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Starostův 
sloupek
Měsíc září bývá neod-
myslitelně spojen se 
začátkem nového 
školního roku, ale 

často je vnímán i jako konec léta a dovolených. 
Z pohledu investic do majetku sloužícímu k vý-
uce a školním potřebám bývá období prázdnin, 
když školy osiří, příhodným obdobím pro různé 
opravy a úpravy školních budov i zahrad. Neji-
nak je to i v našem městě. V tomto vydání Rad-
ničního listu se můžete dozvědět podrobnosti 
k těmto rekonstrukcím.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží dvě po-
měrně veliké investice, které probíhaly téměř 
rok. Jednou z nich byla půdní vestavba za úče-
lem vybudování nových učeben včetně vyba-
vení, jejich zázemí a úpravy školní zahrady 
v základní škole ve Vodňanské ulici téměř 
za 40 mil. Kč. Druhou investicí pak byla rekon-
strukce a přeměna dlouhodobě volných pavi-
lonů ZŠ Zlatá stezka pro potřeby nového zá-
zemí Centra ekologické výchovy Dřípatka 
za přibližně 23 mil. Kč. Myslím, že bohužel již 
zesnulý pan učitel Záveský, zakladatel ekolo-
gické výchovy v celém bývalém Českosloven-
sku, který mě i nového provozovatele Dřípatky 
Jirku Macharta také učil, by měl z tohoto skvě-
lého zázemí obrovskou radost. Obě tyto inves-
tice jsou postupně ukončovány přibližně v ter-
mínu zahájení nového školního roku tak, 
aby v podzimních měsících mohly začít sloužit 
svému účelu. Nejsou to však jediné investice 
do segmentu školství. Dalšími jsou investice 
v řádech několika milionů korun ve všech dal-
ších prachatických školách. Ani v mateřských 
školách se nezahálelo. V celé budově mateřské 
školky v České ulici byla zrekonstruována soci-
ální zařízení za přibližně 1,2 mil. Kč.
Největší objem investic za uplynulý rok v na-
šem městě směřuje právě do oblasti školství. 
Po roce 2015, ve kterém došlo k zateplení tří 
základních škol ve městě, se za uplynulý rok 
opět proinvestovalo do oblasti školství re-
kordní množství fi nančních prostředků přesa-
hujících celkem 70 mil. Kč.
Na závěr bych se chtěl podělit se znamenitou 
zprávou. Podařilo se nám získat dotaci ve výši 
50 % na již třetí etapu Areálu lesních her, díky 
níž se areál ještě letos rozšíří, a oblast Lázní 
sv. Markéty bude zase o něco atraktivnější. Vě-
řím, že tyto skvělé projekty ocení jak žáci, 
tak pedagogický sbor i rodiče. Přeji Vám všem, 
ať jste všichni v našich školách spokojeni. 
Úspěšný nastávající školní rok.

Martin Malý, starosta města Prachatice

Aktivity prachatických škol o letních prázdninách
Letní prázdniny jsou u konce. Oslovili jsme ředitelky základních škol zřizovaných městem Pracha-
tice, jak využily toto období pro investice, opravy apod.
Hana Bolková, ředitelka ZŠ Prachatice, Národní 1018:
Po mnoha letech proběhla ve škole jedna z největších investičních akcí – Stavební úpravy, odstra-
nění havarijního stavu rozvodů teplé vody, vodoinstalace a ústředního vytápění. V této I. etapě pro-
běhly práce v pavilonu C (II. stupeň) a v pavilonu B (vedení školy, odborné učebny, vrátnice). Jak již 
název této akce napovídá, jedná se o výměnu potrubí, ale také především o rekonstrukci sociálního 
zařízení, které dostalo krásnou barevnou mozaikovou podobu a nové zařizovací předměty. Bude tak 
naplněno přání žáků a zaměstnanců školy, kteří již dlouho po této změně volali. Tato investice stála 
pět milionů korun a škola na ni použila prostředky z vlastního investičního fondu. Pro tuto I. etapu 
nebylo tedy nutné sáhnout do rozpočtu města. Před námi jsou ale ještě dvě další etapy a pro ně již 
škola dostatek financí nemá. Ve škole také vedle této velké akce proběhla běžná údržba, montáž 
nových žaluzií do učebny informatiky, výmalba některých tříd a dokoupení koberců a dalšího drob-
ného vybavení do tříd. Na žáky také čekají nové počítače a učební pomůcky. Z nového uspořádání 
a zařízení se také mohou těšit děti z dětské skupiny – Montessori.
Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Prachatice, Vodňanská 287:
V okamžiku, kdy budete číst tyto informace, bude historicky nejdražší investice na ZŠ Vodňanská již 
dokončená. Rekonstrukce půdních prostor bude stát 39,7 milionu (23,1 milionu bude hrazeno 
z dotačního programu IROP) spolu s obnovou počítačové sítě, zahrady, nakoupení učebních pomů-
cek, nábytku a dalšího zařízení zkvalitní prostředí, ve kterém budou žáci i pracovníci školy trávit 
většinu dne (více informací o této velké investici v srpnovém čísle Radničního listu). Z poskytnutého 
provozního příspěvku od zřizovatele jsme o letošních prázdninách dále opravili tři učebny – pod-
lahy, nátěry, garnýže, nový nábytek, tabule v celkové výši téměř 550 tisíc korun. Dále probíhaly 
drobné údržbové práce ve školní jídelně, ladila se piana, čistily dataprojektory.
Lenka Králová, ředitelka ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240:
Podařilo se nám dle plánu realizovat plánované akce: dokončit další etapu zahrady v přírodním 
stylu, vymalovat některé prostory školy, přestěhovat učebnu dílen do zrekonstruované třídy 
v budově Sovy, vyměnit další výdejní okno ve školní jídelně a kompletně opravit a nově vybavit kabi-
net výtvarné výchovy. Modernizace učebny přírodopisu (píšeme uvnitř RL) má termín dokončení 
naplánovaný na konec října. Věřím, že se tyto změny budou líbit jak žákům, tak zaměstnancům 
a přispějí k další modernizaci naší školy.
 Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu
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Štafety běžců
složené z českých a bavorských spor-
tovců se v sobotu 12. září 2020 vydají 
po historické trase Zlaté stezky 
z Grainetu do Prachatic. Závěrečného 
běhu do cíle by se měli zúčastnit 
všichni účastníci společně. 

Budoucí truhláři
se spolu s konstruktéry a hydro-
logy potkali v improvizovaných díl-
nách Domu dětí a mládeže v Pra-
chaticích. Příměstské tábory mají 
děti přilákat ke studiu technických 
a řemeslných oborů. 

Řemeslníci přebírají sanitární zařízení pro pavilon II. stupně ZŠ Národní. Foto Hana Bolková
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Pozvánka na vernisáž výstavy studentských prací

Krumlovská devětatřicítka má nové nájemníky

Město Prachatice čekají významné uzavírky

Děkujeme za kabelky, knihy i bižuterii 

Zastupitelstvo města Prachatice odsouhlasilo v minulém zimním 
semestru iniciativu Matěje Nepustila (Prostor Prachatice) a Jakuba 
Nepustila (Živé Prachatice) pozvat do Prachatic studenty Ateliéru 
Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy (ČVUT Praha), aby ve svých 
semestrálních a diplomových pracích architektonicky zpracovali 
veřejný prostor. Vernisáž a zahájení výstavy studentů Fakulty ČVUT 
se uskuteční v pátek 4. září 2020 v 18.00 hodin v prostorách Měst-
ského úřadu v Prachaticích.
Implementovat do koncepce dostavby města i do konkrétních 
návrhů se studenti snaží ve svých diplomových i semestrálních pra-
cích pod vedením architektů Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy. 
Někdy nekonvenční řešení budoucích architektů, nezatížených 
praxí a konkrétními ekonomickými požadavky klientů, mohou 
nabídnout podněty k diskusi a ověřit dopady možných řešení 
na prostředí města. Mezi inspirativní a možná i kontroverzní 
témata lze zařadit například urbanistické řešení dostavby prostoru 
kasáren s nabídkou „bydlení ve městě“, poměrně radikální urbanis-

tickou přeměnu Dolního předměstí i řešení drobných veřejných 
prostorů a náměstí na vnitřním městském okruhu v ulicích Hra-
dební, Jánská a Zahradní. Právě areál bývalých kasáren a území 
Dolního předměstí lze zařadit mezi nejdůležitější části města s roz-
vojovým potenciálem. Zajímavá témata týkající se rozhraní historic-
kého jádra by mohla otevřít i studentská práce nabízející možnost 
zpřístupnění městských hradeb.
Jiné studentské práce nabízejí alternativní pohledy na již řešená 
území – například na lokality Malého náměstí nebo Štěpánčina 
parku. Práce studentů FA ČVUT by mohly nastartovat v místě 
samém diskusi nad některými živými nebo naopak pozapomenu-
tými tématy. Spolupráce města s prestižní FA ČVUT by se mohla stát 
určitým příslibem do budoucna v době, kdy Prachatice, stejně jako 
řada dalších podobných menších měst, bojuje s migrací mladých 
a vzdělaných lidí do větších metropolí.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice
Luboš Zemen, architekt města Prachatice

Do opraveného bytového domu v Krumlovské 
ulici č. 39 se postupně stěhují nájemníci. Na pře-
lomu září a října by měl být celý dům plně obsa-
zen.
Noví nájemníci mají k dispozici celkem 34 přede-
vším malometrážních bytů: 30 bytů 1+1, dva byty 
2+1 a jeden byt 3+kk, z nich tři byty bezbariérové. 
Všechny byty jsou pronajímány podle Směrnice 
č. 2/2015 (Pravidel pro postup při hospodaření 
s byty ve vlastnictví města Prachatice).
V prvním výběrovém kole rada pronajala byt 
3+kk, devět bytů 1+1 a jeden byt 2+1. Čtyři byty 
1+1 nebyly pronajaty a budou zájemcům nabíd-
nuty ve 3. kole.
Nyní probíhá 2. kolo, kdy bylo nabídnuto 14 bytů 
1+1 a dva byty 2+1. V případě, že některý z bytů 
nezíská nájemce, bude vypsáno již avizované 
3. kolo výběrového řízení.
Jak jsem uvedl v dubnovém vydání Radničního listu, důležitou roli 
při posuzování žádostí zájemců přihlášených do výběrového řízení, 

má i pracovní poměr ve městě. Cílem je uspokojit 
poptávku po bydlení především u mladých lidí, 
kteří chtějí zůstat ve městě, pracují na průmys-
lové zóně nebo v dalších firmách a do Prachatic 
dojíždějí za prací.
Nájemníci mají k dispozici i nově instalovaný 
výtah za 1.276.500 Kč z prostředků města. Cel-
kové náklady na opravu činí zhruba 3,5 milionu 
korun. V roce 2019 bylo z rezervy města a úspor 
rozpočtu proinvestováno 2,019 milionu, v tomto 
roce z prostředků MSDB částka půldruhého mili-
onu korun. 
Na jaře příštího roku se společně s nájemníky 
a městským architektem poradíme o možnostech 
zvelebení okolí domu, které přímo vybízí k vhod-
nému komunitnímu využití (např. vybudování 
malého parčíku). Nájemníkům přeji, ať se jim 
v nových bytech i v celé lokalitě dobře žije.

