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Masopustní veselí ve Vimperku.  Foto Z. ForMánek

Územní studie veřejného prostranství 
ulic 1. máje a Pivovarské

Hlavní dopravní tepnou a pá-
teří našeho města je ulice 1. máje 
a Pivovarská. Obě tyto ulice při-
vádí každodenně obyvatele i ná-
vštěvníky do centra města za ná-
kupy, na úřady, do škol, za prací, 
kulturou i zábavou. 

Současný stav povrchů těchto 
ulic, zejména pak ulice 1. máje je 
v nevyhovujícím stavu, který je 
často předmětem diskuzí a kri-
tiky. V minulosti byl zpracován 
projekt na celkovou opravu po-
vrchů a  veškeré infrastruktury 
ulice 1. máje, kde výše rozpočto-
vaných nákladů je 55 mil. Kč. 
Každá opravená komunikace 
přináší s sebou zrychlení dopra-
vy a tím snížení bezpečnosti pro 
pěší, zejména pak pro děti a se-
niory. 

Proto jsme se rozhodli pro 
zpracování územní studie veřej-
ného prostranství pro celou tuto 
ulici a  navazující Pivovarskou 
včetně ulic přiléhajících, tj. Sa-
dovou, Kaplířovu, Rožmberskou, 
část Pasovské před hotelem Vl-
tava, Steinbrenerovu, náměstí 
Svobody, Svornosti a všech při-
léhajících uliček včetně řeše-
ní parkovišť před gymnáziem, 
u Pizzerie Marco a na náměstíč-
ku „U Jelena“. Návrh nového po-
jetí řešeného veřejného prostran-
ství včetně mobiliáře by měl být 

výrazem identity místa i celého 
města. V letošním roce je mož-
nost získat na zpracování územ-
ní studie finanční prostředky 
z evropských fondů a toho také 
chceme využít. Byla jmenována 
pracovní skupina složená ze zá-
stupců vedení města, pracovní-
ků městského úřadu, veřejnosti 
a  odborníků. Pracovní skupina 
má za úkol připravit podklady 
pro zadání studie a vybrat jejího 
zhotovitele. 

Celý proces zpracování územ-
ní studie předpokládá účast ve-
řejnosti, kdy zhotovitelé budou 
svoji práci průběžně představo-
vat a  zapracovávat připomínky 
a náměty. Je to nový přístup, jak 
nechat udělat projekt tak, aby 
svým výrazem vyjadřoval identi-
tu daného prostoru a zahrnoval 
v  sobě potřeby města i  názory 
občanů. 

Vimperk je město s  bohatou 
historií a  věřím, že i  s  neméně 
významnou budoucností. Proto 
si zaslouží mít takové veřejné 
prostranství, kde se budou oby-
vatelé i návštěvníci cítit spokoje-
ně a tento prostor se pro ně stane 
i místem pro zastavení a setkává-
ní s přáteli. 

Jaroslava Martanová
starostka města

Lednové lyžování na Vodníku.  Foto: Z. ForMánek

také tento prostor by měl získat novou přívětivější tvář.  Foto: I. MaLotoVá

Další informace ohledně kontrolního výboru 
naleznete na str. 8 a 9.

Zastupitelstvo odvolalo 
kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Vimperk 
rozhodlo na svém lednovém za-
sedání většinou jedenácti hlasů 
odvolat kontrolní výbor v součas-
ném složení jako celek. Starostka 
Jaroslava Martanová uvedla, že 
důvodem odvolání všech členů 
KV je především nekompetentní 
práce tohoto poradního orgánu 
zastupitelstva, která se projevila 
hlavně v  uměle vyvolané „kau-
ze“ hospodaření Městských lesů 
Vimperk.

„Někteří členové kontrolního 
výboru prezentovali své domněn-
ky jako fakta a jejich medializo-
váním docházelo k  poškozování 
dobrého jména města a jeho or-
ganizace a zpochybňování dlou-
holeté práce jednatele Městských 

lesů Vimperk,“ uvedla Jaroslava 
Martanová. Podle zprávy nezá-
vislého auditora nebyla kromě 
formálních nedostatků shledá-
na žádná pochybení. „Bohužel 
jednání zastupitelstva, kdy jsme 
projednávali výsledky auditu, 
potvrdilo, že nejsme schopni najít 
společnou řeč a debaty přecházejí 
do osobní roviny. A takto se pra-
covat nedá,“ doplnila starostka.

Do příštího zasedání, které se 
koná 14. března, budou mít za-
stupitelé napříč politickým spek-
trem prostor k jednání o novém 
složení kontrolního výboru a ná-
plni jeho práce tak, aby plnil svou 
funkci kontrolní a  sloužil jako 
poradní orgán zastupitelstva.

 Město Vimperk
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Střelci z historických zbraní 

Střelci z  his-
torických zbraní 
bylo téma páté 
přednášky 7. roč-

níku Vimperské akademie seni-
orů, která proběhla ve čtvrtek 
18. února a  přednášejícím byli 
pan Josef Těsnohlídek s  dcerou 
Lenkou Myslíkovou ze Střelec-
kého klubu z Hracholusk. Seni-
oři se dozvěděli nejen o různých 
druzích historických zbraní – ať 
už originálech či replikách, ale 
i  o  úspěších členů Střeleckého 
klubu Hracholusky na závodech 
ve střelbě nejen u  nás v  České 
republice, ale i ve světě. Zajíma-
vostí je, že majitelem „odhlučně-
né“ střelnice v  Hracholuskách 
je právě sám přednášející Josef 
Těsnohlídek, který si tak splnil 
svůj klukovský sen. Sportovní 
střelbě se věnuje již od roku 1956 
a je nejen několikanásobný mistr 
ČR, ale mezi jeho největší úspě-
chy patří zlatá medaile z mistrov-
ství světa v Německu, kde z ori-
ginálního perkusního revolveru 
nastřílel 99 bodů, což je zároveň 
i český rekord. Ve svých šedesáti 
devíti letech se stal mistrem Ev-
ropy s originálním perkusním re-
volverem v disciplíně Remington, 
kde se sčítají výsledky ze střelby 
na 25 a 50 metrů. 

Nutno ještě poznamenat, že 
dcera pana Těsnohlídka svému 
otci během přednášky velmi 
dobře „sekundovala“, ať už to 
bylo ukázkou nabíjení zbraní 
nebo doplňujícím povídáním, ze 
kterého bylo zřejmé, jak je na své-
ho otce pyšná.

Téma šesté přednášky 7. roč-
níku VAS je „Parforsní hony“. 
Přednášet nám bude Ing. Lenka 
Gotthardová, CSc., která téměř 
pět let vedla Národní hřebčín 
v Kladrubech nad Labem a hřeb-
čín ve Slatiňanech, a již od dětství 
zasvětila život koním a jezdectví. 
Na povídání nejen o parforsních 
honech, ale i o dostihovém využi-
tí koní a o úspěších „našich“ koní 
ve světě se můžete těšit ve čtvrtek 
17. 3. 2016. 

Informace k dubnové „akade-
mii na kolech“: cílem je Státní 
zámek Kratochvíle (prohlídka 
s  průvodcem), ale z  organizač-
ních důvodů se termín posouvá 
z 21. dubna na 28. dubna. Prosí-
me naše „studenty“ o nahlášení 
své účasti na této exkurzi nejpoz-
ději do pátku 1. dubna do 14.00 
hodin na tel. 388 402 261 nebo 
388  402  263, případně na eva.
hervertova@mesto.vimperk.cz. 

Text: E. Hervertová
Foto: L. Švecová

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s odborem životního 
prostředí MěÚ Vimperk vás zve na seminář

Možnosti čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám

Zajímají vás úspory energií a chcete získat dotaci na investice do vašeho 
bydlení? Poradíme vám, jak na to!

Aktuální informace o programu Nová zelená úsporám a také individuální 
konzultace dle vašich potřeb vám poskytnou odborníci ze SFŽP ČR.

Koná se 17. března 2016 od 16.00 hodin v sále MěKS Vimperk.
Seminář je bezplatný.

5O let organizace 
zahrádkářů ve Vimperku

Dne 28. ledna 
se v  salonku re-
staurace Stadion 
(Hamajda) sešli 
členové vimper-
ské organizace 
zahrádkářů na své 

pravidelné výroční členské schů-
zi, aby nejen zhodnotili uplynulý 
rok, ale připomněli si i 50 let exis-
tence jejich organizace ve Vim-
perku. Na svém jednání přivítali 
i starostku Vimperku Ing.  Jaro-
slavu Martanovou, tajemníka 
představenstva územního sdru-
žení v Prachaticích Jiřího Sosnu 
a majitele místního zahradnictví 
Ing. Emila Jandu.

Ve svém referátu předseda ZO 
připomněl 26 zakládajících čle-
nů organizace, kteří v roce 1966 
stáli u jejího zrodu a formování. 
Průřezově připomněl činnost or-
ganizace za uplynulých 50 let, její 
úspěchy i problémy, se kterými se 
potýkali a potýkají. Celé období 
se výbor pokusil zdokumento-

vat i  na instalovaných tabulích 
s  fotografiemi a písemnými do-
kumenty.

Součástí jednání byla i  před-
náška Ing. Emila Jandy o použi-
tí hnojiv v podmínkách malých 
zahrad a informace př. Krejsové 
o pěstování růží.

Členská schůze na návrh vý-
boru v  souladu se stanovami 
udělila čestné členství třem za-
hrádkářům, kteří se v minulosti 
zásadně zasloužili o práci organi-
zace, přátelům Jaroslavu Královi 
(poslední žijící zakládající člen 
organizace), Ottovi Hrdinovi 
a Zdeňkovi Foltýnovi. Zástupce 
ÚS v  Prachaticích předal dlou-
holeté člence výboru př. Marii 
Krejsové stříbrnou medaili za 
mnohaletou aktivní práci. 

Závěr pak patřil společné veče-
ři a posezení u harmoniky.

Za výbor ZO ČZS ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček

předseda

Udělení čestného členství panu královi a Hrdinovi.

Senior klub Vimperk v Záhoříčku (u Čkyně) s akademickou malířkou paní Mán-
kovou dne 8. 9. 2010 – více v článku na str. 11.
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zionář, který má v hlavě základní 
priority a jasnou představu, kam 
směrovat město, a hlavně by měl 
umět přijmout zodpovědnost 
za svá rozhodnutí. Pokud tedy 
hovoříme o výstavbě bazénu ve 
Vimperku, na který reálně v bu-
doucích letech nebude možno 
získat žádnou dotaci, a  pokud 
zastupitelé souhlasí, že dostavba 
krytého bazénu je jedna z rozvo-
jových priorit, tak by měli umět 
přijmout zodpovědnost a  roz-
hodnout o  realizaci dokončení 
této investice v hodnotě cca 100 
– 120 mil. Kč, kdy financování 
zajistí z  vlastních zdrojů, resp. 
z úvěru od banky. Toto rozhod-
nutí bude znamenat, že Město 

Vimperk bude muset v  období 
budoucích 20 let splácet cca 5 
mil. Kč ročně, ale budeme mít 
bazén a   budeme moci říci, že 
jednu z rozvojových priorit měs-
ta jsme splnili. Pokud někteří 
lidé v zastupitelstvu budou hle-
dat důvody, proč to nejde, tak asi 
nejsou těmi správnými volenými 
zástupci v samosprávě.

Věřím, že většina zastupitelů 
podpoří tuto investici, přijme 
zodpovědnost a  bude hlasovat 
za dostavbu bazénu i  bez pod-
pory dotačních zdrojů a  někdy 
v  roce 2020 budou návštěvníci 
Vimperka a místní obyvatelé mít 
možnost navštívit krytý plavecký 
bazén.  Ing. Martin Paštika 

Dokončení krytého bazénu  
je reálné i bez dotací… 

Na začátku tohoto roku by 
se měl schválit Strategický plán 
města na období 2016 – 2022, kde 
jako jedna z priorit je dokončení 
výstavby krytého plaveckého ba-
zénu ve Vimperku. Tato inves-
tice byla předmětem intenzivní 
a „náročné“ diskuse v posledních 
10 letech a  mohu jen pozitivně 
hodnotit, že v současnosti již zís-
kalo dokončení výstavby bazénu 
i podporu vimperské veřejnosti. 
V minulém roce byla dokončená 
realizace první etapy bazénu, na 
kterou Město Vimperk získalo 
v roce 2013 dotaci ve výši 27 mil. 
Kč, a    vzhledem k  tropickému 
létu byla existence nového ba-
zénu určitě pozitivně vnímána 
u vimperské veřejnosti.

Vimperk může konečně vyu-
žít svůj potenciál a  do budouc-
nosti prosperovat jako turistic-
ké centrum na Šumavě. Tímto 
směrem by měli být nastaveny 
i  investiční priority. Vimperk 
potřebuje nějaký pozitivní 
impuls – „stavební kámen“, 
který by přinesl větší turistickou 
návštěvnost našeho města – větší 
kupní sílu, zlepšení podmínek 
pro rozvoj podnikatelského 
prostředí, větší zaměstnanost, 
zlepšení infrastruktury služeb, 
a  to nejen pro turisty, ale i  pro 
místní obyvatele. Vimperk by se 
mohl stát skutečně vyhledáva-
ným „městem pro život“. Právě 
dokončení výstavby krytého pla-
veckého bazénu může být tímto 
„impulsem“. 

V současné době tedy nalezne-
me ve Strategickém plánu města 
jako jeden z hlavních prioritních 
záměrů dostavbu krytého 
plaveckého bazénu. Ovšem ve 
stejném čase zde zaznívá názor, 
že dostavbu tohoto bazénu je 
možno udělat jen za podpory do-
tačních peněz.  Přitom je dnes již 
známo, že žádné dotační peníze 
z evropských fondů na tento typ 
investic už nebudou. Takže nako-
nec nebudeme nic dělat?

Jsem rád, že byl prosazen 
názor, že je nutno zpracovat al-
ternativní studii cílového stavu 
areálu vodních sportů ve Vim-
perku, kde bude i upraven model 
následného provozování bazénu 
z  pohledu provozních nákladů. 
Tato základní studie by měla 
být zpracována nejpozději do 6 
měsíců. Pak by se měl posoudit 
stávající zpracovaný projekt 
bazénu, který radnice již má 
k dispozici, a kde se domnívám, 
že už toto projektové řešení ne-

odpovídá novým trendům ve 
výstavbě bazénů (pozn. Vimperk 
už nebude mít šanci postavit 
druhý bazén) s  nově předlože-
ným konceptem dostavby kryté-
ho bazénu (návrh nového řešení 
bazénu s lepším využitím vnitřní 
dispozice a zlepšením energetic-
ké náročnosti provozu bazénu). 
Zde jsem přesvědčen, že radni-
ce a  následně zastupitelstvo se 
shodne na finálním konceptu ba-
zénu. Co ovšem dále? Budou zde 
opět argumenty, že si nemůžeme 
dovolit profinancovat tak velikou 
investici pouze z vlastních zdrojů 
a musíme čekat na dotace, které 
ovšem reálně nepřijdou.

Před 10 lety byla dokončena 
investice výstavby třech bytových 
domů v  ulici Pod Pekárnou na 
sídlišti Míru ve Vimperku v cel-
kové hodnotě 78,5 mil. Kč, při-
čemž Město Vimperk se podílelo 
na této investici vlastními zdroji 
ve výši 46,2 mil. Kč, které musí 
teď splácet až do roku 2022 při 
roční splátce 3,6 mil. Kč včetně 
úroků. Myslím, že každý v našem 
městě zná dobře situaci na byto-
vém trhu a po zrušení vojenských 
posádek ve Vimperku určitě ne-
byl důvod takto utrácet vlastní 
peníze města do výstavby nových 
bytových domů. Takže kdyby-
chom nestavěli domy Pod Pekár-
nou, tak už máme na polovinu 
hodnoty krytého bazénu. Mohl 
bych jmenovat i  jiné investice, 
které město za poslední období 
realizovalo a  jejich významnost 
pro rozvoj města je diskutabilní. 
Nicméně zde chci jen ukázat, že 
radnice, popř. zastupitelstvo, je 
schopno „utrácet“ a dokonce pak 
i zpětně splácet tyto výdaje v řá-
dech desítek miliónů korun. Jed-
ná se tedy jen o nastavení priorit 
a k tomu snad právě bude sloužit 
Strategický plán města na období 
2016 – 2022.

Jsem přesvědčen, že vimperský 
krytý bazén by se měl dostavět. 
Domnívám se, že základní rolí 
zastupitelů není řídit a rozhodo-
vat o běžných záležitostech měs-
ta jako jsou majetkové záležitosti 
(prodeje pozemků), odsouhlase-
ní vyhlášek města, odsouhlasení 
rozpočtu, kde z 90 % jsou povinné 
výdaje města, resp. výdaje, které 
město musí vynaložit při své 
činnosti, nastavených povinnos-
tech – toto stejně reálně připra-
vují úředníci na městském úřadu 
a  následně jsou zodpovědní za 
realizaci těchto rozhodnutí. Za-
stupitel by měl být primárně vi-

Finanční příspěvek
Každý rok i letos byl odsouhlasen na lednovém zasedání zastupitel-

stva finanční příspěvek na pečovatelskou péči Charity Vimperk. 
Byl to bohužel jeden z mála světlých okamžiků jinak velmi bouřlivého 
jednání zastupitelstva. Ze strany zastupitelů, ale také od přítomných 
občanů byla slyšet slova úcty a chvály na práci a činnost charity. Ne-
našel se snad jediný přítomný, který by ji jakýmkoli způsobem zpo-
chybňoval. Letošní příspěvek na činnost této instituce činí půl milionu 
korun. Zazněl také návrh, že pokud to bude jen trochu možné, bude 
částka příští rok opět o něco vyšší, a to z úst nejpovolanějšího, jehož slib 
bude dle mě opravdu dodržen. Uvědomme si, že tento příspěvek nebu-
de nikde zašantročen, ani nedostane nožičky a neskončí na neznámém 
účtu. Peníze jsou to potřebné a nikdy jich nebude dost. Péči, kterou 
poskytuje místní charita, je totiž nezaplatitelná. Nikdo z nás nemůže 
prohlásit, že nebude nikdy pomoc charity potřebovat. Je úplně jedno, 
jestli v důchodovém věku nebo pln sil. Za služby, které charita posky-
tuje, je nutné poděkovat a uchovat si úctu k těm, kteří péči vykonávají. 
V každém případě příští rok určitě podpořím navýšení příspěvku bez 
jakýchkoli postranních úmyslů. Služba je to důležitá a náročná.

Karel Beránek
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a Sáru Veselkovou na přípravu závodů v Lillehammeru v únoru 2016. 
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje 
předložit vyúčtování příspěvku do 31. 3. 2016. 

•	 schvaluje výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Vim-
perk pro podporu sportovních klubů v roce 2016, „Výzva: „PODPORA 
SPORTU 2016/1“, dle předloženého návrhu. Rada města pověřuje spor-
tovní komisi vyhodnocením podaných žádostí. 

rada města Vimperk dne 8. 2. 2016
•	 stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřej-

ného osvětlení pro rok 2016 ve výši 171 Kč/hodina.
•	 bere na vědomí sdělení Okresního soudu v Prachaticích, že na 

město Vimperk byla podána dne 18. 1. 2016 žaloba o zaplacení částky 
2 617 088 Kč s příslušenstvím jako škody za to, že jim město Vimperk 
nezajistilo přístup na pozemky v jejich vlastnictví v lokalitě nad ulicí 
Pod Pekárnou. Tento materiál bude také předložen k seznámení za-
stupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

•	 se seznámila s materiálem připraveným odborem HB a MěSD, s. 
r. o. ohledně dalšího využití budov čp. 150 v Pasovské ulici a čp. 17 
Výškovice a rozhodla jej předložit k projednání zastupitelstvu města 
na jeho nejbližším zasedání. 

•	 rozhodla poskytovat při narození dítěte finanční částku ve výši 
2000 Kč rodičům tohoto dítěte při slavnostním obřadu „vítání občán-
ků“, a to za současného splnění těchto podmínek: 1) rodič dítěte a dítě 
mají v době narození dítěte místo trvalého pobytu ve Vimperku (vyjma 
místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny), 2) ke dni konání obřadu „ví-
tání občánků“ je dítě v péči alespoň jednoho z rodičů. Finanční částka 
ve výši 2000 Kč bude předána v hotovosti při slavnostním obřadu spolu 
s drobnými věcnými dary. Podmínkou předání hotovosti a dárků je 
osobní účast na obřadu „vítání občánků“. 

