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Šťastný nový rok a pevné nervy
Šťastný nový rok, štěstí, zdra-

ví vám i vašim blízkým a v nepo-
slední řadě pevné nervy. Bude-
me je totiž v roce 2018 všichni 
opravdu potřebovat, neboť jak 
jsme slíbili, tak to také vypuk-
ne. V prosinci uplynulého roku 
schválilo Zastupitelstvo města 
rozpočet obsahující nejvyšší in-
vestiční výdaje za poslední de-
setiletí – úctyhodných 153 milio-
nů korun. Naše město díky tomu 
zažije dlouho nevídané zahájení 
velkých rekonstrukcí a staveb. 
V prvních měsících roku to bude 
demolice objektů v Pasovské 
ulici, kde by do budoucna mělo 
stát velké záchytné parkoviště. 
S tím jsou navíc spojeny roz-
sáhlé výkopové práce nutné 
pro přeložení nadzemního elek-
trického vedení. V Pražské uli-
ci bude zbudován bezpečnější 
přechod pro chodce – přímo 
proti základní škole – a rovněž 
přechod proti prodejně Tesco 
včetně nových chodníků. Splní-
me slib občanům v ulici Nad 
Stadionem, kde dojde k roz-

sáhlé rekonstrukci kanalizace, 
povrchů vozovek a odvodnění 
objektů. Zhotovitel je již vybrán, 
smlouva je také podepsána. 
Ušetřili jsme nemalé peníze, 
které použijeme na vybudování 
parkoviště u TKB, kde v dneš-
ní době nelze zaparkovat, pokud 
chcete například na stavebním 
nebo dopravním úřadě něco vy-
řídit. V ulici 1. máje plánujeme 
zahájení prací počátkem letních 
prázdnin. Budou probíhat práce 
okolo zimního stadionu – za-
teplení šaten, demolice vstupní 
brány. Získali jsme bezmála de-
setimilionovou dotaci na novou 
atletickou dráhu a nová spor-
toviště v areálu fotbalového sta-
dionu, což je výborná zpráva pro 
město, ale znamená to opět ne-
malou stavební činnost. V létě 
by měly být zahájeny práce na 
zastřešení a vybavení plavec-
kého stadionu. Tím to však 
zdaleka nekončí. V ZŠ Sme-
tanova je na řadě rekonstruk-
ce sociálních zařízení a horní 
budova ZŠ TGM dostane nové 

vybavení kuchyně, které včetně 
stavebních prací přijde bezmála 
na 12 milionů Kč. Nelze také za-
pomenout na zahájení výměny 
třiceti dvou výtahů na sídlišti 
Míru a v ulici Čelakovského. 
Výběrové řízení je zadáno, prá-
ce započnou nejpozději v létě. 
Čekají nás standardní opravy 
silnic a chodníků. A na závěr 
snad to nejdůležitější. Jsme si 
velmi dobře vědomi vážného 
problému s parkováním na 
sídlišti Míru. Proto v této době 
vybíráme zhotovitele na první 
etapu vybudování nového par-
koviště a úpravy Mírové ulice. 
Na únor svoláváme velké jedná-
ní s veřejností ohledně rozšíře-
ní parkování na starém sídlišti. 
Máme hotovou studii na zvýšení 
o sto třicet míst. Ihned poté bude 
následovat jednání s obyvateli 
nového sídliště a budeme před-
stavovat rychlá řešení pro zde 
žijící občany. Držte nám palce. 
Vše nejlepší do tohoto roku 
nejen vám, ale i městu Vimperk, 
přeje vaše Rada města.

ŠKOLA V PARKU ZÁŘÍ 
BARVAMI.
Prozradíme vám kdy, 
jakými a proč.

ROZHOVOR
Osm otázek 
pro spisovatele 
Martina Sichingera
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BRONZ PRO VĚRU 

Věra Vávrová, zakladatel-
ka a majitelka vimperské fi r-
my Vavi, obsadila 6. prosin-
ce 2017 v celostátní soutěži 
Česká spořitelna Živnostník 
roku 2017 třetí místo ze 3374 
přihlášených. 

STOPA AŽ NA ŠINDLOV 

Od letošní zimy pod sprá-
vou Městských služeb Vim-
perk. Ty rovněž připravily 
stopu z Vodníka na Šindlov 
s napojením na trasy Borová 
Lada – Knížecí Pláně – Buči-
na nebo Nové Hutě – Pláně 
– Kvilda či Zadov.

OTUŽILCI NA VODNÍKU 

Patnácticentimetrový led, 
23 otužilců, teplota vzduchu 
3 stupně nad nulou. To bylo 
letošní Svatoštěpánské kou-
pání.

foto Stanislav Hubáček

VIMPERSKÁ POŠTA 
EXISTUJE JIŽ 180 LET
Byla zřízena 1. ledna 1838 
a provozoval ji Edmund 
Steidler. 16
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Vánoční strom letos rozsvítili společně malí i velcí.Advent odstartoval zvonkový průvod městem.

Koledy propojily více než osm set míst u nás i v cizině.Na Mikuláše jsme přinesli reportáž přímo z pekla.

K vánoční atmosféře rozhodně přispěli Nezmaři a symfonici.

Na Kubovku a na Boubín, letos ve stylu hudebním a muzikálovým.

Živý betlém pod zvonicí stál opravdu za to.

Sice tolik nemrzlo, ale otužilcům to nevadilo.

foto na stránce Stanislav Hubáček, Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek, Martin Zelenka
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 ZPRÁVY Z RADY    ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA   
Rada města v období od 6. 12. 2017 do 18. 12. 2017
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka 
na akci „Vimperk, ul. K. Světlé, vodovod a kanalizace – projektové 
práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, 
a obchodní fi rmou VH-TRES spol. s r. o., Senovážné náměstí 
240/1, České Budějovice, dle předloženého návrhu. 
• schvaluje zásady pro vydávání zpravodaje města Vimperk „Vim-
perské noviny“ dle předloženého návrhu s platností od 1. 1. 2018. 
• pověřuje příspěvkovou organizaci MěKS Vimperk vydáváním 
VN. 
• schvaluje zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce „Vimperk – rekonstrukce výtahů v panelových 
bytových domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, 
čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432, 
čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 
a čp. 498 – čp. 500“ dle předloženého návrhu. 
• bere na vědomí předloženou koncepci řešení projektu „Vimperk 
– projekt regenerace starého sídliště“, kterou vypracoval podnika-
tel Ing. arch. J. Kročák, Otakarova 20, České Budějovice, a pově-
řuje odbor investic a údržby organizací veřejného projednání této 
koncepce s veřejností v únoru 2018. 
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka 
na akci: „Vimperk, ulice 1. máje, parkoviště u zimního stadionu – 
projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 
Vimperk, a Ing. Miroslavem Janouškem, PROJEKCE Zlatá stezka, 
Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu. 
• rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6, čl. VII Vnitřní směr-
nice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vimperk – 
regenerace panelového sídliště – 1. etapa“ podnikateli Ing. arch. 
Jaromíru Kročákovi, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice, 
a pověřuje odbor investic a údržby přípravou smlouvy o dílo na 
výše uvedenou akci. 
• rozhodla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
zahájit veřejnou zakázku na dodávky na akci: “Rozšíření systému 
separace odpadů – město Vimperk”.
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka 
na stavební práce: „Vimperk, ulice Nad Stadionem – rekonstrukce 
komunikace u č. p. 355, 356, 357, 360” mezi městem Vimperk, 
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, a obchodní fi rmou Stavební 
fi rma HUKO, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, dle 
předloženého návrhu.
• na základě výsledků výběrového řízení rozhodla ve věci rea-
lizace stavební zakázky „Obnova kaple v Křesánově – III. a IV. 
etapa” uzavřít smlouvu o dílo se stavební fi rmou TVInvest, s. r. o., 
Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města Vimperk dne 11. 12. 2017
• rozhodlo zveřejnit záměr prodeje dvou pozemků určených 
Územním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Ho-
molka SO 130“, tj. parcely KN č. 890/116 – trvalý travní porost o vý-
měře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 
m2 vzniklé oddělením dle geometrického plánu č. 238-185/2017 od 
stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý travní porost o stávající 
výměře 3029 m2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí 
pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001. 
Podávání nabídek proběhne formou dobrovolné dražby s tím, že 
postup při výběru nejvýhodnější nabídky se nebude řídit zákonem 
č. 26/2000 Sb. 
• schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného s platností 
od 1. 1. 2018 takto: ceny v Kč/m3 domácnosti a ostatní vodné 37,78, 
stočné 33,00. CELKEM 70,78. Uváděné ceny jsou bez DPH. 
• schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2018 – závazné uka-
zatele dle předloženého návrhu v celkové výši 292 477 100 Kč 
včetně fi nancování. 
• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk na roky 
2019–2023. 
• rozhodlo poskytnout fi nanční dotaci zapsanému spolku SKI 
KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z. s., na zimní provoz a údržbu Spor-
tovního areálu Vodník v roce 2017 ve výši 97 299,96 Kč dle před-
loženého návrhu smlouvy. 

KOMPLETNÍ ZÁPIS Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA NALEZNE-
TE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.VIMPERK.CZ. 

TERMÍN ZASTUPITELSTVA: 22. 1. 2018 V 15.30 HODIN. 

PF 2018
Přejeme vám to nejhezčí a nejlepší město pro váš spokojený 
život. V tomto duchu vám můžeme slíbit, že uděláme vše 
proto, aby se všem obyvatelům v tomto městě lépe žilo. 
Všechny nás čeká rok plný pracovního nasazení, nových 
projektů, ale mimo jiné dojde i k nové volbě zastupitelů 
tohoto města. 
Od května loňského roku dokázalo vedení radnice za velmi 
krátkou dobu rozhýbat opravy infrastruktury, škol, sportov-
ních hřišť, vytvářet nové projekty, získávat dotace a podpo-
ru pro to všechno napříč celým zastupitelstvem. To od nás 
lidé očekávají a to naplňuje naše přání. Pracujeme pro lepší 
město, opravené školy, pro větší spokojenost občanů. Děku-
jeme všem, kteří nám pomáhají. Přejeme si, aby veškerá 
naplánovaná práce byla naplněna a dobře dopadla.
Vážení občané našeho města, přejeme vám hodně úspěchů, 
štěstí v rodinném životě, pevné zdraví a více spokojenosti 
ve vašem životě v roce 2018. 

VIMPERK 
PROJEKT REGENERACE STARÉHO SÍDLIŠTĚ

 
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROJEKTU

 
REGENERACE STARÉHO SÍDLIŠTĚ

 
VE ČTVRTEK 1. 2. 2018 OD 17:00 HODIN 

V SÁLU MĚKS VIMPERK
 

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA LUKÁŠ SÝS 
A ZPRACOVATEL PROJEKTU 

ING. ARCH. JAROMÍR KROČÁK
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Změna četnosti svozu odpadu 
v osadách města Vimperk

Oznamujeme občanům, kteří 
žijí v osadách města Vimperk, 
že od ledna 2018 platí nová 
Obecně závazná vyhláška 
města Vimperk č. 6/2017 o na-
kládání s komunálním a sta-
vebním odpadem, která byla 
schválena na zasedání Zastu-
pitelstva města Vimperk dne 
11. 12. 2017 usnesením č. 580. 
Na základě této nové vyhláš-
ky dochází ke změně četnosti 
svozu směsného komunálního 
odpadu (SKO) v osadách měs-
ta Vimperk. V minulých letech 
byl SKO v osadách svážen 1x 
za 14 dní a jako kompenzace 
byl na jaře prováděn jarní úklid. 

Na četné žádosti občanů byl 
SKO v osadách od 1. 1. 2015 
svážen v zimních měsících 1x 
týdně a v letních měsících 1x za 
14 dní a zároveň probíhal i jarní 
úklid. Vzhledem k tomu, že i na-
dále přicházely žádosti o svoz 
1x týdně po celý rok a jarní 
úklid se začal značně prodra-
žovat, Zastupitelstvo města 
Vimperk se usneslo takto: svoz 
směsných komunálních odpa-
dů v osadách města Vimperk 
bude probíhat od ledna 2018 
celoročně 1x týdně a zároveň 
bude zrušen jarní úklid, který 
až dosud v osadách probíhal. 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Vimperské peklo
V pátek 1. prosince 2017 

otevřelo již potřetí Vimperské 
peklo své brány. 

Vskutku pekelná fronta se 
začala tvořit po 16. hodině 
a ještě v 19 hodin měli čerti 
plné ruce práce. Letos peklo 
navštívilo přes 900 lidí.

Pro zlobivé děti byly připra-
veny brambory a uhlí, pro ty 
hodné koláče, jablka, ořechy 
a něco sladkého na zub. Malí 
návštěvníci slíbili čertům a Lu-
ciferovi, že budou hodní, budou 
pomáhat, rozdávat  radost a na 
důkaz slibu (za přítomnosti „do-
spěláků“) svým prstíkem otiskli 
úpis čertovi, který si poté od-
nesli domů.

V říši pekelné se kromě čertů 
a Lucifera povaloval i jeden starý 
čert a jedno malé čertisko a oči 
navrch hlavy měli malí hříšníci 
při spatření pekelné váhy.

Aby malé smrtelníky peklo 
neschramstlo, dostali při odcho-
du z pekla svítící tyčinky, aby si 
mohli posvítit na cestu domů.

Protože se malí návštěvníci 
páchnoucí člověčinou dušova-
li pánu pekel Luciferovi, že se 
do příště určitě polepší, zbylo 
pekelníkům skoro všechno uhlí 
a brambory, proto si myslíme, že 
se cháska pekelná usadí v bu-
dově staré radnice i příští rok.

