlaté stezky.
Srdečně zveme všechny příznivce na největší akci našeho města. 
Bohatý kulturní program v historickém duchu naleznete na Par-
káně. Pro příznivce dechové hudby je připraven program ve Štěpán-
čině parku a pro ty, kteří upřednostňují modernější styl, jsou na 

hlavním pódiu na Velkém náměstí nachystány mezi jinými kapely 
Mirai, Buty či Tublatanka. Pochopitelně jsme neopomněli ani děti, 
které se mohou pobavit v hospicovém parku.
Bližší informace k celému programu slavností naleznete v samo-
statné příloze Radničního listu nebo na webových stránkách www.
prachatice.eu.

Vlaďka Blažíčková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Půjčování kostýmů na slavnosti
Půjčování kostýmů na Slavnosti solné Zlaté stezky bude ve středu 
27. června v čase 9.00–18.00 hodin na adrese Horní 170 – budova 
KIS Prachatice. Zapůjčení kostýmů je stejně jako v předchozích 
letech bezplatné. Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Cvičení jógy na Parkáně
Pojďte si s námi na chvilku sednout do trávy, zaposlouchat se 
do hudby a zhlédnout, nebo se i aktivně připojit k vystoupení dětí 
nazvanému „Nejsme sami na světě“. Začne ve čtvrtek 7. června 
v 16.00 hodin na Parkáně (při nepřízni počasí v sále Národního 
domu). Vystoupení cvičenců jógy je společným příspěvkem Zdra-
vého města a Jógacentra k Týdnu udržitelného rozvoje.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21 a Zdravého města

Benefi ce pro talentovanou tanečnici
Benefiční koncert tria Marti-
na‘s boys (Martina Pivoň-
ková – zpěv, David Holc – 
kytara, Petr Míšek – trubka) 
začne 6. června 2018 v 19.00 
hodin v Galerii Dolní brána. 
Jazzové, latinskoamerické 
skladby a písně různých 
interpretů doprovodí tancem 
Daniela Kolková. Výtěžek 
z akce bude věnován Daniele 
na financování její taneční 
stáže v Izraeli.

Martina Pivoňková, foto Martin Macoun

Voňavé tvoření potřetí
Cyklus tvořivých dílen zaměřených na výrobu přírodní kosmetiky 
a drogistických přípravků běžně používaných v domácnosti má své 
třetí pokračování. Těšíme se na setkání s vámi v pátek 15. června 
2018 od 16.30 hodin opět v prostorách KreBul, o. p. s., Zlatá stezka 
145. Kapacita je omezená, proto se hlaste na mail lmachartova@
mupt.cz. 

Lenka Machartová, referent odboru životního prostředí

Oběti velké války a jejich pomníky
Státní oblastní archiv v Třeboni a Státní okresní archiv Prachatice 
uspořádají přednášku Pavla Fencla z Prachatického muzea na téma 
„Oběti velké války a jejich pomníky v okrese Prachatice“. Přednáška 
se bude konat 20. června 2018 v přednáškovém sále Státního okres-
ního archivu v Prachaticích od 17.30 hodin.

Laděna Plucarová, vedoucí archivního oddělení SOA Třeboň

Dny duchovní hudby: Epoque Quartet, Jaroslav Svěcený a Musica Dolce Vita

Slavnosti solné Zlaté stezky nabídnou různé žánry
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
do 8. 7.
DENĚL – 11 ÚVAH O DNEŠNEJ SPOLO-
ČENSKEJ KULTÚRE
Členy sdružení DENĚL jsou talentovaní 
studenti a absolventi University Komen-
ského v Bratislavě a dalších škol a také 
mimořádné talenty, samouci. Mladí 
umělci přinášejí nové pohledy na umění.
ARTEM – WE ARE ARTEM
Společnost ARTEM představuje objevnou 
tvorbu především ve své původnosti a ori-
ginalitě.
Prodejní galerie – stálá expozice.
Otevřeno:
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so a ne 9.00–15.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. 6. (9.30)
PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU –
DAVID A GOLIÁŠ
Hravé a veselé činoherně-mimické před-
stavení Martina Sochora v rámci Meziná-
rodní dne dětí. Poučný příběh o tom, že se 
velcí nemají vytahovat na malé, silnější 
na slabší a úplně nejlepší je být kamarádi.  
4. 6. (19.00)
TALKSHOW
VOJTĚCHA BERNATSKÉHO
Sportovní moderátor a jeho hosté.

POŠTOVNÍ ULICE
9. 6. (9.00–22.00)
SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Živé Prachatice oživí veřejný prostor, vzá-
jemnou výpomoc a dobrovolnické nasa-
zení. Program pro děti i dospělé, kon-
certy, básnické čtení, přednášky, módní 
přehlídka. Přijďte na kus řeči, na kafe 
nebo na skleničku,  př ineste něco 
do bazaru, vezměte hudební nástroj, kvě-
tinu …

AULA GYMNÁZIA
11. 6. (18.00)
DEBATA PREZIDENTSKÝCH
KANDIDÁTŮ
Jiří Drahoš a Marek Hilšer o prezidentské 
kampani, aktuálním dění a dalších téma-
tech, která vás napadnou.

ARKÁDY STARÉ RADNICE
21. 6. (18.00)
VÍTÁNÍ LÉTA
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň pokra-
čuje v uvádění koncertů pořádaných tra-
dičně na začátku nového ročního období 
za účasti hostů. Tentokrát si pozval dětský 
sbor Písnička při ZŠ Národní pod vedením 
Hany Šimkové.

AREÁL NA PARKÁNĚ
22. 6. (21.00)
PARKÁN
Legendární rocková skupina v tradičním 
čase před Slavnostmi solné Zlaté stezky.

VSTUPENKY
http://vstupenky.kisprachatice.cz 

Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 
a další informace najdete na www.facebook.
com/kisprachatice, www.kisprachatice.cz

KONTAKTY
Městské divadlo: 388 607 227
vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
so–ne 9.00–16.00

VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA
Vyhlídka opět v provozu:
po–pá 9.00–11.30 12.30–16.00
so–ne 9.00–11.30 12.30–18.00

