
www.prachatice.eu

Starostův 
sloupek
Přichází červen, po-
slední měsíc školního 
roku, který je v našem 
městě vnímán jako mě-

síc významných společenských a kulturních udá-
lostí, a to hned z několika důvodů.
Prvním je konání již 24. ročníku Dnů duchovní 
hudby, které se odehrávají v kostele svatého Ja-
kuba. Pásmo tří koncertů si můžete přijít poslech-
nout vždy ve čtvrtek, a to 6., 13. a 20. června. 
Koncerty jsou vnímány jako pocta našemu nej-
významnějšímu rodákovi J. N. Neumannovi 
a jsou zakončeny 22. června slavnostní mší. Mši 
bude v letošním roce celebrovat významný host, 
apoštolský nuncius neboli velvyslanec Vatikánu 
v České republice J. E. Mons. Charles Daniel 
Balvo, za účasti nejvyšších církevních hodnos-
tářů českobudějovické diecéze pod vedením bis-
kupa Mons. Vlastimila Kročila. Neměl bych zapo-
menout ani na výstavu obrazů s tématikou J. N. 
Neumanna, jež má čest naše město vystavovat 
na velvyslanectví USA v Praze.
Další významnou a nejnavštěvovanější společen-
skou událostí jsou bezesporu Slavnosti Zlaté 
stezky, které se budou konat již po devětadva-
cáté. Největší práci s jejich přípravou má odbor 
kultury, školství a cestovního ruchu ve spolu-
práci s kulturními a informačními službami, 
za což jim patří veliký dík. A věřte, že příprava 
slavností není jednoduchá. Sestavit každý rok 
nový program není nic záviděníhodného. Často 
se stává, že vybrané kapely již nemají volný ter-
mín, anebo je jejich honorář nad naše fi nanční 
možnosti. Své fi nanční požadavky zvyšuje i OSA 
a ostatní služby, které jsou s konáním slavností 
spojené. Nicméně je třeba říci, že je organizujeme 
stále sami bez cizí pomoci ve srovnání s někte-
rými jinými městy, kde si na jejich organizaci na-
jímají profesionální agentury. Vím, že existuje 
celá řada různých nápadů jak slavnosti pozmě-
nit. V mnoha městech se tak neubránili postupné, 
částečné přeměně na festival. V našem městě se 
historický program z větší části na žádost pro-
dejců, vystavovatelů i části návštěvníků koná 
právě na Parkáně, aby mezi sebou tyto pro-
gramy nekolidovaly. Bezplatné vstupy pak mají 
nadále posluchači dechové hudby ve Štěpánčině 
parku a volný vstup je rovněž na program pro 
rodiny s dětmi v hospicovém parku. Věřím, že po-
kud se počasí vydaří, vybere si každý návštěvník 
z bohatého programu to, co je jeho srdci nejbližší.
Hezký červen. Martin Malý

Dny duchovní hudby zahájí vernisáž výstavy
Město Prachatice je pyšné, že může na počest sv. Jana Nepomuka Neumanna, od jehož svatořečení 
letos uplyne 42 let, opět uskutečnit Dny duchovní hudby věnované našemu rodákovi.
V letošním roce se jedná již o dvacátý čtvrtý ročník festivalu. Skládá se ze tří celovečerních slavnost-
ních koncertů, doprovodných akcí a výstavy. Ta se po loňském úspěchu opět uskuteční v galerii 
v rodném domě sv. Jana Nepomuka Neumanna, za což patří veliké poděkování řádovým sestrám 
a sestře Aleně, představené komunity sester Boromejského řádu.
Festival bude slavnostně zahájen 6. června v 17 hodin v galerii vernisáží výstavy „Sv. Jan Nepomuk 
Neumann očima evropských malířů“. Jedná se o výtvarná díla, která vznikala na mezinárodních 
workshopech SALVE.
Kostel sv. Jakuba je místem, které pravidelně a s velikou pokorou město Prachatice využívá mimo 
jiné i ke koncertním vystoupením u příležitosti festivalu Dnů duchovní hudby. Jako první v sérii 
koncertů se nám představí Pražský smíšený sbor patřící dlouhodobě ke špičce české neprofesionální 
sborové scény. Dosáhl mnoha úspěchů doma i v zahraničí, kromě koncertů na domácí půdě repre-
zentuje české interpretační umění na četných zahraničních turné. První zahajovací koncert začíná 
6. června 2019  v 19 hodin v kostele sv. Jakuba.
Druhý koncert nám ve čtvrtek 13. června umožní zaposlouchat se do krásných tónů v podání muž-
ského pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis, který založil David Eben v roce 1987. Sbor se 
věnuje středověké duchovní hudbě se zaměřením na interpretaci gregoriánského chorálu.
Na závěrečný koncert 20. června jsme připravili koncert „Majáles, toť jest Máj a Les“ složený z písní 
13.–18. století v provedení komorního souboru Ritornello, který zazpívá a zahraje na dobové 
nástroje tak, jak to činili pánové na famózním obrazu literátského bratrstva z roku 1604.
Festival Dnů duchovní hudby neznamená pouze tři čtvrteční večery v prachatickém kostele 
sv. Jakuba plné nádherných tónů vážné hudby, ale i doprovodné akce. Jednou z nich je zmíněná 
výstava Sv. Jan Nepomuk Neumann očima evropských malířů. Na sobotu 22. června je připravena 
oslava sv. Jana Nepomuka Neumanna organizovaná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Pra-
chatice. Tento den zahájíme v 10 hodin poutní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba. Od 14 hodin se 
můžeme těšit na koncert skupiny Druhý dech v altánu hospicového parku, od 15 hodin je pro 
rodiny s dětmi připravena pohádka „A pak se to stalo“. Pohádka je dárkem Farní charity Prachatice. 
Budou následovat hry pro děti, barbecue a možnost prohlídky rodného domu světce a galerie. 
Dny duchovní hudby slavnostně zakončí mše svatá 22. června v 10 hodin. Podrobné informace 
o všech koncertních vystoupeních a dalších programech najdete na www.prachatice.eu nebo 
na www.farnostprachatice.cz. Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a cest. ruchu
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Ošetřit zranění
nebo uklidnit dezorientovanou důchod-
kyni měli za úkol účastníci okresní sou-
těže mladých zdravotníků. O umístění 
družstev rozhodovalo i několik málo 
bodů. Zástupci Prachatic tentokrát 
na vítězství nedosáhli. 

Prozkoumat krtinu
bylo jedním z bodů oslavy Dne 
Země v MŠ Paraplíčko. Zahájila ji 
píseň „Chválím tě, Země má“. Děti 
ji zakončily běháním po školní 
zahradě pod modrým nebem a roz-
kvetlými stromy. 

Řádová sestra Immaculata, V. Blažíčková. M. Le Guen a J. Dolejšková při instalaci výstavy věnované sv. J. N. Neumannovi. Foto V. Malina

str. 10 str. 11



www.prachatice.eu

V bazénu pokračují například kompletace elektroinstalace
V dubnu 2019 pokračovaly práce na přístavbě saunového světa 
vč. zahájení prací na venkovních rozvodech okolo jezírka a ochlazo-
vacího bazénku, byla dokončována montáž rozvodů vzduchotech-
nického zařízení a ostatních instalací, připravovala se montáž ply-
novodu.
Pokračují práce na betonáži podkladních betonů, dlažby a obklady. 
Sauny jsou připraveny na montáž vlastních saun, dokončuje se 
obklad parní komory. U ochlazovacího bazénku se dokončuje 
úprava vedení vzduchotechniky potrubí pro bezpečnější přístup 
do bazénku. Jsou zahájeny práce na dokončení střechy (svody) 
nad přístavbou a na zateplení fasády objektu.
V prostoru bazénové haly pokračuje pokládka dlažeb a obkladu 
bazénu, pokládka dlažeb ochozu okolo bazénu a všechny dlažby 

vstupní části, šaten, občerstvení a dalších obslužných prostor.
U vířivky došlo k montáži vstupních poklopů z 1. přízemního pod-
laží a pokračuje montáž technologie vířivky.
V celém objektu bazénu pokračují kompletace elektroinstalace 
(montáž světel, vypínačů atd.) a topení.
V 1. přízemním podlaží se dokončuje montáž technologie vzducho-
techniky a bazénové technologie jak pro velký bazén, tak pro dětský 
bazén a vířivku, provádí se rozvody topení a rozvody elektro.
V malém bazénu je vše připraveno k provedení izolací vany, 
následně bude postaveno lešení pro montáž akustických podhledů 
a opravu dřevěných vazníků, po postavení lešení bude vana napuš-
těna a zahájena zátopová zkouška malého bazénu.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Rekonstrukce manipulační plochy
Město Prachatice v rámci investic do komunikací a veřejných ploch 
v letošním roce připravilo rekonstrukci plochy mezi garážemi v Šev-
číkově ulici včetně sjezdu.
Doba realizace této zakázky je 30 kalendářních dnů, je však rozdě-
lena na dvě části, aby mohl E-ON provést přeložku svých vedení, 
která se pod sjezdem nacházejí. Celkové stavební náklady na reali-
zaci činí 1 037 053,49 Kč včetně DPH. Plocha mezi garážemi bude 
hotova v první polovině června, sjezd bude opraven po přeložce 
inženýrských sítí, která by měla být podle společnosti E-ON prove-
dena v červnu. Text a foto Jan Plánek

JHK propojuje fi rmy a školy
V rámci projektu „Impuls pro kariéru“ spustila Jihočeská hospodář-
ská komora (JHK) nové www.impulsprokarieru.cz  s možností regist-
race zaměstnavatelů na tomto portále. Firmy se díky registraci 
dostanou blíže k samotným žákům, učitelům, ale i k rodičům. 
Každý regionální zaměstnavatel tak získá možnost oslovit středo-
školáky s nabídkou krátkodobé či dlouhodobé praxe a může uveřej-
nit inzeráty volných pracovních pozic vhodných pro absolventy.
Díky vznikající databázi jihočeských zaměstnavatelů získají žáci 
středních škol další možnost, jak si samostatně vyhledávat praxe 
či stáže ve firmách. Podnikatelé se díky této spolupráci snadněji 
dostanou k talentovaným žákům, kterým mohou následně nabíd-
nout spolupráci již při samotném studiu. Žáci si tím splní nejen 
povinnou středoškolskou praxi, ale mohou s firmou navázat dlou-
hodobou spolupráci s příslibem zajímavého pracovního uplatnění 
po absolvování studia.
Databáze firem se tak stane nejen další pomůckou pro kariérové 
poradenství na základních školách, ale dojde také k rozšíření 
nabídky středoškolského odborného vzdělávání přímo ve firmách. 
Pro bezplatnou registraci do systému kontaktujte kancelář JHK 
v Prachaticích, triskova@jhk.cz, tel. 608 572 265

Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

Zápisy do mateřských škol

Po roce opět nastal čas květnových zápisů do mateřských škol. 
V Mateřské škole Prachatice proběhl zápis na školní rok 2019/2020 
v pondělí 13. a v úterý 14. května ve všech odloučených pracovištích 
školy. Do MŠ v Nebahovské ulici se zapisovaly děti v mateřské škole 
Česká.
Již po osmé hodině ranní začaly přicházet děti se svými rodiči, aby 
učinily důležitý krok v životě. Poznaly nové kamarády, budoucí paní 
učitelky a vyzkoušely spoustu krásných hraček. Než maminky nebo 
tatínkové vyplnili v kanceláři všechny potřebné listiny a seznámili 
se se vzdělávacími programy jednotlivých pracovišť školy, děti 
stihly prohnat auta, povozit v kočárku panenku, svézt se 
na klouzačce a zařádit si v míčkovém bazénu. Některé děti by nejra-
ději ve školce rovnou zůstaly a ani se jim domů nechtělo.
Věříme, že si z první návštěvy MŠ všichni budoucí školáčci odnesli 
samé krásné zážitky a v září přijdou celí natěšení. My se na ně těšit 
určitě budeme. Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice

Odešla duše kultury v Prachaticích
… odešel milý, vlídný, nesmírně 
pracovitý a upřímný člověk – 
Alena Vandlíčková.
Těžko se hledají  slova př i 
odchodu člověka, se kterým jste 
úzce pracovně spojeni, pracovně 
naladěni na stejnou notu a se 
kterým společně dlouhá léta 
vytváříte duchovní a kulturní 
hodnoty. Spolupráce s paní Van-
dlíčkovou si velmi vážíme, 
hodně jsme se od ní naučili. Byla 
člověkem, který uměl naslou-
chat kolegům a spolupracovní-
kům. Společně s ní jsme stáli 

u znovuobnovení Slavností solné Zlaté stezky, také u velkolepého 
otevření historického náměstí v Prachaticích. Je toho opravdu 
hodně, kde zůstal její rukopis.
Aleno, děkujeme za vše, co dobrého jsi nám i spoluobčanům dala. Nikdy 
nezapomeneme. Jiřina Dolejšková a Luděk Zíma

(s hlubokou úctou za většinu bývalých spolupracovníků)

Součástí stavby je nový živičný povrch i odvod dešťových vod do stávající kanalizace.  

Alena Vandlíčková s Jiřím Stivínem na archiv-
ním snímku Václava Maliny z roku 1995.
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Uzavírky související s rekonstrukcí vozovky silnic II. tříd na prů-
tahu městem Husinec budou probíhat v pěti etapách, které na sebe 
budou přímo navazovat.
• První uzavírka silnice č. II/144 proběhne od 13. května 

do 24. června 2019, a to v severní části města Husinec, na pří-
jezdu od Vlachova Březí (úsek od kostela ke hřbitovu), přičemž ob-
jízdná trasa bude vedena přes Chlumany a Vimperk.

• Další uzavírky budou probíhat na silnici č. II/145 od 24. června 
do 19. srpna 2019 v severní části města Husinec, úsek od kostela 
k mostu přes řeku Blanici (most není součástí modernizace), v ter-

mínu od 19. srpna do 23. září 2019 v úseku od mostu přes řeku 
Blanici k hřišti, od 23. září do 7. října 2019 v úseku od hřiště 
k firmě Otherm a poslední v termínu od 7. října do 29. října 
2019 v úseku od Othermu až na konec zástavby, kde předmětný 
úsek pro modernizaci silnice č. II/145 končí. Objízdné trasy 
v rámci rekonstrukce silnice II/145, t.j. v termínu od 24. června 
do 29. října 2019 budou pro osobní dopravu vedeny přes Husinec-
kou přehradu, pro nákladní dopravu přes Lenoru.

Uzavírky i objízdné trasy budou dopravně značeny.
Bohumír Rychtář, odbor komunálních služeb a dopravy

V pondělí 29. dubna 2019 vyrazily 
9. ročníky ZŠ Vodňanská do Tere-
zína a Lidic. V rámci exkurze 
s tématikou 2. světové války žáci 
navštívili bývalé ghetto a věznici 
gestapa v Malé pevnosti Terezín. 
V Lidicích si pak připomněli tra-
gické vypálení obce a osudy jejich 
obyvatel související s atentátem 
na Reinharda Heydricha. Ponurou 
atmosféru dotvářelo ještě zamra-
čené a deštivé počasí. Někteří navíc 
podcenili „taktickou přípravu“ 
(nepodívali se do svých chytrých 
telefonů na předpověď počasí), 
a tak se mohli alespoň trošku vcítit do vězňů, kteří museli pracovat 
v mokrém oblečení. Vybíráme několik hodnocení z úst samotných 
deváťáků:
Andrea: „Bylo to dobré pro uvědomění, co to bylo za hrůzu. Průvodce 
v Terezíně byl dobrý – mluvil srozumitelně, bylo to poutavé.“

Lukáš: „Podle mě to bylo hezky udě-
lané, hlavně Lidice. Byla to celkem 
velká vesnice a teď tam není jediný 
dům. Ale mohlo by se jet i do jiných 
táborů.“
Veronika: „Muzeum v Lidicích bylo 
hrozně autentické, ale celkově si 
myslím, že má cenu na taková místa 
jezdit, protože se lidé musí poučovat 
a uvědomovat si.“
David: „Exkurze by byla ještě lepší, 
kdyby nepršelo. Určitě v této exkurzi 
pokračovat. Je dobré, aby každý 
věděl, co se dříve dělo.“
Klára: „Je pozdě l itovat l idi, 

co dávno umřeli. Určitě si odnesu poznatky z historie, ale co bylo, bylo.“
Petra: „Měli by tohle vidět všichni, možná by si lidé uvědomili tu hrůzu 
a byli by rádi za to, co mají a kde žijí. Já jsem z toho byla velice 
nešťastná. Doma to na mě dolehlo ještě více. Jsem ráda, že jsem jela.“

Text a foto Pavel Študlar, učitel dějepisu ZŠ Vodňanská

Informace ke třetí výzvě
kotlíkových dotací

V lednu byla vyhlášena v rámci Operačního programu Životní pro-
středí třetí výzva pro kraje pro překládání projektů k získání finanč-
ních prostředků na 3. kolo kotlíkových dotací. Zveřejnění podmí-
nek v Jihočeském kraji se předpokládá v srpnu až září, zahájení pří-
jmu žádostí v září až říjnu. Zájemcům o kotlíkovou dotaci doporuču-
jeme průběžně sledovat webové stránky http://kotlikovedotace.kraj-
-jihocesky.cz/, kde budou zveřejněny veškeré informace týkající se 
kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

Marta Zifčáková, odbor životního prostředí

Rozšíření nádobového sběru
kovových obalů

Od března 2018 je občanům města k dispozici pět šedých kontej-
nerů určených pro sběr kovových obalů. Za jeden rok do nich bylo 
odloženo 1 413 kg kovového odpadu. Od května letošního roku jsou 
nádoby na kovové obaly na dalších 15 sběrných místech: 
• ul. Pod Hradbami, za elektro Chalupa,
• ul. Vodňanská, areál ZŠ, 
• ul. Rumpálova, u schodů do ul. U Hvězdárny,
• ul. Pod Cvrčkovem, nový přístřešek u bývalého kiosku, 
• Horní náměstí, u parkoviště,
• ul. Ke Střelnici, odbočka ke střelnici,
• ul. Budovatelská, u prodejny nábytku, 
• ul. Mírová, areál ZŠ, 
• ul. Národní, přístřešek  u č. p. 1010,
• ul. Česká, přístřešek v horní části ulice,
• ul. Zlatá Stezka, točna u autobusové zastávky,
• ul. U Rybníčku, u dopravního hřiště, 
• ul. U Lipového dvora, man. plocha před SÚS JčK,
• ul. Krumlovská, man. plocha před sběrným dvorem,
• Ostrov, u prodejny Parus.
Do šedých kontejnerů patří plechovky od nápojů, konzervy 
od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní 
kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. 
Do šedých kontejnerů nepatří znečištěné plechovky od konzerv 
se zbytky jídel, plechovky od barev, olejů a velké kovové předměty.
Účelem nádobového sběru kovových obalů je umožnit občanům tří-
dit i tento typ obalového materiálu, který jinak končí ve směsném 
odpadu a v posledních letech zažívá poměrně velký vzestup přede-
vším v oblasti nápojových plechovek. Cílem instalace je také zvýšení 
míry separace komunálních odpadů. Kontejnery město získalo 
do výpůjčky od společnosti EKO-KOM.

Lenka Machartová, odbor životního prostředí MěÚ Prachatice

Prodej palivového dřeva
Městské lesy Prachatice zahájily v omezeném množství prodej dřeva 
samovýrobou. Od poloviny května si mohou zájemci sami vytěžit 
a odvézt palivové dříví rovnou z lesa.
V současné době také prodáváme jehličnaté palivové dřevo v dél-
kách dva metry nebo surové kmeny šest až 12 metrů dlouhé z odvoz-
ního místa za cenu 500 Kč/m3 a listnatého tvrdého dřeva za cenu 
1200 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny bez 15 % DPH a dopravy. V případě 
zájmu se obracejte na jednatele společnosti.

Jan Pěsta, jednatel, Městské lesy Prachatice s. r. o.

Sítěmi proti kůrovci,
fotopastmi proti zlodějům

Městské lesy Prachatice pro omezení kůrovcové kalamity využívají 
moderní metodu. Proti škůdci aplikují insekticidní sítě. Podle jednatele 
společnosti Jana Pěsty je pořízení těchto sítí finančně náročné. Protože 
je občané kradou, lesníci instalovali do terénu fotopasti. V. Malina

Uzavírky kvůli modernizaci silnic přes Husinec

Deváťáci ZŠ Vodňanská navštívili místa smutné historie
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Nesouhlasím s prodejem Kralovy vily
V rámci majetkových otázek projednávalo zastupitelstvo města dne 
29. dubna 2019 zveřejnění záměru prodeje vily a pozemky 
v Nádražní ulici privátnímu zájemci. Přestože rada města nedopo-
ručila prodej, nebylo k tomuto bodu přijato usnesení kladné ani 
záporné.
Já osobně s prodejem nesouhlasím a tento názor jsem vyjádřil i při 
hlasování. Jestliže Jihočeský kraj koncem letošního roku zahájí pro-
jektování stavby přeložky silnice II/141 v úseku Prachatice–Těšo-
vice a pak dále směrem na Volary s možným předpokládaným zahá-
jením stavby zhruba do pěti let, je nezodpovědné prodávat nemovi-
tost ležící v trase přeložky a tím vytvářet případné komplikace 
investorovi této, pro Prachatice velmi důležité, dopravní stavby.

