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Starostův 
sloupek
Po 12 letech provozu 
veřejného koupaliště 
Hulák musíme bohužel 
přistoupit k jeho kom-

plexnější opravě.
Generální rekonstrukce bude spočívat především 
v opravě všech jeho třech vodních ploch, tedy 
bazénů. Reagujeme tak na zhoršující se stav ob-
kladů, dlažeb a přelivových žlábků, které začí-
nají praskat a vytvářet ostré hrany, které by 
mohly návštěvníkům způsobit poranění. Poru-
chy vykazují také povrchy klouzaček, které jsou 
v některých místech popraskané. Z odborného 
posudku, který si město nechalo zpracovat, se 
jeví jako nejoptimálnější demontovat všechny 
obklady a dlažby v bazénech a následně stěny 
překrýt gumovou fólií. Stejně tak je doporučeno 
postupovat i při opravách povrchu klouzaček. 
Na kvalitě především bazénových van se pode-
psaly hlavně klimatické podmínky, tedy střídání 
ročních období, které způsobují jejich rychlé stár-
nutí a v inkriminovaných místech rychlé opotře-
bení. Ostatní zařízení celého aquaparku je v po-
řádku a odpovídá jeho stáří. Stav povrchů 
obkladů a dlažeb se zhoršil po loňské mrazivé 
zimě.
Vedení Sportovního zařízení města Prachatice, 
které má aquapark ve správě, společně s vede-
ním města zajistilo již v loňské letní sezoně lo-
kální opravy postižených míst tak, aby byla se-
zona co nejméně narušena a aquapark se mohl 
využívat. Protože připravit rozsáhlejší rekon-
strukci musí předcházet projekční a přípravné 
práce, které zaberou určitý čas, uskuteční se 
hlavní výše popsaná rekonstrukce možná 
až po ukončení letošní letní sezony. Vlastní re-
konstrukce bude doplněna dalšími etapami. 
První etapou bude již zmíněná oprava bazéno-
vých van vyfóliováním. Dalšími etapami bude 
v závislosti na fi nančních možnostech města in-
stalace nových vodních prvků, popřípadě i osa-
zení úplně nového tobogánu. Letošní sezona Hu-
láku bude zajištěna díky nejnutnějším dílčím 
dočasným lokálním opravám inkriminovaných 
míst, které proběhnou na jaře, tak, aby k žád-
nému zranění nemohlo dojít a nebyl narušen 
jeho provoz. Prachatický aquapark Hulák bude 
na letní sezonu a jeho návštěvníky připraven.
Věřím, že po opravě a hlavně po doplnění něko-
lika dalšími atrakcemi přiláká aquapark zase 
o něco více návštěvníků obdobně jako náš nově 
opravený krytý bazén.

Martin Malý

Oprava vrací dominantě města středověký ráz
Od poloviny října 2019 je uzavřený kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích. Důvodem je celková 
obnova dominanty města, která začala renovací kněžiště, prostoru s hlavním oltářem.
„Presbytář se dokončuje a zároveň už se očišťují stěny v bočních lodích. Potom se práce přesunou do hlavní 
lodi, což bude závěrečná část interiéru. Nutné jsou opravy na podlahách, vyspárování kamenných desek, 
kde to půjde, ale v presbytáři jsou hodně degradované a hledá se řešení co s nimi, jestli je bude možné oše-
třit nebo bude nutná výměna,“ uvedl prachatický vikář Petr Plášil.
„Horní část presbytáře je hotová, jsou opravené omítky, malby, zrestaurované kamenné prvky. V klen-
bách jsme zrestaurovali erby. Zajímavým objevem byly rožmberské pětilisté růže nad každým oknem 
v presbytáři,“ doplnil Tomáš Chlaň, jednatel firmy Dolmen-CB. Ta je generálním dodavatelem díla.
Současná oprava rehabilituje středověký interiér kostela. Restaurátorské sondy nad vítězným  
obloukem označily místo s pamětním latinským nápisem o obnově kostela v době Rožmberků se 
dvěma oranžovočervenými pětilistými růžemi. U vítězného oblouku je vytesána postava patrona 
kostela sv. Jakuba Většího, beránek Boží a přímo nad hlavním oltářem hlava Krista. Návrat 
ke gotické podobě kostela bude podle Petra Plášila nejvýraznější změnou. „V gotice byly kamenné 
prvky natřeny barvou, která se odlišovala od základní barvy na stěnách hlavně na žebrování nebo 
na sloupech, na pilířích. Pro kamenné prvky jsme zvolili šedou barvu v odstínu nalezeném na malém 
zbytku, který zůstal po razantním očištění v první polovině 20. století. Šedou doplní červené lemování 
a linkování evokující dělení na jednotlivé tvary,“ vylíčil, „v presbytáři už je vidět, že dosud bílé stěny kos-
tela nahradí opticky přívětivější jemná smetanová barva.“
V presbytáři vyniknou objevené pozdně renesanční fresky, které zakrývaly pozdější nátěry a čás-
tečně také mnišské lavice přivezené do kostela pravděpodobně na konci 18. století. Bude se pro ně 
hledat jiný prostor. Nabízí se jejich přesun do přední části bočních lodí. Aby se tam vešly, bude 
zřejmě nutné boční novogotické oltáře posunout zhruba o metr a půl blíž ke vchodu do kostela. „Což 
bude náročná operace, ale památkáři jsou pro. Navíc by se tím vyřešily i jiné věci, protože oltáře částečně 
zasahují do oken. Jejich přesunem ke vchodu by se zakrylo poškození kamenných pilířů, které byly odse-
kány docela brutálním způsobem, předpokládáme v 18. století. Uvažujeme také o jiném rozmístění reli-
éfů křížové cesty,“ přemýšlí vikář Petr Plášil o dalších proměnách v interiéru kostela sv. Jakuba.
Až to klimatické podmínky dovolí, řemeslníci se pustí do oprav vnějších fasád. Římskokatolická far-
nost počítá s celkovou rekonstrukci do konce letošního roku. Text a foto Václav Malina
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Plesové vzpomínání
Do plesové sezony se přenesli senioři 
při Cvičení šitém na míru. V Domově 
seniorů Mistra Křišťana při něm vzpo-
mínali na bály, kochali se při ukázce 
plesových šatů a zacvičili si s krava-
tami. 

Ptačí kamarádi
Mateřská škola Paraplíčko se v dalším 
společném dopoledni zaměřila na ptáčky. 
Děti vyzkoušely jejich cestu do teplých 
krajů, zachraňovaly je před mlsnou liš-
kou a ptačím kamarádům dosypaly 
do krmítek na školní zahradě.

Prachatický vikář Petr Plášil (třetí zleva) mluvil při kontrolním dni 14. února 2020 nejen o obnově fresek, ale také o opravě kamenné podlahy.
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Nové elektronické úřední desky

Máte zájem o zřízení komunitní zahrady?

Město Prachatice zakoupilo a instalovalo na budovu 
čp. 3 na Velkém náměstí elektronické úřední desky 
z důvodu zlepšení informovanosti občanů, zejména 
s ohledem na již nevyhovující fyzické vývěsní skřínky, 
které kapacitně neumožňovaly zveřejnění kompletních 
dokumentů. Často tak byly zveřejněny dokumenty bez 
příloh a s odkazem na webové stránky města, kde si 
občané mohli zobrazit kompletní znění.
Dále město Prachatice reagovalo na současné trendy z hlediska pří-
stupnosti informací pro handicapované občany a seniory, kteří si 
mohou rychle a pohodlně zvětšit text pro lepší čitelnost či ovládat 
dotykovou obrazovku přímo z invalidního vozíku. Dále zobrazují 
webové stránky i volnočasový portál města Prachatice, který je 
určený zejména turistům, ale též občanům. Na volnočasovém por-

tálu naleznou občané informace o možnostech stravo-
vání, ubytování, volnočasových aktivitách a kulturních 
či sportovních akcích.
Plánujeme však využít elektronické úřední desky též 
jako informační kiosky, které umožní získat potřebné 
informace občanům a návštěvníkům města (ubytování, 
stravování, aktivity ve městě, kulturní či sportovní 
akce atd.). 

Elektronické úřední desky jsou zpracovány tak, aby umožnily kom-
fortní čtení textu pro zrakově postižené občany, seniory nebo 
občany na invalidním vozíku, kteří si mohou jednoduše zobrazit 
informace včetně ovládacích prvků v dolní části panelu. Město Pra-
chatice instalací tohoto zařízení opět zlepšilo informovanost obyva-
tel Prachatic.  Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ověřovací anketa
Účastníci Fóra Zdravého města diskutovali 20. února v sále 
Národního domu nad osmi tematickými oblastmi a sestavili „žeb-
říček priorit“. K jejich pořadí se nyní mohou vyjádřit všichni 
občané, případně přidat podnět, který na jednání nezazněl.
Ověřovací anketa probíhá pouze prostřednictvím portálu Mobilní 
rozhlas, k němuž se připojíte z webu města přes záložku Život 
ve městě; Zdravé města a MA21; následně Soutěže, dotazníky 
ankety – Dotazník: 10 podnětů obyvatel našeho města. Už víme, 
jaké jsou … Souhlasíte s nimi? (2019). 
Anketa je otevřena do neděle 15. března 2020. Z důvodu zacho-
vání přesnosti šetření probíhá ověření hlasujícího přes speciální 
kód zaslaný SMS. Hlasovat je možno i z veřejně přístupných počí-
tačů např. v Městské knihovně Prachatice.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21

Co je komunitní zahrada? Jedná se o společně obhospodařované 
pozemky ve městě, kam mají lidé přístup a které vyžadují aktivní 
podílení se obyvatel na plánování a péči o tyto prostory. Existují 
různé modely komunitních zahrad – v ČR se jedná nejčastěji o spo-
lečné pěstování plodin. Komunitní zahrady mají také důležitou soci-
ální funkci (rozvoj místních společenských vztahů, sdílení zkuše-
ností napříč generacemi, společenské aktivity apod.). Na stránce 
https://www.mapko.cz/ najdete přehled komunitních zahrad po celé 
ČR a můžete se inspirovat.
Město Prachatice nabízí svým občanům možnost realizovat komu-

nitní zahradu na části pozemku KN č. 628/6 u škvárového hřiště. 
V anketě zjišťuje zájem o tuto aktivitu.
Začátkem března obdrží obyvatelé největšího sídliště ve městě 
do svých schránek anketní lístky. Vyplněné je mohou odevzdat 
v podatelně Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, případně 
do schránky umístěné v Supermaketu TERNO (Husinecká 1190) 
do 31. března 2020 nebo lze využít varianty elektronického hlaso-
vání na adrese https://dotaznik.prachatice.eu/index.php/131893?lan-
g=cs či přímo prostřednictvím QR kódu na anketním lístku.

Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 

Pozvánka na zastupitelstvo
Termín jednání zastupitelstva města Prachatice: pondělí 
2. března 2020 od 16.00 hodin v sále Národního domu na Vel-
kém náměstí.  Lenka Houšková, kancelář starosty

Sabine řádila v lesích
Odbor životního prostředí Městského úřadu Prachatice vydal 
po řádění vichřice Sabine zákaz vstupu do lesa. Kterých lokalit 
se opatření týká, najdete na úřední desce MěÚ Prachatice. Podle 
jednatele Městských lesů Prachatice Jana Pěsty padly čtyři tisíce 
kubíků dřeva. Václav Malina

Katka Nash na mistrovství světa
… v cyklokrosu skončila na 11. místě, což je nejlepší výsledek české 
reprezentace na šampionátu 2020 ve Švýcarsku. Světový pohár 
dokázala prachatická rodačka zakončit na celkové třetí příčce. Spolu 
s gratulací se omlouvám za překlep z únorovém RL. Katka na své 
první olympiádě v Atlantě startovala v roce 1996, nikoliv v roce 
1966. Miroslav Lorenc

Hlasujte pro dřevěné hřiště
Soubor prvků v Areálu lesních her na Lázních sv. Markéty soutěží 
v anketě Dřevěná stavba roku 2020. Hlasování potrvá do 11. března 
2020 na www.drevenastavbaroku.cz/hlasovani a můžete v něm 
vyhrát třídenní dovolenou ve srubu v podhůří Orlických hor. 
Výsledky ankety, kterou vyhlašuje Nadace dřevo pro život, se  
dozvíme 22. dubna 2020. Václav Malina

Prostor pod rozhlednou Libín
je strategickým místem

V závěru loňského roku zastupitelé 
na svém zasedání schválili záměr 
odkoupit chatu pod Libínem 
(na snímku Josefa Růžičky) s přileh-
lými objekty. V roce 1992 město 
Prachatice prodalo chatu i s přileh-
lými budovami do soukromých 
rukou. Nový majitel využíval zaří-
zení ke komerčním účelům (pen-
zion s restaurací). V roce 2007 byl celý objekt prodán novému 
zájemci, který provozoval penzion s restaurací od roku 2007 
do roku 2010. Postupem času opadal o tyto služby zájem. Po třech 
letech provozování se čechošvýcarský majitel rozhodl nabídnout 
celé zařízení realitní kanceláři k prodeji. Během této doby (2010–
–2019) se nenašel žádný zájemce, který by chatu provozoval.
Podle mého názoru je celý prostor pod rozhlednou Libín, včetně 
dvou objektů, strategickým místem pro budoucí využití (turistika, 
cestovní ruch) a město by mělo mít taková místa ve svém vlastnictví. 
Nečekaná investice do nemovitosti, o kterou nebyl devět let zájem, 
bohužel negativně zasáhne do již schváleného rozpočtu na rok 
2020. Bude nutné z pohledu vlastníka nemovitosti nejprve investo-
vat do projektové dokumentace: zdroj vody (zprovoznit studnu), 
odpad (čistička odpadních vod), topení (tepelné vrty). Následovat by 
mělo zateplení, revize elektroinstalace vybavení interiéru, včetně 
sociálního zařízení pokojů a další.
Věřím, že se nám postupně podaří vybudovat přijatelné podmínky 
pro budoucího provozovatele chaty Libín.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

2 březen 2020
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S novým rokem přišly i novinky do knihovny. Konkrétně ve stu-
dovně si můžete nově vypůjčit časopis Rodina a škola. Měsíčník při-
náší aktuální informace ze školství, rady, tipy a zkušenosti. Dočtete 
se rady k výchovným a vzdělávacím problémům, sondy do dětské 
psychiky, o příjímacích zkouškách na střední školy, o zdravé stravě 
pro děti nebo o námětech na trávení volného času. Na článcích se 
podílí nejlepší psychologové, pediatři a pedagogové.
Další novinkou je deník N, který nahradil Hospodářské noviny, 
které knihovna přestala odebírat. Deník N vychází každý všední den 
a je také dostupný v placeném digitálním formátu. Pokud vás baví 
čtení elektronických knih, můžete si do studovny přijít půjčit 
a vyzkoušet čtečku elektronických knih ONYX BOOX Poke Pro 6“ 
HD 16 GB. Ta je  vybavena technologií zobrazování E-ink, která 
je velmi šetrná k vašim očím, je zde možnost podsvícení displeje, 

dále má dlouhou výdrž baterie, wifi, bluethooth, hudební knihovnu 
a velkou paměť pro celou sbírku knih. Čtečku si můžete půjčit 
na jeden měsíc po uhrazení vratné zálohy 500 Kč a podepsání 
smlouvy.
Pokud máte raději papírové knihy a milujete Šumavu jsou pro vás 
ve studovně připraveny tyto knižní novinky: Frank, M.: Poválečné 
osudy šumavských rodáků;  Šmída, Z.: Tajemství šumavské hranice; 
Kintzl, E.: Zmizelá Šumava 2. díl;  Šindelář, V.: Kriminální příběhy 
ze staré Šumavy 5. díl; Šebesta, J.: Šumavští rodáci vzpomínají. 
Kromě toho si můžete ve studovně vypůjčit i knihy z oboru psycho-
logie, pedagogiky, filozofie, ekonomie, vojenství.
I v letošním roce budou pokračovat kurzy trénování paměti. 
Pro více informací navštivte studovnu.

Jana Viktorová a Šárka Polatová, knihovnice

Jarní prázdniny strávily děti z příměstských táborů při 
Domě dětí a mládeže v Prachaticích několika zajíma-
vými aktivitami. Především zažít techniku a vyzkoušet 
si řemeslo bylo hlavním motorem dopoledních setkání, 
které pro ně připravila Jihočeská hospodářská komora 
(JHK) Prachatice.
Vůně smrkového dřeva se nesla dětskou dílnou při 
výrobě věšáků. Řezat a šmirglovat dřevěná prkýnka 
i špalíčky byla doménou nejenom chlapců, ale i děvčat. 
Ta se k práci stavěla zodpovědně a s nadšením.
„Nabarvím si červené úchyty,“ prohlásila Adélka. „Pro 

paní učitelku do kanceláře vyrobíme žlutý věšák,“ roz-
hodl překvapivě Fanda. Menší školní děti se učily zpra-
covávat ovčí rouno. Mýdlovou vodou a za pomoci 
svých dovedných ručiček vyrobily krásné podložky 
pod hrneček.
Základním cílem těchto tvůrčích dílen je podporovat 
aktivity u mladších školních dětí. Snažíme se populari-
zovat technické vzdělávání a vzbudit u žáků zájem 
o rozvoj manuální činnosti. Telefon ani počítač žád-
nému z dětí při práci nechyběl.

Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

Vzhledem k zákonem stanovenému termínu zákazu ukládání směs-
ného komunálního odpadu, (dále SKO) recyklovatelného a využitel-
ného odpadu na skládky (rok 2024) je nutno realizovat konkrétní 
opatření, která sníží množství skládkovaných odpadů a naopak 
zvýší objem recyklovaného odpadu.
Již od dubna 2018 byl v části města se zástavbou rodinných domů 
zaveden nádobový sběr tříděného odpadu papír, plast „od prahu 
domu“ jako „pilotní projekt“. K celkově pozitivním výsledkům byl 
následně od ledna 2019 rozšířen do celého města. Současně s ním 
byl zaveden čtrnáctidenní svoz nádob na SKO o objemu 110 litrů.
Od dubna 2020 bude nádobový sběr papíru a plastu „od domu“ roz-
šířen do městských osad a zároveň změněn svoz nádob na SKO 
o objemu 110 litrů na 1× za 14 dní (vždy v sudém týdnu v obvyklém 
dni svozu). Občané žijící v městských osadách byli o změně svozu 

odpadu informování dopisem v únoru 2020. Plastové nádoby 
na papír a plast o objemu 240 l budou zájemcům poskytnuty bez-
platně na základě smlouvy o výpůjčce. O nádoby je možné požádat 
již nyní. Svoz nádob bude probíhat 1× měsíčně dle platného harmo-
nogramu svozu (viz. dopis, www stránky města). Občané, kteří 
nemají o tento způsob separace odpadu zájem, mohou stále využí-
vat ke třídění odpadů veřejná sběrná místa, ale interval svozu SKO 
se i pro ně prodlouží na čtrnáctidenní. Kontakty v případě nejas-
ností, dotazů či zájmu o nádobu na papír, plast:
– osobně na adrese: Městský úřad Prachatice, odbor ŽP, Velké ná-

městí 1 (zadní trakt, 2. patro, kancelář č. 203) 
– telefonicky: 388 607 220, Lenka Machartová 
– e-mailem: lmachartova@mupt.cz

Lenka Machartová, odbor životního prostředí

Čtvrtek 23. ledna 2020 byl věnován prvnímu společnému setkání klavíristů z prachatického okresu. Sešli se 
na něm žáci a učitelé z prachatické, vimperské a volarské ZUŠky.
Během dopoledne mohl každý zahrát libovolný repertoár sólově či v komorním uskupení. Skvělá atmosféra plná 
vzájemné inspirace, respektu a podpory byla podpořena i sto padesáti koblížky z vlachovobřezské pekárny. 
Úspěšnou realizaci prvního klavírního setkání významnou měrou podpořila finančně i organizačně Místní akční 
skupina (MAS) Šumavsko. Text a foto Jakub Weiss

Vedoucí sběrného dvora v Prachaticích Josef Starý potvrdil infor-
mace, že podnikatelé a firmy platí za odevzdaný papír. Od 1. ledna 
2020 je to koruna za kilogram přivezeného směsného papíru, 
u lepenky je to 1,50 Kč/kg.
„Fyzické osoby za papír momentálně neplatí,“ uvedl s tím, že se 
zhroutil prodej papíru, především lepenky. Na podzim byly ještě 
ceny kolem tisíce korun za tunu, po Novém roce už je to pouze 
symbolická stokoruna za tunu slisované lepenky. „Což vůbec nepo-
krývá náklady na třídění, lisování a na celkovou přípravu papíru 
k expedici.  Je všeobecně známo, zprávy se objevují na internetu 
i v televizi, že největší odběratel sběrového papíru – Čína, už mini-
málně dva roky sběrový papír nebere, vystačí si se svým sebraným 

starým papírem. Papíru přibývá kvůli tlaku na třídění, ale chybí 
zpracovatelské kapacity v celé Evropě. Do toho přišla kůrovcová 
kalamita, pro papírny je nyní dřevo velmi levné, takže nemají zájem 
odebírat papír a ještě za něj platit,“ argumentuje Josef Starý.
Obdobná situace je se směsným plastem. Podnikatelé platí za ode-
vzdání plastových obalů ve sběrném dvoře korunu padesát 
za kilogram.
„V dnešní době se dají zobchodovat PET láhve a fólie. Ostatní směsný 
plast je těžko obchodovatelný, v lepším případě končí ve spalovnách, 
v horším případě na skládkách,“ konstatoval vedoucí prachatic-
kého sběrného dvora a připomněl, že občané platí za uložení sta-
vebních odpadů. Václav Malina

Studovna zve čtenáře na nová periodika, knihy i čtečky elektronických knih

Táboření s Jihočeskou hospodářskou komorou

Sběr papíru a plastu „od domu“ od dubna také v městských osadách

Zasněžené klavírní setkání

Podnikatelé platí ve sběrném dvoře za odevzdaný papír
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Děkujeme za mnoholetou službu 
a přínos sociální oblasti

Rád bych poděkoval paní Jaroslavě Hauptmanové, která po dlouho-
leté službě veřejnosti opustila pozici vedoucí odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Prachatice. Paní Hauptmanová byla nejen mně 
po mnoho let oporou v mnoha otázkách profesních a nezřídka 
i osobních.
Po dobu, po kterou jsem měl možnost s ní spolupracovat, bojovala 
statečně nejen za „své ovečky“, jejich činnost a klienty sociálního 
odboru, ale rovněž stála v dobrém i ve zlém při sociálních službách 
pro občany našeho města.
Nezbývá než jí popřát mnoho spokojených chvil v další části života 
a spoustu radosti s vnoučaty a rodinou …
Děkujeme. 

