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Starostův 
sloupek
Desátého března 
2019 byly zveřej-
něny výsledky hla-

sování o Rákosníčkovo hřiště. Pro naše 
město se tak stal tento den malým svát-
kem, protože jsme v hlasování uspěli.
Výsledky hlasování prokázaly, že i u nás 
v Prachaticích se dokážou lidé různých 
profesí a názorů sjednotit a pro dobrou 
věc táhnout za jeden provaz. Svátkem se 
stal tento den především pro ty, kteří kaž-
dodenním oslovováním, vzájemnou opo-
rou a spoluprací doslova vyburcovali ne-
malou část veřejnosti v Prachaticích 
k naprosto nevídané aktivitě, každoden-
nímu hlasování. Zaslaných téměř 85 000 
hlasů bylo ve srovnání s jinými lety této 
soutěže doslova ohromující až fantas-
tické. Podobně pochvalně se vyjadřovali 
i zástupci společnosti Lidl. Každý den 
jsem sledoval různé platformy a skupiny 
a měl tak možnost vnímat toto úžasné za-
pálení mnoha lidí v reálném čase. Bojo-
vali jste slušně a čestně!
Již máme za sebou první setkání se zá-
stupci společnosti Lidl a stavební fi rmy, 
která by měla stavbu tohoto hřiště zajiš-
ťovat. Myslím, že jednání bylo velice pří-
jemné a konstruktivní a velice rychle jsme 
se shodli na preferované lokalitě na sídli-
šti Pod Lázněmi a druhé spíše záložní va-
riantě na sídlišti v ulici Budovatelská. 
V době uzávěrky tohoto Radničního listu 
neznám většinový názor kolegů zastupi-
telů a veřejnosti, ale věřím, že i oni se 
k jedné z navrhovaných lokalit přikloní 
a podpoří ji.
Jsem přesvědčen, že počínání a hlasy nás 
všech brzy přeměníme ve skutečnost – 
nové místo pro naše děti – Rákosníčkovo 
hřiště. Moc všem děkuji a moc a moc gra-
tuluji. Věřím, že se brzy, nejspíše ve druhé 
polovině roku, sejdeme při jeho otevření, 
kde bych rád všem poděkoval osobně.

Martin Malý

Velikonoce s tradiční výstavou a pekáním vajec
Prachatice přivítají svátky jara nejen kulturními programy, ale i ojedinělou lidovou tradicí.
„Jedná se o takzvané pekání a sekání vajíček. Tento lidový zvyk je pozůstatek starých velikonočních her, 
kam patří i barvení vajec. Můžeme uvést, že barvení bylo pouze ženskou záležitostí a pekání a sekání 
vajíček byla naopak záležitost mužská. Postupně tento zvyk zanikal a dochoval se jenom u nás v Prachati-
cích. Hry s vajíčky se každým rokem odehrávají na místním hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla a přileh-
lém parkovišti. Tento zvyk začíná po skončení mše svaté na Boží hod, kdy se sejdou přátelé a rodina, aby 
tímto prastarým velikonočním rituálem přivítali svátky jara,“ vysvětlila vedoucí odboru kultury, škol-
ství a cestovního ruchu Jiřina Dolejšková.
Městská knihovna Prachatice připravuje velikonoční tvoření se Zdeňkou Lebedovou (9. 4. 
od 14 hodin a 17. 4. od 14 do 15 hodin) a ve spolupráci s SOS Prachatice velikonoční tvořivé dílny 
(18. 4. dopoledne).
Střední pedagogická škola chce navázat na úspěšnou a bohatě sdílenou loňskou velikonoční dílnu 
a podělit se o své dovednosti. Proto se její pedagožky rozhodly opět pořádat předvelikonoční 
workshop s výukou různých technik zdobení kraslic, pletení pomlázek a výměnou podnětů 
a nápadů. „Přijďte si ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14.00 hodin do prostor KreBul, o. p. s.,  Zlatá stezka 
145, netradičně ozdobit kraslice, uplést pomlázku nebo jen nasát jarní atmosféru. S sebou vezměte 
vyfouknutá vajíčka, stužky a hlavně dobrou náladu. Věříme, že velikonoční dílna přispěje k udržování 
ducha Velikonoc a stane se inspirací a výzvou ke kreativitě pro každého bez ohledu na věk či profesní 
zaměření. Probouzející se jaro se může stát obdobím, kdy k sobě budeme mít díky vzájemné spolupráci 
a předávání dovedností opět o trochu blíž,“ pozvala Jana Pavlíčková.
Senioři ČR – městská organizace Prachatice uspořádá 3.–5. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hodin 
tradiční výstavu prací seniorů v Muzeu české loutky a cirkusu na Velkém náměstí. „Vystavují 
na ní prachatičtí senioři a každoročně je jich zhruba pětadvacet. I letos budou k vidění klasické veliko-
noční dekorace, různými technikami dekorované kraslice, výrobky z proutí, papírů, z textilu, dřeva, per-
níku. Velkým tahákem je předvádění pletení pomlázek. Návštěvnost je tradičně vysoká. Podívat se chodí 
také mateřské a základní školy,“ uvedla Zdena Hrůzová s dovětkem, že Senior country klub SENSEN 
vyjíždí 15. dubna na velikonoční festival seniorských souborů do Dobřan u Plzně.

Zpracoval Václav Malina, foto Jiří G. Kučera
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Divadlo Pod čarou
si do Písku odvezlo hlavní cenu 
poroty i diváckou cenu z Festivalu 
amatérského divadla Štít. Autorské 
představení O 14 dní dříve aneb 
Svoboda nadvakrát pro něj napsal 
František Zborník. 

Věra Sosnarová
vyprávěla žákům ZŠ Národní 
o hrůzách gulagu. V různých mís-
tech Sibiře prožila 19 krutých let. 
O ruských táborech po 30 letech 
vynuceného mlčení promluvila 
teprve po listopadu 1989. 

Střední pedagogická škola po roce opět uspořádá předvelikonoční workshop. Jeho součástí bude výuka různých technik zdobení kraslic.
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Výsledné ceny tepla za rok 2018 mírně poklesly
Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. a město Prachatice infor-
mují o výsledných cenách tepla roku 2018. Oproti předběžné (zálo-
hové) ceně na rok 2018 se výsledná cena tepla a teplé vody snížila 
pro většinu odběratelů v průměru o více než jednu korunu za giga-
joule (GJ). Porovnání předběžných a výsledných cen je patrné z při-
ložené tabulky. Všem odběratelům tepla a teplé vody byl přeplatek 
vrácen v závěrečném vyúčtování za rok 2018.
Dosažená výsledná cena tepla představuje pro Tepelného hospodář-
ství Prachatice s. r. o. jednak úspěch v provozně ekonomické čin-
nosti, ale i pevný a dlouhodobý závazek vůči odběratelům. Udržet 
výslednou cenu se podařilo i přes velice nepříznivý vývoj v prodeji 
tepla. Oproti roku 2017 činila ztráta v prodeji tepla 5056 GJ a rok 
2018 se tak stal historicky nejslabším v prodeji tepla. Udržet cenu 
v těchto podmínkách bylo možné díky nastaveným opatřením např. 
v provozu kogeneračních jednotek, ceně zemního plynu a investi-
cím do modernizace provozu.
Důvodem ztráty v prodeji je skutečnost, že loňský rok byl v celém 
Česku podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ) nejteplejší od roku 1961. Kromě února a března byly 
všechny měsíce loňského roku teplotně nad normálem let 1981 
až 2010. Duben a květen byly dokonce teplotně mimořádně nadnor-
mální a šlo o nejteplejší duben a květen zaznamenaný na českém 

území od roku 1961. Leden, červen a srpen meteorologové hodnotí 
jako silně nadnormální. Tomu odpovídá i mimořádně nízký počet 
dnů, kdy byly v loňském roce splněny podmínky vyhlášky pro vytá-
pění ze soustav zásobování teplem, který se projevil právě chlad-
ným průměrem v době vytápění. Z 273 dnů (274 při přestupném 
roce) se průměrně topilo v posledním desetiletí 233 dnů, podle 
dlouhodobého průměru pak 239 dnů. V roce 2010 to bylo dokonce 
245 dnů, jenže v roce 2018 to bylo nejméně 191 dnů. Uvedené údaje 
vycházejí z celorepublikového průměru.
V Prachaticích klesla meziroční potřeba tepla na vytápění v letech 
2017 a 2018 o 10 %. Avšak konečnou spotřebu tepla v domácnostech 
ovlivňuje i spotřeba tepla na ohřev vody, takže konečná spotřeba 
tepla na vytápění a ohřev vody oproti roku 2017 poklesla o více než 
pět procent.
Současný vývoj klimatu naznačuje, že i letos můžeme očekávat další 
z teplotně nadprůměrných roků. V rámci kalkulace předběžných 
cen na rok 2019 jsme vycházeli jednak z prodeje tepla v loňském 
roce, který byl teplotně nadprůměrný, a z aktuálního prodeje tepla 
v kontextu s provozním plánem. I přes veškerá negativa spojená 
s prognózou nadprůměrných teplot došlo k zachování předběžných 
cen tepla na rok 2019 ve stejné výši jako pro rok 2018.

Petr Kolín, jednatel společnosti

Tabulka předběžných a dosažených výsledných cen roku 2018

ÚROVEŇ PŘEDÁNÍ ODBĚRATEL
předběžné ceny od 1. 1. 2018 Kč/GJ“ výsledné ceny za rok 2018 Kč/GJ“ výsledné ceny za rok 2018 Kč/kWh“

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

dodávka z primárního okruhu všichni odběratelé 512,40 589,26 511,40 588,11 1,84 2,12
dodávka ze sekundárního okruhu na patě objektu 608,20 699,43 607,00 698,05 2,19 2,51
dodávka ze sekundárního okruhu teplo v teplé vodě TUV 571,00 656,65 570,00 655,50 2,05 2,36
domovní kotelny plynové kotelny 550,50 633,08 549,00 631,35 1,98 2,27

Letošního desátého Fóra Zdravého města se zúčastnilo 106 občanů. 
Společně vybrali sedmnáct podnětů a v následné anketě jich bylo 
ověřeno sedm. Jsou to podněty, které se při hlasování v sále 
i následně v anketě umístily v první desítce:
– podpora II. stupně montessori,
– pravidelné konání městských trhů,
– rekonstruovat letní kino,
– dokončení knihovny,

– bezpečnost dětí v okolí autobusového nádraží (a v celém městě),
– upravit Malé náměstí,
– vznik denního stacionáře pro lidi s demencí a všechny cílové sku-

piny.
V anketě po Fóru Zdravého města hlasovalo 313 občanů.
Rada města schválila garanty odpovědné za řešení ověřených pod-
nětů a s výsledkem ankety byli seznámeni zastupitelé.

Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města a MA21

V anketě po Fóru Zdravého města hlasovaly tři stovky občanů

Informace o rekonstrukci
plaveckého bazénu

V únoru 2019 pokračovala přístavba saunového světa – stavební 
práce uvnitř objektu (vyzdívky v saunách, ochlazovací bazének), 
montáž vzduchotechniky včetně propojení na stávající část.
V bazénové hale byly dokončeny izolační stěrky bazénové vany 
a zahájena zátopová zkouška. Při napouštění se prokázala netěsnost 
u výtokové armatury, bazén byl proto vypuštěn a provedena oprava. 
Po opětovném napuštění bylo zjištěno, že úkap trvá, takže byl bazén 
opět vypuštěn a za přítomnosti dodavatele izolačního materiálu 
bude provedeno nové dotěsnění kolem výtoků a následně bude záto-
pová zkouška pokračovat. Pokládka dlažeb a obkladů bude zahájena 
po ukončení zátopové zkoušky a prokázání těsností bazénové vany.
V prostoru vířivky došlo k provedení montážních otvorů vč. odvr-
tání otvorů pro potrubí, vířivka byla odzkoušena (zátopová 
zkouška) a osazena.
V celém 1. nadzemním podlaží pokračují práce na obkladech, mon-
táže podlahového topení a následně betonové podlahy.
V 1. přízemním podlaží byla v souladu s harmonogramem zahájena 
montáž technologií vzduchotechniky a pokračují práce na vyrovná-
vacích jímkách. 
V malém bazénu je vše kompletně odstraněno, provádí se vybourání 
kanálků pro nové rozvody ve dně bazénku.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Vzpomínky na Karla Škáchu
Vzácný člověk, který měl rád lidi 
a dobrou muziku, zemřel 11. března 
2019. Bylo mu 74 let.
Karel Škácha se narodil v červnu 
1944. V Prachaticích pracoval v letech 
1968 až 1976 jako vedoucí laboratoře 
vodohospodářské správy, od roku 
1976 jako vedoucí oddělení laboratoří 
okresní hygienické stanice. V roce 
1990 se stal přednostou Okresního 
úřadu v Prachaticích, který vedl 
do jeho zrušení na konci roku 2002. 
Poté, až do odchodu na penzi, řídil 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v Prachaticích.

„Lituji každého, kdo přijde do důchodu a nemá co dělat,“ prohlásil 
v rozhovoru pro Radniční list v červnu 2014.
Byl vynikající muzikant a zpěvák, svým optimistickým přístupem 
ovlivňoval mnohé z nás. Pomáhal, radil, uměl naslouchat, když bylo 
potřeba. Předseda sboru Česká píseň Prachatice Jaroslav Černý 
napsal: „Karel Škácha byl člověk, na kterého se nezapomíná. Jak tiše 
žil, tak tiše zemřel … Nikdy neměl potřebu se mediálně ani na veřejnosti 
zviditelňovat, ale skutky, vykonané jeho přičiněním, hovoří za vše.“
Čest jeho památce. Jiřina Dolejšková, foto Václav Malina
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Dlouhodobý program poskytování finanční podpory z rozpočto-
vých prostředků města zájemcům o opravy a pořizování bytového 
fondu pokračuje. Rada města vyhlásila 2. kolo výběrového řízení 
na poskytnutí půjček pro rok 2019 do celkové výše jednoho milionu 
korun pro všechny vybrané žadatele. Lhůta na podání žádosti 
k účasti ve výběrovém řízení je stanovena od 1. do 30. dubna 2019.
Dle stanovených pravidel je možno poskytnuté finanční prostředky 

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

Pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a osadách 
zahájíme 3. dubna 2019. I v letošním roce bude probíhat 
ve středu, případně i ve čtvrtek, dle kapacitních možností Tech-
nických služeb s. r. o. až do konce října 2019. 
Připomínáme, že do nádoby na bioodpad patří pouze odpad rost-
linného původu (zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, 
květiny, kávový odpad a čajové sáčky, odpad ze zahrad – tráva, 
plevel, zbytky rostlin, listí, nastřihané větve, piliny, kůra apod.)
Do nádob vhazujte odpad pouze volně, ne v igelitových sáč-
cích! Objemnější množství bioodpadu lze odkládat zdarma 
do sběrného dvora v Krumlovské ulici.

Lenka Machartová, odbor ŽP MěÚ

Kam s nefunkční zářivkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou zářivkou, která pře-
stala svítit. V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka 
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se 
přinesla nová.
Od září 2012 se klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské 
unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme 
na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle míst-
nosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED 
žárovky. Má to ale jeden háček, pokud taková úsporka či LED 
žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do třídě-
ného skla. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyk-
laci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky v malém množ-
ství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších 
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 
Nejjednodušší je tedy vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu té nové. Další možnost je odevzdat ji ve sběr-
ném dvoře. Obsluha sběrného dvora od Vás zdarma zářivku pře-
vezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jejímu roz-
bití. Zpětný odběr světelných zdrojů pro město zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který také plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci.

Lenka Machartová, referent odboru životního prostředí

Oslavte s námi
největší křesťanské svátky!

Na Květnou neděli (14. 4.) si připomínáme slavný vjezd Pána 
Ježíše do Jeruzaléma. V 9.30 hod. si můžete nechat požehnat rato-
lesti (větvičky vrby, zlatého deště či jiné) na Kostelním náměstí. 
Bude následovat mše svatá. Odpoledne si projdeme křížovou cestu 
při výstupu na Libín ke kapli sv. Filipa Neriho (Patriarcha). Vychá-
zíme od kostela sv. Jakuba ve 14 hodin či od prvního zastavení kří-
žové cesty u lázní sv. Markéty ve 14.30 hodin.
Na Zelený čtvrtek (18. 4.) si připomeneme tzv. Poslední večeři 
Pána Ježíše při mši sv. v 18 hodin. Asi ve třetině mše sv. se rozezní 
zvony i varhany a pak umlkají až do sobotní noci.
Velký pátek (19. 4.) je dnem přísného postu, kdy si připomínáme 
Ježíšovo utrpení. V 9.30 hod. zveme děti a mládež na modlitbu kří-
žové cesty v kostele sv. Jakuba a v 18 hodin vás všechny na obřady 
Velkého pátku spojené s uctíváním kříže tamtéž.
Na Bílou sobotu (20. 4) se přijďte podívat k Božímu hrobu, který 
bude přístupný v kostele sv. Jakuba po celou Bílou sobotu 
až do večerní oslavy Vzkříšení, která začíná v kostele sv. Jakuba 
v 19.30 hodin. Jedná se o nejslavnostnější a také nejdelší mši svatou 
celého roku.
O samotné velikonoční neděli (21. 4.) budeme prožívat Slavnost 
Zmrtvýchvstání při obvyklých nedělních bohoslužbách v kostele 
sv. Jakuba (v 9.30 a v 18 hodin). 
Na velikonoční pondělí (22. 4.) vás zveme do kostela sv. Petra 
a Pavla, kde budeme tradičně slavit mši svatou v 11 hodin za dopro-
vodu České písně a Pošumavské komorní filharmonie.
Velikonočním pondělím však Velikonoce nekončí. Trvají celých 
padesát dní a končí v neděli 9. června slavností Seslání Ducha sva-
tého. Další informace najdete na www.farnostprachatice.cz. 

P. Dominik Ettler, farní vikář
Římskokatolická farnost Prachatice

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Dům dětí a mládeže připravil v rámci zájmových útvarů od 1. 
do 5. dubna 2019 uklízení různých částí Prachatic. Pedagogové 
z DDM si rozdělili jednotlivé úseky, které během tohoto týdne při 
pravidelné zájmové činnosti se svými kroužky budou uklízet. 
V rámci kampaně je budete moci zahlídnout při práci v okolí Skalky, 
SNP, parku Mládí, koupaliště Hulák, sídliště Ševčíkova, kolem are-
álu hřišť DDM, gymnázia, Parkánu. Marcela Vitoulová, DDM PT

Dostupnost vysokorychlostního internetu není pouze prioritou 
vlády ČR, ale též vedení města Prachatice, které má dlouhodobý 
zájem na zasíťování města Prachatice optickými kabely a umožnit 
tak přístup k vysokorychlostnímu internetu pro všechny občany 
města. Za tímto účelem přijala rada města usnesením podmínky pro 
případné zájemce pokládky optického kabelu. Do užšího výběru 
postoupily firmy T-Mobile Czech Republic a. s. a Starnet, s. r. o., 
v jejichž režii by měla být optická síť převážně vybudována. V rámci 
realizace optické sítě bude propojen též městský úřad s městem zří-

zenými organizacemi (prioritně základní školy a mateřská škola), 
které tak získají rychlejší a kvalitnější internetovou konektivitu ve 
srovnání se současným stavem (WiFi či připojení metalickým kabe-
lem). Zhruba do konce května rozhodne rada města o jednotlivých 
etapách zasíťování města s cílem realizovat první etapu ještě letos. 
Po dokončení všech etap se budou moci občané v zasíťovaných loka-
litách města připojit k vysokorychlostnímu internetu a získat mož-
nost sledovat oblíbené televizní pořady či filmy v nejvyšší dostupné 
kvalitě. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Půjčky z fondu rozvoje bydlení pro rok 2019 – 2. kolo

Zahajujeme pravidelný svoz bioodpadu

Vysokorychlostní internet v režii soukromých fi rem

Technické služby připravují kompost z loni svezeného bioodpadu. Pro občany města bude k odběru 
300 kg kompostu zdarma. Text a foto Rostislav Eichner, jednatel společnosti
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Parkování aut – problém, který 
zkrátka je tady a teď

Vážení spoluobčané, obracíme se na vás prostřednictvím Radnič-
ního listu se žádostí o spolupráci. Jednou z věcí, kterou je nutné 
řešit, je zvýšení míst k parkování aut, nejlépe v okolí vašich domovů 
– někde je možná plácek, který by šel využít třeba zpevněním vege-
tačními tvárnicemi, plocha jinak nevyužitá, chodník, odnikud 
nikam, co se stejně nevyužívá … Rádi bychom sesbírali vaše pod-
něty, které následně zapracujeme do databáze míst, která mohou 
být možná využita k parkování bez větších nákladů a rychle.
Pište nám, prosím, vaše nápady na rzeman@prachatice.eu a klidně se 
podívejte na naše webové stránky www.proprachatice.cz, kde jsou 
uvedené i fotografie realizací.

