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Starostův 
sloupek
Milí spoluobčané,
již více než měsíc pro-
žíváme své životy 
v takzvaném nouzo-

vém stavu a karanténě s omezenou možností 
volného pohybu.
Myslím, že si nikdo z nás nedokázal ještě před 
dvěma měsíci něco takového vůbec představit. 
Věřím, že všichni však vnímáme, že se jedná 
o omezení nutná pro zvládnutí nebezpečné vi-
rové epidemie s cílem zabránit vzájemným kon-
taktem a zvýšenou hygienou jejímu rozšiřo-
vání. Tato omezení vyvolávají v některých 
z nás dříve narozených dost možná určité vzpo-
mínky. Najednou si člověk uvědomí, co to je 
skutečná svoboda. Není to jen svobodně vyces-
tovat za hranice a svobodně se projevovat, 
ale je to zároveň možnost dojít si svobodně 
do kina, divadla, na muzikál,  koncert, festival, 
ples nebo taneční zábavu. Vybrat si do jaké re-
staurace si dojdu na oběd se ženou či s přítel-
kyní na romantickou večeři nebo jen tak s přá-
teli na pivo nebo do sklípku na víno. Mít 
možnost si dojít nakoupit něco jiného než po-
traviny, drogistické zboží a léky. V dnešní době 
se nemohou snoubenci svobodně oddat. Ne-
máme možnost se vzdělávat ve školních či mi-
moškolních institucích. Musíme se obejít bez 
oslav, zasedáních či dokonce vzájemných ná-
vštěv. Nemáme možnost se věnovat většině ob-
líbených sportů. Život se již po několik týdnů 
omezil jen na cestu z domova do práce a zpět, 
nákup a maximálně procházku ve dvou. V lec-
čems to může připomínat domácí vězení. A ne-
jednou si člověk uvědomí mnohem širší význam 
slova svoboda. Važme si tedy skutečné svo-
body a snažme se dodržovat všechna nařízení, 
abychom si ji mohli opět co nejdříve užívat.
Nevím, jak dlouho současná „ztráta“ svobody, 
tedy karanténa a stav nouze, potrvá. Děkuji 
proto všem spoluobčanům za respektování při-
jatých nařízení. Zároveň VELKÉ DÍKY patří 
všem zdravotníkům, lékařům, ale i prodava-
čům, poskytovatelům sociálních služeb, dobro-
volníkům a také mým kolegům a spolupracov-
níkům v krizovém štábu a mnoha dalším 
za jejich obětavou práci, solidaritu, vzájemnou 
sounáležitost a ohleduplnost i pomoc bližním 
v této nelehké době.
Vydržme to. Společně to zvládneme.

Martin Malý, starosta města Prachatice

Krizový štáb města je stále důležitým koordinátorem
Ukolébáni rozvinutým výzkumem a moderní medicínou by nikdo z nás neočekával, že se může roz-
šířit tak nebezpečný a zákeřný nepřítel, jako je koronavirus covid-19. 
Sled událostí od prvního případu zaznamenaného v ČR (1. 3. 2020) dával tušit, že situace je vážná. 
Dne 12. března se zavírají školy a omezuje provoz prvních obchodů. Vláda ČR 14. a následně 
16. března uzavírá až na výjimky naprostou většinu obchodů a vyhlašuje karanténu představující 
omezení volného pohybu osob a uzavírá hranice naší republiky.
Dne 13. března zasedá Krizový štáb města Prachatice, určuje stálou pracovní skupinu. Předsedou 
krizového štábu a bezpečnostní rady je starosta města Martin Malý, tajemnicí Petra Popová. Pra-
covní skupinu doplňuje dle potřeby až osm dalších zaměstnanců městského úřadu. Pro distribuci 
pomoci využívá řadu dobrovolníků. Stálá pracovní skupina je aktivní a zasedá od 16. března prak-
ticky každý den. Nepůsobí pouze ve městě Prachatice, ale na celém území ORP Prachatice, tedy 
na 2/3 okresu. Stálá pracovní skupina krizového štábu kromě koordinace, zajištění a distribuce 
pomoci na území města a okolí plní další povinnosti, například prakticky okamžitě naplňuje opat-
ření vlády ČR, ministerstev, nařízení hejtmanky Jihočeského kraje apod. V počátcích, tedy 
16. až 18. března, jsme se potýkali s kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, především rou-
šek. Povinnost je nosit nařídila vláda občanům až 19. března. Nicméně především na úřadech, 
kde zaměstnanci přicházejí  do styku s veřejností, bylo jejich nošení více než nutné ještě předtím, 
než toto opatření nařídila vláda. Byli jsme proto velice rádi, když se nám jich podařilo alespoň něko-
lik získat, abychom mohli v prvních dnech chránit naše zaměstnance a občany zároveň, a aby mohly 
bezpečně fungovat i další instituce. Všichni si pamatujeme, jakou dobu trvalo, než dorazila do ČR 
první letadla s čínským zdravotním materiálem, a jak málo ho zpočátku bylo. Potěšila mě obrovská 
vlna solidarity, kdy v mnoha případech jednotlivci, instituce napříč všemi profesemi šili roušky 
dnem i nocí pro ty nejpotřebnější a nejohroženější. Zásobovali jimi nejen úřady, ale i prachatickou 
nemocnici, domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou a všechny ty, kteří zavolali na krizovou 
linku pomoci 388 607 607 zřízenou městem 17. března. Od tohoto dne také začalo předávání důleži-
tých informací prostřednictvím městského rozhlasu. V novém režimu jsme zajistili provoz Taxíku 
Maxíku a dopravu zejména pro obyvatele z osad, osoby starší 65 let. Město také distribuuje pomoc 
nejpotřebnějším z Potravinové banky Jihočeského kraje. Nově jsme přišli i s videopozdravy v kabe-
lové televizi, které pro vás připravují dobrovolníci (o aktivitách se víc dočtete v tomto RL).

Martin Malý, starosta města Prachatice

adniční listR
Měsíčník města Prachatice, XXII. ročník, číslo 5 (květen 2020)

Členské fi rmy
Jihočeské hospodářské komory 
zajistily ochranné roušky pro pod-
niky v regionu. V Elkotex zastavili 
stálou výrobu a švadleny přešly 
na šití roušek. JHK poskytla podni-
katelům odbornou pomoc.

Portus Prachatice
patří k organizacím, které pomá-
hají v nouzovém stavu. Obecně 
prospěšná společnost na malé 3D 
tiskárně pořídila základy pro 
budoucí štíty, které po kompletaci 
předala zdravotníkům.

Během nouzového stavu se v Prachaticích uskutečnil několikrát výdej ochranných pomůcek pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou 
v přímé péči (pobytové, terénní služby). Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje přivezli ochranné pomůcky – např. brýle, rukavice, 
roušky, ale i celé obleky či barely s dezinfekcí. Text a foto H. Rabenhauptová 

str. 9 str. 4



www.prachatice.eu

Pro stručnou a co nejjednodušší představu o vývoji hospodaření 
města Prachatice v jednotlivých letech mohou posloužit čtyři 
základní grafy.
První z nich znázorňuje uspořené finanční prostředky města, druhý 
výši zadlužení, třetí graf ukazuje, kolik město kromě běžného pro-
vozu investovalo do zhodnocení a rozšíření svého majetku, a zda si 

nevypomáhalo na straně příjmů například rozprodejem svého 
nemovitého, případně movitého majetku – znázornění v grafu čtvr-
tém.
Detailní informaci si může každý občan přečíst v Závěrečném účtu 
města, osmdesátistránkovém  dokumentu, který schvaluje zastupi-
telstvo města.

Vývoj hospodaření města Prachatice 1998–2019

Graf č. 1
Vývoj finanční rezervy by se dal popsat také jako informace, kolik jsme na konci každého roku měli na účtu města uspořených finančních pro-
středků. Z grafu je patrné, že například na konci loňského roku jsme měli na účtu naspořených 58,4 mil. Kč. Kdyby závěrem roku nedošlo napří-
klad ke koupi nemovitostí na vrcholu Libína, bylo by zde naspořeno dokonce 67 mil. Kč. Ve skutečnosti máme uspořených peněz přibližně o 5 mil. Kč 
více, avšak to jsou finance vázané, a tudíž nejsou v grafu zahrnuty. Spoří se v některých fondech pro jejich budoucí konkrétní využití. Například 
ve Fondu skládky se šetří finanční prostředky pro opravy, investice a rekultivaci skládky. Fond rozvoje bydlení slouží především k půjčkám pro 
občany města na bydlení nebo jsou finance vázány ve Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Graf č. 2
Vývoj zůstatku úvěrů ukazuje, jak vysoké byly všechny úvěry města k poslednímu dni kalendářního roku. Z grafu lze vyčíst, že například na konci 
loňského roku byla výše úvěrů na hodnotě 81,4 mil. Kč. Vyšší hodnota byla v roce 2009, kdy činila 84 mil. Kč. Zajímavý je vývoj zůstatků úvěrů 
od roku 1998. Od tohoto roku se výše úvěrů cyklicky po celé desetiletí mírně zvyšovala, když se až na jednu výjimku držela stále nad hodnotou 
50 mil. Kč, a to až do již zmíněného roku 2009. Od té doby nastala změna trendu a téměř po celé desetiletí se naopak objem zůstatku úvěrů snižoval 
až do roku 2018. Město se tak v tomto období výrazně oddlužilo, aby si vytvořilo prostor pro rezervu na důležité investiční akce města. O tom, jak 
to bylo moudré rozhodnutí, jsme se přesvědčili ve chvíli, kdy prakticky dožil plavecký bazén a jeho rekonstrukce vyžadovala cca 140 mil. Kč. Město 
tak mohlo necelou polovinu částky na rekonstrukci zaplatit ze svého rozpočtu a uspořených financí a druhou větší polovinu si půjčilo. Celý úvěr 
na rekonstrukci bazénu bude splacen během pouhých šesti let.

52,9

48,9

54,8

63,3

59,9

69,4

67,3

75,7

63,3

77,0

66,0

84,0

59,4

51,3

43,2

34,9

29,4

38,3

27,4

16,8 18,2

81,4

0

50

100

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

Vývoj zůstatků úvěrů města Prachatice v jednotlivých letech [v mil. Kč] k 31. 12.