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
O. H. Hajeka. Otevřeme po předchozí 
domluvě v infocentru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
5. 6. (19.30)
PŮLNOČNÍ LÁSKA
Romantický film, drama USA. Od 12 let. 
Titulky.
7. 6. (17.00)
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční, sci-fi USA. Přístupný. České znění.
7.  6. (19.30)
AVENGERS: INFINITY WAR (3D)
12. 6. (17.00)
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný film, komedie USA. Pří-
stupný. České znění.
14. 6. (19.30)
AŽ NA DNO
Drama, romantický film USA, Francie, 
Německo, Španělsko. Od 12 let. Titulky.
19. 6. (17.00 a 19.30)
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie ČR. Od 12 let.
21. 6. (17.00)
SOLO: STAR WARS STORY
Akční, sci-fi, dobrodružný film USA. Pří-
stupný. České znění.
21. 6. (19.30)
SOLO: STAR WARS STORY (3D)
26. 6. (19.30)
GANGSTERDAM
Komedie Francie, Nizozemí. Od 15 let. 
Titulky.
28. 6. (19.30)
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Krimi, komedie USA. Od 12 let. Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
1.–30. 6.
SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vernisáž výstavy 1. 6. ve 13.00 hod.
(víc na str. 6).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz

e-mail info@knih-pt.cz
do 16. 6.
ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY 
NEJEN ČESKÉ VĚDĚ
Výstava
18. 6. – 29. 7.
MAGICKÉ OSMIČKY
Výstava ke 100. výročí samostatného státu
3.–8. 6.
MEZINÁRODNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ 
ERASMUS+
Výměnný pobyt studentů seniorů z Nor-
ska a Litvy
6. 6. (10.15–11.00)
VYHLÁŠENÍ VÝT VARNÉ SOUTĚŽE 
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
Odd. pro děti a mládež
7. 6. (14.00–15.00)
VŘETENO OSUDU
Beseda se spisovatelem O. Dvořákem 
za hudebního doprovodu J. P. Snětivýho
Literární kavárna, Domov senior ů 
M. Křišťana
13. 6. (14.00)
REKORD VE HRANÍ HRY 3IQ
Odd. pro děti a mládež
13. 6. (14.00–15.00)
HURÁ, PRÁZDNINY!
Tvořivé středy se Z. Lebedovou
Odd. pro děti a mládež
20. 6.
DIVADLO VĚŽ –
JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK
Celé Česko čte dětem, pro prachatické ZŠ 
Radniční sál
20. 6. (17.15–18.15)
1848 REVOLUČNÍ ROK, ZRUŠENÍ 
PODDANSTVÍ
Magické osmičky v r. 2018, přednáška 
L. Čepičky
Klubovna knihovny
27. 6. (10.30–11.00)
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA, TO JE ALE 
PARÁDA!
Klub maminek
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
1. čtvrtek v měsíci  12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
1. pondělí v měsíci   13.00–15.00

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne 9.00–17.00
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do 21. 10.
KAŠPÁRCI A KAŠPAŘI (z) ŘÍŠE LOU-
TEK
Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný 
německého Hanswursta, anglického 
Punche, italského Pulcinelly a především 
vídeňského Kasperla, nesměl chybět od 
poloviny 19. století téměř v žádné lout-
kové hře. Výstava přibližuje postavení 
a význam postavy Kašpárka v českém 
loutkovém divadle.
8. 6. (17.00–23.00)
MUZEJNÍ NOC
Netradiční komentované prohlídky, 
pohádky Malého divadélka Praha, artis-
tické duo Hand To Violin.
21. 6. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU PRO 
RODIČE S DĚTMI.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
Otevřeno:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00
8. 6. – 2. 9.
SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Výstava představí současné poznatky 
o raně středověkém osídlení jižní části 
české kotliny – nejen hmotnou kulturu 
tohoto období, ale i  způsob života 
a duchovní představy.
8. 6. (17.00–22.00)
MUZEJNÍ NOC
NA SKOK KE STARÝM SLOVANŮM
Doprovodný program s ukázkami řemesel 
starých Slovanů – mletí obilí, vaření 
pokrmů, výroba keramiky, záušnic. 
Návštěvníci se seznámí s prací kováře, tka-
ním, dobovými zbraněmi a nástroji, 
budou mít možnost vyzkoušet si razit 
denáry.
• 17.00 – zahájení výstavy Slované v již-

ních Čechách
• 17.30 – 1. komentovaná prohlídka vý-

stavy
• 19.00 – komentovaná prohlídka celého 

muzea
• 20.30 – 2. komentovaná prohlídka vý-

stavy Slované v jižních Čechách
Přednášky:
12. 6. (17.00)
STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ. NENÁPADNÝ 
OSUDOVÝ OKAMŽIK NAŠICH DĚJIN
Přednáška J. Čechury z Katolické teolo-
gické fakulty UK, Praha.
14. 6. (17.00)
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ ANTROPOLO-
GIE
Antropoložka M. Horáková ze společnosti 
Labrys.
26. 6. (17.00)
SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Přednáška M. Parkmana z Prachatického 
muzea.
Stálé expozice:
HISTORIE ZLATÉ STEZKY
 A RENESANCE 
ŽIVOTNÍ POUŤ SV. JANA N.
 NEUMANNA A ŽIVOT V 19. STOLETÍ
VYTVOŘ SI SVŮJ HISTORICKÝ TERČ
Nechte se inspirovat sbírkou terčů 
z 19. století a vytvořte si vlastní terč.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 25. 7.
LEGENDY MEZI HRAČKAMI FATRA 
NAPAJEDLA
Výroba hraček ve Fatře Napajedla má 
dlouhou tradici. Pr yžové hračky se 
tu vyráběly již před 2. světovou válkou. 
Nafukovací hračky jak je známe dnes, 
vznikly ve Fatře v 70. letech minulého sto-
letí a dodnes v nich dokonale souzní jed-
noduchý tvar s výrazným barevným pro-
vedením. Řada hraček je stále rozšiřována 
o návrhy současných českých designérů. 
Mezi nové hračky patří Pes Bulík, Traktor, 
Formule, míče Black and White atd.

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.clubkandlak.cz
8. 6. (21.00)
MANIAK & DJ BLACK ANGELIKA & DJ 
EXKO
22. 6. (20.00)
RENNE DANG – Zmrdlife 3 tour

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Tel. 380 120 757
www.zuspt.cz 
6. 6. (18.00)
LETEM TANEČNÍM SVĚTEM
Večer Tanečního oboru ZUŠ
Městské divadlo
20. 6. (21.00)
NOČNÍ KONCERT NA DVORKU
Tradiční rozloučení se školním rokem 
n et r a d i č n ě  ve  ve č e r n í  a t m o s fé ř e 
na dvorku ZUŠ.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnostprachatice.cz
OSLAVY SV. JANA N. NEUMANNA
23. 6. (10.00)
POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. JAKUBA
S českobudějovickým biskupem V. Kroči-
lem
23. 6. (14.00–16.00)
PROGRAM PRO RODINY, KONCERT 
SKUPINY DRUHÝ DECH 
Park hospice
1. 7. (9.30)
POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. PETRA 
A PAVLA NA HŘBITOVĚ

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
7. 6. (14.00)
VESELÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Součástí bude Československá rotopedi-
áda 2018, Dům Křižovatka u parku Zlatá 
stezka 145
13. 6. (14.00)
PRAVIDELNÝ TRÉNINK V BOWLINGU
Club Byblos
18. 6. (9.00)
PŘEDPRÁZDNINOVÁ KNIŽNÍ DOPO-
RUČENÍ 
Klub přátel MK
Městská knihovna

