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Novoroční přání
Vážení spoluobčané, milé děti, 
stojíme na prahu nového roku 

2016 a nikdo z nás neví, co nám 
přinese. Každý z nás máme své 
plány, těšíme se na něco nebo 
se něčeho i obáváme. Neznáme 
svou budoucnost a snad všichni 
si přejeme, abychom byli zdraví, 
úspěšní a spokojení. Mnohé, co 
nás v životě potká, nemáme mož-
nost ovlivnit, ale máme prostor 
pro to, abychom si udělali život 
příjemnější, spokojenější a  ra-
dostnější tím, že začneme sami 

u sebe. Budeme kolem sebe roz-
dávat dobrou náladu, když to 
půjde, budeme se více usmívat 
a méně zlobit, budeme více kri-
tičtí sami k sobě než k ostatním 
a zorganizujeme si čas tak, aby-
chom více času trávili se svými 
blízkými a přáteli. K tomu Vám 
přejeme, ať Vás pevné zdraví do-
provází po celý rok, máte dost 
štěstí i  spokojenosti, a víra, na-
děje a láska Vás neopouští. 

Jaroslava Martanová, starostka
Jiří Cais, místostarosta

Výhledy do nového roku
Vážení spoluobčané, před pár 

dny jsme přivítali rok 2016 a do 
rukou se Vám dostává lednové 
číslo Vimperských novin. 

Každý přelom roku je pro vět-
šinu z  nás obdobím, kdy hod-
notíme, co se podařilo, co jsme 
nestihli nebo nemohli udělat, 
a zároveň si dáváme předsevzetí 
a plánujeme, co uděláme v příš-
tích měsících. Proto také ve Vim-
perských novinách najdete nové 
rubriky a nové informace, abyste 
se co nejvíce dozvěděli o  dění 
ve městě, o plánovaných akcích, 
na čem se právě pracuje a jak se 
to daří. Vimperské noviny jsou 
pro mnohé obyvatele hlavním 
zdrojem těchto informací. Ne 
všichni totiž používají internet či 
facebook, ne všichni si pravidelně 
kupují regionální tisk. Hodláme 
rovněž představovat zajímavé 
vimperské osobnosti a postupně 
přinášet informace o dění v na-

šich osadách, na které se někdy 
zapomíná. 

Město ve svých plánech musí 
vycházet z  toho, jaké finanční 
prostředky má k dispozici. Musí 
vzít v úvahu akce, ke kterým se 
zavázalo. Významnou pláno-
vanou investicí bude například 
výstavba okružní křižovatky 
u  Lidlu a  Penny. Jihočeský kraj 
tuto akci avizoval již v roce 2014 
s tím, že bude žádat o dotaci. Pů-
jde o největší letošní stavbu, která 
se dotkne každodenního života 
nás všech, kdo ve městě žijeme, 
i  těch, kteří budou Vimperkem 
pouze projíždět. V příštím čísle 
proto o kruhové křižovatce při-
neseme podrobnější informace. 

Vážení spoluobčané, do roku 
2016 Vám přeji pevné zdraví, 
pohodu, úspěchy v  pracovním 
i osobním životě.

Jaroslava Martanová,
starostka města

Do Vimperského pekla se stála fronta
Ve čtvrtek 3. prosince se v pů-

vodním sklepení staré radnice 
na náměstí Svobody otevřely pro 
všechny „hříšníky“ brány pekel-
né.

Na malé i velké byla přichys-
tána skupina šesti čertů v  čele 
se samotným Luciferem, která 
odhadem šesti stovkám návštěv-

níků ochotně předvedla svůj 
skromný příbytek. 

Zájem nejen dětí, ale i dospě-
lých nás velice potěšil a  přede-
vším překvapil, a proto věříme, 
že se tato akce stane ve Vimperku 
tradicí.

Za organizátory 
 Lenka Švecová, odbor ŠK

Foto: Z. Formánek

Foto: m. Bártík
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Hvězda betlémská
Betlémská hvěz- 

da byla tématem 
třetí přednášky 
7. ročníku Vim-

perské akademie seniorů, která 
proběhla ve čtvrtek 10. prosince. 

Betlémská hvězda je nádher-
ným symbolem křesťanských Vá-
noc. Kde se ale tento symbol vzal 
a co skutečně znamená? Je to sku-
tečně hvězda, či kometa, a nebo 
něco zcela jiného? Tohoto neleh-
kého úkolu, který se hodí do ob-
dobí Vánoc, se zhostil Bc. Ondřej 
Trnka, který je zástupcem ředi-
tele Hvězdárny a  planetária Pl-
zeň a zároveň spolupracovníkem 
Hvězdárny v Rokycanech. 

Přednáška byla rozdělena do 
dvou částí, kdy jsme v první části 
nahlédli do historie a  biblické-
ho vysvětlení. Zazněli úryvky 
z  Evangelia sv. Lukáše, popis 
cesty Josefa a Marie do Betléma 
a narození Spasitele. Dále zazněli 
úryvky z Evangelia sv. Matouše.

Druhá část přednášky se vě-
novala porovnání biblického 

vysvětlení s  možným astrono-
mickým. Pan Trnka historický-
mi fakty vyvrátil možnosti, že by 
byla Betlémská hvězda kometou 
nebo supernovou (útvar spoje-
ný s koncem života hvězd). Jako 
poslední bylo možné vysvětlení 
betlémské hvězdy jako tzv. kon-
junkce planet. Znamená to, že se 
z pohledu některého místa (ob-
vykle na Zemi) nacházejí dvě ne-
beská tělesa na téže pozici na ob-
loze. Ani v tomto případně však 
není možné spojení s Betlémskou 
hvězdou potvrdit.

Ačkoliv otázka, co je Betlém-
ská hvězda, tedy rozluštěna neby-
la, i přesto, že teorií a dohadů je 
mnoho, bylo to zajímavé a poho-
dové povídání pro tento předvá-
noční čas.

Tématem čtvrté přednášky, 
která proběhne 21. ledna, bude 
Poetika českého filmu, se kterou 
nás seznámí paní Pavlína Coufa-
lová z  Filmové akademie Miro-
slava Ondříčka v Písku.

Text a foto: Z. Kuncl

Město Vimperk Vás srdečně zve na novoroční

Setkání se starostkou
na téma Bezpečné město

Hosté: Peter Macorlík, vrchní strážník městské policie
Bc. Kamil Podzimek z občanského sdružení Prevent

13. ledna 2016 od 17.00 hodin 
v MěKS Vimperk

Máte-li nápad, podnět, radost či starost,
pojďte si o nich neformálně promluvit s vedením města.

Těšíme se na Vás.

Živý Betlém ve Vimperku

Foto: Z. Formánek
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Zápis do první třídy základní školy
zápisy k plnění povinné de-

vítileté školní docházky budou 
ve Vimperku probíhat ve dnech 
5. února 2016 (pátek) od 13 do 
17 hodin a  6. února (sobota) 
2016 od 9 do 11 hodin. Obě zá-
kladní školy jsou připraveny při-
jmout děti do kapacity dvou tříd, 
tedy každá zhruba šedesát dětí.

Rodiče by měli respektovat tzv. 
školské spádové obvody stanove-
né Městem Vimperk v příslušné 
vyhlášce, které jsou příslušné 
k jednotlivým školám. Znamená 
to pro ně, že mají povinnost přijít 
k zápisu do té školy, kam spádově 
patří podle místa trvalého bydliš-
tě. V případě, že se rozhodnou 
pro školu jinou (tato však musí 
mít volnou kapacitu pro přijetí 
jejich dítěte), musí toto ozná-
mit řediteli školy, kam spádově 
přísluší.

V letošním roce je zápis určen 
pro děti, které v období od 1. září 
2015 do 31. srpna 2016 dovrší 
věku šesti let a  pro děti, které 
v loňském roce obdržely rozhod-
nutí o  odkladu povinné školní 
docházky.

Žádost o zápis nadaného dí-
těte: možnost pro rodiče dětí na-
daných (tzv.5-ti letých), tedy dětí, 
které jsou mladší šesti let a jsou 
po stránce duševní i fyzické vy-
spělejší a mají osvojeny všechny 
samoobslužné dovednosti. Ta-
kové dítě může zahájit povinnou 
školní docházku prakticky o rok 
dříve, ale za určitých podmínek.

Rodič „5-ti letého“ dítěte na-
rozeného od 1. září do 31. pro-
since příslušného roku a  který 
chce, aby jeho potomek zahájil 
povinnou školní docházku, musí 
předložit řediteli příslušné školy 
doporučující vyjádření příslušné-
ho školského poradenského zaří-
zení (pedagogicko psychologické 
poradny). V případě dítěte naro-
zeného až od 1. ledna do konce 
června následujícího roku musí 
doložit doporučující vyjádření 
jak od školského poradenského 

zařízení, tak i od odborného lé-
kaře.

Žádost o  odklad povinné 
školní docházky: v  případě, že 
se rodič rozhodne žádat o  od-
klad pro své dítě, musí k písemné 
žádosti doložit doporučující pí-
semné vyjádření od školského 
poradenského zařízení (peda-
gogicko psychologická poradna) 
a současně od odborného léka-
ře nebo klinického psychologa.

Dítě je přijímáno k plnění po-
vinné školní docházky na zákla-
dě písemné žádosti rodiče – ro-
dičů při zápisu. Rodič při zápisu 
musí prokázat svou totožnost 
občanským průkazem a  záro-
veň předkládá rodný list dítěte. 
Ředitel školy pak následně do 3 
pracovních dnů zveřejní seznam 
přijatých dětí pod při zápisu 
přiděleným registračním číslem 
na veřejně přístupném místě ve 
škole a  též způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup (webové 
stránky). Rodičům tedy nebude 
„tzv. na počkání“ vydáváno roz-
hodnutí o přijetí dítěte. Těm, kte-
rým vyhověno nebude, pak bude 
odesláno písemné rozhodnutí 
o nepřijetí.

V  případě nejasností se mo-
hou rodiče předem obracet na 
kteroukoliv školu, která jim po-
skytne potřebné informace.

Vy rodiče, udělejte si v den zá-
pisu více času na své dítě i na sebe, 
slavnostně se oblečte. Vždyť je 
to přece významný den pro dítě 
i celou rodinu. Den, který může 
být zakončen třeba společným 
vyfocením před budovou školy 
a následnou návštěvou cukrárny.

Přeji všem zainteresovaným, 
školám a především pak rodičům 
a jejich dětem, aby úspěšně zvlád-
li první vykročení k  budoucímu 
celoživotnímu vzdělávání.

PhDr. Miloš Beneš,
vedoucí odboru školství, kultury 

a CR MěÚ Vimperk

Šumava na nohou rozdělila všechny 
prostředky z veřejné sbírky

Šumava na nohou odevzdala  
2. prosince 2015 šeky rodičům 
Báry, Barušky, Lucky, Tomáše, 
Pavlíka a Jonáše. Každé dítě ob-
drželo šek v hodnotě 47 433 Kč. 
Máme velkou radost, že se nám 
podařilo splnit to, co jsme si na 
začátku loňského roku předse-
vzali – předat každému z  dětí 
dary v hodnotě alespoň 45 000 Kč. 
Na slavnostním večeru vystoupili 
Ani Vardanyan, Milan Sečanský 
a  Jan Tláskal a  moderovala ho 
Bára Tlučhořová. Všichni účin-
kující i  moderátorka si zaslouží 
velký dík, protože vystupovali 
bez nároku na honorář a  ještě 
navíc se díky nim stal večer velmi 
příjemným kulturním zážitkem.

Co tedy děti během slavnost-
ního předání dostaly a ještě do-
stanou? Bára od nás obdrží postel 
s motorickým roštem, zdravotní 
matraci, chránič matrace a  lůž-
koviny. Vše je zaplaceno a ve vý-
robě. Čekáme jen na povel Bářiny 
maminky, že můžeme nechat vše 
přivézt. Baruška již dostala sto-
lek pod počítač, židli, přistýlko-
vé matrace Dormeo a hygienické 
pomůcky. Lucce jsme připlatili asi 
33 000 na domácí fixační systém 
(stoličku, která ji fixuje v  sedě) 
a  za zbylé prostředky jí dopla-
tíme část fixačního systému do 
auta. Tomáš od nás obdržel do-
platek na invalidní vozík a pobyt 
v rehabilitačním středisku, stále 
ještě mu budeme kupovat tablet 
a pouzdro na něj. Tomášovi jsme 
uhradili 28 denní léčebný pobyt 
v  Jánských lázních, kam pojede 
s  celou svou rodinou. Jonáš od 
nás dostal kočárek pro dospělou 
osobu, který se oficiálně jmenuje 
Kozlík Max.

Všechny tyto dary byly finan-
covány z veřejné sbírky, na které 
sešlo skvělých 200 656 Kč a  to 

díky všem, kteří si zakoupili líst-
ky na Koncert Šumava na nohou, 
nebo do ní přímo přispěli. Nadace 
Jistota Komerční banky přispěla 
ke sbírce částkou 79 000 Kč. Tyto 
peníze ještě nedorazily na účet, 
nicméně smlouva je podepsána. 
Každé z dětí dostalo většinu výše 
popsaných darů. Sbírka je celá 
vyčerpána, a jakmile dostaneme 
příspěvek od Nadace Jistota, do-
koupíme ostatní dary. Jedná se 
zejména o  tablet pro Tomáška 
a další hygienické pomůcky pro 
Lucku, kterých bude mít nakonec 
na 28 měsíců. 14. prosince 2015 
dorazil na účet Šumavy na nohou 
poslední dar od společnosti ČEZ 
ve výši 54 300 Kč. Až dostaneme 
i zbylé prostředky od Nadace Jis-
tota, zveřejníme účetnictví Kon-
certu i sbírky tak, jak jsme slíbili.

Několikrát jsme již děkovali 
všem, kteří nám pomohli. A rádi 
tak činíme ještě jednou. Děkuje-
me všem zástupcům našich ge-
nerálních partnerů, oběma nada-
cím, představitelům firem, kraje, 
okolních obcí a města Vimperk za 
jejich finanční příspěvky a dary 
na uspořádání Koncertu. Díky 
patří i  mnoha dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhali a všem, kdo 
si nakoupili lístky na Koncert, 
nebo na něm zdarma účinkovali. 
Děkujeme také mnoha vimper-
ským firmám za jejich dlouhotr-
vající, velkorysou a často na po-
slední chvíli poskytovanou ma-
teriální podporu. Bez vás všech 
bychom to jednoduše nedokázali. 
Přejeme všem krásné Vánoce, 
šťastný nový rok, hodně zdraví 
a síly. Ještě jednou vám z celého 
srdce děkujeme, že nezapomíná-
te na ty nejpotřebnější z nás.

Věra Vávrová ml.,
Šumava na nohou
Foto Z. Formánek

Na pravou míru 
Na pravou míru je název 

nové rubriky Vimperských 
novin. Každý den jsme všich-
ni zaplavováni obrovským 
množstvím informací. In-
formační technologie umož-
ňují neobyčejně rychlé šíření 
zpráv. Bohužel i  takových, 
které jsou zcela smyšlené, 
různě překroucené nebo 

vytržené z  kontextu. V  této 
rubrice bychom chtěli podle 
potřeby na takové informace, 
lži a  fámy reagovat předklá-
dáním faktů tak, aby zbyteč-
ně nedocházelo k  šíření vý-
myslů i zlomyslností a čtenář 
měl možnost utvořit si vlastní 
názor.

Město Vimperk
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Každá zima je náročná, říká Jan Král
Na sklonku roku 2015, kdy tento rozhovor vznikl, to venku vypadalo 

spíše na jaro, než na ladovskou zasněženou romantiku. Městské služby 
však musí být připraveny na sníh, mráz a  led tak, aby komunikace 
v zimě byly schůdné i sjízdné a Vimperští včetně obyvatel osad se do-
stali bez větších obtíží tam, kam potřebují. Co obnáší zimní údržba 
komunikací v našem městě, o tom jsme si povídali s jednatelem Měst-
ských služeb Vimperk Ing. Janem Králem. 

Jak rozsáhlá je síť komunika-
cí, které ve Vimperku městské 
služby v zimě udržují?

Velmi rozsáhlá. Je to samozřej-
mě celý Vimperk se všemi svými 
hlavními ulicemi i postranními 
uličkami, které jsou v  majetku 
města. Dále jsou to komunikace 
ve všech osadách. Celkem 57 km 
silnic. Pravidelně objednáváme 
pro posyp města zhruba 300 tun 
soli a 150 tun inertního materi-
álu.

Existuje časový harmono-
gram, jak rychle musí být ko-
munikace uklizeny? Kde se 
uklízí přednostně?

Plán zimní údržby, který 
schvaluje rada města, přesně 
popisuje kategorie komunikací 
podle důležitosti a  zároveň de-
finuje časy, do kterých musí být 
komunikace po ukončení spadu 
sněhu uklizeny. Nejdůležitějšími 
jsou rychlostní a  sběrné místní 
komunikace s  linkovou osobní 
dopravou a  příjezdové místní 
komunikace ke zdravotnickým 
zařízením následované dalšími 
významnými komunikacemi. 

Ale všude žijí lidé, i v té malé 
uličce, která je na řadě až napo-
sled, a všichni potřebují do prá-
ce nebo do školy. Proto je někdy 
potřeba upřednostnit rozum 
a místní znalosti před striktním 
dodržováním předpisů.

Jakou techniku máte k  dis-
pozici a kolik lidí se do údržby 
zapojuje?

Techniku už dnes máme po-
měrně dobrou a  postačující. 
Městské služby začaly organizo-

vat a  provozovat zimní údržbu 
poprvé v roce 2008. Tehdy jsme 
měli jeden traktor s  posypem 
a k dispozici pana Sušilu s trakto-
rem s radlicí. Dnes jsme se museli 
posunout úplně jinam, vzhledem 
k náročnosti vimperských obča-
nů na úklid komunikací a z dů-
vodu povinnosti uklízet všechny 
chodníky. Na protahování ko-
munikací máme traktor se zadní 
radlicí, traktor s  přední radlicí 
a posypem, Pragu UV 80 s před-
ní radlicí a  posypem, Multicar 
M26 s přední radlicí a posypem, 
dva malotraktory s přední radlicí 
a posypem. Dále využíváme dva 
nakladače a vůz na odvoz sněhu. 
Do údržby se tedy může zapojit 
6 lidí na obsluhu mechanismů, 
a pokud je potřeba, pak také čty-
ři pracovníci na ruční úklid. Dis-
pečersky jsem zapojen i já. Pokud 
pořizujeme techniku, snažíme 
se o její víceúčelovost, ale radli-
ce a posypy jsou pouze na zimu. 
Naše technika zajišťující zimní 
údržbu má hodnotu více než 10 
milionů korun.

Vimperk má hodně členitý 
terén, komplikuje tahle skuteč-
nost zimní údržbu, která místa 
jsou nejnáročnější?

To, že je Vimperk v kopcovi-
tém terénu, nám nevadí. Problém 
je spíše v tom, že třeba nahoře na 
Sojčáku může být náledí a dole 
není nic nebo naopak. Kritický-
mi místy z hlediska průjezdnosti 
jsou samozřejmě ulice na sídliš-
ti. Komunikace se v zimě zužují, 
překážejí parkující auta a někdy 
jsou pro naši techniku tyto ulice 
zcela neprůjezdné. Náročné na 

úklid je také náměstí a celé staré 
město, kde převažují kamenné 
kostky a  jsou zde většinou sva-
hy. Pokud neprojedeme s velkým 
traktorem, musí přijet menší 
nebo multicar. Údržba se tím sa-
mozřejmě časově prodlužuje. 