[m
il.
Kč
]

58,60

104,70 105,45

75,01

54,83

50,00

72,22

65,74

74,40
69,92

60,45

33,49

37,48

24,42

54,98

47,80

58,33

46,20

65,45

71,42

77,93

58,47

0

50

100

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

m
il. 

Kč

Vývoj finanční rezervy města Prachatice v jednotlivých letech [v mil. Kč] k 31. 12.

2 květen 2020



www.prachatice.eu

Graf č. 3
Kapitálové výdaje. Tento graf znázorňuje především, o kolik město zhodnotilo, respektive proinvestovalo finančních prostředků do svého majetku 
v jednotlivých letech. Z grafu je patrné, že největší objem investic za sledované období, ale i za posledních 30 let, byl proinvestován právě v loňském 
roce 2019, a to ve výši 200,7 mil. Kč. Největší investicí byla již zmíněná rekonstrukce plaveckého bazénu i realizace některých dalších projektů 
a záměrů.

Z grafu č. 4
Kapitálové příjmy města Prachatice je možné vyčíst, kolik finančních prostředků utržilo město za konkrétní daný rok rozprodejem svého majetku. 
Největší příjmy mělo město v letech 1999 a 2000, kdy prodalo akcie především distribučních společností, které vlastnilo z období velké privatizace. 
Získalo za ně přibližně 100 mil. Kč. Dalšími většími příjmy byla v období 2003 až 2007 privatizace městem vlastněných bytů, ale také v některých 
případech až do roku 2012 prodej pozemků na průmyslové zóně. Z celkového grafu je patrná změna trendu po roce 2010, kdy město až na výjimky 
(prodej pozemků pro rozšíření zahrad, na průmyslové zóně apod.) žádný majetek neprodává.

Závěrem je také třeba uvést, že město na poměrně silném hospo-
dářském růstu profitovalo především zvýšenými daňovými pří-
jmy, které jsou základním zdrojem příjmů městského rozpočtu. 
Například rozdíl mezi výší těchto příjmů v roce 2019 a roce 
2013, kdy končila hospodářská krize, byl přibližně 58 mil. Kč. 
Na druhé straně je však třeba ve stejném období oproti těmto 
příjmům započítat i zvýšené mandatorní, tedy každoročně se 
opakující provozní výdaje. Těmi jsou především náklady 
na platy zaměstnanců úřadu i ostatních organizací, které určuje 
stát formou mzdových tabulkových tarifů, které se v podstatě 
nedají ovlivnit a které za období mezi lety 2013 až 2019 vzrostly 

o cca 22 mil. Kč. Dále pak například výdaje na nakládání 
s odpady a jejich likvidaci, které se za stejné období navýšily 
o více než 5 mil. Kč. V tomto období rovněž výrazně vzrostly 
další náklady, jako je cena stavebních prací, zboží, služeb, ener-
gie apod., z čehož plyne, že podstatnou část zvýšených příjmů 
bylo město nuceno vynaložit na uvedené neustále narůstající 
výdaje. Je zřejmé, že v současnosti probíhající koronavirová 
pandemie, která se dotkne všech světových ekonomik, bude mít 
přímý negativní finanční dopad i na hospodaření nejenom 
státu, ale i krajů, měst a obcí. Martin Malý, starosta města

Václav Janda, vedoucí finančního odboru
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Současnost odhaluje
pravé charaktery

Jsme velice rádi, že Prachatičané, jako společnost, současnou krizi 
zvládli. Nevšední vlna nezištných nabídek pomoci, mezigenerační 
výpomoci a morální podpora všech profesionálů v první linii boje 
proti nákaze covid-19 v nás vyvolaly naději. Naději, že budeme 
schopni aktivně řešit i jiné problémy, které přináší „běžný“ život, 
že budeme naslouchat názorům a potřebám druhých, a nejen 
striktně hájit své zájmy. Nabyli jsme pocitu, že naše město není 
mrtvé. Naopak naše město má desítky a stovky živých, činorodých 
lidí, kteří se postavili problému čelem a pomohli. Patří se poděkovat 
všem dobrovolníkům, ale také profesionálům, kteří musí riskovat 
ve prospěch všech ostatních. Děkujeme vám, vážíme si vás a vaší 
práce. Přejeme hodně štěstí všem podnikatelům a živnostníkům 
a slibujeme, že budeme od vedení města žádat zásadní podporu, 
abyste přežili. Jsme sami podnikateli a víme, jaké problémy musíte 
řešit. Michal Piloušek, zastupitel města (Živé Prachatice)

Rouško-dezinfekční věšák
… byl vystaven s nabalíkovanými obálkami s dezinfekcí, rukavi-
cemi, vč. poučení o užívání a složení dezinfekce, a malým dárkem 
od krizového štábu pro všechny příchozí v úředních hodinách na 
Městském úřadu v Prachaticích. Při vstupu do budovy slouží jako 
prevence proti koronaviru a k dodržování nařízení vlády o neshlu-
kování osob. Děkujeme za dodržování nařízení i střídmost při 
odběru ochranných pomůcek pro vlastní potřebu. Na odběr dárku 
od nás pro vás (dezinfekce) dohlížejí strážníci. 

Hanka RH+ Rabenhauptová

Jak dál s rekonstrukcí chaty Libín
Jak jsem zmiňoval v březnovém čísle Radničního listu, chata Libín 
se nachází na strategickém místě. V roce 2019 po 27 letech odkou-
pilo město Prachatice turistickou chatu zpět do svého vlastnictví. 
V posledním březnovém zastupitelstvu letošního roku jsme předklá-
dali návrh na další postup při rekonstrukci Libína. Žil jsem 
v domnění, že v dalším postupu prací nestojí žádná překážka. 
Zvláště, když došlo k určité shodě mezi lídry ODS, ANO ČSSD 
a Živými Prachaticemi. Díky tomu, že zástupci Pro Prachatice Júsuf 
Traore a Robert Zeman nehlasovali pro návrh na usnesení, který 
předkládal Jan Klimeš, se další postup rekonstrukce chaty Libín 
odkládá. Tak trochu mě překvapily různé polemiky, kolik bude 
muset město Prachatice do chaty investovat. Věřím, že hodně 
napoví, co se investice týká, zpracování projektové dokumentace, 
které by mělo být prvním krokem při zahájení rekonstrukce.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice (ANO 2011)

Oprava kanalizace U Studánky
Ve druhé polovině dubna začaly stavební práce na opravě kanali-
zace v ulici U Studánky v Prachaticích. Jedná se o výměnu kanali-
začního řadu DN 400 v celkové délce 140 metrů, která je v havarij-
ním stavu. Náklady na stavební práce činí 1,34 milionu korun bez 
DPH. Dokončení je plánováno v červnu 2020. Společnost E.ON 
po rekonstrukci kanalizace v ulici vymění plynovod.

Jaromír Markytán, odbor investic

Jednou větou: Areál lesních her na Lázních sv. Markéty skončil třetí 
v hlasování veřejnosti v anketě Dřevěná stavba roku 2020, informo-
vala Terezie Poláková z pořádající Nadace dřevo pro život. (vam)

Návštěvníci hřbitova si mohou všimnout postupných změn na obvo-
dovém plášti hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Pra-
chaticích. Místy opadává omítka, jinde ji pokrývá vrstva řas. 
Sanační omítky jsou dožilé a drolí se. Proto město Prachatice připra-
vilo udržovací práce zahrnující opravu venkovních omítek s novým 
nátěrem fasády. Nefunkční sanační omítky budou odstraněny 
a nahrazeny novými, další defektní místa budou opravena. Na jinak 
neporušené omítce napadené řasou bude provedena likvidace bio-
cidního napadení. Zajištěna bude prasklina nad vstupem do pod-
věží. Natřeny budou rámy oken, zrevidovány klempířské prvky 
a větrací kanál okolo základového zdiva.
Kvůli rozsahu prací je realizace rozdělena do dvou let. Letošní první 
etapa zahrne západní stranu kostela (vyjma části zahrnuté 
do 2. etapy) včetně celé zvonové věže, jižní stranu a východní štít 
lodě kostela nad střechou presbytáře a sakristie. Práce tedy nebu-
dou prováděny na severní straně s hlavním vstupem do kostela. 
Druhá etapa s plánovanou realizací v příštím roce zahrne zbývající 
část, tedy východní stranu kostela (vyjma venkovní malby Smrt 

Panny Marie a východního štítu lodě kostela nad střechou presby-
táře a sakristie), severní stranu a část západní strany kostela od 
severozápadního nároží k věži. Členění na etapy respektuje skuteč-
nost, že kostel sv. Petra a Pavla je aktuálně užíván místo dočasně 
uzavřeného chrámu sv. Jakuba.
Na základě výběrového řízení je zhotovitelem akce prachatická 
firma SABBIA s. r. o. Staveniště by mělo být předáno v polovině 
května. Termín dokončení letošních prací je stanoven do tří měsíců 
od předání staveniště.
Celkové náklady první etapy činí 786 tisíc Kč, přičemž Ministerstvo 
kultury žádáme o příspěvek 417 tisíc korun z dotačního programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností.
Veřejnost žádáme o respektování omezení vyplývajících z provádě-
ných stavebních prací, trpělivost a shovívavost. Odměnou nám 
všem bude opravený kostel, naše nejstarší stavba, založená již 
ve 12. století.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

V době nouzového stavu omezila práci také 
kancelář Oblastní hospodářské komory 
v Prachaticích. Svoji činnosti však nezasta-
vila. Ba naopak, členská základna se semkla 
a ještě více stmelila. Prioritou bylo zabezpe-
čit chod velkých a středních firem na území 
našeho regionu.
Pro zaměstnance těchto podniků jsme zajis-
tili ochranné roušky. „Okamžitě jsme zasta-
vili naši stálou výrobu a švadleny přešly na šití 
roušek,“ řekla Zdenka Novotná, jednatelka 
firmy Elkotex. „Jsem ráda, že můžeme pomoci 
prachatickým firmám a zachovat tak práci pro 
další lidi ve městě a okolí. Naše firma šije převážně zdravotní oděvy 
pro rakouského odběratele, ale toto byla povinnost,“ podotkla.
Také členská firma VAVI pomohla a nabídla dvouvrstvé bavlněné 

roušky malým a velkým odběratelům. „Více 
než 81 000 roušek jsme vyexpedovali 
k 1. dubnu, přitom jsme neodmítli ani jednu 
malou objednávku,“ uvedla Věra Vávrová, 
„dokonce jsme museli vypravit dvakrát sou-
kromé letadlo, abychom stihli zásobit všechny 
včas.“ 
Jihočeská hospodářská komora (JHK) se 
také intenzivně věnovala poradenství a kon-
krétní pomoci firmám. Prostřednictvím 
advokátních kanceláří jsme poskytovali fir-
mám odbornou a bezplatnou pomoc. Nej-
více se podnikatelé zajímali o pracovně-

právní vztahy, dále o to, jak vyvážet do zahraničí a o finanční pomoc 
ze strany státu. Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

