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Starostův 
sloupek
Z aktuálního roku 
2019 již utekla celá 
jeho třetina jako 
voda. Pro někoho 

doba dlouhá, pro někoho krátká. Nicméně bych 
se chtěl podělit o to, jaká ocenění se nám jako 
městu podařilo za tak krátkou dobu získat.
Hned v lednu jsme dostali vyrozumění, že jsme 
v soutěži o titul Historické město roku obsadili 
na krajské úrovni skvělé druhé místo. V kon-
textu současné praxe, kdy se již nemůžeme chlu-
bit nově opravenými zářícími fasádami, neboť 
je již máme více než dva roky všechny opra-
vené, je to výborný výsledek. Nyní se věnujeme 
opravám, které jsou již běžnému občanovi 
skryty, jelikož se opravují sklepy a zadní trakty 
historických domů. Neinformovaného kolem-
jdoucího logicky napadne, zda se pro památko-
vou péči ještě vůbec něco dělá, když kolem nic 
nevidí. O to víc mě tedy toto ocenění těší.
V zimním období obsadilo město Prachatice 
další stříbrnou příčku. Tentokrát v soutěži o nej-
lepší webové stránky Jihočeského kraje. I to si, 
myslím, zaslouží uznání, neboť byly komisí 
v poměrně velké konkurenci oceněny jako mo-
derní, obsahující základní důležité informace 
a občanovi uživatelsky přívětivé.
Třetí ocenění, které jsme získali, bylo v první 
fázi krajské vítězství v soutěži Památka roku 
2018 s nominací do celostátního kola se zdaři-
lou rekonstrukcí novogotické kaple sv. Markéty 
na prachatických stejnojmenných lázních. Bylo 
pro mě velkým překvapením, když jsme i v celo-
státním srovnání opět obhájili nejvyšší příčku. 
Prachatice jsou tedy nositeli ceny za nejlepší 
projekt a realizaci obnovy – Památka roku ČR 
2018 v kategorii tzv. malé rekonstrukce 
do 2 mil. Kč bez DPH. Odměnou za vítězství 
byla skleněná plaketa a šek na 50 000 Kč. Zís-
kané peníze budou věnovány na opravy dalších 
památek. Toto ocenění uděluje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolu-
práci s Národním památkovým ústavem a Aso-
ciací krajů České republiky. Když k těmto 
úspěchům připočtu občanskou angažovanost, 
díky níž budeme mít v Prachaticích vybudo-
váno mnohokrát zmíněné dětské Rákosníčkovo 
hřiště, mám opravdu radost, že se městu daří. 
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem za-
sloužili o výše uvedené úspěchy našeho města. 
Jen tak dál.

Martin Malý

Cyklisté vyjedou do nové sezony z centra Prachatic
Nová cykloturistická sezona v Jihočeském kraji oficiálně odstartuje v sobotu 11. května 2019 na Vel-
kém náměstí v Prachaticích. Nadace Jihočeské cyklostezky ji na svých webových stránkách spojuje 
s otevřením páteřní linie cyklotrasy Zlatá stezka – Blanice.
Slavnostní zahájení pořadatelé plánují v 10 hodin. „Poté cyklisté odjedou na trasy různých obtížností 
a délek. Na výběr mají 13, 37 nebo 47 kilometrů,“ upřesnila Miroslava Le Guen z prachatického 
odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Každý účastník cyklojízdy obdrží pamětní list. Celé 
odpoledne budou k vidění adrenalinové exhibice a show, workshop, soutěže, jízdy zručnosti, 
ukázky a nácvik dovedností na kole, skok do výšky, slalomy, překážky, štafety …
Program pro děti zpestří Kejklíř Slávek, divadlo, skákací hrad a malování na obličej.
Volný vstup bude na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba Většího a do Prachatického muzea s expo-
zicí Zlatá stezka. Netradiční komentované prohlídky města začnou v 11 a ve 14 hodin.
Oficiální plakáty dále uvádějí, že Bed & Bike Prachatice zajistí pro zájemce vyjížďky na elektroko-
lech v 10.15, 11.15 a v odpoledních časech. Společnost podle jednatelky Hany Slavíčkové zahájí 
registraci na cyklovyjížďky už 4. května na trhu v Chlumanech: „Naši hosté, kteří si chtějí elektrokola 
ozkoušet, většinou vyjedou na Libín, z Libína přes Libínské Sedlo po tankovce dolů. Někteří po tankovce 
do perlovické zatáčky, přejedou horizont a jedou po vrstevnici dolů do Záblatí a třeba přes Stádla se vrátí. 
Někdo směřuje dál až k husinecké přehradě a přes Výrov zpátky do Prachatic. Z apartmánů se vydávají 
také až na Hlubokou nebo do Českého Krumlova. Doporučujeme jim trasy, které nevedou po silnicích, ale 
loukami a lesy. Můžou na nich zhlédnout farmy se zvířaty a občerstvit se v hospůdkách.“
Cykloturisté se přímo v Prachaticích zajímají například o to, kde můžou povečeřet, dát si kávu, 
a také o muzea a galerie nebo o procházky s dětmi. „Líbí se jim parky ve městě, zookoutek a areál les-
ních her,“ doplňuje dosavadní zkušenosti Hana Slavíčková, „naopak je překvapuje nedělní klid, kdy je 
všude zavřeno a náměstí je prázdné. Čtyřletý chlapeček ze Slovenska se mě dokonce zeptal, prečo som 
zamkla mesto.“ Text a foto Václav Malina

adniční listR
Měsíčník města Prachatice, XXI. ročník, číslo 5 (květen 2019)

Muzeum krajky
v Poštovní  ul ic i  se otevírá 
1. května a vyhlašuje tradiční sou-
těž mladých krajkářek. Pátý roč-
ník má téma Klíče – paličkované 
motivy a připomíná 30. výročí 
sametové revoluce. 

Děti z MŠ Paraplíčko
hledaly vlasy pohádkového Děda Vše-
věda. Radovaly se, když je na konci 
cesty měly všechny a mohly mu vrátit 
kouzelnou moc, aby dokázal vytáhnout 
trávu z hlíny, listy z pupenů a kytičky 
z poupat.

S výběrem tras a s instruktáží o elektrokolech cykloturistům poradí Petr Müller ze společnosti Bed & Bike Prachatice. 
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V plaveckém bazénu skončila zátopová zkouška
V březnu 2019 pokračovaly za zvýšené intenzity práce na přístavbě 
saunového světa, je provedeno propojovací betonové schodiště mezi 
podzemním podlažím stávajícího objektu a venkovní přístavbou 
saunového světa, dokončují se rozvody vzduchotechnického zaří-
zení a ostatních instalací, pokládka izolací a betonáže pokladních 
betonů. Jsou dokončeny všechny zděné konstrukce vč. vyhřívaných 
lavic a soklů pod skříňky v šatnách saunového světa.
V prostoru bazénové haly byly odstraněny drobné úniky vody okolo 
vypouštěcího potrubí a 7. března 2019 byla zahájena zátopová 

zkouška. Během dvou týdnů již nebyl zjištěn žádný únik vody 
a 21. března 2019 byla zátopová zkouška ukončena.
Je dokončeno přemístění vířivky vč. obezdění a doplnění betono-
vých podlah.
V malém bazénu jsou dokončeny nové rozvody ve dně bazénku, 
opraveny omítky stěn, připravuje se betonáž konstrukce přelivného 
žlábku a dobetonování horní hrany bazénku, je dokončena vyz-
dívka vyhřívaných lavic.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Členové komise sociální
a prevence kriminality

… se v dubnu sešli, školu, kde jednali (ZŠ Zlatá stezka 387) prošli, 
vybavení vyzkoušeli, rozhodovali, diskutovali a navrhovali. Máte-li 
nějaké podněty pro komisi, pište na pomoclidem@prachatice.eu.

Text a foto Hana Rabenhauptová

Technické služby zateplují sídlo
Areál Technických služeb v Krumlovské ulici 749 je předmětem 
další investice města Prachatice do zateplení budov.
V dubnu byla zahájena stavební zakázka směřující ke snížení ener-
getické náročnosti administrativní budovy a navazujících tempero-
vaných garáží. Předmětem této investice je oprava střech, aplikace 
kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště a výměna 
a oprava výplní otvorů. Náklady na stavební práce jsou vyčísleny 
na 4 312 677,00 Kč vč. DPH. Zakázka bude spolufinancovaná z pro-
středků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu 
životního prostředí. Výše dotace do 2 338 947,00 Kč dle skutečných 
nákladů. Dotace se vztahuje na stavební i související náklady. Doba 
realizace je 130 kalendářních dnů od předání staveniště, 
tzn. do srpna tohoto roku. Jan Plánek

Výhodnost vytápění paneláku
tepelným čerpadlem

Těší mě rostoucí zájem o městskou teplárnu z řad veřejnosti, proto budu 
v Radničním listu reagovat na aktuální témata.
„Tepelka“, jak se jim lidově říká, pokud jsou vhodně nasazena, 
mohou přinášet i požadovaný užitek. Důležité je vědět kde, 
za jakých podmínek a s jakou náhradou je nasazovat. Základem eko-
nomického provozu je nízkoteplotní systém např. v rodinném domě 
s podlahovým vytápěním. Naši odběratelé ze společenství vlastníků 
bývají kontaktováni dodavateli čerpadel, kteří poskytují potencio-
nálním zákazníkům zavádějící informace. Bytový dům dostává 
velmi lákavou nabídku ceny tepla a začíná uvažovat o odpojení. 
Doporučuji zachovat klid, zapojit zdravý selský rozum, nabídku 
podrobně konzultovat a zajistit si všechny dostupné informace. 
Nabízená cena z čerpadla mnohdy záměrně neobsahuje všechny 
nákladové položky, které nutně souvisí s pořízením, instalací, pro-
vozem, údržbou a budoucí výměnou zařízení. Nelze ji tak vůbec 
srovnávat s cenou z teplárny. Jsou předkládány i nadsazené infor-
mace o životnosti, topném faktoru, ceně elektřiny a tepelné pohodě. 
Praxe ukazuje případy, kdy provozní náklady bývají hrazeny 
z fondu oprav a vlastníkům vzniká falešný dojem výhodnosti a nízké 
ceny tepla. Když je vše pečlivě podrobeno pravdivé technicko-eko-
nomické analýze, nelze ve skutečných podmínkách dosáhnout nižší 
ceny tepla než z teplárny. Pořízení čerpadla je pro bytový dům dlou-
hodobý finanční závazek a sázka na nejistotu v oblasti servisních 
služeb a ceny elektrické energie. Nejen, že odpojený panelák nedo-
sáhne úspor v nákladech na vytápění, ale pro celou rodinu objektů 
připojených na tepelnou soustavu představuje riziko ve zvýšení 
ceny tepla. Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice

Dny osvobození se blíží 
Konec II. světové války si opět připomeneme spanilou jízdou po sto-
pách Československé samostatné 4. obrněné brigády. Jedná se 
o vzpomínku na osvobození západních a jižních Čech. Kolona histo-
rických vojenských vozidel vjede 7. května 2019 ve 14.30 hodin 
Dolní (Píseckou) branou do Prachatic na Velké náměstí. O hudební 
doprovod se postarají posluchači a absolventi ZUŠ se Saxbandem 
Pavla Pavelky. Přibližně v 15.45 hodin bude vojenská kolona pokra-
čovat k památníku ve Vitějovicích. Jiřina Dolejšková

vedoucí odboru kultury, školství a cestovního  ruchu

Kaple svaté Markéty
se stala Památkou roku 2018

Novogotická kaple sv. Markéty v lokalitě Lázní 
sv. Markéty v Prachaticích obdržela v březnu 
letošního roku cenu za nejlepší projekt a realizaci 
obnovy Památka roku 2018. 
Toto ocenění uděluje Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem a Asociací krajů České 
republiky za nejlepší projekt a realizaci obnovy 
budovy nebo souboru staveb, které mají 
významné památkové, architektonické nebo 

urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru pro-
středí. Naše kaple soutěžila v 1. kategorii tzv. malé rekonstrukce 
do dvou milionů korun bez DPH.
Ocenění sestává z uměleckého artefaktu a z finanční odměny 
50 tisíc korun (bude využita v rámci péče o památky města).
Dlouhodobě chátrající nevyužívanou kapli sv. Markéty, pocházející 
z konce 80. let 19. století, město koupilo v roce 2014 od soukro-
mého vlastníka ve zcela dezolátním stavu. V letech 2015 a 2016 
město kapli opravilo stavebně. V letech 2017 a 2018 došlo k obnově 
interiérového vybavení – oltáře vč. dřevořezby sv. Markéty, lavic, 
zábradlí mezi lodí a presbytářem. Celkové náklady na obnovu kaple, 
včetně její koupě městem, činí 2,266 milionu korun.  Z toho jeden 
milion 60 tisíc korun kryly získané dotace. V roce 2018 byla kaple 
na červencový svátek Markéty slavnostně otevřena, přičemž vikář 
prachatického vikariátu P. Petr Plášil vykonal slavnostní boho-
službu s požehnáním.
Aktuálně se rýsuje možnost, že kaple bude soukromým subjektem 
zpracována do podoby vystřihovánky pro slepení papírového 
modelu. Vystřihovánka by měla být k volnému stažení na webových 
stránkách. Pokud se tato aktivita uskuteční, budeme o ní informo-
vat. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Foto Václav Malina
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V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón vyhlašovaného Ministerstvem kul-
tury České republiky, ke kterému se Prachatice každoročně hlásí již 
od roku 1993, je v letošním roce pro naše město určena účelová 
dotace ze státního rozpočtu ve výši dva miliony 665 tisíc korun.
Využití dotace schválilo 8. dubna zastupitelstvo města tak, 
že 1,385 milionu korun bude rozděleno na příspěvky pěti soukro-
mým vlastníkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních 
památek. Jedná se o domy čp. 31 v ulici Děkanská (oprava krovu, 
výměna střešní krytiny a oplechování), čp. 34 v ulici Křišťanova 
(oprava uliční fasády s restaurováním malířské výzdoby), čp. 35 
na Velkém náměstí (výměna střešní krytiny a klempířských prvků, 
oprava komínu), čp. 51 v ulici Věžní (oprava střechy), čp. 108 v ulici 
Husova (oprava vnitřních omítek).
Vlastníkům těchto domů dále město Prachatice v souladu se zása-
dami Programu regenerace vyplatí ze svých prostředků příspěvek 
v celkové výši 315 tisíc korun. Zbývajících jeden milion 280 tisíc 
korun ze státní dotace využije město Prachatice na obnovu jím vlast-
něných nemovitých kulturních památek. Bude se jednat o první 
etapu opravy a výměny oken východního průčelí Obecního domu 
a Nové radnice do Velkého náměstí, obnovu sklepních prostor Kní-
žecího a Národního domu čp. 9 na Velkém náměstí, opravu omítek 
průchodu vnitřní částí Dolní brány a opravu krovu a střechy domu 

čp. 63 v Křišťanově ulici.
Do obnovy těchto památek, vedle dotace z Programu regenerace, 
vloží město ještě další téměř dva miliony 267 tisíc korun.
Připomínáme vlastníkům nemovitých kulturních památek 
na území Městské památkové rezervace Prachatice, kteří chtějí 
v příštím roce (2020) získat příspěvek na obnovu (nikoli moderni-
zaci) své památky, že příprava Programu regenerace na konkrétní 
rok (2020) začíná již na podzim předchozího roku (2019), kdy město 
v listopadu podává ministerstvu podklady potřebné k zařazení 
města do Programu regenerace. Kdo tedy chce v příštím roce reali-
zovat obnovu kulturní památky na území městské památkové rezer-
vace s využitím příspěvku z Programu regenerace, musí již letos nej-
později v září-říjnu kontaktovat MěÚ Prachatice, odbor stavebně 
správní a regionálního rozvoje, kterému oznámí svůj záměr, sdělí 
předpokládané rozpočtové náklady a opatří si zde závazné stano-
visko orgánu státní památkové péče tak, aby všechny tyto náleži-
tosti mohly být na přelomu října a listopadu zpracovány do pod-
kladů pro Ministerstvo kultury ČR. Možnost vlastníků získat pří-
spěvek je závislá nejen na jejich vlastní aktivitě v souvislosti se včas-
ným zajištěním potřebných podkladů, nýbrž také na výši státní 
finanční podpory v Programu regenerace přidělené městu.
Např. ta letošní je oproti loňskému roku vyšší o 105 tisíc korun. 

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

V době oficiálních zápisů dětí k povinné školní docházce pro 
školní rok 2019/2020, které se konaly 5. a 6. dubna 2019 sku-
tečně všechny tři prachatické základní školy zapsaly shodně dětí. 
Místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc, kteří do škol zaví-
tali, měli stejně jako děti a rodiče možnost projít se například vod-
ním světem nebo pohádkovým královstvím. Děti měly dostatek 
času zastavit se na každém stanovišti a hravou formou se pochlu-
bit, co si do první třídy přinášejí. Čas pomalu plyne a od této doby 
uběhlo několik dnů a došlo z hlediska statistiky k malým změ-
nám. Proto uvádíme počty podle aktuálních informací, které jsme 
ke dni uzávěrky tohoto čísla ze škol obdrželi: 
• Základní škola v Národní ulici přivítala 64 dětí, 47 jich bylo 

přijato a 17 dětem byl udělen odklad povinné školní docházky 
(z toho do Montessori třídy zapsali 13 dětí).

• Do základní školy ve Vodňanské ulici bylo zapsáno 48 prv-

ňáčků z 63 dětí a 15 dětem paní ředitelka udělila odklad.
• Základní školu na Zlaté stezce 240 navštívilo celkem 66 bu-

doucích prvňáčků, 48 dětí bylo přijato a pro 18 dětí bylo roz-
hodnuto o udělení odkladu povinné školní docházky.

• Na Základní škole, Zlatá stezka 387 zřizované Jihočeským 
krajem byli také v pátek i sobotu na budoucí prvňáčky připra-
veni, ale dle informace od paní ředitelky se k zápisu nikdo nedo-
stavil.

Celkem se zápisů zúčastnilo 193 dětí, zapsáno jich bylo 143 a u 50 
dětí bylo rozhodnuto o udělení odkladu povinné školní docházky.
Věříme, že si budoucí prvňáčci z těchto dvou výjimečných dnů 
ve škole odnáší jen samé krásné dojmy a již nyní jsou plní očeká-
vání na chvíli, kdy na začátku školního roku 2019/2020 usednou 
do školních lavic.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

V pořadí třetí ročník Veletrhu práce uspořádala Jihočeská hospodář-
ská komora v sále Národního domu v Prachaticích. V jeden den 
a na jednom místě se přišli zájemci o práci informovat o možnos-
tech pracovního zařazení. Nejvíce žádané profese: řidiči, stavební 
dělníci, automechanici, švadleny, operátoři a mistři ve výrobě. 
Osobní rozhovory s personalisty probíhaly neformálně v příjem-
ném prostředí a uchazeči se touto cestou dozvěděli více než z klasic-
kého inzerátu. Jihočeská hospodářská komora stojí na straně pod-
nikatelů, hájí jejich zájmy a snaží se pro ně rozvíjet podnikatelské 
prostředí. Toto je jedna z věcí, která pomáhá zviditelnit firmy 
na trhu a pomáhá jim s náborem nových zaměstnanců.
Během dopoledne proběhlo okolo devadesáti pohovorů z řad ucha-
zečů z evidence Úřadu práce, studentů, maminek na rodičovské 
dovolené a aktivních seniorů. Kateřina Třísková, JHK Prachatice

Vážení rodiče, po roce opět přicházíme s informací o konání květno-
vého zápisu do Mateřské školy Prachatice. Zápis na školní rok 
2019/2020 proběhne 13. a 14. května 2019 od 8 do 12 hodin na všech 
pracovištích školy (Krumlovská 223, Skalka 180, Zahradní 96 a Česká 
674 – zde proběhne zároveň i zápis pro pracoviště Nebahovská 1015).
V době zápisu se mohou rodiče současně seznámit s prostředím školy 
a se vzdělávacími programy jednotlivých pracovišť MŠ Prachatice. 
K zápisu nezapomeňte přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti 

zákonného zástupce. Připomínáme povinnost předškolního vzdělávání 
pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let. A hlavně kla-
deme důraz na fakt, že pokud zatím Vaše dítě do mateřské školy nedo-
chází, musí ho zákonný zástupce v mateřské škole přihlásit v termínu 
zápisu. V opačném případě je podle Školského zákona nepřihlášení 
dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání považo-
váno za přestupek.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ

Program regenerace městské památkové rezervace v roce 2019

Prachatické základní školy zapsaly stejný počet dětí

Na Veletrhu práce byl zájem o řidiče i švadleny

Zápis dětí do mateřské školy: Nezapomeňte rodný list
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Živé Prachatice informují
Z programu zastupitelstva, které se konalo 8. 4., jsme stáhli 11 bodů, 
jejichž předkladatelem a zpracovatelem byl Jakub Nepustil. Ten se 
totiž z neplánovaného jednání omluvil kvůli pracovní cestě 
do zahraničí. Tyto body plánujeme předložit na dalším jednání, kde 
bude mít J. Nepustil možnost své návrhy odprezentovat a podložit 
argumenty.
O svolání zastupitelstva jsme již spolu s dalšími opozičními zastupi-
teli požádali, mělo by se konat do 21 dnů od podání žádosti. Umož-
ňuje nám to zákon o obcích (č. 128/2000 Sb., § 92). Díky větší čet-
nosti konání zasedání zastupitelstva můžeme aktuálněji a rychleji 
reagovat na dění ve městě. Podstatná je i pozitivní změna vůči obča-
nům, kteří mohou získat pravidelnější, lepší a větší možnost účast-
nit se zasedání zastupitelstva a vznášet na něm případně své dotazy 
a podněty. Dosavadní situace, kdy se jednání konala jednou za tři 
měsíce a protahovala do pozdních nočních hodin, totiž nebyla pro 
občany optimální.