Robert Zeman, zastupitel města (PRO Prachatice)

Živé Prachatice informují
Zapojení veřejnosti do dění ve městě přikládáme v Živých Prachati-
cích velkou důležitost.
Jedním z důležitých bodů je vzájemná komunikace, součástí které 
jsou i informace o naší činnosti v městském zastupitelstvu. Z tohoto 
důvodu jsme prosadili v Radničním listu prostor pro příspěvky 
i opozičních politických subjektů zastupitelstva. Na základě tohoto 
podnětu vydala rada města Zásady pro vydávání Radničního listu. 
Pro tyto příspěvky máme k dispozici text o maximálně 950 znacích 
včetně mezer. V takto krátkém textu bohužel nebudeme moci 
popsat naše návrhy ani komentovat výsledky. Pro zájemce o naši 
činnost tedy doporučujeme sledovat jak záznamy z konání měst-
ského zastupitelstva, tak seznámení s naším programem na www.
ziveprachatice.cz, aktuální dění a komentáře na www.facebook.com/
ziveprachatice a www.instagram.com/ziveprachatice. Můžeme se 
potkat při setkáních s veřejností, případně po dohodě i jednotlivě.

Jakub Nepustil, zastupitel města (Živé Prachatice)Zůstane Kralova vila prázdná?
Kralova vila v Nádražní ulici (bývalé jesle a MŠ) byla v minulosti 
spolkem Živá vila úspěšně využívána coby úspěšné kulturní cent-
rum s širokým nadregionálním přesahem. Po dobu dvou let jsme 
zde pořádali koncerty, přednášky, divadelní představení či verni-
sáže. Také jsme se starali o údržbu objektu včetně velké zahrady, 
objekt jsme vyklidili, vymalovali, odstranili plíseň či vyměnili 
některá rozbitá okna.  Členové našeho spolku vytvořili ze zanedba-
ného místa, které se nachází na velmi frekventovaném úseku (vla-
kové nádraží – centrum města), opět důstojné prostředí.
Bohužel v roce 2016 nebyla prodloužena nájemní smlouva a vila se 
opět stala nevyužívaným prázdným objektem. Následně byla prona-
jata Městské správě domů a bytů (MSDB) a Technickým službám 
města Prachatice (TS), aby sloužila jako sklad pro vánoční dekorace. 
Takové využití je pro budovu s nespornou architektonickou hodno-
tou urážející. Navíc jsme díky komentované prohlídce, kterou jsme 
mimořádně v domě dne 30. 9. 2018 v rámci Dne architektury pořá-
dali, zjistili, že se zřejmě jednalo o pouhou zastírací záminku – dům 
nebyl využíván jako sklad ani k jiným účelům MSDB. Takové jed-
nání není důstojné od orgánu, který má pečovat o město. Není ani 
slučitelné s tvrzením, že město se chová jako řádný hospodář. Je jen 
důkazem toho, že vedení města účelně zanedbalo a zadusilo snahu 
mladých lidí podílet se na kulturním dění ve městě.
Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. Dlouho-
době prázdný dům představuje pro svou lokalitu potíže a přitahuje 
negativní sociální jevy. Jelikož jsme od Jihočeského kraje získali 
informaci, že i letos zůstane přeložka silnice II/141 v úseku Pracha-
tice – Těšovice (kvůli které je vila odsouzena k demolici) v akcích se 
střední prioritou (tedy s možnou realizací za 5–10 let), rozhodli 
jsme se znovu zažádat o pronájem Kralovy vily. Nabízíme, že se 
o dům i jeho okolí budeme starat, budeme ho udržovat a naší aktivi-
tou znovu přispívat k oživování kulturního života ve městě. Navíc 
bychom na vlastní náklady opět prováděli drobné opravy a zajistili 
tak, aby dům, jehož architektonickou hodnotu potvrdili přední 
odborníci z oboru i Ministerstvo kultury ČR, nadále zbytečně 
nechátral. Alespoň do doby, než bude naprosto jasné datum 
výstavby přeložky.
Naši žádost prozatím rada města odložila. Na dotaz zaslaný MSDB 
a TS v polovině února, který se týkal současného využití budovy, 
jsem v době psaní tohoto článku (9. března) nedostala odpověď.

Barbora Koritenská, předsedkyně Živá vila, z. s.

V posledních dnech se na mě obrátili někteří spoluobčané bydlící 
na Velkém náměstí. Tito spoluobčané v minulých letech dostávali, 
tak jako jiní obyvatelé okolních ulic centra Prachatic, parkovací 
kartu umožňující zdarma parkování na náměstí, kde žijí. Jedná se 
o občany, kteří vycházejí, i dle mé vlastní dlouholeté zkušenosti, 
městu v průběhu roku vstříc např. tím, že v průběhu organizování 
významných akcí tolerují veřejnou produkci apod.
Právě pro některé z těchto spoluobčanů bylo překvapením, když 
na kalendářní rok 2019 jim bylo odepřeno vydání parkovací karty 
s odkazem na obecní vyhlášku č. 5/1998. Z městského úřadu byla 

těmto spoluobčanům odeslána odpověď, že jejich žádost nesplňuje 
pravidla s odkazem na Správní řád 500/2004 Sb., což je vskutku 
kuriózní.
PARKOVÁNÍ je samosprávná záležitost každého města. Rada se má 
zabývat žádostí, ze strany občanů, což se nestalo. Proč nepřehodno-
tit změny v předpisech naší samosprávy ve prospěch nás, občanů, 
po 20 letech od vydání této vyhlášky. Co říci na skutečnost, proč 
parkování na Velké náměstí i pro tyto občany v minulých letech šlo 
zajistit a v letošním kalendářním roce to nejde?

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)

Městský architekt
přispěje ke zlepšení prostředí

Zastupitelstvo města v prosinci loňského roku odsouhlasilo v rámci 
rozpočtu na letošní rok zřízení nové pozice městského architekta. 
Ten by měl nově pomáhat při rozvoji města, od formulace a každo-
ročního naplňování strategického plánu, řešení územního plánu 
resp. jeho změn, přes nejrůznější záměry města nejen investičního 
charakteru až po konzultační činnost ve vztahu k záměrům dalších 
investorů. Koncepčně zaměřený městský architekt bude sledovat 
žádoucí prostorový vývoj města a nastavování vhodných parametrů 
jeho architektonického a urbánního vývoje. Aktivity v těchto oblas-
tech totiž v budoucnu vyvolávají další důsledky, na které je žádoucí 
předem myslet.
Městský architekt bude spolupracovat s městským úřadem, a to rov-
něž v oblastech výkonu státní správy, s cílem koordinovat zájmy 
města s úřadem řešenými úkoly. Stavební úřad bude pracovat s vyjá-
dřeními města uplatněnými na základě jeho doporučení. Poskyto-
vat bude konzultace úřadu územního plánování. Pomáhat bude při 
formulaci zadání nejrůznějších projektů města.
Městský architekt bude konzultantem schopným přesně formulovat 
požadavky hájící zájmy města, aniž by bránil vzniku kvalitního 
urbanismu a architektury.
Městský architekt bude schopen komunikace s odbornou i laickou 
veřejností o městě. Současně bude umět přenést její výsledky 
do podkladů pro následné rozhodování orgánů města.
Městský architekt bude svými nápady iniciovat postupné zlepšování 
města. Kromě zásadních námětů dlouhodobého strategického cha-
rakteru se přitom může jednat také o drobnosti bezprostředně zpří-
jemňující každodenní život.
Městský architekt nebude zaměstnancem města, nýbrž externím 
odborníkem nasmlouvaným na zhruba 300–400 hodin za rok. 
Aktuálním úkolem je provedení výběrového řízení a vybrání ucha-
zeče, který bude co nejvíce splňovat představy města i s ohledem 
na výše zmíněné předpoklady činnosti městského architekta. Počá-
tek jeho působení předpokládáme na přelomu léta a podzimu.
Metodická podpora a vstřícná součinnost s Českou komorou archi-
tektů nám dává naději, že výběrová komise zvolí pro Prachatice nej-
vhodnějšího kandidáta. Miroslav Lorenc, místostarosta města (ANO)

Udělování parkovacích karet na náměstí
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Rok 1992 (1)

Okresní živnostenský úřad se od 1. ledna nachází v Kasárenské 
ulici (budova bývalého vedení OPS). * Od počátku února používají 
strážníci městské policie v Prachaticích pověstné botičky zamezu-
jící automobilistům odjet z „místa činu“. * Agrární republikánská 
strana pořádá ve čtvrtek 5. března v 16.00 hodin v restauraci 
Družba ustavující schůzi. * V úterý 10. března proběhla v okresním 
městě ustavující schůze volebního štábu Liberálně sociální unie, 
která představuje koaliční partnerství tří politických stran (Zelení, 
ČSS a Zemědělská strana). * Dne 17. února bylo ofi ciálně zahájeno 
předkolo první vlny kupónové privatizace. * Občanské hnutí 
oznamuje, že v sobotu 11. dubna navštíví náš okres premiér české 
vlády Petr Pithart a s občany pobeseduje v městském divadle Pra-
chatice. * Služba kriminální policie v Prachaticích upozorňuje: 
V současné době dochází ke zvýšenému počtu případů vloupání 
do bytů, zejména v panelových domech. * Pro potřebu výjezdové 
skupiny Policie České republiky, okresní ředitelství Prachatice, byl 
z Prahy přidělen nový Opel Frontiera 2,4 i. * Město Prachatice 
disponuje úhrnnou částkou 39 miliónů 700 tisíc korun, ze kte-
rých mohou být pokryty jeho potřeby pouze v nejnutnějším roz-
sahu a prakticky všechny položky rozpočtu jsou oproti skutečné 
potřebě „očesány“. Poprvé je rozpočet zatížen náklady na bytové 
hospodářství vzhledem k tomu, že byty vloni přešly do vlastnictví 
města. Na jejich údržbu, včetně nebytových prostorů, správy 
a zálohy na nákup tepla, je potřeba 6 550 000 korun. Pokryto je 
zatím pět milionů. * Mimořádné zasedání městského zastupitel-

stva se sešlo v pátek 10. dubna v prachatickém divadle. Programem 
jednání byla dražba nabídek na prodej nemovitostí v majetku 
města, projednání správy vodovodů a kanalizace ve vztahu k s. p. 
JiVaK a další. * 500 podpisů pod protestem občanů: Stavby 
v prolukách Zvolenské nechtějí! * Červnové volby do zákonodár-
ných sborů vyhrála v prachatickém okrese koalice ODS – KDS. 
* Do dražby, která se konala 24. června v městském divadle, byla 
z prachatických provozoven zařazena samoobsluha v Poštovní 114 
za vyvolávací cenu 30 tisíc korun. * Funkci starosty převzal po ing. 
Černém ing. Miroslav Bojanovský, stalo se tak na mimořádném 
zasedání městského zastupitelstva dne 1. července. * Od 1. července 
došlo ke zdražení vodného a stočného pro podnikatele 
na 7,60 Kčs vodné a 5 Kčs stočné. V domácnostech zůstává cena 
vodného 1,50 Kčs a stočného rovněž 1,50 Kčs. * Popelnice 
na separovaný sběr byly v září rozvezeny po Prachaticích. Cekem 
74 plastových popelnic je určeno pro papír (červené) a sklo a por-
celán (zelené). * Do zrekonstruovaného objektu v Poštovní ulici se 
v září nastěhoval Úřad práce. * Již více než rok byly objekty 
a pozemky na Lázních svaté Markéty nabízeny k odprodeji. Přes-
tože se pověřila prodejem i realitní kancelář, žádný vážný zájemce 
se o hodnotu třiceti čtyř miliónů, na kterou byly Lázně odhadnuty, 
nepřihlásil. Zastupitelstvo přijalo nabídku dvou prachatických 
lékařů, kteří respektují cenu a jsou připraveni Lázně za ni odkou-
pit. * Na prosincovém jednání zastupitelstva byl projednáván 
záměr vybudovat na soukromém pozemku za odbočkou na Lázně 
od silnice na Volary areál s benzinovou pumpou, občerstvením 
a možnosti relaxace a oddechu. Vybral Pavel Fencl.