20. 6. (14.00)
CO NOVÉHO V PRACHATICÍCH
Beseda se starostou města M. Malým 
(Dům Křižovatka u parku)
22. 6.
LÁNY – LETNÍ SÍDLO ČS. PREZI-
DENTŮ, LIDICE 
Autobusový výlet
Odjezd z Malého nám. v 7.00
27. 6. (14.00)
PRACHATICKÁ BUCHTA
Soutěž seniorských cukrářek a pekařek 
aneb Co si napečeme, to si také sníme.
Sklepy Staré radnice
28. 6. (14.00)
7. ROČNÍK HELIGONKÁŘSKÉ SHOW
Přehlídka seniorských amatérských 
hudebníků, součástí bude Československá 
rotopediáda (Štěpánčin park)

SENIOR POINT PRACHATICE
Tel.: 388 424 196
www.krebul.cz 
prachatice@seniorpointy.cz
1. 6. (10.00)
Setkání s autory výstavy – absolventy 
výtvarného oboru při ZUŠ O. Ševčíka 
v Písku (v rámci cyklu Um seniorů).
19. 6.
Putujeme autobusem, pěšky 100 km 
v rámci cyklu 100× jinak k výročí repub-
liky. 

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
4.–7. 6.
MEZINÁRODNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ 
ERASMUS+
ČR – Litva – Norsko
12. 6. (14.00)
EXKURZE DO KOMPOSTÁRNY
Sraz v Krumlovské ul. u odbočky ke kyno-
logickému cvičišti.
19. 6. (7.00)
EXKURZE DO PRAHY S E. HAVLOVCO-
VOU
28. 6. (7.30)
EXKURZE NA ŠUMAVU S P. FENCLEM  

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
2. 6.
NOVÉ ÚDOLÍ – JAKUBOVA CHÝŠE – 
NOVÉ ÚDOLÍ
Odjezd 8.30, vlak
9. 6.
CHROBOLY – LIBÍN (západ slunce) – 
PRACHATICE
3. ročník nočního pochodu
Odjezd 16.37, vlak
16. 6.
PUTOVÁNÍ
ZA JANEM N. NEUMANNEM
Odjezd 9.00, Kostelní nám.
24. 6.
POCHOD KRAJEM M. J. HUSA
Odjezd 8.08, autobus

OSADNÍCI  STARÝCH PRACHATIC
A OSTROVA
9. 6. (14.00)
„VÍTÁNÍ LÉTA“ PRO VEŘEJNOST
Soutěže, nafukovací skákací hrad pro děti.
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Hrajeme o celorepublikový rekord
Dům dětí a mládeže Prachatice zve všechny zájemce a hráče stolních 
her, aby se zapojili do celorepublikové akce – hry v 3iQ. Na různých 
místech v Prachaticích můžete 13. června 2018 pomoci pokořit 
celorepublikový rekord v počtu hráčů v této hře.
Do hry se můžete zapojit např. v DDM, Městské knihovně Pracha-
tice, ICM, ZŠ Zlatá stezka 240, ZŠ Národní, na městském úřadu 
či v dopoledních hodinách na Velkém náměstí.
Základním principem hry jsou dobře známé piškvorky a doporu-
čuje ji Česká pedagogická komora.

Jiří Machart, koordinátor akce v Jihočeském kraji

Městská knihovna pomáhá v regionu
Regionální středisko knihovnicko-informačních služeb je oddělení 
Městské knihovny Prachatice. Nabízí různé druhy služeb malým 
i větším knihovnám regionu. Tyto služby v současnosti využívá 
49 knihoven.
Jde například o konzultační a poradenskou činnost, pomoc při 
revizi a aktualizaci fondu, ale hlavně o poskytování výměnných sou-
borů knih. Do výměnných souborů jsou připravovány knižní 
novinky, které jsou, stejně jako ostatní služby pro knihovny, finan-
covány z dotace Jihočeského kraje.
V roce 2017 se nakoupilo 1602 nových knih. Celkově je pro 
knihovny regionu k dispozici více než 30 tisíc svazků knih. 
Do knihoven bylo rozvezeno 9244 svazků v hodnotě 2 348 978,– Kč.
Druhým rokem vyhlašuje regionální Jihočeská organizace SKIP 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků) Jihočeského knihov-
níka roku. Za rok 2017 převzalo ocenění šest knihovníků, mezi nimi 
i knihovnice z našeho regionu Milada Bošková z Obecní knihovny 
Chlumany. Martina Becková, metodické oddělení knihovny

Zlaté ocenění z Mozartovy Prahy
Klarinetový soubor Prachatice si přivezl zlaté ocenění z Mezinárod-
ního festivalu Mozartova Praha. Festivalový soutěžní koncert se 
konal 4.–5. května 2018 v libeňském zámečku.
Představili jsme repertoár od hudby klasicismu, romantismu přes 
impresionismus až k jazzové hudbě dvacátého století. Úpravy skla-
deb pocházejí téměř ve všech případech z vlastní práce, v jednom 
případě se podařilo převést jazzový standard skvělým způsobem 
nedávno zesnulému Františkovi Jančíkovi, kterému patří velký dík 
a stálá vzpomínka. Skvělé akustické podmínky pomohly získat sou-
boru patnáctou zlatou cenu. Zasloužili se o ni Jan Hovorka, Petr 
Chalupský, Tomáš Janoušek (klarinety), Jiří Pecka – basklarinet 
a Petra Sovová (sólový zpěv).

Jan Hovorka, Klarinetový soubor Prachatice, z. s.

Kulturní a informační služby
rozšiřují otevírací dobou

Se vstupem do nadcházející hlavní turistické sezony se naše provozy 
rozšiřují o víkendovou otevírací dobu. Infocentrum tak můžete 
navštívit kromě pracovního týdne (8.00–17.00 hodin) také v sobotu 
a v neděli od 9.00 do 16.00 hodin. To samé platí pro Galerii Dolní 
brána, kterou můžete navštívit ve dnech úterý až pátek v časech 
10.00–12.30 a 13.00–17.00 hodin a nově i po celý víkend od 9.00 
do 15.00 hodin.
Stejně tak budete mít možnost až do 30. září navštívit vyhlídkovou 
věž kostela sv. Jakuba Většího, a to od pondělí do pátku v časech 
9.00–11.30 a 13.30–16.00, o víkendu 9.00–11.30 a 13.30–18.00 
hodin. 
Tyto otevírací doby jsou platné až do 30. září 2018.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Seminář poradil jak na agresivitu
Anna Fialová (upro-
střed) se zúčastnila 
semináře Asertivita 
v  d e n n í  p r a x i 
v SeniorPointu Pra-
chatice. Jeho sou-
částí byly i humorné 
ukázky studentek 
SPgŠ Prachatice pod 
vedením lektorky 
Ivany Bečvářové. 
Účastníci se dozvě-
děli, jak se bránit 
agresivitě a manipu-
laci, jak předcházet konfliktům. Text a foto Hanka Rabenhauptová

