
Vimperské noviny
2/2018 | ROČNÍK XXIII | ZDARMA 

VYDÁVÁ MĚSTO VIMPERK

100
1

9

1

8

2

0

1

8

 2 únor
2018

Rok plný výročí je tady!
Jak říká klasik, kdo chce sla-

vit, důvod si vždy snadno najde. 
V letošním roce však hledat roz-
hodně netřeba a naopak bude 
asi nasnadě přemýšlet, která vý-
ročí budeme muset přejít a kte-
ré si ujít rozhodně nenecháme. 
Stručně řečeno, legendární 
osmičkový rok je tu. Na prvním 
místě samozřejmě stojí sto let 
republiky. Emoce u mnohých 
z nás vyvolává rok 1968 a oku-
pace vojsk Varšavské smlouvy. 
Už jen proto, že pamětníků je 
stále dost. Najdou se mezi námi 
i ti, kteří mají v živé paměti rok 
1948, kdy u nás „zvítězil pra-
cující lid“ a totalitní mašinérie 
semlela mnoho těch, které jsme 
znali. A když budete chvilku pá-
trat a vyptávat se, najdete i ně-
kterého z pamětníků, kteří žili ve 
Vimperku před válkou a v roce 
1938 museli narychlo balit kufry 
před postupujícím wehrmach-
tem a záborem Sudet. A pak tu 
máme bitvu na Moravském poli 
(1278), založení Univerzity Kar-
lovy (1348) či revoluční rok 1848. 

A to je jen malý zlomek událostí, 
jež zdobí letopočet s osmičkou 
na konci. Pochopitelně nelze 
zapomenout ani na čtvrtstoletí 
republiky a Evropské unie, která 
je jen o půl roku mladší, i když 
v rodném listě osmičku nemají. 
A kdyby i to bylo málo, můžete 
se připojit k oslavám v rámci 
Roku národních parků. 

Se svou troškou do mlýna 
přispějí k oslavám instituce ce-
lorepublikové a mnozí z nás si 
nenechají ujít řadu výstav, které 
se budou konat v Praze, Brně 
či jinde. Stranou nezůstane ani 
Vimperk. Za sebou již máme 
novoroční ohňostroj inspirovaný 
výročím republiky. Poslední led-
nový den v Městském kulturním 
středisku byla zahájena výstava 
fotografi í připomínající uplynulé 
století v našem městě a v únoru 
si připomeneme 25. únor diva-
delní hrou inspirovanou Orwelo-
vým románem 1984.

Na následující měsíce jsou 
připraveny přednášky pořádané 
Městským kulturním střediskem 

a Muzejním spolkem Vimper-
ského panství, který podchytil 
hned desatero výročí. Křtít se 
bude kniha Jana Lakosila Šuma-
va 1938 a vzpomeneme i konce 
první světové války společně se 
Dnem veteránů. Zapomenout 
nelze ani na jedno obzvlášť 
smutné výročí - vydrancování 
vimperské synagogy v listopadu 
1938. Většina akcí, jimž vévodí 
republikové narozeniny 28. října, 
kdy se připojíme k mnoha dal-
ším městům a společně si při-
pijeme na další zdárná staletí, 
má již pevně stanovené datum 
a pevnou podobu. Jiné se stále 
rodí, tak jak přicházejí nápady 
a možnosti a zapojují se spolky 
a instituce. Podrobné informace 
najdete na webových stránkách 
města na adrese www.100let.
vimperk.cz a samozřejmě na 
stránkách našich novin. Každý 
nápad a iniciativa je vítána. Ko-
neckonců jak bylo v uplynulých 
měsících mnohokráte řečeno, 
tahle země je naše, tak si její 
výročí pěkně společně užijme.

LOSNA NEBO MAŽŇÁK.
Jak volil Vimperk?

ROZHOVOR
s Vikrorem Valtou
Vimperáci na olympiádě
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SVATÝ BARTOLOMĚJ 
JE NA SVÉM MÍSTĚ

Socha sv. Bartoměje vy-
robená v rámci 17. ročníku 
setkání dřevosochařů křiv-
soudovským rodákem Mila-
nem Klementem byla umís-
těna do hřbitovního kostela 
zasvěceného tomuto světci. 
V jedné z nejstarších vim-
perských staveb pocházející 
z druhé poloviny 13. století se 
původní inventář nezachoval 
a dnes slouží jako pietní síň.

ÚNOROVÉ 
ZASTUPITELSTVO

Letošní druhé veřejné jed-
nání vimperských zastupi-
telů se uskuteční v pondělí 
19. února 2018 od půl čtvrté 
odpoledne. Již tradičně však 
lze od 15 hodin klást vedení 
města dotazy a připomínky. 
Program v předstihu najdete 
například na webových strán-
kách města, kde jsou zveřej-
něny i podklady k jednání.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve Vimperku a okolí ko-
ledníci nastřádali do kasiček 
bezmála čtvrt milionu. Vybra-
né peníze pomůžou Domu 
klidného stáří v Pravětíně.

ilustrační foto Petr Marek

NA POHÁDKU 
DO CUKRÁRNY.
Přijede divadlo Navětvi.
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K Bulce usedli muži i ženy.Koledníci byli ve většině případech pilně očekáváni.

Sluha dvou pánů nezklamal.Nejen pro seniory hrála skupina Návraty.

Nezapomeňte zajít na výstavu do Happy Coffee.

Ani v lednu nechyběla pohádka v cukrárně.

Na Hamajdě odstartoval projekt Hledá se Vimperk.

Vimperáci poslali na hrad Miloše Zemana.

foto na stráce Stanislav Hubáček, Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek
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 ZPRÁVY Z RADY 
Rada města v období od 28. 12. 2017 do 15. 1. 2018
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavební zakázky 
„Obnova městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. 
č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a severní líc zdiva“ se stavební 
fi rmou TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, dle 
předloženého návrhu. 
• schvaluje zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů 
mezi poradcem společností Keystone Company, a. s., se sídlem 
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a klientem Měs-
tem Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, dle 
předloženého návrhu. 
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností GSI Hotely 
s. r. o. na poskytnutí věcné ceny ve výši 7 127 Kč určené na ma-
teriální zajištění tomboly městského plesu. 
• rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se 
společností TVInvest, s. r. o., na poskytnutí fi nanční částky ve výši 
3 000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu. 
• uděluje záštitu spolku Vimpersko, z. s., zastoupenému jeho mís-
topředsedkyní Mgr. Věrou Vávra ke kulturně-zábavní akci (pra-
covně nazvané Letní pohodová neděle) pořádané 26. 5. 2018. 
Zároveň Rada města souhlasí s použitím znaku města Vimperk 
při prezentaci města Vimperk jako organizace, která nad touto 
akcí převzala záštitu. 
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a po-
stupu při zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro 
výběr dodavatele na stavební práce: „Podzemní kontejnery - zpev-
něné plochy na pozemku parc. č. 78, Vimperk“. 
• rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu 
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání 
veřejných zakázek zadat zakázku: ZŠ Vimperk, Smetanova 405, 
Vimperk - rekonstrukce sociálních zařízení - pavilony U10 a SMV3. 
• rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu 
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání 
veřejných zakázek zadat zakázku: MŠ Mírová 442 - vnitřní úpravy 
hospodářské budovy. 
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3 000 Kč Radě 
ZŠ TGM, z. s., 1. máje 268, Vimperk, na účast v krajském kole 
fl orbalu, které se uskutečnilo 9. 1. 2018 v Týně nad Vltavou. Dotace 
bude poskytnuta z kapitoly Rady města. 
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20 000 Kč Radě 
rodičů při Gymnáziu a SOŠe Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk, 
na účast pěveckého sboru CANTO na projektu „Čtyři kroky do no-
vého světa“ pořádaného Českou fi lharmonií ve dnech 12. 6. 2018 
– 15. 6. 2018 a 21. 6. 2018 v Praze. Dotace bude poskytnuta 
z kapitoly Rady města. 
• rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se 
společností Montela, s. r. o., na poskytnutí fi nanční částky ve výši 
5 000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu 
dle předloženého návrhu. 
• rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se 
společností ANTICO Stavební, s. r. o., na poskytnutí fi nanční část-
ky ve výši 3 025 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu určené 
na materiální zajištění tomboly městského plesu.

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

TERMÍN ZASTUPITELSTVA: 19. 2. 2018 V 15.30 HODIN. 

Rekonstrukce ulice 
Nad Stadionem 

Bude zahájena již na jaře. 
Zde jsou základní informace 
o této stavební zakázce. 

Máme podepsanou smlouvu 
o dílo se stavební fi rmou HUKO, 
s. r. o. Realizace samotné za-
kázky bude zahájena v břez-
nu a dle smlouvy by měla být 
dokončena do září roku 2018. 
V rámci této stavební zakázky 
budou opraveny komunikace 
kolem objektů čp. 355, 356, 
357 a 360. 

Dále bude vyměněna a opra-
vena kanalizace, jež je napo-
jena na tyto objekty. Celá 
stavební zakázka byla pláno-
vána v rozpočtových cenách 
7 018 000 Kč. Veřejnou soutě-
ží se podařilo dosáhnout ceny 
5 556 675 Kč. Je tedy zřejmé, 
že se zde proti původnímu 

předpokladu podaří městu 
ušetřit nemalé peníze. 

Další pozitivní zprávou je, že 
vítězná fi rma provede nad rá-
mec projektu izolaci bytových 
domů čp. 355 a 356 proti zemní 
vlhkosti. Izolování těchto domů 
bude hrazeno z prostředků 
Městské správy domů. Termín, 
kdy má být hotovo, se shoduje 
s termínem opravy komunika-
ce. Částka za izolační práce 
činí 655 944 Kč. 

Je dobře, že obyvatelé bydlí-
cí v této lokalitě se po mnoha le-
tech plánování konečně dočkají 
a jejich ulice bude opravena. 
Nezbývá než si přát, aby reali-
zační fi rma svou práci proved-
la kvalitně a v řádném termínu. 
Budeme na to bedlivě dohlížet.

Zdeněk Kutil, radní města

Rozvoj města Vimperka
Našim jednoznačným cílem 

je „investiční probuzení“ měs-
ta. Schválený rozpočet – téměř 
200 mil. Kč na investice a opra-
vy – město ještě nikdy nemělo. 
Chtěli bychom Vás tedy sezná-
mit s tím, jak tento závazek na-
plňujeme. 

Naplánované investiční akce 
a opravy jsou plněny podle do 
detailů definovaných plánů 
včetně osobní odpovědnosti 
pracovníků města. 

Rekonstrukce ulice 1. máje 
– podkladem pro rekonstrukci 
1. etapy je projednaná a také 
veřejně dostupná studie vy-
tvořená re:architekty. Dnes je 
vyhotovena projektová doku-
mentace a dle plánu nyní pro-
běhne výběr zhotovitele stavby. 
Zahájení na jaře. 

Rekonstrukcí ulice Nad Sta-
dionem se věnujeme v před-
chozím článku.

Areál vodních sportů – 
dostavba bazénu značně 
pokročila. Podkladem pro ni je 

veřejně projednaná, většinou 
zastupitelů odsouhlasená stu-
die arch. Pavla Lejska, který 
v současné době dokončuje 
projektovou dokumentaci. Stu-
die je dostupná na webových 
stránkách města. Zde již máme 
stavebně povolené parkoviš-
tě, platné územní rozhodnutí 
a jsme ve fázi před schvále-
ním stavby k jejímu dokončení. 
I zde bude vybírán zhotovitel. 
Pokud budeme ve výběru 
úspěšní, stavba bude zahájena 
v červenci tohoto roku. 

Na atletický stadion jsme 
získali dotaci bezmála 10 
mil. Kč. Podle dohody s fotba-
lovým oddílem se začne stavět 
v letních měsících. 

Právě probíhá výběr fi rmy na 
výměnu všech výtahů v pane-
lových domech. Na jaře plánu-
jeme stavbu nového výtahu na 
radnici pro snadnější přístup 
starších osob. Do toho velké 
opravy ve školách, výstavba 
nového parkoviště u TKB 

foto Jaroslav Pulkrábek
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VIMPERK – REGENERACE 
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ – 1. ETAPA

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS 

NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROJEKTU

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ – 1. ETAPA,

KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 1. 3. 2018 
OD 17:00 HODIN V SÁLU MĚKS VIMPERK.

NA JEDNÁNÍ VÁS ZVOU 
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA LUKÁŠ SÝS 

A
ZPRACOVATEL PROJEKTU 

ING. ARCH. JAROMÍR KROČÁK

a především parkoviště v Mí-
rové ulici. Dne 1. 3. 2018 pro-
běhne v MěKS Vimperk od 16 
hodin veřejné projednání studie 
řešící parkování v lokalitě nové-
ho sídliště. 

Toho, co nás letos čeká, je 
hodně a nás to těší. Pod zátěží 
se ale ocitnul především odbor 
investic a údržby. A proto se 
snažíme odboru pomoci na-
příklad tím, že hledáme kva-
litní technické dozory pro výše 
uvedené stavby.

To všechno nás posune 
o řádný kus dopředu. Naším 
cílem je, aby rozvoj Vimperka 
pokračoval i dál. Proto byl zalo-
žen úplně nový odbor rozvoje 
města. Má za úkol hledat a na-
lézat nové dotační příležitosti 
pro město a úzce spolupraco-
vat s jeho vedením. 

Získaná dotace na atletic-
ký stadion nebo na podzem-
ní kontejnery jsou pro nás 
signálem, že tyto dotace lze 
získávat. Podzemní kontejnery 
budou stát ještě letos v ulicích 

Kaplířova a Pivovarská. Chce-
me opravit cesty do Výškovic, 
část cesty v Pravětíně a v Bo-
řanovicích. Pro naše osady jsou 
důležitě i dotace pro dobrovol-
né hasiče. Plánujeme, že nový 
odbor se bude zabývat jejich 
potřebami. 

V Zastupitelstvu města jsme 
učinili změnu ve vedení výbo-
ru pro rozvoj města. Tento 
výbor se za poslední 2 roky 
nesešel k žádnému jednání. 
Novým předsedou výboru byl 
zvolen radní Zdeněk Kutil. Od 
výboru se očekává aktivní prá-
ce na naplňování strategického 
plánu. Výbor pro rozvoj města 
by taktéž měl spolupracovat 
s komisí pro rozvoj areálu Vod-
ník, vyjadřovat se ke změnám 
územního plánu, řešit podněty 
občanů a veřejnosti, atd. 

Budeme rádi, když se na nás 
se svými nápady obrátíte, jsme 
tady od toho.

Děkujeme.

Rada města

2017. Na tomto jednání Zastu-
pitelstva jste mi veřejně při-
slíbil, že odpověď dostanu do 
30 dnů. Ty sice od podání mé 
žádosti (7. 11. 2017) již uply-
nuly, leč čekal jsem dál. Ne-
dočkal jsem se odpovědi ani 
do 30 dnů od urgence, ba ani 
do dnešního dne (22. 1. 2018).
Jsem přesvědčen, že infor-
mace o tom, jak se připravují 
dvě významné investice le-
tošního roku, by měla být ve-
řejně dostupná. Nerozumím 

této nečinnosti a utajování 
takto důležitých a zásadních 
informací. Jsem toho názo-
ru, že k základním pravidlům 
slušného chování a vzájemné 
komunikace patří odpovědět 
tazatelům na jejich dotazy. 
Pane starosto, věřím, že své 
jednání napravíte a požadova-
nou dokumentaci i ostatní po-
žadované informace dostanu 
obratem.

S pozdravem
Ing. Bohumil Petrášek 

Vážený pane bývalý starosto 
Bohumile Petrášku,

děkuji za Váš „otevřený 
dopis“ k něčemu, co není ani 
tajné, ani výsledkem naší ne-
činnosti. Naopak naše vedení 
radnice dělá vše pro dokončení 
projektů a zahájení staveb.

K „Areálu vodních sportů“ 
jenom následující:

Dne 8. 11. 2018 Vám bylo na 
mé vyzvání posláno vyjádření 
Ing. Michala Jančeho, vedou-
cího odboru investic a údržby 
města. To jsem považoval za 
splnění žádosti.

Vaše vyjádření – citace: „Od-
pověď zaslanou Ing. Jančem 
(Vám v kopii) dne 8. 11. 2017 
na můj požadavek ze dne 7. 11. 

2017 považuji za nepovedený 
vtip.“ Ani slovo o tom, v čem je 
ten vtip, co chybí, atd. Docela 
urážlivé. 

Jen připomínám, že jste se 
zúčastnil všech jednání, pro-
bíral jste s námi detailně celý 
projekt zastřešení „plavečá-
ku“, který byl představen au-
torem arch. Pavlem Lejskem, 
a k tomu jste se i vyjadřoval. Čili 
věděl jste o všem do detailu.

Jestli přesto považujete tyto 
informace za nedostačující, 
dne 23. 1. 2018 jsem Vám po-
klady, poskytnuté autorem, za-
slal e-mailem. 

Navíc je celý projekt na od-
boru IÚ od prosince 2017 fyzic-
ky přístupný k nahlédnutí. Této 
možnosti jste zřejmě nevyužil.

Pokud se týká zadání „Re-
konstrukce ulice 1. máje“, sdě-
luji Vám, že to bylo projednává-
no a smlouva podepsána paní 
starostkou Martanovou a Vy 
v té době jste byl členem Rady 
města. 

Prosím, obraťte se o infor-
mace zadání na ně. Projektová 
dokument ace byla předložena.

Držte nám palce.

Pavel Dvořák

Otevřený dopis starostovi města

Dobrý den, pane starosto,
město čekají v letošním roce 
dvě investice, které na dlouhou 

dobu ovlivní život ve městě. 
Jedná se o dostavbu bazénu 
a zahájení rekonstrukce ulice 
1. máje. Na obě akce se již 
podle dostupných informací 
zpracovává realizační doku-
mentace. Dne 7. 11. 2017 jsem 
Vás, mimo jiné, požádal o po-
skytnutí zadání pro projekty na 
„areál vodních sportů – druhá 
etapa“ a „rekonstrukce ulice 1. 
máje“. Bohužel jsem od Vás 
tyto dokumenty neobdržel. 
Odpověď jsem urgoval 26. 11. 
2017 a také na jednání Za-
stupitelstva města dne 11. 12. 

Vimperáci, gratulujeme 
a děkujeme. Zvítězili jste!

Umístili jste se na 1. mís-
tě v celokrajské soutěži obcí 
a měst Jihočeského kraje „Ji-
hočeši třídí odpady 2017“ v ka-
tegorii měst nad 7 000 obyvatel 
v rámci celého Jihočeského 
kraje a město Vimperk je tedy 
nejlépe třídícím městem Jiho-
českého kraje pro rok 2017. 
Dovolte mi, abych vám jménem 
odboru životního prostředí po-
děkoval za vaši snahu a zodpo-
vědný přístup ke třídění odpadů, 

protože vítězství v této soutěži 
je především vítězstvím vaším. 
Dobré třídění odpadů je jedním 
z důvodů, proč může město 
Vimperk ponechat poplatek za 
odpady i pro rok 2018 ve stejné 
výši, a to již desátý rok. V sou-
těži, kterou pořádá Jihočeský 
kraj a společnost EKO-KOM, je 
Vimperk vítězem již popáté za 
posledních sedm let.

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP
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Jaký byl rok 2017 ve Vimperku 
v oblasti životního prostředí 
a co nás čeká v roce 2018?