Foto Zdenka Novotná

Hřbitovní kostel ve Starých Prachaticích zahalí lešení

Jihočeské fi rmy si navzájem pomáhají
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Žižkova
Ulice vznikla na konci třicátých let minulého století. Než stačila 
dostat jméno, staly se Prachatice součástí Německé říše a ulice obdr-
žela název Bismarckstrasse. Po osvobození byla vedena jako beze-
jmenná a v roce 1947 obdržela jméno Žižkova.
Rumpálova
Tato ulice byla původně vozovou cestou spojující město se starou 
cihelnou. Proto první pojmenování Cihlářská ulice. Do poloviny tři-
cátých let minulého století zde bylo postaveno několik rodinných 
domů a výstavba pokračovala i po válce. Za okupace dostala spolu 
s dnešními ulicemi Chelčického a U Hvězdárny název Grenzsie-
dlung – Hraniční kolonie. Důvodem byla blízkost hranice mezi 
Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava. Po válce se název 
Cihlářská ulice užíval do roku 1947, kdy bylo rozhodnuto dát ulici 
název Maxmiliána Rumpála. Od 60. let se však i v úředních materi-
álech objevuje název ulice Rumpálova. Bohatý měšťan Maxmilián 
Rumpál († 1620) byl prachatickým primátorem.
Ševčíkova
Původní název této ulice používaný koncem 19. století byl U Ryb-
níčku / Teichgasse. Po postavení sokolovny byla ulice pojmenována 
U Sokolovny, v letech 1938–1945 nesla název Spinka Gasse, po pra-
chatickém měšťanu Felixi Spinkovi (1795–1862), řediteli školy 
a dobrodinci, který odkázal svůj majetek v hodnotě 30 tisíc zlatých 
ve prospěch budoucího gymnázia v Prachaticích. Po válce se vrátil 
název U Sokolovny. V roce 1968 byla ulice přejmenována na ulici 
Pionýrů v souvislosti s umístěním Domu pionýrů a mládeže 

do bývalé sokolovny, která od poloviny padesátých let do druhé polo-
viny let šedesátých sloužila jako Posádkový dům armády (PDA). 
Ke změně názvu na Ševčíkova došlo v roce 1990. Název připomíná 
pobyt houslového virtuosa a pedagoga Otakara Ševčíka (1852– 
–1934) v Prachaticích, kde v letech 1903–1906 vyučoval své žáky.
Jánská 
Vznik této komunikace je spojen s výstavbou předměstí. Vznikla 
jako kolmá ulice k výpadové silnici do Volar a je zajímavé, že nepro-
bíhá v takové blízkosti hradeb, jako je tomu u zbylých okružních ulic 
(Zahradní a Hradební). Zahrady domů v severní frontě této ulice 
jsou téměř zrcadlovým obrazem zahrad náležejících jižní frontě 
domů v Dlouhé ulici. První dochovanou podobu Jánské ulice máme 
na plánu města z roku 1837. Z hlediska zástavby je zde již stav napl-
něn a zůstává v podstatě bez větších změn do konce šedesátých let 
minulého století. Název Jánská ulice se v německé podobě Johanis-
gasse sice na výše zmíněném plánu objevuje, je však vepsán doda-
tečně. Bezpečně je název doložen ve variantě Johannesgasse v roce 
1894. Vznikl patrně v souvislosti s kaplí sv. Jana Nepomuckého, 
která stojí u domu čp. 274. V letech první republiky byly užívány 
názvy Jánská ulice/Johannesgasse. V říjnu 1938 byla ulice přejme-
nována na Bayreutherstrasse a tentýž název platil i pro ulici 
Zahradní. Po skončení války ulice získala zpět český název Jánská 
užívaný dosud. Jižní strana ulice doznala během 70. a 80. let minu-
lého století zásadní proměnu, zatímco řadová zástavba na protější 
straně zůstává po mnoho desetiletí bez výraznějších změn. 
 Pavel Fencl

PRACHATICKÉ ULICE (3): Žižkova, Rumpálova, Ševčíkova, Jánská

Při představování památných stromů se z města přesuneme do osad v okolí Prachatic. 
Na „návsi“ ve Starých Prachaticích najdeme mohutnou lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), 
která byla vyhlášena památným stromem v roce 2017, a to na podnět Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, střediska České Budějovice. Záměr vyhlášení lípy 
za památný strom byl následně odsouhlasen tehdejším osadním výborem Starých Pracha-
tic. Stáří lípy je odhadnuto na zhruba 200 let, obvod kmene činí přibližně 440 cm. Strom je 

v dobrém zdravotním stavu, na svém stanovišti plní funkci nejen biologickou, ale i estetickou, protierozní 
a mikroklimatickou. Již v roce 2016 bylo provedeno odborné ošetření – zdravotní a odlehčovací řez, byly 
instalovány bezpečnostní vazby v koruně stromu a došlo k zastřešení vznikající dutiny. Na podzim 2019 byl 
proveden další zdravotní a bezpečnostní řez stromu spočívající především v odstranění prosychajících větví. 
Jedná se o dlouhověkou dřevinu s dobrou regenerační a zmlazovací schopností a s dobrou perspektivou 
do budoucna. 
Okolo památného stromu je vymezeno ochranné pásmo v rozsahu svislého průmětu koruny (kruh o polo-
měru zhruba 10 m od kmene stromu), v tomto ochranném pásmu není povolena žádná pro strom škodlivá 
činnost (např. terénní úpravy, výkopy, odvodňování), z estetického hlediska je zde nevhodné i skladování 
jakéhokoliv materiálu a mechanizace. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí

Na druhou květnovou sobotu připadá Férová snídaně 
na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. Jakou po-
dobu bude mít kvůli pandemii způsobené koronavirem le-
tošní ročník?
Nebude se jednat o obvyklý komunitní piknik, na kterém se 
loni na 193 místech republiky sešlo 8189 lidí. Letos budeme 

férově snídat doma. Ukážeme tak svůj zájem o produkty přímých pěstitelů ve svém okolí 
i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Přidejte se a posnídejte lokální a fair-
tradové dobroty v sobotu 9. května 2020!
Posnídat doma lokální a fairtradové dobroty a tím podpořit pěstitele i v období koro-
naviru je jedinou možností, jak se zapojit do Férové snídaně?

Zájemci letos mají i další možnosti:
• zúčastněte se facebookové události – vytvořena je jedna centrální událost, přidejte 

svou účast a sdílejte událost mezi kamarády, 
• přidejte si na Facebooku rámeček Snídám férově – na svůj profi lový obrázek ho mů-

žete přidat na www.facebook.com/profi lepicframes, vyberte tam Snídám férově 
od Fairtrade Česko a Slovensko,

• používejte hashtag #SnidamFerove – při sdílení svých příspěvků nebo fotek z pečení, 
nákupu nebo samotné snídaně použijte v textu také společný hashtag.

A město Prachatice navíc prý chystá dárečky?
Pokud se přidáte, můžete poslat fotografi i své férové snídaně na mail mperinkova@
mupt.cz, vylosujeme devět z vás a autory odměníme drobným dárkem. Václav Malina

Památné stromy v Prachaticích a jejich osadách

Město Prachatice připravuje rekultivaci části skládky komunálního 
odpadu Libínské Sedlo, na které již skládkování neprobíhá. Celková 
kapacita skládky je 235,9 tis. m3, loni zde bylo uloženo 7,1 tisíc m3 

odpadu. Množství ukládaného odpadu klesá z důvodu důsledněj-
šího třídění. Zbývající kapacita skládky by měla postačovat do roku 
2024.  Marie Peřinková, odbor životního prostředí

Kapacita skládky má stačit do roku 2024

Na slovíčko … s Marií Peřinkovou, koordinátorem MA21 a projektu Zdravé město

5květen 2020



Kulturní a společenský servis na květen 2020 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

USKUTEČNĚNÍ AKCÍ ZÁVISÍ NA VÝVOJI 
PANDEMIE KORONAVIRU A UVOLŇOVÁNÍ 

PŘIJATÝCH OPATŘENÍ.
SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY POŘADA-
TELŮ, PŘÍP. SI KONÁNÍ OVĚŘTE NA UVE-

DENÝCH KONTAKTECH.

GALERIE  DOLNÍ BRÁNA
Do odvolání uzavřena.
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
28. 5. – 31. 7.
Barbora a Adam Kašparových:
HEBLEDÍ
Mladí, nadaní, nadějní, realističtí, 
duchovní, opravdoví. Vernisáž proběhne 
formou komentované prohlídky s hudeb-
ním doprovodem Saxofonového orches-
tru ZUŠ Prachatice.
19. 5. (19.00)
BON SOIR!
Večer francouzské hudby a poezie
Účinkují: Nové Dechové Trio (Jaroslav 
Janutka – hoboj, Pavel Bušek – klarinet 
a Jaroslav Sebera – fagot), Drahoslava 
Satorová – klavír, Jan Matyáš – narrator.
Básně: Francis Vielé-Griffin, Gillaume 
Apollinaire, Jean Cocteau, Jacques Pré-
vert, Albert Mockel.
Hudba: Jacques Ibert, Darius Milhaud, 
Henri Tomasi, Germaine Tailleferre.