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

Prachatičtí včelaři se v sobotu 2. března 2019 sešli na vý-
roční členské schůzi. O čem jednali?
Zhodnotili jsme, jak se v roce 2018 dařilo včelkám a jaké 
byly výnosy medu. Rok 2018 byl charakterizován jako teplý 
a suchý, což by z laického pohledu mělo nahrávat včelařům. 
Bohužel skutečnost byla úplně jiná. Rychlé jarní oteplení 
způsobilo, že příroda se rychle rozvinula a všechny stromy 

naráz rozkvetly. Bohužel to bylo v době, kdy včelky nebyly ještě v plné síle. Vzhledem 
k velikému suchu nebylo tolik nektaru. Z hlediska výnosu medu to stačilo k tomu, že ještě 
květový med, i když v omezeném množství, se podařilo vytočit, jenže dlouhotrvající su-
cho mělo za následek, že byla ukončena snůšková doba a medovicový (tmavý) med ne-
byl žádný. Snůškové období tak skončilo v polovině července a včelaři museli neprodleně 
začít krmit, neboť platí „co včelkám jsi vzal, musíš vrátit formou krmení cukrem“. Přes-
tože naše organizace má 144 členů, její členská základna stárne. Staráme se o mladé 
včelaře, ale to nestačí, abychom je přesvědčili, aby se zapojili do práce výboru nebo jako 

komisaři. V naší organizaci chovají členové v průměru 1120 včelstev.

Hodnotili jste i spolupráci s městem?
Naše členská schůze zhodnotila i dlouhodobou dobrou spolupráci s představiteli města 
Prachatice. Město nám vychází vstříc a podporuje činnost naší organizace. My na oplátku 
reprezentujeme naši zemi, ale především Prachatice. Děkujeme vedení města i střední 
pedagogické školy, že nám umožní konat členské schůze v jejích prostorách. 

Na co se zaměříte v roce 2019?
Značnou pozornost věnujeme vzdělávání našich včelařů. Plán úkolů na rok 2019 mimo 
jiné obsahuje i další poznávání včelařů v jiných zemích. Chceme navštívit včelaře v Ru-
munsku a v Rakousku. Činnost naší základní organizace táhne skupina nadšenců. O tom, 
že to dělají dobře, svědčí skutečnost, že zájezdy a kulturní akce, které pořádáme, jsou již 
daleko dopředu plně obsazeny. Naši včelaři se svými včeličkami jsou připraveni vypro-
dukovat tolik medu, abyste byli všichni v roce 2019 spokojeni. Václav Malina

Na slovíčko … s Vladislavem Ženíškem, jednatelem ZO ČSV, z. s. Prachatice 

Nové koupelny na náměstí Přátelství

Město Prachatice má druhý nejlepší web v kraji 

Město Prachatice připravuje na první pololetí tohoto roku další 
bytový dům pro rekonstrukci sociálních zařízení. Letos se dočkají 
nájemníci v domě čp. 688–689 na náměstí Přátelství. Předpoklá-

dáme zahájení stavby v dubnu a dokončení podle smlouvy o dílo 
do 90 dnů. Jde opět o 26 koupelen v ceně 6,2 milionu korun včetně 
DPH.  Jan Plánek, odbor investic

Prachatice obhájily druhé místo v krajské soutěži Zlatý erb 2019 – 
nejlepší webové stránky města. Ocenění přebral v Secesním sále 
na Krajském úřadě v Českých Budějovicích místostarosta města Jan 
Klimeš.
Organizátorem soutěže je Spolek Český zavináč. Do 21. ročníku sou-
těže se aktivně zapojily obce, města a regiony z celé České republiky. 
Oficiální záštitu poskytly Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Minis-
terstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdru-
žení místních samospráv ČR. Petr Vobejda, vedoucí odboru infor-
matiky krajského úřadu, kladně ohodnotil webové stránky měst 

a obcí, které jsou přívětivé občanům a mají vysokou informační 
hodnotu. Vysvětil, že výsledné hodnocení je součtem bodů za jed-
notlivé oblasti, které porota hodnotila. Podotknul, že ve velké kon-
kurenci kreativních, inovativních i technicky dokonalých webových 
stránek, uspěli opravdu ti nejlepší. „Přeji vám, aby vaše webové 
stránky byly nejenom technicky dokonalé, ale aby měly i takové flui-
dum zamilovanosti,“ dodal Petr Vobejda. Vedení města poděkovalo 
zaměstnancům prachatického úřadu, kteří se na tvorbě a aktuali-
zaci webových stránek podílejí, za jejich práci a snahu je nadále roz-
víjet.  Lenka Houšková
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Kulturní a společenský servis na duben 2019 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612, galerie@prachatice.eu
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
3. 4. – 3. 5.
EXLIBRIS 
382 grafických listů exlibris z meziná-
rodní soutěže. Vernisáž 2. 4. od 17.00 
hodin, hudební vystoupení Š. Daniel, žák 
ZUŠ Prachatice.
3. 4. (19.00)
BERÁNEK MĚSÍC
Hudebně poetický večírek ke 105. výročí 
úmrtí Ch. Morgensterna. Účinkují: 
H. Patrasová, studentky SPgŠ a „Nové 
dechové trio“ (J. Janutka – hoboj, 
P. Bušek – klarinet a J. Sebera – fagot).

MĚSTSKÉ DIVADLO
2. 4. (19.00)
KDO JE TADY ŘEDITEL
Švandovo divadlo – vyprodáno.
7. 4. (10.00)
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
Divadlo SemTamFór
Inscenace o úplně obyčejných věcech, jako 
je strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, 
proč je dobré mít střechu nad hlavou 
apod. Příběh pro děti od tří let, mladistvé 
a každého, kdo má smysl pro humor.
10. 4. (19.00)
F. Roger - Lacan: CRAVATE CLUB
Divadelní společnost DuEt – vyprodáno.
12. 4. (19.00)
DRAHOSLAVA SATOROVÁ
A EVA TORNOVÁ
Netradiční koncert s unikátním spojením 
cembala a klavíru. Zazní hudba barokní, 
romantická i 20. století, oba nástroje tak-
též zahrají společně. E. Tornová se věnuje 
činnosti koncertní i pedagogické, nahrává 
pro Český rozhlas. D. Satorová působí 
v ZUŠ Prachatice a věnuje se sólové 
a komorní hře.
13. 4. (19.00)
Jan Duchek: NOVÉ TV
Kočovné divadlo Ad Hoc
Kabaretoidní představení o jedné televizní 
stanici a o věku informací. Představení 
může obsahovat zbytky skořápek lidských 
příběhů a stopy současnosti.
16. 4. (19.00)
RADŮZA A KAPELA
Vyprodáno.
23. 4. (19.00)
Jan Toman: ÍRÁN
Cestopisná přednáška CK Ocean. Po sto-
pách Alexandra Velikého až do dějin staro-
věkých říší Elamitů, Médů, Achajmenovců 
a Sasánovců. 
24. 4. (19.00)
JANEK LEDECKÝ
Akustické turné 2019. Hity v akustických 
aranžích, dojde i na Žentour a coververze 
hudebníkových největších vzorů, jako 
jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.
26. 4. (19.00)
J. Hruška: NÁVRAT DO HOTELU BLAC-
KOUT
Šumavský ochotnický spolek Prachatice

Mojžíš, Izák, Eliáš, Ráchel a Sára se vrací, 
aby společně oslavili roční výročí svatby 
Eliáše s Ráchel …  Hrají: M. Fuchs, K. Ště-
p á n ,  M .  G r o s ,  L .  Ku t te n b e r g ov á , 
K. Pechová, V. Škorpil. Režie, scénář, 
výprava a hudební dramaturgie: J. Hruška. 
Hra není vhodná pro diváky mladší 16 let!

SÁL NÁRODNÍHO DOMU
25. 4. (19.00)
MIROSLAV DONUTIL
Populární herec, bavič, vypravěč se svojí 
show Cestou necestou. Skvělé historky, 
nové příběhy a zážitky. Vtipné komentáře, 
které mají nadhled i osobitý humor a často 
se dotýkají Donutilových přátel či kolegů.

VELKÉ NÁMĚSTÍ
30. 4. (17.00)
ČARODĚJNICKÝ SLET
Soutěže pro děti pod taktovkou hudebně-
-divadelní skupiny Rybníkáři, skákací 
hrad, střelnice, malování na obličej. Buř-
tíky na opečení s sebou.