Rok 2017 je za námi a dovol-
te mi, jako již tradičně, abych 
uplynulý rok zhodnotil a záro-
veň se pokusil nastínit, co nás 
čeká v roce 2018. Hodnocení 
je vždy subjektivní, jistě budu 
mít jiný názor já jako úředník 
zodpovědný za správu města 
v oblasti životního prostředí 
a jiný názor bude mít občan, 
kterému jsme např. nepovolili 
pokácení stromu u jeho domu. 
Snad těch rozdílů ale nebude 
tolik a náš odbor ve vašem 
hodnocení úplně nepropadne. 
Odbor životního prostředí má 
na starosti poměrně širokou 
oblast správy majetku města 
– odpady, zeleň, dětská hřiš-
tě, mobiliář, toulavé psy. Za-
čneme od našich nejmenších. 
V loňském roce se podařilo 
vybudovat nové dětské hřiště 
v Hrabicích a přesto, že v pod-
statě po několika týdnech do-
šlo k poškození skluzavky, se 
podařilo prokázat, že poško-
zení je způsobeno především 
nekvalitním mate riálem. Vy-
reklamovaná skluzavka je již 
připravena k montáži a od jara 
bude hřiště opět sloužit dětem. 
Nemilou zkušenost jsme měli 
na hřišti v parku, kde nezná-
mí vandalové herní prvky po-
čmárali barvou a naši údržbáři 
museli věnovat mnoho času 
nápravě. Myšlenkové pochody 
těchto vandalů nikdy nepocho-
pím. V roce 2018 se naše děti 
mohou těšit zejména na „ma-
lované hry na chodníku“ a na 
novou sportovní arénu na as-
faltovém hřišti v parku. 

V loňském roce bylo velkým 
tématem ovzduší – kotlíkové 
dotace, revize kotlů, pokuty, 
kontroly domácností. Snad 
mohu konstatovat, že průběh 
byl mnohem klidnější, než jsme 
čekali. Vimperk určitě není bez 
problémů, ale je dobře, že zne-
čištění ovzduší nemusí být té-
matem číslo jedna. Přesto bych 
chtěl z tohoto místa apelovat 
na občany (zejména některé), 
aby se podívali, jak se jim kouří 
z komína a co spalují v kotli. 

Při údržbě zeleně odvedli 
opět poctivý kus práce zaměst-
nanci Městských služeb a chtěl 
bych jim za to moc poděkovat, 
ať už chlapům na sekačkách 
nebo slečně zakleknuté v záho-
nech. Myslím, že právě loňský 
rok posunul kvalitu údržby zele-
ně zase o kousek dál, zejména 

to bylo vidět u květinových vý-
sadeb v nádobách. Právě tady 
jste mohli vidět moji kolegyni, 
Ing. Tumovou, které tímto děku-
ji, protože není úplně standard-
ní, aby úřednice osobně sázela 
kytky po městě. Koncem roku 
se nám po delší době podařilo 
vyhovět požadavkům obča-
nů ze sídliště a zahájit úpravy 
svahu nad parkovištěm v Luční 
ulici. Jsou provedeny hrubé te-
rénní úpravy a v průběhu roku 
2018 bude provedeno nové 
osázení svahu tak, aby zeleň 
nepoškozovala vozidla tam 
parkující, a zároveň jsme ve 
městě obnovili kousek přírody.

Velkým tématem roku 2018 
budou pravděpodobně odpady. 
Nyní si dovolím vložit odstavec, 
který jsem zkopíroval z mého 
článku, který hodnotil rok 2016:

„Přestává být skoro novinkou 
a zajímavostí, že Vimperáci se 
opět stali vítězi soutěže „Jiho-
češi třídí odpady 2016“. Vim-
perk se stal vítězem soutěže 
o nejlépe třídící město v kate-
gorii nad 7 000 obyvatel (kon-
kurence 15 měst) již popáté 
za posledních sedm let. Tento 
úspěch Vimperáků není samo-
zřejmostí a já si ho velmi vážím 
a všem, kteří vzorně třídí, moc 
jménem našeho odboru děku-
ji.“ Je úžasné, že takto mohu 
kopírovat již několikátý rok po 
sobě – stačí vyměnit rok 2016 
za rok 2017. Snad budu kopí-
rovat i příští rok. Děkuji vám 
a věřte, že neděláte zbytečnou 
práci.

Proč budou odpady tématem 
roku 2018? V médiích se obje-
vují zprávy, že nejsou zpraco-
vatelé plastů, že Čína neode-
bírá plasty ke zpracování, že je 
zbytečné třídit, protože polovi-
na vytříděných odpadů končí ve 
spalovně. Ano, na trhu s plasty 
se situace skutečně kompliku-
je a odbyt vytříděných plastů 
k dalšímu zpracování je pro-
blematický. Nechci Vás trápit 
všemi souvislostmi, které způ-
sobují tento problém. Podívej-
me se na to raději z vašeho po-
hledu pomocí čísel za rok 2017. 
Náklady na svoz a skládkování 
1 tuny směsného odpadu jsme 
měli přibližně 1 552 Kč. Nákla-
dy na svoz a předání 1 tuny 
tříděného odpadu jsme měli ve 
výši 2 814 Kč. Příjmy za pře-
dání tříděného odpadu k dal-
šímu zpracování byly ve výši 

2 021 Kč za tunu. Zároveň si 
musíme uvědomit, že jedna 
tuna plastu zabere na skládce 
objem 40 m3, skládka se nám 
tak naplní několikanásobně 
rychleji a následně budeme 
řešit problém, kam s odpa-
dem. A že přibližně polovina 
vytříděných plastů končí ve 
spalovně? Ano, to je pravda, 
ale copak je špatné, že část 
vytříděných odpadů poslouží 
k výrobě energie? Určitě je to 
lepší, než když skončí na sklád-
ce. Musíme si též uvědomit, že 
v této polovině je i část odpa-
du, který do žlutého kontejneru 
opravdu nepatří. Představa, že 
se zpracují všechny odpady 
a v současnosti nic neskončí 
na skládce, ani ve spalovně, 
je utopickou představou někte-
rých „ekologů“. Možná by bylo 
lepší, kdyby EU přitlačila na vý-
robce obalů, abychom nekupo-
vali 10 dkg salámu zabalených 
do 20 dkg plastu a zejména aby 
byl tento obal dále zpracovatel-
ný. Ale dost úvah a zpátky do 
Vimperka. V loňském roce se 

podařilo odboru ŽP získat do-
taci na výstavbu podzemních 
kontejnerů a dalších nádob ve 
výši 85 % nákladů, konkrétně 
3 367 686,40 Kč. Předpoklá-
dáme, že do konce června 
by měly být v Kaplířově ulici 
u MP a před gymnáziem tyto 
kontejnery vybudovány, zlepší 
se tak vzhled této lokality. Do-
konce se proslýchá, že nové 
podzemní kontejnery se objeví 
v ulici 1. máje v souvislosti s její 
rekonstrukcí.

Výše uvedené skutečnosti 
tvoří jen malou část z činnos-
ti odboru životního prostředí. 
Převážnou část, téměř 90 % 
práce odboru, tvoří výkon stát-
ní správy – vydávání stanovi-
sek, povolení, souhlasů a řady 
dalších úkonů. Popisováním 
a hodnocením této práce vás 
raději ušetřím.

Na závěr mi dovolte popřát 
vám hodně zdraví a spojenosti 
v roce 2018.

Ing. Josef Kotál
Odbor životního prostředí

Místní poplatek ze vstupného
Poplatníkem je fyzická nebo 

právnická osoba, která akci 
pořádá. 

Poplatek se vybírá ze vstup-
ného na kulturní, sportovní, 
prodejní nebo reklamní akce, 
sníženého o daň z přidané 
hodnoty, je-li v ceně vstup-
ného obsažena. Poplatník je 
povinen nejpozději 5 dní před 
konáním akce ohlásit správci 
poplatku druh akce, datum, ho-
dinu a místo jejího konání, výši 
vstupného a další údaje podle 
čl. 20 OZV č. 5/2010.(www.
vimperk.cz). Zejména se jedná 
o povinnost poplatníka ohlásit 

údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu od místního poplat-
ku, ohlášení se nově vztahu-
je i na osoby osvobozené od 
placení poplatku podle zákona 
o místních poplatcích. Tato po-
vinnost je nově stanovena no-
velou zákona č. 565/1990 Sb., 
s účinností od 1. ledna 2018.

Poplatek je splatný do 15 dnů 
ode dne skončení akce. Sazby 
poplatku a osvobození jsou 
uvedeny v OZV č. 5/2010. 

Renata Lešková
Odbor školství, kultury a ces-

tovního ruchu
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Místní poplatek ze psů
Poplatníkem poplatku ze 

psů je fyzická nebo právnic-
ká osoba, která je držitelem 
psa a má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území města. 

Poplatek se platí ze psů 
starších 3 měsíců. Držitel psa 
je povinen ohlásit na fi nanč-
ním odboru ve lhůtě do 15 dnů 
vznik, zánik poplatkové povin-
nosti a jakékoli změny v ohlá-
šených skutečnostech (např. 
pořízení psa, úhyn psa, změnu 
adresy, nárok na změnu sazby 
v případě pobírání důchodu, 
který je jediným zdrojem pří-
jmu...). V případě, že nedojde 
ke splnění ohlašovací povinno-
sti, může správce daně uložit 
pokutu za nesplnění povinnosti 
nepeněžité povahy.

Poplatník je povinen ohlásit 
existenci skutečností zákláda-
jících nárok na osvobození od 
poplatku, a to nejpozději do 
konce příslušného kalendářní-
ho roku. Ohlášení se nově vzta-
huje i na osoby osvobozené od 
placení poplatku podle zákona 
o místních poplatcích. 

Sazby poplatku jsou stano-
veny Obecně závaznou vy-

hláškou č. 5/2010 (www.vim-
perk.cz) takto: za prvního psa 
v panelových domech 800 Kč, 
v ostatních domech 400 Kč, 
v rodinných domech 300 Kč, 
v osadách 100 Kč. Za psa, je-
hož držitel je poživatelem inva-
lidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, je sazba za prvního 
psa v panelových a ostatních 
domech 200 Kč, v rodinných 
domech 150 Kč a v osadách 
50 Kč. Za druhého a každého 
dalšího psa se sazba poplatku 
zvyšuje o 50 %.

Poplatek je splatný do 31. 
března kalendářního roku a lze 
jej zaplatit v hotovosti na fi nanč-
ním odboru nebo poštovní po-
ukázkou, případně bankovním 
převodem na účet města. 

Vznikne-li poplatková po-
vinnost po termínu splatnosti, 
je poplatek splatný do 15 dnů 
ode dne vzniku poplatkové po-
vinnosti.

Zdeňka Filipová
Finanční odbor

Telefon: 388 402 219

Nabídka prodeje 
dvou stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná uli-

ce) – zveřejnění záměru prodeje a stanovení způsobu výběru 
kupujícího DRAŽBA.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 578 ze dne 11. 12. 2017 
rozhodlo zveřejnit záměr prodeje dvou pozemků určených Územ-
ním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka 
SO 130“, tj. parcely KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 
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. 

Stanovení minimální požadované kupní ceny:

Pozemek Výměra Cena za m2

bez DPH
Celkem 

bez DPH
Celkem 
s DPH

KN č. 
890/116 1143 m2 637 Kč/m2 728 091 Kč  880 990 Kč

KN č. 
890/117 1379 m2 637 Kč/m2 878 423 Kč 1 062 892 Kč

Dražba pozemků se uskuteční 
7. února 2018 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Vimperk, Steinbrenerova ulice čp. 6, Vimperk (3. pa-
tro).
Bližší informace k dražbě a možnosti se jí účastnit jsou uvedeny ve 
zveřejněném záměru č. 01/01/2018 vyvěšeném od 12. 1. 2018 do 
7. 2. 2018 na úřední desce a vývěsních skříňkách MěÚ Vimperk, 
nebo na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz.

Máte zájem o kompostér?
Město Vimperk opět vyu-

žilo nabídky SMOJK (Svaz 
měst a obcí Jihočeského kra-
je), který získal dotaci na poří-
zení zahradních kompostérů, 
a získalo 100 ks těchto kom-
postérů o objemu 1 050 l. 

Vysoutěžená cena kom-
postéru (objem 1 050 l) v rám-
ci 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) spo-
luúčast na pořízení kompostéru, ta tvoří 15 % z ceny kompostéru 
– 633,44 Kč. 

Občanům budou tyto kompostéry distribuovány proti podpisu 
jednoduché smlouvy o výpůjčce. Spoluúčast občanů je 634 Kč za 
jeden kompostér. Výpůjčka bude po dobu pěti let a poté přejdou 
kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. 

Kdo může o kompostér požádat:
Občan, který umístí kompostér na pozemek v katastrálním 

území Vimperk nebo v katastrálním území jeho osad (např. 
Arnoštka, Boubská, Bořanovice…). Kompostér bude na těchto 
pozemcích umístěn minimálně po dobu 5 let.

Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 
2011 (uplynulo více jak 5 let a může žádat o nový).

Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 
2015 nebo 2016 a jeho pozemek, na kterém bude kompostér 

umístěn, má rozlohu větší 
než 600 m2 (vzhledem k ve-
likosti pozemku může dostat 
druhý).

Žadatel, který má poze-
mek větší než 600 m2, může 
dostat dva kompostéry.

Pokud máte o kompostér zá-
jem, ozvěte se nám na následu-
jící kontakty:
- písemně na adresu: Městský 
úřad Vimperk, odbor ŽP, Stein-

brenerova 6, 385 01 Vimperk 
- telefonicky: 388 402 229, 
602 527 070, Ing. Marie Hejl-
ková
- e-mail: marie.hejlkova@
mesto.vimperk.cz

V případě, že se nás rozhod-
nete kontaktovat, uveďte, pro-
sím, svoje jméno a příjmení, 
celou adresu a telefon.

Marie Hejlková, Odbor ŽP
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Mladí fotografují památky
Soutěž „Mladí fotografují 

památky“, která je určena žá-
kům a studentům základních 
a středních škol, je dnes jednou 
z největších světových akcí pro 
mladé na poli kulturního dě-
dictví. Účastníci svojí fotogra-
fi ckou tvorbou vyjádří hlavní 
myšlenky Dnů evropského dě-
dictví (www.ehd.cz). Rada Ev-
ropy stanovila pro soutěž tato 
kritéria: téma – architektonické 
dědictví, účastníci – mládež na-
vštěvující školní zařízení, věko-
vý limit – 21 let. Uzávěrka pro 
zasílání soutěžních fotografi í je 
19. 3. 2018. Účastníci vkládají 
fotografi e na webové stránky 
www.historickasidla.cz, kde 
jsou také k dispozici podrob-
né informace o soutěži. Každý 
účastník může vložit maximál-
ně 3 fotografi e.

Celá akce má podpořit zájem 
a znalosti našeho kulturního 
dědictví, podpořit znalosti his-
torických budov a zahrad, ven-
kovských a městských krajin 
uznávané památkové hodnoty 
či neobvyklé krásy. Soutěž není 
pouhou „fotografickou“ akcí, 
ale spíše zážitkem spojeným 
s uměleckým a památkovým 
dědictvím.

Vítězové národního kola 
soutěže budou slavnostně vy-
hlášeni u příležitosti Meziná-
rodního dne památek a sídel 
na Pražském hradě ve Špa-
nělském sále 17. dubna 2018 
a postupují do mezinárodní 
soutěže.

Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí Odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu

Nebraňme se ekologii, vyplatí 
se nám to

Mnozí z nás považují pojmy 
jako ekologie, společenská 
odpovědnost nebo ochrana 
životního prostředí za něco 
moderního a líbivého, s čím 
přicházejí eko-nadšenci v po-
sledních letech. 

Jde však o velký omyl, 
ochranou přírody se lidé začali 
zabývat už v průběhu 19. sto-
letí. Sice nepoužívali termíny 
„ekologie“ a „společenská od-
povědnost“, ale již tehdy si uvě-
domovali, že se krajina v Česku 
v průběhu staletí hodně změni-
la a v důsledku lidské činnosti 
na mnoha místech i značně 
poškodila. 

Osvícení šlechtici proto za-
čali na svých panstvích zřizovat 
přírodní rezervace, kde bylo za-
kázáno hospodařit a obdělávat 
půdu. Nejstarším chráněným 
územím v Česku a zároveň 
i nejstarší přírodní rezervací 
v Evropě je Žofínský prales, 
který byl vyhlášen již roku 1838 
na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevy-
stačíme jen s vyhlašováním 
chráněných území, je potřeba 
dělat víc. Firmy při svém pro-
vozu přemýšlejí, jak ušetřit 
energie, nejen z důvodu eko-
nomických, ale také proto, aby 
šetřily ubývající přírodní zdro-
je. V kancelářích svítí úsporné 
světelné zdroje, budovy dostaly 
zateplení, řada fi remních mate-
riálů zůstává jen v elektronické 
podobě, tiskneme jen to, co je 
opravdu důležité.

Stejně odpovědně se cho-
vají i města a obce. Rekul-
tivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na 
zachování linkových autobu-
sů a vlaků, nahradily veřejné 
osvětlení za úspornější světla, 
podporují  místní fi rmy, motivují 

spoluobčany k důslednému tří-
dění odpadů. Recyklace může 
pro obce znamenat důležitou 
úsporu. Zatímco netříděný od-
pad musí obec předat specia-
lizované fi rmě, která si nechá 
za jeho likvidaci dobře zaplatit, 
zpětný odběr elektrozaříze-
ní nabízejí kolektivní systémy 
zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých 
elektrozařízení a jejich násled-
ná recyklace se vyplácejí hned 
dvakrát: umožňují totiž opě-
tovně využít materiály a šet-
ří přírodní zdroje. Druhotné 
suroviny získané z recyklace 
jsou levnější, než nová těžba. 
Navíc recyklace zamezí úniku 
škodlivých látek (například rtuti 
ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro 
naše město zajišťuje již 11 let 
kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice vytváří 
hustou síť sběrných míst, při-
spívá na provoz sběrného mís-
ta, zajišťuje přepravu sběrných 
nádob do recyklační fi rmy i sa-
motnou recyklaci. Díky tomu 
ušetří město Vimperk značné 
fi nanční prostředky, které by-
chom jinak museli utratit na 
likvidaci nebezpečných odpa-
dů. 

Ročně se prostřednictvím 
kolektivního systému EKO-
LAMP podaří recyklovat kolem 
5 miliónů kusů zářivek a výbo-
jek. To představuje 25–30 kg 
toxické rtuti, která by jinak 
mohla znečistit vodu o obje-
mu téměř dvou Lipenských 
přehrad. Pomozte i vy chránit 
své zdraví a přírodu našeho 
města a nevyhazujte úsporky 
do koše.

Mapu sběrných míst
naleznete na www.ekolamp.cz.

Informace pro kulturní 
a zájmové spolky 

V roce 2017 projednala kul-
turní komise, která je poradním 
orgánem Rady města, celkem 
25 žádostí kulturních a záj-
mových spolků o přidělení in-
dividuální dotace z rozpočtu 
Města Vimperk pro rok 2017. 
Na návrh kulturní ko mise bylo 
Radou města Vimperk podpo-
řeno celkem 24 těchto žádostí 
v celkovém objemu 242 500 Kč.

Pro letošní rok má kulturní 
komise k případnému rozdě-

lení opět k dispozici celkovou 
částku 250 000 Kč. 

Zájemci o individuální dota-
ci naleznou příslušný formulář 
s názvem „Žádost o přidělení 
dotace z rozpočtu Města Vim-
perk pro rok 2018“ na webu 
města:

http://www.vimperk.cz/cz/
tiskopisy/1375/

Mgr. Zdeněk Kuncl
člen kulturní komise

Do Vimperka přijede oblíbený 
pěší cestovatel Ladislav 
Zibura

Ač je naším hlavním projek-
tem vimperský Majáles, který se 
v tomto roce uskuteční v sobotu 
19. května, neleníme ani v ji-
ných měsících. Tentokrát jsme 
vykročili z obvyklých hudebních 
vod a na 28. března jsme do 
Městského kulturního střediska 
pozvali Ladislava Ziburu, oblí-
beného poutníka, který už pro-
cestoval mnoho exotických zemí 
– všechny zásadně po svých, 
žádné autobusy nebo vlaky!