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice (ČSSD)

Mozartova Praha je zlatá
pro prachatické klarinety

Mezinárodní hudební festival Mozartova Praha skončil pro Klarine-
tový soubor Prachatice v celkovém hodnocení porotců skvělým 
výsledkem v podobě zlatého pásma. Festival zaměřený více na kla-
sickou hudbu se konal v sále pražské konzervatoře na Dvořákově 
nábřeží. Akusticky a architektonicky zajímavý sál poskytuje dobré 
podmínky pro hudební produkci.
Prachatičtí muzikanti Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janou-
šek, Vít Neužil a zpěvačka Petra Sovová pro soutěžní vystoupení ten-
tokráte zvolili hned dvě své premiérové skladby. První z nich je 
náročnější italská tarantela La Danza v originální úpravě od sklada-
tele Gioacchina Rossiniho v pěveckém provedení Petry Sovové. 
Druhá premiérová skladba byl Klarinetový kvartet Moderato 
od skladatele, dirigenta a kapelníka Josefa Vejvody, který tuto 
skladbu věnoval právě Klarinetovému souboru Prachatice. Tato dvě 
hudební čísla doplnila árie Berty z Lazebníka Sevillského od již zmi-
ňovaného romantického skladatele Gioacchina Rossiniho taktéž 
v pěveckém podání Petry Sovové.
Klarinetový soubor Prachatice se připravuje na červnový koncert 
v Klatovech v rámci Mezinárodního festivalu duchovní hudby, v létě 
se zúčastní Mezinárodního festivalu v Bratislavě, zahraje v Třeboni 
a na konci léta proběhnou dva prestižní koncerty s japonským 
orchestrem v Praze a Českém Krumlově.

Jan Hovorka, Klarinetový soubor Prachatice, z. s.

Maturanti zavedli děti za králem
Kluby dramatické výchovy 
(DV) pedagogické školy 
ožily 16. dubna 2019 matu-
ritními zkouškami.
Dramatické výstupy byly 
u r č e n é  d ě t e m  M Š 
Zahrádka, žákům ZŠ Vod-
ňanská a SPgŠ Prachatice. 
Děti navštívily mnohá krá-
lovství, zjistily, co musí 
umět král, a vytvořily krá-
lovskou korunu. Princezně 
L a d ě  p o m o h l y  u p é c t 
housky, se skřítkem Anet-
kou zachraňovaly stromy 
a učily se chovat v přírodě. 
Objevovaly krásu duhy a naučily se rozpoznávat písmenka. Žáci 
ZŠ se vypravili do pravěku na lov mamuta, vytvořily nástěnnou 
malbu a zjistili, co jsou emoce. Praktické výstupy směřující 
k cílové skupině mládeže měly osobnostně poznávací charakter. 
Dotýkaly se hledání životní cesty a stanovení priorit, nedostatku 
času, problematiky generačních rozdílů, lásky a sebelásky, dro-
gové závislosti, psychologického účinku barev, záludností 
komunikace na sociálních sítích.

Ivana Bečvářová, předseda předmětové komise DV

Rozebírání vysloužilých spotřebičů
ohrožuje nás všechny

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoev-
ropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají 
šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně život-
ního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují 
svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, 
je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpa-
dech je přitom zakazuje rozebírat jinde než ve specializovaných 
recyklačních zařízeních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, 
které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví a bezpeč-
nost nebo poškodit životní prostředí. Odborníci tvrdí, že celosvě-
tově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí 
vznik osmi milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, 
o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet 
osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasa-
hujte do něj a kompletní jej bezplatně odevzdejte do místa zpětného 
odběru. V našem městě lze využít sběrného dvora v Krumlovské 
ulici. Pamatujte také na to, že zákon o odpadech postihuje odložení 
spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 tisíc korun.

Lenka Machartová, odbor životního prostředí MěÚ   

Za klima pro budoucnost dětí
Sledujeme vývoj a prognózy kli-
matické změny a jako rodičům 
nám dělá starost, jaký svět 
zanecháme našim dětem a mlá-
deži. Proto jsme se v neděli 
12. května 2019 na Velkém 
náměstí v Prachaticích přidali 
k mezinárodními protestu for-
mou pochodu proti nečinnosti 
vlády České republiky. Apelu-
jeme na politiky, aby začali 
otázky klimatických změn 
neprodleně řešit.
Za poslední roky intenzivně 
prožíváme známky jasných 
změn klimatu. Vzpomeňme na vlny letních veder, sucha, nedostatek 
vody a znečištěné ovzduší, které denně dýcháme a které se nejvíc 
podepisuje na zdraví našich nejzranitelnějších – dětí. My, rodiče, 
stojíme za demonstracemi mladých lidí, našich dětí, ale nemůžeme 
nechat pouze na nich, aby se vypořádávali se situací, k níž naše 
a předchozí generace přispěly. Jako rodiče, občané a občanky, 
můžeme a musíme použít svých hlasů k tomu, aby se začalo konat. 
Společně můžeme dosáhnout změny. Společně musíme chránit náš 
ohrožený domov! Kateřina Kulhánková Čejková

IMPAKT, společnost pro aktivizaci periferií

Rekonstrukce Malého náměstí nutná?
V posledních letech se projednává v zastupitelstvu města téma 
rekonstrukce Malého náměstí. Nikdy jsem osobně za KDU-ČSL 
nehlasovala pro tuto finančně velmi náročnou rekonstrukci, která 
ve své první etapě, jak bylo řečeno na jednání zastupitelstva 
8. dubna 2019, bude činit předběžně neuvěřitelnou částku 100 mili-
onů Kč, což je takměř polovina ročního rozpočtu města. Jedná se 
o klíčový, nejvýznamnější a páteřní bod našeho města všech směrů. 
Zároveň v té podobě, ve které je předkládáno, se nedomnívám, 
že je účelné a pro město přínosné z hlediska celkového koncepčního 
uspořádání prostoru. Částečně zaslepit ulici Vodňanskou (jedno-
směrka) a v prostoru mezi obchodním domem Libín a restaurací 
Pod Branou vznikne další prostor prý pro organizaci různých akcí, 
což si nemyslím, že je potřebné s ohledem na množství aktuálních 
volných veřejných prostor, které město má pro tyto účely k dispo-
zici (Parkán, Velké náměstí, Štěpánčin a hospicový park, areál Let-
ního kino aj). Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)

4 červen 2019



www.prachatice.eu

Školní kronika chlapecké obecné školy (1945–1953)
Osidlování pohraničí se projevilo na zdejší škole trvalým přírůstkem 
dětí do jednotlivých tříd po celý rok. Jednalo se především o děti 
zaměstnanců všech kategorií, kteří přicházeli do města především 
dobrovolně a jen po řídku byli sem služebně přikazováni. Sociální 
poměry rodičů nebyly povětšině a nejsou ani dnes ty nejlepší. 
Při zahájení vyučování na obecné škole chyběly pomůcky, nebylo 
zařízení a nebyl otop. Děti se musely tísniti v nedostatečných učeb-
nách a trpěly nepravidelným vyučováním. Teprve koncem školního 
roku mohlo se vyučování přenésti do vlastní školní budovy.
Začátkem školního roku 1945/46, dne 17. září, bylo ve škole cel-
kem 101 chlapců a 99 dívek. Ve třídách, které nesou označení B, 
byly umístěny děti ze smíšeného manželství. Jejich jazykové schop-
nosti v důsledku návštěvy jen německé školy byly tak mizivé, že by 
nestačily sledovati vyučování normální české třídy. Také zde byly 
zařazeny děti Němců, kterým po přezkoumání jejich chování 
za války byla povolena návštěva české školy. Koncem školního roku 
1945/46 bylo na škole 140 hochů a 141  dívek, celkem 251 dětí. 

Rozdělení žactva podle náboženství:  římskokatolické 258,  česko-
slovenské 17, českobratrské 3, bez konfese 3. V červenci 1946 došlo 
k rozdělení obecné školy na chlapeckou a dívčí. Řídícím učitelem 
chlapecké obecné školy byl ustanoven řídící učitel obecné školy 
v Babicích František Nožička, řídícím učitelem obecné školy dívčí 
zůstává dosavadní vedoucí školy Václav Pintr. Na chlapecké obecné 
školy vyučovali: František Nožička, Marie Řehořová-Drobilová, 
Vilém Paroubek, Marie Záhorková-Timrová, Anežka Stuchelová-
-Havelková  a katechetka Marie Pavelková. Čsl. náboženství vyučuje 
p. Halfar. Škola je umístěna v budově měšťanské školy, umístění je 
vhodné. Vnitřní zařízení – lavice, tabule stoly a skříně jsou v dosta-
tečném počtu. 26. října 1946 provedena inspekce panem ústředním 
inspektorem z ministerstva školství a osvěty. 5. listopadu provedena 
inspekce školy pány: viceprezidentem zemské školní rady, panem 
zemským školním inspektorem B. Pluhařem. Inspekce školy prove-
dena též okresním školním inspektorem V. Řehořem. Před vánoč-
ními svátky pořádána dětská besídka společně obecnými školami 
chlapeckou a dívčí. Děti dostaly různé dárky. Pavel Fencl

Školství v Prachaticích v letech 1945–1975 (1)
Vážení čtenáři, po ukázkách z městské kroniky a z týdeníku Hraničář se zaměříme na prachatické školství. Ukázkami z kronik prachatických 
škol si připomeneme dobu, kterou pamatují jen někteří z nás …

V letošním roce město Prachatice znovu administruje dotační pro-
gram Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, ze kterého mohou 
vlastníci nemovitých kulturních památek nemajících statut národní 
kulturní památky a nenacházejících se na památkově chráněném 
území (památkové rezervace či památkové zóny) získat finanční 
prostředky na jejich zachování a obnovu.
Příspěvek lze získat např. také na obnovu movité kulturní památky 
pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany, má-li 
tato stavba statut kulturní památky. Program není určen pro kul-
turní památky ve vlastnictví České republiky. Představuje formu 
kompenzace za omezení související s prosazováním veřejného 
zájmu na úseku památkové péče.
Pro správní obvod města Prachatice, jakožto obce s rozšířenou 
působností, byly Ministerstvem kultury v rámci programu na 
letošní rok určeny peněžní prostředky v celkové výši jeden milion 
249 tisíc Kč. Pro podávání žádostí o finanční podporu formou úče-
lových příspěvků město Prachatice v únoru prostřednictvím rady 
města vyhlásilo jedno kolo. Následně v březnu došlo k vyhodnocení 
podaných žádostí a byly navrženy výše příspěvků jednotlivým vlast-
níkům. Dne 18. března byly žádosti projednány Radou města Pra-
chatice, která schválila podání návrhu města Prachatice Minister-
stvu kultury na přidělení účelových finančních příspěvků z pro-
gramu na jednotlivé akce.
Městský úřad Prachatice následně žádosti za celý správní obvod 
obce s rozšířenou působností koncem března předal ministerstvu, 

které o poskytnutí příspěvků jednotlivě rozhodne správním rozhod-
nutím dle zákona o státní památkové péči, a to zřejmě v období 
června až července. Účelové finanční prostředky tak po nezbytném 
rozhodnutí Ministerstva kultury budou směřovány do Lštění 
u Radhostic, kde Římskokatolická farnost Lštění opraví kapli (cel-
kové náklady 350 tisíc Kč, z toho navržený příspěvek 199 tisíc 
korun), Prachatic, kde město Prachatice opraví fasádu a interiér 
hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla (celkové náklady přes 348 tisíc Kč, 
z toho navržený příspěvek 200 tisíc korun), Dubské Lhoty, kde sou-
kromý vlastník provede sanaci čtyř kleneb v maštali zemědělské 
usedlosti čp. 2 (celkové náklady 201 tisíc Kč, z toho navržený příspě-
vek 120 tisíc korun), Hracholusk, kde soukromý vlastník vymění 
okna hospodářské budovy čp. 56 (celkové náklady 108 tisíc Kč, 
z toho navržený příspěvek 70 tisíc korun) a další soukromý vlastník 
opraví fasádu budovy čp. 54 (celkové náklady 156 tisíc Kč, z toho 
navržený příspěvek 100 tisíc korun), Krejčovic, kde Spolek pro 
obnovu krejčovické kaple bude pátou etapou pokračovat v obnově 
kaple sv. Josefa (celkové náklady 341 tisíc Kč, z toho příspěvek 
270 tisíc korun), Dubu u Prachatic, kde soukromý vlastník zdejšího 
zámku v rámci jeho postupně prováděné opravy obnoví jednu míst-
nost (celkové náklady 250 tisíc Kč, z toho navržený příspěvek 
150 tisíc korun) a do Řepešínu, kde soukromý vlastník plánuje 
první etapu statického zajištění jihozápadního štítu stodoly země-
dělské usedlosti čp. 43 (celkové náklady 258 tisíc Kč, z toho navr-
žený příspěvek 140 tisíc korun).

