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Termín zasTupiTelsTVa:
14. 3. 2016 od 15.30 hod. v měKs Vimperk.

Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 2. 2016 v 15 hodin.

Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.

Pokračování na str. 2

Vimperáci gratulujeme a děkujeme. 
Zvítězili jste!

Umístili jste se na 1. místě 
v  celokrajské soutěži obcí a měst 
Jihočeského kraje „Jihočeši třídí 
odpady 2015“ v  kategorii měst 
s více než 7 000 obyvateli v rámci 
celého Jihočeského kraje a Město 
Vimperk je tedy nejlépe třídícím 
městem Jihočeského kraje pro 
rok 2015. Dovolte mi, abych Vám 

jménem odboru životního pro-
středí poděkoval za Vaši snahu 
a zodpovědný přístup ke třídění 
odpadů, protože vítězství v této 
soutěži je především vítězstvím 
Vaším.

Josef Kotál
odbor ŽP

Poplatek za komunální odpad 
Poplatek za komunální odpad 

zůstává i  pro rok 2016 ve výši 
492 Kč na osobu. poplatníkem je 
fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt, cizinci s trvalým 
či přechodným pobytem a také 
vlastníci staveb určené k indi-
viduální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých 
není k trvalému pobytu hlášena 
žádná osoba. Poplatek je splatný 
jednorázově, nejpozději do 31. 3. 
2016. Při odvodu poplatku spo-
lečným zástupcem za domácnost 
lze poplatek zaplatit ve dvou stej-
ných splátkách v  termínech do 
31. 3. 2016 a 31. 8. 2016, pokud 
činí částka společně odváděného 
poplatku 2 460 Kč a více. Poplatek 
lze uhradit hotově na finančním 

odboru MěÚ Vimperk, převodem 
na účet č. 19-722281/0100 nebo 
poštovní poukázkou, kterou Vám 
na vyžádání zašleme. Při úhradě 
převodem na účet je nutno uvést 
variabilní symbol – desetimístné 
číslo sloužící k  identifikaci po-
platníka, které je neměnné a bez 
jeho uvedení je obtížné platbu 
správně identifikovat. Pokud jej 
neznáte z  předchozích let, za-
volejte na níže uvedené telefon-
ní číslo nebo mě kontaktujte na 
adrese jitka.boskova@mesto.
vimperk.cz 

Veškeré další informace na tel. 
čísle 388 402 237. 

 Jitka Bošková
finanční odbor

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, nový 

rok je v plném proudu a většina 
z nás přemýšlí o plánech na další 
měsíce. Naše úvahy jsou nejprve 
o  tom, co bychom chtěli, a pak 
co si z toho můžeme dovolit, re-
spektive na co máme. To samé 
je, pokud budeme přemýšlet 
o plánech a možnostech našeho 
města, a tak uvádím krátký výčet 
hlavních akcí na tento rok.

 V prosinci jsme schválili roz-
počet na rok 2016. Odsouhlasené 
investice se týkaly zejména vel-
kých staveb. Okružní křižovatka 
u Lidlu a Penny se blíží k fázi re-
alizace, stavební práce na chod-
níku v Pivovarské ulici započaly 
již loni a letos by se měla stavba 
dokončit. Úpravna vody v Brlohu 
by podle předpokladů měla být 
dostavěna v  lednu. Vypisujeme 
výběrové řízení na vybudování 
kanalizace v nemocnici a na Vod-
níku a zároveň se v nejbližší době 
chystáme vypsat výběrové řízení 
na kanalizaci na zámku. Chod-
ník v  Družstevní ulici budeme 
soutěžit ještě v zimních měsících 

a  jeho realizace se předpokládá 
v období prázdnin. 

Naším cílem prezentovaným 
dlouhodobě v  prioritách města 
jsou opravy škol, a proto tak, jak 
jsme slíbili a řekli po volbách i při 
sestavování rozpočtu pro tento 
rok, plánujeme dokončit úpravy 
vnitřních prostor budovy základ-
ní školy T. G. Masaryka v parku. 
V rozpočtu je k tomuto účelu vy-
členěno 3,55 mil Kč. Napřesrok 
se chystá ještě oprava střechy 
a  fasády. Tím bude revitalizace 
historické budovy školy zakon-
čena. V budově ZŠ TGM v ulici 
1.máje je nutné udělat generální 
opravy celého přízemí, zejména 
kuchyně a  jídelny. Projektové 
přípravy budou probíhat ještě 
letos a s realizací vlastních oprav 
počítáme v roce 2017. Vzhledem 
k  tomu, že samotným opravám 
musí předcházet odizolování 
celé budovy od zemní vlhkosti, 
bude třeba aktualizovat projek-
tovou dokumentaci i  rozpočet 
celé akce. 

 

Lednové lyžování na Vodníku.  Foto: Z. Formánek
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Pěšky na konec světa –  
O cestě a lidech. Putování do Santiaga 
de Compostela a ještě o kus dál

bylo téma čtvrté 
přednášky 7. roč-
níku Vimperské 
akademie seniorů, 

která proběhla ve čtvrtek 21. 
ledna, jejímž průvodcem byl pan 
Ondřej Pulkrábek.

Pouť do Santiaga de Com-
postela, která má velkou tradici, 
absolvoval dvakrát, a to na pod-
zim roku 2013 a  2015. Po dvou 
měsících putování přes Francii 
a Španělsko začal své zážitky se-
pisovat.

Svou pouť, společně s fotogra-
fem Václavem Čubrem, zahájil 
asi 120 km severně od Pyrenejí 
ve městě Narbonne. Pan Ondřej 
Pulkrábek během poutavého 
povídání a  promítání fotografií 
vylíčil některé zajímavosti, např. 

v roce 2014 do Santiaga dorazilo 
cca 240 000 lidí z celého světa. 
Zajímavé je, že počet poutníků 
z ČR klesl o 10 %, zatímco z ce-
lého světa o 10 % narostl. 

Je několik možných tras, kte-
ré lze zvolit. Ta nejkratší, kterou 
volí asi 22 % poutníků, má při-
bližně 111 km. 

Více informací o tomto pouta-
vém dobrodružství naleznete na 
www.nakonec.blogspot.cz.

Další téma, na které se mo-
hou naši „studenti“ těšit, bude 
„Střelci z  historických zbraní“ 
a přednášet budou,  ve  čtvrtek  
18. února v Městském  kulturním  
středisku  Vimperk  od 10.00 ho-
din, zástupci střeleckého klubu 
z Hracholusek.

Zdeněk Kuncl

Slovo starostky
Dokončení ze str 1.
Jak jsme předpokládali a dis-

kutovali na prosincovém jedná-
ní zastupitelstva, po uzavření 
rozpočtu loňského roku zůsta-
ly k  dispozici prostředky také 
na dovybavení dětského hřiště 
v parku u Volyňky.

Rok 2016 bude rovněž rokem 
investování do studií a  projek-
tů, abychom byli připraveni na 
podávání žádostí do vypisova-
ných grantů. Již nyní se pracuje 
na zadání studie veřejného pro-
stranství ulic 1. máje a Pivovar-
ské, o které přineseme informace 

v dalším čísle Vimperských no-
vin. Studie revitalizace sídliště 
bude projednána s veřejností po 
zapracování připomínek doprav-
ní komise a  studie na rozšíření 
sportovního areálu Vodník je 
rovněž připravena k představení. 

Vážení spoluobčané, máme 
před sebou velký kus práce. Vě-
říme, že letošní realizované akce 
přispějí k  užitku občanů i  ná-
vštěvníků Vimperku a ke zlepšení 
vzhledu našeho města. Přeji, ať se 
Vám podaří uskutečnit Vaše plá-
ny a nám zrealizovat vše, co jsme 
si předsevzali.

S odhodláním a dobrou myslí 
Jaroslava Martanová

starostka
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Zhotovitel:

 

návrh řešení kruhového objezdu. Více v článku na str. 4.

Zajímavá atmosféra zasněženého vimperského zámku.  Foto: DanieL HakL
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a podporuje projekt nájemce tohoto objektu tj. Městských služeb 
Vimperk, s. r. o.

rada města Vimperk dne 18. 1. 2016
•	 rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku 

– Vimperk – Vodník kanalizační přípojka – stavební práce”.
•	 ukládá vedení města svolat jednání s Pavlou Vaňkovou, pod-

nikatelkou Strakonice, z důvodu prodloužení účinnosti dohody 
o provozování informačního systému dopravního značení zahrnu-
jící komunální a komerční cíle umístěné na majetku nebo v majetku 
města Vimperk. 
•	 rozhodla opravit manipulační plochu před čp. 17 v Boubín-

ské ulici, Vimperk a pověřuje odbor investic a údržby přípravou 
realizace. 
•	 rozhodla na základě podané žádosti zhotovitele uzavřít do-

datek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dispoziční a objemové 
studie dostavby „Areálu vodních sportů Vimperk 2 – 4 etapa“ se 
společností RAVAL projekt v.o.s. Plzeň dle předloženého návrhu.
•	 souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na 

pozemku ve vlastnictví města Vimperk parc. č. 2601/1, k. ú. Vim-
perk dle předloženého návrhu.
•	 souhlasí s podáním žádosti o pokácení  dřeviny rostoucí na 

pozemku ve vlastnictví města Vimperk parc. č. 660/1, k.ú. Vimperk 
dle předloženého návrhu. 
•	 rozhodla nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN č. 645/2 

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2 v k. ú. Vimperk, dle 
předloženého návrhu ve smyslu jejího prodeje a pověřuje odbor 
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru 
prodeje tj. zajištění ocenění pozemku. 
•	 rozhodla udělit výjimku v souladu s čl. VI. odst. 3 OZV města 

Vimperk č. 1/2010 v platném znění, spolku MISSION Vimperk, 
pro pořádání hudební produkce na akci Majáles Vimperk, který 
se uskuteční dne 14.05.2016 v areálu letního divadla. Výjimka je 
udělena na 14. 5. 2016 od 22:00 hodin do 24:00 hodin. upozorňuje 
žadatele, že musí být dodrženy příslušné hlukové limity v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibraci.
•	 rozhodla uzavřít Dohodu o partnerství a spolupráci se zapsa-

ným spolkem PRO Šumavsko, jejímž předmětem je vzájemná spolu-
práce smluvních stran za účelem realizace aktivit uskutečňovaných 
v souvislosti s podporou rozvoje turistiky a cestovního ruchu na 
území Šumavska dle předloženého návrhu. 
•	 bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 

13. 1. 2016 a schvaluje návrh kulturní komise o pravidlech rozdělení 
objemu finančních prostředků daných kulturní komisi k dispozici 
formou individuálních žádostí podaných spolky, příspěvkovými 
organizacemi, fyzickými či právnickými osobami.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o náhradním plnění mezi společnos-

tí Joker o. s., Karlova 17 Cheb a městem Vimperk, Steinbrenerova 
6 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ 
Vimperk jejím podpisem. Předmětem smlouvy je náhradní plnění 
ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. realizovaného dodávkami hygi-
enických potřeb.
•	 souhlasí s  udělením licence k  provozování veřejné linkové 

osobní dopravy na lince 320028 České Budějovice – Kvilda, do-
pravcem GW BUS a. s. České Budějovice dle předloženého návrhu. 
•	 souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH 

MARCH 2016, který se uskuteční ve dnech 22.04.2016 – 24.04.2016 
ve Vimperku. Využití sportovního areálu Vodník pro vybudování 
zázemí pochodu si zajistí organizátor akce se současným nájemcem 
Městské služby Vimperk s. r. o. 
•	 rozhodla poskytnout individuální dotace ve výši 3.000 Kč 

Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Vimperk na 
částečnou úhradu nákladů na zabezpečení rybářských závodů dětí 
a mládeže v roce 2016 Zlatá ulice. Dotace bude poskytnuta z ka-
pitoly rady města. požaduje předložit vyúčtování příspěvkku do 
30.11.2016. 

Zprávy z Rady
rada města Vimperk dne 11. 1. 2016 
•	 pověřuje odbor investic a údržby variantním řešením realizace 

veřejného osvětlení v ul. Pasovská čp. 109, 
•	 schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou po-

řídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
služby „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvod Vimperk s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026“ a rozhodla 
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči LesInfo CZ, a. s., 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější,
•	 v  zastoupení vlastníka pozemků v  ulici Luční a  K  Rokli ve 

Vimperku tj. parcel katastru nemovitostí KN č. 1842/108, KN č. 
1842/109, KN č. 1842/110, KN č. 1842/111, KN č. 1842/113, KN 
č. 1842/117, KN č. 2688, KN č. 2690, KN č. 2691, KN č. 2692, KN č. 
2695, KN č. 2696 a KN č. 2697 v k. ú. Vimperk souhlasí se záměrem 
společnosti Energie AG Teplo Vimperk, s. r. o. realizovat na těchto 
pozemcích stavbu označenou jako „Oprava teplovodu v ulicích Luč-
ní a K Rokli ve Vimperku“ a ukládá odboru hospodářskému a by-
tovému MěÚ Vimperk připravit návrh budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene se zapracováním podmínek města dle vyjádření 
odboru IÚ, ŽP a MěSD, s. r. o.
•	 souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků vedených 

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, 
na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených 
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 453/9 – trvalý travní po-
rost 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 za stanovených podmínek 
dle předloženého návrhu.  
•	 bere na vědomí sdělení Okresního soudu v Prachaticích, že 

na město Vimperk byla podána dne 23. 12. 2015 ze strany Řím-
skokatolické farnosti Vimperk žaloba na určení vlastnického práva 
k pozemkům KN č. 1924, KN č. 1920, KN č. 1925, KN č. 1923, KN 
č. 1922, KN č. 1921, KN č. 1915/1, KN č. 1898/3, KN č. 1842/58, 
KN č. 2128, KN č. 1807/7, KN č. 459/1 a KN č. 460 v k. ú. Vimperk 
v současné době v majetku města. Tento materiál bude také před-
ložen zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
•	 jmenuje hodnotící komisi pověřenou všemi úkony souvisejí-

cími s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a posouzením 
a hodnocením nabídek v rámci zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na služby „Výkon funkce technického dozoru in-
vestora a koordinátora BOZP - Okružní křižovatka na silnici II/145 
ve Vimperku, Lidl a Penny“ v tomto složení: členové/náhradníci: 
Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana/Ing. Václav Valho-
da, člen rady kraje; Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje/JUDr. 
Tomeš Vytiska, člen rady kraje; Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH KÚ/
Jaroslav Mrázek, odd. pro územní samospr. a státní správu v dopra-
vě ODSH KÚ; Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ/Bc. 
Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS;  Ing. Jitka Liláková, 
odd. realizace investic a přípravy projektů OREG KÚ/Bc. Alena 
Frdlíková, ved. odd. realizace investic a přípravy projektů OREG 
KÚ;Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice – ředitel/Bc. Mar-
tin Grožaj, SÚS JčK, závod Prachatice - vedoucí TSÚ; Ing. Jiří Cais, 
místostarosta, Město Vimperk/Ing. Bohumil Petrášek, člen zastu-
pitelstva města Vimperk; Ing. Michal Janče, vedoucí odboru inves-
tic a údržby, Městský úřad Vimperk/Josef Mistr, referent odboru 
investic a údržby, Městský úřad Vimperk. Na zasedání komise bude 
přizván jako pozorovatel zástupce poskytovatele dotace (Centrum 
pro regionální rozvoj České republiky).
•	 ukládá tajemníkovi MěÚ, aby všechny projednané zápisy ze 

zasedání komisí byly zveřejňovány na webových stránkách města. 
Zápisy bez osobních údajů a dalších zákonem chráněných údajů 
kromě zápisů bytové komise a  komise sociálně právní ochrany 
dětí budou zveřejňovány na webových stránkách města do 10 pra-
covních dnů po ověření zápisu od zasedání rady města po dobu 1 
roku. Zápisy ze zasedání, které byly projednány v roce 2015, budou 
zveřejněny po dobu 1 roku. 
•	 souhlasí s rekonstrukcí a vybavením šaten sportovců v objektu 

Zimního stadionu Vimperk, jehož je město Vimperk vlastníkem 

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
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Z našeho města a okolních osad
VýstaVba okRužní 
křIžoVatky bude letos 
nejVětší InVestIcí města

Již na jaře by mohla začít 
výstavba dlouho očekávané 
okružní křižovatky, která vý-
znamně přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na vytíže-
né výpadové komunikaci II/145 
v prostoru křížení ulic Sklářská 
a  Nádražní u  Lidlu a  Penny. 
Město Vimperk pro tuto akci 
vyčlenilo ze svého letošního 
rozpočtu 11 milionů korun. 
Hlavním investorem stavby za 
56 milionů bude Jihočeský kraj. 

V  současnosti je vyhlášeno 
zadávací řízení na dodavatele 
stavby. Podle vyjádření Jiřího 
Klásy, vedoucího odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
KÚ Jihočeského kraje se před-
pokládá, že stavební práce by 
mohly být zahájeny již na jaře 
letošního roku. Hotovo by mělo 
být zhruba za osm měsíců, tedy 
také ještě letos. Město Vimperk 
se jako spoluinvestor zúčastňu-
je všech výběrových řízení sou-
visejících se stavbou.

Projekt zahrnuje výstavbu 
okružní křižovatky s  pěti vý-
jezdy – dvěma v rámci silnice 
II/145 (ulice Sklářská), jeden 
do Nádražní ulice, další k au-
tobusovému nádraží a  výjezd 
k obchodním zařízením firem 
Lidl a Penny. Stavba si vyžádá 
překládky inženýrských sítí 
– přeložku vodovodu, kanali-
zace, úpravu rozmístění lamp 
veřejného osvětlení a přeložku 
sdělovacího vedení. „ Stávající 
mostní konstrukce budou od-
straněny a Pravětínský potok 
bude zatrubněn konstrukcí 
z  prefabrikovaných dílců, 
která se po dokončení zasype. 
Okolo všech vybudovaných 
sjezdů, části koryta Pravětín-
ského potoka a  uvnitř stře-
dového prstence křižovatky 
bude osázena nová zeleň,“ vy-
světluje Michal Janče, vedoucí 
odboru investic a údržby MěÚ 
Vimperk. 

