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Starostův 
sloupek
Život se z pohledu 
různých nedávných 
omezení začíná 

u nás v Prachaticích, stejně jako v naší zemi 
a Evropě, pomalu vracet do normálu. Nic-
méně, jak mám možnost mluvit se zástupci 
některých fi rem, které mají své výrobní zá-
vody nejenom u nás, následky krize nemusí 
být zrovna malé.
Práce v některých odvětvích skutečně ubývá, 
začínají se sčítat ztráty a s obavami se hledí 
do budoucnosti. Samozřejmě ani naše město, 
coby instituce, a jeho městské fi nance toho 
nezůstanou ušetřeny. Snažili jsme se jako 
starostové a primátoři celé České republiky 
společně s vedením Svazu měst a obcí a ně-
kterými politiky dosáhnout toho, aby vláda 
ČR přehodnotila své rozhodnutí převést ně-
které fi nanční dopady také na města. To se 
snad částečně podařilo a vláda přislíbila, 
že by všechna města v naší republice měla 
obdržet určitý jednorázový kompenzační fi -
nanční bonus. Je to určitě dobře. Nicméně 
i tak bude dopad covidové krize v našem 
městském rozpočtu citelný. Odhady se různí 
a začínají od cca 15 milionů korun výše. 
A takto to může být pravděpodobně i několik 
následujících let.
Je bohužel zřejmé, že některé plány a pro-
jekty budou muset být odloženy. Nechceme 
však neúměrně přilévat oleje do ohně a bez-
hlavě zastavit všechny naše investice, to by 
ekonomiku utlumilo ještě více. Naprostou 
většinu letošních investic dokončíme bez 
omezení. Ty následující budeme muset mno-
hem citlivěji zvažovat. Je zřejmé, že jich bude 
v následujících letech méně a budeme muset 
opět více začít šetřit.
Měl jsem možnost být součástí vedení města 
i po krizi v roce 2008 a také jsme to zvládli. 
Navíc tato krize nemusí být vůbec tak hlu-
boká a dlouhá jako ta minulá. Snažme se hle-
dět do budoucnosti s optimismem. Společně 
zvládneme i tuto!
Krásné prázdniny a příjemnou dovolenou 
všem.

Martin Malý, starosta města Prachatice

Změny klimatu, nízká hladina podzemních vod …
Pojmy, které se v posledních letech vyslovují hodně často.  Zimy bez sněhu, málo dešťových srážek 
na jaře i během roku, to vše ovlivnilo stav vody v přehradních nádržích, ve vodních tocích, ale 
hlavně výrazně poklesla hladina podzemních vod. Přestože letošní červen přinesl deštivé dny a pře-
háňky dostatečně zalily úrodu na zahrádkách, naplnily vodní toky i přehrady, pro hladinu podzem-
ních vod se zatím mnoho nezměnilo. Podzemní vody je stále nedostatek. 
Pro konkrétní příklad nemusíme daleko. V archivu odboru životního prostředí jsou uloženy dva 
hydrogeologické posudky, které se vážou ke stejnému vrtu. První je z roku 2008, druhý z roku 
2018. V obou případech byla provedena pětidenní čerpací zkouška. Rozdíl v naměřených hodno-
tách ustálené hladiny podzemní vody činí minus 7,1 m. Pokles hladiny podzemní vody vysvětluje 
hydrogeolog celkovým plošným poklesem hladiny podzemních vod v celém povodí.
Řada obcí již v roce 2018 zakázala odběr povrchových vod pro účely napouštění bazénů, zalévání 
hřišť, trávníků a zahrad a toto omezení trvá doposud. Tak razantní opatření se zatím Prachatic 
netýká, i když ani zde není situace s vodou příznivá. Prameny jsou méně vydatné, Pivovarský 
dokonce krátkodobě přestal téct a zhoršila se i jeho kvalita (zvýšený obsah dusičnanů), Živný i Fefer-
ský potok mají dlouhodobě nižší průtoky.
Zásobování pitnou vodou mají Prachatice zajištěno ze soustavy Jihočeského vodárenského svazu 
a z místních zdrojů. Základem soustavy je přehradní nádrž Římov na řece Malši se zásobním obje-
mem až 30 milionů m3 vody. Vznikla výhradně jako zdroj povrchové vody pro obyvatelstvo. Vlastní-
kem přehrady i vody v ní je stát. Ten ji prostřednictvím své společnosti Povodí Vltavy s. p. prodává 
Jihočeskému vodárenskému svazu. Z přehrady teče surová voda potrubím do úpravny Plav.
Město Prachatice nikdy nemělo k dispozici dostatečně kapacitní zdroj kvalitní podzemní vody. 
Původním zdrojem byly prameny z podhůří Libína, z nichž nejvydatnější je prameniště Fefry. Tento 
zdroj se používá dodnes. V roce 1966 byla pro zásobování města uvedena do provozu úpravna vody 
Prachatice (též Husinec). Zdrojem vody je vodní nádrž Husinec na řece Blanici postavená v roce 
1939 původně pro ochranu území před povodněmi. Úpravna byla postavena jako jednostupňová, 
s pískovými filtry. V roce 1986 bylo Prachaticko připojeno na vodárenskou soustavu Jihočeského 
vodárenského svazu. Město Prachatice tak nyní má k dispozici tři zdroje vody, z nichž dva jsou 
schopny kapacitou pokrýt potřebu města. Zdroj Fefry má kapacitu menší a spolu s prameništěm 
Patriarcha zajišťuje 41 % vody spotřebované ve městě.
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Běh do vrchu
se vrátí do Prachatic. V sobotu 4. července 
2020 čeká na účastníky intenzivní zážitek 
v podobě 4,5 kilometru s převýšením 
450 metrů. Trasa po kamenité hřebenové 
pěšince prověří jejich fyzickou sílu, 
ale také technické dovednosti. 

Poděkování za videa
slyšeli aktéři projektu, který v nouzo-
vém stavu připravovali Hanka RH+ 
Rabenhauptová a Jan Voldřich.
Při setkání si vyprávěli (nejen) zážitky 
z natáčení „Videopozdravů od nás pro 
vás“.

Dokončení na str. 2

Vedoucí provozního střediska společnosti ČEVAK v Prachaticích František Tomčány při kontrole vodojemu Fefry. Foto Václav Malina
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Vážení nájemníci městských bytů!
Městská správa domů a bytů s. r. o. spravovala k 31. 12. 1392 bytů 
a 334 nebytových jednotek v majetku města, 53 bytových jednotek 
a tři garáže v majetku města a Městského bytového družstva (Štad-
vín) a 200 bytových jednotek jiných vlastníků.
MSDB s. r. o. zajišťuje správu a činnost Městského bytového druž-
stva Zlatá stezka 134. MSDB s. r. o. zajišťuje pracovně právní 
agendu jednoho správce a tří uklízeček ve dvou domech s pečovatel-
skou službou a 32 domovníků. Naše organizace zaměstnává osm 
pracovníků.
V době mimořádné situace, v souvislosti s pandemií covid-19, praco-
vala MSDB s. r. o. v mírně omezeném režimu. Byly omezeny hodiny 
pro veřejnost a nebyla provozována hotovostní pokladna. Nebyly 
však přerušeny žádné velké akce - práce na opravě bytového domu 
Krumlovská čp. 39 ani oprava a celková rekonstrukce pěti bytových 
jednotek v ulicích Poštovní čp. 115 a Družstevní čp. 236. I nadále 
jsme za složitých podmínek přebírali uvolněné byty a tyto byty při-
pravovali budoucím nájemníkům pro výběrová řízení. Probíhaly 
také přípravy a realizace výběrových řízení na další velké akce 
r. 2020. Největší omezení byla bohužel ohledně prací na vyúčtování 
záloh na služby r. 2019. Bylo to z toho důvodu, že všechny materiály 
potřebné k vyúčtování jsme měli k dispozici od poloviny března 
a obě pracovnice, které toto vyúčtování zpracovávají, byly od vyhlá-
šení nouzového stavu na OČR – pečovaly o své nezletilé děti v době 
uzavření mateřských a základních škol. Zpočátku docházely 
do zaměstnání odpoledne a o víkendu, když měly zajištěno hlídání 
dětí manželem, popř. rodiči, což však bylo stále složitější. Proto jsme 
velmi uvítali přijetí zákona č. 209/2020 Sb. ze dne 22. 4. 2020, podle 
kterého je pro letošní rok stanovena povinnost doručit vyúčtování 
nejpozději do 31. 8. 2020. Přijetí tohoto zákona svědčí o tom, 
že podobné problémy nenastaly pouze u nás v Prachaticích, 
ale i v mnoha dalších obcích. I přes tyto problémy jsme vyúčtování 
záloh začali rozesílat v týdnu do 19. 6. 2020.
Ačkoli máme pro velkou část bytů vyúčtování zpracované, rozesílat 
vše můžeme až po zpracování posledního bytu. Je to proto, že měst-
ské byty jsou zpracovávány jako jeden celek a dokud není dopočítán 
poslední byt, není možné udělat celkovou konečnou kontrolu.

Slyšel jsem názor, že MSDB vyúčtování schválně pozdržuje co nej-
déle, protože prý máme peníze nájemníků uložené v bance a profitu-
jeme z úroků. K tomu bych rád uvedl, že peníze nájemníků jsou ulo-
ženy na účtu města Prachatice, ze kterého nemá a ani nemůže mít 
MSDB s. r. o. žádný profit. Problém však vidím spíše v tom, že mnoho 
lidí využívá zálohy na služby a energie jako formu spoření. Zálohy 
mají nastavené nesmyslně vysoké a naše doporučení, aby si jejich 
výši upravili na výši odpovídající reálným nákladům neberou 
v potaz. Nejsou žádnou výjimkou více než 30titisícové přeplatky. 
Poslední fází vyúčtování je rozesílání přeplatků nájemníkům. 
Dle zákona je nejzazší termín navrácení přeplatků (stejně jako 
zaplacení nedoplatků) do 31.srpna. Letos je tento termín výše jmeno-
vaným zákonem upraven do 31. 12. 2020. To je relativně dlouhá 
doba. Má však opodstatnění, neboť do tohoto termínu musí dojít 
k vyřešení všech reklamací. Po rozeslání přehledů nájemníkům totiž 
běží zákonná 30tidenní lhůta na reklamaci vyúčtování. V případě, 
že k nějaké reklamaci dojde, je tato řešena a následně opět začíná 
běžet nová 30tidenní lhůta. A až teprve poté, kdy jsou všechny rekla-
mace vyřešeny a lhůta pro podání reklamace vypršela, je možné při-
kročit k vyplácení přeplatků, což MSDB s. r. o. bez odkladu činí.
Většina přeplatků je stále rozesílána nájemníkům pomocí poštov-
ních složenek. Z důvodu velikého množství toto trvá České poště 
několik dnů. Nájemníci, kteří nám poskytli pro vyplacení přeplatku 
číslo bankovního účtu, mají tedy své přeplatky k dispozici dříve 
a navíc bez nutnosti osobně navštívit přepážku České pošty.
Rád bych Vás touto cestou opět vyzval k tomu, abyste nám z důvodu 
zjednodušení i urychlení výplaty přeplatků sdělili Vaše bankovní 
spojení.
Závěrem bych vás chtěl ještě jednou poprosit, abyste si nastavili výši 
záloh odpovídající skutečným předpokládaným výdajům (lze osobně 
nebo i telefonicky – 388 607 754) a sdělili nám číslo bankovního účtu 
pro bezhotovostní výplatu přeplatků (pouze osobně v kanceláři 
MSDB s. r. o.). Přeji si, abyste byli s bydlením v městských bytech 
maximálně spokojeni a v případě potřeby se neváhejte na nás kdy-
koli s čímkoli obrátit. Jsme tu pro Vás.

