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Starostův 
sloupek
Po dvou letech je ří-
jen letošního roku 
opět volebním měsí-

cem.
Volby jsou vnímány jako svátek demokra-
cie. Po čtyřech letech se budou v celé České 
republice konat volby do krajských zastupi-
telstev. Dle volební účasti minulých let ne-
jsou krajské volby příliš v zájmu voličů. 
A to je, myslím, škoda.
Jihočeský kraj jakožto instituce je například 
zřizovatelem hned několika školských zaří-
zení v našem městě: Gymnázia Prachatice, 
Vyšší odborné školy sociální a Střední peda-
gogické školy Prachatice, Střední školy 
a Základní školy Vimperk – pracoviště Pra-
chatice, Základní umělecké školy Pracha-
tice, Základní školy Prachatice – Zlatá 
stezka 387, Domu dětí a mládeže Pracha-
tice, CEV Dřípatka, ale také Prachatického 
muzea.
Kraje jsou vlastníky všech komunikací 
1. třídy a některých dalších. Největší komu-
nikační tepny vedoucí přes naše město jsou 
ve vlastnictví Jihočeského kraje včetně na-
prosté většiny příjezdových komunikací 
do města. Příkladem jsou i právě opravo-
vané ulice Zvolenská a Slámova. Kraj se 
stane případným budoucím vlastníkem a in-
vestorem již mnoho let plánovaného ob-
chvatu města. Bohužel v tomto posledním 
případě zůstává dlouhá léta jenom u slibů.
Kraj rovněž nemalými fi nančními příspěvky 
podporuje různé investiční i neinvestiční 
projekty a aktivity. Z těch neinvestičních 
to je především podpora v oblasti kultury, 
sportu a mnoha jiných společenských udá-
lostí včetně spolkové činnosti. Z toho je pa-
trné, že je nanejvýš důležitě, aby i naše 
město a okres měly v krajském zastupitel-
stvu své silné zastoupení. Proto přeji všem 
voličům šťastnou ruku.
Hezký říjen.

Martin Malý, starosta města Prachatice

Bude dokončena poslední etapa Areálu lesních her
Jedním z vyhledávaných míst v Prachaticích se v posledních několika letech stal Areál lesních her 
nad Lázněmi sv. Markéty. Ke dvěma již vybudovaným etapám přibude letos ještě třetí, závěrečná, 
která je určena hlavně dospělým a seniorům.
Od předcházejících se liší tím, že není zaměřená pouze na pohybové aktivity, ale hlavně na relaxaci 
a delší pobyt v lese. Určitě i rodiny s dětmi přivítají možnost procvičování smyslů paměti, čtení 
a možná i obyčejného lenošení. Návštěvníci jistě ocení pět nových stanovišť. Prvním je altán plný 
her a odpočinku – jediné kryté stanoviště, snadno dosažitelné od cyklostezky. Předpokládám, 
že bude vhodným zázemím pro projíždějící cyklisty i chodce. Atrakcí se stane i uprostřed altánu 
umístěný stůl s permanentní šachovnicí. Druhým je houpací knihovna určená k relaxaci spojené 
s četbou. Návštěvníci mohou sami průběžně knihovnu doplňovat. Výrazně relaxačním prvkem 
je ležení v sítích umístěných na prosluněném místě určeném pro slunění, nahřívání a lenošení. 
Věřím, že u návštěvníků si najde oblibu i smyslové odpočívadlo zaměřené na zvukové a zrakové hry. 
Své příznivce si určitě najdou i dvě lenošky pod korunami stromů. Součástí areálu bude i ekologické 
lesní WC.
Zhotovitelem této etapy v hodnotě 2,1 milionu korun je firma Luna Progress, s. r. o., která ve výbě-
rovém řízení předložila nejnižší nabídku. Potěšitelné je, že se nám podařilo získat 50 % dotací 
z Ministerstva pro místní rozvoj, a proto musí být stavba dokončena do 15. prosince 2020. Osobně 
jsem velmi rád, že se nám podaří letos dobudovat celý areál a tím uzavřít více než čtyři roky trvající 
snahy o vytvoření tohoto velmi atraktivního a oblíbeného místa v příjemném lesním prostředí. 
Za zmínku určitě stojí, že celkové náklady na všechny etapy přesáhly šest milionů korun. Z této 
částky jsme necelé čtyři miliony korun uhradili z dotací. Velmi si cením toho, že od samého počátku 
jsme pracovali jako tým, který svými náměty a nápady obohacovali všichni, kteří měli o spolupráci 
zájem, např. žáci a studenti našich škol nebo senioři. Všem patří poděkování. Věříme, že Areál les-
ních her bude i nadále hojně navštěvován obyvateli Prachatic i turisty.

Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice
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Již 12. ročník
Běhu pro zdraví a rodinných her se 
uskutečnil v areálu DDM Prachatice. 
Letos jej obohatil zábavně-naučný ekolo-
gický program Třiďme elektro. Počáteční 
nepřízeň počasí neodradila ty, kteří 
dbají na zdravý životní styl. 

140 prvňáčků
usedlo do lavic na základních ško-
lách zřizovaných městem Pracha-
tice. První školní den jim budou 
připomínat pamětní listy, které 
spolu s drobnými dárečky dostali 
od představitelů města. 

Areál lesních her doplní herní i odpočinkové prvky, které navrhl Ondřej Semotán.
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Nové cyklistické okruhy
v okolí Prachatic

Cyklistika se stává jednou z nejoblíbenějších pohybových aktivit 
v České republice. Vznikají stálé nové cyklostezky a i díky elektro-
kolům se cyklisté dostávají na místa, kam by se bez elektrického 
pohonu nikdy nedostali.
V Prachaticích a okolí máme výhodu, že si můžeme vybrat velice 
„těžký“ terén směrem na Libín. Přívětivější cyklotrasy z pohledu 
výškového převýšení jsou směrem na Netolice a České Budějovice. 
Letos se nám podařilo zmapovat sedm cyklistických okruhů, které 
si může každý cyklista pomocí QR kódu stáhnout do svého tele-
fonu. Na Horním náměstí („buzerák“) jsme umístili novou mapu 
cyklistických tras, kde je všech sedm okruhů rozlišeno barvou. 
Turista zaparkuje na Horním náměstí a na mapce si vybere podle 
obtížnosti vyznačenou trasu. Pomocí QR kódu se dostane k podrob-
nému popisu.  Některé okruhy vedou přes katastry okolních obcí.
Každá trať je něčím zajímavá a věřím, že uspokojí náročné, 
ale i méně zdatné cyklisty, kteří využívají stávající cesty s různým 
povrchem. Do budoucna se budeme snažit zmapovat další oblasti 
a rozšířit nabídku pro cyklisty.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice

Aktualizace žádostí o byty
v domech s pečovatelskou službou

Odbor sociálních věcí v současné době realizuje aktualizaci všech 
žádostí o byt v domech s pečovatelskou službou (byty zvláštního 
určení) Skalka 1120 a SNP 559.
Tato aktualizace je realizována na základě usnesení Rady města 
Prachatice č. 117 / 2003. Občané, kteří si podali výše uvedenou 
žádost, byli na základě jejich požadavku zařazeni do pořadníku 
čekatelů, protože zatím chtějí pobývat ve svém domácím přiroze-
ném prostředí a jsou dosud ve většině životních úkonů převážně 
soběstační. Žádost si podali pro případ, že by se zhoršil jejich zdra-
votní stav a potřebovali by např. bydlení s možností výtahu či byd-
lení uzpůsobené jejich mobilitě. Doba zařazení do pořadníku čeka-
telů není časově omezena.
Všem těm, kteří jsou v pořadníku čekatelů (s výjimkou žádostí 
podaných v roce 2020), zašleme dopis spolu s dotazníkem, ve kte-
rém se občané vyjádří, zda i nadále přetrvává jejich zájem nebo 
žádost ruší, zda se nejedná o naléhavou situaci apod. 
V současné době evidujeme 41 žádosti v pořadníku čekatelů. 

Ivana Voráčková, sociální pracovnice OSV 

Ocenění za společenskou odpovědnost
V září proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jiho-
českého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. 
Do ankety se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikro-
podniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové 
aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, soci-
ální a environmentální oblasti.
Z členské základny Oblastní hospodářské komory Prachatice byla 
nominována a následně obsadila v kategorii „Mikropodniky“ 
2. místo firma Přátelé dětí z. s. Prachatičtí znají tuto firmu jako 
hlavního organizátora volnočasových aktivit a letních táborů pro 
děti a zdravotně postižené v chatkách na Lipně. Práce Aleny Ondři-
chové a Lenky Dostálové přispívá k výchově a vzdělávání dětí, pod-
poruje jejich sportovní aktivity a smysluplně naplňuje jejich volný 
čas.
Nešlo jen o samotnou soutěž mezi firmami a institucemi, které 
ocenila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská předáním oce-
nění. Hlavním posláním tohoto počinu je sdílení pozitivních zku-
šeností v dobrovolných a nadstavbových aktivitách realizovaných 
v jihočeských firmách a organizacích, které pomáhají zvyšovat 
atraktivitu našeho regionu. 

Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

Dostupnost vysokorychlostního
internetu přináší i nepříjemnosti

V současné době se často setkáváme se 
stavebními výkopy, překopy či podvrty 
místních komunikací, které nám stěžují 
či omezují pohyb a dopravu ve městě. 
Důvodem je pokládka chrániček optic-
kých kabelů, kterou společně realizují 
firmy T-Mobile Czech Republic, a. s., 
a Starnet, s. r. o. na základě uzavřené 
smlouvy s městem Prachatice.

Zavedení vysokorychlostního internetu pro občany je jednou ze stě-
žejních priorit vedení našeho města. V souvislosti s koordinací 
výstavby, dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komu-
nikací, bylo v roce 2019 vypsáno výběrové řízení, do kterého se při-
hlásily pouze výše uvedené společnosti, ačkoliv možnost měly 
i ostatní firmy zabývající se výstavbou telekomunikační infrastruk-
tury či dodávkou internetové konektivity. Naším záměrem bylo 
zpřístupnění vysokorychlostního internetu občanům města Pracha-
tice a možnost svobodně si zvolit poskytovatele internetového při-
pojení. Rozšíření telekomunikační infrastruktury zajistí dostupnost 
vysokorychlostního internetu též pro vzdělávací zařízení na území 
města Prachatice (mateřská škola, základní školy, gymnázium). 
Zároveň umožní propojit městem zřízené organizace a založené 
společnosti do jedné ucelené a zabezpečené infrastruktury, a tím 
snížit budoucí mandatorní náklady na ICT. Termín dokončení 
výstavby vysokorychlostního internetu je stanoven nejdéle 
do 31. prosince 2021.
V některých částech města Prachatice provádí výkopové práce další 
společnost, která nabízí internetové připojení. Jedná se o firmu 
Nej cz, s. r. o., která průběžně vyměňuje již zastaralou infrastruk-
turu za nové optické kabely s cílem zajistit pro své zákazníky kva-
litní a rychlé připojení do internetu.
Věřím, že mnohdy ztížené podmínky na místních komunikacích, 
v souvislosti s uvedenou výstavbou telekomunikační infrastruk-
tury, zcela vynahradí budoucí dostupnost kvalitního a rychlého při-
pojení nejen pro občany města, ale též pro místní instituce, zdravot-
nická zařízení, firmy, podnikatele atd. s možností volby poskytova-
tele internetu dle nejvýhodnějších podmínek.