Současně s realizací okružní 
křižovatky proběhne výměna 
vodovodu a  kanalizace v  uli-
ci Nádražní. Součástí stavby 
jsou rovněž čtyři přechody pro 
pěší, tři se středovým ostrův-
kem. Projekt zahrnuje, jak již 
bylo zmíněno, rovněž výstav-
bu nových chodníků a nových 
napojení do ulic Tovární a Ne-
rudova z ulice Nádražní. „Měs-
to ze svých prostředků zajistí 
napojení silnice I/4 (komuni-
kace v ulici Nádražní), místní 
komunikace včetně chodníků 
(napojení ulic Tovární a Ne-
rudova a  všechny chodníky), 
kompletní veřejné osvětlení 
a vegetační úpravy. Navíc pro-
vede výměnu vodovodu a ka-
nalizace v  Nádražní ulici,“ 
doplňuje Michal Janče.

Zatímco hlavní investor, 
Jihočeský kraj, podal žádost 
o dotaci z  Integrovaného ope-
račního programu, město tuto 
možnost nemá a  celý svůj po-
díl musí zaplatit ze svého roz-
počtu. „Celková předpoklá-
daná finanční účast města 
Vimperk je rozpočtovaných 19 
milionů korun,“ říká starostka 
Jaroslava Martanová. „Je ale 
pravděpodobné, že se podaří 
vysoutěžit cenu nižší. Z letoš-
ního rozpočtu bylo vyčleněno 
11 milionů korun. Dopla-
tek podle smlouvy uhradíme 
v  příštím roce.“ O  důležitosti 
výstavby okružní křižovatky 
v tomto prostoru vládne shoda 
i mezi zastupiteli města. Práce 
na stavbě omezí provoz na zmí-
něných komunikacích. Místo se 
bude objíždět ulicí Špidrovou 
a Sklářskou, do Nádražní bude 
vjezd z komunikace I/4 a z kři-
žovatky Na Fišerce bude umož-
něno i odbočení vpravo do ulice  
1. máje a  napojení na silnici 
I/4. O aktuálních uzavírkách 
a omezeních provozu souvise-
jících se stavbou okružní kři-
žovatky budeme informovat ve 
vývěskách, na stránkách města 
i ve Vimperských novinách.

stavbu, jejímž hlavním inves-
torem je Jihočeský kraj, budou 
ve výši  56 milionů.  Další vý-
znamnou položkou v kapitálo-
vých výdajích v  tomto roce je 
výstavba chodníku v  Pivovar-
ské ulici, která vyjde na více 
než šest milionů korun. Od 
objektu bývalého pivovaru tak 
bude zajištěn bezpečný přístup 
až k areálu nemocnice. 

Další vyčleněné prostředky 
ve výši 4,9 milionu korun město 
použije na vybudování kanali-
zační přípojky pro areál Vodník 
a kanalizace v ulici Zámek. Na 
rekonstrukci veřejného osvět-
lení v osadách Hrabice a Skláře 
a na přípravu nového VO v osa-
dě Boubská a  v  ulici Karolíny 
Světlé je připraveno přes milion 
korun. Další dva miliony jsou 
zajištěny jako předpokládaný 
podíl města na vybudování 
podzemních kontejnerů na tří-

děný odpad. Větší část finanč-
ních prostředků na tuto akci by 
město chtělo získat z dotačních 
programů. Další plánovanou 
investicí je rozšíření sportov-
ně rekreačního areálu Vodník. 
Pro tuto akci je letos připraveno 
1,5 milionu korun. Celkem se 
v tomto roce na investice počí-
tá zhruba se 40 miliony korun 
z rozpočtu města.

„V  rámci rozpočtových 
opatření se nám již v  lednu 
podařilo uvolnit 3 miliony 
korun do školství, zejména 
pak na investice související 
s opravou ZŠ T. G. Masaryka, 
budovy v parku,“ říká starost-
ka města Jaroslava Martanová. 
Díky lednovým rozpočtovým 
úpravám se také podařilo vyčle-
nit prostředky na novou herní 
sestavu, která bude instalová-
na na dětském hřišti u Volyňky 
v blízkosti školy.

RoZpočet schVálen. 
město plánuje InVestIce 
Za 40 mIlIonů koRun.

S investicemi za 40 milionů 
korun počítá schválený rozpo-
čet města na rok 2016. Měs-
to bude hospodařit s  příjmy 
125 958 tis. Kč a výdaji 154 724 
tis. Kč. Rozpočet byl sestavený 
jako schodkový, schodek mezi 
příjmy a  výdaji ve výši 28 766 
tis. Kč bude kryt zůstatkem 

finančních prostředků na zá-
kladním běžném účtu.

Z  plánovaných investičních 
akcí si v  tomto roce vyžádají 
nejvíce prostředků z městského 
rozpočtu stavební práce, které 
město bude realizovat v  sou-
vislosti s  vybudování okružní 
křižovatky na silnici II/145 
u Lidlu a Penny. Pro tuto akci 
je vyčleněno 11 milionů korun. 
Předpokládané výdaje na celou 

ZpRacoVání lesních 
hospodářských osnoV 
pRo Vlastníky menších 
lesů

Lesní hospodářské osnovy 
pro území obce s  rozšířenou 
působností (ORP) Vimperk na 
desetileté období od 1. ledna 
2017 zpracuje firma Lesinfo 
CZ, a.s., která uspěla ve vý-
běrovém řízení. Lesní hospo-
dářské osnovy se budou týkat 
téměř čtyř tisíc hektarů lesa. 
Jde o lesní plochy, které jsou ve 

vlastnictví právnických a fyzic-
kých osob, jejichž les není větší 
než 50 hektarů. 

Pro tyto vlastníky se osno-
vy zpracovávají podle lesního 
zákona zdarma a  náklady na 
jejich zpracování platí stát. 
Osnovy popisují lesní majetek 
– plochu, věk a zakmenění po-
rostních skupin a  zastoupení 
dřevin. Je v nich uveden i plán 
zásahů jako jsou prořezávky, 
probírky, mýtní těžby a zales-
nění. Součástí osnov je také 

myslIVcI musí dodRžoVat 
pRaVIdla pRo celoRoční 
loV dIVočáků

Na škody způsobené pře-
množenými divokými pra-
saty reagovalo Ministerstvo 
zemědělství novou vyhláškou 
upravující dobu lovu jednot-
livých druhů zvěře. Vyhláška 
č. 343/2015 Sb. je účinná od 
1. ledna 2016. Nejdůležitější 
změnou, kterou nový předpis 
přináší, je celoroční doba lovu 
dospělé černé zvěře. 

„Změna doby lovu prasete 
divokého se dotýká přede-
vším honiteb, kde je tato zvěř 
plánovaná, to znamená mi-
nimální a  normované stavy 
zvěře jsou určeny v  rozhod-
nutí orgánu státní správy 
myslivosti o uznání honitby,“ 
vysvětluje Miroslav Šíp z  od-
boru životního prostředí MěÚ 
Vimperk. „V těchto honitbách 
je možné nově lovit prase divo-
ké od 1. 1. do 31. 12. při sou-
časném dodržení všech povin-
ností vyplývajících ze zákona 
o myslivosti.“  V honitbách, kde 

není pro prase divoké stanoven 
minimální a  normovaný stav, 
lze po vyjádření orgánu státní 
správy myslivosti lovit samičí 
zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let 
ve stanovené době lovu, tedy 
od 1. ledna do 31. prosince bez 
omezení a  bez vypracování 
a projednání plánu.

Kromě škod, které přemno-
žení divočáci způsobují na les-
ním a  zemědělském majetku, 
roste i počet střetů prasat s mo-
torovými vozidly. Podle dat 
Českého statistického úřadu 
v  loňském mysliveckém roce, 
který skončil v březnu 2015, po-
čet odstřelených divočáků činil 
bezmála 169 tisíc kusů.

Změnou v yh lá šk y č . 
245/2002 Sb., se nemění zákon 
o myslivosti č.449/2001 Sb.

Ministerstvo zemědělství 
dále vydalo metodický pokyn 
orgánům státní správy pro re-
dukci početních stavů spárkaté 
zvěře pro období 2013-2018. 
Ten lze nalézt na portálu Mi-
nisterstva zemědělství „eA-
GRI“.
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porostní mapa. Hospodářské 
osnovy pro vlastníky lesů do 
padesáti hektarů by měly být 
hotovy v  polovině roku 2017. 
Zdarma budou k  vyzvednutí 

na odboru životního prostředí 
MěÚ Vimperk. Po protokolár-
ním převzetí jsou pro vlastníka 
závazné a o změny lze žádat jen 
ze závažných důvodů.

na setkání se staRostkou 
se řešIla beZpečnost Ve 
městě

Asi dvacet obyvatel Vimper-
ku přišlo 13. ledna do měst-
ského kulturního střediska 
diskutovat s vedením města na 
téma bezpečnost. Pozvaní byli 
rovněž Peter Macorlík, vrchní 
strážník Městské policie Vim-
perk, který přítomné seznámil 
s prací městské policie a Kamil 
Podzimek protidrogový koor-
dinátor z občanského sdružení 
Prevent, jehož prezentace se 
týkala protidrogové preven-
ce na území města Vimperku. 
Starostka Jaroslava Martanová 
seznámila zúčastněné s  kom-
petencemi města v  případě 
rozsáhlých živelných pohrom 
či jiných nebezpečí, kdy město 
řeší celé Vimpersko, a s Plánem 
prevence kriminality i aktuál-
ními výsledky analýzy pocitu 
bezpečí a vnímání kriminality 
ve městě.

Dotazy a  náměty přítomné 
veřejnosti směřovaly nejčastěji 
k zajištění bezpečnosti provo-
zu na komunikacích ve městě, 
potírání vandalismu, zajištění 
pořádku na veřejných prostran-
stvích, fungování kamerové-
ho systému i  možnostem, jak 
vymáhat dodržování zákonů 
a vyhlášek a zpřísnění opatření 
proti uživatelům drog, kteří žijí 
v rodinách s dětmi nebo sami 
děti vychovávají.

Výběr námětů z novoroční-
ho Setkání se starostkou:

Dá se zajistit, aby v  arbo-
retu nedocházelo k  dalšímu 
řádění vandalů?

Městská policie ještě zvý-

ší frekvenci návštěv arboreta, 
současně zjišťujeme možnosti 
instalace fotopastí, které by 
měly případné vandaly odra-
dit nebo alespoň pomoci snáze 
identifikovat.

Jaká opatření přijmete ke 
zvýšení bezpečnosti na pře-
chodech pro chodce, které 
jsou dnes vnímány jako málo 
bezpečné?

U prodejny Tesco budou pro-
vedeny úpravy zeleně tak, aby 
nebránila v  dobrém výhledu. 
Silnice není v  majetku města, 
ale město dokončuje projekt 
na vybudování bezpečného 
přechodu se středovým ost-
růvkem.

V  Pražské ulici u  přechodu 
pro chodce, kde již několikrát 
došlo k  tragickým dopravním 
nehodám, proběhne v  tomto 
roce sčítání aut zadané   Ře-
ditelstvím silnic a  dálnic ČR 
a  poté budeme jednat o  mož-
ných technických opatřeních, 
která by zajistila vyšší bezpeč-
nost chodců. 

U parku před ZŠ T. G. Masa-
ryka chceme vyřešit stání vozů 
tak, aby řidiči mohli zastavovat 
mimo vozovku. Zvláště v ran-
ních hodinách, kdy sem rodiče 
vozí děti do školy, tu nastává 
komplikovaná dopravní situa-
ce.

Jak město bude řešit doprav-
ní situaci na sídlišti mír?

V současnosti se zpracovává 
studie na revitalizaci sídliště 
včetně řešení dopravy. Uvažo-
vaná je i  možnost jednosměr-
ného provozu se zajištěním 
nových výjezdů ze sídliště. 
O  studii budeme informovat 

v  některém z  dalších vydání 
Vimperských novin.

Budete omezovat používání 
zábavné pyrotechniky?

Protože podnětů k omezení 
používání zábavné pyrotechni-
ky se v poslední době sešlo více, 
chceme znovu diskuzi k jejímu 
případnému omezení otevřít. 
Používání zábavné pyrotechni-
ky v současnosti upravuje obec-
ně závazná vyhláška č. 1/2010. 
Provádění pyrotechnických 
efektů a ohňostrojů je zakázá-
no na veřejných prostranstvích 
v  historické části města s  vý-
jimkou oslav 31. prosince a  1. 
ledna a akcí pořádaných měs-
tem Vimperk. 

Jak se osvědčilo umístění 
kamerového systému do pivo-
varské ulice, kde si obyvatelé 
opakovaně stěžují na rušení 
nočního klidu a  nevhodné 
chování opilců.

Díky kamerovému systému 
se lépe daří identifikovat po-
hyb osob, které ruší noční klid 
nebo jiným způsobem obtěžují 
obyvatele domů v  Pivovarské 
ulici. Dá se zjistit, zda vychá-
zejí z  konkrétního podniku, 
či nikoliv. Strážníci mají díky 
kamerám možnost rychleji re-
agovat, zvyšuje se tak šance na 
zadržení těchto osob a  jejich 
případné potrestání.
Město Vimperk a MěÚ Vimperk

hospodaření městských 
lesů pRoVěřIl neZáVIslý 
audItoR

Vimperští zastupitelé měli již 
od 6. ledna k dispozici Zprávu 
nezávislého auditora týkající 
se přezkoumání hospodaření 
Městských lesů Vimperk, s. r. o. 
Zveřejněna byla také na oficiál- 
ních stránkách města www.
vimperk.cz v  sekci aktuality. 
Zadáním mimořádného auditu 
byl radou města pověřen jed-
natel společnosti ve spolupráci 
s dozorčí radou na základě po-
žadavku zastupitelstva, které 
tak reagovalo na podnět kont-
rolního výboru. 

Vedle zmíněného materiálu, 
který odpovídá na konkrétní 
otázky vyplývající ze zjištění 
uvedených v  zápisu z  jednání 
kontrolního výboru, zastupitelé 
rovněž obdrželi prověrku roční 
účetní závěrky za rok 2014. Ve-
řejné projednání obou materiá-
lů bylo na programu lednového 
zasedání zastupitelstva. Podle 
sdělení Stanislava Hlavy, jed-
natele Městských lesů Vimperk, 
s. r. o., se v současnosti pracuje 
na kontrole hospodaření spo-
lečnosti za poslední desetiletí, 
tedy uplynulé období platnosti 
lesního hospodářského plánu.

Informace o nezaměstnanosti v okrese 
V  prosinci 

2015 celkový 
počet uchaze-
čů o  zaměst-
nání  stoupl na 
stav 1652 osob 
(nárůst o  287 

osob oproti listopadu 2015). Pro 
srovnání: k  31. 12. 2014   bylo 
v  evidenci 1910 uchazečů, což 
značí letošní výrazný pokles 
o 258 uchazečů. 

Míra nezaměstnanosti činila 
4,4 % a je 3. nejnižší v Jihočeském 
kraji po okrese Písek, kde činila 
4,3 a po okrese České Budějovice, 
kde činila 4,0 (za ČR činí 6,2 %, 
za Jihočeský kraj 5,1 %).  V pořadí 
okresů ČR se jedná o 16. nejnižší 
míru nezaměstnanosti (nejnižší 
je v okrese Praha-východ – 2,6 %, 
nejvyšší v  okrese Bruntál   –  
11,6 %).

Ve městě Vimperk včetně spá-
dových obcí bylo k 31. 12. 2015 

v  evidenci 274 uchazečů o  za-
městnání, míra nezaměstnanosti 
činila 4,6%.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti (apz) bylo na 
Veřejně prospěšné práce (Vpp) 
nově vytvořeno od 1. 1. 2015 376 
těchto míst, z  toho v  prosinci 
2015 bylo vytvořeno 19 nových 
míst.

společensky účelných pra-
covních míst (sÚpm) vyhra-
zených bylo nově vytvořeno od  
1. 1. 2015 583 těchto míst, z toho 
v prosinci 2015 vytvořeno 24 no-
vých míst.   

Počet chráněných pracov-
ních míst vymezených pro ob-
čany se zdravotním postiženým 
k 31. 12. 2015 činil  435.

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

Bc. Lenka Danielová
Oddělení trhu práce

Demolice bývalé Jednoty u ZS po přestávce opět pokračuje.
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vzdělaných kvalifikovaných 
zaměstnanců. Jak se gymná-
zium angažuje v této oblasti?

Dobře funguje naše spolu-
práce s českou pobočkou firmy 
Rohde-Schwarz, která má ve 
Vimperku svůj závod. Umož-
ňují nám pravidelné exkurze 
v podniku, připravují pro naše 
studenty besedy a  semináře, 
například o nových metodách 
řízení. Studenti gymnázia 
mohli vidět i modelové situace 
ze vstupního pohovoru v  ně-
meckém jazyce. Maturantům, 
kteří by se rozhodli studovat 
vysokou školu příslušného za-
měření požadovaného firmou, 
nabízí finanční podporu v prů-
běhu studia na VŠ. Samozřej-
mě je to vázáno několika lety, 
kdy by po absolvování školy 
pracovali pro svého donátora. 
Bohužel studenti o takovou na-
bídku dosud neprojevili zájem 
a zároveň považují němčinu za 
méně atraktivní než angličtinu. 
Přitom závod Rohde – Schwarz 
je v současnosti na trhu práce ve 
Vimperku opravdu perspektiv-
ní. Kromě toho moji kolegové 
ve spolupráci s uvedenou spo-
lečností druhým rokem připra-
vují v rámci popularizace vědy 
a  techniky matematicko-fyzi-
kální soutěž pro žáky osmých 
a  devátých tříd základních 
škol. Vloni vítězné družstvo ze 
Šumavských Hoštic strávilo tři 
dny v ostravském Světě techni-
ky. Letos už máme sedm přihlá-
šených družstev.

Mluvil jste o nezájmu stu-
dentů učit se německy. Zna-
lost jazyků je dnes pro další 
kvalitní studium a  pro zís-
kání dobrého zaměstnání ne-
zbytná. Jak děti motivujete, 
aby měly chuť se cizí jazyky 
učit?

Už přes dvacet let jsme za-
pojeni do projektu Euroregio, 
v  jeho rámci každý rok dva až 
tři žáci naší školy studují na 
německém gymnáziu. Ve spo-
lupráci s  naším družebním 

gymnáziem ve Waldkirchenu 
pořádáme výměnné poby-
ty studentů a  pedagogů. Naši 
kolegové z Německa při svých 
návštěvách ve Vimperku kon-
verzují s  dětmi v  hodinách 
němčiny. Tím, že jsme malé 
gymnázium, je tu menší konku-
rence a tudíž větší možnost do-
stat se na studijní pobyt. K výu-
ce angličtiny využíváme aplikaci 
e-Twinning, což je program pro 
spolupráci mezi evropskými 
školami na několika úrovních, 
třeba mezi celými třídami nebo 
samotnými žáky a pedagogy.