•	 rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.732 Kč společ-
nosti MOVE TO LIVE s. r. o. Vimperk, na částečnou úhradu nákladů 
na zabezpečení Dětského maškarního plesu, který se uskutečnil 30. 1. 
2016 v sále MěKS Vimperk. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady 
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30. 
3. 2016. 

Zprávy ze Zastupitelstva
zastupitelstvo města Vimperk dne 25. 1. 2016 

•	 bere na vědomí sdělení Okresního soudu v Prachaticích, že na 
město Vimperk byla podána dne 23. 12. 2015 ze strany Římskokatolic-
ké 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. 

•	 rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk s. r. o., 
Vimperk na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk pro 
rok 2016. Dotace ve výši 5 200 000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu měs-
ta dle předloženého návrhu smlouvy s třemi navrženými změnami. Za-
stupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31. 1. 2017. 

•	 rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk na zajišťo-
vání charitativní pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2016. 
Dotace ve výši 500 000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle před-
loženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vy-
účtování dotace do 31.01.2017. 

•	 schvaluje navýšení objemu rozpočtu na rok 2016 dle předloženého 
návrhu na celkovou částku 191 170 400 Kč včetně financování (RO č. 1). 

•	 schvaluje rozpočet tvorby a použití Sociálního fondu města Vim-
perk na rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové částce 1 168 000 Kč.

•	 schvaluje znění Pravidel dotačního programu města Vimperk 
„Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016“ dle před-
loženého návrhu. Vyhlášení programu bude přizpůsobeno termínům 
Ministerstva kultury ČR stanoveným pro předložení souhrnných pře-
hledů akcí obnovy v rámci PR MPR a MPZ 2016. 

•	 odvolává kontrolní výbor zastupitelstva města jako celek. 
•	 stanovuje s platností od 01.01.2016 v souladu s nařízením vlády 

ČR č. 352/2015 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné 
členy zastupitelstva takto: člen zastupitelstva města za výkon funkce 

Zprávy z Rady
rada města Vimperk 25. 1. 2016

•	 pověřuje odbor investic a údržby přípravou a podáním žádostí 
o dotace Jihočeského kraje na tyto akce: Oprava požární zbrojnice 
v  Bořanovicích, Vimperk – osvětlení přechodů v  ulicích Špidrova, 
Sušická a Mírová. V případě získání dotací na výše uvedené projekty 
má město Vimperk ve svém rozpočtu zajištěny prostředky na spolu-
financování.

•	 rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s německým subjektem 
Kultur:Land GmbH, zastoupeným panem Ralphem Thomsem, o fi-
nanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2016 ve 
Vimperku a poskytnutí 12 ks filmů a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.

•	 bere na vědomí předloženou zprávu o  poskytnutých dotacích 
z prostředků města Vimperk na obnovu objektů kulturního dědictví.

•	 doporučuje realizaci projektu SKI KLUBU ŠUMAVA na pořízení 
děla MMS a čtyřkolky s pásy, na který bude podána žádost na MŠMT 
v rámci státní podpory sportu pro rok 2016, oblast investic.

rada města Vimperk dne 1. 2. 2016
•	 bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2015 ve výši 0,3 % 

a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla 
tato míra inflace uplatněna. 

•	 souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na po-
zemcích ve vlastnictví města Vimperk parc. č. 980/1, parc. č. 976/1, 
parc. č. 981/38 a č. 980/1, parc. č. 645/1, vše k. ú. Vimperk dle předlo-
ženého návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem.

•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o uměleckém vystoupení se společností 
ALL STARS AGENCY s.r.o. na galavečer 15. ročníku Filmového festi-
valu Natur Vision dle předloženého návrhu. 

•	 bere na vědomí rezignaci Mgr. Zdeňka Říhy na funkci ředitele Zá-
kladní školy Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice k 30. 6. 2016.

•	 rozhodla vypsat konkurz na uvolněnou funkci ředitele Základní 
školy Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice a jmenuje Ing. Jiřího 
Caise a Ing. Karla Hudečka za členy konkurzní komise jako zástupce 
zřizovatele. Předsedou konkurzní komise jmenuje Ing. Jiřího Caise. 
Tajemníkem komise je určen vedoucí odboru školství, kultury a ces-
tovního ruchu. Administraci konkurzu zajistí odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu.

•	 bere na vědomí zápis z dopravní komise ze dne 19.01.2016 a sou-
hlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 – č. 5.

•	 na základě § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů jmenuje velitele jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce Hrabice Pavla Mrázka, bytem Hrabice 58 a zmocňuje 
starostku města podpisem jmenovacího dekretu. 

•	 schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu Městského úřadu 
Vimperk na rok 2016 dle předloženého návrhu s platností od 1. 2. 2016.

•	 schvaluje výroční zprávu o činnosti povinného subjektu města 
Vimperk v oblasti poskytování informací za období roku 2015 a ukládá 
tajemníkovi MěÚ Vimperk její zveřejnění na úředních deskách a webo-
vých stránkách města. 

•	 souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky 
dodávky osobního automobilu pro odbor výstavby a územního plá-
nování MěÚ Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka 
městského úřadu jejím podáním.

•	 rozhodla zadat zpracování územní studie veřejného prostranství 
ulici 1. máje, Pivovarské a navazujících veřejných prostranství (ulice 
Sadová, Kaplířova, Rožmberská, prostor před hotelem Vltava, Stein-
brenerova, náměstí Svobody, Svornosti) a ustanovuje pracovní skupinu 
ve složení Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Michal Janče, 
Ing. Josef Kotál, Marie Hrušková, Petr Nový, Ing. Filip Takáč, Mgr. Jitka 
Schneiderová, Bc. Karel Harazim. Rada města ukládá pracovní skupině 
zpracovat zadání územní studie pro výběr zhotovitele a spolupracovat 
na jejím zpracování. 

•	 rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5  000 Kč Ski 
klubu Šumava, 1. máje 182 Vimperk, na zabezpečení závodů Barbory 
Havlíčkové v zimní sezoně 2016. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 
31. 3. 2016. 

•	 rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč SK 
Snowriders Vimperk, 1. máje 268 VImperk, pro Matouše Koudelku 
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Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 
na webových stránkách města www.vimperk.cz.

426 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 277 Kč, celkem 703 Kč; člen rady 
města za výkon funkce 1759 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 277 Kč, 
celkem 2036 Kč; předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funk-
ce 240 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260 Kč, celkem 500 Kč; člen 
výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 140 Kč a příplatek dle 
počtu obyvatel 260 Kč, celkem 400 Kč; měsíční odměna bude poskyt-
nuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

•	 stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající 
funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 
500 výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 400 Kč za 
jedno zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny 
čtvrtletně na základě zápisu ze zasedání nebo podkladů příslušného 
výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce.

•	 ukládá tajemníkovi MěÚ všechny projednané zápisy ze zasedání 
výborů zveřejnit na webových stránkách města. Zápisy bez osobních 
údajů a dalších zákonem chráněných údajů s vyjádřením orgánu, popří-
padě zaměstnance, jejichž činnosti se kontrola týkala, budou zveřejňo-
vány na webových stránkách města do 15 pracovních dnů od zasedání 
zastupitelstva po dobu minimálně jednoho roku. Zápisy ze zasedání, 
které byly projednány v roce 2015, budou zveřejněny po dobu jednoho 
roku.

•	 souhlasí s tím, aby na budově radnice byla dne 10. 3. 2016 vyvěšena 
vlajka Tibetu u příležitosti 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci ve Lhase. 

•	 schvaluje poskytnutí daru MAS Šumavsko, z. s. Malenice. Dar 
je poskytnut v souladu s usnesením valné hromady tohoto spolku ve 
výši 4 Kč na obyvatele ročně. Dar ve výši 59.916 Kč bude poskytnut 
z rozpočtu města dle předloženého návrhu. 

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk získalo dotaci 
na pořízení zahradních kom-
postérů a objednalo 100 ks těch-
to kompostérů o objemu 800  l. 
Předpokládaný termín jejich vy-
dávání je druhá polovina břez-
na 2016. Občanům budou tyto 
kompostéry distribuovány proti 
podpisu jednoduché smlouvy 
o výpůjčce. Předpokládaná spo-
luúčast občanů bude cca 250 Kč. 
Výpůjčka bude po dobu pěti let 
a poté přejdou kompostéry bez-
platně do vlastnictví občanů.

Kompostéry jsou určeny pro 
zájemce, kteří mají trvalé byd-
liště ve Vimperku nebo jeho 
osadách a další podmínkou je, že 

kompostér bude zároveň v těchto 
lokalitách využíván.

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

•	 písemně na adresu: Městský 
úřad Vimperk, odbor ŽP, Stein-
brenerova 6, 385 01 Vimperk 

•	 telefonicky: 388  402  229, 
602 527 070 Ing. Marie Hejlková

•	 e-mail: marie.hejlkova@
mesto.vimperk.cz

V případě, že se nás rozhodne-
te kontaktovat, uveďte, prosím, 
svoje jméno a  příjmení, celou 
adresu a telefon.

Marie Hejlková,
odbor ŽP

Vimperským miminkům vloni vládli 
Jakubové

Celkem 82 nových občán-
ků přibylo v  loňském roce ve 
Vimperku. Co do počtu vedla 
děvčátka, kterých se narodilo 
44. Z dívčích jmen byla mezi 
vimperskými rodiči nejoblí-
benější Aneta, Kristýna a Nela 
vybrané třikrát a  mezi kluky 
vloni vládla čtveřice Jakubů 
následovaná trojicemi Adamů 
a Lukášů.

Mezi nově narozenými 
děvčátky jsou také dvě Elišky, 

Marie, Terezy, Veroniky a Bar-
bory. Objevila se i jména méně 
obvyklá jako Jasmína (perské-
ho původu) nebo biblické Noe- 
mi a ve dvou případech rodiče 
volili i složená jména Alexan-
dra Mirka a  Sofie Ema. Mezi 
chlapci přibyli dva Filipové, 
Jiří a Matyášové. Z méně ob-
vyklých rodiče zvolili jméno 
Colin, Maxim nebo Tadeáš. 
V jednom případě také jméno 
složené Henry Owen.

 Milí spoluobča-
né, vážení přátelé, 
srdečně Vás zveme 
na nejbližší kul-

turní akce Občanského sdružení 
Stanislavy Chumanové, které bu-
dou pořádány naším sdružením 
a pod naší patronací. 

Ve čtvrtek 31. března 2016 v 18 
hodin se v Městském kulturním 
středisku ve Vimperku uskuteč-
ní „Koncert učitelů zuŠ Vim-
perk“. V programu zazní akorde-
on, bicí, elektrická kytara, fagot, 
klavíry, saxofony, trubky a zpěv, 
těšit se můžete i na tanec. 

Na sobotu 2. dubna 2016 od 19 
hodin je na stejném místě (MěKS 
Vimperk) naplánován koncert 
Veroniky spiegelové s názvem 
„prozpívat se tóny jara...“. Spolu 
s Veronikou vystoupí i V. Dufek, 
E. Filipová, B. Drholcová, P. Bla-
hut a Z. Hrdinová. 

Jako třetí jarní akci chystáme 
již tradiční Diskoples. Ten pro-
běhne dne 20. května 2016 od 
20 hodin v Městském kulturním 
středisku ve Vimperku. 

Ve všech případech bude výtě-
žek věnován na projekty našeho 
občanského sdružení. 

už nyní se těšíme na setkání 
s Vámi. svou účastí podporuje-
te naši společnou činnost a za 
to vám všem patří velký dík! 

Věra Vávrová,
Občanské sdružení 

Stanislavy Chumanové

Informace Občanského sdružení
Stanislavy Chumanové
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Z našeho města a okolních osad

PřísPěVky na kultuRu 
byly navýšeny o 50 
tIsíc. Žádat lZe na akce 
I čInnost.

Celkem 250 tisíc korun může 
být letos rozděleno mezi orga-
nizace, spolky i  jednotlivce po-
dílející se na kulturním životě 
ve Vimperku. Částka, jíž bude 
dotována v  roce 2016 kulturní 
činnost, byla oproti loňsku navý-
šena o padesát tisíc korun. „O fi-
nanční podporu mohou žádat 
spolky, příspěvkové organiza-
ce, fyzické i  právnické osoby. 
Příspěvky budou poskytovány 

na pořádání akcí i na podporu 
činnosti, například na obnovu 
vybavení a podobně,“ vysvětluje 
Zdeněk Kuncl z odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu MěÚ 
Vimperk.

Formulář je ke stažení na 
webových stránkách města 
v  menu městský úřad – odbor 
školství, kultury a cestovního ru-
chu. Žadatel ho vyplní a odevzdá 
na podatelnu městského úřadu. 
Individuální žádosti posoudí 
kulturní komise, která doporučí 
i výši příspěvku. O udělení dotace 
rozhoduje Rada města Vimperk.

BIoodPad Ve VImPeRku 
sVáŽí noVý VůZ, 
PřIPRaVeny Budou další 
komPostéRy

Nový nákladní vůz sváží bio-
odpad ve Vimperku. Město uspě-
lo s žádostí o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí 
a  získalo 4,8 milionu korun na 
nákup vozu, deseti velkoobje-
mových kontejnerů na bioodpad 
a také stovku kompostérů. 

Před čtyřmi lety byla ve Vim-
perku otevřena nová kompostár-
na, která umožňuje vytřídit 
a  předat k  dalšímu využití bio-
logicky rozložitelné odpady. Vy-
robený kompost je využíván pro 
městskou zeleň a na rekultivaci 

skládky. Na kompostárnu za 31 
milionů korun (bez DPH) se po-
dařilo získat dotaci v hodnotě 90 
procent celkových nákladů. 

„Občanům Vimperka, kteří 
projevili zájem o  třídění bi-
oodpadu, jsme dosud dodali 
200 kompostérů a  60 nádob 
na bioodpad,“ říká vedoucí od-
boru životního prostředí Josef 
Kotál. Pro tento rok si vimperští 
vyžádali dalších 100 komposté-
rů a  100 nádob. Případní další 
zájemci se ještě mohou hlásit 
na odboru životního prostře-
dí MěÚ u  Ing.  Hejlkové – tel.: 
388 402 229, e-mail: marie.hejl-
kova@mesto.vimperk.cz. 

noVí oBčáncI dostanou 
2000 koRun a dRoBný 
Věcný daR

Dva tisíce korun v  hotovos-
ti a  další drobný věcný dar do-
stávají letos noví občánci města 
Vimperk, kteří se zúčastní slav-
nostního vítání na radnici. Měs-
to přivítalo prvních šestnáct no-
vých občánků již 23. a 25. února. 

Podmínkou pro předání daru 
je kromě účasti na vítání také 
trvalé bydliště dítěte a  alespoň 
jednoho z  rodičů ve Vimperku 
a také skutečnost, že dítě je v péči 
rodičů, či jednoho z nich. O na-
výšení finančního daru novým 
občánkům a jiné formě předání 
peněžní částky rozhodla v únoru 
rada města. 

na sídlIštI By se mohlo 
jeZdIt V jednosměRném 
PRoVoZu a PřIBudou 
PaRkoVací místa

Jednosměrný provoz na Sídliš-
ti Míru a několik stovek nových 
parkovacích míst, to byly hlavní 
body konceptu studie dopravní-
ho řešení, který byl představen 
veřejnosti na prvním projednání 
v pátek 5. února. Veřejné projed-
nání se uskutečnilo v rámci při-
pravovaného Projektu regenerace 
panelového sídliště ve Vimperku 
a možnost prodiskutovat zamýš-
lené dopravní řešení s  autorem 
studie Jaromírem Kročákem 
a vedením města využily necelé 
tři desítky lidí.

Projekt regenerace, na který by 
v budoucnu město chtělo získat 
dotaci, je zaměřen na zlepšení 
obytného prostředí zahrnující 
úpravy komunikací, ploch ve-
řejné zeleně, odpočinkových 
zón i  sanaci a  doplnění mobili-
áře. Netýká se samotných byto-
vých domů, ale jejich okolí, a to 
pozemků ve vlastnictví města 
Vimperk. Zpracování studie za-
dané radou města na konci srp-
na loňského roku předcházelo 
na podzim dotazníkové šetření 
mezi obyvateli sídliště. Zapojilo 
se 173 respondentů. Více než tři 
čtvrtiny dotazovaných  byly ne-
spokojeny se současným systé-
mem dopravy a 68 procent mělo 
problém s parkováním.

„V  současnosti parkuje na 
Míru více než 650 vozů a je zde 
pouze 300 legálních parkova-
cích míst. Tím, že auta stojí 
podélně přímo na silnici a brá-
ní obousměrné dopravě, je po-
rušována zákonem stanovená 
norma,“ říká Jiří Cais, místosta-

rosta města Vimperk a  před-
seda výboru pro rozvoj města. 
„Momentálně je to víceméně 
tolerováno. Avšak průjezdnost 
komunikací zejména v určitých 
denních hodinách nebo také 
v  zimě, když napadne sníh, je 
velmi problematická.“ 

Sídliště bylo projektováno 
v sedmdesátých letech minulého 
století, kdy zdaleka nebylo běž-
né, aby každá rodina vlastnila 
automobil, natož dva. „Hledá-
me z několika špatných řešení 
to nejlepší pro obyvatele,“ říká 
architekt Jaromír Kročák s odka-
zem nejen na zastaralý projekt, 
ale také na komplikovaný kopco-
vitý terén vimperského sídliště.

Díky zjednosměrnění provo-
zu v  ulici Mírová, která je zde 
páteřní komunikací, by se zle-
galizovalo současné „divoké“ 
parkování na silnici i  zelených 
plochách a zlepšila průjezdnost. 
Díky tomu nebude nutné navyšo-
vat kapacitu komunikací na úkor 
zeleně a nároky na stavební úpra-
vy nebudou příliš vysoké. Zhruba 
200 dalších parkovacích míst by 
měly zajistit tři nové dvoupodlaž-
ní objekty navržené tak, aby ne-
bránily výhledu z obytných domů 
a celkově nenarušovaly prostředí 
sídliště.  Při projektování těchto 
staveb bude využito rozdílnosti 
terénu   pro horní a dolní vjezd. 
Nová místa pro odstavení vozů 
by měla vzniknout také například 
v prostoru stávajícího parkoviště 
v  severozápadní části sídliště 
a nad školou. Celkem by tak mělo 
být pro obyvatele na „Sojčáku“ 
k dispozici 856 parkovacích míst.

Součástí dopravního řešení 
bude rovněž úprava autobuso-
vých zastávek v podobě zálivů 

pro větší bezpečnost a plynulost 
provozu,“ říká architekt. Kromě 
dvou stávajících přibude ještě 
třetí, kterou si obyvatelé žádají.

Diskutovaným tématem byly 
rovněž nové varianty vjezdů do 
sídliště a  výjezdů z  něj, napří-
klad v  severozápadní části síd-
liště a  v  prostoru kolem školy. 
Jejich projektování bude souviset 
i s návrhem komunikací pro pěší 
tak, aby byla zajištěna dostatečná 
bezpečnost chodců a zvláště pak 
dětí.

„Vzhledem k tomu, že se do-
prava dotýká prakticky všech 
lidí žijících na sídlišti, které má 
v současnosti 3 500 obyvatel, je 

škoda, že občané z  velké míry 
nevyužili možnosti vyjádřit 
se k této problematice, předat 
zpětnou vazbu a  své náměty 
nechat případně zapracovat do 
vznikající studie,“ hodnotí Jiří 
Cais nízkou účast veřejnosti na 
projednání konceptu dopravní-
ho řešení na Sídlišti Míru. Podle 
architekta Jaromíra Kročáka na 
navrhovanou jednosměrnost 
komunikací naváže nyní dal-
ší část připravované studie. Ta 
bude řešit chodníky a  veřejná 
prostranství, například úpravy 
hřišť, rekreačních ploch i měst-
ský mobiliář.
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stRategIcký Plán RoZVoje 
města: co a jak Ve 
VImPeRku do Roku 2022

Jak by se mělo město Vimperk 
příštích sedm let rozvíjet v osmi 
nejdůležitějších oblastech? Jaké 
investice potřebuje a jakým způ-
sobem lze pomoci zajistit dobré 
podmínky pro život obyvatel 
a  trvale udržitelnou dlouhodo-
bou prosperitu? Na tyto otázky 
odpovídá Strategický plán rozvo-
je města (SPRM). Ve své konečné 
podobě bude 14. března předlo-
žen k projednání zastupitelům.

