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Vážení spoluobčané,
před zimní sezonou, ale práce na 
radnici se nezastavila. Dovolte 
nám malé ohlédnutí za již prove-
denými a zrealizovanými akcemi.

Především jsme velmi spoko-
jeni s velmi krásným a dokon-
čeným sportovním hřištěm na 
Lipce. Zde se povedlo v krátkém 
termínu hřiště dokončit. Lokalita 
pro toto hřiště byla v bažinatém 
terénu a musel ijsme nejprve 
formou dohody o narovnání od-
mítnout původního zhotovitele, 
jelikož měl přemrštěné nároky na 
doplacení víceprací. Díky druhé 
fi rmě se povedlo vybudovat hřiš-
tě v hodnotě 4 mil. Kč za původně 
podanou nabídku, tj. za cenu ne-
celých 2 mil. Kč. Důležité je, aby 
toto hřiště sloužilo svému účelu 
a pomohlo vylepšit kvalitu života 
občanům žijících v této osadě.

Z dalších oprav bychom rádi 
připomněli opravu hasičské 
zbrojnice ve Vimperku. Zde se 
tato budova pyšní novou fasádou.

A co dál? Úspěšně probíhá 
oprava budovy základní školy 
v parku. Oprava střechy je již ho-
tova a nyní se dokončuje oprava 
jižní, východní a západní stra-
ny fasády. Bohužel po špatných 
zkušenostech s minulou fi rmou 
nelze, z důvodu počasí, celou re-

dionu, přechod u Tesca, přechod 
v ulici Pražská. Na projektech, 
také ilustračně: úprava křižovatky 
Pražská – Boubínská, parkoviště 
Čelakovského, ulice 1. máje, kru-
hová křižovatka Fišerka, atd. Je 
toho opravdu velmi mnoho a za-
bralo by to hodně místa v těchto 
novinách. Samozřejmě vás bude-
me v dalších číslech informovat.

V současné době především 
řešíme nejdůležitější a největší 
priority pro toto město. Jedná se 
o velké investiční celky a akce. 
Všichni zastupitelé jsou ve shodě, 
že je nutno dokončit zastřešení 
plaveckého bazénu. Po dokon-
čení projektové dokumentace za-
hájit rekonstrukci ulice 1. máje. 
Intenzivně řešit a zahájit stavbu 
nových parkovacích ploch na 
sídlišti Míru. Samozřejmě jsou to 

Také byly zahájeny analýzy, 
porady a diskuze nad vytvořením 
zodpovědného rozpočtu města 
pro rok 2018. Proběhne jistě ještě 
mnoho schůzek, ale i pracovních 
jednání zastupitelů. Hotový návrh 
rozpočtu pro rok 2018 by měl být 
projednán na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva města.

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám mnoho spokojenosti a štěstí.

Vaše Rada města

dodatečně přistavované prostory 
zázemí tělocvičny od doby své 
výstavby neprošly žádnou zá-
sadnější opravou či rekonstrukcí 
a jejich stav byl touto skutečností 
značně poznamenán. Dlužno po-
dotknout, že na celkovém stavu 
zázemí tělocvičny se do jisté míry 
podílela i nápaditost a demoliční 
nálady celé řady školáků. 

Jedenáct týdnů trvající rekon-
strukce byla zaměřena zejména 
na částečnou výměnu a úpravu 
rozvodů vody, kanalizace a elek-
troinstalace a na stavební úpra-
vu sprch, WC a umýváren, šaten, 

chodby a kabinetu TV.
Zahájení stavebních prací 

bylo velmi záhy poznamenáno 
odhalením velmi závažných ne-
dostatků v původním provedení 
přístavby zázemí TV. Zjištění 
neprovázanosti příček s nosný-
mi zdmi, odhalení rozpadajících 
se a nekvalitně vyzděných příček 
či chybějící izolace i podkladní-
ho betonu pod dlažbou v bloku 
umýváren a WC, to vše jsou jen ta 
nejzásadnější dodatečná zjištění, 
která musela být zcela nečeka-
ně řešena. Pro investora stavby, 

město Vimperk, v tomto ohledu 
neexistovalo jiné možné řešení 

než zajistit nápravu zjištěných 

celkové ceny díla a prodloužení 
termínu jeho dokončení.

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 
právě příjemných skutečností, 
které nakonec vedou ke zvýše-
ným nákladům stavby, žádnou 
vzácností a jelikož se tak stalo 
i v případě stavební obnovy zá-
zemí TV ZŠ TGM, představovaly 
nakonec vzniklé vícepráce zvýše-
ní původní ceny díla o cca 250 tis. 
Kč. Celková cena rekonstrukce 
proto činila 2 035 180 Kč vč. DPH.

S ohledem na poměrně kom-
plikovaný průběh této rekon-
strukce chceme vyzdvihnout 
kvalitu, příkladnou vstřícnost 
a velmi odpovědný přístup pra-
chatické stavební firmy Pavla 
Petráška, která prováděla rekon-
strukci zázemí TV.
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Sloupek starosty

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 

13107

plány vimperských spolků
na příští rok v rozhovoru
s Janem Kačmáremco nás čeká na železnici se začátkem

platnosti nového jízdního řádu

povídání o historickém jádru města a jeho
nejstarších domech

Probouzející se ranní Vimperk, foto: Petr Marek
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Deváťáci si vybírali střední školu. Foto Jaroslav Pulkrábek.Výročí republiky si Vimperk připomněl koncertem. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Na Tchaj-wanu již vědí, kde se nachází Vimperk. Foto Petr Marek.Akademie seniorů se zaměřila na pitnou vodu. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

V Cukrárně Pod zámkem se hrálo divadlo. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Volební právo využila ve Vimperku jen polovina voličů. Foto Petr Marek.

Na Stáňu Chumanovou se vzpomínalo i na diskoplese. Foto Stanislav Hubáček.

 tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

vin pan starosta obhajuje odmít-
nutí podání žádosti na domovní 
čistírny odpadních vod. Píše 
o „šílenosti“ podmínek. Odmítá 
garantování chování občanů ve 
vztahu k vypouštěným odpad-
ním vodám. To, co napsal, spíše 
svědčí o neznalosti této proble-
matiky anebo úmyslném zkreslo-
vání skutečnosti. Pro komplexní 
vysvětlení, oč v podstatě jde, je 
správné uvést ucelené informace.

Ministerstvo životního prostře-
dí vypsalo v loňském roce dotační 
výzvu na domovní čistírny odpad-
ních vod v celkové částce 100 mil 
Kč. Pro velký zájem obcí a úspěch 
předchozí výzvy, která je vyčer-
paná, uvolňuje ministerstvo pro 
letošní a příští rok další dvojnásob-
nou částku, celkem 200 mil Kč. Cí-
lem výzvy je vyplnit mezeru k do-
tacím z evropských fondů. Jedná 
se o řešení pro lokality, kde je kon-
centrováno málo lidí, a budování 
centrálních čistíren odpadních 
vod a stokových systémů se ne-
vyplatí. Podle vyjádření ministra 
Brabce se jedná o soustavy mo-
derních domovních čistíren, které 
se ukázaly jako cenově efektivní 
a ekologicky přijatelná alternativa 
ke starým jímkám či septikům. 
Jejich výhodou je navíc i vysoká 
účinnost bez nutnosti následného 
dočištění. Domovní čistírny od-
padních vod by město podle těchto 
dotačních podmínek mohlo reali-
zovat pouze v osadách Modlenice, 
Veselka, Skláře, Cejslice, Křesá-
nov, Michlova Huť, Arnoštka.
V těchto osadách žije 112 obyva-
tel ve 42 objektech. Nejedná se 
o žádné bytové domy s několika 
byty, ale o roztroušenou zástav-
bu rodinných domů. Chování 
obyvatel by nebylo garantováno 
městskými penězi, protože každá 
domovní ČOV by měla konkrétní-
ho uživatele a bylo by jen na tom, 
jaké podmínky by mělo město 
stanoveno ve smlouvě o užívání 
a provozování ČOV. Vzor tako-
véto smlouvy je možno bez potíží 
získat. Při případném porušení 
podmínek o vypouštění odpad-
ních vod by byl viník zcela jed-
noznačně určen. Naopak, pokud 

kdokoliv vypustí do kanalizace 
napojené na centrální ČOV něco, 
co tam nepatří, lze ho jen obtíž-
ně dohledat nebo vůbec ne. Kde 
je tedy pro město větší problém?
Ve svém úvodníku píše o nutnosti 
řešení napojení nové výstavby v lo-
kalitě ulice Karolíny Světlé na cen-
trální ČOV, v tom je shoda. Bude 
to však za peníze města? Noví 
stavebníci získali levnější pozem-
ky v této lokalitě právě proto, že 
není připojena na centrální ČOV 
a stavební povolení dostali pod 
podmínkou vybudování vlastní 
ČOV. Stavěli s plným vědomím 
těchto problémů. Tuto oblast je 
samozřejmě potřeba také řešit, ale 
až po odstranění jiných bolavějších 
míst, např. Pravětín, Výškovice.

A ještě jedno zamyšlení, pře-
kvapuje mě „...velké zklamání 
pro nás všechny, kteří jsme se tě-
šili, že se projedou na kole kolem 
Volyňky…“ Ano, úředníci tvrdě 
pracovali, ale starosta Dvořák se 
vůbec neobtěžoval jednat s vlast-
níkem pozemku, který odmítl dát 
úředníkům souhlas se stavbou 
cyklostezky, což starosta veřejně 
přiznal na jednání Zastupitel-
stva. Jsou situace, kdy do jednání 
musí vstoupit starosta a využít 
všechny možnosti. To udělala 
např. starostka Martanová, když 
krajští úředníci nemohli získat 
souhlas jednoho vlastníka po-
zemku na připravované kruho-
vé křižovatce Fišerka. Pokud by 
„pracovala“ stejně jako starosta 
Dvořák, na Fišerce bychom dnes 
přešlapovali na místě a neřešila 
se projektová dokumentace pro 
stavební povolení a pro výběrové 
řízení na dodavatele stavby.

V článku starosty je jedno 
velké pozitivum. Konečně i on 
poznal, že bez projektů nelze nic 
realizovat. Když byl v opozici, 
kritizoval minulé vedení za to, 
že dělá studie a projekty. Díky 
připraveným studiím a projek-
tům se nyní mohou některé akce 
realizovat (např. zastřešení kou-
paliště, ulice 1. máje, ulice Nad 
Stadionem, Čelakovského, atd.)

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

Blíží se zásadní rozhodnutí, jak dokončit areál vodních sportů.
Na listopadovém zasedání Zastupitelstva budeme projedná-

vat zastřešení areálu tak, jak to ve shodě bylo projektováno od 
počátku. 

Jaký je současný stav provozu areálu?
Letos jsme měli 78 provozních dní. Z toho 50 dní bylo otevře-

no a 28 dní „kvůli počasí“ ne. Návštěvnost byla 6376 platících 
občanů a 414 dětí do výšky 1 m, které měly vstup zdarma. Za-
jímavý je údaj, že areál navštívilo letos asi 3600 turistů. V roce 
2016 bylo otevřeno 45 dní ze 75 provozních a bylo o 700 ná-
vštěvníků méně. 

Provozní ztráta za 2017 je 729 tis. Kč. Den provozu stojí kolem 
10 tis. Kč (energie, voda, osobní náklady, atd.). Bazén se musí 
čistit, dělat hygienické a bakteriální rozbory a mnoho dalšího 
asi 6 týdnů před otevřením sezony. Totéž když se skončí, není 
možné bazén okamžitě vypustit z provozních a hygienických 
důvodů. A to nemluvím o opravách, revizi motorů, chemii, 
osobních nákladech, atd.

V současné době se intenzivně pracuje na dokumentech pro 
stavbu a zastřešení tak, jak to od počátku bylo plánováno. Celý 
projekt byl mnohokrát připomínkován a bude stát 75–80 mil. Kč. 
Výběrovým řízením na zhotovitele se to může zlevnit, ale pro 
nás je důležitá i kvalita stavby. 

Architektonická kancelář spolupracuje s pracovní komisí ve-
denou místostarostou, v současné chvíli řeší hlavně energetické 
a tepelné napojení. 

Město zadalo výběrové řízení na fi nancování nejen tohoto 
projektu, ale také ulice 1. máje, případné stavby tartanového 
atletického areálu (podán grant). Spěchali jsme, protože jsou na 
fi nančním trhu ještě velmi dobré podmínky na získání půjčky. 
Fixní čísla úvěru na 10 let pořád jsou ještě pod 1,5 %. Je to lev-
nější, než předplacené nájemné např. od ČEVAKu. 

Zastupitelé dostanou podrobný materiál pro své rozhodnutí 
a my vše také podrobně vysvětlíme a to včetně marketingu, pro-
vozního režimu, napojení na školy a turistiku. 

Byli bychom rádi, abychom mohli na jaře kopnout a v roce 
2019 si zaplavat v čistém a teplém prostředí areálu, který je důle-
žitý pro celý náš region. A musí mít provozně ekonomický smysl. 

Nemůžeme vyhovět všem přáním. Pro představu jedna pla-
vecká dráha navíc je plus půl milionu v provozu, totéž další sau-
ny, zchlazovací bazének, atd. 

Co bych si přál? Aby tyto stručné informace spojily pro dobré 
rozhodnutí nejen zastupitele, ale i nás všechny.

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

 
Rada města v období od 18. 9. 2017 do 16. 10. 2017
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností GPL-Invest, s. r. o., 
Kněžkodvorská 2632, České Budějovice, na realizaci „Zpracování a ad-
ministrace výběrového řízení pro akci Vimperk – rekonstrukce výtahů 
v panelových bytových domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, 
čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432, 
čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a čp. 498 
– čp. 500
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ZO ČSCH Vimperk ve výši 
3 000 Kč na pořádání 50. ročníku Okresní výstavy drobného zvířectva 
a exotického ptactva „Šumava 2017“ ve dnech 6. 10. 2017 – 8. 10. 2017 
z rozpočtu Rady města
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví ve výši 10 000 Kč pro Hospic sv. Jana 
 N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči pro občany
Vimperk v roce 2017
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ve výši 44 844 Kč organizaci PREVENT 99, 
z. ú., na služby poskytované v našem regionu – 1. Kontaktní centrum 
PREVENT Prachatice a 2. Jihočeský streetwork PREVENT
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ve výši 15 000 Kč organizaci KreBul, o. p. s., 
Prachatice, na projekt Občanská poradna Prachatice, detašované pra-
coviště Vimperk
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví ve výši 10 000 Kč na rok 2017 Poradně 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-
-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice, na zajištění 
projektu Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 7 000 Kč spolu 
MISSION Vimperk, z. s., na obnovu světelné techniky z akce Majáles 
Vimpek 2017 z rozpočtu Rady města
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10 000 Kč Radě 
rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Vimperk, 
Pivovarská 69, na zajištění dopravy na účast v rámci Festa academica 
– festival pěveckých sborů 2017 ve dnech 4. 11. 2017 – 5. 11. 2017 
v Litomyšli a 16. 11. 2017 – 17. 11. 2017 v Praze z rozpočtu Rady 
města
• rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném provedení díla „Vimperk 
– ZTV Hrabice – SO 04 komunikace – část od sjezdu ze silnice II/145 
po nový areál společnosti VAVI, s. r. o., Vimperk“ se společností VAVI, 
s. r. o., Pivovarská 475, Vimperk, dle předloženého návrhu
• rozhodla poskytnout Českému svazu chovatelů ZO Vimperk, se síd-
lem Zámek 61, 385 01 Vimperk, dotaci ve výši 10 000 Kč z rozpočtu 
města Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnou 
vjezdových vrat objektu historického kulturního dědictví, Zámek 
čp. 61 – dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. za-
dat zakázku “Vimperk, ulice Čelakovského-parkoviště na pozemku 
p. č. 760/35, 760/36“
• souhlasí s rozšířením veřejných služeb v přepravě cestujících ve ve-
řejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy 
ve Vimperku – zřizuje autobusovou zastávku Pod Homolkou 
• rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města z rozpočtu 
kulturní komise Veronice Spiegelové ve výši 4 500 Kč na částečnou 
úhradu předvánočního benefi čního koncertu Veroniky Spiegelové, 
který se bude konat dne 9. 12. 2017 v Městském kulturním středisku 
Vimperk

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

Zastupitelstvo města Vimperk dne 9. 10. 2017
• po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem objektu 
kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vim-
perk) rozhodlo pokračovat v projektové přípravě a zajištění realizace 
její celkové obnovy 
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje PhDr. Ladislava Čepičku členem kontrolního výboru s plat-
ností od 10. 10. 2017
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje Tomáše Košku předsedou fi nančního výboru s platností od 
10. 10. 2017
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje Ing. Miloše Juhu, Ph.D., členem fi nančního výboru s platností 
od 10. 10. 2017
• rozhodlo poskytnout fi nanční dotace na sportovní činnost spor-
tovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 
2017/2 dle návrhu sportovní komise takto: TJ Šumavan Vimperk, z. s. 
– oddíl gymnastika – 16 000 Kč, TJ Šumavan Vimperk, z. s. – oddíl ko-
paná – 34 000 Kč, Sportovní klub HC Vimperk – 34 000 Kč, Bike klub 
Vimperk, z. s. – 79 000 Kč, Ski klub Šumava Vimperk, z. s. – 29 000 Kč, 
TJ Šumavan Vimperk, z. s., oddíl fl orbal – 5 000 Kč, TJ Šumavan Vim-
perk, z. s., oddíl basketbal – 3 000 Kč

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončením obnovy dvou 
významných a památkově chrá-
něných objektů byl ke svému zá-
věru posunut letošní plán obnovy 
městských nemovitých kultur-
ních památek.

Na přelomu září a října zmi-
zelo lešení obepínající několik 
týdnů kostel svatého Bartoloměje 
na urnovém háji i kapli Nejsvě-
tějšího srdce Páně na hlavním 
vimperském hřbitově a oba ob-
jekty jsou tedy opět k vidění ve 
své přirozené podobě.

Zatímco kostel svatého Bar-
toloměje prošel kromě realiza-
ce nutných statických opatření 
i obnovou vstupních dveří, vněj-
ších omítek a fasádních nátěrů, 
kaple Nejsvětějšího srdce Páně 
se v rámci I. etapy obnovy svého 

vnějšího pláště dočkala opravené 
břidlicové střechy, opravené věže, 
štítových nadezdívek a souvisejí-
cího oplechování.

Obě uvedené akce byly pod-
pořeny dotacemi. Na obnovu 
kostela svatého Bartoloměje při-
spělo městu Vimperk Minister-
stvo kultury v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ částkou 
206 000 Kč a I. etapu obnovy 
pláště hřbitovní kaple podpo-
řil Jihočeský kraj dotací ve výši 
311 829 Kč. 

Zatímco práce za 518 600 Kč, 
které na kostele svatého Bar-
toloměje pro město zajišťovala 
prachatická stavební fi rma SAB-
BIA, s. r. o., byly z hlediska svého 
charakteru posledním krokem 

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně po opravě střechy s ukázkou 
jedné ze dvou menších částí střechy se zcela novou břidlicovou krytinou.

Pokračování na str. 5

k dokončení stavební části ob-
novy tohoto objektu, hřbitovní 
kaple Nejsvětějšího srdce Páně 
v tomto ohledu prošla teprve 
první etapou. Zde práce v cel-
kové hodnotě 673 614 Kč pro-
váděla českobudějovická fi rma 
ANTICO stavební, spol. s r. o., 
a lze předpokládat, že stejný, 
 ne-li ještě větší objem fi nanč-
ních prostředků bude zapotřebí 
pro uskutečnění II. etapy sta-
vební obnovy této kaple (oprava 
fasády), u které bude snaha pro-
sadit ji k realizaci v roce 2018. 

Nákladnost stavební obnovy 
památkově chráněných objektů 
je značná, a proto v tomto ohledu 
město využívá všech dostupných 
a zároveň reálných možností 
k získání fi nanční podpory z ak-
tuálních dotačních titulů. Bude-li 
v tomto směru rok 2018 úspěšný, 
mohli bychom se v jeho průbě-

hu dočkat nejen obnovy dalšího 
úseku městského opevnění či 
opravy uliční fasády na objektu 
MěÚ č. p. 8 na náměstí Svobody, 
ale též zrestaurovaného kamen-
ného vstupního portálu a gotic-
kých nástěnných maleb v kostele 
sv. Bartoloměje, opravené fasády 
i opravených vstupních dveří 
u hřbitovní kaple  Nejsv. srdce 
Páně i zrestaurovaných fragmen-
tů původní malířské výzdoby ve 
vstupní hale a v prostoru centrál-
ního schodiště školní budovy ZŠ 
TGM v parku. 

Náklady na uskutečnění 
představeného záměru by podle 
předběžných propočtů moh-
ly dosáhnout částky blížící se 
hranici 3 mil. Kč, takže každá 
získaná dotace je v oblasti péče 
o městské památky vítanou a ne-
zanedbatelnou pomocí.

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk opravilo po-
vrch komunikace v ulici Hřbi-
tovní. Zlepšení stavu této komu-
nikace však vyvolalo řadu otázek 
ze strany obyvatel města.

Město Vimperk se rozhodlo 
připravit projekt celkové rekon-
strukce této komunikace včetně 
prodloužení kanalizace a vý-
stavby nového chodníku a par-
koviště podél sportovně rekre-
ačního areálu Vodník v úseku od 
hřbitova po křižovatku se silnicí 
II/145.

V lednu 2015 byla uzavřena 
smlouva o dílo na zajištění pro-
jektové dokumentace a stavební-
ho povolení na tuto stavbu a přes 
veškeré úsilí projektanta jsme 
se nedostali ani ke konečné ver-
zi projektové dokumentace pro 
územní řízení. Nejdříve muselo 
Město Vimperk získat do svého 
vlastnictví pozemky pod stavbu 
nového chodníku, pak musela 
být na dotčené území vypraco-
vána územní studie a v současné 
době se řeší námitky dotčených 
vlastníků, které byly podány 
v rámci územního řízení.

Město Vimperk jedná s pro-
jektantem o změně zadání tohoto 
projektu, který bude řešit pouze 
kanalizaci a parkoviště bez chod-
níku.

Stav průběhu územního řízení 
byl důvodem rozhodnutí Měs-
ta Vimperk provést tedy v ulici 
Hřbitovní alespoň opravu po-
vrchu komunikace.

Na závěr chceme upozornit 
řidiče, že opravou povrchu ko-
munikace se nezměnily dopravní 
předpisy pro tuto místní komu-
nikaci, takže je nutné, aby zde 
i nadále jezdili s největší opatr-
ností, protože komunikace bude 
využívána chodci a cyklisty. Žád-
ná dopravní značka (například 
omezení rychlosti) bez ohledupl-
nosti nás všech účastníků silnič-
ní dopravy nezajistí bezpečnost 
na komunikacích.

A trocha statistky: Staveb-
ní práce provedla společnost 
STRABAG, a. s., oprava stála 
2,34 mil. Kč a vlastní stavební prá-
ce byly zahájeny v polovině srpna 
a dokončeny koncem září 2017.

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

počet oprávněných voličů: 6003
odevzadných obálek: 3073
účast v procentech: 51,19

strana hlasy %
Občanská demokratická strana 416 13,63
Řád národa – Vlastenecká unie 7 0,22
Cesta odpovědné společnosti 0 0
Česká strana sociálně demokratická 246 8,06
Radostné Česko 6 0,19
Starostové a nezávislí 238 7,80
Komunistická strana Čech a Moravy 277 9,08
Strana zelených 33 1,08
Rozumní – stop migraci, diktát. EU 16 0,52
Strana svobodných občanů 43 1,40
Blok proti islam. – Obran. domova 3 0,09
Občanská demokratická aliance 9 0,29
Česká pirátská strana 269 8,81
Referendum o Evropské unii 2 0,06
TOP 09 120 3,93
ANO 2011 807 26,45
Dobrá volba 2016 1 0,03
SPR – Republ. strana Čsl. M. Sládka 2 0,06
Křesť. demokr. unie – Čs. strana lid. 163 5,34
Česká strana národně sociální 0 0
Realisté 19 0,62
Sportovci 10 0,32
Dělnic. strana sociální spravedlnosti 5 0,16
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 343 11,24
Strana Práv Občanů 15 0,49

Volba prezidenta 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Par-

lamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbír-
ce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 
28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, 
na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na 
Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu Schererovou, 
tel.: 388 402 215, 724 176 544.

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

Konečný uživatel (občan) 
uhradí půjčiteli (městu Vim-
perk) spoluúčast na pořízení 
kompostéru ve výši 15 % z ceny 
kompostéru – 633,44 Kč. 

Občanům budou tyto kom-
postéry distribuovány proti 
podpisu jednoduché smlou-
vy o výpůjčce. Předpokládaná 
spoluúčast občanů bude cca 
634 Kč. Výpůjčka bude po dobu 
pěti let, poté přejdou komposté-
ry bezplatně do vlastnictví ob-
čanů.

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

– písemně na adrese: Městský 
úřad Vimperk, odbor ŽP, Stein-
brenerova 6, 385 01 Vimperk 

– telefonicky: 388 402 229, 
602 527 070, Ing. Marie Hejl-
ková

– e-mailem: marie.hejlko-
va@mesto.vimperk.cz

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Vysloužilé úsporné žárovky patří 
do sběrných nádob, aby nezamořily 
životní prostředí

Pokud úsporné žárov ky skončí 
v odpadu místo ve specializované 
sběrné nádobě, představují eko-
logickou hrozbu. Obsahují totiž 
malé množství toxické rtuti. 
Podle odhadu jí ročně skončí na 
skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

mová žárovka, obvykle putuje 
do koše. V domácnostech však 
„wolframky“ postupně nahrazují 
úsporné zdroje: zejména úsporné 
kompaktní či lineární zářivky. Ty 
ale obsahují velmi malé množství 
toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho 
let a spotřebují až o 90 % méně 
elektřiny než klasické žárov-
ky. Když ale doslouží, nesmějí 
se vyhodit do koše, je potřeba 
odevzdat je k odborné recyklaci, 
kterou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci 
zpětného odběru zdarma sbírá 
a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky 
stačí místnost dobře vyvětrat, 
střepy zamést a odvézt do sběr-
ného dvora.

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

jů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje Matěj Man z organiza-
ce Arnika. Vyšší koncentrace rtu-
ti mohou znečistit půdu i vodu, 
v níž se rtuť může transformovat 
do organické formy, která je ob-
zvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu.

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba od-
nést do sběrného dvora nebo do 
nejbližší prodejny elektra. EKO-
LAMP v současnosti provozuje 
přes 4400 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění 
sběrných nádob a správné likvi-
daci úsporných žárovek se dovíte 
na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se Vim-
perku nachází ve Sklářské ulici, 
je otevřen v pondělí a ve středu 
od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 
hodin, v úterý a v pátek od 14 do 
18 hodin a v sobotu od 8 do 12 
hodin. Sběrný dvůr je dostupný 
občanům i živnostníkům podni-
kajícím v katastru obce. 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo 
nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí 
Jihočeského kraje), který získal do-
taci na pořízení zahradních kom-
postérů, a objednalo 100 ks těch-
to kompostérů o objemu 1 050 l. 
Předpokládaný termín jejich do-
dání je listopad – prosinec 2017. 

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

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

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

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

Několik stovek osob, převáž-
ně dětí s rodiči nebo prarodiči, 
navštívilo během 3měsíčního 
provozu stezku lesních skřítků 
v blízkosti historické vodárny 
Solar. To je pouze hrubý odhad 
pracovnic informačního středis-
ka, které ochotně na stezku zvaly 
návštěvníky našeho města. Bylo 
ale i dost těch, kteří na stezku 
narazili náhodou během své vy-
cházky kolem Vimperka, sběru 
hub či lesních plodů.

V průběhu léta jsme stezku 
pravidelně každý týden kontrolo-
vali a doplňovali materiál do vý-
tvarné dílny, která byla umístěna 
u „zatím“ posledního stanoviště. 
Přesto se mohlo stát, že právě 
v případě vaší návštěvy na místě 
nebyl žádný materiál. Zde bohu-
žel musíme spoléhat na poctivost 
návštěvníků, kteří dílnu navští-
vili a nevyužitý materiál vraceli 
zpět do bedny. Těší nás impro-
vizační schopnosti dětí i jejich 
rodičů, kteří dokázali i v tomto 
případě vytvořit téměř z ničeho 
svá dílka, jejichž fotografi e zaslali 
na e-mail turistického informač-
ního střediska. Bylo i dost těch, 
kteří své skřítky, houby, šneky 
a medvídky zanechali na stezce 

a zkrášlili tak především starou 
úvozovou cestu, která přímo vy-
bízí k vystavení děl. Na přiložené 
fotografi i jsou skřítci dětí 5. A ze 
Základní školy Smetanova, které 
stezku navštívily v září.

Bylo bohužel i dost těch, kte-
ří přítomná razítka otiskovali 
místo do příslušné pohlednicové 
karty na informační tabulky, za-
nechávali po trase stezky obaly 
od svých svačin či rovnou skřít-
čí domečky zničili nebo jejich 
obyvatele přestěhovali neznámo 
kam. Nic se ale nebojte, domečky 
nezůstanou dlouho prázdné. Po 
zimě jim znovu najdeme nové 
obyvatele.

V příštím roce bychom chtěli 
stezku doplnit o další zvířátka 
a drobné hry. 

Tím, jak se přiblížila zima, jsme 
nuceni provoz stezky k 15. říjnu 
částečně omezit. Během zimních 
měsíců nebude funkční výtvar-
ná dílna. Stezka také nebude tak 
často kontrolována, nebude zde 
probíhat údržba trasy.

Budeme se na vás těšit opět 
v květnu s novými herními prvky.

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

Stezka lesních skřítků v blízkosti vodárny Solar. Foto Petr Marek.

Klostermannova Vimperk; Anna 
Kršková, MŠ Klostermannova 
Vimperk; Adéla Štindlová, ZUŠ 
Vimperk a Agáta Müllerová, ZUŠ 
Trhové Sviny.

Celkovou vítězkou se stala 
dvanáctiletá Pavla Kozlerová 
z Gymnázia Prachatice, která od 
zástupkyně Sdružení Stanislavy 
Chumanové paní Věry Vávrové 
převzala cenu, kterou sdružení 
uděluje celkovému vítězi již od 

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

pracovníků, partnerům a spon-
zorům, bez jejichž pomoci by se 
festival neuskutečnil.

Šestnáctý ročník festivalu je 
již skutečně minulostí, těšme se 
proto společně na ten sedmnác-
tý, který se uskuteční na podzim 
příštího roku.

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

V pátek 22. září byl galaveče-
rem zakončen letošní 16. ročník 
fi lmového festivalu o zvířatech 
a přírodě NaturVision. Festival 
se konal od 19. září ve vimper-
ském Městském kulturním stře-
disku. 

Během dopoledních a odpo-
ledních bloků bylo v letošním 
roce promítnuto celkem 15 fi lmů, 
oceněných v rámci německé části 
festivalu. 

Středeční odpolední blok jsme 
v letošním roce zaměnili za před-
nášku nejvtipnějšího českého 
cestovatele Dana Přibáně, kdy do 
posledního místa vyprodaný sál 
Dan vzal na více než dvouhodi-
novou cestu „Trabantem napříč 
Tichomořím“. A byl to doslova 
a do písmene cestovatelský ro-
kenrol, doplněný stovkami fotek, 
videí a hlavně historek, které 
prostě nevymyslíš.

Galavečer proběhl, jak již bylo 
zmíněno, v pátek 22. září. Na 
samý úvod byl všem přítomným 
představen nový videospot města 
Vimperk, který pro město vytvo-
řil mladý nadaný režisér Ladislav 
Plecitý. Následovalo předání cen 
vítězům dětské výtvarné soutěže 
„Máme rádi zvířata“, představe-
ní krátkého animovaného fi lmu 
„Útěk do přírody“, který vytvo-
řili žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Vimperk, a rozhovor s Mgr. Ro-

manem Hajníkem a jeho týmem, 
kteří se postarali o překlady 
a tlumočení všech letošních fi l-
mů. Na závěr byl promítnut jeden 
z vítězných fi lmů německé části 
festivalu, a to fi lm Divoký Nový 
Zéland – Země extrémů.

Celý galavečer oživila zpěvem 
žákyně ZUŠ Vimperk Michaela 
Schwingerová, která svým výko-
nem zaujala všechny přítomné. 

A moderátorského postu se 
s vtipem a grácií ujal známý mo-
derátor Ivo Apfel.

V letošním roce se uskutečnil již 
10. ročník doprovodné dětské vý-
tvarné soutěže „Máme rádi zvířa-
ta“, jejíž tématem byli hmyz a plazi. 
Do soutěže bylo zasláno přes 300 
obrázků z 21 škol z celé České 
republiky. Z nich odborná poro-
ta vybrala celkem čtyřicet prací, 
které byly po celou dobu festivalu 
vystaveny v MěKS Vimperk. 

Ze čtyřiceti nejlepších jich poté 
bylo vybráno deset, jejichž autoři 
byli v rámci galavečera oceněni. 
Letošními vítězi byli: Pavla Koz-
lerová, Gymnázium Prachatice; 
Marie Kukačková, G a SOŠe 
Vimperk; Tomáš Karvan, 
MŠ Klostermannova Vimperk; 
Julie Trojanová, ZŠ a MŠ Čkyně; 
Veronika Nebeská, Gymnázi-
um Prachatice; Tomáš Pumr-
le, Výtvarný kroužek Zdeňka 
Kladno; Barbora Levíková, MŠ 

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

Ve čtvrtek 19. října začal za 
účast i90 přítomných seniorů 
již 9. ročník Vimperské akade-
mie seniorů. V předešlých letech 
jsme se zabývali různými tématy 
a i v letošním roce jsme na zá-
kladě zájmu studentů připravili 
témata, která zaujmou a poučí.

