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Vážení spoluobčané, 
často v poslední době slý-

cháme vaše připomínky a žá-
dosti, které se týkají nedostat-
ku parkovacích míst na našich 
sídlištích. Věř te, že nám to 
není lhostejné a stejně jako vy 
bychom rádi vyřešili tuto ne-
utěšenou situaci. V minulém 
měsíci již proběhlo veřejné za-
sedání s občany v Městském 
kulturním středisku, kde Ing. 
arch. Kročák představil studii 
regenerace „starého“ sídliště, 
která se týká ulic Klosterman-
nova, Palackého a Smetano-
va. Na projednání přišlo mno-
ho obyvatel této části našeho 
města a již nyní máme ke studii 
několik připomínek. Jsme za to 
rádi a plně si uvědomujeme, že 
je třeba zohledňovat požadav-
ky a připomínky obyvatel, kteří 
žijí v této lokalitě. 

Až budete číst tyto řádky, 
bude za námi i veřejné projed-
nání další studie. Tentokrát síd-
liště, které každý Vimperák zná 
jako „Sojčák“. I v této lokalitě je 
místní dopravní infrastruktura 

dávno za svým zenitem. Pevně 
věříme, že veřejné projednání 
„Sojčáku“ bude stejně přínos-
né jako jednání o regeneraci 
starého sídliště. V současné 
době probíhá výběr zhotovitele 
1. části v Mírové ulici a samotné 
rekonstrukce této ulice včetně 
nového parkoviště se 70 místy 
navíc.

Když mluvíme o regeneraci, 
nejde jen o zmíněná parkova-
cí místa a samotné pozemní 
komunikace, jedná se i o další 
důležité věci, jako jsou lampy, 
lavičky, místa pro odpadkové 
koše a kontejnery – takzvaný 
mobiliář. Dále o prostory, kde 
si mohou hrát děti a kde se do-
spělí mohou setkávat, nebo si 
jen odpočinout od každoden-
ního pracovního vytížení. Jde 
také o další věci, které jsou 
pro příjemné žití obyvatel vel-
mi důležité. Pevně věříme, že 
i přes občasné zajiskření na-
jdeme napříč Zastupitelstvem 
společnou řeč a tyto důležité 
body dotáhneme do zdárného 
konce, přece kvůli tomu jsou 

všichni zastupitelé lidmi vo-
leni. 

Dokončujeme veškerá povo-
lení a projekty velkých akcí, jako 
je Areál vodních sportů a ulice 
1. máje. Všichni už se těšíme, 
až slezeme z pomyslného úřed-
ního šimla a budeme moci sle-
dovat a kontrolovat chod samot-
ných staveb. Hned jak nám to 
počasí dovolí, rozjedou se stro-
je v ul. Nad Sta dionem. Bude to 
první jarní vlaštovka stavebního 
maratonu, který nás čeká v le-
tošním roce.

Závěrem chceme všem li-
dem, kteří se aktivně podílejí 
na životě v našem městě, podě-
kovat za jejich snahu, iniciativu 
a nápady. Pokud chcete také 
přispět, nebo vás něco trápí, 
neváhejte se obrátit na vedení 
města, kde máte všichni vždy 
dveře otevřené. Jen společ-
ně dokážeme udělat Vimperk 
a jeho okolí hezčí…

Přejeme vám všem hezké 
první jarní dny.
    

vaše Rada města

NESEĎTE DOMA, 
stále se něco 
děje

LADISLAV ZIBURA 
pro vimperské 
noviny

14–15 16

NOTY NA BUBEN

Osm not ve stupnici, osm 
postav v pohádce, dvě rodi-
ny. Všichni spolu hrají a ladí, 
ovšem jen do doby, než se ot-
cové rozkmotří. Najdou děti, 
které se spolu i přes zákaz 
rodičů chtějí kamarádit, řeše-
ní? Pochopí rodiny jednotli-
vých not, že bez těch druhých 
nedokážou zahrát písničku? 
Na tyto otázky vám odpoví 
náš hudební příběh. A ještě 
se možná naučíte znát noty. 
Stačí přijít do Cukrárny Pod 
Zámkem v neděli 25. března.

VÝROČNÍ SCHŮZE 
MO STP

Vimperský svaz tělesně 
postižených, který má 186 
členů, na své výroční schůzi 
30. ledna ve funci předsedy 
opětovně potvrdil Františka 
Novotného. Svaz pořádá tři 
až čtyři akce každý měsíc.

BŘEZNOVÉ 
ZASTUPITELSTVO

Stejně jako v únoru, 
i v březnu se zastupitelé 
sejdou v pondělí devatenác-
tého března v 15.30 a mimo 
jiné se budou zabývat po-
zemky pod Hrabicemi.

foto Jaroslav Pulkrábek

VÍTE, CO MĚLY 
společného hotely 
Habsburg 
a Centrál? 18
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Ples města Vimperka.Vernisáž výstavy Stopy století.

Matematicko – fyzikální soutěž RSG.Vimperský masopust.

1984 aneb Velký bratr tě vidí.

Vimperská akademie seniorů.

Nedělní pohádka v Cukrárně Pod Zámkem.

Svazu tělesně postižených zatančil soubor Sen-Sen z Prachatic.

foto na stráce Stanislav Hubáček, Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek
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 ZPRÁVY Z RADY 
Rada města v období od 22. 1. 2018 do 12. 2. 2018
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s MgA. Janem Koreckým, Pod 
Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice, na realizaci akce „Kostel 
sv. Bartoloměje ve Vimperku – restaurování kamenného vstupního 
portálu v jižní stěně objektu“, dle předloženého návrhu.
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce a mo-
dernizace sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve 
Vimperku – II. etapa – exteriér” se společností Městské služby 
Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, dle předlo-
ženého návrhu.
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Fotbalové hřiště – dlaž-
ba v okolí šaten” se společností Městské služby Vimperk, s. r. o., 
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, dle předloženého návrhu.
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s akad. mal. Jiřím Čechem, Lau-
dova 1026/7, 163 00 Praha 6 – Řepy na realizaci akce „Kostel 
sv. Bartoloměje ve Vimperku – restaurování nástěnných gotických 
maleb“, dle předloženého návrhu.
• rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o spolupráci č. 523/2018 
mezi poskytovatelem Palmknihy – eReading, s. r. o., Na Pankrá-
ci 1683/30, Praha 4 – Nusle, dle předloženého návrhu. Smlouva 
řeší krátkodobé zpřístupnění autorských děl (e-výpůjčky) platným 
registrovaným uživatelům Městské knihovny Vimperk a jejich za-
městnancům.
• souhlasí se záměrem vybudování učebny cizích jazyků v pří-
stavbě pavilonu družin v Základní škole Vimperk, Smetanova 405.
• souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace Jihočeského kraje na doplnění výzbroje SDH Výškovice 
dle předloženého návrhu a prohlašuje, že město Vimperk má pro 
případ získání dotace zajištěny fi nanční prostředky na úhradu 
vlastního podílu na celkových nákladech projektu.
• souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace Jihočeského kraje na doplnění výzbroje SDH Hrabice dle 
předloženého návrhu a prohlašuje, že město Vimperk má pro pří-
pad získání dotace zajištěny fi nanční prostředky na úhradu vlast-
ního podílu na celkových nákladech projektu.

Zastupitelstvo města Vimperk dne 22. 1. 2018
• pověřuje Radu města vymáhat smluvní pokutu po společnosti 
ENVI-PUR, s. r. o., v souvislosti se stavební zakázkou „Úpravna 
vody Brloh“.
• rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk, Pravětín 
23, 385 01 Vimperk, na zajišťování charitativní pečovatelské 
služby pro město Vimperk na rok 2018. Dotace ve výši 500 000 
Kč bude poskytnuta z rozpočtu Města dle předloženého návrhu 
smlouvy. 
• rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk, s. r. o., 
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, na provoz a správu spor-
tovních zařízení města Vimperk pro rok 2018. Dotace ve výši 
5 400 000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu Města dle předloženého 
návrhu smlouvy.  

KOMPLETNÍ ZÁPIS Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA NALEZNE-
TE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.VIMPERK.CZ. 
TERMÍN ZASTUPITELSTVA: 19. BŘEZNA 2018 V 15:30 HODIN. 

  ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA   

Výbor pro rozvoj Města 
Vimperk

Tento výbor je ustanoven za-
stupitelstvem města a je klíčo-
vým partnerem pro rozvoj kaž-
dého města. I naše město Vim-
perk si na svých prvních jednání 
Zastupitelstva města ustanovilo 
tento výbor. Výběrem a klíčem 
pro jednotlivé členy byla jejich 
odbornost, ale bylo i dbáno na 
zastoupení jednotlivých politic-
kých uskupení a hnutích v Zastu-
pitelstvu města. Výbor z počátku 
vyvíjel svoji činnost v souladu se 
svojí podstatou a dokonce velmi 
úspěšně pomáhal vytvořit jeden 
z důležitých dokumentů města 
Program rozvoje města Vimperk 
pro roky 2016–2022. Program 
byl schválen a bohužel výbor 
přestal úplně pracovat a uplynu-
lé 2 roky se nesešel. Zastupitelé 
tedy v lednu tohoto roku odvolali 
předsedu výboru Ing. Jiří Caise 
a byl jmenován nový předseda 
výboru Zdeněk Kutil. Ing. Jiří 
Cais zůstal členem výboru. Dne 
8. 2. 2018 se výbor sešel po dvou 
letech a vyhodnotil plnění výše 
jmenovaného dokumentu Pro-
gramu rozvoje města. Na svém 
jednání se především zaměřil na 
hlavní projekty města pro příštích 
7 let. Zde je ve stručnosti výtah, 
o jaké priority se jedná a jak jsou 
plněny. 

PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGICKÉHO 
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA 
VIMPERK

Dokončit výstavbu areálu 
vodních sportů.

2. 5. 2017 byla uzavřena 
Smlouva o dílo na projektové 
práce a inženýrskou činnost 
se společností ŠUMAVAPLAN 
projekt, s. r. o., s těmito termíny 
realizace:

Studie do 31. 6. 2017.
Dokumentace k územnímu 

řízení do 31. 8. 2017.
Územní řízení do 28. 2. 2018.
Dokumentace pro stavební 

povolení a dokumentace pro 
provedení stavby do 31. 3. 
2018.

Stavební povolení (změna 
stavby před dokončením) do 
31. 7. 2018.

Předpokládaná samotná rea-
lizace – červenec 2018. 

Datum ukončení realizace – 
říjen 2019.

Rozšířit , modernizovat 
a zlepšit infrastrukturu spor-
tovišť – zimní stadion, letní 
stadion, areál Vodník.

Úspěšné získána dotace ve 
výši 10 mil. Kč na výstavbu 
nového atletického oválu a od-
vodnění.

V současné době probíhá 
výběr zhotovitele. 

Předpokládaná realizace – 
červen 2018.

Ukončení realizace – srpen 
2018.

Zimní stadion – bude dokon-
čen objekt šaten v roce 2018, 
zateplení fasády šaten.

Odstraněna vstupní brána – 
v roce 2018.

Probíhá příprava projektové 
dokumentace na parkoviště 
u zimního stadionu.

Areál Vodník – přešel do 
správy MěSl, s. r. o.

Modernizovat a opravit ZŠ 
TGM, MŠ Mírová.

Oprava pláště budovy ZŠ 
TGM bude v roce 2018 dokon-
čena.

ZŠ TGM – rekonstruk-
ce kuchyně – realizace 1. 5. 
2018 – 30. 9. 2018 – investice 
12 mil. Kč.

ZŠ Smetanova – 2. etapa 
opravy sociálních zařízení – 
pavilon U10 a SMV3 – červen 
– srpen 2018.

MŠ Mírová – probíhá výběr 
zhotovitele a v létě 2018 bude 
provedena rekonstrukce hos-
podářského pavilonu a vyba-
vení kuchyně.

V rámci rekonstrukce ulice 
1. máje bude provedeno napoje-
ní na kanalizaci ZŠ TGM a zho-
toveno nové parkoviště (u ZŠ 
TGM) ve 3. etapě – jaro 2019.

Vytvořit architektonickou/
územní studii ulice 1. máje 
a Pivovarské ul. – realizace 
prvních etap změny této tep-
ny města Vimperk.
Čistopis územní studie byl 

dokončen dne 17. 7. 2017.
Byla uzavřena Smlouva 

o dílo na projektové práce dne 
17. 8. 2017 s termíny:

Dokumentace k územnímu 
řízení, dokumentace pro sta-
vební povolení a dokumentace 
pro stavební povolení do 17. 1. 
2018.

Územní řízení a stavební po-
volení do 17. 5. 2018.

V současné době vybírán 
zhotovitel.

Termíny provedení 1. části 
rekonstrukce ulice 1. máje:

1. etapa Fišerka – Cihelna – 
06/2018 – 10/2018.

Pokračování na str. 4
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Kruhová křižovatka LIDL – 
nyní je projekt dokončován, 
křižovatka v provozu, probíhá 
geodetické zaměřování pozem-
ků, vypořádání pozemkových 
poměrů.

Kruhová křižovatka Fišerka 
– podepsán poslední účast-
ník pro územní řízení v červ-
nu 2017. Probíhá dokončení 
projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení. Pří-
slib krajského úřadu pro získání 
dotace na rok 2019. Předpo-
klad zhotovení rok 2019.

Vytvořit manuál a pravidla 
zástavby intravilánu a extra-
vilánu města.

Vznikají územní studie za-
dávané na základě územního 
plánu dle potřeb a požadavků 
jednotlivých občanů či orgánů.

Rozšířit skládku odpadů 
v Pravětíně.

Probíhá investice do rozšíře-
ní skládky Pravětín v rámci IV. 
a V. etapy s perspektivou cca 
18 let. Dozorčí rada společnosti 
MěSl Vimperk konstatovala na 
svém jednání 31. 1. 2018, že 
tento bod je plněn v celém roz-
sahu. 

Dne 29. 1. 2018 bylo získáno 
stavební povolení pro rozšíření 
skládky – etapa IV. a V.

III. etapa skládky pro provoz 
bude končit v březnu 2018. 

IV. etapa skládky bude v této 
době již k dispozici a bude slou-
žit na 3 – 4 roky (odhad).

V. etapa bude sloužit cca 15 
let.

Využívat dotačních titulů 
v maximální možné míře.

V roce 2017 získána dotace 
ve výši 10 mil. Kč na atletický 
ovál v prostorách fotbalového 
stadionu. Součástí této zakáz-
ky bude i sběr dešťové vody ze 
střechy zimního stadionu. Bude 
vybudováno nové doskočiště, 
sektor dálky, sektor výšky, uni-
verzální hřiště, vrh koulí.

V současné době realizace 
projektů podzemních kontejne-
rů v ulici Kaplířova a Pivovar-
ská. Dotace ze SPŽF – celková 
hodnota 3 122 000 Kč.

Vedení města zřídilo nový 
odbor rozvoje, který bude zod-
povědný přímo kanceláři sta-
rosty. Tento odbor zahájí svoji 
činnost od 1. 3. 2018 a jeho čin-
nost je zaměřena na získávání 
dotačních titulů. 