Libor Schrenk, jednatel Městské správy domů a bytů s. r. o.

Územní plán doznal drobných změn
Zastupitelstvo města dne 3. června vydalo první změnu územního 
plánu. V rámci ní došlo k dílčím úpravám funkčního určení 
pozemků, a to v sedmi případech v Prachaticích, dvou v Osekách, 
po jednom na Libínském Sedle, Starých Prachaticích a Volovicích.
V Prachaticích byla zrušena vázanost zastavitelnosti plochy bydlení 
Prachatice C2 (oblast bývalého škvárového hřiště) na předchozí 
zastavění plochy bydlení Prachatice C1 (nad Šnečí ulicí až k býva-
lému škvárovému hřišti), tzv. etapizace neboli pořadí změn 
v území. Zastavitelnost zde je nově podmíněna zpracováním 
územní studie společné pro celou uvedenou oblast. Zrušena byla 
lhůta k prověření možnosti využití ploch územních rezerv Staré 
Prachatice RB1 a Ostrov RB2 pro bydlení. Prověření využitelnosti 
tak bude provedeno dle potřeby až v návaznosti na skutečné 
potřeby vlastníků příslušných pozemků. Na Lázních sv. Markéty 
byl upraven regulativ stanovující v zastavitelné ploše Prachatice J1 
minimální výměru stavebních pozemků rodinných domů, když 
namísto nejméně 900 m2 je nově požadováno alespoň 700 m2. 
Budovu bývalé České pojišťovny ve Vodňanské ulici v Prachaticích 
změna připouští navýšit o jedno ustupující nadzemní podlaží.

V Kahově došlo v zastavěném území k zúžení koridoru pro umís-
tění plánovaného vysokotlakého plynovodu z dosavadních 50 m 
na polovinu ve prospěch vymezení ploch smíšených obytných. 
Schválená změna územního plánu také prodlužuje lhůtu pro zpra-
cování územních studií, předepsaných územním plánem coby pod-
mínky pro rozhodování o změnách v území, a to ze stávajících čtyř 
let na osm roků (počínaje nabytím účinnosti změny územního 
plánu).
Nově územní plán stanovuje tzv. stupeň automobilizace, což je hod-
nota potřebná pro výpočet potřebného počtu parkovacích stání pro 
stavby. Parametr je určen na 1 : 2,5 (neboli předpokládá 400 auto-
mobilů na 1000 obyvatel).
Změna územního plánu ještě musí v návaznosti na uveřejnění pří-
slušného opatření obecné povahy nabýt účinnosti. Připomínáme, 
že v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva města z dubna 
loňského roku odbor stavebně správní a regionálního rozvoje shro-
mažďuje další podněty na změnu územního plánu, které předloží 
k projednání zastupitelstvu města do počátku dubna příštího roku.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Úpravna vody Prachatice byla v roce 2005 zrekonstruována a stále 
je udržována v pohotovostním – záložním provozu. Technologie 
úpravny je spouštěna vždy jednou za měsíc, aby byla zaručena pro-
vozuschopnost všech instalovaných zařízení. Kvalita vody v nádrži 
Husinec umožňuje i nadále odběr vody pro účely úpravy na vodu 
pitnou v případě potřeby.
Vodní zdroje patří mezi naše národní bohatství a je potřeba se k nim 
chovat citlivě. I zacházení se srážkovou vodou musí být co nejobe-
zřetnější. Je nutno v co největší míře bránit jejímu rychlému odtoku 

a spíše vytvářet podmínky pro pozvolné zasakování do půdního pro-
filu, což povede k podpoře podzemních zásob vody. Nezastupitel-
nou roli v zadržování srážkové vody mají také souvislé lesní porosty. 
V městském prostředí je důležitý každý jednotlivý strom, který 
dokáže zastínit a ochladit své okolí i o několik stupňů. Nedoceni-
telný vliv na zadržování vody má každá nádrž, tůňka, rybník, 
ale i sud pod okapem, ve kterém je zásoba vody na zalévání zahrady.

Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ 
Prachatice (s využitím webu JVS)
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U střelnice roste cyklistické hřiště
Cyklističtí nadšenci se na místě 
č e r n é  sk l á d k y  b i o o d p a d u 
u vjezdu ke střelnici rozhodli 
vystavět bike park pro děti 
i dospělé.
„Když za mnou přišli Michal 
Piloušek a Václav Sosna s nápa-
dem vybudovat v místě cyklistické 
h ř i š t ě ,  b i k e  p a r k  n e b o l i 
pumptrack, byl jsem pro. Kladné 
stanovisko jsme dostali od odboru 
komunálních služeb a dopravy 
a ani stavební odbor nebyl proti. 
Rada města bez problému jedno-
hlasně schválila žádost Michala 
Pilouška o výpůjčce nevyužitého 
pozemku, kde vzniká hřiště, které 
má za cíl bavit malé i větší cyk-
listy,“ uvedl místostarosta města Prachatice Miroslav Lorenc.
Mezi současnou střelnicí a „tankovkou“ tým XTERRA, Václav Sosna 
a desítky dobrovolníků připravují za podpory města Prachatice 
první etapu hřiště. Pod názvem XTERRA Bike Park se skrývají dva 
okruhy schované v zapuštěném prostoru, který zbyl po bývalé 
„bikrosce“ z 90. let. Provozovatelem bude firma 4 X Production CZ 
s. r. o., která je pořadatelem závodu XTERRA Czech. „Trasa se skládá 
z hliněných, umělých i dřevěných překážek. Hřiště je připraveno hlavně 
pro děti, bude citlivě ohraničeno a provozní řád ošetří, aby se jezdilo 
v určených hodinách a dodržovala se základní pravidla. Ve spolupráci 
s městskou policií bude zajištěno dodržování provozní doby. Vstupné 
bude samozřejmě zdarma, zájemci budou moci přispět, pokud budou 
chtít,“ popsal způsob provozování hřiště Michal Piloušek s tím, 
že oficiální otevření bike parku naplánovali autoři projektu na 24. 
červen 2020. Václav Malina, foto Michal Piloušek

Pozvánka do Prachatic
Město Prachatice patří mezi jedno z nejkrásnějších míst v České 
republice. Vyrostlo na Zlaté solné stezce, která po staletí předsta-
vovala důležitou obchodní stezku. Díky tomu dnes můžeme obdi-
vovat nádherné centrum s řadou bohatě zdobených domů, které 
jsou ukryté doposud zachovalými městskými hradbami. Na město 
dohlíží majestátní hora Libín a ze stejnojmenné rozhledny je nád-
herný výhled do dalekého okolí. Každý rok odbor kultury, školství 
a cestovního ruchu pracuje na propagaci našeho města tak, aby se 
dostalo do povědomí široké veřejnosti a město se těšilo návštěv-
nosti turistů z celé republiky.
V únoru jsme se měli účastnit pasovského veletrhu Passauer Früh-
ling 2020. Bohužel kvůli začínajícím opatřením z důvodu pande-
mie covid-19 byl veletrh zrušen.
V březnu jsme zvali do Prachatic naše bavorské sousedy v časopise 
Innside (inzerce byla zveřejněna také v online verzi https://innside-
-passau.de). 
V květnu bylo město prezentováno v příloze „Pozvánka na jih“, 
která byla součástí vydání MF Dnes v Praze a středních Čechách. 
Na červenec se nám povedlo zajistit upoutávku v celostátním 
vydání téhož deníku.
Určitě někteří z vás zaregistrovali nové billboardy při vjezdu 
do našeho města na ploše u Kauflandu nebo u vitějovické křižo-
vatky. V období  prázdnin se s nimi setkáte v Českých Budějovicích 
(ulice Na Dlouhé louce/Husova, ulice Pražská/Strakonická). Pra-
chatice se na nich prezentují nejen jako město historické, ale i jako 
místo, kde je krásná příroda a kde můžete trávit tzv. pohodovou 
dovolenou.
Tím propagace města nekončí. Fotografická prezentace města 
v letošním roce vyjde ve dvou knihách Kouzelná místa ČR a Česká 
republika do kapsy.
Na začátku prázdnin jste se mohli setkat s další PR aktivitou. Jed-
nalo se o internetovou kampaň za použití RTB banerů, které se 
zobrazují na více než 15 tisících webech (jsou mezi nimi např. také 
iDNES či Seznam).

Volnočasový portál Prachatice doznal také změny. Byla zde aktua-
lizována záložka Aktivity. Zde jsou uvedeny doporučené cyklo-
stezky v okolí města a možnosti trávení volného času v přírodě. 
Další portály, které zmiňují město Prachatice, jsou www.visitjizni-
cechy.cz, www.visitSumava.cz. 
Pro letošní rok byly domluveny marketingové aktivity s MyWings, 
a to v podobě leteckého palubního magazínu, který měl být distri-
buován na pravidelných, ale i charterových letech provozovaných 
cestovními kancelářemi. V důsledku covid-19 byla tato kampaň 
pozastavena. 
Z nových tištěných materiálů se nyní dokončuje leták Rozhledny. 
Určitě se vám bude líbit i další propagační materiál, který bude 
obsahovat informace o rekonstrukci kostela sv. Jakuba a pohledy 
z věže. Aktualizovány byly např. trhací mapy Šumavy.
Delší dobu spolupracujeme se spolkem destinačního manage-
mentu PRO Šumavsko, jmenovitě s Marií Korousovou. Právě nyní 
pracujeme na promo spotu pro město, který bude navazovat 
i na následné kampaně.
Do konce tohoto roku bychom rádi spolupracovali na vytvoření 
strategie cestovního ruchu. S tím souvisí i vytvoření loga města, 
k čemuž bychom rádi přizvali veřejnost.

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice
autor billboardu Milan Mauric

Pozvánka na Libín
Hledáte kam na výlet? Vydejte se k nám 
na rozhlednu Libín. 
Nejvyšší hora šumavského podhůří 
poskytuje výhled do krajiny z výšky 
1096 metrů nad mořem. Z vrcholu věže, 
která je vysoká 27 m a vede na ni 
138 schodů, dohlédnete např. na neda-
leké Prachatice, Helfenburk, ale i na 
Písek, Mehelník, elektrárnu Temelín, 
Hlubokou, Boubín či Javorník. Ote-
vřeno je denně od 8.00 do 20.00 hodin. 

Miroslava Le Guen
referent kultury a cestovního ruchu

Změna pracoviště oddělení
silničního hospodářství MěÚ

Z organizačních důvodů dojde od 1. července 2020 k přemístění 
pracoviště oddělení silničního hospodářství, které vykonává svou 
činnost v rámci Odboru komunálních služeb a dopravy Městského 
úřadu Prachatice.
Toto pracoviště se dosud nacházelo ve druhém patře budovy radnice 
č. p. 3 na Velkém náměstí. Nově budou úředníci k dispozici veřej-
nosti v prvním patře budovy č. p. 436 v Hradební ulici, a to v kance-
lářích č. 218 a č. 224. V této budově je rovněž umístěno oddělení 
dopravně správních agend. Telefonické spojení a provozní doba 
zůstanou zachovány. Dva pracovníci zajišťovali dosud tuto agendu 
v jedné kanceláři, což nevytvářelo zcela optimální podmínky pro 
jednání s veřejností. Po přestěhování bude každý pracovat samo-
statně. Věříme, že tímto řešením vytvoříme pro občany kvalitnější 
zázemí pro vyřizování jejich záležitostí. Dalším přínosem pro veřej-
nost je též možnost blízkého parkování v areálu bývalých kasáren.