TIS Vimperk
Foto: Stanislav  Hubáček

Máte zájem o kompostér?
Město Vimperk opět využilo nabídky 

SMOJK (Svazu měst a obcí Jihočes-
kého kraje), který získal dotaci na poří-
zení zahradních kompostérů, a objed-
nalo 100 ks těchto kompostérů o ob-
jemu 1 050 l. Kompostéry již máme 
na skladě, předpokládaný termín jejich 
předání zájemcům je leden 2018. 

Vysoutěžená cena kompostéru 
(objem 1 050 l) v rámci projektu je 
4 222,90 Kč vč. DPH.

Půjčitel (SMOJK) čerpá na pořízení 
kompostérů 85% dotaci na uznatelné náklady z OPŽP (Operační 
program životního prostředí). 

Vypůjčitel (město Vimperk) se podílí na úhradě spoluúčasti 
v projektu částkou ve výši 15 % z ceny předávaných kompostérů 
– 63 343,50 Kč/100 ks kompostérů. 

Konečný uživatel (občan) uhradí půjčiteli (městu Vimperk) spolu-
účast na pořízení kompostéru, která tvoří 15 % z ceny kompostéru 
– 633,44 Kč. 

Občanům budou tyto kompostéry distribuovány proti podpisu 
jednoduché smlouvy o výpůjčce. Předpokládaná spoluúčast obča-
nů bude cca 634 Kč. Výpůjčka bude po dobu pěti let, poté přejdou 
kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. 

Upřednostněni budou žadatelé, kteří o kompostér ještě 
nežádali. 

Pokud budete mít o kompostér zájem, kontaktujte nás:
písemně na adrese: Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbre-
nerova 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 rozhodnete kontaktovat, uveďte, prosím, 
svoje jméno a příjmení, celou adresu a telefon.

Marie Hejlková, odbor ŽP

Co najdete na webu města:
• Zdeněk Kuncl o roce 2017 a 2018 na Odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu ve Vimperku.

• Návštěvnická centra Srní a Kvilda zvítězila v soutěži Desti-
naCZe 2017 České republiky v kategorii Eko-friendly. Stala se 
tak atraktivitami dbajícími na ochranu přírody a fungující na 
principu udržitelného cestovního ruchu.

• Jak to vůbec všechno začalo? Jak se mladá studentka vim-
perského gymnázia, Kateřina Kunclová, dostala k silovému 
trojboji?

 Přání do roku 2018
Vážení spoluobčané, 

rok 2017 se stal minulostí a my 
stojíme na prahu nového roku, 
plní očekávání a plánů. Naším 
přáním je, abychom byli zdraví, 
spokojení a neopouštělo nás 
štěstí. Dařilo se nám v osobním 
a pracovním životě. Rok 2017 
byl rokem volebním, kdy na pod-
zim jsme vybírali naše zástupce 
do parlamentu, byla jmenována 
nová vláda. Změny se nevyhnuly 
ani našemu městu. V loňském 
roce došlo po přeskupení sil 
v zastupitelstvu k výměně vedení 
města, která možná byla i dlou-
hodobě plánovaná. Ale i tak to 
v životě chodí. Cestu a způsob 

řešení, který jsme si zvolili pro 
nastalou situaci, byl po zralé úva-
ze a zvážení srozumitelný, jasný 
a správný. Nechtěli jsme a ani ne-
chceme klamat občany a sebe. 

Vážení spoluobčané, do 
nadcházejícího roku, s tolik pro 
český národ pověstnou osmič-
kou na konci letopočtu, vám 
přejeme pevné zdraví, spoko-
jenost, splněná přání a pevnou 
vůli, ať se vám všem daří.

Na shledanou v novém roce 
se těší Josef Bejček, Karel Be-
ránek, Jiří Cais, Stanislav Hla-
va, Karel Hudeček, Jaroslava 
Martanová, Bohumil Petrášek, 
Dagmar Rückerová.

4 
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Volba prezidenta České 
republiky 2018

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, 
na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. 
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná 
rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. led-
na 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 
8:00 do 14:00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, 
tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let. 

Hlasování 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průka-
zem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřed-
ní obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr 
hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací 
lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím 
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřeb-
né údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím líst-
kem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru ur-
čeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem 
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popří-
padě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasovací lístky

Nejpozději 3 dny před volbou, tj. 9. ledna 2018, obdrží každý 
volič hlasovací lístky do své domovní schránky. Spolu s nimi budou 
voličům doručeny informační letáky, které budou obsahovat infor-
mace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební komisi o nové hlasovací lístky.

Pro druhé kolo volby prezidenta ČR obdrží volič hlasovací lístky 
kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby preziden-
ta ČR ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise 

vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek o hlasování mimo voleb-
ní místnost je možno nahlásit Ing. Schererové, tel. 388 402 215, 
724 176 544.

Voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit v době volby prezidenta republiky 
ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého poby-
tu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
volby prezidenta republiky v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedené-
ho zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Žádost lze podat:
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, 

tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to doruče-
ním nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 5. ledna 2018 
(vzor žádosti a vzor plné moci zveřejněn na stránkách města www.
vimperk.cz v adresáři „PREZIDENTSKÉ VOLBY“). 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k pře-
vzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žá-
dosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat 
na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde 
se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě stačí v den volby se 
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz 
předán, a následně je možné přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta 
České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu 
vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý 
pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat 
také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, 
popř. zastupitelský úřad, v této době může vydávat voličský prů-
kaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém 
kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Podrobné informace o možnosti voličů volit při volbě preziden-
ta České republiky v zahraničí a v nemocnici nebo v obdobném 
zařízení najdete odkaz v adresáři „PREZIDENTSKÉ VOLBY“ na 
stránkách města www.vimperk.cz.

Stálá služba OP

Ve dnech voleb bude zajištěna stálá služba na Městském úřadu 
ve Vimperku, Steinbrenerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání 
občanského průkazu v případě, že volič bude mít doklad neplatný 
a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento občanský 
průkaz má omezenou platnost jednoho měsíce od jeho vydání. 
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů je občan povinen prokázat svou totožnost a spolu 
s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě) předložit dvě totožné 
fotografi e o rozměru 35 × 45 mm, odpovídající jeho současné 
podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografi e 
nelze pořídit na Městském úřadu ve Vimperku). Občanský průkaz 
bude vydáván bez správního poplatku.

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonic-
ky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu 
Schererovou, tel.: 388 402 215, 724 176 544, nebo na Bc. Janu 
Czerwenkovou, tel.: 388 402 222, 777 492 983.

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Poplatek za komunální odpad
Rozhodnutím zastupitelstva 

Města Vimperk zůstává saz-
ba poplatku pro rok 2018 ve 
výši 492 Kč na osobu. Poplat-
níkem je fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt, cizinci 
s trvalým či přechodným po-
bytem a také vlastníci staveb 
určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve 
kterých není k trvalému pobytu 
hlášena žádná osoba. Poplatek 
je splatný jednorázově, nejpoz-
ději do 31. 3. 2018. Při odvodu 
poplatku společným zástupcem 
za domácnost lze poplatek za-
platit ve dvou stejných splát-
kách v termínech do 31. 3. 2018 
a 31. 8. 2018, pokud činí částka 
společně odváděného poplatku 
2 460 Kč a více. Od poplatku 
jsou osvobození poplatníci, kte-
ří se v místě trvalého pobytu 
prokazatelně nezdržují nepřetr-
žitě po dobu delší než ½ kalen-
dářního roku z důvodu pobytu 
v zahraničí, pobytu v ústavech 

sociální péče, pobytu v léčeb-
ně dlouhodobě nemocných 
a pobytu ve vazbě či výkonu 
trestu. Poplatník je povinen 
ohlásit existenci skutečností 
zakládající nárok na osvoboze-
ní. Poplatek lze uhradit hotově či 
platební kartou na fi nančním od-
boru MěÚ Vimperk, převodem 
na účet číslo 19-722281/0100 
nebo poštovní poukázkou, kte-
rou vám na vyžádání zašleme. 
Při úhradě převodem na účet je 
nutno uvést variabilní symbol 
– desetimístné číslo sloužící 
k identifi kaci poplatníka, které je 
neměnné a bez jeho uvedení je 
obtížné platbu správně identifi -
kovat. Pokud jej neznáte z před-
chozích let, kontaktujte mne na 
níže uvedeném telefonním čísle 
či emailové adrese jitka.bosko-
va@mesto.vimperk.cz. Veškeré 
další informace získáte na tel. 
čísle 388 402 237. 

Jitka Bošková, fi nanční odbor

INFORMACE PRO VOLIČE

 o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

Starosta města Vimperk podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě 
prezidenta“), zveřejněním na úřední desce

o z n a m u j e:

Volba prezidenta republiky se uskuteční 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

MÍSTA KONÁNÍ VOLBY 

Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Základní škola T. G. M., ulice Pražská 167, Vim-
perk (v parku)

Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 3, Podzámčí, Brantlova, Pur-
kártova, Inocencova, Rožmberská, Jirchářská, Steinbrenerova, 
Kaplířova, Svornosti, Kostelní, U Lázní, Na Baště, Výhledy, Na 
Stráni, Zahradní, nám. Svobody, Zámek, Pasovská, Zlatá stezka, 
Pivovarská

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Základní škola T. G. M., ulice Pražská 167, Vim-
perk (v parku)

Pro voliče bydlící:  Družstevní, Slunečná, Hraničářská, Špidro-
va, Na Vyhlídce, Větrná, Pod Homolkou
místní části: Bořanovice, Pravětín, Boubská, Veselka

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola T. G. M., ulice 1. máje 268, Vim-
perk

Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 68, 74, 108, 115, 126, 128, 138, 
144, 182, 194, 195, 222, 248, 249, 250, 268, 314, 315, 610, Bo-
ženy Němcové, Krátká, Boubínská, Na Výsluní, Brigádnická, Nad 
Stadionem, Hájná Hora, Nádražní, Hřbitovní, Nerudova, Husova, 
Pražská, Jiráskova, Rückerova, Johnova, Tovární, Karolíny Světlé, 
Žižkova 
     

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Základní škola T. G. M., ulice 1. máje 268, Vim-
perk

Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 
269, 286, 294, 326, Karla Weise, Sklářská
místní části:  Arnoštka, Skláře, Klášterec, Solná Lhota, 
Korkusova Huť, Sudslavice, Lipka, Vnarovy, Michlova Huť, Výško-
vice
       

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Základní škola, ulice Smetanova 405, Vimperk 

Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 40, 48, 50, 111, 122, 147, 187, 
188, 200, 217, 253, 333, Čelakovského, Palackého, Klosterman-
nova, Smetanova 

Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Základní škola, ulice Smetanova 405, Vimperk

Pro voliče bydlící: K Rokli, Luční, Mírová č. p. 406, 407, 408, 
409, 410, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
437, 438, 476, 504, 567, 633, Pod Pekárnou

Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Základní škola, ulice Smetanova 405, Vimperk

Pro voliče bydlící: Mírová č. p. 432, 433, 434, 435, 436, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, SNP, Pod Hrabicemi
místní části:  Cejsice, Modlenice, Hrabice, U Sloupů, Kře-
sánov

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby 
prezidenta republiky hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voličům 
doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji 
potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise neumožní hlasování.

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti 
je každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise. 

Ve Vimperku dne 18. 12. 2017  

Mgr. Pavel Dvořák v. r.
starosta města Vimperk
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Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická Vimperk

Úspěch absolventa naší školy 

Aleši Holfeldovi, absol-
ventu naší školy, se dostalo 
dne 13. 12. 2017 na Univerzitě 
v Uppsale významného oce-
nění od společnosti Chemical 
Society of Uppsala, když byl 
odměněn jako autor nejlepší 

diplomové práce za rok 2017. 
Ocenění obdržel z rukou pří-
tomného profesora Joachima 
Franka, držitele Nobelovy ceny 
za chemii. Gratulujeme a přeje-
me mnoho úspěchů! 

Mgr. Roman Hajník

Degustace francouzských vánočních pokrmů

Ve čtvrtek 14. prosince se 
na vimperském gymnáziu ko-
nala v rámci výuky francouz-
ského jazyka vánoční hodina. 
Téma bylo zaměřeno na de-
gustaci vánočních francouz-
ských po krmů, které si studen-
ti doma sami napekli a přinesli. 
K ochutnávce bylo připraveno 
mnoho dobrot, například vá-
noční polínko, madlenky či sla-
ný quiche. Ve škole jsme pak za 
poslechu francouzských koled 

uspořádali řízenou ochutnávku. 
Každý student si navíc připra-
vil krátké povídání o svém po-
krmu ve francouzském jazyce 
a představil ho ostatním. Tímto 
studentům děkuji za přípravu 
vynikajících dobrot a snahu, 
kterou vynaložili pro uspořádá-
ní této velmi povedené akce. 
Zpříjemnili jsme si tak společ-
ně čas Vánoc netradiční zážit-
kovou formou.

Karolína Gaudníková 

Projekt „Křeslo pro hosta“

Cílem projektu „Křeslo pro 
hosta“ je seznámit žáky školy 
s osobnostmi, které ve svém 
profesním či osobním životě 
dosáhly významných úspěchů 
a jejich osobní příběh by mohl 
mladé lidi inspirovat a být pro 
ně příkladem. Vybíráme osoby, 
které mají vztah k naší škole 
(nejlépe absolventy G a SOŠe 
Vimperk), k našemu městu či 
k našemu regionu. Na začátku 
projektu se společně domlou-
váme, jakou osobnost oslo-
víme, potom ji kontaktujeme, 
hledáme informace z různých 
zdrojů, vytváříme prezentace, 
videa, apod. Jsme rádi, když 
vytipovaný člověk přijme naše 
pozvání, najde si čas ve svém 
náročném programu a přijede 
mezi nás.