Více, plošněji a účelněji 
propagovat město.

Jsou využívány sociální sítě 
na propagaci města. Nárůst 

návštěvníků o desítky procent. 
Prostřednictvím sociálních sítí 
jsou oslovovány a propagovány 
stránky města po celé ČR.

Bude využíváno od května 
2018 – billboardové reklamy 
na prostředcích hromadné do-
pravy, na hlavních tepnách ČR 
(busy, vlaky). 

Aktivně hledat, navazovat 
kontakty a vytvářet dobré 
podmínky pro strategické 
partnery, investory, zaměst-
navatele, kteří mohou rozvoji 
města reálně pomoci.

Jsou vytvářeny podmínky 
pro vznik nové nízkopodlažní 
bytové zástavby. 

Jedná se o vzniku nových 
parcel v lokalitě U Sloupů. 

Probíhají jednání s develo-
pery pro výstavbu řadových 
bytových domů a jednotlivých 
nízkopodlažních domů dostup-
ných pro nové i stávající občany 
města. 

Dále se výbor pro rozvoj 
města zabýval pracovní verzí 
územní studie U Sloupů. Zde 
se jedná o možnost vzniku no-
vých levných stavebních parcel 
pro občany města. Výbor se 
k této studii vyjádřil kladně. Na 
výboru pro rozvoj jsme také ře-
šili v souladu s prioritami města 
možnost podání nabídek deve-
loperů pro rodinnou výstavbu 
v lokalitě Pod Hrabicemi. Zde 
výbor přijal usnesení, že uvítá 
možnost zabývat se konkrétní-
mi nabídkami devoloperů. 

Složení výboru: 
Zdeněk Kutil (předseda), Ing. 

Milan Dutka, Ing. Jan Král, Ing. 
Milan Straka, Jiří Vávra, Ing. 
arch. Karel Harazim

Na posledním jednání za-
stupitelstva města rezignoval 
na členství v tomto výboru Ing. 
Jiří Ondřich (s omluvou, že se 
domníval, že výbor již nepracu-
je) a Ing. Jiří Cais (bez udání 
důvodu). 

Zdeněk Kutil
předseda výboru pro rozvoj 

Města Vimperk

2. etapa Cihelna – CHKO – 
07/2018 – 11/2018.

3. etapa CHKO – Zlatá 
hvězda – 04/2019 – 07/2019.

Rekonstruovat a moderni-
zovat areál letního kina s lo-
gistickým, funkčním i archi-
tektonickým napojením na 
zámek, arboretum, Vodník 
a hřbitov.

Byla zřízena komise pro vy-
užití Vodníku. Proběhla jednání 
s krajským úřadem o vypořá-
dání pozemků v areálu letního 
kina, arboreta. Připravuje se 
projektová dokumentace pro 
parkoviště nad areálem letního 
kina. 

Rekonstruovat bývalý 
 areál lesnické školy.

Probíhají jednání o dalším 
využití.

Revitalizovat sídliště – 
 ulice Mírová.

V současné době probíhá 
výběr zhotovitele 1. části v ulici 
Mírová a samotná rekonstrukce 
této ulice včetně nového par-
koviště se 70 místy navíc by 
měla být realizována v období 
04/2018 – 09/2018.

2. část rekonstrukce ulice Mí-
rová (sjezd na staré sídliště) se 
nyní aktualizuje a upravuje se 
projektová dokumentace s ter-
mínem do 10. 5. 2018.

V současné době se zpraco-
vává studie pro revitalizaci síd-
liště Mírová (aktualizace v ně-
kolika etapách) se zaměřením 
na získání nových parkovacích 
míst, úpravu chodníků, míst pro 
kontejnery a celkové koncepce 
prostoru. 

1. 3. 2018 proběhne veřejné 
jednání s občany sídliště Míru.

Zřídit nový dům s pečova-
telskou službou.

V současné době neprobíha-
jí žádná jednání o zřízení domu 
s pečovatelskou službou.

Vyřešit dopravní infra-
strukturu a logistiku celého 
města se zaměřením na par-
kovací plochy a posílení po-
zice chodců a cyklistů.

Nová parkovací plocha 
u TKB – bude realizováno 
v roce 2018.

Ostatní parkovací plochy 
jsou vždy řešeny v rámci jed-
notlivých projektů (ulice 

1. máje – ZŠ TGM, ulice 1. 

máje – parkoviště u zimního 
stadionu, ulice Sušická – parko-
viště u vodního areálu, zámek – 
parkoviště nad letním areálem, 
ulice Pasovská – parkoviště po 
demolici budov čp. 45. 

Jsou řešeny přechody pro 
chodce, bude vybudován nový 
přechod pro chodce v ulici Su-
šická proti prodejně Tesco – 
08/2018 – 10/2018.

Byl vybudován v červnu 
2017 bezpečný přechod nad 
podchodem Sušická. 

Bude opraven přechod ulice 
Pražská proti ZŠ TGM – sema-
fory pro chodce.

Jsou zadány projektové do-
kumentace:
• rekonstrukce ulice Čelakov-
ského
• ulice 1. máje – parkoviště 
u zimního stadionu
• ulice Čelakovského – par-
koviště po demolici tepelného 
výměníku
• bude vybudována autobusová 
zastávka na Homolce
Řeší se zadání projektové 

dokumentace křižovatky Praž-
ská – K. Světlé – Boubínská. 

Vybudovat jednotný, 
funkční a dlouhodobě užitný 
mobiliář ve městě. 

Zadání pro všechny archi-
tekty při revitalizaci sídliště 
Míru, starého sídliště, ulice 
Čelakovského, ulice 1. máje je 
jednotné.

Vyřešit reprezentativním 
způsobem příjezdy do měs-
ta.

Příjezd Sušice – byla odstra-
něna skládka stavebního mate-
riálu při vjezdu do Vimperka.

Příjezd od Strakonic – bude 
provedena demolice objektu 
Výškovice čp. 17.

Příjezd od Prachatic – byl 
prodán objekt určený k demo-
lici v lokalitě Špidrova. V sou-
časné době je prováděna de-
molice.

Příjezd od Strážného – 
v únoru bude zahájena demo-
lice objektů čp. 45 v ulici Pa-
sovská. Na demolici je určený 
objekt čp. 65 v ulici Pasovská.

U dopravního značení s ná-
zvem obce Vimperk umístěny 
informační tabule s probíhají-
cími kulturními akcemi města. 

Podporovat a participovat 
na vybudování kruhových 
křižovatek – supermarket 
LIDL a křižovatka Fišerka.

Výbor pro rozvoj Města 
Vimperk
Dokončení ze str. 3
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Anketní formulář pro územní 
studii krajiny správního 
obvodu ORP Vimperk

Městský úřad Vimperk, od-
bor výstavby a územního plá-
nování, pořizuje Územní studii 
krajiny pro celé území Vimper-
ska. Vybraným zpracovatelem 
je společnost IRI, s. r. o., se 
sídlem Chládkova 2, Brno.

Pro získání lepšího pohle-
du, zejména na volnou krajinu 
– nezastavěné území, a pro 
zkvalitnění plánovací a rozho-
dovací činnosti v území si vás 
dovolujeme požádat o vyplnění 
přiloženého formuláře, který je 

anonymní a bude zpracován 
pouze pro uvedené potřeby 
zpracovatele.

Formulář najdete na webo-
vých stránkách města a lze ho 
vyplnit on-line nebo vytištěný 
předat nejpozději do 15. 3. 
2018 přímo na odbor výstav-
by a územního plánování, Ing. 
Šebelíkové nebo Ing. Takáčovi, 
popř. paní Frankové.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Marcela Šebelíková

P O Z V Á N K A
na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PRO ORP VIMPERK

Vážení, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné projednání, 
které se uskuteční

20. března 2018 od 9:00 do 12:00 hodin.
Místo konání: Fara Malenice, Archiváře Teplého 1, Malenice.
Body k jednání: Seznámení veřejnosti s významem komu-
nitního plánování a evaluace stávajícího komunitního plánu 

sociálních služeb v území SO ORP Vimperk.
Nabídka účasti v pracovních skupinách. 

Id entifi kace hlavních problémových oblastí pro sociální oblast na 
území ORP Vimperk.

Svou účast potvrďte nejp ozději do 16. března 2018 
na e-mail: hovorkova@sossumavsko.cz.

Těšíme se na vaši účast!

Nabídka kopírovacích strojů
 Město Vimperk nabízí k dal-

šímu využití dva použité zacho-
valé kopírovací stroje.
 KONICA Minolta Bizhub 
C224 – Kopírovací stroj byl 
pořízen v roce 2013 za část-
ku 87 229 Kč a bylo na něm 
k dnešnímu dni vytištěno cca 
313 000 kopií. Kopíruje, tiskne 
i skenuje barevně i černobíle, 
formát A4, A3, má horní a boč-
ní podavač, síťovou kartu.

Kopírku nabízí město Vim-
perk k prodeji za 1 000 Kč.
 KONICA Minolta Bizhub 
C220 – pořízený v roce 2010 

do nájmu, po jeho ukončení 
odkoupen. K dnešnímu dni bylo 
vytištěno cca 323 000 kopií. 
Funkce i výbava jsou obdobné 
jako u stroje BH C224 (viz výše).

Město Vimperk nabízí tuto 
kopírku k prodeji za cenu 
1 000 Kč.

 
Stroje je možno si prohlédnout 

po vzájemné domluvě s informa-
tiky úřadu, tel.: 388 402 262.

Zájemci o koupi mohou 
kontaktovat Ing. Oliwu, tel.: 
388 402 218 nebo e-mail vladi-
slav.oliwa@mesto.vimperk.cz.

Den dětí začneme letos slavit 
o týden dřív

Na přelomu května a června 
bude ve městě živo. Vimperk při-
pravuje velkou společnou oslavu 
dětského dne, která se uskuteční 
o něco dřív, a to 26. 5. 2018. 

Iveta Preslová přišla se zají-
mavou myšlenkou, že by Vim-
perk mohl mít na asfaltu nastří-
kané obrazce, na kterých si děti 
budou hrát. Tyto hry se budou 
otevírat dopoledne 26. 5. 2018 
a jejich otevření bude mít sa-
mostatný doprovodný program.

Odpoledne bude akce vrcho-
lit a pokračovat v parku. I tam 

bude na jednom z těchto ob-
razců probíhat soutěž. Na mís-
tě se bude také odehrávat jarní 
verze setkání vimperských pod-
nikatelů a módní přehlídky vim-
perských obchodů. Bude zde 
i horkovzdušný balon a navíc 
už pojedou kolotoče a pouťové 
atrakce. 

Určitě si toto datum rezer-
vujte a nikam z Vimperka ne-
odjíždějte. Těšíme se, že si to 
společně užijeme.

Rada města 
a Městské kulturní středisko

Úprava provozu mateřské 
školy Klostermannova v době 
jarních prázdnin

Rada města Vimperk svým 
usnesením č. 155 ze dne 12. 2. 
2018 souhlasila s provozem MŠ 
Klostermannova v době jarních 
prázdnin (5. 3. 2018 – 11. 3. 

2018) z provozních důvodů 
pouze na pracovišti Mírová 442.

Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí Odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu

Ještě jednou bazén a Májovka
V minulém čísle jsme na 

straně 4 otiskli příspěvek 
pana Bohumila Petráška spo-
lu s odpověí starosty Pavla 
Dvořáka. Další reakci pana 
Petráška s názvem „Ještě 
jednou bazén a Májovka“ na-
jdete na na webových strán-
kách města v rubrice Vim-
perské noviny, stejně tak jako 
oba zmíněné texty.
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Upozornění vlastníkům 
nemovitostí na území Městské 
památkové zóny Vimperk

Městský úřad Vimperk, od-
bor školství, kultury a cestovní-
ho ruchu, jako příslušný orgán 
veřejné správy dle ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, vykonávající 
v přenesené působnosti stát-
ní správu na úseku státní pa-
mátkové péče dle ustanovení 
§ 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, a § 42a téhož 
zákona, upozorňuje všechny 
vlastníky nemovitostí na úze-
mí Městské památkové zóny 
(MPZ) Vimperk na povinnos-
ti, které vyplývají ze zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči (dále památkový zá-
kon). Městská památková zóna 
Vimperk byla prohlášena Vy-
hláškou Jihočeského KNV ze 
dne 19. 11. 1990 o prohlášení 
památkových zón ve městech 
a obcích Jihočeského kraje. 

Předmětem ochrany v pa-
mátkové zóně jsou zejména:
historický půdorys (prostorová 
a hmotová skladba, povrchy ko-
munikací, historické podzemní 
prostory), panorama památko-
vé zóny, nemovité kulturní pa-
mátky, objekty dotvářející cha-
rakter památkové zóny, ostatní 
objekty v památkové zóně (ne-
památkové objekty) a veřejná 
a vyhrazená zeleň.

Rozsah Městské památ-
kové zóny Vimperk zahrnuje 
následující seznam ulic:

1. máje (část), Hřbitovní 
(část), Inocencova, Jirchářská, 
Kaplířova, Kostelní, Na Baště, 
náměstí Svobody, Na Výsluní, 
Pasovská (část), Pivovarská 

(část), Podzámčí, Rožmberská, 
Sadová, Steinbrenerova, Svor-
nosti, U Lázní, Zámecká alej, 
Zámek, Zlatá Stezka (část).

Při stavební a další činnosti 
na území MPZ je nutno postu-
povat s ohledem na ustanovení 
§ 14 památkového zákona. 

1. Zamýšlí-li vlastník kulturní 
památky provést údržbu, opra-
vu, rekonstrukci, restaurování 
nebo jinou úpravu kulturní pa-
mátky nebo jejího prostředí, 
je povinen si předem vyžádat 
závazné stanovisko obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou 
působností, a jde-li o národní 
kulturní památku, závazné sta-
novisko krajského úřadu.

2. Vlastník nemovitosti, která 
není kulturní památkou, ale je 
v památkové zóně, památkové 
rezervaci, nebo v ochranném 
pásmu nemovité kulturní pa-
mátky, nemovité národní kul-
turní památky, památkové re-
zervace, nebo památkové zóny 
je povinen k zamýšlené stavbě, 
změně stavby, terénním úpra-
vám, umístění nebo odstraně-
ní zařízení, odstranění stavby, 
úpravě dřevin nebo udržovacím 
pracím na této nemovitosti si 
předem vyžádat závazné sta-
novisko obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností.

Porušení ustanovení § 14 
památkového zákona je pova-
žováno za přestupek dle § 39 
téhož zákona a je důvodem pro 
udělení sankce na základě § 35 
památkového zákona. 

V zájmu každého vlast-
níka je, aby si před každou 
stavební činností na nemo-
vitosti na území MPZ podal 

Rozvoj areálu Vodník

Na posledním jednání Pra-
covní skupiny pro rozvoj areálu 
Vodník bylo odsouhlaseno, že 
prostředky z rozpočtu města 
na rozvoj areálu ve výši 1,5 mil. 
Kč budou využity následujícím 
způsobem: 

Bude provedena EIA nebo 
SEA nad projektem rozšíření 
sportovně-rekreačního areá-
lu. 