Karel Pašek, tajemník MěÚ

PraPrachatice

visit.prachatice.eu
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ČSSD informuje
Zastupitelstvo města na svém jednání 3. června 2020 schválilo uvol-
nění částky 1,5 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci objektů na vrcholu Libína. Konkrétní podmínky for-
mulace zadání připravuje pracovní skupina zástupců politických 
subjektů zastupitelstva, pracovníků městského úřadu a městského 
architekta. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 
proběhne v režimu zakázky malého rozsahu, v uzavřené výzvě sou-
těže minimálně pěti vyzvaných kvalifikovaných projektantů. Potěši-
telné je, že mnou znovu předložený návrh byl výsledkem kompro-
misu dohodnutého se zastupitelem Jakubem Nepustilem. Pro tento 
návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva. Věřím, že během léta vybe-
reme vhodného projektanta tak, abychom v průběhu příštího roku 
zahájili postupnou rekonstrukci objektů na vrcholu Libína.

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice (ČSSD)

Živé Prachatice informují
Nebývalý a pokračující úbytek obyvatel Prachatic je důsledkem i jed-
nou z příčin úpadku města. Snižování počtu obyvatel má např. 
přímý vliv na snižování příjmů města z rozpočtového určení daní. 
Za posledních 10 let se počet obyvatel města včetně osad snížil 
z 11 587 na 10 840 (Český statistický úřad), ve výsledku se tím sní-
žily příjmy města o mnoho desítek milionů korun, které chybějí pro 
jeho rozvoj. Zlehčující argument o obecném trendu vývoje malých 
měst neobstojí v porovnání jak s okolními městy (Vimperk, Volary, 
Vodňany …), tak s městy o podobné velikosti v ČR, kdy úbytek oby-
vatel v Prachaticích i nárůst průměrného věku jsou z vybraných 
skupin jednoznačně nejvyšší. Vedení města žádná opatření proti 
tomuto trendu nečiní, nepřipravuje, ani se tímto problémem neza-
bývá. Na jednání zastupitelstva 3. 6. jsme předložili návrh se tímto 
problémem zabývat, vedení města ho bez jakékoli argumentace 
odmítlo. Jakub Nepustil, zastupitel města (Živé Prachatice)

Nominujte Živnostníka
a Firmu roku 2020

Během letních prázdnin a až do konce září může kdokoliv nomino-
vat živnostníka a firmu ze svého okolí k získání prestižního oce-
nění, které bude slavnostně předáno na podzim v Radničním sále.
V pořadí čtvrtý ročník ankety vyhlašuje JHK pod záštitou starosty 
města Prachatice a za mediální podpory Prachatického deníku. 
Nominační lístek a podmínky ankety obdržíte v kanceláři JHK Pra-
chatice, která slouží i jako sběrné místo (více na www.jhk.cz).

Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

Poděkování tvůrcům dokumentu 

V Dobrovolnickém centru Prachatice se symbolicky poděkovalo 
54 + 2 tvůrcům projektu „Videopozdravy od nás pro vás“, které byly 
natočeny v době nouzového stavu a odvysílány v kabelové televizi 
a na sociálních sítích. Projekt je z dílny Hanky RH+ a Jana Voldři-
cha, studio JVPTV Prachatice. Vznikl v nouzovém stavu od března 
do května a věříme, že pěti díly (pět týdnů po sobě) udělal radost 
mnohým z nás. V centru si příchozí prohlédli  i jednodenní výstavu 
fotografií z natáčení. 
Všichni dobrovolníci na setkání zhlédli všech pět dílů videopo-
zdravů od nás pro vás, potkali se s ostatními, povyprávěli si o zážit-
cích z natáčení a také dostali od Zdeňka Krejsy, zastupitele města 
Prachatice (ředitele společnosti KreBul – na snímku) malou kytičku 
jako projev díků.
Poděkování patří všem za natáčení, a také odvahu v nouzovém stavu 
přijít a udělat něco pro druhé. Přišli darovat svůj čas i um. 

Text a foto Hanka RH+ Rabenhauptová, realizátor projektu

K otázce využití Kralovy vily
Kralova vila v Nádražní ulici byla postavena ve 30. letech minulého 
století a je nejcennější stavbou, které město z této doby má. Archi-
tekt Fritz Reichl se při návrhu domu silně inspiroval architekturou 
Adolfa Loose. Mezi lety 2014–2016 měla stavbu v pronájmu Pavla 
Zelenková a spolek Živá vila o stavbu i její okolí pečoval a provozo-
val zde komunitní centrum. Tato činnost nebyla ale ze strany vedení 
města vnímána jako přínos, nájemní smlouva nebyla bez udání 
důvodu prodloužena a vila byla po nějaký čas znovu nevyužívaná 
a prázdná.
Spolek Živá vila opakovaně žádal o vypsání nového výběrového 
řízení na pronájem objektu. Město Prachatice ale raději tuto 
významnou stavbu v roce 2019 pronajalo Technickým službám 
Města Prachatice, aby byla využívána jako skladovací prostory. 
Nemůže být pochyb o tom, že budova, která měla původně sloužit 
jako rodinný dům, je k tomuto využití zcela nevhodná.
Dne 23. května bylo zjištěno, že do vily někdo neoprávněně vnikl. 
Po konzultaci s kontaktním centrem Prevent 99 je zcela jisté, že dům 
delší dobu sloužil jako útočiště drogově závislých. Vila se nachází 
v blízkosti vlakového i autobusového nádraží, která sama o sobě při-
tahují sociálně patologické jevy. Když je navíc podle neupraveného 
okolí domu jasné, že je delší dobu objekt bez využití, stane se ideál-
ním místem pro vandaly či narkomany. Proto jsme rádi, že bylo 
na jednání zastupitelstva dne 3. 6. 2020 odsouhlaseno nové zabez-
pečení vily. Zároveň se schválilo vypovězení nájmu technickým služ-
bám a vypsání nového výběrového řízení na pronájem, do kterého 
se se spolkem Živá vila hlásíme.
O vilu i přilehlou zahradu bychom rádi na vlastní náklady pečovali, 
udržovali a zabránili zbytečnému chátrání alespoň do doby, 
než bude jasné datum výstavby přeložky II/141, kvůli které je vila 
odsouzena k demolici. Také bychom rádi navázali na aktivity, které 
jsme ve vile úspěšně organizovali v předchozích letech – pořádání 
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Byli bychom rádi, 
aby Kralova vila byla otevřeným přátelským prostorem pro všechny 
obyvatele města. Barbora Koritenská, předsedkyně Živá vila, z. s.

KDU-ČSL podporuje Kralovu vilu
Na červnovém jednání zastupitelstva se vedla diskuze ohledně silně 
neutěšeného stavu v Kralově vile, architektonického skvostu našeho 
města. Aktuální vedení města pronajalo tyto prostory Technickým 
službám, které je nikdy nepotřebovaly, aby zabránilo pronájmu sou-
kromému zájemci a tím zabránilo i aktivitám spolku Živá vila. Nejen 
s  ohledem ke skutečnosti ve světle vývoje posledních květnových 
dnů, kdy tyto prostory byly nedovoleně využívány a staly se záze-
mím pro podporu sociálně patologických jevů v našem městě, jsem 
návrh na zrušení stávajícího nájmu a vypsání nového výběrového 
řízení na pronájem podpořila. Musím zdůraznit, že si velice vážím 
každé soukromé iniciativy, která se snaží zvelebovat majetek města 
a organizovat zajímavé aktivity na území v našem městě. Zároveň 
jsem podpořila zabezpečení Kralovy vily a její propojení na  cent-
rální pult ochrany Městské policie. Přeji Vám všem krásné poho-
dové prázdniny v hojnosti zdraví!

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)
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Původní Krumlovská ulice
Tato ulice dnes již jako jeden celek neexistuje. Vznikla v 18. století 
zástavbou krumlovské silnice ve směru od Malého náměstí, odkud 
v tomto směru vycházely až do 60. let minulého století dvě ulice. 
Zahradní a Krumlovská. V počáteční fázi byly tyto ulice téměř rov-
noběžné, oddělené pouze několika domy v řadové zástavbě. Ulice 
Krumlovská pak v mírném odklonu dosáhla spojení s dnešní Druž-
stevní ulicí a dále pak pokračovala jako silnice zhruba v místech, 
kudy dnes prochází ulice U Stadionu. Název Krummauer gasse 
nalezneme na plánu města z roku 1837, název Krummauerstrasse 
v seznamu ulic z roku 1889. V souvislosti se zavedením železnice 
do města a vznikem prachatické železniční stanice stala se první část 
Krumlovské ulice (po vyústění dnešní Družstevní) zároveň ulicí, 
kterou bylo možno projít na nádraží. Zatím nevíme, kdy došlo 
k přejmenování této části Krumlovské ulice na Nádražní. Za první 
republiky byl pro ulici používán název Krumlovská silnice/Krum-
mauerstrasse. Po válce byl opět používán název Krumlovská ulice 
až do roku 1958. Tehdy již byla celistvost této komunikace narušena 
výstavbou Fučíkovy ulice (dnešní Slámova) a prvních pěti panelových 
domů čp. 461–465. Od 2. dubna přestal pro tuto komunikaci platit 
název Krumlovská ulice a její první část získala název ulice Pod 
Hradbami, část druhá byla pojmenována ulice U Stadionu.
Krumlovská ulice
Ulice je složena ze dvou částí. První od kruhové křižovatky ulic Ján-
ská – Zahradní – Slámova ke křižovatce s ulicí U Stadionu. Druhá 
část pokračuje od této křižovatky k hranicím města. Tato druhá část 
je podstatně starší, neboť vznikla z původní krumlovské silnice, 

která je zakreslena na plánu města z roku 1837. První část ulice 
vznikla v souvislosti s výstavbou Jungbauerovy továrny (později 
Jitona). Byl pro ni užíván název Jateční ulice/Schlachthofstrasse. 
Volbu názvu ovlivnila existence městských jatek (byly zrušeny jako 
provoz Jihočeského průmyslu masného v roce 1963). V letech 
1938–1945 byl pro ulici používán název Strasse der SA. K původ-
nímu názvu Jateční ulice se město vrátilo po osvobození. Byl platný 
do r. 1968, kdy byla přejmenována Jateční ulice na Krumlovskou. 
Tento název bude platný pro oba úseky až ke Kandlovu Mlýnu.
Lázeňská ulice
Ulice vznikla postupně, ve dvou etapách. První úsek (od budovy 
gymnázia k domu čp. 118/II) vznikl ve druhé polovině 19. století. 
Jak již název říká, sloužila jako spojka mezi městem a narůstajícími 
Lázněmi sv. Markéty. S jejím názvem v podobě Badhausgasse se 
setkáváme v seznamu ulic, pro něž městská obec v roce 1894 objed-
nala zhotovení uličních tabulek. Je však víc než pravděpodobné, 
že tato ulice začínala již v místech, kde je odbočka z Jánské ulice, 
a pokračovala dnešní ulicí Požárníků až ke gymnáziu. Druhý úsek 
Lázeňské ulice vznikl z cesty spojující město s tzv. německou kolonií 
a Lázněmi sv. Markéty. Za první republiky je pro komunikaci použí-
ván název Lázeňská ulice/Bad Gasse a německá varianta zůstává 
v platnosti i v době okupace, pouze však pro úsek od gymnázia 
po budovu čp. 255/II. Další pokračování ulice do německé kolonie 
(též kolonie Pod Lázněmi) neslo název Hans-Knirsch-Weg 
po německém poslanci Národního shromáždění Hansi Knirschovi 
(1877–1933).  Po osvobození je název Lázeňská ulice používán 
pro celý úsek. Pavel Fencl