Jan Klimeš, místostarosta města, foto Radek Hečko

Těžba v Areálu lesních her
V Areálu lesních her dochází k prosvětlo-
vání a úbytku stromů, které tvoří v teplých 
dnech příjemný stín. Městské lesy Pracha-
tice zde letos už podruhé musí zasahovat 
proti kůrovci (poprvé na začátku července, 
následně v první polovině září). Kůrovec 
napadl stromy přímo mezi herními prvky 
nebo v jejich těsné blízkosti. V této době 
také těžíme některé stromy, aby uvolnily 
místo pro chodníčky nebo odpočinková 
zastavení třetí etapy.
Kůrovec nenapadl jenom smrkové stromy 
v oblasti za Lázněmi sv. Markéty, ale znepří-
jemňuje svojí činností práci všem lesníkům v okolí města Pracha-
tice. Těží se nejen suché a nemocné stromy, ale zdánlivě zdravé 
smrky, které jsou pod kůrou napadeny kůrovcem. Suché stromy 
jsou již kůrovcem opuštěné, brouk nalétl do blízkých i vzdálenějších 
porostů a je nutné je odstranit. V lesích se pohybuje vedle lesních 
dělníků i větší množství techniky, proto doporučujeme návštěvníků 
lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Po nutných zásazích vznikají rozsáhlé paseky, které se snažíme 
co nejdříve zalesnit. V letošním roce se nám jich podařilo zalesnit 
21,45 ha. V příštím roce počítáme s obdobnými čísly. Na většině 
holin, které vznikly nucenou těžbou, už tak znovu rostou nové 
stromky pro další generace. Zalesnění velkých ploch je samozřejmě 
velice náročné po pracovní i finanční stránce.

Jan Pěsta, Městské lesy Prachatice, s. r. o.
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Ve hřbitovním kostele sv. Petra 
a Pavla ve Starých Prachaticích 
jsou nově umístěny dvě chórové 
lavice a původně opatské křeslo. 
Byly sem přemístěny z kostela 
sv. Jakuba Většího, který pro-
chází rekonstrukcí. Město Pra-
chatice využilo nabídku Římsko-
katolické farnosti Prachatice 
na dlouhodobé zapůjčení uvede-
ného mobiliáře. Lavice s křeslem 
tvořily vybavení presbytáře kos-
tela sv. Jakuba, přičemž zakrý-
valy část pozdně gotických 
a renesančních nástěnných 
maleb, které budou nově pohledově prezentovány. Kostel sv. Petra 
a Pavla přitom poskytuje důstojný a vhodný prostor pro jejich umís-
tění.
Soubor dvou chórových lavic a původně opatského křesla tvoří sou-
část mobiliáře místního kostela sv. Jakuba Většího od 80. let 18. sto-
letí, kdy je (spolu s dalšími prvky) zakoupil prachatický měšťan 
a rychtář Karel Hoslovský, aby je následně daroval jako vybavení 
kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Pochází ze zrušeného benediktín-
ského kláštera s kostelem sv. Jana pod Skalou u Berouna.
Lavice s křeslem jsou barokní, bohatě řezbářsky zdobené, vytvořené 
roku 1711 ve stejném stylu z dubového dřeva. Každá lavice posky-
tuje 10 oddělených míst k sezení s područkami a opěradlem v rámci 
vysoké zadní stěny, která je bohatě zdobena řezbami, obsahujícími 
vždy např. plastické obdélníkové kazety, ústřední výjevový reliéf 
uprostřed a reliéf na bočním prodloužení zadní stěny vždy u vstupu 
do lavice z jedné strany. Poprsnice obou lavic rovněž obsahují plas-
tické kazety a vždy dva reliéfy. Horní hrana zadní stěny nese 
na obou lavicích uprostřed plastiku anděla a po obou stranách vázy. 
Ústřední reliéf vyobrazuje na jedné lavici postavu Kristovu v obla-

c í c h  s  a n d í l k y,  n e s o u c í m i 
nástroje jeho utrpení; na druhé 
lavici Zmrtvýchvstání. Reliéf 
na bočním prodloužení zadní 
stěny vypodobňuje na jedné 
lavici Boha Otce v ohnivém Eliá-
šově voze v oblacích; na druhé 
lavici sv. Trojici v oblacích se sku-
pinou starozákonních postav 
a světců na zemi. Reliéfy na popr-
snici zobrazují na jedné lavici 
mnichy v chórové lavici a výjevy 
vyhnání z  ráje,  Zvěstování 
a práce Adama a Evy; na druhé 
lavici jde zřejmě o téma z historie 

benediktinského kláštera s klášterními budovami v pozadí. 
Křeslo dosahuje výšky tři metry díky vysokému opěradlu s balda-
chýnem (stříškou) podepíraným dvěma anděly a zdobeným prola-
movanou volutovou římsou s klenákem a nahoře krucifixem 
a dvěma andělíčky. Opěradlo je zdobeno také oválem s vyobrazením 
Boha Otce a zeměkoule se symboly lidskými, zvířecími a čtyř světa-
dílů. Poprsnice křesla obsahuje kartuši s motivy volut, kapek a reli-
éfní výjev muzicírujících andělů a symbol sv. Trojice.
Chórové lavice i opatské křeslo jsou dnes zapsány jako movité kul-
turní památky. Restaurovány byly v letech 2014 až 2017. 
Jejich přemístění do kostela sv. Petra a Pavla umožnilo žádoucí cel-
kové prezentování hodnotných fresek v presbytáři kostela 
sv. Jakuba, přitom vhodně obohatilo interiér kostela sv. Petra 
a Pavla a zvýšilo jeho estetické působení i umělecko-historickou 
hodnotu, přitom tyto hodnotné prvky zůstaly v Prachaticích.
Interiér kostela sv. Petra a Pavla si lze prohlédnou v jeho otevírací 
době či po telefonické domluvě se správcem hřbitova dle údajů 
na webové stránce města https://visit.prachatice.eu.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Na konci srpna dokončilo město Prachatice vybudování veřejného ohniště v Národní ulici v pří-
rodním parčíku u bývalého škvárového hřiště a zpřístupnilo ho veřejnosti k užívání. 
„Veřejné ohniště v Národní ulici je již druhým veřejným ohništěm v našem městě. První se nachází 
na Dubovém vrchu. Je to jedno další z míst, kde se mohou občané scházet a příjemně trávit svůj 
volný čas. Věřím, že bude ohniště plně využíváno a všichni se budou řídit Podmínkami pro užívání 
veřejného ohniště,“ uvedl místostarosta města Jan Klimeš.
Celkové náklady na vybudování ohniště činily 20 tisíc korun. Na realizaci ohniště se, kromě 
jiných, podílel rovněž městský architekt Luboš Zemen. Dřevěné posezení dodaly Městské lesy 
Prachatice. „V příštím roce uvažujeme o vybudování malého parčíku s ohništěm v lokalitě na Láz-
ních svaté Markéty za předpokladu, že získáme dotaci a souhlas občanů, kteří v této lokalitě žijí,“ 
dodal místostarosta. Věříme, že ohniště bude jedno z dalších míst, které podpoří komunitní 
život v našem městě. Jaroslav Novák, technik odboru komunálních služeb a dopravy

V blízkosti návesního rybníčku ve Volovicích nechalo město Prachatice prostřednictvím restaurátora Vojtěcha 
Macha – Žižky opravit litinový křížek s kamenným podstavcem. Jedná se o druhý křížek za poslední dva roky 
(v loňském roce obdobný křížek opravoval prachatický kameník František Kölbl).
Opět se jednalo o litinový kříž s nápisovou tabulkou a vypodobením ukřižovaného Ježíše Krista. Zlomený kříž byl 
vyjmut ze soklové architektury, odborně svařen a opatřen táhlem. Kovové části byly opískovány, pozinkovány 
a některé části následně pozlaceny. Samotný kamenný podstavec byl převezen do ateliéru a jeho jednotlivé části 
byly slepeny kamenickým lepidlem na epoxidové bázi. Zároveň došlo k jeho očištění od mechů, lišejníků, barev 
a dalších nečistot. Na závěr bylo celé dílo barevně sjednoceno, nápisy na kříži a soklové části barevně zvýrazněny 
a proti degradaci způsobené vlhkostí byl aplikován hydrofobizační nátěr.
Samotná realizace vyšla na 30 tisíc korun, přičemž byla podpořena neinvestiční dotací Jihočeského kraje ve výši 
15 tisíc korun z dotačního programu Kulturní dědictví, v tomto případě zaměřeného na drobnou sakrální archi-
tekturu. Jiří Srch, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla obohatily chórové lavice a opatské křeslo

Veřejné ohniště v Národní ulici

Záměr zrušit přírodní památku Irů dvůr oznámil Krajský úřad Jiho-
českého kraje všem vlastníkům pozemků v této lokalitě. Od roku 
2005 nebyly na ploše přírodní památky pozorovány chráněné 

druhy rostlin, zejména kosatec sibiřský a prstnatec májový, proto 
zanikly důvody pro zvláštní ochranu této lokality.