V letošním školním roce se 
zapojilo do našeho projektu 
7 studentů – Adam Kovalčík, 
Andrea Kovalčíková (1.A), Ja-
roslav Stránský (2.A), Klára Ku-
čerová (6.G), Evelína Daverná, 
Adéla Nováková (3.A) a Tereza 
Sásková (7.G). Oslovili jsme ab-
solventku naší školy, známou 
sportovkyni, která dosáhla ve 
své sportovní disciplíně v bě-
žeckém lyžování významných 
světových úspěchů – Kateřinu 
Neumannovou. Katka se sice 
nemohla z pracovních důvodů 
účastnit naší prezentace osob-
ně, ale udělali jsme s ní rozho-

vor, který jsme na prezenta-
ci tlumočili. Představili jsme 
i známé video z olympijských 
her v Turíně z roku 2006, kde 
se po náročném a nečekaném 
finiši Kateřina Neumannová 
umístila na prvním místě a jako 
první gratulantka byla její malá 
dcera Lucinka.

Jako druhou osobnost jsme 
vybrali rodáka z Vimperka, 
který první ročník svého stře-
doškolského studia strávil na 
našem gymnáziu a ve své pro-
fesi dosáhl velmi významného 
postu. Jedná se o Ing. Michala 
Štěrbu, který žije v Plzni a od 
roku 2014 vykonává funkci 
generálního ředitele fi rmy GZ 
Média v Loděnici u Berouna, 
která se zabývá výrobou vi-
nylových gramofonových de-
sek, je ve svém oboru největší 
a nejúspěšnější na světě, má 
u nás 2 tisíce zaměstnanců 
a pobočky v USA, v Kanadě 
a v Japonsku. V naší prezen-
taci jsme nejprve publikum se-
známili s vývojem gramofonové 
desky, pustili jsme krátké hu-
dební ukázky na připraveném 
historickém gramofonu, násle-
dovala prezentace firmy GZ 
Média a potom byl představen 
pan Ing. Štěrba – jeho životo-
pis a profesní vývoj. Nakonec 
byl náš významný host pozván 
na pódium a mohl se předsta-
vit všem přítomným osobně. 

Studenti zúčastnění v projektu 
se ho ptali např. jak začínal ve 
fi rmě GZ Média, jakou hudbu 
rád poslouchá, co obnáší být 
generálním ředitelem, jaké 
má ambice do budoucna, jaké 
země navštívil, čemu se věnuje 
ve volném čase, apod. Poté byl 
dán prostor k dotazům publiku. 
Žáci zahrnuli našeho hosta 
řadou dotazů, bylo vidět, že je 
problematika výroby vinylových 
desek zaujala a že byl pro ně 
zajímavý i osobní příběh cha-
rismatického a sympatického 
Ing. Michala Štěrby. Velice si 
vážíme toho, že si náš host 

našel čas ve svém nabitém 
pracovním programu a přijel 
speciálně jen na naši akci.

Myslíme si, že se naše mno-
hahodinová práce na projektu 
vyplatila, že se cíle a představy 
naplnily, a můžeme být s pre-
zentací dvou úspěšných osob, 
které studovaly na naší škole, 
spokojeni. Věříme, že pro mno-
hé studenty mohou být příkla-
dem a motivací nejen do dal-
šího studia, ale i v profesním 
a osobním životě.

Ing. Dana Frnochová
vedoucí projektu



Vimperské noviny 1/2018

elektrárny, vysvětleny principy 
štěpení a ovládání řízené jader-
né reakce. 

Druhá část exkurze se 
uskutečnila ve vlastním areá-
lu JETE. Začala v objektu si-
mulátoru, ve kterém jsme se 
seznámili s průběhem výcviku 
obsluhy jaderné elektrárny, a to 
jak sekundární části, tak i pri-
mární části, kde probíhá vlastní 
štěpná reakce. Dále jsme po-
kračovali prohlídkou chladících 
věží a energocentra (strojovny). 
Strojovně dominuje zejména 
parní turbína, která se skládá 
z jednoho vysokotlakého dílu 
a tří nízkotlakých s celkovou 
délkou šedesát tři metrů. 

Exkurze byla vydařená. Žáci 
se dozvěděli mnoho důležitých 
informací o historii, provozu a za-
bezpečení jaderné elektrár ny. 

Jiří Mařík, Ing. Petr Žuravský

   ZE ŠKOL8  

Exkurze do jaderné 
elektrárny Temelín

V úterý 5. 12. 2017 vyje-
la skupina devíti žáků dvou 
tříletých učebních oborů 
Elektromechanik pro zaříze-
ní a přístroje (2. ročník) a In-
stalatér (1. ročník) na exkurzi
do jaderné elektrárny Temelín. 
Pedagogický dozor zajišťoval 
vedoucí vychovatel domova 
mládeže pan Jiří Mařík a učitel 
odborných předmětů Ing. Petr 
Žuravský. 

Exkurze se skládala ze dvou 
částí. První proběhla v in-
formačním středisku JETE, 
kde žákům byly promítnu-
ty instruktážní fi lmy o historii 
a současném provozu jaderné 

Čertovský den

Dne 5. 12. 2017 už od samého 
rána vypuklo na naší škole pravé 
čertovské šílenství. Někteří žáci 
se proměnili v čerty, Mikuláše 
a andílky a nedočkavě vyhlíželi 
své zkušenější kolegy z nebe 
a z pekla. Skupinka nebeských 
a pekelných by tostí obešla žáky 
1. stupně. Šikovní zpěváčci a re-
citátoři byli odměněni sladkostmi. 
Hříšníci slibovali, že se polepší! 
Uvidíme za rok…!
Čertovský den pokračoval 

odpolední pekelnou diskoté-
kou ve školní družině. Disko-
téku zpestřilo několik soutěží, 

Mikuláš, čerti a andílci ve školce
 Není to náhodou a stalo se 

už tradicí, že Mikuláš, čerti 
a andílci z naší školy šli za dět-
mi do Mateřské školy 1. máje. 
Museli dojít zkontrolovat, zda 
i ti případní „zlobiváci“, kteří 
minulý rok slíbili, že už zlobit 
nebudou, svůj slib splnili. Našli 
zde ale jen hodné děti, které si 

pro ně navíc připravily krásné 
písničky a básničky. Mikuláš 
a andílci všem rozdali balíčky 
plné dobrot. Radost měli všich-
ni. Děti z mateřské školky z dá-
rečku a děti z naší školy z po-
vedené akce. Tak zase za rok!

Mgr. Jana Doležalová

Klub zábavné logiky v DEPU2015
Žáci 7. A, kteří se pravidelně 

věnují rozvoji logického myšlení 
v Klubu logiky, vyrazili tentokrát 
do Plzně do DEPA2015. V sou-
časné době je zde interaktivní 
výstava Jak se točí peníze. Na 
začátku hry každý žák dostal 
platební kartu, na které bylo 
10 Kč. Dalo by se předpokládat, 
že cílem hry je získat co nejvíce 
peněz, ale není to úplně pravda. 
Hra začíná názorným předsta-
vením rodinného rozpočtu. Pak 
již žáci samostatně procházejí 
hrou, kde za správně zodpově-
zené otázky získávají na svoji 
kartu body = peníze. Cestou 

ve hře je nečekají jen zisky, ale 
i výdaje. Jsou zde různá lákadla 
v podobě obchodu s potravina-
mi, pokoj luxusu… Ale není zde 
zapomenuto ani na dobročinnost  
– děti mají možnost část svého 
zisku věnovat na charitu (pení-
ze budou poté použity na zde 
představené projekty). Na konci 
hry dostali žáci „opravdový“ vý-
pis, neboť sponzorem je Česká 
spořitelna.  Vzhledem k tomu, že 
hra vychází plně ze Standardů 
fi nanční gramotnosti, je velice 
přínosným, praktickým doplně-
ním výuky fi nanční gramotnosti. 

    Mgr. Jana Doležalová

Vzdělání a řemeslo 2017

Střední škola a Základní ško-
la Vimperk v Nerudově ulici se 
již tradičně zúčastnila výstavy 
Vzdělání a řemeslo. Letošní 23. 
ročník výstavy se uskutečnil na 
českobudějovickém výstavišti 
od středy 22. do pátku 24. lis-
topadu. 

Veletrh byl nejširší přehlídkou 
středních škol, učilišť, vyšších 
odborných škol a dalších typů 
škol v celé České republice. 
V rámci jednotlivých expozic 
mohli žáci a rodiče získat infor-
mace o náplni studia na dané 
škole nebo se zeptat studentů 
na jejich osobní zkušenosti. 

Střední škola a Základní ško-
la Vimperk pojala svou expozici 

jako virtuální realitu. Připrave-
na byla herní zóna, kde si moh-
li zájemci vyzkoušet 3D brýle, 
s ukázkami virtuální reality. Své 
řemeslo předvedli v praxi také 
žáci oboru instalatér a návštěv-
níci expozice měli možnost 
otestovat své svářečské umění 
na svářecím simulátoru. Žáci 
školy zajišťovali po celou dobu 
výstavy také ozvučení hlavního 
podia a videoprojekci. 

Zájemci o studium na vim-
perské Nerudovce, kteří se 
nemohli výstavy Vzdělání a ře-
meslo zúčastnit, mohou na-
vštívit školu v kterýkoliv den po 
předchozí telefonické domluvě. 

Petr Krejsa

 „pekelný mariáš, přetahování 
lana – souboj andílků a pe-
kelníků, ohnivé koule do kotle, 
skákání v pytli pro hříšníky…“.

Zlatým hřebem dne byla Pe-
kelná kniha hříchů. Hříšníci se 
třásli strachy a Lucifer všechny 
po zásluze potrestal. Děti nám 
zůstaly všechny! Doufáme 
tedy, že bylo dodrženo pravidlo 
„Peklo se nikdy nemýlí“!

Čertice Hana Veselá 
a andílek Karel Nový

Do I. A zavítala družina Miku-
láše, čertů a andělů. I když jsme 
se dobře připravovali, byli hodní 
a dobře se učili, byla v některých 
malá dušička. Ani na žádnou 
básničku jsme si najednou ne-
vzpomněli. Přesto nás Mikuláš 
odměnil malou sladkostí. Slíbili 
jsme ale pro jistotu všichni, že 
už budeme poslouchat.

Mgr. Dagmar Holubová
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Mateřská škola 
Klostermannova 365
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 Po zahradách našich ško-
lek se proběhl mrazík a uspal 
zimním spánkem stromy a prů-
lezky, pískoviště a tříkolky, zá-
honky i klouzačky. Na pomoc 
si přibral i děti z 6. třídy ZŠ 
Smetanova, které s paní uči-
telkou Doležalovou a paní vy-
chovatelkou Veselou vykouzlily 
na oknech školky ledově bílou 
výzdobu.

Ztemnělým svatoondřejským 
večerem pohádkově prosvíce-
ným hvězdičkami vánočních 
světélek se nesly něžné hlás-
ky malých zpěváčků. I ptáčko-
vé ve větvích ztichli, aby slyšeli 
tu krásu. Maminky a tatínkové 
dojatě poslouchali noty zim-
ních melodií a všem lidským 

Koncerty ZUŠ Vimperk v lednu

25. 1. Třídní koncert žáků 
Mgr. Jana Tláskala – klavír
17:00 hodin, orchestrální sál 
ZUŠ

31. 1. Třídní koncert žáků Len-
ky Smahové – klavír, el. klávesy
16:30 hodin, orchestrální sál 
ZUŠ

Akademie umění v ZUŠ Vimperk

V tomto školním roce probí-
há již druhým rokem studium 
v naší Akademii umění a kul-
tury. Studenty, kteří v loňském 
školním roce začali studium, 
čeká poslední semestr umělec-
kého vzdělávání, které by mělo 
být zakončeno v červnu 2018 
závěrečným předáním diplomů.

Zároveň však naše škola 
obdržela potvrzení, že může 
v tomto úspěšném projektu po-
kračovat i nadále. Z tohoto dů-
vodu budeme od ledna do dub-
na 2018 přijímat přihlášky pro 
další dvouleté období. Nabídka 
vzdělávání v naší Akademii se 
nemění. Budeme rádi, když bu-
deme moci přivítat nové zájem-

ce, případně současné studen-
ty, kteří by se chtěli zdokonalit 
či nově studovat v jiném oboru, 
než dosud studovali. V přípa-
dě volných kapacit budou moci 
i současní studenty nastoupit 
opět do stejného oboru.

Přihlášky ke studiu jsou pro 
všechny k dispozici na našich 
webových stránkách nebo v naší 
škole. Přihlášku je nutné vytisk-
nout a po vyplnění podepsat 
a pak odevzdat do naší školy, 
či naskenovanou poslat elektro-
nicky. Věkové minimum uchaze-
čů je dovršení věku min. 55 let 
v roce 2018. Těšíme se na vás.

Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Základní umělecká 
škola

V prosinci se v sále MěKS představily obory taneční a literárně dramatický.

Základní škola
T. G. Masaryka

Druhá adventní neděle v režii ZŠ TGM Vimperk
Druhá adventní neděle před-

stavuje pro žáky naší škola slav-
nostní chvíle. Tradičně rozsvěcu-
jí vánoční strom školy. V letoš-
ním roce proběhla kulturní akce 
na netradičním místě a byla do-
plněna netradičním bodem pro-
gramu. Důvodem změny místa 
konání byla instalace osvětlení 
školní budovy v Pražské ulici 
na přední zrekonstruované stě-

ně. Koncem listopadu proběhla 
závěrečná zkouška jednotlivých 
světelných programů, a tak jsme 
se rozhodli představit osvětlení 
žákům, rodičům i vimperské ve-
řejnosti slavnostně. Dodejme, že 
napoprvé byla doplněna žesťo-
vým triem žáků ze ZUŠ Vimperk, 
nechyběl ani ohňostroj věnovaný 
Radou ZŠ TGM Vimperk, z. s.