Po Turecku, Izraeli, Nepálu 
a Číně se tentokrát tento excen-
trický cestovatel vydal probádat 
Arménii, Gruzii a Náhorní Ka-
rabach. Během několika týdnů 
toho zažil opravdu mnoho – za-
bloudil na minové pole, zachránil 
ztracená štěňátka nebo si s míst-
ními uhnal otravu alkoholem. 

S každou situací si ale nakonec 
dokázal poradit, a proto se na 
něj můžeme těšit i ve Vimperku! 
Rozhodně ale nečekejte popisy 
historie nebo památek, cestova-
telská projekce Ladislava Zibury 
je plná humoru, lidských příběhů 
a lidové moudrosti.

Vstupenky jsou k dostání pří-
mo v MěKS Vimperk, v hotelu 
Zlatá hvězda nebo v síti GoOut.
net. Doporučujeme s jeji ch po-
řízením příliš neváhat, Ladisla-
vovy projekce bývají pravidelně 
vyprodány a jinak tomu pravdě-
podobně nebude ve Vimperku. 
Co nevidět se rozjede také 
předprodej na samotný Majá-
les, o tom vás budeme včas 
informovat.

Šimon Blaschko 
MISSION Vimperk, z. s.
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Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická Vimperk

Čtyři tituly z Mistrovství ČR v lyžování a tři nominace 
na mistrovství světa

Ve dnech 12.–14. 1. 2018 
proběhlo v Novém Městě na 
Moravě domácí šampionát ČR 
v běžeckém lyžování doros-
tu a juniorů. Po dvou titulech 
získala Barbora Havlíčková 
a Tomáš Kalivoda. Dařilo se 
i dalším našim žákům. Stříbr-
nou a bronzovou medaili získal 
Šimon Pavlásek, pro bronzo-
vou medaili si dojel také Jiří 
Mánek a Samuel Jirouš, dvě 
čtvrtá místa získala Adéla No-

váková.
Výbornými výsledky na 

mistrovství republiky a v před-
cházejícím průběhu sezóny 
si Barbora Havlíčková, Tomáš 
Kalivoda a Jiří Mánek zajistili 
nominaci na juniorský světo-
vý šampionát, který se koná 
od 28. ledna do 3. února 2018 
ve švýcarském Gomsu, což je 
obrovský úspěch vimperského 
lyžování.

Mgr. Jan Heřta

Pohled rodilé mluvčí z USA
V Americe je školský systém-

velmi nevyrovnaný a jeho úro-
veň závisí na regionu, kde žije-
te, demografi i, velikosti města 
a na jeho fi nančních prostřed-
cích. Každé dítě by mělo mít 
přístup ke kvalitnímu vzdělání, 
ale ve Spojených státech tomu 
tak není. V USA jsou v malých 
městech jako Vimperk (počet 
obyvatel 10 000 a méně) ty 
nejchudší školy s nízkým pro-
centem studentů přijatých na 
vysoké školy. Většina dobrých 
škol se přesunula do větších 
měst, ale kvůli špatné veřejné 
dopravě, pracovní vytíženosti 
rodičů, ceně benzínu a dlou-
hé době strávené dojížděním 
nemají studenti jinou možnost 

než navštěvovat školu v místě 
bydliště. Od začátku jsou tak 
předurčeni k neúspěchu.

Má snaha změnit americký 
školní systém byla prvotním im-
pulsem, který mě přiměl zažá-
dat naše ministerstvo školství 
o stipendium a jet do České 
republiky učit angličtinu. Chtě-
la jsem získat více informací 
o vzdělávacím systému v jiné 
zemi. Já i moji američtí kolego-
vé jsme zjistili, že české školství 
je slušně fi nancováno českým 
státem a kvalita vzdělávání je 
v celé zemi srovnatelná.

Ve Vimperku jsem našla sku-
pinu obětavých učitelů a aktiv-
ních a inteligentních studentů. 
Všichni mě zde velice laskavě 

přijali. (To byl také důvod, proč 
jsem se letos na podzim do 
Vimperka na čas vrátila.) Vi-
děla jsem, že učitelé na vim-
perském gymnáziu jsou vždy 
ochotni studentům pomoci, 
 a udivilo mě množství času, 
který nad rámec běžných ho-
din věnují sportovcům (učitelé 
v USA jsou tak pracovně přetí-
ženi, že nemají na zvláštní kon-
zultace čas). Škola se také sna-
ží poskytovat studentům nové 
a zajímavé možnosti, například 
se účastnili projektu Edison 
a několik absolventů vytvořilo 
projekt Inventa, platformu, kte-
rá pomáhá studentům zapojit 

se do mezinárodních projektů 
pro mladé lidi.

Díky tomu, že jsem měla 
šanci jeden školní rok pra-
covat jako English Teaching 
Assistant na gymnáziu ve 
Vimperku a sledovat vzdělá-
vání ve vaší zemi zblízka, jsem 
dospěla k názoru, že Amerika 
se od České republiky a zbytku 
Evropské unie potřebuje učit, 
co se týče systému veřejného 
školství.

Teal Soleil Vickrey (vyuču-
jící anglického jazyka na G 

a SOŠe Vimperk ve školním 
roce 2016–2017)

Základní škola
T. G. Masaryka

 Charitativní sbírka pro opuštěná zvířátka
Čtvrtým rokem probíhala na 

ZŠ TGM Vimperk charitativní 
sbírka. Akce byla vyhlášena při 
předvánočním programu školy 
10. prosince 2017. Žáci 7. A při 
ní představili možnosti pomo-
ci opuštěným zvířátkům ve 
Vimperku a okolí. Děti a jejich 
rodiče mohli přispět fi nančně 
anebo prostřednictvím granu-
lí, konzerv, pamlsků, hraček, 
dek, atd. Vše potřebné přiná-
šeli dobrovolníci do školy od 11. 
do 15. 12. 2017. Po Vánocích 
si převzala vybrané prostředky 

paní Marie Hejlková z odbo-
ru životního prostředí. Peníze 
(4 270 Kč) budou použity pro 
dva jezevčíky – Čerta a Dara – 
kteří jsou ve vimperském útulku 
od léta a potřebují veterinární 
vyšetření a prostředky pro 
léčbu. Krmivo a ostatní dary 
využije kromě zdejšího psího 
útulku také zvířecí azyl v Zá-
hoří u Písku. 

Děkujeme všem, kteří se i le-
tos rozhodli přispět. Moc si toho 
vážíme. 

Alžběta Rückerová

Poděkování
Chtěli bychom velmi podě-

kovat organizátorům této cha-
ritativní sbírky a všem, kteří 
jejím prostřednictvím přispěli 
ke zlepšení životních pod-
mínek opuštěných zvířat. Ve 
Vimperku bude tato pomoc 
konkrétně sloužit zatoulaným 
a opuštěným psům. Finanční 
částka 4 270 Kč, která byla 
při této akci vybrána, putovala 
na účet „jezevčíci“. Jedná se 
o dva starší psy, kteří osiřeli, 
když jim zemřela jejich panič-
ka, která byla rovněž bez do-

mova. V současné době jsou 
oba jezevčíci v dočasné péči 
u paní Nedvědové z Vimperka, 
které touto cestou rovněž veli-
ce děkujeme. Finance budou 
použity na veterinární vyšetření 
a léčení obou psů. Část mate-
riální sbírky jsme věnovali paní 
Stejskalové z Vimperka, která 
pomoc předá do Zvířecího azy-
lu Sirius v Záhoří u Písku. 

Ještě jednou vám všem vel-
mi děkujeme.

Marie Hejlková, Odbor ŽP 
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současných prostor. 7. ledna 
2016 pořádalo Rádio Epigon 
první čtyřiadvacetihodinové vy-
sílání. Druhá čtyřiadvacítka pro-
běhla 2. června 2017 a třetí po 
půl roce 2. prosince 2017.

Za celou dobu vysílání se 
ve studiu vystřídala celá řada 
našich amatérských, leč svým 
způsobem naprosto profe-
sionálních moderátorů: Marek 
„Mára“ Petráš, Pepa „Baky“ 
Bakule, Adam Hanus, Iva Had-
ravová-Krejsová, Pavel Česal, 
Václav „Kráťa“ Kratochvíl, Mi-
chal Havlíček, Martin Eckert, 
Mirek „Ital“ Jindra, Honza „Ho-
dor“ Heřman, František „Fanta“ 
Martan, Adélka „Áďa“ Boldová, 
Vláďa Košátko, Zbyněk „Pytlík“ 
Kytlica, Petr „Volda“ Voldřich, 
Filip „Kachna“ Zelinka, David 
„Dejf“ Vintr, Pavel Láníček.

V současné době je Rádio 
Epigon dynamicky se rozvíjející 
stanicí s celosvětovým pokrytím, 
protože si nás můžete naladit 
stejně na pláži v Thajsku jako 
na výzkumné základně South 
Pole v Antarktidě nebo třeba na 
mezinárodní stanici ISS. Máme 
zjištěno, že nás poslouchají 
(pochopitelně tajně) i v tajemné 
„Area 51“. Rádio Epigon je tu 
pro vás a jsme tu s vámi. Stačí 
nás jen „naladit“ na našem webu 
www.epigon.info. 

Rádio Epigon

Internetové rádio Epigon spus-
tilo svůj první zkušební stream 
z domova mládeže v Brantlově 
ulici č. p. 244 (dnešní restaurace 
Svatý Rafael) 8. června 2011, ale 
vysílání ze studia mohli poslu-
chači poprvé naladit 21. června. 
Prvním vysíláním posluchače 
provázela dnes už ikonická dvo-
jice Mára a Baky. Za to, že rádio 
vůbec vzniklo, vděčíme panu 
řediteli Ing. Lubomíru Pichlerovi 
a mistru odborné výchovy Zdeň-
ku Kajerovi. O vybavení našeho 
studia se postaral provozní ve-
doucí televizního studia Epigon 
Petr Krejsa. Mentorkou vysílání 
byla vychovatelka domova mlá-
deže, paní Yveta Škvrnová.

V březnu roku 2015 došlo 
k přestěhování rádia do dočas-
ného studia v Nerudově ulici. 
Zhruba po dvou měsících se rá-
dio znovu stěhuje, tentokrát do 
budovy domova mládeže v Ne-
rudově ulici. 24. listopadu 2016 
spouští Rádio Epigon webkame-
ru, aby se každý mohl podívat, 
jak to u nás vypadá, a hlavně, jak 
vypadáme my. 21. června 2017 
proběhlo přestěhování rádia do 

Předvánoční vystoupení 
2017

I v letošním školním roce si 
žáci naší školy připravili tradič-

 Krajské fi nále ve fl orbalu

Velkého úspěchu dosáhli 
žáci naší školy v krajském fi ná-
le turnaje ve fl orbalu v Kaplici. 
V konkurenci sedmi nejlepších 
týmů jednotlivých okresů na-
šeho kraje ve vzájemných zá-
pasech neztratili ani jeden bod 
a obdrželi pouze dvě branky. 

Suverénně si tím vybojovali 
postup na kvalifi kaci o republi-
kové fi nále, která se uskuteční 
dne 24. 1. 2018 v Plzni. Tým 
tvořili: L. Sýs, M. Willmann, 
T. Koška, P. Benda, F. Potůček, 
M. Hejtmánek, J. Bašta, J. Uh-
lík, R. Juřík.

 Zvířecí rekordmani

Čtvrťáci se po vánočních 
prázdninách vypravili do NP 
Šumava na výchovný program 
Zvířecí rekordmani. V čem mo-
hou být zvířata rekordmany? 
Ve výšce, kdo je nejrychlejší, 
největší, nejmenší, nebo na-
příklad kdo má nejvíc nohou.

A tak se děti dozvěděly o re-
kordmanech z říše zvířat z ce-
lého světa, ale především od 

nás ze Šumavy. Tak například 
nejmenší savec na Šumavě je 
rejsek, největší los. Nejrych-
lejší dravec je sokol, nejvíce 
nohou má mnohonožka. Na 
procvičení hrály děti zajímavé 
hry. Zkusily si třeba, kolik práce 
dá datlovi nakrmit svá mláďata. 
A jak je to vlastně s tím jeho 
hodně dlouhým jazykem.

Mgr. Jarmila Machová

Návštěva LDN ve Vimperku

V pondělí 18. 12. 2017 jsme 
s žáky II. stupně ZŠ praktické 
navštívili Léčebnu dlouhodobě 
nemocných ve Vimperku. Přišli 
jsme babičky a dědečky potě-
šit s pásmem vánočních písní 
a básní. Tato návštěva nebyla 
rozhodně první ani poslední, 
s klienty LDN se setkáváme 
pravidelně o Vánocích, Veli-
konocích a u příležitosti Dne 
matek. Tohoto vystoupení se 
zúčastnili: Marie Rozálie Čon-
ková, René Giňa, Sandra Bílá, 
Tomáš Kloc, Nikolas Alois 

Šefrany a Dominik Procházka. 
Všichni žáci odvedli perfektní 
výkon, za který byli náležitě 
odměněni potleskem. Některé 
babičky dojali až k slzám. Poté 
žáci předali klientům LDN malé 
dárečky a přáníčka, na oplát-
ku obdrželi balíčky s ovocem 
a sladkostmi. Nakonec jsme si 
všichni společně za kytarového 
doprovodu zazpívali. Již nyní 
se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová
třídní učitelka 

ní prezentaci své práce v nej-
různějších oblastech od sportu 
přes hudbu a divadlo až po cizí 
jazyky. Stejně jako v minulém 
roce bylo letos vystoupení 
odehráno dvakrát – ve středu 
20. 12. a ve čtvrtek 21. 12. 2017 
– vždy před zaplněným sálem 
MěKS V imperk.

Záznam celého vystoupe-
ní naleznete na našem webu 
www.zsvimperk.cz ve video-
kronice.

František Martan, žák 4. ročníku

Mgr. Michal Kolafa

Mgr. Jan Líkař
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 Vánoční pexeso 21. 12. 2017

Dne 21. 12. 2017 proběhl již 
7. ročník oblíbeného vánoč-
ního pexesa, kdy se utkávají 
zastupitelé města s vítězi škol-
ních kol. V letošním roce nás 
reprezentovali René Giňa, Ni-
kolas Šefrany a Tomáš Kloc. 
Soupeři byli pan starosta Mgr. 
Pavel Dvořák, místostaros-
ta pan Lukáš Sýs a za odbor 
školství kultury a cestovní-
ho ruchu Mgr. Zdeněk Kuncl.

Za vůně cukroví a čaje proběh-
lo klání, kde větší úspěšnost 
měli žáci naší školy. O vítězství 
po nerozhodném výsledku bo-
jovali Nikolas Šefrany a Tomáš 
Kloc, loňský vítěz. Štěstí bylo 
nakloněno Nikolasovi Šefrany-
mu a ten se stal celkovým vítě-
zem vánočního klání v pexesu.
Děkuji všem soutěžícím za 
milé, příjemné a regulérní klání 
a těšíme se na další ročník.
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Praktická škola

Rok 2017 v knihovně
Během loňského roku byl 

v knihovně instalován nový 
webový knihovnický program 
Tritius, který zlepšil komunikaci 
se čtenáři. Nyní mají uživatelé 
možnost sledovat novinky knih 
pomocí on-line katalogu, knihy 
si rezervovat, nebo si prodlu-
žovat svou výpůjční dobu z po-
hodlí domova. 

Knihovna zprovoznila nové 
webové stránky na www.
knihovna.vimperk.cz, kde na-
leznete základní informace 
o dění v knihovně.

Během roku bylo v dětském 
oddělení spuštěno půjčování 
deskových her. Pokud by vám 
doma nějaké stolní hry přebý-
valy, darujte je, prosím, knihov-
ně, budou jistě dobře využity.

V roce 2017 uspořádala 
knihovna 79 vzdělávacích i kul-
turních akcí, kterých se zúčast-
nilo 7 188 návštěvníků.

Knihovna má 1 026 registro-
vaných čtenářů, kteří si u nás 
vypůjčili 38 620 sv. knih a pe-
riodik. Z toho 28 609 sv. v do-
spělém oddělení a 5 717 sv. 
v dětském oddělení.

Knihovnu během roku na-
vštívilo 18 777 čtenářů.

V roce 2017 bylo nakoupeno 
1036 nových knih.

Dospělé oddělení, které 
zprostředkovává Meziknihovní 
výpůjční službu, kladně vyřídilo 
105 požadavků z jiných kniho-
ven ČR a půjčilo jiným knihov-
nám 72 sv. knih.

Všechny tyto výpůjčky se re-
alizují přes Českou poštu.

V tomto roce bychom chtěli 
rozšířit nabídku služeb pro naše 
čtenáře o půjčování e-knih a au-
dioknih.

Také jsme připravili řadu be-
sed se spisovateli, za všechny 
bych chtěla jmenovat setkání 
s autorem historických romá-
nu, panem Vlastimilem Vond-
ruškou a určitě zajímavá bude 
i beseda s fotografem Petrem 
Horálkem spojená s výstavou 
velkoformátových fotografií 
hvězdného nebe. Připraven je 
i cyklus besed pana PhDr. L. 
Čepičky k výročí republiky.

V dětském oddělení mohou 
děti soutěžit ve sbírání perel 
i v letošním roce a těšit se opět 
na vánoční bazárek. Pokud 
byste chtěli knihovně pro děti 
darovat drobnosti do bazárku, 
obraťte se, prosím, na vedoucí 
knihovny. V roce 2017 se soutě-
že zúčastnilo 73 dětí a nasbíraly 
celkem 561 perel, tj. tolik přečte-
ných knih. Nejlepšími sběrateli 
byli ve svých kategoriích Adriana 
N. Huříková (24 perel), Vojtěch 
Černý (40) a Antonín Muchl (50).

I na rok 2018 připravila 
knihovna řadu soutěží, vý-
stav, besed a oblíbenou akci 
s přespáním v knihovně „Noc 
s Andersenem“.

Pokud je pro vás naše nabíd-
ka zajímavá, neváhejte a při-
hlašte se do knihovny i vy.

Vánoční besídka 21. 12. 2017

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se 
konala vánoční besídka. Ta 
proběhla v tělocvičně školy 
za účasti starosty města Mgr. 
Pavla Dvořáka a místostarosty 
Lukáše Sýse. Žáci pod vede-
ním svých pedagogů před-
vedli téměř hodinový program.
Nejprve zástupkyně ředitele 
paní Helena Švehlová ve vy-
zdobené tělocvičně u vánoční-
ho stromu přivítala hosty – sta-
rostu Mgr. Pavla Dvořáka, mís-
tostarostu Lukáše Sýse a rodiče 
žáků. Poté se představili se 
svým pásmem koled a básniček 
žáci 1. stupně ZŠ praktické a ZŠ 
speciální: Andrejka Papouš-
ková, Jessica Bledá, Zdena 

Bledá, Tony Bledý, Sebastián 
Moflár, Aleš Hamburg, Niko-
las Völgyi a Marie Völgyiová.
Následovalo vystoupení žáků 
II. stupně ve složení René 
Giňa, Marie Čonková, Sand-
ra Bílá, Tomáš Kloc, Nikolas 
Šefrany a Dominik Procházka. 
Ti nám za doprovodu kytary 
zazpívali a zarecitovali vánoč-
ní písně, koledy a básně. Zá-
věrečné taneční vystoupení 
patřilo opět žákům 1. stupně.
Na závěr jsme si všichni u vá-
nočního stromu rozbalili dáreč-
ky, které nám přinesl Ježíšek. 
Celá akce se vydařila a všichni 
jsme odcházeli plni krásných 
zážitků a dojmů.

