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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 

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

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

26.11.

19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

st

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

25.11.

19:30

so
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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
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VIMPERSKÉ PRÁZDNINY

Vážení spoluobčané, 
konečně jsou tu prázdniny, 

i když léto nás svým počasím 
překvapilo minimálně o 40 dnů 
dříve.  Přejeme vám i nám, 
aby příjemné počasí vydrže-
lo po celou dobu dovolených                     
a prázdnin. Teplotní anomálie 
pro nás byla bezesporu výho-
dou. Stavby, o kterých jsme 
vám již psali, se díky tomu ne-
dostaly do skluzu a vše se daří 
dle stanovených plánů. Po ná-
vratu ze zasloužené rekreace 
byste se měli vracet do města, 
které bude zase o něco lepší a 
opravenější. 

Finišuje rekonstrukce Míro-
vé ulice, oprava ulice Nad Sta-
dionem a měl by být dokončen 
nový atletický ovál.  Polepší 
si i školáci i mateřinky. Základní 
škola Smetanova je na začátku 
nového školního roku přivítá                                             
s kompletně opraveným soci-
álním zařízením v dalších dvou 
pavilonech a taktéž se hned 
z kraje školního roku mohou 
těšit na novou učebnu cizích 
jazyků, která zkvalitní jejich 
výuku. Na  rekonstrukci atletic-
kého oválu i na učebnu cizích 
jazyků se nám podařilo získat 

velkou dotaci v součtu 12 mil. 
Kč. V základní škole TGM bude 
dokončována rekonstrukce 
kuchyně a jídelny v hodnotě 
11 mil. Kč. Mateřská škola Mí-
rová bude mít novou kuchyni a 
zázemí, které pomůže skvělým 
kuchařkám vařit výborná jídla 
dle stále přísnějších hygienic-
kých norem. Investice na tuto 
akci znamená cenu 4 mil. Kč.

Avšak tím to zdaleka ne-
končí. Můžeme například při-
pomenout vybudování nových 
bezpečnějších přechodů pro 
chodce, plánované rovněž na 
období prázdnin – nový bez-
pečný přechod v Pražské 
ulici, kde přibudou semafory 
a nový potřebný přechod pro 
chodce včetně chodníků                               
u prodejny Tesco. Zde pro-
síme o zvýšenou opatrnost a 
děkujeme za trpělivost s pří-
padným dopravním omezením. 

Rada města se bude samo-
zřejmě scházet i během prázd-
nin. Čekají nás složitá a velmi 
důležitá rozhodnutí. V polovině 
července obdržíme nabídky 
od uchazečů na dostavbu 
plaveckého bazénu. Vše je 
připraveno, projekt máme do-
končen a taktéž je zajištěno 
finanční krytí. Pokud obdržíme 

pro město výhodnou nabídku, 
stavba může být zahájena již 
po prázdninách. Termín pro 
zhotovení bazénu jsme zadali 
do konce příštího roku. Radni-
ce se také bude připravovat na 
stavbu výtahu pro návštěvní-
ky úřadu. Nechtěli jsme ome-
zovat provoz úřadu v průběhu 
prázdnin, jelikož je zde zvýšený 
počet žadatelů o cestovní pasy 
a lidé si vyřizují záležitosti, 
které v průběhu roku nestihli, 
a tak i tato investice bude re-
alizována ihned po prázdni-
nách. V červenci a srpnu bude 
již probíhat výměna výtahů                               
v panelových domech v Če-
lakovského ulici a následovat 
bude ulice K. Weise. Postupně 
pak budou vyměněny všechny 
výtahy ve všech panelových 
domech vlastněných městem. 
Jako vedení města jsme při-
praveni všechny výše uvede-
né stavby v průběhu prázdnin 
nadále intenzivně kontrolovat a 
vytvářet podmínky pro hladký 
průběh jejich realizace. 

Na posledním jednání Za-
stupitelstva města byla přijata 
důležitá rozhodnutí související 
s rozvojem města, především      
v ulici 1. máje. Jen velmi 

pokračování na straně 3 

STOPY STOLETÍ 
vimperská kronika 
z roku 1948

ŠUMAVA LITERÁRNÍ 
načti a čti
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ARCHEOLOGOVÉ NA 
ZÁMKU

Na konci května byly za-
počaty v prostorách zámku 
záchranné archeologické 
práce a výzkum. Archeolo-
gický výzkum probíhá pod 
vedením Mgr. Jiřího Havlice. 
Následovat bude rekonstruk-
ce části zámku. 