Marta Zifčáková, odbor životního prostředí

Přírodní památka Irů dvůr bude pravděpodobně zrušena

Volovice mají další opravený křížek

3říjen 2020
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Živé Prachatice informují
Jedním z návrhů Živých Prachatic na posledním jednání zastupitel-
stva před uzávěrkou tohoto listu bylo zadání studie křížení pěší 
trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníčků, v zatáčkách 
u zvířecí obůrky. V daném místě je pěší trasa součástí Zážitkové 
cesty víly Majolenky, pěší trasa od obůrky např. k areálu lesních her 
na Lázních. Křížení s komunikací II/141 ale není nijak řešeno. 
Jedná se o místo s velkou frekvencí automobilové dopravy ve složi-
tých podmínkách se špatnou přehledností. Součástí návrhu byl 
i digitální 3D model možného řešení, který za Živé Prachatice zpra-
coval a prezentoval Jakub Nepustil. S ohledem na terénní konfigu-
raci se v místě nabízí vybudování podchodu, který plynule navazuje 
na terén na obou stranách křížení. Součástí prezentace byla i ukázka 
křížení u Křtětic vybudovaného v roce 2019 s financováním pře-
vážně z fondu SFDI. Tento návrh byl většinově přijat a bude dále 
řešen. Jakub Nepustil, zastupitel města (Živé Prachatice)

Pozvánka na zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice (v současném voleb-
ním období 2018–2022 patnácté) se koná 7. října 2020 (středa) 
v sále Národního domu na Velkém náměstí. Zahájení ve 14.00 
hodin. (kap)

Redakční rada Radničního listu
… upozorňuje, že účelem zpravodaje je informování místních oby-
vatel o činnosti orgánů města, o dění ve městě, jeho historii, tradi-
cích a rozvoji. Příspěvky neodpovídající tomuto zaměření nejsou 
otištěny. Z tohoto důvodu nebyl uveřejněn např. článek o tom, 
že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala prostřednic-
tvím Kanceláře transferu technologií finanční podporu na realizaci 
tří projektů souvisejících s covid-19 ani další související příspěvky.

Volby do zastupitelstva kraje
V Prachaticích budeme v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 volit 
nové zastupitele Jihočeského kraje.
V pátek začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, 
v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 
Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. Volí se tajným hlasováním na základě všeobecného, rov-
ného a přímého volebního práva ve stálých volebních okrscích. 
Ve městě Prachatice je stanoveno devět volebních okrsků, ve kte-
rých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise. Adresy jednotli-
vých volebních okrsků ve městě jsou následující:
č. I Střední pedagogická škola, Husova 75 
č. II Gymnázium, Zlatá stezka 137
č. III Dům s pečovatelskou službou, SNP 559
č. IV Gymnázium, Zlatá stezka 137
č. V Mateřská škola, Česká 674
č. VI Základní škola, Národní 1018
č. VII Základní škola, Národní 1018
č. VIII Základní škola, Vodňanská 287
č. IX Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55   
Po příchodu do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou 
totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
dokladem. Hlasovací lístky budou společně s informací o způsobu 
hlasování a soupisem jednotlivých ulic, které do okrsku spadají, 
doručovány do označených domovních schránek nejpozději tři dny 
přede dnem voleb, tj. do 29. září 2020.
V době konání voleb bude na městském úřadu stálá služba. Rovněž 
bude možné požádat o zhotovení nového občanského průkazu v pří-
padě, že volič nemá platný osobní doklad. Občanský průkaz vyhoto-
vený ve dnech voleb má platnost pouze jeden měsíc. Správní popla-
tek za vyhotovení  tohoto osobního dokladu se nehradí. K žádosti je 
nutno doložit dvě fotografie o rozměru 35 mm × 45 mm odpovída-
jící současné podobě občana.

Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí 

Jarní přípravy letního koupaliště Hulák na tuto sezonu již zasáhla 
koronavirová krize, která neumožnila dokončit veškeré přípravné 
a opravné práce v termínu do konce května. Ovšem počasí v první 
dekádě června nebylo vhodné na koupání, a tudíž jsme mohli ote-
vřít s prvními letními dny od 15. června, kdy byl otevřen jak letní 
areál, tak krytý bazén do konce zmiňovaného měsíce. Přípravy spo-
čívaly v opravě přelivových žlabů, obkladů bazénů, oplocení a cel-
ková revitalizace skluzavky. Veškeré tyto práce byly provedeny 
na vynikající úrovni a celou tuto sezonu jsme nezaznamenali žádné 
závažnější poranění či škodu a přinesly návštěvníkům větší komfort 
při letních radovánkách.
Bohužel celý tento rok se nese 
ve znamení koronavirové krize, 
která drtivě zasáhla jak sportující 
veřejnost, tak potažmo nás jako 
organizaci Sportovní zařízení. 
Při dlouhodobých jarních nucených 
uzávěrách provozů jsme doufali 
v hezké léto a klidnější období, 
oproštěné od strachu a paniky, 
pro pohodu a nabrání sil všem. Tato 
naše tužba nebyla z větší části napl-
něna, ba naopak přinesla proměn-
livé počasí plné dešťových přeháněk 
a srpnové lokální rozšíření viru 
mezi zaměstnanci prachatického 
závodu a celostátní mediální masáž, opatření v podobě nutnosti 
nošení roušek a u nás dvoutýdenní uzavření prázdninového pro-
vozu krytého saunového světa. Návštěvnost v těchto dnech se, 
ač v krásných letních dnech, propadla na méně než polovinu – z při-
bližně 1000 osob za den na 450. My, všichni zaměstnanci Sportov-
ního zařízení, jsme dbali na co nejkomfortnější a precizní úpravu 
areálu, aby bylo vždy vše dle představ. Až na některé momenty, 
které nejdou ovlivnit, jakými jsou hmyz či počasí. Také velké oblibě 
se těšily příměstské letní tábory pořádané naší plaveckou školou. 

V nadcházející podzimní sezoně připravujeme pro návštěvníky 
celou řadu akcí a eventů na našem bazénu. Chtěli bychom vás 
všechny pozvat na týdenní Saunovací maraton pořádaný v týdnu 
od 19. do 25. října 2020, který spočívá ve střídání saunových mis-
trů z různých saunových center republiky (každý den jiný) se třemi 
bloky saunových ceremoniálů a s ovocným občerstvením. V sobotu 
24. října bude velké finále – od většiny saunových mistrů jeden blok 
rituálů s prodlouženou otevírací dobou celého světa. Po dobu sauno-
vacího maratonu bude soutěž o permanentku na 10 dvouhodino-
vých vstupů, kdy bude každé potvrzení vstupu vhozeno do slosova-

telného osudí, a v sobotu při finále 
vylosován vítěz. Pro veškeré infor-
mace navštivte náš Facebook @baze-
nprachatice, stránky www.bazen-
prachatice.cz, úřední desku města 
nebo je získáte přímo na bazénu. 
Další akce proběhnou v listopadu, 
kdy bude u nás probíhat národní 
kampaň Týden saunování 2020 
(podrobné informace najdete v příš-
tím vydání RL). Pevně věříme, 
že podzimní akce u nás na bazénu 
v Prachaticích budou pro všechny 
návštěvníky vítaným zpestřením 
a zatraktivněním jejich sportovních 
a relaxačních aktivit.

Děkujeme našim věrným i novým návštěvníkům za návštěvu našich 
zařízení, za jejich ohleduplnost a pochopení všech státních opatření 
a omezení, která negativně ovlivňují zážitek ze sportovně relaxač-
ního pobytu u nás. Dovolím si promluvit za všechny zaměstnance 
našeho zařízení: Budeme moc rádi, když nás budete navštěvovat 
s co největší četností, abyste dali svému tělu zasloužilý odpočinek, 
intenzivní výdej nebo utužení dobré kondice a obranyschopnosti 
před nemocemi.

Karel Dvořák, ředitel Sportovního zařízení města Prachatice

Bilance sezony na Huláku a příprava na podzimní akce v bazénu
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Menšíkova
Název získala po Jakubu Menšíkovi z Menštejna, prachatickém 
rodákovi (1536?–1614). Dosáhl významného postavení, stal se 
postupně královským radou a prokurátorem a od roku 1603 vykoná-
val funkci purkrabího pražského hradu.
Rudolfova
Nachází se nad Horním náměstím a jsou zde objekty bývalé plu-
kovní ošetřovny a roty týlového zabezpečení, které dnes slouží pod-
nikání. Osobnost císaře Rudolfa II. (1552–1612) byla vybrána mimo 
jiné proto, že v roce 1609 povýšil Prachatice na královské město. 
Stalo se tak osm let poté, kdy poslední Rožmberk, Petr Vok, prodal 
Prachatice právě císaři Rudolfu II.
Vilémova
Jméno získala ulice po Vilému z Rožmberka (1535–1592), za jehož 
působení v čele rožmberského domu dosáhly Prachatice největšího 
rozkvětu. Vilém z Rožmberka patřil k nejvýznamnějším osobnos-
tem českého království. V 70. letech 16. století se stal kandidátem 

na polský královský trůn. 
Vítkova
Krátká ulice oddělující budovy bývalých praporů, mezi ulicemi Vilé-
mova a Vokova. Jméno získala po Vítkovi z Prčice (+ 1194), praotci 
Rožmberků.
Vokova
Správně by se měla jmenovat (pana) Petra Voka. Vzhledem k tomu 
že názvy prachatických ulic, pokud jsou pojmenovány po osobnos-
tech, jsou vždy jednoslovné (Žižkova, Husova, Křišťanova …), byl 
zvolen nepříliš přesný název Vokova. V rodu Rožmberků byli tři vla-
daři s tímto jménem (Vok I., Vok II. a Petr Vok). Pan Petr Vok 
(1539–1611) byl posledním mužským potomkem tohoto slavného 
rodu. Za jeho působení na rožmberském vladařském stolci Pracha-
tice byly natolik bohatým městem, že si mohly dovolit zakoupit hel-
fenburské panství. Petr Vok, který musel splácet dluhy svého bratra 
Viléma, byl nucen prodat císaři Rudolfu II. nejen panství Český 
Krumlov, ale také město Prachatice. Pavel Fencl

PRACHATICKÉ ULICE (7): Ulice v bývalém areálu kasáren (dokončení z minulého čísla)