Barbora Koritenská, zastupitelka města (Živé Prachatice)

Ztracené vlasy Děda Vševěda
Březnový tematický den, který byl tentokrát v režii čtvrťáků, nám 
do Paraplíčka přinesl jaro. Pošťák doručil dětem dopis od pohádko-
vého Děda Vševěda, který je prosil o pomoc. Silný vítr mu totiž 
odnesl jeho kouzelné zelené vlasy, bez kterých nemohl čarovat a při-
volat jaro. Neuměl bez nich vytáhnout trávu z hlíny, listy z pupenů 
a kytičky z poupat. A protože po dlouhé zimě jsme se už jara nemohli 
dočkat, rádi jsme pomohli.
Vydali jsme se všichni po cestě značené barevnými fáborky a šip-
kami, na určených místech hledali psaníčka s úkoly, které děti hravě 
zvládly. S každým splněným úkolem přibývalo nalezených zelených 
vlasů. U lesa na konci cesty jsme již pro Děda Vševěda měli jeho kou-
zelné vlasy všechny. Byl jich plný košík. Nakonec děti Dědovi Vševě-
dovi jeho vlasy nalepily, tím získal zpět svojí kouzelnou moc a jaro 
může začít. Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Potlačování demokracie
Demokracie v našem městě utržila další ránu. Radní v čele se staros-
tou připravili změny Jednacího řádu zastupitelstva, tak, že každý 
ze zastupitelů smí na jednání zastupitelstva k danému bodu mluvit 
maximálně 2× tři minuty, do této doby neslýchané. Neuvěřitelné 
předně z pohledu, že na pracovním jednání zastupitelstva (je neve-
řejné) délka vystoupení není omezena. Za přítomnosti veřejnosti 
vedení města očividně NECHCE, aby se ostatní zastupitelé vyjadřo-
vali a zaznívaly jejich názory a konstruktivně se řešily společně jed-
notlivé otázky tohoto města. Koalice má předem jasně domluveno, 
jak si vše odhlasuje většinou za mlčení všech jejich členů. Opozici je 
potřeba umlčet mimo jiné i tímto opatřením, aby jejich názory 
nebyly vůbec slyšet. Po limitaci počtu znaků (opět jen pro zastupi-
tele) v Radničním listu (RL) skrze nově a narychlo vydané Zásady 
pro RL další represe vůči názorům jiných z jiných stran a předně 
vůči demokratickým principům.

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)

Projektová výuka v „ZUŠce“
I v uměleckém vzdělávání se snažíme výuku maximálně zasadit 
do souvislostí běžného života. Proto od letošního školního roku kla-
deme ještě větší důraz na projektové vyučování, exkurze a společné 
vyučování. Nejde o to, aby si děti během projektů hrály, ale přede-
vším pochopily hlubší vztahy mezi uměleckými obory, pronikaly 
více do témat, kterým není možné běžně věnovat tolik pozornosti. 
A k tomu nám pomáhá spolupráce s dalšími odborníky z praxe.
Máme za sebou společnou exkurzi všech oborů po stopách génia 
Leonarda da Vinci a workshopy s ilustrátorem dětských knih, malí-
řem Jindrou Čapkem, připravujeme společnou varhanickou dílnu 
a další aktivity. Nemalou pomocí je i čerpání prostředků z projektu 
Šablony II ZUŠ Prachatice, díky kterému je pokryta většina finanč-
ních nákladů. Jakub Weiss, ředitel ZUŠ Prachatice

Happening ZUŠ Open a zápis
Potřetí se prachatická ZUŠka 31. května 2019 přidává k celorepubli-
kovému happeningu ZUŠ Open. A jak sám anglický název napovídá, 
chceme se naším programem maximálně otevřít veřejnosti. Místo 
na hrad či zámek se můžete přijít podívat do naší budovy v Husově 
ulici, každou hodinu budou společné komentované prohlídky 
celého areálu a v jednotlivých místnostech uvidíte kromě vzácného 
inventáře i živé muzikanty, výtvarníky a tanečníky se speciálním 
programem pro ZUŠ Open. Jedna místnost bude vyhrazena pro 
informace k zápisu do ZUŠ, můžete si zde s dětmi zahrát a zazpívat, 
případně získat podrobné informace k přijetí. Zápis proběhne 
v úterý 4. června 2019 od 14.00 do 18.00. Jakub Weiss

Zastupitelé a radní podpořili sport
Ve výzvě č. 3 Podpora sportu 2019 bylo rozděleno 1 730 000 Kč. 
Zastupitelstvo města schválilo pro sedm sportovních subjektů 
částku 1 405 000 Kč a rada města podpořila 15 sportovních oddílů 
a jednotlivců částkou 325 000 Kč.  

Lenka Houšková, garantka Podpora sportu 2019

Obyvatelé Prachatic dobře znají neutěšený stav domu čp. 181 v Kláš-
terní ulici. Budovu vlastní fyzická osoba, která ji dlouhodobě neudr-
žuje v řádném stavu. Obecný stavební úřad spolu s orgánem státní 
památkové péče stav domu dlouhodobě sledují a dle zákonných 
možností (a s přihlédnutím k další vykonávané činnosti) činí pří-
slušné úkony. V roce 2012 tak byly městem Prachatice provedeny 
náhradním výkonem nutné zabezpečovací práce nařízené rozhod-
nutími stavebního úřadu z ledna 2011 a ledna 2012. Cena provede-
ných prací dosáhla 479 tisíc Kč vč. DPH.
Po uplynutí doby určené statikem při provedení zmíněných nut-
ných zabezpečovacích prací byla znalcem v oboru stavebnictví (sta-
tikem) provedena prohlídka aktuálního stavu domu. V návaznosti 
na to byl v březnu 2018 dokončen znalecký posudek současného 

stavu budovy.  Na jeho základě stavební úřad v červnu 2018 nařídil 
neodkladné odstranění části stavby (přestřešení venkovního schodi-
ště ve dvorku) a provedení udržovacích prací. Obdobně ve věci 
konal orgán státní památkové péče.
Protože nařízené práce nebyly vlastníkem ve stanovené lhůtě prove-
deny, směřuje město Prachatice opět k provedení prací náhradním 
výkonem. Podle výsledku provedeného výběrového řízení by se 
mělo jednat o náklad 437 tisíc Kč vč. DPH.
Nařízené práce zajistí, aby stavba neohrožovala svým stavem životy 
nebo zdraví. Zahrnují zejména zajištění funkčnosti střešního pláště, 
čili zabránění poškozování domu dešťovou vodou. Provedeny by 
měly být v létě. Kompletní uvedení budovy do řádného stavu je 
v moci pouze jejího vlastníka. Antonín Jurčo

Stav domu čp. 181 v Klášterní ulici vyžaduje další zabezpečení

S Dědem Vševědem přivítali jaro v MŠ Paraplíčko. Na konci cesty se děti radovaly, že pro něj na-
šly všechny kouzelné vlasy. Foto Zdeňka Marková
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Rok 1991

Privatizační komise zahajuje. Je jedenáctičlenná a tvoří ji především 
ekonomové a právníci. V současné době komise shromažďuje pod-
klady od různých podniků. Například OPS (okresní podnik služeb) 
nabízí do privatizace 88 provozoven. * Česká státní spořitelna 
nabízí občanům a soukromým podnikatelům a organizacím nové 
služby související se založením a vedením devizových účtů. * Pro-
vozní jednotky zařazené do veřejné dražby v Prachaticích dne 
8. dubna:  Maso-uzeniny, Křišťanova 62, Textil, Kostelní náměstí 
35, prodejna ovoce a zeleniny, nám. Přátelství 665, Domácí 
potřeby – sklo, Solní 120, Domácí potřeby, obchodní středisko, 
Velké náměstí 14, papírnictví, Velké náměstí 45, prodejna ovoce 
a zeleniny, Vodňanská 36. * Hned po skončeném sčítání lidu, domů 
a bytů – tj. od 3. března jsou v platnosti nové názvy ulic a náměstí 
v Prachaticích schválené městským zastupitelstvem: nám. ČSA – 
Malé náměstí, Fučíkova – Slámova, Pionýrů – Ševčíkova, Mládež-
nická – U Rybníčku, Rogačevská – Česká, Rudoarmějců – Italská, 
Obránců míru – Liliová, Na výsluní – Skalka. * Vedoucí představi-
telky řádu Karla Boromejského v ČSFR byly ve středu 3. dubna 
přijaty přednostou okresního úřadu. * Další provozovny zařazené 
do veřejné dražby 11. května: Rychločistírna, Malé náměstí, Holič-
ství a kadeřnictví, Na sadech 559, Národní 1009, Sběrny prádla 
a šatstva, Na sadech 559, Zvolenská 22 a Národní 1009. * Sdru-
žení pro republiku – Republikánská strana Československa pořádá 
ve středu 19. června v letním kině setkání s PhDr. Miroslavem Slád-
kem. * Dne 10. června zasedala rada, která měla na programu přidě-
lování pozemků v prolukách ve Zvolenské ulici. * Povolení k den-
nímu dojíždění do zaměstnání v Bavorsku může být českosloven-
ským občanům uděleno za předpokladů – o pracovní místo nemá 
zájem občan SRN, náš žadatel o práci musí ovládat německý jazyk, 

denně se musí vracet na území ČSFR, musí získat kartu pro denní 
přechod hranice, pracovní i platové podmínky jsou stejné jako pro 
domácí zaměstnance. * Od 17. července dochází ke změnám 
v názvech útvarů a funkcí: Okresní správa Veřejné bezpečnosti se 
nyní nazývá Policie České republiky, okresní ředitelství, velitelem 
kriminální služby je podle nového označení komisař. Oddělení 
vyšetřování je změněno na Okresní úřad vyšetřování. * Významného 
pomocníka si opatřily Technické služby. Je jím minitraktor s rotační 
žací lištou, který se dobře uplatňuje při sečení trávy na veřejných 
prostranstvích. * Dne 6. září byla předána do užívání nová komuni-
kace spojující silnici od Českých Budějovic s výpadovkou na Volary. 
Zhotovitelem je s. p. Silnice Prachatice. * Prvním bonbónkem 
sobotních dražeb 5. září byla prodejna Klenotů na Velkém náměstí. 
Z vyvolávací ceny 34 tisíc dostoupila cena až na odklepnutých čtyři 
sta tisíc. * Asi dvě stě padesát lesníků z celé ČSFR a sousedních les-
ních podniků v Rakousku a v SRN se zúčastnilo konference Ekolo-
gická ochrana lesů, která se konala 4.–5. září v Prachaticích. 
* Na okresním úřadě se 9. září uskutečnilo pod patronací živnosten-
ského referátu ustavující zasedání Sdružení kominíků v okrese 
Prachatice. * Prachatičtí dopraváci mají konečně k dispozici speci-
ální vozidlo AVIA A21.1F – Policie, pro vyšetřování příčin a zajišťo-
vání míst dopravních nehod. * Česká státní spořitelna zavedla počát-
kem října novou službu – peněžní automat. Klíčem k jeho použití 
je platební karta, která rovněž slouží k bezhotovostnímu placení 
zboží a služeb v organizacích, jež tyto karty přijímají, např. obchodní 
dům Kotva. * Dne 14. listopadu proběhla v městském divadle dražba 
těchto provozních jednotek: Centrální výrobna, Žernovická 227, 
Obuv, Vodňanská 48, Hala služeb a instalatérství, Kasárenská ulice, 
Zahradnictví, Husinecká 11. * Ustavující schůze lékařské komory 
regionu Prachatice se konala v sobotu 7. prosince v hotelu Park.