Randez-vous
Sérii letošních oblíbených 

„Rendez-vous“ v Městské 
knihovně zahájilo velice zajíma-
vé, ale hlavně poučné dostave-
níčko s dlouholetou zdravotnicí-
-záchranářkou Zdenou Rittero-
vou, které se konalo ve středu 
17. ledna od 17 hodin v oddělení 
pro dospělé čtenáře. Zdena Rit-
terová poradila přítomným, jak 
si pomoci sám v nepříznivých 
situacích, jak se zachovat při 
srdečních a mozkových přího-

dách nebo při poskytování první 
pomoci. Zdůraznila, že velice dů-
ležitá je vyvážená strava, aktivní 
pohyb, duševní aktivity, rodinná 
pohoda, poukázala na škodlivost 
kouření, alkoholu nebo užívání 
drog. Seznámila také s bylinami 
a rostlinami, které pomáhají od-
straňovat stres a různé neduhy. 
Poradila i cviky, které uleví od 
bolestí páteře, kloubů a pohybo-
vého ústrojí. Kdo přišel, nelitoval!

Jaroslav Pomezný Iveta Škvrňová

Olga Juřicová
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Jarní prázdniny s DDM ve Vimperku

PONDĚLÍ 5. 3. 2018 
od 8:30 do 15:00 hodin
DEN HER A TVOŘENÍ
s sebou: přezůvky, pití, svači-
nu; zdarma, kontaktní osoba: 
Jitka Martanová
ÚTERÝ 6. 3. 2018 
VÝLET DO PÍSKU 
Program zájezdu: 
odjezd: v 8:45 hodin z parkoviš-
tě před DDM
návrat: v 15:00 hodin na parko-
viště u DDM
navštívíme: interaktivní výstavy 
v galerii Sladovny
MRAVENIŠTĚ
DĚTI LVÍ SRDCE 
Děti Lví srdce jsou dobrodruž-
ným divadelním představením, 
v němž hrají hlavní role přede-
vším (většinou dětští) návštěv-
níci. Ti pomohou dvojici lekto-
rů-herců na cestě za přemo-
žením vládce, který zotročuje 
a ničí, tyrana.
Celé představení provází efekt-
ní animace kombinované s po-
hybovými senzory. Herci půso-
bí v roli průvodců, kteří dopro-
vodí děti napříč příběhem. Je 
to poprvé, kdy Sladovna takto 
intenzivně pracuje s digitálními 
technologiemi.
cena: 300 Kč
Nutno přihlásit se předem na 
telefon: 605 370 746, vyplnit 
písemnou přihlášku
kontaktní osoba: Jitka Martano-
vá
STŘEDA, ČTVRTEK 
7.–8. 3. 2018 
VÝPRAVA DO STOŽCE
Program:
Návštěva informačního centra 
Šumavského národního parku, 
ubytování tamtéž, program při-

pravený informačním centrem 
– pobyt v přírodě, hry, večerní 
překvape ní.
V ceně je zahrnuto jízdné, po-
platky za program, ubytování 
7. 3. 2018 – oběd, večeře, pitný 
režim
8. 3. 2018 – snídaně, oběd, pit-
ný režim
cena: 500 Kč 
Nutno přihlásit se předem na 
telefon: 605 370 746, vyplnit 
písemnou přihlášku na akci,
omezený počet účastníků
kontaktní osoba: Jitka Marta-
nová
STŘEDA 7. 3. 2018  
od 8:30 do 15:00 hodin
DEN HER A VAŘENÍ
s sebou: přezůvky, pití, svači-
nu; cena: 40 Kč, kontaktní oso-
ba: Jitka Martanová
ČTVRTEK 8. 3. 2018 
od 8:30 do 15:00 hodin
dopoledne: návštěva místní 
knihovny „březen, měsíc čte-
nářů“, zdarma
odpoledne: tvořivá dílna, výro-
ba přání pro maminku, kontakt-
ní osoba: Jitka Martanová
PÁTEK 9. 3. 2018  
od 8:30 do 13:00 hodin
PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZ-
KA K ŠUMAVOUSOVI, 
DESKOHRANÍ
s sebou: přezůvky, pití, svači-
nu; zdarma, kontaktní osoba: 
Jitka Martanová
Na všechny akce je nutno se 
předem přihlásit do 28. 2. 2018 
na telefon: 605 370 746
kontaktní osoba: Jitka Marta-
nová
Bližší informace a přihlášky 
na akce můžete získat přímo 
v DDM Vimperk.

Žáky ZUŠ čekají soutěže

V únoru a v prvních břez-
nových dnech probíhají v naší 
škole třídní koncerty učitelů 
hudebního oboru a někteří naši 
žáci se účastní soutěží ZUŠ. 
Po školních kolech přichází na 
řadu kola okresní, z nichž to 
s největším počtem účastníků 
bude pořádat i naše škola. Ve 
čtvrtek 1. 3. se v naší škole 
setkají žáci hrající na příčnou 
fl étnu, klarinet, saxofon, hoboj 
či fagot. O den později, tj. 2. 3., 
se před soutěžní porotou před-

staví mladí muzikanti ve hře na 
zobcovou fl étnu a všechny de-
chové nástroje žesťové. Během 
obou dnů se v naší škole vystří-
dá na 100 mladých hudebníků 
z pěti základních uměleckých 
škol našeho okresu. Soutěž je 
veřejně přístupná. Pokud bude-
te mít čas, přijďte si poslech-
nout hudební mládí a podpořit 
žáky naší školy. 

Mgr. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ 
Vimperk

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA

Přespání v DDM Vimperk a deskohraní

Dům dětí a mládeže ve Vim-
perku nabídl 19.–20. 1. 2018 
večer plný zábavy a desko-
vých her. Třicet dětí z Vimper-
ku a okolí mělo možnost se se-
známit s pravidly nových des-
kových her, např, Mino Tauri, 
Quickomino, Callisto, Cortex, 
Rummikub, Mon Stars, Honey-
combs, Kapka rosy…

Soutěživost a hravost se po-
stupně přenesla na všechny 
hráče, kteří museli zapojit svoji 
pozornost, postřeh a logické 
myšlení.

Součástí akce bylo také 
kreativní malování na obličej, 

předvedení pokusů, které jsou 
náplní nového kroužku v DDM 
s názvem Hokus, pokus. Ve-
čer byl zakončen pohádkou 
a přespáním v DDM.
Čas vymezený na tuto akci 

rychle uběhl a především nás 
těší, že se naplnil námi očeká-
vaný záměr, aby děti smyslu-
plně vyplnily čas a měly příleži-
tost navázat nová kamarádství.

Za pomoc při této akci dě-
kujeme za pomoc Š. Havrdo-
vé, L. Hovorkové, L. Tesařové, 
D. Muchlové, B. Fürbachové. 

Eva Kubišová 
Jitka Martanová 

Koncerty ZUŠ v únoru

5. 2. 16:30
Třídní koncert žáků Jany Zíko-
vé – klavír, orchestrál sál
6. 2. 17:00
Třídní koncert žáků Pavla Kol-
dinského a Jana Kopfa – bicí,  
el. kytara, orchestrální sál
7. 2. 17:00
Třídní koncert žáků Barbory 
Švarcové – zpěv, orchestrální sál
14. 2. 16:30
Třídní koncert žáků Ivana Bo-
reše – el. kytara, kytara, kon-
certní sál
14. 2. 17:00
Třídní koncert žáků Magdalény 
Malíkové – klarinet, saxofon, el. 
klávesy, orchestrální sál
15. 2. 16:30
Třídní koncert žáků Karla Škvr-
ny a Jana Hrdličky – žestě, 
 orchestrální sál

20. 2. 16:30
Třídní koncert žáků Martina 
Vališe – žestě, zobcová fl étna, 
orchestrální sál
21. 2. 16:30
Třídní koncert žáků Lenky Vali-
šové – zobcová a příčná fl étna, 
orchestrální sál
26. 2. 17:00
Třídní koncert žáků Heleny 
Szpukové – kytara, violoncello, 
orchestrální sál
28. 2. 16:00
Třídní koncert žáků Hedviky 
Vavříkové – housle, koncertní 
sál 
28. 2. 17:00
Třídní koncert žáků Petry Vali-
šové a Pavla Vališe – zobcová 
a příčná fl étna, fagot, klarinet, 
saxofon, orchestrální sál
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Únor 1948 – vítězství 
pracujícího lidu

Teď a tady. To je autentická 
výpověď kronik. Někdy se nám 
zdá, že tradovaný obraz dějin se 
téměř v ničem neshoduje s tím, 
jak ony dny viděli současníci. 
Při pročítání vimperských kronik 
nenaleznete mnoho záznamů, 
které by vám prozradily, co se 
vlastně dělo. A tak jen pár stříp-
ků nastíní, jak zde tepaly dějiny 
po únoru 1948.

Ježto byla prokázána 
u některých občanů vina vy-
plývající z jejich protistátních 
a protikomunistických výroků, 
bylo proti nim zakročeno ze 
strany Místního národního 
výboru, resp. Akčního výbo-
ru Národní fronty a provinilci 
z velké části zbaveni svých 
posic v úřadech a vyhoštěni 
z našeho pohraničí. 

Jistí občané se provinili pro-
ti stávajícímu řádu a protistát-
ními skutky, příkladně nedovo-
leným přechodem státních 
hranic do Německa, úklady 
proti ČSR, takže jim byl zan-
echaný nábytek a jiné svršky, 

získané jimi jako konfi skát po 
Němcích, odňat a př idělen 
osobám státně spolehlivým 
a zasloužilým, pracujícím ve 
Vimperku.

Okresní sekretariát komuni-
stické strany Československa 
soustřeďuje svou agendu do 
domu čp. 6 město a svou práci 
zintenzivňuje.

Politická situace v přehle-
du není v městě taková, jaká 
by měla býti a jak bychom 
si ji představovali. Vysvítá 
to jednak z činnosti složek 
Národní fronty a mimo to také 
z neúčasti a nezájmu obyva-
telstva o akce MNV a schůze, 
pořádáme-li hovory s lidem. 
Po straně pak si libuje občan-
stvo v kritice MNV nepříznivé 
a z pohodlnosti se na schůze 
pro ně užitečné nedostavuje. 
Zato posedávání v hospodách 
a i v soukromí při hře v karty 
a pití často nezdravého 
množství alkoholických nápo-
jů kvete.

Sv. Rafael – Brantlova čp. 244
Na dobových pohlednicích, 

starých bezmála nebo už více 
než sto let, vedla od náměstí 
směrem ke dvěma statkům – 
Brantlhof a Rippelhof – a nad 
údolím Volyňky (nebo chcete-li 
Třeštilky) pouze cesta, třebaže 
na tu dobu už poměrně široká. 
Kolem ní později vyrostla stro-
mová alej a v polovině dva-
cátých let také budova, která 
vzhledem ke svému umístění 
a tehdy ještě nezalesněným 
svahům byla viditelná už zda-

leka. V roce 1926 pojala fi rma 
Johann Steinbrener bohulibý 
záměr vybudovat na trochu od-
lehlém, ale klidném a slunném 
místě nad tehdejším Stifterovým 
parkem objekt, který by slou-
žil jako zotavovna a exerciční 
dům především pro zaměst-
nance fi rmy, ale nejen pro ně. 
V roce 1927 byla stavba ho-
tova a do domu, nazvaného 
Svatý Rafael, přicházejí člen-
ky řádu Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského, aby se 
ujaly provozu. Sestry tohoto 
řádu nebyly ve Vimperku ne-

známé, vždyť zajišťovaly také 
chod hrabického sirotčince. 
Na průčelí domu směrem do 
údolí se z dálky vyjímal nápis 
St. Rafael a dobová reklama 
z 30. let hovořila následovně: 
„750 metrů nad mořem. Hlav-
ní fronta obrácená k jihu. Do-
cela prosto silničního prachu. 
Les v bezprostřední blízkosti. 
Hodí se výborně k zotave-
ní tělesnému a duševnímu.“
Výrazným zásahem do provo-
zu zotavovny se udál na pod-
zim roku 1938. V souvislosti 
se začleněním Vimperka do 
území Německé říše a jeho 
vojenským obsazením na za-
čátku října téhož roku byla bu-
dova zabavena, řádové sestry 
musely během několika hodin 
objekt opustit, přičemž jim bylo 
dovoleno vzít si s sebou pouze 
osobní věci a vybavení domov-
ní kaple. Z budovy zmizel nápis 
St. Rafael, byl nahrazen jiným 
– Kreisschule der NSDAP. Na-
cistické straně posloužil tedy 
jako okresní školicí středisko. 
Po skončení druhé světové 
války se budova už nevrátila 
ke svému původnímu účelu. 
Od roku 1947 byla internátem 
Obchodní školy (akademie), 
později Gymnázia a Střední 
ekonomické školy a nabízela 
ubytovací a stravovací kapa-
city. Po roce 2000 přešla pod 
správu Střední školy Vimperk, 
Nerudova 267. Po zateple-
ní budovy byla 3. října 2016 
v jejích prostorách otevřena 
školní restaurace „Sv. Ra-
fael“, která je dnes dodnes. 
Řádové sestry dnes připomíná 
velký náhrobek na hřbitově pod 
kostelem.

Mgr. Roman Hajník
Foto archiv autora

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ   KRONIKA 

St. Rafael se změněným nápisem za 2. světové války

St. Rafael na dobové pohlednici 
z 2. pol. 30. let

Wolfgang Jileček

INFORMACE O AKCÍCH A AKTIVITÁCH V RÁMCI 
OSLAV VÝROČÍ SPOJENÝCH S „OSMIČKOVÝM 

ROKEM“ NAJDETE NA www.100let.vimperk.cz
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Do Vimperka jste s rodiči při-
šla v roce 1936, ale hned po 
dvou letech jste museli město 
nedobrovolně opustit...

Táta byl učitel, menšinový. 
Pomáhal zakládat české men-
šinové školy v okolí, a tak byl 
Němcům trnem v oku. Proto 
jsme museli v roce 1938 odejít. 
Byly mi tři roky, tak si toho moc 
nepamatuji. Jen že nás dědeček 
na žebřiňáku v noci stěhoval do 
Čkyně. 

Kde jste tam bydleli?
Pro uprchlíky tam postavili 

dům, kterému se dodnes říká 
„uprchlák“. My jsme ale bydle-
li u Koubů. Nábytek jsme měli 

uskladněný na půdě a rodiče 
museli mít v posteli mezi se-
bou lavor, protože jim pršelo do 
postele. Po roce jsme se pak 
stěhovali do novostavby k Vác-
lavíkům. Pamatuji se, že když 
přišli Američani, vítala jsem je 
cukrovím. Válečným, bez más-
la a s minimem cukru.

Po válce jste se opět vrátili?
Nejdříve se vrátil otec, který 

nastoupil jako učitel hned prv-
ního září. My jsme se stěhova-
li do domu, ve kterém bydlíme 
dodnes, ale až v říjnu, protože 
zde sídlilo velitelství nějaké 
roty americké armády. Před 
tím tu bydlel německý učitel, 

 OSM OTÁZEK PRO . . .  který snad padl u Sevastopo-
lu.

Přeskočme tři roky a zastav-
me se u února 1948. Jak si na 
tu dobu vzpomínáte?

Chodila jsem do dnešní 
„Masaryčky“. I táta tam učil. 
Ono se toho navenek tolik 
převratného nedělo. Nebo spí-
še bylo krátce po válce a lidi 
tady v pohraničí byli zvyklí na 
změny a zmatky a revoluční 
události. Taky jsem byla hol-
ka a o spoustě věcí neměla 
tušení. Ale to víte, že jsme za-
znamenali takový divný strach 
u lidí. O spoustě věcí se šuška-
lo, doma nám říkali, že o tom 
či onom nesmíme mluvit. Na 
ruštinu jsme měli jako učitele 
Ozarčuka. Byl to myslím Rus. 
Žil tu s rodinou. A najednou 
zmizel. Nikdo neví kam a proč. 
Prostě v pátek nepřišel do ško-
ly, byt byl prázdný. Ve škole se 
to přešlo mlčením. 

A onen velký proces v „Liďá-
ku“

Byl to velký proces. Farář 
Wolfgang Jileček nás měl na 
náboženství. Dostal pět let. 
Manžel paní Vondráškové, kte-
rou jsme znali, dostal doživotí. 
Byly navrženy i tresty smrti. 
Vyšlo o tom několik knížek. 
Pana Hurta, co bydlel kousek 
odtud, chtěli zatknout v parku, 
ale podařilo se mu utéci. Jeho 
rodina se pak musela odstěho-
vat. Mladí kněží, Fořt a další, 
utekli za hranice. U Vodníku se 
našly nějaké mrtvoly a chtěli 
to na ně hodit. Hned několik 
lidí je varovalo, a proto na nic 
nečekali a utekli. Takže on to 
byl shluk událostí, které jsme 
všichni vnímali, ale nemluvili 
o nich. Nebo jen šuškandou, 
ne veřejně.

A ve škole?
Pamatuji se, jak jeden učitel 

pořád kladl takové provokativní 
otázky. Třeba když utekla Ája 

Vrzáňová, tak se mě ptal, jak 
bych se zachovala já v její situ-
aci. Když jsem mu řekla, že asi 
stejně, tak přestal.

Zájem byl i o vaši rodinu?
Měli jsme strejdu v Brně, 

ten se zapojil do protistátní 
činnosti a zavřeli ho. Ale ješ-
tě než ho zavřeli, u nás doma, 
když byli všichni v práci a já ve 
škole, tak babička, která byla 
doma, šla do kuchyně a tam 
pod stolem u zdi cizí chlap. 
Prý tu kontroluje uzemnění, 
ale montoval tam odposlou-
chávací zařízení. Druhá teta, 
jeho sestra, která bydlela 
s námi, jela do Brna, aby 
strejdu varovala. Pak se proto 
musela vystěhovat z Vimper-
ka do Pelhřimova. Jindy zas 
př išli policajti za tátou, že 
musí u nás v bytě nainstalo-
vat zařízení na odhalování 
vysílaček. Zrovna v mém po-
koji. Viděla jsem je tam, když 
jsem si musela jít pro noční 
košili. Ale problémy byly kvů-
li maličkostem. Táta si koupil 
Rudé právo a prohlásil, že zas 
bude papíru na záchod. A byly 
nepříjemnosti.

Co si ještě vybavíte při vzpo-
mínce na ta léta?

Třeba jak jsme stavěli Lipno. 
Byli jsme druhá brigáda. Prv-
ní před námi stavěla ubikace 
a my, samé holky, jsme kopali 
ve skále vodovod. Nebo Boží 
tělo ve Vimperku, kdy byla 
demonstrace. Na zámku, kde 
maminka pracovala jako ku-
chařka, vyskočil nějaký chlap 
z okna a zabil se. Ale to víte, 
je to dávno a jsou to už takové 
střípky, už si toho moc nepa-
matuji.

Ale i tak je toho dost. Dě-
kuji za vyprávění, čaj a buch-
tu a přeji již jen samé pěkné 
vzpomínání.

Jaroslav Pulkrábek

V první řadě druhý zprava sedí učitel ruštiny Ozarčuk. Jednou v pátek nepřišel 
do školy a už ho nikdo nikdy neviděl.

První zleva sedí Falář, vedle farář. Tedy přesněji otec paní Kadochové uči-
tel Falář a farář Wolfgang „Wolfi “ Jileček, později odsouzen na pět let za 
převaděčství.