Specialisté na geofyziku z pražské firmy SG Geotechnika prověřili 
u Skalky a v Parkánu možnou existenci dosud neznámých podzem-
ních prostor či jejich pozůstatků. Přitom jako vhodnou geofyzikální 
metodu zvolili georadarové měření.
Jeho princip spočívá v opakovaném vysílání vysokofrekvenčního 
elektromagnetického impulzu vysílací anténou do zkoumaného 
prostředí. V místech se změněnými elektromagnetickými vlast-
nostmi prostředí, např. z důvodu změny materiálu, existence 
dutiny, zaplavení vodou apod., dochází k odrazu části energie vysla-
ného impulzu, kterou registruje přijímací anténa.
U Skalky odborníci zaměřili 10 profilů o celkové délce 369 m situo-
vaných v travnaté ploše i chodnících v oblasti mezi skalním útva-
rem, ulicemi Žižkova a Pod Skalkou a stavbou původně spojové 
budovy. Georadarové měření jednoznačně nedetekovalo podzemní 
prostory. Jeho výsledky nenasvědčují existenci dosud neznámých 
podzemních prostor nebo jejich pozůstatků. Zjištěné anomální pro-
jevy jsou dle hodnocení expertů převážně odezvou na drobné neho-
mogenity prostředí (navážky, zásyp, nestejnoměrnost v konstrukci 
vozovky, inženýrské sítě a pukliny ve skalním podloží). Pouze 
v chodníku při ulici Žižkova v rozšířeném místě s lavičkami deteko-
vali významnější anomálii, která může souviset s podzemním pro-
storem nebo zatím neidentifikovanou inženýrskou sítí. Místo dopo-
ručili k dalšímu zkoumání provedením kopané sondy. Nicméně 
pravděpodobnost, že se jedná např. o chodbu z historického centra, 
považují za minimální. Provedení sondy předpokládáme 

v budoucnu v rámci uvažované rekonstrukce ulice Žižkova. 
V Parkánu zaměřili osm profilů o celkové délce 178 m, a to ve vstupní 
části zahrnující také okolí schodů „do země“ naproti veřejným WC. 
Georadarové měření rovněž nedetekovalo podzemní prostory, 
výsledky nenasvědčují existenci dosud neznámých podzemních 
prostor nebo jejich pozůstatků. Zjištěné anomální projevy jsou také 
odezvou na drobné nehomogenity prostředí. K dalšímu zkoumání 
v lokalitě Parkánu zhotovitel žádné místo nedoporučil.
Mezi Prachatičáky tradovaná chodba z centra města na Skalku 
se tedy dosud nepotvrdila. Její existenci nenasvědčuje nic z dalších 
dosud provedených relevantních aktivit: (a) realizace stavby teh-
dejší spojové a poštovní budovy, nyní čp. 284 a navazující čp. 1118 
(Česká pošta), která vyžadovala plošně rozsáhlou a hlubokou sta-
vební jámu, (b) průzkum podzemních prostor starého města prove-
dený v roce 1995 pracovníky tehdejšího Okresního úřadu Pracha-
tice, (c) celková rekonstrukce Velkého náměstí a Kostelního náměstí 
v roce 2000 spojená s podrobným archeologickým výzkumem, (d) 
opravy sklepů jednotlivých domů v centru města prováděné měs-
tem postupně od roku 2017 dosud, (e) rekonstrukce kostela 
sv. Jakuba Většího v roce 2020, v jejímž rámci byla rozkryta pod-
laha presbytáře a pod ní proveden podrobný archeologický výzkum.
Lze konstatovat, že Prachatice nemají systém podzemních chodeb, 
známý z řady jiných českých měst. V Prachaticích existují vzájemně 
nepropojené sklepy příslušející k jednotlivým domům.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

V prachatické nemocnici byl nainstalován nový systém pro 
vyšetření chřipky a covid-19. O jaký přístroj se jedná?
Nemocnice Prachatice, a. s. nyní na oddělení lékařské mikro-
biologie disponuje přístrojem GeneXpert Systém IV se soft-
warem, čtečkou a notebookem. Jedná se o plně automatizo-
vaný detekční systém pro statimová vyšetření. Přístroj se 
čtyřmi funkčními moduly umožňuje analýzu čtyř různých pa-
cientů nezávisle na typu vyšetření a čase startu analýzy.
GeneXpert je jediný, který kombinuje kompletní přípravu 

vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifi kací a ná-
sledným vyhodnocením. Umí vyšetřit nejen PCR test na covid a chřipku, ale i další –
naříklad pohlavní nemoci.

Kolik stál nový přístroj?
Přístroj pro PCR testování byl zakoupený z veřejné zakázky od společnosti BioVendor – 
Laboratorní medicína za 990 tisíc korun bez DPH. Jeho využití bude zejména v dalším 
pokračování epidemie covid-19 i v testování sezónní chřipky a dalších nemocí. Umožňuje 
i kvantitativní diagnostiku u testování hepatitid a HIV.

Kolik času je třeba na vyhodnocení testu?
Hlavní výhodou přístroje je, že klinici výsledek testu znají do 45 minut. Mohou tak lépe 
a přesněji vést léčbu u pacientů s rizikem či příznaky nemoci covid-19. Kromě PCR testu 
na covid nově nabízíme i test na protilátky IgG a IgM, který není hrazen z veřejného zdra-
votního pojištění, stojí 700 Kč a vyšetří, zda pacient nemoc covid-19 prodělal.

Iva Nováková

Georadar prověřil prachatické podzemí, systém chodeb neobjevil

Na slovíčko … s Michalem Čarvašem, předsedou představenstva Nemocnice Prachatice, a. s.

Tipy na vánoční strom
Městské lesy Prachatice žádají veřejnost o spolupráci s výběrem 
vánočního stromu na Velké náměstí. Tipy zasílejte na adresu info@
mlprachatice.cz nebo telefonujte na číslo 721 159 087. Jan Pěsta

Ocenění Vynikající pedagog
… převezme 5. října 2020 v Radničním sále sedm žen z mateřských, 
základních i středních škol a jeden muž v kategorii Pedagogičtí pra-
covníci školských zřízení pro zájmové vzdělávání. (vam)

5říjen 2020



Kulturní a společenský servis na říjen 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 10.10.
HANS BENESCH: OBRAZOVÉ MYŠ-
LENKY, MYŠLENKOVÉ OBRAZY
16. 10. – 21. 11.
BLOK ART 30
Návrat legendární výtvarné skupiny, 
která upadla v zapomnění. Výstavu, stejně 
jako před 30 lety, uvede K. Pecháček. 
BLOK ART: M. Houška, P. Řitička, J. Vac-
ková, R. Ježek, Z. Skalák, P. „Zelí“ Hnízda, 
M. „Drtič“ Řezanka a j. h. R. Pečenka.
Vernisáž 16.10. od 17 hod.

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. 10. (19.00)
J. SILVERMAN: PŘÍTELKYNĚ
Divadlo Ungelt
Předplatné řady B – PODZIM 2020
Hrají: A. Mihulová, J. Smutná.
2. 10. (19.00)
B. BUC: ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich – vyprodáno
4. 10. (15.00)
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo AHA!
Nechte se okouzlit příhodami šikovného 
mravenčího chlapíka Ferdy, půvabné 
berušky, velkohubého brouka Pytlíka 
a mnoha jejich dalších hmyzích kumpánů. 
Dramatizace P. Krause zachovává nezamě-
nitelnou Sekorovu poetiku a představuje 
dětem svět hmyzích tvorečků, kteří naší 
pozornosti většinou unikají.
6. 10. (19.00)
C. MAGNIER, M. GUILLAUME,
J. FRANCO: LADY OSKAR
Divadlo Kalich – vyprodáno
12. 10. (19.00)
VLASTA REDL S KAPELOU A TRIO 
MERTA & HRUBÝ & FENCL
Koncert legendárních muzikantů a jejich 
doprovodných těles. Písničkářská ikona 
V. Merta s fenomenálním houslistou 
J. Hrubým a o generaci mladším klavíris-
tou O. Fenclem. Delší část večera obstará 
moravský bard V. Redl se svou famózní 
doprovodnou kapelou nabitou předními 
česko-slovenskými instrumentalisty.
15. 10. (19.00)
D. ŠTERUSKÁ: ŽENA OBECNÁ
Divadlo Na Maninách
Předplatné řady B – PODZIM 2020
One woman show Ivany Jirešové, která se 
odehrává v její hlavě. Hledala štěstí, lásku 
a odpovědi na všechny svoje otázky venku, 
ale co teprve, když ji napadne podívat se, 
co se děje uvnitř její mysli?
20. 10. (19.00)
I. GRABMÜLLER: HORSKÉ GORILY 
ROVNÍKOVÉ AFRIKY  
Cestovatelská přednáška o setkání s hor-
skými gorilami v Ugandě a ve Rwandě 
a k tomu trocha pohybu vč. novoročního 
výstupu na 3. nejvyšší horu Afriky Mar-

gheritu Peak.
25. 10. (19.00)
S. SHEPARD: PRAVÝ ZÁPAD
Divadlo verze
Předplatné řady BONUS – PODZIM 2020
Komedie o mužích, kteří občas potřebují 
odjet do pouště. Je lepší být svobodný, 
sám a žít na poušti, nebo mít dům, ženu, 
děti, práci?

ULICE DĚTEM 2020
24. 10. (12.00–20.00)
BENEFIČNÍ AKCE
Pro nadaci Pink Bubble v Poštovní ulici 
zahrají Lucky Brew, Šafrda Memory Band, 
Maraveja, Martina‘s Boys, Vitus Hele-
brand nebo Jazznuts
(více na www.ulicedetemprachatice.cz)

• Vstupenky na http://vstupenky.kispra-
chatice.cz 

• Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 
a další informace na:

 www.facebook.com/kisprachatice
 www.kisprachatice.cz

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

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice.
Výstava sochaře a malíře O. H. Hajeka – 
průřez děl z celoživotní tvorby. Otevřeme 
po předchozí domluvě v infocentru.
Tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574.
1. 10. (17.00)
MULAN
Dobrodružný film USA. Přístupný. České 
znění.
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 
muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě, Hua Mulan, nejstarší dcera ctě-
ného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. Hua Jun překonává 
nástrahy na každém kroku své cesty a učí 
se využívat své vnitřní síly.
1. 10. (19.00)
MULAN (3D)
6. 10. (18.00)
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie, rodinný film USA. Přístupný. 
České znění.
8. 10. (19.30)
ŽALUJI
Thriller, historický film Francie, Itálie. 
Přístupný od 12 let. Titulky.
13. 10. (19.30)
BÁBOVKY
Komedie, drama ČR. Přístupný od 12 let.
15. 10. (17.00)