Júsuf Traore, zastupitel města Prachatice (PRO Prachatice)

Rok 2019 v odpadovém hospodářství 
města Prachatice

Občané města Prachatice a městských osad v roce 2019 vyproduko-
vali celkem 4866 tun komunálních odpadů:
• 1641 tun směsného komunálního odpadu (dále SKO), tj. 152,57 kg 

na jednoho obyvatele, 
• 162 tun barevného a čirého skla, 185 tun plastů včetně nápojo-

vých kartonů, 283 tun papíru, tj. 58,61 kg na jednoho obyvatele 
(o 7,4 kg více než v roce 2018),

• 21 tun železa a 80 tun vyřazeného elektrozařízení odevzdali 
do sběrného dvoru,

• 6,6 tun drobných elektroodpadů a malých baterií do červených 
kontejnerů,

• 2,3 tuny upotřebených potravinářských olejů do zelených popel-
nic,

• 39 tun starého textilu, obuvi a hraček do oranžových kontejnerů,
• 1424 tun bioodpadů bylo předáno ke zpracování do kompostárny.
Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy) 
dostalo město od společnosti EKO-KOM a. s. finanční příspěvek 
ve výši 1 707 050,– Kč. Celkový příjem z prodeje druhotných suro-
vin, včetně odměny za zpětný odběr odevzdaných elektrozařízení, 
činil 150 572,– Kč. Zároveň město zaplatilo za každou tunu plastu 
předaného ke zpracování 1500,– Kč.
Od ledna 2019 byl rozšířen individuální nádobový sběr papíru 
a plastu „od prahu domu“ do celého města a současně zaveden svoz 
SKO 1× za 14 dní u nádob 110 litrů. Na základě smlouvy o výpůjčce 
bylo na požádání městem zapůjčeno 296 nádob na plast a 287 nádob 
na papír. Občané do nich sesbírali 18,51 tun papíru a 12,21 tun 
plastů. Zároveň bylo na požádání zapůjčeno dalších 52 hnědých 
nádob na bioodpad. Celkem je od roku 2015 ve městě a osadách 
umístěno 722 nádob na bioodpad a v roce 2019 do nich občané ulo-
žili 441,97 t bioodpadů. V květnu 2019 byla rozšířena sběrná síť 
nádob na kovové obaly ze stávajících pěti stanovišť na 20, do šedých 
kontejnerů bylo vytříděno celkem 4,9 tun kovových obalů. 
Ve městě a v městských osadách je celkem 73 sběrných míst s kon-
tejnery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 343 ks kontej-
nerů (108 na papír, 115 na plasty, 20 na kovové obaly, 54 na barevné 
sklo a 46 na bílé sklo). V roce 2019 bylo zřízeno pěr nových stano-
višť: v ul. Žernovická u areálu ČSAD, v ul. Budovatelská na horním 
parkovišti, v ul. Krumlovská na parkovišti u bytovky č. p. 734, 
v ulici Skalka u hřiště naproti č. p. 695 a na Malém náměstí 
u bytovky č. p. 25. Na nová stanoviště bylo umístěno celkem 14 kon-
tejnerů (pět na papír, pět na plast, čtyři na sklo). Současně je v cen-
tru města zaveden doplňkový sběr plastů do pytlů. Během roku 
2019 bylo sebráno celkem 2 216 pytlů, ve kterých bylo 5,274 tun 
plastového odpadu včetně nápojových kartonů.
Druhým rokem v centru města fungují inteligentní odpadkové koše 
na papír a plast. V roce 2019 bylo do „chytrých“ košů odloženo 
2,39 tun plastu a 3,67 tun papíru. Za realizaci projektu „Inteligentní 
odpadkové koše na třídění odpadu“ udělila odborná porota městu 
Prachatice Certifikát kvality v soutěži “Chytrá města pro budouc-
nost 2019“.
Od roku 2003 se ve městě postupně budují nové plochy a přístřešky 
na kontejnery. V roce 2019 byl postaven nový kovový přístřešek 
v ulici Požárníků pro 10 kontejnerů a jednu nádobu na bioodpad 
(3× papír, 3× plast, 2× sklo, 2× SKO) a v ul. Husinecká pro jeden 
kontejner na SKO. Dále byl opraven dřevěný přístřešek v Perlovi-
cích.
Ani v roce 2019 nebylo zapomenuto na osvětu v odpadovém hospo-
dářství. Na podporu sběru vysloužilých elektrozařízení proběhla 
akce pro veřejnost společnosti ELEKTROWIN, a. s. „Přelez, přeskoč, 
recykluj!“. Pokračovala také distribuce tašek na třídění odpadů 
do prachatických domácností, tašky si doposud vyzvedlo zhruba 
1900 domácností.
V roce 2019 město Prachatice uhradilo za systém nakládání 
s odpady celkem 15,8 mil. korun. Poplatky od občanů a další příjmy 
z odpadového hospodářství činily celkem 11 milionů korun. Z uve-
dených údajů vyplývá, že město systém odpadového hospodářství 
dotovalo částkou přibližně 4,8 mil. Kč. Místní poplatek od občanů 
města činil v roce 2019 a zůstává i pro rok 2020 stále 500,– Kč/
osobu. Lenka Machartová, odbor životního prostředí MěÚ

Živé Prachatice zvou k diskuzi
Ve středu 5. 2. 2020 proběhlo v Neumannce setkání se členy Živých 
Prachatic. Každý měl možnost s námi diskutovat, sdělit nám své 
podněty, názory i kritiku. Komunikace s občany a jejich zapojování 
do rozvoje města jsou pro nás velmi důležité. Chceme, aby lidé měli 
šanci ovlivnit podobu a fungování svého okolí. Městu se bude dařit 
líp, pokud nám všem bude více záležet na tom, jak to vypadá za zdmi 
našich domovů. 
Témata setkání se točila především kolem problému s úbytkem oby-
vatelstva a s tím souvisejícím zavíráním provozoven a vylidňováním 
centra. Padlo i několik návrhů, jak tuto situaci změnit. Oživení cen-
tra je také jedním z témat, kterým se chceme věnovat na dalším 
zastupitelstvu. Příčiny jeho skomírání jsou sice z největší míry 
mimo vlastní centrum, nicméně v rámci možností je možné najít 
k oživení drobné i významnější nástroje. Právě ty bychom chtěli 
(společně s městským architektem, v centru podnikajícími subjekty 
i obyvateli) hledat a navrhovat jejich uvedení do života.
Jako nezávislé hnutí jsme stále otevřeni Vašim podnětům, proto 
tato setkání budeme pořádat pravidelně. Těšíme se na setkání 
s Vámi! Barbora Koritenská, zastupitelka města (Živé Prachatice)

KDU-ČSL pomáhá
Na začátku letošního roku byly vypsány granty pro spolky (kul-
turní, společenské a sportovní) činné na území města Prachatice. 
Obrátily se na nás některé organizace s žádostí o pomoc při admini-
straci podání grantů. Velmi rádi vycházíme vstříc našim aktivním 
spolkům a zájemcům, které se snaží rozvíjet svoji činnost a připra-
vovat v našem městě nové možnosti a nabídky pro naše spoluob-
čany. Za tuto činnost jim patří velké poděkování, že ve svém volném 
čase připravují a snaží se rozvíjet volnočasové aktivity na území 
našeho města či reprezentovat naše město v regionu, na území 
republiky či v zahraničí, a to mnohdy i na úkor své vlastní rodiny 
či svých vlastních koníčků. Veškerých takovýchto aktivit si 
nesmírně vážím a všem za ně patří velké vřelé DÍKY. Jsme rádi, 
že vás v našem městě máme a že jste nápomocni k rozvoji našeho 
města a k dlouhodobému rozšiřování nabídky činností a aktivit pro 
naše spoluobčany!

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)

Domácí hospic sv. Jakuba
hledá nové kolegy

Domácí hospic sv. Jakuba Prachatice poskytuje domácí 
hospicovou péči, půjčovnu pomůcek a terénní odlehčo-
vací služby. Přijme do týmu nové kolegy – všeobecné 
zdravotní sestry / bratry a pečovatele. 
Zkuste udělat změnu. Hledáme ty, kteří by chtěli praco-

vat v našich zařízeních, v domácím a lůžkovém hospici.
Kontakt na mne je 732 182 466 nebo info@hospicjakub.cz.

Štěpánka Válková, vedoucí střediska
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Nový seriál se bude věnovat názvům prachatických ulic. Jejich 
vznik a vývoj jejich pojmenování má svou historii. Ta byla zpraco-
vána v publikaci Prachatice – vývoj uliční sítě a jejího pojmeno-
vání, která byla vydána v roce 1990. Za uplynulých 30 let došlo 
k několika změnám, vznikly ulice nové, u některých došlo k pře-
jmenování.
Názvy ulic můžeme rozdělit do několika skupin. Předně jsou názvy, 
které označují cílové místo, byť vzdálené. V Prachaticích jsou to ulice 
Husinecká, Vodňanská, Krumlovská, Nebahovská, Osecká, Lázeň-
ská, Volovická a Žernovická. Dále jsou to názvy, které odkazují 
k nějakému objektu existujícímu nebo zaniklému (Družstevní, 
Nemocniční, Poštovní, Hradební, Pod Hradbami, Kasárenská, 
Ke Střelnici, Nádražní, Starokasárenská, U Hvězdárny, U Lipového 
dvora, U Zastávky, U Rybníčku, U stadionu, V Třešňovce, Pivovar-
ská, Skalka, Pod Skalkou, Mlýnská, Za Továrnou, Pod Tratí, 
Zahradní). Další skupinu tvoří názvy motivované přírodními jevy  
(Duhová, Jabloňová, Javorová, Liliová, Lipová, Lísková, Kaštanová, 
Kopretinová, Lesní, Luční, Polní, Růžová, Topolová, Slunečná, Šeří-
ková). Malá skupina názvů je motivována podobou ulice (Dlouhá, 
Horní, Přímá, Krátká, Okrouhlá, Esovitá, Slepá a Spojovací). Něko-
lik ulic nese názvy měst (Sokolovská, Zvolenská) a států (Bavorská, 
Česká, Italská, Slovenská). Proč mají prachatické ulice právě výše uve-
dené názvy, budeme v našem seriálku zjišťovat. Pomineme ulice s názvy 
přírodnin a ty, jejichž názvy jsou dány jejich tvarem.
Křišťanova ulice
Ulice vznikla ve druhé polovině 15. století vestavbou bloku měšťan-
ských domů do prostoru náměstí. Od konce 18. století je pro ulici 
používán název Kirchengasse, po roce 1918 je používána i česká 
podoba Kostelní ulice. V roce 1947 získala ulice název Křišťanova. 
Připomíná osobnost známého teologa, mistra Křišťana z Prachatic 
(1370, Prachatice – 1439, Praha). Ve své době patřil k významným 
matematikům, zabýval se také astronomií. Byl stoupencem mistra 

Jana Husa.
Husova ulice
Na plánu města z roku 1837 je pro ulici uváděn název Schulgasse. 
V domě dnešního čp. 103 byla umístěna německá chlapecká škola, 
později v čp. 109 byla německá škola dívčí. Počátkem 20. století 
nesla ulice krátkou dobu název Schillergasse, na památku němec-
kého básníka Friedricha Schillera (1759–1805). Tento název získala 
ulice při připomínce 100. výročí úmrtí tohoto velkého básníka. 
Po roce 1918 byly používány názvy Schullgasse – Školní ulice. 
V říjnu 1938 získala ulice název Hermann Gőring Strasse po jed-
nom z představitelů Německé říše. Od května 1945 do března 1947 
nesla ulice opět název Školní. Dne 20. března 1947 byla ulice pře-
jmenována na Husovu. Motivací k přidělení tohoto názvu je pověst 
o pobytu Jana Husa v domě čp. 71.
Neumannova ulice
Od 18. století se pro ulici používá označení die obere Gasse – horní 
ulice. Na plánu města z roku 1837 je uveden název Obere Gasse. 
Od roku 1894 je pro část Horní ulice používán název Neumann 
Gasse, po roce 1918 nese ulice opět název Obere Gasse – Horní 
ulice. Ke změně dochází v roce 1990, kdy část Horní ulice opět zís-
kává název Neumannova po světci Janu Nepomuku Neumannovi 
(1811, Prachatice – 1860, Filadelfi e). Motivací tohoto pojmenování 
je dům tehdejšího popisného čísla 129 (dnes čp. 142), kde se Filipu 
a Anežce Neumannovým narodil syn Jan Nepomuk, budoucí světec.
Poštovní ulice
Proč nese tato krátká ulice název Poštovní, když tu pošta není? Není, 
ale byla. Od dvacátých let 19. století na místě dnešní budovy čp. 113, 
která byla postavena v 80. letech. Pošta zde byla ještě v padesátých 
letech, později byla přemístěna do čp. 133 v ulici Zlatá stezka, kde 
byla až do otevření telekomunikační budovy v Pivovarské ulici, kde 
je dodnes. Ulice tedy má svůj název beze změny dvě stě let.