Předem avizovaná přednáš-
ka koordinátorů projektu ZOO 
Praha Toulavý autobus byla 
z vážných personálních důvodů 
ze strany přednášejícího bohužel 
zrušena. Přednášky se tedy ujala 
naše pravidelně spolupracující 
a oblíbená lektorka PhDr. Jana 
Krejsová. Se seniory diskutovala 
na téma úprava pitné vody v na-
šem okolí, nechyběla ani závěreč-
ná ochutnávka a hodnocení pitné 
vody z různých zdrojů v našem 
okolí. Chuťovým testem mez i

seniory zvítězila voda z Pivovar-
ského pramene v Prachaticích, 
vody z hlubinných vrtů z okolí 
Čkyně, úpraven vody Brloh a Plav 
se umístily v závěsu. 

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

Seniorům jsme též připomněli 
možnost studovat od ledna 2018 
v projektu Virtuální akademie se-
niorů, který bude probíhat 1× za 
14 dní v komunitním centru ve 
Vimperku. Příjemné prostředí, 
nepřeberné množství detailně 
rozpracovaných témat a kvalitní 
lektoři, to je pozvánka pro ty z vás, 
kteří máte ještě zájem zapojit se 
do projektu. Více informací na 
tel.: 388 402 264, 602 237 427.

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Naše škola Gymnázium 
a Střední odborná škola ekono-
mická, Vimperk, Pivovarská 69, 
pořádá každý rok pro žáky prv-
ních ročníků adaptační pobyty.

V letošním školním roce se 
adaptační pobyty třídy 1. G i třídy 
1. A konaly ve Středisku environ-
mentální výchovy na Horské Kvil-
dě. Třída 1. A byla se svým třídním 
učitelem Mgr. Luďkem Filipem 
na adaptačním pobytu ve dnech 
18.–19. září 2017, třída 1. G spolu 
s třídním učitelem Ing. Milanem 
Vančurou měla adaptační pobyt 
ve dnech 19.–22. září 2017. První 
den byl organizován tradičně ve 
spolupráci s organizací Do Světa, 
o. s., Strakonice. Lektoři si pro žáky 
připravili spoustu her, sportovních 
soutěží a dalších aktivit, při kte-
rých žáci vzájemně spolupracují 
a tak se lépe poznávají. Od úterý 
do pátku byl pro primu připraven 

bohatý program ze strany pracov-
níků Národního parku Šumava. 
Ve čtvrtek byl pro žáky připraven 
celodenní pěší výlet. 

Cílem adaptačních pobytů je 
rychlejší adaptace žáků na nové 
prostředí střední školy, budování 
neformálních vztahů v třídním 
kolektivu, rozvinutí sociálních 
vazeb ve třídě – mezi žáky na-
vzájem i mezi žáky a jejich novým 
třídním učitelem. Důraz se klade 
na týmovou spolupráci mezi žáky 
a pěstování pocitu sounáležitosti.

Po skončení adaptačních kurzů 
je zjišťována zpětná vazba dotazní-
kovou formou. Všichni žáci i jejich 
třídní učitelé v dotaznících uvedli, 
že tato akce byla pro ně přínosná 
a že splnila jejich očekávání. Toto 
hodnocení nás těší a je pro nás 
podnětem, abychom adaptační 
pobyty pořádali i v dalších letech.

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

Dne 21. 9. 2017 se žáci Základ-
ní a Střední školy Vimperk obo-
rů zedník, pokrývač a instalatér 
stavební veletrh v ČR FOR ARCH 
konaný každoročně v Praze. Jed-
nalo se již o 28. pokračování 
tohoto veletrhu, zabývajícího se 
prezentací nejnovějších staveb-
ních materiálů, technologií a vý-
robků. Tento ročník byl zaměřen 
na stavbu v souladu s životním 
prostředím, ale k vidění zde bylo 
mnoho dalších témat, například 
technologické stavební řešení 
v oblasti rekonstrukcí a interié-
rových prvků.

Žáci se seznámili s moderními 
technologiemi v oblasti výstavby, 
rekonstrukcí střech, realizování 
interiérů a exteriérů domů, za-
teplení objektů, rozvodů vody, re-
konstrukcí balkónů, lodžií, oken 
a dveří. Žáci konečně také viděli, 
jaké množství stavebních materi-
álů je na trhu přístupné, kolik sta-
vebních fi rem se zabývá stejným 
druhem technologií výroby, a tu-
díž jak veliká je konkurence v ČR.

Od třídního učitele Ing. Mar-
tina Frnky a učitele odborných 
předmětů Jana Albrechta se 
dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o pasivních a nízko-
energetických domech, které se 
v současné době stavějí s velikou 

oblibou díky své soběstačnos-
ti, nízkým nákladům na provoz 
a dotacím z EU a ČR. Žáci se 
mohli zúčastnit doprovodného 
programu, kde bylo k vidění a sly-
šení mnoho užitečných informací 
a doplnili si své vědomosti pomo-
cí dotazů odborným technikům. 

Tato exkurze vedla i k prohlou-
bení znalostí samotných pedago-
gů, kteří se pokusí tyto vědomos-
ti předat dále svým studentům. 
O tom, zda se exkurze žákům líbi-
la a byla přínosná, svědčí obrovská 
četnost dotazů – například  zda se 
mohou exkurze zúčastnit i příští 
rok a zda je v plánu i exkurze jiná, 
třeba přímo do výrobny staveb-
ních materiálů. 

Na závěr bych uvedl, že studen-
tu Jiřímu Peckovi se povedlo, snad 
možná jako jedinému pokrývači 
v ČR, možná i EU, zahrát rocko-
vou „vypalovačku“ na střešní pále-
nou krytinu, přetvořenou do elek-
trické kytary. Doufám tedy, že in-
formace, které se zde žáci mohli 
dozvědět, a technologie, které zde 
viděli, jim pomohou v budoucím 
životě a při zaměstnání. Každá ta-
ková praktická informace je v ži-
votě odborného pracovníka velmi 
cennou zkušeností. 

Dle mé praxe řemeslníků ve 
stavebnictví ubývá a těm s dlou-
hodobou praxí, kteří se řemeslu 
věnují, se věk blíží tomu důcho-
dovému. Kéž by se stavebnímu 
řemeslu chtělo věnovat více mla-
dých lidí. 

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

V pondělí 9. 10. 2017 byl zahá-
jen projekt Edison shromážděním 
všech žáků a vyučujících školy 
v sále hotelu Zlatá hvězda. Žáci byli 
seznámeni s principem projektu 
a byli jim představeni 4 zahranič-
ní studenti: Deniz Keskin (Turec-
ko), Aya Jounes (Jordánsko), Beka 
Janelidze (Gruzie) a Th ikumporn 
Germsak (Th ajsko). Žáci pro naše 
hosty připravili přestavení ško-
ly a krátký kulturní program. Po 
pondělním slavnostním zahájení 
v sále hotelu pokračoval projekt 
Edison v dopoledních hodinách 
prezentacemi našich hostů o svých 
zemích a regionech a diskusemi 
o nejrůznějších aspektech života 
v jednotlivých zemích a v České 
republice. V úterý v odpoledních 
hodinách se stážisté zúčastnili vý-
tvarného workshopu, kde si společ-
ně s některými studenty vytvořili 
malá „umělecká dílka“, která si od-
vezou domů. Podvečer pak strávili 
s našimi staršími studenty hraním 
bowlingu. Ve středu odpoledne 
byli naši hosté přijati na Městském 
úřadě Vimperk panem starostou 

Mgr. Pavlem Dvořákem (tlumoče-
ní velmi úspěšně zvládli studenti 

Po přivítání ve městě Vimperku 

sledně se uskutečnil výlet do Ná-
rodního parku Šumava, kde je po 
několika zajímavých místech (Ski 
areál Zadov – Churáňov, Horská 
Kvilda, Jezerní slať, Kvilda) provedli 
naši studenti, hlavním průvod-
cem byl student 5. G Jan Heřta.
Přítomnost zahraničních vyso-
koškolských studentů na škole 
si všichni užili, snažili se z jejich 
návštěvy, která trvala až do pátku, 
získat co nejvíce nových zkušenos-
tí, hosty také pobavit a ukázat jim 
zajímavá místa a aktivity. 

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

Moderátoři WebRádia Epigon 
a zároveň studenti Střední školy 
a Základní školy Vimperk – obory 
ME a EZP – pro vás připravili už 
třetí 24hodinové vysílání.  První 
čtyřiadvacítka byla vymyšlená 
během pěti minut a nakonec jsme 
ji ani nedokončili. Druhá byla 
naplánována jen pár dní předem, 
takže o ní téměř nikdo nevěděl. 
U třetí čtyřiadvacítky jsme se roz-

hodli dát o ní vědět co nejvíc do-
předu, protože její součástí bude 
i den otevřených dveří! Pokud se 
chcete něco dozvědět o fungová-
ní webového rádia a případně si 
i zavysílat, máte nyní jedinečnou 
možnost! Celá akce začne 2. 12. 
v 7:00 hodin a potrvá až do sed-
mi hodin následujícího dne. Více 
informací najdete na internetové 
adrese www.epigon.info/24.

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

KLIMATICKÁ SNÍDANĚ
Žáci 7.–9. tříd ZŠ Smetanova se 

zapojili ve dnech 26. září a 12. říj-
na 2017 do zajímavého projektu 
s názvem „Klimatická snídaně“, 
který pro ně připravila Střední 
škola a Jazyková škola  Volyně. 
Jednalo se o výukový program 
zaměřený na pochopení vlivu 
spotřebního chování na změny 
klimatu. Žáci se dozvěděli, že 
výběrem vhodných potravin lze 

ušetřit energii a náklady na jejich 
výrobu a dopravu. Dále získali 
přehled o problematice klimatic-
kých změn, dozvěděli se o význa-
mu regionálních potravin, zjistili 
něco o původu, zpracování, balení 
a transportu jednotlivých potra-
vin a navíc si užili společnou sní-
dani ve škole.

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

Dne 6. 10. 2017 jsme ve Vim-
perku s žáky zapojenými do 
programu „Dva jazyky – jedna 
myšlenka“ absolvovali první pro-
jektový den s naší partnerskou 
školou z Grafenau. Již od září 
jsme se na tuto akci v kroužku 
němčiny na ZŠ Smetanova pilně 
připravovali tvorbou a nácvi-
kem jednotlivých aktivit, které 
se prolínaly celodenním pro-
gramem. Přátelská atmosféra 
a nadšení bylo patrné od první 
chvíle společného setkání. Byli 
jsme potěšeni dětskou bezpro-
středností a snahou navázat spo-
lečné kontakty a najít „společnou 
řeč“ při plnění týmových úkolů. 

Program dne byl skutečně pestrý 
a bohatý na zážitky. Po úvodních 
seznamovacích hrách v DDM ná-
sledovala ukázka práce psovodů 
obvodního oddělení PČR. Schop-
nost kooperace si děti vyzkoušely 
i v tělocvičně při hře Kin-ball. 

Po vynikajícím obědě naše 
kroky směřovaly k vimperskému 
zámku a do místního arboreta, 
kde jsme se nechali inspirovat ob-
líbenou vimperskou Stezkou les-
ních skřítků a cestu plnou úkolů, 
her a odměn v podobném duchu 
jsme připravili i pro naše děti. Pro 
nás dospělé bylo odměnou vidět, 
jak se k sobě děti hezky chovaly, 
jak si byly nápomocné. Radost 
nám udělalo jejich nadšení do 
tvorby společných aktivit. 

První seznamovací akce se 
tedy vydařila po všech stránkách, 
proto se již teď těšíme na naši ná-
vštěvu v Grafenau. 

Velké poděkování patří všem, 
kteří nás podpořili v našem pro-
jektovém dni.

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

PŘINESTE CELÝ SVĚT I DO 
VAŠICH ŠKOLNÍCH LAVIC
(motto projektu Edison)

V týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2017 
probíhal na Základní škole 
T. G. Masaryka projekt s ná-
zvem Edison, jehož realizáto-
rem je společnost AIESEC Čes-
ké Budějovice. Projekt má zášti-
tu MŠMT a mezi jeho cíle, jež 
přijala i ZŠ TGM, je motivace 
ke zlepšení v anglickém jazyce 
a seznámení s jinými zeměmi 
a kulturami prostřednictvím 
přímého kontaktu s občanem 
tohoto státu.

Podpůrným projektem Ediso-
nu je HOST Family, díky kterému 
mohou rodiny ubytovat stážisty 
u sebe doma a poznat tak kultu-
ru země o něco více a procvičit 
si angličtinu. Mnohokrát děkuje-
me těm rodinám, které ubytovaly 
našich šest zahraničních stážistů 
a pomohly tak realizovat zajíma-
vý a přínosný projekt pro všech-
ny žáky naší školy.

Stážisté, kteří v naší škole pů-
sobili, byli z následujících zemí:

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

Muying z Číny 
Mayara z Brazílie 
Stella z Ruska
Realizátoři projektu připra-

vili pro naši školu velmi za-
jímavou a atraktivní skladbu 
zemí, a když k tomu připojíme 
šikovnost a sympatii stážistů, 
není divu, že projekt proběhl 
v příjemné atmosféře. První den 
stážisté seznámili žáky 2. stupně 
s informacemi o svých rodných 
zemích. Měli připravená videa, 
obrázky, texty, atd. Druhý den 
se uskutečnil stejný program na 
1. stupni. V dalších dvou dnech 
probíhala výuka se zahraničními 
hosty v tříhodinových blocích 
s nejstaršími ročníky, v hodino-
vých a dvouhodinových blocích 
se žáky prvního stupně a šestých 
ročníků. Poslední den vyšli stá-
žisté a žáci devátých ročníků na 
výlet do okolí města Vimperka. 
Z reakcí deváťáků a zahranič-
ních hostů bylo poznat, jak moc 
si společný den užili. 

Díky projektu Edison naši žáci 
načerpali nové informace, zdo-
konalili se v anglickém jazyce  
a navázali nová přátelství.

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

Pro naše nejmladší  žáky jsme 
připravili zábavné odpoledne 
nazvané Barevný podzim. Děti 
se rozdělily do čtyř větších sku-
pin: Ořešáci, Strašidla, Houbaři, 
Brambory. Žáci ve skupinách pl-
nili různé úkoly, všechny na téma 
podzim. Skupinky přiřazovaly 
k sobě stromy a plody, skládaly 
podzimní puzzle, prokazovaly 
znalost jedlých i nejedlých hub, 
určovaly druhy stromů podle vět-
viček a listů, recitovaly báseň na 
podzimní téma, vy plňovaly pod-

zimní kvíz… Nechyběly tvořivé 
činnosti, kde děti malovaly draky 
a vystřihávaly podzimní plody. 
Celé odpoledne porota bedlivě 
sledovala práci jednotlivých sku-
pin a jednotlivé úkoly obodova-
la. Nejlépe se vedlo Bramborám 
(94 bodů), na druhém místě byli 
Houbaři (81 bodů), na třetím mís-
tě skončila Strašidla (79 bodů) 
a bramborovou medaili vyfoukli 
Bramborám Ořešáci (77 bodů). 
Barevný podzim byl vydařený. 

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

do zlatavého hávu vylákala děti 
a paní učitelky ven ze školek. Ně-
kteří objevovali taje skřítkovské 
stezky vedoucí od staré vodárny 
Solar, jiní zkoumali lesní svět na 
Hrabickém okruhu. Druháčkové 
nechali na loukách prolétnout 
hejno draků a našli jsme si i čas 
na hledání kaštánků. Podzimní 
atmosféru podtrhl také ohýnek 
ovoněný opékáním buřtíků na 
školní zahradě. 

V první polovině října nás po-
zval Český svaz chovatelů Vim-
perk na výstavu domácích zvířat 
a exotického ptactva, která se 
již tradičně konala v prostorách 
zámku. Mnoho z dětí vidělo vy-

stavovaná zvířátka vůbec poprvé, 
a tak neskrývaly své nadšení a ra-
dostně výskaly před každou voli-
érou či klecí.

Na zahradu naší školky zaví-
tali v jedno podzimní dopoledne 
zvláštní hosté. Předvedli dětem 
krásnou vzdušnou akrobacii 
a nechali se obdivně hladit po 
hebounkých peříčkách. Nebyli to 
žádní draci, ale opravdoví dravci. 
Zajímavosti z jejich života dětem 
přiblížili sokolníci od Českých 
Budějovic.

Těšíme se, že i zbytek podzim-
ních dní bude stejně pestrý.

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

Letošní slunečný podzim byl 
pro nás v lese jako stvořený. 
Děti budovaly bunkry, tvořily 
podzimníčky, sbíraly houby, 
vařily na ohni a jely na cestu za 
pokladem na Boubín.

Přesto se celý podzim nesl 
v duchu stavění bunkrů. Děti 
mají stále napilno. Sbíraly vět-
ve, kutaly, přesunovaly, zatlou-
kaly, řezaly. Jejich zaujetí je až 
nakažlivé. Děti pomáhají s péčí 
o zvířátka. Nejen jejich krme-
ním, ale třeba stavbou hmyzího 
domečku, výpomocí při stavbě 
ohrady. Díky suchému počasí 
mohly sbírat materiál k tvorbě 
podzimníčků. Přinesly si s se-
bou domů kus lesa v podobě 
mechové lodě, kůrového leta-
dla nebo veselého panáčka ze 
šípků. 

Na konci září proběhla u Šu-
mavouse tradiční akce Medo-
hrátky. Opět byly připraveny 
hry o včelkách a práci včelaře, 
hrnčířský kruh, dílničky, po-
hádka o Skřítku Akorátníkovi. 
Nově proběhl Blešák od dětí 
pro děti. Děti prodávaly hračky, 
se kterými si již nehrají. Nápad, 
jak provětrat dětské pokojíčky, 
zaujal snad všechny zúčastněné 
rodiče. Rovněž proběhl Svato-
václavský program pro děti. 
Nejbližší akce, kterou Dětské 
centrum Šumavous připravuje, 
je Tatínkovská adventní sobota 
16. 12. 2017. Více najdete na 
FB profi lu nebo webových 
stránkách Šumavouse. Bu-
deme se těšit na viděnou 
u Šumavouse.

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

pojuje k řadě měst a obcí, ve kte-
rých se již prezentoval projekt 
Československé obce legionářské 
– Legiovlak. Od 21. do 26. listo-
padu budou mít zájemci o historii 
možnost navštívit na vimperském 
nádraží repliky železničních vozů 
z let 1918–1920, se kterými česko-
slovenští legionáři ovládali Sibiř. 
Kromě samotných 13 vozů růz-
ného určení se návštěvníci sezná-
mí s výzbrojí a výstrojí, technikou 
i životem legionáře. K dispozici je 
i databáze vojsk s možností vy-
hledat své předky, kteří sloužili 
v C. a K. armádě nebo v legiích 
na Rusi či v Itálii. Prohlídka bude 
umožněna ve všední dny od 8 do 
16 hodin, o víkendu pak od 9 do 16 
hodin. Zároveň bude zpřístupněn 
depozitář Stifterova pošumavské-
ho železničního spolku v bývalém 
skladišti s expozicí historie želez-
nice a výstavou, připravenou Vim-
perskou jednotou Československé 
obce legionářské a Svazem váleč-
ných veteránů. 

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

promítání „Kina na peróně“, ten-
tokráte fi lm Velká cesta z roku 
1962, zachycující část života Ja-
roslava Haška za světové války. 
Promítání začíná v 18:00 v ki-
novoze Legiovlaku, případně 
v čekárně železniční stanice.

Sobota 25. listopadu bude 
ve znamení Železničního dne 
 ve Vimper ku. Kromě Legiovlaku 
a expozice ve spolkovém depozitáři 
bude pro návštěvníky v časech od 
9:00 do 16:00 připravena prezen-
tace záchranných sborů (HZS Vim-
perk, SDH Vimperk, NP Šumava), 
ukázka speciálních železničních 
vozidel SŽDC, možnost svezení 
se historickou drezínou i drobné 
občerstvení. V rámci železničního 
dne se veřejnosti představí i nový 
dopravce, společnost GWTR, která 
v prosinci zahajuje dopravu na šu-
mavských tratích.

Na všechny akce je vstup 
zdarma, případně dobrovolné 
vstupné. Proč tedy část listo-
padu nestrávit na kolejích, se 
železničním spolkem a legionáři.

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

Galerie a kavárna Happy Cof-
fee ve vimperské ulici 1. máje 
čp. 116 zve všechny příznivce 
výtvarného umění i poezie na 
výstavu autora Josefa „Fitti“ 
Jirouška nazvanou Všeho-
chuť. Vernisáž se bude konat 
ve středu 1. listopadu od 17:00 
hodin. 

Všestranný autor Josef „Fitti“ 
Jiroušek – malíř a básník – tu 
vystaví své obrazy, ukázky vlastní 
poezie či kresby – například i po-

stavičky z Večerníků, které ocení 
i děti z mateřských škol. 

Úvodní slovo k výstavě před-
nese a o autorovi promluví vy-
davatel internetového deníku 
Prachatickonews.cz a fotograf-
-výtvarník Zdeněk Přibyl. O hu-
dební vystoupení se postará Josef 
Šísl s kytarou v ruce.

Výstava Všehochuť bude 
 otevřena od pondělí do pátku, 
od 9:00 do 17:00 hodin, a potrvá 
od 1. listopadu do 31. prosince. 

Nikde na světe nepotkáte tolik

Co je vlastně základním smys-
lem festivalu, akce, která by se 
spíše hodila do velkého města?

Když půjdeme opravdu až na 
dřeň, tak dát Vimperku akci, která 
by pro něj byla identická a výjimeč-
ná. Jako pro Hronov divadlo, pro 
Písek studentský fi lm, a podobně. 
A kniha ve spojení se Šumavou 
se nám zdála být docela nosným 
tématem. A máte pravdu, byl tu 
zájem přenést festival do velkého 
města. Ale věříme, že si čtenáři 
najdou cestu do Vimperka.

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

Ano, ale šumavská literatura je 
fenomén, který nemá nikde jinde 
obdoby. Ani v zahraničí. 

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

To jistě není otázka dvou, tří, 
nebo pěti ročníků, ale i tak je 
znát velký posun. V zájmu auto-
rů, nakladatelů a i velikém zájmu 
z Bavorska, kde by ve spolupráci 
s námi chtěli výhledově uspořá-
dat sesterský festival a aktivně se 
účastní toho našeho.

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

Vzhledem k tomu, že je pri-
márně směřována navenek, tak 
máme zajištěno téměř stovku 
spotů v rádiích jako je třeba Im-
pulz nebo Country rádio a pro-
pagaci jsme rozvezli od Českých 
Budějovic po Ěský Krumlov, Kla-
tovy a Strakonice. Například.

Vrcholem festivalu je předá-
ní ceny Johanna Steinbrenera 
za knihu o Šumavě vydanou 
v předcházejícím roce. Kdo 
knihu nominuje, vyhodnocuje 
a kde se s nominovanými kni-
hami lze seznámit?

Knihy sami aktivně vyhledává-
me a snažíme se jich podchytit co 
nejvíce. Jejich seznam najdete třeba 
na stránkách festivalu, kde je i ka-
talog téměř sedmi set knih, které 
o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

například v knihovně nebo v kul-
turním středisku. Porota je složena 
z pěti lidí a profesně je zastoupen 
spisovatel, ředitel knihovny, pro-
dejce knih, typograf a etnograf. 

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

Přestože jich tu je poměrně dost, 
namátkou jen Sichinger, Szpuk, 
Kadoch, Vávra a všichni soutěží, 
Vimperák je v porotě jen jeden. 
Další jsou z Prachatic, Českých 
Budějovic, Jindřichova Hradce.

Jak složité bylo knihu vybrat?
Poměrně dost. První kolo bylo 

korespondenční, kde každý nomi-
noval tři knihy z každé kategorie. 
Při druhém kole se už porota fy-
zicky sešla a proběhla dost nároč-
ná diskuse a přesvědčování. Dlou-
ho nebylo jasné, kdo cenu získá. 
Nakonec se ale všichni shodli. 

To však nebude jediná cena, kte-
rá se bude na festivalu udílet...

Souběžně běží i hlasování 
v knihovnách o Cenu knihoven 
a tradičně svoji knihu vybírá 
Šumavský pivovar. A konečně je 
již potřetí vyhlášena studentská 
literární soutěž.

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

Ještě před festivalem je připra-
vena malá ochutnávka v podobě 
trojice přednášek a myslím, 
že hodně zajímavých a naprosto 

odlišných. A na samotném festi-
valu si budete moci knihy koupit, 
prohlédnout si knihy starší, lec-
kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

‒  kopírování, skenování, krouž-
ková vazba, laminování,

‒  informace o historických 
a kulturních památkách Vim-
perska a Šumavy,

‒  informace o přírodních a tech-
nických památkách Vimperska 
a Šumavy,

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

Logická hra na principu her 
únikových. Hra se nachází v pů-
vodním sklepení staré radnice a 
nabízí pohled na dějiny vimper-
ského knihtisku, na dobu, kdy vý-
robky z vimperské tiskárny byly 
známy po celém světě.

Hra trvá maximálně 60 minut 
a je vhodná pro skupiny 2–5 hrá-
čů ve věku od 11 let výše. Rezer-
vace v Turistickém informačním 
středisku.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. máje 194
Tel.: 388 411 457, 380 070 060 

Výpůjční doba pro dospělé:

Po  10.00–11.30, 
 12.30–18.00 hod.
Út  10.00–11.30, 
 12.30–16.00 hod.
St  10.00–11.30, 
 12.30–16.00 hod.
Čt  10.00–11.30, 
 12.30–18.00 hod.
Pá  zavřeno

Výpůjční doba pro děti a mládež:

Po  12.30–17.00 hod.
Út  12.30–16.00 hod.
St  12.30–16.00 hod.
Čt  zavřeno
Pá  zavřeno

BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev, kostel 
Navštívení Panny Marie
st – 14.30 hod., LDN (nemocnice)
pá – 18.00 hod., kostel
ne – 08.30 hod., kostel 

Evangelická církev metodistic-
ká, misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle v 
měsíci, budova Městské knihov-
ny (bývalá „Lesnická škola“) 
2. patro, 10.00 hod.

Křesťanský sbor Šumava – Vim-
perk:
Shromáždění a bohoslužba kaž-
dou neděli od 10.00 hod., budova 
TKB.
www.krestanskysbor-vimperk.
estranky.cz

SBĚRNÝ DVŮR

Sklářská ulice, tel.: 388 402 229.
Pondělí   8.00–12.00, 

 14.00–18.00 hod.
Úterý   14.00–18.00 hod.
Středa   8.00–12.00, 

 14.00–18.00 hod.
Čtvrtek    zavřeno
Pátek   14.00–18.00 hod.
Sobota   8.00–12.00 hod.

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

Tel.: 388 402 229,
E-mail: marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz.

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

ta  nek, dědeček a bratr, pan Fran  šek Kuneš z Vimperka.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

 BLAHOPŘEJEME
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Věra Podskalská
Miloslava Předotová
Eva Důrová
Vladimír Vlas
Hubert Faber
Marie Krejsová
Růžena Blízková
Miroslav Knotek
Karel Vašíček
Marie Šafářová
Anna Marešová
Emilie Ondřichová

Marie Zábranová
Marie Předotová
František Janoud
Miluše Peková
František Mondl
Bohumil Hora
Jana Toušlová
Květoslava Iglerová
Božena Myslíková
František Brath
Jaroslav Cais

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

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

školičky Šumavous 
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šumavských spisovatelů najednou
 Vimperk je městem, které je neodmyslitelně spjato s 
produkcí knih. O tom není pochyb. A že je vstupní branou Šumavy, 
o tom rovněž nemůže být sporu. Spojením těchto dvou faktů vznikl 
nápad uspořádat ve Vimperku festival literatury o Šumavě. První 
dva ročníky se zdařily, třetí máme před sebou – v sobotu 18. 
listopadu. Program si můžete přečíst zde ve Vimperských 
novinách i třeba na stránkách Šumavy litery. Na bližší informace 
jsme se pak zeptali Jaroslava Pulkrábka, který festival připravuje.

JAROSLAV PULKRÁBEK
Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni a od 1. 7. 1984 
pracoval jako výpravčí v různých jihočeských stanicích. V roce 1993 přešel 
do pozice výlukáře na Obchodně provozním ředitelství v Českých 
Budějovicích a dálkově vystudoval vysokou školu v Pardubicích, obor 
Dopravní management, marketing a logistika. Od roku 1996 pracoval na 
Generálním ředitelství ČD, v letech 2003 – 2005 byl ředitelem odboru 
osobní dopravy a přepravy. 

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

Ano, ale šumavská literatura je 
fenomén, který nemá nikde jinde 
obdoby. Ani v zahraničí. 

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

To jistě není otázka dvou, tří, 
nebo pěti ročníků, ale i tak je 
znát velký posun. V zájmu auto-
rů, nakladatelů a i velikém zájmu 
z Bavorska, kde by ve spolupráci 
s námi chtěli výhledově uspořá-
dat sesterský festival a aktivně se 
účastní toho našeho.

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

Vzhledem k tomu, že je pri-
márně směřována navenek, tak 
máme zajištěno téměř stovku 
spotů v rádiích jako je třeba Im-
pulz nebo Country rádio a pro-
pagaci jsme rozvezli od Českých 
Budějovic po Ěský Krumlov, Kla-
tovy a Strakonice. Například.

Vrcholem festivalu je předá-
ní ceny Johanna Steinbrenera 
za knihu o Šumavě vydanou 
v předcházejícím roce. Kdo 
knihu nominuje, vyhodnocuje 
a kde se s nominovanými kni-
hami lze seznámit?

Knihy sami aktivně vyhledává-
me a snažíme se jich podchytit co 
nejvíce. Jejich seznam najdete třeba 
na stránkách festivalu, kde je i ka-
talog téměř sedmi set knih, které 
o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

Jak složité bylo knihu vybrat?
Poměrně dost. První kolo bylo 

korespondenční, kde každý nomi-
noval tři knihy z každé kategorie. 
Při druhém kole se už porota fy-
zicky sešla a proběhla dost nároč-
ná diskuse a přesvědčování. Dlou-
ho nebylo jasné, kdo cenu získá. 
Nakonec se ale všichni shodli. 

To však nebude jediná cena, kte-
rá se bude na festivalu udílet...

Souběžně běží i hlasování 
v knihovnách o Cenu knihoven 
a tradičně svoji knihu vybírá 
Šumavský pivovar. A konečně je 
již potřetí vyhlášena studentská 
literární soutěž.

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

Ještě před festivalem je připra-
vena malá ochutnávka v podobě 
trojice přednášek a myslím, 
že hodně zajímavých a naprosto 

odlišných. A na samotném festi-
valu si budete moci knihy koupit, 
prohlédnout si knihy starší, lec-
kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

redakce
novky. Když si necháte podepsat 

o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

Lední hokej    
03.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Veselí muži 
    – mistrovský 
10.12. neděle 10:15 HC Vimperk –  Č. Krumlov, Č. Budějovice 
   2. třída 
16.12. sobota 08:00 turnaj cyklistů  
17.12. neděle 10:15 HC Vimperk – Lvi Č. Budějovice, Č. Krumlov
   3. třída 
17.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Telč    muži – mistrovský

29.12. pátek 08:00 turnaj 3. třída
30.12. sobota 09:00 turnaj 2. třída

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

Program zimního stadionu – prosinec 2017
Veřejné bruslení  
03.12. neděle 14:00 – 15:30 
10.12. neděle 14:00 – 15:30 
17.12. neděle 14:00 – 15:30 

25.12. pondělí 14:00 – 15:30 
26.12. úterý 14:00 – 15:30 
27.12. středa 14:00 – 15:30 
28.12. čtvrtek 14:00 – 15:30 

Škola bruslení 
06.12. středa 16:00  
09.12. sobota 11:30  
13.12. středa 16:00  

20.12. středa 16:00  
23.12. sobota 12:45  
27.12. středa 16:00  
31.12. neděle 12:45

Metaná 
02.12. sobota 07:00 – 16:00 
MS ČR družstva

03.12. neděle 07:00 – 14:00 
MS ČR jednotlivci

Logická hra Steinbrenerova tiskárna brzy přivítá 100. skupinu hráčů!

Zarezervujte si naši hru, která se právě v těchto dnech obléká do 
podzimního hávu, a možná budete právě vy skupinou, která bude 
jubilejní a oceněná.

Rezervujte si svůj termín na infocentrum@mesto.vimperk.cz

M Ú

Vážení cestující, od neděle 10. prosince 2017 na šumavských linkách 194 České Budějovice – Černý Kříž,
197 Číčenice – Nové Údolí a 198 Strakonice – Volary, zajišťuje přepravu osobními vlaky dopravce 
GW Train Regio a.s.
Ve vlacích platí tarif dopravce GW Train Regio a.s. Na trati 194 v úseku České Budějovice –Zlatá Koruna 
platí také tarifní podmínky IDS Jihočeského kraje. Nabízíme jízdenky jednorázové a časové, které jsou 
zvýhodněné pro pravidelné cestující. Jízdenky jsou nabízeny v kategoriích obyčejné a zvláštní nebo 
zlevněné (děti 6 -14 let, žáci 6-14 let, student 15-25 let, seniory nad 65 let, návštěvy dětí v ústavu a pro 
držitelé průkazu ZTP a ZTP). Studenti 15-25 let a žáci 6-14 let musí nárok na slevu prokázat průkazem.

M KS

Vánoční bazárek v knihovně

Milí lovci perel,
během roku jste pilně četli, sbírali za přečtené knížky perličky a knihovnické 
penízky - MORIONY.
Nyní nastal čas na odměnu. Přijďte ve čtvrtek 14.12. na vánoční bazárek, který 
se koná od 13. do 17. hodiny

M  stská
knihovna

informuje

e

Výtvarná soutěž

Vánoce - kouzelné, zasněžené, plné dárků, vonící cukrovím... a jaké 
budou ty tvoje?

Soutěž probíhá od 23. 10. 2017 do 1. 12. 2017. Fantazii se meze nekladou. Obrázky 
zaneste do turistického informačního střediska - Náměstí svobody 42, Vimperk.
Výherci budou odměněni.