MĚSTSKÉ DIVADLO
22. 5. (19.00)
A. Goldflam: DÁMSKÁ ŠATNA
Divadelní agentura Harlekýn / Předplatné 
řady B
Která místnost v divadle je opravdu ta nej-
důležitější a kde se všechno určuje, pro-
bírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí? Tím 
tajemným, mystickým a vzrušujícím mís-
tem je dámská šatna. Skrze setkání a roz-
hovory v divadelní šatně dává komedie 
nahlédnout do osudů čt yř hereček. 
Do života Marie právě vstupuje nový muž, 
prožívá počáteční okouzlení i následné 
rozčarování. Trudu s malou dcerou zase 
již po několikáté opouští manžel. Mla-
dičká Klára přirozeně touží po roli, diva-
delním růstu i úspěchu. Nejstarší Líza řeší 
v obecnější rovině smysluplnost herec-
kého poslání. Ve čtyřech generačních rovi-
nách lze paralelně sledovat často prová-
zané osobní i profesní události.
Hrají: Dana Batulková, Daniela Kolářová, 
Evellyn Pacoláková,  Petra Tenorová.
26. 5. (19.00)
NA KOLE Z OMÁNU DOMŮ 
Cestovatelská přednáška Tadeáše Šímy.
Poté, co v roce 2018 přejel na kole Afriku, 
se T. Šíma loni vrátil do Konga. Tentokrát 
s projektem fotopastí, které v tamějším 
národním parku instaloval a které slouží 
k boji proti pytlákům. Následně se rodák 
z Prachatic přesunul do Ománu, odkud 
začala jeho 4 000 kilometrů dlouhá ody-
sea přes Arabský poloostrov. Jeho cesta 
skončila v Turecku předčasně, kde ho 
u hranic s Bulharskem zastihla pandemie. 
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění 
o setkání se slony, svatební hostině 
v Ománu, pohostinnosti v poušti Saudské 

Arábie, o půvabné Petře v Jordánsku 
či zasněženém Kypru.
Vstupenky na:
http://vstupenky.kisprachatice.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
Do odvolání uzavřeno.
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOST. SV. JAKUBA
V roce 2020 uzavřena.
Tel. 388 607 574
infocentrum@kisprachatice.cz

KINO NÁRODKA
Do odvolání nehraje. Sledujte webové 
stránky.  

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Velké náměstí 3, tel. 388 607 111
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
4.–29. 5.
VÝSTAVA, KTEROU SVĚT NEVIDĚL
Výstava výtvarného oboru ZUŠ  Pracha-
tice bude mít dvě roviny. První část před-
staví práce žáků „před koronavirem“ 
a druhá část představí práce vzniklé 
během „domácí koronavýuky.“
Výstavu je možné zhlédnout v úředních 
hodinách městského úřadu nebo virtu-
álně ze svého domácího křesla. K vidění 
budou plastiky z keramiky, krátké filmy 
natočené během výuky, kresby, malby, 
fotografie a v prostoru zavěšené postavy 
andělů. Tentokráte tak trochu jiné i virtu-
ální pojetí vernisáže přenášené na Face-
booku. 

PRACHATICKÉ MUZEUM
Veškeré expozice do odvolání uzavřeny.
www.prachatickemuzeum.cz
muzeum@prachatickemuzum.cz 

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Do odvolání uzavřeno.
www.nm.cz, tel. 388 385 715, 724 421 269
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 arte-
faktů spojených s dějinami této organi-
zace. Výstava seznamuje s rozmanitostí 
loutkového divadla v různých zemích 
a kulturách.

GALERIE NEUMANNKA
Expozice do odvolání uzavřena.
www.neumannka.com
neumannkaprachatice@gmail.com

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRACHATICE
Všechna oddělení do odvolání uzavřena.
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
4. 5. (9.00)
CO JSME ČETLI V DOBĚ KORONAVIRU
Klub přátel knihovny
Městská knihovna
5. 5. (14.00)
MÁJOVÉ HARMONIKY
Duo Penc a Tischler, Babča sbor
Program pro uživatele Domova seniorů 
M. Křišťana
7. 5. (14.00)
8. ROČNÍK COUNTRY BENEFICE
Mezigenerační přehlídky souborů
Arkády Staré radnice
13. 5.
VÝLET
Sv. Hora u Příbrami a Vrchotovy Jano-
vice – Čapí hnízdo.
Odjezd v 8.00 hodin.
15. 5. (13.00)
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Tanec, soutěže, exkurze
Azylový dům sv. Petra pro muže, Záblatí
21. 5. (10.00)
SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY
Program pro uživatele Domova seniorů 
M. Křišťana
27. 5. (14.00)
MÁJOVÝ PIKNIK S HARMONIKOU 
A PROHLÍDKOU NOVÝCH PROSTOR
Komunitní zahrada KREBUL u Štěpán-
čina parku.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
www.portusprachatice.cz
Tel.: 722 638 880
5. 5. (9.00–12.00)
Detoxikace a očista organismu může 
„chutnat“ za pomoci potravin, které máte 
na dosah s Lucií Balounovou. Nejen 
zahrada, ale i české louky a lesy nabízí 
rostliny, které mohou přispět k tomu, 
abyste se vy či vaši blízcí cítili lépe. Nau-
číte  se  používat  a  kombinovat  je 
v kuchyni – např. v pomazánkách, salá-
tech, při výrobě smoothie či jiných šťáv. 
Součástí workshopu bude opět základní 
cvičení jógy i s dětmi a možnost ochutnat 
a vyzkoušet vše, co si s paní Lucií povíme. 
Max. 20 osob. Rezervace nutná!

DDM PŘIPRAVUJE
Od 11. března 2020 máme vzhledem 
k vládnímu nařízení pozastavenou čin-
nost DDM do odvolání. Ale i v této nelehké 
době jsme aktivní. Zapojili jsme se do šití 
roušek. I když soutěže a ostatní akce jsou 
zrušené, intenzivně se připravujeme letní 
činnost. Nevíme, jak dlouho toto nařízení 
potrvá a jak to bude s aktivitami v létě, 
ale jsme připraveni se o vaše děti, jakmile 
to bude možné, postarat. Žádáme rodiče 
o shovívavost a porozumění. Sledujte naše 
webové stránky, kde vás budeme informo-
vat o znovuobnovení činnosti.

Václava Kubíčková, DDM Prachatice
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HusMuž mění termín na říjen
Článek v minulém vydání Radničního listu, který zval na duatlo-
nové závody HusMuž, bohužel pozbyl aktuálnosti záhy po vyhlášení 
nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ČR. Proto pořada-
telský tým rozhodl o přesunu závodu na 17. října letošního roku. 
Největší triatlonový závod v České republice, XTERRA CZECH, pro-
zatím zůstává u plánovaného termínu 10.–12. července 2020, 
ale jsme taktéž připraveni závod v případě nepříznivého vývoje pře-
sunout na září. 
V této době, která nepřeje kolektivnímu sportu, jsme přišli s chyt-
rou aplikací, kdy sportu chtiví nadšenci mohou různé trasy pro kolo 
i běh v okolí Prachatic absolvovat samostatně a díky zmíněné chytré 
aplikaci jsou po zvládnutí trasy připsáni na výsledkovou listinu. 
Na absolvování závodu mají závodníci vždy několik týdnů. Více 
o tom projektu najdou zájemci na https://www.xterra.cz/cs/cs-vir-
tual-race/. Michal Piloušek, ředitel závodů XTERRA

Zpracování odpadu
může vylepšit třídící linka

Zvykli jsme si na dokonalé fungování sběrného dvora, který 
provozují Technické služby města Prachatice. Město pro ještě 
dokonalejší zpracování směsného komunálního odpadu zvažuje 
vybudování třídící linky. Výhodou pro město je, že provozní 
zařízení třídící linky se bude moci umístit do haly bez staveb-
ních úprav. Naštěstí se při stavbě sběrného dvora v roce 2010 
počítalo s pořízením třídící linky a v podlaze haly byla prove-
dena stavební příprava na ukotvení požadovaného zařízení.
V letošním roce je vypsána výzva OPŽP (Operační program 
životního prostředí). Žádosti se podávají do 1. června 2020. 
Není pochyb, že by nově nainstalovaná třídící linka pomohla při 
zpracování (roztřídění) komunálního odpadu. Příprava záměru 
do stádia oznámení stavebnímu úřadu může být realizována 
i v případě, že nebude následně rozhodnuto o podání žádosti 
o dotaci. Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Zastupitelé kraje
podpořili regionální funkce knihoven
Městská knihovna Prachatice je knihovnou pověřenou výkonem 
regionálních funkcí pro region Prachaticko. V praxi to znamená, 
že 49 knihovnám v obcích a městech poskytuje různé druhy knihov-
nických služeb.
Jedná se například o pomoc při revizi a aktualizaci fondu, statistiku 
knihovnických činností, servis automatizovaného knihovnického 
systému či poskytování výměnných souborů knih. Rozvoz nových 
knih do knihoven regionu je jednou z nejdůležitějších služeb. V roce 
2019 se pro knihovny na Prachaticku nakoupilo 1591 novinek 
za 400 000 Kč a celkově je pro ně k dispozici 28 813 svazků knih. 
Již několik let nabízí středisko také audioknihy na CD nosičích, 
které získávají mezi čtenáři stále větší oblibu. Momentálně jich 
oddělení RSKIS (regionální středisko knihovnicko informačních 
služeb) nabízí 316 titulů. V regionu Prachaticko bylo rozvezeno cel-
kem 143 souborů o 9524 svazcích v hodnotě 2 403 839 Kč. Většina 
souborů byla rozvezena autem Městské knihovny Prachatice, kte-
rým jsme v regionu najeli 6073 km. Veškeré služby v rámci regio-
nální funkce pro knihovny jsou poskytovány na základě smlouvy 
mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích 
a Městskou knihovnou Prachatice a jsou financovány z dotace Jiho-
českého kraje. Na rok 2020 zastupitelstvo Jihočeského kraje schvá-
lilo dotaci na regionální funkce knihoven pro náš region ve výši 
1 336 000 Kč. Martina Becková, RSKIS MěK Prachatice

Víkend otevřených zahrad
SeniorPoint Prachatice se druhým rokem přihlásil do celostátní 
kampaně Víkend otevřených zahrad s otevřením Mezigenerační 
zahrady (Zlatá stezka 145) v sobotu 6. června 2020 od 14 hodin 
(připravuje se program a také osazování truhlíků, opravy venkov-
ního nábytku). V neděli 7. června bude otevřeno od 10 do 13 hodin 
s aktivitami (cvičení, tanec, posezení, výměna rostlin, květin, 
semen, povídání o zahradničení …) Přijďte za námi, v případě trvají-
cího nouzového stavu vstup upravíme. Hanka RH+ 