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice
Foto  Libor Schrenk

Z důvodu rekonstrukce silnice II/143, jejímž investorem je Jiho-
český kraj, dojde k uzavření ulice Zvolenská a následně ulice Slá-
mova. V termínu od 24. srpna do 20. září 2020 bude neprůjezdná 
Zvolenská ulice, a to v úseku od kruhové křižovatky ke křižovatce 
s ulicí Slámova. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po místní 
komunikaci v ulicích Vodňanská, Nebahovská, Volarská, Nová 
a Krumlovská. Ulice Slámova (ve směru od kruhové křižovatky) 
bude směrem na místní komunikaci v ulici Pod Hradbami prů-
jezdná. V termínu od 21. září do 15. prosince 2020 pak dojde k uza-
vírce ulice Slámova, a to v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenská 

ke vjezdu na parkoviště u domu č. p. 461 v ulici Slámova. Objízdná 
trasa bude vedena obousměrně v ulicích Nebahovská, Volarská, 
Nová a Krumlovská. Zvolenská ulice bude v tomto termínu plně 
průjezdná. V termínu od 24. srpna do 15. prosince 2020 pak situaci 
řidičům zkomplikuje uzavírka mostu ev. č. 14531-1 přes potok 
u Husince. Silnice III. třídy z Prachatic k Husinecké přehradě bude 
označena jako slepá pozemní komunikace. Všichni řidiči jedoucí 
do Husince tak budou muset použít objízdnou trasu přes Staré Pra-
chatice a kruhovou křižovatku silnic II/141 a II/145 u obce Běleč.

Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Během srpna se podařilo sesbí-
rat přes 220 kusů kabelek, knih 
a bižuterie ve sběrném místu 
na Městském úřadu Prachatice. 
Do sběru se zapojili zaměst-
nanci úřadu (firemní dobrovol-
nictví) i naši přátelé. Šlo o chari-
tativní projekt – VĚNUJTE, 
KOUPÍTE, POMÁHÁTE. Spo-
lečně s ostatními místy a městy 
Jihočeského kraje jsme pomohli 

talentovaným dětem ze sociálně slabých rodin či se zdravotním han-
dicapem. Kabelkový veletrh proběhne v Českých Budějovicích 
9. září 2020 od 10 hodin. Hanka RH+ Rabenhauptová

Již rok funguje
v Prachaticích a okolí …

Domácí hospic sv. Jakuba pro nevyléčitelně nemocné pacienty, 
kteří se rozhodnou zůstat do posledních dnů svého života doma se 
svými blízkými. Domácí hospicová péče je náročná, ale zároveň 
i obohacující, kdy jsme nápomocni nemocnému a jeho rodině 
v takto nelehkých chvílích. Dále poskytujeme sociální službu – 
Terénní odlehčovací služby pro pečující osoby, které si potřebují 
odpočinout od mnohdy nepřetržité péče o své blízké. Pečující potře-
bují pomoci v péči o svého blízkého, dojít si bezstarostně nakoupit, 
k lékaři nebo si jen tak zajít na kávu či se projít a načerpat potřeb-
nou a chybějící energii. Štěpánka Válková, vedoucí pracoviště

tel. 732 182 466, info@hospicjakub.cz

2 září 2020



www.prachatice.eu

V červenci dokončila firma 
Sabia spol. s. r. o. rekon-
strukci volného pavilonu 
Základní školy Zlatá stezka 
Prachatice, do kterého se 
od 1. srpna přestěhovalo Cen-
trum ekologické výchovy 
(CEV) Dřípatka.
Od tohoto dne došlo ke změně 
zřizovatele. Dlouhá leta bylo 
zřizovatelem město Pracha-
tice a CEV Dřípatka součástí 
Základní školy Vodňanská se 
sídlem v Rumpálově ulici. 
Novým zřizovatelem se stal 
Jihočeský kraj a provozovate-
lem Dům dětí a mládeže Pra-
chatice.
Nové centrum má k dispozici 
pět učeben, z nich jednu labo-
ratoř a dílnu. Kvalitní je i zázemí pro zaměstnance. Ve druhém patře 
bývalých pavilonů je ubytovna s 46 lůžky v 10 pokojích. Zájemci 
o nocleh mohou využít dvoulůžkové pokoje. Hlavně mladší děti 
ocení, že mohou spát i na pokojích s palandami. Každý pokoj má 
vlastní moderní sociální zařízení. K dispozici je klubovna i jídelna 
s kuchyňkou, která slouží k přípravě jídel.
Jak jsem již několikrát zdůrazňoval, hlavní náplní CEV Dřípatka 
budou především týdenní pobyty dětí z celé České republiky. 
Kroužky s environmentálním zaměřením, výukové programy pro 
žáky prachatických škol a pobyty rodičů s dětmi. Určitě bude obno-
vena tradičně velmi dobrá spolupráce s vysokými školami, přede-
vším s Jihočeskou univerzitou. Věřím, že se Jiřímu Machartovi 

podař í  získ at akreditaci 
na organizování kurzů envi-
ronmentální výchovy pro uči-
tele MŠ, ZŠ a SŠ.
Osobně jsem rád, že realizací 
tohoto projektu se nám poda-
řilo navázat na práci zaklada-
tele  ekologické výchovy 
v Čechách pana učitele Aleše 
Záveského a vytvořit důstojné 
prostředí pro environmen-
tální výchovu odpovídající 
tomuto století. Vyřešili jsme 
i problém s dlouhodobě nevy-
užitými pavilony Základní 
školy na Zlaté stezce a vytvo-
řili ubytovnu s 46 lůžky, která 
bude sloužit nejen návštěvní-
kům CEV Dřípatka, ale i dal-
ším zájemcům. To vše s vědo-

mím, že město nemůže investovat desítky milionů korun do zbou-
rání a vybudování úplně nového centra v Rumpálově ulici.
Dalším pozitivem byla týmová práce všech zainteresovaných. Podě-
kování patří hlavně Jiřímu Machartovi, který stál společně se mnou 
u zrodu myšlenky přestěhování CEV. Tento záměr bychom nemohli 
realizovat bez podpory vedení Jihočeského kraje, který přispěl 
na rekonstrukci částkou devět milionů korun jako předplaceného 
nájemného. Celkové náklady na rekonstrukci, včetně projektové 
dokumentace, byly 22,7 milionu korun.
Slavnostní otevření CEV Dřípatka proběhne 23. září 2020 za účasti 
zástupců Jihočeského kraje. Běžný provoz bude zahájen od 1. října 
2020. Text a foto Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Rekonstrukce střechy
na objektu Kasárenská 11

Jedná se o odstranění havarijního stavu střechy na objektu, který 
využívají Městské lesy Prachatice s. r. o. Nejviditelnější poruchou je 
svislá deformace hřebene s nejvyšším místem při štítech – velikost 
deformace činí až 0,35 m! Prozatím se extrémní deformace krovu 
do nižších úrovní přenášejí jen málo. Kromě celkové deformace 
střešní roviny je v oblasti hřebene viditelné prolomení způsobené 
zřejmě hnilobou bednění.
Zjištěné poruchy jsou velmi závažné a je nutné je bezprostředně 
řešit, než dojde k přenesení defektů na další konstrukce.
Po vypracování projektové dokumentace byl ve výběrovém řízení 
vybrán dodavatel. Cena rekonstrukce, která zahrnuje opravu krovu, 
výměnu střešní krytiny a zateplení ve střešní rovině dle výběrového 
řízení činí 946 060,01 Kč včetně DPH 21 %. 

Text a foto Jan Plánek, odbor investic

Mytí nádob na odpady
Ve dnech 14.–18. září 2020 (pondělí až pátek) proběhne ve městě 
Prachatice včetně osad mytí a desinfekce nádob na komunální 
odpady. Údržbu nádob bude provádět odborná firma Otakar Krejčí 
z Nivnice. 
Žádáme občany města, aby neodklízeli nádoby na odpady ihned 
po svozu, ale počkali až po jejich vymytí a desinfekci speciálním 
vozem, který pojede za autem sbírajícím odpady.

Lenka Machartová, odbor ŽP

Dřípatka se přestěhovala do nevyužitých pavilonů

Modernizace učebny přírodopisu
Ve II. polovině července 
začaly práce v přírodo-
vědné učebně ZŠ Zlatá 
stezka. Potrvají do konce 
října. Škola získala dotaci 
z IROPu v rámci výzvy 
č .  47  I n f r a s t r u k t u r a 
základních škol ve výši 
přes 1,8 milionu korun. 
Kofinancující podíl školy 
je přes 200 tisíc Kč. Cel-
kově jsou tedy schváleny 
náklady více než dva mili-
ony korun. Výběrovým 
řízením byla vysoutěžena 
částka přes 1,9 milionu 
korun s DPH. Projekt nese název „Modernizace přírodovědné 
učebny na Zlaté stezce“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/1
6_063/0003831. Rekonstrukci realizuje firma AV Media, a. s. 
Praha. Žáci a učitelé tak dostanou vedle stavební modernizace, roz-
vodů elektřiny a podlahové krytiny i novou interaktivní tabuli s pří-
slušenstvím, pracovní stanice s PC vybavením a nový nábytek. 
V rámci projektu bude vysázena i zeleň u běžecké dráhy.

Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka 240

Práce v přírodovědné učebně začaly. Další etapu pří-
rodní zahrady jsme již dokončili. Foto Věra Turková
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Živé Prachatice informují
Jedním z našich návrhů na jednání zastupitelstva bylo započít spo-
lečně debatu o využití objektů stávající prachatické střelnice, kdy 
by se po přestěhování měly uvolnit pro jiné využití. Vzhledem 
k tomu, že příprava a realizace trvá několik let a přestěhování střel-
nice se plánuje v blízké době, mělo by se již nyní připravovat nové 
využití objektů. Prvním krokem by mělo být nalezení většinové 
shody nového účelu využití, dalším pak formulace zadání a projekt 
soutěží o návrh. Příprava a realizace bude trvat déle než jedno 
volební období, je tedy na místě většinová shoda účelu využití 
i následné podoby objektů pro plynulé pokračování prací. Z tohoto 
důvodu jsme navrhli sestavení pracovního týmu složeného 
ze zástupců všech politických subjektů městského zastupitelstva, 
městského architekta i případných zájemců z řad veřejnosti pro for-
mulování většinové shody. Náš návrh nebyl vedením města přijat, 
jakým způsobem bude rozhodnuto o využití objektu nám tedy není 
známo. Jakub Nepustil, zastupitel města (Živé Prachatice)

Cestování po jižních Čechách
Městská knihovna Prachatice – centrum celoživotního vzdělávání 
jako středisko Univerzity třetího věku při Teologické fakultě Jiho-
české univerzity otevírá všem, kteří si chtějí prohloubit svoje zna-
losti o jižních Čechách, nový tříletý obor „Cestování po jižních 
Čechách ve 21. století“. Obor bude zahájen imatrikulací v kostele 
sv. Petra a Pavla v Prachaticích a ukončen slavnostní promocí v Čes-
kých Budějovicích. Je otevřený pro 30 zájemců, kteří se budou schá-
zet od října jednou za 14 dnů ve středu od 9 do 12.30 hodin.
V průběhu studia projdeme historií i současností jednotlivých 
okresů našeho kraje. Přednášet budou renomovaní odborníci 
na danou problematiku – historici, kasteláni, spisovatelé, archiváři, 
ekologové, odborníci na průmyslovou i zemědělskou výrobu 
a mnoho dalších. Studenti se dozví nejnovější zajímavosti z cestov-
ního ruchu jako fenoménu dnešní doby, jaké jsou služby, jaká 
je péče o hosty, jak se plánují akce a zároveň i o trendech v průvod-
covské činnosti. Rovněž ve spolupráci s Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu a informačními středisky pro ně budou připraveny 
informační materiály z jednotlivých okresů. Ve studovně naší 
knihovny na ně již čeká studijní literatura a zároveň možnost 
v rámci meziknihovní výpůjční služby si objednat další studijní 
dokumenty. Nedílnou součástí výuky se stanou i odborné exkurze. 
Informace o studiu studenti najdou na webových stránkách 
knihovny. Studenti nebudou skládat žádné zkoušky, nebudou psát 
testy. Naopak očekává se zájem o studium, aktivita jak v průběhu 
celého studia, tak i při závěrečných semestrových rozpravách.
Odbornou garantkou oboru bude profesionální průvodkyně a lek-
torka Dagmar Parmová z Českých Budějovic.
Bližší informace zájemci získají v prachatické knihovně. Těšíme se 
na setkání se všemi, kteří jsou si vědomi toho, že mysl je jako 
zahrádka: Když se o ni nestaráš, zaroste plevelem.

Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice

Floutek – festival loutky a cirkusu
… se narodil loni z radosti a nadšení pro loutkové 
divadlo, cirkusové umění a dětský smích. Když 
Šárka Frantová navrhla Hance Patrasové, kurátorce 
Muzea české loutky a cirkusu: „V Prachaticích by měli 
loutky a cirkusáci vyjít do ulic, když je tu muzeum …“ 
nemusela ji dlouho přesvědčovat. A tak v sobotu 
8. srpna 2020 zavítal pan Floutek do Poštovní ulice 
již podruhé. Za podpory Muzea české loutky a cir-
kusu, města Prachatice, KIS Prachatice, sdružení 

Živá vila, krámku STROOM Dub a místních malých podniků. A pře-
devším zásluhou řady dobrovolníků – patří jim velký dík. A největší 
dík všem, kteří si přišli užít loutková divadla, cirkusové, kouzel-
nické a artistické výstupy, tvořivé dílny, živou hudbu a tanec, dobré 
jídlo a pití a pohodovou letní atmosféru v Poštovní. Tak opět za rok – 
vy a Floutek. Floutek, festival loutky a cirkusu, byl podpořen 
z dotačního programu Volnočasové aktivity 2020. Šárka Frantová

Výstava Má vlast cestami proměn
… bude k vidění od 16. září 2020 na arkádách Staré radnice po dobu 
dvou týdnů. Na výstavních panelech najdete také proměny z Jiho-
českého kraje, včetně té z Prachatic. (map) 

Audioknihy z knihovny
Čtenářům Městské knihovny Prachatice nabízíme v oddělení pro 
dospělé k vypůjčení zdarma audioknihy různých žánrů (audiokniha 
je nahrávka mluveného slova). Máme na výběr detektivky, histo-
rické romány, klasické romány i pohádky. CD se vybírají z katalogu, 
knihovnice vám rády poradí. Výpůjční doba je 14 dní a najednou lze 
vypůjčit pět kusů. Celkem je v knihovně 767 audioknih. Z našeho 
fondu například nabízíme velmi oblíbeného Vlastimila Vondrušku, 
Agathu Christie, Evžena Bočka a mnoho dalších autorů namluve-
ných známými umělci (S. Stašová, V. Zawadská, V. Cibulková, I. Tro-
jan a další).

Ludmila Marešová a Petra Krejsová, knihovnice odd. pro dospělé

Terénní práce komise
životního prostředí je velmi zajímavá

Komise Zdravého města a MA21, životního prostředí a environmen-
tální výchovy v rámci místních šetření navštívila 5. srpna 2020 
mnoho lokalit, které jsme posuzovali. Nejvíce mne zaujaly lokality 
dvě. Začínali jsme na hoře Libín, kde jsme měli řešit zeleň kolem 
jednoho objektu, který se tvářil jako chata. Byl zarostlý smrky 
a hned vedle stálo fungující občerstvení v dřevěném malém 
domečku. Bylo nádherně, slunečné a teplé počasí. Na  Libíně bylo 
skutečně krásně, vlhko, příjemně teplo a turistů tu bylo tak akorát, 
že nevyvářeli davy, ale jednalo se spíše o jednotlivce či rodiny. 
No, nebyl tady v době prázdnin nával. U stánku se nevytvářela 
fronta, ale bylo vidět, že někteří lidé se rádi i občerství.
Prošla jsem si celý prostor kolem objektů, které už tu nejlepší dobu 
mají za sebou. Pro provoz rozhledny je velmi příjemné, že je zde jed-
noduché občerstvení. Lidé si vyjdou na rozhlednu, případně se 
občerství a jdou zpět na parkoviště, kde mají zaparkované auto. 
Myslím si, že více ani neočekávají. Vypadali spokojeně, když opouš-
těli vrchol hory Libín.
V rámci šetření v terénu komise navštívila i zrekonstruovanou část 
dvou posledních pavilonů, které v minulosti byly součástí Základní 
školy Zlatá stezka v Prachaticích. Dnes je v nich umístěno nově zre-
konstruované Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Pavilony jsou 
velmi kvalitně zrekonstruovány k potřebám vzdělávání dětí v envi-
ronmentální výchově. Měla jsem velkou radost, že se to tak pěkně 
podařilo. Činnost Dřípatky bude organizovat DDM Prachatice 
pod vedením Jiřího Macharta. Pan ředitel se svým týmem jsou 
ti správní lidé, kteří to zvládnou na jedničku. Chtěla bych být žákem 
a mít možnost se zde vzdělávat. Jana Krejsová, členka komise ŽP

KDU-ČSL podporuje školství
Nehynoucí pravda – ŠKOLA základ života. Měsíc září je v naší zemi 
vždy neodmyslitelně spojen se zahájením nového školního roku. 
Pro prvňáčky velkým životním krokem svého putování za rozvojem 
vědění a velkým momentem nepopsatelného očekávání. Tento 
významný okamžik očekáváme aktuálně i v naší rodině. Jistě mi dá 
každý rodič za pravdu, že ze sotva narozeného miminka před Vámi 
najednou mávnutím kouzelného proutku, stojí připravený školák/
ačka. Letošní školní rok se však ponese částečně v duchu COVID 
pandemie a já pevně věřím společně se všemi rodiči, že případné 
narušení klasického průběhu školy bude minimální. Nicméně vývoj 
dalších dnů, jak ukázala samotná situace v červenci v našem městě, 
je nevyzpytatelný.
Dovolte mi PRVŇÁČKŮM A VŠEM ŠKOLÁKŮM popřát co nejlepší 
vyjití do nového neznámého školního dobrodružství. Rodičům přeji 
hojnost trpělivosti a neutuchající obětavost a podporu, která je 
významná a nutná pro rozvoj všech dovedností našich ratolestí. 
Pedagogům přeji nadhled a hojnost energie! NÁM VŠEM VŠAK 
NADÁLE HOJNOST ZDRAVÍ.

Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)
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K datu 31. prosince 1993 byl zrušen 62. motostřelecký pluk dislo-
kovaný od druhé poloviny 50. let minulého století v Prachaticích. 
Armádou uvolněný areál byl poměrně rychle a jako jeden z prvních 
v České republice revitalizován. Objekty bývalých praporů začaly 
sloužit k bydlení, další budovy pak začaly být využívány pro podni-
kání.
V roce 1998 byla názvoslovná komise rady města požádána, aby jed-
notlivé komunikace v areálu, které se staly ulicemi, dostaly své názvy. 
Komise se rozhodla, že názvy ulic by měly tvořit jeden tématický 
celek. Bylo vybráno období pozdní renesance, kdy Prachatice proží-
valy období mimořádného rozkvětu, když se od počátku 16. století 
staly součástí rožmberského dominia. Následoval výběr osobností, 
které v tomto období měly vztah k Prachaticím. Návrhy názvů ulic 
pak byly schváleny městským zastupitelstvem v září 1998.
Rožmberská
Vychází z ulice Na sadech v místech bývalé hlavní brány a severním 
směrem prochází celým areálem až k objektům integrovaného 
záchranného systému (IZS). Odtud se napojuje na ulici Oseckou. 
Objekt IZS má však adresu Slunečná 932 a 939. Název odkazuje 

především na představitele rožmberského rodu, který držel Pracha-
tice v letech 1501–1601. V tomto období  dosáhly Prachatice mimo-
řádného postavení v Království českém, o čemž mimo jiné svědčí 
i stavba radnice (1571), která ve své době patřila k největším v zemi. 
Na bohatství města i jeho měšťanů měl zásadní vliv vzkvétající 
obchod se solí.
Horní náměstí
Název pro někdejší nástupiště motostřeleckého pluku s krycím 
názvem Vojenský útvar 4425 Prachatice, který zde sídlil od roku 
1955 (do roku 1958 jako střelecký pluk a v letech 1991–1993 jako 
pěší pluk). Prostor náměstí je vymezen ulicemi Kasárenská, Menší-
kova a Rudolfova. Název byl náměstí přidělen na zasedání měst-
ského zastupitelstva 5. listopadu 2001.
Březanova
Vychází z Kasárenské ulice, je souběžná s Rožmberskou a Menšíko-
vou, jejím pokračováním je ulice Vilémova. V ulici se nenachází 
žádný objekt s číslem popisným. Jméno obdržela po Václavu Březa-
novi (1568–1618), známém kronikáři posledních Rožmberků.
(dokončení v příštím RL) Pavel Fencl