Jak velký je rozpočet na zimní 
údržbu?

V městském rozpočtu jsou vy-
členěny tři miliony korun. Naše 
firma je však placena za výjezd 
techniky. Pokud tedy nejsou 
zimní podmínky, musíme pro 
zaměstnance najít jinou práci. 
To je výhoda pro město. 

Vzpomenete na nějakou ob-
zvlášť náročnou zimu?

Dnes je každá zima náročná. 
Pokaždé je to jinak. Nejhorší je, 
když ráno v 5 hodin nic není, je 
mlha a při rozednění se vytvoří 
během chvíle plošná námraza – 
ledovka, která pak za další dvě 
hodiny na slunci roztaje. Tam 
je každá rada drahá. Jindy je to 
zase dlouhotrvající spad sněhu, 
kdy jezdíte, prohrnujete a  stále 
není nic vidět. Zima je pro řidiče 
i chodce stresující. Oni potřebu-
jí jet nebo jít a  sníh nebo mráz 
jim to komplikují. My pouze 
zmírňujeme závady ve sjízd-
nosti a schůdnosti a nemůžeme 
zajistit suchou komunikaci. Já 
bydlím 30 let na Sojčáku a vím, 
jaké to tam bylo a jaké je to dnes 
z hlediska provozu a sjízdnosti. 
Jezdí tam městská doprava a lidé 
v osobních autech ve vlnách od 

půl páté do půl sedmé odjíždějí 
za prací. Jsou to stovky aut v po-
hybu. Musí to být sjízdné. Ale to 
je naše práce.

Jak už jste zmiňoval, města 
se v současnosti musí postarat 
i o zimní údržbu chodníků. Po-
máhají vám při tom někde dob-
rovolně sami obyvatelé?

Chodníky udržujeme prohr-
nováním a  sypáním solí nebo 
inertem. Občané se toho až na 
výjimky nezúčastňují. Výjimka-
mi mám na mysli především star-
ší generaci obyvatel na náměstí, 
ve starém sídlišti, na Homolce, 
tam, kde byli zvyklí si chodník 
uklízet sami. Patří jim za to po-
děkování. 

Letos poprvé zajišťujete zim-
ní údržbu v areálu Vodník, což 
znamená i  spolupráci se Ski 
klubem Šumava Vimperk, který 
to měl dosud na starost.

Zimní údržba v areálu Vodník, 
to je vlastně opačný případ. Tam 
chceme sníh a  mráz, abychom 
mohli upravovat lyžařské stopy. 
Samozřejmě spolupracujeme 
se ski klubem, s  jehož trenéry 
budeme celý areál připravovat 
zejména pro veřejnost a pro zá-
vody dětí. S novou rolbou chce-
me upravovat běžeckou stopu 
až na Šindlov a třeba i jinde. Ale 
v tomto místě bychom potřebo-
vali konečně opravdovou ladov-
skou zimu.
Město Vimperk, PR a propagace

Ilustrační foto I. Malotová 

zimní údržba komunikací v číslech

57 o tolik kilometrů komunikací se městské služby v zimě starají

450 tun soli a inertního materiálu je připraveno

10 milionů je hodnota techniky, která ji zajišťuje

3 miliony jsou vyčleněny v rozpočtu pro zimní údržbu

město Vimperk již podruhé pro své seniory připravilo kurz tréninku paměti. 
Deset jeho účastníků si osvojovalo různé techniky zapamatování, které jim 
pomohou zvládat každodenní život i ve vyšším věku. 
 Foto: I. malotoVá, Pr a ProPagace
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ského terénního pracovníka, pracovní úvazek 0,5, na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví od 1. 1.2016 s platností do 31. 12. 2016.pověřuje 
tajemníka MěÚ zabezpečením veškerých potřebných náležitostí,

•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o svozu a odstraňování složek z od-
děleného sběru komunálního odpadu mezi provozovatelem Městské 
služby Vimperk, s. r. o., a původcem městem Vimperk dle předloženého 
návrhu.

•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o pořádání kulturní akce Novoroční 
ohňostroj 2016 mezi městem Vimperk a Národním památkovým ústa-
vem a pověřuje starostku města jejím podpisem.

•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 6 000 Kč Radě rodičů při Gym-
náziu a SOŠ ekonomické Vimperk na částečnou úhradu nákladů na 
pronájem sálu v rámci pořádání maturitního plesu třídy 4. A, který se 
konal dne 11.12.2015. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města

•	 rozhodla neposkytnout individuální dotaci sportovnímu spolku 
TJ ŠUMAVAN VIMPERK, oddíl florbalu, 1. máje 321, Vimperk.

•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 45 000 Kč Ski klubu Šumava,  
1. máje 182, Vimperk na částečnou úhradu nákladů provozu sportov-
ního areálu Vodník. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města.

Zprávy ze Zastupitelstva
 zastupitelstvo města Vimperk dne 7. 12. 2015 
•	 schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného pro hospo-

dářský rok 2016 s platností od 1. 1. 2016 takto: ceny v Kč/m3 vodné 
37,78, stočné 33,00, celkem 70,78. Ceny jsou uvedeny bez DPH,

•	 rozhodlo o zadání zpracování studie využitelnosti areálu bývalých 
kasáren U Sloupů. Studie bude řešit variatní možnosti využití této loka-
lity z pohledu urbanistického, ekonomického a z pohledu koncepčního 
začlenění do krajiny Vimperska. Zastupitelstvo města pověřuje radu 
města jejím zadáním. 

•	 Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít se zapsaným ústavem 
International Multi Sports Agency, se sídlem Luční 138, Úherce, dle 
předloženého návrhu se zapracovanými připomínkami právního zá-
stupce města JUDr. Samka, rámcovou smlouvu o spolupráci upravující 
rámcová pravidla vzájemné spolupráce při naplňování účelu, pro něž 
byl ústav založen a to v souladu s předmětem činnosti města Vimperk. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a lze ji ukončit dohodou 
nebo výpovědí bez udání důvodu, po uplynutí tříměsíční výpovědní 
doby. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této 
smlouvy,

•	 rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností VAVI, 
s. r. o. kupní smlouvu řešící prodej nově vzniklé parcely dle geometric-
kého plánu č. 2306-143/2015 označení č. 1804 – trvalý travní porost 
o výměře 3 964 m2 v k. ú. Vimperk, schválený usnesením ZM č. 192 ze 
dne 2. 11. 2015. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města pod-
pisem kupní smlouvy,

•	 rozhodlo stanovit nové podmínky, podle kterých budou nabízeny 
k prodeji pozemky pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Pod Hrabicemi“ 
tj. parcely KN č. 453/9 – trvalý travní porost 1093 m2, KN č. 453/10 
– trvalý travní porost 1129 m2, KN č. 453/11 – trvalý travní porost 
1305 m2, KN č. 453/18 – trvalý travní porost 1137 m2, KN č. 453/19 – 
trvalý travní porost 1179 m2 a KN č. 453/20 – trvalý travní porost 1384 
m2 v k.ú. Hrabice tak, že u těchto parcel bude snížena kupní cenu na 
částku 592 Kč/m2 bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje radu města 
zveřejněním záměru prodeje,

•	 schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Okružní křižovatka na 
silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“ a zahájení zadávacího řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku. 

•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu: 
změny ve výdajích v celkové částce 362 600 Kč (RO č. 46), snížení ob-
jemu rozpočtu na částku 258 607 tis. (RO č. 47), 

•	 jmenuje členem kontrolního výboru Jana Kollera s platností od 
8. 12. 2015. 

Zprávy z Rady
rada města Vimperk dne 30. 11. 2015
•	 rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o zajištění kácení, ořezu stro-

mů a odstraňování náletových dřevin mezi městem Vimperk a společ-
ností Městské lesy Vimperk s. r. o. dle předloženého návrhu, 

•	 rozhodla odstranit garáže u čp. 181 v ul. Pražská Vimperk a po-
věřuje MěSD Vimperk s.r.o. realizací jejich odstranění do 31. 5. 2016,

•	 rozhodla uzavřít smlouvu č. 15257086 o poskytnutí dotace ze 
Státního fondu ŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí 
na realizaci akce „Obnova zámeckých alejí města Vimperk“ mezi SFŽP 
Praha 11 a městem Vimperk dle předloženého návrhu,

•	 souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitelé 
ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Smetanova Vimperk, MŠ 1. máje 180 Vimperk 
a MŠ Klostermannova 365, jejichž zřizovatelem je město Vimperk, 
a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné 
úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol, 

•	 rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4 750 Kč ZO 
ČSOP Vimperk, Hraničářská 38 Vimperk, na vytvoření informačního 
letáku po vimperském arboretu. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města,

•	 rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000 Kč Ondřeji 
Fibichovi na vydání publikace Ze Šumavy špalíček. Dotace bude po-
skytnuta z kapitoly rady města,

•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 1 500 Kč Radoslavu Myslíkovi 
na úhradu nákladů při pořádání Mikulášské besídky v Hrabicích, kte-
rá se uskutečnila dne 5. 12. 2015. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města,

•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při zavedení a používání 
jízdenky JIKORDplus dle předloženého návrhu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.

rada města Vimperk dne 7. 12. 2015
•	 bere na vědomí znění zadávací dokumentace, kvalifikační doku-

mentace, návrhu smlouvy o dílo, návrhu smlouvy o společnosti (sdru-
žení zadavatelů) a odůvodnění veřejné zakázky: „Okružní křižovatka 
na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“ dle předloženého návrhu 
a možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k základním 
údajům zadávací dokumentace a souvisejícím dokumentům.

•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 1 500 Kč Radoslavu Myslíkovi 
na úhradu nákladů při pořádání Mikulášské besídky v Hrabicích, kte-
rá se uskutečnila dne 5. 12. 2015. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města,

•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při zavedení a používání 
jízdenky JIKORDplus dle předloženého návrhu a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.

rada města Vimperk dne 14. 12. 2015
•	 na základě vyhodnocení došlých nabídek na zhotovitele restaurá-

torských prací rozhodla přidělit zakázku „Městská zvonice ve Vimper-
ku – restaurování ciferníků věžních hodin“ uchazeči PhDr. N. Riegel, 
a pověřuje odbor investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření 
příslušné smlouvy o dílo,

•	 pověřuje odbor investic a údržby přípravou a podáním žádostí 
o dotace Jihočeského kraje na tyto akce: revitalizace areálu hřbitova 
– zřízení rozptylové loučky, oprava běžecké dráhy u ZŠ TGM, obnova 
kapličky v ul. K. Světlé, kaple 14 sv. pomocníků – odstranění poruch 
způsobených vlkostí, oprava fasády a oken domu čp. 5, rekonstrukce 
autobusové zastávky Vimperk – sídliště, rekonstrukce nádrže Lipka,

•	 bere na vědomí výsledek kontroly provedené u příspěvkové or-
ganizace Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, 

•	 rozhodla udělit výjimku v souladu s čl. VI. odst. 3 OZV města 
Vimperk č. 1/2010 v platném znění, pro akci Silvestr na náměstí dne 
31.  12. 2015 od 22:00 hodin do 1. 1. 2016 do 1:00 hodin. Rada města 
upozorňuje žadatele, že musí být dodrženy příslušné hlukové limity 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účiny hluku a vibrací. 

rada města Vimperk dne 21. 12. 2015
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s PhDr. Norbertem Rieglemna 

realizaci zakázky „Městská zvonice ve Vimperku – restaurování, 
•	 rozhodla prodloužit zřízené časově omezené pracovní místo rom-

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
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Kč a  na vybudování chodníku 
v  Pivovarské a  Družstevní ulici 
ve výši 7 mil. Kč, které byly již 
v rozpočtu minulého roku, jsou 
převedeny do rozpočtu pro tento 
rok. Výstavba okružní křižovatky 
podle dlouhodobých plánů Jiho-
českého kraje by měla být zaháje-

na na jaře letošního roku a měs-
to má na ni připraveno celkem  
11 mil. Kč. Práce v  Pivovarské 
ulici byly již zahájeny v roce 2015 
a  tento rok budou dokončeny. 
Chodník v Družstevní ulici bude 
realizován do konce prázdnin. 

Rok 2015 v číslech 
Závěrečný účet města za rok 

2015 se uzavře posledním dnem 
měsíce prosince. Kolik bylo sku-
tečně utraceno a  za co, bude 
uvedeno v  závěrečném účtu 
města, který bude projednán na 
zasedání zastupitelstva do konce 
června tohoto roku. Dnes ale již 
víme, kolik finančních prostřed-
ků jsme utratili v oblasti investic, 
oprav a údržby města a kolik se 
jich podařilo získat z  různých 
dotačních titulů. Sluší se tedy na 
začátku nového roku seznámit 
občany s tím, co jsme dělali a jak 
jsme hospodařili. 

Celkový rozpočet města pro 
rok 2015 začínal na výdajích ve 
výši 196 843 000 Kč včetně režij-
ních nákladů souvisejících s cho-
dem úřadu. Struktura rozpočtu 
města je velice rozmanitá, pro-
tože město musí zabezpečovat 
velice rozsáhlou škálu činností 
souvisejících se správou města 
z  pozice samosprávy i  z  pozice 
výkonu státní správy. Objem fi-

nancí, které má město k dispozi-
ci, se v průběhu roku mění podle 
toho, jak stát vybírá daně a kolik 
se podaří získat dotačních pro-
středků. Peníze, které město ob-
drží nad rámec předpokládaných 
příjmů, jdou do rezervy a zastu-
pitelé rozhodnou o jejich použití. 
Tak tomu bylo i v loňském roce. 

Z důležitých koncepčních do-
kumentů v roce 2015 se podařilo 
zpracovat a schválit Územní plán 
Vimperk, dokument, který je ne-
zbytný pro rozvoj každé obce. 
Jeho schválení v  měsíci červnu 
znamenalo pro město úsporu 
1,32 mil. Kč, které by v  přípa-
dě jeho neschválení musely být 
vráceny Ministerstvu pro místní 
rozvoj. Dalším důležitým doku-
mentem, který byl schválen loni 
na podzim, je Komunitní plán 
sociálních služeb pro ORP Vim-
perk, který umožňuje čerpání do-
tací na sociální služby z různých 
zdrojů. 

KomunIKace, chodníKy 
a beZpečnost sIlnIčního 
pRoVoZu

Město má ve své správě 57 km 
místních a účelových komunika-
cí a 15 km chodníků. Jejich opra-
vy velkého či malého rozsahu se 
plánují podle výše finančních 
prostředků, které jsou k  dispo-
zici. Každoročně po skončení 

zimního období probíhají opravy 
podle aktuálního stavu. Na zlep-
šení bezpečnosti chodců je snaha 
získat finanční prostředky z do-
tačních titulů. V  minulém roce 
bylo celkem vynaloženo v  této 
oblasti 4 399 051 Kč. 

Investiční prostředky na spo-
lufinancování výstavby okružní 
křižovatky u Lidlu ve výši 9 mil. 

částka v kč z toho dotace

komunikace – běžná údržba 2 771 393

chodníky 311 799

bezp. opatření – přechod 413 691 200 000

demolice objektu Jednoty 276 921

projektová příprava 625 247

 

částka v kč

úpravna vody v Brlohu 13 145 000

vodovod Pravětín 999 759

opravy a údržba 139 137

projektová příprava 23 716

VodohospodářsKá 
soustaVa

Město pronajímá vodní hospo-
dářství firmě ČEVAK. Nájemné, 
které získává za jeho pronájem, 
je zpětně investováno do tohoto 

majetku pro zabezpečení dob-
rého technického stavu. V  roce 
2015 byla výše nájemného 8,5 
mil. Kč. Vynaložené prostředky 
byly ve výši 14 307 612 Kč. 

spoRtoVIště
Oblast sportu je ve městě dost 

často diskutovanou otázkou, zda 
děláme pro sportovce moc nebo 
málo, za město dostatečně tuto 
oblast podporuje či nikoliv. Měs-
to vlastní několik sportovišť včet-
ně areálu vodních sportů, který 
byl prvně v loňském roce otevřen 
pro veřejnost, a  za dva měsíce 
přišlo přes 12 000 návštěvníků. 
Údržba těchto zařízení není la-
cinou záležitostí a  město kaž-
doročně poskytuje dotaci Měst-
ským službám Vimeprk s.r.o., na 
jejich správu a údržbu. Investice 

či opravy většího charakteru jsou 
záležitostí rozpočtu města a tak 
v  loňském roce celkový objem 
financí činil 7 384 977 Kč, s po-
dílem dotace 1 526 097 Kč. V loň-
ském roce bylo také uzavřeno 
vyúčtování bazénu, kdy celkové 
náklady byly 26 587 645 Kč bez 
DPH a dotace, kterou město do-
stalo, byla ve výši 22 482 448 Kč. 

Městské služby jako správci 
sportovních areálů získávají také 
dotace a sami průběžně podávají 
projekty za účelem zlepšení záze-
mí pro sporty i sportoviště. 

částka v kč dotace

koupaliště – opravy, údržba 774 514

zimní stadion – oprava šaten 3 758 976 1 526 097

nákup rolby – část ceny 2 250 000 

Vodník – údržba 303 269

projekt. dokumentace, studie 298 218

InfRastRuKtuRa
Na správu infrastruktury, kam 

je zahrnuto veřejné osvětlení, 
plynovody či tepelné hospodář-
ství, jsou každoročně vkládány 
finanční prostředky, jejichž výše 

je limitována výší finančních 
prostředků, které jsou k dispozi-
ci. V  loňském roce byla celková 
výše 2  367  681 Kč, zpět získalo 
město 343 394 Kč za odprodej 
plynovodu společnosti E.ON.

částka v kč prodej e.onu

veřejné osvětlení – údržba 793 780

výměníkové stanice tepla 741 028

nový plynovod na náměstí 832 874 343 394 

beZpečnost na ulIcI
Již každoročně od roku 2012 

žádá město do programu pre-
vence kriminality Ministerstva 
vnitra. Bylo tomu také tak v roce 
2015, kdy město uspělo jak se žá-
dostí na pořízení nových kamer 
v Pivovarské ulici, tak i se žádostí 
o finanční prostředky na dva mě-
síce na projekt asistentů preven-
ce kriminality. Celkové náklady 
na oba projekty jsou 562 654 Kč, 

z  toho dotace činí 412  000 Kč. 
Do letošního rozpočtu jsou 

převedeny finanční prostředky, 
které byly již v  loňském roce 
účelově vázány na konkrétní 
akce, ale nepodařilo se je zreali-
zovat z různých důvodů. Jedná se 
o 9 mil. Kč na okružní křižovat-
ku u Lidlu, dále o 1,49 mil. Kč na 
kanalizaci na zámku  a necelých 
6 mil. Kč na Pivovarskou ulici. 

částka v kč dotace

kamerové body v Pivovarské ulici 489 454 349 000

asistenti prevence kriminality 73 200 63 000 
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památKy 
Město je vlastníkem památ-

kově chráněných objektů růz-
ného charakteru, které vyžadují 
zvláštní péči. Každoročně se 
proto snaží získat finanční pro-
středky z  různých dotačních 
titulů a ze svého rozpočtu poté 

uvolnit finance na spolufinanco-
vání. V případě havarijních stavů, 
tak jak tomu bylo i loňském roce, 
uvolní peníze z rezervy. Celkem 
bylo proinvestováno v této kapi-
tole 2 284 215 Kč, podíl z dotací 
činil 573 880 Kč. 