Dagmar Rückerová

foto Stanislav Hubáček

duším se udělalo teplo u srd-
ce. Uprostřed vší té krásy se 
odkudsi objevila čertí babička. 
Mocným kouzlem a za pomoci 
dětí a jejich rodičů rozsvítila vá-
noční stromeček a přičarovala 
tak mezi nás kouzlo Vánoc. Od 
této chvilky prostoupil advent 
chodby školky a každého omá-
mila slavnostní atmosféra. Děti 
a paní učitelky připravily pro ro-
diče besídky, ze tříd zněly kole-
dy a pohádky. Myslíte, že přišel 
i Ježíšek? Zeptejte se dětí, jistě 
vám rády odpoví!

Děkujeme všem, kteří naše 
školky podporují, sympatizují 
s námi a pomáhají nám!

Kateřina Gálová
Mateřská škola Vimperk,

Klostermannova 365
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pomáhaly i jejich kamarádky 
Vendula Křížová, Růžena Ky-
selková a Petra Hadravová 
s manželem. Mimo členů na-
šeho sdružení se ještě zapojili 
Dan Spicar a Věra Vávra. Také 
chceme poděkovat Střední 
škole ve Vimperku za zapůjče-
ní prostor v Rožmberské ulici. 
Poděkování patří také vám, kdo 
jste věnovali věci do prodeje, 
a především každému z vás, 
kdo přispěl svým nákupem, 
nebo fi nančním darem. Díky 
vám všem jsme vybrali část-
ku 12 060 Kč. Tyto prostředky 
budou použity na projekty Ob-
čanského sdružení Stanislavy 
Chumanové, o kterých vás bu-
deme jako vždy informovat.

  Za Občanské sdružení 
Stanislavy Chumanové, z. s., 

Věra Vávrová

bylo v klubovně i mimo ni. 
Pochopitelně nešlo vynechat 
vánoční schůzku plnou her, 
taškařic, cukroví, dárků pod 
stromečkem a zpívání. Zpíva-
lo se ale i jinde, třeba skautky 
již tradičně navštívily senio-
ry v Pravětíně i ve vimper-
ské nemocnici. A konečně 
i betlémské světlo je tradiční 
záležitostí. Vždyť jej skauti 
letos př ivezli již po osma-
dvacáté.

Ran

  SPOLKY10  

Vánoční tvoření
Vyrobit si netradiční vánoč-

ní ozdobu nabídlo seniorům 
výtvarné tvoření, které 24. lis-
topadu v Komunitním  centru 
ve Sklářské ulici pořádalo 
Město Vimperk ve spolupráci 
se Se nior klubem. Pod vede-

ním Vlasty Chrstošové a Věry 
Půbalové vyráběly účastnice 
z polystyrénových koulí vkus-
nou vánoční dekoraci. Akce 
tak navázala na loňské úspěš-
né keramické tvoření.

Jaroslav Pomezný

Skauti v zimě 
nespí

Indiáni a potažmo i skau-
ti říkají prosinci měsíc 
dlouhých nocí, což má svo-
ji logiku. Krátké dny však 
rozhodně neznamenají, že 
by se lenošilo, a tak  živo 

Kytara ke skautům patří, i na vánoční besídce.

foto Stanislav Hubáček

Betlémské světlo letos skauti přivezli po osmadvacáté.

Když je třeba, poskládají skautky i celý sbor.

7. vánoční 
bazar 

V sobotu 2. prosince 2017 
proběhl již 7. charitativní vánoč-
ní bazar Občanského sdružení 
Stanislavy Chumanové. Děku-
jeme všem, kdo se na jeho 
přípravě a průběhu podíleli! 
Již tradičně se zapojila děvča-
ta z Městského úřadu Vimperk 
– Renata Samohejlová s man-
želem, Helena Váchová s dce-
rou, Jitka Bošková (členka na-
šeho sdružení) s manželem, 
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Hudební odpoledne 
ve Sklářské ulici

Vimperský Senior klub uspo-
řádal 14. prosince v Komunit-
ním centru ve Sklářské ulici 
adventní hudební odpoledne 
spojené s vánoční besídkou. 
Více jak třicet přítomných se 
výborně bavilo a zazpívalo si 
za doprovodu kláves Josefa 
Bošky vánoční písně a kole-
dy. Senioři si také připomněli 
tradice a zvyky šumavského 
adventu, Vánoc a Nového roku.

Jaroslav Pomezný

Randez-vous
Př í jemným zastavením 

v předvánočním čase a sho-
nu bylo „Rendez-vous“ konané 
12. prosince v oddělení pro do-
spělé čtenáře Městské knihovny. 

Příjemnou vánoční atmosféru 
naladilo vystoupení úspěšného 
pěveckého sboru Canto Gym-
názia a SOŠe pod vedením 
Mgr. Jany Tláskalové a hudební-
ho doprovodu Mgr. Jana Tláska-
la. Dále následovalo dostaveníč-
ko s Mgr. Martinem Hubáčkem, 
který velice pěkným způsobem 
pohovořil o smyslu Vánoc, vý-
znamu manželství a rodiny, 
liturgickém roce, srovnal ob-
čanské Vánoce s křesťanskými. 
Své vyprávění zpestřil písněmi 
a hrou na kytaru. Součástí byla 
i prodejní výstavka vkusných 
ručních prací čtenářek knihovny. 
Pracovnice knihovny si za tento 
pěkný adventní zážitek a chutné 
občerstvení zaslouží velké po-
děkování.

Jaroslav Pomezný

 Vimperský Majáles odhaluje 
první informace pro rok 2018

S příchodem nového roku 
přináší spolek MISSION Vim-
perk, pořadatel Majálesu Vim-
perk, také první informace 
k dalšímu ročníku této již tradič-
ní akce. Tou nejzásadnější je 
termín – hlavním majálesovým 
dnem bude sobota 19. května 
2018. A kdo se letos představí?

Hlavní hvězdou bude kape-
la Wohnout. Zřejmě každý již 
minimálně jednou slyšel jejich 
nejznámější hit Svaz českých 
bohémů, který určitě zazní 
i v letním kině, kde se Majáles 
opět uskuteční. Z dalších jmen 
se návštěvníci mohou těšit na-
příklad na Trautenberk, kteří si 
libují v tanzmetalu, klubovou 
stálici Imodium nebo stoupa-
jící hvězdu hip hopové scény 

Logica. Z domácích interpretů 
se představí Medoy Meikoy 
a Bára Švarcová s kapelou. 

Pro rok 2018 se opět chystá 
spousta novinek, se kterými 
vás budeme postupně sezna-
movat. V týdnu před Majálesem 
opět nebude chybět speciální 
majálesová zóna ve městě, kde 
budou probíhat přednášky, di-
vadlo a mnoho dalšího, přesné 
místo ještě upřesníme.

Pokud máte jakýkoliv ná-
pad, připomínku nebo třeba jen 
chcete přiložit ruku k dílu, ozvě-
te se nám na e-mailové adrese 
majales.vimperk@gmail.com.

Na viděnou v květnu „na let-
ňáku“!

Šimon Blaschko

 Akce MO STP Vimperk
LEDEN – ÚNOR 2018

20. 1. Hydroterapie Waldkir-
chen, odjezd z aut. nádr. v 8 h

30. 1. Výroční č lenská 
schůze v MěKS od 13 h. Vý-
běr členských příspěvků od 
12:30 h. Průkazky si vezměte 
s sebou.

Výběr peněz v komunitním 
centru: 3. 1. záloha na rekon-
diční pobyt – Itálie 3 000 Kč.

Welness pobyt Sezimovo 
Ústí 11.–18. 2.: Ještě jsou 
2 místa volná. Zájemci se 
mohou př ihlásit u pí Ben-
dové na tel. č. 723 141 281. 
Na zájezd do Itálie se mo-
hou přihlásit u pí Krejsové na 
tel. č. 724 291 937, nebo u pí 
Zwettlerové na tel. č. 723 135 
588.

Za výbor V. Zwettlerová

Vozík pro Aničku předán
V úterý dne 12. 12. 2017 pře-

dali zástupci Občanského sdru-
žení Stanislavy Chumanové, 
z. s., a zástupci sponzorů Aničce 
vozík s příslušenstvím v celkové 
hodnotě 49 271 Kč. Ten pomů-
že její lepší a snadnější mobili-
tě. Velké díky našeho sdružení 
i Aniččiny rodiny patří všem, kteří 
se podíleli fi nančním příspěvkem 
na zakoupení vozíku. Děkujeme 
především společnostem OV 
Media Vimperk, Energie AG 
Teplo Vimperk, Agromont Vim-
perk, spolkům Šumava na nohou 
a Česká asociace životního pro-
středí Vimperk a našim spoluob-
čanům MUDr. Janu Bočanovi, 
MUDr. Jitce Kabourkové, Pavlu 

a Petru Schroderovým, Štěpánu 
Smutnému a Michaele Zídkové.
Ve stejnou dobu jsme také do-
vybavili Komunitní centrum ve 
Vimperku ledničkou, která zde 
chyběla. I její zakoupení proběh-
lo díky všem výše jmenovaným 
a díky podpoře vimperských 
občanů.Za Občanské sdruže-
ní Stanislavy Chumanové vám 
přejeme příjemné Vánoce a dal-
ší rok plný dobré vůle mezi námi 
všemi. Za vaši podporu a pomoc 
jsme vám velmi vděčni. Bez ní 
bychom se neobešli.

 Věra Vávrová
Občanské sdružení Stanislavy 

Chumanové, z. s.

NNEDÌLE 21. 1. 2018 - 15.00 - MÌKS VIMPERK

SETKÁNÍ 

S PÍSNIÈKOU
ODPOLEDNÍ ÈAJ NEJENOM PRO SENIORY

 HRAJÍ 

NÁVRATY

VSTUPNÉ 50 KÈ100
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Osvětlení kulturní památky
Osvětlení školy zajišťovala 

fi rma ELTODO OSVĚTLENÍ se 
světelným designérem Jarosla-
vem Smetanou.

Pana J. Smetany jsme se 
zeptali:

Jak se přihodí, že se člověk 
stane světelným designerem? 

V mém případě šlo o postup-
ný proces. Nejdříve jsem začal 
pro bývalého kolegu tvořit reál-
né 3D modely různých objektů, 
na které on navrhoval osvětlení. 
Postupem času a v souvislosti 
s jeho odchodem jsem se nau-
čil navrhovat (designovat) sám. 
V současné době mám za sebou 
více jak 100 osvětlených objektů, 
návrhů osvětlení a 8 let praxe. 

Co je důležité pro Vaši pro-
fesi?

Podle mého názoru je důležitá 
určitá technická zdatnost a pre-
ciznost, znalost světelných veli-
čin a principů z fyzikálního hle-
diska, kreativní duch, estetické 
vnímání světa kolem sebe a sa-
mozřejmě schopnost tyto vlast-
nosti propojit mezi sebou. 

Kterými nasvícenými objekty 
se můžete pochlubit? 

Nejvíce jsem hrdý na osvětle-
ní Petřínské rozhledny v Praze, 
z dalších projektů je to například 
osvětlení radnice hlavního měs-
ta Prahy a radnice v Českých 
Budějovicích, osvětlení lokality 
Zámeckého náměstí a kostela 
sv. Alžběty v Teplicích, kostel 
Matky Boží v Lounech, chrám 
A. Něvského v Sofi i (Bulhar-
sko), soubor původních vo-
dárenských budov v Görlitzu 
(Německo), Chodovská tvrz 
a Podskalská celnice v Praze, 
radnice v Prešově a Státní di-
vadlo v Košicích (Slovensko). 

Bude k nim patřit také naše 
škola? 

Určitě ano! Myslím, že se 
nakonec podařilo vytvořit nad-
časové osvětlení, které ukazuje 
budovu školy a její architekto-
nické a stavební prvky v úpl-
ně novém „světle“. Navíc díky 
možnosti změny osvětlení je 
ho možné používat i jako určitý 
komunikační nástroj. 

S jakými neobvyklostmi, za-
jímavostmi či potížemi jste se 
při nasvícení naší školy setkal? 

Určitou potíž vždy předsta-
vuje umístění svítidel a kom-
ponentů na objekt tak, aby 
co nejméně narušovaly jeho 
vzhled přes den. Další výzvou 
(hlavně pro realizátora) je citli-
vé umístění a uchycení materi-
álu do fasád a na římsy. V pří-
padě Vaší školy to bylo o něco 
jednodušší, protože současně 

s instalací osvětlení probíhala 
celková rekonstrukce fasád. 
Po drobných zádrhelech se 
nakonec podařilo vše umístit 
dle mých a hlavně dle představ 
zástupců města a památkářů. 
Svítidla byla navíc opatřena 
povrchovou barvou shodnou 
s novou barvou fasády.

Nevím, jestli je to zajímavost 
v pravém slova smyslu, ale vždy 
mě překvapí a potěší, když vý-
sledné osvětlení správně „fun-
guje“ s objektem. Mám na mysli, 
jak světlo dokáže efektivně zvý-
raznit dominanty, vybrané archi-
tektonické prvky, a vykouzlit úpl-
ně jiný dojem.

59 světel umístěných na fa-
sádě budovy skýtá různé mož-
nosti barevnosti, jež budou vy-
užity jako komunikační nástroj. 

Osvětlení budovy v obdo-
bí státních svátků a svátků 
dalších

Toto osvětlení je v řídícím pro-
gramu pevně nastaveno, začá-
tek se řídí západem slunce.

Štědrý den – budova bude 
osvětlena do 02:00 hodin v bar-
vách modrá a bílá

25. 12. – osvětlení do 24:00 
hodin v barvách fi alová a bílá

26. 12. – do 24:00 hodin  
bude budova osvětlena oran-
žovou, žlutou a bílou

Silvestr – po 15 minutách 
předvede osvětlení svůj show 
program do 24:00 hodin, poté 
bude škola zářit v barvách tri-
kolóry

Státní svátky – 1. ledna, 
8. května, 28. září, 28. října 
O státních svátcích bude bu-
dova svítit v barvách trikolóry, 
červená, bílá, modrá, jež se 
v jednotlivých pásech střídají.