„Strategický plán je dlouho-
dobým koncepčním dokumen-
tem, který stanovuje cíle, pri-
ority a konkrétní opatření pro 
rozvoj města. Vychází ze sou-
časného demografického a eko-
nomického stavu a  stanovuje 
směřování rozvoje města vždy 
pro následující období, v tomto 
případě do roku 2022,“ vysvět-
luje Jiří Cais, místostarosta měs-
ta Vimperk. „Jednoduše řečeno 
je důležité mít do budoucna 
nastaveno, jak by se mělo měs-
to v daných oblastech rozvíjet. 
Komplexní rozvoj se nedá řešit 
od zastupitelstva k zastupitel-
stvu, ale potřebuje dlouhodobý 
výhled a plán.“ 

Oblastmi, kterých se plán týká, 
jsou komfort života ve městě, 
zdravotnictví a  sociální péče, 
kultura, sport a  volný čas, ces-
tovní ruch, prezentace a propa-
gace města, školství a vzdělávání, 
veřejný prostor a infrastruktura, 
podpora a  rozvoj podnikání, 
efektivní řízení a  hospodaření 
města. Strategické plánování 
usnadňuje identifikaci klíčových 
projektových záměrů ve vazbě 
na dlouhodobé cíle a  tím posi-
luje možnost efektivně čerpat 
podporu ze strukturálních fon-

dů EU a  státních rozvojových 
programů. Navíc jsou díky němu 
zmenšena rizika vyplývající z ne-
stability způsobené politickými 
nebo ekonomickými změnami, 
které ve městě mohou v uvede-
ném období nastat. 

Zpracováním dokumentu byl 
vimperským zastupitelstvem po-
věřen Jiří Mánek. Úzce při jeho 
tvorbě spolupracoval s Výborem 
pro rozvoj města, jehož členy no-
minovalo zastupitelstvo napříč 
politickým spektrem. „Ve výboru 
vládla tvůrčí atmosféra, i přes 
rozdílné názory jsme spolu-
pracovali a dokázali nacházet 
vzájemnou shodu,“ říká Jiří Cais, 
který je rovněž předsedou výboru 
pro rozvoj města. Dále jsou ve vý-
sledné podobě SPRM zohledněny 
názory a  připomínky podnika-
telských subjektů, neziskového 
sektoru, úředníků a samozřejmě 
veřejnosti. Ta měla možnost se do 
tvorby dokumentu zapojit hned 
několikrát. Ve dvou anketách 
a  na veřejném projednání. Do 
první z anket, která byla průzku-
mem spokojenosti v  klíčových 
oblastech života ve městě, se za-
pojilo 206 obyvatel. Na druhou 
anketu, bodové hodnocení po-
třebnosti konkrétních projektů, 
reagovalo 88 respondentů. 

Hlavním smyslem SPRM je 
koordinace všech aktivit v soula-
du s principy trvale udržitelného 
rozvoje města a návaznost kro-
ků. „Protože dokument slouží 
pro dlouhodobé plánování, 
každý rok bude zastupitelstvo 
vždy v rámci závěrečného účtu 
města schvalovat akční plán 
zahrnující prioritní aktivity 
reagující na aktuální potřeby 
města, pro které budou v  tom 
roce vyčleněny rovněž peníze 
z rozpočtu,“ doplňuje Jiří Cais. 

ÚhRadu PoPlatku Za 
komunální odPad je 
moŽné PRoVést I PlateBní 
kaRtou

Poplatek za komunální odpad 
zůstává i  pro rok 2016 ve výši 
492 Kč na osobu. Úhradu lze pro-
vést převodem na účet, poštovní 
poukázkou, v hotovosti a nově též 
platební kartou na finančním od-
boru MěÚ Vimperk. Poplatek je 
splatný jednorázově, nejpozději 
do 31.  3.  2016.

„Poplatníkem je fyzická oso-
ba, která má v obci trvalý pobyt, 
cizinci s trvalým či přechodným 
pobytem a také vlastníci staveb 
určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve 
kterých není k trvalému pobytu 
hlášena žádná osoba,“ vysvětlu-
je Jitka Bošková z finančního od-
boru Městského úřadu Vimperk. 

Při odvodu poplatku společ-
ným zástupcem za domácnost lze 

poplatek zaplatit ve dvou stejných 
splátkách v termínech do 31. 03. 
2016 a  31. 08. 2016, pokud činí 
částka společně odváděného po-
platku 2.460 Kč a více. Poplatek 
lze uhradit hotově na finančním 
odboru MěÚ Vimperk nebo pla-
tební kartou tamtéž, převodem 
na účet č. 19-722281/0100 nebo 
poštovní poukázkou, kterou na 
vyžádání zašleme. Při úhradě 
převodem na účet je nutno uvést 
variabilní symbol – desetimíst-
né číslo sloužící k  identifikaci 
poplatníka, které je neměnné 
a  bez jeho uvedení je obtížné 
platbu správně identifikovat. 
Pokud jej neznáte z předchozích 
let, zavolejte na telefonní číslo 
388  402  237 nebo kontaktujte 
Jitku Boškovou na adrese jitka.
boskova@mesto.vimperk.cz.

Město a Městský úřad Vimperk
(PR a propagace)

BouRací PRáce na 
stRojoVně Byly dočasně 
ZastaVeny

V ulici 1. máje byla dokončena 
demolice prodejny nábytku. Zad-
ní objekt bývalé strojovny, který 
dosud brání komunikačnímu 
propojení letního sportovního 
areálu s centrem města, tu však 
ještě chvíli zůstane. 

Bourací práce na této budově 
musely být koncem ledna za-
staveny. Zjistilo se, že na starou 
elektroinstalaci a  vodovod ve 
strojovně, ke kterým již neexis-
tuje žádná dokumentace, je stále 
napojena část stadionu. 

„Odbor investic a údržby na 
základě pravomocí plynoucích 
městu ze smlouvy přerušil de-
moliční práce na zadním ob-
jektu bývalé strojovny zimního 

stadionu, protože se po odstro-
jení částí zdiva ukázaly funkční 
rozvody elektřiny a vody, které 
zásobují zhruba polovinu zim-
ního stadionu. Pokud by práce 
pokračovaly, současný provoz 
stadionu by byl ohrožen,“ říká 
Michal Janče z  odboru investic 
a údržby MěÚ Vimperk. Jak dále 
uvedl, vlastní přepojení, úprava 
rozvodů elektřiny a vody, je sice 
záležitostí několika dnů, ale na 
rozvody elektřiny je napojeno 
osvětlení zimního stadionu a šat-
ny hostů, a  proto není vhodné 
řešit její úpravu v průběhu sezó-
ny. „V současné době probíhají 
přípravné práce a k vlastnímu 
přepojení dojde koncem břez-
na, kdy bude provoz zimního 
stadionu dočasně ukončen,“ 
vysvětluje Michal Janče.

čInnost asIstentů 
PReVence kRImInalIty 
město chVálí, V PRojektu 
chce PokRačoVat

Již třetím rokem pomáhají hlí-
dat pořádek v našem městě rom-
ští asistenti prevence kriminality. 
Karel Ferenc a Josef Bledý, který 
vloni nahradil Jana Bílého, jsou 
v ulicích města ve svých černých 
uniformách nepřehlédnutelní. 
Jejich činnost byla dosud finanč-
ně podporována z  dotačních 
prostředků EU a z Ministerstva 
vnitra ČR.

Také letos město bude o dotaci 
na projekt Asistent prevence kri-
minality žádat. Pokud by nevyšla, 
peníze jsou vyčleněny v rozpočtu 
městské policie. „Jejich práce se 
natolik osvědčila, že chceme, 
aby v ní v každém případě po-
kračovali,“ říká vimperská sta-
rostka Jaroslava Martanová. Čin-

nost a výsledky asistentů chválí 
také jejich mentor František 
Bostl z Městské policie Vimperk. 
„Spolupracují nejen se stráž-
níky, ale také například s pra-
covním úřadem, odborem so-
ciálních věcí městského úřadu 
a s obvodním oddělením Policie 
ČR ve Vimperku. Všemi těmito 
institucemi je jejich spolupráce 
vyhledávána a  chválena. Jsou 
pro město velkým přínosem.“

Smysluplnost zapojení rom-
ských asistentů prevence krimi-
nality do života ve městě je zřej-
má; podle vrchního strážníka 
MěP Vimperk Petera Macorlíka 
se snížil počet menších krádeží 
na polovinu, u  dalších negativ-
ních jevů jako je záškoláctví, 
gamblerství nebo narušování 
veřejného pořádku byl pokles 
třicetiprocentní. 

asistenti prevence kriminality karel Ferenc (vpravo) a Josef Bledý.
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Prohlášení k odvolání kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Vimperk 

Zastupitelstvo města si může 
zřídit výbory jako své iniciativní 
a kontrolní orgány. Kompetence 
jednotlivých výborů jsou dány 
zákonem a  doplňující pravidla 
pro jejich činnost jsou upravena 
v  jednacím řádu zastupitelstva. 
Úkolem finančního výboru je 
kontrola hospodaření s  majet-
kem a  finančními prostředky 
obce na rozdíl od kontrolního 
výboru, který kontroluje plnění 
usnesení zastupitelstva a  rady 
a  také dodržování právních 
předpisů ostatními výbory. Úče-
lem a  kompetencí kontrolního 
výboru je tedy kontrolovat, zda 
jsou přijatá usnesení a  rozhod-
nutí zastupitelstva a rady plněna 
a dodržována. Oba výbory ještě 
plní úkoly, jimiž je pověří zastu-
pitelstvo. 

Kontrolní výbor ve složení 
Zdeněk Kutil – předseda, Iveta 
Preslová (oba kandidáti zvolení 
za hnutí Jihočeši 2012, navrženi 
Pavlem Dvořákem), Lukáš Sýs (za 
hnutí ANO navržen Tomášem 
Koškou), Ing.  Miroslav Hruška 
(za ČSSD) a  Karel Beránek (za 
SNK-ED, navrženi Ing.  Petrem 
Bednarčíkem) byl zvolen na lis-
topadovém ustavujícím zasedání 
zastupitelstva v  roce 2014. Pro 
kontrolní výbor v  tomto slože-
ní byli všichni zastupitelé. Pro 
předsedu Zdeňka Kutila 13 za-
stupitelů. 

Karel Beránek odstoupil 
z kontrolního výboru dne 2. 11. 
2015 a novým členem byl zvolen 
dne 7. 12. 2015 Jan Koller. 

Přestože kompetence kontrol-
ního výboru vyplývá ze zákona, 
došlo z důvodu odlišných názorů 
některých členů kontrolního vý-
boru k proškolení členů výborů 
ohledně právního rámce jejich 
působnosti ze strany pracovníků 
Ministerstva vnitra ČR, což mělo 
jednak upřesnit povědomí členů 
výborů o  jejich kompetencích, 
jednak o  pravidlech jejich čin-
nosti i ve vztahu ke kontrolova-
ným osobám. Přesto se kontrolní 
výbor rozhodl jít vlastní cestou 
a  na svých jednáních se mno-
hokrát zabýval nikoliv otázkou 
naplňování rozhodnutí zastupi-
telstva a  rady, ale jejich hodno-
cením, což mu ovšem naprosto 
nepřísluší. Navíc se jeho hod-
nocení ve sporných případech 
vesměs zabývalo otázkou efekti-
vity nakládání s majetkem města 
v případech, kdy došlo k rozhod-
nutím, která nepodporovala opo-
zice. Daná problematika je však 
v  kompetenci finančního výbo-

ru, nikoliv výboru kontrolního. 
Přitom ve většině případů, které 
byly, opět v rozporu s posláním 
a  kompetencemi kontrolního 
výboru, některými členy výboru 
medializovány jako domnělá zjiš-
těná pochybení, kontrolní výbor 
ve skutečnosti řešil otázku na-
kládání s majetkem města v zá-
ležitostech, které se přímo týkaly 
majetkových zájmů předsedy 
kontrolního výboru nebo osob, 
se kterými jednal ve vzájemné 
shodě, případně v záležitostech, 
kde existuje značné podezření, 
že v nich o jeho majetkové zájmy 
šlo. Přitom v  kontrolním výbo-
rem medializovaných kauzách 
šlo často o to, že takovým majet-
kovým zájmům vyhověno nebylo. 
Předseda kontrolního výboru se 
takových jednání výboru nejen 
účastnil, ale i hlasoval pro závěry, 
které následně mohl interpreto-
vat ve prospěch svůj nebo osob, 
které s ním jednaly ve shodě. Ta-
kovéto jednání bylo flagrantním 
a  znepokojivým zneužitím jeho 
postavení a jedná se o zcela evi-
dentní střet zájmů.

Dalším problémem činnosti 
kontrolního výboru byla napros-
tá absence snahy po dodržování 
zákonem a jednacím řádem sta-
novených postupů a s tím souvi-
sející neetický a neférový přístup 
k  osobám, jejichž činnosti se 
kontroly týkaly. Závěry kontrol-
ního výboru často nebyly na jed-
náních zastupitelstva ani vzaty 
na vědomí, protože nesplňovaly 
právě uvedené náležitosti a nere-
spektovaly právo dotčených osob 
na to, aby se nařčením výboru 
mohly nějak bránit. Na veřejném 
jednání zastupitelstva byl čle-
nem KV dokonce lživě obviněn 
zaměstnanec města z neposkyt-
nutí materiálů. 

Kauza týkající se kontroly 
Městských lesů Vimperk s. r. o., 
která vzešla z  návrhu předsedy 
kontrolního výboru, proto neby-
la zdaleka jediným důvodem naší 
nespokojenosti s kvalitou práce 
kontrolního výboru. Na základě 
požadavku a  návrhu předsedy 
KV zastupitelé přesně defino-
vali rozsah a  předmět kontroly. 
Kontrolní výbor přesto svévolně 
překročil takto stanovený rozsah 
a šetřil i záležitosti, které mu na-
prosto nepříslušely ani po věcné, 
ani po odbornostní stránce, když 
se lze domnívat, že skutečným 
důvodem kontroly byl spíše zá-
měr předsedy a  některých čle-
nů kontrolního výboru prověřit 
a  případně kritizovat činnosti 

jednatele městských lesů, vůči 
kterým se volební uskupení 
předsedy kontrolního výboru 
vymezovalo již před volbami. Při 
prezentaci závěrů z této kontroly 
opakovaně zaznělo od některých 
členů výboru, že nejsou odborní-
ky a kontrolované problematice 
nerozumí, což ostatně jako svůj 
názor vyslovili i  auditoři, kteří 
závěry kontrolního výboru ná-
sledně prověřovali. 

V rozporu s těmito tvrzeními 
členů KV však byla přesto vyjád-
ření některých členů kontrolního 
výboru prezentována na zasedá-
ní zastupitelstva a v médiích jako 
sdělení o tom, že došlo ke zjištění 
špatného stavu vedení společnos-
ti a závažných pochybení jejího 
jednatele, což pochopitelně zpo-
chybnilo dobré jméno jak společ-
nosti, tak i jejího jednatele, který 
je, jak jinak, politickým konku-
rentem předsedy kontrolního 
výboru a některých dalších jeho 
členů. Za situace, kdy předsedou 
kontrolního výboru navržené 
audity, a  nutno podotknout, že 
usnesení zastupitelstva o zadání 
auditů formuloval on, vyvrátily 
závěry, názory a podezření kont-
rolního výboru a podpořily názor 
o jeho neodborném přístupu, za-
čal předseda kontrolního výboru 
náhle tvrdit, že takový audit vů-
bec zadat nechtěl a rovněž začal 
zpochybňovat způsob výběru 
a kompetenci zpracovatelů audi-
tu. To vše na místo toho, aby se 
byť jen snažil ve věci argumen-
tovat věcně. Předseda a  někte-
ří členové kontrolního výboru 

nebyli schopni ani v nejmenším 
přijmout názor auditorské au-
tority vyvracející jejich tvrzení. 
Uvedené zpochybňování přešlo 
až do roviny osobního napadání 
a urážek. 

My, kteří jsme hlasovali pro 
odvolání kontrolního výboru 
jako celku, jsme hlasovali po 
řádném zvážení roční práce to-
hoto výboru, vystupování a kva-
lity prezentací některých jeho 
členů a  zhodnocení celkového 
negativního přínosu výboru pro 
dobré jméno města, jeho organi-
zací a práci zastupitelstva, včet-
ně šíření nepravdivých informací 
a zneužívání činnosti kontrolní-
ho výboru k politickým a osob-
ním odvetám ze strany některých 
jeho členů, zejména pak předse-
dy. Hlasovali jsme pro odvolání 
kontrolního výboru po odpověd-
ném zvážení a při plném vědomí 
negativní medializace a  zpo-
chybňování tohoto rozhodnutí ze 
strany odvolaných členů výboru.

V  zájmu řízení města i  v  zá-
jmu jeho občanů je samozřej-
mě transparentní a  férový do-
hled nad hospodařením s  jeho 
majetkem. Na druhou stranu 
zneužívání postavení v kontrol-
ních orgánech města za účelem 
vytváření umělých politických 
kauz a lživého napadání politic-
kých konkurentů tak, jak je před-
vedli někteří členové KV, je pro 
nás nepřípustné! Budeme proto 
prosazovat, aby se na kontrole 
hospodaření města v maximální 

Informace o nezaměstnanosti v okrese 
V  le d nu 

2016 celkový 
počet uchaze-
čů o  zaměst-
nání   vzrostl 
na stav 1843 
osob (nárůst 

o 191 osob oproti prosinci 2015). 
Tento nárůst je částečně ovliv-
něn ukončením sezónních prací 
u části stavebních firem (cca 90 
osob), přerušením činnosti osob 
samostatně výdělečně činných 
(cca 100 osob). Pro srovnání: 
k 31. 1. 2015 bylo v evidenci 2067 
uchazečů, což značí letošní po-
kles o 224 uchazečů.

Míra nezaměstnanosti čini-
la 5,0 % a  je společně s  Pískem 
2. nejnižší v  Jihočeském kra-
ji po okrese České Budějovi-
ce, kde činila 4,4 % (za ČR činí  
6,4 %, za Jihočeský kraj 5,6 %).   
V  pořadí okresů ČR se jedná 
o 17. nejnižší míru nezaměstna-

nosti (nejnižší je v okrese Praha-
-východ – 2,7 %, nejvyšší v okrese 
Bruntál  – 11,7 %).

Ve městě Vimperk včetně spá-
dových obcí bylo k  31. 1. 2016 
v evidenci celkem 287 uchazečů 
o zaměstnání, míra nezaměstna-
nosti činila 4,9 %.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti (apz) bylo v lednu 
vytvořeno 6 pracovních míst na 
Veřejně prospěšné práce (Vpp) 

společensky účelných pra-
covních míst (sÚpm) vyhraze-
ných bylo v lednu 2016 vytvořeno 
celkem 3.

Počet chráněných pracov-
ních míst vymezených pro ob-
čany se zdravotním postiženým 
k 31. 1. 2016 činil  441.

Počet   uchazečů v  rekvalifi-
kačních kurzech od 1. 1. 2016: 4.

Bc. Lenka Danielová
Oddělení trhu práce

Pokračování na str. 9
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šován zákon, je potřeba předat 
tyto informace kompetentním 
a odborně způsobilým orgánům 
České republiky k  řádnému 
prošetření (policie, státní za-
stupitelství, soud). Hospodaření 
města je každoročně zkoumáno 
nezávislým auditorem a  dal-
šími pravidelnými kontrolami 
státních orgánů ČR. Není nám 
známo, že by v  posledních mi-
nimálně 20 letech bylo těmito 
odbornými institucemi nalezeno 
nějaké pochybení v hospodaření 
města, potažmo našeho odboru, 
který po odborné stránce za toto 
zodpovídá. 

Ke konci loňského roku si Po-
licie ČR vyžádala podklady ke 

dvou majetkoprávním převodům 
městského majetku uskuteč-
něnéým v roce 2015 a  jednomu 
pronájmu z  roku 2014. Městu 
zatím není znám výsledek toho-
to prošetřování. Tyto tři případy 
řešil i odvolaný kontrolní výbor.

Prohlašujeme, že se nebrání-
me jakékoliv kontrole námi spra-
vovaných agend, která však bude 
prováděna v  souladu se zákony 
této země a především osobami 
odborně způsobilými, které mají 
o problematice kontrolované čin-
nosti nějaké povědomí a kontrolu 
a výstupy z ní vedou korektně. 