šKoly
Město Vimperk má celkem 

čtyři školy, dvě mateřské a  dvě 
základní. Základní škola TGM 
a Mateřská škola v ulici 1. máje 
sídlí v  historických budovách, 
které představují specifický pří-
stup a zvýšené nároky na opravu 
i údržbu. Základní škola Smeta-
nova a  Mateřská škola Kloster-
mannova včetně mateřské školy 
v Mírové ulici sídlí v objektech 
novodobějších. Obě mateřské 
školy jsou po generálních rekon-
strukcích (vyjma hospodářského 
pavilonu v Mírové ulici), na kte-

ré se podařilo v minulosti získat 
dotace. V rámci dotací na úsporu 
energií z Operačního programu 
životního prostředí související se 
zateplením a  výměnou oken se 
také podařilo získat dotaci v loň-
ském roce na ZŠ Smetanova, což 
bohužel není možné u ZŠ TGM 
jak pro objekt v ulici 1. máje, tak 
pro objekt této školy v  parku, 
kde se jedná ještě o  památkově 
chráněný objekt. Je možné čer-
pat dotace z  kapitoly památek. 
Celkem bylo proinvestováno 
37 163 202 Kč, s podílem dotace 
ve výši 16 953 485 Kč. 

částka v kč dotace

mŠ 1.máje – izolace 48 266

ZŠ Smetanova – zateplení 36 078 631 16 651 485

ZŠ tgm – park 636 305 302 000

ZŠ tgm 1.máje – příspěvek na 
fasádu 400 000

částka v kč dotace

kulturní památky – údržba 696 571

stavebně-historický průzkum 
bašt 125 000 60 000

obnova fasády městské zvo-
nice 1 163 459 480 000

památky místního významu 67 719

obnova kaple v křesánově 231 466 33 880

osady
V loňském roce se podařilo do-

končit přístavbu hasičské zbrojni-
ce ve Výškovicích, která byla za-
počata v roce 2014, výše nákladů 
pro rok 2015 byla 999 605 Kč, cel-
kové náklady byly 1 434 738 Kč. 
dotace od Jihočeského kraje byla 

ve výši 160  000 Kč. Na základě 
dlouholetého požadavku obyva-
tel Lipky bylo zadáno zpracová-
ní projektové dokumentace na 
vybudování nového sportovního 
hřiště a opravu požární nádrže, 
která stála 55 000 Kč. 

  

částka v kč dotace

obnova zeleně na hřbitově 74 002

založení záhonu v parku 49 326

květináč pod poštou 54 995

obnova návsi cejsice 86 200 48 000

systém nakládání s biodpady – 
auto, kompostéry 6 266 590 4 661 100

obnova zámeckých alejí 859 877 615 771

ošetření památných strom 40 124 28 087

záchytné kotce pro psy 43 019 43 000

nemocnIce
Samostatnou kapitolou je ob-

jekt nemocnice, který má již od 
roku 2010 v  pronájmu společ-
nost BH Nemocnice Vimperk, 
a.s. Každý z  nás, kdo chodí do 
nemocnice si jistě všiml velkých 
proměn tohoto zařízení nejen 

z venku, ale i uvnitř. V loňském 
roce v souladu s nájemní smlou-
vou proběhla další etapa zatep-
lení objektu ve výši 878 929 Kč. 
Jedná se o peníze, které město má 
z pronájmu budovy a investuje je 
zpět na zlepšení jejího stavu. 

ŽIVotní pRostředí 
Oblast životního prostředí 

náleží do kompetence odboru 
životního prostředí. I zde je sna-
hou každoročně získat finanční 
prostředky na údržbu zeleně, 
úpravu veřejného prostranství či 

odpadové hospodářství případ-
ně jiné oblasti s  tím související. 
V loňském roce se proinvestova-
lo celkem 7 474 133  Kč, a z toho 
dotace byl ve výši 5 395 958  Kč. 
Jednotlivé akce jsou uvedeny 
v tabulce. 

sečteno a podtrženo, 
město v roce 2015 proin-
vestovalo či dalo do údržby 
nebo provozu města celkem 
77 877 469 Kč a podíl získa-

ných dotačních prostředků 
z toho činil 25 564 814 Kč, tj. 
necelých 33% proinvestova-
ných finančních prostředků.

tradičnímu otužileckému koupání ve Vodníku letos počasí nepřálo. Přesto se 
ho zúčastnilo přes dvacet plavců.  Foto: Z. Formánek

Jaroslava Martanová, starostka; Jiří Cais, místostarosta
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Z našeho města a okolních osad
třídění bIoodpadu má Ve 
VImpeRKu Zelenou

Nový nákladní vůz bude v roce 
2016 svážet bioodpad ve Vim-
perku. Město uspělo s žádostí o  
dotaci z  Operačního programu 
Životní prostředí a  získalo 4,8 
milionu korun na nákup vozu, 
deseti velkoobjemových kontej-
nerů na bioodpad a také stovku 
kompostérů.

Před čtyřmi lety byla ve 
Vimperku otevřena nová kom-
postárna, která umožňuje vy-
třídit a předat k dalšímu využití 
biologicky rozložitelné odpady. 

Vyrobený kompost je využíván 
pro městkou zeleň a na rekulti-
vaci skládky. Na kompostárnu za 
31 milionů korun (bez DPH) se 
podařilo získat dotaci v hodnotě 
90 procent celkových nákladů.

„Občanům Vimperka, kteří 
projevili zájem o  třídění bio- 
odpadu, jsme dosud dodali 
200 kompostérů a  60 nádob 
na bioodpad,“ říká vedoucí 
odboru životního prostředí Josef 
Kotál. Pro příští rok si vimperští 
vyžádali dalších 100 kompostérů 
a 100 nádob.

VImpeRsKé aRboRetum 
ponIčIlI VandaloVé

Vytrhané květiny, rozdupané 
keře, polámané stromky, rozbité 
prvky na dětském hřišti, poško-
zený dendrofon a poničená dře-
věná plastika. Škoda odhadovaná 
na padesát tisíc korun zůstala na 
počátku prosince po řádění van-
dalů ve vimperském arboretu.

Většina Vimperáků si ještě 
nestihla projít nákladně revita-
lizovaný prostor u  letního kina 
s  čerstvě vydaným průvodcem 
a přes šedesát rostlin tu už nena-
jde. Areál arboreta včetně letního 
kina byl revitalizován před dvě-
ma lety za půl milionu korun pře-
devším z  dotačních prostředků 
a stal se příjemným místem pro 
rekreaci a odpočinek, vzájemné 
setkávání i  rodinné procházky. 
„Nikdo se zřejmě nechce vracet 
do doby, kdy to tu bylo zamčené 
a sloužilo výlučně pro výuku. To 

by byla škoda,“ říká Ivana Tumová 
z odboru životního prostředí MÚ 
Vimperk. „Veřejné prostory i ma-
jetek města bychom ovšem měli 
vnímat jako součást našeho živo-
ta a chránit je tím, že nebudeme 
lhostejní k jejich ničení.“

Škody v  arboretu bude třeba 
napravit nejen proto, že město 
musí zajist it udržitelnost 
projektu, na který získalo 
dotace, ale také z  důvodu, aby 
všechny slušné lidi několik 
zakomplexovaných individuí 
nepřipravilo o  kultivovaný 
prostor. Odbor životního 
prostředí v  současnosti jedná 
s městskou policií o umístění fo-
topastí, které by případné vanda-
ly od jejich skutků odradily nebo 
alespoň snáze usvědčily. Pomoci 
však může i každý z nás.  Pokud 
se stanete svědky podobných 
činů, neotálejte a  volejte měst-
skou policii 156.

Kostel a Kaple na 
hřbItoVě by mohly být 
V příštím Roce opRaVeny. 
RoZhodnou dotace.

Kostel sv. Bartoloměje a kap-
le Čtrnácti svatých pomocníků 
na starém hřbitově by se v příš-
tím roce mohly dočkat opravy. 
Rekonstrukce těchto památko-
vých objektů v roce 2016 je však 
podmíněna získáním dotačních 
prostředků, o které bude město 
Vimperk žádat prostřednictvím 
dotačních programů Jihočeského 
kraje a Ministerstva kultury ČR.

„Zamýšlené práce na obou 
objektech souvisejí s  realizací 
opatření proti zvýšené vlhkos-
ti,“ říká Alena Szabová z odboru 
investic a údržby MěÚ Vimperk. 
„Zatímco v případě kaple Čtr-
nácti sv. pomocníků se bude 
v  rámci plánovaných staveb-
ních prací jednat víceméně 
o práce udržovací, v kostele sv. 
Bartoloměje  budou  apliková-
ny chemické clony   a  v  soklo-
vých partiích interiéru též zcela 
nově i sanační omítky.“

Všechny zmíněné práce na 
kostele se týkají pouze interiéru, 
jejich hlavním smyslem je ochrá-
nit vzácné vnitřní nástěnné go-
tické malby před destruktivním 
vlivem vzlínající vlhkosti. Kaple 
Čtrnácti pomocníků by se měla 
dočkat kromě opravy stávajících 
vnitřních i  vnějších sanačních 
omítek i opravy a nového nátěru 
fasády. Město již v poptávkovém 
řízení vybralo stavební firmy, 

které by rekonstrukční práce 
měly realizovat. Nejvýhodnější 
cenu 385 tisíc korun včetně DPH 
za opravu kostela sv. Bartoloměje 
nabídla firma Sabbia, s.r.o., Pra-
chatice a práce na kapli Čtrnácti 
pomocníků by měla provádět 
stavební společnost Antico, s.r.o. 
z  Českých Budějovic za zhruba 
290 tisíc korun.

Původní farní kostel svatého 
Bartoloměje je nejstarší sakrální 
památkou ve městě. Jeho vznik 
je datován do druhé poloviny 
13. století, dnešní podobu v pseu-
dogotickém slohu získal úprava-
mi na počátku 18. století. Poblíž 
kostela stojící kaple Čtrnácti 
pomocníků naopak prezentuje 
zcela čisté baroko. Objekt kaple 
byl postaven v letech 1708–1714 
rodinou šumavského skláře Mi-
chala Müllera, které měl sloužit 
jako rodinná hrobka.

mIlIony InVestoVané do 
VodohospodářsKého 
majetKu naVýší cenu Vody

 Za kubík vody se ve Vimper-
ku bude v roce 2016 platit o nece-
lých šest korun více. Zastupitelé 
schválili navýšení ceny vodného 
a stočného z původních 65,8 Kč 
za m3 na 70,8 Kč bez DPH (15%). 
Město Vimperk plánuje v násle-
dujícím období pokračovat v dů-
ležitých a nezbytných investicích 
do vodohospodářského majetku.

 Cena vody ve Vimperku za po-
sledních deset let vzrostla zhru-
ba o 32 korun za kubický metr. 
Nejvýrazněji, o  bezmála deset 
korun, byla zvýšena mezi lety 
2007/ 2008 a také o rok později. 
Naposledy došlo k  úpravě ceny 
za vodu před čtyřmi roky. Mezi-
tím město investovalo významné 
prostředky do vodohospodářské 
soustavy. Celkem 28 milionů ko-
run z rozpočtu si například vyžá-
dala rekonstrukce úpravny vody 
v Brlohu, která je nejvýznamnější 
zásobárnou pitné vody pro Vim-
perk a okolní obce.

„V následujících letech bude 

nezbytná investice do vodo-
hospodářského majetku v ulici 
1.  máje, předpokládaná cena 
na rekonstrukci vodovodu 
a  kanalizace činí 16 milionů 
korun,“ říká starostka města 
Jaroslava Martanová. Z  dalších 
větších investičních akcí bude 
podle starostky v  horizontu 
dvou let nezbytná rekonstrukce 
kořenové čistírny odpadních vod 
na Lipce. Odhadované náklady 
jsou kolem šesti milionů korun. 

A to nebudou zdaleka poslední 
investice do vodohospodářského 
majetku. „Již letos se v  souvis-
losti s  vybudováním okružní 
křižovatky u Lidlu plánuje vý-
měna vodovodu a  kanalizace 
v  Nádražní ulici. Výhledově 
budeme muset řešit také na-
příklad odkanalizování areálu 
U Sloupů,“ dodává místostarosta 
Jiří Cais.

Vodovody a kanalizace ve Vim-
perku provozuje již 20 let společ-
nost ČEVAK. Město pronajímá 
firmě svůj vodohospodářský ma-
jetek. Jak uvádí Miloš Trnka, eko-
nomický ředitel společnosti, do 
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město sníŽIlo cenu 
staVebních paRcel 
V loKalItě pod hRabIcemI

Šest stavebních parcel, které 
v  lokalitě Pod Hrabicemi nabízí 
město Vimperk k  prodeji, od 
nového roku vyjde zájemce 
o  koupi levněji. Zastupitelé 
rozhodl i o  snížení ceny 
z  původních 900 Kč za m2 na 
592 Kč bez DPH. Reagovali tak 
na nezájem o tyto pozemky.

Stavební parcely o velikosti od 
1 093 m2 do 1 384 m2 jsou kom-
pletně zainvestované, nechybí 
veřejný vodovod, kanalizace, plyn 
ani elektřina. Výhledově bude 
potřebné dodělat komunikaci 
a veřejné osvětlení. „Zatím sem 
vede částečně zpevněná cesta, 
vybudování asfaltové komuni-
kace předpokládáme, jakmile 
budou v celé lokalitě prodány 
tři čtvrtiny všech pozemků,“ 
říká Martin Kalous, vedoucí 
hospodářského a  bytového 
odboru Městského úřadu ve 
Vimperku. Pod Hrabicemi je 
celkem 23 stavebních parcel. 
Zainvestováno jich dosud bylo 
sedm. Zda a  kdy budou dove-

deny inženýrské sítě i  k  dalším 
pozemkům, závisí na poptávce. 
Budoucím obyvatelům tato loka-
lita poskytne především příjem-
né a klidné bydlení v přírodním 
prostředí.

Podle stanovených podmí-
nek pro prodej těchto pozemků 
jsou parcely přednostně nabí-
zeny lidem s  trvalým pobytem 
ve Vimperku a  těm, kteří zde 
pracují. „Podmínky budou ještě 
upraveny. Například vlastníci 
nově postavených objektů na 
těchto pozemcích by neměli 
mít možnost dům po určitou 
dobu prodat, abychom zabrá-
nili spekulacím a  podpořili 
ty, kteří ve městě chtějí byd-
let, pracovat, podnikat,“ říká 
Jiří Cais, místostarosta města. 
Bližší informace o prodávaných 
parcelách naleznete na oficiálních 
internetových stánkách města 
Vimperk v  sekci úřední deska, 
nabídka nemovitostí – nájmy, 
prodeje, nabídky nebo přímo 
na odboru hospodářském 
a bytovém. 

Město Vimperk
(PR a propagace)

VImpeRští třídí odpad 
nejlépe! 

Město Vimperk bylo 15. pro-
since vyhlášeno vítězem soutěže 
Jihočeské třídění 2015 v kategorii 
měst nad 7 000 obyvatel. Pořada-
teli soutěže jsou společnost EKO-
-KOM a  Jihočeský kraj. Vítězi 
náleží odměna v hodnotě 24 tisíc 
korun. Za tu pracovníci odboru 
životního prostředí pořídí pět 
laviček na nábřeží Volyňky a tři 
nové nádoby na tříděný odpad.

Do soutěže jsou automaticky 
zapojeny všechny obce v systému 
EKO-KOM v  Jihočeském kraji. 
Hlavním hodnotícím kritériem je 
výtěžnost separovaného papíru, 
plastu a skla na jednoho obyvate-

le. Ročně každý občan Vimperku 
průměrně vytřídí 28,19 kg papí-
ru, 18,15 kg plastů a 11,4 kg skla. 
V  Jihočeském kraji je to 16,6 kg 
papíru, 9,3 kg plastů a 12 kg skla. 
„Vimperk a okolní obce si letos 
již připsaly vítězství za třídě-
ní v soutěži obcí s rozšířenou 
působností. Máme radost, že 
jsme uhájili prvenství i  jako 
město nad sedm tisíc obyva-
tel. Dík patří všem Vimperá-
kům, kteří zodpovědně třídí 
odpad,“ vzkazuje Josef Kotál, 
vedoucí odboru životního pro-
středí MěÚ Vimperk a dodává: 
„Hlavně neusněme na vavří-
nech, určitě máme na to, být 
v příštím období ještě lepší!“

Oživení centra města

Bude to již více než rok, co jsem zaslechl jeden zajímavý návrh. Sami 
víte, jak v sobotu a v neděli vypadá centrum města. Smutno, bez 

života, jak v půlnočním království. Návrh zněl: Proč by v sobotu nebo 
v neděli po obědě v parku nemohla hrát k pohodě muzika? Myšleno je 
samozřejmě živá. Možná by se mohlo domluvit s panem ředitel ZUŠ 
ve Vimperku, zda by nějaké vystoupení neabsolvovali muzikanti naší 
dechovky. Nápad je to podle mě velmi dobrý. Bude věcí jednání, zda 
existuje dobrá vůle. Vystoupení v délce minimálně jedné hodiny a ten-
to koutek oddechu se stane dobrou adresou na návštěvu. Myšlenka na 
oživení vedla ještě dál. Návrh na další dvě místa byl u Pizzerie Marco 
nebo u Domu s pečovatelskou službou na parkovišti. Je nepopiratelný 
fakt, že v posledních letech navštěvuje naše město stále více turistů. 
Pokud tento způsob oživení městských částí funguje v jiných městech, 
proč toto nezkusit i ve Vimperku? Proto vás, vážení čtenáři VN, pro-
sím, abyste se vyjádřili, zda se vám tento nápad líbí a kde by se vám 
případně koncerty líbily. Máte na výběr z více lokalit. Předem děkuji.

Karel Beránek

Dárci krve mohou využít 
Český červený kříž

Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Pracha-
tice zajišťuje ve spolupráci 
s Transfuzním oddělením Ne-
mocnice ČB a.s. svozové auto-
busy zdarma pro bezpříspěv-
kové dárce krve z Prachaticka 
a Vimperska. Svozový autobus 
vyjíždí z Vimperka ve dnech  
8. 3., 12. 7. a 1. 11. 2016, vždy 
v 6:45 z autobusového nádra-
ží, zastávka u Penny marketu. 
Po domluvě lze zastavit i  na 
některé ze zastávek na ces-
tě z  Prachatic přes Vlachovo 
Březí a  Čkyni do Českých 
Budějovic. Dárcovství krve na 
Prachaticku podporují Jiho-
český kraj, Město Prachatice, 
Netolice, Vimperk a Vlachovo 
Březí.

JAK SE MůŽETE STáT 
DáRCI KRVE? Stačí přijet 
naším svozovým autobusem 
na Transfuzní oddělení Ne-
mocnice ČB a zde podstoupit 
lékařské vyšetření. Na místě 
Vám je také možné potvrdit 
počet odběrů nebo omluvenku 
pro zaměstnavatele, případně 
vydat potvrzení pro příslušné 
zdaňovací období. Pro bližší 
informace kontaktujte Oblast-
ní spolek ČČK PT e-mailem na 
prachatice@cervenykriz.eu, 
telefonicky na 724  367  840 
nebo osobně každou středu 
od 8:00 do 16:00 na adrese 
Nemocniční 204, Prachatice 
(budova polikliniky).