Prachatické ulice (5): Původní Krumlovská ulice, Krumlovská ulice, Lázeňská

Tento rok přicházíme s aktuálními počty zapsaných dětí a žáků, 
jak je školy vykazovaly pro školský rezort. Koronavir změnil zave-
dený průběh, zápisy probíhaly po celou dobu, jak předepisuje 
školský zákon. Tedy pro základní školy ve dnech 1. až 30. dubna, 
pro mateřskou školu od 2. května do 16. května dálkovým podání 
žádostí – bez přítomnosti dětí, žáků i jejich zákonných zástupců. 
Přinášíme informace ze zmiňovaných výkazů podle stavu 
k 31. květnu 2020. 
V Mateřské škole Prachatice bylo vyhověno všem žádostem zákon-
ných zástupců – 118 dětí. Na pracoviště v Krumlovské ulici se při-
hlásilo 24 dětí, v ulici Zahradní 26 dětí a na Skalce 29 dětí. V České 

ulici bylo zapsáno 34 a na pracoviště v nemocnici (Nebahovská 
ulice) se zapsalo pět dětí.
Základní škola Prachatice, Národní 1018: z 66 zapisovaných dětí 
jich bylo zapsáno 54 a u 12 dětí podali zákonní zástupci žádost 
o odklad.
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287: z 56 zapisovaných dětí 
jich bylo zapsáno 45 a u 11 dětí podali zákonní zástupci žádost 
o odklad.
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240: z 55 zapisovaných 
dětí jich bylo zapsáno 42 a u 13 dětí podali zákonní zástupci žádost 
o odklad. Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice (v současném volebním období čtrnácté) se koná 8. července 2020 (středa) od 14.00 hodin 
v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap)

K překonání hranice dvou milionů kilometrů bez do-
pravní nehody gratulovali 12. června 2020 řidiči 
Robertu Duškovi na autobusovém nádraží v Pra-
chaticích zástupci zaměstnavatele, společnosti 
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Policie ČR i Be-
sipu.

Pane Dušku, jak jste si užil slavnostní chvíle a zá-
jem médií?

Jo, jde to. Myslel jsem, že to bude horší. Byl jsem z toho dost nervózní, protože jsem ne-
věděl, co všechno bude.

K fi rmě jste nastoupil v roce 1987 a rovnou jako řidič autobusu. Dva miliony ujetých 
kilometrů bez nehody na běžných linkách, to je podle gratulantů výjimečný výkon.
Napadlo vás tehdy, že můžete dosáhnout takové mety?

To zrovna ne, protože jsme ani nevěděl, jestli to tak dlouho vydržím. Popravdě jsme s tím 
vůbec nepočítal, ale dosáhl jsem toho, jsem spokojený. 

Když se ohlédnete zpět, chtěl jste někdy praštit s kariérou profesionálního řidiče auto-
busu?
Byly doby, že to byla mizerně placená práce, navíc od rána do večera. Když pak dosta-
nete 56 korun na hodinu s výkonem i s čekáním a máte 330 hodin za pár peněz, uvažoval 
jsem, že bych i odešel, ale pak se to o něco zlepšilo, a tak jsem zůstal. Po pracovní stránce 
a i s vedením fi rmy a s vedoucím tady v Prachaticích to bylo bez problémů. Že bych chtěl 
odejít kvůli nějakým neshodám, to ne. Do dalších kilometrů si přeji, aby se mně po dobu 
co budu jezdit, opravdu nic nepřihodilo. A hlavně aby mně vydrželo i zdraví.

Je vám pětašedesát. Už byste mohl užívat důchodu …
Víte, je už to takový zvyk, že jsem mezi lidmi, že nesedím doma. Doma bych se asi unudil.

Text a foto Václav Malina

Zápisy dětí pro školní rok 2020/2021

Pozvánka na zastupitelstvo

Na slovíčko … s Robertem Duškem, řidičem autobusu, který ujel dva miliony kilometrů bez nehody
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Kulturní a společenský servis na červenec 2020 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

GALERIE  DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
Prodejní galerie – stálá expozice.
Otevřeno:
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so a ne 9.00–15.00
do 4. 9.
ADAM A BARBORA KAŠPAROVI: 
„ŠUM“
Realistické obrazy ze šumavských hvozdů 
dvou mladých talentovaných umělců.

LÁZNĚ SV. MARKÉTY, LIBÍN
4. 7. (10.30)
BĚH DO VRCHU
Podrobnosti na www.xterra.cz/cs/tour-
-home/ a na str. 9 RL)

HŘIŠTĚ PODOLÍ
4. 7. (10.00)
15. ROČNÍK OSECKÉHO DŘEVA
Tradiční turnaj dvojic v nohejbale, zakon-
čení v Hostinci pod Lípou.
5. 7. (14.00)
OSECKÝ DĚTSKÝ DEN
Sbor dobrovolných hasičů zve na dětský 
den plný zábavy. Těšit se můžete na ská-
kací hrad, chůdy, odrážedla, pedalo, běh 
v pytlích, jízdu na koních, střelbu vzdu-
chovkou, hašení džberovkou, běhání 
v pěně, balónky, zmrzlinu a další.

ŽIVÁ VILA, Z. S.
11. 7. (10.00–22.00)
SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Poštovní ulice
Akce založená na principu společného sdí-
lení veřejného prostoru, vzájemné výpo-
moci a dobrovolnickém nasazení místních 
organizátorů. Jejím smyslem je sbližovat 
sousedy a oživit veřejný prostor města. 
Těšit se můžete na živou hudbu, divadlo 
pro děti, tanec, dětskou dílničku, stolní 
a deskové hry a hlavně přinesené dobroty 
od našich sousedů. Jakým receptem 
se pochlubíte Vy?

IMPAKT, Z. S.
18. 7. (10.00–13.00)
OSLAVA MÍSTNÍ PRODUKCE
Skalka
Jak přijít Prachaticím na chuť? Prostřed-
nictvím lokálních zemědělců, kulinářů, 
inspirativních osobností. Pojďte s námi 
oslavit místní produkci a podpořit lokální 
ekonomiku! Farmáři a výrobci regionál-
ních produktů již pošesté na prachatické 
Skalce! Bude se vařit, ochutnávat a vymě-
ňovat zkušenosti, nápady a recepty. Trh 
regionálních produktů. Bleší trh. Dopro-
vodný program. V případě nepříznivého 
počasí (deště) bude akce posunuta 
na vhodnější termín.

VELKÉ NÁMĚSTÍ
24. 7. (18.00–22.00)
JAZZ!YES!
Pátý ročník jazzového Open Air festivalu, 
na kterém se postupně představí tři 
jazzová tělesa. Jako první to bude akus-
tické jazzové trio Jan Kavka Trio (18.00– 

–19.00) ve složení Jan Kavka, kontrabasi-
sta Marek Dufek a bubeník Kamil Slezák. 
Toto trio svým debutovým albem získalo 
2. místo na Jazzové sklizni 2018. Jako 
druhá se představí Marta Kloučková 
Quintet (19.30–20.30). Marta Kloučková 
je multižánrová zpěvačka, textařka a skla-
datelka působící na české jazzové scéně. 
Je finalistkou mezinárodní soutěže jazzo-
vých zpěváků Voicingers 2017 a semifina-
listkou mezinárodní soutěže Riga Jazz 
Stage 2018. Posledním vystupujícím 
je absolutní vítěz Central European Jazz 
Competition 2018 kapela Purple is the 
Color (21.00–22.00). Ti představí své 
druhé album s názvem EPIC!

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
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
so a ne 9.00–16.00 

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice.
Výstava sochaře a malíře O. H. Hajeka – 
průřez děl z celoživotní tvorby.
Otevřeme po předchozí domluvě v infocen-
tru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
2. 7. (17.00 a 19.30)
3BOBULE
Komedie ČR.
Po mnoha sklizních se Honza (Kryštof 
Hádek) a Klára (Tereza Ramba) stali rodiči 
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti 
je však odcizily a momentálně žijí oddě-
leně. Toto je příběh renesance jejich lásky 
v překrásné krajině jižní Moravy.
7. 7. (19.30)
PROBLÉMISSKY
Komedie VB, Francie. Přístupný od 12 let. 
Titulky.
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž 
Miss World. Ta byla ve své době nejsledo-
vanější televizní show světa s více než 
100 miliony diváků. Moderoval ji legen-
dární britský komik Bob Hope (Greg 
Kinnear).
Miss World 1970 ale rozhodně neprobí-
hala hladce a ze soutěže se stala doslova 
divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů 
povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické 
republiky vzbudilo kontroverzi a napětí 
již před začátkem. Ale skutečný rozruch 
měl teprve přijít.

9. 7. (19.30)
3BOBULE
14. 7. (17.00)
LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný film USA. Přístupný. České 
znění.
V roce 2013 došlo k jednomu z nejhorších 
únosů poslední doby. Dánský fotoreportér 
Daniel Rye byl zajat teroristickou organi-
zací Islámský stát a držen jako rukojmí 
398 dnů spolu s několika dalšími ruko-
jmími včetně amerického novináře 
Jamese Foleyho. Film sleduje Danielův boj 
o přežití v zajetí, jeho přátelství s Jame-
sem, i hrůzu, kterou prožívala Danielova 
rodina v Dánsku.
16. 7. (19.30)
BOURÁK
Komedie ČR. Přístupný od 12 let. 
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Troja-
nem v roli Bouráka, věčného frajera, kte-
rému teče do baráku i do života a rodina 
už ho má plný zuby. Ale i srdce. Příběh se 
odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním 
městě na severu Čech, kde po revoluci 
zavřeli všechny fabriky a místo nich se 
vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky.
21. 7. (19.30)
KALIFORNSKÝ SEN
Romantický, drama USA.
Přístupný od 12 let. Titulky.
Když se rozhodnete jít za svým snem, při-
pravte se, že to může bolet a narazíte 
na spoustu křižovatek. Maggie (Dakota 
Johnson) se touží stát úspěšnou hudební 
producentkou. Jako osobní asistentka 
popové ikony Grace Davisové (Tracee Ellis 
Ross) by teoreticky měla mít nejlepší prů-
pravu, jenže prakticky to takhle nefun-
guje.
23. 7. (19.30)
HAVEL
Drama, životopisný film ČR.
Přístupný od 12 let.
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Pří-
běh jedné z nejvýraznějších osob naší his-
torie V. Havla z jeho disidentských dob. 
Film se soustředí na Havlův bouřlivý 
osobní život, kterému dominuje boj 
za pravdu a správnou věc, pronásledo-
vání, věznění a také milostné vztahy, 
vlastní pochyby a humor. V centru všeho 
je neobvyklý, o to silnější vztah s manžel-
kou Olgou.
28. 7. (17.00)
VZHŮRU ZA SNY
Animovaný film Dánsko. Přístupný. České 
znění.
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru 
nohama hned dvakrát. Poprvé, když proti 
své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. 
Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se 
přistěhovala, je strašně otravná a všichni 
očekávají, že se z nich stanou nejlepší 
kamarádky. A pak podruhé, když ve spaní 
během jednoho snu objeví senzační tajem-
ství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vzni-
kají. 
30. 7. (17.00)
MULAN
Dobrodružný, rodinný film USA. Pří-
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stupný. České znění.
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 
muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctě-
ného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává nástrahy na každém kroku své 
cesty a učí se využívat své vnitřní síly 
a přijímat svůj skutečný potenciál.
30. 7. (19.00)
MULAN (3D)

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Velké náměstí 3
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
1.–31. 7.
PRACHATICKÁ CHARITA
V OBRAZECH
Výstava představuje tři zařízení pracha-
tické charity – Azylový dům sv. Petra 
v Záblatí, Charitní domov sv. Dominika 
Savia pro matky s dětmi a terénní pro-
gram Most naděje – místa, kde se pomáhá 
lidem, kteří se dostali do těžké situace. 
Aby pomoc pracovníků sociálních služeb 
nevyšla naprázdno, musí být vždy podpo-
řena snahou a vůlí uživatelů svou nepříz-
nivou situaci řešit.