PRACHATICKÉ ULICE (6): Ulice v bývalém areálu kasáren

V polovině července provedli certifikovaní arboristé bezpečnostní řez památného stromu – 
jilmu horského (Ulmus glabra) rostoucího u ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích.
V koruně stromu se nacházelo množství suchých větví, které svým pádem ohrožovaly bezpeč-
nost pohybu osob a vozidel na přilehlých chodnících a komunikacích. Práce byly záměrně prove-
deny v plném vegetačním období stromu, aby bylo možno suché a usychající větve řádně identifikovat a následně 
odstranit. Bezpečnostní řez je dalším opatřením, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti a k prodloužení životnosti 
hodnotného stromu – jedná se o ojedinělý dosud vitální exemplář svého druhu v Prachaticích. Již v květnu byla 
provedena mikroinjektáž fungicidu proti počínající grafióze jilmu. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí

Zdravotní a bezpečnostní řez památného jilmu

Na jaře letošního roku jsme opětovně začali plánovat 2. ročník štafe-
tového běhu po Zlaté stezce, tzv. běhu svobody. V roce 1990 se usku-
tečnil historicky první štafetový běh z Prachatic do Pasova. V Pasově 
byli všichni běžci přijati na radnici starostou města. Tehdejšími 
účastníky běhu, který se uskutečnil hlavně v rámci nabyté svobody 
cestování na „západ“ po sametové revoluci, byli Jan Kocourek, 
Michal Piloušek st., Michal Polomský, Karel Bárta, Miroslav Lorenc 
a Jindřich Fiedler. Loni jsme opětně během po Zlaté stezce vyjádřili 
díky za 30 let nabyté svobody. Svými kroky jsme sledovali co nej-
přesněji dnes přesně zdokumentovanou (a žlutou značkou prováze-
nou) historickou Zlatou stezku. Z Prachatic jsme běželi do Grainetu, 
starého soumarského sídla, které se po revoluci stalo jedním z prv-
ních partnerských měst Prachatic hned v roce 1996. V roce 2019 
jsme donesli symbolický štafetový kolík do Grainetu a letos by se 
k nám měl po stejné trase, tedy po Zlaté stezce, opět navrátit. 
Se zástupci Obecního úřadu Grainet jsme o dalším ročníku jednali 
již na podzim 2019. Grainetští běžci se v rámci navázaného přátel-
ství zúčastnili i loňského 40. Štěpánského běhu v Prachaticích. 
Město Prachatice podpořilo finančním příspěvkem již na jaře tuto 
jedinečnou sportovní aktivitu, která se odehrává ve společném přes-

hraničním regionu a svou symbolikou ho dalece překračuje. Ozna-
čení akce „běh svobody“ není vůbec náhodný. Považujeme za stále 
aktuální si připomínat význam svobody a demokracie, kterou oby-
vatelé České republiky v roce 1989 získali.
Letošní trasa v celkové délce téměř 50 km bude rozdělena do celkem 
sedmi úseků po zhruba pěti až 10 km. Běh bude co nejpřesněji kopí-
rovat značenou historickou Zlatou stezku s jediným odbočením, 
totiž na rozhlednu Libín, které umožní účastníkům dohlédnout 
do cíle, tedy na Prachatice, ještě před doběhem z ptačí perspektivy. 
Běhu se za českou stranu oficiálně zúčastní Jan Kocourek, Michal 
Polomský, Kamil Štěpán, Josef Štemberk a František Bican. Běžci 
z Grainetu sestavili rovněž pětičlenný tým. 
V sobotu 12. září bude letošní běh slavnostně odstartován v Grainetu 
v 9 hodin. Na jednotlivých úsecích se budou střídat štafety běžců 
složené vždy jak z českých, tak bavorských sportovců. Závěrečného 
běhu do Prachatic v 15 hodin by se měli opět zúčastnit všichni běžci 
společně. Všichni Prachatičáci jsou zváni na tuto drobnou slavnost, 
která by měla být příspěvkem k dobrým přátelským vztahům všech 
obyvatel žijících na historické Zlaté stezce, které region spojuje již 
více než 1000 let! Josef Štemberk, Jan Kocourek

Běh po Zlaté stezce z Čech do Německa

Městské slavnosti  začnou na Velkém náměstí v sobotu 
19. září v půl desáté. Čím bude jejich úvod netradiční?
Do letošního ročníku se vedle kulturních souborů zapojí 
i Hasičský záchranný sbor ÚO Prachatice, který slaví 50. vý-
ročí své činnosti. Hned v úvodu zhlédneme slavnostní ná-
stup, po kterém vikář Petr Plášil požehná vozům záchran-
ného sboru. Přistavená vozidla si budete moci prohlédnout 
až do odpoledních hodin. Návštěvníky jistě potěší ukázky 
vyprošťování z autovraku a možnost si používanou tech-
niku i takzvaně osahat.

Jaké lahůdky připravujete na odpoledne?
Můžete se těšit například na dětský sbor Píšťalka, taneční skupinu T.A.M. či country kapelu 
Husmen. Vedle kulturního programu proběhne ve 14 hodin vyhlášení a předání ocenění 
značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2020, kterou uděluje Ministerstvo zeměděl-
ství. Oceněné potraviny budete moci na místě ochutnat a v případě zájmu i zakoupit. Na děti 
bude čekat zdarma skákací hrad v podobě hasičského auta a zábavný koutek, kde budou 
moci plnit různé úkoly. Celodenní program zakončí v podvečerních hodinách rocková kapela 
Parkán.
Informace k Městským slavnostem i dalším akcím naleznete na webových stránkách www.
prachatice.eu. Václav Malina

Na slovíčko … s Vladimírou Blažíčkovou, referentkou odboru kultury, školství a cestovního ruchu
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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.
9. 9. – 10. 10.
HANS BENESCH:
OBRAZOVÉ MYŠLENKY, MYŠLEN-
KOVÉ OBRAZY
Autor vyvinul vlastní metodu Luxogra-
phie založenou na využití technických 
možností fotografie a její kombinování 
s malbou. Vernisáž 9. 9. od 17.00 hodin, 
hudební doprovod: Trio Tilia.

STARÁ RADNICE
4.–5. 9. (16.00–23.00)
ENO-GASTRONOMICKÉ PŘEHLÍDKY
• 17. Národní přehlídka Sýry a víno
• 15. Eno-gastronomická přehlídka Ryby 

a víno

MĚSTSKÉ DIVADLO
7. 9. (19.00)
TRAVESTI SHOW:
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
8. 9. (19.00)
VĚRA MARTINOVÁ –
JUBILEUM TOUR 2020
10. 9. (19.00)
A. Horowitz:
MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY
Divadelní společnost StageArtCZ / Před-
platné řady B – PODZIM 2020
Oslepující thriller se spolu s pramínkem 
černého humoru vinou až k závěrečnému 
šokujícímu vyústění. Hrají: M. Etzler, 
P. Halberstadt, G. Míčová.
14. 9. (19.00)
G. Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon Production / Předplatné řady 
A – PODZIM 2020
Brilantní situační komedie o pozvání 
na večeři a zmatení jazyků.
Hrají: V. Arichteva / K. Janáčková, 
M. Nosek, L. Štěpánková, F. Cíl.
16. 9. (19.00)
LENKA DUSILOVÁ – SÓLO
Šestinásobná držitelka výročních hudeb-
ních cen Anděl, mimořádný úkaz české 
hudební scény, osobitý vokál, energie, 
prožitek …
21. 9. (19.00)
VILÉM VEVERKA & JIŘÍ BÁRTA
Na koncert s názvem Baroque Top 
Summits pozval hobojista Vilém Veverka 
jednu z největších hvězd české scény – 
Jiřího Bártu, nejúspěšnějšího violonce-
llistu uplynulých dvaceti let. Společně pro-
vedou nejen hudbu J. S. Bacha či I. Yuna. 
29. 9. (19.00)
TADEÁŠ ŠÍMA:
NA KOLE Z OMÁNU DOMŮ
Prachatický rodák se loni vydal na další 
cyklovýpravu. Tentokrát přes Arabský 
poloostrov.

VSTUPENKY
• Vstupenky na http://vstupenky.kispra-

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

a další informace na:
 www.facebook.com/kisprachatice,
 www.kisprachatice.cz

KONTAKTY
Tel. Městské divadlo: 388 607 227
vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
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 infocentru, tel. 388 607 574.
14. 9. – 14. 10.
KUBIN A ŠUMAVA   
Vernisáž 14. 9. v 17.00 hod. Hudební 
doprovod: Klarinetový soubor Prachatice.

BIJÁK NA DVORKU
Letní scéna Městského divadla
4. 9. (21.00)
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ 
OPERA
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších 
českých filmových komedií.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
1. 9. (17.00)
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný film USA, Španělsko. Pří-
stupný. České znění.
3. 9. (19.30)
AVA: BEZ SOUCITU
Akční, thriller USA. Přístupný od 15 let. 
Titulky.
8. 9. (19.30)
VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Komedie, romantický film VB, Itálie. Pří-
stupný od 12 let. Titulky.
10. 9. (19.30)
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie ČR. Přístupný.
15. 9. (19.30)
TENET
Akční, sci-fi, drama USA, VB. Přístupný 
od 15 let. Titulky.
17. 9. (19.30)
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie ČR. Přístupný od 12 let.
22. 9. (18.00)
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Rodinný, dobrodružný film ČR. Pří-
stupný.
24. 9. (19.30)
CASTING NA LÁSKU
Komedie ČR. Přístupný od 12 let.
29. 9. (19.30)
KRAJINA VE STÍNU

Drama, historický film ČR. Přístupný 
od 15 let.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
1. 9. – 1. 10.
PĚT LET SENIORPOINTU PRACHA-
TICE V OBRAZE
Průřez všech aktivit od roku 2015. Derni-
sáž výstavy 1. 10. 2020.

IMPAKT, Z. S.
19. 9. (10.00–13.00)
OSLAVA MÍSTNÍ PRODUKCE
Pojďte s námi oslavit místní produkci 
a podpořit lokální ekonomiku! Farmáři 
a výrobci regionálních produktů již 
pošesté na prachatické Skalce! V případě 
nepříznivého počasí (deště) bude akce 
posunuta na vhodnější termín.

ŽIVÁ VILA, Z. S.
19. 9. (14.00–22.00)
ZAŽÍT PRACHATICE JINAK!

XTERRA CZECH 2020
3.–6. 9.
Podrobný program na www.xterra.cz

XTERRA MUSIC FEST
Doprovodný hudební program na Velkém 
náměstí.
4. 9. (19.00)
MAD BULLS 
Hity hard-rockové historie v podání špič-
kových hudebníků v čele se zpěvákem 
Milanem Říhou.
5. 9. (19.00)
HE BAND & LUCKY BREW

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
19.–20. 9.
Letošní téma: „Památky a vzdělávání“. 

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
19. 9. (9.30)
Městské slavnosti s hasičským záchran-
ným sborem, regionální potravinou a Par-
kánem na Velkém náměstí.