Zuzana Pelikánová

Informace o nezaměstnanosti v okrese 
V  měsíc i 

listopadu 2015 
celkov ý po-
čet uchazečů 
o  zaměstnání   
stoupl na stav 
1365 osob (ná-

růst o 163 osob oproti říjnu 2015). 
Pro srovnání: k 30. 11. 2014  bylo 
v  evidenci 1611 uchazečů, což 
značí letošní výrazný pokles 
o 246 uchazečů. 

Míra nezaměstnanosti činila 
3,6 % a je tak společně s Českými 
Budějovicemi nejnižší v Jihočes-
kém kraji. (za ČR činí 5,9 %, za 
Jihočeský kraj 4,5 %).   V pořadí 
okresů ČR se jedná o 5. nejnižší 
míru nezaměstnanosti (nejnižší 
je v okrese Praha-východ – 2,5 %, 
nejvyšší v okrese Most  – 11,2 %).

Ve městě Vimperk včetně spá-
dových obcí bylo k 30. 11. 2015 
v evidenci celkem 242 uchazečů 
o zaměstnání, míra nezaměstna-
nosti činila 4,7 %.

společensky účelných pra-
covních míst (sÚpm) vyhra-
zených bylo nově vytvořeno od 
1. 1. 2015 559 těchto míst, z toho 
v měsíci listopadu 2015 vytvoře-
no 37 nových míst.   

Počet chráněných pracov-
ních míst vymezených pro ob-
čany se zdravotním postiženým 
k 30. 11. 2015 činil  437.

Počet   uchazečů v  rekvalifi-
kačních kurzech od 1. 1. 2015: 
82 (uzavřené a ukončené).

Bc. Lenka Danielová,
Oddělení trhu práce

Úřad práce ČR

ceny vody se ve Vimperku v roce 
2016 promítne navýšení  nájem-
ného za tento majetek. Získané 
prostředky však zpětně slouží 
výhradně k obnově vodohospo-
dářského majetku. „Cenu ovliv-
ňují například také náklady na 
nákup surové vody, chemikálie, 
náklady na materiál na údržbu 

sítě, mzdy i energie,“ vysvětluje 
M. Trnka.

Kvalita pitné vody ve Vimper-
ku je dlouhodobě mimořádně 
vysoká. V porovnání s ostatními 
městy Jihočeského kraje je cena, 
kterou obyvatelé za vodu zaplatí, 
průměrná.
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Představujeme vám osady Vimperka  
Hrabice, Cejsice, Křesanov 

Je to už půl roku, co si obyvatelé 
vimperských osad Hrabice, Kře-
sanov, Cejsice a Modlenice zvolili 
svůj osadní výbor. „Máme řadu 
plánů a potřebovali jsme tomu 
dát nějakou oficiální formu. 
Věříme, že osadní výbor nám 
usnadní komunikaci s městem. 
Snáze se dostaneme k informa-
cím a nabízí se lepší možnosti, 
jak hájit a  prosazovat zájmy 
obyvatel našich osad,“ říká 
předseda nového osadního vý-
boru Radoslav Myslík.

Na počátku minulého století 
měly Hrabice, největší ze čtyř 
osad, 353 obyvatel. V pětačtyři-
ceti domech žili převážně Něm-
ci. Po válce a nuceném odsunu tu 
z původních obyvatel prakticky 
nikdo nezůstal. Dnes zde trvale 
bydlí 115 lidí. Úhledná náves, 
opravená kaplička Panny Marie 
Lourdské, dvě hospůdky a  také 
nádherný výhled ze zastávky tzv. 
Hrabického okruhu na dolním 
konci návsi, to jsou dnešní Hra-
bice, jak je prvním pohledem 
poznává náhodný návštěvník. 
Málokdo by si zřejmě představil, 
že na místě travnaté plochy za 
kapličkou býval kdysi rybníček. 
To se dozvídáme z  dobových 
fotografií a vyprávění, které zdo-
kumentoval Richard Schiefer ve 
vzpomínkové knize Heimatge-
meinde Rabitz im Böhmerwald. 
Kniha vyšla v  Německu v  roce 
1983 a  dosud nemá svůj český 
protějšek. „Myslím, že by si za-
sloužila překlad, je dobré znát 
historii místa, kde žijete a vědět 
něco o lidech, kteří sem patřili,“ 
uvažuje předseda osadního výbo-
ru. Patří už ke generaci, která se 
v  pohraničí narodila a vyrostla 
bez předsudků. 

Dnes lidé z  Hrabic a  okolí 

úspěšně obnovují tradice. Velmi 
vydařený byl loňský masopust. 
Průvod s více než dvacítkou maš-
kar prošel Hrabicemi, Cejsicemi 
i Křesanovem. „To byl náročný 
den,“ směje se Radoslav Myslík 
nad kávou, kterou pijeme v hos-
podě na návsi. Právě tady se ko-
nají třeba besídky pro děti. Svatý 
Mikuláš vloni v prosinci prý ne-
zapomněl na žádného ze třicítky 
nejmladších obyvatel osad. Také 
na rozsvícení vánočního stromu 
se v Hrabicích sešlo několik desí-
tek lidí. „Oceňují, že se tu něco 
děje a  čím dál více se zapoju-
jí,“ chválí své sousedy předseda 
osadního výboru. Teď se pracuje 
na oživení sboru dobrovolných 
hasičů. Posílit by ho měla třicítka 
nových členů včetně dětí. 

Příslibem dalšího rozvoje ob-
lasti mohou být také městem 
zainvestované pozemky pro ro-
dinnou výstavbu v  lokalitě Pod 
Hrabicemi. „Užíváme si tady 
především venkovský klid, 
a přitom do Vimperku je to kou-
sek,“ říká Radoslav Myslík.

Půl kilometru od Hrabic leží 
Křesanov. Tady se v  roce 1924 
narodil již zmíněný Richard 
Schiefer. Tehdy tu žilo 175 ně-
mecky mluvících obyvatel. Dnes 
má trvalé bydliště v  osadě 29 
osob. Kaplička na zatravněné 
návsi je ještě v neutěšeném sta-
vu, avšak postupně opravovaná. 
V domku na kraji Křesanova žije 
František Škopek, který již od se-
dmdesátých let minulého století 
s  pečlivostí dokumentuje dění 
v osadách a pro budoucí generace 
tak vytváří cenný písemný a fo-
tografický materiál. „Potřeboval 
bych už nějakého následovníka, 
ale zatím jsem ho nenašel,“ po-
steskne si místní kronikář.

Vydařená revitalizace v  loň-
ském roce zkrášlila náves v Cej-
sicích. Trvale tu žije 20 obyvatel. 
Richard Schiefer zde před válkou 
navštěvoval obecnou školu, kde 
fungovala dvoutřídka také pro 
děti z Hrabic a Křesanova. Místní 
se dnes potýkají především s ne-
dostatkem pitné vody. „Osada 
není napojena na městský vo-
dovod a loňské suché léto způ-
sobilo, že téměř vyschla i obec-
ní studna,“ připomíná Radoslav 
Myslík jeden z  problémů, který 
by chtěl osadní výbor pomoci 
řešit. 

Také nedaleké Modlenice kdy-
si obývaly desítky usedlíků. Ty 
doby však připomíná jen opra-
vená kaplička a  přilehlý dům. 
K trvalému pobytu jsou zde dnes 
hlášeni tři lidé.

Aktivní obyvatelé s  pozitiv-
ním vztahem ke svému okolí jsou 
živou vodou pro každou obec. Ve 
vimperských osadách, které jsme 
vám představili, se takoví lidé na-
šli a dali dohromady. Tak ať se jim 
daří.

Text a foto Irena Malotová,
město Vimperk, PR a propagace

travnatá plocha hrabické návsi bývala kdysi rybníčkem.

radoslav myslík s knihou richarda Schiefera o Hrabicích.

návsi v cejsicích prospěla nedávná revitalizace.

křesanovský kronikář František Škopek zatím nenašel následovníka.
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Letní turistická sezóna 2015 na 
území Národního parku Šumava 
se zapíše jako jedna z nejsilněj-
ších v posledních letech. Vysokou 
návštěvnost jsme zaznamenali ve 
všech našich informačních i ná-
vštěvnických střediscích a regis-
trovali ji také strážci Národního 
parku Šumava přímo v terénu. 

Velmi atraktivní jsou také 
Návštěvnická centra v Borových 
Ladech, Kvildě a v Srní. Na sovy 
do Borových Lad se od června do 
září přijelo podívat přes 60 tisíc 
lidí, na jeleny na Kvildu od polo-
viny srpna 36 tisíc lidí a vlky od 
začátku října pozorovalo na 35 
tisíc návštěvníků. 

Návštěvnost v  terénu sledují 
pracovníci Informační a strážní 
služby Správy Národního parku 
Šumava. Podle nich je zřejmé, že 
lidé měli o poznávání divoké pří-
rody větší zájem než loni. Celková 
návštěvnost meziročně vzrostla 
asi o 22% a je od roku 2012 nej-
vyšší odhadnutá, skoro 900 000 
návštěvníků. Nárůst se odehrál 
zejména na Prášilsku a na Mod-
ravsku, k mírnému poklesu došlo 
na Stožecku. Ten ale není nijak 
velký a vzhledem k metodice sčí-
tání i neprokazatelný. 

„Je vidět, že lidé milují Šu-
mavu a  přijíždějí sem třeba 
poprvé, ale i  opakovaně a  jak 
vidno, jsou tu rádi. právě to je 
jedním z našich hlavních cílů, 
který se evidentně daří plnit,“ 
hodnotí ředitel Správy NP Šuma-
va Pavel Hubený.

Návštěvníky bude Šumava 
vítat také v  přicházející zimě. 
Strážci Národního parku Šumava 
připravili stovky kilometrů cest 
a stezek, které se v zimě upravují 
pro běžecké lyžování, a vše čeká, 
až napadne sníh. Správa Národ-

ního parku Šumava zajistí zimní 
vyžití i pro nesportovce a to díky 
již zmiňovaným Návštěvnickým 
centrům na Kvildě a Srní, která 
budou otevřena v  průběhu celé 
zimy. Pokud napadne sníh, oče-
káváme, že zhruba v  polovině 
ledna bude možné pozorovat je-
leny i v přezimovacích obůrkách. 
Mimo to bude možné užít si vy-
jížďky v kočárech nebo saních ta-
žených koňmi a na našich infor-
mačních centrech bude možné 
zažít výlet na sněžnicích. 

Už v  lednu začne bohatý, ce-
loroční program k výročí 25 let 
založení Správy Národního par-
ku Šumava. Připravena je spousta 
zajímavých akcí, včetně zajíma-
vých přednášek. Sledujte proto 
naše internetové stránky www.
npsumava.cz nebo náš oficiální 
profil na Facebooku, kde budou 
veškeré informace k dispozici. 

Vážení čtenáři, za Správu Ná-
rodního parku Šumava vám přeji 
krásné a klidné Vánoce a hodně 
štěstí a  především zdraví v  no-
vém roce 2016, ať si co nejvíce 
užijete krásnou Šumavu.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí 
Správy NPŠumava

Zprávy ze Správy
Ochranářské ohlédnutí za rokem 2015

 Konec roku 2015 se neodvrat-
ně přiblížil a i ochránci přírody se 
zamýšlejí nad letošními úspěchy 
i neúspěchy, přemýšlejí nad tím 
co v  příštím roce udělat jinak, 
do které činnosti investovat čas 
i sílu. Pojďme se společně ohléd-
nout za uplynulým rokem a podí-
vejme se, co se členům a přízniv-
cům Českého svazu ochránců 
přírody ze šumavské základní 
organizace podařilo.

Naší hlavní činností byla 
péče o  přírodovědně hodnotné 
lokality na Šumavě a  přilehlém 
Pošumaví. V  úhrnu jsme kosili 
přibližně 10 hektarů luk a naše 
ovčí stádo přepásalo dalších 17 
hektarů lučních porostů.

Práce bylo stále dost, na jaře 
jsme začali výhrabem stařiny 
a  narušováním travního drnu 
na lokalitách s výskytem hořeč-
ku mnohotvarého českého (tj. 
rostlinky, která je celosvětově 
ohrožena vyhynutím a  na Šu-
mavě se nalézají jedny z posled-
ních lokalit tohoto druhu). Poté 
proběhla jarní seč na Opolenci, 
Jaroškově a  na Velké Homol-
ce. V  letních měsících jsme se 
věnovali kosení Uhřické louky 
s  výskytem krásných a  chráně-
ných kosatců sibiřských. Velkým 
soustem pro nás pak bylo kosení 
luk v  přírodní rezervaci Radost 
nedaleko Vimperka. Předmětem 
péče na této lokalitě je komplex 
lučních společenstev s  výsky-
tem vzácných rostlinných druhů 
(např. orchidejí, ocúnů aj.). 

Přes celou sezónu se pásli ovce 
šumavky na velmi cenných step-
ních trávnících a loukách na Vel-
ké Homolce. Druhá parta oveček 
pak trávila léto v údolí Vydřího 
potoka na Pasecké slati nedaleko 
Nových Hutí, kde měla na starost 
vypásat plochu s  převzácným 
hořečkem, smilkové a rašelinné 
louky. Jejich pracovitost a  hou-
ževnatost by mohla být vzorem 
pro mnohého z nás.

V podzimních měsících jsme 
se věnovali narušování travního 
drnu v  chráněném území Pas-
tviště u  Fínů, kde se vyskytuje 
mimo jiné hořeček mnohotvarý 
český a orchidej švihlík krutiklas, 
ta se v rámci ČR vyskytuje pou-
ze na dvou lokalitách (historic-
ký výskyt byl znám i z blízkosti 
Vimperka).

Po odkvětu hořečků jsme se 
věnovali podzimnímu kosení 
Opolence, Jaroškova a plochy na 
Pasecké slati.

Mezi tím vším jsme se ještě 
stihli věnovat likvidaci invazních 
rostlin, které představují vážné 
riziko pro naši původní květenu. 
Stěžejními druhy byli bolševník 
velkolepý na Boubské a u kasáren 
U  Sloupů a  netýkavka žláznatá 
s křídlatkou na řece Volyňce ve 
Vimperku.

Aktivní jsme byli i  v  oblasti 
osvěty. Uspořádali jsme několik 
komentovaných vycházek a  ex-
kurzí, cestovatelskou přednášku 
a  vydali průvodce vimperským 
arboretem. 

Mnozí obyvatelé a návštěvníci 
Vimperka si jistě již všimli obno-
vených cest na Velké Homolce, 
kde byly umístěny i  tři lavičky 
s doprovodnými texty k lokalitě. 
Pro pobavení i poučení jsme zde 
umístili i dřevěné pexeso. Nepře-
hlédnutelným se stal i opravený 
vrcholový kříž, který s nově po-
zlacenou sochou Krista září již 
z dáli. 

To by asi pro nastínění činnos-
ti v  roce 2015 stačilo. Stihlo se 
toho nemálo, ale nutno přiznat, 
že kdybychom toho pro ochranu 
přírody stihli vykonat více, bylo 
by to jedině dobře. Do nového 
roku přejeme mnoho úspěchů 
a  krásných zážitků v  okouzlují-
cí šumavské přírodě!

Aleš Vondrka
ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

tip na výlet: Zhůří, turnerova chata, 
antýgl, H. kvilda, Zhůří
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Z Gymnázia 
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk

Zasedání VýboRu pRo 
VýchoVu, VZděláVání 
a Zaměstnanost

V pátek 20. 11. 2015 se konalo 
na Gymnáziu a  SOŠe výjezdní 
zasedání Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a  zaměstnanost Ji-
hočeského kraje a mimo jiné se 
zabývalo žádostí opětovného 
otevření ekonomického oboru 
na naší škole. Výbor neodsou-
hlasil návrh usnesení, které by 
tuto žádost zamítlo, ale Rada 
Jihočeského kraje na svém zase-
dání dne 26. 11. 2015 neschváli-
la žádost o změnu rejstříku škol 
k 1. 9. 2016 a nepovolila otevření 
oboru zahraniční obchod a  lo-
gistika.

Ředitel školy na zasedání 

výboru představil školu a  pre-
zentoval plány rozvoje na příští 
tři roky. Členové výboru vel-
mi ocenili snahu o  moderni-
zaci školy, spolupráci s  firmou  
Rohde & Schwarz, NP Šumava, 
gymnáziem ve Waldkirchenu, 
městem Vimperk, základními 
školami a dalšími organizacemi 
a potvrdili, že Jihočeský kraj má 
zájem na zachování gymnaziál-
ního vzdělávání ve Vimperku. 
Také ocenili výsledky žáků se za-
měřením na sportovní přípravu 
i záměr rozšířit nabídku sportů 
o  biatlon. Činnost těchto žáků 
byla také v roce 2015 podpořena 
dvěma granty Jihočeského kraje 
v celkově hodnotě 150 000 Kč. 

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

RealIZace pRojeKtů 
V RámcI VýZVy 56 mšmt čR

Během října a  listopadu 2015 
proběhly plánované akce v rámci 
výzvy č. 56 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 

Dvě vyučující cizích jazyků 
(anglického a  německého) se 
zúčastnily dvoutýdenních jazy-
kově-metodických kurzů v za-
hraničí a  deset studentů školy 
s  pedagogickým doprovodem 
absolvovalo studijně-poznávací 
cestu do Velké Británie. 

Studijní zájezd proběhl v ter-
mínu od 8. do 14. 11. 2015 a jeho 
program probíhal v oblasti jižní 
Anglie. Ubytování bylo zajiště-
no v  hostitelských rodinách ve 
městě Brighton a všichni účast-
níci byli velmi spokojeni s úrovní 
vybavení, poskytovanou stravou 
a  v  neposlední řadě i  s  přátel-
ským přístupem všech rodin.

V průběhu pobytu studenti ab-

solvovali 9 hodin výuky anglické-
ho jazyka v místní jazykové škole 
„Education Short Stays Brigh-
ton“. Při studiu si naši studenti 
vedli velmi dobře, vysloužili si 
pochvalu a uznání svých lektorů 
a na závěr studia obdrželi certifi-
káty o absolvování kurzu.

Kromě studia skupina studen-
tů navštívila významná místa 
v  oblasti jižní Anglie. Poslední 
den pobytu patřil prohlídce vý-
znamných míst hlavního měs-
ta Londýna s  plavbou po řece 
Temži.

Zájezd proběhl bez problémů 
a  připravený program byl beze 
zbytku splněn. Studenti si mohli 
ověřit své jazykové dovednosti 
a  překonat ostych komuniko-
vat v cizím jazyce. Zároveň byli 
všichni motivováni k  dalšímu 
poznávání, studiu jazyka a brit-
ských reálií. We enjoyed it and 
we liked it. Mgr. L. Sobčiaková

eXKuRZe do fIRmy Rohde 
& schwaRZ

Dne 18. listopadu 2015 se naši 
maturanti vypravili do Rohde & 
Schwarz.