Vybral Pavel Fencl.

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

V rámci Národního týdne trénování paměti a mozkového 
joggingu 2019, do kterého se zapojilo i město Prachatice, pro-
běhlo několik kurzů, přednášek, nabídek aktivit  (tradičně Měst-
ská knihovna Prachatice a společnost KreBul). 
V Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích se trénování 
paměti věnují. V březnu přišel mezi seniory certifikovaný trenér 
Zdeněk Krejsa, který přes dvě hodiny se čtyřmi desítkami seni-
orů potrénoval paměť dokonale. Vzal to tentokrát přes film, 
divadlo, herce. A tak se vzpomínalo, povídalo, hádalo, zapama-
továvalo s Vlastou Burianem,  Adinu Mandlovou … I vy si můžete 
na stránkách např. www.mozkocvicna.cz nebo www.treninkpa-
meti.com svou paměť potrénovat. Hanka Rabenhaptová 

Jak si vede prachatická judistická mládež?
Na dubnovém turnaji v Rakousku jsme kvůli 
nemocem měli tentokrát omezenou účast. 
Medaile zacinkala jen v kategorii družstev 
pro výběr ČR, kde jsme měli našeho zástupce 
Davida Strouhala. Sportovní úspěch ale ne-
lze měřit jen medailemi. Pro náš klub je důle-
žitý především široký kádr, se kterým se dá 
dlouhodobě pracovat. Partu, ve které fun-
guje kolektiv a kamarádské vztahy, protože 
to je základ. U vrcholového sportovce musí 
dojít k souhře mnoha faktorů – nadání, píle, 
odhodlanosti a touhy po vítězství. Dětí, 

ve kterých se sejde tohle všechno, je poměrně málo. Valná většina musí sport dělat 
hlavně proto, že je baví a nacházejí v něm uspokojení.

Jak početná je členská základna nastupující judistické generace?
Aktuálně máme v oddílu na 85 dětí. Většina je v kategorii mláďat a mladších žáků. Tro-
chu problém je v tom, že za naší generace děti odpadaly při přechodech na střední školy, 
v kategorii dorostu. V současné době se s tím potýkáme už dřív, v kategorii starších žáků. 
Někteří mladí sportovci nemají dostatečnou píli, trpělivost a nasazení. Nebo neodolají 
jiným lákadlům. Zájemce o judo rádi uvítáme v řadách naší přípravky každou středu 
a pondělí od 15 hodin. Třeba právě v Prachaticích čeká na svou příležitost další olympij-
ský vítěz …

Kdy a kde můžeme vidět judisty Tatranu v akci?
Naše judisty můžete vidět a podpořit je v sobotu 18. května od 10 hodin na turnaji v hale 
Tatranu. Do Prachatic přijede kolem 160 závodníků především z Jihočeského kraje, 
zbytku republiky i Horního Rakouska. Jinak se naši  sportovci průběžně připravují 
na další závody. David Strouhal a Kuba Šiffner by se měli zúčastnit mezinárodního tur-
naje v maďarské Budapešti. Text a foto Václav Malina

Kampaň skončila, trénování paměti pokračuje

Na slovíčko … s Otou Nevšímalem, trenérem Judo TJ Tatran Prachatice
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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
do 3. 5.
EXLIBRIS
382 grafických listů exlibris z meziná-
rodní soutěže
8. 5. – 14. 6.
VÝT VARNÍCI Z DOBRKOVICKÉHO 
MLÝNA
Jedná se o rodinnou výstavu, na které se 
podílí výtvarnice Jana Pešková, její man-
žel Petr Pešek, dcera Anna Nowaková, zeť 
Bohumír Nowak a vnučky Markéta a Sára 
Nowakovy.
Vernisáž výstavy 7. 5. od 17.00 hodin.

VELKÉ NÁMĚSTÍ
7. 5. (14.00–15.00)
VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBO-
ZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH
Město Prachatice si ve spolupráci s klu-
bem přátel čtvrté obrněné divize Prácheň-
ska připomene osvobození spanilou jíz-
dou po stopách Československé samo-
statné 4. obrněné brigády. Diváci si pro-
hlédnou historická vojenská vozidla. 
Po zastávce v našem městě bude vojenská 
kolona pokračovat k památníku ve Vitějo-
vicích k uctění památky padlých za II. svě-
tové války.
11. 5. (10.00–18.00)
Z A H Á J E N Í  C Y K L O T U R I S T I C K É 
SEZONY
(více v titulním článku)

MĚSTSKÉ DIVADLO
2. 5. (19.00)
4000 DNŮ
Divadlo Ungelt – VYPRODÁNO
10. 5. (19.00)
Ray Cooney:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace / Předplatné řady BONUS
Komedie, ve které jde o život!
Hrají: M. Etzler, R. Trsťan, V. Hybnerová / 
M. Procházková, P. Motloch, M. Hudeč-
ková / M. Procházková, Z. Košata, S. Lau-
rinová / M. Štípková, Z. Piškula / M. Saba-
din, J. Slach / V. Záveský / V. Rotta, 
M. Kopečný.
13. 5. (19.00)
I. Janžurová: VELETOČ
VYPRODÁNO
15. 5. (19.00)
I. Dousková: HRDÝ BUDŽES
VYPRODÁNO
16. 5. (19.00)
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
VYPRODÁNO
22. 5. (19.00)
IVO JAHELKA
A ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY
Nový pořad s písničkářem a doktorem 
práv I. Jahelkou a příjemným čtyřhlasým 
hudebním seskupením, jehož zakladate-
lem a uměleckým vedoucím je dlouholetý 
člen Spirituál kvintetu – zpěvák, kontra-
basista a textař Dušan Vančura.

31. 5. (9.00)
UTOPENÉ DĚJINY ANEB O RYBNÍ-
KÁŘI KUBOVI A BÁBĚ SLEPIČKOVÉ
Hudebně-divadelní skupina Rybníkáři 
ke Dni dětí.

VELKÉ NÁMĚSTÍ
7. 5. (14.00–15.00)
VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBO-
ZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH
Město Prachatice si ve spolupráci s klu-
bem přátel čtvrté obrněné divize Prácheň-
ska připomene osvobození spanilou jíz-
dou po stopách Československé samo-
statné 4. obrněné brigády. Vojenská 
kolona bude pokračovat k památníku 
ve Vitějovicích k uctění památky padlých 
za II. světové války.
11. 5. (10.00–18.00)
Z A H Á J E N Í  C Y K L O T U R I S T I C K É 
SEZONY
(více v titulním článku)

SÁL NÁRODNÍHO DOMU
31. 5. (21.00)
KISS FOREVER BAND
(víc na str. 8 a na www.kissforeverband.hu/
kfb_eng.html)

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. 5. (19.30)
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Dobrodružný, drama Island. Přístupný 
od 12 let. Titulky.
7. 5. (17.00)
DUMBO
Pohádkový film USA. Přístupný. České 
znění.
9. 5. (19.30)
HELLBOY
Akční, sci-fi USA. Od 15 let. Titulky.
14. 5. (17.00)
MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
Animovaný, rodinný film Francie. Pří-
stupný. České znění.
16. 5. (19.30)
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokument. film ČR. Přístupný od 12 let.

21. 5. (18.00)
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, dobrodružný film Francie, 
Německo, JAR. Přístupný. České znění.
23. 5. (19.30)
HIGH LIFE
Sci-fi, drama Francie, VB, Německo, USA. 
Přístupný. Titulky.
28. 5. (19.30)
JOHN WICK 3
Akční, krimi USA. Od 15 let. Titulky.
30. 5. (19.30)
BOLEST A SLÁVA
Drama Španělsko. Přístupný od 12 let. 
Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00 – 17.00
út, čt, pá 9.00 – 14.00
2.–31. 5.
DÍVÁM SE, DÍVÁM …
Výstava žáků ZUŠ Prachatice, výtvarného 
oddělení pod vedením Davida Žáka, plná 
iluzí, které odkazují na díla mistrů moder-
ních uměleckých směrů. Začínající výtvar-
níci nás přesvědčí o své tvůrčí suverenitě, 
hravosti a poctivé řemeslnosti.
Vernisáž 2. 5. od 17 hodin.