PRACHATICKÉ MUZEUM
Velké náměstí 13
www.prachatickemuzeum.cz
muzeum@prachatickemuzum.cz
Otevřeno:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00 
1. 7. – 1. 10.
SECESNÍ MÓDA
Dámská móda, běžná pro jihočeská města 
v období secese. Dámské šaty, živůtky, 
kabátky, společenské pelerínky a límce. 
Spodničky a korzety. Nezbytné klobouky 
a rukavičky, boty, kabelky, slunečníky, 
opasky a opaskové spony, jehlice do klo-
bouků, hřebínky do vlasů, vějíře a okra-
jově i bižuterní šperky. Výstava zaměřená 
na dámskou módu od 90. let 19. století 
zhruba do roku 1918.
30. 7.
VÝŠLAP NA KTIŠ
Akce s Prázdninovým pasem. Výlet zahr-
nuje: přesun autobusovou linkou z Pra-
chatic do Ktiše, výšlap cca 10 km 
po naučné stezce o zaniklých vesnicích 
s výkladem J. Vágnera, plnění úkolů, 
návrat busem do Prachatic. V případě 
zájmu je možné se hlásit na e-mailu fran-
tova@prachatickemuzeum.cz nebo na tel. 
388 311 419.

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne 09.00–17.00
do 13. 9.
RAČTE VSTOUPIT DO DIVADLA
Výstava z bohatých fondů Divadelního 
oddělení Národního muzea vychází 
z polozapomenutého fenoménu divadel-
ních cedulí, ukazuje jejich obsahový i for-

mální vývoj a všechny funkce, které cedule 
a divadelní plakát plnily a plní: ve své 
době sloužily jako pozvánka na předsta-
vení a často i jako umělecký artefakt, 
v současnosti jsou jedinečným pramenem 
teatrologického bádání, umožňujícím 
přesnou rekonstrukci repertoáru divadel. 
Výstava je však koncipována šířeji – jako 
obraz divadelního života v českých zemích 
od 17. století, kdy vznikaly první periochy 
řádových scén (předchůdci pozdějších 
cedulí), do poloviny 20. století, s přesahy 
až do současnosti.
19. 7. (10.00)
KAŠPÁREK A PRINCEZNA
Loutková komedie o tom, kterak zlý čer-
nokněžník princeznu v draka zaklel, 
ale udatný rytíř Prťka ji za pomoci 
Kašpárka osvobodil. Hraje Divadlo BOĎI 
z Jaroměře.
23. 7. (17.00)
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Klasická pohádka o spící krasavici, ovšem 
maličko jinak, než ji znáte. Hraje Divadlo 
BOĎI z Jaroměře.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
neumannkaprachatice@gmail.com
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
Vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na 605 244 591 nebo 603 848 762.
do 29. 7.
ŠPERKY S VŮNÍ DÁLEK
Katia Kolinger
Až do exotické Kostariky se vydala pro 
inspiraci na kolekci svých šperků K. Kolin-
ger. Stříbro v ní neváhá doplnit přírod-
ními perlami stejně jako recyklovaným 
plastem (http://katiakolinger.cz).
31. 7. – 23. 9.
BRAASI INDUSTRY
Batohy na kolo, do přírody, za kulturou …

MUZEUM KRAJKY PRACHATICE
Tel. 607 159 392 nebo 737 684 111
http://krajkaprachatice.cz/ 
Otevřeno:
út–ne 10.00–17.00
9. 7.
PROHLÍDKA MUZEA
Děti do 15 let vstup po celý den zdarma.
21. 7.
PROHLÍDKA MUZEA
Děti do 15 let vstup po celý den zdarma.

NEUMANNEUM –
KLÁŠTER SESTER BOROMEJEK
Neumannova 142
tel. 723 842 422
neumanneum@boromejky.cz
Otevřeno:
út, st, čt 9.30–12.30 13.30–15.30

DDM PRACHATICE
www.ddm-prachatice.cz
ddm@ddm-prachatice.cz
27.–31. 7. (9.00–12.00 a 13.00–16.00)
SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
27. 7. 
• ZÁKLADY JÍZDY NA KOLEČKO-

VÝCH BRUSLÍCH (9.00–12.00)
• FLORBAL (13.00–15.00)

28. 7.
• FOTBÁLEK (9.00–12.00)
• STOLNÍ TENIS (13.00–15.00)
29. 7.
• VYBÍJENÁ (9.00–12.00)
• VENKOVNÍ ŠACHY (13.00–15.00)
30. 7.
• BASKETBAL (9.00–12.00)
• ZÁVODY RC MODELŮ AUT

(13.00–15.00)
31. 7.
TURNAJ V PÉTANQUE (9.00–12.00)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
do 8. 8.
LITERÁRNÍ A HISTORICKÝ ODKAZ
M. J. HUSA
Autorská výstava regionální ilustrátorky 
Z. Študlarové (výstavní prostor MěK)
Prázdninová otevírací doba
po  12.00–17.00
út  9.00–12.00 13.00–17.00
st  9.00–12.00
čt  9.00–12.00 13.00–17.00
pá  9.00–12.00
so  zavřeno

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PT
Tel. 950 211 115
10. 7. (9.00)
24. 7. (9.00)
EXKURZE, UKÁZKY ČINNOSTI 
A TECHNIKY HASIČŮ

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
1. 7.
S BABIČKOU A DĚDEČKEM VLÁČKEM 
NA SOUMARSKÝ MOST
Vodní hrátky a soutěže pro děti ve vodác-
kém tábořišti, návštěva vojenského 
bunkru. Jízdné a pojištění si každý hradí 
sám! Odjezd z nádraží ČD v 8.30 hod. 
Akce v rámci Prázdninového pasu.
11. 7. (17.00)
25. 7. (17.00)
LETNÍ COUNTRY
U altánu se skupinou Husmen a Klubem 
SenSen (Štěpánčin park).

LIBÍNSKÉ SEDLO, KOSTEL SV. ANNY
Smíšený sbor Česká píseň Prachatice 
odvolal s ohledem na současnou situaci 
své vystoupení. Náhradou bude koncert 
flétnového kvarteta. 
7. 7. (18.00)
ŽENSKÝ SBOR MARAVEJA
26. 7. (17.00)
KVARTETO FLAUTO TRAVERSO
Zpěv M. Krejsová

FESTIVAL KŘIKULET
KŘIŠŤANOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
https://www.facebook.com/rozmartzs/
Joseffoyta@gmail.com

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
www.tjkctpt.webnode.cz 
klubturistupt@gmail.com
červenec / srpen
2× CYKLOVÝLET
Termín bude upřesněn
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Komorový voucher pro podnikatele
Jihočeská hospodářská komora v on-line katalogu Členi členům 
zveřejňuje tzv. Komorové vouchery. Ty mají pomoci podnikatelům, 
kteří nyní kvůli opatřením vlády nemohou běžně poskytovat své 
služby. Ačkoliv budou zájemci moci využít zakoupené poukazy 
až po uvolnění opatření, již nyní může příjem z prodaných vou-
cherů pomoci firmám i živnostníkům s udržením kladného cash 
flow.
Z nedávného průzkumu Hospodářské komory ČR mimo jiné vyply-
nulo, že více než 50 % jihočeských podniků, které se šetření zúčast-
nily, mají problémy s odbytem. Na pomoc regionálním podnikate-
lům reagovala Jihočeská hospodářská komora (JHK) paralelně 
s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Aby podnikatelé nepřišli 
o veškeré příjmy, mohou členové JHK na stránkách komory a MAS 
zveřejnit nabídku voucherů, které budou moci zájemci využít, 
až nebudou platit vládní opatření. Vložení nabídky do on-line kata-
logu JHK je pro členy zdarma a svou nabídku si uveřejňuje člen JHK 
samostatně.
Samotný nákup voucheru bude probíhat mezi prodávajícím a kupu-
jícím. Zakoupené poukázky budou platné dle domluvy s podnikate-
lem, nejdéle do konce roku, stejně tak podnikatelé své vouchery 
mohou bezplatně zveřejňovat na zmíněných stránkách do 31. pro-
since 2020. Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

Hana Vojtová: Musíme si pomáhat
Musíme si pomáhat aneb Domácí péče 
o seniora s demencí je kniha, jejíž autor-
kou je Hana Vojtová (redaktorka Eva 
Kadlčáková, ilustrace Lucie Jašková). 
Kniha je příručkou pro pečující o seniora 
s demencí v domácím prostředí. 
Hana Vojtová je ředitelkou Domova seni-
orů Mistra Křišťana v Prachaticích. 
Do české praxe zavedla Smyslovou aktivi-

zaci, kterou dále rozvinula v autorský koncept Smyslové aktivi-
zace a iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace.
Je autorkou knih: Jak (ne)přesadit starý strom: koncept Smyslové 
aktivizace v péči o seniory a osoby s onemocněním demencí, 
2018; Smyslová aktivizace v české praxi (2014); Jak se vaří smys-
lovka: Smyslová aktivizace pro seniory – podzim, zima, 2019.
Hana Vojtová: „Snažme se v péči vždy vidět člověka a naplnit péči, 
úctou, respektem a láskou.“ Hanka RH+ Rabenhauptová

Letní akce budou!
Jak už všichni víte, zavedená opatření v souvislosti s epidemií covid-
19 dotýkající se také oblasti kultury, jsou postupně uvolňována. 
V tuto chvíli nám ani dalším pořadatelům nebrání nic v tom, aby-
chom letní akce mohli uspořádat.
Za KIS Prachatice se můžete těšit na dvě letní venkovní akce, 
a to jazzový open-air festival JAZZ!YES! na Velkém náměstí v pátek 
24. července od 18.00 do 22.00 hodin. A srpnový Festival piva 
Prachatice, který proběhne stejně jako v letech předešlých na Vel-
kém náměstí v sobotu 15. srpna od 12.00 do 23.00 hodin. Po celé 
léto „pojede“ také dvakrát v týdnu program Kina Národka. 
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.
Samozřejmě nejsme sami, kteří připravují letní akce. Těšit se můžete 
třeba na oblíbený Křikulet 2020 aneb Křišťanovické léto, Soused-
skou slavnost, Festival Floutek, letní kino v zahradě Husova sboru, 
Oslavu místní produkce na Skalce, Tančírnu na Kratochvíli a mnoho 
dalšího. Aby vám nic z připravovaných akcí neuteklo, navštivte ofi-
ciální turistický, kulturní a informační portál města Prachatice 
http://visit.prachatice.eu. Kromě jiného na něm najdete ucelený pře-
hled kulturních akcí ve městě a okolí.
Pokud patříte k pořadatelům kulturních, sportovních nebo spole-
čenských akcí a chtěli byste vaši aktivitu uveřejnit v přehledu akcí 
na tomto portále, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu vhouskova@
kisprachatice.cz. Rádi vaši akci zveřejníme.
Přejeme pěkné léto a budeme se těšit na viděnou na některé z při-
pravovaných akcí. Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Divadelní předplatné
na sezonu PODZIM 2020 v prodeji