Pavel Fencl

PRACHATICKÉ ULICE (1): Křišťanova, Husova, Neumannova, Poštovní

Městská knihovna vás pozvala do Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana. Jaký vztah máte k Prachaticím?
Už třicet let mám na Prachaticku chalupu. Prachatice jsou moc krásným městem, mám je ráda. A nejradši, a to už si asi moc neužiju, když je ná-
městí zapadané sněhem a odcházím z divadla.

Vy máte radši zimu než léto?
Léto mám samozřejmě ráda, ale léta teď bude strašně moc, kdežto zima je vzácná.

Říkala jste, že máte spoustu práce. Čemu aktuálně věnujete nejvíc času?
Točím audioknihy a připravuji velkou akci, která se zaměřuje na propojení poesií. Jmenuje se Kouzelný řetěz, španělsky Cadena magica. Určitě 
se o ní brzy dozvíte víc. Text a foto Václav Malina

Na slovíčko … s Olgou Walló, dabingovou režisérkou, překladatelkou, psycholožkou, spisovatelkou

Jilm horský (Ulmus glabra) roste na travnatém ostrůvku mezi ulicemi naproti 
ZŠ Zlatá stezka. U paty kmene je kamenné torzo kříže s letopočtem 1863. Letopo-
čet zřejmě odpovídá době vysazení stromu.
Je to mohutný strom vysoký zhruba 22 m s obvodem kmene téměř 400 cm. Strom 
v daném místě vytváří přírodní dominantu s krajinářským i kulturním význa-
mem, současně se jedná o hodnotný vzrostlý exemplář svého druhu ve městě 
a okolí. Jilm byl vyhlášen památným stromem v roce 2009 na podnět žáků a učitelů ZŠ Zlatá stezka. 
Již v roce 2005 získal jilm na podnět školy titul Strom hrdina od Nadace Partnerství, a to i díky tomu, 
že navzdory nepříliš příznivému stanovišti (stísněné podmínky mezi silnicí a místní komunikací, 
blízkost kamenného tarasu, do kterého strom zabudoval svůj kořenový systém) se jedná o strom 
vitální a při zajištění odborné péče i vysoce perspektivní s vysokou ekologickou hodnotou. 
V roce 2010 byl jilm odborem životního prostředí přihlášen do projektu Nadace Partnerství s názvem 
„Zdravé stromy pro zítřek“ a v celostátní konkurenci získal grant na odborné ošetření certifikova-
nými arboristy. V rámci ošetření byl firmou ALL4TREES, s. r. o. proveden komplexní zdravotní a bez-
pečnostní řez stromu a instalace dynamických a rigidních vazeb s cílem zajištění bezpečnosti v okolí 
stromu a prodloužení vitality stromu. Další výraznější odborné ošetření jilmu je plánováno na jaro 
tohoto roku (bezpečnostní a zdravotní řez, odstranění suchých větví, injektáž látky proti počínající 
grafióze). Lenka Vokatá, odbor životního prostředí

Památné stromy v Prachaticích a jejich osadách
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Kulturní a společenský servis na březen 2020 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

GALERIE  DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612, e-mail galerie@prachatice.
eu
Prodejní galerie – stálá expozice.
Otevřeno:
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
do 27. 3.
F2,8: MANIPULACE
Výstava fotografií členů prachatického 
fotoklubu F2,8.
30. 3. – 15. 5.
Ivan Záleský a Ivana Záleská:
SOCHY A OBRAZY
První společná výstava otce a dcery 
Záleských. Ivan Záleský bude vystavovat 
své figurální plastiky s motivy rodiny, 
partnerství, mytologických postav a pře-
devším ženského těla. Ivana Záleská se 
věnuje malbě, kresbě, grafice a tvorbě reli-
éfních obrazů. Jejím hlavním tématem je 
figura vyjadřující hluboké vnitřní pro-
žitky autorky. Vernisáž 30. 3. od 17.00 hod.

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. 3. (16.00)
ZRADA V BALÓNOVÉM COUPÉ
Pohádková rezervace
Pan Ptáček objevil v šumavských bažinách 
potopený vrak létající výzkumné stanice, 
která ztroskotala během II. světové války. 
Informace z deníků z černé skříňky tvoří 
základní stavební pilíře této hry o přátel-
ství dvou vášnivých badatelů zkoumají-
cích život šumavských pohádkových 
bytostí.
2. 3. (19.00)
E. Peirson: CAVEWOMAN
Předplatné Bonus Jaro 2020 – vyprodáno
24. 3. (19.00)
KOSTARIKA
OČIMA FOTOGRAFA PŘÍRODY
Cestopisná přednáška CK Ocean. 
Petr Bambousek povypráví o vzniku svých 
fotografií z opakovaných návštěv Kosta-
riky, o zemi, kde se ve stínu nádherných 
vulkánů daří vzdor celosvětovému trendu 
zvyšovat podíl lesů. V nich stále pobíhají 
lenochodi, poletují kolibříci a přes vodu 
běhají bazilišci.
31. 3. (19.00)
LENKA DUSILOVÁ – SÓLO
Šestinásobná držitelka hudebních cen 
Anděl není zvyklá stagnovat a opakovat 
se. Stal se z ní mimořádný úkaz české 
hudební scény, kdy z pozice rockové 
a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjád-
ření, jež svobodně přijímá impulzy z nej-
různějších st ylů a mimohudebních 
zážitků. Nedávno na sebe upozornila pro-
jektem Monument/um, který podpořil 
chátrající památky v českém pohraničí.
• Vstupenky na http://vstupenky.kispra-

chatice.cz 
• Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 

a další informace 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 – průřez děl z celoživotní 
tvorby. Otevřeme po předchozí domluvě 
v infocentru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
3. 3. (19.30)
MODELÁŘ
Psychologický, thriller ČR. Přístupný od 12 
let.
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují 
prosperující půjčovnu dronů. Majitel 
firmy (J. Mádl) sní o velkých penězích 
a neochvějných jistotách. Chemik a vyni-
kající letecký navigátor (K. Hádek) sní 
o spravedlnosti a nápravě světa …
5. 3. (18.00)
JEŽEK SONIC
Komedie USA. Přístupný. České znění.
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech 
na světě by ježek Sonic bez mrknutí oka 
vyměnil za opravdového kamaráda.  
10. 3. (19.30)
VOLÁNÍ DIVOČINY
Dobrodružný film USA. Přístupný. Titulky.
Příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem 
i jeho rodinou. Jeho život se však rázem 
změní ve chvíli, kdy je ze svého domova 
v prosluněné Kalifornii unesen obchod-
níky se psy, kteří jej prodají do mrazivé 
divočiny na Klondiku.
12. 3. (19.30)
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PRO-
MĚNA HARLEY QUINN)
Akční, dobrodružný, krimi USA. Přístupný 
od 15 let. Titulky.
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn 
spojí s dalšími superhrdinkami, aby spo-
lečně zachránily malou dívku z rukou obá-
vaného padoucha jménem Black Mask. 
Správná psychoušská jízda může začít!
17. 3. (17.00 a 19.30)
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie ČR. Přístupný od 12 let.
Patnáct let šťastně vdaná Zuzana zjistí, 
že má její manžel Jiří poměr s jinou ženou. 
Neváhá a sokyni Lence navrhne, že si péči 
o Jirku rozdělí.
19. 3. (17.00)
FRČÍME
Animovaný film USA. Přístupný. České 
znění.
Ve světě fantazie se představí dva elfští 
teenageři, kteří se vydají na pozoruhod-
nou výpravu, aby zjistili, zda ve světě 
zůstalo aspoň kousek toho magického.
19. 3. (19.30)
FRČÍME (3D)
24. 3. (17.00 a 19.30)
3 BOBULE

Komedie ČR.  Přístupný.
26. 3. (19.30)
1917
Drama, válečný film VB, USA. Přístupný od 
15 let. Titulky.
Jedinečný epický příběh z první světové 
války. Dva mladí britští vojáci Schofield 
a Blake musí zdolat nepřátelské území 
a doručit zprávu, která má zabránit smrtí-
címu útoku na stovky vojáků.
31. 3. (19.30)
EMMA
Romantický, komedie VB. Přístupný od 12 
let. Titulky.
Chytrá, hezká a bohatá Emma v milost-
ných svazcích spojuje lidi, kteří by se sami 
asi nikdy spojit nedokázali. Při suplování 
Amorovy role ale vůbec nemyslí na sebe.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
2.–31. 3.
PRALESY ŠUMAVY VE FOTOGRAFII
Tomáš Čamra na fotografiích zachycuje 
pralesy Boubín či Žofín, další známé loka-
lity (Prameny Vltavy, Mokrůvka, Troj-
mezná) i pro někoho úplně netušená místa 
(Jezerní skála nad Blanicí nebo Černý les 
ve vojenském prostoru Boletice).

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 31. 5.
UNI... CO? UNIMA!
Výstava k 90. výročí založení mezinárodní 
loutkářské unie (UNion Internationale de 
la MArionette). Loutky ze zemí celého 
světa i mnoho artefaktů spojených s ději-
nami této organizace.

PRACHATICKÉ MUZEUM
Velké náměstí 13
www.prachatickemuzeum.cz
muzeum@prachatickemuzum.cz
Otevřeno:
út–ne 10.00–16.00
17. 3. – 17. 5.
HISTORICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE
Unikátní výstava historických hudebních 
nástrojů z rozsáhlé sbírky sběratele Jaro-
slava Růžičky. 
24. 3. (14.00)
VELIKONOČNÍ PEČENÍ s R. Vincikovou.