V přírodovědných předmě-
tech máte rovněž možnost za-
traktivnění výuky?

Určitě bych chtěl připome-
nout naši dlouholetou partner-
skou spolupráci s  Národním 
parkem Šumava a  v  loňském 
roce započatou spolupráci s fir-
mou Jihosepar.

Dnešní doba určitě klade 
i  vyšší požadavky na další 
vzdělávání učitelů.

Vyučující cizích jazyků ale-
spoň jednou za tři roky absol-
vují jazykový pobyt v zahraničí. 
Každý učitel se během školního 
roku dostane na některou z vy-
braných vzdělávacích akcí, kro-
mě školení v odbornosti jsou to 
různé pedagogické semináře 
k  jiným formám výuky a  po-
dobně. Zájem o profesní rozvoj 
a sebevzdělávání ze strany vyu-
čujících je docela velký, limitují 
nás však finanční prostředky 
a také organizační zajištění vý-
uky. Proto se snažíme využívat 
také třeba e-learning.

Jaké plány do nejbližších let 
má škola a její ředitel?

Z  té materiální stránky by-
chom chtěli uspět v dalších vy-
psaných dotačních programech 
a  s  jejich pomocí vybudovat 
novou laboratoř biologie, jazy-
kovou učebnu a modernizovat 
vybavení fyzikální a chemické 
laboratoře. Dále bychom chtěli 
v  blízké době zateplit některé 
budovy a  opravit střechu do-

Gymnázium v číslech:
 240 studentů školu navštěvuje
  43 z nich je na sportovním gymnáziu
  34 let Jan Heřta učí
  29 pedagogů a trenérů pracuje ve škole
1936 vznikla obchodní škola ve Vimperku, která byla později 

rozšířena o všeobecné vzdělávání.

Rozhovor
S Janem Heřtou  
o vimperském gymnáziu

„Gymnázium zajistí nadaným dětem všeobecné vzdělá-
ní uplatnitelné nejen v příštím studiu na vysoké škole, ale 
i v běžném životě,“ říká ředitel vimperského gymnázia Mgr. Jan 
Heřta. Povídali jsme si s ním o škole, úspěšných sportovcích, plá-
nech do budoucna i podpoře vědy a techniky. Na svých studen-
tech oceňuje upřímnost a vyšší sebevědomí, vadí mu, že ztrácejí 
schopnost normálně se domluvit.

Gymnázia připravují pře-
devším studenty na vysoké 
školy. Jak velká je úspěšnost 
gymnázia v této oblasti?

Připravit k dalšímu studiu je 
rozhodující úkol gymnázia. Ale 
v dnešní době je téměř zbytečné 
se ptát na úspěšnost v přijíma-
cím řízení. Kdo se chce dostat 
na VŠ, obvykle se dostane. 
Otázkou ovšem je, na jakou vy-
sokou školu a zda je tam úspěš-
ný. Myslím, že v této oblasti se 
nevymykáme průměru a  platí 
podobně jako v  celostátním 
měřítku, že více než 80 procent 
přijatých studentů z  našeho 
gymnázia VŠ dokončí.

Název Gymnázium a Střed-
ní odborná škola ekonomická 
Vimperk napovídá, že škola 
nabízí dva různé obory. Co se 
zde aktuálně dá studovat?

To je trochu složitější situace. 
Obchodní škola tu vznikla ješ-
tě před gymnáziem v roce 1936. 
V současnosti je ale situace ta-
ková, že jsme neuspěli se zno-
vuotevřením ekonomické školy, 
takže dojíždíme poslední dva 
ročníky. Co bude ve školním 
roce 2018/19 zatím nevíme, ale 
nevzdáváme se. Podle našich 
průzkumů z  loňského roku, 
které jsme prováděli ve vyšších 
ročnících místních základních 
škol, by mezi dětmi o studium 
na ekonomicky zaměřené škole 
byl zájem. V  současnosti při-
jímáme studenty na studium 
čtyřletého a  osmiletého gym-
názia.

Mimo standardní gymná-
zium jste rovněž gymnáziem 
sportovním, které vychovává 
vrcholové sportovce. V  čem 
spočívá rozdíl? Kolik je stu-
dentů sportovců?

Studenti sportovního gym-
názia absolvují výuku ve třídách 
s  ostatními žáky. V  každém 
ročníku čtyřletého gymnázia 
jich je kolem deseti, celkem 43. 
V jejich případě musíme orga-
nizačně skloubit rozvrh výuky 
s tréninky a další sportovní pří-
pravou. Nabízíme individuální 
konzultace a některé dílčí úle-
vy. Nikoliv ovšem v učivu, jejich 
znalosti jsou posuzovány stejně 
jako u ostatních.

Na které sporty je gymná-
zium zaměřené a jak si v této 
oblasti vedou jeho studenti?

Běh na lyžích, horská kola 
a  snowboarding, od příštího 
školního roku budeme ještě na-
bízet biatlon. V každém z těch-
to sportů máme žáky v junior-
ských reprezentacích, mistry 
republiky. Zmínil bych napří-
klad běžkařku Barboru Havlíč-
kovou, trojnásobnou mistryni 
republiky, která studuje první 
ročník. Andrea Klementová ze 
čtvrtého ročníku je v  ženské 
reprezentaci v běhu na lyžích. 
Samueli Jiroušovi z  prvního 
ročníku, který je dvojnásobný 
mistr republiky v  běhu na ly-
žích, se velmi daří i na horském 
kole stejně jako Tereze Sáskové 
z  téhož ročníku. Na horských 
kolech největších úspěchů do-
sahuje Jan Vastl, který je mis-
trem ČR a umístil se čtvrtý na 
ME a osmý na MS v kategorii 
muži do 23 let. Mezi snowbo-
ardisty se nejvíce dařilo Radku 
Vintrovi, který se kvalifikoval 
na MS.

Vzdělávání by mělo přede-
vším vést k  tomu, aby absol-
venti našli v životě uplatnění. 
V současnosti se hovoří hlav-
ně o  nedostatku technicky 
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Informace Občanského sdružení
Stanislavy Chumanové

Vážení a  milí 
spoluobčané, za-
čátkem roku by-
chom Vás chtěli 
seznámit s  plány 

Občanského sdružení Stanislavy 
Chumanové z.s., tedy s projekty, 
které bychom v tomto roce chtěli 
realizovat. 

V roce 2016 bychom již tradič-
ně chtěli podpořit „Letní tábor 
pro děti s  patologickými jevy“, 
odměníme soutěžící v  dětské 
výtvarné soutěži NaturVision 
„Cenou Stanislavy Chumano-
vé“,  zakoupíme medaile pro 
děti v soutěži „Vodnická brusle“ 
a podpoříme postižené spoluob-
čany podle požadavků.

naším stěžejním projektem 
pro letošní rok je vybavení spo-
lečenských místností ve sklář-
ské ulici č. p. 2 ve Vimperku. 

Prostory budou naším sdru-
žením vybaveny tak, aby sloužily 
pro volnočasové aktivity vimper-
ských občanů, jako např.:

•	 klubovna	 pro	 důchodce,	
zdravotně postižené, spolky 
apod.

•	 zázemí	a využití	pro	rehabi-
litační cvičení v „Areálu zdraví“, 
který byl již v  minulosti naším 
sdružením u těchto prostor vy-
budován.

Projekt bude provozován Ob-
lastní charitou Vimperk, která by 
měla zastřešovat využívání těch-
to prostor. Bude zde také vyba-
vena kancelář a zároveň i zázemí 
pro pečovatelky Charity.

Město Vimperk zajistí podle 
komunitního plánu stavební 
úpravy a  prostory. Občanské 
sdružení Stanislavy Chumanové 
místnosti vybaví a zajistí základ-
ní mobiliář a další vybavení podle 
domluvy a získaných možností.

Současně bychom Vás chtěli 
seznámit s  hospodařením Ob-
čanského sdružení Stanislavy 
Chumanové v  roce 2015, které 
Vám zde předkládáme.

našimi dárci jsou: ONEIDA 
Vimperk – generální partner, 
AG Teplo energie, Věra Vávro-
vá, Martin Paštika, Veronika 
Spiegelová, Optika Spiegel, Pa-
vel Hanko, Libor Kudláč, Štěpán 
Smutný, Jiří Founě s rodinou, Jan 
Bočan, manželé Boltíkovi, Mar-
tin Valenta, Jarmila Schröderová, 
Marie Šlemarová, ČSOB, Pavel 
Schröder.  Dárci nám poskytli 
celkem celkem 119 592 Kč.

Aktivitami, které naše sdruže-
ní pravidelně pořádá, byly získá-
ny prostředky ve výši 37 970 Kč. 

(Discoples přinesl 13 569 Kč, kon-
cert s dechovkou 5 040 Kč a Vá-
noční bazar 19 361 Kč.)

Občanské sdružení Stanisla-
vy Chumanové tak v  roce 2015 
získalo (i  s  úroky, které činily 
32,23 Kč) celkem 157 594 Kč. 

Výdaje sdružení jsou následu-
jící: pronájem prostoru pro naše 
webové stránky 575 Kč; poříze- 
ní stolků pro prachatický hospic  
4 975 Kč; medaile na závod Vod-
nická brusle 2 522 Kč; tábor 
pro děti s  patologickými jevy  
5 000 Kč; vybudování Hrabic-
kého okruhu (finanční náklady) 
11 673 Kč; cena pro vítěze dět-
ské výtvarné soutěže NaturVi-
sion  1 500 Kč. Výdaje celkem 
26 245 Kč

Nepeněžní výdaje na Hrabický 
okruh (po vzájemném započtení 
prostřednictvím smluv o  rekla-
mě, darů a  zápůjčky) dosáhly 
této výše: Městské lesy 4 646 Kč; 
Městské služby 8 349 Kč; VAVI 
– Věra Vávrová 26 900 Kč; Neo-
design 6 005 Kč; Správa NP Šu-
mava 21 000 Kč (stoly + lavičky); 
Město Vimperk 19 000 Kč (dře-
věné sochy); Reno Šumava a.s.  
7 500 Kč; Agromont Vimperk 
spol. s r.o. 17 908 Kč.

Nepeněžní výdaje dosáhly cel-
kové výše 111 308 Kč.

Rekapitulace příjmů a výdajů: 
zůstatek z roku 2014: 30  846 Kč; 
příjem: 157 594 Kč; výdaje:  
26  245 Kč.

Zůstatek na účtu našeho 
sdružení k začátku roku 2016 je 
162  196 Kč.

O postupu naší činnosti a vy-
naložených finančních prostřed-
cích Vás budeme samozřejmě 
průběžně informovat. S podrob-
nou činností našeho sdružení se 
můžete seznámit na Facebooku 
a na našich webových stránkách: 
http://www.obcanskesdruze-
nischumanove.estranky.cz/

Vážení, jsme si vědomi, že bez 
Vaší podpory bychom nemohli 
naše projekty vůbec uskutečnit, 
a tak doufáme a prosíme o Vaši 
podporu, finanční i  materiální 
pomoc. Společně tak přispějeme 
dobré věci, uděláme radost nejen 
našim spoluobčanům, ale také 
sami sobě.

Příspěvky prosím zasílejte na 
účet: 269808504/0300 (pozor 
změna čísla účtu)!

Jménem všech členů Občan-
ského sdružení Stanislavy Chu-
manové z.s. Vám děkuje

Věra Vávrová

mova mládeže a rozšířit tamní 
posilovnu. Žádali jsme o grant, 
tak uvidíme.

Dalším naším přáním je na-
výšení počtu žáků. Nyní studují 
na 2. stupni ZŠ slabé populační 
ročníky, středních škol je hodně 
a jejich úroveň je různá. Chce-
me, aby naše gymnázium bylo 
vnímáno jako škola, která za-
jistí nadaným dětem všeobec-
né vzdělání uplatnitelné nejen 
v  příštím studiu na VŠ, ale 
i  v  běžném životě. Mimocho-
dem, podle úřadů práce se díky 
všestrannému rozhledu právě 
absolventi gymnázii, pokud se 
z nějakého důvodu ocitnou bez 
práce, nejsnáze rekvalifikují.

Chtěl bych také zkvalitnit 
elektronický systém komuni-
kace mezi vyučujícími a žáky, 
který je ve škole zaveden, a více 
využívat informační systémy 
k podpoře výuky. V následují-
cích letech bychom chtěli zavést 
do výuky tablety, především na 
nižším stupni gymnázia.

Co se vám líbí na dnešních 
studentech?

V  základu jsou mladí lidé 
stále stejní. Líbí se mi jejich 
elán, energie, bezprostřednost 
a upřímnost. Co mě stále těší, 
je i  poctivost, myslím třeba 
vracení nalezených věcí. Líbí 
se mi i jejich větší sebevědomí 
a schopnost obhájit si svůj ná-
zor.

Co byste jim vytkl?
Zdá se mi, že nejsou dost 

pracovití a nedotahují věci do 
konce. Chybí jim smysl pro de-
tail a důslednost. Vím, že je to 
z  velké míry dáno konzumní 
dobou, ve které žijí a  která se 
řídí heslem „spotřebuj a  vy-
hoď“. Myslím také, že jsou méně 
psychicky odolní, než jsme byli 
v  jejich věku my. Mají strach 
z neúspěchu a nejsou ochotni 
se poměřovat s  konkurencí. 
Co vnímám jako nepříjem-
né, je jejich snížená schopnost 
domluvit se mezi sebou. Jsem 
sice velký fanda informačních 
technologií, ale tohle je špatný 
důsledek internetu.

Připravila Irena Malotová
město Vimperk, PR a propagace

Trhy netrhy

Pořádat farmářské nebo jiné trhy je v našem městě celkem problém. 
Trhovci se do Vimperka zrovna nehrnou. Sehnat jich alespoň de-

set dá hodně práce. Kde je ten pověstný zakopaný psík? Malý zájem, 
špatné tržby, nevhodně zvolené místo. Možná od každého trochu. Pak 
se konají trhy netrhy. Najít to správné řešení nebude určitě lehké. Tře-
ba pomůže udělat trhy na náměstí v odpoledních hodinách. K tomu 
ještě doprovodný program, mám na mysli šermíře nebo harmonikáře 
a jiná zpestření podobného druhu. Nájem za stánky možná co nejmen-
ší. Uspořádat trhy třikrát, čtyřikrát do roka. Tím se zvýší atraktivita 
a občané přijdou rádi nějaký peníz utratit. Vše je třeba řádně promys-
let a naplánovat. Současné místo konání trhů je poměrně málo frek-
ventované, a když nepřijdou lidé, je vše jen marná snaha. Na druhou 
stranu je potřeba napsat, že trhy mají v blízkém okolí pořádně velkou 
konkurenci. Určitě je zájem, aby se ve Vimperku trhy konaly. Ale bude 
třeba změnit čas i místo konání. Jinak vše zůstane jen u zbytečně vy-
naloženého úsilí.

Karel Beránek
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Jaký byl rok 2015 ve Vimperku 
v oblasti životního prostředí

Další rok je za námi a dovolte 
mi, abych uplynulý rok s malým 
zpožděním zhodnotil. Hodno-
cení takto široké oblasti je vel-
mi problematické a  bude vždy 
subjektivní. Každý z  nás má ji-
nou zkušenost, jiný pohled na 
věc, jiné množství objektivních 
informací k  dané problematice. 
Pokusím se držet faktů a na zá-
věr se trochu zamyslet nad bu-
doucností. Rok 2015 přinesl věci 
pozitivní, ale měl samozřejmě 
i svá negativa. K těm pozitivním 
určitě patří, že Vimperáci se opět 
stali vítězi o nejlépe třídící město 
Jihočeského kraje, a až si na jaře 
sednete na nové lavičky na nábře-
ží Volyňky, tak si vzpomeňte, že 
je vyhrál každý z Vás, kdo třídí (5 
nových laviček je věcnou cenou 
za vítězství v  soutěži). Zároveň 
ale musím říci, že jsme tak trochu 
„jednooký mezi slepými králem“ 
– Jihočeský kraj nepatří mezi nej-
lépe třídící kraje a zejména když 
se podíváme do popelnic, tak je 
jisté, že můžeme třídit mnohem 
víc. K 31. 12. 2015 skončil pilotní 
projekt města Vimperk a společ-
ností EKO-KOM, který význam-
ně šetřil finanční prostředky na 
třídění odpadů a  od roku 2016 
jedeme opět tzv. „za své“. Dobrou 
zprávou je, že v průběhu pilotní-
ho projektu byla ve Vimperku 
zprovozněna dotřiďovací linka 
odpadů společnosti Jihosepar, 
a tak se významně zkrátila dojez-
dová vzdálenost s  tříděným od-
padem. Vyjádřeno v procentech 
se jedná zhruba o  30% snížení 
nákladů na svoz tohoto odpadu. 
I díky těmto skutečnostem jsme 
dokázali udržet poplatek za od-
pady již osmým rokem na 492 Kč. 
Špatnou zprávou je, že Vimperáci 
produkují okolo 230 kg směsného 
komunálního odpadu na obyva-

tele, ale nejlepší města v  rámci 
republiky produkují do 150 kg na 
obyvatele. Tato skutečnost bude 
velmi nepříjemná, až nebudeme 
moci odpad skládkovat na naší 
skládce (zákaz skládkování se 
legislativně připravuje od roku 
2024) a budeme muset toto po-
měrně velké množství odpadu 
zpracovat jinak a  za významně 
vyšší ceny.