K posouzení se předloží dvě 
varianty vycházející z původní 
studie biatlonového areálu:

1. Návrh tras pro běžecké 
lyžování, prodloužení asfal-
tové kolečkové dráhy, sin-
gletracky v lese.

2. Návrh tras pro běžecké 
lyžování, prodloužení asfal-
tové kolečkové dráhy, single-
tracky v lese včetně navrho-
vané biatlonové střelnice.

Důvodem tohoto řešení 
je defi novat jasně a konkrét-
ně možnosti využití tohoto 
prostoru pro biatlonový areál 
(závodní × tréninkový) z hle-
diska ochrany životního pros-
tředí. Bez vyhodnocení EIA 
není možno tvořit jakoukoli 
jinou koncepci rozvoje akcep-
tovatelnou Ski klubem, protože 
pro jeho zástupce není přijatel-
ná jiná varianta než rozšíření 
běžeckých tratí s výhledem, že 
budou navazovat na střelnici.

Kromě těchto posouzení 
bylo dále odsouhlaseno, že 
prostředky mohou být využi-
ty na nákup nových sněžných 
sprch (zajištění tichého provozu 
v horní části areálu), a když 
nějaké zbydou, i na projektové 
práce na výstavbu zázemí pro 
Ski klub v prostoru současných 
umýváren.

V minulých letech byla 
městem pro areál koupena 
nová rolba za cenu 5,5 mil. Kč. 
V nedávné minulosti se areál 
dočkal řady úprav, z nichž 
nejvýznamnější byly real-
izovány na konci uplynulého 
desetiletí. Byla zde provedena 
přestavba sociálního zařízení, 
prodlouženo veřejné osvětle-
ní, rekonstruován přístřešek 
na technické zázemí areá-
lu, prodlouženy rozvody pro 
zasněžování a vybudována 
nová in-line dráha v celkové 
délce 988 metrů. Na projekt 
za 10 milionů korun se městu 
podařilo získat dotaci z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj, která pokryla 90 pro-
cent způsobilých nákladů. Za 
dalších 7 milionů byla oprave-
na a osvětlena také přístupová 
komunikace od nemocnice.

V letošním roce se 
o zasněžování areálu staraly 
ve spolupráci se Ski klubem 
Městské služby. Na Vodníku 
tak vznikl okruh v délce 2 km, 
který bude oproti minulým 
rokům zasněžován i v únoru. 
V důsledku toho byl Měst-
ským službám zvýšen roční 
příspěvek o 200 tis. Kč na rok.

V současné době se také 
připravuje projekt na vodní 
nádrž pod Hrabicemi, která 
by mohla mimo jiné sloužit 
i k zasněžování. Bude tak za-
jištěn nezávislý přístup k vodě.

Město podporuje a fi nancuje 
rozvoj areálu Vodník a vytváří 
dobré tréninkové a sportovní 
podmínky pro malé i velké, or-
ganizované i amatérské spor-
tovce.

Rada města

žádost o závazné stanovisko 
obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností.

Žádost o vydání závazného 
stanoviska je dostupná na in-
ternetových stránkách města 
Vimperk www.vimperk.cz (od-

kaz Městský úřad – Formuláře), 
nebo osobně na MěÚ Vimperk, 
odbor školství, kultury a cestov-
ního ruchu, kontakt: Marie Hruš-
ková, tel.: 388 402 265; mobil: 
775 869 393, e-mail: marie.
hruskova@mesto.vimperk.cz.

Městská památková zóna Vimperk – mapa
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Vodárna Brloh a její generální 
rekonstrukce

Vodárna v Brlohu dodává 
pitnou vodu pro celý Vimperk. 
Generální rekonstrukce, zpra-
cování projektové dokumetace 
a naplánování průběhu prací 
se poměrně dlouho připravo-
valo. Bylo nutné vyměnit celou 
technologii a provést stavební 
úpravy za plného provozu. 
V roce 2012 město po výbě-
rovém řízení uzavřelo smlouvu 
na tuto rekonstrukci úpravny 
vody za 27 950 000 Kč, proto-
že už v té době hrozila její ha-
várie. Jedním z dalších důvo-
dů uzavření smlouvy byla také 
možnost podat žádost o do-
taci. Bohužel, dotaci město 
nezískalo. Stáli jsme tak před 
problémem, kde vzít fi nance 
na generální rekonstrukci, kdy 
práce podle smlouvy měly být 
zahájeny v lednu 2014 a do-
končeny v březnu 2015 za 
plného provozu úpravny vody, 
neboť nás k tomu zavazova-
la uzavřená smlouva. Město 
však mělo v rozpočtu na rok 
2014 fi nance pouze ve výši 
16,6 mil. Kč a zbývalo pro rok 
2015 pokrýt částku 11,3 mil. 
Kč. Obávali jsme se proto za-
hájit práce, aniž bychom vědě-
li, jak bude stavba fi nancová-
na v následujícím roce. Proto 
jsme hledali řešení a našli. 
S fi rmou ČEVAK, a. s., která 
je provozovatelem vodního 
hospodářství v našem městě, 
jsme se domluvili na pokrytí 
této částky nájemným za rok 
2015 ve výši 8,5 mil. Kč, kte-
ré městu ČEVAK, a. s., platila 
za užívání vodohospodářské 
infrastruktury a které je urče-
no k fi nancování její obnovy 
a oprav. Zbývající část jsme 
se dále rozhodli pokrýt z části 
nájemného za rok 2016. Tuto 
částku už bylo možné od ČE-
VAKu nárokovat od října 2015, 
kdy společnosti ČEVAK, a. s., 
začíná nový hospodářský rok. 
Na základě toho došlo na ná-
vrh města po dohodě s doda-
vatelem stavby k posunutí ter-

mínu realizace díla do 31. 12. 
2015 (podotýkám, že k uvede-
ným posunům došlo ještě před 
tím, než byla rekonstrukce 
fakticky zahájena, respektive 
v případě druhého posunu ter-
mínu těsně po jejím zahájení). 
Byl to tedy dodavatel, společ-
nost ENVI-PUR, který nám 
vyšel vstříc a souhlasil s tím, 
že se posune termín celkové 
realizace stavby při zachování 
původní ceny (a to i přesto, že 
v mezidobí cena stavebních 
prací stále rostla).

Následně došlo ke zpoždění 
dokončení stavby, a to i z dů-
vodů objektivních, jakými bylo 
kupříkladu velké sucho v létě 
2015, bránící některým tech-
nologickým pracím, či znač-
nými omezeními způsobenými 
tím, že k stavebním úpravám 
docházelo při plném provozu 
vodárny. Dodavatel proto kon-
cem roku 2015 požádal o pro-
dloužení termínu dokončení, 
ale Rada takové žádosti nevy-
hověla. Dílo bylo následně do-
davatelem dokončeno během 
první poloviny ledna následují-
cího roku. Dne 18. ledna 2016 
požádal dodavatel o zahájení 
přejímacího řízení, neboť dílo 
bylo př ipraveno k předání 
městu. Dodavatel tvrdil, že do-
končil dílo již v průběhu první 
poloviny ledna 2016, ale odbor 
investic měl výhrady, které 
spočívaly ve vadách a nedo-
dělcích. Jednalo se o popisky 
na potrubí, izolace a montáž 
topných kabelů na potrubí, za-
nášení odkalovacího hrnečku 
vápenného hospodářství, vý-
malbu, úklid, apod. 

Dne 29. 1. 2016 se dohodlo 
s dodavatelem vyřešit spor for-
mou dohody o narovnání a na-
konec jsme tak vyčíslili pokutu 
za celý měsíc, tedy za 31 dnů 
prodlení se zahájením zkušeb-
ního provozu, což činilo částku 
866 450 Kč. Smluvní pokuta 
činila podle smlouvy 27 950 Kč 
denně za to, že od 1. 1. 2016 
měl probíhat zkušební provoz. 
Dodavatel si tedy celou smluv-
ní pokutu „odpracoval“. Nárok 
na pokutu nebyl odpuštěn, ale 
vypořádán formou víceprací. 
Dodavatel v rámci přejíma-
cího řízení nabídl městu, že 
na místo úhrady pokuty v ho-
tovosti provede pro město na 
vodárně ještě další práce, kte-
ré nebyly předmětem původní 
smlouvy, ale jejichž provedení 

si odbor investic po poradě 
s provozovatelem vodárny vy-
žádal a bylo by je proto beztak 
nutné provést. Uvedené prá-
ce nacenil dodavatel částkou 
866 000,13 Kč, která vycháze-
la z vysoutěžených cen původ-
ní zakázky. Tím bylo možné 
proti ceně víceprací postavit 
nárok města na smluvní poku-
tu ve výši 866 450 Kč a došlo 
k uzavření dohody o narov-
nání, kterou se nárok města 
na smluvní pokutu vypořádal 
formou rozšíření díla o tak-
to dohodnuté vícepráce. V té 
souvislosti samozřejmě došlo 
i k posunu dokončení celé 
akce o dobu, která byla ne-
zbytná k provedení dohodnu-
tých víceprací a tím byl z hle-
diska právního posunut termín 
zahájení zkušebního provozu, 
který ale fakticky probíhal od 
ledna 2016. Město tak odpusti-
lo dodavateli rozdíl mezi cenou 
víceprací a výší pokuty, kon-
krétně částku 449,87 Kč, co je 
plně v kompetenci Rady měs-
ta. Během února 2016 pak do-
šlo k technickému zúřadování 
celé věci, zejména vytvoření 
přesné podoby návrhu dohody 
mezi právními zástupci města 
a dodavatele a 29. 2. 2016 
bylo uzavření dohody Radou 
schváleno. Dohoda pak byla 
podepsána 10. 3. 2016, ale 
zohledňovala stav díla k lednu 
2016. Schvalování smluv plně 
náleží do kompetence Rady 
města. 

A co na závěr? Rekonstruk-
ce vodárny v Brlohu byla jed-
nou z největších investičních 
akcí v minulém období. Její prů-

běh za plného provozu zname-
nal velké nasazení fi rmy, která 
rekonstrukci prováděla, rovněž 
tak jejího provozovatele, což 
je fi rma ČEVAK, a. s., a také 
zvýšený dohled pracovníků in-
vestic a údržby. Za celou dobu 
rekonstrukce nezaznamenali 
obyvatelé města, že vodárna 
je v generální rekonstrukci, 
a za město jsme nikdy nemu-
seli přistoupit k řešení náhrad-
ní dodávky pitné vody. Přesto, 
že bylo v roce 2015 parné 
léto a mnoho obcí přistoupilo 
k omezením používání pitné 
vody, tato skutečnost u nás 
nenastala. Důležité bylo opra-
vit vodárnu a vyřešit tak letitý 
problém její generální rekon-
strukce za plného provozu. To 
se povedlo. Poděkování náleží 
všem, kdo se na tom podíleli. 

Jaroslava Martanová

Článek týkající se stej-
né tématiky od pana 
Zdeňka Kutila najdete 
na webových stránkách 
města v rubrice Vimper-
ské noviny.
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Barbora Havlíčková na ZOH v Pchjongčchangu

Barbora Havlíčková díky svým 
výborným výsledkům byla nomi-
nována na Zimní olympijské hry 
2018 v jihokorejském Pchjong-
čchangu, na kterých absolvova-
la tři závody. V úvodním závodě 
běžeckého lyžování ve skiatlonu 
na 15 km předvedla vynikající 
výkon a obsadila 43. místo, při 
čemž ve druhé části závodu, 
který se běží volnou technikou, 
dosáhla 35. nejlepšího času. 
Ve druhém individuálním zá-
vodě 10 km volnou technikou 
dojela na 59. místě a v posled-

ním vystoupení pomohla české 
štafetě na závěrečném úseku 
k 11. místu. Přestože Barbora 
věkem patří ještě mezi dorosten-
ky, svými výkony potvrdila, že jí 
patří 3. místo v českém ženském 
běžeckém lyžování. Získala tak 
velké zkušenosti, které jí jistě po-
mohou v další závodní kariéře.
Na letošních olympijských hrách 
se představili ještě další dva naši 
bývalí žáci, Miroslav Rypl v běhu 
na lyžích a Vendula Hopjáková  
ve snowboardcrossu.

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

Úspěchy našich sportovců

Tři naši žáci, běžci na ly-
žích, si vyjeli nominaci na Mis-
trovství světa juniorů, které se 
konalo ve švýcarském Gomsu. 
Nejúspěšnější byla Barbora 
Havlíčková, která na trati 5 km 
klasicky obsadila 4. místo, pou-
hé 1,4 s za stupni vítězů. I ve 
druhém závodě, skiatlonu, po-
dala Barbora perfektní výkon 
a v těžkých podmínkách si do-
běhla pro nádherné 5. místo. 
Českou republiku také repre-

zentovali Tomáš Kalivoda a Jiří 
Mánek. Oba se účastnili 16.–18. 
2. 2018 čtvrtého dílu kontinen-
tálního poháru v běhu na lyžích 
– OPA cup – na úpatí Velkého 
Javoru. Jiří Mánek dosáhl nej-
lepšího výsledku ve sprintu, když 
ve fi nále dojel na 6. místě, a stej-

né místo obsadil Tomáš Kalivoda 
na patnáctikilometrové trati volně 
s hromadným startem.

Také snowboardistovi Ma-
touši Koudelkovi se dařilo, 
když ve stejném termínu vyhrál 
ve Švýcarsku dva FIS závody 
ve snowbordcrossu, a rovněž 
i Ondřeji Mánkovi, který vyhrál 
biatlonové závody olympij-
ských nadějí visegrádské čtyř-
ky ve sprintu i stíhačce, které 
se konaly v Letohradě.

Dva žáci ze sekundy, Monika 
Nárovcová a David Vyskočil, byli 
zařazeni do reprezentace Jiho-
českého kraje na zimní olym-
piádu mládeže, která v letošním 
roce pořádal Pardubický kraj. 

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

Talenti Jihočeského kraje 2017
V úterý 20. 2. 2018 byly 

v Českých Budějovicích vyhlá-
šeny výsledky ankety Talent Ji-
hočeského kraje 2017. Žáci naší 
školy proměnili čtyři nominace, 
přičemž Aneta Staňková získa-
la 2. místo v humanitní katego-
rii (starší), Monika Nárovcová 

rovněž 2. místo ve sportovní 
kategorii (mladší). Ve stejné 
kategorii mezi staršími skončil 
Matouš Koudelka na 3. místě 
a Kateřina Roblová si odvezla 
čestné uznání. Všem oceně-
ným žákům blahopřejeme!

Mgr. Roman Hajník

Základní škola
T. G. Masaryka

Lyžuj lesy

V úterý 6. 2. 2018 se téměř 
60 žáků z I. a II. stupně naší zá-
kladní školy zúčastnilo seriálu 
běžeckých lyžařských závodů 
„LYŽUJ LESY“, které uspořádal 
Svaz lyžařů České republiky 
společně s Lesy ČR a Fischer 
Ski klubem Šumava Vimperk. 
Organizátoři z místního lyžař-
ského klubu připravili pro malé 
i velké závodníky trať plnou 
obratnostních prvků. Děti si 
vyzkoušely „běžkování“ s pře-
jezdem houpačky, slalomem, 
hodem na cíl, s jízdou terénní-
mi vlnami, výjezdem do kopce.