Konečně nastal čas, kdy můžeme představit nabídku předplatného 
pro nadcházející sezonu PODZIM 2020. Jako v předchozích sezo-
nách máme připravené tři řady předplatného čítající 10 činoher-
ních představení. 
Prodej pro stávající předplatitele bude probíhat následujícím způso-
bem. Všichni stávající předplatitelé mají možnost prodloužit své 
předplatné formou vyplněné a zaslané objednávky na e-mail vhous-
kova@kisprachatice.cz. Ve výjimečných případech (pro ty, kteří 
e-mail nemají) je možné vyřídit prodloužení telefonicky. Prodej 
na pokladně divadla nebude tentokrát možný. Termín pro vyřízení 
prodloužení předplatného je maximálně do 24. července 2020. 
V týdnu od 27. 7. do 31. 7. budou předplatitelům vystaveny faktury, 
které zašleme na uvedené e-maily, popř. je bude možné po před-
chozí domluvě vyzvednout v infocentru. Permanentky pak bude 
možné vyzvedávat od 1. srpna v infocentru.
Prodej předplatného pro NOVÉ zájemce proběhne 20. srpna 
2020 v čase 15.00–17.00 hodin v pokladně Městského divadla. 
Novým zájemcům nabízíme místa dosud neobsazená nebo místa 
uvolněná stávajícími předplatiteli., Platba pro nové zájemce je 
možná hotově nebo platební kartou.   
Vstupenky na představení, která se nepodaří vyprodat v rámci před-
platného, budou uvolněny do prodeje v pátek 21. srpna od 8.00 
hodin.
Podrobné informace k jednotlivým inscenacím najdete na www.
kisprachatice.cz nebo v bulletinech, které budou k dispozici v info-
centru.

ŘADA A
• pondělí, 14. 9.
 Gilles Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM / Pantheon Production

• čtvrtek, 5. 11.
 Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA / Indigo Company
• listopad
 Karel Čapek: MATKA / Vršovické divadlo MANA
• čtvrtek, 17. 12.
 Patrick Barlow: MESIÁŠ / Divadlo Verze

ŘADA B
• středa, 10. 9.
 Anthony Horowitz: MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY / Diva-

delní společnost StageArtCZ
• čtvrtek, 1. 10.
 Jen Silvermann: PŘÍTELKYNĚ / Divadlo Ungelt
• čtvrtek, 15. 10.
 Daniela Šteruská: ŽENA OBECNÁ / Divadlo Na Maninách
• pátek, 11.12.
 Jean Poiret: VESELÉ VELIKONOCE / Pantheon Production

ŘADA BONUS
• neděle, 25. 10.
 Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD / Divadlo Verze
• úterý, 24. 11.
 Jakub Nvota: KOUZELNÁ VYHLÍDKA / Divadelní spolek Frída

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice
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Jako jednatel společnosti Technické služby Prachatice s. r. o. se 
ohrazuji proti některým informacím v médiích. Z pohledu přímého 
účastníka, kdy je tato kauza spojena s mým jménem, uvádím 
zásadní a nezpochybnitelná fakta.
Naše společnost využívá prostory tohoto objektu k uskladnění růz-
ných druhů materiálů na základě nájemní smlouvy. Objekt je zabez-
pečen mechanickými ochrannými prvky (dveře opatřeny zámky). 
Z ulice Nádražní je objekt oplocen a vjezdová brána a vstupní 
branka zabezpečeny visacími zámky.
Dne 12. 5. 2020 náš zaměstnanec zjistil, že boční vchodové dveře 
jsou otevřené a uvnitř vily je rozházený uskladněný materiál. Ihned 
po zjištění jsme kontaktovali Policii ČR, Městskou policii Prachatice 
a správce objektu – Městskou správu domů a bytů. Při dokumentaci 
škod bylo nahlášeno zřejmé poškození zámku a tedy násilné 
vniknutí do objektu. Dle mého laického pohledu tedy došlo k napl-
nění skutkové podstaty trestného činu vloupání. Proto bylo 
pro účely vyšetřování na můj příkaz vše ponecháno ve stavu tak, 
jak bylo nalezeno. Došlo k výměně poničeného zámku a zabezpe-
čení bočních dveří posuvnou petlicí ze strany terasy. K dokladování 
případné škody na uskladněném materiálu v majetku města byl při-
zván zaměstnanec městského úřadu. Veškerý textilní materiál, 
který byl po celém objektu rozházený, byl původem od soukromé 
osoby. Tento materiál jsme stěhovali ve spolupráci se sociálním 
odborem městského úřadu a uskladnili v objektu vily. V původním 
nepoškozeném stavu byl vyprán, vyžehlen a uložen v igelitových 
obalech.
V sobotu 23. 5. 2020 v 15.36 hodin mě telefonicky kontaktovala 
paní zastupitelka Barbora Koritenská, že u objektu vily jsou ote-
vřené boční vstupní dveře a v objektu je neskutečný nepořádek. 
Taktéž vznesla dotaz, zda je mi tento stav znám. O stavu jsem jí 
podal vysvětlení, jak je popsáno výše, a informoval, že případ šetří 
Policie ČR. Nové pro mě bylo opětovné poškození zabezpečení 
bočních dveří. Kontaktoval jsem tedy městskou policii. V 16.00 
hod. jsme s hlídkou městské policie dorazili k objektu vily. Paní 

zastupitelka Barbora Koritenská na místě již nebyla. S hlídkou měst-
ské policie jsme zjistili opětovné poškození zámku na vratech garáže 
(nešel odemknout), boční dveře se nám však nepodařilo otevřít, 
tudíž jsme se do objektu nedostali.  
V pondělí 25. 5. 2020 ráno naši zaměstnanci opět opravovali zabez-
pečení objektu. Do objektu došlo k opětovnému vloupání. Byly 
instalovány nové vložky zámkového zabezpečení. Zabezpečení 
objektu bylo opraveno okolo 10.00 hodin. Když naši zaměstnanci 
odjeli z areálu, bylo nám telefonicky spoluobčany oznámeno, 
že v objektu vily se nachází na terase neznámá osoba. Tu se podařilo 
městské policii zadržet a předvést k výslechu …
Nevím, na základě čeho Policie ČR naše oznámení klasifikovala jako 
banální přestupek. Dle mého názoru jednoznačně došlo ke spá-
chání trestného činu vloupání. Vloupání je způsob spáchání trest-
ného činu podle § 121 trestního zákoníku, kdy pachatel vnikne 
do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení, 
nebo tak, že při tom s použitím síly překoná jinou jisticí překážku. 
A k poškození jisticích překážek prokazatelně došlo. Proto bylo 
místo činu ponecháváno na můj pokyn v původním stavu …
Domníval jsem se, že naše oznámení je stále v šetření. Jak jsem již 
definoval, k ponechání tohoto stavu jsem měl alespoň domnělý, 
věcný důvod. Tudíž odmítám možné nařčení z porušování povin-
ností při správě cizího majetku tím, že jsme neoznámili spáchání 
trestného činu. Důrazně se ohrazuji i nařčení, že má tvrzení nejsou 
pravdivá. Stav interiéru, který jsme zdokumentovali již 12. 5. 2020, 
můžeme předložit jako důkazní materiál.  Tento stav je důsledkem 
spáchání trestného činu. Ne činností „řádného hospodáře“, jak bylo 
médii účelově prezentováno. Zveřejnění následků trestné činnosti 
v médiích považuji za ne zcela šťastný způsob politického soupe-
ření. Forma a způsob zveřejnění rozhodně nepřispívají ke kultivaci 
a zklidnění situace ve městě, kde dle mého názoru jsou mnohem 
důležitější problémy. Rostislav Eichner

jednatel společnosti Technické služby Prachatice, s. r. o.
Pozn. – Celé vyjádření najdete na webových stránkách města.

Vniknutí do objektu považujeme za trestný čin

Vedení města Prachatice průběžně komunikuje s dodavateli 
internetového připojení a v rámci vzájemné spolupráce zřizuje 
veřejné  WiFi Free hotspoty (přístupové body pro bezplatný pří-
stup do internetu) ve vytipovaných lokalitách. Ty jsou vybírány 
dle technických možností příslušného dodavatele internetové 
konektivy a kumulace občanů či návštěvníků města Prachatice. 
K vybraným lokalitám se vyjadřují nejen členové pracovní sku-
piny Smart City, ale též radní města.
Do současnosti byly tak instalovány celkem čtyři veřejné hot-
spoty v lokalitách Velké náměstí, autobusové nádraží, ve vnitř-
ních prostorách budov Městského úřadu Prachatice na Velkém 
náměstí 3 a v ulici Hradební 435. Ve spolupráci se Sportovním 
zařízením Prachatice p. o. byly zřízeny další veřejné hotspoty 
ve vnitřních prostorách sportovního a relaxačního centra, ven-

kovních prostorách veřejného koupaliště Hulák a hokejbalové 
arény v Parku Mládí, které jsou určeny pro jejich návštěvníky. 
Právě na poslední zmíněnou lokalitu se vedení města zaměřilo 
důkladněji. Ve spolupráci s poskytovatelem internetové konekti-
vity pro hokejbalovou arénu zřídilo další veřejný hotspot, který 
umožňuje bezplatné WiFi připojení do internetu pro všechny 
občany, kteří v Parku Mládí tráví volný čas, ať již pouhým odpo-
činkem na lavičkách či aktivněji s dětmi na dopravním nebo dět-
ském hřišti.
Toto však není konečný stav. Probíhají jednání  o dalších vhod-
ných lokalitách ve městě Prachatice určených pro zřízení veřej-
ných WiFi hotspotů. Máte svůj osobní tip na další lokalitu 
ve městě? Napište nám na e-mail hotspoty@prachatice.eu.