Divadlo ke Světovému dni dárců krve
Světový den dárců krve si připomeneme představením Podivného 
divadla při DDM Prachatice ve čtvrtek 14. června od 16 hodin 
ve vile domu dětí.
Představení O pejskovi a kočičce je poděkováním všem dárcům krve 
i příznivcům dárcovství. Jeho cílem je také upozornit na možnosti 
dárcovství krve na Prachaticku a přiblížit návštěvníkům problema-
tiku dárcovství. V prostorách představení proto budou k dispozici 
informační materiály a pracovníci Českého červeného kříže budou 
odpovídat konkrétní dotazy.
Český červený kříž se propagaci dárcovství krve věnuje dlouho-
době. Letos již vyjelo sedm svozových autobusů pro dárce krve 
a za první čtvrtletí naši dárci darovali 127 litrů krve. Také se téměř 
100 dětí potýkalo se záludnými otázkami o významu krve a dárcov-
ství během soutěže mladých zdravotníků. Nejbližší svozový autobus 
vyjede 5. června v 7.00 hodin z Malého náměstí v Prachaticích a je 
zdarma.
Město Prachatice patří k podporovatelům bezpříspěvkového dár-
covství krve. Martina Vondrušková

Síťování sociálních služeb
Víte, co jsou sociální služby? Víte, kde a jak získat informace o soci-
álních a doprovodných službách? Chcete se vyjádřit k dostupnosti 
či kvalitě služeb na území ORP Prachatice?
Pak zajděte během června do Zimní zahrady MěÚ na výstavu, které 
poskytne prostor pro vaše názory. Nabízíme setkání – diskuzi 
nad sociálně zdravotní oblastí v  termínech 1. června ve 13.00 
hodin a 18. června 2018 v 18.00 hodin v Zimní zahradě prachatické 
radnice, Velké náměstí 3. Výstavu realizuje město Prachatice a SOS 
Šumavsko za podpory Jihočeského kraje a Evropské unie.

Hanka Rabenhauptová

Mezigenerační zahrada
v péči dobrovolníků

O revitalizaci zahrady se v dubnu 
a květnu postarali mezigene-
račně dobrovolníci a společnost 
KreBul s Klubem zdravotně posti-
žených a SeniorPointem Pracha-
tice. Zahrada u domu Zlatá stezka 
145 v Prachaticích se otevře 
15. června 2018 od 15.00 hodin. 
Program: burza sazenic, hudba, 

tanec, výstava a povídání o všem možném a třeba i nemožném.
Text a foto Hanka Rabenhauptová

Předejte životní zkušenosti
Je-li vám více než 18 let a máte rádi práci s dětmi, nenechte si ujít 
možnost stát se dalším z dobrovolníků v nízkoprahovém zařízení 
Klubu I.P. Přivítáme dobrovolníky s různorodými dovednostmi 
a životními příběhy. Kontakt: NZDM Klub I.P., tel. 723 206 051, 
e-mail klubip@portusprachatice.cz nebo osobně na adrese Velké 
náměstí 14, Prachatice. Jaroslava Mistrová, Hana Bártová
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Před koncem školního roku  se ohlédneme za projektem Se starostou 
ve škole.
V ZŠ Národní 1018 se prachatický starosta setkal s deváťáky. Žáci si 
pro něj připravili zajímavý program, který popsala žačka deváté 
třídy Lucka Švecová: „Dne 15. března 2018 byl u nás ve škole sta-
rosta města Prachatice Martin Malý. Součástí programu bylo před-
tančení deváťáků a následné prezentace absolventských prací. 
Ve zbytku času byl prostor pro dotazy a povídání s panem starostou 
ohledně středních škol a následného povolání. Také jsme se bavili 
o tom, jak se nám v našem městě žije a co bychom tu chtěli změnit. 
Tento program se celé naší třídě moc líbil a děkujeme panu staros-
tovi za ochotu a pozornost.“
Rozmanitý program čekal 
9. dubna 2018 na starostu 
města u „šesťáků“ v ZŠ Vod-
ňanská. V příjemné atmosféře 
Martin Malý zavzpomínal na 
svá školní léta prožitá právě na 
Vodňance. Také se dětem svě-
řil, že některé jejich paní uči-
telky učily dokonce i jeho. 
Vyprávěl o věcech, které měl 
rád, o své první lásce i o škol-
ním „průšvihu“ s rozbitým 
oknem. Při malém pohoštění 
jsme debatovali nad děním ve 
městě, jak to chodí, když se 
realizují různé projekty. Žáci 
prezentovali fotografie z různorodých akcí. Společně jsme pana sta-
rostu provedli školou a ukázali mu naši jídelnu, kde se právě svačilo 
o velké přestávce formou bifé systémem „sněz, kolik chceš“ s pest-
rou nabídkou pomazánek, ovoce, zeleniny nebo šlehaných tva-
růžků.
Šesťáčci Ondřej Pokorný a Jan Růžička také předvedli ukázku svých 
fotbalových triků. Na závěr návštěvy jsme si společně zazpívali. Pan 
starosta přinesl žákům  malou pozornost a věnoval do školní kni-
hovničky knihu o Prachaticích. Nezůstali jsme pozadu a také jsme 
pro něho měli připraven malý dáreček,“ vybrali jsme z dopisu žáků 
6. A ZŠ Vodňanská.
Ve žluté třídě MŠ Zahradní přivítalo starostu města Martina 
Malého 18 dětí s  učitelkami Ivou Ambrůzovou a Lenkou Vaněčko-
vou. Návštěva začala společným povídáním o školce, o tom, co děti 
rády dělají a čím by chtěly být, až vyrostou. Emička prozradila, že by 
chtěla být zdravotní sestřičkou, Martínek řezníkem, Jůlinka taxi-
kářkou. Další děti sní o povolání hasiče, policisty, autoopraváře 

a lékařky. Děti byly zvědavé a vyptávaly se, jestli chodil pan starosta 
také do školky. „Chodil jsem do školky k Tatranu. Tatínek mě tam 
každé ráno vozil na kole a pak jel do práce do Klimy,“ zavzpomínal. 
Během návštěvy děti zazpívaly písničky, zahrály na hudební 
nástroje a do hudebního doprovodu zapojily i pana starostu. Děti 
velmi pozorně sledovaly, když jim pan starosta ukázal, jak se vyrábí 
letadélko. Všichni se pobavili při zkušebních letech. Na konci 
návštěvy dostal pan starosta od dětí vlastnoručně vyrobený dáreček 
a na oplátku děti dostaly pastelky a pexeso, ze kterého měly velkou 
radost. 
Ve středu 9. května 2018 navštívil starosta města Prachatice Martin 
Malý hodinu vlastivědy ve 4. A ZŠ Zlatá stezka 240.