Alenu Kadochovou

Narodila se jako Alena Falářová v roce 1935 v Kašpers-
kých Horách do rodiny českého menšinového učitele. Již 
následující rok se Falářovi stěhovali do Vimperka, kde vyj-
ma dvou krátkých období žije se svým manželem dodnes. 
Vystudovala zdravotní školu ve Strakonicích a třicet dva let 
pracovala ve vimperské nemocnici jako zdravotní sestra, 
v důchodu pak tamtéž jako uklízečka.
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Výtvarné lahůdky ve 
vimperské galerii Happy 
Coffee

Roman Szpuk, výtvarník 
a básník, a Josef Bican, vše-
stranný tvůrce, opanovali v pon-
dělí 15. ledna večer na příští dva 
a půl měsíce výstavní prostory 
galerie Happy Coffee ve Vim-
perku. Na vernisáži jejich spo-
lečné výstavy se sešlo množství 
přátel a příznivců. Tvorbu obou 
výtvarníků si tu můžeme prohlí-
žet do 28. února. Při poslechu 
výrazných básní o všedních 
i nevšedních stránkách života 
expresivně přednášených jejich 

autorem Romanem Szpukem se 
vernisážoví hosté mohli nechat 
unášet na křídlech fantazie do 
jiných světů. Po přistání na zemi 
na ně zase čekaly plastiky Jose-
fa Bicana, se kterými se třeba 
do vesmíru mohli povznést zno-
vu. Příjemnou vernisáž podpo-
řila svým svěžím vystoupením 
dvoučlenná kapela Oldřicha 
Szpuka a Patrika Kůrky.

text a foto Zdeněk Přibyl, 
Prachatickonews.cz  Tříkrálová sbírka 2018 – 

poděkování
Vážení spoluobčané, milí 

dobrovolníci a koledníci Tříkrá-
lové sbírky. Rádi bychom chtěli 
všem moc poděkovat za přízeň 
a obětavost, s níž jste se podí-
leli na letošní sbírce. Tříkrálová 
sbírka je největší sbírkou svého 
druhu v České republice. Její 
výsledek závisí na ochotě dob-
rovolníků, kteří se do této sbír-
ky zapojí, a také na štědrosti 
dárců. Právě díky všem dob-
rovolníkům a dárcům je letošní 
sbírka, která probíhala ve Vim-
perku a jeho okolí, tak úspěšná. 
Výtěžek činí 240 934 Kč, což 
je o 11 463 Kč více než v roce 

minulém. Získané prostředky 
budou věnovány na provoz 
Domu klidného stáří Pravětín, 
sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi, na krizovou 
pomoc Nexus a na pečova-
telskou službu. Upřímně Vám 
touto cestou moc děkujeme za 
to, že navzdory dnešní uspě-
chané a náročné době chcete 
pomáhat a pomáháte. Vážíme 
si vaší pomoci a jsme vděčni 
za štědrost, kterou jste během 
sbírky projevili. 

Simona Vidlášová
koordinátor TS

Senior klub Vimperk, z. s.,
oznamuje všem svým čle-

nům, že v neděli 4. března 
2018 od 13:30 hodin se v sále 
Městského kulturního středis-
ka ve Vimperku koná výroční 
členská schůze. Od letošního 

roku se výroční členské schů-
ze budou pravidelně konat vždy 
v březnu!

Výbor Senior klubu 
Vimperk, z. s. 

Akce MO STP Vimperk
3. 3. 2018 od 19:30 h se 

koná divadelní představení „Li-
šák Pseudolus“ ve Svaté Maří. 
Odjezd z aut. nádraží v 18:45 
hodin. Cena (vstup i doprava): 
50 Kč. Přihlásit se můžete u pí 
Bendové, tel. č. 723 141 281.

27. 5. 2018 Chiemsee (Ně-
mecko) – jednodenní zájezd. 
Cena: člen 1000 Kč, ostatní 
1350 Kč.

Za výbor V. Zwettlerová

Virtuální univerzita třetího 
věku zahajuje v únoru

21. února ve 14 hodin se sejdou v prostorách komunitního cen-
tra ke své první schůzce přihlášení účastníci virtuální akademie 
třetího věku. Na programu bude seznámení s projektem, výběr 
přednášeného tématu a další provozní záležitosti. 

Více informací o projektu: https://e-senior.czu.cz/

Z VIMPERKA14 

více fotografi í na www.prachatickonews.cz

foto Stanislav Hubáček
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sobota 17. 2. 2018, 9.00, MěKS

VÝROČNÍ 
ČLENSKÁ SCHŮZE 

MO ČRS
Novoroční klání 
Kynologického klubu Vimperk

Každoročně pořádá náš 
kynologický klub první neděli 
v novém roce Novoroční klání 
aneb „srandamač“ pro všech-
ny zúčastněné. Letos jsme se 
sněhobílé pokrývky nedočkali. 
Škoda, byla by pro naši hlav-
ní výcvikářku Magdu Vol dři-
chovou dobrým zdrojem pro 
vymýšlení soutěžních „psích 
kusů“ pro nás i naše čtyřnohé 
svěřence. Přesto na nás čekal 
okruh vážných i nevážných 
disciplín s heslem „Co neudělá 
pejsek, dělá páníček“. Moh-
li jsme tak zhlédnout kolečko 
plné štěkajících dětí vezených 
rodičem s majestátním psím 
doprovodem, aportujícího pá-
níčka či tunelem prolézajícího 
tatínka. Při štěkání na povel si 
rozcvičil plíce nejeden závod-
ník. Některé cviky byly hodno-
ceny s plnou vážností, to aby-
chom měli motivaci ke zlepšení 
v nadcházející závodní sezoně. 

V juniorské kategorii se nejlé-
pe vedlo Anetce Mondlové 
s Luckym, druhé místo obsadila 
Soňička Reslerová s Fly a na 
třetím skončil Honzík Voldřich 
s Kirou. Pochvalu zaslouží 
i Terezka Vacíková a Daneček 
Voldřich. V kategorii dospělých 
první příčka patřila Jaroslavu 
Grabmüllerovi s Bonnou, druhá 
pak Imrichu Pinkemu s Rokym, 
bronz vybojoval Jan Havlan 
s Aresem. Všichni účastníci 
obdrželi nejen diplomy s publi-
kacemi, ale i něco dobrého pro 
čtyřnohého kamaráda. Vítězo-
vé pak putovní poháry.

Od 1. března 2018 je na 
našem cvičišti otevřen kurz 
poslušnosti pro štěňata i začá-
tečníky. Jste touto cestou zvá-
ni doplnit naše řady a třeba se 
s námi pak pobavit i na příštím 
Novoročním klání.

Za Kynologický klub Vimperk
Jaroslava Lukešová

Výroční členská schůze 
zahrádkářů

Výbor ZO ČZS ve Vimperku 
oznamuje všem svým členům, 
že výroční členská schůze 
základní organizace se usku-
teční dne 1. března 2018 od 
16.00 hodin v salonku restau-
race Stadion (Hamajda) ve 
Vimperku. Na schůzi budou 
prodávány členské známky na 
rok 2018 a vydány Rukověti za-
hrádkáře a kalendáříky pro rok 
2018. Pro všechny členy ZO je 
připraveno občerstvení. Výbor 

žádá všechny členy o maximál-
ní účast.

Výbor ZO ČZS zároveň sdě-
luje všem příznivcům zahrád-
kářských plesů a zábav, že 
letošní 3. krtečková zábava se 
z technických důvodů neusku-
teční.

Za výbor ZO ČZS 
ve Vimperku 

RSDr. Vojtěch Vlček 
předseda

Vimperská bulka 2018
Dne 13. 1. 2018 započal 

v restauraci Na Hamajdě ma-
rathón turnajů v bulce. U 9 hra-
cích stolů zasedlo 27 hráčů, 
z toho byly i 3 ženy. Turnaj se 
hrál na 5 kol po 45 minutách 
a na bezproblémový průběh 
hry dohlížel zkušený harcovník 
karetních turnajů, pan Václav 
Korous z Prachatic. Hrála se 
korunová bulka a o konečném 
pořadí rozhodoval součet pořa-
dí z jednotlivých kol a dále výše 
vyhraných peněz. 

Vítězem 2. ročníku obnovené 
Vimperské bulky se stal a tím 
i obhájil loňské vítězství René 
Šrůtek z Prachatic. 2. místo 
překvapivě obsadila Milada 
Blahoutová ze Lštění a na 3. 
místě se umístil Šimon Valeš 
ze Zátoně. Nejlepším hráčem 
z Vimperka se stal Karel Sliva-
rich, který obsadil 11. místo.

Turnaj pořádal a hodnotné 
ceny pro všechny účastníky 
soutěže zajistil pan Radek Ti-
chý z Korkusovy Hutě, kterému 
všichni hráči na závěr turnaje 

poděkovali. Poděkování za bez-
vadnou obsluhu a výborné po-
hoštění taktéž patří i zaměstnan-
cům restaurace Na Hamajdě.

Další prestižní turnaj se koná 
dne 17. 2. 2018 v kulturním 
domě v Malontech (prezentace 
od 12:00 hodin) a následující 
týden, tj. 24. 2. 2018, v hotelu 
Bobík ve Volarech (začátek od 
10:00 hodin). 

Výsledná tabulka:
Jméno a Příjmení body

vyhrané 
peníze

1. René Šrůtek 6,5 18,-
2. Milada Blahoutová 7 22,-
3. Šimon Valeš 7 20,-
4. Karel Černý 7 14,-
5. Jan Mögel 7 11,-
6. Petr Blahout 8 21,-
7. Jaroslav Mikeš 8 8,-
8. Miloš Jeřábek 8,5 11,-
9. Vojtěch Zajac 8,5 8,-
10. Pavel Švarc 9 20,-
11. Karel Slivarich 9 -3,-
12. Hana Škopková 10,5 -1,-
13. Jana Sonáková 11 -3,-

Vážení a milí,
chceme poděkovat všem, bez 
jejichž podpory a pomoci by-
chom nemohli nic realizovat. 
V loňském roce jsme napří-
klad dovybavili Komunitní 
centrum pro seniory a spolky 
a zakoupili speciální vozík pro 
Aničku. Díky ČSOB předali IT 
techniku vimperské ZŠ, evan-
gelické církvi metodické nebo 
Spolku Slunečnice. Obdaro-
vaní se zabývají výchovou 
a vzděláváním dětí a spolu-
občanů s fyzickými, intelektu-
álními a mentálními potížemi. 
Vlastní činností jsme získali 
27 110 Kč a dlouhý je seznam 
těch, kteří nám přispěli jak 

fi nančně, tak bezplatným po-
skytnutím služeb. Pro rok 2018 
bychom chtěli svou činnost 
opět zaměřit na podporu a po-
moc občanům a spolkům ve 
Vimperku a vimperských osa-
dách. Samozřejmě budeme 
pokračovat v pomoci akcím, 
kterým poskytujeme tradiční 
podporu, například dětská vý-
tvarná soutěž v rámci festiva-
lu NaturVision, letní tábor pro 
děti se specifi ckými problémy 
při začleňování do společnos-
ti. Doufáme, že opět proběhne 
charitativní diskotéka a bazar. 
Datum konání akcí upřesníme. 
O jednotlivých akcích a vy na-
ložených fi nančních prostřed-
cích vás budeme průběžně 
informovat. S podrobnou čin-
ností našeho sdružení i s dárci 
se můžete seznámit na Face-
booku a na našich webových 
stránkách.

redakčně kráceno 

http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz
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Výsledky voleb 
ve Vimperku –
obhájil Miloš Zeman

Prezidentské volby jsou minulostí, emoce 
opadly a pomalu mizí i komentáře v tisku. 
Volební urny budou (snad) odpočívat až do 
podzimních obecních voleb ve skladu. A tak 
se zkusme s mírným odstupem a v klidu po-
dívat jak se volilo ve Vimperku. Přímé vý-
sledky najdete v grafech, ale z čísel se dá 
vyčíst o něco více, než jen kdo si odnesl 
pomyslný vavřín. 

Porovnáme-li volební účast v našem městě 
s tou před pěti lety, v prvním kole byla ten-
tokráte o necelé tři desetiny procenta vyšší 
a jestliže v roce 2013 v druhém kole volilo 
o půl procenta našich občanů méně než v kole 
prvním, letos jich přišlo k druhému kolu nao-
pak více než o pět a půl procenta více. Což 
v podstatě kopíruje celostátní čísla s tím, že 
Vimperk byl vždy řádově šest či sedm procent 
pod celorepublikovám průměrem a i zde se 
podařilo aktivovat nerozhodnuté voliče.

Před pěti lety ve Vimperku v prvním kole 
těsně vyhrál Zemanův soupeř, když Karel 
Schwarzenberg nasbíral o 13 hlasů více. Le-
tos naopak Zeman Drahošovi utekl o více než 
osmnáct procent. 

Ve fi nálním duelu letos pro Zemana zvedlo 
ruku 1922 (54,41) vimperáků oprosti 1735 hla-
sům (53.71) před pěti lety. Drahošovi soupeři 
zůstali doma a naopak Zeman dokázal ty své 
ve větší míře zvednoud od stolu, nebo jeho 
popularita mezi místním lidem roste.

A když si Vimperk rozpitváme na okrsky? 
V prvním kole Zeman prohrál jen v okrsku 
číslo jedna, což je přibližně náměstí a ulice 
západně a jižně od něj. Zde však také byla 
nejslabší volební účast. Naopak nejvíce bo-
doval v okolí Homolky. Z výčtu čísel se zdá, 
že v prvním kole nebylo v průměru velkého 
rozdílu mezi městem a osadami, spíše se li-
šily jednotlivé části města. Druhé kolo v pod-
statě z části kopíruje výsledky prvního s tím, 
že i tentokrát v okrsku číslo jedna vyhrál Dra-
hoš v poměru 58,23 : 41,76. Zdá se, že Dra-
hoš má více příznivců ve staré zástavbě než 
v okrajových částech, ale s rostoucí volební 
účastí strácí i tady. Je to sice jen pár čísel, 
ale leccos napoví.

Jaroslav Pulkrábek

foto Petr Marek
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REGENERACE 
STARÉHO SÍDLIŠTĚ
Veřejné projednávání projektu.

VILÉM Z ROŽMBERKA
PhDr. Ladislav Čepička a pátý díl cyklu Vimperské erbovní 
rody
vstupné dobrovolné

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

FOTBALOVÝ 
PLES

NEMILOVANÍ 
drama, Rusko / Francie / Belgie / Německo, 2017, 
127 min., režie Andrej Zvjagincev, scénář Oleg Něgin, 
Andrej Zvjagincev 

KOUZLA 
SKŘÍTKŮ
Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzutého brášku 
Hadráska, aby spolu podnikli tajnou objevitelskou výpravu… 
vstupné dobrovolné, pro děti od tří let

SETKÁNÍ 
SE ZUZANOU ŠEBKOVOU
„Hudba je pro mě zastavení k zasnění se ve zvuku 
violoncella a hlasu. Cesta do nitra skrze tvary a hlas.“
violoncellový koncert, vstupné dobrovolné

WESTERN
drama, Německo / Bulharsko / Rakousko, 2017, 119 min., 
režie Valeska Grisebach, scénář Valeska Grisebach 

PLES 
ROHDE & SCHWARZ 
ZÁVOD VIMPERK, S. R. O. 

RSG
Matematicko-fyzikální soutěž pro osmé a deváté třídy ZŠ.

VIMPERSKÝ 
MASOPUST
Tradiční zabijačka a vepřové hody. Masopustní průvod vyjde 
hodinu po poledni od zvonice. Hrají Brnky Boys a Šíslband.

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

ODNIKUD
drama, Německo / Francie, 2017, 106 min., režie Fatih Akin, 
scénář Fatih Akin

THE FLORIDA 
PROJECT
drama, USA, 2017, 115 min., režie Sean Baker., scénář 
Sean Baker, Chris Bergoch 

RENDEZ-VOUS 
V KNIHOVNĚ
Dostaveníčko se spisovatelkou Hanou Marounkovou.

1348 
– UNIVERSITA KARLOVA
PhDr. Ladislav Čepička s pořadem Magické osmičky 
českých dějin.
vstupné dobrovolné

VIMPERSKÁ 
AKADEMIE SENIORŮ
Michael Fokt a Čokoláda – putování s kakaovým bobem.
pouze pro přihlášené 

STRAŠIDELNÝ 
ZÁMEK
Dětský maškarní bál se skupinou historického šermu Berit
vstupné dospělí 70 Kč, masky zdarma, pro děti od 3 do 12 
let

MěKS

Hotel Zlatá hvězda Hotel Zlatá hvězda

MěKS – Kino Šumava Cukrárna Pod zámkem

Kavárna Ve Skále MěKS – Kino Šumava

KD Cihelna MěKS

Náměstí MěKS

MěKS – Kino Šumava MěKS – Kino Šumava

Městská knihovna Kavárna Ve Skále

MěKS MěKS

Kavárna Ve Skále
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a složitý svět dospělých šanci ohrozit. Co na tom, že její 22letá máma každý týden divoce 
shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho. Je na 
čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat dalších pár průšvihů! Režisér Sean 
Baker přichází s neobyčejně silným snímkem, který se stal miláčkem kri  ků i diváků 
ihned od svého uvedení na fes  valu v Cannes.

KINO
NEMILOVANÍ (6. 2. 2018)

Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední 
starost, prodej bytu, jinak si oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla 
staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý 
syn Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní 
selhání. Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani schopni. Všechno 
se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty dožene oba rodiče 
k pátrání nejen po vlastním synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního 
chladu. 

ODNIKUD (13. 2. 2018)

Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna 
a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží být v těžkých chvílích oporou, Katja 
ovšem nemůže jít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí beztrestně po 
svobodě. V hlavní roli thrilleru Fatiha Akina o pomstě a spravedlnosti exceluje 
Diane Kruger.

WESTERN (20. 2. 2018) 

Meinhard je samotářský dělník, který život pozoruje s nečitelným úsměvem 
zpovzdálí. Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy velký problém přijmout šichtu 
v zapadlém koutě Bulharska, kde má německá parta v těžkých podmínkách 
vybudovat vodní elektrárnu. Odlehlá divočina, jazyková bariéra a cizinci, kteří 
o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vyprávět o sobě jiný příběh a vystupovat 
jako hrdina a ochránce slabých. V místě, kde si lidé lépe rozumějí beze slov, 
pocítí naléhavou touhu někam patřit. I za cenu toho, že si znepřátelí krajany, 
kteří na domorodce hledí svrchu a nijak se nenamáhají udržovat dobré vztahy.

THE FLORIDA PROJECT (27. 2. 2018)
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. 
Okouzlující šes  letá Moonee a její přátelé, kteří si naplno užívají léta, bydlí v jednom 
z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný 

DIVADLO
KOUZLA SKŘÍTKŮ (18. 2. 2018)

Pro děti od 3 let a všechny, kdo mají rádi pohádky.
Veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství. 
Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzutého brášku Hadráska, aby spolu 
podnikli tajnou objevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět 
z tatínkova vyprávění, které zatím jen slýchávali před usnutím zachumlaní 
v peřinkách.
Že už tušíte, co všechno na ně v tom světě čeká? Ale co když se ten celý jejich 
veliký svět vejde jen na obyčejný stůl? Víte, kolik legrandy, srandy, bžundy 
a švandy si užijete na takovém stole, pokud nejste o moc větší než ruka? Každá 
rošťárna je přece skvělá zábava, když můžete použít kouzla, která zvládnou 
napravit všechnu neplechu, takže ráno nikdo nic nepozná…
Jenomže skřítčí kluci netuší, že kouzly se musí šetřit. A ani ve snu je předtím 
nenapadlo, že by se mohl stát nějaký průšvih. Nejsou totiž sami, přestože se 
zdá, že všichni v domě spí. A když jednoho z brášků odnese do svého pelíšku 
obrovitý zrzavý kocour, musí se ten druhý obejít bez kouzel. A to už není legrace 
a chce to pořádnou dávku odvahy!
Divadlo Navětvi.