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

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

INFOCENTRUM
Velké nám. 1, tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00

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

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
2. 4. (19.30)
ZELENÁ KNIHA
Komedie, drama USA. Přístupný od 12 let. 
Titulky.
4. 4. (17.00)
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný film Belgie. Přístupný. České 
znění.
9. 4. (19.30)
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama ČR. Přístupný od 12 let.
11. 4. (17.00)
CAPTAIN MARVEL
Akční, dobrodružný, sci-fi USA. Přístupný 
od 12 let. České znění.
11. 4. (19.30)
CAPTAIN MARVEL (3D)
16. 4. (16.00)
KOUZELNÝ PARK
Animovaný, dobrodružný film USA, Špa-
nělsko. Přístupný. České znění.
16. 4. (18.00)
KOUZELNÝ PARK (3D)

18. 4. (19.30)
PAŠERÁK
Krimi, drama USA. Přístupný od 15 let. 
Titulky.
23. 4. (19.30)
LOVENÍ
Romantický, komedie ČR. Přístupný 
od 12 let.
25. 4. (19.30)
TERORISTKA
Drama, komedie ČR. Přístupný od 12 let.
30. 4. (17.00)
AVENGERS: ENDGAME
Akční, sci-fi, komedie USA. Přístupný. 
České znění.
30. 4. (19.30)
AVENGERS: ENDGAME (3D)

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
1.–30. 4.
Monika Žemličková: ZEMĚ (Home)
Autorka se věnuje malbě, kresbě a grafice.  
Vernisáž 1. 4. od 17.00 hod.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké náměstí 43
www.nm.cz, tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne  09.00–17.00
do 16. 4.
PROFESE SCÉNOGRAF
Cílem výstavy je atraktivní formou před-
stavit to nejzajímavější z fondu scénogra-
fie Divadelního oddělení Národního 
muzea. Všímá si vývojových etap, stylo-
vých souvislostí, nejvýraznějších osob-
ností.
3.–5. 4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENI-
ORŮ
8. 4. (19.00)
IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS
Trochu hokej, trochu divadlo!
PILULKY ze SPgŠ Prachatice vs. MEAN-
DRY z Brna. Dva týmy, přísná rozhodčí, 
okouzlující konferenciérka a vy můžete 
rozhodnout, o čem se bude hrát, a hlaso-
vat, který tým se vám více líbil.
24. 4. (10.00)
O CÍSAŘOVÝCH NOVÝCH ŠATECH
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi. Vydejte se 
s námi do pohádky, kterou nejen uslyšíte, 
ale můžete si na ni také zahrát.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
2. 4. – 26. 5.
HISTORIE SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE – 
PSI VE SLUŽBĚ
Výstava o dějinách využívání a výcviku 
psů u bezpečnostních složek, výcvikových 
zařízeních a osobnostech služební kynolo-
gie.
2. 4. (17.00)
HISTORIE CHOVATELSKÉ STANICE 
A PODDŮSTOJNICKÉ ŠKOLY PSO-
VODŮ V LIBĚJOVICÍCH
Přednáška: J. Rulc
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23. 4. (17.00)
ŽIVOT A DÍLO JAPONSKÉHO BOJO-
VÉHO GÉNIA
Přednáška: V. Šlapák (Ústav světových 
dějin FF UK Praha).

SKLEPY GALERIE NEUMANNKA
16. 4. (18.00)
MARAVEJA
Jarní koncert
Poprvé zazní živá hudba v nedávno odkry-
tých prostorách. Rezervujte si místa, sle-
dujte stránky galerie.

GALERIE NEUMANNKA
Tel. 388 310 326, www.neumannka.com
neumannkaprachatice@gmail.com
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 29. 5.
Nábytek JAVORINA – Verní svojim kore-
ňom
Vztah k přírodě, řemeslná zručnost 
a smysl pro design (viz www.javorina.eu).

NEUMANNEUM – KLÁŠTER BOROMEJEK
Neumannova 142
Tel. 723 842 422
Otevřeno:
út, st. čt  9.30–12.30 13.30–15.30
(mimo otevírací dobu na uvedeném tel.)
4. 4. (18.00)
KROK ZA KROKEM
Cestovatelská beseda, Š. Keller a F. Talíř. 
Nepálskou divočinou přes Himaláje, sva-
tojakubskou cestou do Santiaga.
23. 4. (19.00)
VELIKONOČNÍ KONCERT
Komponovaný pořad ženského komor-
ního sboru Maraveja a M. Haspeklové.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Tel.: 380 120 759
www.zuspt.cz
1. 4. (17.00)
APRÍLOVÝ KONCERT
Společný koncert žáků ZUŠ, rodičů, sou-
rozenců i jiných příbuzných.
29. 4. (17.00)
OSLAVA DNE TANCE
Mezinárodní den tance oslaví na pódiu 
městského divadla taneční obory základ-
ních uměleckých škol Prachatice, Vim-
perk a Vlachovo Březí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
do 5. 5.
VĚDA A VODA
Výstava (Akademie věd Praha), Městská 
knihovna Prachatice.
1. 4. (9.00–11.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Klubovna knihovny.
1. 4., 8. 4. (10.00–11.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
PRO ZAČÁTEČNÍKY
S certifikovanou lektorkou Š. Polatovou, 
klubovna, nutno se přihlásit ve studovně)
2. 4. (13.00–14.30)

UMĚNÍ RANÉ RENEZANCE V ITÁLII – 
SANDRO BOTTICELLI
Virtuální Univerzita 3. věku: 4. semestr, 
malá zasedací místnost MěÚ.
3. 4. (17.15–18.15)
JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU
Jak si pomoci k duševnímu a fyzickému 
zdraví prostřednictvím jednoduchých 
receptů našich předků. Přednáška 
M. Říhy, klubovna knihovny.
4. 4. (14.00–15.00)
ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
Literár ní  k avár na s  ochutnávkou, 
M. Krčálová, Domov seniorů M. Křišťana)
8. 4. (16.30)
ZMIZENÍ EDWINA LINDY
Křest knihy D. J. Žáka, odd. pro děti 
a mládež)
9. 4. (9.00–11.30)
GASTRONOMIE ŠUMAVY A BAVOR-
SKÉHO LESA
Univerzita 3. věku: 6. semestr, Dědictví 
hraničních hor, A. Olah, Rožmberský sál 
MěÚ.
16. 4. (14.00–15.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Setkání s regionálním spisovatelem, 
redaktorem a novinářem T. Přibylem, 
odd. pro děti a mládež.
16. 4. (9.00–11.00)
KONZULTACE SEMINÁRNÍCH PRACÍ
Univerzita 3. věku: 6. semestr, Dědictví 
hraničních hor, klubovna knihovny.
16. 4. (13.00–14.30)
UMĚNÍ RANÉ RENEZANCE V ITÁLII – 
ANDREA DEL VERROCCHIO
Virtuální Univerzita 3. věku: 4. semestr, 
malá zasedací místnost MěÚ.
17. 4. (14.00–15.00)
VELIKONOCE
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež.
18. 4. (9.00–11.00)
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
Odd. pro děti a mládež.
23. 4.
EXKURZE VLACHOVO BŘEZÍ A VIM-
PERK
Univerzita 3. věku: 6. semestr, Dědictví 
hraničních hor
24. 4. (17.15–18.15)
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ
S J. PULKRÁBKEM
Přednáška, aula Gymnázia PT.
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út–pá 09.00–17.00 
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po  12.00–17.00
út–čt 12.00–17.00
pá  09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út  11.30–15.00
Literární kavárna, Domov seniorů M. 
Křišťana
1. čt v měs. 12.30–15.00
Nemocnice Prachatice
1. po v měs. 13.00–15.00

SENIOR POINT PRACHATICE
Tel.: 388 424 196

www.krebul.cz
prachatice@seniorpointy.cz 

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
1. 4. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Knižní novinky a Měsíc knihy (MěK).
3.–5. 4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
PRACÍ SENIORŮ 
Muzeum české loutky a cirkusu, vernisáž 
od 9.00 hodin.
10. 4. (15.00)
SENIORSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Byblos klub.
18. 4. (14.00)
POSEZENÍ K MĚSÍCI KNIHY
SE ŠTĚPÁNKOU 
Dům Křižovatka u parku – komunitní 
centrum.
23.–25. 4. (9.00–17.00)
RECYKLAČNÍ BAZÁREK
V rámci Dne Země, Radniční sál.
29. 4. (10.00–10.45)
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Mezigenerační „Country line před rad-
nicí“, Velké nám.
SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
rndrjanakrejsova@seznam.cz
2. 4. (14.30)
AKADEMIE 3. VĚKU
Slavnostní ukončení, hudební vystoupení 
SPgŠ Prachatice, Radniční sál.
9. 4. (14.00)
TVOŘENÍ SE Z. LEBEDOVOU
Klubovna MěK.
16. 4.
AKADEMIE 3. VĚKU
Exkurze hradiště Sv. Ján Netolice, 
návštěva muzea v Netolicích. Odjezd 
busem z Malého nám. v 10.00.
23. 4. (14.00)
VÝLET
Lázně sv. Markéty a Stezka víly Majo-
lenky, sraz ve 14.00 u Gymnázia PT.
30. 4.
AKADEMIE 3. VĚKU
Badatelská cesta do Národního parku 
Šumava, odjezd z Malého nám. v 8.00.

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
4. 4.
K A Š P E R S K É  H O R Y – K R Á L O V S K Ý 
KÁMEN–TEJMLOV–ÚBISLAV–STACHY
Odjezd 8.08 bus
11. 4.
RADOMYŠL–ŘEPICE–PŘEŠŤOVICE–
ŠTĚKEŇ–ČEJETICE
Odjezd 7.35 vlak
18. 4.
STACHY–MASÁKOVA LHOTA–ZDÍ-
KOV–U SLOUPŮ– VIMPERK
Odjezd 8.08 bus
27. 4.
ZÁJEZD
Spiegelau – Steinklamm (okruh) – Klos-
terfilz – Neuschönau (safari, vyhlídka 
v korunách stromů).
Odjezd 8.00 Malé nám.
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Na přelomu února a března proběhl 
v prachatickém Městském divadle Pra-
chatice 46. ročník Festivalu amatérského 
divadla Štít a 22. ročník Festivalu ama-
térského divadla Štítek věnovaný dět-
ským návštěvníkům. Během 14 dní se 
představilo devět souborů, odehráno 
bylo 10 představení, které navštívilo 
téměř 1500 diváků, a na závěr jsme roz-
dali celkem pět cen.
Celým festivalem nás provedlo nové 
moderátorské duo Iveta Štefanová a Petr 
Kolín, které se svých rolí zhostilo více 
než skvěle a za to jim patří velký obdiv 
a dík. Nové bylo složení odborné poroty, 
která se skvěle doplňovala a nakonec roz-
hodla o třech vítězích festivalu. A nový 
byl také model víkendového „Kolotoče 
pohádek“, který se rozšířil o jedno před-
stavení a probíhal ve dvou dnech.
Vítěze v jednotlivých kategoriích jsme 
slavnostně vyhlásili v pátek 8. března. 
Odborná porota a zástupci města Pracha-

tice předali tyto ceny:
Cena Štítek 2019: DS Žernováček / Lot-
rando a Zubejda
Cena diváka: Divadlo Pod čarou Písek / 
F. Zborník: O 14 dní dříve aneb Svoboda 
nadvakrát
Cena za ženský herecký výkon: Jana 
Kolářová (DK Jirásek Česká Lípa / 
F. Zborník: Legenda o lesích a lidech)
Cena za mužský herecký výkon: Pavel 
Landovský (DK Jirásek Česká Lípa / 
F. Zborník: Legenda o lesích a lidech)
Cena za inscenaci Štít 2019: Divadlo 
Pod čarou Písek / F. Zborník: O 14 dní 
dříve aneb Svoboda nadvakrát
Děkujeme všem, kteří se s námi na festi-
valu aktivně podíleli, všem zúčastněným 
souborům za jejich nadšení a chuť vystu-
povat a samozřejmě i všem divákům, 
kteří festival navštívili. Další ročník festi-
valu uspořádáme v březnu příštího roku.