„Vysvětlil nám, co patří do roz-
počtu, k čemu slouží dotace, kde 
se berou peníze pro školy. 
My jsme se pokusili vyjmenovat, 
co nám v Prachaticích slouží 
ke sportu a zábavě. A kde by se 
mělo něco dostavět nebo opravit. 
Kluci navrhovali opravy na Tat-
ranu a že by se jim líbil skate-
boardový park. Většina třídy 
už věděla o plánované přestavbě 
plaveckého bazénu. Ale co 
všechno se tam musí udělat, 
to jsme netušili! Mluvili jsme 
ještě o areálu lesních her, o úpra-
vách na naší školní zahradě 

a o nové cyklostezce podél Blanice. Na konci hodiny Romana a Lukáš za 
celou třídu poděkovali panu starostovi za zajímavé informace. Všichni 
jsme dostali pexeso a hravý plán Prachatic – to se nám moc hodí 
do vyučování! Na panu starostovi bylo vidět, že má Prachatice rád,“ 
sepsali dojmy žáci s třídní učitelkou Alena Jírovou.
Projekt Se starostou ve škole zakončila v tomto školním roce 
návštěva starosty města Martina Malého v MŠ Krumlovská. Čtvrtá 
třída měla pro starostu připravený bohatý program. Na úvod 
návštěvy dostal starosta dárečky, které děti vlastnoručně vyrobily. 
Pak děti zpívaly, tančily, recitovaly a s nadšením vyprávěly, jak se 
těší do školy. Během návštěvy zasedl starosta za klavír a zazpíval si 
s dětmi píseň, poté vyrobil dvě létající vlaštovky, jednu pro holčičky 
a jednu pro chlapce. Mezitím mu děti vyrobily z papíru drobné 
dárky – čepici, auto i srdce. Na konci příjemného setkání rozdal 
Martin Malý dětem i paní učitelkám drobné dárky v podobě pracha-
tického pexesa, omalovánek víly Majolenky či hravé prachatické 
mapy.  Připravila Lenka Houšková, kancelář starosty

Základní škola Národní do svého programu ke Dni Země zařadila 
promítání filmu Prázdniny v Černobylu a besedu s hlavním prota-
gonistou filmu, fotografem Václavem Vašků. Při svém putování zjis-
til, že běžně dostupné zprávy o Černobylu nejsou v mnoha ohledech 
vždy pravdivé. Film dokumentuje stav oblasti po třiceti letech 
od havárie, nezabývá se jen budovami, krajinou, ale jde do hloubky.
Václav Vašků oblast navštívil, vyptával se lidí na jejich zkušenosti, 
pocity, osudy. Film a beseda byly připomínkou závažné události, 
která poznamenala celou planetu Zemi. Žáci osmých a devátých tříd 
i veřejnost zhlédli film téměř v tichosti. V následné besedě se dotazo-
vali nejen na situace z filmu, ale i na podmínky cesty do těchto míst, 

na život lidí v oblasti, zásobování potravinami a samozřejmě 
i na současný stav bývalé atomové elektrárny.
Díky počítačové hře Stalker se Černobyl stal známým mezi mladými 
lidmi ve světě. Mnoho z nich jej touží navštívit, berou to jako adre-
nalin a přes zákaz pronikají často i do uzavřené zóny. Místní lidé 
špatně vnímají „turistický“ zájem o tuto oblast, kde dodnes lidé 
umírají na následky havárie. S delším časovým odstupem Ukrajina 
i většina zemí světa na pomoc lidem a péči o zasažené území poně-
kud zapomíná. I mladým lidem v Kyjevě je líto, že většina lidí zná 
a vnímá z Ukrajiny jen Černobyl.

Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí

Základní škola Vodňanská má bohaté zkušenosti v oblasti spolu-
práce se zahraničními školami. Potvrzením toho je i navázání spolu-
práce se školou v Dobré Nivě.
Po více než roční „korespondenční“ aktivitě mezi dětmi nastal oka-
mžik, kdy se naše paní učitelky vydaly obhlédnout terén a zjistit, jak 
to u našich partnerů na Slovensku vypadá. Daleká cesta byla pro-
dchnutá očekáváním. Vřelé a srdečné přijetí bylo hned od počátku 
předzvěstí příjemně strávených chvil v dobronivské škole. Škola 
s 200 žáky leží v „dědině“, která má 1800 obyvatel a její příjemná 

atmosféra nás všechny naprosto pohltila. Krásné okolní prostředí, 
velká tělocvična, tenisové kurty, ale především přátelské a milé uči-
telky a učitelé. Milé uvítání, prezentace školy z úst žáků a pedagogů, 
ale i oficiální přijetí u pana starosty zahájily naši spolupráci. Zaznělo 
mnoho nápadů, plánů a myšlenek, které se budeme v budoucnu 
snažit realizovat.
Poznaly jsme nádherné místo, školu a mnoho stejně zapálených lidí, 
se kterými si v budoucnu můžeme vyměňovat zkušenosti.

Petra Sandanyová, ředitelka školy

Starosta hrál na klavír a taky se přiznal, že rozbil okno

Film o Černobylu sledovalo ztichlé publikum

V Dobré Nivě bolo dobre, výměna zkušeností bude pokračovat

Pane starosto, zazpíváme si. Martin Malý usedl za klavír v MŠ Krumlovská. Foto Lenka Houšková
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Sumář zápisů do mateřské školy
V první polovině května bylo možné v termínu předepsaném záko-
nem přihlásit děti k předškolnímu vzdělávání. V Prachaticích pro-
běhl zápis 9. a 10. května, kdy rodiče navštívili se svými dětmi 
vybrané pracoviště naší mateřské školy s možností je zde přihlásit. 
Věříme, že si všichni užili této malé sváteční události, i když pro 
některé zákonné zástupce mohl zápis být, řekněme, povinností, 
protože na děti, které k 31. srpnu 2018 (včetně) dosáhnou věku pěti 
let (a na starší) se vztahuje plnění povinného předškolního vzdělá-
vání. Více informací rodiče získali a stále ještě mohou získat 
od vedení Mateřské školy Prachatice.
Celkem o přijetí do mateřské školy podali žádost zákonní zástupci 
106 děti. „V Krumlovské ulici se zapsalo 15 dětí, v ulici Zahradní 30, 
v Nebahovské (v areálu nemocnice) byly zapsány čtyři děti, v České 
ulici 32 a v ulici Skalka 24 děti. V současné době je do maximální 
možné kapacity naplněno odloučené pracoviště mateřské školy 
v České ulici, v ostatních školách ještě několik volných míst zbývá. 
Zájemci o předškolní vzdělávání dětí v ulicích Krumlovská, 
Zahradní, Skalka a Nebahovská se mohou přihlásit i mimo stano-
vený termín zápisu,“ uvedla  ředitelka Mateřské školy Prachatice 
Helena Turková Kubátová s tím, že výsledky přijímacího řízení 
budou zveřejněny na webu a ve vývěskách MŠ od 8. června 2018 po 
dobu 30 dnů. Seznamy nejsou jmenovité, uvádějí se přidělená regis-
trační čísla dětí.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu 