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
od 23. 5.
VARIETÉ
Výstava o historii specifického varietního 
umění u nás.
24. 5. (10.00)
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
Otevvřeno:
po zavřeno
út–ne 10.00–16.00
do 26. 5.
HISTORIE SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE – 
PSI VE SLUŽBĚ
Výstava je věnována dějinám využívání 
a výcviku psů u bezpečnostních složek, 
výcvikovým zařízením a osobnostem slu-
žební kynologie.
4. 5. (16.00)
REEMIGRANTI
Přednáška Radka Oceláka v Radničním 
sále Staré radnice o minulosti rumun-
ských Slováků
14. 5. (17.00)
DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ
Přednáška, literární pásmo připravili 
a účinkují Jiří a Ludmila Práškovi.
Připomenou 123 let od narození Vlasty 
Kálalové, provdané Di Lotti, jedné z nejpo-
zoruhodnějších českých žen 20. století.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
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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.
VERNÍ SVOJIM KOREŇOM
Nábytek JAVORINA. Vztah k přírodě, 
řemeslná zručnost a smysl pro design. 
Javorina je nábytek, který si vás získá 
nejen tím, jak působí, ale i pro to, co repre-
zentuje (www.javorina.eu).
31. 5. – 24. 7.
EIRI – TVAR BEZ PRAVIDEL
Módní značka Eiri byla založena v r. 2013 
v Praze návrhářkou Klárou Holanovou. 
Pro její modely je charakteristický tvar 
i forma, které nepodléhají žádným pravi-
dlům. Každý model oblečení má jedinečný 
střih, je solitérem v celku. I přes nekon-
venční přístup k tvorbě klade důraz na 
každodenní komfort bez ohledu na příle-
žitost nošení (www.eiri.cz).
Vernisáž 31. 5. od 18 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
do 2. 5.
VĚDA A VODA
Výstava
2. 5. – 30. 6.
120 LET ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRACHA-
TICE–VOLARY–LENORA
Výstava
2. 5. (14.00–15.00)
120 LET ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRACHA-
TICE–VOLARY–LENORA
Literární kavárna – L. Šlégr, Domově seni-
orů M. Křišťana.
7. 5. (9.00–11.30)
KONZULTACE SEMINÁRNÍCH PRACÍ
Univerzita 3. věku 6. semestr Dědictví 
hraničních hor, klubovna knihovny.
9. 5. (18.00–21.00)
NOC LITERATURY
6. ročník – Cimrmanovské divadelní před-
stavení ochotnického spolku HEROS 
Oseky a četba z knih zahraničních autorů, 
podrobné informace na www.knih-pt.cz).
15. 5. (14.00–15.00)
TKANÉ OBRÁZKY
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež.
21. 5. (9.00–11.30)
ZÁVĚREČNÉ KOLOKVIUM, ZÁPOČET
Univerzita 3. věku 6. semestr Dědictví 
hraničních hor, klubovna knihovny.
22. 5. (14.00–15.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Regionální osobnosti – M. Zíková, odd. 
pro děti a mládež.
29. 5. (17.15–18.15)
5. ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ
S J. PULKRÁBKEM
Pro veřejnost, aula gymnázia.
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–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 měsíci    12.30–15.00
Nemocnice Prachatice
1. po v měsíci   13.00–15.00

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/musicclubkandlak
31. 5. (20.00)
METAL / PUNK
Dirty Lesbian Duck, Retroprotest, Libido 
Challenge, Terror society.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Tel. 380 120 759, www.zuspt.cz
27. 5. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Klavír, elektronické klávesové nástroje, 
flétna.
28. 5. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Kytara, trombon, klarinet, flétna, EKN.
Galerie Dolní brána.
31. 5.
ZUŠ OPEN
Den otevřených dveří a umělecký happe-
ning muzikantů, výtvarníků i tanečníků.

POŠUMAVSKÁ
KOMORNÍ FILHARMONIE
16. 5. (19.00)
POŠUMAVSKÁ
KOMORNÍ FILHARMONIE
Hraje Bacha a Mozarta v aule prachatic-
kého gymnázia.

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
1.–7. 5.
PIEŠŤANY REKONDIČNÍ POBYT
1. turnus.
7.–13. 5.
PIEŠŤANY REKONDIČNÍ POBYT
2. turnus. Odjezd od hotelu Park v 7.00 
hodin.
7. 5. (14.00)
SENIORSKÉ HARMONIKOVÉ TRIO
Program pro uživatele Domova seniorů 
M. Křišťana
15. 5.
VÝLET
Chelčice – Truskovice (Domov sv. Lin-
harta, Muzeum P. Chelčického, Domácí 
muzeum Truskovice). Odjezd z Malého 
nám. 13.00 hodin.
17. 5. (14.00)
COUNTRY BENEFICE
Arkády Staré radnice, 6. ročník
Mezigenerační country setkání tanečních, 
pěveckých a hudebních souborů.
23. 5. (10.00)
SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY
Napříč handicapy v Domově seniorů 
M. Křišťana.
29. 5. (14.00)
PRACHATICKÁ BUCHTA
Soutěž a výroční členská schůze, sál 
Národního domu

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
7. 5. (14.00)

PŘEDNÁŠKA K OSVOBOZENÍ
P. Fencl, klubovna MěK Prachatice.
14. 5. (14.00)
Z PRACHATIC ZA POZNÁNÍM
Beseda se starostou M. Malým, klubovna 
MěK.
21. 5. (14.00)
BESEDA SE SPISOVATELKOU
H. HOSNEDLOVOU
Klubovna MěK
28. 5. (14.00)
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SENIORŮ 
V DOPRAVĚ
M. Joklová a zástupce BESIP, Radniční sál.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
24. 5.
NOC KOSTELŮ
Program ve hřbitovním kostele sv. Petra 
a Pavla.
25. 5.
POUŤ NA PATRIARCH
Poutní mše sv. v kapli sv. Filipa Neriho 
od 15 hodin.
30. 5.
POUŤ K HÜBLEROVĚ KAPLI
Poutní mše sv. v kapli Panny Marie Lore-
tánské od 18 hodin.
31. 5.
DUCH SVATÝ A MY
V 18 hodin mše svatá v kostele sv. Jakuba, 
následuje přednáška kněze P. Kodeta 
a zahájení svatodušní novény.

HOSPIC PRACHATICE
4. 5.
PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA
Zveme všechny př íznivce hospice, 
a všechny, kteří chtějí strávit příjemnou 
sobotu. V areálu hospice bude zázemí pro 
závodníky, i doprovodný program pro 
všechny ostatní (reg. na www.hospicpt.cz).

NEUMANNEUM
KLÁŠTER BOROMEJEK
Neumannova 142, tel. 723 842 422
Galerie sv. J. N. Neumanna, Galerie Matky 
Vojtěchy, Galerie Smíření a hledání 
nových cest, kaple sv. J. N. Neumanna.
Otevřeno:
po–st, pá 9.30–12.30 13.30–15.30
čt   12.00–17.00
(mimo otevírací dobu na uvedeném tel.)

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
4. 5.
ZÁJEZD
Vyšší Brod – Studánky Rading – Nejjiž-
nější bod ČR – Vyšší Brod
Odjezd 8.00 Malé nám.
11. 5.
ZÁJEZD
Radešov – Pěkný potok – Radešov
Odjezd 8.08 bus
18. 5.
ZÁJEZD
Okolí Prahy
Odjezd 7.00 Malé nám.
25. 5.
ZÁJEZD
Nové Údolí – Světlý potok – Nové Údolí
Odjezd 8.34 vlak
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Noc kostelů je opět příležitostí pozvat veřejnost do kostelů 
a ve večerní a noční atmosféře nabídnout možnost setkat se s křes-
ťanstvím prostřednictvím hudby, umění i zážitku. Připojí se i město 
Prachatice.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu. Do České republiky 
se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice 
konal v roce 2009. Prachatická římskokatolická farnost se připojila 
poprvé před pěti lety. I v letošním roce ve spolupráci s městem Pra-
chatice, odborem kultury, školství a cestovního ruchu zve v pátek 
24. května 2019 do hřbitovního kostele sv. Petra a Pavla. Důvo-
dem změny je oprava oltářů a interiéru děkanského chrámu kostela 
sv. Jakuba.
Program, který bude podrobně zveřejněn na webových stránkách 
města, farnosti i Noci kostelů, zahájí v 16.00 hodin společné puto-
vání rodin s dětmi z Kostelního náměstí od sv. Jakuba. Půjdeme 
přes Žižkovu skalku po Svatopetrské stezce ke kostelu sv. Petra 
a Pavla. Tam od 17.00 hodin začne kulturní program vystoupením 
tanečního oboru ZUŠ Prachatice. Dále se můžeme těšit na komento-
vané prohlídky, hudební vystoupení klarinetového souboru a TILIA 
Tria. Večer završí bohoslužba za město od 22. hodiny. Předpoklá-
dáme, že po několika letech, kdy jsme Noc kostelů prožívali v centru 
Prachatic, přinese tato změna něco nového, zajímavého. Něco, 

co nás obohatí o vědomosti i nové nevšední zážitky. Pokud jste 
návštěvníky kostela, ať už náhodnými nebo pravidelnými, rádi vás 
opět uvidíme. Přijďte ochutnat atmosféru jedinečného místa, jedi-
nečné stavby.
Noc kostelů – 24. květen 2019
Kostel sv. Petra a Pavla v Prachaticích
www.farnostprachatice.cz
www.neumanneum.cz
www.ccsh-prachatice.cz 
www.prachatice.eu
16.00  Sraz u kostela sv. Jakuba a společná pro-

cházka po Svatopetrské stezce ke hřbitov-
nímu kostelu sv. Petra a Pavla (po cestě 
program pro rodiny s dětmi)

17.00  Program ZUŠ Prachatice v kostele sv. Petra a Pavla
17.30  Komentovaná prohlídka kostela, okolí kostela, pro děti pra-

covní list s hádankou
19.00  Koncert Kateřiny Pavlíkové a TILIA Trio (saxofony)
20.00 Komentovaná prohlídka
21.00  Koncert Jan Hovorka – klarinety
22.00  Mše při svíčkách s modlitbou za město Prachatice

Jiřina Dolejšková, foto Martin Malý

U příležitosti Mezinárodního dne dětí vás zveme v pátek 31. května 
2019 od 9.00 hodin do Městského divadla na pohádku „Utopené 
dějiny aneb O rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové“, kde se díky 
hudebně-divadelní skupině Rybníkáři dozvíte, jak to tenkrát bylo, 
když se stará bába Slepičková rozhodla pojmout za muže mladého 
chasníka Kubu Krčína a jak se malý vodníček Bedříšek Smetanů 
a jeho maminka vodnice Barborka a její kouzla motala do začátků 

Kubovy rybníkářské kariéry. Představení bylo oceněno za hudbu 
a scénář na festivalu Miniteátro Havířov 2018 a trvá 50 minut. 
Po skončení představení dostanou všechny děti malou sladkost 
a nové vydání Prázdninového pasu pro rok 2019 s nabídkou kultur-
ních a sportovních akcí, jež pro ně připravují různé spolky a organi-
zace na období letních prázdnin. Vladimíra Blažíčková

referent odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Městská knihovna Prachatice zve na Noc literatury 9. května 2019 
od 18.00 až 21.00 hodin v prostorách knihovny.
Akci zahájí ochotnický spolek Heros Oseky cimrmanovskou diva-
delní hrou v oddělení pro děti a mládež. Poté bude následovat čtení 
ukázek z děl od autorů z vybrané světové literatury (např. Simon 
Mawer, Alfonso Cruz, Ida Jessenová) v oddělení studovna, pro 
dospělé čtenáře a v ředitelně. Literární akce Noc literatury se koná 

pravidelně v předvečer zahájení Světa knihy, největšího veletrhu 
v zemi. Projekt se organizuje od roku 2006. Letos se mohou Noci 
literatury zúčastnit lidé ve více než padesáti městech České repub-
liky. Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí veřejnosti příle-
žitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných 
evropských spisovatelů. Ludmila Marešová a Petra Krejsová

oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Prachatice

Divadelní předplatné PODZIM 2019
Ráda bych všechny stávající i nové zájemce o divadelní předplatné 
informovala o termínu prodeje pro nadcházející sezonu PODZIM 
2019.  Tentokrát se prodej předplatného uskuteční již v pondělí 
17. června od 16.00 do 18.00 hodin v pokladně Městského divadla. 
Programovou nabídku nadcházející sezony najdete na webových 
stránkách www.kisprachatice.cz v sekci Městské divadlo (bližší infor-
mace včetně programové nabídky budou uvedeny také v červnovém 
Radničním listě).
Připomínám všem předplatitelům (jarní části předplatného) řady 
BONUS, že představení Divadla Palace „Rodina je základ státu“ 
odehrajeme v pátek 10. května 2019 od 19.00 hodin.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Technické tábory s podnikateli
O jarních prázdninách připravila Jihočeská hospodářská komora 
program v DDM. Výroba dřevěných věšáků zabrala dětem celé 
odpoledne. Největší požitek měly z vrtáku a šmirgl papíru. Napros-
tou slastí pro malé ručky byla červená a žlutá barva, kterou dílo 
dobarvily. „Pověsím si na něj čepici,“ vykřikoval Jiřík. Děti si 
vyzkoušely řemeslo na vlastní kůži. Osvojily si dovednosti pod 
dohledem jihočeských podnikatelů. Další tvůrčí činnost plánujeme 
na začátku letních prázdnin v rámci Prázdninového pasu. 

Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

„KISSÁCI“ v Národním domě
Do Národního 
domu v Pracha-
ticích zavítá nej-
lepší  světový 
revival legen-
d á r n í  k a p e l y 
KISS.
Maďarsko-česká 
sk u p i n a  K i s s 
Forever Band 
vznikla v roce 
1995 v Buda-
pešti z ohromné 
vášně hrát písně 
svých slavných 
vzorů. Čtveřice 

talentovaných muzikantů je téměř k nerozeznání od originálu, 
včetně tělesných proporcí, mimiky i gest. Samozřejmostí jsou doko-
nalé kostýmy. Se svou famózní show obráží koncertní a festivalové 
pódia celého světa. Samotní „Kissáci“ si je velmi oblíbili. Přijďte si 
poslechnout nejslavnější pecky nehynoucí legendy 31. května 2019 
do sálu Národního domu. Na vlastní oči a uši se můžeme přesvědčit, 
co se skrývá pod titulem nejlepší Kiss revivalová kapela světa. Vstu-
penky na koncert za předprodejní cenu jsou v prodeji on-line nebo 
na infocentru (tel. 388 607 574). Míra Čertík, KIS Prachatice

Noc kostelů tentokrát v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích

Mezinárodní den dětí s pohádkou

Noc literatury v prachatické knihovně
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Je to neuvěřitelné, ale počátkem května uplyne už dvacet let od ote-
vření Muzea krajky v Prachaticích.
Jsme velmi rádi, že se současné ředitelce Martině Vakočové v minu-
lých letech podařilo realizovat záměr sledující rozvíjení krajkář-
ského umění mezi mládeží. V letošním roce muzeum opět vyhlašuje 
již tradiční soutěž mladých krajkářek do šestnácti let (uzávěrka sou-
těže je 31. května 2019). Pátý ročník má téma Klíče – paličkované 
motivy (podrobné informace na www.krajkaprachatice.cz, e-mail 
muzeumkrajky@seznam.cz). Téma připomíná 30. výročí sametové 
revoluce. Pro nás, starší, připomene krásné dny podzimu 1989, kdy 

jsme se mohli konečně nadýchnout a vyjít na novou, svobodnou 
cestu. Těm dívenkám a všem mladším návštěvníkům muzea o těch 
chvílích jistě budou vyprávět rodiče a prarodiče. Výstava bude pro-
bíhat ve výstavní síni Muzea krajky od 15. června do 29. září 2019.
Muzeum krajky v Prachaticích bude v roce 2019 pro návštěvníky 
otevřeno po celou turistickou sezonu od 1. května do 30. září každý 
den mimo pondělí, a to od 10 do 17 hodin. Na základě předchozí 
domluvy je možná prohlídka i v jiných termínech. Aktuální infor-
mace najdete na www.krajkaprachtice.cz a na Facebooku „Muzeum 
krajky Prachatice“. Milan Mizera, Muzeum krajky Prachatice

V okolí Křišťanovického rybníka se chystá 18. května 2019 popu-
lární závod HusMuž. Kromě závodů v terénním duatlonu nabídne 
i populární štafety a dětské závody. Pořadatelé lákají na pohodový 
den se sportem uprostřed jarní přírody. V loňském roce byla docela 
zima a pro děti to bylo nepříjemné. Proto posouváme termín o dva 
týdny dále. 
Terénní duatlon spojuje běh v přírodě, horské kolo a na závěr znovu 
běh. Závody HusMuž jsou na rozdíl od populárnější XTERRY vedeny 
lehčím terénem a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Na výběr je 
ze dvou délek tratí nebo si můžete s kamarádem rozdělit závod 
na běh a cyklistiku a zúčastnit se závodu štafet.
Hlavní závod Českého poháru je otevřen i všem amatérů bez jaké-
koli licence. Začíná se čtyři kilometry dlouhým během ke korytu 
řeky Blanice a zpět na pláž na břehu Křišťanovického rybníka. Cyk-
listika vede po štěrkových cestách a pěšinkách na náhorní plošině 
směrem na Hlásnou Lhotu. Okruh měří 12 km a borci v rámci hlav-
ního závodu jej absolvují dvakrát. Na trati nejsou žádné extrémní 
sjezdy ani výjezdy, trasa je vhodná pro horské, případně trekové 

kolo. Poslední disciplínou závodu je druhý běh, který zavede účast-
níky směrem na Blanický mlýn a přes ikonickou zříceninu hradu 
Hus zpět ke Křišťanovickému rybníku. Kdo by si nevěřil na plnou 
porci, může zkusit závod hobby-sprint na polovičních distancích. 
Důležitou součástí HusMuže jsou dopolední dětské závody. Menší 
děti budou běhat, od osmi let už si budou moci vyzkoušet kompletní 
duatlon v profesionálních kulisách Českého poháru  jako dospělí. 
Tratě pro děti povedou po zpevněných cestách a loukách a zvládne 
je každý malý sportovec. Délky disciplín i tratě jsou takové, aby je 
zvládlo jakékoli běžně aktivní dítě. Každý závodník si odnese účast-
nickou medaili a sladkosti, ti nejlepší i diplomy a drobné ceny 
od sponzorů.
HusMuž je také o pohodové atmosféře a zábavě, proto se mohou 
návštěvníci těšit na dětské atrakce, pozávodní posezení a tradiční 
opékání a grilování po skončení závodů. Přihlášky na webu www.
xterra.cz nebo v den závodu na místě. Mapky závodu a další infor-
mace jsou dostupné také na zmíněném webu.

Michal Piloušek, spolupořadatel závodu

Muzeum krajky vyhlašuje „klíčovou“ soutěž

Sportovní zábava pro celou rodinu, to je HusMuž

Základní škola Vodňanská připravila i na letošní letní prázdniny pro 
děti příměstské a pobytové tábory.
První příměstský tábor se ponese v indiánském duchu. Děti se 
vydají po indiánské stezce v termínu od 12. do 16. srpna 2019. Zažijí 
spoustu indiánských dobrodružství. Užijí si velké množství výletů 
(např. sportovní areál v Hluboké nad Vltavou), svezou se vláčkem 
po okolí a mohou se těšit i na strašlivou stezku odvahy. Zváni jste 
všichni, nejen ti, co mají pro strach uděláno.
Druhý příměstský tábor pořádá CEV Dřípatka od 15. do 19. čer-
vence 2019. Je pojmenován „Dřípatka jede“ a sám název napovídá, 
že o výlety rozhodně nebude nouze. Pro děti je každý den připra-
vena zajímavá badatelská výprava. Děti se podívají do Bošic, Horaž-
ďovic, Bavorova i Kovářova. Prozkoumají tkalcovnu, rezervaci, 
Envicentrum Proud, zajedou si na výstavu a nebude chybět ani 

zastávka na zmrzlinu a koupání v řece.
Od jednoho tajného zvěda máme zprávu, že se na Lipně od 7. do 14. 
července 2019 budou dít podivně fantastické věci. Na děti tam 
čekají nejen příjemné a zábavné chvilky, ale i těžkosti. Budou se 
potýkat s jednou obrovskou nepříjemností. Musí pochytat všechna 
uprchlá fantastická zvířata, některá i velice nebezpečná … Ti, co pře-
žijí, si mohou např. do sytosti užít i sportovní a výtvarné aktivity.
Na Klápě se od 8. do 12. července 2019 vylodí pruhovaní námořníci. 
Budou pořádat plavbu kolem světa za pět dní. Budeme držet palce, 
ať stihnou a prošmejdí vše, co si přáli vidět. Samozřejmě i na tomto 
táboře se děti mohou těšit na sportovní i výtvarné aktivity.
Tábory se nám již krásně zaplňují. Doufáme, že jim na chuť přijdou 
i děti, které ještě nemají s podobnými akcemi zkušenost.

Olga Michálková, učitelka ZŠ Vodňanská

Zastupitelstvo města schválilo 8. dubna pořízení změny č. 1 
a č. 2 Územního plánu Prachatice. Ten byl vydán v lednu 2017. 
Od září 2011 až do zmíněného zasedání zastupitelstva městský 
úřad obdržel 22 návrhů na změnu územního plánu.
V rámci změny č. 1 bude řešeno 16 těchto podnětů občanů. 
Z toho se týká 11 Prachatic a po jednom Kahova, Libínského 
Sedla, Perlovic a Volovic. Prodloužení lhůty pro pořízení dosud 
nezpracovaných územních studií, předepsaných územním plá-
nem coby podmínka pro rozhodování o změnách v území, se 
týká Libínského Sedla, Prachatic, Starých Prachatic a Ostrova. 
V rámci pořízení změny územního plánu budou záměry posou-
zeny a v případě jejich pozitivního vyhodnocení by jim mělo být 
vyhověno.
Projednání zbývajících šesti žádostí v rámci změny územního 
plánu zastupitelstvo města neschválilo. Těmito podněty se tedy 
dále zabývat nebudeme, a to pro jejich rozpor s urbanistickou 
koncepcí stanovenou územním plánem. 