Od našich nejmladších prv-
ňáků po deváťáky, od méně 
zkušených po zkušené lyžaře 
si všichni s tratí ve Sportovním 

areálu Vodník poradili na vý-
bornou a v konkurenci závodní-
ků okolních škol ZŠ Strakonice, 
ZŠ Stachy, ZŠ Zdíkov se neztra-
tili. Při závěrečném hodnocení 
účastníků, které proběhlo dle 
vypsaných kategorií a registra-
ce u SLČR (Svazu lyžařů České 
republiky), se tak i ti, kteří stáli 
na běžkách podruhé, potřetí, 
někteří možná poprvé v životě, 
ocitli na stupních vítězů.

Děkujeme všem dětem za 
vzornou reprezentaci naší školy 
a oceněným gratulujeme k do-
saženým výsledkům! SKOL!!!

M. Mondlová, P. Hrůšová, 
J. Hudečková

Výsledky: http://sportsoft.cz/
cs/zavod/overview/2542

foto archiv Barbory Havlíčkové

Vítání občánků

Vítání občánků na Městském 
úřadě ve Vimperku je slav-
nostní událostí nejen pro celé 
rodiny, ale i pro žáky z naší 
školy. Účastníci dramatického 
kroužku či skupinka děvčat 
z pěveckého kroužku tradičně 

vítají nové ratolesti kulturním 
programem. Hrají scénky, reci-
tují, tancují, zpívají písně s ky-
tarou a přejí našim nejmenším 
šťastný vstup do života.

Lenka Malíková
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ale vyčerpal dárkový vánoční 
budget, který měl. Dominik se 
naučil během krátkých tří dnů, 
přes interní název tzv. „pluhšus” 
až po nádherné obloučky s pří-
vratem horní lyže, sjet kopec 
Kobyla. Večer byla opět při-
pravena pro studenty přednáš-
ka, které se chopila paní Mgr. 
Monika Kotherová, tentokrát 
o první pomoci. Poté následoval 
videorozbor sjezdu žáků pomo-
cí elektronické tužky.

Třetí a čtvrtý den jsme už 
jako parta lyžařských a snow-
boardových mazáků sjížděli 
Kobylu jako Ester Ledecká. 
Kdyby někdo dole rozdával 
medaile, tak bychom je určitě 
také dostali. Když nic jiného, 
někteří se při dojezdu tvářili 
minimálně stejně překvapeně 
jako ona. Večer na žáky če-
kalo překvapení, které nikdo 
z nich nečekal. Na Rafael přijel 
sportovec s účastí na různých 
mezinárodních sportovních ak-
cích, vimperský rodák a ikona 
vimperského sportu. Nebyl 
to nikdy jiný, než bývalý uči-
tel SŠ Vimperk Ing. Jiří Lenc. 
Přednesl žákům s praktickými 
ukázkami vše, co se snad dá 
o běžeckém lyžování. Poté 
jsme pro žáky připravili ještě 
jedno překvapení, a to bowling 
v centru našeho města.

V závěru bych chtěl všem 
poděkovat za účast, za slušné 
chování, přednášejícím za jejich 
přípravu. Mgr. Daniele Reindlo-
vé za spoluorganizaci a realiza-
ci kurzu. Také manželům Lence 
a Martinovi Heidrovým za jejich 
ochotu a výpomoc v jejich vol-
ném čase. A také nějaké vyšší 
moci, která zařídila úžasné po-
časí a svahy s minimem lyžařů. 
Děkuji vám všem a příští rok se 
snad opět uvidíme na šumav-
ských svazích.

Ing. Martin Frnka

Lyžařský výcvik

Ve dnech 29. 1. 2018 až 1. 2. 
2018 proběhl převážně v lyžař-
ském areálu Zadov lyžařský 
výcvik SŠ a ZŠ Vimperk pod 
taktovkou Ing. Martina Frnky 
jakožto hlavního vedoucího. 
Lyžařský výcvik se konal ve 
spolupráci se Základní školou 
Stachy, která své studenty vy-
slala společně s naší školou do 
šumavských velehor.

První den žáci úspěšně ab-
solvovali (pouze s jednou po-
hmožděninou) běžecký výcvik 
přes Pláně na Nové Hutě. Přes 
mírný počáteční odpor si to 
všichni náramně užili. Dodnes 
se smějeme a vzpomínáme 
na běžecký sjezd u lesíka za 
Novými Hutěmi. Zde se nám 
podařilo zachytit na video ne-
vypsanou soutěž o nejlepší 
pád. Ti, kteří jej měli možnost 
vidět, si prodloužili život mini-
málně o 10 let. Po večeři a hy-
gieně na studenty každý večer 
čekal na ubytovně Svatý Rafael 
program ve formě přednášek. 
První den Ing. Martin Frnka 
děti zasvětil do základů teorie 
sjezdového lyžování a snow-
boardingu.

Druhý den ráno jsme se ski-
busem, kterému se nezavíraly 
zadní dveře, se studenty již vy-
dali na svah. Nejprve na menší 
v areálu U Horejšů. Zde jsme 
si ověřili lyžařské dovednosti 
všech zúčastněných a žáky 
rozdělili do skupin podle výkon-
nosti. Musím vyzdvihnout žáka 
Dominika Russa, který v životě 
nestál na lyžích a kvůli lyžař-
skému kurzu napsal Ježíškovi 
o sjezdové lyže a oblečení. 
Protože je velmi hodný, samo-
zřejmě je dostal. Bohužel si tím 

Školní karneval

Letošní školní karneval se 
konal v popeleční středu 14. 
února, která zahajuje předveli-
konoční postní období.

V 9.00 hod. přivítala vycho-
vatelka školní družiny všechny 
přítomné v tělocvičně školy.

Na úvod se nám masky před-
stavily. Paní učitelky měly za 
úkol ohodnotit body, jak se jim 
jednotlivci líbí, ve třech katego-
riích. Výsledky se pak vyhlašují 
na závěr karnevalu.

První společnou hrou byla 
Hra na molekuly, kde jsme se 
procvičili v matematice. Pod 
názvem Rybníček se ukrýva-
la postřehová hra, kde jsou 
pouze dva povely „do vody“ 
a „z vody“. Soutěžící byli vel-
mi pozorní a nejvíce unavená 
byla paní vychovatelka, které 
se nedařilo masky zmást stří-
dáním povelů. Třetí hrou byly 
závody dvou dvojic. Spoluhrá-
čům byly k sobě svázány nohy 
pod koleny, takže z nich vznikly 
trojnožky. Takto upravené dvo-
jice měly za úkol se co nejrych-
leji přesunout na druhý konec 
tělocvičny. Procvičili jsme si 
koordinaci pohybů v páru. Novi-
nová soutěž byla pro jednotliv-
ce. Každý soutěžící dostal dva 
kusy novin, po kterých se mu-
sel pohybovat směrem vpřed. 
Zde se ukázalo, jak jsme obrat-
ní a rychlí. Pátou hrou bylo há-
zení a chytání pěnových míčků 
do papírového kornoutu. Páro-
vá soutěž na procvičení postře-
hu a házení. Někteří soutěžící 
byli tak obratní, že ani míčky 
nevyndavali z kornoutů a hned 
je přehazovali spoluhráči. Nej-
úspěšnější byla dvojice René 
Giňa a Miloš Bílý, kteří si mí-
ček přehodili 32× bez spadnutí 
na zem. Slalom v mlze byl další 

hrou. Dvojice se skládala z na-
vigátora a slalomáře. Navigátor 
musel navádět spoluhráče, kte-
rý měl zavázané oči, po trase 
vytýčené kužely. Někteří sou-
těžící hodně dlouho bloudili na 
trati, ale všichni zdárně dorazili 
do cíle. Skákání v pytli bylo 
sedmou soutěží. Jednotlivci 
prokázali zdatnost a obratnost 
během závodu. K porovnání 
síly mezi maskami bylo přeta-
hování se lanem. Nejsilnějším 
tahounem se stal Miloš Bílý. 
Poslední soutěží, protože čas 
neúprosně běžel, byla známá 
hra Židličkovaná. Vítězem se 
stal Sebast ian Mofl ár.

Během celého dopoledne 
jsme si mezi soutěžemi skvěle 
zatancovali v rytmu moderní 
hudby našich a zahraničních 
interpretů i romských písní.

Ve 12.30 hod. proběhlo vy-
hodnocení a odměnění jednot-
livých masek ve třech katego-
riích.
1. kategorie – 1. místo – Nel-
ly Roučková, 2. místo – Marie 
Völgyiová, 3. místo – Nikolas 
Völgyi
2. kategorie – 1. místo – Se-
bastian Mofl ár, 2. místo – Aleš 
Hamburg, 3. místo – Andrea 
Papoušková
3. kategorie – 1. místo – Miloš 
Bílý, 2. místo – René Giňa, 
3. místo – Denisa Hamburgová

Nejkrásnější maskou byl 
zvolen Miloš Bílý.

Nastal závěr karnevalu. Paní 
vychovatelka poděkovala všem 
přítomným za krásně prožité 
dopoledne, kdy jsme se všichni 
skvěle bavili.

Na shledanou za rok, už teď 
se na vás těším.

Olga Juřicová

foto František Martan

Praktická škola
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Mateřská škola 
Klostermannova 365

Na chvilku školákem
Ve čtvrtek 25. ledna a v pátek 

26. ledna 2018 byla v dopoled-
ních hodinách ZŠ Vimperk, Sme-
tanova, otevřena pro zákonné 
zástupce předškoláků a samo-
zřejmě budoucí prvňáčky. Děti, 
jejich rodiče a paní učitelky 
z mateřských škol si prohléd-

Regionální fi nále ve fl orbalu

Pěkného úspěchu dosáhli 
mladší žáci naší školy v regio-
nálním fi nále turnaje ve fl orbalu 
v Plzni. V konkurenci nejlepších 
týmů jednotlivých krajů obsadili 
celkově druhé místo. Tým tvořili: 
L. Sýs, M. Willmann, T. Koška, 

P. Benda, F. Potůček, M. Hejt-
mánek, J. Bašta, J. Tischler, 
M. Drabeš, S. Schettini 
a D. Malý. Děkuji klukům za 
dobrou reprezentaci naší školy 
a města na tomto turnaji.

Mgr. Jan Líkař

Lyžařský kurz 2018

V letošním školním roce po-
řádala naše škola pobytový 
lyžařský kurz v lyžařském are-
álu Zadov, určený výhradně pro 
žáky sedmých tříd. Dále se při-
dalo několik žáků z osmých tříd. 
Celkem 35 žáků se učilo lyžovat 
na běžeckých i sjezdových 
lyžích a samozřejmě i na 
snowboardech. Sněhové 
podmínky byly letos opravdu 
skvělé. Výuka na sjezdových 
lyžích a snowboardech pro-
bíhala zejména na sjezdovce 
U Horejšů, první skupina se 
podívala i na sjezdovku Kobyla. 
Nechybělo také večerní lyžo-
vání. Na běžeckých lyžích pak 
žáci trénovali základní techniku 
jízdy v běžeckém areálu Zadov, 
následně jsme navštívili mnoho 
krásných šumavských míst, jako 
např. Zlatou studnu, Pláně, Nové 
Hutě, okolí Churáňova, atd.

Kromě samotné výuky lyžo-
vání měli žáci možnost zhléd-

nout instruktáž o úpravě a ma-
zání lyží, poslechnout si před-
nášku o horské službě, projít se 
po okolí Zadova, podívat se na 
místní meteorologickou stanici 
a navštívit bazén v Sušici.

V rámci kurzu proběhly také 
závody ve všech typech lyžo-
vání. Na běžkách se uskuteč-
nil závod smíšených štafet. 
Gratulujeme vítězné štafetě 
ve složení M. Boháček, J. 
Bašta, Z. Jančiová, L. Piště-
ková, D. Szpuk. Na sjezdov-
kách a snowboardech pak pro-
běhl závod v obřím slalomu. 
 Absolutním vítězem ve sjezdu 
se stala Beáta Narovcová 
a mezi snowboarďáky vybojo-
val nejlepší čas Martin Will-
mann. Velkou pochvalu však 
zaslouží všichni žáci za skvělé 
nasazení!

Těšíme se opět za rok! 

Mgr. Tomáš Gaudník

li školu a vyzkoušeli si, jaké to 
je, být na chvilku školákem. Ve 
školní družině si děti zahrály hry, 
které pro ně připravily paní druži-
nářky, a ve třídách se seznámily 
se svými budoucími učitelkami. 
Další zastávka se uskutečnila 
v tělocvičnách, kde se děti zapo-
jily do připravených pohybových 
aktivit a zhlédly krátké vystoupe-
ní našich malých gymnastek.

Obě dopoledne v naší škole 
se všem účastníkům velmi líbi-
la a všichni se těšíme na další 
setkání u zápisu do 1. tříd, který 
se uskuteční v pátek 13. dubna 
a v sobotu 14. dubna 2018.

Mgr. Michal Kolafa

Co je nového v novém roce

V novém roce jsme se zase 
sešli v mateřské škole s ve-
selou náladou a úsměvem na 
tváři. Počasí nám příliš nepřá-
lo, ale přece jen se našlo pár 
dní, kdy jsme si užili jízdu na 
lopatách, koulování a stavění 
sněhuláků všech velikostí. 

Naši čtvrťáci měli začátek 
roku hodně nabitý. Navštívili 
Národní park Šumava s výu-
kovým programem „Co se děje 
v zimě v lese“, kde děti pozná-
valy stromy, stopy zvířátek ve 
sněhu a také si pohrály s papí-
rovými vločkami. 

V rámci spolupráce se zá-
kladními školami navštívili obě 
vimperské školy, ve kterých si 
hravou formou vyzkoušeli, jaké 
to je být školákem.

Stejně jako každý rok, i le-
tos k nám zavítal karneval. Za 
dveřmi každé třídy byla slyšet 

veselá hudba a bujarý smích. 
Zábava byla v plném proudu. 
Tancovalo se, skotačilo a kdo 
chtěl, mohl si vyzkoušet skáká-
ní v pytlích, hod míčků do pusy 
klauna, namotávání autíček 
na provázky a další zajímavé 
soutěže. A že to byla paráda, 
o tom by mohli vyprávět prin-
cezny, klauni, čarodějnice, pi-
ráti a superhrdinové, kteří se ve 
třídách potkali. Během celého 
dopoledne si děti užily spoustu 
legrace a nakonec si domů od-
nesly i sladkou odměnu. 

Tento rok slaví naše mateř-
ská škola 50. výročí od svého 
založení. Všichni se těšíme na 
setkání s bývalými zaměstnan-
ci školy.