WONDER WOMAN 1984
Akční, dobrodružný, fantasy USA. Pří-
stupný od 12 let. České znění.
15. 10. (19.30)
WONDER WOMAN 1984 (3D)
20. 10. (19.30)
TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie, drama ČR. Přístupný od 12 let.
22. 10. (17.00  a 19.30)
KAREL
Dokumentární film ČR. Přístupný.
27. 10. (18.00)
PINOCCHIO
Dobrodružný, rodinný film Itálie, VB, 
Francie. Přístupný. České znění.
29. 10. (19.30)
PRO BALÍK PRACHŮ
Akční film USA. Přístupný od 15 let. 
Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
6.–31. 10.
ČECHOVÉ NA FOTOGRAFIÍCH VÁC-
LAVA MALINY
Fotografie významných osobností připo-
menou výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
muzeum@prachatickemuzum.cz
Otevířeno:
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:
6. 10. (17.00)
KATEŘINA WEISSOVÁ:
WILLIBALD SWEYDA – ZÁZRAČNÉ 
DÍTĚ ZE ŠUMAVY
20. 10. (17.00)
TOMÁŠ SKOŘEPA:
PROTI PROUDU ČASU.
Restaurování maleb
27. 10. (17.00)
KATEŘINA MAŠKOVÁ:
TĚŽBA ZLATA NA VODŇANSKU 
POHLEDEM ARCHEOLOGA

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne 09.00–17.00
od 25. 9.
SBLÍŽENÍ: LIDÉ A VELKÉ ŠELMY 
ŠUMAVY
Výstava vypráví půl století starý příběh 
ochrany unikátní šumavské přírody 
a jejích divokých obyvatel. V hlavní roli se 
představí tajemná a krásná šelma – rys 
ostrovid.
Přehlídka loutkového divadla:
6. 10. (16.00)
VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA ANEB 
PRAVDA O LÁSCE
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Divadlo Koňmo
13. 10. (16.00)
DRAČÍ POHÁDKY
Čmukaři Turnov
14. 10. (pro školy)
O HOLČIČCE, KTERÁ SI VŠECHNO 
PAMATOVALA
Divadlo Naskok
20. 10. (16.00)
PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ
Loutky bez hranic

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)
1. 10. (9.00)
1. ZAKOTVENÍ EVROPSKÝCH
KRÁLOVSKÝCH RODŮ V HISTORII
Virtuální Univerzita 3. věku, klubovna 
knihovny
5. 10. (9.00)
Klub přátel knihovny
Klubovna
5. 10. (9.00)
2. OSUDOVÉ BITVY ČESKÝCH DĚJIN
Rozmanitost (nejen) z českých dějin 
a jejich výročí v roce 2020
M. Weis , Univerzita 3. věku, Rožmberský 
sál MěÚ
6., 13., 20. a 27. 10. (13.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
S lektorkou Š. Polatovou, Dům s pečova-
telskou službou Na Sadech 559
7. 10.
CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍCH ČECHÁCH 
VE 21. STOLETÍ
Univerzita 3. věku, zahájení studijního 
roku 2020/21
Imatrikulace v kostele sv. Petra a Pavla
8. 10.
K. SMOLÍKOVÁ + J. WALKER PRO-
CHÁZKA
Beseda
13. 10. (13.00)
2. MNOHOÚHELNÍKY A MNOHOS-
TĚNY
Virtuální Univerzita 3. věku
Klubovna knihovny
14. 10. (9.00)
CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍCH ČECHÁCH 
VE 21. STOLETÍ
1. semestr
ARCHEOLOGIE
Dějiny osídlení
HISTORICKÉ ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
Specifikace památkového fondu v jižních 
Čechách 
Univerzita 3. věku, Rožmberský sál MěÚ
14. 10. (14.00)
DÝNĚ
Tvořivé středy se Z. Lebedovou
Odd. pro děti a mládež
15. 10. (9.00)
2. NAROZENÍ A KŘTY
Virtuální Univerzita 3. věku, klubovna
19. 10. – 6. 12.
PLNÉ RUCE PRÁCE
Výstava ve spolupráci s NaZemi a Fair-
trade Česko a Slovensko
Výstavní prostor MěK

21. 10. (17.15)
OSUDOVÉ UDÁLOSTI PŘELOMU 
ROKU 2020/21 
P. Nel Smolová, Radniční sál, rezervace 
nutná ve studovně knihovny nebo na 388 
607 714.  
26. 10. (9.00)
3 .  T Í Ž I V É  O S U DY  S L U Ž E B N Í K Ů 
NÁRODA
Rozmanitost (nejen) z českých dějin 
a jejich výročí v roce 2020. M. Weis, Uni-
verzita 3. věku, Rožmberský sál MěÚ
27. 10. (13.00)
3. GEOMETRIE A ARCHITEKTURA 
V DOBÁCH MINULÝCH
Virtuální Univerzita 3. věku, klubovna
27. 10. (17.15)
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ II
J. Pulkrábek – 2. přednáška, klubovna
29. 10. (9.00–11.00)
HALLOWEENSKÝ VEČÍREK
Podzimní prázdniny, odd. pro děti a mlá-
dež
29. 10. (9.00)
3. ZÁSNUBY A SVATBY
Virtuální Univerzita 3. věku, klubovna
30. 10. (9.00–11.00)
KOUZELNICKÉ DOPOLEDNE S HARRY 
POTTEREM
Podzimní prázdniny, odd. pro děti a mlá-
dež

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 25. 11.
CHIC BY PIG - NÁBYTEK A DOPLŇKY 
DO DĚTSKÝCH POKOJŮ
Česká značka „chic“ klade důraz na přá-
telskost k přírodě i na bezpečnost 
výrobků.
3.10.
DEN ARCHITEKTURY – PRACHATICE 
OČIMA ARCHITEKTA
Městský architekt L. Zemen bude mluvit 
o kvalitách, příležitostech, ale i problé-
mech, které ve městě vidí. Moderuje 
O. Bambas.

GYMNÁZIUM PRACHATICE
www.gympt.cz
7. 10. (17.00)
EUTANÁZIE LIDSKOST NEBO BAR-
BARSTVÍ?
Robert Huneš, Beseda z cyklu Hovory 
v aule.
17. 10. (8.00–16.00)
OSLAVY 100. VÝROČÍ založení českého 
státního reformního reálného gymnasia 
v Prachaticích.
21. 10. (17.00)
OLGA SIMONOVÁ A AGATHA CHRIS-
TIE.
Eva Malá, Beseda z cyklu Hovory v aule.

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
Seniorská hudební odpoledne aneb Pokračo-
vání hudebního podzimu s knihovnou
XIV. ročník v aule Gymnázia Prachatice:
6. 10. (15.00)

HANA KŘÍŽKOVÁ A MARIE FORMÁČ-
KOVÁ
13. 10. (15.00)
BUDVARKA QUINTETT
20. 10. (15.00)
CINK
27. 10. (15.00)
JIHOČESKÉ DIVADLO

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
5. 10. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Městská knihovna
5. 10. (14.00)
DEN SENIORŮ
Vystoupení seniorských souborů
Sál Národního domu
14. 10. (14.00)
DUO PIŇAKOLÁDA
Koncert, sál Národního domu
21. 10. (14.00)
VÝROČNÍ SCHŮZE
25. výročí založení organizace & soutěž 
Prachatická buchta, sál Národního domu
30. 10.
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Historická vycházka s prohlídkou interi-
éru s průvodcem.

SENIOR POINT PRACHATICE
prachatice@seniorpointy.cz 
www.krebul.cz/senior-point 
1. 10.
PĚT LET SENIORPOINTU PRACHA-
TICE
Ukončení výstavy v Zimní zahradě MěÚ
10. 10. (20.00)
MAŠKARNÍ BÁL
Sál Národního domu

HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA
www.hospicpt.cz
22. 10. (19.00)
N. V. GOGOL: BLÁZNOVY ZÁPISKY
Hraje Jan Přeučil (Městské divadlo PT).

NEUMANNEUM – KLÁŠTER SESTER 
BOROMEJEK
Neumannova 142, tel. 723 842 422, neu-
manneum@boromejky.cz
SETKÁNÍ MISIJNÍ RŮŽE
Modlitba růžence v Neumanneu od 17.00 
hodin (klášter sester boromejek). Násle-
duje v 18.00 hodin  večer chval v kapli sva-
tého J. N. Neumanna.

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
klubturistupt@gmail.com
www.tjkctpt.webnode.cz
3. 10.
STOŽEC – KŘÍŽOVÁ CESTA – STO-
ŽECKÁ KAPLE – VOLARY
Odjezd: vlak v 8.34 hod.
15. 10.
HOŠTICE – MILEJOVICE – DOBRÁ 
VODA – STŘÍTEŽ – NEUSLUŽICE – 
VOLYNĚ
Odjezd: vlak v 7.35 hod.
24. 10.
OKOLÍ BĚŠIN (KLATOVSKO)
Zájezd, 
Odjezd: Malé nám. v 7.30 hod.
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Srdečně zveme nejen absolventy gymnázia, ale také širokou veřej-
nost na oslavy stého výročí založení Českého reformního reálného 
gymnázia v Prachaticích, které se budou konat 17. října 2020. 
Od osmi hodin bude škola otevřena k prohlídce (výstavy, prezentace 
výukových předmětů, komentované prohlídky, koncert), 

ve 14 hodin vyrazí od budovy školy průvod, který projde městem 
na náměstí. Zazní studentská hymna a pro všechny zahraje saxofo-
nový soubor ZUŠ Prachatice složený ze studentů gymnázia. Po celý 
den budou mít účastníci k dispozici zázemí v Národním domě.

Jana Dejmková, ředitelka Gymnázia Prachatice  

Tradičně 28. října vzpomeneme v sále Národního domu v Prachati-
cích výročí vzniku samostatného československého státu koncer-
tem smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. V úvodu, po státní 
hymně a projevu starosty města Prachatice Martina Malého, zazní 
několik skladeb v slavnostním hávu. Druhá polovina koncertu bude 
vzpomínkou na 35. výročí vzniku České písně (15. října 1985) – 

10× „nej“ z dosavadní činnosti bude výběr skladeb z toho období. 
NEJčastěji zpívaná skladba, NEJvětší počet zpěváků společně s Čes-
kou písní na jednom koncertu … To vše pod taktovkou Marcely 
Pehelové. Začátek vzpomínkového koncertu pořádaného Českou 
písní ve spolupráci s městem Prachatice bude v 18.00 hod.

Jaroslav Černý

Podzimní dny jsou v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny 
Prachatice rušné a veselé. Oddělení ožívá návštěvami čtenářů, 
ale i dětských návštěvníků, kteří sem přijdou prožít svůj volný čas. 
Pokud chcete v knihovně jen pobýt, přečíst si časopisy, zahrát spole-
čenské hry nebo pracovat s počítačem, platný čtenářský průkaz mít 
nepotřebujete.
Na začátku října nás čeká knihovnický svátek – Týden knihoven. 
Jako každý rok i v tomto týdnu zahájíme Čtenářskou ligu – soutěž 
o nejlepší dětské čtenáře. Kromě malých dárečků za každou zapůj-
čenou knihu dostanou ti nejlepší z nejlepších možnost strávit 
v knihovně noční dobrodružství při tradiční Noci s Andersenem. 
Ta se koná každoročně na konci března, letos se z důvodu koronavi-
rových opatření přesouvá na 9. října. Jelikož v letošním roce sla-
víme již 20 let od vydání prvního dílu knížky o Harry Potterovi 
v českém jazyce, budeme toto výročí společně oslavovat. Pokud 
potkáte v pátek 9. října ve večerních hodinách v prachatických uli-
cích malé kouzelnické učně nepodivujte se, v knihovně se právě 
koná Noc s Andersenem.