V rámci změny č. 2 bude prověřen záměr dvou lyžařských sjez-
dových tratí a lanové dráhy na východním svahu Libína mezi 
jeho vrcholem a Leptačem.
V dohledné době budou učiněny úkony pro výběr zpracovatele 
obou změn územního plánu. Po podpisu smluv o dílo bude zpra-
cován návrh změn územního plánu a provedeno jejich veřejné 
projednání. Další postup pořizování se odvine od výsledku pro-
jednání. Ukončení procesu předpokládáme v letošním roce, pří-
padně počátkem roku příštího. Změna č. 2 může trvat i déle.
Současně s pořízením změny územního plánu zastupitelstvo 
města schválilo předložení dalších návrhů na změnu územního 
plánu, čili podaných po 1. dubnu 2019, zastupitelstvu města 
do dvou let. Takové nově podávané žádosti tedy bude shromaž-
ďovat odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Pra-
chatice a zastupitelstvu města je předloží hromadně do 1. dubna 
2021.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Vodňanka chystá letní tábory na indiánské stezce i na Klápě

Územní plán čeká dílčí změna
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Matematickou soutěž Pangea
vyhrál žák ZŠ Národní

Cílem soutěže Pangea je změ-
řit síly žáků 4.–9. tříd základ-
ních škol a jím příslušných tříd 
víceletých gymnázií a podpořit 
jejich zájem o matematiku 
a logické uvažování. Soutěží se 
v matematických úlohách teo-
retických a zejména úlohách 
z reálného světa.
Pro letošní rok byla zvolena 
témata Hudba, Příroda a Eko-
logie. Soutěž probíhá ve dvou 
kolech – školní a finálové kolo. 
Velká gratulace patří našemu nadanému žákovi z Montessori třídy 
Matěji Sedláčkovi (na snímku H. Bolkové), který se umístil na prvním 
místě ve školním kole matematické soutěže Pangea s plným počtem 
bodů. Byl zároveň 1. v rámci celé republiky z celkového počtu 
9926 žáků 4. ročníku. S tímto úspěchem postupuje do finálového 
kola 17. května v Praze. Budeme mu držet palce. 

Henrieta Hynek, učitelka matematiky, ZŠ Národní

Přírodopis na Zlaté stezce trochu jinak
Aktivně zapojit žáky do výuky a nepředávat pouze hotové poznatky. 
To byly hlavní důvody pro učitelky M. Sovovou a M. Fejglovou 
ze ZŠ Zlatá stezka 240 pro zavedení zcela nové koncepce výuky pří-
rodopisu. Od tohoto školního roku  se žáci 6. tříd vzdělávají podle 
ekologického pojetí učiva.
Paní učitelky využívají metod aktivního poznávání a žáci relativně 
samostatně získávají vědomosti o hlavních ekosystémech naší kra-
jiny. Snahou je rozvíjet kritické myšlení, důležité dovednosti využi-
telné v dospělosti a podněcovat chuť žáků učit se. Při práci s textem, 
určovacími klíči a atlasy je také podporován rozvoj čtenářské gra-
motnosti.
Dalším zpestřením hodin přírodopisu bude pro žáky určitě i výuka 
v nové venkovní učebně s připravovaným dešťovým biotopem. 
Zakončením prvního roku společné práce žáků a učitelek bude pro-
jektový den zaměřený na ekosystém les a rybník.
Inspiraci do hodin a na projektové dny čerpáme často ze seminářů 
projektu EduForum. Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích měli naši žáci v minulém 
školním roce možnost vyzkoušet si na univerzitě badatelsky orien-
tovanou výuku. V tomto školním roce přijeli zase pedagogové a stu-
denti z univerzity do Prachatic a připravili pro žáky 8. třídy projek-
tovou výuku na téma dýchání. Martina Sovová

Ochrana přírody na Národce
V rámci projektu Nejbo-
hatší ekosystémy planety 
Země navštívila ZŠ Národní 
Aneta Tonzarová z této ini-
ciativy.
Na podzim seznámila žáky 
s prací dobrovolníků v dešt-
ných pralesích Sumatry 
a přilehlých ostrovů. Děti 
měly možnost vidět mnoho 
fotografií a několik videí 
tamější flóry a fauny. Paní 
Tonzarová (na selfie) vyprá-
věla o boji s pytláky a přede-
vším o ničení pralesů kvůli 
pěstování palmy olejné. 
Dozvěděli jsme se, kolik potravin palmový olej obsahuje a kde hle-
dat alternativy. Několik žáků došlo za vedoucí školní jídelny a ptali 
se na možnosti náhrady palmového oleje. Zjistili jsme, že můžeme 
zakoupit ar deštného pralesa a tím ho zachovat na svém místě. 
Někteří tak našli pod stromečkem netradiční dárek, právě v podobě 
kousku deštného pralesa.
Pro jarní měsíce jsme vybrali téma Blue Ocean. Děti se seznámily se 
životem a významem korálových útesů. Dozvěděly se mnoho zají-
mavých informací o rybách, parybách, plžích, kteří ekosystém 
korálových útesů tvoří. Zjistily, jak je tento ekosystém křehký.
Jak na podzim, tak teď na jaře, kladli žáci mnoho zvídavých dotazů 
a bylo vidět, že je problematika ochrany přírody zaujala. Program 
žáky velmi bavil a při příležitosti školního projektového Dne Země 
se žáci s paní Tonzarovou opět setkali a mimo jiné si mohli zakoupit 
propagační předměty na podporu ohrožených ekosystémů.  
V rámci Dne Země se žáci školy také zapojili do kampaně Ukliďme 
Česko a sbírali odpadky v okolí školy. Jsme rádi, že téma ochrany 
přírody je pro naše žáky stále aktuální.

Hana Bolková, ředitelka školy

Ocenění za záchranu lidského života

V sobotu 30. března 2019 proběhlo v pražském TOP hotelu slav-
nostní udělení pamětních medailí významným osobnostem při pří-
ležitosti 100. výročí vzniku československého státu.
Z rukou zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a kanceláře 
prezidenta republiky převzal pamětní medaili III. stupně 
za záchranu lidského života Jaroslav Šísl, žák 7. třídy Základní školy 
Národní, Prachatice. Rychlou první pomocí zachránil život kamará-
dovi, který se zranil na pennyboardu.
Slavnostního ocenění se zúčastnila i Jaroslavova maminka společně 
s mladším bratrem. Mezi dalšími vyznamenanými osobnostmi byli 
např. Jan Cimický, profesor ústavního práva Václav Pavlíček, hudeb-
ník Václav Hybš a atletka Jarmila Kratochvílová.

Text a foto Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Jarní bazar se uskuteční 18. května 2019 od 9 hodin do 12 hodin 
v areálu Domu dětí a mládeže v Prachaticích (koupě a prodej sezón-
ního zboží – kola, inline brusle, chrániče, sportovní oblečení …).
Den dětí se bude konat 31. května od 9 do 11 hodin. Je určen přede-
vším pro mateřské a základní školy a rodiče s dětmi.
Přehlídka činnosti zájmových útvarů „Děti dětem – děti rodičům“ 
se bude konat 5. června 2019 od 17 hodin v Městském divadle Pra-

chatice.
Od února nabízíme letní tábory, které jsou již téměř obsazeny, ještě 
je pár volných míst na táboře „Poklad na Lipenském jezeře“ 14.–
–21. července 2019 na Lipně. 
Zároveň si u nás můžete od 31. května vyzvednout Prázdninový pas. 
V něm jsou prezentovány hlavně akce pro děti a mládež o hlavních 
prázdninách. Marcela Vitoulová, DDM Prachatice

Dům dětí a mládeže už naplnil téměř všechny letní tábory
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v březnu 2019

Jaroslav Kubašta
Filip Vitásek
Kristina Vohradská
Kateřina Nechvátalová

Marek Miklas
Štěpánka Borovková
Martin Makas

U děvčat se opakovalo dvakrát jméno Anna, u chlapců 
bylo každé jméno jedinečné. Jarmila Pešková, matrikářka

V březnu 2019 se v Prachaticích narodilo 25 dětí:
10 chlapců a 15 děvčat.
Narozených dětí od 1. do 31. března 2019 s trvalým poby-
tem v Prachaticích bylo sedm a ke zveřejnění jména a pří-
jmení v tisku dali rodiče souhlas: 
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Sensen festival po čtvrté
Nejen velký počet účinkujících, ale také 
mnoho návštěvníků se sešlo v Národním 
domě v Prachaticích při akci, kterou pořá-
dala městská organizace Senioři ČR. Festival 
senzačních seniorů přivedl do Prachatic 14 
souborů z Plzně, Domažlic, Dobřan, Českých 
Budějovic a Prachatic.

Ú č i n k u j í c í 
p ř e d v e d l i 
opravdu  pes-
tr ý program: 
country tance 
střídaly tance 
b a v o r s k é 

a latina, v pěveckých vystoupeních byly sly-
šet lidové písně, klasika, ale i moderna. 
Diváky zaujala i komponovaná vystoupení 
nazvaná  Zpívání v dešti a také veselé tance 
se zpěvy o pivečku. Mezi jednotlivými 
výstupy vyhrávala seniorská kapela. Národní 
dům doslova praskal ve švech, zaplněný 
diváky byl nejen balkón, ale i jeviště a když 
se po čtyřhodinovém kulturním maratónu 
294 seniorů  rozcházelo, nešetřili superlativy 
nad skvělou zábavou. Akce byla podpořena 
z grantu města Prachatice. Karel Hrůza

Svatebních obřadů výrazně přibylo
Náš matriční obvod tvoří obce Prachatice, Chroboly, Nebahovy, Těšovice, Vitějovice a Žer-
novice.
V roce 2018 bylo v tomto matričním obvodu uzavřeno 64 manželství. V Prachaticích 58, 
v Chrobolech a Nebahovech po dvou, ve Vitějovicích a Žernovicích po jednom. Z tohoto 
počtu bylo uzavřeno církevní formou římskokatolickou pět sňatků, v Prachaticích v kostele 
sv. Jakuba tři, po jednom ve Vitějovicích a v Žernovicích.
S cizinci byla uzavřena tři manželství: dvě ze Slovenské republiky a jedno z Ekvádoru.
Na jiném vhodném místě se konalo 19 sňatků – v parku Hospice sv. Jana N. Neumanna 
bylo sedm svateb, další proběhly v Radničním sále, na louce v Křeplicích, v Chrobolech 
u kaple Panny Marie Lurdské, v kapli v Jelemku a v Nebahovech na louce u lesa, dvakrát 
na libínské rozhledně, u kostela na Libínském Sedle a na dalších čtyřech soukromých 
zahradách v rámci celého matričního obvodu. 
Jeden sňatek také uzavíral pan starosta z Nebahov, kde měli oba snoubenci trvalý pobyt. 
Ze všech sňatků včetně církevních, bylo 16, kdy jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v Pra-
chaticích, a 23, kdy tu měli trvalý pobyt ženich i nevěsta.
V roce 2018 bylo oproti roku 2017 uzavřeno o 18 sňatků více.
Přehled svatebních obřadů za období 2014–2018