Studenti nejprve absolvovali 
přednášku Ing. Josefa Beneše na 
téma „Principy 5S ve výrobě“. 
Zkratka 5S v sobě ukrývá pět ja-
ponských slov: seiri – pořádek, 
seiton – uspořádání, seiso – čis-
tota, seikutsu – standardizace 
a shitsuke – disciplína. Přednáš-
ka trvala dvě hodiny a  studenti 
se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací z tohoto oboru. Při ná-
sledném personálním pohovoru, 
při němž se studentům věnova-
la Mgr. Kateřina Decknerová, si 

mohli někteří z  maturantů vy-
zkoušet roli uchazeče o zaměst-
nání. Všichni pak mohli názorně 
vidět i slyšet, jaké jsou třeba nej-
častější chyby uchazečů, a dosta-
lo se i na cenné rady, co by měli 
zlepšit a jak se na personální po-
hovor dopředu připravit.

Třetí částí programu, nazva-
nou „IT ve výrobním podniku“, 
nás provedl Ing. Radim Vysoký. 

Celkově se návštěva společ-
nosti Rohde & Schwarz našim 
maturantům velmi líbila. Za-
městnancům firmy děkujeme za 
ochotu a plné nasazení.

Ing. Anna Chrstošová, 
Petr Klíma (4. OA)

ZahRanIční jaZyKoVě 
– VZděláVací pobyt 
V londýně

Ve dnech 23.–29. listopadu 
2015 se 20 studentů z naší školy 
zúčastnilo jazykově-vzdělávací-
ho pobytu v hlavním městě Spo-
jeného království Velké Británie 
a Severního Irska. Tento zájezd 
se mohl uskutečnit díky projektu 
OPVK a výzvě č. 56 – Vzdělávání 
v regionu Dunaj – Vltava.

První den v  Londýně jsme 
zahájili procházkou po zdejších 
památkách. Navštívili jsme Pa-
mátník Velkého požáru Londýna 
– The Monument, který připo-
míná rok 1666, kdy téměř celá 
část města lehla popelem. Odtud 
jsme došli k  historickému sídlu 
anglických panovníků Tower of 
London. Zde jsme obdivovali 
nejen korunovační klenoty, ale 
i  dobové mučicí nástroje a  vá-
lečnou výzbroj. Přes řeku Temži 
jsme se dostali díky místnímu 
Tower Bridge, mostu, který zná 
snad každý. A i když je to k neu-
věření, dozvěděli jsme se, že stačí 
pouhých 90 sekund k jeho otevře-
ní, aby mohla projet větší loď. Na 
druhém břehu Temže jsme se se-
známili se zdejší architekturou 
a došli jsme až na jeden z míst-
ních adventních trhů načerpat 
trochu té vánoční atmosféry. Přes 
Millenium Bridge jsme došli k St. 
Pau’s Cathedral, ke katedrále, kde 
se vdávala např. princezna Diana. 
Stavba studenty ohromila svou 
velkolepostí a  noblesou. Odtud 
jsme se metrem přesunuli na 
Piccadilly Circus, což je místní 
důležitá třída a  dopravní tep-
na. Studenti, zde dostali trochu 
času sami pro sebe a v místních 
obchůdcích se suvenýry pořídili 
drobnosti, které jim budou Lon-
dýn připomínat. Ve večerních 
hodinách jsme se rozdělili do 
místních anglických rodin, ve 
kterých studenti strávili 4 noci 
a  měli zde především zdokona-
lovat své jazykové schopnosti. 
Rodiny nás pohostily pravou 
anglickou večeří a studenti se se-
znamovali s novými anglickými 
rodiči pro tento týden. 

Následující den jsme se vypra-
vili na jih Anglie do přímořského 
letoviska Brighton. Ještě než jsme 
se věnovali procházkám po mole 
a  po místních plážích, zastavili 
jsme se na menší procházku po 
White Cliffs. Ten výhled stál 
opravdu za to. Došli jsme až 
k místnímu majáku, cestou jsme 
pořídili nádherné fotografie a od 

naší milé paní průvodkyně Mar-
kéty jsme vyslechli řadu zajíma-
vých příběhů. V Brightonu jsme 
mimo jiné navštívili také pod-
mořské akvárium, kde nás nej-
více zaujali žraloci, a také Royal 
Pavillion, který si nechal vystavět 
Jiří IV., stavba je inspirována ori-
entálními a indickými prvky a ve 
večerních hodinách jsme ji viděli 
překrásně nasvícenou. 

Následující dny jsme již trávi-
li v hlavním městě, také jsme se 
projeli na řece Temži a využívali 
jsme místní dopravu, ať už metro 
nebo plavbu lodí, někteří se pro-
jeli i místním double deckerem. 
Studenti navštívili místní školu, 
kde se věnovali studiu s  rodilý-
mi mluvčími a procvičovali své 
jazykové znalosti. Žáci přede-
vším ocenili interaktivní výuku, 
a i když to pro některé bylo leckdy 
náročné, museli se spoléhat jen 
na anglickou mluvu i mezi sebou 
navzájem. Část výuky probíhala 
také v  terénu a  byla zaměřena 
především na královskou část 
Londýna – the Buckingham Pa-
lace, Trafalgar Square, the  Nati-
onal Gallery, St. James’s Park, 10 
Downing Street,the Houses of 
Parliament, Big Ben, Westmin-
ster Abbey. Nemohli jsme také 
vynechat pravý anglický shop-
ping na místní Oxford Street 
a  návštěvu některých místních 
muzeí, např. Natural History 
Museum, Victoria and Albert 
Museum nebo Science Museum. 
Co by to bylo za cestu do Anglie, 
kdyby si studenti nemohli jed-
nou nohou stoupnout na západ-
ní a druhou nohou na východní 
polokouli. Samozřejmě jsme také 
navštívili nultý poledník.

Poslední den v Londýně jsme 
strávili procházkou po Camden 
Town, kolem Regent’s Canal a po 
místním parku. Dojeli jsme na 
nádraží Kings Cross Station, kde 
jsme se snažili dostat do Bradavic 
k Harry Potterovi, ale bohužel se 
nám to nikomu nepodařilo, tak 
jsme si na památku alespoň od-
vezli fotografii s  kouzelnickou 
hůlkou a šálou Harryho Pottera. 
Studenti ještě na závěr pobytu 
shlédli všechny památky z Lon-
don Eye a ve večerních hodinách 
jsme se vraceli zpět do České re-
publiky. Všem se nám pobyt moc 
líbil a doufáme, že se do Anglie 
nebo Londýna opět brzy podí-
váme, protože je zde ještě hodně 
míst, která bychom rádi navštíví-
li. Ne nadarmo Samuel Johnson 
prohlásil: „ Kdo je unaven Londý-
nem, je unaven životem, protože 
Londýn má vše, co život dokáže 
nabídnout.“ 

Mgr. Adéla Nová
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ZŠ TGM informuje
RoZsVícení Vánočního 
stRomu

Na druhou adventní neděli 
6. 12. 2015 byl rozsvícen vá-
noční strom ZŠ TGM Vimperk 
za přítomnosti starostky města 
Ing. Jaroslavy Martanové. Začá-
tek slavnosti patřil nejmenším 
školákům z  1. ročníku, kteří 
ukázali svou pohybovou kreaci 
na hudbu školní písně pod ve-
dením vyučujících Ivy Karasové 
a Dagmar Daňkové. Vystřídaly je 
děti ze školní družiny s  literár-
ním pásmem a koledami, vše pod 
dohledem vychovatelek Lenky 
Malíkové a Bronislavy Desatové. 
Roztomilý taneček vloček před-
vedli druháčci v choreografii K. 
Hromkové a M. Mondlové. 

Sníh při slavnostním rozsvě-
cování chyběl, a  tak ho alespoň 
připomněli svým vystoupením 
s názvem O sněžence a sněhu žáci 
6. B pod vedením paní zástup-
kyně D. Toušlové. Paní učitelka 
Jíňová připravila se žáky 6. roč-
níku a 8. B pěvecké vystoupení, 
jež příjemně přispělo k adventní 
náladě. Tento adventní víkend 
proběhl v mnoha rodinách v du-
chu mikulášské nadílky, a tak se 
nedivme, že tato tematika zaujala 
i žáky 7. A. V režii Dany Toušlové 
nacvičili divadelní scénku s ná-
zvem Pekelný soud s princeznou, 
kde v  závěru princezna slibuje, 
že už nebude zlá. Paní učitelka 
Nováková má ráda kouzlo Vánoc 
a také to bylo na vystoupení žáků 
z její třídy 5. B znát. Žáci 9. A, B ke 
svému vystoupení zvolili koledy, 
ale jak už to bývá u patnáctile-
tých obvyklé, pojali to po svém. 
Doprovázela je kapela složená 
z  bicích a  žesťových nástrojů, 
tedy z  žáků základní umělecké 
školy. Vystoupení s nimi připra-
vila A. Rückerová. 

Ani letos nechyběl na pro-
gramu Dramaťák paní učitelky 
I. Karasové. Jejich vystoupení 
s  názvem Těšíme se na Vánoce 
obohatilo nejen náš program, 

ale také rozsvěcování vánoční-
ho stromu města Vimperk při 
zahájení adventu. Mluvené slovo 
vystřídal milý taneček hvězdi-
ček a zvonečků v podání dětí ze 
3. tříd, jež připravily paní učitel-
ky J. Ondřejová a J. Frčková. A to 
už se slavnostní program chýlil 
k  závěru. Ten patřil zpěvákům 
2. stupně pod vedením D. Rücke-
rové a vystoupení mažoretek Kla-
peto s náčiním flag vedoucí Alž-
běty Rückerové v choreografii na 
píseň Merry Christmas . A právě 
mažoretky vánoční strom školy 
v letošním roce rozsvítily. Hned 
poté se obloha rozzářila mnoha 
světly ohňostroje, jenž žákům 
školy věnují rodiče a vedení školy. 
Nepatří sice k tradicím českých 
Vánoc, ale vytvořil světelnou 
tečku nejen za adventním neděl-
ním podvečerem, ale i za rokem 
oslav 85. výročí založení ZŠ TGM 
Vimperk.

Adventní neděle proběhla za 
výrazné podpory Rady rodičů 
ZŠ TGM. Pro přítomné připra-
vili rodiče občerstvení v podobě 
teplých nápojů a domácího peči-
va. Patří jim za to obrovský dík za 
péči, kterou přípravě naší advent-
ní neděle věnovali.

V adventním období také při-
mýšlíme o těch, kteří by potřebo-
vali naši pomoc. Žáci školy, rodi-
če i  zaměstnanci věnovali cha-
ritativním účelům vlastnoručně 
vyrobené předměty, jejichž pro-
dejem jsme získali částku 2 312 
Kč, jež bude poukázána na konto 
Paraple a psí útulek. Všem, kte-
ří své výrobky na akci věnovali, 
mnohokrát děkujeme, děkujeme 
také těm, kteří tuto charitativ-
ní koupí vyrobeného předmě-
tu podpořili. Poděkování patří 
také všem organizátorům z  řad 
zaměstnanců školy, vyučujícím, 
rodičům a  v  neposlední řadě 
studiu Epigon, jenž se postaral 
o ozvučení školního programu.

Mgr. Dagmar Rückerová

na chVIlKu šKoláKem
V  pondělí 7. prosince 2015 

od 9. 30 do 11. 00 proběhlo 
v  ZŠ Vimperk, Smetanova pro 
zákonné zástupce předškoláků 
a samozřejmě budoucí prvňáčky 
projektové dopoledne s názvem 
„Na chvilku školákem“.

Všichni přítomní dospělí 

i  všechny děti si mohli společ-
ně prohlédnout pavilóny školy, 
děti si vyzkoušely roli prvňáčka 
a  mohly se seznámit s  budoucí 
paní učitelkou. Všichni navští-
vili hodiny nových nepovinných 
předmětů, kde se zapojili do ryt-
mického tance s našimi nejmen-
šími žáky a shlédli krátké vystou-
pení malých gymnastek. Podívali 
se také a zasoutěžili si v krásných 
prostorech školní družiny.

Dopoledne v naší škole se všem 
účastníkům velmi líbilo a všichni 
se těšíme na další setkání u zápi-
su dětí do 1. tříd, tentokrát s ná-
zvem „Karneval“.

Mgr. Vladan Pokorný

Výroční členská schůze zahrádkářů
Výbor ZO ČZS 

ve  V i mp erk u 
oznamuje všem 
svým členům, že 
výroční členská 
schůze základ-
ní organizace se 

uskuteční dne 28. ledna 2016 
od 15.30 hodin v  salonku re-
staurace stadion (Hamajda) 
ve Vimperku. Schůze se koná 
u příležitosti 50. výročí založení 
zahrádkářské organizace ve Vim-
perku. Na schůzi bude provedena 
kontrola členských průkazů, pro-

dávány členské známky a vydány 
Rukověti zahrádkáře a kalendáře 
pro rok 2016. Pro všechny členy 
ZO je připraveno občerstvení. 

Výbor základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 
ve Vimperku přeje všem svým 
členům a  ostatním příznivcům 
zahrádkaření do roku 2016 pev-
né zdraví, klid, pohodu a mnoho 
pěstitelských, osobních i pracov-
ních úspěchů.

Za výbor ZO ČZS ve Vimperku 
Dr. Vojtěch Vlček, předseda
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Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
1. máje 268, 385 01 Vimperk, tel., fax: 388 41 20 17
e-mail: zstgm@centrum.cz, www.zstgmvimperk.cz

Základní škola T. G. Masaryka vzdělává žáky z Vimperka i okolí od roku 1930. • Vzdělávání žáků 
probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM Vimperk. • Žáci 1. – 4. ročníku se vzdělá-
vají v budově školy Pražská 167, žáci 5. – 9. ročníku v budově 1. máje 268 • Žáci 1. – 5. ročníku 
mohou navštěvovat školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:10 • Škola má k dispozici 
vlastní školní jídelnu, která nabízí své služby žákům, zaměstnancům školy i ostatním občanům 
Vimperka • Žáci 1. – 4. ročníku mohou využívat nabídky svačin v podobě dotovaného školního 
mléka, mléčných výrobků a ovoce, v budově 1. máje je o velké přestávce zajištěn prodej svačin 
a nápojů • Při škole pracuje Školská rada TŠ TGM Vimperk • Rada rodičů ZŠ TGM složená ze 
zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd se organizačně i finančně podílí na školních i mimo-
školních akcích, ve spolupráci s SR ZUŠ Vimperk pravidelně pořádá ples mažoretek a dechového 
orchestru • Do Rady žáků ZŠ TGM jsou voleni zástupci jednotlivých tříd • Škola vydává občasník 
KOLEM ŠKOLY (KOŠ) • ZŠ TGM Vimperk pořádá tradičně pro žáky, rodiče i vimperskou veřejnost 
vánoční a letní školní slavnosti • Škola je spolupořadatelem celostátních závodů v soutěží v bě-
žeckém lyžování, snowboardingu a mažoretkovém sportu

Školní psycholog
Činnost školního psychologa byla na škole zahájena ve školním roce 2009-10 a je financována  
z evropských fondů. Práce psychologa je zaměřena na pomoc dětem, rodičům i pedagogům  
v oblasti školní práce, tvorby třídního kolektivu, popř. osobních problémů. 
Dva asistenti pedagoga pomáhají žákům zvládnout učivo při hodinách i při přípravě na vyučování

Projekty školy
Škola nanečisto – pro budoucí žáky 1. tříd
Projekt 1/9 – zaměřen na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku
Adaptační kurz – pro žáky 6. ročníku
Naše město – pro žáky 6. ročníku
Jazykové dvoudenní – pro žáky 8. ročníku
Nebojte se střední školy – pro 9. ročník
Zvládnu to – pro vycházející žáky
Den Země – pro všechny žáky školy
ZŠ TGM je partnerskou školou Centra pro jazykové vzdělávání ELEC, které zajišťuje mezinárodně 
uznávané jazykové zkoušky

Sport
Lyžařský výcvikový kurz – pro žáky 7. ročníku
Plavecký kurz – žáci 3. a 4. ročníků
Žáci školy se pravidelně účastní sportovních olympiád a turnajů v kolektivních sportech a dosahu-
jí velmi dobrých výsledků na okresní, krajské a mnohdy i republikové úrovni.
Partnery školy v oblasti sportovní činnosti jsou oddíly SKI Šumava, SNOWRIDERS, HC Vimperk, 
oddíl kopané TJ Šumavan Vimperk, oddíl gymnastiky

Kurzy pro rodiče
Kurz zaměřený na práci s počítačem (dle zájmu)
Kurz anglického jazyka (dle zájmu)

• Škola spolupracuje s PPP Prachatice, pro žáky s dys poruchami zajišťuje hodiny reedukace, 
umožňuje logopedickou péči v budově školy

Aktivity školy a zájmové útvary
Sportovní třídy 6. – 9. ročník (škola spolupracuje 

se sportovními oddíly SKI klub Šumava, Snow-
riders , HC Vimperk)

Lyžování (Skiraplé) 1. – 5. ročník
Basketbal  5. – 9. ročník
Volejbal 5. – 9. ročník
Soubor mažoretek 1. – 9. ročník,  soubor je ote-

vřen i pro dívky z ostatních ZŠ, SŠ, SOU , od r. 
2013 přípravka pro dívky z MŠ

Dramatický soubor 1. – 9. ročník
Pěvecký kroužek při ŠD
Dovedné ruce při ŠD
Kroužek Jaroslava Foglara při ŠD
Škola nabízí kroužky cizích jazyků a práce na po-

čítači dle zájmu dětí 

Volitelné a nepovinné předměty
Náboženství
Informatika
Domácnost
Německý jazyk
Anglický jazyk
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Vaše děti se mohou od první třídy učit prvním anglickým slovíčkům.  
Věnovat se intenzivně sportu  

(chlapci fotbalu a florbalu, dívky gymnastice a rytmickému tanci).  
Výuka probíhá v moderním příjemném prostředí  
za pomoci interaktivních informačních technologií. 

V počítačových učebnách se Vaše odrostlejší ratolesti mohou naučit  
více než jen základy práce na PC. 

   

     

Z Á P I S 
DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SMETANOVA 405 

Zápis se koná v prostorech hlavních pavilónů školy: 
v pátek   5. února  od 13. 00 do 17. 00 hodin 
v sobotu  6. února  od 9. 00 do 11. 00 hodin 

ZÁPIS JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ 
 OD 1. 9. 2009 DO 31. 8. 2010 

RODIČE S SEBOU PŘINESOU SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!!! 

„VELKÝ ŠKOLNÍ KARNEVAL“ 

Děti, můžete přijít v maskách. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA VIMPERK 
 
Naše  škola dlouhodobě navazuje na  tradici  kvalitního  vzdělávání,  které bylo pro  české  školství  vždy  typické. 
Využíváme  veškeré  technologie,  které  mají  v moderním  vzdělávání  své  opodstatnění,  a  neváháme  do  nich 
patřičně investovat. Při tom všem si uvědomujeme, že ke zdravému vývoji vzdělaného člověka patří nejenom 
znalosti  získané  při  výuce,  ale  také  pohyb  a  sport.  Tyto  priority  se  snažíme  rozvíjet  a  neustále  vylepšujeme 
podmínky pro jejich naplňování. 
 
Vnitřní rekonstrukce 
Na prvním i druhém stupni průběžně probíhá rekonstrukce odborných učeben i kmenových tříd. Pozornost je 
věnována nejen výměně nábytku a podlah ale  i obnově výukových pomůcek.  Jedná se o  interaktivní  tabule, 
tablety, moderní mikroskopy, zvukové systémy pro výuku cizích jazyků, apod. 
 