U příležitosti Týdne knihoven navštíví Prachatice také známá a oblí-
bená spisovatelka Klára Smolíková společně se svým manželem, spi-
sovatelem Jiří Walkerem Procházkou. Oba autoři se sejdou se žáky 
prachatických základních škol. Jiří Walker Procházka se ve své 
tvorbě věnuje hlavně žánru fantasy a jeho vyprávění jistě zaujme 
zejména žáky druhého stupně. Klára Smolíková se ve svém pro-
gramu setká naopak s dětmi mladšími.
Závěr října bude pro děti příjemný, čekají je první letošní prázd-
niny. A jak už je zvykem, mohou je částečně prožít také v knihovně. 
Ve čtvrtek 29. října budeme v knihovně hostit Halloweenský večí-
rek. Hry a soutěže budeme prokládat tvořením a kromě drobných 
cen ze soutěží si děti domů odnesou také vlastnoručně vyrobený 
sliz. V pátek 30. října nás čeká prázdninové kouzelnické dopoledne 
s Harry Potterem, při kterém se naučíte i některé kouzelnické triky 
z knížek, které oddělení pro děti a mládež nabízí. Oba prázdninové 
dny se program koná v dopoledních hodinách od 9.00 do 11.00 
a na všechny dětské návštěvníky se moc těší knihovnice Lucka 
a Šárka. Lucie Jiraňová, knihovnice odd. pro děti a mládež

V úterý 1. září 2020 slavnostně 
zahájil lesní klub Starej svět 
svůj první školní den na Libín-
ském Sedle. Třetí rok provozu 
lesního klubu (paralela lesní 
mateřské školky) je o tolik 
jiný, protože klub konečně 
našel stabilní zázemí v srdci 
předšumavských hvozdů, 
na louce nad vesnicí, pod 
samotnou horou Libín, blízko 
lesa, rybníka, potoků … neda-
leko autobusové zastávky, 
a tak s dobrou návazností 
na Prachatice,  a zároveň 
s možnostmi výletů a prů-
zkumů rozmanitého okolí. 
Děti ze Star ýho světa tak 
mohou pobývat více venku 
a v malé skupince předškol-
ních dětí se těšit ze společných 
chvil.
Slavnostní řeč pronesl Filip Michael Štojdl, biskup Církve českoslo-
venské husitské, který požehnal místu, rodičům, dětem, lesnímu 
klubu, přírodě, lidem... Pozvání na slavnost přijal předseda osad-
ního výboru Libínské sedlo, Perlovice, Volovice Jan Machala a zastu-
pitelé Prachatic Barbora Koritenská a Jakub Nepustil. Předsedkyně 
a zakladatelka spolku Starej svět Dana Stará, který lesní klub zřizuje 
a ve spolupráci s CČSH provozuje, poděkovala ve svém proslovu 
všem, kteří ji na nelehké cestě podporují. Oslavy se zúčastnilo něko-
lik desítek lidí.
Součástí ceremonie bylo vysazení lípy, kterého se ujal předseda 

osadního výboru Jan Machala, 
který národní strom usadil 
a za pomoci všech zúčastně-
ných zaházel kořenový bal. 
Dále byly vysazeny dvě mladé 
odnože staré místní odrůdy 
švestky, jejíž matka pamatuje 
ještě původní německé maji-
tele sadu jedné vesnice pod 
Bobíkem. Třešničkou na dortu 
byla ukázka mistrovského 
umění Dominika Procházky 
s koženým bičem. Nechyběl 
oheň, na němž si velcí i malí 
přítomní mohli opéct kukuřici 
a špekáčky. Jídelní stůl se pro-
hýbal pod přílivem dobrot 
z kuchyní příchozích. Počasí 
oslavě přálo, a navzdory tomu, 
že lesní klub prosazuje pobyt 
venku za každého počasí, byly 

přítomní rádi, že déšť, sníh a silný vítr přijde jindy …
Lesní klub Starej svět tvoří aktivní program pro malou smíšenou 
skupinu předškolních dětí ve věku od tří let do sedmi let. Program je 
zaměřen na vývoj jedinců v rámci skupiny/společnosti, na spolu-
práci, vý/pomoc, respekt k odlišnostem, na podporu nadání, 
na objevování krás uvnitř i vně.
Lesní klub vznikl v roce 2018 a je zřizován spolkem Starej svět 
ve spolupráci s Církví československou husitskou, kterou v Pracha-
ticích zastupuje jáhen Samuel Vašin,  podporovatel lesního vzdělá-
vání a průvodce lesního klubu.

Dana Stará, Pavla Zelenková, Samuel Vašin – spolek Starej svět

Prachatické gymnázium slaví sto let existence českého gymnázia

Jeden koncert – dvě vzpomínky

Knihovna ožila aktivitami pro děti a mládež

Slavnostní otevření lesního klubu „Starej svět“
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Vedení města vítalo prvňáčky

V úterý 1. září 2020 usedli opět žáci do školních lavic. Hlavně 
pro prvňáčky to byl určitě dlouho očekávaný den, na který se vět-
šina z nich těšila.
V tomto školním roce přivítalo vedení města dohromady 140 prv-
ňáčků. Starosta města Martin Malý přivítal celkem 47 prvňáčků 
postupně ve dvou třídách na ZŠ Prachatice, Vodňanská 287.  Mís-
tostarosta Jan Klimeš přivítal 50 prvňáčků na ZŠ Prachatice, 
Národní 1018, z toho 13 žáků v Montessori třídách. Místostarosta 
Miroslav Lorenc přivítal 43 prvňáčků na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 
240.
Všechny děti se mohly těšit z drobných dárečků a pamětního listu, 
které od vedení města obdržely. Nechyběl ani větší dárek pro celou 
třídu. Přejeme všem prvňáčkům i ostatním školákům nejen skvělý 
vstup do nového školního roku, ale i poklidný průběh celých deseti 
měsíců. 

Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu
Foto Jana Hulešová

Oprava kanalizace a vodovodu
V druhé polovině září byly zahájeny stavební práce na opravě kana-
lizace v ulici Pod Lázněmi v Prachaticích. Jedná se o součást stavby 
Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu ul. Pod Lázněmi 
a Lázeňská, Prachatice. Práce v ulici Pod Lázněmi budou probíhat 
do 9. listopadu 2020 a následně bude probíhat oprava vodovodu 
v Lázeňské ulici v úseku mezi světelnou křižovatkou a křižovatkou 
s ulicí U Zastávky a Kaštanová. Náklady na stavební práce činí 
4,9 milionu korun bez DPH. Dokončení je plánováno nejpozději 
v polovině prosince 2020. V průběhu realizace dojde k úplným uza-
vírkám ulice Pod Lázněmi a omezení provozu v ulici Lázeňská. 
V období přepojování vodovodu budou nezbytné i krátkodobé 
odstávky dodávky vody. O všech omezeních budeme vlastníky 
dotčených nemovitostí průběžně informovat. Jan Plánek

Integrované šetření v zemědělství
Český statistický úřad (ČSÚ) v letošním roce organizuje v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091 Inte-
grované šetření v zemědělství (IŠZ 2020).
Zemědělské subjekty navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se pro-
kazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průka-
zem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ 
www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká fyzických osob s menším 
rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzic-
kým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové 
schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové 
schránky).
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich akti-
vitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce 
nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod 
prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. 
Vlastní zjišťování v terénu proběhne do 30. listopadu 2020.
Kompletní tiskovou zprávu a další informace naleznete na www.pra-
chatice.eu (sekce: To musíte vědět, článek ze 7. září Integrované šet-
ření v zemědělství), nebo přímo na webových stránkách ČSÚ www.
czso.cz/csu/czso/isz-2020, případně na tel. 274 051 111.

Lenka Houšková

Rozhledna Libín
… bude od 1. do 30. října 2020 pro veřejnost uzavřena z důvodu opravy 
podlahy na vyhlídce. Děkujeme návštěvníkům za pochopení.

Jaroslav Novák, odbor komunálních služeb a dopravy

Budovy gymnázia
se vracejí k původní podobě

V létě a na podzim probíhá na prachatickém gymnáziu čilý stavební 
ruch. V rámci projektu Operačního programu Životní prostředí pro-
bíhá výměna oken na hlavní budově gymnázia, která je asi nejvíce 
viditelná pro prachatickou veřejnost. Totéž platí o opravě fasády 
tělocvičny a vybudování nového, lépe řečeno staronového vstupu 
do budovy. Mimo tento projekt byla také vyměněna okna v budově 
tělocvičny, tuto výměnu škola financuje z vlastních prostředků. 
Na veškeré práce pečlivě dohlíží Národní památkový ústav, protože 
se škola nachází v památkové zóně, a především hlavní budova je 
kulturní nemovitou památkou. 