Z důvodu vládního nařízení o zákazu divadelních, hudebních, fil-
mových a dalších představení jsme byli donuceni udělat výrazné 
změny v jarní části našeho programu.
Veškeré březnové akce jsme až na jednu výjimku zrušili bez 
náhrady. Akce, které se měly odehrát v dubnu, se nám z velké části 
podařilo přesměrovat do podzimní části sezony. Máme před sebou 
květnové akce, u kterých v době uzávěrky Radničního listu nebylo 
jasné, zda se nám je povede odehrát či nikoliv, proto je najdete také 
v květnovém přehledu akcí.
Změny a náhradní termíny
Lenka Dusilová – náhradní termín 16. 9. 2020 (vstupenky zůstávají 
v platnosti)
Věra Martinová – náhradní termín 8. 9. 2020 (vstupenky zůstávají 
v platnosti)
Ester Kočičková & Moody Cat Band – ZRUŠENO (vracíme vstupné)
Čas pod psa (Komorní divadlo Kalich, předplatné řady A) – 
náhradní termín 2. 10. 2020
Kočka v orgánu (Divadlo Kalich, předplatné řady Bonus) – náhradní 
termín 17. 9. 2020
Oscar pro Emily (Divadlo Studio Dva, předplatné řady B) – ZRU-
ŠENO (vracíme vstupné)
A. Frauenberg Stand – up comedy Special 50 na 50 Tour 2020 
(nejsme pořadatelem akce) – náhradní termín 25. 8. 2020 (vstu-
penky zůstávají v platnosti)
Nemocnice na pokraji zkázy – Travesti show (nejsme pořadatelem 
akce ) – náhradní termín 7. 9. 2020 (vstupenky zůstávají v platnosti)
Kdyby nedošlo k uvolnění zavedených opatření ani v květnu, budou 
námi připravené akce s největší pravděpodobností zcela zrušeny 
a za zakoupené vstupenky bude vráceno vstupné. Prosím proto 
všechny, aby sledovali naše webové stránky www.kisprachatice.cz 
nebo náš facebookový profil.

Protože součástí vládních opatření je také nařízení o uzavření info-
center, není možné vracet vstupenky fyzicky. Pokud patříte mezi ty, 
kteří si zakoupili vstupenky na některou z výše uvedených zruše-
ných akcí, kontaktujte nás na e-mailu vhouskova@kisprachatice.cz. 
Vstupné vám bude zasláno přímo na účet. V případě, že máte vstu-
penky zakoupené on-line, bude váš požadavek předán provozovateli 
rezervačního systému, firmě Perfekt System, která vrácení vstup-
ného vyřídí.
Aktuálně máme kompletně připraven letní program v podobě jazzo-
vého open-air festivalu Jazz!Yes! a Festivalu piva Prachatice, pod-
zimní hudební a divadelní program, dojednána dětská a školní 
představení atd. Nezbývá nám než doufat v to, že se život v naší 
zemi vrátí v co nejbližší době do „zajetých“ kolejí a budeme se 
s vámi se všemi opět shledávat v našich provozech!
Kultura on-line
Přestože jsou veškerá kulturní zařízení až do odvolání pro veřejnost 
uzavřena, není nutno na kulturní život zcela rezignovat. Dovolím si 
vám přinést pár tipů, jak si užít z pohodlí domova divadla nebo kon-
certu. Zkuste navštívit třeba MALL.TV a jejich projekt „Kultura 
žije“. Najdete zde večerní živé přenosy divadelních představení, 
hudebních vystoupení nebo přednášek. Live – streamy a záznamy 
koncertů ze zavřeného klubu U Staré paní přináší webová stránka 
NECHODVEN.CZ.
Také pražská divadla, jako jsou např. Divadlo Studio Dva, Divadlo 
Palace, Divadlo v Celené, Divadlo Ungelt nebo divadlo Kalich, 
nabízí live – streamy ze svých prostor v podobě talk show, koncertů, 
čtení nebo dalších forem prezentace. 
Pokud trpíte kulturním „absťákem“, může vám tento způsob kul-
turního vyžití zpříjemnit dlouhé večery. Přeji vám kvalitní interne-
tové připojení a příjemný kulturní zážitek.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Koronavirová epidemie se dotkla také kulturního života
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V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón vyhlašovaného Ministerstvem kul-
tury České republiky, ke kterému se Prachatice každoročně hlásí již 
od roku 1993, je v letošním roce pro naše město určena účelová 
dotace ze státního rozpočtu ve výši dva miliony 30 tisíc Kč.
Kvůli restrikcím vyplývajícím z přijatých krizových opatření 
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem 
koronaviru, která zahrnují také omezení zasedání zastupitelstev 
obcí, nebylo dosud využití dotace schváleno zastupitelstvem města. 
Dle usnesení rady města z 23. března využije město Prachatice 
na obnovu jím vlastněných nemovitých kulturních památek 
ze státní dotace celkem zhruba 1,24 milionu Kč, a to na druhou 
etapu opravy a výměny oken východního průčelí Obecního domu 
a Nové radnice do Velkého náměstí, opravu sklepních prostor domu 
čp. 95 v Dlouhé ulici, opravu střechy a statické zajištění krovu domu 
čp. 62 v Křišťanově ulici, výměnu pěti špaletových oken koncert-
ního sálu základní umělecké školy čp. 110 v Husově ulici a výměnu 
střešní krytiny a úpravu vikýřů domu čp. 137 v Horní ulici.
Do obnovy těchto památek, vedle dotace z Programu regenerace, 
vloží město dle předpokladu ještě další téměř 1,9 milionu Kč.
Soukromým vlastníkům by ze státní dotace mělo být rozděleno 
740 tisíc Kč doplněných v souladu se zásadami Programu regene-
race o příspěvek z prostředků města ve výši celkem 157 tisíc Kč. 
Toto je podmíněno schválením zastupitelstvem města, jehož zase-
dání bude konáno, jakmile to situace umožní. Týká se to výměny 
oken v severozápadní a severovýchodní fasádě domu čp. 28 na Kos-

telním náměstí a opravy a výměny oken fary čp. 31 v Děkanské 
ulici.
Dostupné podklady potřebné k využití státní dotace v Programu 
regenerace byly městem dodány na Ministerstvo kultury v přede-
psaném dubnovém termínu, neboť život se přes výskyt koronaviru 
nezastavil. 
Připomínáme vlastníkům nemovitých kulturních památek 
na území Městské památkové rezervace Prachatice, kteří chtějí 
v příštím roce (2021) získat příspěvek na obnovu (nikoli moderni-
zaci) své památky, že příprava Programu regenerace na konkrétní 
rok (2021) začíná již na podzim předchozího roku (2020), kdy 
město v listopadu podává Ministerstvu kultury podklady potřebné 
k zařazení města do Programu regenerace. Kdo tedy chce v příštím 
roce realizovat obnovu kulturní památky na území městské památ-
kové rezervace s využitím příspěvku z Programu regenerace, musí 
již letos nejpozději v září–říjnu kontaktovat MěÚ Prachatice, odbor 
stavebně správní a regionálního rozvoje, kterému oznámí svůj 
záměr, sdělí předpokládané rozpočtové náklady a opatří si zde 
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče tak, aby všechny 
tyto náležitosti mohly být na přelomu října a listopadu zpracovány 
do podkladů pro Ministerstvo kultury a jemu odeslány. Možnost 
vlastníků získat příspěvek je závislá nejen na jejich vlastní aktivitě 
v souvislosti se včasným zajištěním potřebných podkladů, nýbrž 
také na výši státní finanční podpory v Programu regenerace přidě-
lené městu.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

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 kulturní památky ve vlastnictví 
České republiky. Představuje formu kompenzace za omezení souvi-
sející 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 téměř 
1,1 milionu Kč. Pro podávání žádostí o finanční podporu formou 
účelových příspěvků město Prachatice v únoru prostřednictvím 
rady města vyhlásilo jedno kolo. Následně v březnu došlo k vyhod-
nocení podaných žádostí a byly navrženy výše příspěvků jednotli-
vým vlastníkům. Dne 23. března byly žádosti projednány radou 
města, která schválila podání návrhu města Prachatice Ministerstvu 
kultury na přidělení účelových finančních příspěvků z programu 

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 Prachatic, 
kde město Prachatice první etapou zahájí provádění udržovacích 
prací na hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla (celkové náklady 
786 tisíc Kč, z toho navržený příspěvek 417 tisíc korun), v Prachati-
cích dále soukromý vlastník opraví fasádu budovy původně špý-
charu bývalého knížecího pivovaru (celkové náklady téměř 167 tisíc 
Kč, z toho navržený příspěvek 100 tisíc korun), Řepešínu, kde sou-
kromý vlastník provede statické zajištění jihovýchodního štítu sto-
doly zemědělské usedlosti čp. 43 (celkové náklady 100 tisíc Kč, 
z toho navržený příspěvek 80 tisíc korun), Krejčovic, kde Spolek pro 
obnovu krejčovické kaple bude šestou etapou pokračovat v obnově 
kaple sv. Josefa (celkové náklady 180 tisíc Kč, z toho příspěvek 
140 tisíc korun), Těšovic, kde soukromý vlastník obnoví střešní kry-
tinu venkovské usedlosti čp. 14 (celkové náklady 563 tisíc Kč, z toho 
navržený příspěvek 360 tisíc korun).

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Program regenerace městské památkové rezervace v roce 2020

Příspěvky získají také památky v Řepešínu, Krejčovicích a Těšovicích

Videopozdravy od nás pro vás
Nový pořad v kabelové televizi Videopozdravy od nás pro vás přinesl 
Krizový štáb města Prachatice. V nouzovém stavu jej můžete sledovat 
každý týden v městském vysílání JVP Jana Voldřicha.
V pořadu vystupují dobrovolníci od dětí po seniory, ale i živá zví-
řátka. Je určen zejména vám, prachatickým spoluobčanům, 
ale i našim příznivcům. Nabízíme vstupy amatérům i profesionálům, 
soutěže, cvičení, tanec, aktivizace … Neupřednostňujeme nikoho. 
Kdo se přihlásí či byl osloven a měl odvahu, chuť udělat v této těžké 
době něco pro druhé, vystupuje s tím, co umí. Tečkou za každým 
pořadem je pozdrav od umělců, našich přátel (např. Petr Forman, 
Michal Dlouhý, Hynek Čermák). Za tvůrce programu velmi děkuji 
a vážím si všech, kteří se do našeho projektu zapojili.
Videopozdravy od nás pro vás zasíláme na DVD také partnerským 
městům, do jejich sociálních zařízení, ale také do sociálních zařízení, 
se kterými město úzce spolupracuje. 
A že nevíte, o co jde? Podívejte se na www.prachatice.eu či na Face-
book. Hanka Rabenhauptová, garant

Maxík jezdí v „nouzovém“ režimu
Taxík Maxík je připraven před-
nostně pro naše osady a osoby 
starší 65 let věku, které si jinak 
dopravu zařídit nemohou, pro 
osamocené seniory, nemocné 
a osoby se zdravotním postiže-
ním. Službu nabízí město Pracha-
tice. Můžete si ji objednat den 
dopředu na telefonu 388 607 607.
Službu zajišťuje profesionální 
sociální pracovník. A kam vás 
může odvést? V nezbytně nutných 
případech k lékaři, na nákupy, na poštu … Po dobu nouzového stavu 
nabízíme tuto službu v době od 8 do 10 hodin s již zmíněnou nutností 
objednání den předem. Požadavky budeme vykrývat dle objednávek. 