Výbor základní organizace českého zahrádká-
řského svazu ve Vimperku si dovoluje cestou
vimperských novin popřát členům ZO ČSZ i 
ostatním zahrádkářům a příznivcům zahrádká-
řské činnosti, jakož i všem občanům Vimperku
a okolí spokojené a klidné prožití Vánočních a
Novoročních svátků a do roku 2018 hodně 
nejen pěstitelských úspěchů a zejména pak 
pevné zdraví i tolik potřebnou dávku stěstí 

PF 2018

e

e

M Úe

Krásné prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví 

a štěstí v novém roce 2018
přeje svým členům výbor 

MO STP Vimperk

MO STP
Vimperk

informuje

informuje

informuje

Kámen čarodějnic (Lipka) 

Babí léto jak vyšité, kobyly 
cestu znaly, a tak se Hiršl  snad-
no nechal ukolébat drnca jícím 
vozem a jen tak nalehko, aby se 
neřeklo, držel  opratě v ruce. Není 
divu. Jezdil tudy z Lipky do Vim-
perka se zbožím i s poštou nej-
méně dvakrát v týdnu a on i koně 
tu znali doslova každý výmol či 
balvan. Kus za huťskými loukami 
na kraji lesa stojí velký kámen, či 
spíše skalka. Jako malý kluk slý-
chával Hiršl historky o kameni 
čarodějnic a všelijakých prapo-
divnostech, co se tu měly dít. 
Ale to jen staré babky strašily 
děti při přástkách, aby se bez do-
zoru nepouštěly daleko od rodné 
chalupy a měly respekt před ne-
konečnými pralesy a tajemnými 
mokřady. Snad tisíckráte jej Hiršl 
minul, ať po svých či na kozlíku, 
a nikdy se mu nepřihodilo nic, 
co by stálo za zmínku. Zprvu si 
ani neuvědomil, že ten pověstný 
obelisk právě minul. Až když jej 
z dřímání probralo kočičí prská-
ní, zjistil, kde právě je. Ve voze, 
mezi nákladem beden a soudků 
s páteříky, se krčila  tříbarevná 
kočka a rudě ohnivýma očima 
vztekle šlehala po formanovi. 
Hiršl vzal bičík a chtěl kočku 
vyhnat. Ta skákala z bedny na 
bednu, prskala, až po jedné ráně 
spadla tak nešťastně, že ji kolo 
vozu téměř přepůlilo ve dví.  Hiršl 

seskočil z kozlíku, že mršinu od-
hodí z cesty do křoví, když tu na 
vůz vyskákalo na tucet dalších 
kočičích potvor a vztekle se vrh-
ly na formana. Ten šlehal bičíkem 
sem tam, běhal kolem vozu, ale 
kočky ne a ne setřást. Tělo už měl 
samý drápanec, a že nevěděl, jak 
z té šlamastiky ven, začal drmo-
lit jednu modlitbu za druhou. 
K Pánu Bohu samotnému, k Pa-
nence Marii i ke svatému Ven-
delínu, co drží ochrannou ruku 
nad všemi poutníky i povozníky. 
Kočkám se to modlení pramálo 
zamlouvalo. Než odříkal třetí, 
byly do jedné pryč. Forman na-
skočil na kozlík, a co kamenitý 
úvoz dovolil, uháněl k Vimperku. 
Tam složil náklad a domů se pak 
vrátil raději oklikou přes Kláš-
terec. Dřív než do chalupy pak 
spěchal ke kapličce na návsi, aby 
poděkoval za záchranu. Když pak 
byla v Kájově pouť, zakoupil tam 
obrázek svatého Vendelína a po-
věsil jej se svolením faráře nale-
vo od vchodu. Od těch dob, když 
zase musel do Vimperka kolem 
toho zpropadeného místa, zašel 
nejdříve do kapličky a po něm to 
dělalo mnoho dalších. A pravdou 
je, že od těch dob, alespoň co se 
vypráví, byl u kamene čarodějnic 
klid.

píše Pulkrábek 
kreslí Petrmanová

Dům „Sv. Anna“ – Kaplířova ulice 

č. p. 168

Ještě při výstavě řemesel, ze-
mědělství a lesního hospodářství, 
která se uskutečnila ve Vimper-
ku v roce 1898, sloužilo volné 
prostranství naproti městskému 
parku u Volyňky jako jeden z vý-
stavních areálů. Netrvalo dlouho 
a prostor byl využit k rozšíření 
výrobního areálu firmy Johann 
Steinbrener, když v průběhu roku 
1899, tedy právě v době, kdy v ne-
dalekém parku byla dokončena 
budova dívčí měšťanské školy, 
bylo přikročeno ke stavbě objek-
tu nazvaného Sv. Anna. Stavební 
práce proběhly poměrně rychle 
a již v roce 1900 byla dvoupatrová 
stavba s neobarokní fasádou a so-
chou sv. Anny dokončena. V pří-
zemí vznikly nové fi remní výrob-
ní prostory, v patrech nad nimi 
(s charakteristickými dřevěnými 
pavlačemi) prostory obytné. Hned 
v roce 1905 zažil dům Sv. Anna 
velkou slávu, kdy ho rakousko-
-uherský císař František Josef I. při 
návštěvě města poctil svou návště-
vou. V přízemí byla přichystána na 
počest panovníka výstava kalendá-
řů, modlitebních knížek a dalších 
výrobků, kterými se fi rma Johann 
Steinbrener mohla pyšnit. Prů-
vodcem po výstavě byl císaři sám 
Johann Steinbrener. Objekt veřej-
ných lázní, původně vybudovaný 
jako součást domu Sv. Anny, byl 

ve 20. letech 20. století administra-
tivně oddělen a obdržel č. p. 266. 
V majetku firmy zůstal objekt 
Sv. Anny až do roku 1945, kdy 
14. června přešla celá fi rma pod 
národní správu. V poválečné době 
byl celý objekt využíván k různým 
účelům, mimo jiné jako výrobna 
lahůdek (maso bylo dodáváno pří-
mo z blízkých jatek) nebo jako pro-
dejna nábytku. Počátkem 90. let 
minulého století prošla celá stavba 
i její okolí zásadní změnou a v roce 
1994 byl slavnostně otevřen hotel 
sv. Anna – tento letopočet je dod-
nes vysázen na dlažbě chodníku 
před vchodem z Kaplířovy ulice. 
Druhá polovina 90. let znamenala 
pro hotel jistě dobou zajímavou, 
neboť ve městě byl tehdy akutní 
nedostatek ubytovacích kapacit 
a v době přestavby kina na Městské 
kulturní středisko byl zde jediný 
sál ve městě, byť s velmi zvláštní 
dispozicí – sloupy uprostřed sálu. 
Tuto dobu ale odvál čas, stejně jako 
jednotlivé zahraniční fi rmy, které 
hotel provozovaly. 

Budova hotelu má v součas-
né době některá okna v přízemí 
zatlučená a je již delší dobu uza-
vřena. Snad se někdy ještě dočká 
nějaké lepší budoucnosti. 

Roman Hajník
Fotografi e: archiv autora

Na pohlednici odeslané v roce 1902 zářila budova sv. Anny novotou.

Na výřezu z dobové pohlednice z roku 1899 je objekt sv. Anny ještě rozesta-
věný.

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ  POVĚST NA NEDĚLI

 tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 13VOLNÝ ČAS

příklady použití univerzálních tabulek 
pro krátká oznámení institucí, spolků
nebo jednotlivců

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

TALENT OKRESU

XIX. ČESKO-BAVORSKÉ 
EKOROZHOVORY

VIVAT FAMILIA 
Nný amatérskcv ý orchestr Vivat Familia je složen převážně 

ze žáků plzeňských hudebních škol. Výjimečný je tím, že v něm 

účinkují také jejich sourozenci, rodiče a dokonce i prarodiče. 

Většina jeho dětských členů má diplomy ze soutěží v sólové 

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

PhDr. LADISLAV ČEPIČKA:
KAPLÍŘOVÉ ZE SULEVIC

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

Vimperské noviny 11/201714 KULTURNÍ PŘEHLED 

1.11.  MěKS

15:00

V y h o d n o c e n í n e j ú s p ě š n ě j š í c h ž á k ů z a 
u p l y n u l ý v  s o u t ě ž í c h a  p ř e h l í d k á c h 
organizovaných MŠMT a dalšími pořadateli .  

so

Klaus Storm: Mistr Jan Hus – exkomunikovaný, zrazenýrjtr 
a  u c t í v a n ý , M g r. P a v e l H u b e n ý : K a m k r á č í N á r o d n í 
Šum a v a . O dp o l e dn e n á v š t ě v a Pam á t n í k u M . J . Hu s a 
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út
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19:00

st

11.11. u městské 
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13:00
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 MěKS

 MěKS
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ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

10:00

so

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

so

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

 

REPORTÁŽ PŘÍMO Z PEKLA
Tradičná čertovská pohádka připravená divadelní souborem 

Bouček ve spolupráci s městským kulturním střediskem

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma
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19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.
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ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda
II. díl z cyklu vimperské erbovní rody

Vstupné dobrovolné

 kavárna
Ve skále

KINO NA PERÓNĚ: 
VELKÁ CESTA 
Film zachycující část života Jaroslava Haška. 

vstup zdarma

železniční stanice

JANA DOLEŽALOVÁ: 
AFRICKÝ ŽIVOT 

 kavárna
Ve skále

legenda:
setkání, pietní akce, společenské akce
akce samosprávy

přednáška, beseda, školení,  

koncerty, hudební vystoupení

projekce fotografií, výstava, vernisáž,
přdnášky spojené s projekcí fotografií a filmů

populární události, výrazné akce měsíce, akce 
s přesahem do více témat (Majáles, Bitva, 
Šumava Litra, Silvestrovské jízdy...)

kino, projekce filmů a videí

cestopisné přednášky, akce spojené s
přírodou a její ochranou

divadlo, vystoupení, pohádka

1001
9
1
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2
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1
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Jaro patří dětem

Říká se, že jaro patří dětem. 
Patří jim tedy i léto s prázdnina-
mi, podzim s pouštěním draků 
a zima s Vánocemi a sáňková-
ním, ale jaro je jaro. Napadlo 
mě to tento týden hned dvakrát. 
Poprvé, když jsem na autobu-
sovém nádraží viděl přijíždět 
pražský spoj vyzdobený pro-
pagací Vimperka, na níž nechy-
běly spokojené děti, a podruhé, 
když jsem z kalendáře vypiso-
val akce naplánované různými 
subjekty na jarní měsíce. 

Tak například v dubnu je to 
především pohádkový den, 
který do Vimperka přiveze Stif-
terův pošumavský železniční 
spolek, respektive jeho Pojízd-
ná pohádková kancelář.  Tradi-
cí je již každoměsíční pohádka       
v Cukrárně Pod Zámkem. Ten-
tokrát s představením Divadél-
ka z pytlíčku Prasečí slečinky 
aneb prasečinky. Nenechte se 
zmást názvem, jde o příběh 
vhodný pro děti od mateřských 
škol po čtvrtou třídu základ-
ní školy. A poslední dubnový 
den nesmí chybět čarodějnice 
s divadelním souborem Bou-
ček, s lampionovým průvodem 

a opékáním špekáčků. 
V květnu se pro děti slav-

nostně otevře Puntíkatý svět, 
jak tomu pracovně říkám. Od 
tohoto dne budou moci děti vše-
ho věku využívat hry namalo-
vané na zemi. Je libo zaskákat 
si panáka, zahrát si Člověče, 
nezlob se, nebo něco zcela no-
vého. A aby slavnostní otvírání 
nemělo podobu stříhání pásek 
a proslovů, pozvali jsme diva-
dlo, Jituli a Daduli, horolezec-
kou stěnu a dílničky se dřevem 
i kůží. A samozřejmě kamará-
dy, kteří vás provedou novými 
hrami, aby si je pak mohl zahrát 
každý. I když se vlastně stačí 
zeptat rodičů, ti si určitě vzpo-
menou. 

Těm, kteří si s puntíky již 
nechtějí hrát, je určena Poho-
dová sobota, kde vedle jiných 
zajímavých atrakcí a kratochvíl 
přistane i horkovzdušný balón, 
díky němuž budete moci být 
chvíli nejen nad věcí, ale i nad 
Vimperkem. Tradiční Majáles 
v letním divadle je sice záleži-
tostí pro odrostlejší a dospělé, 
ale ani tady nebude chybět 
dětská scéna. No a samo-
zřejmě opět nedělní pohádka                      
v cukrárně.  

A je tu dětský den. Pro  
školky a malé školáky je při-
pravena dopolední pohádka                           
v Městském kulturním středisku 
a odpoledne pak hry a hrátky 
v DDM.  Hlavně je tu ale pouť, 
kde atrakce snad ani nespočí-
táte. A těch dobrot!

Vrcholem června bude roz-
hodně otevření Rákosníčkova 
hřiště u Volyňky, které pro děti 
po urputném boji vysoutěžili 
dospěláci. Setkání dechovek 
v polovině června je sice pro 
dospělé, ale v režii decho-
vých souborů ZUŠ. Stejně jako            
v loňském roce nebude chybět 
dětská scéna na plácku před 
Kavárnou Ve Skále.

To byl jen přibližný nástřel 
toho, na co se během jarních 
měsíců může mnoho dětí těšit. 
Další akce připravilo DDM nebo 
třeba Šumavous. Stačí jen sle-
dovat příslušnou programovou 
nabídku. Pokud si někdo přece 
jen nevybere, může si s kama-
rády zahrát třeba kuličky, fotbal, 
nebo vyrazit se skauty na vý-
pravu do lesa. Příroda je totiž 
stále nejkrásnějším a nejvyba-
venějším hřištěm.

Jaroslav Pulkrábek

DEMOLICE DOMŮ, 
co víme o jejich 
historii

ONDŘEJ MÁNEK 
rozhovor 
s vimperským 
biatlonistou24 18

DIVADLO KAIROS II:
J.O.B.

Neptejme se, kde se bere 
zlo. Hledejme, kde se rodí 
dobro.

Svět jako šachová partie. 
Ale kdo jsou hráči? A co na 
to Josef Oldřich Beran?

Hra vychází z biblické-
ho příběhu o Jobovi, který      
ovšem přenáší do součas-
né doby. Člověk jako hříčka 
v rukou dobra a zla? Nebo 
máme možnost svůj úděl ně-
jak ovlivnit? Divadelní před-
stavení souboru Kairos II. 
uvidíte v sobotu 21. dubna.

POLICIE ŠETŘÍ ÚNIK VODY

Podle trestního oznámení, 
které podal Muzejní spolek 
vimperského panství, neza-
bránil správce vimperského 
zámku úniku vody, který tak 
stonásobně převýšil běžný 
roční odběr.

                             
PRVNÍ JARNÍ 

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelé se sejdou             
v pondělí 16. 4. 2018. Jedná-
ní sice začíná až v 15.30 ho-
din, avšak své podněty a při-
pomínky můžete předkládat 
již od třetí hodiny odpolední.

ilustrační foto Jaroslav Pulkrábek

ZÁMEK ŽIJE
představí vám vizi
na rok 2021
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Koncert kapely Vypsaná fixa v hotelu Zlatá hvězda.Vynášení morany v parku u Volyňky.

Rybářský ples v MěKS.Maškarní karneval v MěKS.

Dny otevřených dveří v depozitáři Lampárna SPŽS na vlakovém nádraží.

Pohádka v cukrárně.

Hudba v myšlenkách Masarykových.

Vernisáž výstavy o Karlu Klostermannovi.

foto na stránce Stanislav Hubáček, Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek, Adéla Jiříková
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města v období od 19. 2. 2018 do 19. 3. 2018
• souhlasí, dle předloženého návrhu, se zřízením a umístěním pa-
mětní desky se jmény občanů osady Bořanovice padlých v 1. svě-
tové válce u vchodu do kapličky v Bořanovicích a ukládá odboru 
hospodářskému a bytovému podat žádost o souhlas se zřízením 
nového pietního místa na Ministerstvo obrany ČR.

• rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti 
v Nové Peci pro rok 2018, v období od 18. 8. 2018 do 25. 8. 2018, 
mezi Přátelé dětí, z. s., Menšíkova 1154, 383 01 Prachatice, a měs-
tem Vimperk, dle přiloženého návrhu.

• schvaluje protokol (zprávu) o hodnocení nabídek, kterou po-
řídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Vimperk – rekon-
strukce (kompletní výměna) výtahů v panelových domech čp. 393, 
čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, 
čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 
461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a čp. 498 – čp. 500“ a rozhodla 
zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Schindler CZ,                               
a. s., V Oblouku 28, 370 04 České Budějovice, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a pověřuje MěSD, 
s. r. o., přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.

• rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu Rady města zapsanému 
spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod Oborou 88, 
Praha 10 – Hájek, ve výši 10 000 Kč na pořízení nového babyboxu, 
který bude instalován v Nemocnici Strakonice.

Zastupitelstvo města Vimperk dne 19. 2. 2018
• rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk ve výši 
150 000 Kč na projekt Služba pro rodiny s dětmi (sociálně aktiv-
izační služby pro rodiny s dětmi) pro rok 2018 z rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví na provozní náklady včetně os-
obních nákladů, dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

>  ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA   <

Atletický ovál ve Vimperku se 
brzy dočká zásadní přeměny

Město Vimperk připravilo 
záměr rekonstrukce stávající-
ho škvárového povrchu dráhy 
a souvisejícího drenážního 
systému včetně řešení bez-
bariérového užívání tohoto 
sportovního zařízení. Atletický 
ovál by měl nově disponovat 
běžeckou dráhou s umělým 
sportovním povrchem na bázi 
litého polyuretanu EPDM. Čtyři 
běžecké dráhy o délce 400 m 
a šest sprinterských drah o dél-
ce 100 m doplní nový sektor 
na provozování dalších spor-
tovních disciplín. Vzniknou zde 
sektory pro skok daleký a vyso-
ký, pro hod oštěpem, vrh koulí, 
hod diskem a kladivem a také 
hřiště na volejbal či nohejbal. 
V rámci rekonstrukce sportov-
ního atletického oválu bude zá-
roveň řešeno odvádění srážko-
vých vod a zadržování dešťové 
vody pro péči o travnaté plochy.

Předpokládané náklady na re-
alizaci rekonstrukce atletického 
oválu byly rozpočtem stavby vy-
čísleny na cca 17,8 mil. Kč. Měs-
to Vimperk ve svém rozpočtu na 

rok 2018 vyčlenilo na realizaci 
této akce cca 7,8 mil. Kč a zbý-
vající částku 10 mil. Kč pro město 
Vimperk rezervuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci již schválené dotace. 

Výběrové řízení na dodava-
tele této stavby zahájilo město 
Vimperk v únoru tohoto roku 
a do něj se nakonec se svými 
nabídkami přihlásilo celkem 
šest dodavatelů.

Ačkoliv stavební rozpočet 
této stavby počítal s náklady ve 
výši cca 17,8 mil. Kč vč. DPH, 
nabídka nejlevnějšího uchaze-
če o zakázku činí cca 12,04 mil. 
Kč. Pokud Rada města schválí 
komisí předloženou hodnotící 
zprávu a zároveň i uzavření 
smlouvy o dílo s doporučeným 
uchazečem, proběhne reali-
zace rekonstrukce atletického 
oválu ve Vimperku v období od 
18. 6. 2018 do 14. 9. 2018.

Tuto rekonstrukci má na 
starosti Marcela Kobrová, refe-
rentka Odboru investic a údrž-
by Městského úřadu Vimperk.

Rada města

Provoz mateřských škol 
v době letních prázdnin 2018

V souvislosti s blížícími 
se letními prázdninami 2018 
oznamujeme veřejnosti za-
jištění prázdninového pro-
vozu, který byl projednán 
Radou města Vimperk dne 
26. 2. 2018 usnesením č. 238.

Prázdninový provoz bude za-
jištěn takto: 

MŠ 1. MÁJE
–  provoz otevřen od 2. 7. do    

6. 7. 2018 
–  provoz uzavřen od 9. 7. do 

27. 7. 2018
–  provoz otevřen od 30. 7. do 

31. 8. 2018

MŠ KLOSTERMANNOVA
–  Provoz otevřen od 2. 07. do 

27. 7. 2018

–  provoz uzavřen od 30. 7. 
do 17. 8. 2018 

–  provoz otevřen od 20. 08. do 
31. 08. 2018

 (PRACOVIŠTĚ MÍROVÁ) 
–  uzavření od 25. 6. do 31. 8. 

2018
V rámci MŠ Klostermannova 

bude v uvedených dnech pro-
voz zajištěn na pracovišti Klos-
termannova.

Vzhledem k připravované 
rekonstrukci provozního pavi-
lonu v Mírové bude provoz na 
pracovišti Mírová uzavřen již od 
25. 6. 2018, tedy o týden dřív, 
než stanovuje Organizace škol-
ního roku 2017/2018.

Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí Odboru školství, 

kultury a CR

Město Vimperk 
nabízí možnost zaměstnání na pracovní pozici 

doručovatel zásilek (městský kurýr) od poloviny dubna 
či začátku května na dobu neurčitou.

 
Uzávěrka přihlášek 13. 4. 2018 do 14:00 hodin.

Bližší informace na stránkách města 
www.vimperk.cz. 

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města 
naleznete na webových stránkách města 

www.vimperk.cz. 

Termín zastupitelstva: 16. dubna 2018 v 15:30 hodin. 
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Omezení provozu registru 
řidičů

V pondělí 16. 4. 2018 bude 
zcela mimo provoz agenda 
registru řidičů Odboru dopra-
vy a silničního hospodářství 
Městského úřadu ve Vimperku, 
pracoviště Nad stadionem 199, 
Vimperk (budova TKB).

Důvodem tohoto omezení 
je nařízené proškolení pracov-
níků této agendy kvůli zásad-
ním změnám v registru řidičů, 
které budou v platnosti od 
1. 7. 2018. Od tohoto data již 
žadatelé o řidičský průkaz 
nebudou nuceni k žádosti do-
kládat jednu fotografii, neboť 
žadatel bude vyfocen přímo 
při podání žádosti příslušnou 
pracovnicí registru řidičů. Dal-
ší připravovanou změnou je 
částečné rozvolnění místní pří-
slušnosti k vyřízení žádosti, což 
bude v praxi znamenat, že ur-

čité úkony, které jsou v součas-
né době vázány na trvalý pobyt 
žadatele, si bude moci žadatel 
vyřídit na kterémkoliv registru 
řidičů v České republice. 

Proškolení zaměstnanců 
agendy registru řidičů je přímo 
organizováno a nařízeno Mi-
nisterstvem dopravy ČR, pro-
to náš úřad nemohl žádným 
způsobem ovlivnit stanovený 
termín proškolení. Z uvede-
ného důvodu bude dne 16. 4. 
2018 registr řidičů pro veřejnost 
uzavřen.

Omlouváme se všem, kte-
rým toto uzavření agendy regis-
tru řidičů způsobí komplikace, 
a doporučujeme návštěvu této 
agendy v jiném termínu.

Zdeněk Ženíšek, 
tajemník Městského úřadu 

Vimperk 

Rekonstrukce kuchyně 
a jídelny ZŠ TGM

Záměr provedení rekonstruk-
ce kuchyně, jejího související-
ho zázemí a jídelny v objektu 
ZŠ TGM Vimperk v ulici 1. máje    
č. p. 268 se postupně mění 
v realitu. V rozpočtu města 
Vimperk na rok 2018 bylo pro 
účely této stavby vyčleněno 
12 mil. Kč a již v tomto týdnu 
mohla komise v rámci uskuteč-
něného výběrového řízení na 
dodavatele této zakázky hod-
notit nabídky čtyř stavebních 
firem, které se ucházely o pro-
vádění rekonstrukce kuchyně 
v ZŠ TGM. Ačkoliv stavební 
rozpočet této stavby počítal 
s náklady ve výši cca 10,6 mil. 
Kč vč. DPH, nabídka nejlevněj-
šího uchazeče o zakázku činí 
cca 9,32 mil. Kč. Nyní bude 
na Radě města, aby posoudila 
komisí předloženou hodnotící 
zprávu a případně schválila 
uzavření smlouvy o dílo s ko-
misí doporučeným uchazečem

Práce na rekonstrukci ku-
chyně v ZŠ TGM Vimperk 

budou představovat zejména 
stavební práce spojené s re-
konstrukcí podlah, zřízením 
samostatného vstupu pro 
zásobování kuchyně, výmě-
nou oken a dveří, provede-
ním sanačních opatření pro-
ti vlhkosti, opravou omítek, 
výměnou obkladů a dlažeb 
a zejména pak s provedením 
rekonstrukce elektroinstalace, 
vzduchotechniky a zdravotní 
instalace. S ohledem na znač-
nou rozmanitost a nespornou 
odbornou náročnost navrže-
ných opatření bude na kvalitu 
prováděných prací a dodávek 
a dodržování rozpočtu stav-
by dohlížet smluvně zajištěná 
osoba technického dozoru.

Práce na rekonstrukci kuchy-
ně, zázemí a jídelny v objektu 
ZŠ TGM Vimperk by měly být 
zahájeny 15. 6. 2018 a ukonče-
ny do 30. 9. 2018.

Alena Szabová,
Odbor investic a údržby

Investice do současnosti 
i budoucnosti

Rada města nejvíce času 
a práce teď věnuje shánění 
peněz na investice. 

Město jich tolik potřebuje…. 
Tak něco o jedné zásadní 

z nich, kterou schválilo devět 
hlasů na Zastupitelstvu 19. 3. 
2018. 

PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI 
MÍRU

Situace byla projednána 
a jdeme konečně na start prací 
na parkování na Sojčáku. Našli 
jsme cestu, jak dát dohromady 
peníze, abychom mohli pode-
psat smlouvu na rekonstruk-

ci ulice Mírová s vytvořením 
asi 70 míst na parkování. Je 
to kolem 28 mil. Kč společně 
s mnohými dalšími rekonstruk-
cemi a včetně nové autobusové 
zastávky v Luční ulici.

Čtyři tisíce obyvatel sídliště 
prosíme a říkáme jim, že bude 
nutné vydržet komplikace, kte-
ré je nastávající půlrok čekají. 
Jinak to nepůjde. Začneme 
v dubnu.

Je smutné, že proti tomuto 
rozhodnutí Zastupitelstva bylo 
celé minulé vedení města. Ja-
koby jim bylo jedno, že tam není 
ani metr volného místa, že lidé 

platí „stovky pokut“ za špatné 
parkování, že je současný stav 
bezvýchodný. Město za minulá 
léta v tom neudělalo nic. 

Cena revitalizace nového 
sídliště bude stát hodně přes 
150 mil. Kč, a tak se potvrdil náš 
odhad. Pokud se týká samot-
ného parkování, pracuje se i na 
dalších projektech jeho rozšíře-
ní, například nad Detvou. A to 
včetně vytvoření „parkovacího 
patra“. Vše jsme představili na 
veřejné schůzi s občany. Ateliér 
arch. Kročáka pracuje i na dal-

ších možnostech a variantách. 
Takto jsme se rozhodli začít. 
Stejně začneme i s opravou 

výtahů v panelácích. Tam za-
počneme na nejstarších pane-
lácích v ulicích K. Weise a Če-
lakovského.

Sídliště je pro nás zásadní 
prioritou. Nenecháme se odra-
dit od tohoto směru.

Jsou to desítky mil. Kč do 
oprav, které měly být dávno 
hotovy. 

Držte nám palce.
Pavel Dvořák, starosta

Zaniklá poselství lip republiky 

V rámci celonárodních oslav 
vzniku Československé repub-
liky začali nadšenci mapovat 
jubilejní stromy, aby zachránili 
jejich vzkaz pro další generace. 
Zároveň zpřístupnili návody, jak 
postupovat při výsadbách pa-
mětních lip v roce 2018.

Náš národní strom lípa je 

často vysazován na počest vý-
ročí vzniku republiky, aby připo-
mínal důležitou událost našich 
dějin. Pokud však tyto stromy 
nejsou označeny, jejich posel-
ství se vytrácí, či dokonce mizí. 

Do hledání stromů republiky 
se může zapojit každý. Byly za-
loženy speciální webové stránky 
Lípy republiky – www.lipyrepub-
liky.cz, které jsou nositelem da-
tabáze těchto jubilejních stromů.

Lípy republiky byly nejčas-
těji sázeny na počest výročí 
v letech 1919, 1928, 1968, ale 
i 1998. 

Řada obcí a měst se chystá 
vysadit 28. října strom republi-
ky. Stejně tak tomu bude i v na-
šem městě.

Podrobnější informace bu-
dou zveřejněny v průběhu roku.

Zdroj: www.lipyrepubliky.cz
Mgr. Zdeněk Kuncl,

vedoucí Odboru školství, 
kultury a CR
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Přijímání dětí do mateřských 
škol pro školní rok 2018/2019

Ředitelky mateřských škol 
ve Vimperku po dohodě se 
zřizovatelem (Město Vimperk) 
stanovily v souladu s § 34, 
odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném 
znění, termíny pro podávání 
žádostí o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání dětí od školního 
roku 2018/2019, tedy od 1. 9. 
2018, takto: 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, 
VIMPERK, 1. MÁJE 180:

čtvrtek 10. 5. 2018 8.00–
11.30 hod. a 12.30–15.00 hod. 

pátek 11. 5. 2018 8.00–11.30 
hod.

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA VIMPERK, 
KLOSTERMANNOVA 365:
pracoviště Klostermannova

čtvrtek 10. 5. 2018 8.00–
11.30 hod. a 12.30–15.00 hod.
pracoviště Mírová 

pátek 11. 5. 2018 8.00–11.30 
hod.

Pro obě pracoviště budou 
zápisy probíhat v ředitelně na 
pracovišti Klostermannova.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte podává žádost na pře-
depsaném tiskopise, který 
si vyzvedne v MŠ buď dříve, 
nebo v den, kdy žádost bude 
podávat. 

Žádosti se budou přijímat 
v mateřských školách osobně 
v určených termínech. Rodič 
při podání žádosti prokazuje 
svou totožnost platným občan-
ským průkazem.

O přijetí k předškolnímu 
vzdělávání rozhodne ředitel-
ka příslušné mateřské školy 
a do 3 dnů od data ukončení 
přijímání žádostí zveřejní se-
znam přijatých dětí pod při-
děleným registračním číslem 
na vývěsce v prostorách školy 
a na webových stránkách ško-
ly. Zveřejněním seznamu se 
považují rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o vzdě-
lávání, za oznámená. Rodičům 
nepřijatých dětí bude zasláno 
písemné rozhodnutí o nepřijetí 
poštou v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění.

Mgr. Zdeněk Kuncl,
vedoucí Odboru školství,

kultury a CR

Máte zájem o kompostér?
POZOR! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!

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

Vysoutěžená cena kom-
postéru (objem 1 050 l) v rám-
ci projektu je 4 222,90 Kč    
vč. DPH.

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

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

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

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

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

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

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

Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 
2015 nebo 2016 a jeho pozemek, na kterém bude kompostér 
umístěn, má rozlohu větší než 600 m2 (vzhledem k velikosti po-
zemku může dostat druhý).

Žadatel, který má pozemek větší než 600 m2, může dostat 
dva kompostéry.

POKUD MÁTE O KOMPOSTÉR ZÁJEM, OZVĚTE SE NÁM 
NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY.
–  písemně na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbre-

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Nové propagační materiály 
k nákupu zboží

Turistické informační středis-
ko vydalo sérii 7 originálních 
pohledů Vimperka a Šumavy. 
Jedná se o kombinaci vlastních 
fotografií a básniček, které jsou 
doplněny vtipnými kresbami. 
Pokud si návštěvník zakoupí 

např. mapu, magnetku, hrne-
ček, turistickou známku a jiné 
zboží, získá jeden z těchto po-
hledů na památku jako vzpo-
mínku na návštěvu Vimperka.

Kolektiv TISVelikonoční trhy v MěKS.
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Odjíždíme! Směr Vimperk       
– Praha a zpět

Na počátku stál nápad, mno-
ho debat, jak tuto myšlenku 
zapracovat do moderně pojaté 
prezentace města. Propagace 
cestovního ruchu se dnes již 
posunula od reklamních člán-
ků v life-stylových časopisech 
a prezentace na veletrzích 
cestovního ruchu z velké části 
do prezentace v elektronických 
médiích. Ať se nám to líbí nebo 
ne, žijeme jednoduše v elektro-
nické době. A město Vimperk 
rozhodně nechce být pozadu.

Jednou z mnoha zajímavých 
možností, kromě již zmíněných 
sociálních médií, je propagace 
na dopravních prostředcích. 
Cenově dostupná, profesionál-
ně graficky ztvárněná a hlavně 
mobilní. To je reklama, kterou 
od dnešního dne mají možnost 
zhlédnout občané směřující 
z jihočeského Vimperka do 
hlavního města. A nejen tam. 
Ve všední dny bude autobus 
s pozvánkou do Vimperka 
brázdit jihočeské a středočes-
ké silnice, o víkendech ho bude 
jeho provozovatel, společnost 
ČSAD České Budějovice,          
a. s., využívat i na ostatních 

pravidelných a zájezdových 
linkách po ČR.

A tento autobus nebude je-
diný. Během dubna vypustíme 
do světa druhý autobus, který 
bude na zadním čele vozit po-
zvánku na zajímavé letní vim-
perské akce. Ten bude výsled-
kem fotografického a grafické-
ho umění Vladislava Hoška, 
Luboše Drenčeniho a Mirosla-
va Hůlovce.

A to vše díky nabídce spo-
lečnosti ČSAD České Budě-
jovice, která nám pronájem re-
klamních míst na svých vozech 
umožňuje zdarma v rozmezí 3 
let. Děkujeme. 

Nesporný podíl na finální po-
době obou autobusů má grafic-
ké studio BLUE & BLUE, Miro-
slav Hůlovec z vimperské firmy 
Tiskárna Akcent, fotograf Zde-
něk Formánek a rodiče dětí, 
jejichž fotografie jsme s jejich 
svolením užili na autobusech.