Bc. Martina Hlavová
Mateřská škola Vimperk,

Klostermannova 365,
okres Prachatice

www.msvimperk.webnode.cz
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V ZUŠ se soutěží

V únoru a březnu se žáci 
naší školy každoročně zapoju-
jí do soutěží základních umě-
leckých škol, které pravidelně 
vyhlašuje MŠMT ČR. Katego-
rie, které jsou vyhlašovány, se 
střídají v tříletých cyklech. Pro 
letošní rok je soutěž vyhlášena 
pro sólovou hru na dechové ná-
stroje, pro bicí nástroje, sólový 
a komorní zpěv a taneční obor. 
V únoru se uskutečnila školní 
kola a v březnu probíhají okres-
ní kola. 26. února se uskutečnilo 
okresní kolo ve zpěvu, konalo 
se v Prachaticích. Ve Vimperku 
se 1. a 2. března uskutečnilo 
okresní kolo ve hře na všechny 
dechové nástroje a 19. března 
se uskuteční v divadle v Pra-
chaticích soutěž tanečních obo-

rů. Zároveň se ještě tento měsíc 
uskuteční i krajská kola. 23. 3. – 
dechové nástroje dřevěné v Da-
čicích a 26. 3. – dechové nástro-
je žesťové v Jindřichově Hradci. 
27. a 28. 3. – zpěv v Českých 
Budějovicích. Další soutěžní 
klání budou pokračovat v dub-
nu. Jak si vedli a vedou žáci 
naší školy, můžete aktuálně 
sledovat vždy na webových 
stránkách či facebookovém 
profi lu školy. 

Zároveň si některé účast-
níky soutěží můžete přijít po-
slechnout na koncerty, které se 
uskuteční 21. a 22. 3. od 18:00 
hodin v sále naší školy.

Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Velikonoční řemeslné trhy

DDM ve Vimperku a MěKS 
Vimperk Vás zvou 24. března 
2018 od 8:00 hodin do Měst-
ského kulturního střediska na 
tradiční Velikonoční řemeslné 
trhy.

Uvidíte ukázky některých 
řemesel a v doprovodném pro-
gramu zazpívají a zatancují děti 

z DDM, ZŠ a MŠ. Pro děti bu-
dou otevřeny tvořivé dílny a na-
koupit zde můžete například 
velikonoční aranže a ozdoby, 
perníky s velikonoční temati-
kou, výrobky ze dřeva, z proutí, 
z textilu, z drátu, z kukuřičného 
šustí, šperky a další zajímavé 
dárky.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA

http://www.zusvimperk.cz/
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Putování za kakaovým bobem

Většina studentů Vimperské 
akademie seniorů se nezalek-
la únorového chladného rána 
a dorazila do Městského kul-
turního střediska na přednáš-
ku zoologa, fotografa a cesto-
vatele pana Michaela Fokta. 
Přednáškou na téma cestování 
jsme připomněli významné ži-
votní výročí, kterého se v těch-
to dnech dožívá pan Miroslav 
Zikmund z cestovatelského 
dua H+Z. Příjemně vyhřátý sál 
Městského kulturního střediska 
ještě více rozehřála neuvěřitel-
ná paleta barev karibských ost-
rovů, jejich fauny i fl óry. Michael 
Fokt je rodilým Pražákem, kte-
rý celý život zasvětil fotogra-
fování zvířat, makrofotografi i 
a cestování. Po boku své ženy 
Markéty procestoval téměř celý 
svět, společně publikují v mezi-
národním časopise GEO nebo 
National Geographic a spo-
lupracují s Českou televizí 
a Českým rozhlasem 2. Za své 
fotografi e Michael obdržel ně-
kolik prestižních fotografi ckých 
cen a čestných uznání. Na ně-
kolika desítkách fotografi í mohli 
studenti zhlédnout nepřeberně 
bohatou faunu podmořského 
světa Karibiku a především 
čokoládu ve všech jejích for-

mách. Od čerstvých plodů ka-
kaovníku, přes postup výroby 
přímo ve Střední Americe, až 
po zaoceánskou cestu do nej-
většího evropského přístavu, 
belgických Antwerp, a dále 
do vnitrozemí. A pokud ne do 
této chvíle, zde muselo zaple-
sat srdce každého milovníka 
čokolády. Historické město 
Brug gy je městem diamantů, 
kol, ale především čokolády. 
Čokoláda ve všech svých tra-
dičních i netradičních podo-
bách, výtvarná díla, pouliční 
streetart. Lahodná a v rozum-
ném množství zdraví prospěš-
ná, podporující dobrou náladu.
Opravdu velmi podařená 
a profesionálně vedená před-
náška nasměrovala další kro-
ky mnoha z nás do cukrárny 
na tradiční belgické pralinky. 
Příští přednáška se uskuteční 
15. března a bude se věno-
vat zdravému životnímu stylu. 
A mimochodem víte, jak se 
jmenuje žába, která jako jediná 
na světě nepotřebuje ke svému 
vývoji vodu a nezná vývojové 
stádium pulce?

Renata Lešková,
odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu
foto Jaroslav Pulkrábek

Virtuální akademie seniorů
Komunitní centrum Vimperk 

Pouze při přihlášené studenty
Termíny:

21. února, 2. března, 16. března,
23. března, 6. dubna, 13. dubna

Květen: samostudium a závěrečné testy

Rákosníčkovo hřiště

Vážení, děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili hlasová-
ní o Rákosníčkovo hřiště. Při 
zakládání facebookové sku-
piny s názvem Rákosníčko-
vo hřiště ve Vimperku jsme 
vůbec nečekali, že vzbudíme 
tak velký zájem lidí. Byly to 
chvíle radosti, smutku i napětí. 
Jsme potěšeni, že jsme uká-
zali, jak umíme táhnout za 
jeden provaz, pokud jde 
o dobrou věc pro město. 

V době, kdy budete číst tyto 
řádky, už víme, zda jsme hřiš-
tě vyhráli. Pokud jsme hřiště 
vyhráli, věřím, že i vy budete 
moci určit, kde bude hřiště stát. 
Určitě vás budeme ve skupině 
informovat.

Pavlína Chvostová, 
Hana Košnarová, 

Iveta Preslová,
vaši správci skupiny 
Rákosníčkovo hřiště 

ve Vimperku 

Senioři do Kaplice
V rámci družebních setkání 

jihočeských seniorů se ve čtvr-
tek 8. března vydají členové 
vimperského Senior klubu na 
taneční zábavu do Kaplice, aby 
společně se seniory z Českého 
Krumlova, Kájova, Benešova 
nad Černou a Vlachova Březí 

oslavili od 14 hodin ve zdejším 
Kulturním domě Mezinárod-
ní svátek žen. Dobrou náladu 
k tanci i poslechu pomůže na-
ladit oblíbená hudební skupina 
„Kameňáci“.

Jaroslav Pomezný

ilustrační foto Lidl
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Noc s Andersenem 2018

Z pátku 23. 3. na sobotu 
24. 3. 2018 proběhne v knihov-
ně noc s Andersenem.

Milé děti, připravili jsme pro 
vás večer plný her a překvapení. 

Sraz všech přihlášených dětí 
(od 7–11 let) bude v 18 hodin 

v knihovně, pak spolu uskuteč-
níme tajný noční výlet s pře-
kvapením. 

Téma letošního nocování 
vám napoví to, že naši malí 
Anderseni musí být odvážní, 
pracovití, obětaví, rychlí jako 
šípy a hlavně velcí lovci bob-
říků. 

Podrobnější informace o této 
akci naleznete v knihovně, na 
našem facebooku nebo na 
www.knihovna.vimperk.cz

Přihlášky si můžete vyzved-
nout v knihovně v dětském od-
dělení od 26. února.

Neváhejte, počet účastníků 
je omezen!

Literárně výtvarná soutěž 

Městská knihovna vyhlašu-
je u příležitosti Pohádkového 
dne ve Vimperku (20. dubna 
2018)
LITERÁRNĚ VÝTVARNOU 
SOUTĚŽ

pro žáky základních škol, 
gymnázia, základní školy prak-
tické i předškoláky z mateřinek 
na téma

„Pohádka z vimperského 
pohádkového království“ 
Soutěžit se bude v těchto ka-
tegoriích:

1. Výtvarná část 
I. kat. – předškoláci MŠ a žáci 
1.–2. tříd ZŠ

Namaluj pohádkovou po-
stavičku, která by mohla žít ve 
vimperském pohádkovém krá-
lovství.

2. Literární a výtvarná část
II. kategorie – žáci 3. tříd
III. kategorie – žáci 4.–5. tříd
IV. kategorie – žáci 6.–9. tříd
V. kategorie – žáci Zšp

text by měl být dlouhý maxi-
málně na jeden list A4 a na dru-
hý list A4 ilustraci k pohádce.

Na zadní stranu obrázku 
a pohádky napište název, své 
jméno, školu a třídu. Soutěžní 
příspěvky přineste do dětského 
oddělení do 4. dubna 2018.

Ti nejšikovnější z vás bu-
dou odměněni samotným krá-
lem Pohádkového království 
Václavem V., Vydrou zvaným, 
v pátek 20. dubna v hotelu Zla-
tá hvězda. O bližším čase vy-
hodnocení budete informováni 
v knihovně.

Připravila vedoucí knihovny 
E. Buryánová.

 E-knihy on-line v knihovně 
Od 1. března 2018 spouští 

naše knihovna další službu pro 
naše čtenáře.
1.  Všechny e-knihy najdete 

v katalogu naší knihovny 
https://tritius.vimperk.cz/Ka-
talog/.

2.   Půjčování e-knih je bezplat-
né, mohou jej využívat všich-
ni čtenáři s platnou roční 
registrací a vyrovnanými 
závazky vůči knihovně.

3.  V současné době nabízíme 
k půjčování e-knihy z distri-
buce společnosti e-Reading

  – současně si můžete vypůj-
čit 2 e-knihy

  – délka výpůjčky je 31 dní 
bez možnosti prodloužení

  – e-knihu nemůžete před vy-
pršením výpůjční lhůty vrátit,

  –  e-kniha je automaticky po 
uplynutí této doby vymazána 
z vašeho zařízení.

JAK SE ZAPOJIT DO 
E-VÝPŮJČEK:

1. Zaregistrujte se v knihovně.
2.  Zaregistrujte se na stránkách 

www.ereading.cz (se stejnou 
emailovou adresou, která je 
uvedena v čtenářském kontě 
katalogu knihovny). Případ-
ně oznamte jinou e-mailovou 
adresu knihovně.

3.  Stáhněte si aplikaci eRea-
ding do čtecího zařízení* 
(čtečka, tablet, chytrý tele-
fon, PC), která je k dispozici 
ke stažení zdarma na Goo-
gle Play pro Android nebo 
přes App store pro iOS. Po 
vyplnění přihlašovacích úda-
jů v aplikaci je vše připrave-
no na první eVýpůjčku.

* Aplikace podporuje platformy 
iOS (iPhone, iPad) a Android 

(4.1 a vyšší) na mobilních te-
lefonech, tabletech a čteč-
kách (eReading Touch Light 4, 
 C-TECH Lexis, Energy Sistem 
eReader Pro HD, inkBOOK 
CLASSIC 2, inkBOOK PRIME)

JAK SI VYPŮJČIT E-KNIHU:

1.  Přihlaste se do uživatelské-
ho konta katalogu knihovny.

2.  V záznamu knihy v katalogu 
zvolte „Půjčit e-knihu“.

3.  Potvrď te, že souhlasíte 
s podmínkami e-výpůjčky 
a zvolte „Vyžádat si e-knihu“.

  Po stisknutí tlačítka se Vám 
zobrazí oznámení o úspěš-
ném provedení e-výpůjčky.

5.  Na emailovou adresu vám 
dojde oznámení o uskuteč-
něné e-výpůjčce.

JAK OTEVŘÍT E-KNIHU:

1.  Po instalaci a spuštění apli-
kace eReading se zobrazí 
obsah s Místními kniha-
mi, který bude do začátku 
prázdný.

2.  Po stáhnutí e-knihy do 
aplikace: V horním menu 
zvolte “ONLINE”/„ONLINE 
KNIHOVNA” a vyplní se 
přihlašovací údaje do por-
tálu eReading.cz. V tomto 
kroku musíte být připojeni 
na internet. Klikněte na tla-
čítko Aktualizovat a zobrazí 
se vám obsah vaší Online 
knihovny. 

3.  E-knihy stahujete kliknutím 
na obálku eKnihy. 

Další informace o této nové 
službě můžete najít na www.
knihovna.vimperk.cz a rády 
vám i poradí knihovnice.

 www.knihovna.vimperk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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REGENERACE 
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
Veřejné projednávání projektu.

MAŠKARNÍ S BERITEM
Proměníme sál kulturního střediska ve strašidelný zámek.
vstupné dospělí 70 Kč

MARTINA´S BOYS
Trio Martina Pivoňková (zpěv), David Holz (kytara) a Petr 
Míšek (trubka) se zaměřuje na osobitý přednes jazzových 
a latinsko-amerických skladeb s občasným „okořeněním“ 
písněmi Z. Navarové a H. Hegerové. 
vstupné dobrovolné

HORA
dokumentární, Austrálie, 2017, 74 min
režie Jennifer Peedom, scénář Jennifer Peedom

XVI. ŠKOLNÍ 
DĚTSKÝ PLES 
pořádá ZŠ a MŠ Zdíkov

DUŠEVNĚ FIT AŽ DO STOVKY
Přednáška Jarmily Mandžukové v rámci Akademie seniorů.
pouze pro přihlášené

BETTER WAY, 
DELUSION, D. L. D.

PETR VOK 
Z ROŽMBERKA 
VI. díl cyklu Vimperské erbovní rody, přednáší 
PhDr. Ladislav Čepička
vstupné dobrovolné

SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Odpolední taneční čaj nejen pro seniory. Hraje skupina 
Návraty.
vstupné 50 Kč

54. RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Albatros.
vstupné 120 Kč

KAREL 
KLOSTERMANN 1848–1923
Jubilejní výstava ke 170. výročí narození spisovatele 
Šumavy.
vernisáž výstavy

ROCKPÁRTY 16 
– VYPSANÁ FIXA + ROCKOTÉKA

OSM HROZNÝCH
western / drama / thriller / mysteriózní, USA, 2015, 167 min
režie Quentin Tarantino, scénář Quentin Tarantino

VYNÁŠENÍ MORANY
Přijďte s námi utopit zimu a vrátit se s jarem. Vyrobíme si 
Moranu a za doprovodu chřestítek a bubínků se vydáme 
k bikrosce, oslavíme příchod jara. V areálu soutěže, hry 
a opékání vlastních buřtů. 