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Muzeum krajky jste otevřeli 1. května 1999. Co se vám vybaví, 
když se ohlédnete za jeho dvacetiletou historií?
Záměr mojí manželky Hany jako jeho zakladatelky vycházel 
z  přesvědčení, že na relativně malé výstavní ploše lze návštěv-
níky seznámit s celou šíří hlavních směrů paličkování, jak se roz-

víjely regionálně i časově v Evropě. Prachatické muzeum krajky je jedním z mála specia-
lizovaných muzeí v celé Evropě, které není zaměřeno na regionální tvorbu. Z tohoto 
pohledu je mimořádně ceněno zejména odborníky a těmi, které zajímají regionální roz-
díly vytvářených krajek, účastníky krajkářských kurzů i všemi obdivovateli tohoto krás-
ného lidově uměleckého řemesla.

Vaše paní v říjnu roku 2011 zemřela na zákeřnou chorobu. Daří se vám naplňovat její 
další záměry?
Záměry předpokládající další rozvoj kurzů pro mládež i dospělé se již nedaří naplňovat. 
Vlivem změn v zájmech a zálibách mladších generací, ale i odchodem profesionálních 

krajkářek sdružených kolem Atelieru Hana se podstatně snížily příjmy, které zabezpečo-
valy provoz muzea. I když se rodina zakladatelky snaží zejména s ohledem na těžce bu-
dovanou tradici Muzea krajky Prachatice udržet provoz ve stávajícím, celotýdenním se-
zonním rytmu, zdá se, že jeho dlouhodobé zachování bude vyžadovat nějakého 
zásadního impulzu.

Na kdy plánujete slavnostní připomenutí výročí muzea?
V neděli 16. června 2019 uspořádáme Den otevřených dveří muzea. V tento den od 13 
do 16 hodin budou v hodinových intervalech komentované prohlídky, na kterých bu-
deme návštěvníky informovat  a vyprávět jim zajímavosti o historických i současných 
krajkách. Vzpomeneme i nelehké počátky budování muzea, kompletování výstavních
exponátů a rovněž si připomeneme osobnost zakladatelky Hany Kynčlové-Mizerové, 
díky jejímuž nevýslovnému úsilí muzeum vzniklo. Všichni, kdo máte zájem o paličkova-
nou krajku, o tradiční lidové kroje, ale i o renesanční architekturu domu, jste zváni. Vstup 
bude zdarma. Text a foto Václav Malina

Prachatice administrují obnovu památek za celý správní obvod

Na slovíčko … s Milanem Mizerou z Muzea krajky v Prachaticích
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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 a ne 9.00–15.00
do 14. 6.
VÝTVARNÍCI
Z DOBRKOVICKÉHO MLÝNA
Rodinná výstava: výtvarnice Jana Peš-
ková, její manžel Petr Pešek, dcera Anna 
Nowaková, zeť Bohumír Nowak a vnučky 
Markéta a Sára Nowakovy.
19. 6. – 6. 9.
EMMA A BÁRA SRNCOVY
Výstava obrazů a litografií
Zahájení výstavy 18. 6. 2019 od 17.00 
za účasti obou autorek, hereček a výtvar-
nic, které promluví o svém díle i poetic-
kých životních příbězích.

MĚSTSKÉ DIVADLO
3. 6. (17.00)
ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
Závěrečné představení prvních absolven-
tek tanečního oboru ZUŠ Prachatice v his-
torii školy. Informace o zahájení prodeje 
vstupenek bude uvedena na webových 
stránkách www.kisprachatice.cz.
5. 6. (17.00)
PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
DDM PRACHATICE
„Děti dětem – děti rodičům“. Tradiční 
přehlídka zájmových útvarů DDM Pracha-
tice. Podrobné informace podají vedoucí 
zájmových útvarů.
10. 6. (19.00)
TALKSHOW
VOJTĚCHA BERNATSKÉHO
Po čtvrté přivítá známý sportovní mode-
rátor Vojtěch Bernatský své hosty, kteří 
jsou celoživotně spjati se sportem. Tento-
krát se bude jednat o Kateřinu Neumann-
ovou, Pavla Karocha, Davida Pospíšila 
a další. Tato akce probíhá v rámci spor-
tovní náborové akce „Pojď si vybrat, co tě 
baví“, kterou připravuje Sportovní zaří-
zení města Prachatice ve spolupráci 
s ČUS – Oblastním sdružením Prachatice. 
Akce je primárně určena pro sportovní 
oddíly. Do prodeje bude uvolněno ome-
zené množství vstupenek.

KOSTEL SV. JAKUBA
6. 6., 13. 6. a 20. 6. (vždy od 19.00)
XXIV. DNY DUCHOVNÍ HUDBY 2019
(podrobnosti v titulním článku RL)

AREÁL NA PARKÁNĚ
14. 6. (21.00)
PARKÁNI NA PARKÁNĚ
Legendární rocková skupina Parkán 
vystoupí opět v areálu Parkán v tradičním 
čase před Slavnostmi solné Zlaté stezky.

MĚSTO PRACHATICE
28.–29. 6.
SLAVNOSTI SOLNÉ ZLATÉ STEZKY
XXIX. ročník tradičních městských slav-
ností. Program v příloze. Vstupenky v pro-
deji od 1. června v infocentru.

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
so–ne 9.00–16.00

VYHLÍDK. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA
Otevřeno
po–pá 9.00–11.30 12.30–16.00
so–ne 9.00–11.30 12.30–18.00

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

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
4. 6. (17.00)
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný film USA. Přístupný. České 
znění.
6. 6. (19.30)
THE BEACH BUM
Komedie USA, Francie. Přístupný od 15 
let. Titulky.
11. 6. (17.00)
ALADIN
Dobrodružný film USA. Přístupný. České 
znění.
11. 6. (19.00)
ALADIN (3D)
13. 6. (19.30)
ROCKETMAN
Životopisný, hudební film V. Británie. Pří-
stupný od 12 let. Titulky.
18. 6. (18.00)
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný, romantický film USA. Pří-
stupný. České znění.
20. 6. (17.00)
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Dobrodružný, sci-fi USA. Přístupný od 12 
let. České znění.
20. 6. (19.00)
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
(3D)
25. 6. (17.00)
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný film USA. Přístupný. České 
znění.
27. 6. (17.00)
X-MEN: DARK PHOENIX
Dobrodružný, sci-fi USA. Přístupný od 12 
let. České znění.
27. 6. (19.30)
X-MEN: DARK PHOENIX (3D)

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevírací doba:

po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
3.–30. 6.
ZDENĚK PŘIBYL: OHLÉDNUTÍ
ZA SLAVNOSTMI ZLATÉ STEZKY
Autorská výstava přiblíží slavnosti okem 
fotografa. Vernisáž 3. čer vna 2019 
od 17.00 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
do 13. 10.
VARIETÉ – JINÝ CIRKUS
Jaký je rozdíl mezi cirkusem a varieté, 
když v obou účinkují artisté, komici a také 
ochočená zvíř at a? Varieté  patř i lo 
od poslední třetiny 19. století přes sto let 
k vyhledávaným podnikům poskytujícím 
kultivovanou zábavu širokým vrstvám 
příznivců. Jaké vlastně bylo a v čem byla 
odlišná varietní zábava od té cirkusové? 
Výstava nejen o varieté Praga, brněnském 
Rozmarýnu a karlovarském Orfeu, ale 
i o cestujících varieté a estrádách. Artis-
tické a kouzelnické rekvizity a kostýmy, 
fotografie, plakáty, dokumenty, obrazové 
záznamy. Připomínka hvězd českého 
zábavného umění v čele s Oldřichem 
Novým.
7. 6. (17.00–23.00)
MUZEJNÍ NOC
Neobvyklé prohlídky expozice, tvůrčí 
dílna a pouliční vystoupení divadla Kvelb. 
21. 6. (10.00)
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi.
Vydejte se s námi do pohádky, kterou 
nejen uslyšíte, ale můžete si na ni také 
zahrát. V dílně vás čeká i společné tvoření 
inspirované příběhem.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
Otevřeno:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00
7. 6. – 1. 9.
TŘICETILETÁ VÁLKA
A POLNÍ OPEVNĚNÍ
Autorská výstava představí fenomén pol-
ních vojenských opevnění z třicetileté 
války a zároveň bude reagovat na probíha-
jící 400. výročí povstání stavů Království 
českého proti Habsburkům. Jedno z nej-
významnějších polních opevnění z té 
doby, tzv. Volarské šance, se zachovalo 
nedaleko Prachatic, u přechodu přes Tep-
lou Vltavu u Soumarského mostu. Nálezy 
z výzkumu Volarských šancí budou 
jádrem této výstavy a doplní je nálezy 
z jiných podobných opevnění v Čechách 
a originální zbraně a vojenské náležitosti 
a doplňky z doby třicetileté války ze sbírek 
jiných muzeí a památkových objektů. 
Výstava bude oživena modelem Volar-
ských šancí a maketou části těchto šancí 
s figurálním výjevem.
7. 6.
MUZEJNÍ NOC: Lidé a psi na hranicích
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Program pro děti po celou dobu konání 
akce.
17.00 – vernisáž výstavy Třicetiletá válka 

a polní opevnění
17.30 – komentovaná prohlídka výstavy 

Třicetiletá válka a polní opevnění – 
M. Parkman

18.30 – ukázka výcviku služebních psů
19.30 – šermíři Berit
20.15 – koncert Chairé – THEATRUM 