Na úseku městské zeleně pat-
ří velké poděkování společnosti 
Městské služby, která drží vyso-
ký standart při údržbě trávníků 
(posekat několikrát za rok 30 
ha ploch v nelehkých terénních 
podmínkách Vimperka není jistě 
nic jednoduchého) a zároveň tato 
společnost zajišťuje významnou 
část dalších prací na tomto úse-
ku. Poděkování patří i  dalším 
firmám, zejména našim Měst-
ským lesům, společnosti MELO 
z Protivína, p. Bedlivému a jeho 
kolegům, panu Jandovi za květi-
novou výzdobu lamp veřejného 
osvětlení. Dovolím si konstato-
vat, že Vimperk patří díky nim 
mezi dobře udržovaná a kvetoucí 
města (já vím, určitě to jde lépe, 
ale finanční prostředky jsou ome-
zené L ). O to víc zamrzí poničené 
arboretum a letní kino od vanda-
lů na podzim loňského roku – vy-
trhané rostliny, zlámané stromy, 
poničené herní prvky pro děti. 
Myšlenkové pochody těchto van-
dalů většina z nás nikdy nepocho-
pí. Nejvýznamnějším zásahem 
do zeleně za rok 2015 byla obno-
va aleje K Vodníku. Bylo ošetřeno 
208 stromů, 78 pokáceno a  115 
nově vysazeno. Celkové nákla-
dy akce byly 860 000 Kč, z  toho 
616  000 Kč se podařilo získat 
formou dotace od SFŽP. Hodno-
cení výsledku této akce nechám 
na Vás. Pátým rokem pokračoval 

projekt vysazování stromů žáky 
základních škol v Aleji absolven-
tů u Volyňky pod Lidlem a díky 
Městským lesům vzniká v  při-
lehlém parčíku i zajímavé místo 
pro zastavení a  odpočinek. Co 
se nám úplně nepodařilo z plá-
nů  loňského roku, je zlepšení 
vjezdů do města. Zde jsme zejmé-
na naráželi na problém, že řadu 
těchto pozemků nevlastní město 
Vimperk a jednání s vlastníky je 
složité a zdlouhavé. 

Zejména děti postřehly, že 
byl odstraněn velký herní prvek 
na dětském hřišti v parku u Vo-
lyňky. Důvodem odstranění byla 
rozsáhlá středová hniloba nos-
ných dřevěných sloupů. Přestože 
byl prvek pravidelně udržován 
a natírán, hnilobě uvnitř sloupů 
nešlo zabránit. Životnost tohoto 
prvku byla pro nás velkým zkla-
máním, a  tak další prvek bude 
mít nosnou konstrukci z  kovu. 
Věřím, že nejpozději 1. června 
bude hřiště opět plně vybaveno.

Na úseku ochrany ovzduší při-
chází dobrá zpráva ve formě pro-
gramu „Kotlíkové dotace“, kde 
mají občané možnost za zajíma-
vých podmínek pomocí tohoto 
programu zrealizovat výměnu 
starých kotlů na pevná paliva za 
moderní zdroj vytápění a snížit 
tak znečištění našeho města.

V  letošním roce se dařilo 
odboru životního prostředí i fi-
nančně. Z  celkových investič-
ních nákladů ve výši 7 350 805 Kč 
včetně DPH se nám podařilo zís-
kat 5 395 958 Kč formou dotací.

Co nás čeká v roce 2016? Rádi 
bychom, aby se Vimperákům 
podařilo ještě vylepšit třídění od-
padů, včetně bioodpadů, protože 
to je cesta jak snížit těch výše 
uvedených 230 kg běžných odpa-
dů na občana, které zatím končí 
na skládce. Zároveň je to účinný 
způsob, jak snížit finanční nákla-
dy na odpady. Budeme se muset 
začít zabývat myšlenkou, jak dál 
budeme nakládat s nevytříděný-

mi odpady po roce 2024. Zda je 
dokážeme sami energeticky vy-
užít (což se zatím jeví jako málo 
pravděpodobné) nebo vybuduje-
me na skládce překládací (možná 
i dotřiďovací) stanici a odpad bu-
deme předávat do cizího zaříze-
ní, případně zda neexistují i jiné 
možnosti. Rok 2024 je daleko jen 
zdánlivě. Pokusíme se získat do-
taci na vybudování podzemních 
kontejnerů na tříděný odpad v ul. 
Kaplířova (u  MP) a  v  prostoru 
parkoviště před gymnáziem, 
abychom vylepšili vzhled těchto 
lokalit a  kontejnery na tříděný 
odpad přestaly být dominantou 
těchto míst.

V  rámci našich finančních 
možností se pokusíme Vimperk 
zase o kousek vylepšit a zároveň 
rádi obdržíme vaše podněty a ná-
pady na zlepšení míst, kde žijeme.

Na závěr mi dovolte poděko-
vat Vám všem, kteří jste svou 
prací nebo jen chováním přispěli 
ke zlepšení životního prostředí 
v našem městě, a všem čtenářům 
popřát hodně zdraví a  úspěšný 
rok 2016.

 Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

375001 MHD Vimperk, linka č.1-Autobusové nádraží-Sídliště-Nemocnice-
Autobusové nádraží

Platí od 1.1.2016 do 10.12.2016

Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 27 České Budějovice, provozovna Vimperk, tel. 386 100 190, www.csadautobusy.cz, 
info@csadautobusy.cz
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nás šlo kolem třiceti na Kubov-
ku. Byl to moc fajn den.“

Protože škola už tu dneska 
žádná není, místní maminky si 
pochvalují školní autobus, který 
se podařilo vyjednat. Od loňska 
v Lipce svítí nové veřejné osvět-
lení, které tu město nechalo 
instalovat. Co tu místní občas 
trápí je hluk z manipulačního 
skladu u  nádraží v  blízkosti 
obytných domů. 

Pro Vimperk a jeho osady je 
důležitý rozvoj turistiky. Lipka 
je přesně takovým místem, kam 
turista rád zabloudí. Na jaře tu 
bude poblíž nádraží umístěna 
turistická zastávka s  poseze-
ním a informační tabulí s ma-

pou i  připomínkou historie 
místa. Příroda v okolí vimper-
ské osady Lipka nabízí řadu 
atraktivit včetně přírofních 
památek a rezervací. Nedaleko 
najdete například pramen řeky 
Volyňky nebo pamětní kámen 
posledního zastřeleného vlka 
na Šumavě. Mezi Lipkou a Bo-
rovou Ladou je Alpská vyhlídka, 
odkud se v příhodném počasí 
naskytne pohled na vzdálené 
Alpy. Kolem osady vedou šu-
mavské cyklotrasy a v zimě bě-
žecké stopy. 

Irena Malotová
město Vimperk, PR a propagace

Foto: I. Malotová  
a archiv B. Kramářové

Představujeme vám osady Vimperka  
Lipka

Lipka je šumavská osada 
v  devíti stech metrech nad 
mořem zhruba čtyři kilomet-
ry jihozápadně od Vimperku 
rozdělená na dva sídelní celky 
– Starou a  Novou Lipku. Na 
začátku 30. let minulého stole-
tí tu stálo bezmála třicet domů 
a  bydlelo 190 obyvatel. V  té 
době se v  jednom stavení ve 
Staré Lipce narodila Maruška 
Půbalová a o dva roky později 
její sestra Anička. V Lipce žijí 
dosud, i když už ne v  rodném 
domě. Ten vyhořel v 80. letech. 
„Maminka byla Němka a  ta-
tínek Čech z Buku,“ vysvětlují, 
jak je možné, že mohly zůstat 
na místě, kterým se v době je-
jich dětství prohnala dějinná 
vichřice ničící po staletí vytvá-
řené osídlení, vztahy i tradice. 

Dnes žije v Lipce 81 obyvatel, 
v nedaleké Michlově Huti pak 
ještě dalších 18. Dlouhá léta 
po válce se obě sestry staraly 
o kapli sv. Anny, která byla ve 
Staré Lipce postavena v  roce 
1910 a dnes je opravená.

„Za nás tady byla už jen ně-
mecká škola a  tam jsme cho-
dily,“ vzpomínají pamětnice 
z Lipky na svá žákovská léta po-
znamenaná válkou. Ještě před 
obsazením Sudet tu několik let 
fungovala i  škola česká, která 
sloužila především dětem míst-
ních železničářů a přespolním. 

„Žili tu hlavně menší sedláci, 
jako jsme byli my. Měli jsme ně-
kolik hektarů pozemků, kousek 
lesa a  do deseti krav. To bylo 
dost práce pro oba rodiče i pro 
nás. V zimě se chodilo pracovat 
do lesa,“ vypráví paní Anna. 
Nakupovat se tu dalo ve dvou 
obchodech. „Tenkrát se kupoval 
leda petrolej, kterým jsme sví-
tili, protože nebyla elektřina. 
Moc jsme toho nepotřebovali,“ 
říká. Ale pak si vzpomene, že 
pan drogista měl pro ně vždyc-
ky schované bonbóny, to prý 
byla velká vzácnost.

Příchod americké armády do 
obce na konci války si setry také 
dobře pamatují. Vojáci přespá-
vali i  v  jejich stavení. „Měli 
jsme jen jednu místnost, tak 
v jednom rohu spala naše rodi-
na a ve druhém oni dva. Jeden 
z nich byl černoch a ten druhý si 
dával pistoli pod polštář, hroz-
ně jsem se jich bála,“ vzpomí-
ná tehdy desetiletá Anna. „Ale 
dávali nám žvýkačky,“ směje se 
Marie.

Po válce byla část rodiny 
z  maminčiny strany odsunu-

ta za hranice do Bavorska. Se 
svou sestřenicí se Anna a Ma-
rie setkaly až po mnoha letech. 
Odejít museli i ostatní sousedé 
z Lipky. Jako první osídlenci po 
německých rodinách přišli Slo-
váci od Košic. „To byli naštěstí 
dobří, slušní lidé, naši noví ka-
marádi. Dodneška si s  jednou 
paní dopisuji,“ říká Marie. Ani 
poválečný život tady na Šuma-
vě nebyl lehký. Z  rukou žen, 
kterým je přes osmdesát let, 
je čitelná celoživotní manuál-
ní práce bez všech současných 
vymožeností.

Dnešní Lipka je živou osa-
dou. Přesvědčí vás o  tom par-
ta starších školáků, která vám 
bude dělat společnost, pokud 
se sem ve všední den vypra-
víte z  Vimperku odpoledním 
vlakem. Právě pro tento dorost 
by v Lipce přivítali hřiště. „To 
nám tu opravdu chybí,“ říká 
Blanka Kramářová, předsed-
kyně osadního výboru. Lipku 
obklopuje nádherná příroda, 
kde se najde místo pro dětské 
hry, ale ne třeba pro klukovský 
fotbal a  jiná sportovní klání. 
„Nakonec je stejně vždycky vidí-
me s míčem na silnici, a to není 
zrovna bezpečné. Doprava je tu 
čím dál větší,“ dodává. Město 
Vimperk nechalo vloni na vy-
budování sportovního hřiště na 
Lipce zpracovat projekt, hoto-
vý je rovněž projekt na opravu 
tamní požární nádrže.

Osadní výbor a další aktivní 
obyvatelé tu upevňují soused-
ské vztahy a místní sounáleži-
tost pořádáním pravidelných 
akcí pro děti i  dospělé. „Na 
konci dubna společně stavíme 
Májku a v  červnu už tradičně 
připravujeme oslavu Dne dětí,“ 
rekapituluje aktivity Blanka 
Kramářová. „Vždycky pozveme 
i  nějakého hosta, aby se naše 
děti dozvěděli něco zajíma-
vého. Měli jsme tu například 
hasiče nebo policejní psovody 
s ukázkami jejich práce.“ Chy-
bět v  Lipce nemůže ani Mi-
kulášská nadílka 5. prosince 
v místní hospůdce a letos míst-
ní zorganizovali také „předvá-
noční svařáček“. „Rádi bychom 
z toho udělali novou tradici, kdy 
se sejdeme u kapličky sv. Anny, 
připijeme na následující Štědrý 
den a zapálíme svíčky za všech-
ny, co už nemohou být s námi,“ 
doplňuje Blanka Kramářová 
a  dodává: „Na konci prosince 
pak ještě společně vyrážíme na 
předsilvestrovský pochod. Vloni 

Předsilvestrovský pochod z Lipky na kubovu Huť.

Zdobení perníků před mikulášskou nadílkou. Perníčky pro děti napekla paní 
marie kramářová z Lipky.

rodačky a pamětnice z Lipky sestry Půbalovy.
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Správa Národního parku Šu-
mava letos oslavuje čtvrt století 
od svého založení. V rámci toho-
to výročí připravujeme množství 
akcí pro širokou veřejnost v prů-
běhu celého roku. 

Každý měsíc se na informač-
ním středisku Kvilda uskuteční 
populárně naučné přednášky 
odborníků na nejrůznější téma-
ta, například o houbách, jelenech, 
velkých šelmách, jako rys a  vlk 
nebo o  problematice vodních 
poměrů na Šumavě. Největší akcí 
pak bude den Národního parku 
Šumava 16. července na infor-
mačním středisku Rokyta, na 
který plánujeme opravdu bohatý 
program. 

Nabídka bude opravdu boha-
tá a doporučujeme sledovat nás 
na Facebooku nebo pravidelně 
navštěvovat naše internetové 
stránky www.npsumava.cz. 

Díky tomu, že už napadlo do-
statečné množství sněhu, začali 
se upravovat běžecké stopy na 
většině Šumavy. Aktuální infor-
mace o podmínkách pro běžkaře 
naleznete na webu www.bilasto-
pa.cz 

Pro návštěvníky jsme otevřeli 
první pozorovací místo v přezi-

movací obůrce pro jeleny Beran-
ku u Srní. Je možné tu o útercích, 
čtvrtcích a  sobotách pozorovat 
desítky divokých jelenů, kteří 
přečkávají zimu v této oplocené 
oboře a to včetně Krále. Letos je 
to majestátný šestnácterák v plné 
síle, s abnormálně dlouhými oč-
níky a  silnými lodyhami. Na 
návštěvu je ale nutné se předem 
objednat. 

Pokud vyznáváte spíše aktivní 
pohyb, než pozorování divoké 
zvěře, využijte naši nabídku vy-
zkoušet si chůzi se sněžnicemi na 
nohou na našich informačních 
střediscích. Mimo to se dozvíte 
plno zajímavostí jak o  přírodě, 
tak o historii nejbližšího okolí. 

No, a  pokud jste romanticky 
založení, můžete se svézt v  sa-
ních zapřažených do páru koní 
a to na Modravsku nebo Železno-
rudsku, kde jezdí naši partnerští 
kočí. Bližší informace a kontak-
ty jsou uvedené na našem webu 
www.npsumava.cz

Užívejte zimu, ideálně na Šu-
mavě.

Jan Dvořák
Tiskový mluvčí Správy 

Národního parku Šumava

Zprávy ze Správy
Mladí zdravotníci Červeného kříže 
pracují a vzdělávají se již druhým rokem

Zájmové vzdělávání Mladý 
zdravotník při Oblastním spol-
ku ČČK Prachatice funguje od 
září 2014. Tento školní rok se jej 
účastní 12 dětí a studentů do 26 
let, kteří docházejí každou středu 
od 17h do našich prostor v budo-
vě polikliniky. Součástí není jen 
první pomoc, ale také didaktické 
hry, různá témata z oblasti zdra-
vovědy či humanitární pomoci, 
příprava v  odborných kurzech 
podle věku účastníků. Mladí 
zdravotníci se však podílejí i na 
akcích pro veřejnost nebo sou-
těžích.

Mohli jste je potkat na Dni 
dětí na DDM nebo jako rozhodčí 
a figuranty na krajském kole do-

pravní soutěže mladých cyklistů. 
Také si zasoutěžili – v  okresní 
soutěži mladých zdravotníků se 
umístili na 3. místě. 

V  červenci jsme absolvovali 
společné týdenní soustředění na 
Libínském Sedle. V září se naši 
mladí zdravotníci podíleli na 
přednáškové akci pro seniory ve 
Vlachově Březí, kde předváděli 
postupy první pomoci jako figu-
ranti i pomocní lektoři.

I nadále s podporou Jihočeské-
ho kraje a MŠMT pokračujeme, 
s našimi zdravotníky se potkáte 
na akcích pro veřejnost Den zdra-
ví, Den rodiny nebo na dopravní 
soutěži mladých cyklistů. 

Zuzana Pelikánová

Společný orchestr České filharmonie 
a žáků ZUŠ za účasti vimperských

S  nástupem nového generál-
ního ředitele České filharmonie 
v roce 2013 přišla na svět i myš-
lenka vytvoření velkého symfo-
nického orchestru, ve kterém 
společně usednou profesioná-
lové našeho nejvýznamnějšího 
symfonického tělesa a  žáci zá-
kladních uměleckých škol z celé 
republiky. Byly dohodnuty pod-
mínky, že se každý rok tohoto 
projektu zúčastní žáci ZUŠ ze 4 
– 5 krajů. 

V letech 2014 a 2015 proběh-
ly dva koncerty, které se setkaly 
s velkým ohlasem nejen veřejnos-
ti, ale zejména samotných účin-
kujících, žáků škol. V roce 2016 se 
dostalo i na zástupce Jihočeského 
kraje. Během září a října proběhla 
nominace všech škol a byli vybrá-
ni zástupci, které doplní profesi-
onálové. Protože si myslíme, že 
se jedná o  smysluplný projekt, 
který může žákům a studentům 
přinést velké obohacení a  zku-
šenosti, nominovala i ZUŠ Vim-
perk některé zástupce. Nakonec 
byli vybráni a  projektu se tak 

zúčastní 4 žáci, všichni hrající na 
dechové nástroje žesťové. Kate-
řina Bláhová, Filip schartner – 
lesní rohy, David Herc – trubka, 
zdeněk Fidler – tuba. 

V  současné době máme za 
sebou podzimní organizační 
schůzku. Samostatná příprava 
pod vedením učitelů Karla Škvr-
ny a Martina Vališe probíhala až 
do 9. 1. 2016. V  tento den pro-
běhlo první soustředění v Praze, 
kde se žáků ujali členové České 
filharmonie. Nyní samozřejmě 
probíhá pečlivá příprava opět 
pod dohledem učitelů a na konci 
února se uskuteční již společná 
zkouška celého orchestru.

Závěrečné soustředění se 
uskuteční v Praze od 6. 4. a vy-
vrcholí veřejným koncertem 
v pražském Rudolfinu dne 10. 4. 
2016 od 19.30 hodin. Představí 
se téměř stočlenný symfonický 
orchestr, ve kterém budou hrát 
i muzikanti z Vimperka. 