1984 ANEB VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE! (25. 2. 2018)

Kam až sahají hranice lidské svobody?
Je možné za každé situace zachovat svobodnou vůli, anebo má každý člověk 
hraniční mez, za kterou podlehne?
Mohou se z lidí stát stroje, které lze jednoduše přeprogramovat?
Tyto a mnohé další otázky si klade ps ychologický hudební thriller, ukazující 
postupný rozklad člověka (Winstona Smithe), jeho psychiky, vůle a osobnosti, 
pod tlakem zbožštělého totalitního režimu.
Winstonovy vzpomínky prolínají hudební a rytmizované výstupy chóru, 
charakterizující dokonalou Orwellovskou společnost Velkého Bratra, kde už není 
žádné myšlení, žádný odpor, žádný zločin, kde už existuje jenom zotročená masa 
ovládaná kolektivním vědomím, jehož silou je moc – moc pro moc.
Dramatizace: Lukáš Burian s použitím knižního překladu Evy Šimečkové
Režie: Lukáš Burian
Hudba: Zdeněk Urbanovský
Text písní: Lukáš Burian
Výprava: Šárka Urbanovská
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která je vybavena názornými 
učebními pomůckami od Eko-
nomu Praha, a. s., je tím, čím 
se nemohou pochlubit žádné 
jiné fi rmy s podobnou výrobní 
náplní a činností v našem stá-
tě. Jak jsem se již zmínil, bu-
doucností naší společností jsou 
třídírny a spalovny. Veškerým 
skládkám a jakémukoliv sklád-
kování zvoní „umíráček“. Po-
slední skládka v okolí našeho 
města, jak jistě víte, se nachází 
v krásném přírodním amfi teátru 
obce Pravětín. I když je velice 
dobře spravována Městskými 
technickými službami, nepatří 
do tohoto prostředí. To je jedno-
značný důkaz, proč v budouc-

nu musíme skládkám říci NE! 
Proto nutná spolupráce se ško-
lami všeho druhu, proto nutné 
působení na mládež a mladé 
lidi k ochraně přírody a správné 
cestě v hospodaření s druhot-
nými surovinami a odpadem. 
A to se Jihoseparu, a. s., Vim-
perk, daří. Závěrem mi, vážení 
občané našeho města a jeho 
okolí, dovolte, abych vám po-
přál v novém roce 2018 mnoho 
pevného zdraví, spokojenosti 
a rodinné pohody s vědomím 
toho, že naše fi rma je zde pro 
vás.

Jiří Pobl
majitel fi rmy Jihosepar, a. s., 

Vimperk
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Jihosepar, a. s., a školy v roce 
2017

Spolupráce mezi Jihosepa-
rem a školami začala již v roce 
2014. Tehdy Jihosepar vypsal 
pro školy všeho typu 1. ročník 
soutěže ve sběru druhotných 
surovin. Letos v září pro školní 
rok 2017–2018 byl vypsán již 
5. ročník této soutěže, která 
se podle chování a zájmu škol 
stává oblíbenou. O tom hovo-
ří běžná statistika za poslední 
čtyři roky. V prvním roce se jí 
zúčastnilo 35 škol, ve školním 
roce 2016–2017 již 84 škol. 
Výsledkem je přes 400 tun 
odevzdaných druhotných suro-
vin (papír, plasty) a vyplacená 
finanční odměna soutěžícím 
školám – opět přes 800 tis. Kč, 
a to včetně odměny 60 tis. Kč 
za umístění na prvním až pá-
tém místě ve dvou kategoriích. 
Prioritou pro naši společnost 
však zůstávají školní exkurze, 
jejichž počet neustále narůstá. 
O tom svědčí kniha návštěv 
a velice kladné zápisy v ní. Veš-
keré exkurze, na rozdíl od kon-
kurence, jsou u nás zdarma – 
školy nic neplatí. Školní mládež 
od prvních tříd až po středo-
školáky se na vlastní oči může 
přesvědčit o důležitosti sběru, 

třídění a recyklaci odpadu. 
Kromě nového provozu s mo-
derní technologií mohou vidět 
tuny a tuny vytříděného odpa-
dového materiálu, který místo 
skládkování poputuje opět do 
výrobních závodů a provozů. 
Tím, že se tento odpad nedo-
stane do země (skládkování), 
plně podporujeme ochranu 
a krásu naší šumavské přírody 
a přírody okolo nás. Je třeba 
si uvědomit, že některé od-
padní suroviny mají „životnost“ 
v zemi mnoho desítek let, jiné 
jako sklo, polystyrény a někte-
ré plastové odpady se neroz-
loží nikdy. Odpad (zejména 
plastový), který u nás vzniká, 
odvážíme pravidelně do spalo-
ven. Nový provoz ve Vimperku 
ukazuje cestu, kterou v blízké 
době 5–7 let půjde naše repub-
lika. Skončí skládkování a bude 
přistoupeno pouze k třídění 
a spalování veškerého odpa-
du druhotných surovin. Třídír-
na ve Vimperku by tak měla 
městu v budoucnosti ušetřit 
mnoho fi nančních prostředků, 
které budou spojeny právě 
s odpadovým hospodářstvím. 
Moderní učebna pro 55 osob, 

Hudba v myšlenkách
Masarykových

 Macek
Loutna & Akordeon
       Jitka Baštová

www.loutna.cz
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zpevněnou plochu a je zde 
podán podnět na údajně čer-
nou stavbu, která zatím není 
zkolaudována jako parkoviště. 
Od těchto lidí jsme pak mohli 
slyšet, že vlastně nejlepší by 
bylo zrušit již vybudovanou 
asfaltovou cestu (auta přece 
mohou parkovat u nemocnice) 
nebo prohlášení paní Janásko-
vé, že město Vimperk by mělo 
vybudovat parkoviště na vlastní 
náklady. U posledního bodu ří-
kám, že bych byl jen rád. Jenže 
toto není reálná varianta. Reál-
nou a proveditelnou variantou 
je řešení, že vybudujeme par-
koviště za privátní peníze a tím 
přispějeme k rozvoji Vodníku. 
Je to smutný a neuvěřitelný 
pohled, když právě v době, 
kdy dochází k dohodě mezi 
privátním subjektem a městem 
Vimperk, že bude vybudováno 
veřejné (!) parkoviště, jsou od 
vimperských „aktivistů“ slyšet 
výkřiky, že je zde černá stav-
ba. Je zajímavé, jak se někteří 
lidé aktivují ve chvíli, kdy se ve 
městě objektivně dělají správ-
né věci (v tomto případě do-
končení parkoviště v prospěch 

rozvoje na Vodníku). Proč se 
pan Straka, paní Janásková 
a Věra Vávrová nezabývají ji-
nými zpevněnými plochami ve 
měste, kterých je určitě dost. 
Nicméně jsme opět u pohádky 
„Nesmrtelná teta“, kde rozum 
byl nahrazen závistí.

Co je řešení? Možná udělat 
to úplně stejně jako v pohádce. 
Prostě být více pozitivní, chovat 
se k sobě slušně a snažit se 
podpořit všechny dobré nápady 
a aktivity ve Vimperku a prostě 
tu „Nesmrtelnou tetu“ vyhnat 
z našeho králoství – přestat jí na-
slouchat (myslím tím ty „aktivis-
ty“, kteří „exhibují“ ve veřejném 
prostoru a „spravedlivě“ likvidují 
dobré nápady a proaktivitu), pře-
stat jim dávat jakoukoliv pozor-
nost ve veřejném prostoru. Po-
kud se podíváte opravdu reálně, 
co tito „aktivisté“ v posledních 
letech udělali pro rozvoj a život 
v našem městě, tak mimo kritiky 
a napadání lidí, kteří jsou aktivní, 
neudělali nic pozitivního – žádný 
reálný návrh pro rozvoj města, 
žádný nápad, nic...

Martin Paštika

Rozum a závist
Domnívám se, že každé 

město pro svůj rozvoj potřebu-
je mít jasně defi nované priority 
a lidi, kteří je dokáží úspěšně 
zrealizovat. Již v roce 2008 byl 
zpracován „Strategický plán roz-
voje města Vimperk“, kde byly 
odsouhlaseny základní priority 
rozvoje Vimperka. Na konci roku 
2015 byl tento dokument rozvoje 
města aktualizován na další ob-
dobí 2016–2022. Takže bychom 
mohli říci, že je nastaven „jízdní 
řád“ a stačí ho jen realizovat.

Mám ovšem pocit, že vel-
kou „brzdou“ pro reálný rozvoj 
Vimperka je prostředí, které by 
se dalo klidně přirovnat k po-
hádce „Nesmrtelná teta“, kde 
v krá lovství byl rozum nahrazen 
závistí. 

Bohužel se v posledním ob-
dobí ve veřejném prostoru za-
číná dávat větší prostor jednot-
livcům a skupinám lidí, kteří se 
snaží vytvářet „příběhy“, že kaž-
dý podnikatel s větším podnika-
telským záměrem chce okrást 
město, že každá činorodá sku-
pina občanů, která je více pro-
aktivní ve veřejném prostoru, je 
vlastně nežádoucí, protože by 
snad někdo mohl začít těmto 
lidem fandit, podporovat je...

Úplně ukázkovým případem 
je situace v areálu Vodník. Je 
pro mě až neuvěřitelné, že 
sdružení Vimpersko dokázalo 
nejdříve obvinit zástupce Ski 
klubu, že neoprávněně budova-
li běžecké trasy v okolí areálu 
Vodník. Dále je pro mě neuvě-
řitelné, že Vimpersko vzneslo 
na příslušné úřady obvinění, že 
snad měl Ski klub čerpat neo-
pravněně vodu z Křesánov-
ského potoka k zasněžování 
tras pro mladé sportovce i ob-
čany města. A úplně největší 
rozhořčení ze strany sdružení 
Vimperska a paní zastupitelky 
Janáskové nastalo, když Ski 
klub chtěl pokračovat v dalším 
rozvoji areálu Vodník. V zastu-
pitelstvu města byla iniciována 
změna uzemního plánu v této 
lokalitě, jež by právě vytvořila 
prostředí pro dalši rozvoj na-
šeho sportovního areálu. Ni-
kdo se zde nepozastavil nad 
faktem, že kdyby dobrovolníci 
ze Ski klubu od roku 2005 ne-
pracovali bezplatně na úpravě 
a rozvoji tohoto areálu, tak dnes 
zde bude jen zarostlá louka. 
Úsměvným závěrem této celé 
kampaně proti rozvoji Vodníku 
je pak výsledek pracovní skupi-
ny zastupitelstva Vimperka pod 
vedením paní Janáskové, kte-
rá po šesti měsících intnezivní 

práce zpracovala asi ¾ strán-
ky ve formatu A4 a zde kon-
statovala, že nedošlo k žádné 
dohodě na plánu rozvoje Vod-
níku. Takže nebyl předložen 
žádný jiný alternativní návrh 
pro rozvoj sportovního areálu. 
Zajímavý výsledek ve srovnání 
s nedávno deklarovaným alter-
nativním návrhem rozvoje Vod-
níku skupinou Vimpersko (pod 
vedením rodiny Vávrových) 
a paní zastupitelkou Janásko-
vou. Takže asi nic nemají a jde 
opět jen o prosazování se ve 
veřejném prostoru přes kritiku 
a vytváření „příběhů“, že někdo 
má „špatné úmysly“.

Dalším příkladem chování, 
které může být motivováno 
jen a jen závistí, je diskuse 
kolem vybudování parkoviště 
ve spodní části Vodníku, kde 
již více než 35 let (v této době 
jsem již žil ve Vimperku) je uží-
váno prostranství vedle nádrže 
jako odstavná plocha a auta 
zde krátkodobě parkují. Město 
Vimperk veřejně deklarovalo, 
že na tomto pozemku nemá 
záměr vybudovat parkoviště 
z důvodu vysokých investič-
ních nákladů. Takže jsme na-
bídli městu Vimperk, že vybu-
dujeme veřejné parkoviště na 
své naklady. Brali jsme to jako 
podporu rozvoje Vodníku stej-
ně tak, jako když jsme v minu-
losti fi nančně participovali na 
vybudování osvětlení nebo na 
výstavbě kanalizace v této lo-
kalitě. To, co následovalo, je 
opravdu opět jen potvrzení, 
že „aktivistům“ ve veřejném 
prostoru, jako je Věra Vávrová, 
paní Janásková nebo tradičně 
pan Straka, nejde vůbec o věc-
nou podstatu tohoto záměru, 
který je cílovým řešením par-
koviště ve spodní časti Vodní-
ku, ale je zde zase jiný důvod. 
Před rokem se o Vodník nikdo 
nezajímal a najednou pan Stra-
ka s podporou Věry Vávrové 
a zastupitelky paní Janáskové 
pokládají za obrovský problém 

Reakce na článek do 
únorového vydání VN 2018

Souhlasím s panem Paštikou, že současné prostředí ve Vim-
perku je brzdou jeho dalšího rozvoje. Jeho dlouhodobé vytváření, 
které vykrystalizovalo při silovém protlačování fi nančně nezodpo-
vědného projektu biatlonu na Vodníku se značnými dopady na 
životní prostředí, je provázeno pohádkami, ve kterých hrají i mnozí 
veřejní činitelé.

Na některé pohádkové jevy jsem již poukázal dříve v článku 
„Pohádkové údolí, pohádková cesta“ zveřejněném na portálu vim-
perk.eu v listopadu 2011. Pojednával o pohádkové vodě, která na 
jaře 2010 silou beranidla rozbila klenbu asfaltové vozovky cesty 
na Vodník podél Křesánovského potoka, ale přilehlého měkkého 
trávníku se přitom ani nedotkla. Jak se z ničehož nic zakousla do 
vozovky a jak ji poničila, můžete vidět na přiložené fotografi i.

Hladký asfaltový povrch opravené cesty končí u odbočky k re-
stauraci pana Paštiky a k městským toaletám a dalšímu městské-
mu majetku dál zůstala polní cesta.

Pohádkově tajemné bylo i f inancování opravy po-
škozené cesty. Napřed bylo řečeno, že oprava ces-
ty K Vodníku „po povodni“ bude hrazena z fondů EU.
Pak jako by někdo mávl kouzelnou hůlkou a bylo to jinak – zmizely 
některé dopisy a k platbě 6 971 738 Kč za opravu se přihlásilo 
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město. Nakonec se ale asi vše opět v dobré obrátilo – podle in-
formace pana Jančeho z minulého týdne byla téměř celá oprava 
hrazena z dotací. ???

Ještě pohádkovější věci se děly okolo doprovodné stavby – ve-
řejného osvětlení – s rozpočtovou cenou 855 000 Kč bez DPH 
a jejího fi nancování. Pan Paštika jako investor dosáhl pohádkového 
výsledku, když dokázal její cenu srazit na 130 tis. Kč + DPH. Veš-
kerou přípravu stavby vyřizovalo město svým jménem bez toho, 
že by tato investiční akce byla Zastupitelstvem schválena. A tak 
pan Paštika měl jediný problém, vzpomenout si, jestli osvětlení 
stavěl on nebo jeho fi rma HM MANAGEMENT. Po roce tápání to 
nakonec byla jeho fi rma, od které město mohlo stavbu koupit za 
super pohádkových 12 tis. Kč včetně DPH. 

Tím však pohádkové děje na Vodníku ani ve Vimperku neskočily. 
V nedávné době na travnaté ploše u hráze Vodníku vznikla další 
nová zpevněná plocha pro parkování aut. 

Je z drti asfaltového povrchu odfrézovaného při opravě nějaké 
cesty. 

Jistě jen shodou okolností byla plocha dokončena po opravě Pivo-
varské ulice ve Vimperku. Nikdo neví, kdo ji udělal. Že prý snad vod-
ník z přilehlé nádrže. Městský úřad je naprosto zmaten. Neví, kdo se 
má černou stavbou zabývat, zda odbor silniční a dopravní, příslušný 
pro dopravní stavby, nebo odbor stavební. Neví, kdo je stavebník, 
ani s kým jednat, zda s nájemcem pozemku – manžely Paštikovými 
– nebo s vlastníkem pozemku – městem. A to trvá již 2 měsíce. 
Ve stejné situaci je i odbor životního prostředí, který navíc ve svém 
rozpočtu nemá žádné prostředky na fi nancování jakýchkoli labo-
ratorních rozborů. Někteří pracovníci městského úřadu se zřejmě 
rozhodli přijmout role v aktualizované verzi slavného Kocourkova.
Mimochodem stejná stavební úprava byla ve Vimperku provedena 
i na odstavné ploše blízko budovy TKB, ve které sídlí jak odbor 
silniční a dopravní, tak stavební odbor.

Další pohádku – tentokrát variaci na Císařovy nové šaty, ve 
které všichni obyvatelé dělají, že nevidí, že císař je nahý, a opě-
vují krásu jeho nových šatů – předvedla většina zastupitelů na 
prosincovém jednání zastupitelstva města při projednávání bodu 
o zřízení práva stavby parkoviště na Vodníku pro manžele Paš-
tikovy. Nehovořilo se o černé stavbě, ale o terénních úpravách, 
zastupitelé je neviděli, neznali jejich rozsah, nevědí, kdo to mohl 
udělat… Zastupitelka Martanová se soustředila na to, že určitá 
zpevněná plocha tam již byla dříve; jako by to mohlo něco změ-
nit na tom, že se jedná o černou stavbu, která byla v poslední 
době zvětšena a udělána z nebezpečného stavebního odpa-
du, který má být likvidován ve specializovaných zařízeních... 
Celé představení je možné si poslechnout ze zvukového záznamu. 

Rozum zřejmě některé lidi ve Vimperku opustil, rozhodně ne však ty, 
o kterých to tvrdí pan Paštika s tím, že jej u nich nahradila závist. Navíc 
nevidím nic, co by mu Vávrovi nebo paní Janásková mohli závidět.

Co se týče mé údajné závisti a nepřejícnosti úspěšnému pod-
nikání pana Paštiky na Vodníku, dovolím si připomenout, že jsem 
podpořil výstavbu kanalizace na Vodník, na kterou se jeho restau-
race pak mohla připojit.

Podporuji rozvoj a významné rozšíření nemocnice, ze kterého 
bude jeho restaurace též profi tovat. Na rozdíl od biatlonu skutečně 
a mnohostranně přispěje k rozvoji Vimperku. Vytvoří nová i vysoce 
kvalifi kovaná pracovní místa, přivede do Vimperku nové obyvatele 
i další zákazníky.

Nevystupuji ani proti tomu, aby Paštikovi na Vodníku na svůj 
náklad a zodpovědnost vybudovali a provozovali veřejné parko-
viště vyhlášené za veřejné prostranství. Nejsem tím nadšen, ale 
za situace, kdy tam byla na úkor chodců novou cestou přivedena 
automobilová doprava, už asi nic jiného nezbývá. Vystoupil jsem 
však proti předložené smlouvě, a to proto, že dostatečně nechrání 
zájem města.

Chápu, že některým lidem ve Vimperku by se hodil bojkot hlasů 
a myšlenek lidí, kteří narušují zdejší pohádky balamutící lidi a po-
ukazují na šlendrián ve Vimperku, k čemuž pan Paštika v závěru 
svého článku vyzývá. Zoufalí lidé mívají zoufalá přání a zmenšující 
se hlouček věrných je třeba instruovat.