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 25. 3.
Studio WRINKLE: OLD FORMS
Studio Wrinkle vytváří produkty, které 
rezonují nejen svým smyslem, ale také 
svým materiálem. Oblíbeným je porcelán.
27. 3. – 27. 5.
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STUDIO ČINČERA
Studio Činčera je důkazem, že i český obal 
může být světový. Designéři Jan Činčera 
a jeho syn Matěj papíru rozumí a skvěle 
s ním pracují. Renesančními nápady doka-
zují, že je nástrojem neomezených mož-
ností, který umí zasáhnout smysly i vyvo-
lat emoce. (citace z www.czechdesign.cz). 
Vernisáž 27. 3. od 18.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
do 15. 3.
STOLY SPISOVATELŮ
Výstava ve spolupráci s Českým centrem 
Mezinárodního PEN klubu.
16. 3. –  17. 5.
ČEŠTÍ VĚDCI
Výstava  ve spolupráci s Akademií věd ČR, 
výstavní prostor knihovny.
3. 3. (13.00–14.30)
Včelařský rok – 3. Jaro
Virtuální Univerzita 3. věku: 6. semestr, 
klubovna MěK.
5. 3. (14.00–15.00)
ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Literární kavárna – kastelán M. Slaba, 
Domov seniorů M. Křišťana.
9. 3. (9.00–11.30)
ROZMANITOST (NEJEN) Z ČESKÝCH 
DĚJIN A JEJICH VÝROČÍ V ROCE 
2020 – 1. CÍRKEVNÍ DĚJINY
Univerzita 3. věku: prof. M. Weis, Rožm-
berský sál MěÚ.
11. 3. (14.00)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Radní L. Králová, odd. pro děti a mládež.
12. 3. (9.30–11.00)
CESTOVÁNÍ – CO JSTE MOŽNÁ NEVĚ-
DĚLI – 1. CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍ 
RUCH
Virtuální Univerzita 3. věku: 1. semestr, 
klubovna MěK.
16. 3., 23. 3. a 30. 3. (10.00–11.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Se Š. Polatovou, nutné přihlášení ve stu-
dovně, klubovna MěK.
17. 3. (13.00–14.30)
VČELAŘSKÝ ROK –  4. CHOROBY VČEL
Virtuální Univerzita 3. věku: 6. semestr, 
klubovna MěK.
18. 3. (14.00–15.00)
VELIKONOCE
Tvoření se Z. Lebedovou, odd. pro děti 
a mládež
19. 3. (14.30–15.30)
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Klubovna MěK.
23. 3. (9.00–11.30)
ROZMANITOST (NEJEN) Z ČESKÝCH 
DĚJIN A JEJICH VÝROČÍ V R. 2020 –
2. OSUDOVÉ BITVY ČESKÝCH DĚJIN
Univerzita 3. věku, prof. M. Weis, Rožm-
berský sál MěÚ.
25. 3. (9.30–11.00)
CESTOVÁNÍ – CO JSTE MOŽNÁ NEVĚ-
DĚLI – 2. HISTORIE CESTOVÁNÍ 
V ČASE
Virtuální Univerzita 3. věku: 1. semestr, 
klubovna MěK.
25. 3. (17.15–18.15)
ŠUMAVA V LITERATUŘE
3. přednáška s promítáním a prohlížením 
knih – J. Pulkrábek, klubovna MěK.

27. 3. (18.00)
NOC S ANDERSENEM
Pro účastníky Čtenářské ligy, odd. pro 
děti a mládež.
31. 3. (13.00–14.30)
VČELAŘSKÝ ROK – 5. PODLETÍ, PŘÍ-
PRAVA NA ZIMU
Virtuální Univerzita 3. věku: 6. semestr, 
klubovna MěK.
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
st 11.30 – 15.00
Literární kavárna
Domov seniorů M. Křišťana
1. čtvrtek v měsíci 12.30 – 15.00
Nemocnice Prachatice
1. pondělí v měsíci 13.00 – 15.00

JČ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
4. 3.
EET 3. A 4. VLNA PRAKTICKY
Rožmberský sál MěÚ
Info: triskova@jhk.cz, tel. 608 572 265

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
3. 3. (14.00)
J. A. KOMENSKÝ –
UČITEL, DUCHOVNÍ A SPISOVATEL
4. lekce Akademie 3. věku. Lektor J. Folta, 
Radniční sál
10. 3. (14.00)
DECHOVÉ CVIČENÍ S DUO NOVOTNÝ
Klubovna SNP
17. 3. (14.00)
PRAŽSKÝ HRAD – SÍDLO PANOVNÍKŮ 
S KRÁSNÝMI ZAHRADAMI A VÝHLEDY
5. lekce Akademie 3. věku, lektorka 
E. Havlovcová, Radniční sál.
24. 3. (14.00)
CVIČENÍ PRSTŮ A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Lektorky A. Hattanová, Š. Polatová, SNP 
559.
31. 3. (14.00)
KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V PRA-
CHATICÍCH
6. lekce Akademie 3. věku, lektor J. Kli-
meš, Radniční sál.

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
2. 3. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
MěK PT
3. 3. (14.00)
PĚVECKÝ SBOR RADOSTNÉ PŘÁTEL-
STVÍ
Program pro uživatele Domova seniorů 
M. Křišťana
4. 3. (14.00)
RETRO MDŽ S MUZIKOU A HROU 
BINGO
Zlatá stezka 145
7. 3.
VÝLET DO HOŠTIC U VOLYNĚ
Vzpomínková akce k výročí úmrtí M. Tuč-
ného s vystoupením Senior country klubu 

SENSEN a country kamarádů, odjezd 
z Malého nám. ve 13.00.
11. 3. (13.00)
SENSEN TALENT 2020
Přehlídka seniorských souborů z celé 
republiky, sál Národního domu.
18. 3. (15.00)
PRAVIDELNÝ TRÉNINK V BOWLINGU
Byblos Club.
25.–27. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
PRACÍ SENIORŮ
Muzeum české loutky a cirkusu, vernisáž 
od 9.00 hodin za doprovodu PS Radostné 
přátelství.

NEUMANNEUM –
KLÁŠTER SESTER BOROMEJEK
Neumannova 142, tel. 723 842 422
neumanneum@boromejky.cz
11. 3.
SETKÁNÍ MISIJNÍ RŮŽE
Od 17.00 modlitba růžence, v 18.00 večer 
chval v kapli svatého J. N. Neumanna.
13.–15. 3.
IKONOPISECTVÍ
Víkendový workshop pod vedením 
S. Novotné. I tentokrát budou používány 
staré techniky např. ředění práškové 
barvy vaječným žloutkem. Kurz pro 
naprosté začátečníky i ty mírně zkušené.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
www.portusprachatice.cz
Tel.: 722 638 880
10. 3.
RODINNÝ BAZÁREK DĚTSKÝCH 
A TĚHOTENSKÝCH VĚCÍ
14.00–15.00 příjem věcí do prodeje, 
15.00–18.00 prodej a nákup.
24. 3. (15.00–18.00)
JARNÍ TVORBA DO DOMÁCNOSTI
Workshop. Ekologie a estetika v domác-
nosti nejsou nepřátelé. Třídění odpadů 
a zpracování přebytků. Lektor J. Smola. 
Rezervace nutná!

MUSIC CLUB KANDLÁK
Tel. 721 304 068
www.facebook.com/musicclubkandlak/ 
6. 3. (20.00)
BRUTÁLNÍ ÚDER
Kapely Brutální jahoda, Náhodný výběr, 
Lucky Brew.
21. 3. (20.00)
GAIA MESIAH
Předprodej www.smsticket.cz.

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
www.tjkctpt.webnode.cz 
klubturistupt@gmail.com
12. 3.
BLAŽEJOVICE – KŘIŠŤANOV – 
ALBRECHTICE – L. SEDLO –
ROHANOV – PT
Odjezd: BUS 9.15 hod.
19. 3.
NA BLEDULE
Vitějovice – Vrbice – PP Mastnice … Krato-
chvíle. Odjezd: BUS 9.35 hod.
26. 3.
PÍSEK – MALÉ NEPODŘICE – 
KESTŘANY – PUTIM
Odjezd: vlak 7.37 hod.
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Městské divadlo ovládnou ochotníci
Celých 14 dní bude 
patřit Městské diva-
dlo v Prachaticích 
amatérským soubo-
rům. V rámci šesti 
večerů a jednoho 
víkendu se představí 
10 amatérských sou-
b o r ů ,  9 6  h e r c ů , 
čtyři hudebníci, tři 
moderátoři z řad 
místních ochotnic-
k ý c h  s o u b o r ů 

Dutam Prachatice a HEROS – Herci Oseky a tři porotci. Celkem ode-
hrajeme 810 minut. Nabídneme dvě výtvarné dílny, jeden fotokou-
tek a jednu výstavu.
V minulém vydání Radničního listu jsme 
vám představili soubory, které se letoš-
ního ročníku zúčastní. Podrobnosti o jed-
notlivých představeních a další informace 
jsou uvedené na našich webových strán-
kách a našem facebookovém a festivalo-
vém profilu. V infocentru můžete nejen 
zakoupit vstupenky za cenu 50,– Kč / Ští-
tek a 80,– Kč / Štít, ale také získat festiva-
lový bulletin s programem.
Ráda bych vás všechny pozvala na již 
47. ročník Festivalu amatérského divadla 
Štít 6.–21. března 2020 vždy od 19.00 
hodin a 23. ročník Festivalu amatérského 
divadla Štítek 14.–15. března 2020 vždy od 10.00 a 15.00 hodin. 
Přijďte podpořit svou účastí ochotnické soubory v jejich nadšení pro 
divadlo! Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Kandlák přiláká
příznivce rockové hudby

Prachatický hudební klub Kandlák se v pátek 6. března 2020 stane 
první zastávkou turné mladých rockových kapel.
První kapelou, která zahraje klasický žánr označovaný jako pop-
-punk, je Náhodný výběr ze Soběslavi. Kluci mají za sebou vydané 
tři řadové desky, několik videoklipů a na české scéně se prosazují 
čím dál více. Dále vystoupí Brutální jahoda z Kamenice nad Lipou. 
Hudební styl této kapely je označován jako pop-rock‘n‘roll ovšem 
s  netradičním nástrojem, kterým bezesporu housle jsou. Mezi 
hlavní prvky této kapely, krom již zmíněných houslí, patří i silné, 
zpěvné melodie a kytarový zvuk. Program celého večera uzavřou 
prachatičtí Lucky Brew v čele se zpěvačkou Lucií Chánovou. Lucky 
Brew se po sérii unplugged koncertů ukážou opět v pravém rocko-
vém světle. Krom tradičně oblíbených písní se můžete těšit na novou 
tvorbu i merch. Začátek koncertu je plánován ve 20.00 hodin.

Jitka Štádlerová

Program festivalu Štítek 2020
14. 3. (10.00)
Jaroslava Malinová: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
MAREDIV – Marešova divadelní společnost.
Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech na motivy 
pohádky J. Čapka.
14. 3. (15.00)
Lenka a Vít Chaloupkovi, Anna Cvrčková: BIBI SE BOJÍ
Suchdolský divadelní spolek SUD.
Inscenace z pohádkové říše, podívaná se zpěvem, tancem, živou 
hudbou, stínovým divadlem a překvapivým rozuzlením.
15. 3. (10.00)
Zdeněk Skořepa: ČERT A KÁČA
Svatomářská SODA.
Známá pohádka od Z. Skořepy v úpravě divadelního souboru Svato-
mařská SODA, při které se budou bavit děti i dospělí diváci.
15. 3. (15.00)
Jaromír Hruška: VŠÍ SILOU ANEB A PAK SE TO STALO!
Šumavský ochotnický spolek Prachatice.
Tři pohádky o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají, a dospělí 
z nich šílí. O tom, proč je dobré čistit si ouška, česat si vlásky a čistit 
si zoubky.
Po oba dva dny bude od 14 do 15 hodin připravena výtvarná dílna 
DDM Prachatice. Pro nejmenší bude k dispozici fotokoutek.