Rekordmani školy
si odnesli originální diplomy

Již po osmaadvacáté se v ZŠ Zlatá stezka konaly 15. května 2018 
Rekordy školy. Sportovní areál patřil žákům I. stupně naší školy. 
Změřili své výkony v běhu, hodu míčkem a skoku do dálky. Vítězové 
všech kategorií reprezentují školu v lehkoatletické olympiádě, 
kromě žáků z 1. tříd, kteří do této soutěže nepostupují. Ocenění 
sportovci obdrželi drobné odměny, medaile a diplomy, o jejichž gra-
fickou podobu se postaral výtvarně nadaný osmák Jindřich Čejka. 
Jeho grafický návrh diplomů byl použit již v roce 2016.

Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka

Dům dětí zahájí letní činnosti
DDM Prachatice 1. června společně s dětmi oslaví jejich velký den 
tradičním dopoledním programem ve spolupráci s dalšími organi-
zacemi ve městě a odpolední oslavou nazvanou Domeček patří 
dětem. Zábavné odpoledne zahájíme v 15 hodin pohádkou O pej-
skovi a kočičce v sále DDM. V 16.30 hodin bude následovat pře-
hlídka činnosti zájmových útvarů.
O celorepublikové hře 3iQ informujeme na straně 8.
Poslední akcí před zahájením letní činnosti budou Slavnosti solné 
Zlaté stezky, kdy nás můžete 29. června 2018 od 13 do 19 hodin 
navštívit v parku u hospice. Určitě se nudit nebudete.
Od února přijímáme vaše děti na tábory, které máme připravené na 
letní prázdniny. Z nabídky jsou již skoro všechny obsazené. Poslední 
místa jsou na pobytové tábory 8.–15. července a 15.–22. července 
2018 do Nové Pece. Akce, které připravujeme, jsou součástí prázdni-
nového pasu, který vydává město. Budeme ho rozdávat i u nás 
v DDM od 1. června 2018. Václava Kubíčková, DDM Prachatice

Praktické maturitní zkoušky
jsou svátkem pedagogické školy

K l u b y  d r a m a t i c k é 
výchovy Střední peda-
gogické školy Pracha-
tice a prostory Muzea 
české loutky a cirkusu 
ožily. Spolu s dětmi 
MŠ Zahrádka a žáky 
ZŠ Vodňanská se staly 
svědky pr aktických 
maturitních zkoušek 
z dramatické a výtvarné 
výchovy plných pohád-
kových i dobrodruž-
ných příběhů.
Budoucí učitelé řídili 
d r a m a t i c k é  l e k c e 
v  rolích pohádkové 
babičky, víly, princezny, 
Kleopatry či kapitána 
lodi. Děti pomáhaly roz-
plétat kouzelná klu-
b í č k a  i  p o p l e t e n é 
pohádky, s Barvičkou 
navštívily barevné světy, vytvořily indiánský totem, zachránily 
princeznu z temného sklepení a naučily se čarovat. Žáci ZŠ se vydali 
na plavbu po Vltavě, aby poznali státní symboly, odhalili, kde 
domov můj a připomněli si tradice města i venkova. V dramatických 
lekcích směrovaných k mládeži královna Kleopatra poučila o mumi-
fikaci, selka ve slezském kroji připomněla důležitost tradic. Zamys-
let jsme se mohli nad tématy, co je štěstí, sen a snění, etika a zákony 
dnešní společnosti. Ivana Bečvářová

předmětová komise dramatické výchovy SPgŠ Prachatice 

Dobrovolníci pozdravují z Istanbulu
Obecně prospěšná společnost Kre-
Bul hostila v loňském roce Hâle 
Aslantaş a Seyita Ahmet Budaka, 
dva dobrovolníky z  Tureck a 
(na snímku). Evropská dobrovolná 
služba (EDS) umožňuje mladým 
lidem zapojit se do projektů rozví-
jejících solidaritu a toleranci. Díky 
spolupráci s Hodinou H z Pelhři-
mova, která má dlouholeté zkuše-
nosti s mezinárodními projekty, jsme mohli poskytnout těmto dob-
rovolníkům příležitost k setkávání s osobami se zdravotním postiže-
ním, studovat český jazyk, učit seniory angličtinu, pomoci vytvářet 
workshopy pro všechny cílové skupiny, účastnit se mezigenerač-
ního setkávání, multikulturního vzdělávání atd. 
Vedení a dobrovolníci KreBul, o. p. s. se rozhodli vycestovat 
do Turecka a setkat se s „našimi“ dobrovolníky právě v jejich pro-
středí. Pozvání jsme přijali od organizace Turkiye Avrupa Vakfi.
„Naši“ dobrovolníci již pracují, Hâle zůstala ve svém oboru a Seyit 
pracuje jako sociální pracovník pro rodiny s dětmi. Dobrovolníci se 
po půl roce opět setkali a poslali do Čech pozdravy s milými vzkazy 
přátelům, které si zde za své působení získali. Dobrovolníkům byly 
předány Youthpasy (certifikáty o absolvování EDS), cena Dobrovol-
ník s kytičkou města Prachatice a dárky z Čech. Jiří Gabriel Kučera Na registr řidičů brzy bez fotografi e

V současnosti je k vydání řidičských průkazů, paměťových karet 
a výpisů údajů z registru řidičů příslušný pouze úřad, v jehož územ-
ním obvodu má občan trvalé bydliště. To se změní od 1. července 
2018, kdy nastane tzv. částečné rozvolnění agendy řidičů.
Pro občana to znamená, že většinu svých požadavků (udělení a roz-
šíření řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu z důvodu 
výměny, ztráty, poškození, změny údajů, vydání výpisu údajů, 
vydání paměťových karet a mezinárodních řidičských průkazů) 
bude možné vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, který si občan zvolí. Úřad sám si pak pro účely vyhotovení 
dokladu opatří digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele a jeho 
digitalizovanou fotografii z evidence občanských průkazů, evidence 
cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému 
cizinců. Pouze v případě, že nebude možné z uvedených systémů 
fotografii získat nebo došlo-li k podstatné změně podoby žadatele, 
pořídí úřad fotografii při podání žádosti.
Beze změny zůstává řízení ve věci vrácení řidičských oprávnění, 
které bude možné pouze na úřadu příslušném podle místa trvalého 
pobytu žadatele. Ludmila Balčíková, registr řidičů
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v dubnu 2018