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Jelen – král 2016.  Foto: Jan kec
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ohlénutí Za tříkRáloVou 
sbíRkou 2016

Prvním dnem nového roku se 
jako každoročně v tomto období 
rozešly skupinky tříkrálových 
koledníků do domácností na 
Vimpersku, Čkyňsku, Stašsku 
a  v  dalších někdy dnes skoro 
zapomenutých vesničkách. Sbír-
ku opět organizovala Oblastní 
charita Vimperk a  letošní re-
kordní výtěžek 215  511 Kč nás 
mile překvapil. Jedná se o  nej-
vyšší výtěžek ze všech organi-
zovaných Tříkrálových sbírek 
v tomto regionu. Za to patří dík 
všem dárcům, vstřícným lidem, 
koledníkům, vedoucím skupinek 
a dalším dobrým lidem, kteří se 
spolupodílejí na celé organizaci 
sbírky.

Letošní počasí si se skupin-
kami zahrávalo podobně jako 
přístupy dárců. První dny se 
teploměry nevyšplhaly nad -5°C 
a  další dny nabízely spíše jarní 
až aprílovou rozmanitost. Teplo, 
zima, déšť. Podobně jako počasí 
k letošním koledníkům přistupo-

vali i někteří lidé. Na jedné stra-
ně ochotně a s radostí přispěli do 
zapečetěných kasiček menšími či 
většími finančními dary tak, jak 
si to kdo může dovolit, mnohdy 
přidávali i něco dobrého na zub, 
aby se dětem lépe koledovalo. Na 
straně druhé se ale bohužel ně-
kteří lidé nechovali ke koledníků 
pěkně, někdy museli koledníci 
strpět i  urážky či slova vulgár-
ní. Mrzí nás to. Děti, které se do 
sbírky zapojují, se poctivě připra-
vovaly, pořídily si kostýmy, nau-
čily se koledu, věnovaly koledo-
vání svůj čas a věřily, že sbírkou 
pomohou těm, kteří to potřebují, 
kteří jsou staří, nemocní, neví, 
jak dál. Je to smutné, vždyť ni-
kdo není nucen přispět. Dobrá 
zpráva ale je, že takovýchto lidí 
je jen malá hrstka, a že si tímto 
nenechali koledníčci vzít chuť 
pomáhat a dál roznášet poselství 
a požehnání.

Ráda bych ještě touto cestou 
chtěla uvést na pravou míru oba-
vy dárců, na jaké účely vykoledo-
vané peníze budou použity. Výtě-

jak pomáháme RodInám 
s dětmI a osobám V kRIZI 

(Projekty Oblastní chari-
ty Vimperk: Služba pro rodiny 
s dětmi a Nexus)

V letošním roce bychom Vám, 
čtenářům Vimperských novin, 
postupně rádi přiblížili naše služ-
by určené rodinám s dětmi nebo 
lidem, kteří se ocitli v  krizové 
situaci. Rádi bychom Vám při-
blížili některé moderní metody 
naší práce, které jsou osvědčené 
a pomocí kterých lze překvapivě 
mnohdy velmi účinně pomoci. 
Sociální služby poskytované Ob-
lastní charitou Vimperk nejsou 
postavené na nějaké laické po-
moci, naše pracovnice si neustá-
le doplňují vzdělávání a získávají 
zkušenosti v  rámci speciálních 
terapeutických výcviků s  nový-
mi moderními metodami práce 
v sociálních službách. 

Jednou z těchto novějších a za-
jímavých metod je tzv. sandplay 
terapie (terapie hrou v  písku). 
Sandplay je diagnosticko-terape-
utická metoda, která je poměrně 
mladá, není   v  České republice 
zatím příliš používaná. Nabízí 
však zajímavý potenciál pro prá-
ci s malými dětmi (již od dvou let 
věku), ale i s dospělými. Využívá 
potenciálu našich smyslů, oslo-
vuje emoce, využívá bohatství 

představivosti a síly symbolické-
ho vyjádření. Tvořivým způso-
bem otevírá nové pohledy a mož-
ná východiska pro nejrůznější si-
tuace a procesy v našich životech. 
Základním vybavením je nádoba 
s  pískem (sandbox) a  miniatur-
ní předměty představující lidi, 
zvířata, domy, přírodniny, různé 
věci apod. Tyto předměty klient 
dle zadaného tématu umisťuje do 
nádoby s pískem. Vytvořená scé-
na slouží k diagnostice a zároveň 
poskytuje dostatečné zázemí pro 
poradenství, kdy klient, který 
ztvární v písku svůj vlastní vnitř-
ní svět, může spatřit, co se ode-
hrává uvnitř jeho nevědomého 
prožívání, a tím si ujasnit spousty 
svých nezodpovězených otázek. 
Sandplay klade důraz   spíše na 
neverbální vyjádření vlastních 
pocitů. Vlastníma rukama vy-
tvořený svět uvnitř nádoby  s pís-
kem pomáhá nalézat nový náhled 
na situaci člověka. Se Sandplay se 
pracuje individuální nebo skupi-
novou formou. Nejčastější klien-
telou metody Sandplay jsou děti, 
které prožily nějakou traumatic-
kou událost, nebo mají problémy 
ve vztazích či komunikaci. 

Veškeré naše služby jsou dis-
krétní a bezplatné. 

 Romana Trojanská 
Oblastní charita Vimperk

O druzích piv
piva Bock a Doppelbock
Piva druhů Bock patří mezi sil-

ná piva. Mohou být jak spodně, 
tak svrchně kvašená, síly nad 16°. 
Při síle nad 18° jsou označována 
jako Doppelbock. Jsou to piva 
vařená převážně z  ječných sla-
dů, existují však i druhy vařené 
částečně ze sladu pšeničného, 
a z hořkého, méně aromatického 
chmelu.

Ve světově užívaném třídění 
piv jsou rozlišovány styly tři, a to: 
tradiční německý Bock, německý 
světlý Bock tzv. Maibock a  ně-
mecký Doppelbock resp. Eisbock.

I  když „Bock“ znamená ně-
mecky „kozel“, tak Bock jako 
název piva vznikl úplně jinak. 
Původ těchto piv je v  dřívějším 

hansovním městě Einbeck v dol-
ním Sasku. Roku 1555 přichází 
tato piva i na bavorský dvůr, kde 
se začala vařit. V mnichovském 
nářečí pak během času vznikl 
z původního názvu Ainpöckisch 
Bier, pod kterým taková piva byla 
vařena v Bavorsku, dnešní název 
Bockbier, zkráceně Bock.

Šumavský pivovar začal taková 
piva, též dříve ve Vimperku va-
řená, nabízet od roku 2013: dnes 
jsou to Vimperský zlatý Bock 
16°, Vimperský jantarový Dop-
pelbock 18° a Vimperský tmavý 
Doppelbock 19 (Inocenc, vařen 
poprvé k  požehnání novému 
vimperskému zvonu v roce 2013).

Ivan Hojdar
Šumavský pivovar Vimperk

žek Tříkrálové sbírky 2016, který 
náleží Oblastní charitě Vimperk, 
bude použit na financování cha-
ritních sociálních služeb v místě, 
kde se sbírka konala, konkrétně 
jsou určeny Domovu klidné-
ho stáří v Pravětíně, na terénní 
služby pro seniory a na krizovou 
pomoc určenou osobám v  krizi 
ve Vimperku. Oblastní charita 
Vimperk nepoužije výtěžek sbír-

ky v žádném případě na pomoc 
uprchlíkům. Na tuto pomoc má 
charita v České republice určený 
jiný účet z jiných zdrojů. 

Ještě jednou děkujeme dobrým 
lidem, kteří byli na koledníky 
milí, s radostí a láskou je přijímali 
a přispěli svým darem do Tříkrá-
lové sbírky 2016. Děkujeme!!!

Jana Brabcová
za Oblastní charitu Vimperk

Oblastní charita 
Vimperk

Místní poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů 
je fyzická nebo právnická osoba, 
která je držitelem psa a má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území města. 

poplatek se platí ze psů 
starších 3 měsíců. Držitel psa 
je povinen ohlásit na finančním 
odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, 
zánik poplatkové povinnosti a ja-
kékoli změny v ohlášených sku-
tečnostech (např. pořízení psa, 
úhyn psa, změnu adresy, nárok 
na změnu sazby v případě pobí-
rání důchodu, který je jediným 
zdrojem příjmu…). V  případě, 
že nedojde ke splnění ohlašovací 
povinnosti, může správce daně 
uložit pořádkovou pokutu.

Sazby poplatku jsou stanove-
ny Obecně závaznou vyhláškou 
č. 5/2010 (www.vimperk.cz), a to 
takto: za prvního psa v panelo-
vých domech 800 Kč, v ostatních 
domech 400 Kč, v rodinných do-
mech 300 Kč, v osadách 100 Kč. 

Za psa, jehož držitel je poživa-
telem invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, je sazba za prv-
ního psa v  panelových a  ostat-
ních domech 200 Kč, v rodinných 
domech 150 Kč a v osadách 50 Kč. 
Za druhého a  každého dalšího 
psa se sazba poplatku navyšuje 
o 50%.

poplatek je splatný do  
31. března kalendářního roku 
a lze jej zaplatit v hotovosti na fi-
nančním odboru nebo poštovní 
poukázkou, případně bankovním 
převodem na účet města. 

Vznikne-li poplatková povin-
nost po termínu splatnosti, je po-
platek splatný do 15 dnů ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti.

Zdeňka Filipová
finanční odbor

telefon: 388 402 219
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Z Gymnázia 
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk

předVánoční náVštěVa 
VImpeRských žáků 
V hospIcu

V  pondělí 21. prosince odje-
la skupinka našich žáků ze ZŠ 
praktické Vimperk tvořená Len-
kou Kolářovou, Pepou Giňou 
a  Maruškou Völgyiovou spolu 
s učitelem Jaromírem Starým do 
Prachatic na návštěvu hospicu Sv. 
Jana Nepomuka Neumanna. 

Přivítal nás ředitel Robert Hu-

neš a v rozhovoru pro školní in-
ternetové rádio Epigon nám řekl 
pár slov o poslání hospicu. Předa-
li jsme mu přání a drobné dárky 
pro pacienty, které děti zhotovily 
při hodinách pracovní výuky. 

Na pokojích jsme potěšili ně-
kolik pacientů koledami, Pepa za-
hrál na kytaru a zazpíval i vlast-
ní, velmi pěknou písničku. Nejlé-
pe vystihl vše pan ředitel hospicu 
slovy: „Děkuji za vaši návštěvu, je 
to od vás moc pěkné, je to něco, 
co má opravdu smysl.“ 

Jaromír Starý 
učitel SŠ a ZŠ Vimperk

našI studentI oVládlI 
doRostenecké mčR  
V běhu na lyžích

Pohádka – tak by se dalo na-
zvat letošní Mistrovství ČR do-
spělých a  dorostu v  běžeckém 
lyžování. Studenti Sportovního 
gymnázia ve Vimperku – závod-
níci Fischer Ski klubu Šumava 
Vimperk – vyjížděli na tuto akci 
s velkými nadějemi a očekávání-
mi. Tato očekávání byla dokonce 
překonána! Posuďte sami, z  12 
startů vezou 10 medailí, z nichž 
je 5 titulů Mistra ČR! 

Sobotní program probíhal ve 
znamení klasické techniky. Do-
spělým se klasický závod nepo-
vedl podle představ – andrea 
Klementová skončila osmá, Jan 
Švejda na 48. místě. V doroste-
neckých závodech však začaly 
opravdové žně a  naši závodníci 
ovládli 3 ze 4 kategorií. V mlad-
ších dorostenkách zvítězila su-
verénním způsobem Barbora 
Havlíčková, skvěle podpořená 
Terezou sáskovou a  adélou 
novákovou (5., resp. 6. místo). 
Mladší dorostenci získali dokon-
ce dvě umístění na bedně – sa-
muel Jirouš vystoupal na stu-
pínek nejvyšší, krásné 3. místo 
získal František Honsa. Velmi 
milé překvapení vykouzlila Te-
reza Řezníková, která bojovným 
výkonem dojela pro 2. místo ve 
starších dorostenkách. Ale ten 
nejnapínavější závod měl teprve 
přijít. Jirka mánek opět pro-
kázal, že se s ním musí počítat, 
a titul Mistra republiky na 7,5 km 
klasicky má v kapse. Parádní vý-
kon zde předvedl také Tomáš 
Kalivoda, i když na něj v nabité 
konkurenci nakonec zbylo nepo-
pulární 4. místo. 

Prostor pro oslavy nebyl nik-
terak veliký, všechny ještě čekaly 
nedělní závody volnou technikou. 
Všichni byli namlsaní ze sobot-
ních úspěchů a na každém bylo 
vidět velké odhodlání minimálně 
zopakovat výsledky z předešlého 
dne. A tak se i stalo! Harmono-
gram startů byl stejný jako v so-
botu a hned při prvním z nich to 
cinklo! andrea Klementová si 
v mezinárodní konkurenci dojela 
pro 3. místo a prokázala tak stou-
pající formu před domácím Svě-
tovým pohárem v Novém Městě 
na Moravě. Zato Jan Švejda se 
tímto víkendem spíše protrápil 
a opět mu ve výsledkové listině 
patřilo 48. místo.  

Dorostenecké závody se v ne-
děli nesly v duchu hromadných 

startů, o  dramatické okamžiky 
tedy nebyla nouze. Ovšem v obou 
mladších dorosteneckých kate-
goriích naši závodníci nepřipus-
tili velké drama a dějišti závodů 
předvedli galapředstavení. V ka-
tegorii děvčat zvítězila „o parník“ 
opět Barbora Havlíčková a jasně 
potvrdila svou nominaci na YOG 
v Lillehammeru. Tereza sásková 
přijela do cíle jako třetí a adéla 
nováková si polepšila na 5. mís-
to. Chlapci poté jasně ukázali, 
kdo momentálně dominuje ka-
tegorii mladšího dorostu. Hned 
v  prvním stoupání se utrhla 
vimperská dvojice samuel Jirouš 
a  Karel Vacek. Nástup střídal 
nástup, ale ani jeden se nechtěl 
vzdát šance na mistrovský titul. 
Až v posledním kole si samuel 
Jirouš pojistil mistrovský double. 
Karel Vacek ale zaslouží velkou 
poklonu a druhé místo je pro něj 
zaslouženým úspěchem. Franti-
šek Honsa svým 6. místem pod-
trhl hned trojí účast na rozšíře-
ném pódiu pro nejlepší. 

Ve starších dorostenkách si 
Tereza Řezníková vzhledem 
k  drobným nezaviněným pro-
blémům trochu pohoršila, ale 9. 
místo při hromadném startu je 
také chvályhodné. Největší dra-
ma jsme měli možnost sledovat 
opět po startu starších dorosten-
ců. Celý závod se pohromadě dr-
žela zhruba osmičlenná skupina, 
její součástí byly obě naše medai-
lové naděje – Jirka mánek a To-
máš Kalivoda. V posledním kole 
začal tvrdit muziku Kim Žalčík 
z Jeseníku a Jirka s Tomášem už 
bohužel nebyli schopni akcepto-
vat jeho tempo. V cíli z toho však 
bylo krásné 4. místo pro Jirku a 5. 
místo pro Tomáše. 

Naše výprava byla však dale-
ko početnější, než jen zmínění 
závodníci. Musíme poděkovat 
i ostatním za skvělé výkony, re-
prezentaci klubu a města. Velkou 
pochvalu si tedy zaslouží i  On-
dřej Mánek, David Novák, Domi-
nik Klement, Vojtěch Novotný, 
Daniel Červený, Tereza Vostra-
dovská, Michaela Willmannová, 
Evelína Daverná, Josef Tischler, 
Jakub Švejda, Matěj Vachuta, 
Ondřej Holoubek, Jan Hojdekr 
a Jaroslav Vondráček. Kompletní 
výsledky jsou k dispozici na ofi-
ciálních stránkách SLČR: http://
zavody.czech-ski.com/event/
list?filter.departmentid=3

Ondřej Šavrňák
Roman Hajník

chystáme se k ZápIsu
Vánoční atmo-

sféru v  naší ma-
teřské škole vy-
střídaly přípravy 
k  zápisu dětí do 

prvních tříd. Paní učitelky při-
pravily pro předškoláky pestrý 
program plný úkolů, her, pracov-
ních listů a rébusů pro procvičení 
všech dovedností a znalostí po-
třebných ke vstupu na základní 
školu. Kromě tradičních metod 
využívaných ve vzdělávání, za-
řazujeme do řízené činnosti také 
moderní technologie. Děti tak 
nejsou u zápisu zaskočené plně-
ním úkolů na interaktivní tabuli 
či prací s MagicBoxem.

Během uplynulých měsíců 
jsme přijali pozvání do obou 
vimperských základních škol. 
Budoucí prvňáčkové měli mož-
nost prohlédnout si třídy, tě-
locvičny, šatny a  jídelnu. Paní 
učitelky z  prvního stupně děti 
velmi mile přivítaly a seznámily 
je s tím, co na ně od září ve škole 
čeká. Nezapomněli jsme ani na 
rodiče. Ti měli možnost setkat se 
se zástupci obou škol v naší ma-
teřské škole a získat tak odpovědi 
na své otázky.

Všem předškolákům přejeme 
mnoho štěstí u zápisu!

Gálová Kateřina
Mateřská škola Vimperk,

Klostermannova

Mateřská škola
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ZŠ TGM informuje

adVent na Zš smetanoVa
Předvánoční období bylo i le-

tos na naší škole velmi rušné. Ať 
už se jednalo o  různé vánoční 

sportovní turnaje, pečení cukro-
ví nebo nejrůznější výrobky s vá-
noční tematikou. Vyvrcholením 
celého adventu pak byla tradiční 
Vánoční akademie pro veřejnost, 
která letos proběhla 21. 12. 2015 
od 18.00 hod. v MěKS Vimperk. 
Informace o  všech akcí nebo 
i záznam celé Vánoční akademie 
najdete na stránkách naší školy: 
www.zsvimperk.cz

Michal Kolafa

anglIe 2015
Na základě grantu získaného 

z evropského projektu Výzva 56 
se vybraným žákům naší školy 
otevřela možnost zúčastnit se pě-
tidenního pobytového zájezdu do 
Velké Británie. V pondělí 30. 11. 
jsme se tak plni očekávání vydali 
na noční přejezd Německa, Belgie 
a Francie, aby nás v úterý trajekt 
přepravil z francouzského Calais 
do anglického Doveru. Odtud už 
jsme vyrazili k našemu prvnímu 
cíli – přímořskému letovisku 
Broadstairs, které si v minulých 
staletích jako místo svého pobytu 
zvolili i členové britské královské 
rodiny nebo Charles Dickens. Po 
příjemné procházce po pláži jsme 
se už vděčně vydali na cestu do 
nedalekého městečka Marga-
te, kde na nás čekalo ubytování 
v  hostelu s  výhledem na pláž 
a  teplá večeře. Z  Margate jsme 
ve středu vyjížděli na celodenní 
výlet do Londýna, kde toho bylo 
hodně k vidění; mezi nejoblíbe-

nější atrakce patřily určitě budo-
va parlamentu známá jako Big 
Ben, Westminsterské opatství 
nebo vyhlídkové kolo London 
Eye. Kromě architektonických 
památek měli žáci možnost ob-
divovat i umělecká díla v Národ-
ní galerii. Čtvrtek a pátek potom 
byly věnovány výuce angličtiny 
v  jazykové škole s  anglickými 
lektory v  Canterbury. V  odpo-
ledních hodinách nás čekala 
prohlídka vánočně osvícené can-
terburské katedrály a starobylého 
centra města s  malými typicky 
anglickými obchůdky a čas nám 
zbyl i na nějaké to nakupování. 
V pátek večer jsme se spoustou 
nových zážitků a s taškami plný-
mi nákupů a drobných dárků pro 
naše blízké nasedli do autobusu 
zpět do Vimperka. 