Projekt ale obsahuje také 
d a l š í  p r á c e ,  z ej m é n a 
na hlavní budově. Nová 
okna musejí splnit požada-
vek projektu na snížení 
energetické náročnosti 
budovy, tudíž přirozeně 
nevětrají. Bylo tedy nutné 
vyřešit větrání ve třídách. 
To zajišťují nově zprůchod-
něné průduchy, které pro-
stupují na několika mís-
t e c h  c e l o u  b u d o v u . 
Návštěvníci Hovorů v aule 
si jich mohou všimnout 
vedle podia, kde je dvojí 
vyústění hlavního průdu-
chu u podlahy a pod stro-
pem. Průduchy jsou vyve-

deny až nad střechu, kde jsou nově vybudovány komíny, respektu-
jící podobu stávajících. V hlavní budově je také zateplena půda, což 
také přispěje k úsporám energie. 
Při opravách budov z minulých století (v našem případě jsou obě 
budovy z roku 1897) nebývá nouze o různá překvapení. Také 
při opravách na gymnáziu se na obou budovách překvapení zrodila. 
Kolemjdoucí si možná všimli, že po otlučení omítky na tělocvičně se 
na severním štítu budovy objevily důkazy o původních majitelích 
této budovy – Německém turnerském spolku. Jednalo se o nápis 
Deutscher Turn Verein a původní znak turnerů tvořený čtyřmi pís-
meny F, která symbolizují heslo turnerů (Frisch, fromm, fröhlich, 
frei, tedy svižně, zbožně, radostně, svobodně). Vše bylo zdokumen-
továno, nápis bude zakryt novou omítkou. Ozdobné pole se znakem 
a ornamenty bude také zakonzervováno novou omítkou, ale v tomto 
případě restaurátor překreslí na novou omítku původní vzor. 
Na hlavní budově při hledání původních průduchů, které byly v prů-
běhu různých stavebních zásahů postupně téměř všechny zrušeny, 
byly využívány původní plány z roku 1896. V nich byly v suterénu 
zakresleny tři malé místnosti, které původně zřejmě sloužily jako 
sklepy. Dnes jsou zazděny a neexistuje do nich přístup. Po domluvě 
se stavební firmou Auböck, která opravy realizuje, jsme se rozhodli 
zjistit, proč k této úpravě došlo, tedy podívat se dovnitř. Čeká nás 
nějaké další překvapení? (více na www.gympt.cz)

Jana Dejmková, ředitelka Gymnázia Prachatice

Autobus pro dárce krve
… odjíždí v úterý 20. října 2020 v 7.00 hodin z Malého náměstí v Pra-
chaticích a je zdarma. Zuzana Pelikánová

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
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Branný závod vyhrály Starý kecky

V sobotu 5. září 2020 proběhl ve Starých Prachaticích a Ostrově 
branný závod, kterým se nejen dětští účastníci rozloučili s odcháze-
jícím létem. Celkem sedm tří- až čtyřčlenných týmů se utkalo v dis-
ciplínách jako jsou překonání překážky po vodorovném laně, zdra-
vověda, střelba ze vzduchovky, topografie, hod granátem a uzlo-
vání. Vyhrál tým Starý kecky, ale ani Mrňata si nevedla špatně. 
Pro všechny děti byly připraveny ceny i občerstvení, přivítali jsme 
také Městskou policii Prachatice s ukázkou vybavení a její činnosti. 
Akci podpořily Pekárna Klas a město Prachatice. Děkujeme!

David Janda, Staroprachatský a Ostrovský spolek

Český červený kříž
a osvěta v domácí péči

V letošním roce jsme s podporou 
Jihočeského kraje realizovali 
projekt Nesmí chybět respekt, 
úcta a hlavně pomoc. Jeho cílem 
byly edukační a informační akti-
vit y zaměřené na zvládání 
domácí péče o osobu se zdravot-
ním postižením. Během semi-
nářů se celkem 50 účastníků 
učilo, jak pečovat o seniora se ztí-
ženou hybností či osobu se zdra-
votním postižením s ohledem 
na všechna specifika (fyzická 
manipulace, polohování, tělesná 
obsluha, komunikace s handica-

povaným). Také si vyzkoušeli různá zdravotní postižení ve speciál-
ním gerontoobleku a za pomoci dalších simulačních pomůcek.

Text a foto Zuzana Pelikánová

Městská knihovna Prachatice
… je pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovi-
cích výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu Pra-
chatice. Regionální funkce jsou poskytovány v souladu s § 2 písm. h) 
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb a jsou hrazeny 
z dotace Jihočeského kraje.
V rámci regionálních funkcí poskytuje pověřená knihovna základ-
ním knihovnám služby, které mají zaručit občanům dostupnost kni-
hovnických a informačních služeb občanům i v malých obcích. Naše 
knihovna poskytuje tyto služby 49 knihovnám (10 knihovnám 
s profesionálním pracovníkem a 39 s neprofesionálním pracovní-
kem). Během jarních měsíců byl zrevidován fond pěti obecních 
knihoven, což činilo celkem 6935 svazků. Dále byla provedena aktu-
alizace ve dvou knihovnách a ve dvou knihovnách došlo k výměně 
knihovníků, a proto bylo nutné je zaškolit pro výkon knihovnických 
a informačních služeb obyvatelům obcí. Obce využívají i naši pomoc 
s podáváním grantů na obnovu výpočetní techniky, a tak si v letoš-
ním roce tři knihovny mohly zakoupit nové počítače a další 
knihovny si budou žádat na podzim. Velkou radost nám udělalo oce-
nění „Jihočeská knihovna roku 2020“, které získala Obecní 
knihovna ve Vacově vedená Pavlou Valtovou.

Senioři poznávali krásu
Českého středohoří

Prachatičtí senioři při týdenním poznávacím a rekondičním pobytu 
zažili krásu Českého středohoří všemi smysly. Celý zájezd byl v režii 
Městské organizace Senioři ČR Prachatice. Pravidelně po celý týden 
vyjížděli ráno z Litoměřic do blízkého i vzdáleného okolí na výlety, 
které pro ně připravil tým seniorských organizátorů. Navečer se 
vraceli plni zážitků. Denně vždy absolvovali několik rozmanitě slo-
žených zastavení: zámek – rozhledna – muzeum – technická zajíma-
vost.
Viděli a zažili šest zámků, tři rozhledny dvě muzea, šest technických 
a přírodovědných zajímavostí, dva výstupy na vrcholy (Radobýl, 
Říp), jeden pomník (Přemysl Oráč) a plavbu lodí. Zájemci navštívili 
Malou pevnost Terezín. V muzeu granátů jsme rýžovali české gra-
náty a dokonce jsme i vyrýžovali, zastavili jsme se v romantických 
Lázních Mšené.
Účastníci vše absolvovali s nadšením. Veliké poděkování patří orga-
nizátorům, kteří již chystají poznávací pobyt 2021.

Zdena a Karel Hrůzovi

Běh pro zdraví 2020

12. ročník Běhu pro zdraví a rodinných her se uskutečnil 2. září 
jako obvykle v areálu DDM 
Prachatice ve spolupráci s naší školou ZŠ Zlatá stezka 240. Tento-
krát byl obohacený o zábavně-naučný ekologický program Třiďme 
elektro, který měl veliký úspěch.
Dopoledne dorazili zástupci všech mateřských a základních škol 
v Prachaticích v počtu 465 dětí či žáků a 37 pedagogů. Odpoledne, 
přes počáteční nepřízeň počasí, soutěžilo 48 dětí a rodičů. Děku-
jeme všem za účast, spolupráci a podporu zdravého životního stylu!

Text a foto Alena Jírová, ZŠ Zlatá stezka 240
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v srpnu 2020

Jarmila Pešková, matrikářka

V srpnu 2020 se v Prachaticích narodilo 20 dětí. Z celko-
vého počtu bylo 11 chlapců a devět děvčat. U chlapců se 
opakovalo dvakrát jméno Jan, u děvčat bylo každé jméno 
jedinečné.
Narozené děti s trvalým pobytem v Prachaticích jsou 
pouze dvě a souhlas se zveřejněním jména a příjmení 
v tisku dali rodiče k holčičce Valerii Anně Tůmové.
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Děti v nebezpečí
Na noční práci v rámci pohotovosti jsou soci-
ální pracovnice Městského úřadu v Prachati-
cích zvyklé. Srpen 2020 byl však i pro ně 
v tomto ohledu mimořádně náročný. Celkem 
osm dětí ve věku od tří měsíců do 11 let se 
ocitlo v noci „na ulici“. Byly tak vystaveny 
ohrožení života a zdraví. Bylo nezbytné jim 
okamžitě poskytnout pomoc a urychleně 
jejich situaci vyřešit. Toto se sociálním pra-
covnicím podařilo i díky skvělé spolupráci 
dětského oddělení Nemocnice v Prachati-
cích. Jménem těchto dětí, které jsou nyní 
v bezpečí, děkujeme zdravotníkům za jejich 
ochotu a péči. Věříme, že takových zásahů 
nebude do budoucna přibývat a nezletilé děti 
budou mít zajištěny základní potřeby.

Michaela Traore, Lenka Psutková

Sbírka Světluška

Výtěžek sbírky Světluška, na které se podíleli 
dobrovolníci Českého červeného kříže Pra-
chatice, byl letos 9393 Kč. Děkujeme všem, 
kteří přispěli! Zuzana Pelikánová

Brána recyklace
V DDM Prachatice se od 7. do 11. září 2020 
konala putovní výstava Brána recyklace, 
a to ve spolupráci s městem a zaštítěná spo-
lečností EKO-KOM. Pondělí patřilo mateřské 
škole. V areálu DDM byl připravený dopro-
vodný program Tonda obal. Od úterý 
do pátku navštívili výstavu žáci prachatic-
kých základních škol. Bránu recyklace 
navštívilo celkem 480 zájemců. 

Václava Kubíčková, DDM Prachatice

Tablety od srdce
Přístroje SenSenu darovala společnost Philip Morris ČR v rámci akce Tablet od srdce. Pra-
chatický projekt SenSen byl zařazen do výběru a za realizaci získal deset tabletů. Tablety 
budou používány při individuálních lekcích vzdělávání i komunikaci.
Jak se potvrdilo v nouzovém stavu, seniorům chybí kontakty. A tablety mohou být jedním 
z prostředků navázání komunikace.  V Prachaticích budou využívány především ke komu-
nikaci seniorů, ale budou mít i další pestré využití – kurzy digitální gramotnosti, soutěže, 
fotografování, psaní článků a podobně. První proškolení s lektorem Františkem Batystou 
se konalo v srpnu 2020.
Výuku na počítačích (tabletech) zajišťují lektoři Karel a Karel v počítačové učebně 
Na Sadech (SNP 559, Dům s pečovatelskou službou – přízemí) od září do prosince každý 
čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin. Hanka RH+

Depistážní činnost
Oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice obnovilo 
depistážní činnost v terénu. 
Sociální pracovnice vyhledávají klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Zda 
nabízenou pomoc přijmou, záleží vždy na jejich rozhodnutí. 
Depistážní činnost je realizována např. za spolupráce s příslušnými obecními úřady, zdra-
votnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, poskytovateli služeb apod.  
Cílem depistážní činnosti je zachycení problému jedince a v případě jeho souhlasu následně   
návrh na řešení a pomoc. Ivana Voráčková, vedoucí oddělení sociální ochrany 