Radim Kneifl 
Tomáš Bauer

Daniel Prokop
Anna Draxlerová

Ze všech narozených dětí se opakovalo dvakrát jméno 
Anna. Jarmila Pešková, matrikářka

V dubnu 2018 se v Prachaticích narodilo 21 dětí:
11 chlapců a 10 děvčat.
Narozené děti od 1. do 30. dubna 2018 s trvalým pobytem 
v Prachaticích jsou čtyři a ke  zveřejnění jména a příjmení 
dali rodiče souhlas: 
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Po porodu opět zapějí
Členky ženského komorního sboru Maraveja 
předvedly své nové sborové oblečení 
9. května na májovém koncertě v Muzeu 
české loutky a cirkusu.

Zazněla směsice skladeb a capella, program 
obohatily nově nastudované skladby. Latin-
ským chorálem Laudate Dominus jsme 
zavzpomínaly na Františka Jančíka, jehož 
skladby jsou nedílnou součástí našeho reper-
toáru. Sbor se s posluchači na krátkou chvíli 
rozloučil 15. května v kapli hospice  koncer-
tem, před kterým vystoupil taneční soubor 
ze ZŠ Vodňanská. Jakmile sbormistryně 
Stáňa Machovcová porodí, chce sbor v čin-
nosti pokračovat. Jana Holá, Maraveja

Další medailové úspěchy
Z prachatické skupiny školy taekwon-do ITF 
Tong-il vyrazilo 28. dubna 2018 do Říčan 
u Prahy na závody Best of The Best osm 
závodníků: Jakub a Filip Harvalíkovi, Jirka 
Kuneš, Mário Pálka, Míra Zušťák, Katka 
Havrdová, Jirka Vít a Haštal Keltner. Přivezli 
celkem 12 medailí a navíc další zkušenosti. 
Závody se tedy dají hodnotit více než pozi-
tivně. Karel Kovář, prachatický oddíl

školy taekwon-do ITF Tong-il

Vydařený start triatlonistů
Do Prachatic se sjeli triatlonisté k prvnímu 
závodu Jihočeského poháru. Z pohledu 
domácích závodníků byl hodně vydařený. 
Zvítězil Erik Lorenc (ŠUTRI PT) hlavně díky 
vynikající jízdě na horském kole. Honza 
Hron skončil v celkovém pořadí třetí. Nej-
rychlejším během hodně stahoval náskok 
absolutního vítěze a oddílového kolegy 
E. Lorence. Doufejme, že nadějné vykročení 
do seriálu dvanácti závodů Jihočeského 
poháru nebyla náhoda. Miroslav Lorenc

Uzavřených sňatků ubylo
V roce 2017 v našem matričním obvodu vzniklo 46 manželství. Z tohoto počtu byly uza-
vřeny církevní formou dva sňatky – oba církví římskokatolickou v Prachaticích v kostele 
sv. Jakuba. Svatby s cizinci se konaly tři. Vždy se jednalo o ženy – o dvě občanky Slovenské 
republiky a jednu občanku Dominikánské republiky.
V loňském roce vzrostl i zájem o sňatky na tzv. jiném vhodném místě, bylo jich celkem 
sedm: v parku hospice sv. Jana N. Neumanna se konaly čtyři svatby, další v Radničním sále, 
v Podolí a v Chrobolech.
Uzavřeny byly i dva sňatky na nematričních obcích. To je možné, pokud alespoň jeden 
snoubenec má trvalý pobyt v příslušné obci. Tato manželství uzavírala starostka Vitějovic 
Lenka Tůmová a starosta Chrobol Oldřich Valouch.
Z celkového počtu všech uzavřených sňatků měl ve 33 případech alespoň jeden ze snou-
benců trvalý pobyt v Prachaticích.
V  roce 2017 bylo oproti roku 2016 uzavřeno o 11 sňatků méně.
Přehled svatebních obřadů za období 2014–2017

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Účinnou sebeobranu předvedl zkušený lektor
Praktická sebeobrana II. pro osoby se zdravotním 
postižením, seniory a další ohrožené skupiny byla 
pokračováním sebeobrany z loňského roku. Jiho-
české centrum pro zdravotně postižené a seniory 
o. p. s. akci zrealizovalo 16. dubna 2018 v rámci pro-
jektu Ochraňme sami sebe aneb Dny pro naši lásku, 
sebelásku za finanční podpory města Prachatice. Cel-
kem se přišlo podívat 16 lidí, a to nejen seniorů 
a osob se zdravotním postižením. Pod vedením zku-
šeného lektora sebeobrany Martina Hermanna si 
vyzkoušeli, jak se ubránit napadení, při nečekaném 
konfliktu se silnějším agresorem a nestát se obětí zlo-
dějů. Celá akce v Komunitním centru zdravotně 

postižených a seniorů v Prachaticích měla u účastníků velký ohlas. Na konci se ptali, kdy 
bude pokračování. Dita Orálková, sociální pracovnice

Trofeje odvezly týmy Rogačeva a Zvolena
Ve dnech 27. a 28. 
dubna se již po devate-
nácté konal Meziná-
rodní sportovní turnaj 
v malé kopané a ve 
volejbale, který organi-
zuje město Prachatice.
V letošním roce se spor-
tovního klání zúčast-
nilo celkem jedenáct 
týmů ze šesti  měst 
( Vo l a r y,  V i m p e r k , 
KÚ JčK České Budějo-
vice, Zvolen, Rogačev 
a pochopitelně Pracha-
tice). Týmy z partner-
ských měst si odvezly 
i trofeje za prvenství. 
Rogačev v malé kopané a Zvolen ve volejbale. Ocenění pro nejlepší sportovní tým získal 
Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice.
Celý turnaj provázelo příjemné slunečné počasí a přátelská atmosféra, která přetrvala 
i na společenském setkání v sále Národního domu.

Text a foto Vlaďka Blažíčková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Rok Celkem Církevní sňatky Jiné místo Oddávající nematriční obce
2014 53 8 5 2
2015 44 4 4 1
2016 57 9 1 1

2017 46 2 7 2
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Reprezentanti města Prachatice v malé kopané.
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Při kontrolách domácího vězení slýcháme i kuriózní výmluvy
Jana Kosařová – vedoucí prachatického střediska Probační 
a mediační služby ČR
Vystudovala Střední pedagogickou školu Prachatice, po maturitě 
pracovala jako vychovatelka v domově mládeže. V roce 1992 začala 
studovat nově vzniklou Teologickou fakultu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Studia ukončila v roce 1997, kdy nastou-
pila do katechetického střediska Biskupství českobudějovického. 
Od roku 2001 je jejím zaměstnavatelem Probační a mediační služba 
České republiky.