Celým programem s námi pro-
cházeli žáci ze školy z Klášterce 
nad Orlicí.

Michaela Bečvářová, 
 Alžběta Rückerová

Zprávičky z lesní školičky
Prosinec byl v naší lesní škol-

ce plný příprav na Vánoce. Děti 
tvořily adventní věnce, dárečky 
pro rodiče, krmily a  stopova-
ly zvěř v  lese. Díky počasí jsme 
mohli mít poslední školičku ve 
starém  roce u  ohýnku s  buřtí-
ky. Ještěže maminky donesly 
k  dotvoření sváteční atmosféry 
vánoční cukroví. V novém roce 
plánujeme se školkou   vyrazit 
opět na výlety, rejdit na kopci 
na bobech a  lopatách. Ale hlav-
ně větrat velké sáně s  Fatimou 
v tahu. Ostatně, jaké to je jezdit 

na sáních nebo na voze tažených 
koníkem si mohou vyzkoušet 
děti na příměstském táboře bě-
hem jarních prázdnin od 13. 2. 
2016 do 20. 2. 2016. Přijímáme 
přihlášky i  na letní příměstský 
tábor, který začíná od 4. 7. po ce-
lou dobu letních prázdniny až do 
26. 8. Po zájmu o možnosti svozu 
dětí, nabízíme novinku dopravy 
až k Šumavousovi. 

Informace najdete na našich 
stránkách, FB neb tel. čísle: 
 602 483 534.

Pavlína Hujdová

Pokračování projektu 1/9 – Vánoce.



Vimperské noviny 2/2016  tel. 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 15 

výpůjček knih a periodik a vyři-
zovaly na 118 požadavků v rámci 
meziknihovní výpůjční služby.

Koncem roku byl nastartován 
projekt Rendez-vous v  knihov-
ně, se kterým se budete setkávat 
i  v  letošním roce. Do knihovny 
bychom chtěly pozvat každý mě-
síc vás, milí čtenáři, na besedy se 
spisovateli. Akce budeme propa-
govat na našich webových strán-
kách, na Facebooku, ve Vimper-
ských novinách, v  kulturním 
přehledu města a v  jiném tisku.

Pokud byste se rádi setkali 
s vaším oblíbeným spisovatelem, 
dejte vědět, rády ho pozveme do 
Vimperka třeba v příštím roce.

V dětském oddělení se můžete 
těšit na celoroční čtecí akci „Lov-
ci perel“, na „Noc s Andersenem“, 
na „Literární čtvrtky“ a řadu dal-
ších.

Přijďte se podívat, přihlaste 
se a využívejte služeb knihovny. 
Jsme tu přece pro Vás.

Zaměstnanci knihovny Vimperk

Jarní prázdniny s ddM ve Vimperku
PONDĚLÍ: 15. 2. od 8.30 do 16.30 
VÝleT na KVilDu
Návštěva informačního střediska, 3D film o životě zvířat na Šuma-
vě, bobování v případě dobrých sněhových podmínek, popř. krátká 
procházka, návštěva cukrárny nebo pekárny.
Nutné přihlásit se předem na telefon: 728 017 874, vyplnit písem-
nou přihlášku. Kontaktní osoba: Eva Kubišová

ÚTERÝ: 16. 2. od 8.30 do 16.30
VÝleT: Jelení VÝBĚH na KVilDĚ
návštěva informačního centra, krátký odborný výklad o životě je-
lena evropského, procházka oborou 
Nutné přihlásit se předem na telefon: 728 017 874, vyplnit písem-
nou přihlášku. Kontaktní osoba: Eva Kubišová

STŘEDA: 17. 2. od 8.30 do 15.00
zÁBaVnÉ DOpOleDne V KniHOVnĚ 
společně půjdeme do MěK ve Vimperku, kde budeme soutěžit, hrát 
si a vyprávět… S sebou: přezůvky, pití, svačinu, od 8:30 do 12:00 
hodin/
TVOŘiVÁ Dílna – odpoledne
malOVÁní na sKlO – zhotovíme obrázek nebo šperk
S sebou: přezůvky, pití, svačinu. Nutné přihlásit se předem na te-
lefon: 776 325 146, 605 370 746. Kontaktní osoba: Jitka Martanová

ČTVRTEK: 18. 2.  od 8.30 do 15.00
VÝleT DO písKu – návštěva interaktivní výstavy v  galerii 
sladovny 
Navštívíme interaktivní výstavy: DOBRODRUZI 
Děti na vlastní kůži prožijí dobrodružnou cestu českých vystěho-
valců na Nový Zéland. Vydají vlakem, zažijí bouřlivou plavbu na 
vratké palubě lodi, projdou pralesem, potkají se s maorským kme-
nem lidojedů náčelníka Te Hemery.
MALOU PLANETU
Děti navštíví vybraná stanoviště výstavy, na kterých porovnávají 
své životní prostředí s prostředím dětí v jiných koutech světa. Ve 
světových kuchyních připraví cizokrajná jídla a poznají vůně a chu-
tě dálných krajů. Poznají, jak pestře se lidé po celém světě obléka-
jí. Budou hrát na různé hudební nástroje a na závěr si v útulném 
prostoru mongolské jurty poslechnou pohádky a příběhy z celého 
světa.
Nutné přihlásit se předem na telefon: 776 325 146, 605370746, vy-
plnit písemnou přihlášku na akci, omezený počet účastníků. Kon-
taktní osoba: Jitka Martanová, cena: 260 Kč

PÁTEK: 19. 2. od 8.30 do 15.00
sTarOČesKÉ HrY – dopoledne
sTaVBY ze snĚHu, BOBOVÁní, HrY – odpoledne
Pokud bude sníh – doporučujeme s sebou teplé oblečení, rukavice, 
boby, kluzák… S sebou: přezůvky, pití, svačinu.

Na všechny akce je nutné se předem přihlásit do 11. 2. 2016
Bližší informace a přihlášky na akce můžete získat přímo v DDM 
Vimperk, nebo na www. ddm-prachatice.cz

Knihovna
ReZeRVace knIh

Milí čtenáři, jak jistě víte, kni-
hu, která je momentálně půjčená 
nebo se zpracovává (razítkuje, 
balí, opravuje, atd.), si můžete 
v knihovně ZAREZERVOVAT. 

Vrácenou knihu Vám knihov-
nice dá stranou a  Vy obdržíte 
SMS zprávu, že kniha je již pro 
Vás připravena k  vyzvednutí 
k určitému datu.

Rezervovanou knihu byste si 
měli vyzvednout do 14 dnů od 
upozornění, jinak se rezervace 
ruší.

Stejná pravidla budou platit 
i v oddělení pro děti, s tím rozdí-
lem, že SMS oznámení půjde na 
telefonní číslo rodiče dítěte. Pro 
knihu si samozřejmě půjde dítě 
už samo.

Knihu si také můžete sami 
zarezervovat přes on-line kata-
log na www.knihovnavimperk.
estranky.cz, zde se také dozvíte, 
zda knihu máme, zda je k vypůj-

čení nebo je již půjčena, kdy se 
kniha vrátí a jiné další informace.

Přes své čtenářské konto, kde 
zadáváte číslo Vašeho průkazu 
a PIN (začátek rodného čísla), se 
můžete podívat na celou agendu 
Vašeho půjčování knih v knihov-
ně. Lze si zde výpůjční dobu kni-
hy prodloužit, podívat se, co máte 
půjčeno, co již vráceno, počítač 
Vám i  ukáže, zda rezervovaná 
kniha na Vás již v knihovně čeká 
a můžete si pro ni přijít. 

Zde lze i požadovanou rezer-
vaci zrušit. 

Zrušení můžete také ozná-
mit telefonicky nebo emailem… 
žádanou knihu si tak bude moci 
půjčit další čtenář.

Pokud si nebudete vědět rady 
s on-line katalogem, knihovnice 
Vám rády vše na požádání vy-
světlí.

Eva Buryánová
vedoucí knihovny

Rok 2015 V knIhoVně
V Městské knihovně ve Vim-

perku došlo v  uplynulém roce 
k řadě změn. Po odchodu vedoucí 
paní Milady Šmídové ji na jejím 
postu vystřídala paní Eva Bury-
ánová, se kterou se zároveň mo-
hou čtenáři setkávat v  dětském 
oddělení.

Práci v dospělém oddělení za-
jišťují stávající knihovnice paní 
Alžběta Bendeová a nově přícho-
zí paní Mgr. Jitka Přibylová.

V  loňském roce knihovnice 
provedly revizi knihovního fon-
du, která se ze zákona č. 257/2001 

Sb. provádí 1x za 5 let. Během ní 
bylo zrevidováno 40 192 knih. 

V knihovně je čtenářům k dis-
pozici 40 885 svazků knih, pře-
vážná většina je ve volném vý-
běru. Za uplynulý rok nakoupila 
knihovna 1122 svazků nových 
knih.

Knihovna má 1153 čtená-
řů, z  toho 477 dětských. Slu-
žeb knihovny využilo v  roce 
2015 14 660 občanů Vimperska. 
Během tohoto roku připravily 
knihovnice pro své uživatele na 
52 kulturních i vzdělávacích akcí. 

Celkem zrealizovaly 42  113 

logo knIhoVny
Městská knihovna ve Vim-

perku, oddělení pro dospělé, vy-
hlašuje 2. kolo výtvarné soutěže 
o návrh loga knihovny 

Možnosti zpracování:
A) výtvarné
Velikost: A6, technika: kresba 

tužkou a perokresba; dvě prove-
dení: černobílé (tužka, tuš), ba-
revné (barevné tuše)

B) elektronické
Obrázek ve formátu PDF v čer-

nobílé i barevné verzi 
Soutěž je určena všem tvůr-

cům bez omezení, jen logo musí 
obsahovat také název knihovny: 
Městská knihovna ve Vimperku.

Termín: do konce dubna 2016
Návrhy zašlete e-mailem 

(knihovna@mesto.vimperk.cz), 
poštou (MěK Vimperk, 1. máje 
194, 385 01 Vimperk) nebo při-

neste osobně na výše uvedenou 
adresu.

Každý návrh opatřete jmé-
nem autora, adresou, e-mailovou 
adresou, telefonním spojením, 
u žáků a studentů také jménem 
školy.

Vyhodnocení bude provedeno 
v pátek 29. dubna ve 13.00 hodin 
v čítárně.

Kromě odměny čeká na vítě-
ze veřejná prezentace jeho díla 
a  zveřejnění jeho jména v  pro-
storách knihovny.

U úspěšného návrhu si knihov-
na vyhrazuje právo bezvýhradné-
ho užití v souladu s její činnosti 
ve všech oblastech bez vázanosti 
na autorská práva.

Hodně tvůrčí inspirace a  ra-
dosti z tvoření přeje a na práce se 
těší MěK Vimperk.



16 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz tel. 388 402 264 Vimperské noviny 2/2016
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K ránu jsem od hostitelky do-
stal mléko od souseda a kakao. 
Sluníčko mi krásně svítí a  já 
vyrážím směr Thun. Cestou 
začínám potkávat víkendové 
turisty a každý si chce povídat. 
A protože já si rád povídám, tak 
se dozvídám různé informace. 
Jeden silně věřící pár mi pře-
mlouvá, ať se nechám pokřtít 
a  rovnou mi nezávazně do-
mlouvají přespaní u příbuzen-
stva v dalším městě. Loučím se 
a nechávám jim telefonní číslo. 
Potkávám pána, 80 let. Zrovna 
mu navždy odešla manželka, 
tak je smutný a  prochází se 
po lese, možná slyší její hlas…. 
Stmívá se, a  protože nemám 
dost sil, tak hledám vhodné 
ubytování. Na jednom parko-
višti potkávám partu potápěčů 
a dáváme se do řeči. Říkají mi, 
že další den je v  Tuhnu sraz 
harlejistů na dobročinné účely 
a  že ten dům u  parkoviště je 
zavřený přes zimu. Hned jsem 
se ubytoval na terase. Další den 
už mám Thun za humny a do 
snídaně už jsem v Thunu. Ně-
kdo mi volá, a protože nejsem 
v EU, Švýcarsko není v EU, tak 
to nezvedám, minuta za pade-
sát korun. Procházím Thunem 
a  míjím motorkáře oblečené 
na vánoční motivy. Z rušného 
města se snažím co nejrychleji 
prchnout. Kráčím si to dál a na-
razím na vesnici, která mě vítá 
nápisem, že je v partnerství se 
Sušicí. Potkávám paní cválající 
na koni a taktně se na ní směju 
a říkám jí, že by se mi hodil ten 
druhý kůň, který ji následuje. 
Směle se dáváme do řeči. Hbitě 
říkám své naučené fráze a při-
jímám pozvání na kafe. Ještě 
nikdy jsem neviděl čůrat koně 
na povel. Tato paní to s koňmi 
uměla. Po krásnem rozhovoru 
dostávám na cestu čokoládu, 
sušené ovoce a  zbytek odmí-
tám, protože už by toho prostě 
bylo moc. Přijímám neodbytný 
telefonát a  dozvídám se, kde 
budu tuto noc spát. Pár, který 
jsem potkal minulé odpoledne, 
mi domluvil ubytování u brat-
ra manželky….. Přicházím do 
krásného bytu a jsem mile při-
vítán. Přečtení textu z bible, ri-
tuál, jídlo, příjemné posezení….

Další krásné ráno a  přes 
kopeček už mi cesty vyvádějí 
z Alp. Mám krásný pocit větší-
ho bezpečí, když mam ty skal-
naté velikány za sebou a vzda-
lují se. Na mapě si tipuji místo, 
kde asi tak přespím. Většinou 

někde, kde nejsou lidi, ale kde 
jsou lesy nebo nějaká opuštěná 
budova, což se těžko odhaduje 
podle mapy. Vidím jakési vo-
jenské objekty na mapě. To je 
ono. Přicházím do chladného 
a vlhkého údolí k řece. Po pra-
vé straně na mě vykoukla jakási 
chaloupka postavená na skále. 
Proč to nezkusit. Okna zavřená, 
vypadá opuštěně. Táhnu za kli-
ku. Otevřeno. Vejdu, rozhlížím 
se a hledám indicie, kdy tu něk-
do byl naposledy. Podle pavučin 
a prázdných plesnivých sklenic 
tipuji, že dlouho. Nacházím sta-
rá kamna, do kterých se přiklá-
dá v jedné místnosti a v druhé 
místnosti je postavena jakási 
kamenná sedačka z  dvou pla-
catých kamenů. Teplý kouř pod 
touto sedačkou proudí a fungu-
je to jako kamna. Po pár poku-
sech, kdy kvůli kouři nevidím 
na špičku nosu, se mi podařilo 
rozdělat oheň. Po 3 hodinách 
se zahřála i  sedačka na druhé 
straně. Sedám si na kamennou 
válendu, a abych si neotlačil po-
zadí, tak pod sebe dávám kari-
matku. Po chvíli zjišťuji, že jsem 
přiložil asi více než bych chtěl 
a  dávám pryč opálenou kari-
matku. Nicméně spaní luxusní. 
Vstávám do chladného rána, ale 
přes údolí a řeku pokračuji směr 
Fribourg, kde mám domluvené 
další spaní. Přecházím řeku 
a potkávám nějakého farmáře 
a  hle, jiný pozdrav. Bonjour. 
Pffff a jsem ztracen v překladu. 
Jdu si pro razítko do kostela 
cestou, a  když z  něho vychá-
zím, potkávám vousatého pána. 
A hle. Manfred, poutník, kte-
rého jsem potkal před 12 dny. 
Potkal jsem ho jeho první den 
a dnes jeho poslední den a jde-
me spolu do Fribourg. Vypadá 
spokojeněji než první den, co 
mi vyprávěl o jeho problémech 
se ztrátou zaměstnání. Ve Fri-
bourg spolu hrajeme na ulici 
vánoční koledy. Já se snažím 
na flétnu a Manfred na fouka-
cí harmoniku. Jedna paní nám 
dala pečené kaštany. Mňam. 
Loučíme se a já jdu naproti své 
další hostitelce. Italka Eleanor. 
Ubytovává mě a poté jdeme na 
večeři s kamarády. Je tak hod-
ná, že mi domlouvá i přespání 
v Lausanne, což mi čeká za pár 
dní. Za deštivého počasí vykra-
čuji a procházím zemědělskou 
oblastí. Kopečky jsou jen mír-
ně vlnité a terén je spíše rovný 
a  bahnitý. Občas se sluníčko 
prodere skrze mraky a  suší 