Věra Houšková
ředitelka KIS Prachatice

Oddělení Městské knihovny Prachatice, které se nazývá „Regionální 
středisko knihovnicko informačních služeb“ (RSKIS), poskytuje 
různé odborné knihovnické služby profesionálním i neprofesionál-
ním knihovnám okresu Prachatice.
Služeb tohoto oddělení využívá dlouhodobě 49 knihoven. Jedná se 
například o zaškolení nových knihovníků, konzultace a metodické 
návštěvy, průběžné aktualizace a revize fondu, ale zejména rozvoz 
výměnných souborů knih. Výměnné soubory jsou připravovány 
z fondu knihovny určeného přímo pro potřeby knihoven regionu. 

V on-line katalogu knihovny jsou knihy označeny zkratkou „DK“. 
Nákup knih je financován, stejně jako ostatní knihovnické služby, 
z dotace Jihočeského kraje.
V roce 2018 bylo nakoupeno 1724 svazků knih za 412 000,– Kč. 
Do knihoven bylo posláno 123 souborů o 8803 svazcích. Celkově 
byly zapůjčeny knihovnám regionu knihy v hodnotě 2 143 781,– Kč. 
Většina souborů byla rozvezena autem Městské knihovny Pracha-
tice, kterým bylo po regionu najeto 3889 km.

Martina Becková, metodička Městské knihovny Prachatice 

Originální nápaditost zakladatelů a protagonistů obou souborů pro-
bouzí již dříve nalezený sen setkat se ve společném koncertování 
a v prokomponovaném programu přivítat srdečně prachatickou 
i jinou přátelskou veřejnost v aule prachatického gymnázia. 
Dvě rozličná pojetí hudebních představ ve dvojici stylově osobitých 
interpretací zve všechny k poslechu a poznání dvou co možná nej-

pestřejších programových nabídek Klarinetového souboru Pracha-
tice a Cinku SPgŠ Prachatice, který tak zároveň připomene 25 let 
své existence.
Koncert se uskuteční 11. dubna 2019 v 19 hodin.

Na přátelské setkání se těší Jan Hovorka, Jiří Vopálka a všichni 
členové a členky obou souborů.

Festival amatérského divadla Štít ovládl odkaz Františka Zborníka

Regionální středisko knihovnicko informačních služeb

Společný koncert Klarinetového souboru Prachatice a souboru Cink

Libín-S oslaví třicítku
Folklorní soubor Libín-S Prachatice 
oslaví v sále Národního domu 
v Prachaticích třicáté „naroze-
niny“. Program začne 6. dubna 
2019 v 15.00 hodin. Zahájení 
22. novodobé plavební sezony 
na Schwarzenberském plavebním 
kanálu soubor plánuje 18. května 
v 11 hodin a 11 minut na Jeleních 
Vrších (podrobnosti a další termíny 
setkání s touto tradicí na www.
schw-kan.com). Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, z. s.

Skiareál Libín
zažil maškarní rej v opi-
čím duchu. Pro velký 
úspěch v loňském roce 
organizátoři zopakovali 
s j í ž d ě n í  s j e z d o v k y 
na lodích.

Foto Nikola Toman

Cykloturisté odstartují v Prachaticích!

V sobotu 11. května 2019 si vás dovolujeme pozvat na Velké náměstí 
v Prachaticích, kde se bude konat Zahájení cykloturistické sezony 
v Jihočeském kraji. 
Připravili jsme pro vás tři cyklotrasy různých délek a obtížností. 
Na Velkém náměstí bude doprovodný program. Například pro děti 
je připraven skákací hrad či malování na obličej. V odpoledních 
hodinách se nám představí E-BIKEshow s exhibicemi, soutěžemi, 
jízdami zručnosti a workshopy (více informací na www.prachatice.
eu).  Mirka Le Guen, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY
V JIHOČESKÉM KRAJI

Slavnostní otevření cyklotrasy Zlatá stezka a Blanická

11. 5. 2019 – Velké náměstí Prachatice
v 10.00 hod.

www.prachatice.eu

Za Janu Kolářovou cenu převzala Vlaďka Zborníková. Předal ji člen poroty 
David Jan Žák.  Foto Tomáš Prášek
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Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD), prachatického městského úřadu vypracovává jako každý 
rok statistický výkaz. Sociální pracovnice, specialistka na děti 
týrané, pohlavně zneužívané a zanedbávané, intervenovala v šesti 
rodinách, kdy ve všech těchto rodinách bylo zjištěno pohlavní zneu-
žívání dítěte. Do péče OSPOD Prachatice byly rodiny přijaty 
na základě oznámení policie (ve třech případech), na základě ozná-

mení lékaře (jeden případ), jedenkrát podezření na pohlavní zneuží-
vání ohlásila škola a jedenkrát dětský lékař. Rodinám a dětským 
obětem OSPOD Prachatice poskytlo odborné poradenství a zpro-
středkovalo následnou pomoc odborníků.
Pachatele uvedených trestných činu řeší kriminální policie v součin-
nosti s okresním státním zastupitelstvím.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Jak médiím přijít na kloub
P r o j e k t e m  „ M é d i í m 
na kloub“ jsme snad roz-
čeřili vlny kolem záplavy 
infor mací ,  které  nás 
obklopují a útočí na nás, 
a ukázali jsme, že senioři 
se nedají a vědí si rady. 
Stačí selský rozum. Proto 
se město Prachatice zapo-
jilo do celostátní kam-
paně. Beseda proběhla 
v  sedmi  městech ČR 
včetně Prachatic. Upozor-
nila na fake news, dezin-
formace, hoaxy a další 
neřesti mediálního světa. 

Všichni účastníci získali materiály k dané problematice a vy si je 
můžete stáhnut na wwwsensen.cz.
Cílem projektu bylo podnítit v seniorech zájem o fungování médií 
a naučit je zdravě konzumovat jejich obsah. Žijeme v době infor-
mační, informace nikdy nebylo snazší získat, stejně tak ale nebylo 
snazší se v nich ztratit. Senioři jsou v tomto směru, nikoli vlastní 
vinou, zranitelní dvojnásob. Hanka Rabenhauptová

Montessori děti
vyráběly evropské stavby

Spojit kosmickou výchovu s výchovou výtvarnou, pracovními čin-
nostmi, informatikou, matematikou a českým jazykem je v Montes-
sori systému běžná praxe.
Čtvrťáci a páťáci právě probírají Evropu, proto došlo na zajímavé 
stavby tohoto kontinentu. Děti si ve skupinkách, dvojicích či jednot-
livě vybraly stavbu, která je zaujala a vyrobily ji z nejrůznějších 
materiálů. Někdo si vybral lepenku, jiný ruličky od toaletního 
papíru, špejle nebo dokonce alobal. Při velké prezentaci pro celé 
Montessori patro jsme se tak mohli seznámit s podobou a informa-
cemi o Atomiu, norském kostelíku, katedrálou Notre-Dame, 
ale i českou kavárnou Slávie, Karlovým mostem či Staroměstským 
orlojem. Děti byly na svá díla po právu pyšné a se zaujetím o nich 
téměř 50 divákům vyprávěly.

Dagmar Kozlová, foto Martina Zíková

Obory na VOŠ sociální a SPgŠ
Vzhledem k přibývajícím dotazům na obory, které budeme vyučo-
vat na VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, předkládám jejich přehled.
Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Pedagogické lyceum
• Praktická sestra (na naší škole bude probíhat výuka žáků Střední 

zdravotnické školy České Budějovice) 
Obory VOŠ:
• Sociální práce – denní forma studia (pro školní rok 2019/20 je 

možné podávat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do 31. 5. 
2019)

• Sociální práce – dálková forma studia (pro školní rok 2019/20 je 
možné podávat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do 31. 5. 
2019) Jana Kotrchová

zástupkyně ředitele VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice

Nadstandardní jazykové vzdělávání 
pro žáky na Zlaté stezce

Čtvrtým rokem nabízí ZŠ Zlatá stezka 240 pro své žáky nadstan-
dardní výuku v anglickém jazyce, která se týká přípravy na Cam-
bridgeské zkoušky. V letošním roce jsou kroužky zaměřeny na úro-
veň Starters a Movers.
Žáci se zdokonalují ve třech oblastech, konkrétně v oblasti čtení 
a psaní, dále mluvení a poslech. K dispozici mají hravé učebnice 
a zábavnou formou si procvičují předepsané dovednosti. Ty si pak 
mohou ověřit v praxi při konání zkoušek v polovině května, kde se 
setkají navíc s rodilým mluvčím.
I v německém jazyce nabízíme výuku záživnou formou pro žáky 
4. a 5. tříd, rovněž jako zájmové vzdělávání. Kroužek vede rodilá 
mluvčí. Tento projekt je realizován díky spolupráci s Jazykovým 
kompetenčním centrem pro němčinu a češtinu v Českých Budějovi-
cích. Ke konci školního roku dojde k výměnným exkurzím spřátele-
ných škol, v našem případě se školou z Waldkirchenu. Již nyní se 
těšíme na toto společné setkání. Lenka Králová, ředitelka školy 

Žáci na radnici
Během prvních pěti let 
ve škole navštívili žáci 
5. A ZŠ Zlatá stezka 240 
důležitá místa v našem 
městě – od historických 
přes technické až po 
řídící. A právě tam vznikla série návštěv, při kterých si žáci díky sta-
rostovi Martinu Malému mohli udělat představu o práci vedení 
města. Na posledním setkání 25. února 2019 zjišťovali, jak se daří 
naplňovat stavební plány, se kterými byli seznámeni minulý rok.
Díky dobře formulovaným dotazům a připomínkám diskutovali 
např. o stavu sportovních a kulturních zařízení, o jejich rekonstruk-
cích či nových plánech, dále o dopravní situaci, odpadovém hospo-
dářství a úklidu ulic.
Díky Tomášovi, oběma Vojtěchům, Lukášovi, Václavovi i dalším 
žákům se pan starosta mohl přesvědčit, že o své město se zajímají 
i velmi mladí obyvatelé Prachatic a že se o budoucí generaci občanů 
našeho města nemusíme bát. Děkujeme panu starostovi za věno-
vaný čas, poutavé vyprávění o historii města i za praktické dárky 
do výuky. Alena Jírová, ZŠ Zlatá stezka 240