Není sociálka jako sociálka
V budově Městského úřadu v Prachaticích často občané hledají „sociálku“. Avšak mají 
na mysli úplně jinou než tu, která zde sídlí. Jak to tedy s těmi „sociálkami“ je?
Na Městském úřadu v Prachaticích najdete oddělení sociálně-právní ochrany dětí (opatrov-
nictví dětí před soudem, dohled nad zanedbanými dětmi atd.). Dále je zde oddělení sociální 
ochrany (řeší nepříznivé životní situace dospělých osob). 
„Sociálkou“ se však mezi lidmi myslí také Okresní správa sociálního zabezpečení sídlící 
v Prachaticích u autobusového nádraží (např. důchody, nemocenská, mateřská). 
Mnoho klientů však pod pojmem „sociálka“ míní nejrůznější finanční dávky. Ty jsou vyplá-
ceny úřadem práce na pracovišti ve Vodňanské ulici (příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení, rodičovský příspěvek a další). 
Není výjimkou, že občan hledá sociální pracovnici, která vůbec nefunguje ve státní sféře, 
ale pracuje v některé nestátní sociální službě, ať už pobytové, ambulantní či terénní. Tyto 
organizace a kontakty na ně najdete na www.prachatice.eu.
Výše uvedené informace jsou jen nástinem a zdaleka nevypovídají o celkové agendě těchto 
organizací. V každém případě věříme, že jakýkoliv sociální pracovník vždy rád poradí 
a pomůže, když budete hledat tu „svou sociálku“. Michaela Traore, odbor sociálních věcí 

Xterra Czech: Prachatičtí triatlonisté se neztratili
Obtížně se v současné době hledají termíny pro konání sportovních 
akcí. Celosvětová pandemie koronaviru způsobila vrásky všem orga-
nizátorům a pořadatelům, kteří měli na starosti konání závodů 
v terénním triatlonu. I Michal Piloušek ml., hlavní pořadatel závodu 
světového poháru a mistrovství ČR, se musel vypořádat s řadou pro-
blémů …
V pátek se na start short treku postavilo 25 nejlepších mužů a žen. 
Pro oko diváka krásná podívaná!
V sobotu nejprve skákali do Křišťanovického rybníku triatleti v kate-
gorii příchozích. Poté čekal na závodníky hlavní závod a start štafety. 
V závodním poli se neztratili triatlonisté oddílu Šutri Prachatice. Stá-
licí našeho oddílu je Honza Hron (na snímku V. Klímy), který při 

večerním vyhlašování stoupal dvakrát na pódium. Jednou v celkovém pořadí ve své katego-
rii, podruhé pro bronzovou medaili, kterou si po zásluze vybojoval. Štafeta Šutri skončila 
na 3. místě ve složení: Jakub Kočař, který velmi dobře plaval, na kole to odmakal Honza 
Pasák a běh obstaral Martin Debnár, bývalý člen oddílu Šutri, který nahlásil comeback.
V neděli patřila pláž u Křišťanovického rybníka dětem. V duatlonu (běh, kolo, běh) změřili 
síly všechny dětské věkové kategorie. Zajímavé byly souboje početné skupiny triatlonistů 
z Tábora a místního oddílu Lyko klub Prachatice. I letos jsem si jako divák vychutnal nád-
hernou atmosféru této v Prachaticích ojedinělé akce. Také mě těší, že se skupina triatlo-
nistů v Prachaticích stále rozrůstá. Miroslav Lorenc
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Ve městě mi chybí objekty občanské vybavenosti – třeba pěkná knihovna
Luboš Zemen – městský architekt
Českobudějovický rodák (*1971) studoval Fakultu architektury 
ČVUT Praha v ateliérech M. Roubíka a J. Šafera (1990–92) 
a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Praha v ateliéru M. Rajniše 
a J. Ciglera (1992–97). Diplomovou práci na VŠUP Praha vypraco-
val v ateliéru J. Stříteckého (1998). Praxi získával od roku 1990 
v Českých Budějovicích a v německém Saarbrückenu. V roce 1996 
vyhrál s L. Gavalcem mezinárodní soutěž na Mendlovo náměstí 
v Brně a založili architektonickou kancelář. Od r. 1998 člen Sdru-
žení 4DS, v roce 2001 zakládá 4DS spol. s r. o.
Je autorizovaným architektem ČKA, porotcem proškoleným 
pro architektonické (urbanistické) soutěže a členem Komise rady 
města České Budějovice pro architekturu a územní rozvoj. Od pro-
since 2019 je městským architektem (externí konzultant) v Prachati-
cích. Od ledna 2020 vykonává stejnou činnost ještě ve Veselí 
nad Lužnicí.
Koníčky: kromě architektury sport (běh, MTB kolo, lední hokej), 
umění (knihy, filmy, hudba), cestování, turistika

Jaké ambice vás přivedly do Prachatic?
 Zájem o veřejný prostor, urbanismus a o dění ve městě. Možná 
s postupujícím věkem se o tyto věci člověk začíná víc zajímat.

Působíte převážně v Českých Budějovicích, jak udržujete kon-
takt s Prachaticemi?
 Jsem přítomen v Prachaticích vždy každé druhé úterý. Dopoledne 
míváme konzultace na odboru regionálního rozvoje a když se 
ke mně někdo objedná, rád se mu budu věnovat. Z Budějovic do Pra-
chatic to není daleko, což je výhoda a umožňuje to i určitou flexibi-
litu. Například v rámci „Dne architektury“ budeme 3. října 
od 17 hodin pořádat procházku po městě. Na tuto akci mě za Pro-
stor Prachatice pozval Matěj Nepustil. Práce městského architekta 
má několik rovin. Jednak jsou to konzultace záměrů soukromých 
investorů i jednotlivců, ale hlavní náplní je práce pro město – pomoc 
při řešení jeho konkrétních investičních akcí. Kromě toho další část 
mojí práce souvisí s koncepčními otázkami rozvoje města, územním 
plánováním a strategickým plánem města.

Jsou hodně odlišné pohledy mladé generace architektů a těch 
starších a „zkušenějších“?
 Trochu jste mě zaskočil, protože nevím, jestli už patřím do starší 
generace nebo stále do té mladší. Asi spíš do té starší (smích) … 
Ale nevidím velké názorové rozdíly mezi generacemi mladších 
a starších architektů. Myslím si, že se docela shodneme na tom, 
co by se mělo dělat a co je správně, takže nějakou mezigenerační 
odbornou disproporci nevnímám. Jako impuls k oživení architekto-
nické diskuse v Prachaticích považuji to, že v září se veřejnost mohla 
seznámit s projekty studentů ateliéru Borise Redčenkova a Vítěz-
slava Dandy z Fakulty architektury ČVUT na prachatické radnici. 
Studenti ve svých pracích řešili různé urbanistické problémy 
ve městě, dostavbu jednotlivých částí města a ukázali i konkrétní 
projekty od veřejných budov až po nové bydlení, které můžou být 
zajímavé pro občany Prachatic, ale podle mého názoru i pro odbor-
níky a vedení města. 

Co považuje pro architekturu za nejpozoruhodnější vynález?
 Pokud jde o materiál, tak si myslím, že je to beton, který považuji 
za velmi zajímavý konstrukční materiál, který se dá používat velice 
flexibilně.

Co je architektonickým klenotem České republiky a Prachatic?
 Kdybych se soustředil na moderní architekturu, tak mohu zmínit 
třeba Ještěd od Karla Hubáčka. To je opravdu pěkná nadčasová 
budova. A v Prachaticích? Myslím si, že největší devizou je histo-
rické jádro, které se zachovalo ve velice dobré kondici a je to takový 
klenot Prachatic. Druhým klenotem je topografie okolního terénu 
a přechod města do šumavské krajiny.

Které pohledy byste naopak „vygumoval“?
 Takovou ambici nemám … Ale spíš mně v Prachaticích některé 
věci chybí a ty by bylo dobré postupně doplnit. Například některé 

budovy občanské vybavenosti, ať už je to pěkná nová knihovna nebo 
případně nová budova pro Galerii O. H. Hajeka. Prostě věci, které 
by mohly přinést obyvatelům i potenciálním návštěvníkům nějakou 
přidanou hodnotu. Dále chybí městu některé struktury městské 
zástavby. V Prachaticích se poté, co prožily svoji středověkou a rene-
sanční fázi, vývoj trošku zastavil. Chybí v nich de facto 19. století, 
které se v některých městech odehrálo poměrně výrazně a vznikly 
třeba celé nové čtvrti. Prachatice takovou vrstvu nemají nebo o ni 
přišly asanací. Místo ní vznikla zástavba novodobá, například 
v okolí Malého náměstí. V Prachaticích tak chybí tradiční bloková 
struktura zástavby, která se při tvorbě měst v současné době stále 
používá.

Pojem bloková zástavba může působit na někoho negativně. Jak 
by mohla vypadat a kde si ji dokážete představit?
 Bloková zástavba nebude tvořit žádné velké čtvrti, ale mohou 
to být jednotlivé bloky, které se objeví v území, ve kterém jsou volné 
plochy nebo místa, která by byla vhodná k nějaké přestavbě nebo 
doplnění. Může to být někde na Dolním předměstí, mezi sportov-
ním areálem a nádražím. Nebo to nemusí být vyloženě bloky, 
ale třeba zástavba polootevřená, která se nabízí na volných pozem-
cích. Například v případě území kasáren.

Na čem momentálně pracujete v Prachaticích?
 Řešíme aktuální věci, které se v letošním roce nabízejí, jako je 
například nová obytná zástavba pod Cvrčkovem. S tím souvisí i vyu-
žití staré střelnice, která se bude stěhovat do nového areálu. Dalším 
tématem je příprava nového strategického plánu města, na nějž 
by pak měl v dalších letech navázat nový územní plán. Rád bych se 
věnoval i přípravám územních studií právě v místech, kde by se dala 
zástavba doplňovat. Další aktuální věcí je příprava stavebních úprav 
objektů na vrcholu Libína. Všechno to jsou ale záležitosti, kterým se 
nevěnuji samostatně, ale snažím se v nich být k dispozici vedení 
města nebo jednotlivým odborům, které je mají na starost.

Jedním z diskutovaných objektů v Prachaticích je Kralova vila. 
Váš názor na tuhle stavbu?
 Vila J. N. Krale od Fritze Reichla je z mého pohledu i objektivně 
jednou z nejhodnotnějších staveb moderní architektury v Prachati-
cích. Svědčí o tom i její zařazení do publikace Slavné vily Jihočes-
kého kraje (autoři Erbanová, Šilhan, Švácha). Byla by to velká škoda, 
kdyby měla podlehnout demolici. Vyptával se Václav Malina.

12 říjen 2020



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.17000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.17000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Advance Press Distiller Settings to create Press Optimized PDFs 25_11_2005)
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