HUDBA 
V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
Loutna Jiří Macek, akordeon Jitka Baštová. Pořad ke století 
republiky. Zazní díla českých a slovenských autorů od 19. 
století po současnost.
vstupné dobrovolné

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA VIMPERKA

JARNÍ MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA
Oděvní galerie z Českých Budějovic představí modely pro 
nadcházející období.
vstupné 60 Kč

TAK PRAVIL BŮH
drama / komedie, Dánsko, 2017, 105 min
režie Henrik Ruben Genz, scénář Henrik Ruben Genz, Bo 
Hr. Hansen

MěKS

Kavárna Ve Skále MěKS – Kino Šumava

KD Cihelna MěKS

Hotel Zlatá hvězda Kavárna Ve Skále

MěKS MěKS

Kavárna Happy Coffee Hotel Zlatá hvězda

MěKS – Kino Šumava Park u Volyňky

MěKS MěKS

Kavárna Ve Skále MěKS – Kino Šumava

MěKS

KULTURNÍ PŘEHLED14 
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DOSTAVENÍČKO 
U ČTENÉHO SLOVA
Žalmy ze Starého zákona doprovázené kytaristou Jiřím 
Zimmerhanzelem a zpěvem Veroniky Jakšové. Čtené slovo 
Monika Fouňová.
vstupné dobrovolné

PECHA KUCHA 
NIGHT #1
Opuštěné prostory bývalého výměníku ožijí netradiční akcí. 
Několik vimperských i nevimperských, známých i neznámých 
nás nechá nahlédnout do světa netradičních zájmů, 
zkušeností či povolání.

VELIKONČNÍ TRHY
V doprovodném programu zazpívají a zatancují děti z DDM, 
ZŠ a MŠ.
Pro děti budou otevřeny tvořivé dílny.

HOKEJOVÝ PLES
Hraje skupina De Facto.
vstupné 200/250 Kč

RADĚJI 
ZEŠÍLET V DIVOČINĚ 
S Alešem Palánem o šumavských poustevnících.

NOTY NA BUBEN
Osm not ve stupnici, osm postav v pohádce, dvě rodiny. 
Všichni spolu hrají a ladí, ovšem jen do doby, než se otcové 
rozkmotří. 
divadelní představení pro děti

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská komedie s kriminální příchutí s Václavem 
Vydrou v hlavní roli.

HMYZ
komedie / drama, Česko / Slovensko, 2018, 98 min
režie Jan Švankmajer, scénář Jan Švankmajer

PRASEČÍ SLEČINKY
Nedělní pohádka pro celou rodinu.

LADISLAV ZIBURA: 
UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII 
A GRUZII
cestovatelská projekce a veselohra
vstupné 130 Kč

JIŘÍ Z PODĚBRAD 
III. díl z cyklu Magické osmičky českých dějin. Přednáší PhDr. 
Ladislav Čepička.
vstupné dobrovolné

THE ACOUSTIC 
– KONCERT PRO DOBROU NÁLADU
Hanka Sklářová zpěv, Martin Štrobl kytara, Jaroslav 
Petrželka cajon
vstupné dobrovolné

Kavárna Ve Skále

bývalý výměník pod ulicí SNP

MěKS

KD Cihelna Kavárna Ve Skále

Cukrárna Pod Zámkem MěKS

MěKS – Kino Šumava Cukrárna Pod Zámkem

MěKS

Kavárna Ve Skále

Kavárna Ve Skále

TAK PRAVIL BŮH (20. 3. 2018) 

Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét inspirovaný biografi í dánského 
dramatika Jense Blendstrupa je zasazený do doby Černobylu. Zachycuje ne-
všední rodinu, kterou pevnou rukou řídí podivínský psychiatr Uffe, muž mnoha 
podivných zálib. Patří mezi ně domácí pitky s pacienty i rázovitá výchova synů. 
Uffe se doma cítí být bohem. Ale bohové nemusí být dvakrát laskaví. Nevšední 
tragikomedie o podivné lásce, odpuštění a polévce ze šnapsu.

HMYZ (27. 3. 2018)

Hospoda na malém městě. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“. U stolu v koutě 
místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan 
Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. 
Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy ochotníků 
s osudy Čapkových postav.

KINO
OSM HROZNÝCH (6. 3. 2018)

Zasněženými kopci Wyomingu se řítí dostavník a v něm John Ruth, lovec lidí 
a Daisy Domergueová. Jeho čeká odměna, ji oprátka. Po cestě potkají majora 
Warrena, bývalého vojáka, ze kterého se také stal lovec lidí a Chrise Mannixe, 
jižanského odpadlíka, který tvrdí, že je novým šerifem ve městě, kam míří. Když 
jim vichřice zabrání pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici 
u Minnie. Ve dveřích je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se 
rozhodně netváří přívětivě. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm 
pocestných začíná tušit, že se do města nedostanou. 

HORA (13. 3. 2018)

Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami.Vrcholy hor byly považovány 
za místa, kde sídlí nebezpečí, nikdo je nevnímal jako místa plná krásy. Proč jsou 
nyní horami přitahovány miliony lidí? Dokument Hora nám ukazuje okouzlující 
sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše sny.
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Ladislav Zibura pro Vimperské 
noviny

Ladislav Zibura je jihočeským 
rodákem a znát ho můžete pře-
devším jako poutníka. Ačkoliv je 
mu teprve 25 let, o svých cestách 
napsal již 3 knihy. Aktuálně je na 
svém přednáškovém turné o své 
poslední výpravě do Arménie 
a Gruzie, v rámci něhož zavítá 
28. března také do MěKS Vim-
perk. Od Ladislava ale rozhod-
ně nečekejte výčet historických 
faktů, naopak se můžete těšit na 
humor, lidské příběhy a lidovou 
moudrost. Jeho přednášky bý-
vají pravidelně vyprodány, pro-
to s nákupem vstupenek raději 
moc dlouho neotálejte. K nám do 
města ho pozval spolek MISSI-
ON Vimperk, jehož člen Šimon 
Blaschko ho vyzpovídal v krát-
kém rozhovoru.

Pocházíš z nedalekých 
Českých Budějovic. Měl jsi 
tu čest navštívit Vimperk 
už v m inulosti nebo půjde 
28. března o tvou premiéru?

Jasně, na Šumavu jsem čas-
to jezdil s rodiči, můj brácha 
navíc jezdil závodně na kole 
a studoval u vás proto sportov-
ní gympl. 

Tvou první pěší poutí byla 
cesta do španělského Santia-
ga de Compostela, na kterou 
ses vydal hned po maturitě. 
Co tě k tomu tehdy vedlo?

Už od dětství jsem moc zvě-
davý člověk a taky rád chodím 
do přírody. Toužil jsem proto 
po dobrodružství a kouzlu sta-
rých časů. Na tuhle pouť se 
lidé vydávají už přes tisíc let, 
je to důležitá součást evrop-
ské historie. To všechno mě 
zajímalo.

První výpravou, kterou jsi 
zaznamenal knižně, bylo tvé 
putování po Turecku a Izra-
eli. Spoustou lidí jsou tyto 
končiny vnímány jako nebez-
pečné. Jak tě přijali místní 
obyvatelé?

Přijali mě tak dobře, že jsem 
poprvé cítil touhu sdílet jejich 
příběhy dál. Polovinu všech 
nocí jsem strávil u úplně cizích 
lidí doma a vyslechl jich spous-
tu. Tahle cesta pro mě byla prv-
ním kontaktem s velkým světem 
mimo Evropu a pochopil jsem, 
jak zbytečně se někdy obává-
me neznámého. Lidi v Turecku 
a Izraeli jsou jednoduše prima 
– úplně stejně jako my.

Na svou další túru ses vy-
pravil do Nepálu a Číny, kde 
jsi mimo jiné prošel i Himá-
laj nebo byl zatčen čínskou 
policií. Neměl jsi tam někdy 
strach?

Je to věc zvyku. Někdo má 
strach, když jede sám nočním 
vlakem do Prahy, někdo nemá 
strach skoro nikdy. Myslím, že 
jsem se naučil omezit strach 
z věcí, kde k němu není dů-
vod. Člověk se na cestě denně 
potýká se stovkou problémů 
– a stovka se nějak vyřeší. To 
mu postupem času dá jistotu, 
že všechno nějak dopadne. 
Moc často tedy strach nemívá, 
i když jsou výjimky. Třeba když 
jsem procházel pěšky tunely. 
To je nepříjemné.

Tvá dosud poslední cesta 
vedla po Arménii a Gruzii. 
Z knihy, která vyšla na konci 
loňského roku, jsem získal 
pocit, že si tamní obyvate-

lé rádi zpestří den několika 
stakany (panáky alkoholu). 
Ač se o našem národu říká, 
že se rádi napijeme, byli 
bychom jim vůbec schopni 
konkurovat?

Absolutně ne. Na Kavkaze 
se pije nejvíc na světě. Množ-
ství alkoholu, které jsou do 
sebe místní schopní nalít, je 
neuvěřitelné. A mají moc rádi 
hosty – snad i proto, že pro ně 
znamenají příležitost k přípit-
kům. Alkohol je součástí taměj-
ší kultury, kterou se vždycky 
snažím přijmout se vším všudy 
a prožít zemi tak, jako místní. 
Občas to pro mě nebylo úplně 
snadné.

Zatímco na svých cestách 
po světě se pohybuješ pře-
devším pěšky, na přednášky 
zásadně jezdíš vlakem, což 
s sebou bezpochyby přináší 
velkou spoustu zážitků. Máš 
nějaký zajímavý z poslední 
doby? A neplánuješ o nich 
také třeba napsat knihu?

Knihu o Česku určitě chci 
napsat, od začátku říkám, že 
to bude moje poslední cesta. 
Víte, já si totiž myslím, že jsme 
na sebe příliš přísní. Žijeme 

v krásné a rozmanité zemi, kte-
rá je plná velmi talentovaných 
lidí. Například mě stále překva-
puje, kolik u nás lidé mají koníč-
ků. Třeba takové lezení na to-
vární komíny. Ročně mívám tak 
osmdesát přednášek. Jezdím 
vlaky po celé republice a každý 
den potkávám úplně nové lidi. 
Je to hezký život plný drobných 
nahodilých dobrodružství – těž-
ko z něj vybírat jediné. 

A na závěr jedna zvídavá 
otázka – už víš, do jakých 
končin tě tvé nohy zanesou 
příště? 

Tohle rozhodnutí si vždycky 
nechávám na poslední chvíli. 
V osmnácti jsem si předsevzal 
každý rok vyrazit na nějakou 
cestu a toho se mi daří držet. 
Díky knihám a přednáškám se 
z mého koníčku stalo taky moje 
povolání, to ale neznamená, že 
bych se chtěl vzdát své svobo-
dy. Až přijde jaro a mě zase 
zachvátí touha cestovatelská, 
udělám přesně to, co mi v da-
nou chvíli přijde jako nejlepší 
nápad. To se mi osvědčilo vždy. 

Šimon Blaschko
MISSION Vimperk, z. s.

foto Jaroslav Winter

foto Ladislav Zibura



tel. 388 413 800 | vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 17 

aneb STRAŠIDELNÝ 
ZÁMEK

MìKS VIMPERK - 11. BØEZNA 2018 - 15.00 HODIN

S BERITEM

DÌTI ZDARMA, DOSPÌLÍ ZA SEDMDESÁT KORUN

Hudba v myšlenkách
Masarykových

 Macek
Loutna & Akordeon
       Jitka Baštová

www.loutna.cz

M KS VIMPERK   *  7. B EZNA 2018  *  19.00 HODIN
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Historie má dvojí podobu. 
Tu, kterou pociťujeme bez-
prostředně, jsme-li přímými 
účastníky děje, druhou pak 
s odstupem času, kdy známe 
dopady, výsledky a hlavně 
vítěze. Ten druhý obraz zná-
me z učebnic, první, většinou 
značně odlišný, je zachycen 
v dobových zápiscích růz-
ných kronik. A i zde záleží, 
zda pocházejí z tzv. Sudet či 
z Čech. K velkému úžasu pak 
zjistíme, že to tenkrát bylo 
vlastně všechno trochu jinak. 

Z pamětní knihy římskokato-
lické farnosti Korkusova Huť

Konec války a revoluce obrá-
tily celý svět naruby. Jde o víc 
než o politické a nacionální 
spory; jde o zápas víry s neví-
rou; nevíra míní, že přišel čas, 
aby na sebe strhla světovládu. 
V červenci 1918 přišel hlad. Fa-
rář byl donucen jít žebrat k čes-
kému faráři o mouku (v českých, 
klimaticky lepších oblastech se 
urodilo víc). Byli sedláci, kteří za 
míru měli 20 krav, a teď jen 6. 
To byla jedna z příčin válečné 
porážky, byť Šumaváci zůstali 
většinou až doposledka loajální. 
Ale lživá propaganda (Anglie, 
zednářů a sociální demokra-
cie) vykonala své. 20. listopadu 
1918 dorazilo do Vimperka sto 
čsl. vojáků a chtěli se ubytovat 
na zámku. Německé úřady pro-
testovaly. Čsl. velitel ale prohlá-
sil, že Vimperk jménem Česko-

slovenska obsazuje, pohrozil 
vyhlášením stanného práva. 
Obsadili poštu, vůbec všecky 
úřady, železniční trať. Zatkli ve-
doucí německé představitele. 
Pohledali mnoho domů, zabavili 
zbraně a potraviny. 

20. března 1919 byl z příkazu 
vimperského národního výboru 
za vojenské asistence prohle-
dán dům „pisatele těchto strá-
nek“ (farář Neubauer). Zvolili 
ho totiž do německého vimper-
ského národního výboru, a tak 
byl teď obviněn z velezrádné 
propagandy za sebeurčení 
a autonomii německých Šuma-
vanů. Hledali u něj velezrádné 
materiály, ale nic nenašli. Faru 
hlídalo dvacet vojáků s bajo-
nety. Tato šikana probíhala ve 
všech německých farnostech; 
v mnohých, např. v Horní Vlta-
vici, se za trest ubytovali vojáci. 
Za to všechno mohl člen národ-
ního výboru, vimperský lékár-
ník Budínský. Z toho všeho se 
Neubauerova stařičká matka 
roznemohla a 9. října umřela 
(14 dní předtím, než by oslavila 
zlatou svatbu). 