Kriminalisté řeší i na Prachaticku případy pohlavně zneužívaných dětí

Ivana Jeřábková děkuje Zdeňku Svobodovi z Nadač-
ního fondu Lepší senior za užitečné informace (v pozadí 
reportérka České televize Tereza Strnadová a Markéta 
Zajícová, vedoucí projektu SenSen Nadace Charty 77 / 
Konto Bariéry. Foto Karel Rabenhaupt
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Žáci ZŠ Národní
slyšeli o hrůzách gulagu

Příběh malé dívky, zavlečené 
v květnu 1945 do ruského 
gulagu, nám přišla ze svého 
moravského domova vyprá-
vět ta „dívka“ sama – téměř 
88letá Věra Sosnarová. Milá 
stará paní s neuvěřitelnou 
vitalitou, osobitým humorem 
i sentimentem 19. února 
2019 vzpomínala v hanác-
kém nářečí prokládaném 
autentickou ruštinou a občas 
s očima plnýma slz.
Pracovní tábory komunistického Ruska, kde se bytost zvaná člověk 
stávala bezcenným otrokem, si drastičností nezadaly s těmi fašistic-
kými. Na rozdíl od maminky lágry přežila ona i mladší sestra. 
Po 19 krutých letech v různých místech Sibiře se oběma podařilo 
vrátit domů, do Brna. Ale domů?  Ani socialistická vlast je nečekala 
s otevřenou náručí. Jakoby nepatřily vůbec nikam … Teprve 
po 30 letech vynuceného mlčení o ruských táborech na převýchovu, 
zastrašování a vydírání  STB i ruským konzulátem, teprve po listo-
padu 1989 našla Věra odvahu promluvit a vznikla hodně autentická 
knížka Krvavé jahody. A dnešní realita? Třicet let po pádu komuni-
smu se v demokratické České republice paní Sosnarová nedočkala 
finančního odškodnění, na něž má podle našich zákonů právo. 
A prezident Zeman její příběh, který by mohl být scénářem hororu 
o komunismu a o nezlomnosti ženy, která i v hrůzách gulagu nepře-
stala být, jak sama sebe nazývá, „Čechoslovačkou“, nejspíš považuje 
za málo  obdivuhodný pro udělení řádu za statečnost nebo státního 
vyznamenání ČR.
My děkujeme za nezapomenutelné setkání a paní Sosnarové pře-
jeme hodně zdraví a štěstí.

Eva Gajdošová a žáci devátých tříd, ZŠ Národní

Ze života hmyzu
Na Montepatru ZŠ Národní si dali dostaveníčko včely, mravenci, 
masařky, berušky, pavouci, mouchy a mnoho dalších živočichů 
z kmene členovců. Projekt s názvem Ze života hmyzu představili 
děti z Montessori dětské skupiny a žáci Montessori tříd. Mezi hosty 
byl i místostarosta města Jan Klimeš.

Co se děje v úlu a jak žijí včely, jsme se dozvěděli od těch nejmen-
ších, dětí z dětské skupiny. Na programu byl také tanec masařek, 
vysílání hmyzí televize – Hmyzovize TV, příběh o červotoči, píseň 
o hmyzu v anglické verzi, krutý souboj pavouka a mouchy i další 
zajímavosti ze života těchto živočichů. V programu se děti zamyslely 
nad tím, zda nebudeme muset v budoucnosti zařadit do našeho 
jídelníčku také hmyz, protože nám nebudou jiné zdroje potravy sta-
čit … A kdo to chtěl hned vyzkoušet, mohl ochutnat tyčinky z cvrččí 
mouky. Formou scének, písní, vyprávění předali Montessori žáci 
mnoho zajímavého a poučného o životě hmyzu svým spolužákům 
i hostům. Text a foto Lenka Houšková

Vodňanka v projektu APIV B
Téměř dva roky je naše škola zapojena v projektu na Podporu spo-
lečného vzdělávání v pedagogické praxi, který celostátně zastřešuje 
Národní institut dalšího vzdělávání. V rámci tohoto projektu máme 
možnost bezplatně čerpat koučing a mentoring v oblasti profesního 
rozvoje, nastavení poradenských služeb, spolupráci se školními psy-
chology. Pro vedoucí pracovníky školy je připraven čtyřicetihodi-
nový kurz, i pro další pedagogy jsou připraveny kurzy zaměřené 
na konkrétní potřeby naší školy v oblasti oborově předmětové, dia-
gnostické, sociálních vztahů nebo například komunikace. Do konce 
projektu, tj. do roku 2022, máme možnost také absolvovat odborné 
stáže v rámci krajské sítě škol. Celý tento projekt směřuje nejen 
k prohloubení stávajících dovedností, ale i k získání nových, 
a to nejen v oblasti společného vzdělávání.

Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská

Děti z mateřské školy
se připravují na zápis do základky

V týdnu od 18. do 22. února 2019 se v prachatických mateřských 
školách uskutečnily přednášky dětského psychologa na téma Školní 
zralost dítěte. Následovaly besedy s ředitelkami a učitelkami pra-
chatických základních škol tematicky zaměřené na zápisy dětí 
do základních škol a jejich legislativní rámec. Vše bylo určeno 
zejména rodičům předškoláků, kteří se přednášky i besedy zúčast-
nili v hojném počtu. Mirka Studená, Mateřská škola Prachatice

Klikněte si...
pro bližší informace o jazykových kurzech ERASMUS+ (dva kurzy 
anglického jazyka; jeden kurz německého jazyka) na www.knih-pt.
cz/jazykove-kurzy_17.html

Báječné karnevalové odpoledne
Karnevalový rej si 7. března 2019 užily děti z MŠ Paraplíčko. Pod 
vedením paní učitelky Lenky si zahrály několik veselých her, karne-
valovou diskotéku obstarala paní učitelka Zdeňka a při tanci s prin-
ceznami Zuzkou a Petrou se vydováděli opravdu všichni. Kdo se 
potřeboval občerstvit, navštívil karnevalový bar, který obsluhovala 
Štěpánka s Dášou a Bohunkou. M. Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Na pivoně se děti nenachytaly
Jaký je les? Bývá veliký, hlu-
boký, černý nebo kouzelný 
a pohádkový, někdy také 
tajemný. Právě tajemství 
lesa odhalily děti z naší 
školky při společném dopo-
ledni. Tematický den tento-
krát připravily paní učitelky 
ze druhé třídy. Na jejich 
pozvání za dětmi přišel Jan 
Pěsta, jednatel Městských 

lesů Prachatice. Vyprávění o lese a jeho obyvatelích bylo pro děti 
moc zajímavé. Všechny poslouchaly a důkladně prozkoumaly 
parůžky, parohy i jezevčí kožich. Pan Pěsta chtěl děti trochu nachy-
tat. Ukázal jim vycpanou zaječí hlavu s malými parůžky a přesvěd-
čivě vyprávěl o zvířeti jménem „pivoň“. Ale na naše filuty si nepři-
šel! Věděli, že zajíci parohy nemají a ten divný tvor je vymyšlený.
Závěrečná „zkouška“ a poznávání zvířátek na obrázcích dopadlo 
na výbornou. Děti nejenže dokázaly poznat skoro všechny, 
ale věděly i to, čím koho krmit, co kterému lesnímu živočichu nejvíc 
chutná a co by naopak mohlo škodit. Panu Pěstovi poděkovaly vel-
kým potleskem a voláním: „Na shledanou, zase za námi někdy 
přijďte!“ Text a foto Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v únoru 2019

Julie Kochová
Jakub Brabec

Adam Janoušek
Jaroslav Dušek

U chlapců se opakovalo dvakrát jméno Pavel, u děvčat 
dvakrát jméno Julie. Jarmila Pešková, matrikářka

V únoru 2019 se v Prachaticích narodilo 16 dětí: osm 
chlapců a osm děvčat.
Narozených dětí od 1. do 28. února 2019 s trvalým poby-
tem v Prachaticích bylo pět a ke čtyřem dali rodiče souhlas 
se zveřejněním jména a příjmení v tisku: 
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Neomluvené absence?
Přestupek i trestný čin

Zanedbání povinné školní docházky je jed-
ním z nejčastějších rizikových projevů dítěte, 
s nímž se kurátoři pro mládež z oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v Prachaticích ve své činnosti potýkají.
S jeho řešením spolupracují jak se školou, 
odborem školství, tak i Policií ČR. Neomluve-
nou nepřítomnost žáka do součtu 10 vyučo-
vacích hodin projednává škola se zákonným 
zástupcem formou pohovoru. Při počtu neo-
mluvených hodin nad 10 svolává škola 
výchovnou komisi, které se mimo jiné 
účastní i zástupce OSPOD. V případě, že neo-
mluvená absence přesáhne 25 hodin, je věc 
kvalifikována jako přestupek na úseku škol-
ství, který je příslušný řešit odbor školství 
městského úřadu. Pod tento odbor spadá 
i řešení nepřihlášení dítěte k zápisu 
k povinné školní docházce či k povinnému 
předškolnímu vzdělávání. Pokud je dítěti 
umožněno vést zahálčivý způsob života a je 
tak ohrožen jeho rozumový vývoj, podávají 
kurátoři pro mládež v tomto smyslu trestní 
oznámení na Policii ČR. Apelujeme přede-
vším na rodiče či  osoby odpovědné 
za výchovu, aby více dbali na péči o povin-
nou školní docházku dětí a řádně spolupra-
covali se školami.  Jaroslava Hauptmanová

vedoucí odboru sociálních věcí

Seniorská obálka …
… pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví 
a života. Přijďte si pro ni a také dozvědět se 
o požární, policejní a zdravotní prevenci 
1. dubna 2019 v 10 hodin v Radničním sále 
Staré radnice v Prachaticích.

Hana Rabenhauptová

Psychiatr Radkin Honzák
… vystoupí 13. dubna 2019 na konferenci 
XIV. Den hospicové péče v Národním domě 
v Prachaticích (kompletní program najdete 
na www.vzdelavaciinstitut.eu).

Š. Pechková, Hospic sv. Jana N. Neumanna

Žák pokřtí Zmizení Edwina Lindy
V dětském oddělení Městské knihovny Prachatice se 8. dubna od 16.30 hodin koná slav-
nostní křest nové knihy prachatického rodáka Davida Jana Žáka Zmizení Edwina Lindy. 
Knihu pro čtenáře od deseti let ilustroval přední český ilustrátor Jindra Čapek, jehož dílo je 
oceňováno po celém světě. Oba autoři se akce zúčastní. Mistr Čapek totiž 8. a 9. dubna vede 
pro žáky ZUŠ Prachatice tvůrčí výtvarné dílny. 
V Praze již knihu podpořil herec Jaroslav Dušek, v Českých Budějovicích ji podpoří spiso-
vatel Jiří Hájíček a v Brně výtvarník Pavel Čech.
„Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných okolností zmizel ve skalách 
jeho otec a málem přišel také o maminku, začínají i na Edwina dorážet temné síly. Brzo si uvě-
domí, že se jim musí postavit čelem a bojovat, stejně jako hrdinové jeho milovaných fantasy kní-
žek,“ prozradil David Jan Žák s tím, že Zmizení Edwina Lindy je první díl dobrodružné 
série Tromby, kterou vydá nakladatelství Albatros.

Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice

Judisté bojovali v Ostravě
O víkendu 23.–24. února se uskutečnil největší turnaj Českého poháru v judu Grand Prix 
Ostrava 2019. Na tento turnaj přijalo pozvání úctyhodných 165 klubů ze 14 zemí. Ve dvou-
denním programu se na osmi tatami představilo 1327 sportovců, což je rekordní počet.
Prachatičtí judisté se na stupně vítězů tentokrát neprobojovali. Nejlepšího výsledku dosáhl 
mladší žák Michal Krouský (váha 55 kg), který vybojoval po dvou výhrách a dvou prohrách 
celkové 5. místo. Jakub Šiffner v kategorii do 38 kg, kde startovalo 68 závodníků, obsadil 
výborné 9. místo. Dílčího úspěchu v podobě vyhraného utkání dosáhl Jan Trpka. Adam 
Vršínský a Michal Tomášek tentokrát v silné mezinárodní konkurenci neuspěli.

Petr Růžička

Stolní tenisté si užili sportovní víkend
V pořadí 11. ročník Jarního poháru H. B. mostové jeřáby cupu ve stolním tenisu se konal 
první březnový víkend v prachatické sportovní hale. Ač pořadatelům z SK H. B. mostové 
jeřáby Prachatice zasáhl do programu masopust, opět se sešla stovka vyznavačů tohoto 
sportu.
Za podpory grantu města Prachatice se na dvanácti stolech odehrávaly hned čtyři turnaje. 
„Hlavní důraz klademe na klání neregistrovaných hráčů. Po celém okrese je mnoho stolních 
tenistů, kteří si hrají jen tak pro radost a na našem turnaji si mohou za kvalitních podmínek 
změřit navzájem své síly. A nadšení těchto hráčů je pro nás největší odměnou. Navíc se nám opět 
povedlo zařídit ceny pro úplně všechny hráče,“ uvedl k turnaji předseda pořadatelského 
klubu Vladimír Klíma. Mezi neregistrovanými hráči si nejlépe vedl Martin Fišer z Pracha-
tic, turnaj žen vyhrála Zuzana Luxová také z Prachatic.

Druhý den byly na pro-
gramu turnaje hráčů, 
kteří působí v okresních 
soutěžích. Turnaj jednot-
livců hráli ti, kteří působí 
v OPII a OPIII. Ve dvoji-
cích se představili i hráči 
z OPI či krajské soutěže. 
Finále jednotlivců se stalo 
ryze prachatickou záleži-
tostí, když Petr Gruber 
porazil Zbyňka Holuba 
(oba Libín Prachatice). 
Soutěž dvojic měla pře-
kvapivé finále, kam se 
dostala i na poslední chvíli 
složená dvojice, ve které 
V. Klíma nahradil nemoc-
n é h o  M .  K a v l í k a . 
A ve finále nakonec dvo-
jice Jaroslav Fleišman 
(Svatá Maří) – Vladimír 

Klíma (Mostové jeřáby Prachatice) porazila dvojici ARBORE Volary František Lorenčík – 
Vojtěch Zajac.
„Opět jsme strávili v hale skvělý sportovní víkend. Alespoň podle odezvy odjížděli hráči z Pra-
chatic spokojeni, což je pro nás největší motivací do uspořádání dalšího ročníku,“ uzavřel klání 
stolních tenistů Vladimír Klíma. Text a foto Petr Klíma ml.

Medailisté ze soboty (zleva): vítěz mužů Martin Fišer, třetí Jan Brož, vítězka žen Zuzana 
Luxová, druhá Simona Březinová a druhý muž Jiří Dejmek.
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Zpátky do Ameriky si odvezu trpělivost a empatie
Kristin Anna Edens – učitelka angličtiny v ZŠ Národní
Narodila se v roce 1994 v malém městečku La Grange blízko Chi-
caga. Studovala Savannah College of Art and Design na Floridě 
a dosáhla titul odpovídající českému Bc. Ve školním roce 2017/18 
asistentka – rodilá mluvčí na Montessori patře v ZŠ Národní v Pra-
chaticích. Od září 2018 učitelka angličtiny Montessori tříd v téže 
škole. K jejím koníčkům patří malování, kreslení a vedení církev-
ních skupin mládeže.

S jakými představami jste přicestovala do České republiky?
 Očekávala jsem, že budu přijata s otevřenou náručí, protože jsem 
měla znalosti o Češích z anglického tábora a věděla jsem, že Češi 
jsou velmi přívětiví a těší se na angličtinu. Moji prababička a pradě-
deček byli z Československa, byla jsem odmalička ovlivněná českou 
kulturou. Když mi bylo šestnáct let, začala jsem jezdit do České 
republiky. Přijížděla jsem děti z Prachaticka učit angličtinu na Eng-
lish Camp na Zadov. Před pár lety jsem se tam vrátila a byla jsem 
opravdu okouzlena českými dětmi, českou kulturou, českou kraji-
nou. Dostala jsem nabídku učit na základní škole Národní. Velmi 
ráda jsem ji přijala s tím, že to pro mě bude nová zkušenost. Očeká-
vala jsem, že trošíčku víc lidí bude v Prachaticích schopno mluvit 
anglicky. Ale to se nestalo. Bylo to pro mě potom trochu problema-
tické.

V běžném životě i ve škole?
 Na Národce, jak tady říkáte a říkám to i já, jsem byla velmi srdečně 
přivítána. Ale dřív, než jsem se naučila trochu česky, bylo někdy 
těžké domluvit se s ostatními učiteli. Určité potíže jsem prožívala 
i ve výuce. Něco, co by se mohlo zdát velmi jednoduché, například 
určování směru, bylo složité. Děti mi nerozuměly, takže jsme 
na tom společně pracovali, abychom si to vysvětlili, a učili se spolu 
komunikovat. Po roce a půl už rozumím víc a mluvím česky trošku 
líp. Když v Prachaticích mnoho lidí nemluvilo anglicky, tak jsem se 
prostě česky musela naučit.

Určitě jste zažila humorné historky, které souvisejí s nedorozu-
měními mezi češtinou a angličtinou. Jaká se vám vybaví?
 Bylo to jedno z mých první odpolední po příjezdu do Prachatic. 
Paní, u které jsem bydlela, mě chtěla pohostit, připravila mi večeři 
a já si před jídlem chtěla umýt ruce. „Excuse me, do you have some 
soap?“ zeptala jsem se. A ona, protože uměla anglicky velmi málo, 
mi nabízela polévku, která se v angličtině řekne „soup“. Byla jsem 
velmi potěšena, paní jsem poděkovala, ale znovu jsem se jí ptala 
na mýdlo. Podobně znějící slova způsobila mnoho dalších veselých 
příběhů.

Vybaví se vám ještě první dojem z Prachatic?
 Přijela jsem z Chicaga, což je rovina a ve městě obrovské stavby. 
Tady jsem uviděla kopečky a krásné budovy. Byl na ně nádherný 
pohled. Vždycky budu děkovat za možnost získat tady nové zkuše-
nosti, učit na základní škole Národní, kde mám takovou novou 
rodinu, rodinu Montessori Národní. V červenci se vracím do Ame-
riky, na univerzitě budu pokračovat ve studiu vzdělávání předškol-
ních dětí. Nejprve si dodělám magistra, abych mohla učit kdekoliv, 
a potom se možná zaměřím na systém Montessori.

Jaké jsou zásadní rozdíly ve vzdělávání ve Spojených státech 
a v České republice?
 Hlavní rozdíl je podle mě v tom, že americké školy požadují mno-
hem víc domácích úkolů. Když jsem byla na střední škole, měla jsem 
každý den domácích úkolů asi tak na čtyři hodiny. S tím jsem se 
tady nesetkala. Je pravda, že učím v Montessori třídách, kde domácí 
úkoly nejsou tak obvyklé. V českých školách vidím naopak víc testů, 
které jsou častější než v Americe. Co se týče mých zkušeností 
z výuky angličtiny, čeští žáci jsou nadšení, že se mohou učit, a zají-
mají se o výuku. Další velký rozdíl ve vzdělávání je v tom, že v Ame-
rice nemáme různé střední školy. Obvykle všichni pokračují ve stu-
diu ve školách, které přirovnám k českému gymnáziu. Čeští stu-
denti mají možnost už po základní škole studovat speciální obor 
ještě před vysokou školou a dokonce i opustit domov. A to způso-
buje, že české rodiny mohou dát dětem více nezávislosti a rodiny 

jsou zároveň více nezávislé.

Liší se přístup rodičů?
 Amerika je strašně veliká, je tam i mnoho kulturních rozdílů, 
hodně záleží na tom, kam se člověk dostane. V našem malém měs-
tečku u Chicaga je velmi soutěživé prostředí a rodiče velmi zajímalo, 
jak jejich děti prospívají. 

Jaké zkušenosti si odvezete z Prachatic?
 Nejdříve si asi budu vážit toho, co jsem tady neměla. Třeba takové 
maličkosti, že budu mluvit stejným jazykem, kterým v Americe 
mluví všichni ostatní. Také jsem se tady naučila, jak být trpělivá. Se 
studenty, ale vlastně se všemi, se kterými přijdu do styku. Budu 
určitě pokračovat ve své trpělivosti s ostatními, určitě budu empa-
tická k těm, kteří neprožívají zrovna jednoduché životní období. 
Je to proto, že jsem daleko od své rodiny. Přesto v Prachaticích zaží-
vám skvělé časy. Ale taky mi tu bývá smutno.

Na smutek máme medicínu – české pivo.
 Opravdu moc alkohol nepiju, ale musím říct, že české pivo je mno-
hem lepší než to americké.

Nebývalo zvykem, že by učitelky měly tetování. Vy máte hned 
dvě, i když menší. Co symbolizují?
 Hortensie na levé paži mi připomíná, že člověk může překonat 
těžké časy. Tahle květina hovoří o vytrvalosti, srdečnosti, upřím-
nosti. Kruh na pravém předloktí symbolizuje jinou část mého 
života, jiné těžkosti, které jsem měla.

Doufám, že teď už se máte dobře?
 Dobře. Jen jsem moc unavená.

Můžete na poslední otázku odpovědět česky?
 Zkusím to.

Co budete dělat po vyučování?
 Dneska odpoledne půjdu do kavárny a setkám se tam s přáteli, 
které jsem delší dobu neviděla.

Vyptávali se Dagmar Kozlová a Václav Malina.

12 duben 2019
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