MUZEJNÍ NOC
25. 9. (17.00–22.00)
Poprvé se zapojí všechna tři muzea 
ve městě: Prachatické muzeum, Muzeum 
české loutky a cirkusu, Muzeum krajky.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
28. 9. (17.00)
KONCERT KE DNI ČESKÉ
STÁTNOSTI – POCTA SV. VÁCLAVOVI
Zapojili jsme se do autorského projektu 
P. Herzoga a P. Hostinského Rozezněme 
chrámy sv. Petra a Pavla. Cílem je rozeznít 
klasickou hudbu napříč stejnojmennými 
kostely po celé zemi.
Originalita koncertů tkví nejen v propo-
jení těchto míst, ale i v samotné dramatur-
gii. Repertoár je poskládán z děl význam-
ných světových, převážně barokních, 
hudebních skladatelů, kteří jsou nositeli 
křestního jména Petr nebo Pavel.
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PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
muzeum@prachatickemuzum.cz
Otevřeno:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00 
do 30.12.
SECESNÍ MÓDA
Výstava, na které spatříte průřez secesní 
jihočeskou módou.
Přednášky:
15. 9. (17.00)
FRANTIŠEK KUBŮ:
TU KOST JSEM MĚL BLOUZNIVĚ RÁD
150 let od narození velkého českého histo-
rika J. Pekaře
22. 9. (17.00)
VOJTĚCH ŠLAPÁK:
BRUCE LEE – PŘÍBĚH MALÉHO DRAKA
29. 9. (17.00)
JIŘÍ CHVOJKA:
ČÍM SE U NÁS PLATILO

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 fondů Divadelního oddělení 
Národního muzea.

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 23. 9.
BRAASI INDUSTRY
Batohy na kolo, do přírody, za kulturou …
25. 9. – 25. 11.
CHIC BY PIG – NÁBYTEK A DOPLŇKY 
DO DĚTSKÝCH POKOJŮ
Vernisáž 25. 9. od 18.00 hod.
Česká značka „chic“ klade důraz na přá-
telskost k přírodě i na bezpečnost 
výrobků.

MUZEUM KRAJKY PRACHATICE
Tel. 607 159 392 nebo 737 684 111
http://krajkaprachatice.cz/

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
9. 9. 
SETKÁNÍ MISIJNÍ RŮŽE
(17.00) Modlitba růžence v Neumanneu 
(klášter sester boromejek).
(18.00) Večer chval v kapli sv. J. N. Neu-
manna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 312 210
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz

do 18. 10.
SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Autorská výstava K. Smolíkové (výstavní 
prostor MěK)
2. 9.
CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍCH ČECHÁCH 
VE 21. STOLETÍ
Univerzita 3. věku, zápis do 1. ročníku 
od 9 hodin v klubovně MěK.
16. 9. (14.00)
PODZIMNÍ VĚNEC
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež.
21. 9.
CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍCH ČECHÁCH 
VE 21. STOLETÍ 
Univerzita 3. věku, seznamovací exkurze 
do Č. Budějovic a okolí.
29. 9. (10.15)
BAROKNÍ ARCHITEKTURA
V ČECHÁCH
Virtuální univerzita 3. věku: 1. semestr, 
klubovna MěK.
29. 9. (13.00)
KOUZELNÁ GEOMETRIE
Virtuální univerzita 3. věku: 1. semestr, 
klubovna MěK.
30. 9. (17.15)
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ II
J. Pulkrábek, 1. přednáška klubovna MěK.

SENIOR POINT PRACHATICE
prachatice@seniorpointy.cz 
www.krebul.cz/senior-point 
VÝSTAVA FOTO Z ARCHIVU
Sestavil K. Rabenhaupt
3. 9.
MINI KURZ FOCENÍ
Spojeno s vernisáží výstavy Foto z archivu
24. 9. (15.00)
PRACHATICKÝ MEZIGENERAČNÍ 
SEDMIBOJ
V rámci Evropského týdne sportu, Štěpán-
čin park.

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
7. 9. (9.00)
LITERÁRNÍ VÝROČÍ
Klub přátel knihovny, MěK Prachatice
9. 9. (15.00)
PRAVIDELNÝ TRÉNINK V BOWLIGU
Byblos club
16. 9. (14.00)
KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V PRACHATICÍCH 
Beseda s místostarostou J. Klimešem
Dům Křižovatka u parku, Zlatá stezka 
145, součástí bude prohlídka zrekonstruo-
vaných prostor Krebulu.
23. 9. (14.00)
POSEZENÍ S MUZIKOU A BINGEM
Dům Křižovatka u parku
30. 9.
SV. HORA U PŘÍBRAMI – VRCHOTOVY 
JANOVICE – ČAPÍ HNÍZDO
Výlet, odjezd v 8.00 z Malého nám.

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
1. 9. (14.00)
ZAHRÁDKAŘENÍ NEJEN SENIORŮ 
V PRACHATICÍCH
Přijďte všichni, kdo máte chuť se podělit 

o zkušenosti z pěstování rostlin, plodů, 
které mohou obohatit náš jídelníček 
včetně vlastních receptů.
Přineste na ukázku své výpěstky do Rad-
ničního sálu.
8. 9. (14.00)
CHKO BLANSKÝ LES
Akademie 3. věku, Lektorka: T. Rejnková 
Radniční sál
15. 9. (14.00)
KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V PRACHATICÍCH
Akademie 3. věku, lektor: J. Klimeš
Radniční sál
22. 9. (14.00)
ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
Setkání se starostou M. Malým
Radniční sál
29. 9. (14.00)
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
Akademie 3. věku, Radniční sál

LIBÍNSKÉ SEDLO, KOSTEL SV. ANNY
11. 9. (18.00)
KONCERT SKUPINY DRUHÝ DECH

HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA
2. 9. (15.00)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VÍTI MARČÍKA
Určeno především pro děti, ale na své si 
určitě přijdou i dospělí.
4. 9. (17.00)
BABOUCI
Jihočeská dechovka v hospicovém parku.
25. 9. 
DEN S IVOU HOLMEROVOU
Jedinečná příležitost setkat se se spoluza-
kladatelkou České alzheimerovské společ-
nosti a ředitelkou Gerontologického cen-
tra.
Info a rezervace: vzdelavani@hospicpt.cz.

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
klubturistupt@gmail.com
8.–12. 9.
JESENÍKY
Týdenní zájezd
Program: www.tjkctpt.webnode.cz
19. 9.
PŘEDSLAVICE – VŠECHLAPY – 
BOHUNICE – KOJEČÍN –
HELFENBURK – BAVOROV
Odjezd: Malé nám. v 6.35 hod.
26. 9.
PANCÍŘ – MŮSTEK – PRENET
Zájezd
Odjezd: Malé nám. v 7.00 hod.

AREÁL DDM
2. 9. (15.00)
BĚH PRO ZDRAVÍ
Rodinné sportovní hry

ČAJOVNA U HRUŠKY
12. 9. (17.00)
HARFA A HLAS – KRAJINA HLASŮ
Harfenistka K. Kůsová, její host – harfe-
nistka M. Křiklavová a vokální trio Kra-
jina Hlasů (E. Jankovská, K. Kůsová, 
A. Tampiérová). Zazní zhudebněné básně 
B. Reynka, J. Skácela, písně irské i skot-
ské, lidové i multižánrové i verše polského 
básníka A. Sulima – Suryna.
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Ve dnech 19.–20. září 2020 se budou konat Dny evropského dědic-
tví (mezinárodní název European Heritage Days - EHD), které patří 
k tradičním zářijovým kulturně společenským akcím s významným 
poznávacím aspektem. V rámci EHD je zpřístupněno pro veřejnost 
co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i pro-
stor. Některé z těchto prostor, které jsou v průběhu roku zčásti nebo 
celé nepřístupné, jsou právě v těchto dnech zpřístupněny. Cílem 
EHD je hledání cest ke kořenům naší civilizace. Jednotlivé země 
vyhlašují národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozor-
nost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírod-
ního a kulturního dědictví. Pro letošní rok „naše“ národní téma zní: 
Památky a vzdělávání.
V sobotu 19. září je pro návštěvníky vedle památek v rámci tématu 

připraven Den otevřených dveří na ZŠ Vodňanská, která slaví 
95. výročí od založení a pochlubí se zrekonstruovanými půdními  
prostory (informoval srpnový RL), kulturním programem a výsta-
vou fotografií z historie školy.
Do Dnů evropského dědictví se zapojila také obecně prospěšná spo-
lečnost KreBul, které se v letošním roce povedlo dokončit rekon-
strukci půdní vestavby pro potřeby komunitního centra spolu s jedi-
nečným proskleným prostorem, kde je umístěn výtah. Návštěvu 
můžete zakončit posezením v mezigenerační zahradě, kterou cent-
rum provozuje.
Kompletní soupis cílů včetně doprovodných programů naleznete 
na www.prachatice.eu. Vladimíra Blažíčková

referentka odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Prachatické Muzeum krajky i v letošním roce pokračuje v tradici 
a do 27. září 2020 vystavuje práce mladých krajkářek (a také jed-
noho krajkáře), které byly zaslány do každoroční soutěže. Vypsané 
téma bylo tentokrát poněkud neobvyklé a vybočuje z témat před-
chozích pěti ročníků, které byly navázány na významná výročí. Sou-
těžící měli vytvořit „List ze svého vzorníčku“ s minimálně třemi 
různými druhy páskové krajky.
I přes mimořádné podmínky letošního jara, kdy děti nemohly 
docházet do svých kroužků, bylo na výstavu zasláno 26 krásných 
listů z krajkářských vzorníků. Návštěvníci muzea mohou obdivovat 

nejen složitost vzorů a jejich barevnost, ale i pečlivost, se kterou 
byly vytvořeny.
Návštěvníci mohou dát svůj hlas krajce, která je podle jejich názoru 
nejzdařilejší, případně nejnápaditější, nejsložitější či nejpřekvapi-
vější (např. s přihlédnutím k věku autora).  Vzhledem k obtížnosti 
objektivního hodnocení tvorby dětí, z nichž některé sotva začaly 
s paličkováním, některé tvoří již řadu let a jsou mezi nimi i značné 
věkové rozdíly, se vedení muzea rozhodlo udělit cenu odborné 
poroty, tři ceny návštěvníků a tři výherci budou vylosováni.

Milan Mizera, Muzeum krajky Prachatice

Dny evropského dědictví v Prachaticích

Muzeum krajky vystavuje práce mladých tvůrců

Alfréd Kubín v Prachaticích
Alfréd Kubín byl rakouský malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel 
českého původu. Působil převážně v Mnichově. Kubín je znám 
především svými expresionistickými grafikami a kresbami, které 
obsahují temné vize, mystické zážitky a ponuré výjevy inspiro-
vané literaturou a šumavskou přírodou. Podnikl četné túry 
po Šumavě, byl hluboce výtvarně ovlivněn touto podmanivou kra-
jinou.
Jeho významné výtvarné dílo spjaté s šumavskou přírodou se 
představilo v Muzeu zámku Wolfstein v našem spřáteleném městě 
Freyung. Tato výstava má své pokračování v Galerii O. H. Hajeka. 
Těšíme se na vás nejenom při slavnostní vernisáži, která se usku-
teční v Galerii OHH 14. září 2020 v 17 hodin, ale i po celou dobu 
výstavy do 14. října 2020.

Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a CR

Magický příběh vanilky
Ve čtvrtek 17. září 2020 od 15.00 hodin se v Komunitním centru 
KreBul o. p. s., Zlatá stezka 145, uskuteční přednáška Reunion 
a magický příběh vanilky.
Zahradník Pavel Chlouba, tvůrce pořadů se zahradnickou témati-
kou pro regionální rozhlas i televizi, přijede do Prachatic promítat, 
povídat o zážitcích z cest a podělit se o své zahradnické zkušenosti. 
Ačkoliv vanilka pochází z Mexika, část jejího pozoruhodného pří-
běhu se odvíjí na Reunionu, malém ostrůvku v Indickém oceánu, 
asi 700 km od Madagaskaru. Zahradník a cestovatel posluchačům 
představí přírodu a zahradnické zajímavosti ostrova a následně pro-
mluví o dějinách, životě a úpravě vanilky. V dopoledních hodinách 
je pro odbornou veřejnost připravena přednáška na téma Skrytý 
potenciál veřejné zeleně – špatné i dobré příklady z veřejné zeleně, 
vysvětlení důležitosti zeleně, náznak nových technologií, inspirace 
pro budoucnost. Účast na dopolední přednášce je možná 
po domluvě na mperinkova@mupt.cz. Přednášky jsou součástí pro-
jektu Klimagrun – klimatická zeleň podpořeného z fondu INTER-
REG. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí

Evropský týden mobility 
… je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit 
na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a záro-
veň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy, 
ať už je to jízda na kole, používání veřejné dopravy nebo prosté cho-
zení pěšky. Letošní slogan „Tvůj styl, tvoje volba“.
Město Prachatice se opět zapojí a nabídne občanům ve spolupráci 
s partnery Zdravého města celou řadu aktivit. První akce ve spolu-
práci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže se připravuje 
již na 15. září 2020, kdy v Zahradní ulici proběhne Evropský den 
bez aut a Den branné přípravy. V dalších dnech následují přednášky, 
výlet, cvičení. Podrobný program bude zveřejněn na webu města.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21 a projektu Zdravé město

Výstava Brána recyklace
Putovní výstava „Brána recyklace“, která od roku 2009 navštívila 
s mimořádným zájmem již několik desítek míst, se představí 
od 7. do 11. září 2020 také v Prachaticích, a to v prostorách Domu 
dětí a mládeže Prachatice, Ševčíkova 273.
Výstava neobvyklým způsobem mapuje koloběh odpadů od jejich 
vzniku přes recyklaci až po nové užití recyklovaných materiálů 
v běžném životě. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejenom s ori-
ginálními předměty, ale i s výrobky denní potřeby, které se vyrábí 
z recyklovaných materiálů. Ve zcela netradiční expozici uvidí, co vše 
se dá vyrobit ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu. 
V rámci výstavy budou také vystaveny obrázky, které namalovaly 
děti ze ZŠ Zlatá stezka a zájmových kroužků DDM Prachatice 
do „Odpadového kalendáře na rok 2021“ připravovaného městem 
Prachatice s finanční podporou z projektu ATCZ205-CEWA. Výstava 
je pořádána městem Prachatice ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže Prachatice a neziskovou společností EKO-KOM, a. s.

Lenka Machartová, odbor životního prostředí MěÚ

Pojďte se projít Prachaticemi
… s historikem Pavlem Fenclem a zaposlouchat se do poutavého 
vyprávění při komentovaných prohlídkách města. Sraz zájemců je 
v Prachatickém muzeu 1. a 15. září 2020 v 16.00 hodin. (vam)

Skautské setkání
Ke 30. výročí obnovení skautingu v Prachaticích svoláváme všechny, 
kteří v kterékoliv době byli členy Junáka v Prachaticích a okolí 
a nejen zde. Přijďte v sobotu 26. září 2020 od 14 hodin zavzpomí-
nat do Národního domu. Info na www.skautiprachatice.cz, dotazy 
na info@skautiprachatice.cz. Vladimíra Šmajclová
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Jihočeská hospodářská komora (JHK) dlouho-
době podporuje rozvoj techniky, řemesel 
i vědeckých oborů, a to zejména u dětí ve škol-
ním věku, které si později volí střední školu 
s konkrétním zaměřením. Jelikož je v posled-
ních letech malý zájem o studium technických 
a řemeslných oborů, pořádá JHK v Prachati-
cích ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
technické příměstské tábory. Letos se budoucí 
truhláři, konstruktéři a hydrologové potkali 
na půdě improvizovaných dílen již po třetí.
Na letošních příměstských táborech s Domem 
dětí a mládeže Prachatice jsme se zaměřili na dvě témata, a to ekolo-
gii – procesy v přírodě – a truhlářskou dílnou. Děti si vyzkoušely 

výrobu dřevěných hraček z hranolů či dřevě-
ných odřezků, které lepily dohromady a doma-
lovaly si je podle své představy.
Druhý turnus tábora byl zaměřený na přírodu 
a ekologii. Zkušení lektoři dětem vysvětlili 
koloběh vody v přírodě. Děti si pak ve skupi-
nách vytvořily z papíru, vaty, provázků či kůry 
vlastní plachtu – obraz koloběhu nebo si zkou-
šely různé pokusy s vodou. Díky tomu si mohly 
lépe představit fungování základních fyzikál-
ních procesů, jako jsou tlak či gravitace. Domů 
si každý odnesl svůj vlastnoručně vyrobený 

suvenýr v podobě těžítka.
Kateřina Třísková, ředitelka, Oblastní kancelář JHK Prachatice

Základní škola Národní uskutečnila o letošních prázdninách tradiční letní tábor. Přes počáteční pochyb-
nosti, zda bude díky koronavirové epidemii možné tábor uskutečnit a zda bude ze strany rodičů zájem, 
jsme se rozhodli týden na Lipně strávit. A nebyla to jen cesta do Nové Pece na LT Jezero, ale Cesta do ves-
míru. To bylo totiž letošní téma, které se táhlo jako tenká niť všemi tábornickými aktivitami pro 40 dětí 
z I. stupně.
Děti se rozdělily do šesti skupin, každá skupina si vybrala svoji planetu, vytvořily logo planety a celý 
týden skupiny plnily úkoly, za které získaly body do celotáborové hry. Nechybělo ani koupání, jízda 
na lodích a výlety – např. na Schwarzenberský kanál, kde se děti dozvěděly o jeho historii. Všechny 
účastníky určitě pobavil závěrečný „kosmický mejdan“, kde se nejen zpívalo a tancovalo, ale také byli 
oceněni nejšikovnější „mimozemšťani“ tábora. Moc děkuji pedagogům Vaškovi Kuralovi, Ivě Mikešové, 
Barboře Tischlerové a Markétě Mondšpíglové, kteří tábor perfektně připravili a přes přísná hygienická 
pravidla s bravurou zvládli. Hana Bolková, ředitelka školy

Začátkem července v rámci Dětského prázdninového pasu uspořádala organizace SENIOŘI ČR akci „S dědečkem a babičkou vláčkem na Sou-
marský Most“.
Seniorští tanečníci z klubu SENSEN navštívili také o prázdninách uživatele Domova seniorů Mistra Křišťana se svou choreografií na písně 
Michala Tučného. Vedle prarodičovských povinností si našli senioři čas a uspořádali čtyři hudební akce tzv. country soboty ve Štěpánčině 
parku se skupinou HUSMEN a pěveckým sborem Radostné přátelství. Koncem srpna vyjel country klub SENSEN do Hoštic u Volyně 
na setkání přátel Michala Tučného, kde předvedl svou choreografii v rámci „Country festu“. Zdena Hrůzová

Jihočeská hospodářská komora tvořila s dětmi v DDM

Fefr Cup vyhráli Amatéři

V sobotu 25. července 2020 se konal na Libínském Sedle již 27. roč-
ník turnaje v amatérském nohejbalu. Výsledné pořadí bylo následu-
jící: 1. Amatéři, 2. Marňáci, 3. Zelenáči, 4. Lopaty, 5. Na poslední 
chvíli a 6. Black Live Mom. Zvláštní ocenění si letos zasloužil „žen-
ský“ tým Black Live Mom – Anna Válková, Adina Žižková a Kateřina 
Kolínová. Děvčatům nechyběla velká odvaha a smysl pro humor, 
protože nohejbal hrála poprvé. Nejmenší děti si užily den na dět-
ském hřišti, na nafukovacím hradu a nemohl chybět ani tradiční 
maxi bublifuk.
Po slavnostním vyhlášení výsledků začala ve stanu tradiční pouťová 
veselice. K tanci i poslechu zahrála nejprve Libínská „5“ a následně 
do brzkých ranních hodin byla zajištěna reprodukovaná hudba pro 
sportovce, místní občany, jejich přátele i známé.
Fefr Cup 2020 je minulostí. Těšíme se na 28. ročník, který bude 
24. července 2021. Jan Machala, předseda osadního výboru

Zažít Prachatice jinak!
Sousedské slavnosti Zažít město jinak přicházejí každoročně 
s novým tématem. A letos snad motto akce v režii spolku AutoMat 
a místních organizátorů ze spolku Živá vila ani nemohlo být jiné než 
„Nadechni se pro město“. Prožili jsme naprosto bezprecedentní 
období, karanténu, během které jsme měli šanci vnímat naše životy 
odlišně. Známý prostor se ocitl v neznámém kontextu. Někteří z nás 
měli během tohoto výjimečného období čas přibrzdit, možná se 
i úplně zastavit a něco si uvědomit. Právě tak často vznikají nové 
věci. A k takovému zastavení a uvědomění vás chceme přimět ještě 
jednou – během zářijových slavností Zažít Prachatice jinak.
V sobotu 19. září 2020 budete moci znovu zpomalit a rozhlédnout 
se kolem sebe. Město totiž bude v tento den opět jiné. Klidné, 
nechvátající, stvořené jen pro lidi. Poštovní ulice bude opět bez pro-
jíždějících aut, plná židliček a stolků lákajících k posezení. Pro děti 
bude přichystaná dílnička a loutkové divadlo, celé odpoledne bude 
protkáno hudbou od pouličního písničkáře. Chybět nebudou ani 
stolní a deskové hry a hlavně dobroty, které pro vás přichystají orga-
nizátoři. Pochlubit se vaším oblíbeným receptem můžete ale i vy! 

Barbora Koritenská, Živá vila, z. s.