Ve dnech 1. května, 5. čer-
vence, 6. července, 17. lis-
topadu bude budova osvíce-
na barvami města Vimperk, 
to znamená červenou a bílou.

V ostatní dny je škola na-
svícena ve žlutobílé kombi-
naci.

Pro oslavy školy byly zvoleny 
barvy žlutá a modrá, tuto kom-
binaci je možné vybrat podle 
potřeb, není nastavena na kon-
krétní dny.

Osvětlení se řídí délkou dne, 
až se bude den prodlužovat, 
začne budova svítit později. 
Budova zhasne až na výjimky 
v půlnoci, v ranních hodinách 
se opět rozsvítí.

Vimperští si nadělili neob-
vyklý dárek, tak ať je potěší 
a pobaví, stejně jako návštěv-
níky našeho města! 

Dagmar Rückerová

Slavnostní režim osvětlení symbolizující barvy české trikolory. J. Smetana 2017

Slavnostní režim osvětlení symbolizující barvy města.          J. Smetana 2017

Slavnostní režim osvětlení symbolizující akce školy.             J. Smetana 2017

Základní celoroční osvětlení v odstínech bílé barvy světla.   J. Smetana 2017
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ROCK´N´ROLL
komedie, Francie, 2017, 123 min., režie Guillaume Canet, 
scénář Guillaume Canet, Rodolphe Lauga, Philippe Lefebvre

POLIBEK 
OD BEATRICE
drama, Francie, 2017, 117 min., režie Martin Provost, 
scénář Martin Provost 

DOKUD NÁS 
SVATBA NEROZDĚLÍ
komedie, Francie, 2017, 115 min., režie Olivier Nakache, 
Eric Toledano, scénář Olivier Nakache, Eric Toledano

SLUHA DVOU PÁNŮ
Goldoniho klasika v nastudování Divadla bez hranic. 
divadelní představení, vstupné 150 Kč

ZÁPADNÍ POŠUMAVÍ II.:
Z ČACHROVA NA KLENOVOU 
Druhá část výpravy za poznáním šumavského podhůří 
s Josefem Peckou.
přednáška, velkoplošná projekce fotografi í,
vstupné dobrovolné

O. FIBICH: 
MOUDRÝ RABI Z RABÍ 
Židovské pověsti z jihozápadních Čech.
vstupné dobrovolné

GLORY 
drama, Bulharsko/Řecko, 2016, 101 min., 
režie Kristina Grozeva, Petar Valchanov, scénář 
Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Decho Taralezhkov

VELKÁ CIRKUSOVÁ 
POHÁDKA 
Vojtu Vrtka znáte ze Zpátky do Betléma. Tak není co řešit.
divadelní představení pro děti, vstupné dobrovolné

RENDEZ-VOUS 
V KNIHOVNĚ
„Jak pomoci sám sobě“ – dostaveníčko s dlouholetou 
zdravotnicí a záchranářkou, paní Zdeňkou Ritterovou.

UNIVERSUM 
BRDEČKA
dokumentární, Česko, 2017, 84 min., režie Miroslav Janek, 
scénář Tereza Brdečková 

9. VIMPERSKÁ 
AKADEMIE SENIORŮ
IV. přednáška akademického ročníku 2017/2018
pouze pro přihlášené

STOPY STOLETÍ
Vernisáž výstavy historických fotografi í zachycující otisky 
dějin minulého století na Vimpersku. 
Zahájení „Osmičkového roku“.

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 
PROJEKTU HLEDÁ SE VIMPERK
Pohled na Vimperk zvenčí očima architekta Ondřeje Beneše 
a představení dlouhodobého projektu „Hledá se Vimperk“.

L. ČEPIČKA: 
1278 – BITVA NA MORAVSKÉM POLI 
I. díl cyklu Magické osmičky.
vstupné dobrovolné

L. ČEPIČKA: 
JÁCHYM Z HRADCE
III. díl z cyklu Vimperské erbovní rody.
vstupné dobrovolné

PLES 
MĚSTA VIMPERKA
Hraje De Facto, moderuje Roman Hajník, bohatý raut, 
slosovatelné vstupenky, doprovodný program. 
vstupné 390 Kč

SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Odpolední taneční čaj se skupinou Návraty.
vstupné 50 Kč

1984 
ANEB VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE!
Psychologický hudební thriller, ukazující postupný rozklad 
člověka pod tlakem zbožštělého totalitního režimu. 
Divadelní představení.

MěKS – Kino Šumava

MěKS – Kino Šumava MěKS

MěKS Kavárna Ve Skále

MěKS – Kino Šumava Cukrárna Pod zámkem

Městská knihovna MěKS – Kino Šumava

MěKS MěKS

Restaurace Stadion Kavárna Ve Skále

Kavárna Ve Skále Hotel Zlatá hvězda

MěKS MěKS

PŘ
IP

R
AV

U
JE

M
E

MěKS – Kino Šumava
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bohatý vnitřní svět? Kam se schovával před nesvobodným politickým režimem, 
aby mohl nakonec světu…

DIVADLO
DIVADLO BEZ HRANIC: SLUHA DVOU PÁNŮ (25. 1.)
Veselá komedie s problematikou více zaměstnavatelů... 
Do Benátek přijíždí Beatrice převlečená za svého bratra. Chce tam najít svého 
milence Florinda. Ubytuje se v hostinci, který patří Brighellovi, a najme si sluhu 
Truffaldina. Ten je ale zaměstnán i u Florinda, slouží tedy dvěma pánům. Z toho 
vyplývá množství komických situací, třeba když je obsluhuje při obědě, je z toho 
pěkný zmatek. Jednou má vyvětrat šatník svých pánů, ale samozřejmě poplete, 
jaké šaty patří do jakého kufru. Dostane se tak daleko, že řekne svým pánům 
o smrti toho druhého. Sluha Truffaldino sehraje mnoho ztřeštěných kousků 
a dokonce se i zamiluje do Klaričiny služky Smeraldiny. Nakonec Beatrice 
odhalí svou totožnost, shledá se s Florindem. Sluha se přizná, že sloužil dvěma 
pánům, a může si konečně vzít svoji milovanou Smeraldinu. 
Divadlo Bez Hranic je novým pražským profesionálním divadlem a stagionou 
sdružující profesionální herce a tvůrce nejen činoherních představení. Na 
divadelní scéně působí patnáctým rokem, s předchozí základnou v Chebu.
Hrají: Jan Bartoška, Martin Dvořák, Bára Fišerová, Magdaléna Wronková, Jiří 
Pivrnec, Michaela Nilsson Marečková, Václav Luks, Petr Míka, Rostislav Trtík, 
Rostislav Trtík, Jakub Plzák, Radek Fejt. 

VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA (28. 1.)
Kejklíř a divadelník Vojta Vrtek se rozhodl spojit svoji lásku k loutkovému 
divadlu s dlouholetým vztahem k romantice starých dobových cirkusů.
Velká cirkusová pohádka je klasickým pohádkovým příběhem vyprávěným 
nejen za pomoci netradičních loutek, ale i různých žonglérských, artistických 
a kouzelnických technik a dovedností. 
Scénář a režie: Vojta Vrtek a Stáňa Kočvarová, hraje: Vojta Vrtek, scéna: Vojta 
Vrtek, Stáňa Kočvarová, loutky: Mirela Tůmová

TANEC
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (21. 1.)
Kapelu NÁVRATY jsme založily ve městě Prachatice v roce 2009 jako 
sesterské DUO ve složení Radka Makovičková – zpěv, klávesy, kytara – a Dáša 
Mikolášková – zpěv. Postupem doby jsme se rozrostly o další členy kapely. 
V repertoáru jsou zahrnuty písničky různých žánrů – pop, rock, country, lidovky, 
od 30. let až po současnost včetně vlastních skladeb. S nimi se můžete vrátit 
v hudebním čase až do dob dávno minulých.

KINO
ROCK´N´ROLL (2. 1.)
Guillaumu Canetovi je 43 let a je se svým životem spokojen. Má vše, co 
potřebuje ke štěstí. Během jednoho natáčení ho však vyvádí z omylu 
dvacetiletá herečka, podle níž prý není dost „cool“. Rodinný život mu dodává 
vzhled usazeného chlápka, který není příliš sexy... Guillaumovi je jasné, že je 
čas to změnit. A dá se do toho s takovou vervou, že jeho okolí jen ohromeně 
a nemohoucně přihlíží. 

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ (9. 1.)
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském 
zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má 
něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. 
Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se 
toho může stát opravdu hodně. Zvlášť když šéf agentury z přátelství zaměstná 
vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební pohoštění, 
najde záskok za kapelu, pro který je „decentní zábava“ neznámým pojmem, 
a ženichovo půlnoční překvapení defi nitivně změní celou svatbu v grotesku.

GLORY (16. 1.)
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na kolejích obrovské množství 
peněz, rozhodne se vrátit celý obnos na policii. Netuší však, jak fatální soukolí 
událostí tímto bohulibým činem dává do pohybu. Vděčný stát jej odmění novými 
náramkovými hodinkami. Pragmatická kariéristka Julia v čele PR oddělení 
Ministerstva dopravy mu však mezitím omylem ztratí jeho vlastní hodinky, 
které pro něj mají značnou emocionální hodnotu. A právě zde začíná zoufalá 
Cankova snaha získat zpět nejen své staré „Slavy“, ale i svou důstojnost. 

POLIBEK OD BEATRICE (23. 1.)
Claire žije podle pravidel. Pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila 
službě ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou brzy zavírat. A do toho 
se znovu objevuje Béatrice, bývalá milenka jejího zemřelého otce, vrtošivá 
a sobecká žena, která je jejím pravým opakem.

UNIVERSUM BRDEČKA (30. 1.)
Limonádový Joe, Tajemství hradu v Karpatech, Adéla ještě nevečeřela, Císařův 
pekař a Pekařův císař… Tyto a další fi lmové hity české kinematografi e spojuje 
jméno Jiří Brdečka. Scenárista, spisovatel a kreslíř Brdečka proslul v Čechách 
svou spoluprací s Jiřím Trnkou, Janem Werichem nebo Oldřichem Lipským, 
ve světě se proslavil především jako respektovaný režisér animovaných fi lmů. 
Kým ale byl vlastně Brdečka ve skutečnosti? Kde hledal inspiraci a jaký byl jeho 
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Pečovatelská služba Oblastní 
charity Vimperk

Pečovatelská služba ve Vim-
perku poskytuje svým klien-
tům nejrůznější služby (dovoz 
obědů, nakupování, úklid v do-
mácnosti, pomoc s osobní hy-
gienou,…). Začali jsme ale také 
pořádat pro naše klienty akce, 
které probíhají v „klubovně“ ve 
Sklářské ulici. Touto cestou 
bych Vás s nimi ráda sezná-
mila. 

Začali jsme v říjnu přednáš-
kou o našem městě, které se 
ujal pan Mgr. Roman Hajník. Zú-
častněným se vyprávění velice 
líbilo. Sami ho obohatili o své 
vzpomínky z dětství. Všichni 
jsme byli překvapeni, jakou 
bohatou minulost Vimperk má, 
jak zajímavá je architektura 
i minulost lidí, kteří zde žili. 

V listopadu jsme akci zopa-
kovali, pan Hajník nám vyprávěl 
o jiné části města, ale opět tak 
poutavě jako minule. Zbývá 
nám toho ještě dost probrat, 
proto chceme pro velkou obli-

bu v přednáškách pokračovat 
i v roce 2018. Ráda bych tím-
to poděkovala panu Hajníkovi, 
který se přednášek pro seniory 
ochotně ujal a jehož povídání 
o Vimperku jsou tak zajímavá.

Dne 5. prosince jsme se 
s našimi klienty sešli na před-
vánočním posezení. Při kávě 
a vánočním cukroví jsme si 
povídali, poslouchali koledy 
a naše zručná kolegyně ze 
Čkyně, paní Jitka Švehlová, 
vyráběla klientům svícny či 
jinou vánoční výzdobu.

V roce 2018 bychom chtěli 
uspořádat i jiné besedy, např. 
o diabetu, o bezpečnosti se-
niorů s městským strážníkem 
nebo o ochraně zdraví se zdra-
votníkem záchranné služby.

Za Oblastní charitu Vimperk 
a za pečovatelskou službu by-
chom všem chtěli popřát do no-
vého roku hlavně pevné zdraví.

 Libuše Benešová
pečovatelka

Na Šumavě začíná 
Rok pralesů – odstartovala 
jej nová kniha

Rok 2018 bude pro Národní 
park Šumava Rokem pralesů. 
Hlavním důvodem je výročí 
počátku ochrany Boubínského 
pralesa, která začala v roce 
1858, tedy před 160 lety. 

„Je to úžasné výročí na-
šeho nejznámějšího pralesa. 
Když si k tomu přidáme ještě 
180 let od počátku ochrany 
Žofínského pralesa, který se 
rozkládá v nedalekých Novo-
hradských horách, tak určitě 
je co oslavovat,“ vysvětluje 
ředitel Správy Národního parku 
Šumava Pavel Hubený. 

„Pralesy ale nejsou pouze 
Boubín nebo Žofín. Celá Šu-
mava má stovky hektarů pra-
lesovitých zbytků, o kterých 
návštěvníci ani nevědí, že 
jimi třeba procházejí. Osm-
náct z nich proto představuje 
nová kniha nazvaná Pralesy 
Šumavy. Čtenáři se tak vy-
dají do 14 pralesů rozkláda-
jících se na území národního 
parku a CHKO Šumava, do 
Žofínského pralesa a také 
do tří pralesů Národního 
parku Bavorský les,“ dodává.