Jan Klimeš, místostarosta města

Veřejný internet pokrývá další části města

V červenci se do kalendáře sportovních akcí vrátí běh z Prachatic 
na Libín pod novým názvem XTERRA Běh do vrchu. Jak je zřejmé 
z názvu za znovuobnovením tradice stojí pořadatelé populárního 
triatlonu. Novým datem byla zvolena první červencová sobota 
(4. 7. 2020). Na běžce čeká intenzivní zážitek v podobě 4,5 kilome-
tru s převýšením 450 metrů. Většina trasy navíc vede po kamenité 
hřebenové pěšince, která prověří nejen fyzickou sílu, ale také tech-
nické dovednosti běžců.
Start závodu a registrace proběhne u vstupu do areálu Lesních her 
na prachatických Lázních sv. Markéty. Všechny kategorie odstartují 
společně v 10.30, do závodu se mohou hlásit závodníci od 10 
do 99 let. První část povede po širších cestách a stezkách, po asi kilo-

metru se trasa napojí na již zmíněnou hřebenovku, která je značena 
také jako červená turistická značka, po které doběhnou až na vrchol 
Libína. Nejlepší závodníci zvládnou trasu k libínské rozhledně 
za 30 minut, ale čekat se bude u místní chaty i na ty pomalejší. 
Vyhlášení výsledků plánujeme po 12. hodině, kdy ti nejlepší 
ve všech věkových kategoriích obdrží zajímavé věcné ceny. 
Pro běžce, kteří nebudou mít síly seběhnout dolů nebo vlastní 
odvoz, bude připravena doprava zpět do Prachatic. Pro ty, kteří 
budou chtít zůstat na vrcholu déle, bude připraveno drobné občers-
tvení i opékání na ohni. Přihlášky a další informace jsou na webu 
www.xterra.cz/cs/tour-application/schedule-list/, registrace na místě 
bude možná od 8 do 10 hodin. Michal Piloušek

Běh do vrchu se vrátí do Prachatic

Vyjádření jednatele společnosti Technické služby Prachatice ke „kauze“ Kralova vila

9červenec 2020



www.prachatice.eu

Letní prázdniny na Zlaté stezce
Dne 26. června 2020 jsme předali vysvědčení a ukončili tak školní 
rok 2019/2020. Druhé pololetí se neslo v duchu koronavirové krize 
a přísnějších hygienických opatření. Nastavení distanční výuky 
a postupné uvolňování přineslo mnoho nových zkušeností jak 
žákům a jejich rodičům, tak i nám, zaměstnancům školy. 
Od 29. června 2020 do konce srpna bude škola patřit všem těm, 
kteří ji zvelebí po stránce technické. Vedle malování některých pro-
stor a běžných prázdninových oprav bude dokončena již avizovaná 
další etapa přírodní zahrady a bude přestěhována učebna dílen 
do třídy v budově Sovy. Rekonstrukcí projede i kabinet výtvarné 
výchovy, který bude mít novou podlahovou krytinu, osvětlení, 
vymalování a nový nábytek. Nezapomínáme ani na školní jídelnu, 
kde dojde ke 3. etapě výměny výdejního okna.  V době psaní tohoto 
článku pracujeme na výběrovém řízení projektu „Modernizace pří-
rodovědné učebny na Zlaté stezce“. V září se těšíme na naše žáky 
ve školních lavicích.  Lenka Králová, ředitelka školy 

Nadace ČEZ podpořila město
Nadace ČEZ podpořila město Prachatice v době nouzového stavu 
s cílem zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Město požádalo 
o grant a získalo 50 tisíc korun, které efektivně využilo. Z pro-
středků byla uhrazena doprava Taxíku Maxíku, kterou si pod svá 
křídla po dobu tří měsíců vzalo město a zajišťovalo dopravu senio-
rům nad 65 let věku, osobám se zdravotním postižením – rozvoz 
léků, nákupy, doprovod k lékaři a podobně.
Z dotace byl zakoupen materiál na šití roušek (tkalouny, nitě, jehly). 
Byly také podpořeny neziskové organizace města, které zajistily 
ochranné pomůcky (roušky, ochranné štíty či nákrčníky). Z dotace 
byly zakoupeny např. tašky a obálky, do kterých bylo vše vkládáno 
a distribuováno, a také dezinfekce a lahvičky, které dostávali 
všichni, kdo si požádali, osoby se zdravotním postiženém, senioři 
i příchozí na městský úřad. Děkujeme Nadaci ČEZ za rychlý příspě-
vek. Hanka RH+ Rabenhauptová

Koronavirová krize a postupný
návrat prachatických škol k normálu

Dne 11. března 2020 byly vládou uzavřeny všechny školy a školská 
zařízení, vyjma školek, o jejichž uzavření rozhodoval zřizovatel. 
Ve všech prachatických školách se v době krize využívala možnost 
dálkového vyučování žáků.
Přesně po dvou měsících domácí výuky, 11. května, se do základních 
škol mohli vrátit žáci 9. ročníků. Možnosti připravovat se na přijí-
mací zkoušky využila necelá padesátka deváťáků.
O dva týdny později, v pondělí 25. května, se do škol dobrovolně 
vrátili i žáci 1. stupně. Více než padesát procent dětí z prvního 
stupně se tak po dlouhých týdnech odloučení setkalo se svými spo-
lužáky a učiteli. Někteří z nich využili i nabídky školní družiny. 
V pondělí 8. června byla vyhlášená, řekněme, poslední velká vlna 
rozvolňování. Do škol mohli, opět na dobrovolné bázi, nastoupit 
žáci 2. stupně. Do prachatických škol zavítala po několika týdnech 
domácího vzdělávání více než polovina žáků 2. stupně. Oproti situ-
aci na prvním stupni, kde vzdělávání probíhalo každé dopoledne, 
byla přítomnost žáků druhého stupně nastavená poněkud jinak. 
Žáci se setkávali na třídnických hodinách a konzultacích nebo se 
vzdělávali v hlavních předmětech. Žáci docházeli do škol podle roč-
níků a každý ročník měl většinou vyhrazený jeden den v týdnu.
Všeobecně platilo, na základě hygienických a organizačních opat-
ření vydaných Ministerstvem zdravotnictví, že žáci tvořili nejvíce 
patnáctičlenné kolektivy, které neměly možnost se navzájem potká-
vat, po celou dobu se jim věnoval pouze jeden pedagog. Všichni 
museli rovněž dodržovat přísná hygienická opatření.
Se spuštěním výuky se rozběhl také provoz ve školních jídelnách. 
I zde, stejně jako ve všech prostorách školy, byly v plném rozsahu 
dodržovány přísné hygienické podmínky.
Prachatická mateřská škola byla uzavřená od 16. března, s výjimkou 
pracoviště v Krumlovské ulici, které zůstalo v provozu a bylo určeno 
pro děti zaměstnanců IZS – zdravotníků, policistů a hasičů. Po více 
než dvou měsících, 18. května, byla všechna pracoviště školky zno-
vuotevřena. První týden nastoupilo přibližně 30 % dětí, ale každým 
dnem jich přibývalo. V červnu se do tříd vrátilo zhruba 70 % dětí. 
Školka fungovala v běžném režimu, omezen byl pouze přístup 
doprovázejících osob do vnitřních prostor školy (třídy, umývárny). 
Děti, které mají maminku na mateřské dovolené s dalším dítětem, 
absolvovaly jen dopolední vzdělávání. Velký důraz byl kladen 
na zvýšenou hygienu při všech činnostech během dne, rodiče před 
vstupem do šaten používali dezinfekci na ruce, dýchací cesty měli 
zakryté rouškou nebo šátkem.
Přejeme všem dětem, žákům a pracovníkům škol krásné prázdni-
nové zážitky a věříme, že se všichni v září ve zdraví sejdete ve škol-
ních lavicích.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ

Upřesnění podpory regionálních funkcí pro knihovny 
Na rok 2020 byla zastupitelstvem Jihočeského kraje schválena dotace na regionální funkce knihoven pro náš region ve výši 1 341 000 Kč. 

Martina Becková, RSKIS MěK Prachatice

Prázdninové tipy na knížky
z oddělení pro děti a mládež

Po neobvyklém školním roce tu máme prázdniny, které si většina 
z dětí zaslouží víc než obyčejně. Samostudium v domácích pod-
mínkách je někdy pěkně náročné! 
Městská knihovna Prachatice má ve své nabídce velké množství 
knížek, ze které si vybere každý dětský čtenář, od nejmenších 
předškoláčků až po téměř dospělé návštěvníky. Knihovnice také 
pravidelně dokupují nové knížky, aby měli návštěvníci výběr co 
největší a ochuzeni nebyli ani o novinky na knižním trhu. Z nich 
vám dnes vybíráme pár tipů pro prázdninové volné chvíle:
Pokud trávíte prázdniny u babičky
Knížka Operace ořech a jiné dědkoviny (A. Gregušová) – hlavní 
hrdina Ivan se stejně jako ty stěhuje na prázdniny k babičce. Nejvíc 
lotrovin a zábavy ale zažije na vesnici se třemi svými dědečky. 
Pokud sníte o moři
Knížka Všímavá siréna (M. Dunajcsik) – holčička Atlanta žije 
s tatínkem na majáku na malém útesu. A to je příčinou mnoha 
dobrodružství, ve kterých uslyšíte šplouchání mořských vln 
i u rybníka na vesnici.
Pokud máte rádi pohádky
Šumavský spisovatel Ondřej Fibich vydal novou knížku Šumavský 
pohádkář. Šumavu máme hned za Libínem, ale pokud se ti nechce 
toulat se po kopcích, můžeš se na krásnou Šumavu přesunout i při 
četba této knížky. 
Pokud tě zlobí rodiče a nikdo tě nechápe
Pak si přečti knížku Tisíc dokonalých tónů (C. G. Frewsová). 
Hlavní hrdina Beck je na tom úplně stejně! Matka ho nutí ke hře 
na klavír a jeho mnohem víc zajímá vlastní skládání hudby. Dopo-
ručujeme pro všechny –náctileté.
Pokud se ničeho nebojíte
Při čtení knížky Pekelné příběhy čertí babičky (I. Gecková) se 
dostanete i do pekla. A to už chce trošku odvahy! Knížka je určená 
pro odvážné začínající čtenáře.
Pokud vás čeká pobyt v přírodě
Knížka Websterovi (kolektiv autorů) je plná nádherných ilustrací. 
Vypráví o pavoučí rodině a její příběhy znáš možná z televizního 
Déčka. Každopádně se po přečtení knížky už nikdy pavouků bát 
nebudeš – ani pod stanem v přírodě!
Novinek má knihovna v nabídce mnohem více, a to nesmíme zapo-
mínat ani na starší knížky, kterých jsou v oddělení pro děti a mlá-
dež plné poličky. Knihovnice všem čtenářům rády pomohou 
s výběrem té pravé, při jejímž čtení budou prázdninové dny ještě 
krásnější. Lucie Jiraňová

knihovnice oddělení pro děti a mládež MěK Prachatice
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v květnu 2020

Matyáš Boška
Jonáš Landgráf
Štěpán Vyšata

Josefína Tichá
Adam Kupka

Jarmila Pešková, matrikářka

V květnu 2020 se v Prachaticích narodilo pouze 11 dětí. 
Z celkového počtu bylo osm chlapců a tři děvčata. U děv-
čat bylo každé jméno jedinečné, u chlapců se opakovalo 
dvakrát jméno Štěpán. Dětí s trvalým pobytem v Prachati-
cích se narodilo pět a rodiče dali souhlas se zveřejněním 
jména a příjmení v tisku: 

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XXII., číslo 7, uzávěrka 13. června 2020. Uzávěrka příštího čísla 13. července 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.

„Propadlé občanky“ 
rychle vyměňte

Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních 
věcí, upozorňuje, že v souvislosti s ukonče-
ním nouzového stavu skončila i platnost sta-
noviska Ministerstva vnitra ČR z 19. března 
2020, na jehož základě bylo umožněno 
občanům po dobu nouzového stavu proka-
zovat svou totožnost při fyzickém ztotož-
nění i osobními doklady, jejichž platnost 
skončila po 1. březnu 2020. S ohledem 
na skutečnost, že s koncem nouzového 
stavu již nejsou neplatné občanské průkazy 
ostatními subjekty uznávány k prokázání 
totožnosti, a také z důvodu blížící se letní 
sezony upozorňujeme občany, kterým plat-
nost občanského průkazu skončila, aby si 
v co nejkratší době podali žádost o vydání 
nového občanského průkazu v úředních 
hodinách na pracovišti občanských prů-
kazů, které jsou: pondělí 8.00–17.00, úterý 
8.00–10.45, středa 8.00–17.00, čtvrtek 
8.00–10.45, pátek 8.00–10.45 hodin.
Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Portus rozšířil nabídku 
příměstských táborů

Portus Prachatice, o. p. s. si velice cení 
dlouhotrvajícího zájmu rodičů o naše tra-
diční příměstské tábory pro děti. Jelikož 
kapacity již ohlášených týdnů táborů jsou 
naplněny, rozhodli jsme se nabídnout 
další tři týdny příměstských táborů.
Tábory budou realizovány pod záštitou 
Primární prevence Phénix a lektory 
táborů budou zkušení pracovníci Portusu 
Prachatice. Kapacita jednotlivých týdnů je 
20 dětí. 
Bližší informace získáte na telefonním 
čísle 722 049 751 či na e-mailu tabory@
portusprachatice.cz.
Přihlašovat se můžete na adrese http://
www.portusprachatice.cz/tabory.