Petra Popová, Hana Rabenhauptová
Krizový štáb města Prachatice
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Jako nezisková organizace, která pomáhá rodinám nejen v Prachati-
cích, jsme v poslední době svědkem neobvyklé vlny solidarity a vzá-
jemné lidské pomoci. Ani naše pracovníky nezastavil nouzový stav 
a služby se snažíme poskytovat podle aktuální situace a možností. 
RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO nabídlo hlídání dětí, které 
zejména zdravotníci využívali od první chvíle. Hlídání dětí probíhá 
v malých skupinách (maximálně tři děti) pod dohledem zkušených 
pečujících osob.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB I. P. 
sice muselo být uzavřeno kvůli vládnímu nařízení, pracovníci však 
zůstali v kontaktu s dětmi díky online komunikaci přes Facebook, 
Instagram či Messenger. 
Také KRIZOVÉHO CENTRA – Centra pomoci rodině a dětem se 
dotkla opatření vlády, avšak nedošlo k uzavření této služby. I nadále 
byla dostupná v této nelehké době, a to i pro online konzultace 
(e-mail, chat) nebo denně od 8 do 16 hodin na tel. čísle 736 213 002. 
Naši krizoví interventi jsou zde pro vás, pokud si potřebujete popo-
vídat o nárocích/dopadech spojené s koronavirem nebo jiných 
životních situacích. Krizové centrum se podílelo také na šití roušek 
(uskupení PŠÍK) pro nemocnici a kolegy z jiných sociálních služeb 
na Prachaticku. 
V RODIČOVSKÉM PROGRAMU SEMAFOR se od počátku mimo-
řádných opatření snažíme být s rodinami v kontaktu alespoň na 
telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí. Když bylo 
potřeba, zapojili jsme se do šití a distribuce roušek. V současné situ-

aci se soustředíme na rozvoz potravinové pomoci nebo hygienic-
kých potřeb. Komunikujeme o problémech, které přinesly události 
spojené se šířením koronaviru - snažíme se naslouchat a v rámci 
možností poradit, případně pomoc zprostředkovat. I když komuni-
kujeme na dálku, snažíme se být rodinám stále nablízku.
Nezahálel ani tým KYBERKRIMINALITY a dobrovolníci. Naše sna-
žení začalo tím, že jsme zvedli rukavici a zapojili se do celorepubli-
kové akce ohledně tisku ochranných štítů tím, že naše malá 3D tis-
kárna, která do téhle doby tiskla drobnosti pro radost dětem, 
vytiskla prvních pár základů pro budoucí štíty, které jsme po ama-
térské kompletaci předali zdravotníkům. Propojili jsme se s dalšími 
čtyřmi lidmi v různých městech, kteří u sebe doma nebo v práci tisk-
nou plastový základ štítů (jeden z nich je důchodce, který nemůže 
chodit) a my vše svážíme a kompletujeme v našich prostorách. 
Nadace ČEZ schválila za pět hodin (!) od podání naši žádost, díky 
které budeme hradit filament – materiál na výrobu štítů, který roz-
dáváme těm, co tisknou. Místní prachatická lékárna nám zdarma 
dodala několik desítek metrů gumy, důležité pro dobrou fixaci štítu 
na hlavě, a dále nedostatkovou desinfekci.
K 8. dubnu 2020 jsme vyrobili 300 štítů, které jsme rozdali v Pra-
chaticích nebo rozvezli do okolních měst. Celkem sedm tiskáren má 
za sebou 700 hodin práce, spotřebovaly k tomu 15 kg filamentu.
Jsou to malé kapky do velkého moře problémů, které nás teď obklo-
pují. Ale pro nás důkaz toho, že lidé jsou stále lidmi a umí si pomá-
hat. Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o. p. s.

Po vyhlášení nouzového 
stavu, k němuž došlo 
s cílem omezit šíření 
n e m o c i  c o v i d - 1 9 , 
se Český červený kříž 
jako podpůrná organi-
zace veřejné správy zapo-
jil do pomocných a pre-
v e n t i v n í c h  a k t i v i t 
na území ČR.
Oblastní spolek ČČK Pra-
chatice nabídl  dovoz 
nákupů či vyzvednutí 
léků seniorům a lidem 
z ohrožených skupin, 
tuto službu jsme realizo-
vali po celém okrese i pro 
klienty Domova seniorů 
Mistra Křišťana v Prachaticích. Zapojili jsme se též do distribuce 
potravinové pomoci ve spolupráci s městem Prachatice.
Naše členky se připojily k dobrovolným švadlenkám. Díky tomu 
jsme zprostředkovali přes 1000 roušek pro Horskou službu, Vodní 
záchrannou službu, Dům s pečovatelskou službou Brloh, město 
Prachatice a jiné organizace. Členky je distribuovaly ve svém sou-
sedství a do Penny marketu pro pracovníky či veřejnost. Zpro-
středkovali jsme i ochranné štíty pro SDH Svatá Maří a zapůjčili 
vybavení pro složky IZS působící na státní hranici.
Díky tomu, že v našich řadách působí kvalifikovaní dobrovolníci, 

jsme mohli vypomoci 
v třídicím stanu v Nemoc-
nici Ústí nad Labem, pra-
chatické nemocnici a na 
l i n c e  p s yc h o s o c i á l n í 
pomoci.
S dobrovolníky z korona-
virus.report jsme spolu-
pracovali na pilotním 
projektu podpůrného sys-
tému pro samosprávu, 
kter ý pomáhá zajistit 
informovanost občanů.
K aždá podpor a však 
potěší i nás. Díky Portusu 
P r a c h a t i c e ,  o .  p .  s . 
a grantu Nadace Karel 
Komárek Family Founda-

tion jsme naše dobrovolníky vybavili ochrannými osobními pro-
středky, respirátory, rouškami, štíty, rukavicemi, dezinfekčními 
gely na ruce i dezinfekcí na pomůcky. Náš pitný režim podpořila 
CocaCola.
Český červený kříž:
– nadále nabízí pomoc s nákupy či vyzvednutím léků, stačí zavolat 

na 724 367 840, 
– nabízí doučování online, více na https://zvladnemeto.cerveny-

kriz.eu/doucko/.
Zuzana Pelikánová, ředitelka Úřadu OS ČČK Prachatice

Vedle internátu Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy v ulici Zlatá Stezka č. p. 139 je 
umístěno sousoší Mládí od akademického sochaře Miroslava Rabocha. Sestává ze dvou samostatně stojí-
cích figur v životní velikosti, dívky v přiléhavé dlouhé sukni a chlapce v texaskách. Obě postavy jsou nad 
úrovní pasu bez oblečení (na snímku Jiřího Srcha).
Stav sousoší již nebyl dobrý, kromě silného znečistění nánosy mechů, řas a lišejníků a dalších běžných 
nečistot vykazovalo také zásadní mechanická poškození. Z pravé paže dívky se dochoval pouze fragment. 
Chlapec měl trhlinu v pravé paži, uvolněný materiál v oblasti podpaždí a chybějící palec pravé ruky.
V letech 2019 a 2020 bylo sousoší kompletně opraveno prachatickým restaurátorem Vojtěchem Machem-
-Žižkou. V loňském roce plastika dívky, letos socha chlapce. Letošní realizace vyšla na 29 tisíc korun, při-
čemž ji zcela kryl příspěvek Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Portus Prachatice pomáhá v nouzovém stavu nejen rodičům

Český červený kříž v čase koronaviru

Mládí je v plné kondici
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Žáci a učitelé se do projektu BEACON – Maják – na ZŠ Národní zapo-
jili již v minulém školním roce. Projekt je zaměřený na úspory ener-
gií a klimatické změny. S tím samozřejmě souvisí i úspora finanč-
ních prostředků školy, potažmo zřizovatele, tedy města. Učitelé byli 
nejprve proškoleni a seznámeni s možnostmi, jak ve školách přispět 
ke snižování klimatických změn. Každá škola získala zdarma kufřík 
s měřicími přístroji. Úkolem žáků bylo měřit ve škole na různých 
místech minimálně po dobu pěti dnů teplotu, osvětlení a koncent-
raci CO2. Koordinátoři projektu přijeli do školy, dětem vše před-
vedli a především je 
seznámili s hygienickými 
normami, kter ým by 
naměřené hodnoty měly 
odpovídat. Dozvěděly se 
také, jak správně větrat. 
Výsledky byly zazname-
n á v á ny  d o  t a b u l k y, 
ze které vyšlo najevo, 
že se ve škole zbytečně 
p ř e t á p í .  V z h l e d e m 
k tomu, že je ve škole 
možnost regulovat každé 
topné těleso, snažíme se 
o nápravu. Dalším velmi 
zajímavým zjištěním 
bylo, že pokud se ve třídě 
dostatečně nevyvětrá 
k a ž d o u  p ř e s t á v k u , 
naměřené hodnoty kon-
centrace CO2 začnou 
brzy překračovat povolenou normu. To děti oslovilo ze všeho nej-
více a měřič od té doby používají téměř každý den. 
Součástí projektu byla i návštěva učitelek z partnerské školy 
v německém Hannoveru. Děti jim německo-anglicky vysvětlily, 
co jsme dělali my, přednesly výsledky měření. Kolegyně nás sezná-
mily s jejich aktivitami, především s Klimatickým dnem, který jsme 
společně uskutečnili v říjnu. Právě v době konání Klimatického dne 
se uskutečnila také stáž zúčastněných učitelů a ředitelů škol z české 
strany v Německu. Z některých měst přijeli i zástupci samosprávy. 
Prohlédli jsme si pasivní stavbu vzdělávacího centra, navštívili 