Kniha Pralesy Šumavy za-
vede čtenáře na známá místa, 
jako jsou Prameny Vltavy, Mok-
růvka, Boubín nebo Trojmezná, 
ale i do pralesů, o kterých mno-
zí vůbec nevědí, že existují – 
Jezerní skála nad řekou Blanicí 
nebo Černý les ve vojenském 
prostoru Boletice.

„Všechny pralesy jsem 
objevoval díky lidem, kte-
ří jejich zkoumání mnohdy 

věnovali velkou část svého 
života a znají je velmi dobře. 
Čtenáři tak nebudou mít jen 
zážitek z popisu pralesů, ale 
dozvědí se celou řadu úpl-
ně nových poznatků o tom, 
jak to v pralesích funguje,“ 
představuje knihu její autor Jan 
Dvořák. 

„Důležitou součástí celé 
knihy jsou fotografi e Tomá-
še Čamry. Dokázal zachytit 
krásu nejcennějších částí 
Šumavy jedinečnou formou 
a díky němu lidé uvidí nej-
zajímavější zákoutí šumav-
ských pralesů, panoramatic-
ké pohledy i noční fotogra-
fi e,“ doplňuje Jan Dvořák. 

Kniha Pralesy Šumavy, kte-
rá bude k dostání v e-shopu 
na www.npsumava.cz a ve 
všech informačních středis-
cích a návštěvnických cen-
trech Správy Národního parku 
Šumava, symbolicky zahajuje 
Rok pralesů na Šumavě. 

„Stejně jako letos i pro 
příští rok připravujeme pás-
mo přednášek nazvané Stře-
deční večery na Šumavě, 
komentované vycházky do 
šumavských pralesů, soutě-
že pro děti, zajímavé upomín-
kové předměty s tématikou 
pralesů a mnoho dalšího,“ 
představuje plány pro rok 2018 
Petra Střelečková ze Správy 
Národního parku Šumava.

Ve Vimperku 13. 12. 2017
Jan Dvořák

tiskový mluvčí
Správa NP Šumava

Zprávy ze Správy

Keramika ve Slunečnici III.
Vánoce, to jsou ty nejkrásněj-

ší svátky v roce. Proto jsme se 
i my ve Slunečnici s velkým nad-
šením pustili do výroby vánoč-
ního betlému. První postavičky 
z keramické hlíny začaly vznikat 
již na začátku minulého roku. 
Pod našima rukama za podpory 
Jihočeského kraje v rámci pro-
jektu Keramika ve Slunečnici 
III. postupně vznikaly dva krás-
né putovní keramické betlémy. 
Tvořili jsme různé postavičky, 
stromy, domy. Ale nechyběly 
ani jesličky, tři králové. Každá 
fi gurka byla originál. Z výsledku 
byla cítit vložená šikovnost, 

nápaditost a fantazie, ale také 
um našich keramiků, kteří 
vyrobili přibližně 150 postav 
a ostatních částí betlémů.
V adventním čase naše dva 
keramické betlémy zdobily pro-
story Základní a střední školy 
Vimperk 1. máje a kavárnu 
Happy Coffee ve Vimperku. 
Již nyní se těšíme na pokračo-
vání a zvětšování betlémů v le-
tošním roce, kdy přibydou nové 
fi gurky. A zároveň vám všem za 
Spolek Slunečnice přejeme ten 
správný krok do roku 2018.

Zaměstnanci a uživatelé 
Spolku Slunečnice

foto Jaroslav Pulkrábek
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Historie má dvojí podobu. 
Tu, kterou pociťujeme bez-
prostředně, jsme-li přímými 
účastníky děje, druhou pak 
s odstupem času, kdy známe 
dopady, výsledky a hlavně 
vítěze. Ten druhý obraz zná-
me z učebnic, první, většinou 
značně odlišný, je zachycen 
v dobových zápiscích růz-
ných kronik. A i zde záleží, 
zda pocházejí z tzv. Sudet či 
z Čech. K velkému úžasu pak 
zjistíme, že to tenkrát bylo 
vlastně všechno trochu jinak.

Rok 1938 byl rokem velkých 
politických událostí, které hlu-
boce zasáhly i do života obce. 
Sudetoněmecká strana svobod-
ných Konrada Henleina uchys-
tala Československu mnoho 
starostí a pak i jeho konec. Velké 
politické dění v roce 1938 bude 
možné posuzovat až později. 
Chtěl bych zachytit pouze církev-
ní záležitosti naší farnosti v této 
pohnuté době.

Nepokoje začaly 21. květ-
na, a to obsazením sudeto-
německého území. Už tenkrát se 
naše Šumava podobala bojišti. 
Ale došlo k vyjednávání a zdán-
livému uklidnění.

1. července byl zaměstnán 
jako kaplan expozita v Nových 
Hutích Franz Grillinger, pisatel 
těchto řádků. Narodil jsem se 
10. 1. 1913 v Petrovicích, fara 
Záblatí, navštěvoval jsem gym-
názium v Krumlově a kněžský 
seminář v Budějovicích. Když 
jsem přišel 26. srpna na své 
první místo v Nových Hutích, 
byl jsem slavnostně přijat. Už 
uběhlo mnoho let od doby, kdy 
byl v Nových Hutích duchovní 
pastýř. Pro A. Kuschela zname-
nalo toto nahrazení skutečné 
vysvobození z jeho úsilí.

V Nových Hutích vládlo 
v těchto dnech všeobecné vzru-
šení. Řeč říšského kancléře 
měla za následek demonstra-
ce. Iniciátoři museli uprchnout. 
A potom přišla mobilizace. Fa-
rář z Kvildy musel narukovat. 
Administrátor A. Kuschel byl 

náhle přeložen do Želnavy, 
protože tamější český admi-
nistrátor musel uprchnout. 
Vojáci, ale i duchovní, prchali, 
aby se vyhnuli službě v českém 
vojsku.

A tak se stalo to, co se asi ni-
kdy stát nemělo, že jsem byl je-
diný duchovní na čtyřech farách, 
Nové Hutě, Nový Svět, Kvilda 
a Knížecí Pláně. Na Kvildě byla 
během mobilizace pohřbena 
jedna mrtvá bez účasti faráře. 

Když se dověděli o mé pří-
tomnosti, k dalšímu pohřbu na 
Kvildě už mě zavolali. V posled-
ních zářijových dnech uprchly 
téměř tři čtvrtiny obyvatelstva 
do říše. Tito křiklouni zde za-
nechali pouze staré a nemoc-
né. A ještě se domnívali, že 
svým útěkem vykonali národní 
čin. Zanechali zde své staré 
a nemocné, kteří se museli 
starat o zvířata, mnohdy z více 
domů, které zůstaly prázdné. 
Také úrodu bylo nutné svážet. 
Pro ty, co zde zůstali, bylo vel-
kou útěchou, že je duchovní 
neopustil. Návštěva v kostele 
byla v těchto dnech velmi dob-
rá. Pomáhal, kdo mohl. 

Panika, která v těchto dnech 
vládla, rostla kvůli zlomyslným, 
většinou českým pomlouva-
čům, a protože jsme neměli ani 
noviny ani rádio. Mnoho nocí 
strávili lidé v okolních lesích. 
I já jsem byl stále připraven na 
cestu – spal jsem oblečen, s při-
praveným batohem, deštníkem 
a galošemi – což po přestálých 
nebezpečích zavdávalo k vese-
lým vzpomínkám.

V noci z 30. 9. na 1. 10. 1938 
bylo konečně rozhodnuto. Od 
německé hranice, v proudech 
deště, přijížděly na české úze-
mí municí plně naložené auto-
busy a spřežení. To byl ústup 
Čechů. 1. října 1938 vpocho-
dovali němečtí vojáci do Kní-
žecích Plání. Do týdne bylo 
obsazeno území až k Novým 
Hutím. Týden patřil Nový Svět 
k říši a Nové Hutě k Čechám.

Pamětní kniha farnosti 
Nový Svět 

Vimperská pošta existuje 
již 180 let

Během 18. a 19. století dora-
zily do Pošumaví a na samot-
nou Šumavu poštovní služby už 
nejen v podobě poštovních do-
stavníků, ale i poštovních úřa-
doven a sběren, byť někdy jen 
soukromých. Ve Strakonicích 
existovala poštovní stanice od 
roku 1751, v Prachaticích byla 
zřízena soukromá poštovní 
sběrna v roce 1787 (od roku 
1790 se stala řádnou poštovní 

sběrnou k Plzni a v roce 1840 
se osamostatnila), v Sušici byla 
poštovní sběrna zřízena v roce 
1754 (od roku 1840 rovněž 
samostatná). Ve Vodňanech 
vznikla poštovní stanice v roce 
1836.

1. ledna 1838 byla zřízena 
také samostatná poštovní sběr-
na ve Vimperku. Jejím prvním 
provozovatelem byl Edmund 
Steidler, provisor místní lékár-
ny. Od roku 1843 je jako pošt-
mistr doložen Václav Tejčka. 
Úřad tehdy sídlil v domě čp. 72, 

po Tejčkově úmrtí se přemístil 
do vedlejšího domu čp. 73 pošt-
mistra Prausy. Zde byla v roce 
1868 zřízena také telegrafní 
stanice. Od roku 1907 pak sídli-
ly oba úřady v hotelu Habsburg 
(pozdějším hotelu Centrál). 
Hotel míval své provozovatele, 
kteří museli v nájemní smlouvě 
vždy souhlasit s tím, že urči-
tá část ubytovacích pokojů je 
natrvalo dána do užívání poš-
tovnímu a telegrafnímu úřadu. 
Na tyto místnosti pronajímatelé 
nesměli vznášet jakýkoli nárok. 

Na přelomu let 1909 a 1910 
vyrostla nad nově založeným 
parkem nová vila (čp. 195), 
kterou nechal postavit Fritz 
Waldek (1862–1935), člen teh-
dy významné vimperské rodi-
ny. Stavba vily ve Waldekově 
zahradě byla tehdy velmi sle-
dovanou událostí, a když byla 
v roce 1910 dokončena, vzbu-
zovala svou velikostí zaslou-
ženou pozornost a byla také 
nazvána Waldek-Villa. Do roku 
1936 byla také sídlem Okresní 
hospodářské záložny a koneč-
ně v roce 1945 se stala sídlem 
vimperské pošty, kterým je 
(s malou přestávkou během 
rekonstrukce objektu) dodnes. 

Vila zůstala zachována ve 
své podobě na jedné straně 
s novodobou, stavebně citlivě 
řešenou přístavbou, na druhé 
straně s poněkud nevhodným 
zásahem v podobě výměny 
vstupních dveří. Kamenná zeď 
pod vilou dodnes naznačuje 
velikost (šířku) původní Walde-
kovy zahrady. 

Mgr. Roman Hajník
Foto archiv autora

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ   OTISKY STOLETÍ 

Waldekova vila krátce po dokončení

Fritz Waldek s manzelkou Marii, roze-
nou Steinbrenerovou
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Kdy se zrodil Sichinger 
spisovatel? 

Určitě ve Vimperku, a to na 
nejlepší škole na světě, kterou 
bylo a je vimperské Gymnázium 
a SEŠ (na ekonomku nesmíme 
zapomínat, neboť vlastnila cyk-
lostyly a psací stroje). Za ředi-
telování PhDr. Václava Vlčka 
a pod vedením pana profesora 
Zdeňka Mrzeny, který přišel 
z Prachatic, jsme začali vydávat 
hned dva školní časopisy. Jed-
no číslo vzniklo třeba přes noc 
ve škole díky skvělému školní-
kovi – už si bohužel nepama-
tuju jeho jméno, ale jezdil pak 
s nákladním autem a jeho žena 
dělala uvaděčku v kině. 

Na škole nevládla skoro 
žádná cenzura, vycházelo tam 
všechno, o čem chtěl člověk 
psát. A v té době bylo u nás 
překvapivě hodně lidí, kteří 
cítili tu potřebu psát. Většinou 
přespolních, protože jsme byli 
lyžařská třída, z Vimperských 
tam psal hodně například Jiří 
Honza. K časopisu se nabalily 
další akce, jako koncerty vim-
perské kapely Neurocabaret 
ve školní tělocvičně, výstava 
obrazů na gymnáziu i po ce-
lém městě. Opravdu jsme tím 
časopisem žili a dost se kvůli 
němu i zuřivě hádali. 

Ve většině Tvých knih hraje 
větší či menší roli Vimperk. 
Čím je pro tebe toto město? 

Tak naše rodina – tedy Franz 
Tégl – tady žila už před válkou 
a babička přišla hned po válce 
z Bohumilic, kde měla koloniál. 
Já jsem vyrůstal v domě naproti 
dnešnímu autobusovému nádra-
ží a viděl jsem, jak zanikají staré 
německé sklárny u řeky, rybní-
ček, na kterém jsme hrávali ho-
kej, jak se boří staré autobusové 
nádraží, dům, kde stály Uhelné 
sklady, obchůdek paní Součko-
vé, dřevěný dům pana Choděry 
a většinou jsem do školy i ze 
školy chodil po nějakých tros-
kách. A tím pro mě asi Vimperk 
je, okrajem, kde se všechno boří 
a všichni odcházejí. Naštěstí je 
tu ale staré město, které jsem 
si v pubertě po sklepech prolezl 
jako brigádník u Jivaku, kde dělal 
můj táta, a to je zase připomínka 
toho, že Vimperk si pořád zacho-
val ducha těch dávných časů. 
Takže pro mě je Vimperk – jeho 
staré město, které jsem poznal 
jako kluk – pořád místem, kde 
se odehrávají všechny dávné 
příběhy, které člověk zase ob-
jevuje a o kterých bych nechtěl, 
aby upadly úplně v zapomnění. 

Ovlivňuje a působí na tebe 
Vimperk nějak i teď, když 
pracuješ v Praze? 