CVIČENÍ NA ZÁMKU

21. června ráno navíc měs-
to prořízl zvuk sirén, když se 
na zámek vydaly všechny 
složky záchranného inte-
grovaného systému. V zám-
ku, který momentálně není 
přístupný veřejnosti, hasiči 
cvičně hasili požár ve Vlčko-
vě věži, evakuovali zraněné, 
které následně předali zá-
chranářům. 

 ZASTUPITELSTVO

Nenastane-li mimořádná 
situace, Zastupitelstvo měs-
ta se o prázdninách nesejde. 
Nejbližší jednání se tak usku-
teční až v pondělí 3. září a 
pravděpodobně bude ve stá-
vajícím složení poslední.

Nové podzemní kontejnery u gymnázia jsou dokončeny. Foto Petr Marek

BITVA NA WINTERBERGU
podrobnosti srpnového
8. ročníku
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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.

VYDÁVÁ MĚSTO VIMPERK
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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

Vimperské noviny 11/2017

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
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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
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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 

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

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

26.11.

19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

st

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

25.11.

19:30

so

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
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Dětem k svátku klasická pohádka v neklasickém provedení.Ondřej Fibich přednáší v Kavárně Ve Skále o K. Klostermannovi.

Akademie umění a kultury, vzdělávání třetího věku.Absolventské představení tanečního oboru ZUŠ.

Mezi pivovary bylo živo.

SaxWork Quartet v MěKS.

Pěvecké sbory MŠ Klostermannova a ZŠ Smetanova.

Porota Šumavy litery převzala 37 knih o Šumavě z roku 2017.

foto na stránce Stanislav Hubáček a Jaroslav Pulkrábek
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Podzimní volby do zastupitelstev 
obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí 
se budou konat v pátek 5. října 
a v sobotu 6. října 2018.

Kandidátní listiny pro volby 
do zastupitelstev obcí podávají 
volební strany registračnímu 
úřadu nejpozději 66 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 31. července 
2018 do 16:00 hodin na Měst-
ském úřadu ve Vimperku.

Seznamy delegovaných čle-
nů okrskových volebních komi-
sí od volebních stran se ode-
vzdávají nejpozději do 5. září 
2018 do 16:00 hodin.

S případnými dotazy ohledně 
voleb se můžete obracet osob-

ně nebo telefonicky na Městský 
úřad Vimperk, odbor vnitřních 
věcí, na Ing. Janu Scherero-
vou, tel.: 388 402 215, 724 176 
544, nebo Bc. Janu Czerwen-
kovou, tel.: 388 402 222, 777 
492 983.

Další informace o volbách 
včetně vzorů všech formulá-
řů najdete na stánkách města 
www.vimperk.cz.

Ing. Jana Schererová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Školy mají staronové ředitele
V letošním roce končí k 31. 7. 

dvěma vimperským ředitelkám 
6leté funkční období. Vzhledem 
k této skutečnosti jsem podal 
začátkem února tuto informaci 
Radě města na vědomí. Vyjá-
dřil jsem spokojenost s jejich 
prací. Kladné hodnocení bylo      
i ze strany České školní inspek-
ce a ani od veřejnosti nebyly 
negativní signály. Rada města 
se přesto rozhodla využít své 
zákonné právo a vyhlásila kon-
kurzy na obě školy.

Jde o zdlouhavý adminis-
trativní proces, který se řídí 
vyhláškou o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních 

komisích, a proto mohly sa-
motné konkurzy proběhnout až 
na konci května. Obě stávající 
paní ředitelky se do konkurzu 
přihlásily a konkurz vyhrály. 
Rada města výsledky obou 
konkurzů na svém zasedání 
dne 4. 6. potvrdila, a tak budou 
od 1. 8. ve své práci pokračovat 
paní Mgr. Dagmar Rückerová 
ze ZŠ TGM i paní Irena Hel-
mová z MŠ 1. máje.

Přeji oběma znovuzvoleným 
ředitelkám mnoho úspěchů a 
energie v jejich práci.

Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí Odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu

stručně: dokončili jsme projek-
tovou dokumentaci, finalizuje 
se vydání stavebního povolení 
a máme vysoutěženého zhoto-
vitele stavby. Přes vysoké a stá-
le narůstající ceny stavebních 
prací se nám podařilo získat 
nabídku pod rozpočtovou ce-
nou. Bylo zřejmé, že z vlastních 
zdrojů není možno tuto stavbu 
financovat. Jedná se o náklady 
přesahující 70 mil. Kč. Po peč-
livé analýze ekonoma města         
a otevřené diskuzi se všemi 
zastupiteli bylo přijato rozhod-
nutí pokrýt tyto náklady úvěro-
vými prostředky. Je dohodnutý 
pevný úrok nepřesahující 2 % 
se splatností celé částky na 
dobu 10 let. Finanční analýza a 
doporučení finančního výboru 
nás ujistilo o výhodnosti čerpat 
tyto peníze na takto důležitou 
investici prostřednictvím tohoto 
úvěru. Stáli jsme před volbou, 
zda ulici 1. máje opravovat po 
částech z peněz v budoucnosti 
naspořených, a nebo tuto mno-
ho let plánovanou stavbu zrea-
lizovat během roku. Rozhodnu-
tí padlo a v příštím roce bude 
oprava této ulice dokončena. 
Jediné, co nás může zamrzet, 
je, že se s tím neztotožnilo celé 
Zastupitelstvo. Přesto, že jsme 
vycházeli z rozpracované stu-
die bývalého vedení, byl náš 
postup ve věci této rekonstruk-
ce odmítnut. Jiná varianta ne-
byla nabídnuta. 

Většinou hlasů Zastupitel-
stvo přijalo další neméně důle-
žité rozhodnutí, týkající se do-
stupnosti bydlení pro naše ob-
čany. Po několika opakovaných 
jednáních v Zastupitelstvech 
města, vyhodnocování argu-
mentů pro a proti, byl schválen 
prodej stavebních pozemků 
developerské firmě. Tato firma 
se nám zavázala  k výstavbě 
rodinných domků na klíč                 
v průběhu několika budoucích 
let. Součástí tohoto závazku 
bylo i vybudování související 
infrastruktury a technické vy-
bavenosti v hodnotě 45 mil. 
Kč. Tyto peníze nebude muset 
město vynaložit a docílí tím vel-
ké úspory. Naopak vznikne zde 
možnost využít získané peníze 
za prodej pozemků na vybudo-
vání připravenosti jiných sta-
vebních parcel pro individuální 
výstavbu. Máme na to hotovou 
studii a připravujeme projekt. 
Zahájit se může ihned na jaře.  
Takto budou mít všichni zájem-
ci o bydlení ve městě možnost 
volby získat vlastní objekt pro 
bydlení formou individuální vý-
stavby, nebo koupí již hotové-
ho domu včetně pozemku. Tato 
nabídka zde chyběla a ne každý 
je schopen podstoupit proces 
individuální výstavby. Objekty, 
které nám byly představeny a 
budou nabízeny developerem, 
by měly být cenově dostupné     
s výhodou možnosti financo-

vání hypotečním úvěrem. Již 
v současné době je o tento 
projekt poměrně velký zájem. 
Chceme předejít obavám, že 
se tento projekt nebude realizo-
vat. Schválená kupní smlouva 
obsahuje sankce nebo možnost 
pro město vykoupit prodané po-
zemky za 10 % původní ceny. 
I za toto rozhodnutí převzalo 
svou plnou odpovědnost při 
hlasování v Zastupitelstvu sou-
časné vedení města s přesvěd-
čením, že bude zvrácen trend 
let minulých ve věci úbytku lidí 
zde žijících. 

Ale abychom nezůstáva-
li pouze u staveb. Ne všichni           
o prázdninách z Vimperka od-
jedou a naopak přibude turistů. 
Máme za sebou vydařené se-
tkání dechových orchestrů, do 
města se chystají dřevosochaři 
a stejně jako v loňském roce 
městský park neděli co neděli 
ožije divadelní pohádkou. Letní 
divadlo bude hostit multižán-
rový festival Vimperský frňák                     
a tradiční Bitvu na Winterber-
gu. Těšit se ale můžeme i na 
divadelní představení v sále 
kulturního střediska či na se-
tkání harmonikářů. 