Napište, vyfoťte a sdílejte, 
kde všude jste potkali náš „vim-
perský“ autobus!

Renata Lešková, Odbor 
školství, kultury a CR

Duševně fit až do stovky

Rady a tipy, jak být dušev-
ně fit až do stovky, dala našim 
seniorům ve čtvrtek 15. března 
spisovatelka Jarmila Mandžu-
ková.

Připomněla, že mozkové 
buňky nejvíce ničí např. alko-
hol, kouření, časté sledování 
televize, nezdravé stravování, 
nespavost nebo stres. 

A abychom svému mozku 
dopřáli opravdu kvalitní výživu, 
měli bychom konzumovat tyto 
top potraviny – banány (boha-
té na hořčík), borůvky, cibuli, 
česnek, mořské ryby, citrony, 
kvalitní hořkou čokoládu, man-
dle, mrkev, lněné semínko, zelí, 
špenát a vlašské ořechy. 

Během přednášky předvedla 
paní Mandžuková také několik 
praktických cviků pro trénink 
paměti a zklidnění nebo např. 
na protažení celého těla po 
probuzení.

Praktické ukázky pak citovala 

ze své knihy „Kniha pro váš mo-
zek“, kterou si případní zájemci 
mohou zakoupit i prostřednic-
tvím webových stránek autorky 
– www.jmandzukova.cz. 

Další přednáška, tentokráte 
tzv. „Akademie na kolech“, se 
uskuteční ve čtvrtek 19. dubna, 
kdy se přihlášení senioři vydají 
do Českého Krumlova na pro-
hlídku Státního hradu a zámku.

Organizační informace pro 
přihlášené seniory – sraz je 
19. dubna na autobusovém 
nádraží ve Vimperku. Objed-
nány budou dva autobusy, 
které nejpozději v 8.00 hodin 
odjíždí směrem Český Krum-
lov. Návrat zpět do Vimperka 
bude v cca 15.00 hodin. Seni-
oři si budou hradit vstupné ve 
výši 180 Kč (nad 65 let a ZTP              
– 130 Kč). 

Lenka Švecová 
          Odbor školství, kultury 

a CR
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O rozvoji areálu Vodník 
podruhé

V březnovém čísle Vimper-
ských novin byl článek Rady 
města o rozvoji sportovně 
rekreačního areálu na Vod-
níku, jehož cílem bylo sdělit 
veřejnosti, jak město, potaž-
mo současná rada „podporuje 
a financuje rozvoj areálu Vod-
ník a vytváří dobré tréninkové 
a sportovní podmínky pro malé 
i velké, organizované i amatér-
ské sportovce“. A co mne na 
tom zaujalo?

V úvodu článku je konečně 
po roce alespoň nějaký kon-
krétní výstup z činnosti pra-
covní skupiny k rozvoji areálu. 
Je tam uvedeno, že se bude 
zpracovávat EIA (posouzení 
konkrétní stavby na životní pro-
středí), nebo SEA (posouzení 
koncepce rozvoje na životní 
prostředí) na dvě možné vari-
anty rozvoje, a to na rozšíření 
běžeckých a lyžařských tras 
včetně asfaltové dráhy a tratí 
pro singletrecky, druhá varian-
ta bude totéž včetně střelnice 
pro biatlon. Návrhy na rozvoj 
budou vycházet z původní stu-
die na rozšíření areálu. Para-
doxně požadavek na posouze-
ní střelnice vyšel od zástupců 
Vimperska, přestože zástupci 
Ski klubu tento požadavek ne-
měli, jelikož současné vedení 
radnice otevřeně deklaruje, že 
vytvoření podmínek pro biat-
lon nepodpoří. V článku je také 
uvedeno, že pro Ski klub je při-
jatelná pouze varianta rozšíření 
běžeckých tratí s výhledem na 
střelnici. Což však není úplně 
pravdou. Cílem Ski klubu ja-
kožto oddílu se zaměřením na 
lyžování a biatlon je samozřej-
mě hledání varianty, kdy by 
bylo možné vybudovat zázemí 
jak pro lyžování, tak pro biatlon, 
avšak ne za každou cenu. Ob-
dobný cíl mělo i původní zpra-
cování změny územního plánu 
na Vodníku. Šlo o to posoudit, 
jaký možný rozvoj areálu je 

přípustný z hlediska přírodní-
ho a životního prostředí a vlivu 
na obyvatele. Právě posouzení 
koncepce mělo stanovit limity 
rozvoje, ať se střelnicí nebo bez 
střelnice. To bylo cílem, a to 
také probíhalo. Bohužel na ná-
vrh Šárky Janáskové na květ-
novém zasedání zastupitelstva 
v roce 2017 devět zastupitelů 
rozhodlo o zastavení zpracová-
ní územního plánu a zastavení 
posuzování vlivu rozvoje are-
álu na životní prostředí. Hned 
na to, zřejmě jako alibi, byla 
vytvořena pracovní skupina pro 
rozvoj areálu Vodník. A jaký 
je konkrétní výsledek? To, co 
jsme se mohli v rámci procesu 
SEA dozvědět koncem loňské-
ho roku, budeme možná vědět, 
jestli vše dobře půjde, na konci 
roku 2018, a možná také ne. 
Podle informací o zpracování 
EIA a SEA, které jsme si ově-
řili u odborníků Krajského úřa-
du v Českých Budějovicích, by 
nejprve měla být zpracována 
koncepce, posouzena v rám-
ci procesu SEA a nastave-
ny parametry rozvoje, a poté 
zpracován konkrétní projekt 
pro posouzení v procesu EIA, 
což je výsledný vliv konkrét-
ní stavby na životní prostředí 
a obyvatele a její vyhodnocení, 
zda je z tohoto ohledu vhodná 
její realizace a za jakých pod-
mínek. Uvidíme, jak celé hod-
nocení dvou výše uvedených 
variant dopadne. Jedno je jisté 
již na samém začátku. Druhá 
varianta se střelnicí dopadne 
pro životní prostředí hůře než 
ta první. Je to totéž, jako by-
chom posuzovali rozvoj oproti 
„nulové variantě“, tj. žádnému 
rozšíření. Také by nicnedělání 
z hlediska vlivu na životní pro-
středí a na obyvatele dopadlo 
lépe než sebemenší rozvoj. 
Rozvoj Vodníka má šanci jen 
v případě, že vedení města 
bude o tento rozvoj opravdu 
a aktivně usilovat. Zatím jsme 
svědky pravého opaku. Nechat 
si posuzovat něco, co Rada 
města veřejně odmítá, odporu-
je již zcela zdravému rozumu.

V druhé části článku je uve-
deno, co se již všechno pro 
Vodník a sportovce udělalo. 
Zapomněl se tam však uvést 
důležitý fakt. Nikdy by žádné ly-
žování na Vodníku nebylo, kdy-
by Ski klub Šumava tento areál 
svépomocí a přičiněním svých 
členů dlouhá léta za své peníze 
nerozvíjel. Nebylo by lyžování, 

nebyla by ani in-line dráha. 
I to byla iniciativa Ski klubu. 
Zásadní spolupráce s městem 
nastala až po volbách v roce 
2010, kdy jsme si uvědomili, že 
ostatním sportovním klubům 
dáváme pro činnost podstatně 
lepší podmínky než lyžařům. 
Zakoupení rolby, oprava cesty 
na Vodník a vybudování kanali-
zace a veřejného osvětlení, mi-
mochodem za peníze manželů 
Paštikových, o kterých v článku 
také není ani zmínka, se neo-
bešlo bez politických dohadů 
na zastupitelstvu a mediálních 
výstupů. Takže psát o záslu-
hách rozvoje Vodníku, tak jak je 
uvedeno v článku Rady města, 
mně připadá spíše jako úče-
lové a nepravdivé zdůraznění 

zásluh města ve snaze zakrýt 
skutečný stav rozvoje tohoto 
pro sport v přírodě krásného 
území. 

Je bezesporu dobře, že 
zimní provoz a zasněžování 
areálu pro letošní sezonu pře-
vzaly Městské služby Vimperk, 
s. r. o., a za to jim náleží podě-
kování. Za svoji osobu chci také 
poděkovat všem členům Ski 
klubu, že je neodradilo udání 
na Českou inspekci životního 
prostředí a následná pokuta, 
a znovu se rozhodli pro naše 
sportovce a veřejnost společně 
s městskými službami zkvalit-
ňovat prostředí a nabídku spor-
tovního vyžití na Vodníku. 

Jaroslava Martanová

V květnu 2017 bylo Zastupitel-
stvem zastaveno pořizování Změny 
č 1. územního plánu, která umož-
ňovala nespecifikovanou výstavbu 
v údolí Vodníku.

Vliv zamýšleného biatlonového 
areálu na životní prostředí se nikdy 
neposuzoval. 

MVDr. Šárka Janásková

Rákosníčkovo hřiště bude 
otevřeno 24. 6. 2018

Přátelé, po vzájemné dohodě mezi městem Vimperk a společ-
ností Lidl bude hřiště otevřeno 24. 6. 2018.

Tento termín je již neměnný, tak se můžeme začít těšit.
Termín bylo nutno změnit z logistických důvodů v rámci koordi-

nace staveb. (Jedná se hlavně o převoz stavební techniky z Mo-
ravy k nám na Šumavu).

Alespoň společně s dětmi pořádně oslavíme začátek léta a pří-
chod prázdnin.

Iveta Preslová
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Rekonstrukci „Májovky“ a její 
přeměnu na moderní městskou 
ulici příjemnou všem jejím uži-
vatelům a hodnou jejího význa-
mu podporuji od úplného začát-
ku. Líbil se mi koncept spojení 
modernosti a středověké histo-
rie města. 

K výslednému projektu mám 
však několik výhrad.

 tfiiZúžení ulice za účelem pod-
vědomého zpomalení rych-
losti jízdy a získání ploch pro 
vytvoření dalších parkovacích 
míst je dobrý počin. Parkovací 
místa (výklenky) po stranách 
vozovky a plochy pro je oddělu-
jící zeleň jsou ale do chodníků 
vybrána pravoúhle, což částeč-
ně znemožňuje jejich strojové 
čistění Místo pravých úhlů by 
byly lepší úhly tupé a plochy 
pro zeleň trojúhelníkovité nebo 
lichoběžníkovité. Možnost stro-
jového čistění a snazšího vjíž-
dění a vyjíždění z parkovacího 
místa více než vyváží případně 
možné minimální snížení po-
čtu parkovacích míst na každé 
straně ulice.

Vytvoření vyvýšených dláž-
děných ploten na vozovce 
v místech odbočky pod Cihel-
nou a před vjezdem na Zimní 
stadion je špatně. Jejich úče-
lem je další zpomalení projíž-
dějících automobilů za účelem 
dalšího zvýšení ochrany chod-
ců a znepříjemnění průjezdu 
automobilistům. Ulice 1. máje 
je a nadále zůstane páteřní ko-
munikací i pro automobily, stále 

se po ní především mezi Fišer-
kou a Zlatou Hvězdou bude 
asi dopravovat více lidí auty 
než pěšky, není tedy žádoucí 
tam jízdu zbytečně znepříjem-
ňovat. Objízdné trasy by vedly 
více rezidenčními oblastmi… 
Před zpomalovacími prahy 
automobilisté přibrzdí, odřadí, 
drcne to s nimi, přidají plyn, 
aby hrbol překonali a pokračo-
vali po dlážděné a tudíž hluč-
nější plotně k jejímu druhému 
konci, kde opět přibrzdí, hupne 
to s nimi dolů, přeřadí a přidají 
plyn a odjedou k další vyvýše-
né plotně… Užijí si to i nákladní 
vozy, popeláři, vozidla technic-
ké údržby komunikací, apod. 
Vyvýšené plotny tak zbytečně 
zpomalí dopravu a zvýší exha-
lace i hluk (možná nepřesáhne 
povolený limit, ale v každém 
případě ho navýší). Negativ-
ně tak zasáhnou jak chodce 
(exhalace, hluk), tak cestující 
v autech, kterými v konečné 
fázi budou převážně obyvatelé 
města. 

Dále ztíží především zimní 
údržbu vozovky a zvýší její ná-
klady.
 

Přechod pro chodce přes 
ulici 1. máje nad odbočením 
na parkoviště a k firmám za Ci-
helnou je umístěn mimo směr 
hlavního toku chodců, který 
je a bude výše nad ním blíže 
Cihelny. Přes ulici tam lidé
a) chodí z parkoviště u Cihelny 
na Zimní stadion při hokejových 
utkáních a na veřejné bruslení 
b) budou chodit z připravova 
ného parkoviště na místě býva-
lé prodejny nábytku do Cihelny.

Jít přes přechod by pro ně 
bylo zacházkou… Přechod ur-
čitě vyhovuje normám. Z bez-
pečnostních i praktických dů-
vodů by však bylo vhodnější 
posunout ho výše (dále od kři-
žovatky) k místu přirozené trasy 
chodců. 

Milan Straka

Partnerství města 
a podnikatelů je správný směr

Město Vimperk chce „být dob-
rým místem pro život“. Toho cíle 
je možno dosáhnout, pokud ve 
Vimperku a okolí bude opravdu 
využit ekonomický potenciál na-
šeho regionu, což v konečném 
důsledku přinese dostatečnou 
kupní sílu obyvatel, lidé budou 
mít dobře zaplacenou práci 
a k dispozici kvalitní infrastruktu-
ru služeb. Základním předpokla-
dem pro splnění tohoto žádou-
cího stavu je aktivní spolupráce 
mezi městem Vimperk a podni-
katelským prostředím.

V současné době je ve Vim-
perku a okolí několik silných 
zaměstnavatelů, jakými jsou 
Rohde & Schwarz, Správa 
NP a CHKO Šumava, Löffler, 
Uniwell, OV Media a další. Zde 
ovšem město může jen limito-
vaně ovlivňovat rozvoj těchto 
firem.

Město Vimperk není v sou-
časnosti místem, kde se příliš 
daří rozvíjet nové podníkání. 
Ukončení činnosti drobných 
podnikatelů a uzavření tra-
dičních obchodů se zvláště 
v centru podílí na negativním 
vývoji image města. Zachování 
a rozvoj sítě maloobchodních 
prodejen a služeb je z hlediska 
rozvoje a atraktivity města ne-
zbytné. V podstatě lze říci, že 
zvýšení atraktivity centra pro 
místní obyvatele a návštěvní-
ky, ale i města samotného, vy-
žaduje zajištění kvalitní struk-
tury maloobchodních služeb. 
S ohledem na geografickou 
polohu Vimperka je ekonomic-
ký potenciál možné spatřovat 
především v oblasti turistické-
ho ruchu. Současně bychom si 
měli v našem městě idenfikovat 
lokality, kde je možno připravit 
určité formy investičních po-
bídek pro nové podnikatelské 
aktivity.

Jsem přesvědčen, že město 
má vytvářet dobré podmínky 
pro podnikání, které v koneč-
ném důsledku přinesou poziti-

va pro život obyvatel ve městě. 
Cílem musí být vytváření tako-
vých podmínek ve Vimperku, 
které budou vést firmy k větší 
ochotě investovat, přijímat vět-
ší podnikatelská rizika, neboť 
budou mít, díky podpoře měs-
ta a místních institucí, větší 
oporu v „pozitivní“ městské 
atmosféře. Mám zde na mysli 
skutečně partnerství, kdy pod-
nikatel přinese v daném místé 
ve Vimperku nebo jeho okolí 
investiční záměr a očekává od 
města vytvoření základních 
podmínek pro realizaci tohoto 
záměru. Nebo ještě lepší situ-
ace, kdy si město proaktivně 
definuje nemovitosti, pozemky, 
kde z pohledu rozvoje města 
vidí přínos přinést sem danou 
podnikatelskou činnost a vy-
tvoří atraktivní podmínky pro 
potenciální investory. Každá in-
vestovaná koruna do města je 
vidět a radnice by měla vytvá-
řet podmínky, za kterých budou 
podnikatelé ochotni investovat 
a být aktivní ve Vimperku.

Jak na to? Myslím si, že 
město má velkou pravomoc, 
jak regulovat rozvoj Vimper-
ka prostřednictvím územního 
plánu, který jasně definuje 
„co kde může ve městě být“. 
Pak by si samospráva města 
Vimperk měla identifikovat lo-
kality (pozemky, budovy), kde 
má zájem, aby zde došlo k in-
vesticím, přičemž město Vim-
perk nemůže být a ani není 
provozovatel výrobních firem, 
hotelů, restaurací, maloobcho-
dů nebo jiných služeb. Prostě 
to není role města a město to 
ani neumí. Takže zde právě 
město nemá vůbec utrácet 
peníze, ale nastavit podmínky 
pro investice v dané lokalitě 
a nabídnout např. formou ve-
řejné soutěže podnikatelským 
subjektům. Proč nemůže být 
nabídnuta budova bývalého 
internátu „lesárny“ pro záměr 
vybudování sociálního bydlení 
pro důchodce? Proč nezkusit 
najít pozemek na sídlišti pro 
výstavbu občanské vybave-
nosti (restaurace, služby)? 
Proč nenabídnout pozemek 
bývalého letního kina pro před-
ložení podnikatelského zámě-
ru a pak se rozhodnout, za 
jakých podmínek tento prostor 
pronajmout, odprodat? Proč 
nevytvořit aktivní podmínky 
pro odprodej dnešního pečo-
vatelského domu u parkovišté 
u gymnázia? Proč neodprodat 

Rekonstrukce „Májovky“
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některé pozemky na Vodníku 
s jasně definovanou podmín-
kou na vybudování konkretní 
infrastruktury služeb, technic-
kého zázemí v této lokalitě? 
Proč nenabídnout pozemek 
v Rokli pro podnikatelské vyu-
žití? Proč si město nezmapuje 
svoje další pozemky ve Vim-
perku nebo jeho okolí a nede-
finuje si, jaké zde je nejlepší cí-
lové využití (včetné i investićní 
pobídky pro menší výrobní fir-
my) a nenabídne podnikatel-
kým subjektům? Není přece 
žádné riziko pro město, když 
si jasně nastaví regulaci roz-
voje přes územní plán a pak 
přizve podnikatelské subjekty 
pro realizaci investic v daném 
prostoru. To je správná cesta, 
která povede k rozvoji Vim-
perka. Dnes ovšem neexistuje 
v našem měste žadný takový 
„katalog“ potenciálních pozem-
ků, budov pro investici . Možná 
jedním z důvodů je i v posled-
ní době prosazovaná myšlen-
ka, že město nesmí prodávat 
žadné pozemky v tzv. strate-
gických místech. Toto vnímám 
jako laciný populismus, který 
možná jen nahrazuje neschop-
nost správně definovat cíle 
pro strategický rozvoj města. 
V horśím případě je za tím 
jen závist a „maloměštanství“, 
kdy to „prostě neprodáme“. 
Co tam ovšem budeme dělat, 
nebo zda vůbec budeme mít 

finanční zdroje na tyto inves-
tice, to už nikdo neřeší. To je 
prostŕedí, které určitě nemůže 
přispívat k rozvoji Vimperka. 
Teď si upřímně řekněme, kolik 
máme takových potenciálních 
investičních lokalit a kolik jich 
město nabízí jako pobídku pro 
investici? 

Další možností podpory 
podnikatelského prostředí je 
iniciace dialogu města Vim-
perk s majiteli nemovitostí, 
které jsou vhodné pro investi-
ce, resp. nedělají moc dobrou 
image našemu městu. Připra-
vit pro tyto vlastníky nějakou 
zajímavou nabídku pro iniciaci 
opravy nebo realizaci investice, 
a to formou např. prodeje části 
pozemku pro parkoviště, spo-
luúčast města při vybudování 
kanalizace nebo přívodu elek-
triky, pomoc při získání dotace 
na opravu fasády budovy, atd. 
Bohužel za posledních 8–10 let 
jsem neviděl žádnou výraznější 
aktivitu v tomto směru ze strany 
města Vimperk. 

Jsem přesvědčen, že město 
Vimperk by mělo vytvořit „ka-
talog“ pozemků a budov pro 
potenciální investice a vytvořit 
podmínky, aby to bylo zajíma-
vé pro místní podnikatele, ale 
i externí nové investory. Pak to 
přinese další velký impuls pro 
Vimperk.

Ing. Martin Paštika

Vimperk má dvě nové prodejny. Šumavskou spižírnu a pekárnu U Hrocha.

Město Vimperk si připomene
73. výročí osvobození města 

americkou armádou
Pátek 4. května 2018, 15:00, náměstí U Jelena

Program:
Slavnostní projev zástupců města

Uctění památky znovunabyté svobody
Vystoupení DO ZUŠ Vimperk a Mažoretek Klapeto při ZŠ T.G.M.

26. 5. 2018
OD 13.30 DO SETMĚNÍ
V PARKU: OD TRAFIKY KE GARÁŽÍM

Co můžete čekat?
Stánky vimperských 
podnikatelů
Módní přehlídky 
místních obchodů
Tance a hudbu
Jídlo a pití
… a když se povede 
počasí, tak pravou 
letní pohodu.Vimperské podnikání ožívá

Pohodová sobota je tu pro 
nás všechny – pro podnikatele 
a jejich zákazníky, pro místní 
velké a malé firmy. Chceme vidět 
nové věci, potkávat se, jednoduše 
být spolu a být tu i pro Vimperk. 
Navíc máme stále více příležitostí, 
jak to dělat.
Ve Vimperku se za poslední roky 
otevřelo hned několik nových 
obchodů s oblečením, jídlem 
nebo třeba i šperky. Vyrostla nová 
místa s rychlým občerstvením.

Centrum města i sídliště 
ožívají. A to je skvělá 
zpráva.

Zároveň je tu spousta tradičních 
prodejen a podniků, na které 
jsme si zvykli a bez kterých si 
nedovedeme Vimperk představit. 
Bez nich by naše město nebylo 
městem.
Přitom je jen na nás, jestli tu 
zůstanou. Náš Vimperk můžeme 
neustále podporovat už jen 
tím, že tu budeme nakupovat. 
A to nám může Pohodová 
sobota příjemným způsobem 
připomenout.

… ale tím to nekončí
Co vlastně poslední květnová 
sobota přinese?
Dopoledne se na sídlišti otevřou 
nové hry pro děti – puntíky. 
A odpoledne se v parku otevřou 
stánky, poběží módní přehlídky 
a rozjede se pouť. 

Nad dopravním hřištěm se bude 
vznášet horkovzdušný balón. 
Ještě pořád váháte, kde budete 
v sobotu 26. 5.?

Zůstaňte doma a užijte si 
všechno, co vám ten den  
Vimperk nabídne.

pohodová 
sobota

ZÁŠTITU NAD POHODOVOU SOBOTOU PŘEVZALO MĚSTO VIMPERK.

JE TO PROSTÉ: 
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Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická Vimperk

Matematicko-fyzikální soutěž RSG

Dne 22. února 2018 se 
v MěKS ve Vimperku uskuteč-
nilo finále již čtvrtého ročníku 
matematicko-fyzikální soutě-
že RSG, kterou organizovala 
naše škola ve spolupráci s fir-
mou Rohde & Schwarz, závod 
Vimperk. Vyučující matematiky 
a fyziky si připravili pro soutěží-
cí sedm zajímavých úkolů, k je-
jichž správnému řešení nesta-
čilo jen umět dobře počítat, ale 
bylo třeba použít důvtip, logické 
uvažování, rozhodovala také 
rychlost, přesnost, vzájemná 
spolupráce a volba co možná 
nejlepší strategie. Soutěže se 
zúčastnila družstva ze ZŠ TGM 
Vimperk, Smetanova Vimperk, 
Čkyně, Zdíkov, Stachy, Šumav-
ské Hoštice, Husinec a Vlacho-
vo Březí. 

Soutěž probíhá ve dvou ko-
lech. V prvním (školním) kole, 
které probíhá na základních ško-
lách, vyřeší přihlášení žáci on-li-
ne test a na základě výsledků 
nominuje každá škola tříčlenné 
družstvo složené z nejúspěšněj-
ších žáků prvního kola. 

Všechna družstva absolvova-
la společně úvodní čtyři soutě-
že: sestavení obrazce, fyzikál-

ní kvíz, sportovní mezisoutěž 
a rychlé počty. Tři nejúspěšnější 
družstva postoupila do superfi-
nále, které se skládalo z praktic-
ké fyziky, sportovního zápolení 
(se švihadlem) a mat-fyz kvízu. 
Superfinále bylo neuvěřitelně 
vyrovnané, zvítězit mohlo které-
koliv družstvo. O vítězi rozhodla 
až odpověď na úplně poslední 
otázku. Z celkového vítězství 
se nakonec radovalo družstvo 
ze ZŠ Zdíkov, jehož členové se 
mohou těšit na třídenní zájezd 
do technického centra v Ostra-
vě. Na druhém místě skončili 
žáci ze ZŠ Smetanova Vimperk 
a třetí místo obsadilo družstvo 
ze Čkyně. Také členové těchto 
družstev dostali zajímavé ceny – 
kalkulačky a flash disky. Všichni 
soutěžící obdrželi trička a drob-
né upomínkové předměty. 

Velké poděkování patří fir-
mě Rohde & Schwarz, závod 
Vimperk, která zajistila ceny 
a občerstvení, pracovníkům 
MěKS Vimperk, TV Epigon, 
vyučujícím G a SOŠe Vimperk 
a studentům 7. G a 8. G, kteří 
se podíleli na organizaci. 

Mgr. Tomáš Daněk

Beseda s Bárou Havlíčkovou

Ve středu 21. března dopo-
ledne se konala v MěKS ve 
Vimperku beseda s naší stu-
dentkou, úspěšnou sportovky-
ní v běhu na lyžích, nejmladší 
účastnicí letošní  zimní  olym-
piády v Pchjongčchangu, Bar-
borou Havlíčkovou.

Besedy se účastnili všichni 
žáci i učitelé naší školy. Jed-
nalo se o velmi zdařilou akci, 
kdy se nám všem představila 
Barča v širokém spektru své 
osobnosti. Velice zajímavě ho-
vořila o své náročné sportovní 
přípravě, o nečekané nominaci 
na zimní olympiádu, o svých 
zážitcích z Pchjongčchangu, 
o olympijské vesnici, o dalších 
účastnících české sportovní 
výpravy, o korejském jídle, atd. 
Své poutavé vyprávění doplnila 
promítáním fotografií. Všichni 
účastníci besedy ji se zájmem 
poslouchali a na závěr Barče 
pokládali spousty dotazů – např. 
jaké má před závody rituály, s ja-
kými sportovci se na olympiádě        
setkala, komu nejvíce fandila, 
jaké má plány do budoucna. Na 
závěr Bára seznámila přítomné 
diváky s projektem svého ka-
maráda, který pomáhá dětem 
v Keni. Tímto předvedla, že je 
nejen velmi nadějný sportovec, 
který ví, co chce, a jde si čas-

to ne zrovna lehkou cestou za 
svým snem, ale že je ve svém 
mladém věku i vyzrálý člověk, 
který má srdce na správném 
místě. Myslím, že tento postřeh 
zasáhl všechny přítomné, že 
jsme si z besedy odnášeli pocit, 
že je mezi námi člověk-sporto-
vec, který by nás mohl svými 
sportovními i lidskými počiny in-
spirovat. Barča předvedla velmi 
zdařilý výstup před zaplněným 
sálem MěKS, hovořila velice 
poutavě, plynule a přirozeně, 
všechny zaujala nejen formou 
svého projevu, ale i hluboce lid-
ským obsahem.

Na závěr bych chtěla konsta-
tovat, že je v současné době po-
třeba více takových akcí, kde by 
se mladým lidem prezentovaly 
pozitivní vzory. Jsme neustále 
z médií zahlcováni negativními 
zprávami, víme více o špatnos-
tech, které se mezi námi dějí, než 
o úžasných lidech, kteří něco ve 
svém životě dokázali. Je navíc 
potěšující, když se jedná o dív-
ku, která bydlí v našem městě 
a studuje na našem gymnáziu. 

Barčo, děkujeme ti za vzor-
nou reprezentaci a držíme ti 
pěsti, ať se ti daří i nadále ve 
sportu i v osobním životě!

Ing. Dana Frnochová

Nominace do ankety Zlatý Ámos

Učitelka vimperského gym-
názia Mgr. Eva Jedličková byla 
svými studenty (třídou 2. G) 
nominována do ankety Zlatý 
Ámos. Se třemi studentkami 
(Bárou Kučerovou, Ivou Kaife-
rovou a Barborou Strnadovou) 
se 20. února 2018 zúčastni-
la regionálního kola soutěže 
v Praze, které se uskutečnilo 
v budově Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republi-
ky. Hlavním bodem programu 
soutěže byly obhajoby učitelů 
nominovaných studenty. Naše 

studentky předvedly scénku 
přibližující společné akce tříd-
ního kolektivu a paní učitelky. 
Největším zážitkem pro všech-
ny zúčastněné byla následná 
prohlídka celého areálu Po-
slanecké sněmovny včetně 
jednacího sálu. Eva Jedličková 
nakonec v konkurenci devíti 
učitelů z Jihočeského kraje 
nepostoupila do semifinále, 
ale její zkušenosti a zážitky ze 
soutěže jsou jistě neocenitelné.

Mgr. Eva Jedličková, 
Mgr. Roman Hajník

Adopce na dálku úspěšně pokračuje

Dne 21. února 2018 proběhla 
v rámci projektu „Adopce na dál-
ku“ na naší škole sbírka na naše-
ho adoptivního 11letého chlapce 
Akashe Christyho z Indie. Žáci 
z tercie, kteří se rozhodli pře-
vzít nad tímto projektem záštitu, 
shromáždili na dobrovolných pří-
spěvcích od žáků a pracovníků 
školy celkem 9 408 Kč. Máme 
radost z toho, že vybraná část-
ka opět umožní Akashovi další 
vzdělávání. Svou spokojenost 

vyjádřil i ve svém posledním 
dopisu, ve kterém napsal: „Já 
a moje rodina se máme dobře 
díky vaší pomoci a vašemu po-
žehnání. Učím se velmi dobře. 
Moje škola se znovu otevřela      
2. června a já se setkal s novými 
kamarády a učiteli. Jsem s nimi 
velmi šťastný.“ Žákům, učitelům 
a dalším pracovníkům školy dě-
kujeme mnohokrát za vstřícnost 
a podporu tohoto projektu. 

Mgr. Jana Tláskalová 

foto archiv G a SOŠe Vimperk 

foto Jaroslav Pulkrábek 
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Den s finanční 
gramotností

Den s finanční gramotností 
se v letošním školním roce na 
naší škole uskutečnil v rámci 
týdne Global Money Week. Mot-
tem této celosvětové akce bylo 
„Na penězích záleží“. Finanční 
gramotnosti se věnujeme po 
celý školní rok ve všech roč-
nících, napříč všemi předměty. 
Ale pouze tento den se všichni 
žáci školy po celý den věnují fi-

Karneval ve školní družině

Únor je měsícem masopustu 
a karnevalů, tudíž naše družina 
nemohla zůstat pozadu. Děti 
dorazily v krásných maskách. 
Mohli jsme vidět například 
princezny, indiánky, bojovníky, 

sportovce a různá zvířátka. 
Masky se utkaly ve veselých 
soutěžích a celé odpoledne 
protančily. 28. února byla dru-
žina plná nadšených masek!

Hanička Veselá

Zimní olympiáda – Borová Lada

Ve čtvrtek 15. 2. se v Boro-
vých Ladech uskutečnila Zim-
ní olympiáda v běhu na lyžích 
a sněžnicích.

Žáci naší školy se zde rozhod-
ně neztratili a vybojovali krásná 
umístění. Jednou z nejúspěš-
nějších závodnic se stala Nela 
Nová (5.A), která v obou disci-
plínách zvítězila. Marie Doulová 
(2.A) obsadila dvě 2. místa, To-
máš Vondrášek (3. třída) zvítězil 
v běhu na sněžnicích a v běhu 

na lyžích obsadil 3. místo. Silvie 
Vozobulová (2.A) si na sněžni-
cích doběhla pro 3. místo. Adam 
Škopík (5.A) uspěl v běhu na 
sněžnicích, kde získal 3. místo. 
Dále naší školu reprezentovala 
Iva Vozobulová (4.A).

Na závěr krásné akce pořa-
datelé připravili pro děti zpes-
tření v podobě jízdy se psím 
spřežením, což byl pro všechny 
zúčastněné obrovský zážitek.

Mgr. Karel Nový

nanční gramotnosti. Na prvním 
stupni se děti učí o penězích, 
rodinném rozpočtu…, učí se 
nakupovat či připravit rozpočet 
na narozeninovou párty (a tu si 
také uspořádaly). Na druhém 
stupni pak od šestého do de-
vátého ročníku žáci „mají svoje 
životy“ v rodinách, které naku-
pují auto, jedou na dovolenou, 
pojišťují se… Exkurze v ČSOB, 
besedy se zástupci společnosti 
Partners, beseda s vimperskou 
úspěšnou podnikatelkou paní 
Vávrovou a následná exkurze 
ve firmě VAVI nebo rady zá-
stupce pojišťovny ČSOB Ing. 
Vítovcové umožňují propojení 
výuky finanční gramotnosti na 
naší škole s praxí. 

Mgr. Jana Doležalová

Mateřská škola 
Klostermannova 365

Březen ve školce

V březnu si naše děti uží-
valy zimní radovánky i první 
jarní sluníčko. Ale i v radosti 
se nachází povinnosti. Celou 
zimu se děti staraly o ptáčky, 
sypaly jim slunečnici s mákem 
a u krmítek zavěšovaly lojové 
koule. Teď nastal čas na úklid. 
V brzkém jaru bylo třeba vy-
čistit ptačí budky. A protože 
tento úkol je pro malé ško-
láčky i paní učitelky ve výš-
kách stromů příliš náročný, 
zastoupili nás naši kamarádi 
ze ZO ČSOP Šumava. Všichni 
jsme se přitom poučili o živo-
tě malých zpěváčků z našich 
zahrad. Děkujeme především 
panu Hromasovi.