moji pláštěnku. Přicházím do 
městečka Romount, které se 
nachází na kopečku a  během 
prvního kroku po dlážděném 
chodníku na mě dýchá krás-
ná kulturní atmosféra tohoto 
místa. Restaurace s  venkovní 
terasou obklopenou květinami, 
staré zachovalé domy a příjem-
ná paní v  turistickém centru, 
kde si domlouvám přespání. 
Zvoním na zvonek a otevírá mi 
chlapeček, kterého se snažím 
zeptat, zda jsem správně. Ote-
vírá chůva a zve mi dál. Za půl 
hodiny mi přivítá ředitel místní 
školy a jeho manželka učitelka 
v  jiné škole. Vyprávějí mi své 
cestovatelské zážitky, ze kte-
rých plyne, že i když máte rodi-
nu s malými dětmi, tak neexis-
tuje žádné omezení. Na kolech 
jezdili celý rok po Jižní Americe 
i s dvouročním synem a šesti-
letou holčičkou. Prý se jen báli, 
když byli ve 4000 metrech nad 
mořem, jestli jejich dítě nebre-
čí kvůli výškové nemoci. Docela 
cítím chodidla a šlapu si to dál 
do Lausanne. Cesta je strašně 
tvrdá a celý den mi vůbec ne-
baví a cítím únavu. Přicházím 
do Lausanne, které je opět 
pod inverzní peřinou a  tak se 
mi tam nechce. Scházím dolů 
a přicházím do krásné katedrá-
ly, ve které jsou krásná barevná 
okna a hezký koutek pro pout-
níky, kde sbírám poslední zbyt-
ky sil. Jdu na adresu kamarádky 
od Eleanor. Na mobil dostávám 
instrukce, jak se dostat do bytu 
a  čekám na holky, protože se 
dozvídám, že přijede i Eleanor 
a půjdeme lézt na bouldrovou 
stěnu. Takové lezení bez lan, 
ale bolí z  toho ruce jako čert. 
Protože jsem unavený z celého 
dne, tak více ležím a  odpočí-
vám, než lezu. K večeři kuchtí-
me nějaké ty těstoviny a já spíše 
piju víno z regionální produkce 
a sním o vinicích, kterými další 
dny půjdu. Počasí se ráno vů-
bec nezlepšilo a  já jdu v mlze. 
Ale není to taková ta škaredá 
mlha. Taková ta kouzelná, kdy 
hledím na jezero a čekám, jest-
li z  něj vypluje nějaký koráb 
s  napnutými plachtami. Nic. 
Jen poletující ptáci. Procházím 
opět přes pole a  ovocné sady. 
Hurá, jablka v tuto dobu. Otr-
hávám i trnky, které už nikomu 
nejsou po chuti. Z  pole zvoní 
zvonce a  zvuk tichne v  mléč-
ném oblaku. Kolem se mění 
pole ve vinohrady, avšak vidím 
jen na pár řad. Škrabu se na 
kopcovité městečko Aubonne 
a za tmy procházím uličkami. 
Jsem přivítán u  další rodiny, 
další cestovatelé na kole. Dva 

roky po hedvábné stezce. Nyní 
se vrátili a snaží se začlenit do 
té naši normální společnosti. 
Což není jen tak jednoduché. 
Cítím napětí. Dcera odjíždí na 
tři měsíce do Thajska. Rodiče 
se rozvedli před rokem. Otec 
má přijít se rozloučit. Všech-
no je nejisté. Paní domácí mi 
hostí. Pouští hezkou muziku. 
Svíčka na stole. Načíná nejlep-
ší vino a  připravuje mi jídlo. 
Krásné povídaní, krásné pro-
středí, vynikající jídlo, krásní 
lidé. Jdu dál a  celý den šlapu 
asfalt. Hrozná cesta. Blížím se 
k  Ženevě a  všechny pozemky 
začínají byt soukromé, ohrani-
čené, kamery, neprůchozí. Ani 
kolem jezera není zadána prů-
chozí cesta, a  tak šlapu kolem 
hlavní silnice. Spím u  jezera 
u  převlékacích kabinek. Lepší 
než ve stanu a  zase ho sušit. 
Poslední dny vstávám a  cítím 
se pořád unavený. Cesta kolem 
Ženevského jezera je pro moje 
paty a kotníky ubíjející.  Oprav-
du potřebuju delší odpočinek 
nebo si přivodím zranění. Ozý-
vá se mi Gabča, česká pracující 
v Ženevě, že u ní mohu přespat, 
ale pak jede domů. Aspoň na 
noc, paráda. Už si v  duchu 
přemítám, koukám na počasí 
a  plánuju odpočinek ve stanu 
někde v lese na pár dní. U Gab-
či potkávám Toma, dostávám 
pivo, kuchtím nějaký těstoviny. 
Když chci sušit pláštěnku, tak 
zjišťuji, že ji nemám. Prostě jed-
na z nejdůležitějších věcí a já ji 
ztratím. Je mi do breku a jsem 
na sebe naštvaný. Hezky jsem 
to měl zjistit někde za bouřky 
a pořádně zmoknout, abych si 
to zapamatoval. No nic. Ráno se 
loučím. Díky moc…. Jdu se juk-
nout do obchodu a koupit něja-
kou pláštěnku. Je 22. prosince. 
Chlápek na mě, Buen Camino, 
pozdrav poutníků. Potřeseme si 
rukou a pokračuju dál. Koukám 
do mapy, vedle mě jde taková 
ztřeštěná paní. Dáváme se do 
řeči. Prý taky byla na Caminu, 
svatojakubské cestě. Ptá se mi, 
jestli jsem v  pohodě. Říkám, 
že jdu do jednoho obchoďáku 
koupit pláštěnku, že jsem blbec, 
protože jsem ji ztratil a nevím 
kde. Říká mi, že tam je to moc 
drahý, že mi ukáže jiný obchod. 
Nakonec mi kupuje pláštěnku 
a zve mi na oběd k nim domu. 
Po souhlasu otce je možnost 
přespání a  nakonec je mi na-
bídnut azyl do 25. prosince. 
Jsem rád za střechu nad hlavou, 
teple jídlo a příjemnou společ-
nost této dobrosrdečné rodiny. 
O  Vánocích jsme neměli kap-
ra, ale syrové a čínské fondue. 
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Hrnec nad svíčkou, ve kterém 
jsou roztavené sýry, le gruyer 
a  racclette a  ještě nějaký. Do 
tohoto sýru namáčíte chléb na-
píchnutý na dlouhou speciální 
vidličku a pojídáte. Čínské fon-
due, to se v hrnci nad svíčkou 
vařila jen voda se zeleninou. Na 
speciální dlouhou vidličku se 
napíchne hovězí, kuřecí, vepřo-
vý plátek masa a nechá se vařit 
v hrnci a pak se to jen namáčí 
do různých omáček. Po Váno-
cích vycházím odpočat a pln sil 

definitivně opouštím Švýcarsko 
a mířím vstříc Francii, do které 
přicházím během jednoho dne, 
a hned mi vítají lesní cesty, kte-
ré jsou mnohem příjemnější než 
silnice. Mění se krajina a jsem 
opět blízko velkým kopečkům, 
ale zároveň mě svatojakubská 
cesta svádí k řece Rhona. Sta-
vím stan na louce a  předsta-
vuji si, co všechno jsem slyšel 
o Francii a jaké to asi tak bude 
dál.

Tomáš Marko

dobrovolní hasiči 

Očima Jaroslava Pomezného
	•	  Kvapem	se	blíží	„Šumavský	

Ski maraton“, svátek všech lyžařů 
běžců, nejenom ze Šumavy. Jeho 
31. ročník se uskuteční ve dnech 
27. – 28. února opět na tratích 
v  okolí nejvýše položené obce 
ČR Kvildy. Za připomenutí sto-
jí několik údajů. Maraton, který 
pořádá Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk je součástí série EURO-
LOPET a Stopy pro život. V sobo-
tu 27. 2. budou na pořadu dětské 
závody a  běh volnou technikou 
na 23 a 46 km. V neděli se do bílé 
stopy vydají klasici na 23 a 45 km. 
Pro nedělní závod na 45 km vy-
psali pořadatelé prémii „ O  šu-
mavák team“. Bude to soutěž, 
až pěti přihlášených závodníků. 
Hodnotí se součet časů tří nej-
rychlejších členů týmu, Vítězové 
získají soudek zlatavého moku 
z  vimperského Šumavského pi-
vovaru. Start a  cíl závodu bude 
na louce za mostem směrem na 
Horskou Kvildu, kde bude pro zá-
vodníky připraveno zázemí, tra-
dičně chutné občerstvení, mazací 
servis, převlékárna a  úschovna 
oblečení. Nebude chybět ani pes-
trý doprovodný program, hudeb-
ní vystoupení, soutěže pro děti 
i  dospělé, prezentace partnerů 
seriálu a další akce, které určitě 
všechny lyžaře potěší. Závodní 
kancelář bude umístěna ve stře-
du obce v Obecním sále, který je 
také jednou z rarit Kvildy. V pro-
vozu bude od pátku 26. 2. v čase 
15–18, v sobotu 8–18 a v neděli 
8–11 hodin. Závodníci zde dosta-
nou podrobné informace a vedle 
registrace tašku s  reklamními 
předměty a dárek, čepici s logem 
série „Stopa pro život“. Maraton 
je dobře připraven a tak jediným 
velkým otazníkem a noční mů-

rou pořadatelů je počasí a  do-
statek sněhu na tratích. Věřme, 
že i  tento problém bude zdárně 
vyřešen ke spokojenosti pořada-
telů i  účastníků, kteří si tak ze 
Šumavy odnesou jen ty nejlepší 
vzpomínky na ten „jednatřicátý“.

•	 Díky	mínusovým	 teplotám	
a zasněžovací  technice se 6. led-
na uskutečnila ve sportovním 
areálu na Vodníku odložená pre-
miéra biatlonového klání, kterou 
jako žákovské nominační závody 
na Zimní olympiádu dětí a mlá-
deže v Ústeckém kraji uspořádala 
sekce biatlonu Fischer Ski klubu 
Šumava ve spolupráci s biatlono-
vými kluby Strakonice a  Staré 
Město pod Landštejnem. Díky 
a chlapci bojovali o osm postupo-
vých míst. Kategorie „B“ absolvo-
vala celkem osm okruhů na trati 
dlouhé 700 metrů a 2x střelbu ze 
vzduchovky na sklopky. Katego-
rie „C“, ve které startovali „vim-
perští“ běžela okruh 9x a rovněž 
dvakrát střílela ze vzduchovky. 
Závod v  obou kategoriích byl 
velice vyrovnaný a o postupují-
cích se rozhodovalo ve střelbě. 
„Tříkrálový“ start a domácí pre-
miéra vyšla vimperským biatlo-
nistům dobře, když v  kategorii 
„C“ si Ondřej Mánek vykoledoval 
první místo a Denisa Nováková 
byla druhá. Dalšími postupující-
mi, kteří změří své síly na severu 
Čech, byli v  „B“ Johana Hůrko-
vá a Vojtěch Silovský, oba Stra-
konice, Lenka Bártová a  Adam 
Mikulášek, oba Staré Město pod 
Landštejnem. Vimperské biat-
lonisty  v  kategorii „C“ doplní 
Štěpánka Hanušová, Strakonice 
a  Jáchym Kaplan, Staré Město 
pod Landštejnem.

Jaroslav Pomezný

Přijetí mladých hasičů.

Hasiči v Breitenbergu.

Dne 9. ledna se 2016 sešli dob-
rovolní hasiči ze sídliště na své 
výroční valné hromadě. Hod-
notili svou činnost za rok 2015. 
V průběhu valné hromady uctili 
památku úmrtí starosty okrsku 
pana Škopka a dlouholetého ka-
maráda z řad německých hasičů 
pana Hainzla. 

Během roku hasiči zabezpe-
čovali hlídky při společenských 
a kulturních akcích pořádaných 
MěKS, šermíři, ZUŠ, školami, 
dechovkou i  Městem Vimperk. 
Podíleli se na organizaci průvo-
dů, oslav osvobození města ve 
spolupráci s  městskou a  státní 
policií. Sponzorsky podpořili 
charitativní akci spolku Šumava 
na nohou. Přijali tři nové dětské 
členy do hasičských řad, jmenovi-
tě Pepíka a Kubu Mihulky a Fili-
pa Poláka. V současné době tedy 
sbor pracuje s pěti dětmi.

Na výroční valnou hromadu 
se přišla podívat starostka města 
paní Ing. Martanová, která hod-
notila činnost kladně, zejména 
počínající práci s  dětmi. Další-
mi hosty byli hasiči z  Výškovic 
a  hasiči z  německého Breiten-
bergu, s nimiž sbor letos oslaví 
25 let spolupráce. Delegace sboru 
s paní starostkou také zavítala na 
výroční schůzi hasičů v Němec-
ku 6. ledna.

V roce 2016 hasiči ze sídliště 
plánují zkvalitnit odbornou pří-
pravu svých členů, rozvíjet práci 
s dětmi, podílet se na oslavě 25 let 
spolupráce s německými hasiči, 
která proběhne v  Breitenbergu, 
připravit podmínky na oslavu 
výročí 30 let vzniku Sboru dob-
rovolných hasičů Sídliště Míru 
Vimperk v roce 2017.

 Mgr. Pavel Reichart
za Výbor SDH 
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Blahopřejeme 

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

Jana Czerwenková, matrikářka

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

marie Kadeřábková,
anna lávičková,
Josef Kutil,
Johana Havrdová,
Helena mifková,
Josef Kotek,
Božena slámová,
František Dolejší,
miloslav novák,

Jan Benda,
ludmila seidlová,
mathilda sovová,
zdeňka altmannová,
zdeňka Švehlová,
růžena Košková,
František Bayer,
Jarmila Chvalová.

Vzpomínka 
 Dne 6. února 2016 uplyne první smutný rok od úmrtí mého manžela 

pana Zdeňka Koukala. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme. 

Manželka Vlasta a celá rodina

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat paní 

ředitelce Mgr.  Markové, vrchní 
sestře paní Hubáčkové a  kolek-
tivu všech zaměstnanců Domo-
va klidného stáří v Pravětíně za 
veškerou péči poskytovanou naší 
mamince paní Vlastě Kantové, 

během jejího sedmiletého poby-
tu v  tomto zařízení. Díky jejich 
obětavosti, nezištnosti, příklad-
nému vztahu ke klientům, mohla 
maminka, i přes vážné zdravotní 
problémy, důstojně prožít po-
slední roky svého života. 

Mgr. Milan Kanta – syn
Vlasta Prokopová – dcera

Slovíčko kněze – Tajemství rodiny
V  loňském roce bylo ve Va-

tikánu rušno – probíhala tam 
mimo jiné Synoda o rodině. Ro-
dina, manželství a  rodičovství, 
to jsou témata, kterým se lidstvo 
(zvl. to „západní“) bude muset od 
základu znovu pravdivě věnovat 
navzdory preferované ekonomii 
(je spočítáno, kolik „stojí“ dítě) 
a  sobeckým zájmům genderové 
ideologie (sexuální – spíše devi-
antní – revoluce). Co je rodina? 
Dovolte pár převzatých inspira-
tivních myšlenek:

Členové rodiny jsou životně 
závislí jedni na druhých: děti 
a  rodiče, manžel a  manželka 
nespojuje volba, nýbrž nouze. 
A stůl, postel a obývák, kde pro-
bíhají elementární činnosti jídla, 
spaní a  společného přebývání, 
jsou podstatná místa nevyskytu-
jící se v žádném úřadě. Členové 
rodiny však závisejí také odsho-
ra, protože jeden skrze druhého 
se stávají součástí dění, které 
demontuje jejich prognózy. Do-
svědčují to antické tragédie, kte-
ré jsou vždycky inscenacemi ro-
dinných příběhů. A je to obvyklé 
rovněž v Moliérových komediích: 
syn či dcera tam mají otce a mat-
ku pouze proto, aby je opustili, 
založili jinou rodinu a vybrali si 
partnera, který podle mínění ro-
dičů nezřídka není nejlepší. 

rodina se vždycky přesa-
huje, nejenom darem narození, 
ale také vnějšími smlouvami, 
z  nichž pochází a  k  nimž smě-
řuje. Existuje tchyně, ale také 
tchyně vašeho potomka; rozpětí 
mezi příbuznými vytváří – podle 
Aristotela – vesnici a pak město. 
 svoboda bez nezávislosti nás 
vrhá do dobrodružství a  také 
dramat, odpovídá svazkům, které 
nejsou smluvní. Nám by se líbilo 
žít jenom smluvně, stanovovat 
vztahy podle vlastní výhodnosti, 
nasazovat se, když ucítíme příle-
žitost a vyvázat se, když něco ne-
voní. Společníka vyměnit lze, ale 
potomka nikoli. Je možné spřáte-
lit se s někým, kdo je starší než 
my, ale nelze se bez strojenosti 
stát přítelem vlastního otce. Tak 
jako různost pohlaví znemožňuje 
jejich fúzi, tak různost generací 
zakazuje nivelizaci. Máme zde co 
do činění s  kauzálním řádem, 
danou hierarchií, zděděným od-
kazem, který nabízí svobodě, aby 
se otevřela reálným distinkcím 
a  nezabředla do nerozlišování 
v domnělé všemohoucnosti. 

Pokusme se nyní popsat ro-
dinu v  tajemství její podstaty. 
Není to jedna z věcí, nýbrž krb, 
ohniště nikoli »zavřené«, nýbrž 
zářící. Je to ohniskový bod mal-

by, není vidět na obraze, nýbrž 
umožňuje vidět obraz. Ohniště 
je také oheň, totiž světlo a teplo, 
a není tedy osvěcován něčím ji-
ným, nýbrž vydává světlo ze sebe 
a vyjevuje se. Chci tím říci, že ro-
dina ještě před tím nežli se o ní 
přemýšlí, je tím, co nás do pře-
mýšlení uvedlo. Často bývá opo-
míjena stejně, jako si neuvědo-
mujeme krajinu, jako nevidíme, 
co nás brzdí a pohání vpřed. Vli-
vem tohoto opomíjení a z něho 
plynoucí individualistické fikce 
tíhneme k oddělování logického 
od genealogického. Považujeme 
člověka za individuum obdařené 
rozumem a odmítáme jej pova-
žovat za potomka jeho předků. Je 
však jedním i druhým. Křesťan-
ská tradice to připomíná božsky: 
Logos je řecké jméno rozumu, 
ale také evangelní jméno Syna. 
 Co je tedy rodina? Můžeme ji, 
počínaje tím, co již bylo řečeno, 
označit za tělesný podklad ote-
vřenosti vůči transcendentnu 
(přesažnosti). Různost pohla-
ví, různost generací a  různost 
těchto růzností nás učí obracet 
se k jinému jakožto jinému. Je to 
nevypočitatelné místo daru a re-
cepce života, který se vyjadřuje 
s námi, ale někdy i nám navzdory, 
a neustále nás posouvá kupředu 
do tajemství bytí. 