Vnější rekonstrukce 
V září 2015 byla dokončena rekonstrukce všech pavilonů školy zahrnující výměnu oken, zateplení obvodového 
pláště a novou fasádu. Akce, kterou vyvrcholilo dlouholeté úsilí, byla hrazena z finančních prostředků Města 
Vimperk a částečně z dotace z evropských fondů. 
 
Volitelné předměty 
Ve volitelných předmětech Sportovních her žáci rozvíjí své sportovní nadání. Věnují se především pohybovým 
schopnostem v hodinách  se  zaměřením na gymnastiku,  rytmický  tanec a  fotbal. Hudebně  zaměřené děti  se 
mohou své zálibě věnovat v hodinách Sborového zpěvu. 
 
Tělovýchova a sport 
Jak  bylo  předesláno  v úvodu,  představuje  i  tato  oblast  jednu  z priorit  vzdělávání  na  naší  škole.  Množství 
soutěží, kterých se úspěšně zúčastňujeme nebo je sami pořádáme, je toho důkazem. Materiálové vybavení je 
neustále obnovováno a obě tělocvičny i jejich zázemí mají za sebou rozsáhlou rekonstrukci. 
 
Školní družina 
V příjemném  prostředí  školních  družin  se  děti  skutečně  nenudí.  Množství  akcí,  které  pro  ně  vychovatelky 
pořádají,  je  obdivuhodné.  Jedná  se  o  sportovní  turnaje,  tematické  diskotéky,  tvořivé  dílny,  atd.  Vybavení 
moderní technikou typu karaoke nebo XBOX 360 je pro děti příjemným zpestřením. 
 
Granty 
Snažíme se maximálně využívat dostupné grantové prostředky a dbáme na jejich účelné využití. Kromě těch 
na materiálové vybavení jsme úspěšní i při získávání financí na vzdělávání našich žáků i pedagogů. V letošním 
školním  roce  se  jedná  například  o  projekt  na  zvýšení  jazykových  dovedností,  v rámci  kterého  účastníci 
absolvovali několik jazykových pobytů v zahraničí. 
 
Spolupráce 
Spolupracujeme s dalšími subjekty věnujícími se výchově a vzdělávání mládeže. Ve Vimperku je to především 
Správa NP  Šumava,  kde  jsme partnerskou  školou.  Přímo  v budově naší  školy  pak  sídlí Dům dětí  a mládeže, 
v jehož zájmových útvarech působí i učitelé naší školy. 
 
Webový servis 
Kvalitní  web  považujeme  za  samozřejmost  a  věnujeme  mu  maximální  pozornost  a  péči.  Každý  týden 
zveřejňujeme množství příspěvků z činnosti naší školy. V tomto roce prošel náš web kompletní rekonstrukcí, 
která umožnila rychlejší umísťování aktualit a přehlednější grafické rozhraní. 
 

www.zsvimperk.cz 
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Pěšky ze Zdíkova  
do Santiaga de Compostela 2

Jak si tak přemýšlím, kudy dál 
půjdu, tak za okny Innsbruckého 
pohodlí mi padá několik centi-
metrů bílého prašanu. No nic, 
sbalím se, dostanu knížku na 
cestu a vykračuji si to směr Lan-
deck. Celý den se mi jde krásně 
a na varování předpovědi počasí, 
že má přituhnout, neberu ohle-
dy. Trošku si prodlužuji chůzi, 
protože nemůžu najít nic vhod-
ného na spaní. Až při stmívání 
vidím z  dálky posed. Cestu mi 
ještě znepříjemňuje 1,5m hlubo-
ký říční kanál. Batoh hodím na 
zem. Slezu dolů a už už se málem 
válím v  potoce. Zatracený led. 
Opatrně beru batoh do rukou, 
rozkročuji se přes potok a hbitě 
ho vyhazuji na druhý břeh. Posed 
se mi zdá velice hezký. Ještě ob-
cházím dokola včelín. Zamčeno. 
No nic. Ulehám na posedu. Zase 
nohy venku. Krásně se mi spí. 
V tom mě vzbudí, jako by někdo 
nade mnou byl. Beru pepřák do 
ruky a čelovku do druhé. Poma-
loučku otevírám zip. Nikde ni-
kdo. Za chvíli slyším auto. Vyle-
zu ze spacáku a vidím dva chlapi, 
očividně myslivce. Mávám na ně, 
že jsem jen nocležník. Vysvětluju 
jim, že jsem poutník. Jdou lovit 
pitomci, tak si ve 23.30 balím 
saky paky a  jdu chvilku noční 
pochod. Cestou mi začíná být 
pekelná zima a cítím obrovskou 
únavu. Měsíc mi svítí krásně na 
cestu. Nic vhodného nemůžu na-
jít, tak se rozhoduji rozložit kari-
matku na zem a spát. K ránu už 
mi budí zima a nemůžu se zahřát. 
Tak vstávám a razím dál ještě za 
tmy. Než se pořádně zahřeju, tak 
se ozývá ukrutná bolest v prstech 
u nohou i na rukou. To je vlastně 
dobrý znamení, že je vše v  po-
řádku. Za chvíli jakoby mi někdo 
slyšel, nacházím rukavice, tak je 
nasunu na ty moje a šlapu dál. Po-
řád čekám na sluníčko, protože 
jdu pořád na druhé straně údolí. 
Můj kamarád je jen temný, chlad-
ný stín. První hřejivé paprsky mi 
dopadají na víčka až kolem 14 ho-
diny. Cítím, že bude chladná noc, 
tak si hledám místo na přespání 
dříve. To není jen tak. Suchý les, 
aby byl ne moc vysoko ani ne moc 
nízko. Nahoře je sníh a  u  vody 
bývá největší zima. Nacházím 
takovou stráň, před kterou je la-
vička. Sednu si na ní a tak dlouho 
zdravím kolemjdoucí až si začnu 
povídat s jednou babičkou, která 
mi nakonec navrhuje přespání. 
Jak Vám to bylo krásné. Hned 
jsem vzpomínal na svou babičku, 
když mi krájela chleba s marme-

ládou na obdélníčky a já si je má-
ček v kakau. Dozvídám se něco 
o těžkém životě za Hitlera, a co 
se jedlo za jídlo. Krupičná kaše 
na husto, na pekáč se nechá vy-
chladnout, pak nakrájet a osma-
žit. To musím doma zkusit. Do-
stávám housky na cestu, loučím 
se a jdu dál. Celý den lesní cesta. 
Paráda. Jde se krásně. 

Procházím švestkovým krajem 
a všude po loukách a sadech jsou 
dřevěné boudičky. Ideální pro 
spaní. Avšak já jdu dál. Přicházím 
k turistickému přístřešku, který 
má střechu a  je krytý ze dvou 
stran dřevěnou ohradou. Ulé-
hám. Zima už mi budí v 1 ráno 
a komfortu spaní deklarovaném 
na mém spacáku do -15 už moc 
nevěřím. Každou půl hodinu se 
různě hýbu, zadýchávám spacák 
a třu se rukou o stehna. Takhle 
střídavě po asi půl hodinách až 
do rána. Ráno chvíli běhám sem 
tam a vlastně to není tak hrozné 
jako po vyhnání z  posedu. Asi 
už si zvykám. Přichází nečekané 
problémy. Zmrzlá voda, zmrzlý 
sýr, marmeláda i  chleba. Prvně 
testuji své návleky, vlastně kama-
še na 20cm sněhové přikrývky. 
Začínám jít výše. Teď jsem něco 
kolem 1000m. n. m. Rozhoduji se, 
že ze St. Anton nastoupám ještě 
kousek výše a pořádně se připra-
vím na průsmyk, ze kterého mám 
trochu obavy. Na stezce je zákaz. 
Asi, že padají kameny nebo co. 
Nerozumím a jdu dál. Krásná les-
ní cesta lemující skály a údolí. Do 
kopce se občas zakrajuje horský 
potůček a musí se jít opatrně po 
skelně lesklých kamenech. Občas 
i přes dřevěné mosty zahalené do 
sněhové kapuce. Plán byl vystou-
pat ke kapličce. Modlím se, ať je 
otevřená. Nacházím jí. Hle, je 
otevřená. Ustýlám si. Zatrénu-
ji pár písniček na flétnu, přečtu 
pár řádek knížky a jdu spát. Voda 
mi zase zmrzla, tak zapaluji pár 
obětních svíček a  griluji flašku 
s  ledem. Rozehřeju se a  jdu dál 
nahoru. Už je tolik sněhu, že od-
haduji stopy ve sněhu. Po chvíli se 
motám jako vítr v bedně. Ve chví-
li, kdy používám sprostý slovník, 
protože jdu do svahu jako srnky, 
mi slyší ostřílený místní domoro-
dec a říká mi, že mám jít za ním. 
Děkuju mu, prý jednou taky pů-
jde do Santiaga. Samozřejmě se 
plazím pomaleji než on a  loučí-
me se. Přecházím hlavní silnici 
a říkám si, když tak se na ní vrá-
tím, když to bude špatný. Stopy 
zmizely úplně, ale bystrým okem 
následuji cestu vzhůru. Schody 

vytvářejí mírné vlnky na sněhu 
a snažím se přes ně stoupat vzhů-
ru. Sníh po kolena. Začíná sně-
žit. Koukám na mapu a říkám si, 
vždyť je to jenom kousek. Brodím 
se dál. Chvílema cestu ztrácím 
a nacházím. Radost a zoufalství 
se začíná střídat čím dál více. 
Občas udělám krok do prázdna 
a brodím se po pás. A to asi není 
cesta nebo jo. Hůlkama píchám 
před sebe, abych nezapadl ještě 
hlouběji. Dohrabu se na kopec, 
kde vidím trochu dál před sebe 
a podle mapy se snažím odhad-
nout kudy jít dál. Zrovna když 
potřebuju GPS, tak nemůže na-
jít družici. Hurá ať technologie 
vládne světem. Vidím plošinku, 
která je zřejmě to Mariensee, je-
zero. Píchám hůlkama jako divej 
a jakýkoliv náznak ledu vnímám 
jako slepec. Spíš se o to jen sna-
žím. Jdu radši po svahu. Občas už 
mi kouká jen hlava ze sněhového 
jezera. Zjišťuji, že jdu po tako-
vých těch zakrslých borovicích 
a  mírně se pod ně propadám. 
Přemýšlím, jak musí být svah 
nakloněný, aby se utrhla lavina. 
Přes husté sněžení vidím něco 
jako pravidelný tvar cesty. Po 
vrstevnicích vystoupám nahoru 
a už vidím lyžařský vlek. Značně 
se mi ulevuje a  šlapu přibližně 
směr vesnice. Něco kolem 1800 m 
n. m. Když potkávám skialpinis-
ty, tak si říkám, že příště půjdu 
po silnici. Při sestupování níže 
oblékám pláštěnku kvůli mokré-
mu sněžení. Na konci dne nalé-
zám turistickou chatičku volně 
přístupnou. Krb, teplo, lavičky, 
stůl. Sakra, to si fakt zasloužím. 
Díky. Další den už si to svištím 
v  mírném deštíku na Bludenz 
a  s  každým výškovým metrem 
níže je i méně sněhu až jdu bez 
návleků. V Bludenz seženu uby-
tování u kostela pod přístřeškem 
a  protože se oteplilo na 0, tak 
jsem spokojen. Setkávám se s Da-
videm, kterému jsem na interne-
tu napsal a domluvil se s ním. Zve 
mě na pivo. Dává mi rady, jak jít 
ve Španělsku a nakonec mi dává 
i  výslužku v  podobě čokolády, 
sýru a klobásek. Další den už jde 
jako po másle. Sice ještě prší, ale 
pádím si to podél dálnice až do 
Feldkirchu, kde se na mě opět 
usmívá štěstěna. Potkávám Her-
tu. Nabízí mi přespání. Díky. Plný 
stůl, plné bříškoJ. Hlásí krásně. 
Za okny je mlha. Musím trochu 
nahoru, určitě je inverze. Loučí-
me se a jdu na kopeček, kde už se 
začíná protrhávat ten zadumaný 
mléčný vzduch. Z  dálky vidím 
Lichtenštejnsko a sluníčko. Nej-
sem si jist, co vidím raději. Kolem 
mě se vynořují malá vinařství 
a z dálky vidím údolí zařezávající 

se do horských masívů a přemí-
tám, do kterého lůna mi to svede 
dále. Scházím do údolí, přes řeku 
a hle Švýcarská cedule. Přichází 
nášup nahoru opět. Přicházím 
do Wildhaus. Spím u jezírka na 
dřevěné terase. Večer si takhle 
čůrám. Koukám na hladinu je-
zírka, ve kterém září hvězdy 
i měsíc. A najednou vidím v tom 
krásném obrazu malovat hvězdu 
až na dno jezera. Ve Wildhaus 
je dům reformátora Czwinglyho 
nebo nějak tak. Tak 500 let sta-
rý. Ach ty krásné dřevěné domy 
všude okolo. Podél řeky scházím 
až ke Krumenau. Potkávám dal-
ší lidi, se kterými se bavím. Za 
hodinu je potkám v Krumenau, 
když odpočívám a zvou mi k sobě 
na přespání. Bydlí ještě dál, tak 
odmítám auto a docházím pěš-
ky. Dostávám se až na večeři 
politické partaje, kde dostávám 
wurst a nějakou tu suppe. Chjo, 
zase krásné chvíle. Snídaně s se-
bou. Zase hřejivý pocit u srdce, 
kolik je na světě dobrých lidí. 
Ale to se raději v  televizi moc 
neukazuje, kazilo by to morálku 
sledovanosti. Přes internet jsem 
si domluvil přespání u  jednoho 
chlapíka a tak se mi jde krásně až 
do Rankweill. Cestou se nechám 
pozvat i na kafčo a ochutnávám 
vánoční cukroví. V  Rankweill 
mě vítá sympaťák Sven, jako by-
chom se znali celá léta a já mám 
stejný pocit. Kuchtí opět wurst. 
Dám si pivo a kecáme až do noci. 
I bych zůstal déle, ale mám stá-
le strach z  Alp. Vycházím a  po 
cestě potkávám prvního poutní-
ka s mušlí. Starší pán co ztratil 
práci a jde dvoutýdenní pouť. Asi 
není těžší jít dva týdny nebo dva 
měsíce. Nejtěžší je udělat ten prv-
ní krok. Stoupám přes kopec. Ke 
konci dne se plazím ke katedrále 
v Einsiedeln. Plně na mě dopadá 
vánoční nálada. Vánoční trhy, 
vůně svařeného vína, dýmajících 
františků, pečeného perníku a ži-
vého orchestru hrajícího koledy. 
Prodírám se přes davy lidí a mí-
řím na klidnější místo najít úkryt. 
V klášteře čekám, až se jeptišky 
pomodlí, ale jsem netrpělivý 
a jdu dál. Po 100 metrech úkryt. 
Předpověď počasí hlásí (většinou 
je ta předpověď můj brácha nebo 
se ptám kolemjdoucích), že má 
být krásně. Rozhoduji se tedy 
přes opět kopcovatější variantu. 
O  to krásnější určitě, říkám si. 
Škrábu se přes další průsmyk, 
trocha ledu, trocha sněhu. Není 
to tak špatné. Jdu přes sjezdovku 
a kolem sjezdují lyžníci. Vedle mě 
se tyčí dva skalní masívy Mythen 
a pode mnou opět krásná inver-
ze. Nasazuji kamaše. Dolů to jde 
lépe v  hlubokém sněhu. I  když 



Vimperské noviny 1/2016  tel. 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 19 

Knihovna
Vydařené RendeZ-Vous

Ve středu 16. 12. 2015 v 17.00 
hodin se sešlo 20 čtenářek a  je-
den čtenář (přesile žen se sta-
tečně ubránil) na předvánočním 
dostaveníčku se vzpomínáním 
bývalých knihovnic.

Paní Věra Hajtingrová, Ma-
rie Kotlíková a Milada Šmídová 
vyprávěly vesele i vážně o svých 
životech mezi knihami a čtenáři. 
Studentky gymnázia – Marcela 
Šipanová, Jana Tomášková a Nela 
Zahradníková, pod vedením paní 
profesorky Jana Tláskalové, za-
zpívaly nádherné vánoční koledy 

a  písně. Pracovnice knihovny 
Jitka Přibylová přečetla několik 
ukázek s  tématikou Vánoc. Na-
konec si zúčastnění mohli za-
koupit dárečky z  pestré tvorby 
čtenářek. A bylo opravdu z čeho 
vybírat: (šperky, háčkované vá-
noční ozdoby, patchwork, kera-
mika, paličkované obrázky…). 

Setkání bylo milým a příjem-
ným zastavením v předvánočním 
mumraji a doufáme, že příští rok 
se opět shledáme nejen v období 
Vánoc, ale budeme se setkávat po 
celý rok 2016! Už teď se na Vás 
těšíme! J. Přibylová

RendeZ-Vous V KnIhoVně
MěK Vimperk – oddělení pro 

dospělé – pořádá ve středu 20. 1. 
2016 v 17.00 hodin dostaveníčko 
se spisovatelkou a cestovatelkou-
Annou Johannou Nyklovou alias 

„Babkou Ťapkou“, která přinese 
své nové příběhy z téměř opačné 
strany Zeměkoule.

 Pojďte se projít mezi literami 
a dálavami o páté! Těšíme se na 
Vás!

přIplaVal KapříK metlíK!
Středa 16. prosince byla dnem 

opravdu bohatým na události 
všeho druhu! Pro 120 dětí z obou 
základních škol to bylo setkání se 
spisovatelem Janem Opatřilem, 

který s  sebou přivezl ve svých 
knížkách kapříka Metlíka.

Dětem se vyprávění mladé-
ho autora velmi líbilo a  jistě už 
se těší na další hezké příběhy 
o kapříkovi.

ZpRáVa o Ročním sběRu 
peRel V KnIhoVně

Na jaře 2015 byla v  dětském 
oddělení vyhlášena soutěž „Lov-
ci perel“.

Děti po celý rok četly knížky 
označené perličkou, odpovídaly 
na otázky týkající se přečtené 
knížky a  za správné odpovědi 
dostávaly perličky.

Celkem se 65 dětem podařilo 
nasbírat dohromady 455 perliček, 
tj. 455 přečtených knížek. Mezi 
neúspěšnější lovce patří Vojta 
Černý (44 perel), Lucie Hudeč-
ková (48), Jindřiška Tomšovicová 
(41) a mnoho dalších.

Kromě perliček děti ještě od-
povídaly na nepovinné otázky, 
za které získávaly knihovnické 
penízky MORIONY. Během 
loňského roku se dětem poda-

řilo nastřádat takové množství 
knihovnické měny, že by jim lec-
který šetřílek záviděl… Za tyto 
MORIONY si děti na vánoč-
ním bazárku nakoupily dárečky 
a  sladkosti, které nám darovali 
vimperští podnikatelé. Díky pa-
tří obchůdkům paní Pichlerové, 
p. Štěrbové, p. Martanové a dal-
ším a dalším …

Také děkujeme paní Šmídové, 
která nám našila krajkové pytlíč-
ky na perly, a paní Černé, která 
napekla dětem perníčky.

Vážíme si všech, kteří nám 
pomáhají probudit v dětech zá-
jem o knížky. Soutěž pokračuje 
i v letošním roce a budeme rádi 
za každou drobnost, kterou nám 
přinesete do Vánočního bazárku 
2016.