Zaměstnanci odboru  
hospodářského a bytového

PRohlášení Zdeňka kutIla 
k odVolání kontRolního 
VýBoRu města VImPeRka

Kontrolní výbor byl pověřen 
usnesením zastupitelstva ke kon-
trole Městských lesů. Vypracoval 
zprávu, kde doporučoval uzavírat 
smlouvy na veškerý prodej dřev-
ní hmoty. Dále konstatoval, že 
doporučuje hospodářský audit 
Městských lesů. Audit, který byl 
předložen, se pouze vypořádával 
s  nálezem kontrolního výbo-
ru. Bylo zodpovězeno pouze 13 
otázek zformulovaných jednate-
lem Městských lesů panem Sta-
nislavem Hlavou. Není auditem 
společnosti a nedává jasný obraz 
o stavu hospodaření. Jako zastu-
pitel města se nemohu spokojit 
s konstatováním, že zákon nevy-
žaduje písemné smlouvy na pro-
dej dřevní hmoty. Skutečně je pro 
mě nemyslitelné prodávat dřevní 
hmotu na základě ústních dohod 
v  řádových objemech milionu 
Kč. Výběr auditora je minimálně 
podezřelý. Ve skutečnosti byla 
provedena dvě výběrová řízení, 

výsledkem posledního je výběr 
za 4. nejvyšší cenu auditorské 
společnosti, která má jasné vaz-
by na město Vimperk. Respektu-
ji rozhodnutí většiny zastupitelů 
o odvolání kontrolního výboru. 
Nesouhlasím však s  názorem, 
že by práce a výsledky kontrol-
ního výboru vytvářely umělé 
kauzy. Velmi korektně jsme se 
snažili předkládat zastupitelům 
svá zjištění a  nálezy. Kontrolní 
výbor se dlouhodobě nezabýval 
pouze kauzou kontroly hospo-
daření Městských lesů Vimperk. 
Při svých kontrolách opakovaně 
upozorňoval na nehospodárné 
nakládání při prodeji a  nákupu 
pozemků města Vimperka. I zde 
docházelo k nálezům ukazujícím 
na nehospodárné nakládání se 
svěřenými penězi a majetkem.

Z  pozice svého mandátu za-
stupitele budu i nadále prosazo-
vat transparentní hospodaření 
s majetkem města Vimperka.

 
Zdeněk Kutil,

zastupitel města Vimperka

Vyjádření Zaměstnanců 
odBoRu hosPodářského 
a BytoVého měÚ VImPeRk 
k někteRým VýRokům 
ZastuPItele  
Pana Zdeňka kutIla

Odbor hospodářský a  byto-
vý MěÚ Vimperk má jako svou 
stěžejní pracovní náplň nakládá-
ní a  spravování majetku města 
Vimperk (prodeje, nákupy, smě-
ny, pronájmy apod. pozemků, 
staveb a bytů). Odmítáme obec-

né výroky o nehospodárném na-
kládání s majetkem města a jeho 
peněžními prostředky, které jsou 
v  poslední době šířeny. Těmito 
nepodloženými, nekonkrétními 
výroky nejenom, že je poškozo-
vána a znevažována naše práce, 
kterou pro město řadu let vyko-
náváme, ale dále je poškozováno 
především dobré jméno a pověst 
našeho města.

Má-li kdokoliv nějaké kon-
krétní informace, že je poru-

stanoVIsko členů 
kontRolního VýBoRu 
k jeho odVolání

Kontrolní výbor za dobu svého 
působení, vystupoval od prvního 
zasedání aktivně a  v  hlasování 
vždy jednomyslně. Je třeba zdů-
raznit, že ve výboru zasedali jak 
členové koalice, opozice, tak i ne-
straníci. Rozmanitost volených 
členů a hlavně jednomyslná hla-
sování potvrzená vlastnoručním 
podpisem na zápisech KV potvr-
zují, že přijatá usnesení a nálezy 
předkládaná ZM byly vždy zprá-
vou celého KV. Tyto zprávy byly 
zastupitelstvem projednány. KV 
se za dobu svého působení sešel 
16x.

Pro svoji činnost byl KV pro-
školen pozvaným pracovníkem 
z  ministerstva vnitra. Tohoto 
pracovníka pozvala sama paní 
starostka a předmětného škole-
ní se zúčastnila. Všichni členové 
KV si byli plně vědomi své odpo-
vědnosti a  kompetencí. Nezto-
tožňujeme se s prohlášením paní 
starostky o nekompetentní práci 
KV, které blíže nevysvětlila. Ne-
souhlasíme a požadujeme vysvět-
lení týkající se dalšího prohlášení 
paní starostky o vytváření „umě-
lých kauz“. Činnost KV spočívá 
v  kontrole přijatých usnesení 
RM a ZM a dále plní úkoly, kte-
rými je pověřuje ZM v  souladu 
se zákonem o obcích. Vždy jsme 
v duchu této právní normy jedna-
li a postupovali. V žádné zprávě 
KV nebyl nikdo ze zastupitelů či 
zaměstnanců městského úřadu 
osobně napadán či dehonesto-
ván. Vždy jsme včas a velmi ko-
rektně předkládali zastupitelům 
své nálezy a doporučení pro jejich 
rozhodování. 

Nikdy nedošlo k úniku infor-
mací z těchto zpráv. Nemůžeme 
se ztotožnit s argumentací paní 
starostky a citací pasáží článku 
z  internetu. Citací části rozho-

voru, kterým odůvodňovala svůj 
návrh pro odvolání KV, bylo dle 
našeho názoru potlačováno právo 
na svobodu projevu. Poskytnutý 
rozhovor do internetového dení-
ku skutečně obsahoval informace 
ze zprávy KV. Předmětná zpráva 
a  informace z  této zprávy byly 
projednány na veřejném ZM již 
v měsíci červnu 2015. Rozhovor, 
který paní starostka kritizovala 
byl poskytnut v  červenci 2015. 
Zprávy KV mohou být zveřejně-
ny po projednání v ZM. Prezen-
tovanou citací části rozhovoru, 
jíž zdůvodňovala paní starostka 
svůj návrh k odvolání KV, mohlo 
dojít k ovlivnění zastupitelů při 
rozhodování o odvolání KV. 

KV se vždy choval otevřeně 
a  transparentně. Na všechna 
svá zasedání zval v dostatečném 
předstihu všechny zastupitele 
města Vimperku. Všichni čle-
nové KV jsou zajedno v otevře-
né a  pravdivé informovanosti 
veřejnosti. Všichni členové KV 
plně respektují své odvolání ZM, 
domníváme se však, že naše od-
volání nesouvisí s předloženými 
a prezentovanými důvody, které 
uvedla paní starostka. 

Velmi vážně se ohrazujeme 
proti poskytovaným dezinforma-
cím a předkládání nepravdivých 
faktů veřejnosti. Při svém posled-
ním prohlášení do médií k odvo-
lání KV, paní starostka dokonce 
popírá přijaté usnesení ZM č. 150 
ze dne 29. 6. 2015, kde ZM vzalo 
na vědomí zprávu KV. Tímto do-
chází k matení veřejnosti a obča-
nů našeho města. 

Naše více jak celoroční práce 
v KV nám přinesla bohaté zkuše-
nosti a poznatky. Budeme i nadá-
le aktivně pracovat ve prospěch 
občanů tohoto města. 

Členové odvolaného KV
Zdeněk Kutil, Lukáš Sýs, 

Ing. Miroslav Hruška, Jan Koller,
Iveta Preslová

možné míře podílela přímo veřej-
nost a eliminoval se tak prostor 
pro zneužití kontrolních orgánů 
k politické demagogii, která je ve 
svém výsledku nebezpečná jak 
pro město, tak pro kvalitní veřej-
ný prostor obecně.

Odvolaní členové kontrolního 
výboru mají samozřejmě i nadále 
v podstatě stejnou možnost zabý-
vat se kontrolou činnosti jak vede-
ní města, tak i hospodaření města, 
ovšem bez toho, aby svou činnost 
prezentovali pod hlavičkou nepo-
litického a v obecné rovině důvěru 
požívajícího orgánu obce, jakým 
je kontrolní výbor. Nyní budou 
muset i oni postupovat transpa-
rentně a neschovávat se při pre-
zentaci svých názorů a obvinění 
za orgány zastupitelstva. 

Stále nicméně doufáme, že je-
jich aktivity v zastupitelstvu obce 
se nebudou omezovat na pouhou 
negaci toho, co dělá koalice, ale 
začnou na řízení města partici-
povat konstruktivně, bez zbyteč-
ných emocí a konfliktů a pokud 
možno v zájmu občanů, kteří je 
volili. To však i  z  jejich strany 
bude vyžadovat snahu a ochotu 
seznamovat se s  řešenými pro-
blémy podrobně a  odpovědně 
a brát v úvahu názory odborníků 
ve větší míře, než vlastní emoce. 

Ing. Jaroslava Martanová, 
Ing. Jiří Cais, ing. Karel 

Hudeček, Ing. Bohumil Petrášek, 
Stanislav Hlava, 

Mgr. Dagmar Rückerová, 
MVDr. Šárka Janásková, Karel 

Beránek, Mgr. Josef Bejček 

Prohlášení k odvolání kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Vimperk

Dokončení ze str. 8
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že to zařídí starostka a pár úřed-
níků. O  takovou image se musí 
snažit všichni obyvatelé, všichni 
musí pomoci. Potenciál tu je. Jen 
věřím, že se nenecháme odradit 
„bojovníky proti všemu a všem“, 
které ve Vimperku také máme.

Když jsme u  cestovního ru-
chu, jak funguje spolupráce 
s  bavorskou stranou? Dala by 
se nějak vylepšit?

Nějaká neformální „potká-
vání“ zde probíhala již dříve. 
Myslím, že větší důraz a  vý-
znam byl položen až uzavřením 
partnerství Vimperku s Freyun-
gem v  roce 2003. Pravidelně se 
uskutečňují výměny oficiálních 
i  neoficiálních skupin při růz-
ných výročích a  kulturních ak-
cích. Zapojeny jsou především 
spolky a MěKS. V letošním roce 
pořádáme již 15. ročník filmové-
ho festivalu Naturvision, který 
se narodil rovněž ze vzájemné 
spolupráce organizátorů z obou 
měst. Významné byly také spo-
lečné akce k oslavě 1000 let Zlaté 
stezky. Školy, zvláště ty střed-
ní, mají dobře rozjeté vztahy se 
školami na druhé straně hranic. 
Víte, všechno je to o lidech, spo-
lečných nápadech, chuti je reali-
zovat. Také tu bohužel stále ještě 
přetrvává jazyková bariéra.

Vaši kolegové mi kladli na 
srdce, že se mám zeptat na váš 
vztah k  novým technologiím. 
Zvláště pak k  dotykovým mo-
bilům…

Vidím, že jste se ptala na 
správném místě. Ano vztah k no-
vým technologiím mám vpravdě 
kladný. Dokážu se na ně dívat 
s obdivem a dlouho…(směje se). 
Myslím, že na naše informatiky 
si i v budoucnu často vzpomenu.

Celý život sportujete. Apro-
bací jste vlastně tělocvikář. Čím 
je pro vás sport? Myslíte si, že 

je mu ve školách věnován dosta-
tečný prostor?

Řekl bych to v  heslech. Je to 
droga. Je to lék na psychickou 
zátěž. Je to kompenzace seda-
vého zaměstnání. Je to láska na 
celý život. Je to příležitost pro 
setkávání se s přáteli a podobně 
smýšlejícími lidmi. To jsou asi 
hlavní významy sportu tak, jak 
ho vnímám já.

Ve škole určitě není pohybu 
o nic méně, než bylo dříve. Na-
bídka je standardní – poplatná 
době. Horší je to se zájmem dětí 
a  mládeže. Mají mnoho jiných 
méně „bolestivých“ lákadel, jak 
se realizovat. Navíc bych řekl, 
že v řadě případů ani rodiče děti 
k  pohybu nevedou a  jakoukoliv 
námahu jim usnadňují.

Co pro tak aktivního člověka, 
jako jste vy, znamená odchod 
do důchodu? Předpokládám, 
že krmení holubů v parku ne-
plánujete.

Především budu muset pře-
hodnotit priority. Budu si věci 
plánovat tak, aby mě to bavilo 
a  uspokojovalo. Budu sám sobě 
šéfem a  třeba se naučím říkat 
ne, což dosud nebylo vždy mož-
né. Ale je to teorie, protože ani 
doma nebudu sám a taky máme 
dost vnoučat, tak uvidíme. Ale 
doufám, že se ještě potrénuju na 
nějaký ten maratón, svezu se na 
kole a v zimě na lyžích a ve vý-
fuku motorek nebudou hnízdit 
pavouci.

Á propos, motorky. Do prá-
ce jste jezdíval z  Prachatic 
vždycky od jara do podzimu 
na starém skútru, zachovalém 
veteránu. A docela nedávno se 
z vás prý stal i motorkář se so-
lidním strojem.

Na motorkách jsem vyrůstal. 
Táta dělal mechanika silničních 
motocyklů jednomu závodníko-

Miloš Beneš v číslech:
 13  let pracoval na MěÚ Vimperk

 87  m je jeho rekord ve skoku na lyžích

 21,1  km poběží na jaře při půlmaratónu v Budějovicích

 238  km je to z Dubí, kde vyrůstal, do Prachatic, kde žije

Rozhovor
S PhDr. Milošem Benešem
Čas, který strávil na Městském úřadu ve Vimperku jako vedoucí 
odboru školství, kultury a cestovního ruchu, mu v jeho kanceláři 
s výhledem na náměstí měřily starožitné pendlovky po pradědeč-
kovi. Už brzy se chystá sundat je ze zdi a kancelář přenechat svému 
nástupci. PhDr. Miloš Beneš odchází do důchodu. „Budu muset 
přehodnotit priority,“ přemýšlí o své dosud nepoznané životní roli. 
Každopádně krmit holuby v parku se nechystá, to raději vyrazí na 
motorce s kamarádem do Maďarska nebo už po několikáté poběží 
budějovický půlmaratón. 

Od počátku 90. let pracujete 
v oblasti školské správy. Jak vní-
máte změny? S čím jste se mu-
seli vyrovnávat tehdy a o kolik 
jiné je to dnes?

Po šestnácti letech učitelování 
jsem odešel na školský úřad bu-
dovat státní správu ve školství. 
Fungovalo to dle mého dobře, 
školství se odpolitizovalo, úřa-
dy zajišťovaly školám kompletní 
servis, peníze šly přímou cestou. 
Myslím, že to tehdy byla správ-
ná volba. Ředitelé měli více času 
na řízení výchovně vzdělávacího 
procesu. Po zhruba deseti letech 
ale přišly politické změny v no-
vém uspořádání veřejné správy. 
Ty zrušily samosprávu ve škol-
ství, přinesly nové povinnosti 
a zodpovědnosti ředitelům i ško-
lám. Změnila se komplet školská 
legislativa a mám pocit, že se tak 
stát elegantně zbavil své zodpo-
vědnosti za výchovu a vzdělává-
ní. Přicházejí různí inovátoři se 
„zaručeně dobrými radami a ná-
pady“. Jen se nám z toho nějak ta 
škola, učitel a děti vytratili.

V jakém smyslu vytratili?
Najednou jsme udiveni, že 

nejsou děti a žáci, tak rychle za-
víráme a  prodáváme školy. Pak 
zase děti a žáci jsou, ale my pro 
ně nemáme kapacity. Demokra-
ticky povolujeme kdejaký studijní 
obor, abychom po čase zjistili, že 
nevíme, co s  absolventy a  že se 
nám naopak nedostává oborů po-
třebných. Snažíme se o optimali-
zace škol a oborů a nad jejich vý-
sledkem člověk neví, zda plakat, 
či se smát. A nejnovějším „hitem“ 
je nyní inkluze. V jednom máme 
ale jasno, školy a „učitelé to vždy 
zvládnou, vždyť jsou to vysoko-
školsky vzdělaní lidé!“ (citace 

současné ministryně školství).
Je mi z  toho po těch 25 letech 
trochu smutno. Alespoň školám 
v našem obvodu Vimpersko jsme 
se to s  kolegy z  odboru snažili 
zpříjemnit a ulehčit a někdy jim 
i  pomoci. Doufám, že v  tomto 
trendu bude odbor pokračovat.

Na Městském úřadu ve Vim-
perku jste pracoval jako vedoucí 
odboru školství, kultury a ces-
tovního ruchu. Která z  těchto 
tří oblastí vám byla nejbližší 
a která má v tomto městě nej-
větší potenciál? Jak se do nich 
promítala poloha Vimperku 
z  hlediska příhraničí, Národ-
ního parku Šumava nebo vzdá-
lenosti od větších měst?

Profesně mi bylo nejbližší urči-
tě školství, ale protože náš odbor 
zastřešuje celkem šest oblastí, pa-
tří pod nás ještě památková péče, 
turistické a informační středisko 
a správa počítačové sítě, nemohl 
jsem si dovolit něco protěžovat. 
Musel jsem se i mnohému učit, 
neboť jako vedoucí jsem zodpo-
vídal za chod odboru. Například 
takových 18 měsíců bez památ-
káře, to byla pro mě osobně velká 
škola a zkušenost.

Co se týká polohy města, Vim-
perk je sice dál od velkých center, 
v lecčems je to méně výhodné, ale 
má to i  své klady. Hlavně ale je 
na místě, kde opravdu platí naše 
turistické logo „Vimperk, Šuma-
va na každém kroku“. A z toho je 
třeba vytěžovat. Nikdy to asi ne-
bude průmyslové centrum. Ale 
třeba velmi úspěšným sportov-
ním centrem je už dnes. K centru 
turistiky a cestovního ruchu má 
nakročeno také, myslím, dobře. 
Jen to nebude tak rychle a bude 
to něco stát. Je bláhové si myslet, 
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vi. U nás doma to pořád vonělo 
benzínem. Skútr, o kterém mluví-
te, jsem zdědil po tátovi, je z roku 
1962 a pořád slouží. No a k šede-
sátinám před pěti lety jsem si na-
dělil Hondu Hornet šestistovku. 
Každý rok o  prázdninách s  ka-
marádem, mimochodem ještě 
starším, než jsem já, vyrážíme na 
týdenní putování. Chystáme se 
projet maďarskou pustu.

Co byste vzkázal svému ná-
stupci?

Myslím, že mu předávám od-
bor po personální stránce stabi-
lizovaný. Je to parta odborníků 
ve svém oboru, kterou není třeba 
pobízet a hlídat, jen usměrňovat, 
koordinovat a vytvářet podmín-
ky pro práci. Ať více naslouchá 
a méně mluví, neslibuje, co ne-
může splnit a bude-li chtít, aby ho 
následovali, ať jim řekne, jakým 
směrem a kam jde.

Připravila Irena Malotová
Město Vimperk (PR a propagace)

Oblastní charita 
Vimperk

PoděkoVání koledníkům 
tříkRáloVé sBíRky

Stalo se již tradicí připravit 
pro koledníky Tříkrálové sbírky 
poděkování za jejich píli a ocho-
tu, kterou v  době celonárodní 
sbírky prokazují. Ani letos to 
nebylo jiné. Dne 13. 2. 2016 ve 
14.00 hodin byli pozváni všichni 
koledníci i s vedoucími skupinek 
na pohoštění spojené s  kultur-
ním programem.

Vzhledem k  tomu, že letošní 
rok byl v mnoha směrech rekord-
ní (hlavním rekordem byl výtě-
žek 215 511,- Kč), nelze se divit, 
že byl rekordní i počet koledníků 
na této akci. 

Po přivítání a  úvodním slo-
vu ředitelky Oblastní charity 
Vimperk jsme všem přítomným 
osobně poděkovali a  předali 
malý dárek. Následoval kulturní 
program zakončený promítáním 
pohádky.

Ještě jednou děkujeme dár-
cům, koledníkům a  také za-
městnancům MěKS Vimperk 
za příkladnou přípravu zázemí 
a technického zabezpečení akce 

pro koledníky. V neposlední řadě 
patří poděkování kabelové televi-
zi EPIGON, která pořídila z této 
akce záznam do vysílání vimper-
ského kanálu. 