Přejeme vám užít si zaslou-
ženou dovolenou, dětem boha-
té prázdninové zážitky a vždy 
a všem bezpečný návrat domů.

vaše Rada města

Město Vimperk nadále hledá poštovního doručovatele.
Nástup možný ihned.   

Bližší informace podá tajemník MěÚ Vimperk Zdeněk Ženíšek, tel.: 607 584 017, 
nebo vedoucí kanceláře starosty Bc. Renata Samohejlová, tel.: 775 862 550.

Probíhající stavební práce v Mírové 
ulici a v ulici Nad stadionem

 foto Petr Marek
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města v období od 21. 5. 2018 do 11. 6. 2018

• rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby 
„Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“ dle předlože-
ného návrhu. 

• rozhodla uzavřít kupní smlouvu na zakázku „Základní škola          
T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk – vybavení školní kuchyně“ 
se zhotovitelem Luděk Houzar – Servis Gastrozařízení, Nad Sady 
223, 387 06 Malenice, dle předloženého návrhu. 

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka 
na stavební práce „Oprava místních komunikací – Bořanovice a 
Sudslavice“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vim-
perk, a společností Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
5, dle předloženého návrhu.

• rozhodla na základě uskutečněného konkurzu a doporučení kon-
kurzní komise jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Základ-
ní školy T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, okres Prachatice,                                                                                                     
s účinností od 1. 8. 2018 Mgr. Dagmar Rückerovou a ukládá Od-
boru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední 
úkony.

• rozhodla na základě uskutečněného konkurzu a doporučení 
konkurzní komise jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace,    
s účinností od 1. 8. 2018 Irenu Helmovou a ukládá Odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. 

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodávku „Vybavení učebny 
cizích jazyků ZŠ Smetanova“ se společností AV MEDIA, a. s., 
Pražská 63, Praha 10, dle předloženého návrhu.

>  ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA   <
Zastupitelstvo města Vimperk 14. 5. 2018

• Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání obecně závaz-
né vyhlášky města Vimperk o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bez-
pečnosti na veřejných prostranstvích, která nahrazuje obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2010, ve znění pozdějších předpisů, na 
příští jednání Zastupitelstva města se zapracováním vznesených 
připomínek.

• Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dle 
§ 29, odst. 1, písm. a)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Vimperk, katego-
rie JPO V, jako organizační složku obce s platností od 19. 6. 2018.

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

www.vimperk.cz.
 Termín zastupitelstva: 3. září 2018 v 15:30 hodin.

Řidičské průkazy nově od 1. 7. 2018
Cesty do místa trvalého 

bydliště pro nový řidičský 
průkaz jsou minulostí

• Nový řidičský průkaz a pamě-
ťovou kartu do tachografu zís-
káte nově na kterémkoliv úřadě 
obce s rozšířenou působností
• Při změně bydliště se řidičský 
průkaz už nemění
• K žádosti už nepotřebujete 
papírovou fotografii

Pokud jsme si něco přáli ve 
vztahu k řidičskému průka-
zu, tak mít možnost vyřídit si 
ho na libovolném úřadě obce                  
s rozšířenou působností. Od 
1. července 2018 se toto přání 
stává skutečností. Nadále platí, 
že výměna dokladu, jemuž kon-
čí platnost, je zdarma a nově 
nemusíte pro řidičák chodit už 
ani s fotografií. Řekneme si ale 
i o dalších novinkách, které 
přináší nový způsob vydávání 
řidičských průkazů.

Pokud žijete ve Vimperku, 
ale trvalé bydliště máte v Pra-
ze, nezbylo Vám než si vzít 
den volna a vydat se na úřad 
do Prahy. Polovinu dne jste 
strávili cestou, narychlo zajišťo-
vali svou průkazovou fotografii                           
a následně přišlo na řadu sa-
motné vyřizování dokladu na 
úřadě. Nyní už se to dá zvlád-
nout mnohem lépe a jednodu-
šeji. Od 1. července totiž nabu-
de účinnosti zákon č. 199/2017 
Sb. a prováděcí vyhláška                                                  
č. 456/2017 Sb., díky nimž 
lze vyřídit některé záležitosti 
spojené s řidičáky na nejbliž-
ším úřadě obce s rozšířenou 
působností nebo na takovém, 
který vám svou lokalitou nej-
více vyhovuje, celkově tedy 
na jednom z 206 míst v ČR.                                     
V novém systému bude platit 
zásada: kde si o vydání či změ-
nu v dokladu zažádám, tam si 
průkaz také vyzvednu.
 