Mnoho nového se děti hra-
vou formou dozvěděly během 
výukových programů „Zvířa-
ta lesa“ a „Jarní probouzení“. 
S odchodem zimy se příroda 
kolem mění a je na nás, aby-
chom děti naučily ji vnímat 
a poznávat.

Ani tento měsíc jsme neza-
háleli s kulturou. Naši školku 
navštívily dva soubory. Divadlo 
Zvoneček s pohádkou „Prin-
cezna na hrášku“ a divadlo 
Táta a máma s „Velikonoční 
pohádkou o zajíčkovi“.

Již brzy nás čekají zápisy 
do základních škol. Děti se na 
tento významný den připravují 
celý rok. Proto jsme také při-
pravili setkání rodičů s řediteli 
obou škol. Všechny potřebné 
informace byly předány, otáz-
ky zodpovězeny a teď už jen 
zbývá popřát našim předško-
láčkům šťastné vykročení.

Zveme všechny naše bý-
valé zaměstnance ve středu 
18. 4. 2018 od 17:00 hodin na 
oslavu 50 let naší školy do 
MěKS Vimperk. V odpoled-
ních hodinách (13:30–15:30) 
je možné si prohlédnout 
školu.

Bc. Martina Hlavová
Mateřská škola Vimperk
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        Den učitelů

Den učitelů je ve Vimperku 
dnem poděkování za náročnou 
„práci“ pedagogů.

V úterý 27. března zahájil 
vedoucí Odboru školství, kul-
tury a cestovního ruchu MěÚ 
Vimperk Mgr. Zdeněk Kuncl 
slavnostní odpoledne u příleži-
tosti Dne učitelů a předal slovo 
starostovi Mgr. Pavlu Dvořáko-
vi. Ten ve svém proslovu citoval 
z dopisu Otokara Březiny Anně 
Pammrové, kde si stěžoval na 
povolání učitele, kdy se po pěti 
hodinách vyučování vrací du-
ševně i fyzicky vysílen. Ano, 
povolání učitele, resp. peda-
goga, může být vyčerpávající, 
ale nikoliv tak vysilující, jak jej 
popisuje Otokar Březina, kde 

z jeho slov na člověka dýchá 
deprese. „Průměrný učitel vy-
práví. Dobrý učitel vysvětluje. 
Výborný učitel ukazuje. Nej-
lepší učitel inspiruje,“ tak to byl 
další citát, který v úterní odpo-
ledne zazněl, tentokrát z úst 
místostarosty Lukáše Sýse. 
A město Vimperk u příležitosti 
Dne učitelů ocenilo právě ty 
nejlepší pedagogy, kteří neje-
nom učí, vysvětlují, ukazují, ale 
hlavně a především inspirují, 
a to nejen děti, žáky a studenty, 
ale i své kolegy. Celkem 15 bý-
valých i současných pedagogů 
z Vimperska převzalo pamětní 
list, knihu a květinu z rukou vim-
perského starosty, místostaros-
ty a člena Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Jihočeského 
kraje Ing. Miloslava Pilečka, 
pak ještě dárkové předměty od 

vruty. Všechny zmiňované 
přístroje má firma ve svém 
portfoliu v mnoha různých 
variantách. Žáci a učitelé se 
s tímto nářadím při praktických 
ukázkách seznámili a vzápětí 
si s ním i osvojili základní do-
vednosti. 

Škola VOŠ a SPŠ Volyně 
nás ještě provedla svými od-
bornými dílnami a musím kon-
statovat, že stroj CNC na dře-
vozpracování velkoobjemových 
prvků žáky zaujal ohromně. Po 
diskuzi s místními žáky mi do-
konce bylo sděleno, že praxe 
na škole jsou ty nejlepší hodiny, 
na které se vždy těší. Doufám, 
že takové přístroje na naší ško-
le časem také pořídíme. Musím 
říct, že vzájemná spoluprá-
ce mezi školami je přínosná 
a může sloužit ke zkvalitnění 
výuky.

Ing. Martin Frnka

Prezentace pneu nářadí 
a plynové technologie 

KMR
Dne 15. 2. 2018 žáci naší 

školy společně s mistrem od-
borného výcviku p. Josefem 
Frnkou a učitelem odborných 
předmětů Ing. Martinem Frn-
kou navštívili prezentaci pneu 
nářadí a plynové technologie 
KMR pro obory tesař a po-
krývač od firmy BeA CS, spol.      
s r. o., kterou pořádala VOŠ 
a SPŠ Volyně.

Účastníci semináře mohli vi-
dět a vyzkoušet si nářadí této 
firmy přímo na pracovišti ško-
ly. Firma představila zejména 
sponkovačky, hřebíkovačky 
a šroubováky na páskované 

foto (3×) Stanislav Hubáček

Jihočeského kraje, které nám 
každoročně zajišťuje krajská 
zastupitelka RNDr. Jana Krej-
sová. A kteří že pedagogové 
byli letos oceněni? Možná to 
byla vaše paní učitelka nebo 
paní vychovatelka anebo snad 
pan Ampér (přezdívka jedno-
ho z oceněných), kteří zažehli 
jiskru nadšení a inspirace pro 
vaši volbu povolání?

Za celoživotní tvůrčí pedago-
gickou činnost byli oceněni: Ja-
roslava Růžičková za ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Stachy, Miluše Šavrňáko-
vá za ZŠ Smetanova Vimperk, 
Mgr. Hana Vondráčková za ZŠ 
Smetanova Vimperk, PhDr. 
Jana Tláskalová za ZŠ T.G.M. 
Vimperk, Mgr. Václav Kyznar 
za ZŠ a MŠ Zdíkov, Irena Hel-
mová za MŠ 1. máje Vimperk.

Za významné výsledky v pe-
dagogické činnosti byli oceně-
ni: Mgr. Roman Hajník za G 
a SOŠe Vimperk, Mgr. Jindřiš-
ka Hradecká za ZŠ a MŠ Sva-
tá Maří, Věra Kubovcová za ZŠ 

a MŠ Horní Vltavice, Vladimíra 
Pechoušková za ZŠ a MŠ Čky-
ně, Ivana Hušková za ZŠ a MŠ 
Borová Lada, Lenka Malíková 
za ZŠ T.G.M. Vimperk, Marie 
Lukášková za ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Stachy, Miroslava Kohoutová 
za ZŠ a MŠ Čkyně, Mgr. Bohu-
mila Sellnerová za ZŠ T.G.M. 
Vimperk.

Za kulturní program Dne uči-
telů děkujeme žákům ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Stachy a mažoretkám ze 
Základní školy T.G.M. Vimperk.

Během úterního odpoledne 
zaznělo mnoho citátů k učitel-
ství. Zazněla i řada přání ze 
stran oceněných, kde zcela na 
prvním místě bylo přání zdra-
ví. K přání se připojujeme i my      
– přejeme všem pedagogům, 
nejen oceněným, tuhý kořínek, 
pevné nervy, plamen v duši 
a touhu v srdci dál přijímat 
a hlavně předávat a inspirovat 
další generace dětiček, žáčků 
i studentů.

E. M. Hervertová
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Veleúspěšní žáci ZUŠ Vimperk

Začátkem března se usku-
tečnila okresní kola soutěží 
ZUŠ, do kterých se zapojili 
i žáci vimperské ZUŠ. Kom-
pletní výsledky jsou uveřejně-
ny na webu školy. Po mladých 
muzikantech přišli na řadu 
tanečníci. V pondělí 19. 3. jeli 
do prachatického divadla, kde 
se uskutečnilo okresní kolo. 
Z něj si jedna choreografie „vy-
sloužila“ postup do krajského 
kola, které se uskuteční 13. 4. 
v Českých Budějovicích. Další 
dvě choreografie získaly zlatá 
pásma a jedna pásmo stříbrné. 
Od 23. 3. se přihlásili „o slovo“ 
opět hudebníci, tentokrát již 
v krajských kolech. V Dačicích, 
kde soutěžili hráči na dechové 
nástroje dřevěné, naši školu 
výtečně reprezentovali: Hana 
Bednaříková – 1. místo s po-
stupem (fagot), Monika Oliwo-
vá – 3. místo a Martina Lam-
pová – 2. místo (příčné flétny), 
Josef Molnár – 2. místo a Te-
reza Zámečníková – 1. mís-
to (klarinety), Nela Nová – 
1. místo a Michaela Štouralová – 
2. místo (saxofony). Po víken-
du se vydali na dlouhou cestu 
do krajského kola ve hře na 
dechové nástroje žesťové do 
Jindřichova Hradce tito žáci: 
Jan Krejsa – 1. místo s postu-
pem, Jeffrey Waltman – 1. mís-
to, Zdeněk Peleška – 2. místo 
(trubky), Julie Vališová – 1. mís-
to s postupem, Lucie Vališová 
– 1. místo s postupem, Denisa 
Holínová – 1. místo s postu-

pem, Jiří Půbal – 1. místo (lesní 
rohy), Jakub Kohout – 1. místo 
s postupem (trombon), Karel 
Doule – 2. místo (baskřídlov-
ka). Naši „dechaři“ skutečně 
zazářili. Celkem 6 žáků se 
představí v ústředním kole, 
které se uskuteční 3.–5. 5. 
v Praze. Ve dnech 27. a 28. 3. 
se ještě před krajskou soutěžní 
porotou představily naše zpě-
vačky v sólovém a komorním 
zpěvu. Michela Zámečníková 
a Michaela Schwingerová zís-
kaly 3. místo, Soňa Reslerová 
čestné uznání. Pěvecké trio 
ve složení Adéla Billová, Te-
reza Zámečníková a Michaela 
Schwingerová získalo 1. místo. 
V dubnu čeká krajské kolo ješ-
tě na bubeníky a jednu skupinu 
tanečního oboru. 

Ve všech soutěžích tak žáci 
vimperské „ZUŠky“ skvěle re-
prezentovali a za to jim patří 
veliké poděkování. Samozřej-
mě velké díly patří také jejich 
učitelům a učitelům, kteří zajis-
tili klavírní doprovody.

Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk

14. 4. 19:30 
Ples dechovky a mažoretek, 
KD Cihelna, předprodej CA 
Švarctrans
17. 4. 18:00
Jarní koncert, sál ZUŠ Vimperk
30. 4.
Uzávěrka přihlášek do Akade-
mie umění a kultury, vzdělávání 
III. věku Vimperk



Akce MO STP Vimperk
27. 8. 2018 zveme naše členy 
do Týna nad Vltavou na divadel-
ní představení Hrátky s čertem. 
Cena 150 Kč členové, ostatní 
250 Kč i s dopravou. Přihlášky 
u pí Bendové, tel. 723 141 281.
Duben – vycházka na Hrabický 
okruh, sejdeme se ve 14 hodin 
u p. Potužníka.
27. května – zájezd do Němec-
ka – Chiemsee – zámek na 

jezeře, cena členové 1000 Kč, 
ostatní 1350 Kč.
9.–16. června – týdenní zájezd 
na Slovensko – Podhajská, 
cena členové 3000 Kč, ostatní 
3200 Kč.

Na všechny naše akce          
srdečně zve výbor MO STP 
Vimperk.

Přijďte se s námi ptát! 
Bílé místo na mapě Vim-

perka – Areál letních sportů. 
Jedná se o místo s velkým 
potenciálem, kde se bude 
v brzké době měnit nejbližší 
okolí (dostavba krytého bazé-
nu, revitalizace ulice 1. máje, 
rekonstrukce atletického areá-
lu). Areál letních sportů je vý-
razná lokalita, kterou nám jiná 
města mohou závidět! Dostup-
nost do 15 minut pěšky téměř 
z každého místa ve Vimperku, 
v blízkosti dvě mateřské, dvě 
základní a jedna praktická ško-
la. Diskuze nad lokalitou musí 
zahrnovat všechna sportovní 

hřiště, bazén, ale i oblast za-
hrádkářské osady, garáže 
u zimního stadionu, obnove-
ní přístupu do areálu z ulice 
U Stadionu, nový přístup do 
areálu z ulice Nad Stadionem, 
parkování a další. 

Jak by se areál měl jmeno-
vat? Kudy by se do něj mohlo 
chodit? Jak areál oživit pro ši-
rokou veřejnost a udělat z něj 
žádané místo pro sport i odpo-
činek? Přijďte se s námi ptát! 
Veřejnou debatu bude modero-
vat zkušený tým pod vedením 
pana Petra Návrata.

Majáles Vimperk se 
nezadržitelně blíží

Duben už je tady v plné své 
kráse a to znamená, že se blíží 
také čtvrté pokračování vim-
perského Majálesu. Jako spo-
lek MISSION Vimperk na něm 
intenzivně pracujeme už od 
loňského podzimu a každým 
dnem se přibližujeme cíli, kte-
rý jsme si stanovili – připravit 
opět organizačně kvalitní akci 
a zase ji celou posunout o kus 
dál.

A proto máme velkou radost, 
že se nám podařilo získat no-
vého generálního partnera 
přímo z našeho města – firmu 
Rohde & Schwarz! Vnímáme 
ho nejen jako významného za-
městnavatele v našem regionu, 
ale i jako společnost, která se 
zajímá o dění ve městě, kde pů-
sobí, a aktivně se zapojuje do 
jeho vývoje a modernizace. Ke 
spolupráci se vyjádřil také pan 
Konrad Bartl, jednatel společ-

nosti Rohde & Schwarz, závod 
Vimperk, s. r. o.:

„Vimperský Majáles je akce 
s tradicí, stejně jako naše spo-
lečnost Rohde & Schwarz. Jsme 
rádi, že můžeme přispět na 
dobrou věc a podpořit událost 
v našem regionu. Věříme, že le-
tošní ročník bude ještě úspěšněj-
ší než ten loňský a návštěvníci si 
odnesou nejen kvalitní hudební 
zážitek, ale užijí si také zajímavé 
hosty na přednáškách!“ 

Jak už jsme zmiňovali v minu-
lých letech, chceme Majálesem 
kromě kulturních zážitků také 
spojovat a přispívat k pozitivní-
mu vývoji města. Pevně věříme, 
že se nám to díky spolupráci 
s regionálními podnikateli, spol-
ky a kreativci opět podaří! Bude-
me se těšit na viděnou 19. květ-
na v bývalém letním kině!

Šimon Blaschko 
MISSION Vimperk, z. s.

Pohádkový den ve Vimperku
Když se na jaře roku 1995 

narodila dvojici autorů Jaroslav 
Kerles a Marcel Goetz postavič-
ka kapra Jakuba, nikdo netušil, 
co všechno vznikne z tohoto 
nápadu. Kapr Jakub začal vy-
právět pohádky a představovat 
nejen dětem z počátku Jižní Če-
chy, později Šumavu a Pošuma-
ví. V roce 2002 tak vznikl projekt 
Jižní Čechy pohádkové, u jehož 
vzniku stál i Vimperk se svým 
kaprem Jakubem na lyžích, 
a o rok později pak i Pohádkové 
království v čele s králem Zdeň-
kem I., Troškou zvaným. Toho 
v roce 2014 vystřídal na trůnu 
Václav V., Vydra zvaný. Každo-
ročně se koná Pohádkový den, 
který má za úkol nejen předsta-
vit Pohádkové království, ale 
především pobavit děti a ukázat 
jim, jak různorodá jsou jednotli-
vá místa naší vlasti, a zlákat je 
k putování po Čechách. 

Pořádání letošního, již 16. 
Pohádkového dne bylo s laska-
vým svolením pana krále Vác-
lava Vydry svěřeno Pojízdné 
pohádkové kanceláři Stifterova 
pošumavského železničního 
spolku Vimperk, který si na po-
moc přizval MěKS Vimperk, Po-
hádkovou infokancelář Města 
Vimperk a za pohádkové služby 
Divadelní spolek Bouček a Spo-
lek historického šermu Artego. 

Zveme proto všechny malé 
i velké příznivce pohádek i tou-
lání se, fanoušky Šumavy, tu-
risty i sběratele, dne 20. dubna 

na Pohádkový den ve Vim-
perku s králem Václavem Vyd-
rou a Karlem Klostermannem.

V 9:30 hodin vyjde z parko-
viště u Auto Jamra slavnostní 
průvod Pohádkového králov-
ství, který projde ulici 1. máje 
až na hřiště Základní školy     
T. G. M., kde bude Pohádko-
vý den zahájen. Děti z MŠ se 
budou moci zúčastnit zasedání 
pohádkového kabinetu v hote-
lu Zlatá hvězda, pro žáky zá-
kladních škol budou připraveny 
soutěže v MěKS, kam se po 
zasedání dostaví i pohádkový 
pan král. Od 13:00 hodin bude 
v sále hotelu Zlatá hvězda 
uspořádáno posezení s krá-
lem, při němž budou odměně-
ni vítězové literárně-výtvarné 
soutěže, kterou vyhlásila Měst-
ská knihovna ve Vimperku, 
proběhne čtení pohádek kapra 
Jakuba, fotokoutek a autogra-
miáda Václava Vydry, spiso-
vatelů Hynka Klimka, Romana 
Kozáka a dalších hostů. Večer 
(od 19:00 hodin) účinkuje Vác-
lav Vydra v MěKS v divadelním 
představení Rukojmí bez rizika. 
Bližší informace naleznete na 
plakátech.

Na setkání s vámi se 20. dub-
na těší Pohádkový král Václav 
V., Vydra zvaný, pohádkový ka-
binet a obyvatelé Pohádkového 
království.

Vladislav Šlégr, 
Pojízdná pohádková 

kancelář Vimperk
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Vaše děti se mohou od první třídy učit prvním anglickým slovíčkům, věnovat se 
intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky gymnastice a rytmickému 
tanci i ostatním sportům). Výuka probíhá v  příjemném prostředí za pomoci 
moderních interaktivních technologií. 
V počítačových učebnách se Vaše odrostlejší ratolesti mohou naučit více než jen 
základy práce s informačními technologiemi a uvědomí si, 
že PC má být především užitečným pomocníkem. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA VIMPERK 
 

Naše škola již více než 40 let navazuje na tradici kvalitního českého školství. Využíváme veškeré možnosti a 
technologie, které mají v moderním vzdělávání své opodstatnění. Zároveň si uvědomujeme, že ke zdravému 
vývoji vzdělaného člověka patří nejenom znalosti získané při výuce, ale také pohyb a sport.  
 
Materiální zabezpečení 
Škola sídlí v moderních prostorách s množstvím odborných učeben, vlastní jídelnou  
a školní družinou. Při průběžných modernizacích je pozornost věnována obnově 
výukových pomůcek a vybavení moderními technologiemi – počítače, interaktivní 
tabule, tablety, atd. Ve všech pavilonech dochází k postupné rekonstrukci vnitřních 
prostor. 
 

Školní družina 
Žáci prvního a v případě potřeby i druhého stupně mají možnost navštěvovat školní 
družinu s provozní dobou 6.00 – 16.15. Všechna čtyři oddělení jsou zrekonstruována 
a vybavena novými pomůckami. V družině se v průběhu roku koná mnoho akcí - 
sportovní turnaje, tematické diskotéky, tvořivé dílny, atd. 
 
 

 
Tělovýchova a sport 
Škola disponuje dvěma prostornými moderně vybavenými tělocvičnami. Pořádá řadu 
sportovních turnajů a spolupracuje s mnoha sportovními kluby. Škola pravidelně 
organizuje plavecké kurzy a lyžařský výcvik. 

 
Volitelné předměty 
Žáci mají možnost zvolit si jako nepovinný předmět Sportovní hry se zaměřením na 
gymnastiku, rytmický tanec, fotbal a florbal. Hudebně zaměření žáci se mohou své 
zálibě věnovat v hodinách Sborového zpěvu. 
 
 

 
Projekty a granty 
Škola je dlouhodobě úspěšná v zapojování do projektů a při získávání grantových 
prostředků. V současné době jsme například zapojeni do projektu MŠMT Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání (doučování, čtenářské kluby, kluby zábavné 
logiky) nebo do přeshraničního projektu „Dva jazyky, jedna myšlenka“. Žáci 
pravidelně vyjíždějí na vícedenní jazykové pobyty. 

 
Spolupráce 
Přímo v budově školy sídlí Dům dětí a mládeže, v jehož zájmových útvarech je 
zapojeno více než 200 žáků školy. Spolupráce probíhá i s dalšími subjekty věnujícími 
se výchově a vzdělávání mládeže – škola je například partnerskou školou Správy NP 
Šumava. 
  
 

 
Žáci s potřebou podpůrných opatření 
Škola spolupracuje s řadou školských poradenských zařízení. Pro žáky s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími 
potřebami je zajištěna potřebná podpora, ve škole působí asistenti pedagoga.  
 

www.zsvimperk.cz 
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RUKOJMÍ BEZ RIZIKA (20. 4. 2018)
PYTEL ULOUPENÝCH PENĚZ DOKÁŽE OŽIVIT 

I SEBEVRAHA. JENŽE POLICII TAKY.

Marc je ženami obdivova-
ný spisovatel, ale delší dobu 
již nemá o čem psát. Usoudí, 
že se nachází v bezvýchodné 
životní situaci  a rozhodne se 
spáchat sebevraždu. Překvapí 
ho letitý přítel Luc, který se už 
také kdysi pokusil zabít, když 
ho opustila žena, a teď chce 
učinit totéž, protože se k němu 
vrátila. Sebevražedné plány 
jim překazí trojice prchajících 

amatérských lupičů s pytlem 
plným peněz. Vtrhnou do bytu, 
sebevrahy si vezmou za ru-
kojmí a vyhrožují, že je zabijí. 
Přestože je to právě to, co si 
Marc s Lucem přejí nejvíce, při 
pohledu na plný pytel bankovek 
dostávají znovu chuť do živo-
ta. Tvůrčí fantazie se Marcovi 
vrací právě včas. Lupičské trio 
potřebuje plán a za dveřmi je 
policie. Máte se na co těšit.

Divadelní hra Rukojmí bez rizika.

Duben v kavárně 
Ve Skále 

Lidová pranostika praví: 
„Březen, za kamna vlezem, 
duben, ještě tam budem.“ Pro 
ty, kteří za nimi nechtějí sedět, 
jsme připravili několik pořadů, 
na které vás zveme.

Milovníky historie nadchnou 
další díly z cyklů „Vimperské er-
bovní rody“ a “Magické osmič-
ky českých dějin“. O Kolowra-
tech a Stavovském povstání
v roce 1618 bude přednášet   
Dr. Ladislav Čepička.

Hudbou Vás potěší Vojta      
violinist – Vojta Janda, hrabický 
rodák, který Vás vezme na ces-
tu s houslemi, didgeridoo, bou-
zouki, bansuri flétnou a perku-
semi v „live loopingu“ jako „one 
man band“. Hudba s keltskými 
kořeny a prvky klasiky dopro-
vázená zvuky a rytmy odněkud 
zdaleka, a přesto zblízka…

Nenechte si ujít kytarové fla-
menco, latinskoamerickou hud-
bu, jazz a současné kompozice 
se sólovými vstupy interpretů. 
Kytarové Sanity Guitar Duo ve 
složení Ivan Boreš a Vojtěch 
Vrtiška se po roce opět vrací 
do Vimperka. Oba kytaristé 
jsou žáky prof. Štěpána Raka.
Šumava litera je dalším veče-

rem z jedinečného projektu 
Městského kulturního střediska 
představujícího šumavské bás-
níky a prozaiky. Beseda, autor-
ské čtení, autogramiáda – Aleš 
Palán a Šumavští poustevníci.

Literární tématika bude po-
kračovat přednáškou Mgr. Mir-
ky Fridrichové Kunešové „Šu-
mavská literatura“. Literatura   
o Šumavě nebo literatura psa-
ná šumavskými autory? Jedni 
navštívili Šumavu a ve svém 
okouzlení naším krajem často 
zůstávali jejímu tématu věrni – 
například Jan Neruda. Jiní se 
zde narodili, možná i na čas 
odešli do světa, ale poté se vrá-
tili, aby oslavili krásu Šumavy a 
jejího lidu. Například Adalbert 
Stifter nebo Karel Klostermann. 
Pojďme si vyprávět příběhy 
česky i německy píšících au-
torů, které líčí nejen skutečné 
děje, ale i pohádky a pověsti 
šumavských krajů.

V kulturním přehledu najdete 
informace o termínech konání 
našich pořadů. Těšíme se na 
vás a přejeme krásné zážitky.

Michaela Černá, Kavárna Ve 
Skále

Alain Reynaud-Fourton  (1932–2014)

francouzský spisovatel a dra-
matik, autor divácky oblíbených 
komedií s kriminální zápletkou 
napsaných s noblesou a not-
nou dávkou nadsázky a hu-
moru. Jeho inscenace obletěly 
úspěšně celý svět. Rukojmí bez 
rizika (Y a-t-il un otage dans 
l‘immeuble?) napsal v roce 
1986. Mezi jeho poslední tvor-
bu patří Teta Marcelle (Tante 

Marcelle) a Vetřelec (L‘Intrus). 
V roce 1990 byla uvedena v Pa-
říži autorova divadelní inscena-
ce Monsieur Amédée o počest-
ném profesoru francouzštiny, 
kterému osudové zastavení na 
semaforu kompletně převrátí 
život a ocitne se ve světě ma-
fie, pasáků a lehkých děvčat. 
Hlavní roli vytvořil nezapome-
nutelný Michel Galabru.

DIVADLO

Více informací, aktualit a fotografií: 

www.meks-vimperk.com

Lampárna
depozitář historie 
železnic na Šumavě

ŽELEZNIČNÍ DEN
25. XI. 2017 od 9:00 do 16:00

Pořádá SPŽS Vimperk u příležitosti příjezdu
Legiovlaku do Vimperka

- replika vlakové soupravy legionářského vlaku 
  z let 1917-1920
- výstava historie vojska a ozbrojených složek
  Československé republiky v depozitáři
- jízdy historickou drezínou

- ukázka osobní pokladny z 50. let 20. století
- výstava nářadí a mechanismů traťového hospodářství
- ukázky sdělovací a zabezpečovací techniky
- odborný výklad o historii jihočeských železnic 
  a exponátech v depozitáři 

BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENO:

KINO PERON s projekcí filmu VELKÁ CESTA (1962)
Pátek 24. XI. 2017 od 18:00 u „Lampárny”

Projekce bude probíhat v kinovoze Legiovlaku

péčí Stifterova pošumavského 

- ukázka kolejové techniky SŽDC 
- prezentace záchranných sborů
  a ukázky zásahů
- občerstvení

- dopravní kancelář ze 70. let 20. století
- spěšninová a zavazadlová pokladna
- pracoviště lampárny
- prodej upomínkových předmětů 
  a literatury se železniční tematikou
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„LAMPÁRNA”

železniční stanice

Pro více informací nás 
neváhejte kontaktovat:

      739  069  271

spzs@centrum.cz
spzs.sweb.cz
facebook.com/spzsvimperk

720  411  816

PARTNEŘI

vstupné volné

železničního spolku Vimperk

VIMPERK

Spolkový depozitář a muzeum se nachází
v bývalém skladišti na nádraží Vimperk.
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Z historie železnic na Šumavě

Železniční tratě dělí Šumavu na několik částí, přičemž každá 

je hezčí než ta druhá.

 „Rušnějšího života v tom odlehlém lesním tichém kraji 

horském, kde hlasu zpěvného ptactva zřídka jen uslyšíš, přibylo 

postavením železnice. Zavedením železniční dopravy utichl hluk na 

Zlaté stezce, utichl zpěv soumarů a práskání biče. Nastalo syčení páry 

a hvizd strojů”, stojí v kronice železniční stanice Kubova Huť. 

Zápis psaný přednostou za chladného šumavského večera        

se zmiňuje o jednom z důvodů zániku dosavadních poměrů... 

 Právě jižní Čechy, potažmo Rakousko-Uhersko,          

se mohly pochlubit první veřejnou železnicí na evropském 

kontinentu. Již v roce 1828 byla totiž postavena první část 

koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Kerschbaumu, 

odkud byla roku 1832 dovedena až do Lince. Právě touto 

stavbou nasalo období, kdy se tisícileté obchodní stezky údolími 

horských masivů Šumavy a Novohradských Hor začaly opouštět 

a zboží překládat na železnici. První parostrojní železnice se na 

území jižních a jihozápadních Čech začaly následně objevovat    

v průběhu 60. let 19. století. Konkrétně se jednalo o dráhu        

z Bavorska přes Domažlice dále na Plzeň a Prahu v roce 1861, 

dále mezi lety 1868–1871 byly předány provozu obě větve 

Dráhy císaře Františka Josefa vedoucí z Vídně, a dělící se          

v Českých Velenicích na větev přes České Budějovice do Chebu, 

a rameno vedoucí do Prahy. Také v roce 1871 byla přestavěna 

původní koněspřežka do Lince na parostrojní dráhu. Poslední 

hlavní dráha protínající šumavské pohoří vznikla v roku 1877,   

ta spojila obdivuhodnými náspy, zářezy a tunely Plzeň přes 

Klatovy a Železnou Rudu s bavorským Plattlingem. 

 Tímto byla vybudována základní síť hlavních tratí, jež 

vytvořily vhodné podmínky pro zahuštění sítě drahami nižších 

řádů – lokálkami. Jejich vznik si musel ale počkat na vydání 

speciálního zákonu, který podporoval právě zavádění tratí         

i do hospodářsky méně rozvinutých lokalit v závěru 80. let 19. 

století. 

  

Jak se k nám dostanete?

 Železniční muzeum a depozitář „Lampárna”  sídlí 

na vlakovém nádraží Vimperk v bývalém nákladním 

skladišti  v těsné blízkosti výpravní budovy na GPS adrese: 

49. 0553442N, 13. 7914700E

 Areál nádraží s dostatečným počtem parkovacích  

míst těsně přiléhá k silnici II/145 České Budějovice - 

Kašperské Hory. Ze směru Strakonice lze využít 

komunikaci I/4 Praha - Strážný

Přijeďte lokálkou! 

 Dobře víme, že nejlepší způsob dopravy nejen    

po Šumavě je vždy vlakem. Nasedněte, a přijeďte 

železným ořem odkudkoliv, kam prozíravý předek zavedl 

pár stříbrných kolejnic. Město Vimperk leží na železniční 

trati č. 198 v malebném údolí Volyňky. Vlakem se sem 

dostanete ze Strakonic za rovnou hodinu, z Českých 

Budějovic po 125 minutách a z Plzně ještě o 2 minuty navíc. 

Věřte, že vám zbyde ještě dost času vychutnat si místní 

krásnou přírodu, zámek i jiné městské památky nebo dobré 

jídlo a unikátní chuť zdejšího piva.  

 

   

 

 Následně v poslední dekádě 19. století tak mohly být 

v rychlém sledu i do chudých lokalit Šumavy a jejího podhůří 

zavedeny dráhy vycházející z Rybníka, Českých Budějovic, 

Dívčic, Číčenic, Strakonic nebo Horažďovic. Jako první byla 

postavena již roku 1891 lokální železnice z Českých 

Budějovic do Želnavy, Rok 1893 přinesl zprovoznění tratí 

Strakonice - Vimperk a Číčenice - Prachatice. O dva roky 

později byla vybudována dráha z Dívčic do Netolic a roku 

1899 spojila železnice město Prachatice s Volary a Lenorou,  

o rok později se z Lenory rozjely vlaky přes Kubovu Huť do 

Vimperka. Ještě zbývalo počkat 10 let na dokončení 

šumavské železniční sítě dráhou z Volar přes Černý Kříž do 

Pasova s odbočkou Černý kříž - Želnava. Stalo se tak v roce 

1910. Neměli bychom ale zapomínat ještě na jednu dráhu,  

ta se řadí v Čechách téměř k těm úplně posledním 

vybudovaným před první světovou válkou. I když její zrod 

trval nejdéle, přinesl s sebou výrazný pokrok v podobě 

náhrady černého uhlí, páry a kouře lacinou elektřinou           

z Vltavy. Elektrická dráha Rybník - Lipno nad Vltavou 

zprovozněná roku 1911 se stala teprve druhou 

elektri�kovanou železnicí v Rakousku-Uhersku.

 I když se šumavské lokálky za více než století jejich 

provozu změnily k nepoznání v důsledku prudkých 

politických a hospodářských zvratů, jejich vlaky odvážely    

po celé generace dřevěné bohatství zdejších hor, a potom 

samy jednu celou generaci a národnost navždy vystěhovaly   

z jejich obydlí a krajiny, stále zde železnice plní 

nenahraditelnou roli, která nespojuje jen vzdálenosti mezi 

lidmi.

...další zajímavosti ze světa kolejí ztracených v bahně rašelinišť 

a vlaků zmizelých v přítmí pralesních hvozdů na tebe, milý 

návštěvníku, čekají ve spolkové „Lampárně”!

  

Lampárna
depozitář historie železnic

na Šumavě

bývalé skladiště
v železniční stanici Vimperk

Lákají vás drsné dálky? Tak přijeďte na lokálky!
                                                                  
    Železniční depozitář a spolkové muzeum ve Vimperku 

vybudoval a provozuje Stifterův pošumavský železniční 

spolek a to přímo v historickém magacínu (skladišti) z roku 

1893. Ten se nachází přímo v železniční stanici Vimperk        

u manipulační koleje č. 3 pouhých 47 kroků od výpravní 

budovy směrem k Boubínu. 

   Depozitář je umístěn v autentické budově z doby vzniku 

tratě, která tudíž existuje již třetí století. V roce 2016 prošel 

objekt renovací, kterou členové a příznivci spolku provedli 

vlastními silami (čti: rukama) a to při maximální snaze          

o zachování původnosti většiny historických prvků. Exteriér je 

nadto průběžně doplňován historickými artefakty              

a edukačními exponáty, z nichž část byla použita ve filmu 

Alois Nebel z roku 2011. Interiér depozitáře má muzejní         

a badatelský charakter, přičemž jsou v něm skloubeny jak 

sběratelské, tak spolkové aktivity.