Program festivalu Štít 2020
6. 3. (19.00) – soutěžní představení
Jan Werich: FIMFÁRUM
Divadelní klub Českokrumlovská scéna.
Představení pro dospělé, vhodné i pro dětského diváka 8+, 
na motivy pohádek z Fimfára.
9. 3. (19.00) – soutěžní představení
Stanislava Kočvarová: DOKUD SE TANČÍ
Ženský amatérský spolek ŽAS Homole.
Představení o tom, že nejlepší, co se může člověku ve stáří přihodit, 
je zůstat mladý. Ale ne vždy se to povede.
11. 3. (19.00) – soutěžní představení
Karel Vontroba: SRDCE PRO KRÁLE
Bechyňský divadelní spolek Lužnice.
Předlohou hry se stal příběh z antické mytologie o králi Admetovi 
a jeho ženě Alkéstis, kterou v 50. letech minulého století zdramati-
zoval polský dramatik A. M. Swinarski. Tentokrát se příběh ode-
hrává v současnosti.
17. 3. (19.00) – soutěžní představení
Antonín Procházka: PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
Divadlo Čemeřice.
Brilantní komedie ze současnosti o naprosto korektním účetním 
jménem Eda, který se vrací z vězení.
19. 3. (19.00) – soutěžní představení
Jean Dell, Gérald Sibleyras: AŤ ŽIJOU HOŠTICE
VODVAS Volyně.
Téměř absurdní fraška o osmi obrazech v režii J. Kubeše.
21. 3. (19.00) – nesoutěžní představení, vyhlášení výsledků
Patric Ryan: JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
SemTamFór Praha.
Dramatizace Ryanova románu je silnou a anglicky břitkou protivá-
lečnou satirou poukazující mj. na nesmyslnost vojenského drilu.

„Íčko“ představí město u sousedů
Město Prachatice se prostřednictvím prachatického infocentra bude 
ve dnech 19.–20. března 2020 prezentovat v bavorském Pasově při 
prezentační a prodejní akci v centru města u obchodního centra 
Stadtgalerie. Účelem akce je nalákat obyvatele města a blízkého 
okolí nejen k návštěvě veletrhu, ale především k návštěvě jižních 
Čech. Tato prezentační akce předchází tradičnímu devítidennímu 
veletrhu cestovního ruchu DreiländerMesse, který se koná každé 
dva roky na výstavišti v Pasově. Na největším veletrhu ve východ-
ním Bavorsku se prezentuje více než 450 vystavovatelů s širokou 
nabídkou v oblasti cestovního ruchu, gastronomie, volného času 
a hobby. Veletrh se koná  21.–29. března 2020 a očekávaná účast 
je více než 70 000 návštěvníků. Na něm se město Prachatice bude 
prezentovat formou prospektového servisu na stánku Jihočeského 
kraje. Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Dům dětí a mládeže zve na jarní akce
Během přehlídky Štítek 14.–15. března 2020 připravíme v předsálí 
prachatického divadla pohádkovou dílnu pro děti.
Od 1. do 7. dubna 2020 se všechny kroužky organizované v DDM 
zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Ve čtvrtek 9. dubna 2020 od 14 do 18 hodin zveme v rámci veliko-
nočních prázdnin všechny zájemce, kteří se chtějí velikonočně nala-
dit a vyrobit si zajímavé výrobky, do prostor DDM na akci Veliko-
noční tradice a zvyky (naváže na akci Vánoční zvyky a tradice).
Všechny zájemce, kteří chtějí nakoupit či prodat sportovní vyba-
vení, zveme na tradiční „Jarní bazar“ v sobotu 25. dubna 2020 
v prostorách DDM. Marcela Vitoulová, DDM Prachatice

ŠOS: Vší silou aneb A pak se to stalo!

VODVAS Volyně: Ať žijou Hoštice
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Slova a melodie písničky „Bude zima, bude mráz“ zavedla děti 
z Paraplíčka do dalšího společného dopoledne, které pro celou 
školku připravily paní učitelky z první třídy.
Úvodní písnička dozněla, děti dozpívaly a paní učitelka Zdeňka 
položila první otázku: „Děti, znáte nějaké ptáčky?“ Rukou se hned 
zvedl celý les a jména všelijakých opeřenců sypali kluci i holčičky 
přímo z rukávu. Také na dotaz, zda všichni zpěváčci u nás přezi-
mují, znaly děti správnou odpověď a na obrázcích, které měla paní 
učitelka připravené, dokázaly pojmenovat moudrou sovu, doktora 
datla, straku zlodějku, sýkorku, vrabce, kosa a mnoho dalších. Spo-
lečně s Janičkou a Zdeňkou si ještě všichni zatančili ptačí tanec 
a potom jsme již vyrazili plnit úkoly „ptačího dne“.
Na jednom stanovišti si děti vyzkoušely cestu ptáčků do teplých 
krajů, na dalším zachraňovaly svá peříčka před mlsnou liškou rych-
lým letem do hnízda a na poslední zastávce dokázaly pojmenovat 
všechny ptáky na obrázcích. A protože všichni opravdu poslouchali 
a dávali pozor, nezůstal žádný úkol nevyřešený a nesplněný. Aby 
naši ptačí kamarádi ze školní zahrady neměli ani v zimě nouzi, 
dosypaly jim děti do krmítek, která máme pověšená na stromech, 
ptačí zob a slunečnicová semínka. Na jaře si poslechneme, co nám 
za to ptáčci zazpívají.

Text a foto Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Starosta města Martin Malý navštívil předškoláky v mateřské škole. 
Děti se na návštěvu důkladně připravily. Jak nám prozradila paní 
učitelka, hned ráno po příchodu do školky připravily společně těsto 
na perník, aby mohly starostu pohostit. Také si pečlivě připravily 
otázky, které si paní učitelky pro jistotu zapsaly. První otázku ovšem 
položil starosta města, když se zvědavě ptal, co děti ve školce dělají. 
Jako nejčastější odpověď slyšel: „Jíme, spíme, svačíme“. Na popud 
paní učitelky pak přiznaly, že si také hrají, chodí ven, zpívají, malují. 
Děti byly naprosto spontánní a začaly se starosty vyptávat. Samíka 
zajímalo, jak se stalo, že se stal starostou. Sofinka chtěla vědět, jestli 
má děti a je ženatý. Ostatní se přidaly s otázkami „Chodíte 
na kroužky?“, „Na jaký hudební nástroj hrajete?“ …
Na všechny otázky starosta trpělivě odpovídal a děti se kromě jiného 

dozvěděly, že jeho nejoblíbenější knihou v dětství byla kniha od Vác-
lava Čtvrtka Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka, nejmilejší 
hračkou autodráha, nejoblíbenější barvou je modrá a nakonec se 
všichni společně shodli, že nejchutnější dětské jídlo je krupičková 
kaše posypaná kakaem. A protože povídání bylo již dost, pustili se 
děti i starosta do vyrábění papírových vlaštovek a společně je otesto-
vali. Děti pak zazpívaly a zarecitovaly.
Na závěr návštěvy dostaly děti malé dárečky, které jim udělaly vel-
kou radost. Ani starosta neodešel s prázdnou. Děti mu společně 
namalovaly obraz Prachatic, který se opravdu povedl. Všem dětem 
i paním učitelkám patří velké poděkování za milé přijetí, pohoštění 
a krásné povídání.

Lenka Houšková, garant projektu Se starostou ve škole

Děti z Paraplíčka pomohly kamarádům v nouzi

Předškoláci vyzpovídali starostu

Tříkrálová sbírka sečtena
Do letošní jubilejní 20. sbírky se zapojilo 50 kolednických skupinek 
se 65 zapečetěnými kasičkami. Podařilo se jim v 31 městech a obcích 
na Prachaticku vykoledovat celkem 455 560,00 Kč, což je o 62 281 
Kč víc než ve sbírce předchozí. Do Farní charity (FCH) Prachatice se 
vrátí 65 % z vykoledované částky, tj. 296 114 Kč. Tyto prostředky 
budou použity na dofinancování námi poskytovaných sociálních 
služeb (www.prachatice.charita.cz).
Děkujeme všem za laskavé přijetí našich Tří králů a za štědré pří-
spěvky do kolednických kasiček. Upřímné poděkování patří i oběta-
vým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledo-
vali s velkým nasazením. Příští rok se těšíme opět na viděnou.

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Semínkovna se přestěhovala
Semínkovna Prachatice od 1. února 2020 pře-
souvá svoji činnost na adresu SZČ CEV Dří-
patka, Rumpálova 999, Prachatice. Vzhledem 
k činnostem, které CEV Dřípatka zajišťuje, není stanovena pevná 
otevírací doba. Vždy je nutné se telefonicky dohodnout, aby byl pří-
tomen pracovník zařízení (tel. 739 369 457, dripatka@dripatka.cz).
Semínkovna je místo, kde si mohou zahradníci mezi sebou bez-
platně sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně 
v „bio“ kvalitě, tedy nemořené a chemicky neošetřené. Mělo by se 
jednat o osivo z domácího semenaření.
I letos pro vás připravujeme jarní burzu semen a sazenic a další 
akce, o kterých budeme informovat prostřednictvím tisku, letáků 
a facebookových stránek Semínkovna Prachatice.

Eva Jankulárová, Semínkovna Prachatice

Čtvrtstoletí KVD Prachatice
Klub vojenských důchodců byl založen 26. března 1995 v zasedací 
místnosti Okresní vojenské správy Prachatice. V roce 1996  se KVD 
rozrostl na více než 90 členů.  Jde o dobrovolnou organizaci, která si 
sama sobě organizuje a vymýšlí dle přání členů akce a aktivity pro 
seniory a další přátele klubu, aby žili aktivním a plnohodnotným 
životem. V současné době Radu KVD Prachatice řídí Emilian Stein-
mayer. Až do roku 2002 fungovala v klubu sekce střelecká, sekce 
techniků funguje do současnosti. Stanislav Švancar je od roku 2003 
i člen Rady seniorů města Prachatice za KVD. Klub již od roku 2005 
navázal a stále udržuje velmi úzkou spolupráci s KVD Rokycany. 
V současné době sídlí klub v Nemocniční ulici.
Činnost KVD je pestrá, od zajištění galakoncertu, vystoupení vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš, impulsu k založení country 
tanečního klubu, uspořádání zájezdu na vystoupení souboru Ale-
xandrovci, až po účast na sportovních hrách místních, krajských 
i národních  či kampaních (např. Přeplav svůj La Manche), zapojení 
do soutěží fotografických, uspořádání výstav, přednášek členů 
z cest. Nezapomíná na své členy při setkáních s jubilanty nebo 
oslavy, jako je Den veteránů. Nechybí zapojení klubu do dobrovol-
nických a brigádnických aktivit. Ročně jde o několik desítek akcí.
KVD spolupracuje se všemi seniorskými i dalšími NNO ve městě. 
Spojují síly i nápady. Město Prachatice podporuje KVD Prachatice. 
KVD získal ocenění „Dřevěné srdce“ v kampani Dobrovolník 
s kytičkou za Nejlepší počin roku – za budování a sdílení místa 
k setkávání v Klubu vojenských důchodců Prachatice.
V březnu 2020 bude v domu Křižovatka u parku (Zlatá stezka 145) 
v Prachaticích po celý měsíc výstava modelů Stanislava Švancara 
a jeho kamarádů v rámci cyklu Sbíráš, sbírám, sbíráme. Přijďte 
se podívat na vernisáž 2. března 2020 ve 14 hodin.