E. Buryánová

Kurz základní ovladatelnosti psa
Kynologický klub Vimperk po-

řádá kurz základní ovladatelnosti 
psa.

Kurz je vhodný pro štěňata od 
4 měsíců věku a všechny začáteč-
níky. Kurz bude probíhat na ky-
nologickém cvičišti ve Vimperku 
od neděle 20. 3. 2016 a skládá se 

ze šesti lekcí. Vždy každou neděli 
od 9 do 10 hodin. Počet účastní-
ků je omezen na max. 10 psů.

Podrobnější informace a  při-
hlášky získáte na adrese:

Smid.michal1979@gmail.com 
nebo tel. 702 007 562

Michal Šmíd, DiS.

v  tomto zmrzlém sněhu mám 
pocit, že každou chvíli ztratím 
kolena. Přicházím do Schwy-
zu. Za každým průsmykem lidé 
hovoří a  zdraví trochu jinak. 
Zajímavé. Z  pozdravu „Grutzi“ 
na „Gruetzivoll“. Občas slyším 
i francouzské „Merci„. Ke konci 
dne mi překazí plány Stefanie 
a spím u ní. Zase sýry, víno. Ach 
ty dlouho zrající sýry. Le-Gruyer, 
Bergkase, Tilsiter….

Jdeme k Adimu. Kámoš, pilot, 
hudebník. „Cofeeschnaps?“ Jas-
ně, že jo. Jemně obarvená voda 
kafem, do které si přileje trochu 
slivovice a kostka cukru. Dobré. 
Hraje na akordeon, na basu, jó-
dluje,… Sranda večer. I já zkusím 
basu, ale spíše se držím flétničky 
a připravuji Vánoční překvapení. 
Ráno se mi hůře vstává a přes je-
zero jedu lodí. Pokračuji po sva-
hu až ke Stansu. Cestou míjím 
kostel, ve kterém se za pár hodin 
koná adventní koncert, a zklama-
ně pokračuji dále. Další den jdu 
do 12 hodin. Vidím kostel sv. Ja-
kuba a tak si říkám, že když je to 
Svatojakubská pouť, že bych tam 
měl zajít. Z  dálky slyším zpěv. 
Hurá. Vlezu dovnitř. Amen a ko-
nec. Hm. Dávám aspoň razítko 
do credenciálu. Venku nahazuji 
batoh a přichází ke mně kluk. Je-
remias. Zve mi na kafe. Nejdřív si 
říkám, sakra, takový zdržení při 
obědě. No tak jo. Byla mi předsta-
vena celá familie a nakonec holky 
i  jódlovaly jen pro mě. Pozvání 
na oběd jsem také neodmítnul. 
A  když už jsme se takhle sran-
dovně potkali, tak sem u  nich 
i  rovnou přespal. Zase vypráno 
a zase mi hřálo u srdce. Cestou 

občas vyřežu do kůry srdíčko, 
a když si ho někdo zaslouží, tak ho 
daruji. Tady bylo na místě. Ráno 
nandávám pláštěnku. Už mám 
promyšlený systém, jak zůstat 
v suchu. To je asi to nejdůležitěj-
ší. Avšak i tak tento den se zapsal 
do dne „blbec“. Déšť, problémy 
najít ubytování (žádní dobří lidé, 
žádný turistický přístřešek), če-
pici jsem ztratil (Jak Tom Hanks 
ztratil Wilsona, ten míč, ve filmu 
Trosečník, tak jsem se přesně 
cítil já... moje čepice s  bambul-
kouL), no a do toho píšu bráchovi, 
jak je to super a zdraví v pohodě 
a v 1 ráno jsem vrátil celý svůj ob-
sah žaludku na reklamaci. Další 
den držím půst a  jdu přes další 
průsmyk, naštěstí ne tak vysoký 
a končím už ve 12 hodin odpo-
ledne, stavím stan a spím až do 
dalšího dne. Udělal jsem dobře 
a  vstávám pln energie. Cestou 
si opět domlouvám ubytování 
dopředu a na slunečné straně je-
zera jdu směr do Interlaken. Bri-
enz, Brienzwill a další vesničky, 
ve kterých je spousta krásných 
starých domů a dřevařská práce 
zůstává stále živá. V  Interlaken 
zůstávám u jedné paní, která mi 
udělala z čerstvého mléka kakao. 
Poskytla mi počítač a u krbu do-
pisuji další část mé cesty. Myslím 
na svou rodinu. Myslím na to, 
proč vlastně jdu. Myslím na to, 
kde strávím letošní Vánoce. Přeji 
Vám krásné Vánoce. Možná, že 
někoho budou zajímat i  videa, 
tak můžeš dát informaci o  tom 
https://caminotommarko.word-
press.com/ blogu. 

Tomáš Marko

Akce  
MO STP VIMPERK 

 

Hydroterapie Waldkirchen: 
(člen 350 Kč, nečlen 420 Kč): 
16. 1., 6. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5. 

 Odjezd 8,00 hod, z autobuso-
vého nádraží

LEDEN: 26. 1. 2016 – VČS ve 
13.00 hodin v MěKS

ÚNOR: 14. 2. – 21. 2. 2016 
WELLNESS POBYT v Sezimovo 
Ústí. Cena 4  800–5  000 Kč 

BŘEZEN: Turnaj tří měst 
v bowlingu – Volary. 

DUBEN: Vycházka Hrabický 
okruh od 14,00 hodin. 

Pedikura rok 2016 – 28. 1., 
25. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6. 
Objednávky u  p. Důrové – tel.: 
 724 733 127.

•	 Podrobnosti	 k  plánovaným	
akcím (konkrétní místo pobytu, 
termín, částka, odjezd) bude vždy 

upřesněn ve skříňce MO STP 
umístěné u  městské knihovny 
(bývalá Lesnická škola), ve Vim-
perských novinách a  bude vy-
hlášen Vimperským městským 
rozhlasem. 

•	 Platby	 na	 akce	 se	 vybírají	
každou první středu v  měsíci 
v MěKS od 9,00 do 11,00 hodin. 

•	Přihlašování	akcí:	p. Bendová	
M., p. Novotný Fr., platby na akce 
přijímá p. Bendová.

•	č.	telefonů	MO	STP	–	
723  141  281 p. Bendová, 
602  837  762 p. Novotný, 
723  135  588 p. Zwettlerová.

•	Zdravotní	pojištění	na	pořá-
dané akce v zahraniční si zajišťuje 
každý účastník sám. Za pojištění 
si zodpovídá každý účastník sám!

MO STP VIMPERK
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Blahopřejeme 

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea  
v měsíci prosinci:

Josefa Janoudová,
Helena podskalská,
petr Šafář,
Jana Dvořáková,
Štěpán Kříž,
Jaromíra Kučerová,
antonín piskač,
Josef Bednařík,
marie Červená,
Božena lišková,

Vlastimil Kučera,
eva Králová,
růžena Kačuriková,
Václav linhart,
Josef Kouba,
Dagmar Valešová,
marie Toušková,
Františka Dolejší,
ludmila Beutlbergerová.

O druzích piv
pivo pšeničné
Pivo pšeničné (německy zvané 

Weizenbier nebo též Weissbier) 
je pivo vařené z podílu ječného 
a pšeničného sladu, obvykle síly 
11°–14°. Barvy je obvykle světlé, 
ale může být i  polotmavé nebo 
tmavé. Světlá pšeničná piva bý-
vají osvěžující lehce ovocné chuti 
s banánovou vůní. Pšeničné pivo 
je pivo tzv. svrchně kvašené, kdy 
pro kvašení se používají kvasin-
ky vrchního kvašení. Pivo bývá 
lehce zakalené, hořkost je nízká.

Historicky se dokládá, že toto 
pivo mělo původ v  českých ze-
mích, odkud ještě ve středově-
ku přešlo do Německa (Bavor-
ska). Dříve bylo také nazýváno 
pivem“bílým“ (pivem „červeným“ 
pak bývala nazývána pozdější 
piva ječná).

Z dnešního pohledu pivo pše-
ničné také skutečně je pivo ně-
mecké. Ve světové nomenklatuře 
naleznete více druhů: jihoněmec-
ký kvasnicový Weizen, německý 
lehký Weizen, ale i  jantarový 
nebo tmavý Weizen.

V  posledních letech se stalo 
dosti populární i u nás a nabízí jej 
jak některé větší průmyslové pi-
vovary (prvním byl Náchod), tak 
zejména některé minipivovary.

Šumavský pivovar Vimperk 
uvařil Vimperské pšeničné 11° 
již na léto 2011 a od roku 2012 je 
v pravidelné letní nabídce v síle 
12°. Pivo se stalo velmi oblíbené 
pro svoji specifickou chuť a svě-
žest.

Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk

Očima Jaroslava Pomezného
•	 Se zájmem veřejnosti se 

setkala výstava fotografií Foto 
klubu Vimperk, která v  průbě-
hu prosince probíhala v  galerii 
„U šaška“ v předsálí MěKS. Pěti-
ce fotografů, Jan Tláskal, Jaroslav 
Frajkor, Karel Krejčí, Pavel Hyksa 
a  František Boška na 30 zdaři-
lých fotografiích umístěných na 
13 panelech zachytila svými ob-
jektivy šumavskou přírodu, její 
rašeliniště, jihočeské kulturní 
památky nebo podzimní výlovy 
jihočeských rybníků. Výstava 
měla za cíl připomenutí 14. vý-
ročí trvání fotoklubu a zpříjem-
nit chvíle oddechu uprostřed 
každodenního shonu.

•	   Slibně se rozjíždí sekce 
biatlonu Fischer Ski klubu Šu-
mava. Dvacítka žáků a  dorostu 
je dle informace trenéra Jiřího 
Mánka velice dobře připravena 
na premiérovou sezónu. Kate-
gorie žáků pravidelně trénují 
v  areálu na Vodníku střelbu ze 
vzduchovky, dorostenci zase na 
střelnici v Hradčanech u Čkyně 
střílí z  malorážky. Samozřej-
mostí je i fyzická příprava v tělo-
cvičně i v terénu. Je velká škoda, 
že vzhledem k absenci sněhu se 
19. 12. nekonal historicky první 
biatlonový závod na Vodníku, 
ve kterém se chtěli mladí biat-
lonisté představit vimperským 
příznivcům. Vedle běžeckého ly-
žování má i biatlon velkou šanci 
navázat na úspěchy předchůdců 
z 60. až 80. let minulého století, 
kde se této lyžařské disciplíně 
s trochu jiným názvem a náplní 
na Šumavě dařilo a  Vimperáci, 
například František Dolejší nebo 
Ladislav Volf starší, patřili k čes-
koslovenské špičce. Držme jim 
proto  palce, ať jim to fičí, mají 
přesnou mušku, hrají prim ve 
svých kategoriích.

•	 „Jsme tady a něco umíme..“, 
byl seriál prezentací a putovních 
výstav výtvarných prací, korál-
kovaných dekorací, užitkových 
a ozdobných keramických výrob-
ků klientů vimperského spolku 
Slunečnice. Spolek se představil 
v říjnu v prostorách vimperského 
TS na náměstí Svobody.

•	 V  sobotu 19. 12. se v  tělo-
cvičně ZŠ Smetanova konal již 
14. ročník vánočního turnaje  

„O zlatou vánočku“, který pořádal 
oddíl stolního tenisu TJ Šumavan 
Vimperk. Za zelené stoly se síť-
kou se postavili hráči 12 oddílů 
hrajících na Prachaticku okresní 
přebor nebo soutěž. Stolní tenis-
té z Vimperka, Prachatic, Zalez, 
Rohanova, Svaté Maří, Netolic 
a Lhenic svedli na osmi stolech 
velké i malé tělocvičny zajímavé 
boje ve dvouhrách, ze kterých 
vyšla finálová čtyřka, Šumavan 
Vimperk „A“, Svatá Maří, Neto-
lice a Lhenice, v  současné době 
vedoucí týmy okresního přeboru 
I. Zde se nejlépe dařilo hráčům 
Šumavanu „A“ a Svaté Maří, kte-
ří se utkali ve finálových bojích 
o  vítězství a  které byly, až do 
posledních chvil velice vyrovna-
né, což ocenili diváci potleskem. 
Nakonec poměrem 5:3 zvítězili 
Vimperští, ve složení Vojtěch 
Rejšek, Jiří Hyka, Zdeněk Kortus 
a Luděk Pavlíček, kteří si tak po 
osmi letech čekání na vítězství 
odnesli „křišťálový pohár“ a obří 
vánočku. Velký skok udělali hrá-
či Svaté Maří, když z  loňského 
šestého místa se posunuli na 
druhou příčku. Třetí místo pat-
ří TJ Netolice. Potěšitelné bylo, 
že se rozšířil počet hrajících žen 
v turnaji. Ke Kláře Honalové z SK 
Rohanov se letos připojily Iveta 
Patryová Šumavan „C“a Iveta Fi-
šerová TJ Netolice. Hrály velice 
dobře a byly oporou svých týmů. 
Ceny vítězům předala starostka 
Ing.  Jaroslava Martanová spolu 
s  předsedou TJ Šumavan Libo-
rem Kudláčem a  ředitelem tur-
naje Jiřím Hykou. Oddíl stolního 
tenisu děkuje touto cestou Městu 
Vimperk a  všem sponzorům za 
významnou podporu vánočního 
turnaje. 

•	 Příjemným zastavením ve 
vánočním shonu bylo 22. 12. 
v dolní části sportovního areálu 
na Vodníku setkání mladých ly-
žařů Fischer Ski klubu Šumava, 
kteří si zde připomněli tradice 
a zvyky českých Vánoc, zazpívali 
koledy a  vánoční písně a  vlast-
noručně vyrobenými jedlými 
ozdobami připravili Ski klubový 
vánoční stromek pro lesní zvířát-
ka. Nechybělo ani sladké mlsání 
a teplé nápoje. J. Pomezný 

Poděkování
Poděkování  sponzorům za finanční a věcnou podporu do turnaje 

ve stolním tenise o Pohár Zdravotnické záchranné služby Jčk, pořáda-
ném dne 28. 11. 2015 v tělocvičně II. ZŠ ul. Smetanova (KIA, Pizzeria 
Marco, Coop Vimperk, Klematek, Sport Marek, Farma Fiala, Pražírna 
Hrunek, buldoczek.cz, happyhemp.cz, Farma Fiala,  Dárek pro kocou-
ra, NP Šumava). Filip Černý DiS - zdrav. záchranář ZZS Jčk
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Kulturní přehled Vimperk
kino Šumava Vimperk

pátek 8. 1. 2016, 19.00, měkS
pRo nIc Za nIc

Divadelní komedie v podání Spolku divadelních ochotníků Tyl 
Netolice.
Divadelní představení, vstupné 70 Kč

středa 13. 1. 2016, 17.00, měkS
setKání se staRostKou na téma beZpečné 
město

Hosté Peter Macorlík, vrchní strážník městské policie, 
Bc. Kamil Podzimek z občanského sdružení Prevent.

středa 20. 1. 2016, 19.00, měkS
taneční pRo dospělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka

čtvrtek 21. 1. 2016, 10.00, měkS
poetIKa česKého fIlmu

Vimperská akademie seniorů.
Pouze pro přihlášené.  

neděle 24. 1. 2016, 18.00, měkS
tančíRna

Taneční škola Tomáše Gaudníka.

pondělí 25. 1. 2016, 15.30, měkS 
ZastupItelstVo města VImpeRKa

středa 27. 1. 2016, 19.00, měkS
taneční pRo dospělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka.

čtvrtek 28. 1. 2016, 19.00, měkS
toulání po VImpeRsKé hIstoRII

Starý Vimperk očima 
Romana Hajníka
Velkoplošná projekce 
fotografií, beseda,  
vstupné dobrovolné

sobota 30. 1. 2016, 15.00, měkS
dIsKoples

Těší se šašek Vašek a šášule Bambule.
Hudebně zábavná show pro děti, vstupné 50 Kč

přIpRaVujeme
pátek 19. 2. 2016, 20.00, Zlatá Hvězda
PLES MĚSTA VIMPERKA

čtvrtek 3. 3. 2016, 19.00 MěKS
DROBEČKY Z PERNÍKU
Hrají: Stašová, Daňková, Gebouský a další.

úterý 5. 1. 2016, 20.00 
dheepan 

drama / Francie, 2015, 109 min, 
režie: Jacques Audiard 
Hrají: Vincent Rottiers, Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari 
Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Marc Zinga, Franck 
Falise, Sandra Murugiah, Jana Bittnerová, Tassadit Mandi
Uprchl před konfliktem na Srí Lance, ale válka si ho našla na 
předměstí Paříže. 

úterý 12. 1. 2016, 20.00  
od calIGaRIho K hItleRoVI 

dokumentární / Německo, 2014, 114 min
Režie: Rüdiger Suchsland 
Předloha: Siegfried Kracauer (kniha) 
Dokumentární výprava do časů Výmarské republiky, jedné 
z nejpodstatnějších etap světové kinematografie. 

kino Šumava Vimperk
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KAVÁRNA VE SKÁLE

Knihovna

úterý 19. 1. 2016, 20.00   
VIctoRIa 

drama / Německo, 2015, 140 min
Režie: Sebastian Schipper 
Hrají: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, 
Max Mauff, André Hennicke, Martin Goeres, Ernst Stötzner, 
Anna Lena Klenke, Adolfo Assor, Philipp Kubitza 
Namísto mátožného opileckého rána adrenalinová jízda 
metropolí, namísto kocoviny boj o holý život. 

úterý 26. 1. 2016, 20.00    
peRleŤoVý KnoflíK

dokumentární / Chile / Francie / Španělsko, 2015, 82 min
Režie: Patricio Guzmán 
Zlomky vzpomínek, strhující scenérie a vizionářské pohledy 
do hlubin kosmu se skládají v podmanivý celek, podbarvený 
autorovým emotivním komentářem.

středa 20. 1. 2016, 17.00
RendeZ-Vous V KnIhoVně

Autorské čtení s oblíbenou cestovatelkou a zapisovatelkou 
Annou Johannou Nyklovou alias „Babkou Ťapkou“.

pátek 22. 1. 2016, 20.00 
matuRItní ples mI4

pátek 29. 1. 2016, 20.00
RůŽIčKoVý ples

středa 6. 1. 2016 v 19.00
phdR. ladIslaV čepIčKa: meyeRoVo sKlo

V. díl cyklu Vimperský průmysl, obchod a živnosti v běhu věků.  

středa 13. 1. 2016, 19.00 
ondřej pulKRábeK: pěšKy na Konec sVěta

O Cestě a lidech. Putování do Santiaga de Compostela a ještě 
o kus dál. 

čtvrte k 21. 1. 2016, 19,00
InG. IVan dudáčeK ptačí oblast šumaVa

Vynikající fotograf nám představí pestrost šumavského ptačího 
světa na skvělých snímcích s doprovodným komentářem. 