Den branné přípravy
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice spolu s part-
nery u příležitosti Světového dne první pomoci přichystal mnoho 
zajímavého. V úterý 15. září 2020 od 9 do 12 hodin bude v Zahradní 
ulici možné vyzkoušet si ošetření různých poranění, nechat si změ-
řit tlak nebo zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné kynolo-
gické brigády.  Zuzana Pelikánová

Letní tábor Národky aneb Cesta do vesmíru

Aktivní senioři nezaháleli ani o prázdninách
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V letošním roce je to již 50 let od doby, 
kdy byl na základě rozhodnutí vlády 
č. 93/1966 ustanoven v Prachaticích 
Okresní veřejný požární útvar. Myš-
lenka na zřízení profesionálních 
hasičů, v tehdejší terminologii požár-
níků, ve městě se zrodila o několik let 
dříve, ale tehdejší situace, zejména 
ve vztahu k dobrovolnému požár-
nímu útvaru, tomu ještě nebyla naklo-
něna. Nicméně v roce 1967 byla při 
okresní inspekci požární ochrany zří-
zena tzv. hlásná služba, která sídlila 
v budově požární zbrojnice místních 
dobrovolných hasičů v ulici Požár-
níků. Hlásnou službu, která fungovala 
nepřetržitě 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu, původně tvořili pouze tři 
členové: Vladislav Ženíšek, Rudolf 
Karvánek a Josef Paulík. V roce 1968 k nim přibyli Karel Krejsa 
a Günter Meindl. Tím byl dán první krok k rozšíření státního požár-
ního dozoru o profesionální represivní část požární ochrany.
K ustavení plnohodnotného profesionálního požárního útvaru 
došlo v červenci 1970. Pod názvem Okresní veřejný požární útvar 
(OVPÚ) sídlil v požární zbrojnici tehdejšího dobrovolného požár-
ního sboru v ulici Požárníků. V té době pracovalo na útvaru celkem 
devět profesionálních hasičů a pět příslušníků okresní inspekce 
požární ochrany. K dispozici měli techniku: cisternovou automobi-
lovou stříkačku (CAS) na podvozku Tatra 138, CAS RTHP Š 706, 
CAS ZIL 180, automobilovou stříkačku na podvozku Mercedes, 
nákladní automobil Bucegi a dvoukolový výsuvný žebřík DZ 18.
V době vzniku OVPÚ, ale i letech následujících, prakticky 
až do „sametové revoluce“, tvořily požáry naprostou většinu 
zásahů. To se v průběhu devadesátých let se změnou struktury zása-
hové činnosti a s výrazným nárůstem automobilové dopravy změ-
nilo. Požáry dnes tvoří dlouhodobě něco mezi 15 až 20 % všech udá-
lostí. Ruku v ruce s tím docházelo i ke změně ve vybavení profesio-
nálních hasičů. Postupně se pořizovala technika pro zásahy 
u dopravních nehod, chemických havárií, technických pomocí 
apod. Na přelomu tisíciletí a s vytvořením novodobého Hasičského 
záchranného sboru České republiky, hasičských záchranných sborů 

krajů a převedením pluků CO a pro-
blematiky ochrany obyvatelstva 
pod Hasičský záchranný sbor došlo 
k dalšímu rozšiřování okruhu čin-
ností a tím i vybavení technikou 
a technickými prostředky určenými 
pro zásahy velkého rozsahu. Kon-
krétně v prachatické hasičské stanici, 
která má od roku 2002 sídlo v novém 
areálu v ulici Slunečná, přibyl kontej-
ner nouzového přežití, chemicko-
-technický kontejner a další pro-
středky OO. Některé z těchto pro-
středků byly použity i v okrese Pra-
chatice (v roce 2017 při mezinárod-
ním cvičení u obce Nové Údolí, v roce 
2019 při výbuchu s následným požá-
rem v Lenoře a v letošním roce při 
plnění úkolů na hraničním přechodu 

Strážný souvisejícími s výskytem nákazy covid-19).
Profesionální požární ochrana představuje v současné době širokou 
škálu nejrůznějších činností a aktivit. Od běžných, mnohdy obtíž-
ných a náročných zásahů přes požární sport, aktivity v rámci 
požární prevence, ochrany obyvatelstva až po preventivně-výchov-
nou činnost. I to však není úplný výčet toho, čím se musí v současné 
době hasiči zabývat. Letos měli prachatičtí hasiči v souvislosti 
s výskytem onemocnění covid-19 plné ruce práce i s takovými čin-
nostmi, jako jsou namátkové měření tělesné teploty, výstavba 
a údržba zázemí pro zasahující složky na hraničním přechodu 
Strážný, distribuce ochranných pomůcek, budování odběrných 
míst a provádění dezinfekcí určených zařízení, které pro ně nejsou 
na první pohled typické nebo které řeší obyčejně jen zřídka.
Úspěšné zvládnutí všech úkolů, před které jsou hasiči postaveni, 
by nebylo možné bez profesionálního přístupu všech příslušníků 
a zaměstnanců územního odboru Prachatice a bez adekvátní tech-
niky, kterou disponují. Veřejnost bude mít v letošním roce jedineč-
nou možnost prohlédnout si hasičskou techniku a seznámit se 
s prací profesionálních hasičů v sobotu 19. září od 9.30 hod. na Vel-
kém náměstí v Prachaticích. Těšíme se na vaši návštěvu.

Milan Raba, ředitel HZS JčK, Územní odbor Prachatice
foto: archiv HZS JčK, ÚO Prachatice

Město Prachatice je zřizovatelem dvou jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obce (JSDHO) – v osadách Staré Prachatice a Oseky. 
Tyto jednotky zařazené do kategorie JPO V jsou významným člán-
kem plošného pokrytí. K zásahům na místa požárů, povodní, živel-
ných pohrom a jiných mimořádných událostí jsou povolány operač-
ním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru 
kraje. Jejich členové vykonávají službu v jednotce požární ochrany 
dobrovolně s výjezdem jednotky do 10 minut od vyhlášení popla-
chu.
Jednotky ve Starých Prachaticích a v Osekách jsou vybavené profe-
sionální zásahovou technikou. Radost jim dělají nové dopravní auto-
mobily pro přepravu osob, které se podařilo městu spolufinancovat 
z grantu Jihočeského kraje a Ministerstva vnitra ČR.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení, které se 
významně podílí na společenském, kulturním i sportovním dění 
v obci. Plní i důležitou preventivně výchovnou činnost. Členové 
SDH jsou většinou i členové JSDHO. Dobrovolní hasiči pořádají 
také soutěže v požárním sportu, kde si mohou poměřit síly a hasič-
ské dovednosti s ostatními týmy. Již tradičním takovým kláním se 

stala denní a noční soutěž „O pohár starosty města Prachatice“.
A jak se stát dobrovolným hasičem? SDH Staré Prachatice pořádá 
nábor mladých hasičů a hasiček. Jedná se o kroužek pro děti od šesti 
do 15 let, ve kterém se naučí být součástí týmu, jak uhasit požár, 
poskytnout první pomoc, lézt po laně a mnoho jiných znalostí 
a dovedností. Děti se zúčastní různých akcí, výletů a soutěží, 
na které budou dopraveni hasičským autem.
Mladí hasiči a hasičky se budou scházet vždy v pátek od 16 hodin 
u hasičárny ve Starých Prachaticích. Roční poplatek je symbolic-
kých 80 korun.
Přijďte si vyzkoušet něco nevšedního!
Na nové členy se těší SDH Staré Prachatice:
– Dušan Brabec, vedoucí mladých hasičů

tel. 728 088 101 (volat po 16. hod.)
 braby82@seznam.cz
– Josef Jakš, starosta sboru
 tel. 721 329 647
– Petra Miklasová, velitelka sboru
 tel. 723 247 993, p.hopfingerova@email.cz Petra Popová

V sobotu 15. srpna 2020 oslavili dobrovolní hasiči v Osekách 
95. výročí založení sboru.
Při této slavnostní příležitosti převzali do užívání nový dopravní 
automobil pro přepravu osob. K vidění byla plně funkční koňská 

stříkačka z roku 1925, děti se zabavily soutěžemi a skákacím hra-
dem a spolu s rodiči prožily krásné odpoledne mezi lidmi, kteří 
nezištně a ve svém volném čase pomáhají už celá desetiletí.

Petra Popová

Profesionální hasiči působí ve městě padesát let

Ve Starých Prachaticích pořádají nábor mladých hasičů

V Osekách slavili výročí založení sboru
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v červenci 2020

Kryštof Novák Alena Janoušková

Jarmila Pešková, matrikářka

V červenci 2020 se v Prachaticích narodilo 20 dětí. Z celko-
vého počtu bylo 12 chlapců a osm děvčat. Žádné jméno se 
neopakovalo, každé bylo jedinečné.
S trvalým pobytem v Prachaticích jsou tři děti a rodiče dali 
souhlas se zveřejněním jména a příjmení v tisku k těmto 
dětem:
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Tajemství úspěchu

Středisko Jógy v denním životě připravilo 
s hlavní vedoucí Sítou Rojovou na letní 
prázdniny několik táborů – městských, 
pobytových, některé i společně s rodiči, pra-
rodiči. Příměstský tábor „Tajemství úspě-
chu“ jsme navštívili a potěšili se. 
Na letním příměstském táboře v Prachaticích 
děti během týdne nejen cvičily jógu, ale věno-
valy se i hlubším tématům, jakými jsou 
například mezigenerační vztahy. V jeden den 
si děti zkusily projít město, podívat se 
na seniory a jejich potřeby svýma očima, 
také seniory nakreslit, vyfotit, vyfotit se 
s nimi, popovídat si, napsat jim nebo o nich 
báseň, být s nimi a poslat jim pozdravy. 
Na pátečním závěrečném dnu bylo vše zavr-
šeno výstavou prací a hodnocením. Obrázky 
a fotografie byly a budou použity v senior-
ských časopisech a na výstavě o pomoci dru-
hým. Děkujeme za dobrou práci.

Text a foto Hanka RH+ Rabenhauptová

ATLETIKA+ se Lvíčkem
Navazujeme na první úspěšný rok a opět přicházíme se službou pro rodiče, 
kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, 
zabavily se a do budoucna byly připraveny se zaměřit na jakýkoliv sport 
výkonnostně či se mu mohly věnovat pouze pro radost – rekreačně.
Atletika, gymnastika, míčové hry, plaváni, pohybové hry
• všestranný a pravidelný pohyb dvakrát týdně po tři roky pro děti od šesti do 10 let
• naučí se správně běhat, skákat, hodit a chytit míč, udělat kotoul, stojku, plavat
• rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, síly a rychlosti
• základní pohybové dovednosti jako základ pro každý sport 
• prevence nadváhy a nemocí pohybového aparátu
• základ pro celoživotní pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybu – normální je sportovat 

a hýbat se
• rozvoj všestrannosti – nechceme předčasnou specializaci dětí 
• na konci tříletého cyklu poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným za-

řazením do konkrétních sportů
• děti dostanou zdarma sportovní trička
• připraveny jsou i další návazné akce pro celou rodinu
Kdy? Od září 2020, tréninkové dny pondělí a čtvrtek, v plaveckých měsících pátek.
Kde? V Prachaticích na Městském stadionu, v plaveckém bazénu a tělocvičně ZŠ Zlatá 

stezka. 
Kdo? Atletika Prachatice ve spolu-

práci s DDM Prachatice. Jedná se 
o pokračování rozšířené verze 
kroužku atletické přípravky, re-
spektive jeho transformaci 
do projektu zaměřeného na roz-
voj pohybové všestrannosti dětí 
ve věku od šesti do 10 let. Dětem 
se budou věnovat zkušení tre-
néři z různých sportovních od-
větví.