MUNDI – písně třicetileté války
21.00 – komentovaná prohlídka celého 

muzea – F. Kubů
21.45 – ohňová show Berit
22.00 – ukončení
10.–11. 6.
Vědecký seminář k problematice POL-
NÍCH OPEVNĚNÍ a jejich výzkumu.
Doprovodná akce výstavy Třicetiletá válka 
a polní opevnění. Výzkum polních vojen-
ských opevnění je poměrně nový a dyna-
micky se rozvíjející vědecký obor, který 
vznikl na sklonku 20. století a který zasa-
huje do několika vědních oborů (historie, 
archeologie, architektura atd.).
11. 6. (17.00)
PŘED 250 LETY
ZAČALA PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Přednáška – Jan Hájek, historik, Praha

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
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 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 pří-
ležitost nošení (www.eiri.cz).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
do 30. 6.
120 LET ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRACHA-
TICE – VOLARY – LENORA
Výstava 
6. 6. (14.00)
ŠUMAVSKÁ PŘÍRODA A PAMÁTKY
Literární kavárna – přednáška J. Pecky 
Domov seniorů Mistra Křišťana
11. 6. (14.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Regionální osobnosti – V. Gottwald 
Odd. pro děti a mládež
12. 6. (14.00)
PRAVĚKÉ BÁSNIČKY
Se spisovatelkou Z. Študlarovou, odd. pro 
děti a mládež
19. 6. 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V Radničním sále Staré radnice, od 13.00 
v ZŠ Vodňanská
20. 6.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V Radničním sále Staré radnice, od 13.00 
postupně ZŠ Zlatá stezka 240 a ZŠ 
Národní.
26. 6. (14.00)
AHOJ PRÁZDNINY
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež.
26. 6. (17.15)
ŘEMESLA NA ŠUMAVĚ
Šumavské toulání s J. Pulkrábkem, aula 
Gymnázia Prachatice.
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út, st, čt, pá 09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po, út, st, 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

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/musicclubkandlak

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
31. 5 – 16. 6.
REKONDIČNÍ POBYT V CHORVATSKU
3. 6. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Městská knihovna PT
5. 6. (15.00)
SENIORSKÝ BOWLING
Byblos Club
12. 6. (14.00)
DESATERO PRO SPOTŘEBITELE
Beseda, Dům Křižovatka u parku
19. 6. (14.00)
ČERVNOVÝ PIKNIK S MUZIKOU
+ BINGO 
Komunitní zahrada – Dům Křižovatka 
u parku
27. 6. (14.00)
HELIGONKÁŘSKÁ SHOW
8. ročník přehlídky seniorských hudeb-
níků, Štěpánčin park

SENIORPOINT PRACHATICE
prachatice@seniorpointy.cz  
http://www.krebul.cz 
C O  J S E M  Z A Ž I L  S  B A B I Č K O U 
A DĚDEČKEM ANEB ŠŤASTNÉ STÁŘÍ 
OČIMA DĚTÍ
Výstava
Obrázky dětí ze základní školy ZŠ Pracha-
tice, Zlatá stezka 387
8. 6. (10.00–16.00)
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Otevření Mezigenerační zahrady v rámci 
celostátní kampaně. Výstava, zpěv, tanec, 
ochutnávky, výměna květin, rostlin. Ote-
vření volného prostoru.
9. 6. (10.00–12.00)
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Otevření Mezigenerační zahrady v rámci 
celostátní kampaně. Cvičení: jóga, 
prostné, orientace, tanec.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Tel. 380 120 759, www.zuspt.cz
3. 6. (17.00)
ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 
TANEČNÍHO OBORU
Závěrečné představení prvních absolven-
tek tanečního oboru v historii školy, Měst-
ské divadlo PT.
6. 6. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventi hry na elektronické klávesové 
nástroje, koncertní sál ZUŠ.
10. 6. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventi hry na klavír, saxofon a bicí 
nástroje, koncertní sál ZUŠ.
17. 6. (17.00)
KONCERT ORCHESTRA DI CLIMPRA
Ojedinělé uskupení hráčů na elektronické 
klávesové nástroje, klavír a bicí, koncertní 
sál ZUŠ.
19. 6. (18.00)
KONCERT NA DVORKU
Tradiční rozloučení se školním rokem 
spojené se závěrečným posezením a grilo-
váním, dvorek ZUŠ.
20. 6. (17.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventi smyčcového oddělení a jejich 
spolužáci, koncertní sál ZUŠ.
25. 6. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventi hry na elektrickou kytaru, 
baskytaru a dechové nástroje se svými 
kapelami, aula Gymnázia Prachatice.  

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
1. 6.
P Ř E D S L AV I C E  –  M A R Č OV I C E  – 
VŠECHLAPY – BOHUNICE – DUB – 
STRUNKOVICE N. BL.
Odjezd 6.35 Malé náměstí
8. 6.
NICOV – SVATÝ JAN – STACHY
Odjezd 8.08 bus
15. 6.
ČERNÝ KŘÍŽ – JELENÍ VRCHY – NOVÁ 
PEC
Odjezd 8.34 vlak
20. 6.
POCHOD KRA JEM MISTRA JANA 
HUSA
Odjezd 8.08 autobus
22. 6.
TŘÍSTOLIČNÍK – TROJMEZNÁ – TROJ-
MEZÍ – PLECHÝ – NOVÁ PEC – LÁZ
Odjezd: 8.00 Malé náměstí

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
Neumannova 144, vzdelavani@hospicpt.cz
19. 6. (17.00)
KVALITA ŽIVOTA
aneb Jak se dožít sta let
Přednáška Heleny Máslové.

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
11. 6. (14.00)
PROHLÍDKA
TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Sraz ve 14 hodin před kotelnou na IV. 
bytovém okrsku.
18. 6.
DVOUDENNÍ ZÁJEZD
Vysočina – Jihlava – Třebíč
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Sousedské slavnosti se staly v Evropě hitem společenského a kultur-
ního života. V sobotu 15. června 2019 od 10.00 hodin ožije již 
4. sousedskou slavností i prachatická Poštovní ulice.
Jde o oslavu veřejného prostoru a sousedství ve městě: koncerty, 
divadlo, dětský koutek s tvořivou dílnou, autorské čtení, ukázky 
tanců či sousedský kvíz. To jsou jen ochutnávky toho, co organizá-
toři ze spolků Prostor Prachatice a Živá vila po celý den chystají. 
Chybět nebude ani občerstvení – kávu obstará kavárna NEBE, 
lahodný čaj čajovna U Hrušky a pivo pro osvěžení tentokrát v režii 
Celtic Baru. Nebyla by to ale ta správná sousedská slavnost bez dob-
rot od vás – přineste a pochlubte se vaším nejlepším koláčem 
a ochutnejte ten sousedův. Cílem slavnosti je propojit obyvatele 

města tak, že společnými silami uspořádáme jednodenní zábavnou 
veřejnou akci. Prostor v centru města ožije a ukáže, že není jen mís-
tem pro parkování aut, ale může sloužit také k setkávání. Obyvate-
lům Prachatic předvedeme ulici ze zcela jiné perspektivy, promě-
níme ji z místa míjení na místo setkávání.
Význam akce je v překonávání zažitých stereotypů o fungování 
veřejného prostoru. Obraz města vytvářejí především jeho ulice, 
náměstí, parky a život v nich. Centrum Prachatic je krásné, ale příliš 
to v něm netepe životem. Pokud se to má změnit, je potřeba, aby-
chom sami jako obyvatelé měli chuť se na dění ve městě podílet. Pře-
jeme si město, ve kterém je radost žít a těšíme se na setkání s vámi.

Barbora Koritenská, Matěj Nepustil

Sotva jsme zakončili programově i návštěvně úspěšnou divadelní 
sezonu Jaro 2019, můžete si začít vybírat z programové nabídky 
na sezonu nadcházející. Nabídneme vám tři řady předplatného číta-
jící 10 činoherních představení. Stávající předplatitelé si mohou svá 
místa prodloužit prostřednictvím písemné objednávky, kterou 
mohou zaslat na e-mail vhouskova@kisprachatice.cz do 13. června. 
Zaplatit v tomto případě mohou převodem na základě vystavené 
faktury. Abonentky pak budou k vyzvednutí v infocentru. Ti, kteří 
dávají přednost osobnímu nákupu, mohou využít termín pondělí 
17. června, kdy bude možné předplatné zakoupit v pokladně Měst-
ského divadla Prachatice. Tato možnost platí pro stávající i nové 
zájemce o předplatné. Platba je možná hotově nebo platební kartou. 
Cena za předplatné zůstává stejná – řada A + B: 1400,– / přízemí, 
1200,– / balkon, 1000,– / přístavky. Řada Bonus pak stojí 700,– / 
přízemí, 600,– / balkon, 500,– / přístavky.
 Vstupenky na jednotlivá představení, která se neprodají v rámci 
předplatného, bude možné zakoupit od 18. června on-line nebo 
v infocentru.
ŘADA A
• 30. 9. –  J. Gillar, V. Škutina: A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR / GP- 

Art, s. r. o.
• 20. 10. –  G. Sibleyras: HRDINOVÉ / Divadlo v Rytířské

• 28. 11. –  A. Hellstenius: ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA 
BLÁZNOVSTVÍ / Pantheon Production

• 3. 12. –  C. Magnier, M. Guillaume, J. Franco: LADY OSKAR / Di-
vadlo Kalich

ŘADA B
• 2. 10. – R. Harwood: KVARTET / Divadlo Bez zábradlí
• 4. 11. – P. Ryan, M. Schejbal, H. Bouček: JAK JSEM VYHRÁL 

VÁLKU / Divadlo A. Dvořáka Příbram
• 29. 11. –  É. Assous: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ / Divadlo Verze
• 10. 12. – O. McCafferty: JAK ZABÍT KOMIKA / Divadlo Ungelt
ŘADA BONUS
• 16. 9. / R. Hawdon: ŘÁDÍ JAKO TAJFUN / Divadlo Radka Brzobo-

hatého
• Listopad / R. Cooney: PRACHY  / Divadlo Palace (konkrétní ter-

mín upřesníme na podzim)
Kromě předplatného se můžou návštěvníci Městského divadla těšit 
např. na reprízu představení DS DUTAM Prachatice – Holubí 
mambo, představení Divadla v Celetné – Audience a Vernisáž, 
na čtyři nedělní pohádky, cestovatelské přednášky, talkshow 
Rudyho Linky i několik opravdu zajímavých koncertů jako vystou-
pení Jaroslava Svěceného nebo vánoční koncert Petry Janů.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Hurá, jde se na piknik!
Zapište si do svého kalendáře datum 18. červen 2019. Pod zášti-
tou Portus Prachatice, o. p. s. (Krizové centrum, Primární pre-
vence Phénix) a Prachatice Zdravé město se totiž koná druhý roč-
ník akce Hurá, jde se na piknik!
Na deky zveme velké i malé, kteří mají chuť strávit odpoledne 
venku a posvačit společně pod otevřenou oblohou za doprovodu 
rytmů hudebních nástrojů ZUŠ Prachatice. Košíky plné dobrot 
proto s sebou. Nebudete-li mít dost, můžete ochutnat také kuli-
nářské schopnosti pracovníků a Farmářského obchodu. Aby nešlo 
jen o zábavu pro velké, těšit se mohou i děti na Parkán plný her 
či tvoření piknikové zahrádky.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne od 16.30 hodin v měst-
ském parku Parkán v Prachaticích. Příchozí se mohou zapojit do 
soutěže o koš plný dobrot. Kateřina Hájková

Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem

Přijďte přivítat léto s Českou písní
Srdečně vás zveme na arkády Staré radnice v pátek 21. června 2019 
od 18.00 hodin. Tentokrát máme úžasné hosty – děti ze ZŠ ve Zbyti-
nách. Budete mile překvapeni. Můžete se těšit na malý muzikál 
O Červené karkulce. Prozradíme jen, že žáci se inspirovali filmem 
Tři bratři (Z. Svěrák, J. Uhlíř, jistě znáte). Mají i pěknou výpravu – 
kostýmy, kulisy. Představení s nimi nacvičila ředitelka školy Petra 
Staňková. A s Českou písní a veselými písněmi se léto dozajista 
dostaví v plné kráse. Libuše Dortová, Česká píseň Prachatice

Hlavní turistická sezona startuje
S příchodem hlavní turistické sezony se mění také otevírací doby 
v našich vybraných provozech. Infocentrum Prachatice budete mít 
možnost od 1. června navštívit také během víkendu v čase 9.00–
–16.00 hodin. Otevírací doba Galerie Dolní brána se rozšíří kromě 
soboty také o nedělní provoz od 9.00 do 15.00 hodin. Opět platí, 
že od 1. června najdete otevřenou vyhlídkovou věž kostela 
sv. Jakuba Většího, a to pondělí až pátek 9.00–11.30, 12.30–16.00 
hodin a sobota až neděle 9.00–11.30, 12.30–18.00 hodin.
Především rodiny s dětmi jistě potěší fakt, že prachatické infocent-
rum bylo již po čtvrté vybráno jako partner pro letní prázdninovou 
soutěž ČT Déčko „Sežeňte ovečky“. Podrobné informace na https://
decko.ceskatelevize.cz/sezente-ovecky. Věra Houšková, ředitelka KIS

Vybrané kapitoly pro účetní
… proberou zájemci na semináři s daňovým poradcem Václavem 
Dvořákem  5. června 2019 v Rožmberském sále MěÚ PT.

Kateřina Třísková, JHK Prachatice

ZUŠ Open otevírá umělecké školy
Kromě dílčích akcí na jednotlivých školách 
zapojených do celorepublikového happe-
ningu jsme v letošním roce připravili spo-
lečnými silami i velký festival „ZUŠ Open 
jižní Čechy“, který na Sokolském ostrově 
v  Českých Budějovicích předst avil 
31. května přes třicet hudebních, tanečních 
a dramatických formací z jihočeských 
ZUŠek. Vrcholem festivalu bylo společné 
vystoupení s patronkou ZUŠ Open, zpěvač-
kou Magdalenou Koženou.  Jakub Weiss

Zveme vás na sousedskou slavnost v Poštovní ulici

Divadelní předplatné pro sezonu Podzim 2019 je připravené
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Tříletý vysokoškolský obor Šumava bez hranic a Bavorský les bez 
hranic pro studenty Univerzity třetího věku skončí 27. června. 
Úspěšní studenti - senioři budou slavnostně promováni na Teolo-
gické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všem  
absolventům patří poděkování za píli a velká gratulace za úspěšné 
zakončení nelehkého oboru.
Od října přijala knihovna jedinečnou nabídku Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to na kurz  „Otaz-
níky evropské historie“ určený pro veřejnost starší 50 let, bez ome-
zení předchozím vzděláním, s hlubším zájmem o evropské dějiny. 
Kurz chce poskytnout základní orientaci ve vybraných kapitolách 
evropských dějin. Popularizujícím způsobem posluchačům budou 
přiblížena zejména ta témata dějin, která byla či stále jsou předmě-
tem odborné diskuze historiků.
Kurz je koncipován do pěti bloků po čtyřech hodinách, ve kterých 
budou probrána témata 1. Zánik impéria, 2. Železná pěst Evropy, 
3. Královské svatby, 4. Tajuplný Vatikán a 5. Ztráta historické 

paměti Evropy? Setkání proběhnou v těchto pondělních termínech: 
14. 10., 18. 11., 16. 12. 2019 a dále 20. 1., 17. 2. 2020 od 9 hodin 
do zhruba 12.30 hodin v Rožmberském sálu.
Celý kurz povede respektovaný historik Martin Weis, jehož kurzy 
napříč generacemi jsou beznadějně na Jihočeské univerzitě napl-
něny. Pan profesor uznává, že historie je učitelkou života a že může 
učinit člověka prozíravějším, pokud jde o budoucnost.
Po skončení každé přednášky budou mít účastníci kurzu možnost 
okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu. Nebudou požado-
vány seminární práce, ukončení bude kolokviem a vydáním osvěd-
čení.
Kdo bude mít zájem využít tuto skvělou možnost a obohatit si své 
znalosti, může se již nyní přihlásit v knihovně u Hany Mrázové nebo 
Ludmily Bicanové. Kurz je omezen počtem posluchačů a bude zahá-
jen v září zápisem, kde se uchazeči dozvědí podrobnější informace.

Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice
a Helena Machulová, garant CŽV Teologické fakulty JU

V letních měsících připravuje DDM celou řadu akcí, na které vás 
tímto srdečně zveme.
V prvním červnovém týdnu, 5. června od 17 hodin, nás čeká tra-
diční přehlídka činnosti zájmových útvarů s názvem Děti dětem, 
děti rodičům. V letošním roce se vrací do budovy prachatického 
Městského divadla. Poslední akcí před zahájením letní činnosti 
budou Slavnosti solné Zlaté stezky, kdy nás můžete 28. června 2019 
od 13 do 19 hodin navštívit v hospicovém parku. Bude pro vás při-
pravena spousta her, zábavy a legrace – určitě se nebudete nudit.
Na období července a srpna, na období letních prázdnin, máme při-
praveno několik pobytových a příměstských táborů. Téměř všechny 
jsou již plně obsazeny. Poslední volná místa jsou na pobytový tábor 
v Nové Peci od 14. do 21. července.

Jako každý rok jsme pro vás připravili v areálu DDM také jednorá-
zové akce v rámci Prázdninového pasu. Ten vydává město Pracha-
tice a jsou v něm přehledně shrnuty všechny akce, které pořádají 
prachatické organizace v období června až září. K dostání bude 
od 1. června na podatelně MěÚ, v infocentru a samozřejmě i u nás 
v domečku.
Již nyní připravujeme nabídku zájmových útvarů na nový školní 
rok. Najdete ji od konce června na našich webových stránkách, 
v srpnu bude nabídka kroužků opět přílohou Radničního listu.
V případě zájmu o naše aktivity nás neváhejte kontaktovat na tele-
fonním čísle 388 312 721 nebo sledujte naše webové stránky, kde 
najdete veškeré informace k jednotlivým akcím.

Renata Jandová, pedagog volného času

Město Prachatice se stalo partnerem v projektu s Ministerstvem práce a sociálních věcí FDV Dobrovolnictví 
ve veřejné správě. Dobrovolnictví dává i úředníkům další rozměr, dává jim možnost poznávat, vzdělávat se, 
pomáhat. Zástupci města dostali příležitost vystoupit se svými zkušenostmi na závěrečné DOBROKONFE-
RENCI v Praze společně se zástupci z Dobrovolnického centra Prachatice.
Prezentace ukázala dobrovolnictví v praxi (individuální i skupinové), vzdělávání i formy spolupráce. Součástí 

bylo vystoupení Marie Šímové a Jarmily Šímové z městského úřadu (na snímku) s ukázkou zpěvu a s jejich konkrétním příběhem. Nechyběla 
výstava koláží z dobrovolnických aktivit (opět na jednotlivých případech lidí, úředníků).
Prachatice na DOBRÉ cestě...,tak zněl příspěvek. Myslím, že Prachatice v dobrovolnictví jak na úřadu, tak ve městě jsou skutečně na dobré 
cestě. Poděkování patří všem zapojeným dobrovolníkům v projektu, ale také zástupci FDV MPSV pro náš kraj, Jitce Kotrbové.

Hana Rabenhauptová, foto Jitka Kotrbová

Žáci osmé třídy ze ZŠ ve Vodňanské ulici navštívili prachatickou 
radnici. V Zimní zahradě si prohlédli výstavu obrazů Moniky Žem-
ličkové. Starosta Martin Malý je seznámil s činnostmi, které měst-
ský úřad vykonává v přenesené působnosti i samosprávě. Žáci se 
zajímali o plánované projekty. Některé otázky se týkaly i možné pře-
stavby jejich školy. Diskuse se rovněž vedla o aktuálním tématu dal-
šího studia žáků, jelikož se budou v příštím roce rozhodovat, kudy 
se bude ubírat jejich budoucnost. Starosta města upozornil na nedo-

statek řemeslníků a s tím spojené vysoké finanční ohodnocení jejich 
práce. Aktuální trend, jak poznamenala třídní učitelka, dává žákům 
velké možnosti studia na středních školách, kterých je, dle jejího 
názoru, nadbytek, a řemeslné obory tak ustupují do pozadí. 
Na konci setkání došlo k výměně malých pozorností a mladí hosté si 
mohli prohlédnout kancelář starosty. Při loučení popřál starosta 
všem úspěšné studium a správnou volbu při výběru školy.

Lenka Houšková, kancelář starosty

Byť druhou květnovou sobotu večer vládlo i v bavorském Grainetu 
uplakané počasí, společenskou místností nové radnice se nesla slav-
nostní nálada, protože „Graineter Säumer“ slavili 25. výročí od zalo-
žení spolku.
Vrchní soumar Thomas Mandl po přivítání všech přítomných pře-
dal slovo domácímu starostovi. Kaspar Vogl jako první poděkoval, 
pogratuloval a popřál mnoho úspěchů do dalších let činnosti spolku. 
Podobně hovořil landrat Sebastian Gruber. Zemský rada okresu 
Freyung-Grafenau rovněž přislíbil další podporu, stejně jako pra-

chatický místostarosta Jan Klimeš. Slovo také dostali bývalí pracha-
tičtí starostové Miroslav Bojanovský, který zavzpomínal na úplné 
začátky, a Jan Bauer se zmínil o následném pokračování radnice 
v podpoře této aktivity. Dlouholetý soumar, zakládající člen Hans 
Fuchs u velkého množství fotografií připomněl události, které sou-
maři za celé období zažili. Všichni řečníci se shodli, že práce sou-
marů, spolupráce samospráv a společné aktivity lidí na obou stra-
nách hranice ztenčují tlustou hraniční čáru, která zcela jistě nako-
nec úplně vymizí. Jiří Šobr (s poděkováním za všechny soumary)

Nový kurz celoživotního vzdělávání v knihovně

S Domem dětí a mládeže Prachatice se nebudete nudit

V dobrovolnictví jsme na dobré cestě

Dětem otevřená radnice: Starosta zmínil nedostatek řemeslníků

Soumaři z bavorského Grainetu slaví jubileum
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Montessori děti přispěly
na psí Nalezence Šumaváky