školní laboratoře, dozvěděli jsme se, jak některá německá města 
motivují školy a jejich žáky k šetření energiemi a přispívají tak 
ke snižování klimatických změn. Zatím poslední akcí byla na pod-
zim konference v Praze, na které se diskutovalo o tom, jak výchovu 
ke změně klimatu zařadit do osnov, co pro podporu činností, které 
s tím souvisejí, může udělat městská samospráva, co stát. Za Pracha-
tice jsem na této konferenci vystoupila společně s paní ředitelkou 
Bolkovou a prezentovaly jsme, co Prachatice a naše škola v této 
oblasti již dokázaly. První dubnové dny měly na naší škole proběh-

nout semináře pro uči-
tele a zástupce samo-
správy z Jihočeského 
kraje, kteří by se chtěli 
také zapojit. Vzhledem 
k nařízené karanténě se 
semináře neuskutečnily.
BEACON je celoevropský 
projekt zaměřený na kli-
matické změny, v jehož 
rámci mají možnost zís-
k a t  n o v é  z n a l o s t i 
a finanční prostředky 
nejen školy, ale také 
městské samosprávy. 
Prachatice jsou jedním 
z mála evropských měst, 
kde jsou do projektu 
zapojeny nejen školy, ale 
právě i městská samo-
správa. Nyní se nabízí 

možnost vstoupit do iniciativy European City Facility. V rámci této 
iniciativy budou místní samosprávy podporovány v rozvoji vhod-
ných investičních konceptů a mobilizaci financování v oblasti udrži-
telné energie. Iniciativa bude poskytovat finanční podporu (granty 
ve výši až 60 tisíc eur) a přispívat k vytváření kapacit umožňujících 
evropským obcím a místním samosprávám přetvářet jejich energe-
tické a klimatické strategie ve skutečné investice. Pevně věříme, 
že se Prachatice zapojí a pomohou tak nejen zlepšit životní pro-
středí, ale zároveň na investice s tím spojené získají potřebné 
finanční prostředky. Dagmar Kozlová, ZŠ Národní

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je naše škola, stejně jako všechny 
ostatní, téměř již dva měsíce zavřená. Ze dne na den se z rodičů stali 
učitelé, učitelky, vychovatelky školní družiny, asistentky, kuchařky 
školní jídelny, uklizečky, psychologové, speciální pedagogové a byli 
postaveni do zcela nové situace domácího vzdělávání. A to ve chvíli, 
kdy mají obavy o zdraví své a svých nejbližších, mnozí rodiče řeší 
existenční problémy, organizaci práce z domova a vzdělávání svých 
dětí. Hodně rodičů vedle výuky svých dětí zvládá svoji práci a nová 
situace pro ně není vůbec jednoduchá. A za to jim všem patří obrov-
ské poděkování a ubezpečení, že víme, jak se snaží a dělají, 
co mohou. Věřte však, že i pedagogové se museli vyrovnat s mnoha 
novinkami a hledali cestu, jak vzdělávat na dálku. Cesta nebyla 
ze začátku jednoduchá a i díky diskusi s rodiči a jejich připomínkám 
jsme našli způsob, jak vše nejlépe zvládnout. Děti 10. března odchá-
zely ze školy s tím, kde najdou potřebné informace pro domácí 
učení, učitelé se velmi brzy domluvili na systému strukturovaného 
týdenního plánu, který má každá třída na svých webových strán-
kách. Za nějakou dobu, kdy bylo jasné, že domácí výuka potrvá delší 

dobu, jsme si ujasnili, že si nevystačíme jen se zadáváním domácích 
úkolů. Učitelé začali vytvářet výukové prezentace, pracovní listy, 
hledali výukové filmy a různé internetové aplikace, které by dětem 
v jejich výuce pomohli. Začali jsme používat mnoho prostředků 
online výuky jako je Google classroom, skype, seesaw.me, messen-
ger, whatsapp, youtube a další. Využíváme výuku přes náš školní 
systém Bakaláři, kde máme také možnost zaznamenávat zpětnou 
vazbu od žáků.  Ta je pro nás velmi důležitá a učitelé dostávají velké 
množství vypracovaných úkolů, které opravují a posílají zpět. Mys-
lím, že jsme také našli míru v tom, abychom děti nepřetěžovali, 
redukovali jsme učivo a zadáváme dobrovolné úkoly. Snažíme se 
vyhovět i dětem, které nemají možnost využít online výuky, pro tyto 
děti bylo zřízené místo ve škole, kde si mohou bezpečně vyzvednout 
vytištěný učební materiál.
Ráda bych učitelům touto cestou poděkovala za jejich náročnou 
práci. Věřím, že tato nová zkušenost nás všechny obohatí, 
ale i přesto se nám po žácích stýská a už se moc těšíme, až je přiví-
táme ve školních lavicích.  Hana Bolková, ZŠ Národní

Vážení rodiče,
této informaci věnujte náležitou pozornost. V dubnovém čísle jste se 
dočetli, že se ve druhém týdnu měsíce května bude konat zápis do Mateř-
ské školy Prachatice klasickým způsobem. Ale v souvislosti s mimořád-
nými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavi-
rem a onemocněním covid-19 dochází ke změně.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou od 2. května 2020 

do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
Žádosti lze podat datovou schránkou (adresa MŠ Prachatice: xe6kxgu), 
e-mailem s elektronickým podpisem (msprachatice@seznam.cz), poš-
tou. V krajním případě osobním podáním ve škole, a to na základě tele-
fonické domluvy s ředitelkou školy (723 204 516).
Děkujeme vám za pochopení.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ

Celoevropský projekt BEACON v ZŠ Národní a v Prachaticích

Domácí vzdělávání na Národce

Pozor: Zápis do mateřské školy bez dětí
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v březnu 2020

Kryštof Kaňka
Alex Pícha

Michal Roháček

Jarmila Pešková, matrikářka

V březnu 2020 se v Prachaticích narodilo 17 dětí. Z celko-
vého počtu bylo sedm chlapců a 10 děvčat. U děvčat se 
opakovalo dvakrát jméno Adéla,  u chlapců  bylo každé 
jméno jedinečné. Děti s  trvalým pobytem v Prachaticích 
jsou tři a ke zveřejnění jména a příjmení v tisku dali rodiče 
souhlas:
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SeniorPoint Press
míří k vám

SeniorPoint Prachatice přišel se zajímavým 
nápadem, speciálním číslem SeniorPoint 
Pressu 2/2020 (na druhé čtvrtletí), který 
vychází za podpory města Prachatice. Bulle-
tin míří především k seniorům a do zařízení, 
kde pečují o seniory (domy s pečovatelskou 
službou, Domov seniorů Mistra Křišťana, 
Domov Matky Vojtěchy, hospic), ale i k paci-
entům na oddělení následné péče v pracha-
tické nemocnici, do domácností i přátelům 
z partnerských měst.
Úvodník v bulletinu od Kláry Kavanové Muš-
kové představujeme projekt, který může 
i v této době pomoci – Nejsi v tom sám! spo-
lečnosti Portus Prachatice. Krátce se vracíme 
k Evropské dobrovolné službě, informujeme 
o Občanské poradně, která radí dál, snad 
potěší i strana fotopozdravů a dalších důleži-
tých informací, vyhlášení soutěže FOTO 
z ARCHÍVU či hádanka nebo akce, které se 
bez ohledu na nouzový stav připravují.
Děkujeme dobrovolníkům za podporu pří-
pravy bulletinu a městu Prachatice společně 
s ředitelem společnosti KreBul za distribuci. 
Těšíme se na zpětnou vazbu. Napište si 
o SeniorPoint Press na seniorum@prachatice.
eu (můžeme poslat poštou či elektronicky).

Hanka RH+ Rabenhauptová

Nejčastější mýty o „sociálce“
Sociální pracovnice, které působí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Prachaticích, 
se  mnohdy u svých klientů setkávají s očekáváními, která jsou mylná. Často jsou postavena 
na základě toho, jak je činnost „sociálky“ představována ve filmech a seriálech.
Jaké jsou časté mýty, které o práci OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí) mezi 
lidmi kolují?
1) Sociálka odebírá děti. Žádný zákon nedovoluje pracovnici OSPOD odebrat dítě z rodiny. 

Tak může učinit pouze a jedině soud. 
2) Sociálka se přijde podívat, co máme v lednici a jestli máme uklizeno. Pokud nepořá-

dek nebo nedostatek jídla neohrožuje dítě na zdraví či na životě, pak sociální pracovnice 
prakticky vůbec nezajímají. 

3) Sociálka má tabulku s parametry, jak vypadá správná výchova. Neexistuje žádný uni-
verzální návod, v kolik má dítě chodit spát, co má snídat a na co se dívat v televizi. O tomto 
má právo rozhodovat pouze rodič. Samozřejmě pokud se nejedná o extrémy, které by 
děti ohrožovaly na vývoji a zdraví. 

4) Sociálka rozhodne, u koho bude dítě po rozchodu rodičů. Kdo bude pečovat o dítě, 
je pouze na dohodě rodičů. Pokud se nedokážou domluvit, nezbývá jiná možnost, než 
aby soud určil, který z rodičů bude o dítě po rozvodu pečovat. Určitě o tom nerozhoduje 
sociální pracovnice.

5) Sociálka je vždy na straně matky. Úkolem sociální pracovnice je stát na straně dítěte. 
Jeho blaho musí stavět na první místo. Logicky se tak někdy může dostat do střetu s přá-
ním rodiče. Nikdy však nestranní jednomu z rodičů, ale pouze dítěti.