V červnu 1919 jsme uspořá-
dali hřbitov, aby vypadal důstoj-
ně. Je na něm 120 hrobů; a teď 
už jsou pěkně očíslované. Při 
uspořádávání se mj. zjistilo, že 
mnozí dokonce ani nevědí, kde 
jsou jejich zesnulí pohřbeni.

vybírá Jaroslav Pulkrábek

Hotel Habsburg (Centrál)

Ještě koncem 80. let 19. sto-
letí bylo dnešní nároží Rožm-
berské ulice a ulice 1. máje 
mnohem méně nápadné a do-
minantní, protože v místech, 
kde dnes stojí bývalý hotel 
Centrál, se nacházel pouze 
poněkud nenápadný nízký 
obytný dům obklopený vzrost-
lými stromy. Zásadní změna 
nastala poté, co tento objekt 
i s pozemkem získala do vlast-
nictví rodina Waldekových. 
S největší pravděpodobností 
v roce 1891 byl na místě star-
šího domu vystavěn na tu dobu 
poměrně velký, dvoupatrový, 
reprezentativní hotel, který byl 
pojmenován „Hotel Habsburg“. 
Jeho název byl díky velkým 
nápisům zdaleka viditelný na 
východ i na západ. Potomci 
Johanna Waldeka, vimper-
ského obchodníka, který si 
už dávno před stavbou hotelu 
vybudoval svou vilu jen přes 
ulici, pronajímali ubytovací pro-
story i s restaurací, která byla 
původně umístěna na nároží. 
V odpoledních hodinách 8. září 
1905 projel ulicí kolem hotelu 
také kočár s panovníkem Fran-
tiškem Josefem II., který tento 
den navštívil město. V zadním 
traktu hotelu byl od roku 1909 
provozován poštovní úřad 
a jeho prostory nesměly být po-
užity nájemci k jiným účelům. 
Když v roce 1918 Margherita 
Gečmen-Waldek neočekáva-
ně ovdověla, rozhodla se hotel 
prodat. Kupcem se stal vimper-
ský lékárník, majitel sousední-
ho domu, Bohuslav Budínský. 
Ten přejmenoval hotel na „Cen-

trál“, provozoval hotel s restau-
rací a kavárnou a v roce 1927 
přeměnil průjezd v Rožmber-
ské ulici na garáž. Při obsazení 
Vimperka 8. října 1938 si Něm-
ci v hotelu ihned zabrali někte-
ré místnosti pro své potřeby. 
Když byl v roce 1949 ustano-
ven Vimperk okresním měs-
tem, proměnil se hotel na sídlo 
okresního úřadu včetně okres-
ního velitelství Sboru národní 
bezpečnosti. A právě zde do-
šlo v roce 1953 pro provedené 
měně (k 1. 6. 1953) k velké 
demonstraci nespokojenosti 
s tímto krokem, který většinu 
obyvatel připravil o úspory. 
Protest nezůstal bez násled-
ků, mezi protestujícími bylo 
rozpoznáno např. 15 studentů 
tehdejší Vyšší hospodářské 
školy, kteří byli následně donu-
ceni ukončit své studium. Ně-
kteří z potrestaných byli tehdy 
také posláni budovat vznikající 
lipenskou přehradní nádrž. 
Když byl k 30. 6. 1960 zrušen 
okres, bylo do budovy pře-
místěno Zemědělské odbor-
né učiliště a zřízen internát. 
V pozdějších letech se budova 
bývalého hotelu stala interná-
tem (domovem mládeže) pro 
SEŠ a gymnázium. V součas-
né době je v objektu umístěna 
jídelna Střední školy Vimperk 
a v místech, kde dříve býva-
la restaurace, je dnes několik 
menších obchodů. Dřívější 
název hotelu dnes připomíná 
zlatnictví, původní název si 
můžeme připomenout už jen 
na dobových pohlednicích... 

Foto archiv autora

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ   STOPY STOLETÍ 

Hotel Centrál ve 20. letech minulého století – s dobře viditelnou restaurací 
v přízemí.

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

ROKEM“ NAJDETE NA www.100let.vimperk.cz

Kostel Povýšení svatého Kříže v Korkusově Huti.
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Kam až sahají tvoje životní 
vzpomínky?

Daleko do 20. století. I když 
jsem se narodil ve Vimperku, ro-
diče zde nemohli v době těsně 
před válkou sehnat práci, a tak 
využili nabídku pracovat v Šu-
mavanu v Kolínci u Klatov. Odjel 
jsem tam s nimi, měla mě tehdy 
na starost paní, která hlídala přes 
den více dětí zaměstnaných ro-
dičů. Vzpomínám si na úsměvný 
příběh, kdy jsme jednou šli po-
dél říčky Ostružné, v korytě bylo 
zrovna hodně vody. Točil jsem si 
klíčem od bytu, ten mi najednou 
vyletěl z ruky a zmizel ve vodě. 
Samozřejmě jsme ho už nenašli, 
domů jsem se toho dne musel 
dostat záchodovým okénkem... 
V Kolínci jsme ale nezůstali 
dlouho. 

To už ale přicházela váleč-
ná doba...

Těsně před válkou jsme 
ještě bydleli v Sudslavicích ve 
mlýně u Vanických, pak jsme 
se přestěhovali do Čkyně, kde 
byl u nádraží dokončen obytný 
dům, kterému nikdo neřekl jinak 
než „uprchlák“. V roce 1941 jsem 
ve Čkyni začal chodit do školy, 
vzpomínám si na ředitele Otto 
Denka a jeho paní, která mě 
neměla zrovna v oblibě, protože 
jsem uměl německy. Ve Čkyni 
jsem zažil také těsně před kon-
cem války, v roce 1945, nálet na 
vlak. Směrem na Nahořany bylo 
vidět několik hloubkařů, tři z nich 

zjistili, že ve stanici stojí vlak, kte-
rý má odjet. Nechali vystoupit 
všechny cestující, strojvedoucí 
jen kousek popojel se soupra-
vou a také se hleděl schovat. 
Lokomotivě rozstříleli kotel. Po 
náletu jsme se šli podívat a na 
mezi jsme hledali kulky. Pamatuji 
si, že tou dobou zastavil ve Čky-
ni vlak plný německých vojáků, 
kteří vystoupili, ve vlaku zůstala 
pouze jeho obsluha, a obsadili 
stráň nad nádražím. Povídalo se 
pak, že vlak odjel směrem k hra-
nicím a někde u Volar byl také 
rozstřílen, ale vojáci už v něm 
nebyli. 

Vrátili jste se po osvoboze-
ní Vimperka domů? 

Ano, hned v roce 1945. Moje 
matka se nechtěla nastěhovat 
do žádného domu po Němcích, 
rodiče využili nabídku ubytovat 
se ve vile Poláčkových u Šuma-
vanu. Právě v Šumavanu dostali 
rodiče práci, otec zakrátko pře-
šel k Uhelným skladům (tehdy 
s národním správcem Kojza-
rem), jezdil s uhlím ze Sokolova 
do Německa, protože tam byla 
nouze o všechno. Vždy na ví-
kend zajížděl domů a přivážel 
uhlí i do Vimperka. Později pra-
coval u lesního závodu, jezdil 
nejprve s dlouhým, pak s met-
rovými poleny. Od 4. třídy jsem 
chodil do školy v parku, pamatuji 
si na řídícího Machače, učitel-
ku Tláskalovou, učitele Knopa 
a třídního Zemka. 

 PAMĚŤ VIMPERSKA  Později jste se přestěho-
vali do tehdejší Gottwaldovy 
ulice, jak tehdy vypadala? 

Ano, bylo to někdy v roce 1946, 
bydleli jsme v čp. 69. Kousek dál 
byla fi rma Kübelbeck, tehdy už 
v národní správě pana Kuryla, 
naproti byl hotel Vltava, pod ním 
holič Vlček, knihkupectví pana 
Kouby, pak byl cukrář Kuneš 
a vedle něj měl Václav Jarolím 
parostrojní pekařství. Nesmím 
zapomenout na malý barák, kte-
rý stál v místech, kde jsou dnes 
dobrovolní hasiči. Byl v něm 
dříve obchod se smíšeným zbo-
žím, po válce byl zapečetěn, ale 
neušel naší pozornosti. Vikýřem 
jsme se dostávali s kamarády 
dovnitř. To všechno bylo po levé 
straně. Vpravo pak bylo na konci 
ulice řeznictví Hule, kde byla za 
války mlékárna paní Paulikové. 
Ta mě dobře znala a vždycky 
říkala „Schauen Sie, der Böhm´ 
ist scho´ wieder da!“ (Podívejte, 
ten Čech je opět tady!). 

Bydlel ve městě ještě něk-
do z rodiny? 

Mě li jsme příbuzenstvo 
na náměstí, babička bydlela 
v domě čp. 45, chodil jsem s ní 
na Skláře pro mléko. Dědeček 
zvonil na věži, dokonce jsem si 
to mohl i sám zkusit. Dole byla 
hospoda „U Zvonu“. Ve vedlej-
ším domě čp. 44 bydlela sestře-
nice Burgi, z jejího bytu se nám 
dochovaly nástěnné hodiny, 
které dodnes jdou. I v tomto 
domě byla hospoda, tehdy jich 
bylo na náměstí celkem pět. Ta-
hle patřila pod národní správu 
volyňského pivovaru. 

V letech 1948 až 1950 pů-
sobil ve Vimperku Mons. Ka-
rel Fořt, znali jste se? 

Poznal jsem ho, když jsem 
chodil do 6. třídy (tehdy první 
třídy měšťanské školy), v koste-
le u oltáře. Na náboženství nás 
ale neměl, to nás učil Wolfgang 
Jileček. Fořtovi jsem sloužil, 
když byl u levého vedlejšího ol-
táře, u hlavního pak byl Jileček. 
Asi dvakrát nebo třikrát jsem byl 
s Fořtem také na Nových Hutích 
ministrovat. Později jsem věděl, 
že působil v Mnichově, z vysí-
lání Svobodné Evropy jsem ho 
slýchal jako „otce Karla“. Osobně 
jsme se viděli shodou několika 
šťastných náhod v roce 2003 ve 
Vimperku při vysvěcení obnove-
né křížové cesty. Po 53 letech! 
Karel Fořt znal dobře i mé rodiče. 

Jak vzpomínáš na dobu po 
roce 1948? 

V roce 1948 mi bylo 12 let, 
v letech 1951–1953 jsem navíc 

nebyl ve Vimperku, v Třeboni 
jsem chodil do Střediska pra-
cujícího dorostu (SPD), kde se 
učili budoucí zámečníci a au-
tomechanici. Zajímavostí bylo, 
že Vimperáci v Třeboni vy-
tvořili i házenkářské družstvo, 
stali jsme se dokonce i mistry 
jihočeského kraje v české háze-
né mladšího dorostu, byli jsme 
i okresními přeborníky ve fotba-
lu. Třeboň byla tehdy okresním 
městem. V roce 1953, přesněji 
řečeno v srpnu, jsem nastoupil 
do STS ve Vimperku a neměl 
jsem to do práce daleko, jen přes 
ulici, protože tehdejší „traktorka“ 
byla U Lázní. Chodil jsem do prá-
ce kolem rychločistírny, bývalých 
veřejných lázní, úzkou uličkou, 
která je tam dodnes, u kaštanu 
jsme měli důlek a hráli tam ku-
ličky. V průchodu mezi čistírnou 
a STS jsme zase hráli fotbal. 

Pamatuješ si počátky led-
ního hokeje ve Vimperku? 

Aby ne, lední hokej se začal 
ve městě formovat na přelomu 
let 1953–1954. Hrálo se v místě 
dnešního stadionu, tehdy to byl 
takový malý stadionek... U něj 
stála budova, většinou jsme 
jí říkali bouda, kterou hokejis-
ti využívali jako šatny. Musím 
zmínit, že tehdy byly mantinely 
podstatně nižší než dnes, puk 
se držel více na ledě. Ledovou 
plochu jsme měli díky pánům 
Panýrkovi a Podskalskému, kte-
ří stříkali vodu hadicí. Mužstvo 
se tehdy jmenovalo TJ Jiskra 
Vimperk, vedoucím mužstva 
(i fotbalového) byl tehdy Antonín 
Krejčí, bydlel někde pod hřbito-
vem. Celá organizace byla teh-
dy významně podporována ze 
strany Vyšší hospodářské školy, 
především ředitelem J. A. Bar-
borou a panem Pachirem. Ne-
smím zapomenout ani na dva 
pomocníky ze Čkyně – Václava 
Suchla a Františka Častu. Hrá-
li jsme často na rybnících, jiné 
ledové plochy byly tehdy ještě 
vzácností. Vzpomínám si, že 
jsme jezdili do Vodňan, Proti-
vína, Volyně, naším největším 
soupeřem bylo Fezko Strakoni-
ce. Byl jsem tehdy brankářem. 
Je to zvláštní, brána mi byla 
souzena i ve fotbale a házené...

Povídali jsme si ještě o dal-
ších sportovních aktivitách, třeba 
o šachovém kroužku a turnaji na 
Sklepích, o stolním tenisu a diva-
delních představeních pro děti, 
která se konala v boudě u stadi-
onu, o zpívání ruských písní na 
jednáních členů JZD, ale o tom 
třeba zase někdy příště. 

Za rozhovor děkuje otci jeho 
syn Roman Hajník. 

Ota Hajník

Ota Hajník pochází z Vimperka, kde se narodil v roce 
1936. Až na léta válečná, učednická a vojenská prožil celý 
svůj dosavadní život v tomto městě a dnes patří mezi pa-
mětníky, kteří mají opravdu o čem vyprávět. Protože le-
tošní rok bude především věnován vzpomínání a dobám 
uplynulým, logicky jsem navázal na předchozí léta, kdy 
jsme spolu konzultovali celou řadu dobových fotografi í 
a pohlednic a rozkrývali historii města při vzniku obou 
knih o jeho minulosti.
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BIKEŘI V ROCE 2018
Velmi dobrou zprávou pro 

šumavskou cyklistiku je, že 
vimperský tým České spořitel-
ny Specialized Junior team je 
jedním z pěti v České republi-
ce, který je registrován jako UCI 
Team pro rok 2018. Rozhodly 
o tom výborné výsledky dosa-
žené v uplynulém roce. Letošní 
sezonu zahajují vimperští bikeři 
již 3.–4. března mezinárodním 
závodem v italské Veroně. Po-
tom závodníky do 23 let Jaro-
míra Skálu a Davida Zadáka 

čeká Světový pohár horských 
kol, jehož úvodní závod startuje 
10. března v jihoafrickém Kap-
ském Městě. Nejlepší junioři 
zase absolvují 24.–25. břez-
na ve francouzském Marseille 
první závod světové juniorské 
série. Na českých tratích se 
vimperští představí v dubnu na 
Českém poháru v Praze a v zá-
vodě Kolo pro život 2018. Cí-
lem celého týmu je navázat na 
úspěchy roku 2017.

Sport očima 
Jaroslava Pomezného

VODNICKÉ ELDORÁDO

Zpestřením posledního led-
nového víkendu ve Vimperku 
bylo v neděli 28. ledna „Vod-
nické Eldorádo 2018“, závod 
na lyžích, který ve sportovním 
areálu Vodník uspořádal vim-
perský Fischer Ski klub Šu-
mava. Na start se postavilo 71 
závodníků od nejmenších dětí 
po mladší žáky, kteří v areálu 
absolvovali obratnostní zá-
vod, kde se vedle běhu volnou 

technikou na 300–500 metrů 
házelo míčem na cíl, projíž-
dělo brankami, skákalo přes 
překážky a jezdilo slalomem. 
Malým lyžařům, kteří s nadše-
ním absolvovali závod, nevadil 
ani silný a ledový vítr. Odmě-
nou za účast, kdy nerozho-
doval čas, ale obratnost, byly 
sladkosti, pamětní list, chutné 
občerstvení z dílny maminek 
a hlavně radost z pohybu.