V rámci dubnové Krafárny pohostily děti ze 3. a 6. M své rodiče 
a vybrané peníze se rozhodly věnovat zatoulaným a opuštěným 
psům. Za část peněz nakoupily pět balíčků piškotů pro prachatickou 
odchytnou stanici, zbytek – téměř pět tisíc korun – věnovaly svěřen-
cům sdružení Nalezenci – Šumaváci. Předání peněz proběhlo na pří-
rodní zahradě ZŠ Národní za přítomnosti těch nejdůležitějších – 
pejsků. Z Hartmanic a přilehlého okolí za námi se svými přechod-
nými majiteli dorazilo pět krásných psích slečen. Všechny Montes-
sori děti se přítomnosti zvířecích mazlíčků nemohly nabažit. Kromě 
povídání, které si pro nás dobrovolníci z Nalezenců připravili, měly 
i mnoho otázek a mazlení nebralo konce. Půlhodina určená pro 
setkání nestačila, a tak většina dětí zůstala s pejsky venku i o velké 
přestávce. Máme velkou radost, že jsme peníze opět mohli věnovat 
na užitečnou věc, kterou si děti samy vybraly. Minule to byly deštné 
pralesy, nyní opuštění psi. Dagmar Kozlová, foto Martina Zíková

Libíňáček na krajské přehlídce

Každé dva roky pořádá DDM v Českých Budějovicích s podporou 
Ministerstva kultury krajskou přehlídku dětských folklorních sou-
borů. V neděli 28. dubna 2019 se v KD Metropol sešlo na 400 taneč-
níků a muzikantů z celých jižních Čech. Nechyběl ani náš pracha-
tický Libíňáček sestávající z dětí a příbuzných velkého souboru 
Libín. Tanečníci předvedli choreografii písní V Prachaticích za bra-
nou, Po louce chodila, Husaři, Budějce a Kdyby byl Bavorov. 
Do kroku jim hrála dětská kapelka. Za tento výkon získala lidová 
muzika ocenění za čistý a přesvědčivý projev. Pro mladý soubor 
to byla první zkušenost na velkém podiu s možností se srovnat se 
soubory, které fungují několik generací. Domů jsme odjížděli una-
vení, ale i šťastní s přesvědčením, že pokračovat v tradici a šířit ji 
dál, má smysl. Děkujeme také městu Prachatice za finanční pod-
poru, našim věrným kamarádům a rodinným příslušníkům 
za účast.  Kateřina Weissová, foto Karel Plánek

Rekordy školy na Zlaté stezce

Jako každý rok uspořádala ZŠ Zlatá stezka 14. května 2019 Rekordy 
školy na stadionu TJ Tatran. Žáci I. stupně změřili své dovednosti 
v běhu, hodu a skoku. Pro ty nejlepší byly nachystány medaile 
a drobné dárky, a to i díky dotaci Jihočeského kraje ve výši 10 tisíc 
korun. Zároveň také obdrželi diplom, jehož autorem je žák 9. třídy 
Jindřich Čejka. Při měření v jednotlivých soutěžích nám pomohli 
naši bývalí kolegové a s organizací, jako minulý rok, žáci 9. třídy. 
Jsme rádi, že naše pozvání opět přijali žáci ze základní školy ve Zby-
tinách. I přes chladnější počasí si všichni toto sportovní dopoledne 
užili. Lenka Králová, ředitelka školy

Žáci ZUŠ hrají v Rudolfi nu
Po třech letech se opět mohli žáci ZUŠ Prachatice zapojit do společ-
ného orchestru s Českou filharmonií. Po půlročním setkávání 
zahrají společně v pražském Rudolfinu Smetanovu Vltavu, Dvořá-
kova Vodníka a Brahmsovu Slavnostní akademickou předehru. 
Z naší školy v orchestru hrají Markéta Langová (viola) a Tomáš 
Mayer (klarinet). Koncert se uskuteční v neděli 16. června a je 
možné navštívit i dopolední veřejnou generálku. Jakub Weiss

Den Země v Paraplíčku
Společné dopoledne k letošnímu svátku planety zahájila píseň pánů 
Uhlíře a Svěráka „Chválím tě, Země má“. Na několika stanovištích 
byly připraveny rozličné úkoly. Ve hmatových sáčcích poznávaly 
děti různé přírodní materiály – písek, trávu, jehličí nebo šišky. 
Lupami prozkoumaly krtinu, prohlédly si také kytičky, trávu i mra-
vence. Do správných tašek roztřídily odpadky a dokázaly vyřešit 
pracovní list, který krásně vybarvily.
Oslava se vydařila a slova písně „Chválím tě, Země má, tvá tráva 
zelená dál vábí nás …“ děti uvedly do praxe. Po splnění všech úkolů 
se šly proběhnout po školní zahradě pod modré nebe a rozkvetlé 
stromy.  Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Setkání s přáteli ze Slovenska
To, co pro nás zkušenější bylo před třiceti lety naprosto běžné, je teď 
pro žáky naší školy zážitkem. Soužití Čechů a Slováků pro nás bylo 
samozřejmostí, Slováci pracovali v Čechách a obráceně, naši stu-
denti studovali na slovenských vysokých školách, v televizi jsme slý-
chali slovenštinu …
Uplynulo 30 let. Na Slovensko jezdíme za hranice, platíme jinou 
měnou a ti mladší se musejí hodně snažit, aby rozuměli cizí řeči 
našich sousedů. Přesto máme hodně společného, společné zvyky, 
tradice nebo hodnoty. A to nás i přes bariéry hranic spojuje. Spojuje 
nás také nově navázané partnerství, které poprvé zpečetíme i vzá-
jemným výměnným pobytem žáků 8. a 9. ročníků mezi naší 
základní školou a školou Juraja Slávika Neresnického v Dobré Nivě. 
Žáci naší školy stráví čtyři dny v partnerské škole, prohlédnou si 
krásné město Zvolen a malebnou vísku Dobrá Niva, navštíví pří-
rodní rezervaci Gavůrky a určitě se naskytne příležitost k navázání 
osobních kontaktů mezi jednotlivými žáky. O pár dní později pře-
vezme hostitelskou roli naše škola. Připravujeme bohatý program, 
který bude zahrnovat představení našeho města i okolních paměti-
hodností. Během pobytu našich přátel zavítáme také na zámek Hlu-
boká a nebude chybět ani prohlídka Českého Krumlova. Těmito 
návštěvami chceme odstartovat vzájemnou spolupráci mezi žáky 
a učiteli. Další plánované aktivity budou v rámci projektu ERAS-
MUS, do nějž jsme podali společnou žádost pod názvem Žili jsme 
v jednom státě. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v dubnu 2019

Deniel Piloušek
Daniela Pláničková

Dennis Janošťák

U děvčat se opakovalo dvakrát jméno Andrea a u chlapců 
dvakrát jméno Jan. Jarmila Pešková, matrikářka

V dubnu 2019 se v Prachaticích narodilo 20 dětí:
11 chlapců a devět děvčat.
Pouze tři narozené děti v měsíci dubnu 2019 mají trvalý 
pobyt v Prachaticích a ke zveřejnění jména a příjmení 
v tisku dali rodiče souhlas:
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Mluvme s dětmi o pomoci

Cyklus mezigeneračních setkání spojený 
s putovní výstavou fotografií, obrázků 
a pexesa seniorů se zastavil tentokrát v ZŠ 
Národní Prachatice - Montessori školičce.
Výstavu Seniorpexesa z dílny společnosti 
KreBul Prachatice představili realizátoři pro-
jektu s autorkou obrázků Jitkou Sedleckou.  
Při hodině si děti povídaly o stáří, malovaly 
obrázky, hrály pexeso a velmi dobře a rychle 
reagovaly na otázky. Žádná z odpovědí, 
co dělají rodiče, prarodiče nás nepřekvapila. 
V podtextu jsme dětem sdělili, jak důležité 
jsou dobré vztahy v rodině, jak důležité je 
sdílení při práci, zábavě, ať jde o procházku 
s babičkou, dědečkem, prababičkou, pradě-
dečkem nebo návštěvu divadla, knihovny 
či jízdu na kole, venčení psa, hraní her … 
Podporujte dobré vztahy v rodině, pak 
budou příkladem pro dobré vztahy ve společ-
nosti. Všechny děti, učitelky a asistentky 
obdržely SeniorPexeso. V červnu výstava 
putuje do Českého Krumlova, Chelčic 
a Písku. Hanka Rabenhauptová

Prachatickým šipkařům se dařilo
V Žabovřeskách se konal 2. regionální master tohoto roku. V turnaji mládeže se tentokrát 
tolik nedařilo adeptu na přední umístění Adamu Mrázovi. Obsadil nakonec 7. místo. 
O mnoho lépe se dařilo dalšímu nadějnému juniorovi z Prachatic Radimovi Rypáčkovi, 
který nestačil až ve finále na kometu českých šipek, patnáctiletého Tomáše Houdka, který 
už září i v mužské kategorii. V turnaji mužů se vkládaly naděje do prachatického Zdeňka 
Mráze, který minulý turnaj vypadl z turnaje TOP 16, a tak potřeboval skončit v turnaji, 
který hrálo 67 hráčů, nejhůře šestý, aby se mohl vrátit. To se mu i s rezervou povedlo, když 
obsadil 3. místo. Adam Mráz a Martin Tesárek (PT) obsadili shodně 33. místo.
Na Zelený čtvrtek byl v prachatickém Bikers baru pořádán 5. ročník turnaje v elektronic-
kých šipkách O pohár starosty města Prachatice. Účast byla doslova rekordní, na čtyřech 
terčích se postupně prostřídalo 37 hráčů a hráček ze všech jihočeských lig. Dokonce dora-
zili i dva hráči z celostátní superligy. Pravou stranou pavouka dlouho procházeli všichni 
favorité, včetně prachatického Z. Mráze. O první velké překvapení se postaral mladý Adam 
Mráz (PT), když porazil 2 : 1 posledního finalistu regionálního TOP 16 masteru Michala 
Granova (ČB) a nakonec vybojoval krásné 9. místo. Prachatický hráč Jiří Prášek zanechal 
v turnaji také moc pěkný dojem, když se prakticky od začátku prokousával levou stranou 
pavouka a obsadil nakonec 7. místo. Zdeněk Mráz narazil v zápase o 3. místo na hráče 
ze superligy Jakuba Mila (Tábor). Zdeněk sice měl v každém legu možnost zavřít, ale nako-
nec podlehl soupeři 0 : 2 na legy, a tak na něj čekalo na levé straně pavouka asi největší pře-
kvapení turnaje – Jiří Homolka (PT), který si nakonec poradil i se Z. Mrázem a obsadil nád-
herné 3. místo. Ve finálovém zápase porazil čerstvý reprezentant ČR a vítěz Českého 
poháru 2018 Jaroslav Chomout týmového kolegu Jakuba Mila ze superligového Tábora. 
Vítěz si z Prachatic odvezl nejen pohár a hodnotné ceny, ale také 1250 bodů do celostátního 
žebříčku. Již se těšíme Zelený čtvrtek roku 2020 a 6. ročník turnaje. Ať žije šipkový sport!