Nejsem sám, kdo nevěří na vodníky a zastává názor, že 
by se celá věc měla objasnit a že by se mělo jasně říct, že ta-
kové pohádky už ve Vimperku nemají mít žádné místo. Nej-
lepší by bylo, kdyby to v zájmu odblokování a uklidnění stáva-
jící situace a usmíření ve Vimperku udělali sami pohádkáři. 
Otázkou je, zda na to mají. 

Milan Straka

Vimpersko k textu Martina 
Paštiky

Martin Paštika se ve svém 
č lánku otírá o Vimpersko. 
Všechno, co spolek Vimpersko 
dělá a hlavně z čeho je jeho 
činnost financována, mohou 
čtenáři Vimperských novin najít 
na www.vimpersko.cz. 
Článek Martina Paštiky je 

pomlouvačný a plný osobních 
výpadů. Odporuje zásadám 
otiskování názorů občanů ve 
Vimperských novinách, podle 
kterých tam nemají být publi-
kovány články „týkající se čin-
nosti a názorů politických stran, 
hnutí a jejich představitelů, tex-
ty, jimiž jsou porušovány záko-
ny ČR či autorská práva, texty 
urážlivé, odporující dobrým 
mravům, týkající se správního 
řízení či jinak nevhodné.”

Přesto jsme souhlasili s tím, 
aby byl článek Martina Paštiky 
otištěn.

Martin Paštika v něm totiž 
velmi pěkně odhaluje, kým je 
a jak myslí. Když už kritizuje 
ostatní, měl by začít u sebe. 

Bylo by dobré, aby pravidel-
ně zveřejňoval, jak se prolínají 
jeho osobní zájmy s  těmi měst-
skými a jak navrhuje využívat 
veřejné prostředky nejen k roz-
voji města, ale i k rozvoji svého 
podnikání. 

Také doufáme, že zveřejní, 
co všechno ve Vimperku fi nan-
cuje. 

Úplná publikace těchto sku-
tečností by prospěla nejen 
jemu, ale i nám všem. Jasně 
bychom se dozvěděli, na čem 
jsme a co nás ještě z jeho stra-
ny čeká. 

Milan Dutka a Věra Vávra,
Vimpersko, z. s.
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----------
Kanalizace na Vodník
Celkem: 2 550 556,00 Kč 
Město: 2 250 556,00 Kč 
Soukr. investor: 300 000,00 Kč
Termín dokončení: 2016

----------
Nájemné, které je placeno 

Městu:
Dle informace OHB
Část pozemku pod plochou, 

na které se parkuje: 3 000,00 
Kč/rok

Chatky a pozemky na Vod-
níku:

za rok 2017: 76 902,00 Kč 
(první nájemné bylo 70 000,00 
Kč/rok a to se upravovalo)

Celkem bylo tedy do pří-
jezdů k Vodníku, kanalizace 
a dalších úprav investováno 
již 14 634 605 Kč z veřejných 
zdrojů. Přímo z městské kasy 
se jednalo o 2 945 635 Kč. 
K tomu je nutné pro upřesnění 
doplnit, že investice do kanali-
zace na Vodník byla upřednost-
něna před ostatními projekty 
a příspěvek Martina Paštiky 
byl podmíněn datem dokonče-
ní, které muselo město dodržet. 
Bez kanalizace by nebyla mož-
ná rekonstrukce a kolaudace 
restaurace Vodník, která je na 
tuto kanalizaci napojena. 

K pronájmu chatek: Zde je 
využíváno zdarma sociální za-
řízení a umývárny ve vlastnictví 
Města, pozemky kempu mají 
v pronájmu od Města Městské 
služby, celý areál na Vodníku 
udržují, sekají trávu, atd. Po-

platky za kempování ale podle 
dostupných informací vybírá 
pan Paštika.

K parkovišti: Zde se momen-
tálně prověřuje nepovolené 
rozšíření ploch ekologicky zá-
vadným materiálem, který by 
měl být odstraněn. Pronajíma-
tel neví, kdo tam tento materiál 
navezl a uválcoval.

Další objekty a prostory 
v majetku Města, na kterých by 
chtěl Martin Paštika podnikat 
a rozvíjet je, jsou veřejně zná-
mé: Odkoupení chatek a po-
zemků na Vodníku, odkoupení 
prostoru před Pizzerií Marco, 
také se zajímal o odprodej bu-
dovy bývalých jeslí a možná 
další. Tak v budoucnu uvidíme.

Já a lidé kolem mě oprav-
du podporují rozvoj našeho 
města, soukromého vlastnic-
tví a podnikání v něm. Věřím 
také, že podnikatelé a město 
si mají poskytovat vzájemnou 
podporu. Ale nevěřím tomu, že 
by mělo být z našich daní a ve-
řejných prostředků a bez řádné 
soutěže podporováno podniká-
ní jednotlivců nebo fi rem. 

Ale upozorňuji na to a stojím 
si za tím, ze veřejné peníze 
z rozpočtu Vimperku musí být 
investovány v zájmu většiny 
obyvatel města a nemají být 
utráceny ve prospěch určitých 
osob a skupin.

Závěr ať si udělá každý sám. 
Ale já vím na 100 %, že Martinu 
Paštikovi fakt není co závidět.

Věra Vávrová

Vyjádření k článku 
Ing. Martina Paštiky

Nerada se vyjadřuji k agre-
sivním článkům, které jsou 
plné osočení a urážek a nic 
konkrétního neříkají. Ale na 
článek Martina Paštiky reago-
vat musím, a to nejen proto, že 
mě k tomu nepřímo vyzval, ale 
abychom měli přesný obrázek 
nejen o tom, co dělám já, ale 
i Martin Paštika.

Tak nejprve: Kdo vůbec 
jsem? Ve Vimperku žiji celý 
svůj život a vždy jsem pra-
covala v textilním průmyslu. 
V březnu 1990 jsem založila 
rodinnou firmu VAVI. Od té 
doby vyrábíme pánské košile 
a dámské halenky. Zaměstná-
váme celkem 25 zaměstnanců 
a snažíme se, a to zdůrazňuji, 
podnikat poctivě. 

Jako fi rma dále podporuje-
me vimperské spolky, organi-
zace i jednotlivce. Finančně 
i materiálně podporujeme ně-
které místní sportovní kluby, 
spolky i jednotlivé sportov-
ce a vimperskou dechovku. 
Spolupracujeme se školkami 
a školami nejenom ve Vim-
perku, ale i v celé republice. 
Do školek, škol a společnosti 
Sue Ryder pravidelně zdarma 
věnujeme látky a košile, které 
nám zůstávají ve skladech. 
Děti, studenti a studentky vyu-
žívají látky ve výuce. Sue Ry-
der prodává košile, které od 
nás dostane zdarma, dál ve 
svých charitativních prodej-
nách a z tržeb fi nancuje své 
domovy pro seniory.

V čase, který mi mimo pod-
nikání zbývá, se aktivně účast-
ním veřejného dění ve městě. 
Mám velký zájem na rozvoji 
Vimperku, a proto se věnuji 
práci v OS Stanislavy Chu-
manové, které jsem založila. 
Sdružení se zabývá charitativ-
ní činností a rozvojem města 
v zájmu všech obyvatel. Pro 
příklad  uvádím: 

• Zakoupení zvedáku pro ne-
pohyblivé pacienty vimperské 
nemocnice

• Kompletní vybavení 3 poko-
jů v nemocnici

• Vybudování hřiště pro seni-
ory ve Sklářské ulici

• Vybudování dětského hřiš-
tě na sídlišti Nad Pekárnou

• Vybudování Hrabického 
okruhu

• Vybavení Komunitního cen-
tra pro seniory a spolky a pro-
storu pro pracovnice charity ve 
Sklářské ulici

• Zakoupení potřeb usnadňu-
jící život našim potřebným spo-
luobčanům a mnoho dalšího. 
Všechny informace o č in-
nosti OS Stanislavy Chu-
manové jsou dostupné na 
jeho webových stránkách. 
Jisté je, že OS Stanislavy Chu-
manové věnovalo Vimperku 
a jeho obyvatelům ve formě 
těchto projektů zhodnocený 
majetek za cca 2 miliony korun. 

Tak z části odpovídám na 
dotaz pana Paštiky, co ti lidé, 
o kterých ve svém textu mluví, 
udělali pozitivního.

A nyní fakta, jak a v kterých 
místech se Martin Paštika 
podílí (participuje) na rozvoji 
Vimperka. Sám je aktivní pře-
devším v areálu Vodník, kde 
vlastní restauraci i vodní ná-
drž a dlouhodobě má v proná-
jmu chatky a pozemky kolem 
nich a nově i část pozemku 
u okraje nádrže, na kterém 
se parkuje.

Je zajímavé vědět, jak v da-
ném místě investuje nejen on, 
ale především Město Vimperk. 
Tady je přehled investic do 
Vodníku a jeho blízkého okolí: 

Komunikace na Vodník
Název investiční akce: Ob-

nova komunikace Vodník - ul. 
Purkártova po povodni 2009, 
k. ú. Vimperk p. č. 1770, 
1771/22, 1773/1 a 1782 (jedna-
lo se o opravu)

Celkem: 12 044 422,00 Kč 
včetně DPH

Z toho:
MK v úseku ulice Purkártova 

– nádrž Vodník: 7 076 587,00 
Kč včetně DPH

MK v ulici Purkártova v úse-
ku od křižovatky s ulicí Hřbitov-
ní po č. p. 511: 4 967 834,00 Kč 
včetně DPH

Dotace z MMR ČR: 
11 866 196,00 Kč

+
Vodník komunikace (jedná 

se o investici z roku 2012 – re-
alizace výhyben a obratiště)

Celkem: 177 513,20 Kč 
Město: 177 513,20 Kč

----------
Osvětlení na Vodník
Celkem: 40 340,00 Kč 
Město: 40 340,00 Kč (PD, 

E.ON, odkoupení realizované 
investice za 12 000 Kč včetně 
DPH) 

Soukromý investor: cenu 
neznáme – soukromý investor 
realizoval kabelové rozvody 
a lampy veřejného osvětlení.
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Rozhovor s Viktorem Valtou
Narodil se ve Vimper-

ku v roce 1989 . V roce 2009 
úspěšně odmaturoval na vim-
perském gymnáziu a ve svých 
studiích pokračoval na Karlově 
univerzitě v Praze – obor Ma-
nagement sportu. 

V současné době pracuje 
pro agenturu SPORT INVEST, 
kde mimo jiné zastupuje vrcho-
lové sportovce, např. kajakáře 
Vavřince Hradílka, veslaře On-
dřeje Synka, sportovní střelkyni 
ze vzduchovky Kateřinu Em-
mons, krasobruslaře Tomáše 
Vernera, kanoistu Martina Fuk-
su, vimperskou naději v klasic-
kém lyžování Báru Havlíčkovou 
nebo Ester Ledeckou, největší 
adeptku na zlatou olympijskou 
medaili ve snowboardu.

Jak vzpomínáte na stu-
dium na vimperském gym-
náziu?

Na studium vzpomínám jen 
v dobrém, byl to krásný čas 
plný spousty zážitků, které 
v člověku zůstanou na celý ži-
vot. Poznal jsem zde spoustu 
skvělých lidí a hrozně rád se 
sem při různých příležitostech 
vracím. 

Pocházíte z nedaleké obce 
Vacov, kde se i velice úspěšně 
angažujete ve „fotbalohraní“, 
zápase místních fotbalistů 
proti celebritám. Ve Vacově 
jste i začínal jako malý s fot-
balem. Sledujete i nyní vývoj 
vacovského fotbalu?

Vacovské fotbalohraní je 
taková zábava pro všechny, 

kterou jsme vymysleli společ-
ně s Vojtou Dykem a Vaškem 
Hanzlíkem. Myslím si, že pro 
všechny je to takový projekt na 
odreagování od každodenních 
povinností, který navíc přináší 
pomoc lidem, kteří ji velmi po-
třebují.

Fotbal na Vacově určitě sle-
duji, hraje zde můj mladší bra-
tr Marek. Je to klub, kde jsem 
s fotbalem začínal, ten v srdci 
vždycky zůstane. Věřím, že 
se sem ještě jednou jako hráč 
vrátím.

Prozraďte nám, jak se 
„kluk ze Šumavy“ dostane 
mezi největší sportovní esa?

Podle mě je to životní přístu-
pem. Člověk si musí věřit a jít si 
za svým snem, pak lze dokázat 
velké věci. To je takový obecný 
pojem, technicky to bylo tak, že 
jsem se po gymnáziu na posled-
ní chvilku rozhodl jít na Karlovu 
univerzitu na obor Management 
sportu namísto softwarového in-
ženýrství ČVUT. Ke konci stu-
dia jsem začal po řadě brigád 
a stáží uvažovat o stálé práci. 
Snem byl pochopitelně SPORT 
INVEST. Tak jsem těsně před 
Vánocemi poslal do SI svůj živo-
topis, po pohovorech jsem 20. 
ledna nastoupil. Jsem tu dodnes 
a starám se o naše největší indi-
viduální sportovní esa.

Práce manažera spor-
tovních špiček je určitě ná-
ročná. Co vše obnáší post 
managera ve společnosti 
SPORT INVEST?

Tahle otázka je na dlouhé 
povídání. Sportovcům posky-
tujeme full servis, v podstatě 
cokoliv, na co si vzpomenete. 
Moje práce obsahuje každo-
denní kontakt s e sportovcem, 
hledání sponzorů, mediální 
a PR servis, právní služby 
a řadu dalších věcí. Hlavním 
principem mé práce je, abych 
sportovcům co nejvíce uleh-
čil od všeho tak, aby se mohli 
věnovat pouze svému sportu 
a vlastnímu výkonu.

Mezi Vaše svěřence patří 
zástupci letních i zimních 
sportů. Jakému sportu dá-
váte osobně přednost?

Mám to vyrovnané, v létě je 
číslo jedna fotbal, který doplňu-
je třeba kolo nebo různé vodní 
sporty. V zimně jsou to na opak 
jednoznačně lyže. Jelikož jsem 
ale zvědavý člověk, zkouším 
rád nové sporty, například 
windsurfi ng.

Tento měsíc, přesněji 9. 2. 
2018, startují zimní olympij-
ské hry v Jižní Koreji. Jak 
probíhá příprava Ester Le-
decké, naší největší naděje 
na zlatou olympijskou me-
daili?

Musím zaklepat na dřevo, 
příprava Ester běží podle plá-
nu. V letošní sezoně se ma-
linko upřednostnil snowboard, 

což se ukazuje na vyhraných 
závodech Světového poháru 
jako rozumný krok. I přesto se 
dokáže Ester posouvat dále do 
světové špičky na lyžích, to do-
kazuje 7. místo z Lake Louise. 
Nejdůležitější je, aby Ester vy-
drželo zdraví.

Jak jste již naznačil, Ester 
je nejen výbornou snow-
boardistkou, ale také úspěš-
nou alpskou lyžařskou. V ja-
kých disciplínách budeme 
moci Ester držet pěsti na 
ZOH 2018?

Ester se v Koreji zúčastní 
paralelního obřího slalomu na 
snowboardu. Na lyžích bude 
startovat v obřím slalomu a su-
per G. Bohužel vzhledem k ter-
mínové kolizi se snowboardem 
nemůže startovat ve sjezdu 
a alpské kombinaci. 

Ve zlatou medaili věříme 
snad všichni. Ale tipněte si, 
kolik si jich Ester z Pchjong-
čchangu odveze? 

Na jednu stranu jsem sní-
lek, na druhou stranu realista. 
Jakákoliv medaile bude super, 
když bude zlatá, bude to nád-
hera. Každopádně doufám, že 
Ester společně s Martinou Sáb-
líkovou přivezou minimálně dvě 
zlaté medaile. Ester i Martina 
by si to rozhodně zasloužily. 

Barbora Podlešáková
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 Lední hokej 
03.02. sobota 10:15 HC Vimperk -  Písek, Lvi Č. Budějovice
3. třída 
04.02. neděle 10:45 HC Vimperk -  Tábor
4. třída 
11.02. neděle 10:45 HC Vimperk -  Tábor, Veselí 
2. třída 
11.02. neděle 17:00 HC Vimperk -  Pelhřimov B
muži - mistrovský 
17.02. sobota 10:30 HC Vimperk -  Lvi České Budějovice
4. třída 
25.02. neděle 17:00 HC Vimperk -  Radomyšl
muži - mistrovský

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

Program zimního stadionu

4. 2. neděle 15:45
7. 2. středa 12:45
14. 2. středa 15:45
18. 2. neděle 12:45

10. 2. sobota  10,30 – Turnaj o Vodńanského kapra

Zimní stadion

21. 2. středa 15:45
25. 2. neděle 12:45
28. 2. středa 15:45

 Škola bruslení 

 Metaná

 Veřejné bruslení 
2. 2. pátek 14:00–15:30
3. 2. sobota 14:00–15:30
4. 2. neděle 14:00–15:30
11. 2. neděle 14:00–15:30

17. 2. sobota 14:00–15:30
18. 2. neděle 14:00–15:30
24. 2. sobota 14:00–15:30
25. 2. neděle 14:00–15:30

Sport očima Jaroslava 
Pomezného

Prologem lyžařské běžec-
ké sezony 2018 na Šumavě 
byly Krajské klasifikační zá-
vody, které pořádal vimperský 
Fischer Ski klub Šumava. První 
pod názvem „1. sníh“ se konal 
28. prosince na Kvildě. Na start 
se postavilo 116 závodníků 
všech věkových kategorií, kteří 
volnou technikou absolvovali 
100–1000 metrů (děti), 5 km 
(ženy a juniorky), nebo 7 km 
(muži a junioři). Dařilo se do-
mácím, když v kategorii mužů 
a juniorů zvítězil Tomáš Kali-
voda před Jiřím Mánkem (oba 
Ski klub) a Richardem Šimur-
dou (VSK CS Plzeň). Jedno-
značné to bylo v kategorii žen 
a juniorek, kde zvítězila Tere-
za Řezníková před Kateřinou 
Mondlovou a Terezou Vostra-

dovskou (všechny Ski klub). 
Krajská klasifi kace pokračova-
la 30. prosince na Churáňově 
„Zadovskou klasikou“. Starto-
valo 119 závodníků, kteří v chu-
ráňovském běžeckém areálu 
absolvovali klasickou technikou 
tratě 100 metrů až 7 km. Opět 
se dařilo vimperským. V mu-
žích a juniorech, kteří běželi 
7 km, zvítězil Tomáš Kalivoda, 
Jiří Mánek byl druhý a třetí 
skončil Matyáš Albrecht (SKI 
Sokol Stachy). Kategorii žen 
a juniorek, které absolvovaly 
5 km, ovládla Tereza Řezní-
ková, druhá skončila Kateřina 
Mondlová (obě Ski klub) a třetí 
Monika Svobodová. Domácím 
běžcům se tak vydařil vstup do 
zimní sezóny 2018.

Jaroslav Pomezný

ČES SKI TOUR

Velmi dobře si vedli lyžaři 
z Fischer Ski klubu Šumava 
Vimperk v závodech seriálu 
ČEZ SKI TOUR „Kašperská 
30“, které se konaly 20.–21. led-
na na šumavském Churáňově. 
V závodech na 30 km volně ob-
sadil Mathias Vacek třetí místo 
a v nedělní klasice skončil pátý. 
Matyáš Albrecht v klasice na 30 
km bral stříbro. Lavina „skiklu-
báků“ se přehnala na stupních 
vítězů po nedělní klasice na 10 
km. V ženách zvítězila Adéla 
Nováková před Šárkou Grab-
müllerovou. V mužích se z ví-
tězství radoval  Ondřej Mánek, 
druhý skončil Jan Hojdekr a třetí 
Šimon Pavlásek.