   Návštěvník vstupuje do muzea přes osobní pokladnu 

zařízenou ve stylu Československých státních drah z 50. let 

20. století, míjí vybavení tra´tového hospodářství a vstupuje 

do hlavní místnosti. Nejvíce exponátů obsahuje dopravní 

kancelář šumavské lokálky z éry 60. – 70. let Jihozápadní 

dráhy ČSD. Další místnost nabízí sbírku technických přístrojů 

z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky. Expozice je 

vybavena také úsekem odbavování spěšnin s historickou 

váhou, neméně důležitou součástí je i ukázka pracoviště 

lampárny. Součástí muzea je prodejna železničních 

upomínkových předmětů, literatury a šumavských suvenýrů.

Oznámení o veřejných dnech
                                                                  
    

Ne jb l ižš í den otevřených dveř í depoz i táře a 
spolkového  muzea  jest  přichystán  na Velikonoce  
tj . 14.–16. IV. 2017 vždy od 10:00 do 16:00.

Dny budou speciálně zaměřené na železnici a 
železniční modely všech druhů a měřítek. 

V pátek 14.IV. bude u železničního muzea od 19:00 
nachystáno jarní kino s promítáním filmů a pohádek se 
železniční tematikou.

Další tematické akce a dny otevřených dveří jsou 
plánovány po celé léto a podzim 2017 – budou průběžně 
prezentovány prostřednictvím webových stránek 
www.spzs.sweb.cz, nádražního rozhlasu nebo pomocí 
spolkových důvěrníků a jim svěřených nástěnek v 
šumavských stanicích 

V hlavní turistické sezóně (červenec, srpen) je návštěva 
umožněna i mimo plánované termíny výstav, vždy ale     
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě 
nejméně s dvoudenním předstihem.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

   739  069  271 

   720  4 1 1  8 16

spzs@centrum.cz

spzs.sweb.cz

facebook.com/spzsvimperk

Podporují nás:péčí Stifterova pošumavského železničního
spolku Vimperk

AKTUÁLNĚ

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA
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Oznámení o veřejných dnech
                                                                  
    

Nejbližší den otevřených dveří depozitáře 
a spolkového  muzea  jest  přichystán  na 
Velikonoce

14.–16. IV. 2017 vždy od 10:00 do 16:00.

Dny otevřených dveří budou speciálně 
zaměřené na železnici a železniční   

modely všech druhů a měřítek. 

V pátek 14. IV. bude u železničního muzea      
od 19:00 nachystáno jarní kino s promítáním 
pohádek a filmu Přednosta stanice – akce se 
koná i za deště.

Další tematické akce a dny otevřených dveří jsou 
plánovány po celé léto a podzim 2017 – budou průběžně 
prezentovány prostřednictvím webových stránek 
www.spzs.sweb.cz, nádražního rozhlasu nebo pomocí 
spolkových důvěrníků a jim svěřených nástěnek            
v šumavských stanicích. 

V hlavní turistické sezóně (červenec, srpen) je návštěva 
umožněna i mimo plánované termíny výstav, vždy ale     
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě 
nejméně s dvoudenním předstihem.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

   

Podporují nás:

   

 

Z historie železnic na Šumavě

Železniční tratě dělí Šumavu na několik částí, přičemž každá 

je hezčí než ta druhá.

 „Rušnějšího života v tom odlehlém lesním tichém kraji 

horském, kde hlasu zpěvného ptactva zřídka jen uslyšíš, přibylo 

postavením železnice. Zavedením železniční dopravy utichl hluk na 

Zlaté stezce, utichl zpěv soumarů a práskání biče. Nastalo syčení páry 

a hvizd strojů”, stojí v kronice železniční stanice Kubova Huť. 

Zápis psaný přednostou za chladného šumavského večera        

se zmiňuje o jednom z důvodů zániku dosavadních poměrů... 

 Právě jižní Čechy, potažmo Rakousko-Uhersko,          

se mohly pochlubit první veřejnou železnicí na evropském 

kontinentu. Již v roce 1828 byla totiž postavena první část 

koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Kerschbaumu, 

odkud byla roku 1832 dovedena až do Lince. Právě touto 

stavbou nasalo období, kdy se tisícileté obchodní stezky údolími 

horských masivů Šumavy a Novohradských hor začaly opouštět 

a zboží překládat na železnici. První parostrojní železnice se na 

území jižních a jihozápadních Čech začaly následně objevovat    

v průběhu 60. let 19. století. Konkrétně se jednalo o dráhu        

z Bavorska přes Domažlice dále na Plzeň a Prahu v roce 1861, 

dále mezi lety 1868–1871 byly předány provozu obě větve 

Dráhy císaře Františka Josefa vedoucí z Vídně a dělící se            

v Českých Velenicích na větev přes České Budějovice do Chebu 

a rameno vedoucí do Prahy. Také v roce 1871 byla přestavěna 

původní koněspřežka do Lince na parostrojní dráhu. Poslední 

hlavní dráha protínající šumavské pohoří vznikla v roku 1877,   

ta spojila obdivuhodnými náspy, zářezy a tunely Plzeň přes 

Klatovy a Železnou Rudu s bavorským Plattlingem. 

 Tímto byla vybudována základní síť hlavních tratí, jež 

vytvořily vhodné podmínky pro zahuštění sítě drahami nižších 

řádů – lokálkami. Jejich vznik si musel ale počkat na vydání 

speciálního zákonu, který podporoval právě zavádění tratí         

i do hospodářsky méně rozvinutých lokalit v závěru 80. let      

19. století. 

  

Jak se k nám dostanete?

 Železniční muzeum a depozitář „Lampárna”  sídlí 

na vlakovém nádraží Vimperk v bývalém nákladním 

skladišti  v těsné blízkosti výpravní budovy na GPS adrese: 

49. 0553442N, 13. 7914700E.

 Areál nádraží s dostatečným počtem parkovacích  

míst těsně přiléhá k silnici II/145 České Budějovice – 

Kašperské Hory. Ze směru Strakonice lze využít 

komunikaci I/4 Praha – Strážný.

Přijeďte lokálkou! 

 Dobře víme, že nejlepší způsob dopravy nejen    

po Šumavě je vždy vlakem. Nasedněte a přijeďte 

železným ořem odkudkoliv, kam prozíravý předek zavedl 

pár stříbrných kolejnic. Město Vimperk leží na železniční 

trati č. 198 v malebném údolí Volyňky. Vlakem se sem 

dostanete ze Strakonic za rovnou hodinu, z Českých 

Budějovic po 125 minutách a z Plzně ještě o 2 minuty navíc. 

Věřte, že vám zbyde ještě dost času vychutnat si místní 

krásnou přírodu, zámek i jiné městské památky nebo dobré 

jídlo a unikátní chuť zdejšího piva.  

 

   

 

 Následně v poslední dekádě 19. století tak mohly být 

v rychlém sledu i do chudých lokalit Šumavy a jejího podhůří 

zavedeny dráhy vycházející z Rybníka, Českých Budějovic, 

Dívčic, Číčenic, Strakonic nebo Horažďovic. Jako první byla 

postavena již roku 1891 lokální železnice z Českých 

Budějovic do Želnavy, Rok 1893 přinesl zprovoznění tratí 

Strakonice – Vimperk a Číčenice – Prachatice. O dva roky 

později byla vybudována dráha z Dívčic do Netolic a roku 

1899 spojila železnice město Prachatice s Volary a Lenorou,  

o rok později se z Lenory rozjely vlaky přes Kubovu Huť do 

Vimperka. Ještě zbývalo počkat 10 let na dokončení 

šumavské železniční sítě dráhou z Volar přes Černý Kříž do 

Pasova s odbočkou Černý Kříž – Želnava. Stalo se tak v roce 

1910. Neměli bychom ale zapomínat ještě na jednu dráhu,  

ta se řadí v Čechách téměř k těm úplně posledním 

vybudovaným před první světovou válkou. I když její zrod 

trval nejdéle, přinesl s sebou výrazný pokrok v podobě 

náhrady černého uhlí, páry a kouře lacinou elektřinou           

z Vltavy. Elektrická dráha Rybník – Lipno nad Vltavou 

zprovozněná roku 1911 se stala teprve druhou 

elektri�kovanou železnicí v Rakousku-Uhersku.

 I když se šumavské lokálky za více než století jejich 

provozu změnily k nepoznání v důsledku prudkých 

politických a hospodářských zvratů, jejich vlaky odvážely    

po celé generace dřevěné bohatství zdejších hor, a potom 

samy jednu celou generaci a národnost navždy vystěhovaly   

z jejich obydlí a krajiny, stále zde železnice plní 

nenahraditelnou roli, která nespojuje jen vzdálenosti mezi 

lidmi.

...další zajímavosti ze světa kolejí ztracených v bahně rašelinišť 

a vlaků zmizelých v přítmí pralesních hvozdů na tebe, milý 

návštěvníku, čekají ve spolkové „Lampárně”!

  

Stifterův pošumavský železniční
spolek Vimperk

AKTUÁLNĚ

Lampárna
depozitář historie 
železnic na Šumavě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.–16. IV. 2017 vždy od 10:00 do 16:00

Velikonoční tematické zaměření na železniční 
modely všech druhů a měřítek

- expozice železničních modelů a zahradní železnice
- možnost digitálního a analogového ovládání 
  vlakové soupravy

- ukázka osobní pokladny z 50. let 20. století
- výstava nářadí a mechanismů traťového hospodářství
- ukázky sdělovací a zabezpečovací techniky
- odborný výklad o historii jihočeských železnic 
  a exponátech v depozitáři 

BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENO:

Jarní kino na nádraží s projekcí pohádek 
a filmu Přednosta stanice

Pátek 14. IV. 2017 od 19:00 u „Lampárny”

V případě deště se akce přesouvá pod krytý peron

péčí Stifterova pošumavského 

- jízdy modelů měřítek TT, H0 
- drážní fotokoutek s možností 
  vyfotografování Polaroidem

- dopravní kancelář ze 70. let 20. století
- spěšninová a zavazadlová pokladna
- pracoviště lampárny
- prodej upomínkových předmětů 
  a literatury se železniční tematikou
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„LAMPÁRNA”

Pro více informací nás 
neváhejte kontaktovat:

      739  069  271

spzs@centrum.cz
spzs.sweb.cz
facebook.com/spzsvimperk

720  411  816

Podporují nás:

vstupné dobrovolné

železničního spolku Vimperk

VIMPERK

739  069  271 
 720  411  816

spzs@centrum.cz
spzs.sweb.cz
facebook.com/spzsvimperk

Spolkový depozitář a muzeum se nachází
v bývalém skladišti na nádraží Vimperk.

Lampárna
depozitář historie 
železnic na Šumavě

ŽELEZNIČNÍ FOTOKOUTEK

FOCENÍ POLAROIDEM

FOTOGRAFIE 50 Kč

péčí Stifterova pošumavského 
železničního spolku Vimperk

Lákají vás drsné dálky? Tak přijeďte na lokálky!
                                                                  
    Železniční depozitář a spolkové muzeum ve Vimperku 

vybudoval a provozuje Stifterův pošumavský železniční 

spolek a to přímo v historickém magacínu (skladišti) z roku 

1893. Ten se nachází přímo v železniční stanici Vimperk        

u manipulační koleje č. 3 pouhých 47 kroků od výpravní 

budovy směrem k Boubínu. 

   Depozitář je umístěn v autentické budově z doby vzniku 

tratě, která tudíž existuje již třetí století. V roce 2016 prošel 

objekt renovací, kterou členové a příznivci spolku provedli 

vlastními silami (čti: rukama), a to při maximální snaze          

o zachování původnosti většiny historických prvků. Exteriér je 

nadto průběžně doplňován historickými artefakty              

a edukačními exponáty, z nichž část byla použita ve filmu 

Alois Nebel z roku 2011. Interiér depozitáře má muzejní         

a badatelský charakter, přičemž jsou v něm skloubeny jak 

sběratelské, tak spolkové aktivity.

   Návštěvník vstupuje do muzea přes osobní pokladnu 

zařízenou ve stylu Československých státních drah z 50. let 

20. století, míjí vybavení traťového hospodářství a vstupuje 

do hlavní místnosti. Nejvíce exponátů obsahuje dopravní 

kancelář šumavské lokálky z éry 60.–70. let Jihozápadní 

dráhy ČSD. Další místnost nabízí sbírku technických přístrojů 

z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky. Expozice je 

vybavena také úsekem odbavování spěšnin s historickou 

váhou, neméně důležitou součástí je i ukázka pracoviště 

lampárny. Součástí muzea je prodejna železničních 

upomínkových předmětů, literatury a šumavských suvenýrů.

Lampárna
depozitář historie 
železnic na Šumavě

OTEVŘENO

srdečně vás zveme 
na prohlídku

péčí Stifterova pošumavského 
železničního spolku Vimperk

Lampárna
depozitář historie 
železnic na Šumavě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. III – 1. IV. 2017 vždy od 10:00 do 16:00

- expozice železničních modelů

- možnost digitálního a analogového ovládání 

  vlakové soupravy

- ukázka osobní pokladny z 50. let 20. století

- výstava nářadí traťového hospodářství

- ukázky sdělovací a zabezpečovací techniky

- možnost komentované prohlídky depozitáře

  a výklad o historii železnic 

BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENO:

péčí Stifterova pošumavského 

- jízdy modelů měřítek TT, H0 

- výstava železničních uniforem

- dopravní kancelář ze 70. let 20. století

- spěšninová a zavazadlová pokladna

- pracoviště lampárny

- prodej upomínkových předmětů 

  a literatury se železniční tematikou

P
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> VOLARY

„LAMPÁRNA”

Pro více informací nás 
neváhejte kontaktovat:

        

        spzs@centrum.cz

        facebook.com/spzsvimperk

720  411  816

Podporují nás:

vstupné dobrovolné

železničního spolku Vimperk

- VIMPERK -

Spolkový depozitář a muzeum se nachází
v bývalém skladišti na nádraží Vimperk.

MĚSTO VIMPERK

Lampárna
depozitář historie železnic

na Šumavě

bývalé skladiště
v železniční stanici Vimperk

Lákají vás drsné dálky? Tak přijeďte na lokálky!
                                                                  
    Železniční depozitář a spolkové muzeum ve Vimperku 

vybudoval a provozuje Stifterův pošumavský železniční 

spolek a to přímo v historickém magacínu (skladišti) z roku 

1893. Ten se nachází přímo v železniční stanici Vimperk        

u manipulační koleje č. 3 pouhých 47 kroků od výpravní 

budovy směrem k Boubínu. 

   Depozitář je umístěn v autentické budově z doby vzniku 

tratě, která tudíž existuje již třetí století. V roce 2016 prošel 

objekt renovací, kterou členové a příznivci spolku provedli 

vlastními silami (čti: rukama), a to při maximální snaze          

o zachování původnosti většiny historických prvků. Exteriér je 

nadto průběžně doplňován historickými artefakty              

a edukačními exponáty, z nichž část byla použita ve filmu 

Alois Nebel z roku 2011. Interiér depozitáře má muzejní         

a badatelský charakter, přičemž jsou v něm skloubeny jak 

sběratelské, tak spolkové aktivity.

   Návštěvník vstupuje do muzea přes osobní pokladnu 

zařízenou ve stylu Československých státních drah z 50. let 

20. století, míjí vybavení traťového hospodářství a vstupuje 

do hlavní místnosti. Nejvíce exponátů obsahuje dopravní 

kancelář šumavské lokálky z éry 60.–70. let Jihozápadní 

dráhy ČSD. Další místnost nabízí sbírku technických přístrojů 

z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky. Expozice je 

vybavena také úsekem odbavování spěšnin s historickou 

váhou, neméně důležitou součástí je i ukázka pracoviště 

lampárny. Součástí muzea je prodejna železničních 

upomínkových předmětů, literatury a šumavských suvenýrů.

                                                                  
    

Další tematické akce a dny otevřených dveří jsou 
plánovány po celé léto a podzim 2017 – budou průběžně 
prezentovány prostřednictvím webových stránek 
www.spzs.sweb.cz, nádražního rozhlasu nebo pomocí 
spolkových důvěrníků a jim svěřených nástěnek            
v šumavských stanicích. 

V hlavní turistické sezóně (červenec, srpen) je návštěva 
umožněna i mimo plánované termíny výstav, vždy ale     
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě 
nejméně s dvoudenním předstihem.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

   

   

Stifterův pošumavský železniční
spolek Vimperk

foto Stanislav Hubáček
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ERIC CLAPTON
dokumentární, Velká Británie, 2017, 135 min
režie Lili Fini Zanuck, hudba Gustavo Santaolalla  

LITERATURA 
O ŠUMAVĚ
přednáška Mgr. Mirky Fridrichové Kunešové
vstupné dobrovolné

VOJTA VIOLINIST
netradiční hudba hraná na nástroje z celého světa
koncert, vstupné 80 Kč

PLES DECHOVKY 
A MAŽORETEK

KONCERT KAPELY HARLEJ 
JARNÍ ROCK&POP TURNÉ 
host večera: skupina Sendwitch
vstupenky: Ticketstream nebo Bowlingbar v KD Cihelna 
Vimperk, vstupné 360 Kč

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA VIMPERKA

TOTÁLNÍ NASAZENÍ, 
JZLF, CELA PRO KLÁRKU

S LÁSKOU VINCENT 
animovaný / životopisný / krimi / drama, Velká Británie / 
Polsko / USA, 2017, 94 min
režie Dorota Kobiela, Hugh Welchman, scénář Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman 

DVANÁCT
drama, Rusko, 2007, 159 min
režie Nikita Michalkov, scénář Nikita Michalkov, Vladimir 
Moisejenko, Alexandr Novotockij-Vlasov

ŠKOLKA SLAVÍ 50 LET
Setkání současných a bývalých zaměstnanců MŠ 
Klostermannova.

SVĚT KOLEM NÁS
projekce pro školy POHÁDKOVÝ DEN VE VIMPERKU

Do našeho městečka zavítá král Václav V., Vydra zvaný. 
Začínáme slavnostním průvodem.
Podrobnosti na plakátech a webových stránkách MěKS.

HLEDÁ SE VIMPERK – DEBATA 
O AREÁLU LETNÍCH SPORTŮ
Jak by se areál měl jmenovat? Kudy by se do něj mohlo 
chodit? Jak areál oživit pro širokou veřejnost a udělat z něj 
žádané místo pro sport i odpočinek? Přijďte se s námi ptát! 
Debatu bude moderovat tým pod vedením Petra Návrata.

SANITY GUITAR DUO
Ivan Boreš a Vojtěch Vrtiška, oba žáci prof. Štěpána Raka
koncert, vstupné dobrovolné
 

ŠUMAVA LITERA: 
ALEŠ PALÁN A ŠUMAVŠTÍ POUSTEV-
NÍCI
beseda, autogramiáda, autorské čtení, vstupné dobrovolné

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská komedie s kriminální příchutí s Václavem 
Vydrou v hlavní roli.
divadelní představení, vstupné 350 Kč

KOLOWRATI
VII. díl z cyklu „Vimperské erbovní rody“. Přednáší               
Dr. Ladislav Čepička.
přednáška, vstupné dobrovolné

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
KAIROS II: J.O.B.
Svět jako jedna šachová partie. Ale kdo jsou hráči? Kdo 
hýbe figurkami? A co na to Josef Oldřich Beran?
divadelní představení

Kavárna Ve Skále

KD Cihelna MěKS

Hotel Zlatá hvězda

MěKS

Hotel Zlatá hvězda, Měks, u ZŠ TGM

MěKSKavárna Ve Skále

MěKS

KULTURNÍ PŘEHLED16 

MěKS – Kino Šumava

MěKS – Kino Šumava

MěKS

MěKS

Kavárna Ve Skále

Kavárna Ve Skále

KD Cihelna

MěKS – Kino Šumava

Kavárna Ve Skále
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KONCERT
komedie / drama / hudební, Francie / Itálie / Rumunsko / 
Belgie, 2009, 119 min
režie Radu Mihaileanu, scénář Radu Mihaileanu, Alain-Michel 
Blanc, Matthew Robbins 

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ
IV. díl z cyklu „Magické osmičky českých dějin“. Přednáší    
Dr. Ladislav Čepička.
vstupné dobrovolné

NEZNÁMÁ VÁLKA 
POD BOUBÍNEM
Roman Kozák o jedné epizodě, která provázela vznik 
republiky.
přednáška, vstupné dobrovolné

GREEN MONSTER, 
THE ATAVISTS, ROCKIN´ JACKALS

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ 
S PÍSNIČKOU
Odpolední taneční čaj jako poděkování 
maminkám a babičkám.
vstupné 50 Kč, ženy zdarma

ČARODĚJNICKÝ REJ 
Čarodějnické hry a hrátky, lampionový průvod, opékání 
špekáčků, v případě nepřízně počasí se akce koná v sále 
MěKS.

ŠUMAVA LITERA: 
ŠUMAVSKÉ PASTVINY – 
PUTOVÁNÍ PO SCHACHTEN
Martin Sichinger se vrací na místo činu.
beseda, vstupné dobrovolné

MěKS

Cukrárna Pod Zámkem

Letní divadlo Vodník

Kavárna Ve Skále

S LÁSKOU VINCENT  (17. 4. 2018) 

Celovečerní snímek o malíři Vincentu van Goghovi S láskou Vincent 
(Loving Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou 
pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen 
kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji 
řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci                  
z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. Slovy tvůrců 
by „rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“. 
Jedná se o první film svého druhu na světě. 

KINO

ERIC CLAPTON (3. 4. 2018)

Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní 
pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý 
dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn o vyprávění 
samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických i nově 
zaznamenaných rozhovorů. Divákům se naskytne možnost nahlédnout 
do Ericova osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho 
nejlepších koncertů a ze zákulisí, domácí videa, soukromé fotografie, 
dopisy a osobní zápisky z Ericova deníků. 

DVANÁCT (10. 4. 2018)

Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Příběh se ode-
hrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o 
osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčí-
ma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný televiz-
ní producent, člověk, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředi-
tel hřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost současného 
Ruska.
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KONCERT (24. 4. 2018)

Před třiceti lety byl Andrej Simoniovich Filipov, známý dirigent orches-
tru Bolšoje, vyhozen ze své pozice, protože se postavil za židovské 
hudebníky. Teď v divadle pouze uklízí. Při vytírání ředitelovy kanceláře 
se čirou náhodou dozví, že pařížský Chatelet Theater si přeje, aby 
současný orchestr zahrál v Paříži. Hlavou mu bleskne myšlenka, kte-
rou se rozhodne uskutečnit. Do Paříže pojede on se svým orchestrem! 
S přítelem houslistou začnou kontaktovat bývalé kolegy. Jsou ti však 
schopni po třiceti letech znovu hrát?

MěKS – Kino Šumava

Kavárna Ve Skále

Hotel Zlatá hvězda

DIVADÉLKO 
Z PYTLÍČKU: 
PRASEČÍ SLEČINKY 
Nedělní pohádka pro malé, větší i největší.
divadelní představení, vstupné dobrovolné

Cukrárna Pod Zámkem

MěKS
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ALEŠ PALÁN

A SETKÁNÍ 

SE ŠUMAVSKÝMI

POUSTEVNÍKY

KAVÁRNA VE SKÁLE
ÈTVRTEK 12. DUBNA 2018 - 19.00

autorské ètení, prodej knihy, autogramiáda, beseda
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od roku 1938 do roku 1945

KVH Gabreta, z.s. a obce Kvilda & Modrava 
Vás pod záštitou člena rady Jihočeského kraje Bc. Jiřího Švece

                  zvou na akci

Města Vimperk, Kašperské Hory a Hartmanice
poznají, že válka ještě nekončí...

ústupové boje na území Německa 
a Protektorátu Čechy a Morava pokračují 

 

Hostující kluby: KVH 16thad, KVH Kleist České Budějovice, Veteran Car Club Sturm, z. s., 
KVH Bergowci Plzeň, KVH plukovníka Fanty, KHZ při KVV České Budějovice

Kvilda – pátek 27. dubna 2018 /areál roty PS v centru obce/
▪ příjezd techniky a stavba táborů
▪ 19.00 hod. přednáška k tématu v obecním sále – Lukáš Smola z Volar
Kvilda – sobota 28. dubna 2018
▪ od 10.00 hod. prezentace 25. protiletadlového raketového pluku  

Strakonice, policie ČR, Horské služby ČR a klubů vojenské historie
▪ od 11.00 hod. pietní akt u pomníku ,,Neznámého vojína“
▪ od 13.00 hod. bojová ukázka událostí z roku 1938
▪ od 15.00 hod. bojová ukázka událostí z roku 1945
▪  od 16.00 hod. k tanci a poslechu s kapelou BRNKY BOYS
▪  od 17.00 hod. ukázka bojové techniky v okolí Modravy

Vimperk (náměstí) – pondělí 30. dubna 2018 
▪ od 10.00–12.00 hod. 
▪ ukázka bojové techniky, přednáška k tématu

Kašperské Hory (náměstí) – úterý 1. května 2018 
▪ od 15.00–17.00 hod. 
▪ ukázka bojové techniky, přednáška k tématu

Hartmanice (náměstí) – úterý 1. května 2018 
▪ od 17.00–19.00 hod. 
▪ ukázka bojové techniky, přednáška k tématu
(časy orientační)

Info: Václav Vostradovský, tel. +420 724 192 150, vostradovsky@seznam.cz 

Sponzoři a partneři akce: Krajský úřad – Jihočeský kraj, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, Policie ČR, Horská služba ČR o. p. s., Obec Modrava, Obec Kvilda, SDH Borová Lada, Kvilda – pí. Vostradovská, 
Aperthotel Teddy Kvilda, Potraviny Kvilda – pí. Nahodilová, Agro farma Kvilda – pí. Tichotová, KOVO RYNEŠ strojírenská výroba Volyně, Elektro Vácha s. r. o. – Buk u Husince, Technické služby p. Kučera Vimperk, DYBS 
spol. s. r. o. Plzeň, STAVTECH CZ s. r. o. Plzeň

Partneři akce: Město Vimperk, Hotel Zlatá Hvězda Vimperk, Město Kašperské Hory, Hostinec Štampach Stachy, Město Hartmanice, 
Hotel Vintíř Hartmanice

Šumava

25. protiletadlový 
raketový pluk

Strakonice

STAVTECH CZ s.r.o.
Náhradní díly pro stavební stroje.

tel.: 731 723 592
www.kvilda.org

Mediální partneři: Radio Blaník, Rado Faktor, DENÍK, Sumava Net a Sumava.eu  

 

 
 
 
 
 
 
  

úterý 
24. dubna 

Úklid Rokle a 
Hrabického okruhu 

Sraz na parkovišti na 
konci ulice K Rokli 
od 09.00 hodin 

S sebou si vezměte malou svačinu, 
pracovní oděv, vhodnou obuv a 
dobrou náladu :-D 
 
Kontaktní osoba: 
Jakub Hromas, ZO ČSOP Šumava 
777 812 835, www.csopsumava.cz 
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Senioři v knihovně
Zajímavá byla pro členy Se-

nior klubu Vimperk návštěva 
Městské knihovny, která se 
uskutečnila 22. března v dopo-
ledních hodinách. Knihovnice 
Mgr. Jitka Přibylová seznámila 
přítomné s kolegyněmi, prosto-
rami knihovny, prací knihovnic 
a s řadou novinek. A tak senioři, 
přestože navštěvují knihovnu za 

účelem výpůjček, zjistili, že po-
dané informace doposud nezna-
li. Patří mezi ně nově: e-výpůjčky, 
internetový katalog či rezervace 
knih osobně nebo e-mailem, 
a jiné. Návštěva knihovny byla 
pro seniory příjemně stráveným 
dopolednem, za což patří Mgr. 
Jitce Přibylové velký dík.

Jaroslav Pomezný 

„Rendez-vous“ 
Velice zajímavé bylo březno-

vé „Rendez-vous“, které se ko-
nalo 13. března ve vimperské 
Městské knihovně v oddělení 
pro dospělé. Na dostaveníčko 
se čtenáři zavítal spisovatel 
Ivo Stehlík z Volar, spoluautor 
a vydavatel knihy „Šumava do-
movem“, se svými hosty Ma-
rianou a Václavem Stránskými 
z Bohumilic, kteří jsou stejně 
jako on na Šumavě doma. Kni-

ha „Šumava domovem“ nabízí 
mimo jiné pohledy třiceti sedmi 
obyvatel Šumavy nejrůznějších 
profesí na soužití lidí s místní 
přírodou, které spojuje láska 
k domovu a nespoutané příro-
dě. Spisovatel doprovodil své 
vyprávění vzpomínkami o tom, 
jak kniha vznikala, promítáním 
velkoplošných fotografií, které 
jsou součástí knihy.

Jaroslav Pomezný 

Otevřená Slunečnice
U příležitosti III. výročí své 

činnosti uspořádal vimperský 
Spolek Slunečnice, poskyto-
vatel sociálně terapeutických 
služeb osobám se zdravotním, 
mentálním a kombinovaným 
postižením, v úterý 27. března 
od 9 do 16 hodin ve svém sídle 
v ulici 1. máje 74 v prvním pat-
ře „Den otevřených dveří“. Pro 
návštěvníky byla připravena 
prohlídka rozšířených prostor 
včetně nově zřízené edukační 

místnosti, prezentace spol-
ku a poskytovaných služeb 
na interaktivní tabuli, ukázka 
zahradní a užitkové keramiky 
vyrobené klienty spolku a pro-
dejní výstava velikonočních 
a zahradních dekorací. Spolek 
Slunečnice také prezentuje 
svoji vysoce záslužnou čin-
nost na akcích a výstavách ve 
vimperském a prachatickém 
regionu.

Jaroslav Pomezný
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Noc s Andersenem

Letošní jedenácté Noci s An-
dersenem ve Vimperku se zú-
častnilo 19 přihlášených dětí, 
10 skautů a 4 dospělí. Za téma 
jsme zvolili 80. výročí vzniku 
Rychlých šípů a celá Noc se 
nesla v tomto duchu. Navštívili 
jsme skautskou klubovnu, do-
zvěděli se mnoho zajímavostí 
o činnosti skautů, zpívali jsme 
při kytaře a zahráli si řadu no-
vých her. Program pokračo-

val až do půlnoci. Děti plnily 
bobříky a z vyluštěné tajenky 
se dozvěděly, kde se ukrývá 
Tleskačův vynález – létající 
kolo. Pomocí indicií pak nalez-
ly i ježka v kleci. Každý si podle 
svého návrhu vyrobil na památ-
ku srdíčko. Na karimatky mezi 
regály děti ulehly až v ranních 
hodinách.

Eva Buryánová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Velikonoční tvoření 
S netradiční výtvarnou tech-

nikou „vintage dekor“ s použitím 
3D barvy se seznámily v úterý 
13. března na velikonočním 
tvoření členky Senior klubu, 
které připravilo město Vimperk. 

V Komunitním centru pod vede-
ním Vlasty Chrstošové a Věry 
Půbalové zdobily velikonoční 
kraslice, které poslouží k výzdo-
bě svátečního stolu nebo bytu. 

Jaroslav Pomezný

Pečovatelská služba Oblastní 
charity Vimperk v roce 2018

Těm, kdo si kladou otázku, 
co vlastně poskytuje pečova-
telská služba, chceme připo-
menout, jaké služby můžeme 
nabídnout. 

Po celý rok denně od pon-
dělí do neděle (včetně svátků) 
zajišťujeme dovážku oběda 
do domácností, pomáháme 
naservírovat stravu, pomá-
háme s podáváním stravy 
i s umytím nádobí. Také po-
máháme s hygienou těla, 
včetně mytí vlasů i jejich 
úpravy. Podle přání nakoupí-
me, a to v obchodě, kde si to 
klient přeje. Mezi další naše 
činnosti patří úklid domácnos-
ti. Vytřeme, vyluxujeme, utře-
me prach, umyjeme koupelnu 
a WC, umyjeme okna. Dále 
zajišťujeme dopravu a dopro-
vod k lékaři, ke kadeřnici, na 
nákupy, pomůžeme vyřídit si 
úřední záležitosti, apod.

Stane se někdy, že potřebu-
jete pomoc při dohledu o oso-
bu blízkou, o kterou pečujete? 
U naší pečovatelské služby si 
lze domluvit i tuto službu.

Naším cílem je umožnit uži-
vatelům pohyb ve svém domá-
cím prostředí i při ztrátě soběs-
tačnosti v základních životních 
dovednostech.

Kromě těchto základních čin-
ností nabízíme také různé dal-
ší akce pro naše klienty, které 
jim pomohou udržovat sociální 
kontakty, rozvíjet své zájmy, 
nebo se něco zajímavého do-
zvědět. 

Navazujeme letos na před-
nášky z roku 2017 s Mgr. Ro-
manem Hajníkem. Dne 7. února 
a 7. března 2018 nám při promí-
tání starých fotografií pan Haj-
ník poutavě vyprávěl o našem 
městě. Další pokračování nám 
přislíbil na duben.

27. března 2018 jsme se se-
šli s našimi klienty a navodili si 
velikonoční atmosféru. Barvili 
jsme vajíčka a posléze aran-
žovali velikonoční výzdobu. 
K tomu jsme zakousli beránka 
s kávou či čajem. 

Naše klienty máme rády. Po-
vídáme si s nimi, rády se s nimi 
setkáváme při našich akcích.