Téměř vše vyřídíte 
na jednom místě

Nově si tak můžete na nej-
bližším úřadě vyřídit vydání 
nového řidičského průkazu po 
úspěšné zkoušce v autoškole, 
a to i v případě dalších rozší-
ření, dále také výměnu starého 
nebo neplatného průkazu za 
nový, případně vydání karty ři-
diče do digitálního tachografu. 
Stejně tak Vám zde pomůžou 
při změně údajů (nejčastěji 
změna příjmení), ztrátě, po-
škození, zničení, odcizení či 
reklamaci dokladu. I občané 
jiných států mohou nově žádat 

na nejbližším úřadě obce s roz-
šířenou působností o výměnu 
průkazu, který vydal jiný stát, 
za český, a to i v případě jeho 
ztráty, poškození, zničení nebo 
odcizení.
Také si na zvoleném úřadě mů-
žete požádat o výpis z evidenč-
ní karty řidiče nebo bodového 
hodnocení (udělené body za 
provedené přestupky) či vyřídit 
záležitosti spojené s profesní 
způsobilostí řidiče. Seznam 
všech úřadů obcí s rozšíře-
nou působností naleznete zde: 
www.mdcr.cz/orp. 

Výjimky, kdy musíte na úřad 
v místě trvalého bydliště

Existují situace, kdy je přesto 
nezbytné dojet na úřad obce      
s rozšířenou působností v mís-
tě vašeho trvalého bydliště. 
Mezi ně patří např. odnětí nebo 
vrácení řidičského oprávnění, 
omezení oprávnění, atd. 

Na úřad s fotografií už jen 
při vyřízení mezinárodního 

řidičského průkazu

Dosud bylo nutno přijít na 
úřad s papírovou fotografií, 
kterou pracovník na přepážce 
umístil na žádost. Podle nové 
úpravy už se na úřad s foto-
grafií nebude muset. Systém 
sám vyhledá, zda již nemáte 
fotografii v jiné databázi (např. 
z občanského průkazu nebo 
cestovního pasu), a pokud 
bude vaše podoba stále aktu-
ální, použije ji a fotit se vůbec 
nebudete. V případě, že jste 
změnili vizáž a vaše podoba 
se na první pohled neshoduje 
s fotografií v existujících da-
tabázích, vyfotí vás úředník 
přímo při vyřizování žádosti. 
Odpadá tedy nutnost pořídit 
si průkazové fotografie. Nově 
se také na každý doklad bude 
prostřednictvím podpisového 
tabletu pořizovat digitalizovaný 
podpis žadatele. 

Jediný případ, kdy s sebou 
ještě na úřad ponesete papíro-
vou fotografii, je vydání mezi-
národního řidičského průkazu 
(ten má formát malé knížky, 
který prozatím neumožňuje tisk 
digitální fotografie).

Změna trvalého bydliště 
nemá vliv na řidičský průkaz

Pokud jste změnili trvalé 
bydliště, platila povinnost tuto 
změnu hlásit na úřadě. Ten 
vám vydal nový řidičský prů-
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Vimperští kačeři dostali od města 
Vimperk dárek

Geocaching je celosvětová 
dobrodružná hra, kde hráči 
(nazývaní často jako kačeři) 
používají Geochacing aplikaci 
v mobilu nebo GPS přístroji 
ke hledání skrytých schránek 
– pokladů.  Geocaching vznikl 
v roce 2000 v USA. První keš 
byla založena na souřadni-
cích N45.17460 W122 24.800.      
První, dosud aktivní keš v ČR 
je GCE50 Tex-Czech od Ken-
netha, McKeny a Ethana z 1. 6. 
2001 umístěná v přírodní rezer-
vaci u Štramberku.