Za Oblastní charitu Vimperk
Jana Brabcová,

koordinátorka TS

jak Pomáháme RodInám 
s dětmI a osoBám V kRIZI

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

V minulém čísle Vimperských 
novin jsme vám přiblížili jednu 
z nejnovějších metod (Sandplay 
terapie). V tomto vydání bychom 
vám chtěli představit další meto-
du – Kidś  Skills, kterou používá-
me při naší práci. Naše pracov-
nice mají absolvovaný odborný 
výcvik Kids´Skills (v  překladu 
„dovednosti dětí“), což je na ře-
šení orientovaná práce s dětmi, 
rodiči či širší komunitou jako je 
škola, kamarádi, širší rodina … 

Tato metoda vychází z  pří-
stupu orientovaného na řešení 
a také z narativní a ericksonovské 
psychoterapie, metodu rozvinuli 
další odborníci zejména ve Fin-
sku. Metoda Kidś  Skills se velmi 
rychle rozšířila do mnoha zemí 
světa a nově i do České republi-
ky, je určena dětem od 3 let, lze ji 
použít napříč věkovým spektrem 
při řešení různých problémů dětí. 
Úspěšně se uplatňuje u dětí s úz-
kostí, depresí, poruchami chová-
ní, s poruchami příjmu potravy, 
s  poruchami spánku, vyprazd-
ňování, s  potížemi ve vztazích 
s vrstevníky, učiteli, rodiči apod. 

Celý model Kidś  Skills vychází 
z  přístupu, pro který je typické 
zaměření na to, co se již alespoň 
trochu daří a  na to, co klienti 
chtějí, místo zkoumání problé-
mů a  hledání jejich příčin. Jde 
o poměrně neobvyklý způsob, jak 
s dětmi pracovat. Metoda je veli-
ce jednoduchá, účinná a je posta-
vena na třech principech: naděje, 
spolupráce, tvořivost. Metoda se 
skládá z dvanácti kroků. Jednot-
livé kroky jsou promyšlené a na-
bízejí dvanáct nástrojů, které 
máme při společné práci s klienty 
k dispozici. V rámci Kidś  Skills 
pracujeme např. s  přeměnou 
problémů na dovednosti, dále 
zkoumáme přínos naučené do-
vednosti, posilujeme sebedůvě-
ru, trénujeme dovednosti apod. 
Přesun od problému k zaměření 
na dovednosti, učení se a posilo-
vání toho, co funguje, působí jed-
noduše. Jednoduchost však není 
totéž, co snadnost. Dělat věci 
jednoduše někdy vyžaduje velké 
úsilí, disciplínu a odhodlání. Vě-
říme, že práce s dětmi je dobrým 
místem, kam toto úsilí a energii 
lze vhodně investovat. 

Bc. Romana Trojanská, 
Andrea Kavanová, DiS.,

sociální pracovnice
OCH Vimperk

Deset let trvání SENIOR KLUBU 
ve Vimperku

Ustavující schůze klubu se ko-
nala v hotelu Vltava dne 23. břez-
na 2006, předsedou se stal pan 
Josef Blaho. Bohužel krátce, neb 
11. září téhož roku zemřel. Orga-
nizační řád, náplň a smysl práce 
přetrvává do dnešních dnů. Bě-
hem uplynulých deseti let se náš 
klub zapsal do podvědomí svých 
členů i širší veřejnosti. Nejbližším 
partnerem nám byla MO STP 
a  nelze opomenout dlouhodo-
bou družbu se seniory z Českého 
Krumlova, Kaplice a  Vlachova 
Březí. Dobrá spolupráce s  MÚ 
přinášela klubu značnou pomoc.

Po celou dobu se činnost odví-
jela od zájmu našich členů i mož-
nosti zajistit jednotlivé akce. Cel-
kem bylo uspořádáno 12 besed 
s různou tématikou, 22 vycházek 
do okolí a to někdy i s pomocí ve-
řejné dopravy, 15 autobusových 
zájezdů a z toho dva dvoudenní 
zájezdy. Ve čtyřech případech 
se jednalo o zahraničí. Každým 
rokem jsme jeli do Kaplice na ta-
neční zábavu k MDŽ, do Kájova 
(Mikulášská) na pozvání našich 
přátel z Českého Krumlova. Ně-
kolikrát Radhostice a letos to má 
být Vlachovo Březí. Rovněž kaž-
doročně jsme pořádali Májovou 
veselici s účastí seniorské veřej-
nosti. Podobně se vždy konaly 
oslavy Dne seniorů a  výroční 
schůze. Zejména v prvních létech 
bylo pamatováno na návštěvu Ji-
hočeského divadla a na vystoupe-
ní různých ochotnických soubo-

rů ve Vimperku. Jedenkrát jsme 
navštívili otáčivé hlediště v Týně 
nad Vltavou a ve dvou případech 
jsme organizovali účast členů na 
zájezdu Dostupná Šumava. Po 
sedm let pro nás i širší veřejnost 
organizujeme MÚ tzv. Vimper-
skou akademii seniorů, od za-
čátku minikurz práce s počítači 
a  v  posledních létech trénink 
paměti. Klub připravil dvakrát 
pamětní listy související s výro-
čím spisovatele Šumavy Karlem 
Klostermannem. Též mezi členy 
vyvolal sbírku na zvon Inocenc 
a přispěl částkou 5270Kč. Nebylo 
zapomínáno ani na významnější 
jubilea členů a na nástěnku klubu 
naproti PÚ.

Krátce jsem nastínil činnost 
našeho klubu, kterou nelze zaji-
stit bez pomoci mnohých členů. 
Po odchodu pana Blaha jsem byl 
nejdřív zvolen a  poté přesvěd-
čen vykonávat funkci předsedy 
klubu. Je nejvyšší čas skončit 
a nepochybuji, že i v budoucnu si 
SENIOR KLUB ve Vimperku po-
radí se všemi úkoly ve prospěch 
starší generace. Osobně mne 
mrzí, že Vimperk až dosud nemá 
odpovídající pečovatelský dům 
v  porovnání s  mnohými jinými 
místy na Prachaticku. Závěrem 
mi dovolte poděkovat všem čle-
nům výboru a RK, též mnohým 
nejmenovaným. Všem děkuji za 
účast na našich akcích, které byly 
převážně veřejné.

Karel Krejčí

na loukách je již možné najít první rozkvetlé sněženky.  Foto M. Bártík
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a členové sboru stráví příjemné 
odpoledne. V prosinci samozřej-
mě nechybí Mikulášská nadílka 
pro nejmenší a pak také výroční 
hasičská schůze. „Troufám si 
říct, že jsme nejlépe fungujícím 
sborem ve vimperském okrsku,“ 
dodává hrdě Petr Krejsa. 

Spolupráci s městem hodnotí 

starosta hasičů František Ma-
tějka na jedničku. V  osadě prý 
panují také dobré sousedské 
vztahy. „Samozřejmě, že se na 
všem neshodneme, ale když pak 
jde o něco opravdu důležitého, 
dokážeme se spojit a  táhnout 
za jeden provaz. Teď bychom 
tu potřebovali hlavně opravit 
cestu. Z Výškovic na Sudslavice 
jedete jako po tankodromu.“

Pokud zavítáte do osad na sever 
od Vimperka, doporučují místní 
vyrazit po naučné stezce Sudsla-
vický okruh, která prochází pří-
rodní rezervací Opolenec. Kromě 
zmiňované prastaré lípy můžete 
vidět také jeskyni, kde byly nale-
zeny kosterní pozůstatky zvířat 
z období starších čtvrtohor. 
Stezka je po rekonstrukci v roce 
2010 především díky aktivitě 
ochránců přírody velmi dobře 
udržovaná. Nad Výškovicemi se 
můžete pro změnu kochat krás-
nými výhledy do krajiny. 

Připravila I. Malotová
Město Vimperk, PR a propagace

Foto: I. Malotová, P. Krejsa, 
archiv R. Hajníka

Představujeme vám osady Vimperka 
Výškovice, Vnarovy, Sudslavice

Čtyři kilometry severně od 
Vimperku leží osada Výškovice. 
„První zmínka o obci je z roku 
1314, její jméno vzniklo od osob-
ního jména Výšek,“ píše Roman 
Hajník ve své knize o Vimperku, 
která vyšla jako součást edice 
Zmizelé Čechy v nakladatelství 
Paseka. V roce 1900 žilo ve Výš-
kovicích a vedlejších Vnarovech 
263 obyvatel ve 36 domech. Na 
rozdíl od nedalekých Hrabic zde 
bydleli především Češi, drobnou 
německou menšinu tvořilo deset 
lidí. Ve vsi byla v roce 1904 zříze-
na jednotřídní česká škola pod-
porovaná Národní jednotou po-
šumavskou. Na konci dvacátých 
let minulého století tu slavnostně 
odhalili pomník sedmi padlým 
v  první světové válce. Ačkoliv 
by jeho ulomená špička mohla 
evokovat zmařené mladé životy, 
nebylo tomu tak. „To byla neho-
da, která se stala při převozu 
pomníku z  nedalekého lomu,“ 
vypráví Roman Hajník. Dnes ve 
Výškovicích a Vnarovech žije 84 
obyvatel.

Blíže k  hlavní silnici do čes-
kého vnitrozemí jsou Sudslavice 
s  jednačtyřiceti trvale přihláše-
nými obyvateli. Osada je známá 
především díky staré památné 
lípě, zřejmě druhé nejstarší v re-
publice. Její věk se odhaduje na 
více než šest stovek let. „První 
zmínky o  Sudslavicích pochá-
zejí z  roku 1359,“ říká Roman 
Hajník. Podle jeho zjištění tu na 
počátku minulého století v  18 
domech žilo 180 českých obyva-
tel. Nedaleko by měly být ještě 
patrné pozůstatky bývalé vápen-
ky. „Fungovala od roku 1922, 
zanikla o  třináct let později 
zřejmě kvůli nedostatečné kva-
litě zpracovávaného vápence,“ 
doplňuje Roman Hajník. 

Významnou tradici má ve Výš-
kovicích sbor dobrovolných hasi-
čů, kolem něhož se točí i součas-
ný společenský život v osadách. 
Letos slaví už 80 let své existence.
„Tady je hasič skoro každý,“ říká 
bez nadsázky Petr Krejsa, jeden 
z členů místního sboru. Sám sice 
bydlí ve Vimperku, ale hasičem 
se tu stal ještě v době, kdy sem 
jezdil s rodiči na chalupu až z Vo-
lar.

Místní sbor dobrovolných 
hasičů má 66 členů včetně žen 
a dětí a družstvo, které se úspěš-
ně zúčastňuje soutěží v požárním 
sportu. S historickou stříkačkou 
jezdívají hasiči z  Výškovic také 
na různé ukázkové akce mimo 
svůj rajón. Velmi si pochvalují 
hasičskou zbrojnici rozšířenou 
vloni po rekonstrukci. „Pro naše 
fungování je to hodně důle-
žité. Nebylo už kam dát tech-
niku a  získali jsme i  prostory 
pro setkávání a posezení,“ říká 
František Matějka, starosta SDH 
Výškovice. 

V místní hospůdce se odehrá-
vá většina společenských akcí, 
které pořádají výškovičtí hasiči 
pro obyvatele osad. „V  lednu 
je to tradiční Hasičský ples, 
v  únoru masopustní průvod, 
pak pálení čarodějnic, stavění 
máje,“ vyjmenovává Petr Krejsa 
řadu aktivit, které patří k dobře 
fungujícímu společenskému ži-
votu na vsi. Dříve tu organizo-
vali i maškarní bál pro děti, ale 
většina z místních už takové zá-
bavě odrostla. Zato Den dětí tu 
slaví vždycky originálně. „Byli 
jsme s nimi třeba na vodě nebo 
v Krokodýlí zoo v Protivíně.“ 

V srpnu se v místní hospodě 
koná společenské Setkání s  ob-
čany, kdy bývá pozvána muzika 
a především starší obyvatelé osad 

několik členů SDH Výškovice s historickou stříkačkou.

Stará pohlednice výškovického pa-
mátníku padlým.

Sudslavická lípa je stará více než 600 let.

Požární zbrojnice po rekonstrukci a přístavbě. 
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Zprávy ze Správy

Jak nejlépe v zimě krmit ptáčky
Pokud je zima tuhá a dlou-

há, strádají u nás přezimující 
ptáci nedostatkem potravy 
a  mnozí mohou i  uhynout. 
Krmítka pro ptáky jsou dnes 
naštěstí běžnou součástí za-
hrad i  okenních parapetů 

v  bytech. Přinášejí pomoc 
ptákům a radost nám, lidem, 
když můžeme čiperné ope-
řence pozorovat. Zásadní je 
ale krmit ptáky správně, jinak 
jim může přikrmování spíše 
uškodit, nežli pomoci. Důle-
žité je také krmítko vhodně 
umístit – aby bylo bezpečné 
a  ptáci na něm nebyli nijak 
rušeni. Čím je vhodné ptáčky 
krmit: slunečnicová semínka, 
ptačí zob, lněné semeno, mák, 
domácí strouhanka – pozor 
na slané rohlíky! Čím není 
vhodné ptáčky krmit: chle-
ba, vánoční pečivo, kupovaná 
strouhanka.

 Miroslav Drabeš st.

•	 Rysí mláďata a vlci – to byla 
hlavní únorová témata o Šumavě. 
Zveřejnili jsme totiž fotografie Ja-
romíra Binnhacka, který měl to 
štěstí, že se na vlastní oči viděl 
hrající si rysí koťata. Štěstí mu 
přálo loni v červnu v okolí Srní 
a svými fotografiemi tak potvr-
dil, že i takové setkání je na Šu-
mavě možné. 

Je také možné, že na Šuma-
vě zahlédnete vlka, a  to nejen 
v našem Návštěvnickém centru 
v Srní. Vlka, pohybujícího se po 
Šumavě, zachytily fotopasti na-
příklad na Železnorudsku, ale 
i na Lipensku nebo v Novohrad-
ských horách. Několik fotogra-
fií skrývaly přístroje umístěné 
v centrální části Šumavy. Za celý 
rok 2015 jsme tak evidovali více 
než pět takových nepřímých po-
zorování, což je nejvíce za celou 
dobu, co Správa Národního par-
ku Šumava využívá pro pozoro-
vání fotopasti.

„V  současnosti využíváme 
v terénu více fotopastí než tomu 
bylo, dejme tomu, před dese-
ti lety a díky tomu máme více 
hmatatelných dokladů o výsky-
tu vlka. zatím rozhodně nelze 
hovořit o  smečce či dokonce 
nějaké stabilní populaci, ani 
rozmnožování nebylo potvr-
zeno nicméně, zdá se, že jejich 
přítomnost je stále častější,“ 
vysvětluje zoolog Správy Národ-
ního parku Šumava Luděk Bufka.

Pokud byste vlka ve volné kra-
jině zahlédli, dejte nám vědět, 
protože toto setkání bude jistě 
velmi unikátní. Je to velmi pla-
chý tvor, který se kontaktu s lid-
mi straní, a  lidé se vlků nemusí 
obávat. 

„Já mám z  toho trendu vel-
kou radost. Jen to potvrzuje to, 
že Šumava jde správným smě-
rem a ochrana přírody má smy-
sl. Této šelmy se opravdu nemu-
síme bát. pohádka o  Červené 
Karkulce je jen pohádka, která 
má za úkol pobavit i postrašit 
děti. Vlk není hloupé zvíře, 
naopak, je natolik chytrý, aby 
se člověku vyhnul. málokdo ví, 
že se tu vlci pohybují už od 80. 

let a  nikomu neublížili,“ říká 
ředitel Správy Národního parku 
Šumava Pavel Hubený. 

•	 Již podruhé mohla veřejnost 
ohodnotit nejlepší popularizační 
článek vědce, který se zabýval ja-
kýmkoli výzkumem na Šumavě. 
A letošní ročník byl pestrý a ne-
smírně vyrovnaný až do samého 
závěru. Čtenáři měli možnost 
zažít exkurzi mezi letokruhy 
šumavských smrčin u  Plešného 
jezera a nad Březníkem s Tomá-
šem Kouteckým, nahlédnout pod 
povrch v  Boubínském pralese 
s Pavlem Šamonilem. S  Jarosla-
vem Vrbou pak potkat kyselé deš-
tě, Petr Zahradník vzpomenul 
historii kůrovcové kalamity na 
Šumavě a Eva Zelenková předsta-
vila projekt Soužití člověka a per-
lorodky říční ve Vltavském luhu. 

Všichni měli za úkol sepsat 
svůj výzkum na pouhé dvě stra-
ny časopisu. Navíc musely být 
články doplněny fotografiemi, 
případně grafy. A ještě psát od-
borný text populární formou!

„Celkem došlo 177 hlasů 
a opravdu až do uzávěrky, která 
byla 7. února, nebylo jisté, kdo 
vyhraje. V průběhu soutěže se 
totiž často měnilo pořadí, ale 
nakonec nejvíce hlasů, cel-
kem 47, obdržel článek pavla 
Šamonila „mluvily jako hrob, 
aneb paměť pralesních půd“, 
ve kterém popisuje monitoring 
půdních profilů v Boubínském 
pralese,“ říká Jan Dvořák, mluvčí 
Národního parku Šumava. 

•	 Pavel Šamonil letos zvítě-
zil s  drobným náskokem devíti 
hlasů nad druhým Jaroslavem 
Vrbou a jeho článkem s názvem 
„Jak jsem potkal kyselé deště“. 
O tom, jak vyrovnaná soutěž to 
letos byla, vypovídá i třetí místo, 
o které se dělí s pětatřiceti hla-
sy Tomáš Koutecký s  článkem 
„Malá exkurze mezi letokruhy 
šumavských smrčin, aneb jak to 
bylo u Plešného jezera a nad Břez-
níkem“ s Evou Zelenkovou a jejím 
textem s  názvem „Poodhalená 
tajemství řeky “. Dvaadvacet hla-
sů pak obdržel článek „Historie 
kůrovcové kalamity na Šumavě 
a její možné dopady na budoucí 
vývoj“ Petra Zahradníka. 

Odbornou porotu, složenou ze 
zástupců všech národních parků 
ČR, zaujal článek Tomáše Kou-
teckého.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí  
Správy Národního parku  

Šumava

noVé oteVíRací hodIny 
V šumaVském ekocentRu 
a ekoPoRadně

ZO ČSOP Šumava si Vás 
dovoluje informovat o  změně 
svých otevíracích hodin v  Šu-
mavském ekocentru a  ekopo-
radně od 1. března 2016, a to na 
středu od 08.00 do 12.00 hodin 
a čtvrtek od 13.00 do 17.00 ho-
din. Jsme připraveni bezúplat-
ně zodpovídat  otázky z  oblasti 
životního prostředí. Znamená 
to, že se na nás můžete obracet 
s  dotazy  týkajícími se ochrany 
přírody a krajiny ve vztahu k re-
gionu Vimperska (tedy i oblasti 
NP a  CHKO  Šumava), druhové 
ochrany rostlin a živočichů (vč. 
problematiky invazních druhů), 
životního prostředí nebo eko-
logického zemědělství či trvale 

udržitelného způsobu hospoda-
ření.

Naší ekoporadnu můžete na-
vštívit osobně v  ulici 1. máje 
144 ve Vimperku, na dotaz se 
lze dotázat na e-mailové adrese 
poradna@csopsumava.cz, na te-
lefonním čísle 777 812 835 nebo 
nám můžete zaslat svůj dotaz 
prostřednictvím on-line formu-
láře  uvedeného na webových 
stránkách www.csopsumava.cz.

V ekoporadně jsou k dispozici 
také různé tiskové a  propagač-
ní materiály, nabízíme k prodeji 
přírodovědné publikace a výrob-
ky sloužící k praktické ochraně 
přírody.

Mgr. Klára Singerová,
ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

ZO ČSOP Šumava



14 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz tel. 388 402 264 Vimperské noviny 3/2016

Z Gymnázia 
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk

sVářecí sImulátoR
Jedním z  nových trendů ve 

výuce svařování je tzv. virtual 
welding. Jedná se o  počítačové 
simulátory – trenažéry svařová-
ní, které jsou v principu obdobné 
jako například simulátory řízení 
automobilů či pilotování letadel 
(máme však na mysli opravdové 
simulátory a nikoliv počítačové 
hry). Svářečský simulátor zakou-
pila v roce 2015 také naše škola 
za finanční podpory projektu: 
Rozvoj technického vzdělávání 
v  Jihočeském kraji, registrační 
číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0007. 

Na virtuálním svařovacím si-

mulátoru si mohou všichni žáci 
opravářských a  zemědělských 
oborů vyzkoušet svařování 
tupých a koutových svarů v růz-
ných svařovacích polohách po-
mocí metody MAG, WIG, MMA 
za podmínek blízkých praxi (re-
álné zvuky svařování, nastavení 
svařovacích parametrů).

Při nacvičování praktických 
dovedností se žáci snaží dodr-
žovat rychlost svařování, vzdále-
nost hořáku od základního ma-
teriálu a potřebný úhel svařova-
cího hořáku. Ihned po svařování 
poskytne svařovací simulátor 
žákům zpětnou vazbu, ve které 
vyhodnotí celý svařovací proces 
a poskytne informace o odchyl-
kách od správného svařovacího 
procesu.