Zdeněk Mráz 

Mladí hráči bojovali v turnaji proti drogám
Již 15 let se na hokejbalových hřištích po celé republice odehrávají tuhé boje v turnaji 
Hokejbal proti drogám. V úterý 7. května 2019 skončil v prachatické Highlanders aréně 

krajským kolem tak trochu 
jubilejní ročník tohoto tur-
naje. V Prachaticích jej od 
jeho vzniku tradičně pořádá 
místní hokejbalový klub.
Letošního klání se v Prachati-
cích v okresním a krajském 
kole zúčastnilo bezmála 
250 dětí a mládeže ze základ-
ních a středních škol z Pracha-
tic, Vimperka, Blatné a Sed-
lice v kategoriích 1.–3. třídy, 
4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. 
a 9. třídy.
Nejúspěšnější kolektivy má 
ZŠ Zlatá stezka Prachatice, 

jejíž týmy postoupily do celorepublikového finále v kategoriích 1.–3. tříd a 6. a 7. tříd. Tur-
naj pořádal Hokejbalový klub HBC Prachatice ve spolupráci s DDM Prachatice. Krajské 
kolo navázalo na kolo okresní, které hostila Highlanders aréna ve dnech 12.–17. dubna 
a kterého se zúčastnilo celkem 193 dětí ze všech tří prachatických základních škol a ZŠ Sme-
tanova a TGM Vimperk. Text a foto Josef Parkman

Umět poskytnout první pomoc poraněným či nemocným lidem by 
měl každý člověk. Na okresní soutěži mladých zdravotníků změřili 
své síly a dovednosti žáci ze zdravotnických kroužků z 10 základ-
ních škol z okresu Prachatice, celkem soutěžilo 20 družstev. Přiví-
tali je i místostarosta města Jan Klimeš a ředitel DDM Prachatice 
Jiří Machart.
Na soutěžních stanovištích se děti setkaly s ošetřením různých pora-
nění, např. zlomeninami či popáleninami, transportem zraněných, 
obvazovou technikou, ale také s dezorientovanou důchodkyní nebo 
významem dárcovství krve. O umístění družstev pak rozhodovalo 
i několik málo bodů. Na 1. stupni zvítězila ZŠ Husinec, která se stala 
vítězem i na 2. stupni. Obě družstva čeká krajské kolo v Táboře.

Současně proběhla soutěž Mladý záchranář – dokaž, že umíš, kte-
rou organizuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní 
odbor Prachatice. Zde si soutěžící museli poradit s třemi disciplí-
nami: požární příprava, srážení PET lahví pomocí džberové stří-
kačky, evakuační zavazadlo.
Děkujeme DDM Prachatice, HZS Prachatice, SPgŠ a VOŠS a ZŠ Vod-
ňanská za pomoc s organizací akce a sponzorům za věcné ceny do 
soutěže. Okresní soutěž mladých zdravotníků podporuje také Jiho-
český kraj. Velmi si také vážíme práce všech dobrovolníků, kteří 
nelitovali času a podíleli se na přípravě soutěže jako rozhodčí, figu-
ranti nebo organizační pracovníci.

Martina Vondrušková, Marie Jandová

Mladí zdravotníci a záchranáři si dokážou poradit 

Vítězové krajského kola (1.–3. třídy) ze ZŠ Zlatá stezka Prachatice
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Nejvíc mně pro praxi dal můj táta, předal mně ohromné zkušenosti
Milena Šimáková – jednatelka společnosti MS KART s. r. o.
Narodila se v roce 1977 v Prachaticích, kde chodila do ZŠ Vodňan-
ská. Maturovala na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích 
v roce 1997 a potom studovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
Už jako žačka základní školy pomáhala ve firmě MS KART, kterou 
založil její otec Milan Šimák, úspěšný motokárový jezdec, mistr 
Evropy z roku 1980. Se sestrou Helenou například balily zboží, 
nosily balíčky na poštu a odesílaly je zákazníkům. Otec ji ve firmě 
zaměstnával i během studií střední a vysoké školy. Vedení firmy 
od něj postupně převzala a kromě řízení společnosti dál zajišťuje 
zahraniční obchod.

Připravil vás na vedení firmy lépe otec nebo školy?
 Na Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích mě směřovali 
rodiče, abych se uplatnila ve firmě díky získaným znalostem něm-
činy v komunikaci se zahraničím. A pětiletý gympl mi dal opravdu 
dobrý základ. Mně se do Budějovic nechtělo, protože většina spolu-
žáků zůstala na prachatickém gymnázium nebo dojížděli do Vim-
perka. Vysokou školu ekonomickou jsem nedostudovala. Matema-
tika a statistika, to nebyl můj šálek kávy. Plánem bylo přiučit se 
na podnikohospodářské fakultě vedení firmy … Ale nejvíc mně 
pro praxi ve firmě dal můj táta, předal mně ohromné zkušenosti. 

Řízení firmy vyžaduje i technické znalosti. Zkoušejí zákazníci 
využít toho, že jako žena nemusíte rozumět všem detailům?
 Máme síť dodavatelů, síť odběratelů, takže jsou nastavené nějaké 
standardy, ale můžou se vyskytnout různé problémy. Taťka měl 
obrovské zkušenosti a znalosti z praxe ohledně materiálů, výrob-
ních postupů atd. Díky tomu byl schopen se dobře orientovat v pro-
blematice. Když tu není, musíme se s různými technickými pro-
blémy poprat sami. Třeba právě s materiály. Přejdeme na jiného 
dodavatele trubek a ukáže se, že v plné zátěži nejsou tak kvalitní, jak 
bychom potřebovali. Vždycky se to dá vyřešit, sháníme informace, 
ptáme se, ale takový „tátův mozek“, který dokázal spoustu situací 
vyřešit třeba od stolu, ten mi chybí. Ale je fajn, že mám kolem sebe  
lidi, na které je spolehnutí – v dílně i v administrativě.

Podědila jste technické vlohy?
 Asi ano, ale je to zase o praxi, že se s tím člověk setkává, slyší to, 
denně stojí nad motokárou. Jezdila jsem s taťkou na závody, tam se 
řešily konkrétní problémy, ukazovaly se konkrétní věci, mluvilo se 
o tom, co je potřeba. Postupně jsem se krok po kroku učila i tech-
nické výrazy. Bral mě na setkání FIA, kde se projednávaly předpisy. 
Člověk si v kartingu za ty roky osvojí i slangová slovíčka, ale někdy 
ještě dnes bojuju s tím, že když si potřebuju technickou věc přeložit 
ze psaného projevu, slovníky to neumí. Naštěstí máme dobré part-
nery v zahraničí, rodilé mluvčí. Když je potřeba, pomohou … 

Kolik máte zaměstnanců?
 Šestnáct. V době největšího rozkvětu, asi před deseti lety, jsme 
mívali pětadvacet. Teď malinko motokáry stagnují. Máme hodně 
práce na začátku roku, když se všichni připravují na novou sezonu, 
řešíme spoustu objednávek. Sezona se rozjede, všichni už svoji 
závodní techniku mají, jenže my potřebujeme vytížit dílnu po celý 
rok. Když není motokárová sezona a nevyrábíme tolik rámů pod-
vozků a dalších  komponentů, což je naše specializace, věnujeme se 
klasické kovovýrobě.

MS KART jako výrobce motokárových podvozků má široký sorti-
ment. Je to ve vaší branži typické?
 Máme spoustu modelů podvozků – od těch nejmenších motokár 
BABY a MINI, na kterých začínají jezdit děti od pěti let, přes klasické 
modely až po MS Superkart královské kategorie kartingu s motory 
o obsahu 250 kubíků, které soupeří na velkých okruzích. Jsme 
jediný výrobce na světě, který má takový rozsah sortimentu. Pod-
vozky osazujeme různými díly, které vyrábějí specializované firmy. 
Třeba CNC obráběné hliníkové a magnesiové díly děláme v koope-
raci se slovenskou firmou K KART. Plastové karoserie, nádrže, 
volanty aj. odebíráme z Itálie. Většinou prodáváme jen podvozek 
bez motoru. Jsme schopní dodat zákazníkovi kompletní motokáru 
včetně motoru a pneumatik, ale motorů je mnoho různých značek 

a my nespolupracujeme se všemi výrobci. Zákazníci se rozhodují, 
jestli koupí motor u nás, nebo jinde a namontují si ho sami.

Kde všude ve světě máte zákazníky?
 V České republice trh posílil, ale přesto zhruba osmdesát procent 
naší motokárové výroby míří na export. Nejsilnější trh, co se týče 
motokárových podvozků, je pro nás jednoznačně Velká Británie, 
pak Německo, Nizozemsko, Francie, dobrý trh je také na Novém 
Zélandu, v Austrálii a v dalších evropských zemích. 

Jaké jsou vize firmy do budoucna?
 Samozřejmě se snažíme udržet nebo zvýšit tržby a obraty, ale co se 
týče motokár, není to jednoduché. Vývoj je hodně kolísavý, každý 
rok posílí nějaký trh, jiný zase upadá. Rádi bychom si určitě udrželi 
dobrou spolupráci se stávajícími obchodními partnery. Získání 
nových zákazníků hodně závisí na zastoupení dané značky na míst-
ním trhu, na nalezení solidního partnera, který bude schopen udě-
lat jméno našemu podvozku. To je základ pro dobrou spolupráci. 
Nemůže to dělat člověk jenom obchodně zdatný, ale musí být zběhlý 
i v testování a v závodní činnosti, aby dokázal poradit, jak podvozek 
nastavit a podobně. To se bohužel nedá řešit na dálku, nemůžeme 
po světě posílat naše mechaniky, i když se lze dohodnout a vyslat je 
na konkrétní závod. Kde funguje poradenství, funguje i obchod. 
Konkurence je veliká a má finance, aby zdarma poskytla závodnímu 
týmu techniku na celou sezonu. Tomu se konkuruje strašně těžce, 
snažíme se podvozky za určitých podmínek alespoň zapůjčit. 
Nemáme peníze na to, abychom techniku rozdávali zdarma.

Zkoušela jste někdy závodit na motokárách?
 Nezkoušela. Ani mě to nelákalo, spíš sestra měla takové sklony. 
Je mladší, ale větší dravec. Ale miluju atmosféru závodů. Zvlášť, 
když tam mám někoho blízkého. Je to neskutečná nádhera, když 
přijde úspěch a můžete prožívat tu radost. Zažila jsem ji v posled-
ních letech s Adamem Koutem, když jezdil za náš superkartový tým. 
Taťka mu připravoval techniku, Adam to dokázal prodat na trati 
a v letech 2015 a 2016 získal dva tituly mistra Evropy. Nádherné 
zážitky jsme všichni prožili s ním. V momentech štěstí se zúročila 
dřina, úsilí, hodiny a hodiny času, které tomu taťka dal. Prostě 
krása! Čím jsem starší, tím častěji se vracím do let, kdy jezdil taťka 
a celá rodina mu fandila na závodech. Ta citová provázanost se nedá 
zapomenout. Vyptával se Václav Malina.
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