I Vimperk je na kešky velmi 
bohatý. Naleznete je v historic-
kém centru i v okolní přírodě. 
Kešky, Multikešky, Mystery-
kešky, aj. U všech platí, že jsou 

schránky důkladně označeny 
pro setkání s náhodným ná-
lezcem. Když některou z nich 
náhodně naleznete, vraťte ji 
zpět na místo a nikomu nesdě-
lujte místo jejího uložení. Hra je 
určena pouze pro registrova-
né hráče. Nová keška, jejímž 
správcem je město Vimperk, 
promlouvá ke svým nálezcům 
o zrcadlech nazývaných Zemní 
zrcadla. O zrcadlech neobyčej-
ných, vševědoucích.

Takže navštiv www.geoca-
ching.com, staň se kačerem, 
respektuj pravidla hry a hraj     
s námi.

 Renata Lešková 
Odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu

kaz. Nyní je tato povinnost již 
minulostí. Od července se bu-
dou vydávat řidičské průkazy, 
které neobsahují údaj o místě 
trvalého bydliště. To se vztahu-
je i na majitele dříve vydaných, 
ale stále platných řidičských 
průkazů.

Správní poplatky

Změna legislativy přinesla 
také úpravu výše správních po-
platků. Za výměnu řidičského 
průkazu za nový v případě, že 
končí doba jeho platnosti, stále 

nebudete platit nic a dostanete 
ho zdarma. Při vydání nového 
průkazu zaplatíte z původních 
50 Kč nově 200 Kč. Zvýšení 
správního poplatku je kompen-
zováno tím, že si již nemusíte 
pořizovat průkazovou fotogra-
fii. Také se zvýšil poplatek za 
zrychlené vydání průkazu do 
pěti pracovních dnů z 500 Kč 
na 700 Kč. Částka za vystavení 
mezinárodního řidičského prů-
kazu zůstává 50 Kč, za vydání 
paměťové karty do digitálního 
tachografu zaplatíte nadále 
700 Kč.

Před 1. 7. 2018        Po 1. 7. 2018

Výměna řidičského průkazu 
při uplynutí jeho platnosti  zdarma  zdarma

Vydání nového řidičského 
průkazu    50 Kč  200 Kč

Vydání průkazu v kratší lhůtě 
(do 5 pracovních dnů)  500 Kč  700 Kč

Mezinárodní řidičský průkaz 50 Kč  50 Kč

Vydání karty do digitálního 
tachografu    700 Kč  700 Kč

Kde nás ve Vimperku najdete:

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Nad stadionem 199 (TKB), Vimperk 

Úřední hodiny: 
Pondělí:  7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Středa:  7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Pátek:  7.30 – 11.30

Referentky: 
Milena Bělohubá – tel.: 388 459 081, 
e-mail: milena.belohuba@mesto.vimperk.cz
Věra Šenkýřová – tel.: 388 459 082, 
e-mail: vera.senkyrova@mesto.vimperk.cz

VRAŽDA 

SEXEM

J. 
Shirl

ey

www.letopodboubinem.cz

MìKS 
Vimperk

PÁTEK

3. 8 2018

20:00

DIVADLO 

BEZ HRANIC
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Současný stav kapličky na Brantlově dvoře. Foto Petr Marek

v psychologii, v terapii dětí, 
mládeže, rodin a partnerských 
párů, v krizové intervenci, ale     
i v sociální práci a pedagogice. 
Externě spolupracujeme také 
s odborníky z oblasti práva, 
speciální pedagogiky, adiktolo-
gie, psychiatrie a s dalšími or-
ganizacemi našeho zaměření. 
Podrobnosti najdete na http://
www.team4teen.cz/.

Pro úplnost ještě zmiňme 
podobnou nabídku, a to ze 
zařízení odborného poraden-
ství pro péči o děti, které pro-
vozuje FAMILY team4teen. 
I letos, díky podpoře města 
Vimperk  a Jihočeského kra-
je, nabízí rodinám, rodičům                                        
a dětem podporu zaměřenou 
na vzájemné vztahy mezi rodiči 
a dětmi, otázky výchovy dítěte 
a další rodinné, sociální a me-
zigenerační otázky související 
s péčí o děti. Tato podpora je 
nabízena především ve formě 
odborného poradenství a je 
poskytována bezplatně v re-
žimu sociálně-právní ochrany 
dětí, především v rámci těchto 
projektů:

Rozvod není legrace: 
Podpora a pomoc v rozvodo-

vém a porozvodovém období, 
kdy je pro rodiče obtížné za-
pomenout na vzájemné kon-
flikty   a být pro dítě tím, kdo 
respektuje jeho lásku k oběma 
rodičům, případně kdy se přece 

jen v konfliktu mezi rodiči dítě 
identifikuje s jedním rodičem a 
druhého odmítá.