Miroslav Fučík

PříPRaVa na PřIjímací 
Zkoušky

Ve čtvrtek 25. února 2016 se 
uskutečnila první odpolední pří-
prava pro žáky pátých a devátých 
tříd základních škol k přijímacím 
zkouškám na osmileté i čtyřleté 
gymnázium. Vyučující českého 
jazyka a matematiky se zaměřili 
na otázky a úlohy, které v před-
cházejících letech dělaly žákům 

největší potíže, a také na otázky, 
které se ve Scio testech objevují 
nejčastěji. Nabízíme ještě jednu 
možnost přípravy, a to ve čtvrtek 
31. března 2016 od 14:45 hodin 
v prostorách naší školy. V tomto 
termínu se zaměříme i na úlohy 
z  testů obecně studijních před-
pokladů.

Mgr. Jan Heřta,
ředitel školy 

matuRItní Plesy
Plesová sezona, která pro naši 

školu začala netradičně již v pro-
sinci loňského roku, kdy svůj 
„maturák“ uspořádala třída 4. 
A, měla své pokračování v únoru 
letošního roku. V pátek 5. února 
2016 se konal v KD Cihelna ma-
turitní ples třídy 8. G osmiletého 
gymnázia, který se nesl v duchu 
mafiánských praktik (ale oprav-
du jen v duchu). Maturitní ples 
4. ročníku obchodní akademie 
následoval další pátek 12. února, 
tentokrát v hotelu Zlatá hvězda, 
a byl koncipován jako ohlédnutí 

do minulosti, to potvrdilo také 
maturitní video. Studenti všech 
tříd účastníky plesů příjemně 
překvapili nápaditými nástupy, 
třídními videi a půlnočními pře-
kvapeními, ve kterých předvedli 
svou bohatou fantazii. 

V  současné době se studenti 
závěrečných ročníků připravují 
na maturitní zkoušky, které jsou 
jejich hlavní prioritou. Ostatní 
třídy začínají vyhlížet termín 
letošního Majálesu, který letos 
proběhne také v pátek, ale až 13. 
května.

Mgr. Roman Hajník

jaZykoVé ceRtIfIkáty 
Z německého jaZyka 
Získaly 2 studentky 
gymnáZIa 

Studentky třídy 6. G víceleté-
ho gymnázia získaly v  letošním 
školním roce jazykové certifiká-
ty z německého jazyka a zúroči-
ly tak svou účast na 19. ročníku 
projektu Gastschuljahr. Zatímco 
anna Křížová složila úspěšně 
Goethe-zertifikat B2, aneta 
staňková dosáhla v rámci certifi-

kátu Deutsch als Fremdsprache 
úrovně B2-C1. 

20. ročníku mezinárodního 
projektu Gastschuljahr se v ak-
tuálním školním roce účastní 2 
studenti školy a stejnou nabídku 
předkládá organizátor projektu, 
Euroregion Šumava-Bavorský 
les-Dolní Inn, našim studentům 
v současných prvních a druhých 
ročnících i pro příští školní rok. 

Mgr. Roman Hajník

kaRneValoVé Veselí
V  pátek 12. 2. 2016 se konal 

jako každoročně na naší ZŠ školní 
karneval. K naší radosti se k nám 
opět připojili žáci volarské školy.

Karnevalové veselí propuklo 
v 9.00 hod. v tělocvičně školy za 
přítomnosti pana ředitele a paní 
ekonomky školy. Po zahájení 
a seznámení se s programem se 
nám jednotlivé masky předsta-
vily a v průběhu své prezentace 
byly odměňovány sladkostmi od 

pana ředitele Ing. Pichlera a paní 
ekonomky Kerekešové, kteří nás 
navštívili v  pavoučím převleku. 
To byl také prostor pro komi-
si složenou z  pedagogů, která 
měla nelehký úkol, a to vybrat tu 
nejkrásnější a  nejsympatičtější 
masku své kategorie. O  občer-
stvení se postaraly paní učitelky 
Jírovcová a Fleischmanová, které 
zajistily koblížky. 

Juřicová Olga, 
 vychovatelka ŠD

„pojďte dál, 
pojďte dál, už za-
číná karneval…“

Během maso-
pustního úterý 

zavládlo v našich školkách buja-
ré veselí. Ve třídách zněla hudba 
a smích, po chodbách se prochá-
zeli vodníci, princezny, rytíři, víly 
či piráti a  z  kuchyně zavoněly 
vdolečky. Děti si během maso-
pustního dopoledne zasoutěžily, 
zatančily a  předvedly ostatním 
kamarádům svou masku.

V  měsíci únoru měli rodiče 
možnost setkat se s  vedením 
školy – p.  ředitelkou Zdeňkou 
Gálovou, p.  zástupkyní Věrou 

Caisovou a  p.  vedoucí školní 
kuchyně Janou Krejsovou – při 
neformálním posezení nazvané 
„Kavárnička“. Rodiče se mohli 
na zástupce školy obrátit se svý-
mi dotazy týkajícími se výchovy 
i vzdělávání dětí a provozu školy. 
Posezení proběhlo v kruhu velmi 
rodinném a příjemném. V násle-
dujícím měsíci bude uspořádaná 
„Kavárnička“ také pro pracoviš-
tě Mírová. Doufáme, že se tato 
setkání stanou pravidelnou akcí 
naší školy.

Gálová Kateřina
Mateřská škola Vimperk,

Klostermannova 365

Mateřská škola
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ZŠ TGM informuje
ZáPIs Žáků do 1. Ročníku

Slavnostní událostí v rodinách, 
kde mají budoucího prvňáčka, je 
zápis dítěte k povinné školní do-
cházce. Zápis do 1. ročníku ZŠ 
TGM Vimperk proběhl ve dnech 
5. a 6. února 2016 v budově školy 
Pražská 167. Zápisu předcháze-
ly tři lekce 13. ročníku projektu 
Škola nanečisto pro předškolní 
děti pořádané ve spolupráci s MŠ 
1. máje, MŠ Klostermannova 
i jejím odloučeným pracovištěm 
v ulici Mírová. Cílem projektu je 
seznámit děti s novým prostře-
dím, s budoucími školními čin-
nostmi, seznámit je s vyučujícími 
a případně spolužáky, se kterými 
se budou v následujícím školním 
roce ve škole setkávat. Hlavním 
úkolem projektu je zbavit děti 
strachu z nástupu do školy.

Začátek zápisu je věnován 
sepsání žádosti zákonného zá-
stupce o  přijetí žáka k  povinné 
školní docházce, jež je podkla-
dem ke správnímu řízení a poté 
k správnímu rozhodnutí o přijetí 
do konkrétní školy. Hlavní posta-
vou celého zápisu je však budoucí 
prvňáček. Vyučující 1. stupně zá-
kladní školy sledují během připra-
vených úkolů jeho školní zralost 
a připravenost pro vstup do školy. 
Prostřednictvím vlastní hračky 
probíhá úvodní rozhovor, žáci 
sdělí své jméno, datum narození, 
popř. adresu. Prokáží znalost ba-
rev, prostorové orientace, číselné 
řady, geometrických tvarů a zá-
roveň s tím i schopnost komuni-
kace, paměti, správné výslovnosti 
i soustředění. Na kresbě postavy 
se ukáže jeho trpělivost, přes-
nost, pozornost, schopnost splnit 
zadaný úkol, ale i správné drže-
ní tužky. Po splněných úkolech 
žáci obdrželi sladkou odměnu 
a vybrali si dárek vyrobený dět-
mi ze školy nebo školní družiny. 

Poté se budoucí prvňáčci setkali 
s ředitelkou školy, byl jim předán 
pamětní list s  číselným kódem, 
pod kterým bude zveřejněno žá-
kovo přijetí do ZŠ TGM na www 
stránkách školy. Rodičům byly 
zodpovězeny případné dotazy, 
byl jim předán seznam školních 
pomůcek pro 1. ročník a byly jim 
poskytnuty informace o  pokra-
čování projektu Škola nanečisto, 
možnosti zájmové činnosti školy, 
zapojení do školní družiny i stra-
vování ve školní jídelně. Zajímavé 
bylo i  sdělení některých rodičů 
o tom, jak rodina zápis do školy 
prožívala. 

Projekt Škola nanečisto bude 
pokračovat i v následujícím po-
loletí školního roku. V  dubnu 
2016 si budoucí žáci ZŠ TGM 
prohlédnou budovu 1. máje 268 
a v květnu se uskuteční slavnost-
ní pasování v MěKS za účasti ro-
dičů a dalších hostů.

Do zŠ TGm Vimperk 
pro školní rok 2016/17 bylo 
k  6. únoru 2016 zapsáno 45 
žáků, z toho 7 žáků z jiné spá-
dové oblasti. V tomto školním 
roce budou otevřeny 2 třídy  
1. ročníku. 

O  odkladu školní docházky 
pro své dítě uvažují 3 zákonní 
zástupci. Žádost o odklad školní 
docházky je třeba doložit sou-
hlasným stanoviskem školského 
poradenského pracoviště a prak-
tického lékaře pro děti a dorost 
do 31. 5.

Zápisu se zúčastnily všechny 
vyučující 1. stupně, přítomna 
byla také školní psycholožka 
a výchovná poradkyně, informa-
ce poskytovala také logopedka 
spolupracující se ZŠ TGM.

Děkujeme rodičům za projeve-
nou důvěru a těšíme se na budou-
cí prvňáčky.

Mgr. Dagmar Rückerová

ZáPIs do Zš VImPeRk, 
smetanoVa 405

Letošní zápis do prvních tříd 
na ZŠ Smetanova připadl na 5. 
a 6. února 2016 a uskutečnil se 
v  duchu starých českých tradic 
a  v  masopustním čase nesl ná-
zev Velký školní karneval. Hned 
u vchodu do školy čekali na bu-
doucí prvňáčky a  jejich rodiče 
naši nejstarší žáci v povedených 
karnevalových maskách. Děti si 
vybraly svého průvodce a všichni 
společně se vydali na cestu zápi-
sem. Bylo velmi roztomilé sle-
dovat malé a velké masky v pro-
storech školy. Mezi budoucími 
prvňáčky se objevili Spiderman, 

několik princezen, ale i  čaroděj 
a další. Mezi průvodci byl velmi 
oblíbený povedený klaun, Harry 
Potter a  samozřejmě princezny 
i Pipi Dlouhá punčocha. Přes ma-
lou nervozitu dětí bylo vidět, že si 
všichni tento důležitý den užívají, 
s odhodláním plní zadané úkoly, 
které prověřily jejich připrave-
nost pro vstup do školy. Na závěr 
byly děti za svou snahu odměně-
ny malými dárečky a  pěknými 
výrobky od starších školáků ze 
školní družiny.

Poděkování patří všem peda-
gogickým pracovníkům, kteří 
se na zápisu podíleli, i  žákům 
devátého ročníku za pomoc při 
organizaci.

Závěrem trochu statistiky. 
Pro školní rok 2016/2017 se při-
šlo v pátečním odpoledni zapsat 
28 budoucích žáků, v sobotu do-
poledne pak jejich řady rozšířilo 
dalších 12 dětí. Celkem je tedy do 
školy zapsáno 40 prvňáčků.

Mgr. Vladan Pokorný

PáťácI V dIVadle 
a V PlanetáRIu

V  úterý 9. února jsme se vy-
pravili do Českých Budějovic. 
Čekala nás tam návštěva divadla 
a planetária.

V  divadle jsme viděli před-
stavení Dalskabáty. Herci hráli 
v maskách a nejvíce nás asi zau-
jala postava faráře a čerta. A to 
by nebyl výlet výletem, kdyby 
nedošlo na nákupy. A  tak si 

většina z  nás pochutnávala na 
dobrotách v  místní cukrárně. 
V  poledne jsme si na náměstí 
poslechli zvonkohru, vyfotili se 
u kašny a vyrazili do planetária. 
Povídání o vesmíru bylo zajíma-
vé a některé děti ukázaly, že mají 
docela pěkný přehled.

Cesta domů proběhla v klidu 
a my už se těšíme na další výlet.

Mgr. Jarmila Machová
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Knihovna
noc s andeRsenem 

Celostátní akce „noc s ander-
senem“ proběhne v knihovně ve 
dnech – 2. dubna 2016 (noc z pát-
ku na sobotu)

Zúčastnit se mohou děti, čte-
náři naší knihovny, ve věku od 
7 – 10 let. Bližší informace na-
leznete u pracovnic knihovny, na 
facebooku nebo na www.knihov-
navimperk.estranky.cz

Opět vás čeká noc plná pře-
kvapení, her a  soutěží, které 

pro vás připra-
vily pracovnice 
knihovny.

Přihlášky bu-
dou k  dispozi-
ci od 1. března 
v dětském oddělení.

Přihlaste se co nejdříve, neboť 
počet míst je limitován. 

Nejpozději však do 23. března 
2016!!

Eva Buryánová

VImPeRští muZIkantI 
nejlePší V okRese

V únoru se uskutečnila okresní 
kola soutěže ZUŠ, kterou vyhla-
šuje MŠMT ČR. Mladí hudebníci 
soutěžili ve hře na akordeon a ko-
morní hře s převahou dechových 
nástrojů. O pořadatelství těchto 
soutěží se podělily ZUŠ Pracha-
tice (akordeony) a ZUŠ Vimperk 
(dechové nástroje). Žáci ZUŠ 
Vimperk vzorně reprezentovali 
svoji školu i město a získali nej-
lepší umístění ze všech škol a zá-
roveň nejvíce postupových míst 
do krajských kol. Akordeonisté 

vybojovali 3 x 1. místo s postu-
pem a 2 x 2. místo. „Dechaři“ zís-
kali 9 x 1. místo s postupem a 2 x 
2. místo. Podrobné výsledky jsou 
uveřejněny na webových strán-
kách školy a FB profilu. Krajská 
kola se uskuteční v měsíci břez-
nu.

O  úspěch všech žáků se za-
sloužili samozřejmě i  jejich uči-
telé, konkrétně Tomáš Rožboud 
(akordeon) a uč. dechových ná-
strojů: Jan Hrdlička, Petr Staněk, 
Karel Škvrna, Martin Vališ, Len-
ka Vališová, Petra Vališová. 

Pavel Vališ

Pololetní PRáZdnIny 
oslaVIly dětI sPoRtem

DDM ve Vimperku v den po-
loletních prázdnin připravil pro 
děti z Vimperku a okolí florbalo-
vý turnaj. 

Zúčastnilo se jej sedm týmů 
s celkovým počtem šedesát jed-
na dětí. Turnaj byl do poslední 
chvíle velice napínavý a  děti si 
ověřily sehranost svých týmů. 
Po tříhodinovém klání se umís-
tily týmy takto: 

V  mladší kategorii se jako 1. 
umístil tým Barcelona. Ve star-
ší kategorii vybojovali účastníci 
toto pořadí: 1. tým – Hello Kit-
ty žáci ZŠ Smetanova, 2. tým – 
Modří rafani z Netolic, 3. tým – 
Zelení rafani též z Netolic.

Nejlepším obráncem byl vy-
hlášen Josef Zíka z  Netolic, 
nejproduktivnějším útočníkem 
Martin Willmann z  Vimperka 

a  mezi brankáři vynikl Patrik 
Reindl z Netolic.

Překvapením pro hráče bylo 
vystoupení kroužku sportovní 
gymnastiky, který pracuje pod 
Domem dětí a mládeže ve Vim-
perku. Vystoupení s děvčaty při-
pravila trenérka Marie Kotlíková.

Doufáme, že se tento turnaj 
povede zorganizovat i v příštích 
letech, a  týmy z  jednotlivých 
škol a kroužků budou moci opět 
porovnat své síly a  nabrat nové 
zkušenosti.

Chtěla bych poděkovat panu 
Mgr J. Líkaři a panu Mgr. M. Pro-
cházkovi za pomoc při organizaci 
turnaje. Dále pak trenérovi a dě-
tem ZÚ florbalu z DDM Netolice, 
že přijeli změřit své síly s vimper-
skými dětmi.

 Eva Kubišová, 
 DDM VIMPERK

VelIkonoční řemeslné 
tRhy

Pro děti budou otevřeny tvoři-
vé velikonoční dílny dne 19. břez-
na 2016 od v 8.00 hodin v MěKS 
Vimperk. Sortiment zboží: jarní 

aranže, perníky, výrobky ze dře-
va, z proutí, z kamene, z textilu, 
z ovčího rouna, keramika, korál-
kové, drátěné a smaltované šper-
ky, kraslice, pomlázky.

DDM Vimperk

kRouŽek Vaření
Děti z  kroužku vaření při 

DDM Vimperk, měly možnost 
nakouknout pod pokličky pro-
fesionálům v kuchyni vimperské 
nemocnice

Děti společně se svými vedou-
cími, paní Štěpánkou Havrdo-
vou a panem Radkem Spurným, 
navštívily provoz velkokapacitní 
kuchyně. Průvodcem kuchyně 
jim byl pan Chvosta, který jim 
vše vysvětlil a předvedl ukázku 
některých strojů v provozu. Zdů-
raznil, jak je důležité dodržovat 
hygienu. Mlýnek na maso sesta-
vovaly i tři děti najednou, jak byl 
těžký, dále se dozvěděly, že k pří-

pravě cca 50–170 jídel, není zapo-
třebí 20–30 kuchařů jak tipovaly, 
ale musí to zvládnout pouze ve 
2–3 lidech, že je zde v  kuchyni 
nepřetržitý provoz od rána do 
večera, kde se nepřipravuje pouze 
snídaně, oběd a večeře, ale i die-
ty, které určují lékaři. Dětem se 
nejvíce z vybavení kuchyně líbil 
konvektomat, což je zařízení, ve 
kterém se dá vařit v páře a poté 
třeba přepnout na pečení buchet. 
Věříme, že po takové exkurzi, si 
děti budou daleko více vážit prá-
ce kuchařů ve školní jídelně.

R. Spurný a Š. Havrdová
vedoucí zájmového útvaru 

vaření

maškaRní kaRneVal 
na ledě 

DDM Vimperk, ZŠ TGM 
Vimperk a Zimní stadion Vim-
perk pořádají Maškarní karneval 

na ledě s  programem písničky 
z jeřabiny. V neděli 6. března od 
14.00 hodin na Zimním stadionu 
ve Vimperku. 

Vstupné: 20 Kč, masky zdarma

VelIkonoční Pečení
DDM Vimperk zve všech-

ny děti na VELIKONOČNÍ 
PEČENÍve čtvrtek 24. 3. 2016 
v DDM Vimperk od 8.30 do 12.00 
hodin.

S sebou: přezůvky, pití, svačinu
Budeme péct a zdobit veloko-

noční perníčky. Cena: 60 Kč. Při-
hlášky na telefon: 776  325  146, 
728 017 874 nebo osobně v DDM. 
(Omezený počet míst.)  

Levý břeh Volyňky, jak ho neznáme. 



Vimperské noviny 3/2016  tel. 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 17 

Pěšky ze Zdíkova  
do Santiaga de Compostela 4

Deru se ze stanu a sklepávám 
ledovou krustu ze stanu. Krásný 
jasný den. Převážně asfaltové 
cestičky se prolínají s  polními 
cestami. V jedné vesničce nachá-
zím peněženku. Juknu na adresu 
a poslušně ji odnáším na konec 
ulice. Otevírá mi dcera paní z pe-
něženky a zve mi dále. Čaj a sviš-
tím dál, mám dlouhý den a slíbil 
jsem, že dorazím na domluvené 
ubytování. Dlouhý den. Šlapu ve 
tmě. Kloužu jako na ledě. Značky 
jdou špatně vidět. Dokodrcám se 
k řece a zjišťuji, že pán, kde mám 
spát, bydlí ještě 3 km do kopce. 
Při rudé záři následuji cestu a už 
se jen šourám. Justin. Dělá mi 
rýži se zeleninou. Víno. Procesto-
val Indii na kole a vypráví mi pří-
běhy. Muž, který se rozhodl spát 
ve stoje a  popisuje mi, jak měl 
nateklé nohy a spal opřený o hůl. 
Každý den něco neuvěřitelného 
v Indii. Minule ho okradli. Justin 
je šedesáti letý tesař na stavbách. 
Krásná atmosféra. Cesta se line 
kolem řeky a mlhou se prokousá-
vám dál a dál. Šplhám do prudké-
ho kopce a opět za tmy jsem na-
vigován do jednoho domečku. Po 
Vánocích je pohoštění opravdu 
vydatné. Bolí mi paty. Náhodou 
dostávám vycpávky do bot. Snad 
to pomůže. Dolů k řece do Jenny 
a  pak nášup do kopce směr St. 
Mauricius. Mléko se pomalu roz-
plývá do stran a přede mnou se 
rozprostírá celé údolí, kam se za-
řezává Rhona a kam si jen tak dál 
teče. Úžasná lesní cesta. Občas 
bahno, ale jehličí, kameny, slu-
níčko. Spím u Theresie. Zrovna se 
vrátila z Nepálu a shání peníze na 
vzdělávací projekty. Nemá zrov-
na uklizeno. Mojí maminu by asi 
trefilo, kdyby to viděla a  určitě 
by potom byla vděčná, za můj 
organizovaný nepořádek. Straš-
ně moc kouří, problémy v životě. 
Ach ty mezilidské vztahy. Úžasně 
mi hostí. Dezert banán opečený 
v másle a s trochou rumu ožeh-
nutý. Foie gras – paštika z husích 
jater. Nutno říci, že to zrovna 
není etické, jak se pod tlakem 
překrmují ty husy, ale je to dobrá 
paštika, krém rozplývající se na 
jazyku. Pokračuji a stále nikomu 
nerozumím. Naštěstí jsem orga-
nizovaný a domlouvám si samé 
dobré lidi na přespání. Za prud-
kého deště přicházím do malebné 
vesničky Le Grand Lemps k Ste-
phanovi a Sabině. Úžasný mladý 
pár a po jedné noci mi nabízejí 
zůstat i přes Silvestr a jet s nimi 
k jejich kamarádům. Neodmítám 
a zažívám krásné chvíle u stolu. 