LYŽUJ LESY

Čtyřdílný seriál závodů na 
podporu běžeckého lyžování 
„Lyžuj LESY“ pro registrova-
né i neregistrované žáky ZŠ, 
konaný ve spolupráci Lesů ČR 
a Svazu lyžařů ČR, pokračoval 
v úterý 6. února od 10 hodin ve 
vimperském sportovním areálu 
Vodník. Na start obratnostního 
závodu se postavilo 121 žáků 
1.–9. tříd ZŠ a víceletých gym-
názií z Vimperska a Strakonic-
ka, z toho, což je zvláště po-
těšitelné, 66 neregistrovaných. 
Pořadatelé z Fischer Ski klu-
bu Šumava Vimperk připravili 
pro závodníky ve vodnickém 
areálu zajímavé tratě v délce 

150–900 metrů pro neregis-
trované, 300–1500 metrů pro 
registrované, okořeněné do-
vednostními překážkami, sla-
lomem, hodem na cíl, otočka-
mi nebo zdoláváním překážek. 
Ani mrazivé počasí s teplotou 
mínus 10 stupňů Celsia nic 
neubralo na nadšení, s jakým 
všichni absolvovali, mnozí 
neregistrovaní, svůj první ly-
žařský závod. Ceny a diplomy 
nejlepším v šestnácti katego-
riích předali Ondřej Kopecký 
z generálního ředitelství Lesů 
ČR, Petr Juklíček ze Svazu ly-
žařů ČR a Milan Zevl za Lesní 
závod Boubín.

ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH

Úspěchem skonč ilo vy-
stoupení lyžařů vimperského 
Fischer Ski klubu Šumava ve 
třetím pokračování Českého po-
háru v běhu na lyžích, které za 
ideálních sněhových podmínek 
pořádal ve dnech 9.–11. února 
na zadovských tratích Ski So-
kol Stachy. Třídenní náročný 
program odstartovaly páteční 
závody volnou technikou na 
2 a 3 km, v sobotu pokračoval 
během volně na 4,5 a 7 km 
s intervalovými starty. V neděli 
pohár vy vrcholil „stíhačkou“ kla-
sicky na 5,7 a 10 km. A jak to 
vše dopadlo? I přestože se ani 
vimperským nevyhnula marod-
ka, hráli prim ve všech katego-
riích. Radostný je proto pohled 
do výsledkové listiny. Za celý 
závodní víkend se jejich dresy 
15× objevily na stupních vítězů 
a řada z nich se také zařadila 
mezi šestici nejlepších. V hlavní 

kategorii mužů a juniorů 3× kra-
loval Tomáš Kalivoda, když ve 
třech startech nenašel přemo-
žitele. Výborně jej druhým a tře-
tím místem doplnil Jiří Mánek. 
Dobře si vedli i ostatní, starší 
dorostenka Adéla Nováková po 
pátečním a sobotním druhém 
místě s přehledem zvítězila 
v nedělním fi nále. Mladší doros-
tenec Šimon Pavlásek se může 
chlubit třemi „stříbry“. Oba si tak 
upevnili pozici leadera letošního 
Českého poháru ve své katego-
rii. Do medailové sbírky přispěli 
stříbrem starší dorostenec On-
dřej Mánek a Antonín Honsa, 
který k němu v sobotu přidal 
bronz. Také ostatní lyžaři, kteří 
bodovali na zadovských tratích, 
si zaslouží poděkování, neboť 
i díky jim si dorostenecký tým 
upevnil druhé místo v celose-
zonní soutěži Mistrovství ČR 
smíšených družstev.

KONTINENTÁLNÍ POHÁR

Výborných výsledků dosáhli 
studenti sportovního gymnázia 
Vimperk, junioři Fischer Ski 
klubu Šumava Jiří Mánek a To-
máš Kalivoda, ve čtvrtém dílu 
Kontinentálního poháru v běhu 
na lyžích OPA cup, který se 
konal na tratích v bavorském 
Arbersee nedaleko Železné 
Rudy. Jiří Mánek vybojoval 
v náročné konkurenci ve sprin-
tu na 1,8 km skvělé šesté místo. 
Na jeho úspěch navázal Tomáš 

Kalivoda, když v početném zá-
vodě na 15 km volně s hromad-
ným startem skončil také šestý, 
pouhé čtyři vteřiny od medailo-
vých pozic. Nabitá zimní sezó-
na pokračuje Českým pohárem 
v Jablonci n. Nisou, v březnu 
pátým závodem OPA cupu 
v italském Cogna, kam vyrazí 
kromě Jiřího Mánka a Tomáše 
Kalivody také Adéla Nováková 
a Ondřej Mánek.

 Lední hokej 
03.03. sobota 08:00 HC Vimperk – Sušice
4. třída 
03.03. sobota 09:30 turnaj 
4. třída  
10.03. sobota 12:30 HC Vimperk – Tábor
mladší a starší žáci 
11.03. neděle 10:15 HC Vimperk – Tábor, Veselí
2. třída 
17.03. sobota 11:00 HC Vimperk – Strakonice
4. třída 
Zápasy play off mužů mohou být v termínech: 
čtvrtfi nále – 09.03., 11.03. a 13. nebo 14.03. 
semifi nále – 16.03., 18.03. a 20. nebo 21.03. 
fi nále – 23.03., 25.03. a 01.04.

Prosím sledujte upřesnění na ZS Vimperk a stránkách HC Vimperk.
Změna programu vyhrazena, prosím sledujte www.sport-vimperk.cz.

Program zimního stadionu

04.03. neděle 12:45
07.03. středa 15:45
14.03. středa 15:45

Zimní stadion

18.03. neděle 12:45
21.03. středa 15:45
25.03. neděle 12:45

 Škola bruslení 

 Veřejné bruslení 
04.03. neděle 14:00 – 15:30
05.03. pondělí 13:00 – 14:30
06.03. úterý 14:00 – 15:30
07.03. středa 14:00 – 15:30
08.03. čtvrtek 13:00 – 14:30
09.03. pátek 13:00 – 14:30

11.03. neděle 14:00 – 15:30
KARNEVAL NA LEDĚ

17.03. sobota 14:00 – 15:30
18.03. neděle 14:00 – 15:30
24.03. sobota 14:00 – 15:30
25.03. neděle 14:00 – 15:30
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Turistické informační 
středisko Vimperk
nám. Svobody 42 
385 17 Vimperk
OTEVÍRACÍ DOBA
Po–pá: 9.00 – 16.00 hod.
Služby:
prodej map, turistických zná-
mek, pohlednic, turistický vizi-
tek, brožur, suvenýrů, upomín-
kových předmětů
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 
únikových. Hra se nachází 
v původním sklepení staré 
radnice a nabízí pohled na dě-
jiny vimperského knihtisku, na 
dobu, kdy výrobky z vimperské 
tiskárny 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 

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 únoru:

Milada Jíšková
Marie Englová
Alena Kadeřávková
Karel Kašpar
Ludmila Stejskalová
Josef Matějka
Petr Sláma
Marie Brejchová
Magdalena Těšínská

Josef Hlávka
František Houska
František Jakubů
Jan Filip
Rosálie Kopfová
Markéta Hadová
Marie Chomátová
Zdeněk Dvořák
Věra Kajerová

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří se přišli dne 23.února 2018 rozloučit s ba-

bičkou, maminkou a paní 

Zdeňkou Škopkovou, 
z celého srdce mnohokráte děkujeme.

Rodina Škopkova, Cejsice 27
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Březnové 
téma

Březen je první jarní 
měsíc. Ještě není vyhrá-
no, zima ještě neřekla 
své poslední slovo, ale již 
je to nevyhnutelné. Jaro 
přichází, příroda se pro-
bouzí ze zimního spánku. 
Mám jaro rád a těším se 
na ně. Zimní příroda zde 
na Šumavě je také krás-
ná. Rád se procházím 
zasněženou krajinou, kdy 
je vše čistě bílé. Rád se 
potrápím v běžecké sto-
pě, i když jsem asi jeden 
z nejpomalejších lyžařů. 
Ale jaro mám raději. První 
jarní květy, švitoření ptáč-
ků, bublající potůček. Jak 
je krásná vycházka jarní 
krajinou. Je to vítězství 
života, znamení naděje. Jedno 
negativum ale jaro má. Objeví 
se i nepořádek, který byl scho-
vaný pod sněhem. A tak je nut-
no udělat jarní úklid. Doma, na 
zahrádce, ve městě i v přírodě. 
Dá to práci, ale je to potřebné. 
Ale snad ještě potřebnější je 
udělat důkladný úklid ve svém 
srdci a mysli. Pro křesťany je 
březen měsícem postní doby. 
To je velká výzva k dělání po-
řádku. Postit se neznamená je-
nom něčeho se zříci, omezit se 
v jídle, pití a dalších příjemných 
věcech. To znamená snažit se 
dát svůj život do správného 
řádu, vrátit se na správnou ces-
tu, aby náš život směřoval k dob-
rému cíli. Postit se máme ne „od 
něčeho“, ale „k něčemu“. Učíme 
se správně naplňovat lidskou 
svobodu. Svoboda je možnost 
volby, činit rozhodnutí a nést za 
ně zodpovědnost. Člověk je po-
volán k lásce, ke konání dobra. 
Ale jak často se necháme svést 
k nesprávné cestě sobectví, pý-
chy a mnohých jiných špatností. 
A ještě se nám zdá, že to je dob-
ré. Vždyť zlo, kterému říkáme 
hřích, je tak lákavé. Proto nás 
postní doba vybízí, abychom si 
udělali čas na rozlišování sku-
tečného dobra od toho zdánli-
vého. Zříkám se jídla, abych si 

mohl vážit toho, že mám co jíst 
a více myslel na ty, kdo ve svě-
tě trpí a umírají hladem. Zříkám 
se alkoholu, abych pochopil, 
že zdrojem dobré nálady a ra-
dosti mohou být i ušlechtilejší 
zdroje. Zříkám se jiných požitků 
a zvyklostí, abych se na nich 
nestal závislým, ale zachoval si 
svoji vnitřní svobodu. Pak budu 
přát svobodu i druhým a budu 
mít více trpělivosti s těmi, kdo 
svoji svobodu nezvládli a upadli 
do nějaké závislosti. Půst mě 
vybízí, abych odstranil ze svého 
života všechen nepořádek špat-
ných myšlenek, zbytečné kritiky, 
posuzování a odsuzování, stálé-
ho rýpání, věčné nespokojenos-
ti a mnoho dalšího. Potom může 
v našem životě začít růst něco 
krásného a dobrého. Tak jako 
první jarní květ. A když nechá-
me působit ve svém srdci světlo 
pravdy a lásky, promění se náš 
život a celý svět v krásně roz-
kvetlou louku dobra, slušnosti, 
tolerance a radosti. Ano, vím, 
je k tomu ještě daleko v tom-
to světě, ale jaro je znamením 
naděje. A kdo neztrácí naději, 
může vždy doufat a být plný 
radostného očekávání. Vždyť 
život stojí za to. 

Mgr. Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku
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Prokletá nesmrtelnost 
(Pravětín) 

Nemoci, války, hlad a nesko-
nalá bída sužovaly zemi a ne-
bylo snad dne, aby na vimper-
ském hřbitově nepřibyl nový 
hrob. Sklářskému tovaryši 
Haslovi se však nechtělo umí-
rat. Putoval od sklárny ke sklár-
ně a po večerech, kdy se vedly 
řeči o životě i smrti, se vyptá-
val těch či oněch, jak si život 
uchovat na věky věků. Všude 
se vysmívali jeho bláhovému 
přání, až narazil na muže, kte-
rý ho pozorně vyslechl a po-
radil. Nechť sestrojí hodiny. 
Celé ze skla. Do skloviny však 
musí přimíchat pohár vlast-
ní krve. Pak se znovu setkají 
a Hasl se dozví, co dál. Dva 
roky trvalo, než se tovaryšovi 
podařilo odlít a vybrousit ho-
diny do posledního šroubku 
sestavené z čistého křišťálu, 
do ruda zbarveného lidskou 
krví. A když už zbývalo jen sla-
bě ťuknout do kyvadla, objevil 
se neznámý rádce znovu. Sám 
uchopil kyvadlo do dlaní, dýchl 
naň a světnicí se rozeznělo 
tikání, znějící jak zmrzlá kap-
ka rosy tříštící se o zem. V tu 
chvíli se s Haslem zatočil svět, 
a když se probral, ležel sám, 
bez hodin, na samém vrcholku 
Boubína. Čas běžel, Hasl se 
oženil. Pět synů, pět veselek, 
vnoučata i pravnoučata. Ne-
spočet pohřbů. Lidé se rodili, 
stárli, umírali. Jen Haslovi se 
čas vyhýbal. A nejenom čas. 
Nejdříve sem tam potichu, pak 

pološeptem a nakonec hlasitě 
se po kraji povídalo, že věkem 
míjený Hasl se musel spolčit se 
samotným ďáblem a ze skláře 
se stal vyvrhel a tulák. Roky 
plynuly a nestárnoucí Hasl po-
znával bídu pozemského světa, 
utrpení a samotu. Neměl rodi-
nu, přátele, a když už našel 
nějakou spřízněnou duši, která 
nehleděla na jeho podivné bytí, 
byl to nakonec vždy on, kdo 
stanul nad jejím hrobem. Snad 
tři století se křížem krážem 
toulal Hasl krajem, přespával 
pod vývraty stromů či v rui-
nách dávno zaniklých stavení, 
až jej jednoho večera zahnala 
sněhová bouře do malé kaplič-
ky uprostřed malé horské vsi. 
Schoulil se v lavici, zachumlal 
do kabátu a usnul možná dřív, 
než se stačil rozpomenout, 
že právě ve zdejší huti začalo 
jeho trápení. Jestliže noc byla 
neklidná, probuzení bylo sto-
krát horší. V noci měl totiž sen. 
Viděl v něm ženu i syny, rodi-
če, přátele. Naplněni radostí 
a štěstím přebývali v jakési roz-
kvetlé zahradě. A s procitnutím 
si Hasl uvědomil, že život věčný 
vyměnil za nesmrtelnost. Boží 
přítomnost za věčnou samotu. 
Ráj za nicotu. A tak prý dodnes 
můžete potkat poznáním zdrce-
ného Hasla, jak se toulá po kra-
ji a hledá hodiny, jež ho uvrhly 
do nikdy nekončícího prázdna. 

Jaroslav Pulkrábek



tel. 388 413 800 | vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  INZERCE 23 

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 

Koupím staré pohlednice 
a knihy. Tel.: 725 752 752, 
milos.ka@seznam.cz
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ŠKODA MÁ BUDOUCNOST
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y v regionu Passau a Freyung-Grafenau
hledáme:

PRACOVNÍK/CE

N
jednoduchá manuální práce
mont a kompletace 

:
a spolehlivost

práci ve 2 -

základní 

Nabízíme Vám:
pracovní smlouvu na plný úvazek

práci v noci, o víkendech a o svátcích
v

na Vánoce
e

na
Jana.spettmann@persona.de www.persona.de

persona service AG & Co. KG Neuburger Straße 101
94036 Passau 851 4907710

• Nově zvýšené příspěvky pro děti a maminky
• Příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
• Podpora odvykání kouření
• Lékař na telefonu 
• Výhodné cestovní pojištění 
• Cestovní pojištění pro studenty zdarma 
• Manažer zdraví

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března, 
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku. 

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz
@pojistovnazpmvcr

Novinky v nabídce fondu prevence a další výhody
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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



Vimperské noviny 3/2018INZERCE26 



tel. 388 413 800 | vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz INZERCE 27 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 . 

 
 

 

  

 
 

 
   

 
  

 