Růžičkový ples
Hotel ZLATÁ HVĚZDA
29. 1. 2016, 20:00 hodin
Vstup 100,- Kč
Hraje kapela RENESANCE
Předtančení: Taneční soubor při ZUŠ Vimperk

Program: 
20:00 zahájení
22:00 překvapení
22:30 růžičková dámská volenka

Soutěž o slosovatelné ceny
Pořádá Oblastní charita Vimperk 
ve spolupráci  s farností Vimperk
Projekce služeb OCH Vimperk
Výtěžek plesu bude určen na dofinancování 
služeb Oblastní charity Vimperk, z části 
je určen  vimperské farnosti

Předprodej vstupenek v CK Kohout Vimperk
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tuRIstIcKé
InfoRmační 
středIsKo 
VImpeRK
nám. svobody 42
385 17 Vimperk.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–pá 9.00 – 16.00

Služby:
•	 prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

•	 internet pro veřejnost – v pro-
vozní době TIS,

•	 kopírování, skenování, krouž-
ková vazba, laminování,

•	 informace o  historických 
a kulturních památkách Vim-
perska a Šumavy,

•	 informace o přírodních a tech-
nických památkách Vimperska 
a Šumavy,

•	 kontakty na ubytování a stra-
vování,

•	 zajišťování provozu Minimu-
zea Zlaté stezky – otevírací 
doba v provozní době TIS po 
dohodě s referentkou TIS,

Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822.
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz 

sluŽby 
Ve VImpeRKu

městsKá KnIhoVna

1. máje 194
Tel.: 388 411 457; 380 070 060
Výpůjční doba pro dospělé:
po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
 12.30 – 18.00 hod.
út, st 10.00 – 11.30 hod.,
 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
po  12.30 – 17.00 hod. 
út, st  12.30 – 16.00 hod.

bohosluŽby
Kostel Navštívení Panny Marie:
pá – 18.00 hod., kostel
ne –  8.30 hod., kostel 

bohosluŽby
Evangelická církev metodistická, 
misijní sbor Vimperk
Každá neděle, kromě 1. neděle 
v měsíci, budova Městské knihov-
ny (bývalá „Lesnická škola“) 
2. patro, 10.00 hod.

KřesŤansKý sboR šumaVa 
– VImpeRK
Shromáždění a bohoslužba kaž-
dou neděli od 10.00 hod., budova 
TKB. www.krestanskysbor-vim-
perk.estranky.cz

sběRný dVůR
Sklářská ulice, tel.: 388 402 229.
Pondělí:  8.00–12.00 hod.,
 14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa:  8.00–12.00 hod.,
 14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota:  8.00–12.00 hod.

psí útuleK Ve VImpeRKu
Tel.: 388 402 229,
e-mail. marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz.

i

Zprávy z gymnastiky
Tradiční 25. ročník Mikuláš-

ského poháru v Táboře byl uspo-
řádán pro chlapce i děvčata a opět 
bylo co obdivovat. Je potěšitelné, 
že se sportovní gymnastice v kra-
ji zase začalo dařit a to nejen mezi 
děvčaty, ale i stále více chlapců si 
našlo zalíbení v tomto krásném 
a velmi náročném sportu. 

Vimperské barvy tentokrát há-
jily pouze dvě statečné gymnast-
ky. V kategorii starších žákyň si 
v klasickém čtyřboji dobře ved-
la Barbora Zdeňková. Nejvyšší 

známku získala na akrobacii. 
Celkově se jí podařilo obsadit 
11. místo. V kategorii žákyně B 
startovala Linda Pištěková, kte-
rá se   každým dalším závodem 
zlepšuje, a to hlavně na bradlech. 
Celkově si pěkným výkonem vy-
bojovala krásnou pátou pozici.

Děvčata před vánočními svát-
ky čeká ještě poslední krajský zá-
vod v Českých Budějovicích.

Už nyní se na něj těší a pilně 
trénují. Tak držíme palce, ať se 
závěr sezóny vydaří.

Podzimní série krajských 
závodů ve sportovní gymnasti-
ce žen byla tradičně ukončena 
„Memoriálem Petra Kouby“ 
v  Gymcentru TJ Merkur České 
Budějovice. Soutěžilo se ve dvoj-
boji bradla – prostná. Podařilo 
se zajistit účast mezinárodní 
rozhodčí Lenky Šotolové, která 
přivezla s  sebou i několik vyni-
kajících gymnastek z  TJ Sokola 
Horní Počernice a sama se ujala 
funkce hlavní rozhodčí na akro-
bacii.

Závěr sezóny si nenechalo ujít 
ani šest vimperských děvčat. Šly 
do závodu s nadšením a bylo to 
na výsledcích znát. Zejména vý-
kon Lindy a Adéky Pištěkové, Pa-
vly Vozobulové a Jitky Peleškové 
byl skvělý. Linda (10.m.) jako prv-
ní  z vimperských děvčat dosáhla 
na bradlech na výchozí známku  
10 bodů  předvedením 7 prvků. 
Pavle (13.m.) se poprvé podařil 
velvýmyk na vyšší žerdi. Adélka 
(12.m.) byla teprve na druhých 
závodech a její výkon na akrobacii 
i na bradlech byl super. Jitka Pe-
lešková (21.m.)  zacvičila sestavu 
na hudební doprovod ještě  lépe  
než na tréninku a totéž platí i pro 
bradla. Další dvě  gymnastky Da-

niela Vašicová (14.m.) a Barbora 
Zdeňková (22.m.) měly trochu 
smůlu. Danielka na tréninku 
suveréně zvládá velvýmyk na 
bradlech. Tady se jí bohužel ani 
jednou nepodařil, ale nevzdala se 
a na koberci bojovala ze všech sil. 
Barborka na tom byla tentokrát 
nejhůře. Trénovala se zápalem, 
byla dobře připravená, ale neda-
řilo se jí vůbec nic. I to někdy ve 
sportu bývá. Nemusí  z toho být 
smutná, protože mi, co jí známe, 
víme, že to byl jen chvilkový vý-
padek a že je moc šikovná.

Podzimní sezóna je uzavřená 
a pro Vimperk byla i mimořádně 
úspěšná.  Na jejich úspěchu se 
podílí také jejich starší kolegy-
ně Anna Chodorová a Kateřina 
Vrábelová, které mají bohaté 
zkušenosti ze závodní činnosti 
a  ochotně jim  pomáhají a  radí 
při tréninku. 

Děvčata udělala velký kus prá-
ce. Jejich trenérky Pavlína Vozo-
bulová a Marie Kotlíková jsou na 
mě po právu pyšné a moc gratu-
lují k dosaženým výkonům.

Marie Kotlíková,
předsedkyně oddílu SG

TJ Šumavan Vimperk

Tradiční 25. ročník Mikuláš-
ského poháru v Táboře byl uspo-
řádán pro chlapce i děvčata a opět 
bylo co obdivovat. Je potěšitelné, 
že se sportovní gymnastice v kra-
ji zase začalo dařit a to nejen mezi 
děvčaty, ale i stále více chlapců  si 
našlo zalíbení v tomto krásném 
a velmi náročném sportu. 

Vimperské barvy tentokrát há-
jily pouze dvě statečné gymnast-
ky. V kategorii starších žákyň si 
v klasickém čtyřboji dobře ved-
la  Barbora Zdeňková. Nejvyšší 

známku získala na akrobacii. 
Celkově se jí podařilo obsadit 11. 
místo. V kategorii žákyně B star-
tovala Linda Pištěková, která se  
každým dalším závodem zlepšuje 
a to hlavně na bradlech. Celkově 
si pěkným výkonem vybojovala 
krásnou pátou pozici.

Děvčata před vánočními svát-
ky čeká ještě poslední krajský zá-
vod v Českých Budějovicích.

Už nyní se na něj těší  a pilně 
trénují. Tak držíme palce, ať se 
závěr sezóny vydaří.
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Na své valné hromadě, konané 
dne 9. 12. 2015 v prostorách re-
staurace Stadion ve Vimperku, se 
opět zaktivizoval zřejmě největší 
vimperský spolek působící v ob-
lasti sportu. V  minulých letech 
bylo docíleno dohody s  tehdej-
ším vedením města o rozsáhlém 
převodu majetku, tedy celého 
letního sportovního areálu smě-
rem na město Vimperk. Vize byla 
jednoznačná – město bude lépe 
spravovat a více investovat do to-
hoto areálu. Město pronajalo celý 
areál své organizaci tj. Městským 
službám Vimperk, dohodlo s tou-
to firmou systém údržby a oprav 
v  jednotlivých letech a  samo-
zřejmě i alokaci finančních pro-
středků z rozpočtu města na tuto 
činnost. Letní sportovní areál tak 
získává finance nejen z  města, 
ale dostává se mu i možností při-
pravovat projekty podporované 
z různých dotačních titulů.

Po předání sportovního areá-
lu městu vyvstala otázka dalšího 
působení TJ Šumavan Vimperk. 
Jednotlivým oddílům byla na-
bídnuta možnost osamostatnění 
se jako nový spolek a vytvořit si 
tak svou pozici a strukturu smě-
rem ke svému sportovnímu sva-
zu. Druhou možností pak bylo 
zachování TJ, jejímž posláním 
bude vytvořit právní a organizač-
ní rámec pro jednotlivé, zejména 
malé oddíly. Vedení těchto oddí-
lů projevilo zájem pokračovat ve 
stávající organizační struktuře 
TJ s tím, že svůj volný čas budou 
i nadále věnovat trenérské a sou-
těžní činnosti především v oblas-
ti práce s dětmi a mládeží. 

Valná hromada ve svém pro-
gramu vzala na vědomí rezignaci 
bývalého předsedy pana Luboše 
Drenčeniho a  zvolila jednomy-
slně nového předsedu, kterým 
se stal pan Libor Kudláč. Napo-
sledy se valné hromady zúčast-
nili představitelé oddílu tenisu, 
který se osamostatnil a  kterým 
bylo popřáno do dalšího fungo-
vání mnoho úspěchů. Poprvé se 
naopak zúčastnil valné hroma-
dy představitel f lorbalu, který 

přestavil svoji členskou základ-
nu a soutěž, kterou hraje. Valná 
hromada jednomyslně souhlasi-
la s přistoupením nového oddílu 
florbalu do TJ. Po rekapitulaci ve-
dení TJ, jednotlivých oddílů a je-
jich předsedů bylo konstatováno, 
že struktura TJ je následující:

Předseda TJ – statutární orgán 
Libor Kudláč, tajemník TJ – sta-
tutární orgán Ing. Jan Král.

Oddíl fotbalu – předseda 
Uhlík Jaroslav, oddíl volejba-
lu – předseda Dvořák Lubomír, 
oddíl florbalu – předseda Pešl 
Vladimír, oddíl stolního teni-
su – předseda p. Hyka Jiří, oddíl 
gymnastiky – předseda Kotlíko-
vá Marie, oddíl sport pro všechny 
– předseda p. Linhartová Eva.

Valná hromada pak pověřila 
předsedu a  tajemníka TJ pří-
pravou a  zpracováním nových 
stanov TJ tak, aby byly v souladu 
s NOZ. Nejbližším cílem je při-
pravit a projednat nové stanovy 
a podat návrh na změnu v OR do 
konce března 2016. Oddíly byly 
pověřeny provedením inventa-
rizace zbylého majetku a  byly 
upozorněny na dotační možnosti, 
které jsou známy s termínem po-
dání do 16. 1. 2016. Předseda a ta-
jemník připraví rovněž návrhy 
smluv na využívání sportovišť 
jednotlivými oddíly ve vztahu 
k  Městským službám Vimperk 
a ve vztahu k městu.

Závěrečná diskuse pak potvr-
dila správnost rozhodnutí členů 
valné hromady a  to zachovat 
existenci tohoto spolku. V dnešní 
době je nutné mít respekt a obdiv 
ke všem těm dobrovolným tre-
nérům, funkcionářům, pořada-
telům a vedoucím zejména mlá-
dežnických týmů a soutěží, kteří 
ve svém volnu a zdarma pomáhají 
organizovat jakékoliv volnočaso-
vé aktivity od těch nejmenších až 
po dospělé. Jejich výsledky jsou 
pak významnou propagací měs-
ta Vimperk. Statutární orgány 
TJ budou tyto aktivity všemožně 
podporovat.

Ing. Jan Král,
tajemník TJ 

Program zimního stadionu
Veřejné bruslení 
10. 1. neděle 14:00–15:30
16. 1. sobota 14:00–15:30
17. 1. neděle 14:00–15:30

24. 1. neděle 14:00–15:30
29. 1. pátek 14:00–15:30
31. 1. neděle 14:00–15:30

lední hokej
 9. 1. sobota 15:15 HC Vimperk –  Strakonice junioři
23. 1. sobota 10:00 HC Vimperk –  Veselí starší žáci
24. 1. neděle 10:30 HC Vimperk –  Český Krumlov mladší žáci
24. 1. neděle 16:15 HC Vimperk –  DDM Č. Budějovice junioři
30. 1. sobota  9:45 HC Vimperk – Jindřichův Hradec mladší žáci
30. 1. sobota 12:00 HC Vimperk – Kobra Praha starší žáci
31. 1. neděle  9:00 HC Vimperk – Č. Krumlov, Veselí 3. třída
31. 1. neděle 17:00 HC Vimperk – Tábor muži – mistrovský

Škola bruslení
10. 1. neděle 12:30
13. 1. středa 16:00
17. 1. neděle 12:30

20. 1. středa 16:00
24. 1. neděle 12:30
27. 1. středa 16:00
31. 1. neděle 12:30

metaná
16. 1. sobota 8:00–13:00

Změna programu vyhrazena sledujte www.zimakvimperk.cz 

Poděkování
Oddíl stolního tenisu TJ Šu-

mavan Vimperk děkuje za podpo-
ru 14. ročníku turnaje „O zlatou 
vánočku“ konaného 19. 12. 2015 
všem sponzorům. Jmenovitě: 

Město Vimperk, VAVI, Paul 
Store Fashion Pasov, Sport Wöl-
fl, Hotel Terasa, Pizzerie Marco, 
Penzion Babůrek, Lesy ČR – 

Vimperk, Crystalaktiv Bohemia 
s.r.o., Pekárna Vacov, S&S Tra-
ding CZ s.r.o., Sklárna Barborka, 
Auto Jamra s.r.o., Zlatnictví At-
lantic, FireData computer- J. Bra-
bec, Uni Shop – I. Icha, manželé 
Albrechtovi, Josef Matoušek, Jiří 
Havlíček, S- TISK Vimperk s.r.o., 
Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.

Za oddíl stolního tenisu  
Jiří Hyka

• LYŽAŘSKá ŠKOLA Ski are-
ál Horní Vltavice nabízí výuku 
lyžování i SNB pro děti od 4 let 
a  dospělé (možnost zapůjčení 
výbavy) dále přijmeme instruk-
tora pro únor 2016 – výhodné 
podmínky.

• Firma Auto Ševčík přijme 
do nově přestaveného značko-
vého servisu Škoda automecha-
nika, autoelektrikáře a diagnos-

tika. Požadujeme ochotu učit 
se novým věcem, technologiím 
a spolehlivost! Nabízíme zajíma-
vou a dobře ohodnocenou práci 
v  přátelském malém kolektivu 
a moderně vybaveném provozu. 
Nástup možný ihned, zájemci 
mohou volat na tel. 602 334 436 
p. Kukačka nebo psát na e-mail 
kukacka@autosevcik.cz

•  Koupím veškeré starožit-
nosti, hlavně staré sklo ze Šumav-
ských skláren. Tel. 604 427 350. 

mikuláš přišel i na školu bruslení.  Foto: Z. Formánek

Výborných výsledků (2. a 3. místo) dosáhla B. Havlíčková z místního ski klubu 
v úvodních závodech FIS oPa cUP v Hochfilzenu 19.–20. 12. 2015.

TJ Šumavan Vimperk – vize, poslání, cíle
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Rada, Čutková & Koptiš 
advokátní kancelář, s. r. o. 

nabízí kompletní právní služby. 
Vstřícnost, ochota, otevřené jednání. 

Tovární 287/74, 385 01  Vimperk 
Tel.: 387 200 158, 606 936 110 

VAVI pořádá
výprodej košil 
od 15. 12. 2015 do vyprodání zásob.
Výprodej bude probíhat v době 
od 9.00 – 14.00 kromě vánočních svátků, 
Silvestra a Nového roku.
Adresa: Pivovarská 475, 385 01 Vimperk.
Dohoda je možná na tel. 775 559 990.

Pronájem 
obchodu 

Ve Vimperku v centru města
pronajmu nebytové prostory 240 m2.

Telefon 604 427 350  

Uzávěrka 
dalšího čísla 

bude
18. 1. 2016 

v 15.00 hod. 
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Vážení zákazníci, otevřeli jsme pro Vás 
novou provozovnu se službami

manikůra,
pedikůra

a kadeřnictví 

Najdete nás v ulici K. Weisse 390,  
v paneláku bývalé zubní ordinace.

Těšíme se na vás
každý pracovní den od 9.00 hodin

Tel. pedikůra, manikůra 774  556 441
Tel. kadeřnictví  777 148 443

   PF 2016

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok přeje 

všem svým zákazníkům

Jednota, spotřební družstvo
ve Vimperku
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, bez povrchové 
úpravy, kování a zárubní

Eco plné     

1.490,-
prosklené    

1.890,-
Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

 8 mm
 stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

bílé

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

bílý dub

akát

3D EFEKT

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

ořech

ETTA

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

 10 mm
 stupeň zatížení 32

 7 mm
 stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, 
pro šířku zdi: 
9-11 cm nebo 15-17 cm 

1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let 
proti oděru

2/3 ETTA 5

plné L2

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380, směr Plzeň tel.: 389 504 711-2 
Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
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Studenti mají v Rohde & Schwarz vždy dveře otevřené. Máme pro ně připravenou širokou 
nabídku možností, ze které si určitě každý vybere. Neváhejte a kontaktujte nás. Ke každé 
žádosti přistupujeme individuálně a snažíme se najít ideální řešení pro obě strany. 

 Více informací a přihlášky Vám rádi poskytneme na e-mailu 
personal.vimperk@rohde-schwarz.com nebo na kariérních stránkách  

www.career.rohde-schwarz.cz. 
Těšíme se na Vás!  

Odborné stáže a praktika 
Povinná školní praxe, studijní pobyty. I zde máte 

šanci poznat, jak to chodí v moderním závodě. 

Přednášky 
Stačí si vybrat téma. Vše ostatní zařídíme a při-

pravíme odbornou přednášku.  

Exkurze 
Nabízíme exkurze pro VŠ i SŠ. Součástí je vždy 
komentovaná prohlídka závodu a přednáška. 

Stipendijní program 
Až 8.000 Kč měsíčně. Ke studiu skvělý přivýdělek! 

Staňte se našimi stipendisty.  

Témata diplomových prací 
Přemýšlíte nad tématem pro bakalářskou nebo 

diplomovou práci? Rádi Vás podpoříme. 

Brigády 
Hledáte letní brigádu? Zašlete nám žádost a rádi 

Vám vyhovíme. 
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Silvestrovské jízdy vlaků

 Foto: m. Bártík, Z. Formánek a I. malotoVá.
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novoroční ohňostroj ve Vimperku.   Foto: m. Bártík (VleVo) a Z. Formánek.
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Vyvrcholením adventních akcí byl i letos koncert Dechového orchestru ZUŠ.  Foto:  Z. Formánek

Česko zpívalo koledy a Vimperk byl při tom. Přes nepřízeň počasí se sešlo na 
pět desítek zpěváků a tón tradičně udávala ZUŠ Vimperk.

Před Betlémem v sálu měkS se sešel nejenom Víťa marčík se svými hereckými 
kolegy, ale i bezmála čtyři stovky školáků.