Jak? Přihlášky přijímáme již nyní – 
do naplnění kapacity. Formuláře 
si můžete vyzvednout v DDM 
Prachatice u pí. Vitoulové nebo 
vytisknout z webových stránek www.atletika.topi.cz. Podrobnější informace vám podá 
i trenér Atletiky Prachatice Jan Plánek, který je garantem projektu za atletický klub. Kon-
takt najdete na webu atletického klubu uvedeném výše. Těšíme se na další mladé spor-
tovce. Text a foto Jan Plánek, trenér

Phénix čelí velkým výzvám a zcela nové situaci
Koronavirová krize zavřením škol nepřipravila 
jen pedagogy o přímý kontakt s žáky, ale i lek-
tory primární prevence. Ze dne na den se veš-
keré programy, kvůli kterým za žáky lektoři 
cestují po celém Jihočeském kraji, zastavily.
A tak se přes léto lektoři připravují na zcela 
novou situaci, nové problémy a hodnoty 
u žáků. Připravují program, jenž by měl žáky 
podpořit ve zvládání krizových situací v životě. 
Zabývají se tématem vyčleňování jedinců z vir-
tuálního kolektivu, neboť kyberprostor byl 
v době krize v podstatě jediným možným soci-
álním kontaktem s vrstevníky. S tímto tématem 
úzce souvisí vztahová problematika v době 
krize, kde se lektorky zaměřují na obnovení 
skupinové koheze a posílení skupinové dyna-
miky pozitivním směrem. Další téma se dotýká 
trávení volného času včetně vlastní zodpověd-

nosti k plnění svých povinností, jenž reaguje na samostudium, ke kterému se každý žák 
postavil v době krize po svém. A v neposlední řadě je velkým tématem současnosti vliv 
médií, který často formuje a rozděluje společnost.
Přesto, že možnosti přímé práce byly touto situací zastaveny, se MŠMT a Jihočeský kraj 
k primární prevenci Phénix postavily čelem a podpořily možnost jeho existence.

Tereza Pravdová, realizátor primární prevence Phénix
Lektorský tým primární prevence Phénix. Foto Miroslav Bednar

Piknik v zahradě
SeniorPoint Prachatice připravil pro své pří-
znivce prostor pro nedělní odpolední setkání 
v Mezigenerační zahradě společnosti KreBul 
Prachatice. Přálo nám i počasí. Samotný pik-
nik si příchozí připravili společně. Jeden při-
nesl bábovku, druhý víno, rybízový koláč, 
další hrušky … Každý dle svého uvážení. 
Na Pikniku proti samotě – celostátní akci, 
na které se tvořil rekord v počtu uspořáda-
ných pikniků, se sešly více než tři desítky 
lidí. Hanka RH+ Rabenhauptová

Společný trénink Lvíčat s rodiči
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Personál ve vytahaných teplácích by měl být pro hosty varováním
Dagmar Smitková – ředitelka odboru hygieny výživy 
a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Jihočes-
kého kraje
Rodačka z Písku, kde vystudovala střední zdravotnickou školu. 
Po maturitě (1974) pokračovala ve studiu na Lékařské fakultě hygie-
nické Univerzity Karlovy. Studium ukončila v roce 1980, v roce 
1986 absolvovala první lékařskou atestaci z hygieny a epidemiolo-
gie a v roce 1990 druhou atestaci (specializace na hygienu výživy 
a předměty běžného užívání). Na tehdejší Okresní hygienickou sta-
nici v Prachaticích nastoupila 1. srpna 1980 a od té doby pracuje 
v tomto oboru.
Koníčky: turistika – především Šumava, cestování, jízda autem, 
divadlo, četba

Když někdo pracuje čtyřicet let ve stejném oboru, má určitě dost 
zkušeností, ale může ho to jaksi poznamenat …
 Také jsem svou prací za ty roky zasažená (úsměv) … Hygienické 
zásady prosazuji i u sebe a v rodině, a to už hodně dlouho. Dodržo-
vání hygienických pravidel se ale týká běžné práce i domácnosti, 
to není nic zvláštního. Když se mi něco nelíbí v restauracích, přece 
se tak nebudu chovat doma v kuchyni. Ale na druhé straně trvám 
na tom, že jsem si vybrala zajímavý, pestrý a obohacující obor.

Vaše první setkání s Prachaticemi?
 V Prachaticích jsem byla poprvé, když jsem hledala zaměstnání 
a pak na předpromoční praxi v šestém ročníku. Nastoupila jsem 
na okresní hygienickou stanici a už jsme tady s manželem zůstali. 
OHS tehdy patřila pod Okresní ústav národního zdraví Prachatice. 
Postupně se proměňovala, vedl ji okresní úřad. V roce 2003 došlo 
ke změně. OHSky byly zrušeny, vznikly krajské hygienické stanice 
řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na jednotlivých okresech 
zůstala územní pracoviště, avšak došlo k významnému snížení 
počtu jejich pracovníků, a to přepočtem na hustotu obyvatelstva, 
počet stravovacích a jiných dozorovaných zařízení.

Co patří do působnosti Krajské hygienické stanice Jihočeského 
kraje se sídlem v Českých Budějovicích?
 Zajišťujeme v celém kraji dozorovou činnost v několika odbo-
rech – epidemiologie, která má v současné době hodně práce kvůli 
koronaviru, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání, 
odbor komunální hygieny, odbor hygieny práce a odbor hygieny 
dětí a dorostu. Všechny tyto odbory vykonávají dle svých kompe-
tencí jak dozorovou, tak i preventivní činnost. Do ní patří třeba 
schvalování projektů výrobních závodů, stravovacích a potravinář-
ských provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení a školských 
zařízení. Obor, ve kterém pracuji, se podílí i na zajištění nutriční 
politiky ve výživě a pracuje se systémy, které slouží k varování před 
nebezpečnými potravinami, ale i nepotravinářskými výrobky, jako 
jsou kosmetika, obalové materiály nebo některé výrobky pro děti.

Od roku 2016 jste ředitelkou odboru hygieny výživy a předmětů 
běžného užívání Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. 
Střídáte kanceláře v Budějovicích a v Prachaticích, takže stále 
máte přehled, co se „u nás“ děje. Jaké pozorujete regionální 
zvláštnosti?
 Při kontrolách a šetřeních v terénu jsem se dostala na všechna 
možná místa v okrese, poznala jsem tolik obcí a lidí... Okres Pracha-
tice je jiný tím, že jsou v něm tři větší města, spousta vesnic a velkou 
část zabírá krásná šumavská příroda, kde mezi kontrolami najedete 
i desítky kilometrů, což v lokalitách s větší koncentrací stravovacích 
zařízení není. Vznikne třeba nový stánek s občerstvením na cyklo-
stezce nebo v šumavském lese, a pokud to jeho provozovatel neo-
hlásí, přestože takovou povinnost má, těžko se to dozvídáme, pokud 
nedostaneme například podnět od spotřebitele – turisty na to, 
že snědl „párek nevalné chuti“ a měl potíže.

Zvyšuje se počet podnětů?
 V posledních letech je to skoro stejné. Pokud se vrátíme třeba 
deset let zpátky, různých upozornění a podnětů je nyní více. 
A to z toho důvodu, že i sdělovací prostředky upozorňují lidi, že si 
mohou stěžovat. A oni toho využívají. Jsou informovanější a všíma-
vější nejen u jídel a potravin. Zajímá je, co obsahují nejen pokrmy, 

ale třeba i kosmetické výrobky. Když nás někdo upozorní, že po kon-
zumaci jídla měl zdravotní potíže, musíme prověřit oprávněnost 
podnětu. Provádíme celkovou kontrolu provozovny, odebíráme 
vzorky a ověřujeme teploty skladovaných surovin.

Co v letním období může nejčastěji přivodit zdravotní potíže?
 Jsou to většinou potraviny, které se před konzumací tepelně neo-
pracovávají, různé mléčné výrobky, zákusky, krémy, saláty, omáčky 
nebo masné výrobky – klobásy, salámy a paštiky. Pro uchování 
těchto potravin je zásadní dodržovat chladový řetězec, a to od ukon-
čení výroby až po konzumaci. Potraviny skladované v horších pod-
mínkách, třeba ve stánku nebo v jiném sezónním zařízení, kde není 
dostatečné vybavení a nelze zajistit dodržení všech stanovených 
hygienických požadavků, se snáze kontaminují a více kazí. Zvláště 
v letních měsících, při skladování mimo ledničku, roste počet bakte-
rií a tím i pravděpodobnost, že takový výrobek způsobí spotřebiteli 
újmu na zdraví.

Podle čeho si máme vybírat restaurační zařízení?
 Lidé těžko vidí do zázemí provozovny. Ale už podle toho, co si 
může host prohlédnout, hodně o provozovně vypovídá. To zna-
mená, že by se měli podívat, jestli je v konzumační místnosti ukli-
zeno, jestli je čistý personál a používá pracovní oděv, jestli jsou čistá 
hygienická zařízení, jestli se z provozovny neline nějaký zápach, jak 
je upravené i okolí provozovny. Už podle toho a podle přístupu per-
sonálu hodně poznáte. Pokud se setkáte s tím, že pokrm je na první 
pohled nevzhledný, nechutný, nedovařený nebo vám na něm něco 
vadí, je nejlépe tyto nedostatky řešit na místě s personálem nebo 
oznámit na příslušné hygienické stanici, která se bude tímto ozná-
mením zabývat. Myslím si, že se zákazník může vyvarovat mnoha 
nepříjemností, pokud si provozovnu prohlédne předem a potom si 
na základě svého úsudku něco objedná nebo vyhledá jiné, lepší zaří-
zení. Co nestrpí doma v kuchyni, neměl by tolerovat v restauraci.

Co vás osobně spolehlivě odradí?
 Například personál, který chodí ve vytahaných teplácích, bez 
vhodného čistého, pracovního oděvu a je nevlídný k zákazníkům. 
V některých restauracích mají otevřené dveře a stačí projít kolem 
a nahlédnout, protože vstup do kuchyně je cizím osobám zakázán. 
Už se mi stalo, že jsem jako host nechtěně nahlédla do kuchyně... 
A šli jsme jinam. Vyptával se Václav Malina.

12 září 2020
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