Pořád, třeba jdu po Václa-
váku a najednou se mi objeví 
před očima takový ten domek, 
co stojí nahoře naproti Terase 
na Pasovské a já si vzpome-

 OSM OTÁZEK PRO . . .  nu, když jsem tam jako kluk 
šel odečítat vodoměry, že tam 
bydleli pan a paní Hrnečkovi. 
Byli hrozně hodní, dávali mi 
nějaké buchty a chtěli si se 
mnou povídat a mě by teď 
opravdu moc zajímalo, co mi 
chtěli vyprávěli a chtěl bych se 
o jejich životě dozvědět všech-
no. Jak se dostali do Vimper-
ka, kde pracovali, jak žili, jenže 
je už pozdě. Ale celá historie 
Václavského náměstí a slavné 
dějiny jsou proti tomu ničím. 
Tedy alespoň pro mě. A tak 
je to pořád, kam se podívám, 
je Vimperk. Jsou to oslnivé 
obrazy uliček, domků, lidí. 
Strašně rád bych se na jeden 
den propadl třeba do Vimperka 
osmdesátých let, zase všude 
viděl ty dělníky, kterých býva-
lo opravdu všude tolik, tiskaře, 
skláře, závozníky... 

V loňském roce ti vyšla Po-
slední šumavská pastvina, 
jejíž děj začíná v roce 1918, 
který byl ve Vimperku po-
měrně vyhrocený. Co z te-
bou popsaných událostí je 
postaveno na reálném zá-
kladě? 

Přechod od Rakouska-Uher-
ska k německé župě a pak 
k Českoslovenku byl opravdový 
šrumec, ve kterém lidé někdy 
celé dny nevěděli, v jakém státě 
vlastně žijí. Vycházel jsem ze 
vzpomínek sušického učitele 
Josefa Hozmana Šumava po 
převratu i z rukopisných pa-
mětí vimperského lékárníka 
Budínského. Jinak ve Vimper-
ku to bylo dramatické, ale ve 
srovnání s Kašperskými Ho-
rami to proběhlo ještě vcelku 
poklidně, lidé se nemuseli bát 
přímo o své životy. 

Roky 1918, 1938 a 1948 sa-
mozřejmě pamatovat nemů-
žeš a v roce 1968 ti byl pouhý 
rok. Zůstávaly vzpomínky na 
ty roky v paměti tvé rodiny? 

Ne, to mi byl jen rok a mys-
lím, že naši tenkrát možná na 

chvíli přemýšleli, že utečou, 
jako to udělali někteří jejich 
známí. Nakonec ale zůstali. 

Ve všech tvých knihách, po-
kud mohu soudit, se odráží 
vliv zlomových událostí dva-
cátého století na osudy lidí 
žijících na Šumavě. Které 
z oněch čtyř osmičkových 
výročí má podle tebe nejvý-
raznější a pro dnešek nejdů-
ležitější poselství a pouče-
ní? 

Všechna, protože ukazují, že 
nic není jistého a zároveň – a to 
právě na Šumavě asi víc než 
kdekoli v Čechách – že domov 
je ta nejdůležitější hodnota. 
Protože člověk potřebuje žít na 
místě, kde se cítí bezpečně. Na 
místě, které zná. 

A jaká událost ovlivnila nej-
více tebe? 

Musím říct rok 1989, i když 
není osmičkový, ale prožil jsem 
ho a po něm bylo ve Vimperku 
opravdu hodně možností něco 
vytvářet. Měli jsme galerii Har-
puna v parku, a i když jsme 
na ní prodělali, bylo to něco, 
v čem bych chtěl jednou po-
kračovat a vážím si toho, o co 
se ve Vimperku teď opravdu 
s velkým nasazením pokouší 
pan Ladislav Čepička. Protože 
vím, jak je to děsivě těžké a že 
Vimperk je z nějakého důvodu, 
nad kterým budu přemýšlet do 
konce života, svým způsobem 
zakleté město pro všechny, co 
tu chtějí něco dělat. 

A konečně otázka, kterou 
nelze vynechat. Na jaké 
téma se můžeme těšit v dal-
ší knížce? 

Tak samozřejmě – Vimperk. 
Román Kocovina šumavského 
léta vyjde v dubnu a odehrá-
vá se na konci osmdesátých 
let během Setkání mládeže 
Šumavy a hrdinou je – vedle 
šumavského bylinného vína, 
které v příběhu hraje velmi dů-
ležitou roli – příslušník SNB, 
osobně jsem ho znal, který mě 
právě na konci osmdesátých 
let vytáhl z jednoho nepříjem-
ného průšvihu, kvůli kterému 
bych nedostudoval. Bohužel 
nechtěl, aby hlavní hrdina vy-
stupoval pod jeho jménem a já 
to jméno na jeho přání změnil, 
což dělám opravdu jen výjimeč-
ně nerad. Ale nechal jsem tam 
hodně lidí, které ve Vimperku 
žili, tak doufám, že se kniha 
bude Vimperákům líbit, a přeji 
jim hezký a klidný rok 2018. 

Jaroslav Pulkrábekfoto J. Pešek

Martina Sichingera

Narodil se ve Vimperku v roce 1967, kde navštěvoval 
gymnázium. V Plzni pak vystudoval pedagogickou fakultu. 
Pobýval v zahraničí, nyní žije s rodinou v Praze a živí se 
jako učitel angličtiny a češtiny. V 90. letech vydal v nakla-
datelství Velárium tři básnické sbírky. Jako prozaik debuto-
val knihou povídek Přes čáry a vlny (2005). Cukrový klaun 
je jeho prvním publikovaným románem. Další, například 
Smrt Krále Šumavy, Meyrovo sklo či Poslední šumavská 
pastvina, situoval na Vimpersko do různých období minu-
lého století. 
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Mezinárodní turnaj v šipkách
V úterý 21. 11. 2017 jsme 

společně s přáteli z naší ně-
mecké partnerské školy v Bam-
berku strávili velmi příjemný 
den, kdy hlavním programem 
setkání byl turnaj v šipkách. 
Hosté z Německa si vedli nad-
míru dobře, protože v jednotliv-
cích obsadil celkové první místo 
Rolf Weidner. Z naší strany byl 
v jednotlivcích na druhém mís-
tě žák třetího ročníku oboru 
opravář zemědělských strojů 
Petr Mikeš. Pro lepší vzájemné 

poznání se proti sobě postavi-
la dvě smíšená česko-němec-
ká družstva. Naši soutěžící 
z třetího ročníku třídy OZS3 se 
během soutěže projevili jako 
velmi slušní a disciplinovaní 
reprezentanti „Nerudovky“. 
Během celé soutěže pořádané 
pod patronací kraje vládla vel-
mi přátelská a pozitivní nálada. 
Těšíme se na další setkání 
v roce 2018.

Ing. Petr Žuravský

Memoriál Jarky Landové
Vimperské gymnastky uspo-

řádaly v sobotu 25. 11. 2017 již 
11. ročník závodu „Memoriál 
Jarky Landové“ ve sportovní 
gymnastice. Do Vimperka si při-
jelo zasoutěžit 126 závodících 
a nechyběla ani rodina Jarky 
Landové, která přivezla dětem 
spoustu krásných cen, včetně 
pohárů. Úvodu se ujal starosta 
Mgr. Pavel Dvořák a pan Pavel 
Landa, kteří ve své řeči zavzpo-
mínali na Jarku Landovou.

Závodní kategorie byly rozdě-
leny podle věku a podle výkon-
nosti. V hale panovala skvělá 
nálada, fandění rodičů a ohrom-
ný aplaus kolikrát vynahradily 
veškeré zklamání z některých 
nevydařených výkonů.

Před vyhlášením výsledků 
pronesl pár milých slov ještě 
předseda TJ Šumavan Vim-
perk, z. s., pan Libor Kudláč. 

Poděkování patří městu 
Vimperk za poskytnutí fi nanč-
ního daru na nákup pamětních 
medailí, MěKS za zapůjčení 
ozvučení a oddílu sportovní 
gymnastiky za zapůjčení nářa-
dí. Děkujeme i rodičům, trené-
rům a bývalým svěřenkám za 
výpomoc s organizací.

Umístění vimperských zá-
vodnic:

MŠ mladší: 2. Barča Drabe-
šová, 3. Šarlotka Jakšová, 
4.  Andrejka Czéreová, 5. Anet-
ka Medková
MŠ předškoláci: 5. Lucinka 
 Kotrlíková, 6. Terezka Jedlič-
ková, 7. Markétka Egerová
1. tř.: 8. Kristýna Ranglo-
vá, 9. Valentýna Růžičko-
vá, 11. Anastázie Klasová, 
12. Kate řina Lešková, 14. Eliš-
ka Záleská, 16. Gabriela Čer-
máková, 17. Michaela Herma-
nová, 18. Anna Horová
2. tř.: 6. Marie Doulová, 7. Niko-
la Tůmová
3. tř.: 4. Lucie Kutheilová, 
6. Adéla Malíková
4. tř.: 7. Tereza Hadová, 14. Iva 
Vozobulová
5. tř.: 4. Tereza Květoňová, 
7. Tereza Hermanová, 8. Vikto-
rie Klasová, 10. Adéla Tonkovi-
čová, 11. Eliška Častová
7. tř.: 2. Simona Kosková
8. tř.: 6. Alena Roučková
Přípravka: 1. Lucie Kotrlíková, 
2. Viktorie Ollé
ml. žákyně: 1. Ester Olllé, 
2. Adriana Košnarová, 3. Lucie 
Hermanová, 4. Tereza Venclí-
ková
st. žákyně: 1. Kateřina Horová

Silvie Chalupná

Memoriál Petra Kouby 9. 12. 2017 v Českých Budějovicích
Série krajských podzim-

ních závodů ve sportovní 
gymnastice žen byla ukon-
čena v Ćeskobudějovickém 
gymcentru Merkur Memo-
riálem Petra Kouby. V silné 
konkurenci gymnastek z celé 
republiky závodilo i jedenáct 
vimperských děvčat ve dvoj-
boji kladina – prostná. V zá-
kladním stupni se představila 
Viktorie Ollé, která obsadi-

la pěkné 13. místo, a Marie 
Doulová (24. místo). V kate-
gorii mladších žákyň si Anna 
Kotrlíková vybojovala krásné 
8. místo. Kritýna Niedobová 
skončila v kategorii starších 
na 17. pozici. Kategorie žáky-
ně C byla nejpočetnější a zde 
také závodila většina vimper-
ských závodnic. Některým 
se dařilo, jiným méně. O ko-
nečném pořadí rozhodovaly 

i setiny bodů. Kdo nespadl 
z kladiny, měl velkou šanci na 
úspěch. Nejlépe se umístila 
Adriana Košnarová (12.), která 
předvedla moc pěkné sestavy, 
stejně jako Kateřina Horová 
(14.). Ale i Lucie Hermanová 
(20.), Tereza Venclíková (25.), 
Daniela Vašicová (26.), Jit-
ka Pelešková (27.) a Barbora 
Zdeňková (28.) zaslouží po-
chvalu za pěkný výkon.

Že celá soutěž měla vysokou 
úroveň a rozhodčí nikomu nic 
zadarmo nedarovali, potvrdila 
Lenka Šotolová, mezinárodní 
rozhodčí, která se ujala funkce 
hlavní rozhodčí na prostných.

Poděkování závěrem pat-
ří děvčatům, jejich trenérkám 
a pochopitelně rodičům za vše-
strannou podporu. 

Marie Kotlíková, 
Hana Košnarová
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O zlatou vánočku
V sobotu 16. prosince se 

v tělocvičně ZŠ Smetanova 
konal již 16. ročník vánoční-
ho turnaje ve stolním tenise 
„O zlatou vánočku“, který po-
řádal oddíl stolního tenisu TJ 
Šumavan Vimperk. Na palu-
bovce tělocvičny se za osmi 
zelenými stoly se síťkou utka-
lo 12 tříčlenných družstev od-
dílů hrajících na Prachaticku 
okresní nebo krajskou soutěž. 
Do fi nálových bojů postoupi-
li ze skupin stolní tenisté ze 
Svaté Maří, Netolic, Mosto-
vých jeřábů „A“ a loňský vítěz 
Slavia „A“ Prachatice. O ví-
tězi turnaje se tvrdě bojova-
lo, rozhodoval každý míček, 
každý bod. Ve fi nále se střetli 
hráči TJ Netolice a Stolního 
tenisu Svatá Maří. Svato-

mařští tenisté ve složení Li-
bor Schoř,Jaroslav Fleišman 
a Jan Vyskočil  přesvědčivě 
zvítězili 5:0  a slavili tak vítěz-
ství, radost z putovního brou-
šeného poháru, poháru vítěze 
a obří vánočky. Stříbro putuje 
do Netolic a bronz získali pra-
chatičtí z družstva Mostových 
jeřábů „A“. Ceny vítězům pře-
dal místostarosta Lukáš Sýs 
a ředitel turnaje Jiří Hyka, 
který si zaslouží poděkování 
za velmi dobrou organizaci 
šestnácté „vánočky“. Stojí za 
zmínku, že v turnaji bojovaly 
i dvě ženy, které byly velkou 
oporou svým družstvům, Yve-
ta Fišerová lhenickému, Klára 
Honalová rohanovskému.

Jaroslav Pomezný

Lední hokej 
mladší žáci 
6. 1. sobota 10:15 HC Vimperk -  Český Krumlov 
starší žáci 
6. 1. sobota 12:15 HC Vimperk -  Český Krumlov  
4. třída 
13. 1. sobota 12:15 HC Vimperk -  Střelci J. Hradec 
4. třída 
28. 1. neděle 10:30 HC Vimperk -  Veselí 
muži - mistrovský
28. 1. neděle 17:00 HC Vimperk -  Humpolec

Změna programu vyhrazena, prosím sledujte www.sport-vimperk.cz.