Hana Bártová

Senioři se aktivizují
Při otevření Mezigenerační zahrady 
u společnosti KreBul v červnu zatanco-
vali senioři z Country tanečního klubu 
SenSen Prachatice (na snímku). Sklidili 
zasloužilý potlesk, přestože se sešli 
poprvé po ukončení nouzového stavu.
Všichni za svou aktivitu obdrželi nákrč-
níky – roušky. Nákrčníky jsou jako 
ochranná osobní pomůcka předávány 
aktivním seniorům. Nákrčníky byly 
zakoupeny Nadací ČEZ a předávány 
v době koronaviru, ale i při zapůjčení 
sportovních pomůcek (blíže na senio-
rum@prachatice.cz). 
S tancem se budete setkávat i během 
léta ve Štěpánčině parku, kam plánují senioři své další aktivity.

Text a foto Hanka RH+ Rabenhauptová

Cvičení s rouškami udělalo radost
První cvičení, po ukončení nouzového stavu a otevření 
domova seniorů, se uskutečnilo  v červnu, symbolicky 
cvičením s rouškami. Na cvičení dorazilo 43 seniorů. 
Roušky našili dobrovolníci. Roušky měly barevné stuhy, 
takže seniorům se velmi líbily. A cvičit bylo co, procvičo-
vání jemné motoriky, protahování svalstva, ale i správ-
ného dýchání. 
Pokud i vy máte chuť nabídnout svůj sport, ukázat, jak se 
trénuje, zacvičit si se seniory, budeme rádi, pokud nám 
dáte vědět a určitě se domluvíme. Napište nám na hana.
rabenhautova@mupt.cz. Hanka RH+ Rabenhauptová, foto Karel Rabenhaupt

Mladí zdravotníci Červeného kříže
se vzdělávají již šestým rokem

Zájmové vzdělávání Mladý zdravotník při Oblastním spolku 
ČČK Prachatice funguje od září 2014. Tento školní rok se jej 
účastní 11 dětí, které docházejí každé úterý od 17 hodin 
do našich prostor v budově polikliniky. Součástí není jen 
první pomoc, ale také didaktické hry, různá témata z oblasti 
zdravovědy či humanitární pomoci, exkurze ke složkám IZS. 
V červenci nás čeká společné setkávání v Prachaticích 
i týdenní soustředění na Zadově.
I nadále s podporou Jihočeského kraje a ČEPS pokračujeme, 
s našimi zdravotníky se potkáte na Světovém dni první 
pomoci v úterý 15. září 2020. Od září zároveň začne naše pra-
videlné setkávání. Každý se k nám může přidat.

Text a foto Zuzana Pelikánová

Workoutové hřiště u „Národky“
V červnu byl otevřen nový venkovní 
fitness (tzv. workout) u základní školy 
Národní. Moderní hřiště je vybaveno 
cvičebními prvky, které pomáhají roz-
víjet tělesnou kondici vlastní vahou 
těla, jsou v oblibě hlavně u dospívající 
mládeže. Uživatelem může být nic-
méně kdokoli od tří do 100 let. Návod 
na užívání je znázorněn na informač-
ních tabulích ina QR kódech.
Projekt s náklady 798 598 Kč bez DPH 
podpoř ila  Nadace ČEZ částkou 
350 000 Kč. Pavla Rácová
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Pro mě je mediálně omílaný covid-19 nemoc jako každá jiná
Alena Grabmüllerová – zdravotní sestra jednotky inten-
zivní péče Nemocnice Prachatice a. s.
Rodačka z Prachatic (*1985) chodila do 5. třídy na „Národku“, 
od 6. třídy do ZŠ Šumavské Hoštice. V Netolicích se vyučila kosme-
tičkou (2003), poté vystudovala střední zdravotnickou školu v Čes-
kém Krumlově (maturita 2007) a jako zdravotní sestra nastoupila 
do českobudějovické nemocnice, kde pracovala na kardiochirurgii. 
Po třech letech přešla na ARO, kde zůstala do mateřské dovolené. 
Z Budějovic se s rodinou přestěhovala na Vimpersko a po mateřské 
pracuje na JIP Nemocnice Prachatice. S manželem Karlem vychová-
vají syna Káju (2012) a dceru Denisu (2014).

Začneme tím, co stále slýcháme z médií: covid-19, koronavir, 
pandemie, počet nakažených … Jaké bylo vaše první setkání 
s touhle nemocí?
 Než jsme na JIPku přijali první pacientku, dění kolem covidu-19 
jsem brala takříkajíc sportovně. Je to nemoc jako každá jiná 
(na chvilku se odmlčí). A tak to beru pořád. Oproti ostatním nemo-
cem je to něco neznámého, a proto mediálně hodně omílané, někdy 
až nafouklé. Když se stalo, že jsme přišli do kontaktu s pacientkou 
s covidem-19, musela spousta zaměstnanců do karantény. Takové 
chvíle každý vnímá jinak, ale mě to prostě tolik nezasáhlo. Některé 
kolegyně z toho byly hodně špatné, řešily co teď a jak to bude dál, 
co rodina … V tomto mám i hodně tolerantního manžela, prostě 
jsme se domluvili, jak budeme fungovat. Než jsem se dozvěděla, 
že moje první testy jsou negativní, s nikým jsem se nestýkala. 
Rodina se prostě sbalila a odjela k dědovi na Stachy. Máme o korona-
viru mluvit jako o nějakém hrozném zlu, které nás zničí, nebo je to 
něco banálního? Pro mě je to opravdu nemoc jako každá jiná. 
Spousta lidí si to neuvědomuje, ale dneska se dá umřít opravdu 
na všechno. Záleží, v jakém stavu člověk zrovna je. I když je zdravý, 
někdy stačí hloupá chřipka či banální zákrok.

Záleží tedy i na tom, jak moc si nemoci připouštíme? 
 Ano, je to tak. Jsou typy lidí, které třeba bolest hlavy na vás doká-
žou přenést tím, že to pořád opakují dokola. Když budete trochu 
psychicky rozladěný, hlava vás začne bolet taky. U pacientů s rakovi-
nou to je to samé. Jsou lidé, kteří ví, že jsou nemocní, ale žijou dál, 
nenechají se tou nemocí ovládat. Ví, že ji mají, ale nějakým způso-
bem ji vytěsní. Naučí se s ní žít, žijou si stále svůj život jako před pro-
kázáním nemoci. Pak jsou lidé, kteří dokola přemýšlejí: Mám rako-
vinu. Co teď budu dělat? Umřu, a co rodina? Všechny tady nechám. 
To je hrozný. V tu chvíli se zdravotní stav pacienta rapidně zhoršuje. 
Psychika opravdu hraje velkou roli. Kdo navíc dá na to, co napíšou 
a řeknou v médiích, nechá se tím zválcovat.

Měli jste covid na oddělení, pak jste přišla domů a z televize se 
na vás vyvalila koronavirová pandemie. Sledovala jste „covidové 
zpravodajství“?
 Když se o tom mluvilo ze začátku, sledovala jsem zprávy každý 
den. Po týdnu po čtrnácti dnech jsem začala zjišťovat, že se opakuje 
pořád to samé – počet nakažených, zemřelých, příznaky, které 
postupem času měl každý úplně jiné, co se řeklo, za pár hodin nepla-
tilo … Většina zemřelých pacientů měla covid-19 jako přidružené 
onemocnění a uváděli se ve statistikách úmrtí na covid. To mě asi 
nejvíc zlobilo. Celé zpravodajství bylo zaměřené jenom na tohle. 
Co se opravdu dělo třeba na politické scéně, přešlo do pozadí. Kvůli 
covidu jsme možná přišli o daleko cennější informace. Dneska už si 
zprávy nepustím, protože se tam o covidu nic nového nedozvím.

Co vás jako vyučenou kosmetičku přivedlo na profesní dráhu 
zdravotní sestry?
 Opravdu nevím, proč jsem si na základní škole vybrala kosme-
tičku. Když se v patnácti letech rozhodujete, čím budete, chybí vám 
vyzrálost, spoustu věcí si neuvědomujete. S učňákem jsme byli 
na exkurzi v centru plastické chirurgie v Českých Budějovicích 
a tam mě napadlo, že jako kosmetička se zdravotnickým minimem 
bych tam mohla žádat o práci. Operace mě celkově zajímaly a zna-
losti a částečně i praxe ze zdrávky mě nakonec přivedly do českobu-
dějovické nemocnice. Zdravotnictví mě oslovovalo akčností, dyna-

mikou, zajímavými případy, různými stresovými situacemi a tím, 
že pomáhá lidem.

Akčnosti máte na prachatické JIPce akorát?
 Někdy až moc. Ale dá se to zvládnout, je to to, co mě oslovuje, 
co mám ráda a co jsem i očekávala. Nejsem typ člověka, který radši 
sedí v poklidu v koutku, beru to tak, že když jsem v práci, jsem tam 
od toho, abych pracovala. Samozřejmě se vše odvíjí od stavu paci-
entů, někdy je to volnější, někdy se člověk těch dvanáct hodin neza-
staví. Je to náročné, ale pořád mě to baví. I ta akčnost a to, že každý 
pacient, byť třeba přichází se stejným onemocněním, se chová jinak 
a vývoj je taky jiný. Změnu po mateřské jsem vnímala velmi pozi-
tivně. Na rozdíl od českobudějovické nemocnice je ta prachatická 
samozřejmě malá, ale procházím tady všemi obory, takže získávám 
i daleko širší praxi a poznatky.

Pracujete v oboru, kde je tenká hranice mezi životem a smrtí. 
Pociťujete někdy bezmoc?
 Bezmoc pociťuju, ale že bych se vyloženě něčeho bála, to ne. Smrt 
beru jako součást života. Těžko říct, jestli se na ni dá připravit, 
asi záleží na člověku, jaké má svědomí a podobně. Když přijde, 
nikdo to neovlivní.

Jste na oddělení připravení na eventuální druhou vlnu korona-
viru?
 Po první zkušenosti s covidem, kdy se věci řešily za pochodu 
a zpočátku v provizoriích, si myslím, že už máme představu co a jak. 
Jak zacházet s rizikovým či infekčním pacientem, materiálem i sami 
se sebou. Jak si plánovat práci u pacienta, odběrech a podobně. 
Co se týká pomůcek, těžko říct, jak to s nimi opravdu je vzhledem 
k tomu, co se odehrálo začátkem roku, kdy byl kompletně zasažen 
celý svět. Pozastavily se výroby a dodávky nejen zdravotnického 
materiálu, takže se dalo čekat, že problém s pomůckami bude. Zajis-
tit pomůcky pro lidstvo a hlavně dostatečně zásobit zařízení, která 
se na covid specializují, je nemožné, což si většina lidí neuvědomuje. 
I my jsme řešili nedostatek až úplný výpadek roušek či respirátorů. 
V tu chvíli jsme byli vděčni všem šikovným a ochotným švadlen-
kám, které si na nás vzpomněly a našily nám dostatek bavlněných 
roušek, kterým touto cestou velmi děkuji nejen za sebe, ale i za celý 
zdravotnický kolektiv. Toto téma bude ještě nějakou dobu určitý 
strašák s otazníkem. Vyptával se Václav Malina.
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