Můj pupík si mlaská. Šampaň-
ské, víno, předkrmy, hlavní jídlo, 
desert, kuličky papírové na sebe 
pliveme, docela sranda. Každý 
měl za úkol něco jiného připra-
vit. Někdo připravil desert, něk-
do hlavní jídlo, někdo předkrm. 
Kysané zelí, tatarák z lososa jako 
předkrm. Hlavní jídlo vařená, za-
pečená dýně s kozím sýrem (i já 
jsem přiložil ruku k dílu a moje 
krev byla přilita do hrnce při 
řezání dýně). Pak přišly na řadu 
sýry (ovčí, kozí, kraví – dlouho-
zrající s pěknou plesnivou kůrkou 
a neuvěřitelnou chutí). A pak de-
zert – zmrzlina, karamel, oře-
chy. Obžerství pomalu větší než 
u nás. Až mi z toho začaly otékat 
nohy a radši jen sedím a protahuji 
se. Zbytek tančí s dětmi v rytmu 
francouzských pecek z  80. let. 
O půlnoci si přejeme a dáváme 
pusy na obě tváře. I mezi muži. 
Krásný Nový Rok přeji i  Vám 
Všem. (Bonne Année). Přes deš-
tě se prodírám zvlněnou kraji-
nou a po cestě kopu do divných 
ořechů. Hle jedlé kaštany. Hned 
to dávám do pusy a  je to pěkně 
hnusné, trpké. Přicházím do 
vesničky na kopečku a  vítá mi 
chlápek ze své garáže. Poznávám 
konopný odér a říkám si, že bude 
sranda. Super chlápek, metalista, 
otevřené srdce. Hudebník co dě-
lal muziku pro svou ženu. Man-
želka je cirkusačka na mateřské. 
Dělala akrobatické kousky na 
hrazdě a na zácloně, nevím, jak 
se tomu říká odborně, ale je to 
hezký tanec ve vzduchu. Hraju 
si s  jejich holčičkou, a  už vím, 
jak se řekne zajíc, a smějeme se 
mé výslovnosti. „Lapa!“, ukazuji, 
že si kupuji chleba a holčička mi 
ukazuje, že to je zajíc. Proto se asi 
na mě v pekárně ráno koukali tak 
divně. Další den jdu zase štreku. 
A zase za deště a tmy bloudím po 
cestě. Zastavuje mi chlápek, jestli 
jsem v pohodě. Jsem a usmívám 
se na něj po předchozím půl-
hodinovém klení. Ale směju se 
sám sobě, to je vždycky nejlep-
ší. Přicházím k  netradičnímu 
páru. Christian a Sylvain. Kluci 
jsou homosexuálové. Sprchuji se, 
pak dostávám pivo a super veče-
ři. Už spolu žijí 8 let a vypadají 
moc šťastně. Krásně si povídáme 
o  cestování a  životě. Christi-
an pracuje v  jaderné elektrárně 
a Sylvain v potravinářském prů-
myslu – zmrzlinářském, a tak se 
cpu do prasknutí opět. Ve Fran-
cii mi podvýživa nehrozí. Šlapu 
si to vstříc centrálnímu masívu, 
takový kopečky uprostřed Fran-

cie. Domečky z říčních oblázků 
a  udusaného jílu, písku, bahna 
se slámou přicházím do kopců, 
kde převažuje kámen a kamenné 
došky. Po cestě nacházím ovoc-
né sady plné jablek. Jak můžou 
být jablka v  sadech na začátku 
ledna? Snadno. Supermarkety 
nepřijímají malá jablka (standart 
je mít velká, vodnatá jablka bez 
chuti), což je dobré pro mě a cpu 
se medově sladkýma jablíčkama. 
Dále zobu trnky, všude jich je 
jako borůvek. Trošku se dusím, 
protože se hůře polykají a  chce 
to zapíjet vodou. A  ještě šípky. 
Ty se dají hezky vymačkat, ale ne-
smí se jíst i ty semínka. Francou-
zi mají speciální název pro šípek, 
v překladu něco se škrabáním na 
zadních partiích. Zdejší krajina 
je podobná Šumavě, akorát ne-
mají kůrovce, ale housenky. Po 
pár dnech přicházím do Le Puy. 
Spím u  Helen, psychoterapeut-
ky. Krásná atmosféra. Kamarádi 
umělci. Společný oběd, víno. Ve-
čer jiní kamarádi, co hrají jazz, 
hudebníci, snaží se mi naučit 
hrát karetní hru Tarot. Docela 
sranda a procvičuji si francouz-
ská čísla. Ochutnávám další po-
choutky. Krém z jedlých ořechů 
a placky z čočkové mouky. Le Puy 
je magické městečko. Pokračuji 
dál. Začíná přituhovat počasí, 
protože kolem jsou planiny, fou-
ká a prší vodorovně. Bahno. Fuj. 
Krajina krásná, ale prší, sněží, 
prší se sněhem, sněží s deštěm, až 
jen sněží. Předem jsem si vytipo-
val na internetu nouzový příby-
tek a naštěstí je otevřen. Užitečné 
v Alpách pro mé kamarády (viz 
www.refuges.info). V  Nasbinals 
potkávám úžasné lidi a chlápek 
mi zve k  němu domů. Po pár 
dnech spaní venku a  hrozném 
počasí spím u  něj a  ráno jsem 
se popovezl 5 km autem. Ano, 
už nemůžu říct, že jsem šel ce-
lou cestu pěšky a upřímně je mi 
to jedno. Nicméně jsem myslel, 
že nebudu muset jít po silnici, 
protože kvůli sněhu jsem ne-
mohl poslední den jít, ale stejně 
musím po silnici, protože přes 

půl metru sněhu je pro mě moc 
nebezpečné. Celý den sestupuji 
po hlavní silnici a na konci dne 
žádný sníh a spím na veřejných 
záchodcích. Aspoň mám vodu. 
Pak potkávám úžasný pár v Espa-
lion, zase kolisti, co jezdí na tan-
demu. Potřebuju odpočinek a tak 
s nimi jedu na kolo. Na tandemu 
do hor. Říkám si, že to musí být 
těžký na tom tandemu. V kopci 
vidím jen jejich záda a  musím 
tlačit. Ve městě u  mostu je pe-
kárna. Chlápek mi ukazuje a říká 
o regionu, zve mi na kafe a ještě 
mi dává něco na cestu. Kupuji si 
aspoň cereální chléb. Ty pěnový 
bagety jsou sice levný, ale člověk 
se toho vůbec nenají. Pár dní 
mlha a  opět domluvené ubyto-
vání u úžasné paní. Místnost pro 
poutníky. Postel, kafe, jídlo. Krás-
né rozhovory, krásní lidé. Ráno 
vycházím a  mlha, kterou jsem 
nenáviděl, kouzlí krásné obrazy 
po celý den. Pak spím u chlapíka 
ve Figeac a jsem pohoštěn krás-
ně a pozván na hraní deskových 
her. Upřímně to je velmi dobrá 
zábava než jít jen tak do hospo-
dy. Pak pokračuji přes skalnaté 
a suché kopcovité vlny. Potkávám 
kováře, jím lanýže (houba, která 
roste pod zemí, hledají ji pomocí 
prasat a psů a je velmi drahá, ale 
dobrááááá) ve vajíčkách, hous-
lista, krásná slečna, cyklista do 
Nepálu, motivující student, sala-
mandr, spaní po kaplích, vinice, 
bahno, bahno, vinice, osmdesáti 
dvou letá paní, co mi pozvala 
k sobě domů, Christine a Chris-
tian a  jejich úžasné pohoštění, 
pohoštění od Sabine a Christine, 
Olivier a Deborah, co spí v jurtě 
(mongolské stavení, co si přivezli 
z cestování) a nakonec jsem v ko-
munitě dvanácti kmenů. Někdo 
by hanlivě řekl sekta, náboženští 
fanatici. Upřímně, jsou to moc 
milí lidé a  je to taková vesnice 
podle bible a rozhodně se k sobě 
chovají hezky a s láskou. Pomalu 
se připravuji na Španělsko a pře-
chod Pyrenejí. Ultreia....

Tomáš Marko
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Očima Jaroslava Pomezného
•	 Dvě velice zajímavé, ale 

hlavně poučné přednášky uspo-
řádal tým projektu Krizového 
a poradenského centra pro ohro-
žené domácím násilím   VRBA 
Vimperk.  První pod názvem 
„Slovo je silnější než meč!“ se 
konala pro seniory, klienty Do-
mova Vimperk. Terapeutka pro-
jektu Květa Kadlecová seznámila 
účastníky s aservilní komunika-
cí, principy komunikace s agreso-
rem, jak se slovem bránit v přípa-
dě napadení. Součástí byl i nácvik 
komunikačních dovedností, jak 
reagovat za různých okolností, 
například násilnému vymáhání 
finančních prostředků rodinný-
mi příslušníky. Druhý výukový 
seminář nazvaný „Tvůj problém 
se týká i mě!“ byl určen žákům 
vimperské základní školy speci-
ální a praktické. Sociální pracov-
nice Martina Bártová seznámila 
školáky s problémem domácího 
násilí a možnostmi, jak jej řešit, 
například s paní učitelkou, babič-
kou nebo sociální službou. Sou-
částí byly i videoukázky a mode-
lové situace, kde si děti vyzkouše-
ly, jak postupovat v jednotlivých  
situacích.

•	 Úspěchem skončilo vystou-
pení mladých vimperských ly-
žařů na Hrách VII. zimní olym-
piády  dětí a  mládeže, které se 
konaly v ústeckém kraji. Na Šu-
mavu přivezli 8 medailí, 5 zlatých, 
2 stříbrné a  jednu bronzovou, 
které získali v biatlonu, snowbo-
ardingu a běhu na lyžích. Dvě zla-
té získal starší žák snowboardista 
Jan Formánek ze Snowrides Vim-
perk, a to v disciplíně paralelní-
ho slalomu a  snowboardcrossu. 
Další dvě zlata vybojoval Mathias 

Vacek z Fischer Ski klubu v běhu 
staršího žactva na 4 km volnou 
a klasickou technikou. Pátá zla-
tá cinkla staršímu žáku Ondřeji 
Mánkovi ze Ski klubu v rychlost-
ním biatlonovém závodě na 4 km 
klasicky. Šumavskou medailovou 
sbírku doplnili stříbrem snowbo-
ardisté Patricie Kodýdková a Jan 
Rataj ze Snowrides Vimperk. Jan 
Rataj získal navíc bronz ve snow-
boardcrossu.

•	  Spolek Slunečnice Vimperk 
poskytující osobám  se zdravot-
ním a  mentálním postižením 
sociální služby si připomněl 
první výročí své vysoce záslužné 
činnosti. Prostřednictvím chrá-
něných míst a terapeutické dílny 
zde nalezlo v roce 2015  uplatnění 
16 klientů, kteří se mimo jiné vě-
novali výrobě zahradní, užitkové 
a  ozdobné keramiky, drobných 
upomínkových předmětů, malo-
vání na sklo a porcelán a dalším 
činnostem. Se svými výrobky, 
o které byl mezi veřejností vždy 
velký zájem, se klienti představi-
li na prodejních akcích nebo pu-
tovních výstavách, které pod ná-
zvem „Jsme tady a něco umíme!“ 
proběhly ve Vimperku a jihočes-
kém regionu. Slunečnice bude 
v  těchto aktivitách pokračovat 
i v roce 2016. Důležité a zajíma-
vé byly i volnočasové programy – 
návštěva vimperských památek, 
Šumavy, její přírody, kulturních 
akcí a účast ve výtvarných soutě-
žích. Kolektivu pracovnic spolku 
Slunečnice se  tak dařilo úspěšně 
naplňovat jeho hlavní poslání – 
zabránit sociálnímu vyloučení 
osob se zdravotním a mentálním 
postižením z běžného společen-
ského života. 

Seminář komunikace pro vimperské 
seniory připravil Český červený kříž

Jak mohou být domácímu ná-
silí ze strany rodiny vystaveni 
senioři, kteří žijí v domově seni-
orů nebo sami? I během krátké 
návštěvy dokážou někteří lidé 
zneužít svých starších rodičů či 
prarodičů, odnést si jejich peníze 
nebo jim pouhým slovem ublížit.

Pro jsme ve spolupráci s Do-
movem Vimperk na čtvrtek 21. 
ledna 2016 připravili vzdělávací 
seminář o  komunikaci pro se-
niory s názvem Slovo je silnější 
než meč. Cílem semináře bylo 
seznámit účastníky s  asertivní 
komunikací, principy komunika-
ce s agresorem, případně jak se 
slovem ubránit v případě napa-
dení. Seminářem účastníky pro-
vedla terapeutka projektu Květa 
Kadlecová: 

„Během semináře jsme se vě-
novali také nácviku komunikač-
ních dovedností. Není jednodu-
ché odmítat členy rodiny, kteří 
si přišli vyzvednout Váš důchod, 
musíme si však uvědomit, že 
i toto je jedna z podob domácího 
násilí na seniorech. Během pře-
hrávaných situací si mohli účast-
níci vyzkoušet a nacvičit, jak rea-
govat za různých okolností.“

Domácí násilí u  seniorů je 
jedním z  témat preventivních 
programů projektu Českého čer-
veného kříže „VRBA Vimperk“ – 
Krizového a poradenského centra 
pro ohrožené domácím násilím, 
který je podpořen Nadací Open 
Society Fund Praha z programu 
Dejme (že)nám šanci financova-
ného z Norských fondů. 

Krtečková zábava
V  loňském roce splnil výbor 

naší základní organizace jeden 
z  vytyčených cílů, a  to „dotáh-
nout“ počet zahrádkářských 
plesů do v pořadí již čtyřicátého. 
Domnívali jsme se, že s ohledem 
na řadu důvodů (organizačních, 
finančních a dalších) s jejich po-
řádáním skončíme. Ukázalo se 
však, že příznivci těchto plesů se 
jen tak snadno nevzdávají. Proto 
se výbor rozhodl, ve snaze vyjít 
přání pokračovat v  této tradici, 
připravit méně formální akci, 
a to zábavu, kterou jsme nazvali 
„Krtečkovou“.

Tato se uskuteční, stejně jako 
i  poslední plesy, v  sálu hotelu 
zlatá hvězda ve Vimperku 16. 
dubna 2016 od 19. 00 hodin. 

K tanci i poslechu bude tentokrát 
hrát vimperská skupina mra-
mor. I v  tomto roce zachováme 
to, co bylo charakteristické pro 
zahrádkářské plesy – kytičku na 
uvítanou pro dámy, perníkovou 
pozornost pro muže a půlnoční 
slosování vstupenek.

Vstupenky lze zajistit u členů 
výboru ZO ČZS. Do 8. 3. se ob-
racejte na Jiřinku Střelečkovou 
na čísle 731 530 210. Předprodej 
proběhne v  restauraci Stadion 
(Hamajda) ve dnech 9. března a 4. 
dubna vždy od 16.00 do 18.00 ho-
din. V den konání zábavy je mož-
no vstupenky zakoupit pouze po 
předchozí dohodě s pořadateli.

Budeme se na Vás opět těšit. 
Za výbor základní organizace 

ČZS ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček – předseda

O druzích piv
pivo märzenbier
Märzenbier (tzv. březnové 

pivo, též jen Märzen) bylo tra-
diční pivo vařené v  návaznosti 
na bavorský zákon o čistotě při 
výrobě piva, tzv. Reinheitsgebot 
z roku 1516 (tento zákon se stal 
základem pro dodržování kvality 
i v dalších zemích včetně Čech). 
Spodně kvašená piva vyžadující 
při výrobě velmi nízké teploty 
totiž nebylo možné vařit během 
letních měsíců. Aby ale i  v  létě 
bylo pivo k dispozici, bylo nutné 
před začátkem léta (nejpozdě-
ji v dubnu do svátku sv. Jiří 23. 
4. – toho dne je svátek sv. Jiří 
v německých zemích) uvařit sil-
né dobře vychmelené pivo, které 
pak dozrávalo v létě a mohlo se 
čepovat až do nových piv vaře-
ných po svátku sv. Michala 29. 
9. Do března musel být proto 
do pivovarských sklepů zavezen 
poslední čerstvý led – proto pivo 
březnové, Märzenbier.

Později, kdy již bylo možné 

i  v  létě při výrobě piva sklepy 
uměle dostatečně chladit, se 
Märzenbier stalo synonymem 
pro silnější spodně kvašená piva 
vařená podle tradičních receptur.

Märzenbier je pivo vařené 
z ječných sladů, kdy základem je 
tzv. vídeňský slad, spodně kvaše-
né, příjemné hořkosti a světlé až 
polotmavé barvy.

Märzenbier vařily i  bývalé 
vimperské pivovary: zámecký 
i měšťanský. Z období 30.–40. let 
o tom svědčí mj. i láhev měšťan-
ského pivovaru s tlačeným, tehdy 
obvyklým reliéfem.

Šumavský pivovar navázal na 
tuto tradici a  Vimperský Mär-
zenbier 14° bylo jedno z  našich 
prvních piv; nabízen byl již v roce 
2012. Toto pivo si získalo mimo-
řádnou oblibu a ocitlo se opako-
vaně na špičce piv své kategorie 
při celostátních hodnoceních.

Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
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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 únoru:

magda popelková,
Karol Janský,
milan Šimek,
Josef novák,
miloslava lešáková, 
alžběta Hanková,
ivan emmich,
antonín liška,

libuše rákosníková,
Danuše Jandová,
matylda Kollerová,
Václav Filip,
Helena němčáková,
Václav lácha,
marie Chomátová.

Slovíčko kněze – Manželství je svátost
Milí čtenáři, rád bych navázal 

na téma rodiny a  manželství. 
Jistěže jde o víc, než o kus papíru 
– tedy doklad o uzavření manžel-
ství s radničním či farním razít-
kem. Státní normy a zákony insti-
tuují manželství na civilní, přiro-
zené rovině. Ale církevní sňatek, 
jenž je svou formou státem re-
spektován a je tedy platný i před 
státem, je ještě něco navíc…, je to 
jedna ze sedmi svátostí.

Svátosti jsou Božím prostřed-
kem k posvěcení a ke spáse člově-
ka. Sám Bůh v Kristu přišel skrze 
rodinu, jak krásně píše emeritní 
papež Benedikt XVI.: 

„Bůh se chtěl zjevit naroze-
ním v  lidské rodině, a  proto se 
lidská rodina stala ikonou Boha! 
Bůh je Trojice, je společenstvím 
lásky, a lidská rodina je – v celé 
té odlišnosti, jež existuje mezi 
tajemstvím Boha a  jeho lidské-
ho tvora – výrazem, odrážejícím 
neprobádatelné tajemství Boha 
lásky. Muž a žena, stvořeni k ob-
razu Božímu, se manželstvím 
stali «jedním tělem» (Gen 2,24), 
tzn. nerozdělným společenstvím 

lásky, které rodí nový život. Lid-
ská rodina je tedy v jistém smys-
lu ikonou Trojice jak vzájemnou 
osobní láskou, tak plodností lás-
ky.“

Svátostné manželství je no-
vým stavem, institucí od Boha, 
místem života a lásky, darem pro 
lidstvo, místem pro novou gene-
raci nesmrtelných duší, místem 
výchovy a živých osobních vzta-
hů… Zdá se vám to nadnesené? 
Tak o tom zkuste více přemýšlet, 
promodlete se k  této přirozeně 
– nadpřirozené dimenzi člově-
ka a  objevte novou perspekti-
vu manželského vztahu. Kněz, 
který sám je svátostí kněžství, 
posvěcen Bohem a  ustanoven 
biskupem do farnosti, je hlavní 
mystagog, uvádí do víry a každý 
má možnost se s ním setkat a vést 
rozhovor… Přišel jsem hlavně 
pro to… Pro vás.

