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Starostův
sloupek
Z aktuálního roku
2019 již utekla celá
jeho třetina jako
voda. Pro někoho
doba dlouhá, pro někoho krátká. Nicméně bych
se chtěl podělit o to, jaká ocenění se nám jako
městu podařilo za tak krátkou dobu získat.
Hned v lednu jsme dostali vyrozumění, že jsme
v soutěži o titul Historické město roku obsadili
na krajské úrovni skvělé druhé místo. V kontextu současné praxe, kdy se již nemůžeme chlubit nově opravenými zářícími fasádami, neboť
je již máme více než dva roky všechny opravené, je to výborný výsledek. Nyní se věnujeme
opravám, které jsou již běžnému občanovi
skryty, jelikož se opravují sklepy a zadní trakty
historických domů. Neinformovaného kolemjdoucího logicky napadne, zda se pro památkovou péči ještě vůbec něco dělá, když kolem nic
nevidí. O to víc mě tedy toto ocenění těší.
V zimním období obsadilo město Prachatice
další stříbrnou příčku. Tentokrát v soutěži o nejlepší webové stránky Jihočeského kraje. I to si,
myslím, zaslouží uznání, neboť byly komisí
v poměrně velké konkurenci oceněny jako moderní, obsahující základní důležité informace
a občanovi uživatelsky přívětivé.
Třetí ocenění, které jsme získali, bylo v první
fázi krajské vítězství v soutěži Památka roku
2018 s nominací do celostátního kola se zdařilou rekonstrukcí novogotické kaple sv. Markéty
na prachatických stejnojmenných lázních. Bylo
pro mě velkým překvapením, když jsme i v celostátním srovnání opět obhájili nejvyšší příčku.
Prachatice jsou tedy nositeli ceny za nejlepší
projekt a realizaci obnovy – Památka roku ČR
2018 v kategorii tzv. malé rekonstrukce
do 2 mil. Kč bez DPH. Odměnou za vítězství
byla skleněná plaketa a šek na 50 000 Kč. Získané peníze budou věnovány na opravy dalších
památek. Toto ocenění uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Asociací krajů České republiky. Když k těmto
úspěchům připočtu občanskou angažovanost,
díky níž budeme mít v Prachaticích vybudováno mnohokrát zmíněné dětské Rákosníčkovo
hřiště, mám opravdu radost, že se městu daří.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o výše uvedené úspěchy našeho města.
Jen tak dál.
Martin Malý

S výběrem tras a s instruktáží o elektrokolech cykloturistům poradí Petr Müller ze společnosti Bed & Bike Prachatice.

Cyklisté vyjedou do nové sezony z centra Prachatic
Nová cykloturistická sezona v Jihočeském kraji oficiálně odstartuje v sobotu 11. května 2019 na Velkém náměstí v Prachaticích. Nadace Jihočeské cyklostezky ji na svých webových stránkách spojuje
s otevřením páteřní linie cyklotrasy Zlatá stezka – Blanice.
Slavnostní zahájení pořadatelé plánují v 10 hodin. „Poté cyklisté odjedou na trasy různých obtížností
a délek. Na výběr mají 13, 37 nebo 47 kilometrů,“ upřesnila Miroslava Le Guen z prachatického
odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Každý účastník cyklojízdy obdrží pamětní list. Celé
odpoledne budou k vidění adrenalinové exhibice a show, workshop, soutěže, jízdy zručnosti,
ukázky a nácvik dovedností na kole, skok do výšky, slalomy, překážky, štafety …
Program pro děti zpestří Kejklíř Slávek, divadlo, skákací hrad a malování na obličej.
Volný vstup bude na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba Většího a do Prachatického muzea s expozicí Zlatá stezka. Netradiční komentované prohlídky města začnou v 11 a ve 14 hodin. Oficiální plakáty dále uvádějí, že Bed & Bike Prachatice zajistí pro zájemce vyjížďky na elektrokolech v 10.15,
11.15 a v odpoledních časech. Společnost podle jednatelky Hany Slavíčkové zahájí registraci na cyklovyjížďky už 4. května na trhu v Chlumanech: „Naši hosté, kteří si chtějí elektrokola ozkoušet, většinou vyjedou na Libín, z Libína přes Libínské Sedlo po tankovce dolů. Někteří po tankovce do perlovické
zatáčky, přejedou horizont a jedou po vrstevnici dolů do Záblatí a třeba přes Stádla se vrátí. Někdo směřuje dál až k husinecké přehradě a přes Výrov zpátky do Prachatic. Z apartmánů se vydávají také
až na Hlubokou nebo do Českého Krumlova. Doporučujeme jim trasy, které nevedou po silnicích, ale loukami a lesy. Můžou na nich zhlédnout farmy se zvířaty a občerstvit se v hospůdkách.“ Cykloturisté se
přímo v Prachaticích zajímají například o to, kde můžou povečeřet, dát si kávu, a také o muzea
a galerie nebo o procházky s dětmi. „Líbí se jim parky ve městě, zookoutek a areál lesních her,“ doplňuje dosavadní zkušenosti Hana Slavíčková, „naopak je překvapuje nedělní klid, kdy je všude zavřeno
a náměstí je prázdné. Čtyřletý chlapeček ze Slovenska se mě dokonce zeptal, prečo som zamkla mesto.“
Text a foto Václav Malina

Děti s MŠ Paraplíčko

Muzeum krajky

hledaly vlasy pohádkového Děda Vševěda. Radovaly se, když je na konci
cesty měly všechny a mohly mu vrátit
kouzelnou moc, aby dokázal vytáhnout
trávu z hlíny, listy z pupenů a kytičky
z poupat.
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v Poštovní ulici se otevírá
1. května a vyhlašuje tradiční soutěž mladých krajkářek. Pátý ročník má téma Klíče – paličkované
motivy a připomíná 30. výročí
sametové revoluce.
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