MS JUNIORŮ

Dvojnásobné zastoupení 
bude mít Fischer Ski klub Šuma-
va Vimperk na nadcházejícím 
Mistrovství světa juniorů v bě-
žeckém lyžování, které se koná 
27. ledna – 4. února ve švýcar-
ském Gomsu. Tomáš Kalivoda 
a Jiří Mánek se díky velmi dob-
rým výsledkům dosaženým na 
Mistrovství ČR v Novém Městě 
na Moravě nominovali do pětice 
juniorů, která bude v Gomsu há-
jit české barvy.

DALŠÍ MEDAILE PRO 
SKI KLUB

Ve dnech 12.–14. ledna bo-
jovali vimperští lyžaři z Fischer 
Ski klubu Šumava na dvou mís-
tech. V Novém Městě na Mora-
vě v areálu Vysočina změřili své 
síly junioři na Mistrovství České 
republiky a dorost v Českém 
poháru. V kategorii juniorů 
nedal Tomáš Kalivoda svým 
soupeřům šanci a stal se dvoj-
násobným Mistrem ČR, když 
zvítězil v intervalovém závodě 
volnou technikou a triumf zavr-
šil vítězstvím v klasice. Dobře 
si vedl i druhý junior Jiří Mánek, 
třetí místo ve sprintu a čtvrté 
v klasice jej nominovalo na Mis-
trovství světa juniorů, kde spolu 
s Tomášem Kalivodou budou 
v pětičlenném družstvu junio-
rů ve švýcarském Gomsu hájit 
české barvy. Úspěšní byli také 
dorostenci v Českém poháru. 
Mladší dorostenec Mathias Va-
cek nenašel přemožitele a vy-
hrál všechny tři závody (inter-
val skate, sprint skate a inter-
val klasiku). Na novoměstském 
úspěchu Ski klubu se také po-
díleli Šimon Pavlásek, Samuel 

Jirouš, Adéla Nováková, Karel 
Vacek a Josef Tischler. Druhým 
místem byl Jablonec n. Nisou, 
kde v druhém kole Českého 
poháru v biatlonu úspěšně bo-
joval starší dorostenec Ondřej 
Mánek, který po bezchybné 
střelbě a velmi dobrém běhu 
zvítězil ve sprintu a vylepšil si 
tak pozici v celkovém pořadí.

FISHER SKI KLUB 
ŠUMAVA VIMPERK ZVE 

Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk je jedním ze čtyř od-
dílů České republiky, kterým 
bylo svěřeno pořádání náboro-
vých obratnostních závodů na 
podporu běžeckého lyžování 
s názvem „Lyžuj LESY“. Ve 
Vimperku se tento závod pro 
neregistrované i registrované 
lyžaře – žáky ZŠ, konaný ve 
spolupráci s Lesy ČR, uskuteční 
v úterý 6. února od 10 hodin ve 
sportovním areálu Vodník. Pro 
žáky 1.–9. tříd základních škol 
budou připraveny v areálu tratě 
dlouhé 150–900 metrů pro ne-
registrované, 300–1200 metrů 
pro registrované, obě skupiny 
je absolvují volnou technikou. 
Lyžařského klání se mohou 
zúčastnit i studenti víceletých 
gymnázií. Součástí závodu bu-
dou také obratnostní překážky, 
například jízda pozadu, otočky, 
výměna lyží, slalom a řada dal-
ších. Na první tři v každé kate-
gorii čekají věcné ceny.

V plném proudu jsou přípra-
vy 33. ročníku „Šumavského 
Ski maratonu“, který ve dnech 
24.–25.února 2018 pořádá na 
tratích v okolí Kvildy Fischer Ski 
klub Šumava Vimperk. Závod je 
také součástí seriálu dálkových 
běhů „EUROLOPET“ a „Stopa 
pro život“. V sobotu 24. 2. jsou 
na pořadu dětské závody, ná-
sleduje běh volnou technikou na 
23 a 46 km. V neděli 25. 2. se 
v 10 hodin vydají do bílé stopy 
klasici na 22 a 45 km. Start a cíl 
je po oba dny na louce za mos-
tem směrem na Horskou Kvildu, 
kde bude také zázemí závodu, 
mazací servis lyží, převlékárna 
a občerstvení. Nebude chybět 
ani pestrý doprovodný program, 
hudební vystoupení, soutěže 
pro děti i dospělé, prezentace 
partnerů seriálu „Stopa pro ži-
vot“. Pořadatelé z Fischer Ski 
klubu Šumava zvou na vrchol 
letošní lyžařské sezony na Šu-
mavě širokou veřejnost. Stojí za 
zmínku, že loňského 32. ročníku 
se zúčastnila více jak tisícovka 
lyžařů z 15 zemí světa.

Jaroslav Pomezný 
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Výtah na Poliklinice
Přínosem ke zlepšení do-

stupnosti lékařské péče pro 
méně pohyblivé občany Vim-
perska je na Poliklinice (bývalé 
jesle) nový osobní výtah, který 
byl dán do provozu na podzim 
loňského roku. Ten propojuje 
přízemí a první patro budovy, 
kde se nacházejí ordinace zub-

ních, praktických i odborných 
lékařů, a usnadňuje k nim pří-
stup. Dlouholetá snaha o jeho 
vybudování byla díky přístupu 
Města a Městské správy domů 
korunována úspěchem, což 
oceňují pacienti i lékaři.

Jaroslav Pomezný

Nápad na novoroční 
předsevzetí

Nejsem příznivcem ohňo-
strojů, a to nemám doma 
žádné zvíře, které by při sil-
vestrovské kanonádě trpělo 
hlukem. Jednak si myslím, že 
se dají peníze na nákup svět-
lic a dělobuchů využít daleko 
účelněji, a dále během své 
vojenské služby jsem často 
přicházel do styku s výbušni-
nami, takže si dovedu barvi-
tě představit, jaké nezvratné 
a těžké zranění dokážou způ-
sobit. Ale dobře, je spousta 
lidí, kteří na to mají jiný názor. 
Ale řekněte mi, jak mám své 
čtyřleté vnučce vysvětlit, proč 
po sobě odpalovači zanechali 
na vrcholu Homolky u lavičky 
neskonalý nepořádek, který 
zbyl po jejich ohňovém a bu-
rácejícím představení. Na ten-
to nepořádek nás také někdo 
později anonymně upozornil 

pomocí aplikace Zmapuj to 
se vzkazem „město, ukliď to“. 
Vzhledem k tomu, že poze-
mek je soukromý, v současné 
době pronajatý ochráncům 
přírody pro pastvu ovcí, a že 
pod Homolkou bydlím a vůbec 
mně není jedno, jak to tam vy-
padá,  jsme si s vnučkou došli 
následně domů pro pytel a od-
padky jsme sebrali a dali do 
popelnice.

Ještě týž den jsem šel 
s vnučkou z veřejného bruslení. 
Protože je to holčička neposed-
ná, za bývalým mostem přes 
bývalé koryto Volyňky si vzpo-
mněla, že půjdeme hned vlevo 
po veřejném chodníku podél 
domu čp. 129, který se moc 
nepoužívá. A tam nás zarazilo 
neskutečné množství desítek, 
možná stovek nedopalků od ci-
garet, kterými byl tento chodník 

doslova vystlán. Pravděpodob-
ně nějaký obyvatel či obyvatelé 
tohoto domu kouří a nedopalky 
hází rovnou z oken dolů, aby si 
náhodou sami nezaneřádili byt. 
„Dědo, proč to tady je, kdo to 
sem hází a proč to neuklidí?“ 
Už podruhé jsem v jeden den 
slyšel stejné otázky zvídavého 
dítěte. Uklidit tento chodník již 
nepůjdu, bylo by vhodné, aby 
se k tomuto nepořádku posta-
vili čelem ti občané, kteří ho 
způsobili, a dále již nedělali 
chlívek z veřejného chodníku. 
Vyzývám je k tomu.

Na začátku nového roku si 
obvykle dáváme různá před-
sevzetí. A tak si myslím, že by 
bylo skvělé, kdybychom si dali 
(a také dodrželi) předsevzetí, 
že se polepšíme, že nebudeme 
dělat nepořádek na veřejných 
místech a přidělávat tak zby-
tečnou práci jiným. Abychom 
nemuseli vysvětlovat našim 
malým občánkům, proč se tak 
nepřístojně a hloupě chováme, 
ale naopak jim šli příkladem…

Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk 
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Dne 4. 2. uplyne rok, co nás opus  l milovaný 
manžel, ta  nek, dědeček, bratr, 

pan BOHUMIL MAREK.
Za  chou vzpomínku děkujeme.

Dne 24. února 2018 uplyne již třicet let od úmr   
paní BOŽENY KREJČOVÉ.

Měla ráda lidi i přírodu. Šumavský Vimperk se jí 
stal druhým domovem. Spokojenost nakupujících 

bylo pro ni odměnou.
Za  chou vzpomínku těch kdož ji znali, děkuji

manžel Karel Krejčí,
dě   Karel a Pavla s rodinami.

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

STEINBRENE-
ROVA 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.

Jana Czerwenková, matrikářka

Občané Vimperska, kteří oslavili svá 
životní jubilea v lednu:

paní Markéta Panýrková
paní Marie Lindlová
pan Karel Rybák
paní Jaroslava Zezulová
paní Anna Filipová
pan Zdeněk Kůrka
pan František Matějka
pan Pavel Novotný
paní Marie Mondlová
paní Pavla Faberová
pan Ladislav Narovec
paní Vlasta Hůdová

pan Ondřej Krejsa
pan Václav Jakš
pan Zdeněk Pasauer
paní Marie Mistrová
pan Jan Benda
paní Anna Žižková
pan Václav Novák
paní Zdeňka Posekaná
paní Alena Krinedlová
pan Josef Zeman
paní Marie Dejmková

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 mládež:
Po  12.30 – 17.00 hod.
Út  12.30 – 16.00 hod.
St  12.30 – 16.00 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

A

Vzpomínka 
Byla milována a milovala...
Dne 6. února 2018 uplyne jeden 
smutný rok, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá maminka, babička 
a prababička, 

paní DAGMAR VALEŠOVÁ 
z Vimperka.
S úctou a láskou vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnučka.
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Den 
nemocných

Na podnět papeže 
Jana Pavla II. se od 
roku 1993 př ipomíná 
11. února Světový den 
nemocných. Je to den, 
kdy si církev připomíná 
událost z 11. 2. 1858. 
Tehdy spatř ila čtrnác-
tiletá Bernadetta Sou-
birousová ve skalní 
jeskyni poblíž Lurd ve 
Francii Pannu Marii. Ta 
jí přikázala, aby se napi-
la z pramene v jeskyni. 
Tam však byla jen blátivá 
louže. Po chvilce hrabá-
ní se objevil pramínek, 
z kterého se šlo napít. 
To jsou počátky dnes 
světoznámého poutního 
místa, kam ročně přijíž-
dějí statisíce lidí a mezi 
nimi mnoho nemocných, 
kteří zde hledají uzdra-
vení. Za 160 let zde skutečně 
došlo k několika tzv. zázrač-
ným uzdravením, kdy lékaři 
konstatovali, že na základě 
lékařské vědy nelze uzdravení 
vysvětlit. Ale mnoho jiných lidí 
zde našlo posilu a povzbuze-
ní do svého života, prožilo zde 
svůj „zázrak“.

Nemoc člověku připomíná, 
že život není v jeho moci. Člo-
věk se stává málo – mocným, 
tedy nemocným. Potřebuje po-
moc druhých a posilu ve své 
slabosti. Je důležité poznat, 
že smysl a hodnota života se 
neodvíjí jen od výkonu, užiteč-
nosti a nezávislosti na druhých. 
Zdraví je důležitá a vzácná 
hodnota a je třeba o své zdraví 
pečovat. Přesto se ale někdy 
může stát nemoc prostředkem 
k poznání nových a důležitých 
hodnot života a našich vztahů. 
Křesťané hovoří o „tajemství 
kříže“. 

Papež Jan Pavel II. píše: 
„Světový den nemocných je 
velkou připomínkou, abychom 
znovu objevili důležitou pří-
tomnost trpících v křesťanském 
společenství a stále více hod-
notili jejich cenný přínos. Pros-

tému lidskému pohledu se bo-
lest a nemoc mohou jevit jako 
absurdní skutečnosti. Když se 
ale člověk dá osvítit světlem 
evangelia, dokáže vyhmátnout 
její hluboký spásonosný vý-
znam.“

Neznamená to, že bychom 
proti nemoci neměli bojovat 
a nerozvíjet a nepodporovat 
naše zdravotnictví. Vždyť péče 
o život a zdraví je jedním ze 
základních božích přikázání. 
Má nám to ale připomenout, 
že každý z nás se může stát 
nemocným. Nemocný člověk 
zasluhuje svoji důstojnost a mi-
mořádnou péči těch zdravých, 
i když naděje na uzdravení je 
minimální. Světový den nemoc-
ných nás má povzbudit k zájmu 
o nemocné. Vždyť někdy ná-
vštěva, vlídné slovo a pohla-
zení je víc, než nejmodernější 
léky a lékařské zařízení. 

Přeji vám všem pevné zdraví 
a radost ze života. A když při-
jde nemoc, neztrácejme naději 
a buďme jeden druhému posi-
lou a povzbuzením. 

Mgr. Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku
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Zub svatého Jána (Vimperk)
Válka již několik let sužovala 

království. Zdivočelé hordy žol-
dáků drancovaly a vypalovaly 
celé vesnice, ba i města, a jed-
noho dne stanuly i před hradba-
mi samotné matičky Prahy. Kdo 
mohl, odvážel sebe i svůj maje-
tek daleko odtud. Kněží i mniši 
se snažili uchránit z kostelů zlaté 
monstrance, nejcennější obrazy 
a relikvie. Ukrývali je v hloubi 
brdských lesů, či dokonce v ne-
prostupných pralesech šumav-
ských, a ty nejvzácnější posvát-
né předměty stěhovali z místa 
na místo, neboť v těch dnech 
již nebylo bezpečno ani v nej-
zapadlejším koutě země. A tak 
jednoho večera zastavil povoz 
před zájezdním hostincem na 
samém kraji Vimperka. Trojice 
mnichů v šedých hábitech ob-
jednala pokoj a pod rouškou 
tmy sem přenesla prapodivnou 
truhlu. Hostinskému se noční 
nájemníci s tajemným a dobře 
střeženým zbožím pramálo za-
mlouvali. Ale když dostal místo 
několika grošů hned tucet zla-
tých mincí, mávl nad tím rukou 
a ztratil se v kuchyni. Z dlaně 
do dlaně si přendával zlaťáčky, 
pak si je všechny pěkně do řady 
vyložil na stůl a kochal se nena-
dálým výdělkem. Celý měsíc by 
tu mohli řeholníčci za tu sumu 
pobývat a ještě by jim k tomu 
přidal pečenou husu na každý 
den. Přepočítal mince poprvé 
a tetelil se blahem. Podruhé byl 
s výdělkem ještě tuze spokojen, 
potřetí si říkal, že mohli přihodit 
ještě pár zlaťáků, a nakonec měl 
pocit, že ho odbyli trochou zla-
ta, kterého mají v té zatracené 
truhle určitě více než dost. Však 
kdo ví, jak přišli k tomu bohat-
ství, a jistě nepoznají, když jim 

ubere ještě jeden tucet. Kdo by 
to v tom spěchu počítal. Počkal, 
až mnichy zmůžou útrapy ces-
ty, dobré jídlo i těžké víno, které 
jim podstrojil. Opatrně otevřel 
dveře. Zaslechl trojí chrápání 
a vkradl se do pokoje. Ve tmě 
nahmatal víko truhly, otevřel ji 
a šmátral po zlatě. Není třeba 
se dlouze domýšlet, jaké bylo 
jeho zděšení, když nahmatal jen 
v sametu uložené ztrouchnivělé 
kosti a místo mince mu v dlani 
uvízl zažloutlý zub. S odporem 
uskočil, víko bouchlo o truhlu 
a mniši se na lůžkách zavrtěli. 
Hostinský rychle vyklouzl z po-
koje a mazal zpátky do kuchyně. 
Tam zahodil zub a zklamaný, že 
své zlaťáčky nerozmnožil, šel 
spát. Ráno pobíhal kolem mni-
chů, kteří spěšně truhlu naklá-
dali k další cestě a ještě dlouho 
poté, co vůz zmizel za obzorem, 
stál zadumaně na cestě. Jeden 
z trojice nocležníků mu nechtě 
prozradil, co v truhle ukrýva-
jí. Před drancujícím vojskem 
ochraňují ostatky svatého Ne-
pomuka, světce v zemi nejuctí-
vanějšího. Zub, který hostinský 
zahodil s odporem, se v tu ránu 
změnil v poklad nejcennější. 
V relikvii, za kterou by kdekdo 
zaplatil ne tucet, ale tisíckrát 
více zlaťáků. Marně hledal hos-
tinský zub, který se zakutálel 
neznámo kam. Celý hostinec 
obrátil vzhůru nohama a až na 
smrtelné posteli se svěřil faráři 
o svém dávném provinění. Tak 
tam ten ukradený zub dodnes 
leží a vypráví se, že přes všech-
na protivenství věků a lidskou 
zlobu uchrání od všeho zlé-
ho hostinec samotný i ty, kteří 
v něm přenocují.

Jaroslav Pulkrábek
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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, mys-
livecké, hodinky, rádia, housle, 
bankovky, mince, odznaky, por-

celán, knihy a  jiné. Jednotlivě, 
sbírky nebo pozůstalost. Tel.: 
722  777  672 

Přijmeme uklízečku na 
úklid 1x týdně kanceláří a záze-
mí   ve Vimperku. Rozsah  max. 
2 hod.  Bližší info na telefo-
nu  724  212 533. Volat: PO-PÁ 
od 6.00 do 14.00 hod.

Distribuční firma hledá 
doručovatele na roznos novin, 
adresných zásilek a reklamních 
tiskovin. Bližší informace: tel.: 
602 688 161

 
 

 
 

 
  

PØIJÏTE SI VYBRAT 

KARNEVALOVÉ 

KOSTÝMY 

PRO DÌTI I PRO DOSPÌLÉ 

TRADIÈNÌ 

V SECOND HAND 

ZDÍKOV 

VELKÝ VÝBÌR PRO HOLÈIÈKY

 A KLUKY, KLOBOUKY 

A DALŠÍ DOPLÒKY 

OTEVØENO PO-SO 

INFO NA TEL:608164422



tel. 388 413 800 | vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz INZERCE 29 



Vimperské noviny 2/2018INZERCE30 

Nabízíme: Nabízíme:

tel: +420 388 407 111 tel: +420 388 407 111
e-mail: info@drevostroj.cz e-mail: info@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz web: www.drevostroj.cz

    - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat

   (po zapracování)
   (po zapracování)

Kontaktní telefon: 604 295 325 Kontaktní telefon: 604 295 325

tel: +420 388 407 111
e-mail: info@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz

Nabízíme:

    - 13. a 14. plat

Kontaktní telefon: 604 295 325
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 ROHDE & SCHWARZ 

 

 

RSchule je u
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telefonu 388 452 254, e-mailu personal.vimperk@rohde-
 

 
 

V   
 

 
Na konci roku 

 
potkat se s 

 nich s
 

U je jednatel Konrad Bartl, v  

bylo 
 u  

  
 

 zvou, 
abyste tento   s námi 

– retro music bandu 
z 

 
Vstupenky  lze zakoupit   v CK Kohout 
201
k dispozici pouze ke  

 
 vámi! 
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