Hanka RH+ Rabenhauptová
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Zápisy dětí do 1. tříd základních škol
Prachatické základní školy vyhlašují zápisy k povinné školní 
docházce pro školní rok 2020/2021 na pátek 3. dubna (od 14.00 
do 17.00 hodin) a sobotu 4. dubna 2020 (od 9.00 do 11.00 hodin).
Připomínáme, že je povinností zákonného zástupce přihlásit 
k zápisu dítě narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a také dítě, 
kterému byl ve školním roce 2019/2020 udělen odklad povinné 
školní docházky. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo pro své dítě 
zvolit jakoukoliv základní školu v celé České republice, ale v případě 
naplněné kapacity se přednostně přijímají žáci dle příslušných spá-
dových obvodů určených vyhláškou zřizovatele školy. 
Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Bližší informace zveřejníme na webových stránkách našich škol 
a města Prachatice.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Už víme, co nás spojuje
Toto je téma nového společného česko-německého projektu financo-
vaného Dispozičním fondem, který podporuje dlouhodobé partner-
ství ZŠ Národní se školou v Tittlingu.
První setkání obou škol se uskutečnilo 15. ledna 2020 v Prachati-
cích. Dopolední program byl připraven ve spolupráci s Prachatic-
kým muzeem a Muzeem české loutky a cirkusu. Zde si děti pro-
hlédly vystavené loutky a blíže seznámily s historií města Pracha-
tice, především s obchodováním se solí,  ale i se životem města 
v době existence tzv. ostrostřeleckých spolků. Ostrostřelci a jejich 
původní malované terče se staly hlavním tématem odpoledního pro-
gramu ve škole – výtvarného workshopu a soutěžního sportovního 
klání ve střelbě ze vzduchovky. V obou muzeích i ve škole zněla jen 
němčina. České děti se musely na výklady v němčině předem při-
pravit během výuky německého jazyka.
Další setkání plánujeme v březnu během společného lyžování. 
Cílem projektu není jen posilovat u dětí interkulturní kompetence, 
ale především vzbuzovat zájem o výuku němčiny jako prvního 
cizího jazyka, kterou ZŠ Národní jako jedna z mála škol v příhranič-
ním česko-německém regionu udržuje.
Škola děkuje Prachatickému muzeu, Muzeu české loutky a cirkusu 
v Prachaticích a Střeleckému oddílu Prachatice za podporu této 
akce. Dana Pavličíková, koordinátorka projektu

Vzpomínky na Osvětim v ZŠ Národní
Letošní 75. výročí 
osvobození kon-
c e n t r a č n í h o 
tábora Osvětim 
a Den památky 
obětí holocaustu si 
n e j s t a r š í  ž á c i 
Základní školy Národní připomněli programem Zdeňka Krejsy 
z KreBulu, s nímž naše škola dlouhodobě spolupracuje.
Děti prožily vzpomínkový dokument o Dagmar Lieblové, jejíž 
šťastné dětství v početné rodině kolem tatínka, prvorepublikového 
židovského lékaře z Kutné Hory, přervala deportace do Terezína. 
Po ní následovaly Osvětim, Hamburk a teprve v Bergen Belsenu 
se jako jediná z celé rodiny dočkala osvobození britskými vojáky. 
Podobně otřesný a zároveň obdivuhodný a dojemný byl životní pří-
běh další staré dámy Renaty Dindové zachycený v knížce Přes 
Volary přešla smrt i na DVD nazvaném Vzpomínka na číslo 47772, 
v příběhu spojeném s pochodem smrti a s místem odpočinku jeho 
95 obětí pohřbených na pietním místě volarského hřbitova. 
V závěru besedy jsme se i my připojili ke světové výzvě We Remem-
ber. Děkujeme panu Krejsovi za mnohem víc než působivé setkání.

Eva Gajdošová, Jana Klímová

Robotický workshop na Vodňance 
ve znamení jazyků

Spolu s kolegy z naší partnerské školy v Aigen-Schläglu jsme podali 
žádost do programu INTERREG – Česko-rakouská spolupráce, 
ve kterém jsme si naplánovali dvě aktivity.

Jedna se uskutečnila na konci ledna u nás ve škole, druhá nás čeká 
v dubnu. Pod taktovkou našich pedagogů jsme pro vybrané žáky 
naší školy a žáky z Aigen-Schläglu připravili robotický workshop. 
Žáci byli rozděleni do tří smíšených družstev a na připravených sta-
novištích si vyzkoušeli robotické hračky – ozoboty, lego mindstorm 
a také elektronické stavebnice. Komunikace probíhala v cizím 
jazyce, nejenom v německém, ale také anglickém. Výborně se uplat-
nily získané jazykové znalosti při osvojování nových zkušeností. 
Společně s našimi rakouskými kolegy jsme byli velmi překvapeni, 
jak to žáci se zaujetím zvládali. Dopoledne uteklo jako voda 
a po intenzivní práci přišla zasloužená odměna v podobě pizzy, na 
kterou se všechny děti s chutí vrhly. Příjemná atmosféra, tvůrčí pro-
středí, nové zkušenosti a znalosti, tak by se dalo shrnout společné 
setkání. Všichni žáci i pedagogové shodně potvrdili, že se tato akce 
vydařila. Už se těšíme na další setkání, které bude tentokrát spor-
tovní a uskuteční se ve škole v Aigen-Schläglu. Velké díky za finanční 
podporu ve výši 5533,41 EUR patří poskytovateli dotace.

Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská, foto Ivo Mikyska

Odešla (nejen) svérázná češtinářka
Jako na vzdělanou, energickou, svéráznou češtinářku milující zahrad-
ničení, knížky a především svou dceru Sylvu budeme vzpomínat na naši 
dlouholetou kolegyni Marii Tischlerovou.
Paní učitelka Tischlerová zemřela 18. ledna 2020 ve věku nedožitých 
75 let. Pocházela z Vysočiny a po ukončení studia pedagogické fakulty 
se s rodinou zabydlela v Prachaticích. Několik let se věnovala vzdělá-
vání namibijských studentů. Na ZŠ Národní nastoupila po praxi ve Vla-
chově Březí. Eva Gajdošová,  ZŠ Národní 

Tlapková patrola zasahuje!
Pomohou jí předškoláci?

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 připravila na jarní 
měsíce pro budoucí předškoláky opět několik akcí. Jejich cílem je 
seznámit děti z MŠ se školním prostředím a pomoci jim, aby pře-
chod do první třídy byl pro ně co nejsnazší.
Hned na počátku března (4. 3. 2020) zveme děti ze všech prachatic-
kých mateřských škol, které doprovodí jejich paní učitelky, na Den 
otevřených dveří. Zde si v lavicích mohou vyzkoušet roli školáka. 
Seznámí se nejen s jednotlivými učebnami, školní družinou, ale také 
s učiteli a žáky.
Na další akci s názvem Jarní hravá Stezka budou moci přijít před-
školáci společně se svými rodiči, a to ve čtvrtek 19. března 2020 
od 15.30 hodin. Děti přivítají jaro hned na několika stanovištích, 
např. jaro všemi smysly, jarní tvořeníčko, hýbánky a kouzelné čtení. 
Vyvrcholením aktivit pro předškoláky bude samotný zápis do prv-
ních tříd, který se uskuteční v pátek 3. dubna a v sobotu 4. dubna 
2020. Na děti budou v naší škole čekat jejich oblíbení psí kamarádi 
z Tlapkové patroly a společně si užijí netradiční dobrodružný zápis 
plný detektivních úkolů, pátrání, bádání a objevování. 

Lenka Králová, ředitelka školy

Jednou větou
Žáci druhých ročníků Střední pedagogické školy Prachatice připravují 
dramatické výstupy pro děti z mateřské školy a ze základních škol 

Ivana Bečvářová
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2020

Lukáš Dresler
Nikol Králíková

Lukáš Jariabka

Jarmila Pešková, matrikářka

V lednu 2020 se v Prachaticích narodilo pouze 13 dětí. 
Z celkového počtu bylo sedm chlapců a šest děvčat. 
U chlapců se opakovalo dvakrát jméno Lukáš, u děvčat 
bylo každé jméno jedinečné. 
Děti s trvalým pobytem v Prachaticích jsou tři a ke zveřej-
nění jména a příjmení v tisku dali rodiče souhlas:

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XXII., číslo 3, uzávěrka 13. února 2020. Uzávěrka příštího čísla 13. března 2020.
Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává město Prachatice v nákladu 4900 ks, http://www.prachatice.eu
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a neuveřejnění příspěvků.

Šéfredaktor: Karel Pašek (tel. 388 607 535), e–mail: radnicni-list@prachatice.eu
Řídí redakční rada: Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Lenka Houšková, Věra Houšková, Hana 
Rabenhauptová, Kateřina Třísková. Registrace MK ČR E 12484. 
Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Periodický tisk územního samosprávného celku pro občany města Prachatice zdarma.

V uplynulém roce ubylo manželských sňatků
V roce 2019 bylo v našem matričním obvodu, který tvoří obce Prachatice, Chroboly, Neba-
hovy, Těšovice, Vitějovice a Žernovice, uzavřeno celkem 43 manželství – o 21 méně než 
v roce 2018. Rok s osmičkou na konci byl asi magický, protože bylo uzavřeno o 18 sňatků 
více než v roce 2017. 
V Prachaticích bylo loni uzavřeno celkem 38 manželství, v Chrobolech tři a v Nebahovech 
dvě. Z celkového počtu bylo uzavřeno církevní formou pět sňatků – církví římskokatolic-
kou v kostele sv. Jakuba, v kostele sv. Petra a Pavla, v kostele sv. Anny na Libínském Sedle 
a v kostele Narození Panny Marie v Chrobolech a jeden sňatek Církví bratrskou na libínské 
rozhledně.
Atraktivními se staly i v loňském roce svatby mimo obřadní síň – čtyři se konaly v parku 
Hospice sv. Jana N. Neumanna, dvě u chalupy Ambra na Libínském Sedle, jedna u chaty 
obecních lesů v Chrobolech, jedna na libínské rozhledně a jedna svatba se ze zdravotních 
důvodů konala u snoubenců doma. Oddávajícími civilních sňatků byli nejen pověření 
zastupitelé z Prachatic. Dva sňatky uzavřel starosta z Nebahov a jeden sňatek starosta 
z Chrobol. Podmínkou, aby mohli sňatky uzavírat starostové obcí, kde není matriční úřad, 
je trvalý pobyt alespoň jednoho snoubence v jejich obci.
S cizinci byla uzavřena tři manželství – 2× z Ukrajiny, 1× ze Spolkové republiky Německo.
Ze všech uzavřených sňatků, včetně církevních, bylo šest, kdy jeden ze snoubenců měl 
trvalý pobyt v Prachaticích, a 17, kdy tu měli trvalý pobyt ženich i nevěsta.
Nejvíce svatebních obřadů se konalo v srpnu (12), žádná svatba nebyla v únoru a prosinci. 
V květnu, kdy stále přežívá pověra, že by se lidé neměli brát, loni u nás uzavřel manželství 
pouze jeden pár (v roce 2018 čtyři páry, v květnu 2017 tři páry).
Vzhledem k atraktivnímu letopočtu 2020 předpokládám, že svatebních obřadů oproti loň-
skému roku bude více. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Senioři a děti: Značka kvality Mezigeneračně
Novými držiteli značky Mezigeneračně 
za příkladnou dlouhodobou mezigene-
rační spolupráci (která oceněním 
nekončí) se stal Domov seniorů Mistra 
Křišťana (DSMK) v Prachaticích 
a Mateřská škola Prachatice. V ČR 
je jen pár desítek zařízení, která mohou 
tuto značku používat.
Pro získání oprávnění k užívání značky 
Mezigeneračně musí být školské nebo 
seniorské zařízení zapojeno do pro-
gramu Povídej, a to realizací nejméně 

sedmi mezigeneračních setkání pravidelně za posledních 12 měsíců a spolupracovat s koor-
dinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit.
To vše bylo splněno. Slavnostního předání značky Mezigeneračně se zúčastnili zástupci 
organizace Mezi námi, zástupci města, městského úřadu, vedoucí odboru sociálních věci 
Světlana Růžičková a Jiří Šobr z odboru školství, kultury a cestovního ruchu, ale přede-
vším ty, kterých se to týká a mají největší zásluhu: ředitelka DSMK v Prachaticích Hana Voj-
tová a učitelky mateřských škol v čele s ředitelkou MŠ Prachatice Helenou Turkovou - Kubá-
tovou. Slavnost se neobešla bez dětí a samotných seniorů.
Společná mezigenerační setkávání nejen s dětmi z MŠ, ale i ze základních, středních a vyso-
kých škol v domově seniorů nekončí. Děkujeme. Hanka RH+ Rabenhauptová