V případě zájmu o naše služ-
by nás můžete kontaktovat na 
telefonních číslech: 

605 022 378, 728 545 536     
(pečovatelky)
731 402 992 
(vedoucí služby)

Libuše Benešová 
za kolektiv pečovatelek

Nové expozice Muzea 
Vimperska

V době, kdy kopec nad 
Vimperkem opanovala zima 
a mráz, ve zdech zámku na-
opak horečně tepala práce na 
dokončení druhé fáze projek-
tové dokumentace pro obnovu 
Horního zámku, známé pod 
názvem Probouzení zimní-
ho zámku. Součástí projek-
tové dokumentace jsou také 
podrobné scénáře připravo-
vaných expozic Muzea Vim-
perska, které je začleněno ve 
správě zámku. Na přípravě 
scénářů jednotlivých expozic 
pracoval celý kurátorský tým 
a nyní vás můžeme s rados-
tí začít seznamovat s tím, co 
v muzeu chystáme po otevření 
v roce 2021. Začneme již tento 
měsíc ve druhém patře jižního 
křídla, kde návštěvník vstoupí 
do obnovené řady barokních 
pokojů, která už nebude ani 
zdaleka připomínat dvě dese-
tiletí opuštěné prázdné byty 
vyklizené svými původními 
obyvateli. Pojďme si předsta-
vit, co uvidí návštěvník, když 
vstoupí do již hotové expozice. 
Jako první jej čeká místnost 
s Vimperkem vpravdě spojená, 
a sice Zlatá stezka, která na-
hradí v loňském roce převzaté 
minimuzeum Zlaté stezky.

Jelikož jsme v moderním mu-
zeu, nemusí se návštěvník obá-
vat, že by jej odradila výstava 
spočívající jen v přehršli textu 
na panelech. Během tvorby lib-
reta autoři pracovali se všemi 
povrchy místností, a tak Zlatou 
stezku náš návštěvník najde 

na podlaze, na stěnách i ve 
vitrínách samotných! Dozví se 
o tom, kterak vimperská větev 
Zlaté stezky přinášela do kraje 
nové osídlení, v jakém ročním 
období se nejčastěji používala 
a kdo to byli soumaři. Dojde i na 
to, jakou Zlatá stezka sehrála 
roli v dobách válečných. Zjistí 
více, jak probíhal její průzkum 
a kudy procházela. Zlatá stezka 
nebyla jen o pohybu zboží, ale 
s prosperitou přichází také po-
stupné osidlování kraje, klučení 
lesů, sklářství a rýžování zlata. 
To vše si bude návštěvník moct 
přiblížit a průvodcem do minu-
losti mu budou archeologické 
nálezy, které jsou tím nejpra-
vějším svědkem minulých dob, 
do kterých Zlatou stezkou vkro-
číme.

V expozici myslíme také na 
dětské návštěvníky. Ostatně, 
členkou kurátorského týmu 
byla od počátku práce také 
naše zámecká edukátorka, 
která s námi spolupracovala 
na všech edukačních progra-
mech, které jste měli možnost 
na zámku od roku 2015 zažít, 
takže vimperský středověk, 
Zlatá stezka i ostatní expozice 
překvapí nejednoho hravého 
návštěvníka.

Těšíte se s námi na Muzeum 
Vimperska v novém?

Autory této expozice jsou 
Vojtěch Brož a Jiří Havlice.

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk

foto Stanislav Hubáček
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Vítěz soutěže Hamé super 
střelec 2017/2018 Ondřej Mánek: 
Jsem jediný biatlonista na škole                  
ve Vimperku 

Co říkáte na to, že jste vy-
hrál tuto speciální prémii?

Musím říct, že jsem překva-
pený, protože prostor, kde tré-
nuji střelbu, je opravdu mizerný 
a skoro bych tomu ani neříkal 
střelnice, spíš taková louka, na 
které jsou terče, ale o to vět-
ší mám radost, že mi to letos 
takhle pěkně vyšlo. Určitě jsem 
nadšený.

Skloubit školu a sport asi 
musí být dost náročné. Jak 
vypadá váš běžný tréninkový 
týden?

Už druhým rokem chodím na 
Sportovní Gymnázium u nás 
ve Vimperku, kde se potkávám       
s celou řadou nadaných spor-
tovců. Na škole máme 4 spor-
tovní odvětví – běžecké lyžo-
vání, snowboarding, cyklistiku 
a teď nedávno zavedli i biatlon, 
pod kterým jsem bohužel, bo-
hudík jen já. Neměnil bych, 
protože individuální plán, který 
naše škola nabízí, je skvělý a 
všichni učitelé, až na výjimku, 
mi vycházejí vstříc. Můj spor-
tovní týden probíhá asi tak, že 
v pondělí máme ve škole kon-
zultace, na kterých musím být 
přítomen, a pak si celý týden 
dělám podle sebe. Když mám 
dopolední trénink, většinou jdu 
do školy na jednu hodinu, nebo 
vůbec, ale za tuhle zimu jsem 
byl součástí dopoledních tré-
ninků jen minimálně. Jsem je-
diný biatlonista na škole, takže 
většinu času trávím s lyžaři ze 
Ski klubu Šumava, kde to pro 
mě není úplně optimální, pro-
tože střelnice ve sportovním 
areálu Vodník pořád schází a 
už se tu asi nikdy nevybuduje 
dobré zázemí. Pokud ano, už to 
nebude pro mě. Dalo by se říct, 
že střílím na vlastní pěst. 80 % 
mých střeleckých tréninků jsou 
s taťkou, který se mnou jezdí 
střílet ve svém volném čase, 
a jelikož je hodně vytížený
z práce, na střelnici se dosta-
nu maximálně jednou, když 
to vyjde dobře, tak dvakrát                    
v týdnu. Letošní zimu jsem se 
vždycky týden před závodem 
připravoval v Jablonci nad Ni-
sou, kde jsem také zařazen ve 
sportovním centru mládeže a 
mám tam hodně přátel. Doce-

la poctivě dělám tzv. „suchou 
střelbu“, které věnuji každý den 
minimálně 25–30 minut.

Máte nějaký biatlonový 
vzor?

Myslím, že každý mladý zá-
vodník má svůj sportovní vzor, 
ani u mě tomu není jinak. V le-
tošní sezoně docela postrádám 
Gábi Koukalovou. Přestože vý-
sledky české reprezentace jsou 
skvělé, Gabča mi tam chybí. 
Na jaře 2017 jsme se potkali             
v Budíkově, kde jsem si nechá-
val dělat před sezonou novou 
pažbu po přechodu z kategorie 
Dorostu A, prohodili jsme pár 
slov, ale myslím, že naše první 
setkání proběhlo v Ramsau asi 
4 roky zpátky, když jsem byl 
poprvé na Dachsteinu. To byly 
moje začátky v biatlonu a od té 
doby je Gábina můj vzor. Dále 
mezi mé oblíbené závodníky 
patří Michal Krčmář, se kte-
rým se doufám uvidím někdy                
i u nás na Šumavě, Ze světo-
vých závodníků mám nejraději 
Nory Bø, sympatičtější je mi 
mladší Johannes. 

Od kdy se vůbec věnujete 
biatlonu a proč jste si vůbec 
zvolil tento sport?

Biatlonu se věnuji od 12 let, 
tedy 4 roky. S vidinou biatlonu 
přišel děda, který mě často ví-
dal, jak střílím lukem nebo kuší 
na zahradě do terčů. Když 
jsem byl menší, pořád jsem si 
vyráběl nebo kupoval zbraně 
ze dřeva, inspirované různými 
filmy, třeba Letopisy Narnie či 
Avatar. V jednu chvíli jsme  měli 
v garáži třeba i 10 luků, teď mě 
v tom trochu nahradila mladší 
sestra, která chce taky začít       
s biatlonem, ale je ještě malá 
a Stayerka po mně je jí zatím 
velká, ale teď v Novém Městě 
na Moravě jí rodiče koupili paž-
ní řemen, tak měla velkou ra-
dost.  Když jsem zrovna doma, 
většinou se spolu koukáme na 
biatlonové závody. K biatlo-
nu mě dostaly velké úspěchy, 
které reprezentace posledních 
5 let předvádí. Od 3 let jezdím 
na běžkách, snažím se kombi-
novat oba dva sporty, ale letos 
to moc nešlo. Hodně závodů se 
krylo a taky jsem byl asi 14 dní 

úplně mimo trénink, kdy jsem 
se vypořádával s nemocí. Příští 
rok bych se ale chtěl účastnit 
více závodů v klasickém lyžo-
vání, protože loňskou sezonu 
se mi dokonce povedlo zvítězit 
v obou dvou žebříčkách – biat-
lonovém i běžeckém.

Jaký je váš dosavadní nej-
větší biatlonový úspěch?

Je to těžké takhle hodnotit, 
protože jsem neměl možnost 
závodit na mistrovství světa 
dorostenců v Estonsku. Bude 
to asi letošní závod v Harra-
chově, kde jsem dal čtyři nuly, 
což pro mě byl suprový střelec-
ký výsledek, nebo také závody     
v Polském Koscielisku v loňské 
sezoně, či teď závody olympij-
ských nadějí v Letohradě.

Co se vám nejvíce líbí        
na biatlonu?

Na biatlonu mám rád, že si 
na podložce odpočinu. První 
kolo se většinou nejezdí tak 
rychle, protože se odpočívá 
před střelbou. Dále mám rád 
poslední položky v kontaktních 
závodech, protože tam se vět-
šinou závod rozhoduje a já se 
pravidelně snažím na tuto po-
ložku nejvíce soustředit, takže 
většinou pořadí sestřelování 
terčů, kvůli větší koncentraci.

Vyhrál jste roční prémii 
produktů od Hamé. Před-
pokládám, že znáte její vý-

robky, jaké vám třeba nejvíc 
chutnají?

Ano, většinu výrobků znám, 
nejraději mám jahodový džem 
(méně sladký), nebo EasyFruit 
přesnídávky, které jsou nezbyt-
ností na každé mé závody. 

Už víte, co uděláte s vý-
hrou?

Nejpravděpodobnější je, že 
něco málo si necháme doma, 
něco vezmu třídní učitelce, 
protože se snaží mi ve všem 
pomáhat, a pak samozřejmě 
oběma babičkám s dědou.

Jak je vlastně kvalitní 
střelba v biatlonu důležitá?

V letošní sezoně pro mě byla 
dobrá střelba klíčová, protože 
běžecky mi to jako prvoročá-
kovi se zbraní na zádech moc 
nejezdilo. A za sebe mohu říct, 
že po čisté střelbě jedete jinak, 
než když na stavu necháte ne-
sestřelené terče.

Kam byste to chtěl v biat-
lonu dotáhnout? Do repre-
zentace nebo třeba k světo-
vým medailím?

Je to dlouhá cesta, nevím, co 
bude. Všechny sportovní sny 
nebo vidiny do budoucnosti, 
které mám, si nechávám pro 
sebe.

Petr Kopáček

Ondřej Mánek (16)

škola: Sportovní Gymnázium Ve Vimperku

trenéři: Aleš Lejsek, Zbyněk Pavlásek

koníčky: Rád jezdím na kolečkových lyžích, mezi mé další 
oblíbené aktivity patří focení nebo natáčení pro různé účely. 
Baví mě práce na počítači v různých  editorech, ať už videí, nebo 
fotografií. Na zimě mám nejradši dny, kdy svítí slunce a můžu 
s někým vyrazit aspoň na dvouhodinový výlet, protože během 
něho toho proberete opravdu mnohem víc, než v kavárně u čaje. 
Přes léto mě moc nebaví jezdit na silničním kole dlouhé etapy, 
naposled jsem byl na cyklopuťáku v Cortině (Itálie) a rok poté 
v Ramsau, od té doby jsem si řekl, že už na žádnou takovouhle 
akci nechci. (smích)
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TJ Šumavan Vimperk, z. s., vyhrál 
zimní ligu v tréninkovém centru 
SK Dynama České Budějovice

V sobotu 17. března 2018 
proběhlo v Českých Budějovi-
cích, v tréninkovém centru SK 
Dynama České Budějovice, 
druhé finálové kolo mladších 
žáků, respektive ročníků 2005 
a mladších. Do první finálové 
pětice se probojoval i vimper-
ský Šumavan a po prvním finá-
lovém kole byl na třetím místě 
se šesti body. První byl průběž-
ně FC Písek a druhé SK Dyna-
mo České Budějovice. Ovšem 
v druhém kole Šumavan porazil 
všechny soupeře a nakonec se 
radoval z celkového prvenství, 
což je obrovský úspěch v nej-
silnější fotbalové konkurenci na 
jihu Čech.

 
Hodnocení trenéra Jaro-

slava Uhlíka:

„V této nejsilnější konkurenci 
jsme měli původně za cíl do-
stat se do finálové pětky a pak 
být podle možností do třetího 
místa. Vždyť FC Písek, SK Dy-
namo České Budějovice, SKP 
České Budějovice, FK Tatran 
Prachatice, 1. FK Příbram hrají 
v této kategorii 1. ligu mladších 
žáků a my „jen“ krajský přebor, 
který průběžně v polovině se-
zony vedeme. Ligu nemůžeme 
ve Vimperku hrát například 
kvůli tomu, že nemáme umělou 
trávu a nesplňujeme jiné poža-
davky Fotbalové asociace ČR.

Kluci, které trénuji od jejich 
čtyř let, již několikrát porazili 
třeba Spartu Praha, Slavii Pra-
ha nebo Viktorku Plzeň, na Eon 
Junior Cupu třeba i slavné AS 

Monaco. Dovoluji si ale tvrdit, 
že toto vítězství je zatím jejich 
největší úspěch, protože jsou 
kluci starší a konkurence se vy-
rovnává. Mám z nich obrovskou 
radost a děkuji jejich rodičům 
a prarodičům za skvělou spolu-
práci. Klukům přeji, ať jim chuť 
k fotbalu vydrží co nejdéle.“

 
Konečná tabulka „Zimní Wolf 

Ligy“ mladších žáků – trénin-
kové centrum mládeže Složiš-
tě České Budějovice, sobota         
17. 3. 2018:

1. TJ Šumavan Vimperk, z. s.

2. FC Písek, z. s.

3. SK Dynamo České Budě-
jovice, a. s.

4. SKP České Budějovice,     
z. s.

5. FK Junior Strakonice, z. s.

6.–10. FK Junior Prachatice, 
1. FK Příbram, TJ Loko České 
Budějovice, TJ Loko Veselí 
nad Lužnicí, TJ Hradiště

 
Sestava Šumavanu:
 
Petr Wolf, Samuel Schettini, 
Petr Švarc, Radek Juřík, Teo-
dor Pineau, Adam Kliment, Ja-
roslav Uhlík ml., Šimon Kecs-
kés, Jan Paletář, Petr Benda, 
Mikuláš Ludačka, Marek Sova, 
Jaroslav Chvosta, Filip Aleš

trenér: Jaroslav Uhlík st.

foto Jaroslav Uhlík st.

Domácí fotbalové zápasy jaro 
2018

So 31. 3. – 10.00
 
So 7. 4. – 15.00
 
Ne 8. 4. – 10.00
 
St 11. 4. – 17.00

St 18. 4. – 17.00
 
So 21. 4. – 10.00
 
So 21. 4. – 13.00
 
So 21. 4. – 15.00
 
Ne 22. 4. – 10.00
 
St 25. 4. – 17.00
 
Ne 29. 4. – 15.30
 
St 2. 5. – 17.00
 
So 5. 5. – 10.00
 
So 5. 5. – 13.00

So 5. 5. – 15.00
 
Ne 6. 5. – 10.00
 
St 9. 5. – 17.00
 
St 16. 5. – 17.00
 
So 19. 5. – 10.00
 
So 19. 5. – 13.00
 
So 19. 5. – 15.00
 
Ne 20. 5. – 10.00
 
St 23. 5. – 17.00
 
St 23. 5. – 17.00 

So 2. 6. – 10.00
 
So 2. 6. – 13.00
 
So 2. 6. – 15.00
 
Ne 3. 6. – 10.00
 
St 6. 6. – 17.00 

Ne 10. 6. – 13.30
 
So 16. 6. – 15.00 

Vimperk – Blatná    
KP žáci
Vimperk – Sedlec I.  
A muži
Vimperk – Volyně I.  
A dorost
Vimperk B, Vimperk C, Prachatice B  
OP ml. přípravka BC
Vimperk B – Stachy/Zdíkov  
OP ml. žáci B
Vimperk – Český Krumlov
KP žáci
Vimperk B – Prachatice B  
OP st. přípravka B
Vimperk – LOKO ČB I.  
A muži
Vimperk – Blatná I.  
A dorost
Vimperk B – Čkyně 
OP ml. žáci B
Vimperk, Č. Krumlov, Milevsko  
KP přípravky
Vimperk B, Čkyně, Vacov  
OP ml. přípravka B
Vimperk – Milevsko 
KP žáci
Vimperk B – Zdíkov/Stachy  
OP st. přípravka B
Vimperk – Vacov I. 
A muži
Vimperk – Vacov I. 
A dorost
Vimperk B, Vimperk C, Prachatice B  
OP ml. přípravka BC
Vimperk B, Netolice, Zdíkov/Stachy  
OP ml. přípravka B
Vimperk – Meteor Tábor
KP žáci
Vimperk B – Netolice
OP st. přípravka B
Vimperk – Bavorovice I. 
A muži
Vimperk – Poříčí I. 
A dorost
Vimperk B – Volary
OP ml. žáci B
Vimperk C, Strunkovice, Zdíkov/Stachy  
OP ml. přípravka C
Vimperk – Čtyři Dvory ČB
KP žáci
Vimperk B – Vacov
OP st. přípravka B
Vimperk – Strakonice I. 
A muži
 Vimperk – Vitějovice/Netolice I. 
A dorost
Vimperk B, Vimperk C, Prachatice B  
OP ml. přípravka BC
Vimperk, Písek, Strakonice, Táborsko  
KP přípravky
Vimperk – Blatná I.
A muži

Vimperské noviny 4/2018
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Sport očima 
Jaroslava Pomezného

ŠUMAVSKÝ SKI MARATON
Ideální sněhové podmín-

ky s teplotou až -15 stupňů 
Celsia provázely 33. ročník 
Šumavského Ski maratonu, 
který na tratích v okolí Kvildy 
za účasti více jak dvanácti set 
lyžařů z15 zemí Evropy po-
řádal vimperský Fischer Ski 
klub Šumava. Závody navíc 
po oba dny ztěžoval ledový 
vítr. V sobotu 24. února, kdy 
se běželo volnou technikou, 
byly na programu dětské zá-
vody na 1–5 km, Šumavská 
pohoda na 8 km a maraton na 
23 a 46 km. Závod na 46 km 
vyhrál rakouský lyžař Markus 
Rothberger (Salomon Racing 
Austria). V kategorii žen se  
z vítězství radovala Anna-
-Marie Hejná (Silvini Madhus 
team). Na „třiadvacítce“ zvítě-
zil Matyáš Albrecht (SKI Sokol 
Stachy) a rakouská běžkyně 
Sophie Schimpl (Adidas xc 
team). V neděli 25. února se do 
bílé stopy vydali klasici na 45 a 
23 km. V hlavním závodě 33. 
ročníku na 45 km zvítězil ně-
mecký závodník Florian Roh-
de (Atomic Leki Nordic Team), 
který navíc o 4 minuty překonal 
traťový rekord Jiřího Ročánka 
z roku 2013. V ženách zvítězi-
la Anna Kožíšková (Salomon-

-Atomic). Velmi dobře si vedla 
domácí závodnice Kateřina 
Mondlová (Fischer Ski klub), 
která skončila druhá. Trať 23 
km uběhl nejrychleji Luděk 
Šeller (Dukla Liberec) a v že-
nách Sophie Schimpl (Adidas 
xc team), která si tak ze Šuma-
vy odváží dvě vítězství. Sou-
těž „Šumavák tým“ a soudek 
pivního moku z vimperského 
pivovaru vyhráli „Žižkovský 
tygři B“. Skvělou atmosféru 
obou dnů završili fandící di-
váci hlasitým povzbuzování a 
potleskem.

Výborně si vedli lyžaři             
z Ficher Ski klubu Šumava 
na závodech Českého poháru 
dospělých a dorostu s meziná-
rodní účastí, které se konaly 
koncem února na severu Čech 
v Jablonci nad Nisou. V silně 
obsazené kategorii juniorů na 
15 km klasicky zvítězil Tomáš 
Kalivoda, druhý skončil Jiří 
Mánek. Úspěch vimperských 
lyžařů završili druhým místem 
klasicky mladší dorostenec 
Šimon Pavlásek a čtvrtým mís-
tem na 15 km klasikou starší 
dorostenec Jakub Švejda.

Úspěšný víkend mažoretek 
Klapeto

Ve dnech 24.–25. 3. děvča-
ta ze souboru Klapeto (fungu-
jícího pod ZŠ TGM Vimperk) 
soutěžila ve dvou kvalifikač-
ních kolech na MČR v ma-
žoretkovém sportu. V sobotu                    

v Hořicích a v neděli v Nýrsku. 
Tým se představil ve 21 sou-
těžních disciplínách a získal 
8× zlato, 6× stříbro, 5× bronz a 
2× 4. místo.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY:

 Hořice – 24. 3. 2018 
Natálie Uhříčková 
– 1. místo sólo pom junio 
Alice Grulichová 
– 4. místo sólo pom senio
Natálie Uhříčková, Alice Grulichová 
– 1. místo mix duo senio
Natálie Uhříčková, Alice Grulichová 
– 3. místo pom duo senio
 Nýrsko – 25. 3. 2018
Eliška Kubálková, Alice Grulichová, Kristýna Sovová, Kristýna 
Sedláčková, Natálie Uhříčková, Nela Fleišmanová 
– 2. místo pom mini senio
Eliška Kubálková, Alice Grulichová, Kristýna Sovová, Kristýna 
Sedláčková, Natálie Uhříčková, Nela Fleišmanová 
– 1. místo flag mini senio

Eliška Kubálková, Alice Grulichová, Kristýna Sovová, Kristýna 
Sedláčková, Natálie Uhříčková, Nela Fleišmanová 
– 1. místo baton mini senio
Natálie Uhříčková 
– 1. místo flag sólo junio 
Eliška Kubálková 
– 1. místo flag sólo senio
Nela Fleišmanová 
– 3. místo flag sólo senio
Kristýna Sovová, Kristýna Sedláčková, Eliška Kubálková 
– 2. místo baton trio senio
Kristýna Sovová, Kristýna Sedláčková, Eliška Kubálková 
– 2. místo flag trio senio
Nela Fleišmanová, Alice Grulichová, Natálie Uhříčková 
– 3. místo baton trio senio
Nela Fleišmanová, Alice Grulichová, Natálie Uhříčková 
– 4. místo flag trio senio
skupina classic kadetky 
– 1. místo
Anna Kotrlíková 
– 1. místo pom sólo kadet
kadetky baton mini formace 
– 1. místo
juniorky baton mini formace 
– 2. místo
Tereza Květoňová, Veronika Hrdličková 
– 2. místo pom duo junio
Sára Sládková 
– 3. místo baton sólo kadet
Adéla Tonkovičová 
– 2. místo baton sólo kadet
Ema Veselá, Le Mai 
– 3. místo baton duo kadet

Blahopřeji a držím palce v dalších kolech!
Alžběta Rückerová

foto na stránce Bedřich Kubálek
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Dům čp. 45 předměstí

Původně vcelku nenápadný 
dům čp. 45 na Pasovské ulici, 
jakých tam podél silnice vedou-
cí směrem ke čtvrti Mariahilf 
a dále k zemské hranici bylo 
jistě více, je doložen už v roce 
1777, kdy byl jeho majitelem 
Albrecht Gallus. Později se 
dostal do majetku rodiny Sip-
plovy (1840–1900) a v první 
polovině 20. století patřil Mül-
lerovým. Jak je patrno z do-
bových pohlednic, jednalo se 
původně o běžný jednopatro-
vý dům, patrně se šindelovou 
střechou, který jistě profitoval 
z polohy blízko Velkého mlýna 
(Großmühle), kde byla mimo 

jiné i pekárna. Někdy v prvním 
desetiletí 20. století byl celý 
objekt důkladně přestavěn 
v secesním stylu a  vyrostl do 
dvoupatrového, na svou dobu 
jistě moderního obytného 
domu. Počáteční výhodná po-
loha prakticky u silnice se (spo-
lečně se zanedbanou údržbou) 
postupně proměnila v nevýho-
du v souvislosti s houstnutím 
provozu v Pasovské ulici, kte-
rý významně zesílil od 90. let 
minulého století. Tehdy se také 
začaly objevovat první návrhy 
na rozšíření ulice, jejichž reali-
zaci dům nyní ustupuje a stane 
se už jen vzpomínkou.

> HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ < > STOPY STOLETÍ <

Dům čp. 45 dole vpravo od Velkého mlýna (s pilou) v 1. polovině 20. století, 
již po přestavbě.

Anina pila – kartáčovna na dobové pohlednici z roku 1899. 

Informace o akcích a aktivitách v rámci oslav výročí 
spojených s „osmičkovým rokem“ najdete na 

www.100let.vimperk.cz

Dům Výškovice čp. 17
Poměrně nápadný dům při 

silnici z Vimperka do Strakonic, 
nedaleko dnešní hranice města 
a dřívější hranice jazykové, byla 
v 19. století v provozu kartáčov-
na Franze Iglera (1850–1903), 
v pořadí 7. vimperského staros-
ty, která v roce 1898 měla 35 
zaměstnanců. Hlavním artiklem 
provozovny byla prkénka na vý-
robu kartáčů. Později se dům 
připomíná jako Vschetetschko-
va pila, koneckonců dřevo se 
tam zpracovávalo vždycky. 

Lokalita bývala místními kolem 
roku 1900 nazývána také La-
xenburg nebo Annina pila. V té 
době sem také mířili obyvatelé 
města, jimž se údolí Volyňky 
stalo oblíbeným výletním mis-
tem. I tento dům, jehož původní 
charakteristické střešní vikýře 
se později proměnily na obytné 
patro a který se z údolí zdá být 
mnohem mohutnější, bude za-
nedlouho patřit už jen minulosti. 

Fotografie: archiv autora

Jak Boubská o nádraží přišla
zápisy v kronice obce Boubská 

1949
Mezi obcí Boubskou a měs-

tem Vimperk trvá rozepře 
o nádražní čtvrť již od roku 
1945. Po zrušení zemských 
národních výborů, kdy přešla 
veškerá pravomoc na krajské 
národní výbory a po 9. červnu 
1949 na okresní národní výbo-
ry, rozhodl krajský národní vý-
bor dne 2. června, že část ka-
tastru nádražní čtvrť připadne 
městu Vimperku, o čemž byl 
vyrozuměn MNV v Boubské 
a též město Vimperk. K to-
muto stanovisku zaujala naše 
obec odvolací řízení, neboť 
stanovisko města Vimperka 
nebylo na právním podkladě 
ze stránky osidlovací, jelikož 
z 60 ha půdy spadalo jen 15 
ha ku konfiskaci. Takže osid-
lovací úřad, který doporučil 
odtržení části katastru, neza-
ujal správné stanovisko. O toto 
další prodloužení a správné 
rozřešení sporu se zasloužil 
nejvíce soused Ludvík Frček, 
který s předsedou MNV Fran-
tiškem Arnoldem jednal v Pra-
ze a v Českých Budějovicích 
a oba shledali, s jakým úsko-
kem jednalo město Vimperk, 
neb veškeré naše spisy byly 
přehlédnuty, anebo vůbec se 
nedostaly k určenému cíli, což 
svědčí o tom, že nebylo ani na 
ně odpovězeno.

1950
Jak bylo již vpředu zazname-

náno, po pěti letech byla ukon-
čena rozepře mezi městem 
Vimperkem a obcí Boubská, 
která však bohužel skončila 
v neprospěch obce Boubská. 
Všechna odvolání a stížnosti 
jak u p. presidenta republiky, tak 
předsedy vlády byly bezvýsled-
né, jelikož veškeré přešetření 
sporu přicházelo znovu k vyjá-
dření na ONV Vimperk, který 
o sporu rozhodl již dříve v náš 
neprospěch. Tak po veškerých 
intervencích musela obec Boub-
ská z nařízení vyšších úřadů 
předati část katastru, pro obec 
Boubskou nejvýznamnější.

Předání bylo provedeno 
11. července 1950 na MNV 
v Boubské za přítomnosti zá-
stupců MNV i ONV Vimperk. 

Na průběh procesu měla vliv 
též nejvíce vojenská správa, 
která přiklonila se k městu Vim-
perku a podporovala spor v náš 
neprospěch. Veškeré spisy 
o sporu jsou uloženy na MNV.

Při předávání byli přítomni za 
obec Boubskou Fr. Talian, Fr. 
Fencl, L. Frček a Ant. Bártík. Za 
MNV ve Vimperku J. Topinka, 
tajemník MNV, Fr. Stach, místo-
předseda MNV, a Jan Harvařík, 
zásobovací úředník MNV. Jako 
zástupce ONV ve Vimperku byl 
přítomen předseda referátu I. 
u úřadu ONV p. Švehla.

vybral Jaroslav Pulkrábek

Pohled na vlakové nádraží z luk nad Šumavanem. V popředí trať stoupající 
k Volarům.
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Karel Fořt se narodil 8. listopa-
du 1921 v Rožmitále pod Třemší-
nem. Za války byl krátce vězněn 
gestapem a dva roky strávil na 
nucených pracích v Rakousku. 
Vysvěcen na kněze byl v roce 
1948 a jeho první a také posled-
ní kněžskou štací v Čechách 
se stal Vimperk. Po dvouletém 
působení na Šumavě totiž opus-
til republiku a nejdříve působil 
na misiích v Alžírsku, a poté 
pracoval jako redaktor Rádia 
Svobodná Evropa. V roce 2012 
obdržel Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka za vynikající zásluhy 
o rozvoj demokracie, humanity 
a lidských práv. Zemřel 21. led-
na 2014 a je pohřben u kostelí-
ka svatého Klimenta na Práchni, 
nedaleko Horažďovic.

Kdy a za jaké situace ses 
rozhodl pro kněžství?

Za války. Bylo mi sedmnáct 
a Němci zakázali skauting. Měl 
jsem krátce před maturitou na 
Jirsíkově gymnáziu v Českých 
Budějovicích. Gestapo udělalo 
razii v naší klubovně a našlo 
několik závadných tiskovin. Tře-
ba v jedné knížce bylo vepsáno 
„Svatý václave, vyžeň Němce 
cizozemce“. A tak si pro mě při-
šli do školy a odvedli do svého 
sídla na Lanovce. A tam jsem 
si uvědomil, že všechno zlo ne-
zničíme, ale můžeme v lidech 
probudit touhu po dobru. Heslo 
„ne César, ale Ježíš“ se tak stalo 
mottem mého dalšího života.

Z vězení ses nakonec 
dostal po krátké době, ale 
válka pokračovala a její ko-
nec tě zastihl v Linci, kde jsi 
byl jako bohoslovec totálně 
nasazen na práci v žele-
zárnách. A tam ses setkal 
s Adolfem Hitlerem. Je na 
tebe zapůsobil?

Protože většina mužů byla na 
frontě a Němci potřebovali lidi 
i do administrativy, od krompáče 
a později bagru jsem se dostal 
do kanceláře, k evidenci výro-
by. A když Adolf Hitler navštívil 
železárny na konci roku 1944, 
aby viděl, jak pokračuje výroba 
i přes neustále bombardování 
továrny spojenci, chtěl ta data 
vidět. Díval jsem se na člověka, 
který byl zosobněným zlem. Po 
atentátu měl ruku na pásce, ne-
dával najevo žádné pocity, emo-
ce. Ve tvářích se mu nepohnul 
sval, ale byl to zlomený člověk. 
Za půl roku se zastřelil.

Po válce jsi dokončil studia 
a těsně po únoru jsi byl vy-
svěcen na kněze a poslán do 
Vimperka. Jak to tu vypadalo?

Již od konce války tu byl fa-
rářem Wolfgang Jileček. Na-
rodil se v Husinci, kde je také 
pochován. Byli jsme tu tři kněží 
na celé opuštěné území bez je-
diné fungující fary. Dostal jsem 
na starosti Borovou Ladu, Nový 
Svět, Knížecí Pláně, Nové Hutě, 
Modravu či Kvildu. Všude se 
sloužily mše, i když nepravidel-
ně, a hlavně se začínaly otvírat 

> PAMĚŤ VIMPERSKA < školy a v nich jsem učil nábo-
ženství. Někde to byl výlet i na 
dva tři dny. Ale jezdil jsem třeba 
i do Českých Žlebů a do Stož-
ce. Nejdříve na staré motorce 
po Němcích, a když dosloužila, 
vlakem, pěšky nebo na lyžích.

Jak tě lidé přijímali?
Důvěru jsme si museli nej-

dříve získat. Hlavně tam, kde 
zůstali Němci, třeba na Horské 
Kvildě. Zvláště poté, co jim státní 
bezpečnost z minuty na minutu, 
těsně před bohoslužbou, zavřela 
německého kněze. Musel jsem 
je přesvědčit, že jsem nejprve 
kněz, a až pak Čech. Jinde, tře-
ba na Novém Světě, byli zas slo-
venští reemigranti z Rumunska. 
Pokaždé bylo třeba brát na zřetel 
jejich prožívání víry. Naladit se 
na jejich vztah k Bohu.

A Češi?
Byli jsme mladí a s dětmi 

jsme to uměli. Ale v té době 
byla i v dospělých víra, nebo 
alespoň respekt k víře. Vzpo-
mínám si, jak jsem jednou jel 
vlakem, lístky se prodávaly až 
v něm. Průvodčí si mě ale vů-
bec nevšímal. Měl jsem obavu, 
aby z toho pak nebyla nějaká 
provokace a nebyl jsem obvi-
něn, že jsem černý pasažér. 
Tak jsem ho oslovil, že bych 
si chtěl koupit lístek. V té době 
byly nejenom potraviny, ale 
i jiné zboží, třeba oblečení, na 
lístky. A kněží jako „nepracující“ 
je nedostávali. A on mi odpo-
věděl: „Nedostáváte šatenky, 
nebudete si kupovat ani lístek.“

Co tě nakonec vedlo 
k tomu, že ses rozhodl odejít 
z republiky?