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

2018 64 5 19 1

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Sférické kino nejen pro děti, ale i pro seniory
Sférické kino zavítalo do Prachatic. Historicky poprvé i mezi seniory. Promítání přináší 
výjimečné pocity, jedinečné snímky, neuvěřitelný pohled v 360 stupních!
Dopoledne se promítalo v DDM díky objednávce mateřské školy, odpoledne v domově seni-
orů za podpory města Prachatice, SeniorPointu a Klubu SenSen. Sférický projekční systém 
uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Ocitnete se v kouzelném prostoru 
a budete si připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou.
Nevšední zážitek v „pojízdném kinu přineslo seniorům promítání poetického filmu o ději-
nách letectví Dream to Fly“, který mapuje první Da Vinciho myšlenky až po současnost, 
kdy vzduchem denně bezpečně přepravujeme náklad i cestující po celé zeměkouli. Hudba, 
mluvené slovo herečky Hany Maciuchové a dokonalé vizuální efekty se ve snímku spojují 
ve svébytný umělecký celek. Film od své premiéry v roce 2014 nasbíral mnoho světových 
filmových ocenění. Děkujeme Aleně Nové, animátorce pořadu. Na podzim připravujeme 
další promítání.  Hanka Rabenhauptová

Turnaj tří měst v bowlingu: Prachatičtí si užili atmosféru
V sobotu 6. dubna 2019 se odehrálo již tradiční bowlingové klání spolků Svazu tělesně postižených 
(STP) tří měst – místních organizací Prachatice, Vimperk a Volary. Organizátory prvního ze tří letoš-
ních „soubojů“ byli Volarští.
Soutěžila osmičlenná družstva na 10 frame („frejmů“). Průběh se vyznačoval urputnou snahou kaž-
dého účastníka přispět co nejlepším náhozem k vítězství právě jeho družstva. Jak to ale bývá, mnohdy 
co největší snaha o úspěch svazovala ruce i nohy. Celkově však vládla naprosto přátelská, příjemná a 
korektní atmosféra, všichni účastníci upřímně fandili i svým soupeřkám a soupeřům a oceňovali 
jejich „strajky“ či dohozy potleskem a uznalou pochvalou. Absolutním vítězem se stalo družstvo STP 
Vimperk, druhé skončilo pořádající družstvo STP Volary a třetí stále se lepšící družstvo STP Pracha-
tice (Eva Faktorová, Věra Jana Fáberová, Dagmar Husinecká, Jitka Lexová, František Machoň, Jitka 
Sedlecká, Petr Stegbauer a Slávek Vodička). Účastníci se jen neradi loučili, ale zároveň se ujišťovali, jak 
se těší na druhé setkání 15. srpna 2019 ve Vimperku. František Zach

Letní „táborosoustředění“ pro mladé zdravotníky nevynecháme ani letos
Prázdninový pobyt věnovaný nejen první pomoci proběhne letos v termínu 21.–26. července na Libínském Sedle. Informace pro zájemce 
a formuláře jsou ke stažení na stránkách www.cckpt.cz, termín pro přihlášení je do 15. června 2019. Lze nás také kontaktovat na e-mail pra-
chatice@cervenykriz.eu nebo tel. 724 367 840. Akci podporuje Nadace ČEZ a město Prachatice. Martina Vondrušková
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Knihařinu máme jako koníčka, je pro nás hračkou při důchodu
Karel Talafous – knihař
Knihařství Karla Talafouse je jednou z posledních firem v Jihočes-
kém kraji, které se specializují na klasické řemeslo. Rodáka z Pra-
chatic (ročník 1946) už více než půl století provází osobním i pracov-
ním životem manželka Vlasta (ročník 1948). Spolu se vyučili 
v Lišově truhlářskému řemeslu, pracovali spolu dlouhá léta v Jitoně, 
spolu v roce 1978 převzali knihařství.
„V roce 1978 otec zemřel a lidi chodili se zakázkami za mnou, tak jsme 
s manželkou začali po práci dělat knihařinu. Nechali nás dál provozo-
vat živnost soukromě. Bylo to časově náročné, ale vydrželi jsme 
až dodneška,“ vypráví Karel Talafous.

Bylo přáním vašeho otce, abyste pokračoval v řemesle?
 To ne. Já o něm zpočátku neměl ani šajn, ale něco jsem od otce 
odkoukal, když jsem k němu chodíval do dílny. Ještě dnes, když při-
jde zákazník s nějakým extra požadavkem, občas tápu. Ale když se 
chce, všechno jde. Otec se vyučil knihařem. V roce 1968 požádal 
o živnost, přiklepli mu ji. Na podzim 1968 ho postihla mozková mrt-
vice, knihařinu ho nechali dělat až do jeho smrti. Vázal pro okresní 
národní výbor a pro další úřady. Provozovnu měl v Husově ulici, 
dřív tam byla prádelna, potom cykloobchod Müller. Já ji tam taky 
měl, než jsme se přestěhovali do Zahradní ulice. Nyní jsme v Dlouhé.

Vypadá to, že i tady máte původní zařízení?
 Tradici rodinného knihařství Talafous v Prachaticích přerušilo 
v osmačtyřicátém roce znárodnění. Komunisti provozovnu zavřeli 
a otec pracoval jako elektrikář. Živnost obnovil po dvaceti letech. 
Mašiny máme pořád původní, akorát jsem musel dokoupit velkou 
řezačku, abych s ní uřízl noviny. U té ruční jsem se musel pověsit 
na páku, abych uřízl třeba obsáhlé sbírky zákonů. Jinak je všechno 
ještě po otci. Původní zlatičku z éry před znárodněním našel dole 
ve městě u nádraží ve Znaku vyhozenou na rampě, tak si ji za cenu 
šrotu koupil zpátky. 

Co všechno umíte svázat?
 Diplomové, bakalářské a absolventské práce, knihy, časopisy, 
noviny a sbírky zákonů. Opravujeme staré knihy, někdo například 
najde na půdě starou kuchařku, tak ji přinese, děláme pasparty 
na obrázky. Materiály se hodně mění, dřív bylo jenom knihařské 
plátno. Ve srovnání se současnými potahovými materiály to je nebe 
a dudy. Na desky z plátna se tisklo mnohem hůř. Snažíme se splnit 
zákazníkům potřeby kvalitně a rychle, ale na uživení to není. Kni-
hařství máme při našich důchodech jako koníčka, kterého dotu-
jeme. Přemýšlíme, že dokončíme tenhle rok a se živností skončíme, 
protože se nám to nevyplatí. Dříve si sbírky zákonů nechala vázat 
každá organizace, dnes je všechno elektronické. Takové zakázky 
máme akorát od soudu a státního zastupitelství.

Máte syna Karla (ročník 1968), dceru Martinu (1973), vnoučata 
a prvního pravnuka. Přesto není komu firmu předat?
 Není. Zájem by měl akorát nejmladší vnuk, je na práci šikovný, 
jenže knihařství by ho opravdu neuživilo. Musíme platit nájem, 
elektriku, topení a už je to neúnosné. Knihařství je pro nás taková 
hračka při důchodu. 

Na čem momentálně pracujete?
 Pro prachatickou nemocnici vážeme výroční zprávu za loňský 
rok.

Které pozoruhodné zakázky se vám vybaví za ty roky?
 Modlitební knížky vydané třeba v roce 1890. Měly desky s kostě-
nými ornamenty. Kdybychom je dali do lisu, rozlámaly by se, 
ale poradili jsme si s nimi. Taky se mi vybaví zakázka, kterou si deset 
let nikdo nevyzvedl – časopis Rybářství tady na svého zákazníka 
pořád čeká. Psali jsme mu upomínku, odpověděl, že přijede …

Zajímá vás, co vážete?
Není čas pročítat, co dáváme do desek, ale někdy se podíváme třeba 
do diplomek. Na to, že je píšou študovaní lidé, mají v nich dost pra-
vopisných chyb. A to nám třeba tvrdí, že si texty nechali ověřit češti-
nářem. Spoléhají na počítač, že jim to vyhodnotí …

Určitě nejen já z vlastní zkušenosti vím, že vázání diplomových 
prací bude patřit ve vaší branži k takzvaným rychlovkám. 
Pochlubíte se nějakým rekordem?
 Jeden pán nás uháněl, že potřebuje svázat diplomku a že ji při-
nese. Potom zavolal, že to ještě nemá, že přijde ráno, ale že se sváza-
nou prací potřebuje v šest hodin odjet do Prahy.  Tak jsem se ho ptal, 
co ode mě chce. Radil mi, abych si nachystal desky. Jenže nemůžu 
připravovat desky, když nevím, jak tlustý bude hřbet. Tak jsme se 
domluvili na čtvrtou hodinu ranní. Přiběhl ještě před čtvrtou, říkal, 
že celou noc práci tiskl. V šest hodin s ní opravdu odjel. Zabalil jsem 
mu ji, aby se nezkroutila, a pak z něj vypadlo, že nemá peníze, že má 
akorát na cestu do Prahy. Slíbil, že mi zaplatí, až se vrátí. A to taky 
splnil. Přišel s bonusem – s krabičkou cigaret. 

V Jitoně jste pracoval osmatřicet let. Co říkáte tomu, jak skončil 
její prachatický závod?
 Po skoro čtyřiceti letech jsem z Jitony odešel do invalidního 
důchodu. Po roce mně ho sebrali a dali jenom částečný, ale do Jitony 
zpátky už mě nevzali. Jak Jitona skončila, nám oběma bylo líto, pro-
tože jsme tam dělali od vyučení. Ale když jsme v devadesátých letech 
viděli, jak to tam vedou po privatizaci, napadalo nás, že je to cílené, 
aby se zlikvidovala konkurence.

Paní Talafousová, jak máte v knihařství rozdělené práce?
 Já dělám všechny pomocné práce – přinesu, odnesu, podám, slo-
žím písmenka, předsádky …
„A já tady akorát sedím,“ směje se pan Talafous.
To víte, že se někdy dohadujeme, vždyť jsme spolu celý život čtyřia-
dvacet hodin denně, ale vycházíme si vstříc.

Když si koupíte knížku, hodnotíte, jak je fortelně udělaná?
 Určitě. Dávají k nám taky z knihovny opravovat knížky, někdy 
zůstává rozum stát, co s nimi lidi dokážou udělat. A jak jsou některé 
knihy zvláštně vyrobené, to nechápeme. Jsou doslova jako harmo-
nika. Ve hřbetě jsou slepené a když je otevřete, je z nich vějíř. 
Nad tím zůstává rozum stát.

Řemesla nejsou u mladých moc v kurzu, na druhé straně chybějí 
kvalitní řemeslníci. Kde vidíte příčinu?
 Dneska si mladí lidé prostě neváží práce, při které můžou vytvořit 
něco opravdu smysluplného. Všichni chtějí studovat.

Vyptával se Václav Malina.
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