Plesová sezona je v plném proudu i u seniorů
Je čas plesů, bálů, tancovaček. I v rámci dobrovolnického Cvičení šitého na míru v Domově 
seniorů Mistra Křišťana (podpořeného městem Prachatice a SeniorPointem Prachatice) 
bylo připraveno speciální cvičení, kterého se zúčastnilo ve třech skupinkách kolem čtyři-
ceti seniorů domova.
Většina seniorů ráda tancovala a tedy i vzpomínala. Na cvičení byly připraveny na ukázku 
šaty na ples, halenky a doplňky i pro pány (např. kravaty a motýlky). Ženy hodnotily 
vzhled ušitých modelů, ale také látky. Říkaly, kam by si je vzaly (vyhrávala zlatá barva). 
Přes 40 papírových návrhů na nástěnkách – současných šatů na plesy – potěšilo všechny 
přítomné, zvláště muže. Bylo zajímavé pozorovat, komu se co líbí (velkou roli hrála i krása 
dívek). Pak se cvičilo s kravatami a věřte, dá se cvičit posilování svalstva, jemná motorika, 
soustředění, nechyběly cviky spojené se správným dýcháním. Na závěr si každý měl vzpo-
menout, zda kravatu vázal. Všichni, až na dvě ženy, řekli, že kravaty vázali, ale neví jak. 
Cvičení zakončily písničky, tanec a módní přehlídka s manekýnkami z řad seniorek.

Hanka RH+ Rabenhauptová, foto Karel Rabenhaupt

Národní týden
trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging vyhlašuje od 16. do 22. 
března 2020 Národní týden trénování 
paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvě-
domění si mozku“ (Brain Awareness Week), 
který od roku 1996 pořádá organizace Dana 
Alliance for the Brain (www.dana.org).
Cílem Národního týdne trénování paměti je 
přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si 
ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo 
poradí, jak na to. Trénování paměti je efek-
tivní nástroj proti mentální deterioraci, 
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevě-
domí. Jak takové trénování paměti funguje, 
si můžete přijít zdarma vyzkoušet ve čtvrtek 
19. března 2020 od 14.30 do 15.30 hodin 
do klubovny Městské knihovny Prachatice. 
Těší se na vás certifikovaná lektorka tréno-
vání paměti Šárka Polatová.

Šárka Polatová
knihovnice MěK Prachatice

Maškarní karneval
… uspořádal na Kovárně Staroprachatský 
a ostrovský spolek. Na letnice plánuje sta-
vění májky, na 4. červenec 2020 vítání léta 
s ukázkami řemesel a v půlce října soutěže 
o nejlepšího utopence a nakládaný sýr.

David Janda, předseda spolku
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Podařilo se zvrátit tendenci opravovat domy zednickým způsobem 
Tomáš Skořepa – restaurátor
Pražský rodák (*1960) absolvoval střední umělecko-průmyslovou 
školu. V letech 1981–91 působil ve Státních restaurátorských atelié-
rech, kde pracoval pod vedením významných českých restaurátorů 
a výtvarných pedagogů (např. akademického malíře Jana Mikuláše 
Hály a Jiřího Josefíka, kterého považuje za svého učitele). Od roku 
1991 se věnuje restaurování kulturních památek samostatně. K této 
činnosti je nezbytné povolení Ministerstva kultury České republiky, 
jehož je držitelem. Povolení ho opravňuje k restaurování figurál-
ních nástěnných maleb a uměleckořemeslných malířských děl. 
Na restaurování sgrafit a fresek v Městské památkové rezervaci Pra-
chatice se podílí od roku 1981. Věnuje se také replikám malířských 
děl a novým realizacím maleb a sgrafit.

V čem spočívá práce restaurátorů při obnově kostela svatého 
Jakuba v Prachaticích?
 Naše práce spočívá hlavně v revizi maleb, které už byly v minu-
losti odkryté a restaurované. To se týká především boční kaple sva-
tého Jana Nepomuka Neumanna, potom hlavní lodi, kde by se mělo 
pokračovat s restaurováním maleb, které jsme odkrývali a restauro-
vali v roce 2009, ale spodní části maleb zakrývaly těžké barokní 
lavice. Po jejich demontáži se k malbám již dostáváme a malby 
po restaurování vyniknou ve své celistvosti. Poměrně významné 
nálezy jsme učinili na stěnách za oltářem. Ten v době, kdy gotické 
malby vznikaly, nebyl tak masivní. Pan farář Plášil slibuje, že budou 
po restaurování pro zájemce přístupné. Průzkumem  nátěrových 
omítkových vrstev na všech stěnách a klenbě interiéru kostela zjiš-
ťujeme, že v určité době byl kostel malovaný takřka kompletně. Byly 
zde figurální malby, erby s nápisy … Malby nejsou vždy pod vrst-
vami nátěrů úplně dobře zachovalé.

Kolik práce už je v prachatickém kostele za vámi?
 Jsme v podstatě pořád ještě na začátku. Musíme postupovat v sou-
činnosti s firmou Dolmen-CB, která má celou rekonstrukci kostela 
na starost a zajišťuje stavbu lešení. Začali jsme presbytářem, jsou 
hotové erby, které jsou na klenbě presbytáře, stejně tak hlavní sku-
pina erbů s nápisovou páskou nad vítězným obloukem. Celá obnova 
kostela svatého Jakuba je naprosto mimořádná. Z toho, co doká-
žeme přečíst podle vrstev, které se v něm nashromáždily, se zdá, 
že obnovy výmalby se prováděly zhruba tak vždy po padesáti letech. 
Současná obnova je opravdu unikátní tím, že se snímají určité 
mladší nesoudržné vrchní nátěry. Postupuje se důsledně i s přispě-
ním památkářů. Ti trvají mimo jiné také na obnově polychromie na 
kamenných prvcích.  Nejedná se při obnově jen o omítky a novou 
výmalbu, ale také například o opravy oltářů a dalšího mobiliáře. 
Obnova má pokračovat i na vnějším plášti, to je opravdu radikální. 
Pro mě je to i takový návrat. Již v roce 1984 jsme restaurovali malby 
v boční kapli a jsem docela spokojený s tím, jak vydržely.

V Prachaticích se potkáváme už desetiletí. Kdy jste tady začal 
s restaurováním a které stavby prošly vašima rukama?
 Příjezd do Prachatic v roce 1981 si docela dobře pamatuju. Začí-
nali jsme opravovat kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. 
Mám doma dokonce takovou mapičku, kde mám červené puntíky 
a v Prachaticích jsou docela hustě … (smích) … Nejvíc je asi vidět 
Nová radnice, potom Rumpálův dům, samozřejmě Národní dům. 
Pokládám za důležité, že se v Prachaticích podařilo zvrátit tendenci 
opravovat domy zednickým způsobem, že se i na relativně běžných 
renesančních domech prováděly průzkumy a následně rekon-
strukce fasád tak, jak asi ty domy původně vypadaly, což, myslím, 
hodně ovlivnilo podobu náměstí. Domy, i když jsou bez výraznější 
výzdoby, jsou dnes prezentovány přibližně v jejich původní podobě. 
Na tom se samozřejmě podílel i kolega Merta, pan Novotný a řada 
dalších.

Dá se říct, že Prachatice jsou pro vás, co se týče restaurátorské 
práce, srdeční záležitostí?
 To rozhodně. Je to kus života. Pracujeme i v jiných místech repub-
liky, ale do Prachatic jsme se vraceli a jsem rád, že stále vracíme.

Jaké místo jste si v Prachaticích oblíbil?
 Mám docela rád, a to v Prachaticích je, když se třeba z náměstí 
vydáte do přírody a ta není daleko. Takové prolínání se mně líbí. 
Třeba Skalku považuji za takový krásný, nezastavitelný (snad) kou-
sek divočiny v centru města. Věnuji se památkám, ale příroda je pro 
mě také důležitá. Samozřejmě jsou tady další zajímavá místa včetně 
dnes již některých nepřístupných interiérů domů. Prachatice se 
vždycky opravovaly spíš zvnějšku a interiéry se moc neřešily, 
ale například loni kolegové odkryli a restaurovali výzdobu v prvním 
patře čísla popisného 36 proti kostelu a našli úžasné věci. Prachatice 
ještě možná ne přímo na fasádách, ale v interiérech nějaké překva-
pení skrývají.

V prachatickém kostele pracujete s kolegou Jiřím Maškem. 
Takové plochy asi nezvládnete sami?
 V naší partě s námi podle potřeby pracují ještě dva tři kolegové. 
Další velká skupina restaurátorů má na starost mobiliář, jiná se 
věnuje kamenným prvkům a jejich polychromii.

Co vás baví na restaurování?
 Většina lidí by si práce měla vážit, protože je živí. Naše práce má 
ohromnou výhodu v tom, že je velmi rozmanitá. Každá položka má 
nějaké svoje specifikum, o kterém musíte přemýšlet,  uvažovat, sna-
žit se vcítit do umělce, který daný předmět utvořil. Ale na druhou 
stranu je to taky práce, kde se dá věc mnoha způsoby zkomplikovat. 
Vždy přináší úskalí, o kterých netušíte, že se s nimi můžete setkat, 
takže v ní nechybí ani adrenalin. Musíte hledat, kdy a kde použít 
jaký materiál. Je v ní vždycky spousta zkoušení, než se můžete odvá-
žit zvolený prostředek aplikovat. Vyvíjejí se nové materiály, jenže 
restaurátor by neměl být experimentátor. Dost často se nám stává, 
že se vracíme ke klasickým přírodním materiálům. Nad každou věcí 
je třeba se individuálně zamyslet, nad jejím užitým smyslem a nad 
tím, jak se má prezentovat, co se může doplnit, nebo naopak nechat 
v ryzosti třeba jejího fragmentu.

Máte čas na vlastní výtvarnou tvorbu?
 Ne. Tam už je kapacita pro mě vyčerpaná, ale třeba se k ní časem 
dostanu. Docela rád dělám repliky obrazů jako v například v Pra-
chaticích do štítů kaplí u Dolní a bývalé Horní brány nebo obraz 
Panny Marie na oltář v opravené Hüblerově kapli. Nějaké další 
plány mám. Znám kolegy restaurátory, kteří malují velmi dobře.

Vyptával se Václav Malina.
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