V roce 1950 byly u Vimper-
ka nalezeny dvě mrtvoly. Úpl-
ně vysvlečené a s rozbitými 
hlavami. Ale kupodivu se o tom 
mlčelo. Byli jsme varováni, že 
nás z toho chtějí obvinit a od-
soudit ve vykonstruovaném 
procesu. Jako se stalo později 
v Babicích. Neměli jsme moc 
času na rozhodování. Měli si 
pro nás přijít již následující 

noci. V té době byl již zavře-
ný předchozí vimperský farář 
P. Jileček za účast na převa-
děčství. Naštěstí nebyla hra-
nice ještě tak přísně střežena 
a v poslední chvíli jsem spolu 
s dvěma spolubratry odešel do 
Německa. STB si pro nás pak 
na faru opravdu přišla, ale poz-
dě. Mávali před hospodyní za-
krvavenou košilí, kterou údajně 
našli v prádle. Ale hospodyně, 
která nám prala, věděla najisto, 
že není naše.

Setkal ses s páterem Jileč-
kem ještě po návratu z exilu?

Byl mě navštívit ještě v Ně-
mecku. Sloužil v Jistebnici 
a sháněl peníze na opravu kos-
tela. V roce 1998 jsme spolu 
v českobudějovické katedrále 
oslavili i kněžské jubileum. On 
šedesáté a já padesáté.

Nebyli jste ale prvními 
vimperskými kněžími, kteří 
opustili republiku v té době...

Děkan Jaroslav Vochoz, kte-
rý nahradil zavřeného děkana 
Wolfganga Jilečka, utekl v roce 
1949. Českoslovenští biskupové 
vydali biskupský list, který režim 
zakázal v kostelích číst a Bez-
pečnost to kontrolovala. Pan 
děkan na počátku bohoslužby, 
v zaplněném kostele, bylo to 
zrovna na Boží Tělo, oznámil, 
že nebude sloužit mši, protože 
je mu bráněno přečíst pastýřský 
list a on může sloužit bohoslužbu 
jen ve spojení s biskupem. Byl 
z toho poprask. A bylo zřejmé, 
že si pro pana děkana co nevi-
dět přijdou. Sedl na motorku a za 
chvíli byl v Německu.

Polovinu života jsi po-
býval v Čechách, polovinu 
v Německu. A stejně je tomu 
nyní. Čtrnáct dní v Mnichově, 
druhých čtrnáct v Českých 
Budějovicích. Kde jsi vlast-
ně doma?

Jak se zpívá v druhé sloce 
naší hymny: „mezi Čechy do-
mov můj“.

Jaroslav Pulkrábek, na svá-
tek svatého Jiří roku 2004

Vzpomínka 
na Msgr. Karla Fořta 

Tento rozhovor vznikl již před deseti lety. Dnes by to už 
nešlo, neboť monsignore Karel Fořt, skauty zvaný Fík 

a pro ty, kteří za socialismu poslouchali Rádio Svobodná 
Evropa, Otec Karel, zemřel v lednu 2014. Naštěstí se 

našlo dostatek příležitostí si s ním popovídat, ať již při 
návštěvě na skautském táboře, při společných cestách 

do Českých Budějovic a nakonec, když už nemohl 
chodit, u jeho lůžka v kněžském domově.
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Turistické informační středisko 
Vimperk
náměstí 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

STEINBRENEROVA 
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

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

Půjčování e-knih: https://tri-
tius.vimperk.cz/Katalog

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, 
k. 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
Mobil: 602 527 070
E-mail: marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz

 BLAHOPŘEJEME

 

Věra Podskalská
Miloslava Předotová
Eva Důrová
Vladimír Vlas
Hubert Faber
Marie Krejsová
Růžena Blízková
Miroslav Knotek
Karel Vašíček
Marie Šafářová
Anna Marešová

Marie Zábranová
Marie Předotová
František Janoud
Miluše Peková
František Mondl
Bohumil Hora
Jana Toušlová
Květoslava Iglerová
Božena Myslíková
František Brath
Jaroslav Cais

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Irena Doubková 
Karel Hudeček
Jaroslava Jandová
Hana Fidlerová
Vlasta Vozobulová
Josef Jedlička
Marie Heřtová
Jarmila Hodoušková
Richard Douša
Drahomíra Koubková
Josef Švejda
Ludvík Šimeček

Jaroslav Staněk
Magdalena Rosičová
Milada Květoňová
Jan Hanžl
Vlasta Fenyková
Drahomíra Rubešová
František Hadrava
Božena Koubová
Ladislav Marek
Marie Houdková
Jaroslav Král
František Šlemar

Jana Czerwenková, matrikářka

VZPOMÍNKA
Dne 18. února uplynulo 6 let, co nás navždy opustila       

naše maminka, babička a prababička 
Jana Křivánková.

Dne 16. dubna uplynul 1 rok, co nás opustil tatínek,           
dědeček a pradědeček 
Josef Křivánek.

Za tichou vzpomínku těch, kdo je znali,                              
děkují dcera Eva Roučková a synové Josef a Luděk.

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat všem zaměstnancům Domova klidného 

stáří v Pravětíně za velmi dobrou a kvalitní péči o pana 
Jaroslava Roučku 

po dobu těžké nemoci během jeho pobytu v tomto zařízení.
Manželka Milada Roučková a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Je tomu 15 let, co tragicky zemřela naše milovaná dcera 

Lenka Roučková. 
Stále vzpomínají rodiče a bratr Honza.

SLUŽBY26  
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Dubnové 
zamyšlení

Začal měsíc duben, v něm-
čině má název der April. Tento 
název také někdy používáme, 
když 1. dubna někoho vyvede-
me aprílem. Žertíkem, kdy nám 
někdo uvěří nějakou hloupost, 
které se pak zasmějeme. Jako 
děti jsme byli nadšeni, když se 
nám něco takového povedlo. 
Je v tom určitá škodolibost, ale 
většinou neškodná, a komu ne-
chybí smysl pro humor, dokáže 
takový žertík přijmout. Horší je, 
když nás někdo uvede v omyl, 
který už není žertem a má 
škodlivé následky v našem ži-
votě. Žijeme v době, kdy není 
snadné rozpoznat pravdu a lež, 
kdy nemůžeme vždy věřit tomu, 
co se říká a píše. Šíří se atmo-
sféra vzájemné nedůvěry. Jak 
je důležité, abychom si zvláště 
v našich rodinách uměli navzá-
jem důvěřovat, abychom žili 
mezi sebou pravdivě. 

Letošní duben začal nedělí, 
a to ne ledajakou, je to nedě-
le velikonoční. Pro křesťany 
největší svátek. Je to oslava 
události, která změnila život 
všem, kdo uvěřili, že Ježíš Kris-
tus, který byl ukřižován, zemřel 
a byl pohřben, vstal z mrtvých 
k novému životu. Kdo by tomu 
mohl uvěřit? Proto již v té době 
dali vládní činitelé rozhlásit, že 
Ježíšovu mrtvolu jeho učedníci 
z hrobu ukradli a někde scho-
vali, aby pak mohli tvrdit, že to 
byl skutečně Mesiáš a že žije. 
To je přece tak logické. Bible 
nám popisuje, jak sami učed-
níci tomu nemohli uvěřit, jak se 
s touto zprávou vnitřně prali. Ale 
pak se s Ježíšem potkali a uvě-
řili, že opravdu žije. Že se stalo 
to, co on jim sám předem vy-
světloval. Apoštol Petr později 
vydává svědectví: „My, co jsme 
s Ním po jeho zmrtvýchvstání 
jedli a pili, my jsme toho svěd-
ky.“ A za toto svědectví později 
sám zaplatil životem a s ním 
i mnozí další. Toto svědectví 
si křesťané předávají již celá 
staletí až do naší doby. Proto 
slavíme Velikonoce nejen jako 

vzpomínku na události dávno 
minulé, ale jako něco, co se 
týká každého z nás osobně. 
Vždyť skrze křest jsme spojeni 
s Kristem a nabízí se nám účast 
na jeho životě. Na tom životě, 
který také dospěl až ke smrti 
a do hrobu, ale tím to neskon-
čilo. Ježíš Kristus nám otevřel 
dveře do nového života. Toho ži-
vota, ve který věříme, že to není 
aprílový žertík, ale skutečnost, 
a že tedy i dnes stojí za to číst 
svědectví Ježíšových učedníků 
a snažit se žít podle jeho učení. 
Vždyť poselství o tom, že život 
každého člověka je veliký dar 
a má svoji důstojnost a hodno-
tu, že úkolem každého člověka 
je učit se milovat Boha a bližní-
ho, nemyslet jen na sebe, ale 
konat dobro a pomáhat potřeb-
ným, žít poctivě a pravdivě, je 
aktuální v každé době. Jednou 
každý z nás opustí tento svět 
a zanechá zde všechno pomí-
jivé. Dveřmi z hrobu do nového 
života neproneseme ani domy, 
ani zlato a peníze, ani úspěchy 
a kariéru, ale jenom to, co jsme 
s láskou udělali dobrého k pro-
spěchu svých bližních a s vděč-
ností Bohu, že jsme k tomu měli 
příležitost. 

Poselství Velikonoc je velkou 
radostí a nadějí pro každého, 
kdo zprávu o Ježíši, který zví-
tězil nad smrtí, aby nám nabídl 
nový život, nepovažuje za aprí-
lový žert, ale pravdu, která pro-
měňuje náš život a jeho smysl. 

Přeji vám všem krásný du-
ben a radost ze života.

P. Jaromír Stehlík, 
farář ve Vimperku

> SLOVÍČKO FARÁŘE < > POVĚST <
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Hladové Zlato (Vimperk)

Hladové zlato Vimperk Zlato. 
Slovo, které dokáže naruby ob-
rátit pravěký řád bytí, zkušenosti 
a zvyky předků i veškeré dosa-
vadní jistoty a pravidla. Chléb 
vezdejší se na Šumavě dobýval 
vždy přetěžko, ale s pomocí Boží 
to vždy přece jen nějak šlo. Za 
každým krajícem chleba stála 
hromada práce, mnohem více 
než dole v kraji. Ale kdo chtěl, 
slušně žil. A pak se objevilo 
zlato. Že se tu a tam ve Volyň-
ce i v potocích, které ji napájí, 
vyskytuje, se vědělo po staletí, 
jenže až teď se tak nějak zbláz-
nili všichni najednou. Kdo mohl, 
zmizel v lesích a přehazoval 
hromady říčního písku v naději, 
že najde nějakou tu třpytivou 
šupinku. A nacházeli. Sice tak 
na dně misky, ale i to stačilo, aby 
i další tesaři, zedníci, obchodníci 
i rolníci opouštěli řemeslo svých 
otců a měnili se v hledače dra-
hého kovu. Pole zarůstala býlím 
a louky zaplavilo bodláčí. Kdo by 
ohýbal hřbet při sbírání kamene 
z luk, když v horách je zlata to-
lik, že zabezpečí blahobyt pro 
všechny ve městě. Tedy alespoň 
pro ty, kterým Štěstěna požeh-
ná. A tak se stalo, co se stát mu-
selo. Zlato sice nacházeli mnozí, 
ale čím snadněji jej získali, tím 
lehčeji mizelo z váčků. Obchod-
níci s nesmírnými cenami, avšak 
s lákavým zbožím, povětrné žen-
štiny i podvodníčci všeho druhu. 
Zarostlá pole nerodila a vidinu 
bohatství vystřídal hlad. Poma-
lu obcházel chalupu po chalupě 
a brzy ve Vimperku nebylo ani 

zlata, ani chleba. Hladomorem 
sužované město vypravilo pětici 
vybraných měšťanů ke králi. Aby 
pomohl a nenechal zahynout 
město, jež je vstupní branou 
země. Tři dny trvalo, než spat-
řili hradby královského města 
a předlouhý měsíc pak čekali, 
až se panovníkovi uráčí to žeb-
ravé poselstvo přijmout. Avšak 
již pouhá cesta napověděla vim-
perským poslům mnohé. Pro-
cházeli mezi políčky, kde začínal 
ze země rašit ozim, vídali sed-
láky orající zem i ohýbající záda 
při sběru kamene z luk. Všude 
jen dřina, lopotná práce přiná-
šející jen tu nejzákladnější obži-
vu. Ale hladomor žádné město 
či ves nesužoval. Král Václav 
je přijal a vyslechl. Pokáral je 
za jejich hříšnost a rozpustilost, 
když opustili pole i stáda a rych-
le nabyté bohatství v rozmařilosti 
utratili. Mnoho výtek se Vimper-
ským dostalo, avšak žádného 
obilí či chleba. Jen z rukou sa-
motného krále mísu žemlí, která 
měla utišit jejich hlad. Zkroušená 
pětice měšťanů se vracela domů 
a opět procházela lidskou prací 
obtěžkaným krajem. A tak muse-
li chtě nechtě s pokorou ohýbat 
hřbet při práci, osít pole a trpěli-
vě čekat, až zem vydá své plody 
a utiší jejich hlad. Mnoho jich 
pomřelo, ještě více pak rodné 
město opustilo. A ti, co zůstali, 
jednu z královských žemlí zaz-
dili do věže, aby jim i potomkům 
navěky připomínala jejich lehko-
věrné a rozmařilé jednání. 

Jaroslav Pulkrábek
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•	 Koupím staré pohlednice 
a knihy. Tel.: 725 752 752, 
milos.ka@seznam.cz 

•	 Sklo, obrazy, hudební ná-
stroje, hodinky, hračky a různé 
drobnosti. Nabídněte – děkuji. 
Tel. 704 454 788

•	 Koupím jakoukoliv Babetu 
i nepojízdnou. Tel. 704 454 788

Inzerci zasílejte na adresu 
vimperské.noviny@mesto.vim-
perk.cz

Formáty a ceník naleznete na 
www.vimperk.cz

 

Rada, Čutková & Koptiš 
advokátní kancelář, s. r. o. 

nabízí kompletní právní služby. 
Vstřícnost, ochota, otevřené jednání. 

Tovární 287/74, 385 01  Vimperk 
Tel.: 387 200 158, 606 936 110 

MIZDE  s.r.o. 
Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk 

IČ: 280 91 523  
 
 
 

Nabízíme školení   
GDPR 

(ochrana osobních údajů) 

přímo u Vás  ve firmě  
 i další  spolupráci  v této oblasti (pověřenec, posouzení vlivu, 

audit…..) 

602 528 267 
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Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

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

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

• možnost práce na montážích, i v zahraničí     - příspěvek na dopravu
   (po zapracování) • možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)     - možnost bezúročné půjčky
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)     - možnost ubytování

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu     - příspěvek na stravování
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování     - 13. a 14. plat
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - 5 týdnů dovolené

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat • náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené • zaměstnanecké benefity:

• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)    a prosperující firmě
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity: • dobré mzdové podmínky

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky • dlouhodobý pracovní poměr
• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní • spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení
   a prosperující firmě    a prosperující firmě Nabízíme:

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr • znalost hutního materiálu

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

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

Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče

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

Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky
   a prosperující firmě    a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické 
• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity:

   (po zapracování) • možnost práce na montážích, i v zahraničí  

    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
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    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

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

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

Přijme pracovníky na pozici:

Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

• znalost hutního materiálu
• spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení

• dlouhodobý pracovní poměr
Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání ve stabilní 
   a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené

• dobré mzdové podmínky

    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - možnost bezúročné půjčky

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
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    - možnost ubytování

    - příspěvek na dopravu
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• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
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    - příspěvek na dopravu
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• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky
   a prosperující firmě    a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické 
• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity:

   (po zapracování) • možnost práce na montážích, i v zahraničí  

    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)    (po zapracování)

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

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

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

Přijme pracovníky na pozici:

Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

• znalost hutního materiálu
• spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení

• dlouhodobý pracovní poměr
Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání ve stabilní 
   a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené

• dobré mzdové podmínky

    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - možnost bezúročné půjčky

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
Kontaktní telefon: 604 295 325

    - možnost ubytování

    - příspěvek na dopravu
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Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

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

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

• možnost práce na montážích, i v zahraničí     - příspěvek na dopravu
   (po zapracování) • možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)     - možnost bezúročné půjčky
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)     - možnost ubytování

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu     - příspěvek na stravování
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování     - 13. a 14. plat
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - 5 týdnů dovolené

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat • náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené • zaměstnanecké benefity:

• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)    a prosperující firmě
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity: • dobré mzdové podmínky

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky • dlouhodobý pracovní poměr
• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní • spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení
   a prosperující firmě    a prosperující firmě Nabízíme:

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr • znalost hutního materiálu

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

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

Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče

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

Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky
   a prosperující firmě    a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické 
• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity:

   (po zapracování) • možnost práce na montážích, i v zahraničí  

    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)    (po zapracování)

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

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

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

Přijme pracovníky na pozici:

Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

• znalost hutního materiálu
• spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení

• dlouhodobý pracovní poměr
Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání ve stabilní 
   a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené

• dobré mzdové podmínky

    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - možnost bezúročné půjčky

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
Kontaktní telefon: 604 295 325

    - možnost ubytování

    - příspěvek na dopravu

Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče

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

Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky
   a prosperující firmě    a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické 
• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity:

   (po zapracování) • možnost práce na montážích, i v zahraničí  

    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)    (po zapracování)

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

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

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

Přijme pracovníky na pozici:

Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

• znalost hutního materiálu
• spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení

• dlouhodobý pracovní poměr
Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání ve stabilní 
   a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené

• dobré mzdové podmínky

    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - možnost bezúročné půjčky

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
Kontaktní telefon: 604 295 325

    - možnost ubytování

    - příspěvek na dopravu

Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s. Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně Spůle 25, 384 81 Čkyně

Nabízíme: Nabízíme: Požadujeme:

    - možnost ubytování

Přijme pracovníky na pozici: Přijme pracovníky na pozici:

Strojní zámečníky - svářeče

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

Obsluha klasických a CNC obráběcích strojů

• dlouhodobý pracovní poměr • dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní • perspektivní zaměstnání ve stabilní 

• dobré mzdové podmínky • dobré mzdové podmínky
   a prosperující firmě    a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč (klasické 
• zaměstnanecké benefity:    soustruhy) a 80 000,- Kč (CNC stroje)

    - 5 týdnů dovolené     - 13. a 14. plat
    - 13. a 14. plat • zaměstnanecké benefity:

   (po zapracování) • možnost práce na montážích, i v zahraničí  

    - příspěvek na stravování     - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - příspěvek na stravování
    - příspěvek na dopravu     - příspěvek na penzijní a životní pojištění

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)    (po zapracování)

    - možnost bezúročné půjčky     - příspěvek na dopravu
    - možnost ubytování     - možnost bezúročné půjčky
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

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

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

Přijme pracovníky na pozici:

Obsluha jednoúčelových strojů na přípravě materiálu

• znalost hutního materiálu
• spolehlivost, pečlivost a pracovní nasazení

• dlouhodobý pracovní poměr
Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání ve stabilní 
   a prosperující firmě

• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené

• dobré mzdové podmínky

    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění

    - možnost bezúročné půjčky

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
Kontaktní telefon: 604 295 325

    - možnost ubytování

    - příspěvek na dopravu
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ZE ŽIVOTA ROHDE & SCHWARZ

10 tisíc v soutěži nazvané Rohde & Schwarz Challenge 
získala Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická, České Budějovice

Celkem 55 studentů středních škol Jihočeského kraje bojovalo 
v pilotním ročníku soutěže Rohde & Schwarz Challenge 
o výhru 10 tisíc korun. Jedenáct týmů po pěti žácích mělo 
za úkol projít výrobní prostory závodu Rohde & Schwarz 
Vimperk a ze získaných součástek si v časovém limitu postavit 
vlastní radiostanici. Těm nejúspěšnějším se podařilo naladit 
vysílání, které speciálně pro ně připravili zaměstnanci závodu.
Nejrychlejší, nejpřesnější a manuálně nejzručnější byl tým 
žáků ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické 
v Českých Budějovicích, který součástky správně napájel, 
rádio sestavil a stanici naladil za hodinu a šest vteřin. Ocenění 
si převzali v úterý 20. března 2018 v závodu společnosti 
ve Vimperku. Kromě zmíněné finanční odměny věnovala 
společnost Rohde & Schwarz vítězné škole také unikátní 
stavebnici R&S®ESK15R. 

Rohde & Schwarz představila unikátní školní stavebnici  

Stavebnice slouží k praktické výuce fyziky a elektroniky 
na druhém stupni základních škol, gymnázií a středních 
odborných škol. Pomocí školní stavebnice R&S®ESK15R lze 
snadno provádět pokusy se stejnosměrným proudem, 
polovodiči, nabíjením kondenzátoru nebo pokusy 
s elektromagnetickým relé. Uvedení školní stavebnice 
z produkce společnosti Rohde & Schwarz na trh přináší nové 
možnosti pro žáky 2. stupně základních škol a studenty 

středních škol. Nová stavebnice je určena k demonstraci 
a k praktickému osvojení učební látky ve fyzice (nauka 
o elektřině a magnetismu) a elektronice. Pro prohloubení 
pokusů se střídavým proudem je vhodné použít osciloskop 
R&S®RTC1000, určený právě pro školní demonstrace, který 
se také nově vyrábí ve vimperském závodu. Díky tomuto 
rozšíření s osciloskopem lze pokrýt veškerou oblast klasické 
analogové a číslicové elektroniky. Součástí dodávky je  
příručka se 40 popsanými pokusy jako například aplikace 
Kirchoffových zákonů, charakteristika polovodičových 
součástek a další.

Rohde & Schwarz v rámci projektu “Na dobré sousedství“
přivítala návštěvu z německého Okresního úřadu Freyung-
Grafenau

Poslední březnovou sobotu zavítala do Vimperka početná 
skupina pracovníků z Okresního úřadu Freyung-Grafenau. 
V rámci programu účastníci absolvovali prohlídku města 
a setkání s jeho představiteli. Nenechali si ujít ani návštěvu 
vimperského závodu, který se řadí k největším 
zaměstnavatelům regionu. V průběhu komentované prohlídky 
návštěva nahlédla do všech výrobních oddělení 
(do kovovýroby, kabelové výroby, do oddělení osazování 
desek plošných strojů a do koncové výroby) a dozvěděla se
základní informace o vyráběných elektropřístrojích. Po exkurzi 
byla většina překvapena z velikosti závodu, množství 
špičkových strojů a zařízení. Vimperský závod se specializuje 
zejména na výrobu signálních generátorů, osciloskopů, 
testovací a měřicí techniky a je jediným evropským výrobním 
závodem společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo.
Pochlubit se může také vlastním oddělením technické podpory, 
které do výroby zavádí inovativní prvky.



PÁTEK 20. DUBNA 2018

POHÁDKOVÝ DEN
   ve vimperku
s králem václavem V.

 vydra zvaným
PROGRAM

  9.00 sraz úèastníkù prùvodu na parkovišti u Auto Jamra
  9.30 pohádkový prùvod k ZŠ T.G.M 1. máje
10.00 zahájení pohádkového dne, pøivítání krále a hostí
10.30  zasedání Pohádkového království v Hotelu Zlatá Hvìzda, pøedání cen Kapra Jakuba
10.30 v MìKS   hrát(d)ky s králem 
13.00 posezení s pohádkovým králem v Hotelu Zlatá Hvìzda, 
          (ètení, autogramiáda, ocenìní vítìzù výtvarnì literární soutìže)
19.00 Rukojmí bez rizika
         (divadelní pøedstavení s Václavem Vydrou, pøedprodej vstupenek )v MìKS



stránky města: www.vimperk.cz
e-mail: urad@mesto.vimperk.cz
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
centrální podatelna: Steinbrenerova 6, Vimperk

přímá linka služ. mobil umístění
Mgr. Pavel Dvořák - starosta 388 402 212 388 414 510 770 136 074 Steinbrenerova čp. 6
Lukáš Sýs - místostarosta 388 402 213 770 136 075 Steinbrenerova čp. 6
Zdeněk Ženíšek - tajemník 388 402 214 607 584 017 Steinbrenerova čp. 6
Ing. Veronika Čermáková - personalistka 388 402 236 Steinbrenerova čp. 6
Kancelář starosty

Bc. Renata Samohejlová - vedoucí 388 402 210 775 862 550 Steinbrenerova čp. 6
Petra Láchová - sekretářka, CZECH POINT 388 402 220 Steinbrenerova čp. 6
Hana Vondrášková - podatelna, spojovatelka 388 402 211 Steinbrenerova čp. 6
Zdeňka Hořejšová - podatelna, spojovatelka 388 402 231 Steinbrenerova čp. 6
Břetislav Král - poštovní doručovatel 724 176 540 Steinbrenerova čp. 6
Pavel Filip - krizové řízení a plánování, CZECH POINT 388 402 236 724 167 138 Steinbrenerova čp. 6
Odbor rozvoje

Bc. Kristýna Samková - vedoucí 388 402 218 778 888 462
Eliška Gregorová - referentka 388 402 218
Kontrolní odbor
Ing. Vladislav Oliwa 388 402 218 Steinbrenerova čp. 6
Odbor vnitřních věcí

Ing. Jana Schererová - vedoucí 388 402 215 724 176 544 Steinbrenerova čp. 6
Vlasta Chrstošová - trval. pobyty, evidence obyv. 388 402 216

Bc. Jana Czerwenková - matrika 388 402 222 777 492 983 Steinbrenerova čp. 6
Helena Váchová - matrika 388 402 223 721 323 970 Steinbrenerova čp. 6
Jana Lukelová, DiS. - CP, evidence obyvatel 388 402 224 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Jana Martanová -  OP, evidence obyvatel 388 402 225 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel 388 402 226 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Daniela Bostlová - přestupky 388 411 860 Kaplířova čp. 65
Vít Lukesch - přestupky 388 411 860 Kaplířova čp. 65
Věra Půbalová - úklid 388 402 268 Steinbrenerova čp. 6
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Jana Korbelová - vedoucí 388 459 029 725 043 967 Nad Stadionem 199
Bc. Štěpánka Válková - kurátorka pro mládež 388 459 021 602 161 687 Nad Stadionem 199
Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí, NRP - žadatelé 388 459 023 725 043 968 Nad Stadionem 199
Bc. Anna Chytrová, DiS. - soc. práce, soc. kurátor pro dospělé 388 453 043 778 410 793 Nad Stadionem 199
Michaela Kunešová, DiS. - soc. práce 388 459 043 Nad Stadionem 199
Bc. Lenka Tomanová - protidrog. koordinátor, administrat.p. 388 459 024 Nad Stadionem 199

Mgr. Petra Šísl - soc. právní ochrana dětí 388 459 027 777 497 663 Nad Stadionem 199
Bc. Marie Loquenzová - pěstounská péče, SPOD 388 459 045 778 410 792 Nad Stadionem 199
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Mgr. Zdeněk Kuncl - vedoucí 388 402 260 602 469 568 náměstí Svobody čp. 8
Eva Hervertová - školství 388 402 261 náměstí Svobody čp. 8
Lenka Švecová - kultura, cestovní ruch 388 402 263 602 236 484 náměstí Svobody čp. 8
Renata Lešková - kultura, školství 388 402 264 602 237 427 náměstí Svobody čp. 8
Marie Hrušková - státní památková péče 388 402 265 775 869 393 náměstí Svobody čp. 8
Martin Ženíšek - správce počítačové sítě 388 402 262 724 560 958 náměstí Svobody čp. 8
Michal Cigánek - správce počítačové sítě 388 402 262 602 236 456 náměstí Svobody čp. 8
Odbor hospodářský a bytový

Ing. Martin Kalous - vedoucí 388 402 257 724 176 542 náměstí Svobody čp. 8
Hana Pánová - výherní hrací přístroje, pohřebnictví 388 402 258 náměstí Svobody čp. 8
Martina Jírovcová - byty, nebytové prostory 388 402 258 náměstí Svobody čp. 8
Odbor životního prostředí

Ing. Josef Kotál - vedoucí - veřejná zeleň 388 402 250 606 907 553 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Miroslav Šíp - lesní hosp., myslivost, rybářství, lov. lístky 388 402 251 778 410 795 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jana Beránková - ZPF, studny 388 402 252 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství 388 402 229 602 527 070 náměstí Svobody čp. 8
Mgr. Pavel Čtvrtník  - vodní hospodářství 388 402 253 777 486 776 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jaromír Langer - vodní hospodářství 388 402 255 777 486 775 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody 388 402 228 778 410 796 náměstí Svobody čp. 8
Bc. Eva Mikulová - dět. hřiště, ovzduší 388 402 254 náměstí Svobody čp. 8
Odbor obecní živnostenský úřad

Mgr. Vladimír Chum - vedoucí, reg. zahr. a práv. osob 388 459 055 724 339 383 Nad Stadionem 199
Bc. Jana Ludvíková - registrace fyzických osob 388 459 051 Nad Stadionem 199

Helga Maníková - registrace fyzických osob 388 459 052 Nad Stadionem 199
Pavel Micka - kontrola 388 459 053 724 560 949 Nad Stadionem 199

Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk (platnost od 01.04.2018)
fax: 388 414 822; DS 9ydb7vm



přímá linka služ. mobil umístění
Odbor finanční

Ing. Jan Tůma, MPA - vedoucí 388 402 232 724 182 266 Steinbrenerova čp. 6
Anna Filipová - pokuty 388 402 217 Steinbrenerova čp. 6

Zdeňka Filipová - místní poplatky 388 402 219 Steinbrenerova čp. 6
Helena Smíšková - účtárna 388 402 233 Steinbrenerova čp. 6
Jiřina Vondrášková - mzdy 388 402 235 Steinbrenerova čp. 6
Jitka Bošková - poplatky za odpad 388 402 237 Steinbrenerova čp. 6
Zdeňka Navrátilová - evidence faktur 388 402 238 Steinbrenerova čp. 6
Ing. Ivana Janoudová - fakturace, DPH, hlavní pokladna 388 402 239 Steinbrenerova čp. 6
Platby 602 237 346
Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Václav Kokštein - vedoucí 388 459 050 724 176 541 Nad Stadionem 199
Ing. Marek Kopecký- stavební úřad 388 459 056 Nad Stadionem 199
Vojtěch Janoušek - stavební úřad 388 459 046 Nad Stadionem 199
Jana Randáková - stavební úřad 388 459 047 Nad Stadionem 199
Ing. Vlasta Klimová - stavební úřad 388 459 048 Nad Stadionem 199
Ing. Ilona Langerová  - stavební úřad 388 459 049 Nad Stadionem 199
Ing. Robert Pročka - stavební úřad, zást. vedoucího 388 459 057 Nad Stadionem 199

Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování 388 459 058 Nad Stadionem 199
Ing. Filip Takáč - úřad územního plánování 388 459 059 Nad Stadionem 199
Jana Franková - sekretářka 388 459 060 Nad Stadionem 199
Odbor investic a údržby

Ing. Michal Janče - vedoucí 388 402 234 602 368 575 Steinbrenerova čp. 6
Josef Mistr - technik, zimní údržba 388 402 259 602 491 547 Steinbrenerova čp. 6
Petr Květoň - technik, zimní údržba 388 402 259 724 176 543 Steinbrenerova čp. 6
Alena Szabová - technik, dotace 388 402 266 725 111 854 Steinbrenerova čp. 6
Marcela Kobrová - technik 388 402 266 778 542 689 Steinbrenerova čp. 6
údržbáři (M. Hubáček, P. Stejskal) 720 513 109
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Lenka Černá - vedoucí, přestupky 388 459 089 725 551 901 Nad Stadionem 199
Milena Bělohubá - registr řidičů 388 459 081 Nad Stadionem 199
Věra Šenkýřová - registr řidičů 388 459 082 Nad Stadionem 199
David Lang - registr vozidel 388 459 083 Nad Stadionem 199

Pavla Knoppová - registr vozidel 388 459 084 Nad Stadionem 199
Petr Nový - silniční hospodářství 388 459 087 Nad Stadionem 199
Miroslav Kavlík - zkuš.komisař, siln. hospodářství, taxi 388 459 091 602 161 677 Nad Stadionem 199
Marie Svěchotová - přestupky 388 459 093 Nad Stadionem 199
Mgr. Petra Toncarová - přestupky 388 459 094
Jiří Horejš - registr vozidel, zkuš. komisař 388 459 084 724 508 408 Nad Stadionem 199
Městská policie 156 388 414 365

Peter Macorlík - vrchní strážník 388 414 218 606 178 724 Kaplířova 65
Petr Levík - mentor prevence kriminality 388 414 218 Kaplířova 65
Milan Kobera - zástupce vrchního strážníka 388 414 218 608 893 056
Karel Ferenc - asistent prevence kriminality    608 893 064    Kaplířova 65

778 773 378 Kaplířova 65
Hlídka ve službě
Městské lesy
Stanislav Hlava - jednatel 388 416 330 602 651 962 Podzámčí 612
Městská knihovna

Eva Buryanová - vedoucí, kancelář dětské oddělení 380 070 060 778 747 437 1. máje 194
Mgr. Jitka Přibylová - oddělení pro dospělé 388 411 457 778 748 996 1. máje 194
Alžběta Bendeová - knihovnice, oddělení pro dospělé 380 070 061 778 748 997 1. máje 194

Městská správa domů, s.r.o.

Bc. Daniel Kaifer - jednatel 388 411 990 739 455 849 náměstí Svobody čp. 8
Václav Pacák - technik 388 411 400 736 672 135 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Ivana Sichingerová - předpisovatelka nájemného 388 402 256 388 411 989 náměstí Svobody čp. 8
Městské kulturní středisko
Jaroslav Pulkrábek - ředitel fax 388 411 722 388 413 800 607 516 025 Johnova 226
Turistické informační středisko

Petra Hrušková - pracovnice TIS 388 402 230 724 176 545 Svornosti čp. 42
Bc. Eva Zdichyncová - pracovnice TIS 388 402 230
Městské služby, s.r.o. 
Ing. Jan Král - jednatel 388 411 520 606 664 949 Podzámčí 612
Právník
Mgr. Eliška Ketzerová, Ph.D.LL.M. 604 892 222 Pivovarská 60/12ek.outlook@seznam.cz

e-mail

778 410 791 nebo 778 410 790