Přeji vám požehnané svátky 
Kristova zmrtvýchvstání – Ve-
likonoc, a  přijměte pozvání na 
akce a bohoslužby.

Váš pater Petr,  
farář nejen vimperský

BŘEZEN – hydroterapie 
Waldkirchen 12. 3. 2016 v 8 ho-
din – autobusové nádraží.

Turnaj v bowlingu Tří měst ve 
Volarech – termín bude upřesněn 
ve vývěsní skříňce u knihovny.

DUBEN – OCHOTNICKÉ 
DIVADLO SVATÁ MAŘÍ „LA-
KOMEC“. Přihlášky přijímá paní 
Bendová tel. 723 141 281 do kon-
ce března.

Vycházka Hrabický okruh 12. 4. 
od 14 hodin – sejdeme se podle 
počasí u Potužníka.

5. 4. cvičení na hřišti Senior ve 
Sklářské ulici od 14 – 16 hodin.

Dne 26. 1. 2016 se konala 
Výroční členská schůze naší or-
ganizace v  MěKS od 13 hodin. 
Děkujeme všem členům, kteří se 
zúčastnili. Děkujeme za vystou-
pení členům romského taneční-

ho souboru Čhave Devlestar pod 
vedením Andrei Kavanové, který 
nám obohatil naší schůzi krás-
ným zážitkem. Poděkování patří 
také řediteli MěKS za poskytnutí 
a  uspořádání sálu a  manželům 
Marouskovým za vzornou ob-
sluhu a  výrobu výborného ob-
čerstvení.

Naší schůze se zúčastnila 
i  paní starostka Ing.  Jaroslava 
Martanová, která naše členy se-
známila s  plány MěÚ na tento 
rok.

Velký dík patří našemu členu 
panu Václavu Bendovi za pěknou 
reprezentaci naší organizace, 
kterou pro tuto schůzi připravil.

Těšíme se na výroční členskou 
schůzi v příštím roce 

V. Zwettlerová,
výbor MOSTP

Akce  
MO STP VIMPERK 

 

Duchovní obnova:
Sobota 19. 3. VM 9-11h. – duchovní slovo, modlitba za 

uzdravení, svátost pomazání nemocných, adorace + svá-
tost smíření. Č. Budějovice, dopoledne – setkání mládeže 
s biskupem

Velikonoční bohoslužby:
Květná neděle (20.3.): VM 8:30, ZC 10., ST 11:30, SM 10h., 

ŠHb 11:30
Zel. čtvrtek: Č. Budějovice 9h. mše sv. se svěc. olejů, obnova 

sv. kněžství
ZV od 17h. svátost smíření, 17:30 mše sv. + adorace
VM od 17h. svátost smíření, 18h. mše sv. + adorace 
STb 18h. + adorace
Velký pátek: VM 15h. křížová cesta pod zámkem, od 17h. 

svátost smíření,18h. obřady
ZV 15h. křížová cesta 
ST od 17h. svátost smíření, 17:30 křížová cesta, 18h. obřady 
SM 17:30 křížová cesta, 18:00 obřady
ŠH 17:30 křížová cesta, 18:00 obřady 
Bílá sobota: VM 9-11h. tichá adorace + svátost smíření
VM 20h. mše svatá – vigilie slavnosti zmrtvýchvstání – 

na tuto večerní slavnost zveme všechny sdružené farnosti, 
vrchol círk. roku, obnova křtu!

ST 20h. vigilie slavnosti zmrtvýchvstání
KVb 14:30 (s nedělní platností)
NHb 16h. (s nedělní platností)
neděle, slavnost zmrtvýchvstání: VM 8:30, ZC 10h., HVb 

11h., ST 11:30, SM 10h., ŠH 11:30
Vel. pondělí: VM 8:30, ZV 8:30

(VM – Vimperk, ZC – Zdíkovec, ZV – Zdíkov, ST – Sta-
chy, SM – Svatá Maří, ŠH – Šumavské Hoštice, KV – Kvilda,  
HV – Horní Vltavice, NH – Nové Hutě, b – bohoslužba slova)
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kulturní přehled Vimperk

středa 2. 3. 2016, 19.00
taneční PRo dosPělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka

čtvrtek 3. 3. 2016, 19.00
dRoBečky Z PeRníku

Divadelní představení – VYPRODÁNO

neděle 6. 3. 2016, 18.00
tančíRna

Taneční škola Tomáše Gaudníka

středa 9. 3. 2016, 10.00
sjednocená oRganIZace neVIdomých  
a slaBoZRakých

Prezentace pomůcek pro zrakově postižené

středa 9. 3. 2016, 19.00
taneční PRo dosPělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka

pátek 11. 3. 2016, 19.00 
the taft jaZZ oRchestRa 

Koncert amerického studenstkého orchestru, vstupné 30 Kč

sobota 12. 3. 2016, 20.00 hodin
RyBářský Ples

pondělí 14. 3. 2016, 15.30
ZastuPItelstVo města VImPeRka

středa 16. 3. 2016, 17.00
setkání ředItelů nP šumaVa

Akce v rámci oslav čtvrt století národního parku

čtvrtek 17. 3. 2016, 9.30
VII. VImPeRská akademIe senIoRů

Parforsní hony ing. Lenka Gotthardová, CSc, pouze pro 
přihlášené

čtvrtek 17. 3. 2016, 16.00
moŽnostI čeRPání PodPoRy Z PRogRamu 
noVá Zelená ÚsPoRám 

Seminář

sobota 19. 3. 2016, 8.30
VelIkonoční řemeslné tRhy 

Výrobky ze dřeva, textilu, ovčího rouna, keramiky, korálků 
a dalších materiálů a samozřejmě i kraslice a pomlásky. Pro 
děti pak tvořivé dílny.

neděle 20. 3. 2016, 18.00
tančíRna

Taneční škola Tomáše Gaudníka

středa 23. 3. 2016, 19.00
taneční PRo dosPělé (ZačátečnícI)

Taneční škola Tomáše Gaudníka

středa 30. 3. 2016, 14.00
den učItelů

Ocenění a poděkování pedagogům regionu za celoživotní 
pedagogickou činnost

čtvrtek 31. 3. 2016, 18.00
konceRt učItelů Zuš VImPeRk

V programu zazní akordeon, bicí, el. kytara, fagot, klavíry, 
saxofony, trubky, zpěv, tanec.
dobrovolné vstupné bude věnováno OS Stanislavy Chumanové

MěKS Vimperk
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PřIPRaVujeme
čtvrtek 14. 4. 2016, 19.00 
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE 

čtvrtek 28. 4. 2016, 19.00
ČERNÉ DIVADLO HILT PRAHA 

úterý 1. 3. 2016, 20.00   
koBRy a uŽoVky 

Drama / Česko / 2015, 111 min., režie: Jan Prušinovský 
Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek a další.
Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že 
má poslední šanci sám se sebou něco udělat. 

úterý 8. 3. 2016, 20.00  
gRey cIty 

Dokumentární / Životopisný / Historický / Brazílie / Velká 
Británie, 2013, 85 min., Režie: Marcelo Mesquita
Brazilský dokumentární film Grey City přibližuje tvorbu nyní 
již světově proslulých tvůrců graffiti ze Sao Paula, šedivého 
betonového velkoměsta. 

úterý 15. 3. 2016, 20.00 
osm a Půl –  
PRojekt 100

Drama / Fantasy / Itálie / 
Francie, 1963, 138 min.
Režie: Federico Fellini 
Hrají: Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale a další.
Jedno z nejradikálnějších děl 
Federica Felliniho. 

úterý 22. 3. 2016, 20.00    
IRacIonální muŽ 

Drama / Mysteriózní / USA, 2015, 96 min.
Režie: Woody Allen 
Hrají: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey a další.
Cokoliv kdy zkusil, mu nepřináší uspokojení. Jeho jediným 
spolehlivým přítelem je alkohol. 

úterý 29. 3. 2016, 20.00
taXI teheRán 

Drama / Írán, 2015, 82 min., režie: Džafar Panahí 
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém snímku 
natočeném v rámci nuceného domácího vězení proměnil 
v taxikáře, který prostřednictvím rozhovorů s rozličnými klienty 
nabízí vytříbeně kritický pohled na íránskou společnost. 

Kino Šumava Vimperk

KAVÁRNA VE SKÁLE

Městská knihovna

úterý 8. 3. 2016, 18.00, sál ZUŠ
konceRt Účastníků soutěŽe Zuš

Vstupné dobrovolné

středa 2. 3. 2016, 17.00
RendeZ-Vous V knIhoVně

Historická tvorba vimperského rodáka Dalibora Váchy.

pátek 18. 3. 2016, 20.00
třI sestRy

Koncert

středa 16. 3. 2016, 19.00 
konceRt VěRy šPInaRoVé s kaPelou

sobota 19. 3. 2016, 19.00
hokejoVý Ples hc VImPeRk 

středa 2. 3. 2016, 19.00 
PhdR. ladIslaV čePIčka:  
šumaVský Baťa johann steInBReneR 

pátek 4. 3. 2016, 19.00
konceRt skuPIny jIstem

Literárně dramatický a hudební večer strakonické folkové 
kapely

středa 9. 3. 2016. 19.00
mgR. kVěta kadlecoVá: chcI PomocI, ale ne-
Vím jak na to

Aneb s terapeutkou o pomoci blízkým, kteří zažívají domácí 
násilí.

úterý 15. 3. 2016, 18.30
mÓda PříRodních Vláken - IVeta nedomoVá

Módní přehlídka

středa 23. 3. 2016, 19.00
maRtIna PIVoňkoVá  ZPěV, IVan BoReš kytaRa

Koncert 

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
Římskokatolická církev, kostel 
Navštívení Panny Marie:
st – 14. 30 hod., LDN (nemocni-
ce)
pá – 18. 00 hod., kostel
ne – 08. 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
Závodníci SK SNOWRIDERS zanechali 
na olympiádě mládeže hlubokou stopu

Čtyřčlenné družstvo vimperského snowboardového klubu, které 
zároveň reprezentovalo Jihočeský kraj na 7. zimní olympiádě mlá-
deže na Klínovci v Krušných horách, přivezlo celkem pět medailí. 
Přispělo tak velkým dílem ke konečnému 5. místu Jihočeského kraje 
v celkovém hodnocení krajů. 

 
Nejcennější kovy, dvě zlaté 

medaile, získal starší žák Jan 
FORMÁNEK.    Rider, který má 
ve snowboardovém sportu velkou 
budoucnost, zvítězil v  paralel-
ním slalomu a ve snowboardcros-
su. Ve slopestylu obsadil šestou 
příčku. Stříbro za slopestyle (trať, 
kde na sebe navazují skoky a pře-
kážky), bronz za snowboardcross 
a šesté místo v paralelu v katego-
rii mladších žáků vybojoval  Jan 
RATAJ. Oba kluci předvedli 
skvělé jízdy, v  nichž dokázali 
udržet nervy na uzdě.

V kategorii děvčat nás repre-
zentovaly sestry  Zuzana   a  Pa-
tricie KODÝDKOVY, obě podaly 
bojovný výkon. Patricii se poda-
řil husarský kousek – ze šestého 
místa v  kvalifikaci slopestylu 
starších žaček poskočila až na 
druhé místo ve finále a  má tak 
z olympiády stříbrnou medaili.

  Vzhledem k  sněhu děti ab-
solvovaly přípravu až těsně před 
olympiádou, na Dolní Moravě 
v  krosové dráze a  v  Krušných 
horách ve slalomové trati a  jak 
je z  výsledků patrné, se tato 
příprava vyplatila. S  náročným 
programem olympiády, tří snow-
boardových závodů a tréninků, si 
děti poradily na výbornou.

Jan Formánek: 1. místo Snow-
boarding – snowboardcross 
– starší žáci; 1. místo  Snowbo-
arding – paralelní obří slalom 
– starší žáci;  6. místo Snowbo-
arding – slopestyle – starší žáci

rataj Jan: 3. místo Snowboar-
ding – snowboardcross – mladší 
žáci; 6. místo Snowboarding – pa-
ralelní obří slalom – mladší žáci;  
2. místo Snowboarding – slopes-
tyle – mladší žáci

Kodýdková patricie: 10. 
místo  Snowboarding – snow-
boardcross – starší žákyně; 7. 
místo Snowboarding – paralelní 
obří slalom – starší žákyně; 2. 
místo  Snowboarding – slopest-
yle – starší žákyň

Kodýdková zuzana: 8. mís-
to Snowboarding – snowboard-
cross – mladší žákyně; 9. mís-
to  Snowboarding – paralelní 
obří slalom – mladší žákyně; 9. 
místo Snowboarding – slopestyle 
– mladší žákyně

Poděkování za podporu pa-
tří   Jihočeskému kraji, městu 
Vimperk, ZŠ TGM ve Vimperku 
a hlavně rodičům zmiňovaných 
reprezentantů.

Josef Bejček
trenér SNB  
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Program zimního stadionu
Veřejné bruslení 
5. 3. sobota 14:00–15:30
6. 3. neděle KARNEVAL 
 14:00–15:30

13. 3. neděle 14:00–15:30
20. 3. neděle 14:00–15:30

lední hokej
 6. 3. neděle 10:30 HC Vimperk –  Klatovy mladší žáci
12. 3. sobota  9:00 Turnaj 2. tříd
13. 3. neděle 10:30 HC Vimperk –  Rokycany mladší žáci
19. 3. sobota  8:00 Turnaj Budilov
20. 3. neděle 10:15 HC Vimperk –  Motor Č. B. mladší žáci

Škola bruslení
2. 3. středa 16:00
5. 3. sobota 12:30
9. 3. středa 16:00

13. 3. neděle 12:30
16. 3. středa 16:00
20. 3. neděle 12:30 

Změna programu vyhrazena sledujte www.zimakvimperk.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 jihočeských malířů, staré mince 
a bankovky. Tel: 722 777 672. 

Rozhovor
Chtěl jsem získat jednu zlatou, 
ale dvě jsem opravdu nečekal. 

Velký úspěch zaznamenal snowborďák Jan FORMÁNEK na  
7. olympiádě mládeže, získal dvě zlaté medaile. Na pocity 
z olympiády jsme se ho zeptali.

Krajský přebor v běhu na lyžích
  24. ledna se ve vimperském 

sportovním areálu  na Vodníku 
uskutečnil Krajský přebor v běhu 
na lyžích, který uspořádal Fischer 
Ski klub Šumava. Příznivé počasí 
a velmi dobré sněhové podmín-
ky přilákaly na start stodvacítku 
lyžařů všech věkových kategorií 
z jižních a západních Čech, kteří 
na členitých vodnických tratích 
absolvovali klasickou technikou 
s intervalovými starty 500 met-
rů nejmladší žáci, až 9 km muži 
a junioři. Ženy a juniorky běžely 
7,5 km. V kategorii mužů a junio-
rů na 9 km se dařilo Janu Švejdo-
vi, který zvítězil před Karlem 
Kovaříkem oba Ski klub. Třetí 
příčku obsadil Pavel Burt, Sport 

klub Plzeň. V  ženách a  junior-
kách zvítězila Kateřina Mondlová 
ze Ski  klubu. Také kategorie star-
šího dorostu ovládli vimperští 
běžci. Zvítězil Jiří Mánek před 
Davidem Novákem. V  dívkách 
Tereza Řezníková, druhá Tereza  
Vostradovská a třetí Anna Vota-
vová, Sport klub Plzeň. Potěšitel-
né je, že  pořadatelé nezapomněli 
ani na ty nejmenší děti, pro ně 
byla v areálu připravena zvířátka 
bílá stopa, kterou   s  nadšením 
absolvovaly. Diplom a  sladkosti 
jim byly odměnou. Poháry vítě-
zů a  diplomy předala ředitelka 
závodu Martina Mondlová spo-
lu s Janou Czerwenkovou.

J. Pomezný

Foto: ZDeněk ForMánek

Získal jsi dvě zlaté medaile. 
Čekal jsi to před olympiádou? 

Chtěl jsem získat jednu, ale dvě 
jsem opravdu nečekal.   

    Jaké si vážíš více a  kterou 
bylo těžší získat? 

 Těžší bylo získat tu první ve 
slalomu, kde jsem bojoval se 
svým kamarádem Kryštofem 
Cholevou o postup do finále. Obě 
medaile jsou pro mě důležité.  

Byla to tvoje druha dět-
ská olympiáda, která pro tebe 
byla lepší?  

 Olympiáda v Ústeckém kraji 
se mi líbila mnohem víc.   

 Jak a kde trénuješ? 
  Jsem členem klubu Snowri-

ders, ale od září jsem začal jezdit 

s Czech SBX Teamem, byl jsem 
s ním už na několika soustředě-
ních. 

Jaké máš další cíle a co bys 
chtěl ve snowboardingu doká-
zat? 

 Chtěl bych zůstat u Czech SBX 
Teamu a jezdit světové poháry.  

Kdo tě na snowboard přive-
dl? 

  Od malička jsem jezdil na 
lyžích a snowboard mě vždycky 
lákal, začal jsem jezdit od první 
třídy. 

Co ty a lyže? 
 Lyže mě také baví, ale ne tolik 

jako snowboard.
Zdeněk Formánek

Foto: Zdeněk Formánek

Vimperští basketbalisté v akci.  Foto Z. ForMánek
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 

Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:

30. března 2016 Vimperk, u autobus. nádraží – 15.25 hod. 
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –  

cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.  

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

 

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 
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Trávníkové hnojivo 
s účinkem proti mechu
10 kg, vystačí na cca 285 m2 10 kg, vystačí na cca 285 m10 kg, vystačí na cca 285 m

Zahradnický substrát
balení 50 l

2 v 1:
výměnné válce 
vertikutátor/ 

provzdušňovač

Elektrický vertikutátor
HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,   
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení 
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l, 
záruka 5 let

2 v 1:

2.190,--

Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

50 l

69,-69,-
10 kg

198,-198,-

29.990,--

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

 vyrobeno 
ve Finsku
 vyrobeno
ve Finsku

VČETNĚ PODLAHY!

3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene 
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, 
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité 
dveře s kovovým prahem

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Macešky      Viola
mix barev a druhů, ∅ kv. 9 cm

12,-
Elektrický vertikutátor

-
Elektrický kultivátor
GARDOL GEMI 1200, 1200 W, 
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,              
max. pracovní hloubka 23 cm, 
záruka 5 let

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

max. pracovní hloubka 23 cm, 
záruka 5 let
max. pracovní hloubka 23 cm, 
záruka 5 let

3.790,--

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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www.vimperk.rohde-schwarz.com
www.career.rohde-schwarz.cz

PŘIDEJTE SE K ROHDE & SCHWARZ

Vimperský závod Rohde & Schwarz modernizuje a rozšiřuje kovovýrobu a hledá do svých řad nejen 
svářeče, ale i další profese. Kontaktujte nás, rádi Vás poznáme a máme pro Vás připravenou zajímavou 
nabídku. Aktuálně obsazujeme následující pozice:

   svářeč

   technolog

Neváhejte a kontaktujte nás 
na emailu personal.vimperk@rohde-schwarz.com nebo na telefonu 388 452 254.

 lakýrník

 obsluha CNC
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karneval v Praktické škole, více na str. 14.  

Důležitý krok každého dítěte – zápis do školy, zde do ZŠ Smetanova.

I v mateřské škole byl karneval. Více na str. 14.  

Maturitní ples gymnázia.  Foto: M. Bártík

Masopustní veselí na vimperském náměstí a v MěkS. Foto: Z. ForMánek

Fotbalový ples.  Foto: Z. ForMánek

Z lyžařského výcviku žáků 1. stupně tGM, který proběhl na kubově Huti.
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Ples města.  Ftoto: Z. ForMánek

Další zajímavý pohled na vimperský zámek.  Foto: D. HakL