Jen rodiče mají rodičovskou odpovědnost a jsou experti na výchovu. OSPOD, respektive 
sociální pracovník je odborník na proces. Michaela Traore

Seniory podpořila přemožitelka La Manche
Město Prachatice se v únoru 
se svými senzačními seniory 
zapojilo do celostátní kam-
paně Přeplav svůj La Man-
che. Výsledek? Senioři pře-
plavali La Manche více než 
čtyřikrát! Do kampaně se 
zapojilo 78 plavců, kteří upla-
vali 139,475 km. Akci navští-
vili i senioři s vnoučaty. Nejú-
spěšnějším a nejvytrvalejším 
sportovcem se stal Oldřich 
Lhoták, z žen Drahomíra 
Veleková.
V rámci kampaně se konaly 
závody, ve kterých vyhrál 
n a  č a s  O l d ř i c h  L h ot á k 
(na snímku Karla Raben-
h a u p t a ) .  V y n i k a j í c í h o 
výsledku dosáhl i místosta-
rosta Miroslav Lorenc, který plaval, nezávodil (byl rozhodčím). Z mužů si vedli velmi dobře 
i pánové Klesar, Kolafa, Jiroušek, Hrůza, Švancar, mezi ženami Naďa Čejková a těsně za ní 
Jaroslava Šichová. Děkujeme Zdeňkovi Krejsovi za řízení celé akce, která byla při zahájení 
podpořena v rámci projektu Obec přátelská seniorům 2020. Všem příchozím byl navíc 
nabídnut individuální kurz první pomoci. Dále jsme se spojili s handicapovanou plavkyní 
Markétou Pechovou, přemožitelkou La Manche, která podpořila  prachatické seniory při 
plavání (objevila se na diplomech pro účastníky i závodníky, které byly s malým zpožděním 
rozeslány účastníkům spolu s plavenkami na léto 2020). Hanka Rabenhauptová, garant

Nabídka pro děti přírodovědných kroužků DDM a další zájemce
Ahoj, krásný den.
Zdravím tě a tvé rodiče v době covidškoly. Věřím, že se pilně učíš a zároveň si užíváš volno.
Mám pro tebe zajímavý námět na využití volného času. Náš společný projekt fotografování zeleně během celého roku se trochu zadrhl. Na začátku 
každého měsíce jsme společně fotografovali vybrané stromy a zajímavosti v zeleni města. Nabízím ti možnost pokračovat v našem projektu osobně 
či za pomoci rodičů.
Fotografuj mobilem, fotoaparátem probouzející se jaro kolem nás. Cokoliv, co tě zaujme. V lese, na zahradě, před domem, vše co upoutá tvou pozor-
nost. Může to být probouzející se pupen stromu, květ, list, celý strom, keř, rostlina. Fotografie se stručným popisem místa pošli na e-mail ddm@ddm-
-prachatice.cz. Všechny fotografie uschovám a budou použity v rámci výstavy Zeleň a město v prosinci letošního roku.
Těším se na tvé obrázky.  Jirka Machart, vedoucí přírodovědných kroužků
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V nouzovém stavu nejde rozhodovat bez myšlenky a bez respektu
Petra Popová – tajemnice krizového štábu a bezpečnostní rady 
města Prachatice

Rodačka z Rychnova nad Kněžnou (*1977).
Vzdělání: Základní škola Doudleby nad Orlicí, Střední průmyslová 
škola strojnická Rychnov nad Kněžnou (maturita 1995), Veřej-
něsprávní akademie v Brně (1997).
Děti: syn Tomáš (*1998), dcera Adéla (*2002)
Koníčky: Zbývá jí čas jen na procházky se psem.
Pracovala v Rychnově nad Kněžnou ve firmě, která měla výhradní 
zastoupení Zlatokovu Trenčín (kancelářské a úřednické práce). 
Po přestěhování nastoupila v lednu 2007 na Městský úřad Pracha-
tice (referent odboru vnitřních věcí, vedoucí provozního oddělení, 
v listopadu 2015 kývla na vedení agendy krizového řízení).

Proč jste se z Orlických hor přestěhovala na Prachaticko?
 Přestěhovali jsme se, protože se sem vdala moje sestra, tak aby-
chom nebyly bez sebe. Mám to tady ráda, Šumava je krásná. 
Ale chybí mně tady rodný dům, rodinné hnízdo. Orlické hory jsou 
pořád moje domovina.

A nechybí vám taky technicky zaměřené povolání spojené 
se strojařinou?
 Kdepak. Jako vedoucí provozního oddělení zvládám práce růz-
ného druhu. Tím, že jsem strojař, dokážu tohle skloubení zúročit. 
Jsem technicky zaměřená, což se mi hodí a baví mě to.

Jenže už víc než měsíc vás naplno zaměstnává krizové řízení. 
Nouzový stav kvůli pandemii koronaviru vyhlásila vláda ČR 
12. března 2020. Co se dělo bezprostředně poté?
 V takových případech okamžitě na pokyn starosty, který je před-
sedou krizového štábu a bezpečnostní rady, svolávám krizový štáb, 
a to buď v celém rozsahu jednadvaceti lidí nebo jen určité členy 
podle povahy mimořádné situace. Krizový štáb zasedl poprvé 
13. března ve složení bezpečnostní rady, protože v ní jsou obsažené 
všechny složky, které byly potřeba – hasiči, záchranka, policie, 
město. Vláda začala s vyhlašováním mimořádných opatření, která 
musíme plnit. Město se jako zřizovatel musí postarat nejen o obyva-
tele, ale taky o řadu institucí. Navíc Prachatice jako obec s rozšíře-
nou působností mají na starost ve svém správním obvodu více než 
33 tisíc lidí ve 45 obcích, včetně Prachatic.

O uzavření mateřských škol nebo knihovny jste rozhodli ještě 
před vyhlášením nouzového stavu. Předvídavost?
 Ráno jsme se dohodli, že z pozice zřizovatele vše zavřeme a mimo-
řádné opatření  vlády dorazilo odpoledne. Věděli jsme, že musí 
následovat nějaké kroky, navíc veřejnost volala po reakci na dění 
v regionu, kde se prudce zvyšovaly obavy z možné nákazy nemocí 
covid-19 především kvůli občanům vracejícím se ze zimní dovolené 
v Itálii. Máme zpracované krizové plány, máme zmapované území, 
takže jsme věděli, jaká opatření musíme udělat, Vláda nevláda … 
Nouzový stav v takovém rozsahu tady ještě nikdo nezažil.

Na jeho začátku se stále opakovalo: Roušky, roušky, roušky.
 V pondělí doporučení, aby lidé používali roušky, jenže nikde 
nebyly. Ve čtvrtek už bylo jejich nošení na veřejnosti povinné. Naří-
zení lze vydat tehdy, jestliže je splnitelné. Nemůžete říct: Od zítřka 
budete chodit ve skafandrech, když skafandry nejsou. To samé bylo 
u roušek. Vědělo se, že nejsou, takže jsme nejdřív mohli doporučit, 
požádat. Dva dny je šili všude možně, pak už byla vláda schopná 
vyhlásit povinnost s tím, že kdo nemá roušku, má si dýchací cesty 
zakrýt třeba šátkem nebo šálou. Zpočátku ale pro nás bylo nejhorší 
sehnat dezinfekci, což se podařilo ještě předtím, než vláda stáhla její 
zásoby. S kolegy z dalších okresů Jihočeského kraje jsme jako „kri-
záci“ super tým a už se zhruba týdenním předstihem jsme očeká-
vali, jakým směrem se bude situace vyvíjet, a tak jsme se naštěstí 
stačili dezinfekcí trochu předzásobit. Momentálně máme úplně 
všechno. Přesto náš krizový štáb čelil kritice z nečinnosti. Bohužel 
také od lidí, kteří by o jeho fungování měli něco vědět …

Když se ohlédnete za uplynulým měsícem. Co se vám vybaví?

 Opravdový zápřah. Třeba 20 hodin denně. A taky super tým 
kolem mě. Někteří lidé mě překvapili, jiní ne. Některá opatření, 
která se musela učinit i tady na úřadě, se setkala s razantní odezvou, 
následné požadavky na zabezpečení pracovišť vyvolané ať už stra-
chem nebo počáteční panikou byly ne zrovna v daném čase a místě 
splnitelné. Třeba na trojkové respirátory. Nejhorší, strašně hek-
tický, byl první týden. Všechno zúřadovat – nařízení hejtmanky 
kraje, nařízení vlády, omezení v dopravě. Nařízení šlo jedno za dru-
hým. Co se zavírá, co se nesmí, kde se můžete pohybovat, kde platí 
omezení svobody pohybu. Do toho nařízení hygieny, sledovat počet 
a výskyt nakažených … Pak se začaly zavírat hranice … A nemůžete 
se zavděčit všem. Jsem pověstná tím, že chci „papír“ – usnesení, 
nařízení na papíře. Tím, že lidé slyšeli něco v médiích dřív, než roz-
hodnutí vstoupila v platnost, docházelo k nedorozuměním a zmat-
kům. Musím konat na základě legislativy, ne podle médií.

Každé vaše rozhodnutí je spojené se zodpovědností. A musí být 
podložené znalostmi. Kde jste je získala?
 Tajemník krizového štábu musí mít zvláštní odbornou způsobi-
lost. Což mimo jiné znamená složit náročnou zkoušku ze širokého 
spektra nejrůznějších oblastí, protože krizové řízení zasahuje 
do gesce snad všech našich ministerstev – ochrana obyvatel, nou-
zové stavy, povodně, armáda, policie, zdravotnictví, záchranka, 
doprava, životní prostředí … – na co si vzpomenete. Musíte znát 
48 zákonů a prováděcích předpisů. Zkoušku jsem úspěšně zvládla 
v prosinci 2016. Kdybych se bála zodpovědnosti, tak tohle nemůžu 
dělat. Taky jde o to mít respekt a myšlenku. Baví mě, že u téhle práce 
musím přemýšlet. Nemám ráda monotónní práci. Jak nás při jed-
nom setkání upozornila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Dana Drábová: „Milí krizáci, každé vaše rozhodnutí 
bude nakonec vždycky špatné. Pamatujte si to.“ Po boji je prostě 
každý generál, a tak pár dní po rozhodnutí třeba uslyším: „Kdy-
byste koupila lepší dezinfekci, neměli bychom z ní tak suché ruce.“ 
Ale v krizové situaci za ni byli všichni rádi.

Vracíme se od nouzového stavu k normálu?
 Dobrý signál je, že se rozvolňují nařízení, opatření se postupně 
změkčují. Ovšem nouzový stav platí do konce dubna. Jestli bude 
ještě prodloužený, to si netroufám odhadnout. Jsem věčný optimi-
sta, tudíž věřím, že velmi brzo budeme všichni zdraví a budeme se 
bez roušek radovat z přicházejícího léta. Důležité je, že jsme 
pomohli a pomáháme.  Vyptával se Václav Malina. 
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