Program zimního stadionu

  3. 1. středa 15:45
  7. 1. neděle 12:45
10. 1. středa 15:45
14. 1. neděle 12:45

Turnaj legend
Hokejový turnaj cyklistických 

legend současnosti a minulos-
ti, který se konal v sobotu 16. 
prosince, obohatil předvánoční 
víkend ve Vimperku. V turnaji 
pořádaném vimperským Bike 
klube se utkalo pět mužstev, Br-
něnský výběr, HC Kolo pro život 
Praha, HC Cyklo Strakonice a 
vimperské týmy České spořitel-
ny MTB Oldies a Ju niors. Diváci 
viděli na ledové ploše zimního 

stadionu pěkné a napínavé boje, 
ze kterých vyšlo vítězně muž-
stvo HC Kolo pro život Praha 
před mladíky České spořitelny 
MTB Juniors a mužstvem Čes-
ké spořitelny MTB Oldies Vim-
perk. Sportovní den pokračoval 
v podvečer v penzionu Volyňka 
setkáním bývalých i současných 
studentů sportovního gymnázia 
ve Vimperku.

Jaroslav Pomezný

velká 
cirkusová 
pohádka

vojta 

vrtek

cukrárna pod zámkem

28. ledna 2018 -15.30

vstupné dobrovolné

1100 poøádá
MìKS

Vimperk

foto Stanislav Hubáček

24. 1. středa 15:45
28. 1. neděle 12:45
31. 1. středa 15:45

Škola bruslení 

Veřejné bruslení 
1. 1. neděle 14:00–15:30
7. 1. neděle 14:00–15:30
14. 1. neděle 14:00–15:30

21. 1. neděle 14:00–15:30
28. 1. neděle 14:00–15:30
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Turistické informační 
středisko 
Vimperk
nám. Svobody 42 
385 17 Vimperk
OTEVÍRACÍ DOBA
Po–pá: 9.00 – 16.00 hod.
Služby:
prodej map, pohlednic, brožur, 
suvenýrů, upomínkových před-
mětů
internet pro veřejnost – v pro-
vozní době TIS
kopírování, skenování, krouž-
ková vazba, laminování
informace o historických a kul-
turních památkách Vimperska 
a Šumavy
informace o přírodních a tech-
nických památkách Vimperska 
a Šumavy
kontakty na ubytování a stra-
vování
v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 
TISKÁRNA
Logická hra na principu her úni-
kových. Hra se nachází v pů-
vodním sklepení staré radnice 
a nabízí pohled na dějiny vim-
perského knihtisku, na dobu, 
kdy výrobky z vimperské tiskár-
ny byly známy po celém světě.
Hra trvá maximálně 60 minut 
a je vhodná pro skupiny 2–5 
hráčů ve věku od 11 let výše. 
Rezervace v Turistickém infor-
mačním středisku.

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

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

Helena Váchová, matrikářka

Občané Vimperska, kteří oslavili svá 
životní jubilea v prosinci:

Jan Lešák
Věra Zwettlerová
Jiří Malina
Milada Daverná
Jaroslav Hadrava
Drahomíra Novotná
Eva Švejdová
Marie Novotná
Miroslav Benda
Zdenka Chodorová

Jan Hubáček
Jaroslava Levanská
Eva Podlešáková
Stanislav Svěchota
Stanislav Vašek
Jan Šteffl 
Marie Soukupová
Milada Kotlíková
Františka Dolejší
Marie Košková

Služby ve Vimperku
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
1. máje 194
Tel.: 388 411 457; 380 070 060

Výpůjční doba pro dospělé:
Po  10.00 – 11.30, 
 12.30 – 18.00 hod.
Út  10.00 – 11.30, 
 12.30 – 16.00 hod.
St  10.00 – 11.30, 
 12.30 – 16.00 hod.
Čt  10.00 – 11.30, 
 12.30 – 18.00 hod.
Pá  zavřeno

Výpůjční doba pro děti a mlá-
dež:
Po  12.30 – 17.00 hod.
Út  12.30 – 16.00 hod.
St  12.30 – 16 hod.
Čt  zavřeno
Pá zavřeno

BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev, 
kostel Navštívení Panny 
Marie:
út 18.00 hod., kostel
pá 18.00 hod., kostel
ne 08.30 hod., kostel 

Evangelická církev 
metodistická, misijní sbor
Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. ne-
děle v měsíci, budova bývalé 
knihovny (Nádražní 274), 9:30 h
Křesťanský sbor Šumava – 
Vimperk:
Shromáždění a bohoslužba 
každou neděli od 10.00 hod., 
budova TKB. www.krestan-
skysbor-vimperk.estranky.cz

SBĚRNÝ DVŮR

Sklářská ulice, 
tel.: 388 402 229.
Po   8.00–12.00, 
 14.00–18.00 hod.
Út 14.00–18.00 hod.
St   8.00–12.00, 
 14.00–18.00 hod.
Čt zavřeno
Pá 14.00–18.00 hod.
So   8.00–12.00 hod.

PSÍ ÚTULEK 
VE VIMPERKU

tel.: 388 402 229,
e-mail: marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz

PLES
MÌSTA
VIMPERKA

  pátek 2. února  2018 OD 19.00 HODIN

HRAJE DE FACTO

HOTEL ZLATÁ HVÌZDA

 
REZERVACE A PØEDPRODEJ VSTUPENEK MìKS VIMPERK

VSTUPNÉ 390 Kè

WELCOME DRINk - BOHATÝ RAUT
SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O SUPERCENY

MODERUJE ROMAN HAJNÍK 

DOPROVODNÝ PROGRAM, fotokoutek

1100
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Novoroční
Stojíme na začátku 

nového roku a jako vždy 
se ptáme, co nás asi 
čeká, jaký ten rok bude. 
I když může někdo na-
mítnout, že se vlastně 
nic neděje, čas plyne 
stále stejně a změní se 
jenom číslice na konci 
letopočtu. Přesto vní-
máme více než jindy, 
že je to urč itý předěl 
a možnost se posunout 
někam dál. Jaká bude 
naše budoucnost a jaké 
dostaneme odpovědi na 
své otázky? Je toho pře-
ce tolik a často i závaž-
ných věcí. Možnost vál-
ky v Koreji (a vlastně na 
celém světě),  emigrační 
situace v Evropě, islám 
a terorismus a co všech-
no ještě může přijít. Jak ob-
stojí nebo neostojí naše nová 
vláda, koho si zvolíme za pre-
zidenta. Jak dopadnou naši 
sportovci na olympiádě. A to 
nemluvím o individuální situa-
ci každého z nás. Pro koho to 
bude rok poslední, jak to bude 
s mým zdravím, s rodinou, se 
zaměstnáním, s maturitou 
a kolik dalších okolností ovliv-
ní můj život? Někdy je toho 
tolik, že člověk dostává ze 
života strach, jiný na všech-
no rezignuje a žije ze dne na 
den. Ano, život v tomto světě 
není snadný, ale stojí za to. 
Je třeba nepodléhat strachu 
a snažit se o aktivní přístup. 
Kdesi jsem četl takové př i-
rovnání: „Jestliže se svět jeví 
jako potemnělý, nikdo od tebe 
nečeká, že jej celý prosvětlíš. 
Ale je tvým úkolem př inést 
malé světlo tam, kde právě 
jsi. Jenomže nadávat na tmu 
je často zábavnější.“ 

Na začátku roku si často 
dáváme nějaké předsevzetí. 
Vždy to je snaha, vnést něco 
pozitivního do svého života. 
Ještě jsem nepotkal nikoho, 
kdo by si dával předsevzetí, že: 
„od Nového roku začnu kouřit, 
začnu více jíst a tloustnout, 
budu se méně hýbat, budu se 

více rozčilovat, atd.“ Je to vždy 
naopak. Ale vždy jsou to před-
sevzetí v můj prospěch, chci 
něco změnit pro kvalitu svého 
života. Zkusme si ale dávat 
předsevzetí ve prospěch těch 
druhých. Vnést to malé světél-
ko dobra do světa, ve kterém 
žiji. Dát si předsevzetí, že ne-
budu jen kritizovat ty druhé, 
ale něco dobrého vykonám ve 
prospěch společnosti. Někdy 
stačí opravdu málo. Možná 
nepřestanu kouřit, ale nedo-
palky nepohodím na chodník, 
jako majitel pejska svědomitě 
uklidím zbytky po venčení, 
nejenom že nebudu pohazovat 
odpadky mimo koš, ale doká-
žu se sehnout a uklidit i něco 
navíc. Budu zdravit souseda, 
i když třeba neodpoví. A mů-
žeme pokračovat dál. Je každý 
den tolik maličkostí, které mů-
žeme vykonat. A když se spojí 
tisíce malých světélek, udělají 
již pořádné světlo. „Jedna kap-
ka nic neznamená, ale z milio-
nu kapek vznikne jezero.“ Přeji 
vám všem krásný a radostný 
nový rok a nebojme se přiná-
šet malé světlo do stínů všed-
ních dnů. 

Mgr. Jaromír Stehlík 
farář ve Vimperku

 SLOVÍČKO FARÁŘE   POVĚST 
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Kočka z Huťského Dvora

Přestože v lednu bývá sněhu 
po kolena, letos se počasí asi 
nedívalo do kalendáře. Sníh 
nikde, stromy se chystaly vy-
pučet a na Huťském Dvoře se 
noc co noc mrouskaly kočky. 
Však i s čeledínem Jouzou to 
nějak hrálo a večer, jen co si 
odbyl práci v maštali, uháněl 
za Mariánkou do Lipky. Oblo-
ha byla posetá hvězdami, ale 
Jouza měl v hlavě něco zcela 
jiného. Už viděl světla lipských 
chalup, když ho ze zasnění cosi 
vytrhlo. Myslel nejdříve, že je to 
kus sněhu, co odolal sluníčku, 
ale ta bílá koule se pohybovala 
lesem, až do čista zmizela v ne-
daleké roklině. Jouzu to setkání 
vystrašilo, avšak jen do chvíle, 
než spatřil zářící podkrovní 
okénko své vyvolené. Vim-
perská Maria Hilf dávno od-
bila půlnoc a rozjařený Jouza 
vyběhl z chalupy a pelášil 
domů. Jestli cestou sem měl 
pohled zasněný, teď byl přímo 
duchem nepřítomen. A zas se 
ve tmě se objevil ten bílý fl ek, 
který poskakoval mezi stromy. 
Tentokrát však nehodlal zmizet 
v rokli, ale nepříjemně rychle 
se přibližoval k Jouzovi. Ten 
na nic nečekal a upaloval, seč 
mu síly stačily. Po pár minutách 
se zastavil, aby se podíval, zda 
svému pronásledovateli uni-
kl, ale kdepak. Za patami měl 
velkou bílou kočku s očiskama 

jak rubínové páteříky. Vztekle 
prskala a dorážela na Jouzu. 
Ten se zas hned otočil a zno-
va utíkal jak o život. Kličkoval 
mezi  smrky, prodíral se mlá-
zím, po hlavě padal ze stráně. 
Míli za mílí běhal vyděšený 
po lese a už ani nevěděl, kam 
ho ta hrůzná honička zavedla. 
Ale bílé kočce stejně neunikl. 
Ráno, když nebyl k sehnání ani 
v maštali, ani v dřevníku, a hos-
podář našel jen ustlanou postel, 
ve které té noci nikdo nespal, 
mysleli si všichni, že Mariánka 
Jouzovi přilehla košili. Jenže 
když se neobjevil do večera, 
vyslali nejmladšího synka, aby 
zaskočil do Lipky poptat se po 
Jouzovi. Ani tam nepochodili. 
Vystrašená Mariánka zburco-
vala celou ves a až dlouho do 
noci a pak i ráno prohledávali 
les mezi Lipkou a Huťským 
Dvorem. Až hajný ze Švajglovy 
Lady ho druhý den nalezl po-
mláceného pod srázem v mís-
tech, kde stávala Šeravská Huť. 
Tváře i blůzu potrhané od trní, 
oči vykulené strachem a se zlo-
meným vazem. Když pak tělo 
nakládali na vůz a uplakaná 
Mariánka do Jouzových ztuh-
lých dlaní vložila růženec, otřel 
se jí mazlivě s hlasitým přede-
ním o nohy bílý kocour, který 
měl oči jak rubínové páteříky.

Jaroslav Pulkrábek



Vimperské noviny 1/2018INZERCE22  

Koupím menší byt ve Vim-
perku  Tel.: 602 887 153. 

Koupím mopeda Stadion, 
Babeta, pionýra nebo jinou starší 
motorku CZ, JAWA, může být 

i nepojízdná, nebo náhradní díly.  
Tel.: 721 707 587 

Koupím obrazy a různé sta-
ré věci, nábytek, vojenské, mysli-
vecké, hodinky, rádia, housle, 
bankovky, mince, odznaky, por-
celán, knihy a  jiné. Jednotlivě, 
sbírky nebo pozůstalost. Tel.: 
722  777  672

HLEDÁME
PRACOVNÍKY ÚKLIDU  
v okolí vašeho bydliště

Po – Pá 4-7 hod./denně 
Vhodné pro aktivní  

začínající důchodce.
Zajímavé platové  

ohodnocení.
Kontakt: Klára Plichtová 

773 083 242       
Raamar s. r. o
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25. LEDNA 2018 - 19.00

SÁL MÌKS VIMPERK
VSTUPNÉ 150 KÈ

HRAJÍ: 
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Truffaldino Gdebizzopopad      Jan Bartoška
Beatrice Rasponi                      Magdaléna Wronková
Florindo Aretusi                        Martin Dvoøák
Smeraldina                               Bára Fišerová
Pantalone Agnivorla                 Jiøí Pivrnec
Klárinka Agnivorla                    Michaela Nillson Mareèková
Doctore Palmiro Palmare         Václav Luks
Silvínek Palmare                      Petr Míka
Brighella Sciucalegrandi          Rostislav Trtík
Nosiè, posel, šermíø                 Jakub Plzák
Posel, šermíø                            Radek Fejt                                            

1100