Jakožto primární místo exis-
tence je rodina také místem 
rezistence. Rezistence proti 
ideologii, politické korektnosti 
a  programování. Rodina je ori-
ginálním společenstvím, které je 
především dáno přirozeností…“ 
(Z italského Ma che coś è una fa-
miglia?, Ares, Milano 2015)

Kristus posouvá přirozenost 
manželství do svátostné roviny, 
tj. do roviny soužití s Bohem, jako 
způsob posvěcení lidského rodu 
tím, že jedná nejen morálně, ale 
svatě, božsky. Ale o  tom někdy 
příště. 

Národní týden manželství, 
který letos proběhne 8. – 14. 
února je zastřešující iniciativou 
pro nejrůznější celostátní i míst-
ní aktivity, které připomínají, že 
manželství nemusí být nudné 
a nikdy není pozdě na to, udělat 
něco zajímavého. Motem letoš-
ního ročníku je konstatování, že 
„Manželství je víc, než kus papí-
ru“. Myšlenka uspořádat v týdnu 
kolem svátku sv. Valentina velkou 
kampaň, která by nejen manžel-
ským párům, ale i  celé společ-
nosti připomněla, že manželství 
je vzácnou hodnotou a  je třeba 
o něj pečovat, se zrodila v  roce 
1996 ve Velké Británii. Zaklada-
tel a zároveň ředitel Národního 

týdne manželství – Richard Kane 
– prý byl ohlasem velmi překva-
pen. V  současné době kampaň 
probíhá v  dalších osmnácti ze-
mích světa. Česká republika se 
k iniciativě připojila v roce 2007. 

Aktivity probíhající v rámci Týd-
ne manželství jsou každoročně 
zveřejňovány na stránkách www.
tydenmanzelstvi.cz

Pater Petr M.,  
farář nejen vimperský
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kulturní přehled Vimperk

kino Šumava Vimperk

neděle 7. 2. 2016, 18.00
tančíRna

Taneční škola Tomáše Gaudníka.

středa 10. 2. 2016, 19.00
taneční pRo dospělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka

sobota 13. 2. 2016, 14.00
poděkoVání koledníkům

Zábavné odpoledne jako poděkování všem, kdo se přičinili 
o úspěch letošní Tříkrálové sbírky.
Pořádá Oblastní Charita Vimperk. 

čtvrtek 18. 2. 2016, 10.00
VImpeRská akademIe senIoRů 

Střelci z historických zbraní. Pouze pro přihlášené. 

čtvrtek 18. 2. 2016, 19.00
dIVadlo studna: koZlí muž

Komedie dell’arte o rohatém lakomci, roztoužené čarodějnici, 
zákeřných milencích a jednom nebohém kanibalovi. 
Dvadelní představení, vstupné 70 Kč

pátek 19. 2. 2016, 20.00, Zlatá Hvězda
ples města VImpeRka

Bohatý raut, fakír, hraje De Facto. Vstupné 250 Kč

neděle 21. 2. 2016, 18.00
tančíRna

Taneční škola Tomáše Gaudníka.

čtvrtek 25. 2. 2016, 9.00
Rgs

Zábavná matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ. Pořádá: 
G a SOŠe Vimperk a Rohde & Schwarz.

čtvrtek 25. 2. 2016, 19.00
Údolím VltaVy 3 

Od Želnavy po Vyšší Brod s Josefem Peckou
přednáška, projekce, vstupné dobrovolné

GaLerie U ŠaŠka
jsme tady a něco umíme

Druhý ročník putovní výstavy výtvarných prací zdravotně 
postižených lidí, která bude putovat do konce října 2016 po 
Vimperku a okolí.

úterý 2. 2. 2016, 20.00
mládí

Drama, 118 min. Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz a další.
Bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka 
o všem, co zahání myšlenky na blízký konec.

úterý 9. 2. 2016, 20.00
beRanI

Drama, Island, 2015, 93 min. Režie: Grímur Hákonarson
Hrají: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson a další.
Kiddi pije a rád střílí. Gummi nepije a nestřílí. Zarostlí jsou 
oba stejně. 

úterý 16. 2. 2016, 20.00
amy

Dokumentární, 128 min. Režie: Asif Kapadia
Hrají: Amy Winehouse (a. z.), Mark Ronson, Tony Bennett, Pete 
Doherty, Russell Brand (a. z.), Natalie Cole (a. z.) a další.
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem 
Amy Winehouse? 

úterý 23. 2. 2016, 20.00
poutník – nejlepší příběh paula coelha

Životopisný, 112 min. Režie: Daniel Augusto
Hrají: Enrique Díaz, Fabiula Nascimento a další.
Film o úžasné životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se 
stal vypravěčem příběhů, které fascinují miliony čtenářů.

středa 3. 2. 2016, 19.00
phdR. ladIslaV čepIčka: meyeR’s neFFe 
WIlhelm kRalIk RItteR Von meyeRsWalden

VI. díl cyklu vimperský průmysl, obchod a živnosti v běhu věků.

čtvrtek 4. 2. 2016, 19.00
ondřej pulkRábek: pěšky na konec sVěta

Putování do Santiaga de Compostela a ještě o kus dál. 
Vyprávění o Cestě a lidech. Opakování přednášky pro velký 
zájem posluchačů. 
 
středa 17. 2. 2016, 19.00

phdR. ladIslaV čepIčka:  IZRael
Cesta dějinami.

neděle 21. 2. 2016, 18.00 
VěRa kláskoVá: IRské balady

Zpěv, kytara.

středa 24. 2. 2016, 19.00 
IVa křížkoVá: noRdIc WalkIng

Severská chůze pro zdraví.

pátek 12. 2. 2016, 20.00
matuRItní ples gasoše

sobota 13. 2. 2016, 20.00
ples FotbalIstů

sobota 27. 2. 2016, 20.00 
tRautenbeRk, kníRy, ZputnIk

pátek 5. 2. 2016, 19.00
matuRItní ples 8. g. gymnáZIa Ve VImpeRku  

MěkS Vimperk

KAVÁRNA VE SKÁLE

KD cihelna
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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

Úspěch Barbory Havlíčkové
Barbora Havlíčková ze šu-

mavského klubu Fischer ski klub 
Vimperk se nominovala na YOG 
2016 v  norském Lillehameru, 
což jsou světové zimní olympij-
ské hry mládeže. Letos se bude 
konat druhý ročník, ten první 
byl před čtyřmi lety v roce 2012 
v  Innsbruku. Průběh nominač-
ních závodů i  účast   ostatních 
závodníků z  klubu (v  nominaci 
bohužel neúspěšná) je popsána 
v  článku. Postup Barči je velký 
úspěch, postupová kriteria jsou 
velice přísná – postupoval pouze 
jeden dorostenec a jedna doros-
tenka z celé ČR.

Barbora Havlíčková si výbor-
nými výkony v páteční a sobotní 
republikové nominaci ve Vrchlabí 
zajistila účast na světových zim-
ních olympijských hrách mládeže 
YOG 2016, které se budou konat 
v polovině února v norském Lil-
lehameru. Nominace byla pře-
sunuta ze zrušeného I. Českého 
poháru v  Jablonci na uměle za-
sněžované tratě do Vrchlabí. Tam 
se o jediné místo pro dorostenky 
a dorostence utkala sice zúžená, 
ale velice kvalitní mládežnická 
elita ČR v  běhu na lyžích. Náš 
klub měl v těchto závodech nej-
hojnější obsazení. Do chlapecké 
i  dívčí nominace vyslal shodně 
po třech závodnících. Barča su-
verénně vyhrála oba závody! Po 

vítězství v  kvalifikaci sprintu 
si se soupeřkami poradila i  ve 
všech rozjížďkách včetně finále. 
V sobotu pak na „své“ trati (5km 
volně) ujela ostatním děvčatům 
o téměř čtyřicet vteřin a zcela po 
zásluze bude reprezentovat ČR 
na největší mládežnické sportov-
ní akci, konané vždy jednou za 4 
roky. Velice dobře si vedly i další 
naše dvě dorostenky Tereza Sas-
ková a Tereza Řezníková, ale jak 
již bylo řečeno, postoupit mohla 
pouze ta nejlepší.

U  chlapců byla nominace 
mnohem napínavější. Po páteč-
ním povedeném sprintu živil na-
děje na postup Jirka Mánek, naše 
druhé želízko v ohni. Ten skončil 
druhý jak v  kvalifikaci, tak i  ve 
finále. Postupová matematika 
velela vyhrát sobotní distanci 
a  největší kandidát na postup 
Adam Matouš z Jilemnice by ne-
směl být lepší než třetí. Do dvou 
třetin závodu se tento model zdál 
proveditelný, v samém konci však 
Jirkovi trochu došly síly a Adam 
si naopak postup vzít nenechal. 
Sportovně gratulujeme do Jilem-
nice! Velice sympatické výkony 
v nominacích podávali také To-
máš Kalivoda a benjamínek chla-
pecké nominace Samuel Jirouš.

Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk

Většina medailí mířila do Vimperka
Pět titulů Mistra ČR a  cel-

kem devět medailí, tak zabodo-
vali svěřenci Ski Klubu Šumava 
Vimperk na Mistrovství  repub-
liky v  běhu na lyžích dorostu 
a dospělých v Novém Městě na 
Moravě. „Jsme jedním z  nej-
úspěšnějších lyžařských klu-
bů.  Daří se nám opakovaně, 

ale takovýhle výsledek nepa-
matujeme,“ raduje se z  úspě-
chu Karel Hudeček, předseda 
Fischer Ski Klubu Šumava Vim-
perk. Za vynikající reprezenta-
ci města patří všem úspěšným 
sportovcům a  jejich trenérům 
velké díky.

Foto: L. Řezník
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Program zimního stadionu
Veřejné bruslení 
14. 2. neděle 14:00 – 15:30
15. 2. pondělí 13:00 – 14:30
16. 2. úterý 13:00 – 14:30
17. 2. středa 14:00 – 15:30
18. 2. čtvrtek 14:00 – 15:30

19. 2. pátek 13:00 – 14:30
20. 2. sobota 14:00 – 15:30
21. 2. neděle 14:00 – 15:30
27. 2. sobota 13:00 – 14:30
28. 2. neděle 14:00 – 15:30

lední hokej
 7. 2 neděle 10:00 HC Vimperk –  Tábor, Veselí 2. třída
 7. 2. neděle 14:00 HC Vimperk –  Motor Ć.B. starší žáci
13. 2. sobota 15:15 HC Vimperk –  Český Krumlov junioři
20. 2. sobota 11:45 HC Vimperk –  Plzeň mladší žáci
27. 2. sobota 15:15 HC Vimperk –  Veselí junioři
28. 2. neděle 10:30 HC Vimperk –  Příbram mladší žáci
Případné zápasy mužů play off budou upřesněny

Škola bruslení
 3. 2. středa 16:00
10. 2. středa 16:00
14. 2. neděle 12:30

17. 2. středa 16:00
21. 2. neděle 12:30
24. 2. středa 16:00
28. 2. neděle 12:30

metaná
6. 2. sobota 11:30 – 18:30   

Změna programu vyhrazena sledujte www.zimakvimperk.cz 

• LYŽAŘSKÁ ŠKOLA Ski 
areál Horní Vltavice nabízí vý-
uku 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.

•  Koupím vojenské a  mys-

livecké předměty šavle, tesáky, 
helmy, odznaky, uniformy… Tel: 
721 707 587.

•  Koupím obrazy českých a ji-
hočeských malířů, staré mince 
a bankovky. Tel: 722 777 672. 

  

 

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 

Rozhovor
Bára Havlíčková –  
na olympiádu se moc těším

Barbora Havlíčková, ze šumavského klubu Fischer Ski klub 
Vimperk, se nominovala na YOG 2016 v norském Lillehammeru, 
což jsou světové zimní olympijské hry mládeže. Letos se bude 
konat druhý ročník, ten první byl před čtyřmi lety v roce 2012 
v Innsbrucku. Průběh nominačních závodů i účast ostatních 
závodníků z klubu (v nominaci bohužel neúspěšná) je popsán 
v článku. Postup Barči je velký úspěch, postupová kritéria jsou 
velice přísná – postupoval pouze jeden dorostenec a jedna do-
rostenka z celé ČR.

Dostala ses na olympiádu 
v norském Lillehammeru, je to 
pro tebe životní úspěch?

Rozhodně ano! Bude to největ-
ší sportovní akce, které jsem se 
doposud zúčastnila.

S jakým cílem tam odjíždíš? 
Konkurence bude opravdu ve-

liká. A byla bych spokojená, kdy-
by se mi povedlo se ve volné pětce 
dostat do první patnáctky.

Kdy si se dozvěděla, že jsi 
byla vybraná? 

Věděla jsem to okamžitě po 
nominačních závodech, které 
se skládaly z klasického sprintu 
a volné pětky.

Jaké závody v  Lillehameru 
pojedeš? 

Pojedu tak volnou pětku, kla-
sický sprint, skicross a  takovou 
zvláštní štafetu.

Kde si se připravovala na 
sezónu, když na Šumavě nebyl 
sníh? 

V  současnosti už trénujeme 
na Šumavě, nejvíc na Vodníku 
a pak taky v okolí Zadova. Velká 
část přípravy proběhla v zahrani-
čí, ale ani tam to vždycky neby-
lo ideální. Většinou na umělém 
sněhu.

Jaká bude příprava na olym-
piádu? Bude jiná než na nor-
mální závod? 

Myslím, že příprava nebude 
až tak moc odlišná, ale asi k ně-
jakým drobným úpravám dojde. 
A  celý trénink bude směřovat 
právě k YOGu.

Kdo všechno s  tebou pojede 
na olympiádu? 

Pojede se mnou Zbyněk, pan 
Baranyk a  Adam Matouš z  Ji-
lemnice.

Co tě ještě čeká v této sezóně? 
Jsou to závody Českého pohá-

ru, mistrovství republiky a něja-
ké mezinárodní závody.

Poprosili jsme i trenéra Zbyň-
ka Pavláska aby se k  úspěchu 
Báry vyjádřil, a  jsme rádi, že si 
udělal čas a odpověděl nám.

Co tomu říkáte, jako trenér, 
že se Bára dostala na YOG 2016 
v norském Lillehammeru?

Z  nominace Báry na YOG 
mám velikou radost. Bára je ve-
lice pracovitá a talentovaná svě-
řenkyně a tohle je pro ní parádní 
odměna a  motivace do dalšího 
tréninku. Před čtyřmi lety byl na 
YOGu v Innsbrucku jako trenér 
kolega Petr Steinbach a závodní-
ci Petr Knop (Jablonec) a  Petra 
Hynčicová (Liberec) – oba jsou 
nyní v  seniorských reprezenta-
cích. To samo hovoří o kvalitách 
nominovaných závodníků. Naše 
závodnice Katka Mondlová byla 
tenkrát první náhradnicí. Takže 
účast Báry je, co se týče našeho 
vimperského klubu jedinečná 
a všichni jí budeme držet palce, ať 
se jí daří dál. A to nejen v samot-
ných závodech v Lillehammeru, 
ale i  v  další sportovní kariéře. 
Trochu škoda je, že na tuto akci 
postupuje pouze jeden chlapec 
a jedna dívka z republiky a bude 
trochu omezen týmový duch. 
Na druhou stranu se zde sejdou 
sportovci ze všech zimních spor-
tů a týmovou atmosféru si snad 
vynahradí kamarádi z  různých 
disciplín. Každopádně velký 
úspěch a  pevně věřím, že je to 
výrazný krok v její další kariéře.

Vyrůstá na Šumavě nová Ka-
teřina Neumannová?

Jak již jsem říkal, termín nová 
Kateřina Neumannová velice 
nerad komentuji. Žádná nová 
Kateřina Neumannová nebude. 
Je to pouze mediálně profláknu-
té spojení. Zopakovat její úspě-
chy po patnácti letech někým 
dalším z našeho regionu má asi 
takovou pravděpodobnost, jako 
vyhrát ve sportce stomilionový 
jackpot. Tím samozřejmě neří-
kám, že bych to Barboře nepřál, 
nebo že snad nebudeme společně 
dělat všechno proto, aby byla tou 
nejlepší lyžařkou, jakou jen může 
být. Nicméně srovnání s Kateři-
nou Neumannovou odmítám 
a takové přirovnání je k ničemu. 
Už jen proto, že Kateřina ve věku 
jako je nyní Bára, se závodním 
lyžováním teprve začínala.

Děkujeme. 
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

CENOVÉ  
ZVÝHODNĚNÍ  

–15 % NA MÍCHACÍ  
CENTRUM  

Na našem zařízení 
Vám namícháme:
• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní 
 barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými  
 vlákny

SPEKTOMETR 
BAREV

31,20/ kg

 
Jubilejní bílá barva 10 l
barva vhodná  na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná, 
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l 

469,- !
38,20/ kg

 
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma
13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná  
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l 

759,- ! včetně

35%  
ZDARMA!

27,50/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

20 kg 

549,- !
Kvalitní stáčená  
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi 
přinesené nádoby, popř.  
do zakoupeného obalu  
u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká 
kryvost, vydatnost  
6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

kg

22,- !

Míchací centrum Rádi Vám namícháme 
barvu Vašich snů.

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

vimperk.indd   1 12.01.16   16:35
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www.vimperk.rohde-schwarz.com 

Vimperský závod Rohde & Schwarz ve spolupráci s Gymnáziem a Střední odbor-
nou školou ekonomickou Vimperk pořádá II. ročník technické soutěže pro žáky zá-
kladních škol. Velké finále se uskuteční 25. února od 9.00 v MěKS Vimperk. 
Ti nejlepší opět vyhrají třídenní výlet do Světa techniky v Ostravě. 
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advent v podání ii. ZŠ Smetanova, více na str. 14.  

 Foto: m. Bártík, Z. Formánek a i. maLotoVá.

Úspěchu dosáhla v běhu na lyžích B. Havlíčková, více na str 20.  Foto: Z. Formánek

mladí zdravotníci v akci. Více na str. 10.  

na Vodníku soutěží od letoška i biatlonisté, více na str. 17.  Foto: m. Bártík

Foto: Z. Formánek
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PLES
MÌSTA
VIMPERKA

  PÁTEK 19. února  2016 OD 20.00 HODIN

HRAJE DE FACTO

HOTEL ZLATÁ HVÌZDA

 
REZERVACE A PØEDPRODEJ VSTUPENEK MìKS VIMPERK

VSTUPNÉ 250 Kè

BOHATÝ RAUT

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O SUPERCENY

MODERUJE ROMAN HAJNÍK 

DOPROVODNÝ PROGRAM