Jak jste se dostala k této práci?
 Na školení mediace v roce 2000 jsem se dověděla o nově vznikající 
instituci – Probační a mediační službě České republiky. Zaujala mne 
možnost vykonávat mediace jako profesionální mediátor. Netušila 
jsem, že převážná část mojí profesní kariéry bude v roli probátora. 
Nejprve v Písku, poté jsem přešla do Prachatic.

Probátor a mediátor. Co to znamená?
 Mediace znamená, že dvě strany, které se nemohou dohodnout 
nebo se potřebují dohodnout, přijdou k prostředníkovi – mediáto-
rovi a ten má za úkol jim zprostředkovat komunikaci tak, aby ply-
nula za důstojných podmínek, aby směřovala k cíli, aby pro ně byla 
srozumitelná, jednoduchá. Usnadňuje komunikaci mezi dvěma 
stranami. Probace je dohledová činnost nad podmíněně propuště-
nými, nad lidmi, kteří mají podmínku výkonu trestu s dohledem, 
nad lidmi s alternativními tresty nebo těmi, kteří mají nějaké opat-
ření od soudu a k němu patří dohled státu prostřednictvím probač-
ního úředníka. Kromě návštěv v bydlišti, zjišťujeme u takových lidí, 
zda mají legální zdroje obživy, případně, zda podle rozsudku soudu 
plní náhradu škody a vedou řádný život.

Které činnosti zajišťuje středisko Probační a mediační služby 
v Prachaticích?
 Všechna střediska Probační a mediační služby na území České 
republiky pracují ve všech fázích trestního řízení. Ve fázi předroz-
sudkové připravují podklady pro rozhodnutí státního zástupce 
a soudce. Vedou mediaci s pachatelem a poškozeným. Zjišťují mož-
nosti pro výkon alternativních trestů, tedy pro obecně prospěšné 
práce, domácí vězení … Probační a mediační služba po celou dobu 
působení na klienta směřuje práce probačního úředníka k odčinění 
škody a zmírnění následků trestné činnosti.

Kdo patří k vašim klientům?
 Kdokoli, kdo překročí zájmy, které stát chrání trestním zákoní-
kem, nebo kterému byla způsobena škody či újma. Spektrum lidí, 
kteří mohou s probačním úředníkem spolupracovat, je bohaté. 
Vzpomínám si na pachatele dopravní nehody, který nás kontaktoval 
sám a žádal pomoc pro paní, kterou při couvání srazil a těžce zranil. 
Zprostředkovali jsme jim kontakt. Proběhla mediace. Paní poškoze-
nou jsme provázeli po celou dobu trestního řízení, aby rozuměla 
tomu, co orgány činné v trestním řízení dělají a proč, jaké je její 
postavení v trestním řízení. Pachatel byl velmi slušný člověk a velice 
mu leželo na srdci, aby paní poškozené nahradil škodu. I v tom jsme 
dokázali pomoci. Tři probační úředníci prachatického střediska se 
nyní starají o 184 klientů v přípravném i vykonávacím řízení.

Co je klienty čeká, když přijdou poprvé na středisko v Prachati-
cích?
 Základní informace o tom, v jakém stádiu trestního řízení se 
nacházejí a jaké činnosti se od nich očekávají nebo jaké očekávat 
mohou – ze strany státu, pachatele, poškozeného … Následuje 
domluva o podobě spolupráce s probačním úředníkem směřující 
k naplnění trestů uložených soudem, k náhradě škody, ke stabili-
zaci sociálních poměrů a podobně. 

Trestní zákoník zavedl v roce 2010 domácí vězení. Jaké s ním 
máte zkušenosti?
 Z dosud uložených trestů domácího vězení a jejich výkonů plyne, 
že je to trest velmi obtížný, i když to na první pohled tak nevypadá. 
Zasahuje i sociální okolí odsouzeného nebo spolubydlící. Ukazuje 
se, že pro mnohé je i velký rozdíl mezi „Chci zůstat doma“ a „Musím 

být doma v přesný čas a po celou uloženou dobu“. Ne všichni dokážou 
podmínkám vyhovět. Při kontrole tak slyšíme výmluvy typu: 
„Už jsem nemohl to horko vydržet, tak jsem si musel dojít na pivo“ nebo 
„Manžel přijde hned, šel koupit synovi dudlík“. K perličkám v tomto 
směru patří argumentace: „Usnul jsem tak tvrdě, že jsem zapomněl, 
že nejsem doma, ale v hospodě“ – „Spal jsem u přítelkyně, ona by se zlo-
bila, že ji zanedbávám“. V případě, že trest domácího vězení odsou-
zený nedodržuje, soud mu jej přemění v trest odnětí svobody.

Nezaměstnanost je nízká, úřady práce evidují dostatek volných 
míst. Vyhovuje takový stav při shánění zaměstnání lidem 
s trestní minulostí?
 Lidé s trestní minulostí mají více pracovních příležitostí než dříve. 
Na rejstřík trestů se přesto zaměstnavatelé ptají a je pro ně překáž-
kou k přijetí zaměstnance.

Na 15. červen připadá Světový den proti násilí na seniorech. 
Patří důchodci k nejčastějším obětem trestných činů?
 Na Prachaticku ne. Nemohu říci, že obětí trestných činů je jedna 
konkrétní skupina lidí. Oběťmi jsou i lidé, kterým byla způsobena 
újma dopravní nehodou, zanedbáním nějaké povinnosti. Může 
to být silný zdravý muž stejně jako právě narozené miminko. Rov-
něž u úmyslných trestných činů může být obětí někdo, jehož sla-
bosti nebo jeho soucitu či dobroty jiný využije. Na jednom ze ško-
lení na práci s oběťmi trestných činů nám vyprávěla lektorka 
o lékařce, která se stala obětí svých pacientů. Ti k ní docházeli 
do ordinace, vyprávěli vymyšlené příběhy a z jejích životních úspor 
si udělali pravidelný příjem. Tyto osoby nepracovaly a lékařka byla 
jen jedním z lidských zdrojů, které podvedly a potom i vydíraly. 
Až ve fázi, kdy tlak na lékařku dosáhl nesnesitelného každodenního 
obtěžování doprovázeného vyhrožováním, byla ochotna si přiznat, 
že je obětí trestného činu a obrátila se na policii. Ta jí poskytla oka-
mžitou ochranu a krizovou intervenci, protože byla před zhrouce-
ním.

Při čem dobíjíte „baterky“?
 Možná to bude znít zvláštně, ale každé ráno se modlím za klienty.

Vyptával se Václav Malina.

12 červen 2018
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