Dítě v úzkých: 
Podpora a pomoc dětem 

ohroženým nebo trpícími psy-
chickými obtížemi a/nebo ri-
zikovým chováním (úzkosti, 
sebepoškozování, suicidální 
pokusy, poruchy chování, útě-
ky  z domova, delikventní a 
asociální chování, atd.) a jejich 
rodinám tak, aby byla zajištěna 
kontinuální péče a kompenzo-
vány dlouhé objednací doby 
zdravotnických psychologic-
kých a psychiatrických zařízení 
v regionu.

Základní provozní doba pro 
první kontakt: 

úterý 16–18 h, zavřeno 
bude o prázdninách pouze                         
3. a  24. 7. a pak 7. 8. Provoz 
zařízení je s respektem k potře-
bám pracujících a studujících 
klientů směřován především do 
odpoledních až večerních ho-
din pracovních dnů. Vedle zá-
kladní provozní doby pro první 
kontakt je každému zájemci na-
bízen individuální jednorázový 
a/nebo pravidelný termín podle 
jeho potřeb a časových mož-
ností. Více o poradně najdete 
na www.team4teen.cz/family/.

Bc. et Bc. Zuzana Bláhová
team4teen, z. s., 

a FAMILY team4teen 

Očima Jaroslava Pomezného
OPRAV S NÁMI, CO ČAS 

ZBOŘIL

Součástí úspěšné „Pohodo-
vé soboty“ pořádané spolkem 
Vimpersko, byla veřejná sbírka 
s mottem „Oprav s námi, co čas 

zbořil!“ na opravu kapličky na 
Brantlově dvoře nacházející se 
nedaleko Sloupů. Potěšitelná 
byla štědrost návštěvníků „so-
boty“. Dle informace Věry Váv-
rové ze spolku Vimpersko byla 
vybrána částka 20 438 Kč.  

Plánujeme rozvoj vzdělávání 
pro ORP Vimperk 

V dubnu 2018 zahájila míst-
ní akční skupina Šumavsko, 
z. s., realizaci projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělává-
ní pro ORP Vimperk II. Jde                       
o pokračování plánování aktivit 
s cílem zlepšit kvalitu vzdělá-
vání tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů škol                                                            
a ostatních aktérů ve vzdělává-
ní. V průběhu realizace projektu 
dojde k aktualizaci dokumentu 
Místního akčního plánu (MAP). 
Novinkou MAP II je realizace 
vybraných neinvestičních ak-
tivit z předešlého plánování – 
vzdělávací aktivity, besedy, vý-
jezdní vzdělávací programy pro 
děti a žáky, podpora zájmových 
a volnočasových aktivit, pod-
pora akcí pro rodiče, děti, žáky        
i veřejnost, apod.

Jak se můžete Vy a Vaše 
organizace zapojit a jaké jsou 
výhody zapojení do MAP II?
- možnost zapojit se do čin-
nosti pracovních skupin MAPII 
(pracovní skupina pro rozvoj 

čtenářské a matematické gra-
motnosti, pracovní skupina pro 
rovné příležitosti, pracovní sku-
pina pro financování, pracovní 
skupina pro další témata)
- možnost zapojit se do aktivit 
spolupráce a získat finance na 
jejich realizaci
- přístup k informacím z oblasti 
strategického plánování a in-
formací o možnostech čerpání 
dotací pro oblast školství
- každá zapojená škola získá 
zpracovaný plán potřeb školy/
strategii rozvoje školy
- možnost účasti na vzděláva-
cích akcích a dalších aktivitách
- výměna zkušeností, navázání 
partnerství a další

Aktuální informace nalez-
nete na www.massumavsko.
cz. V případě jakýchkoliv do-
tazů či zájmu o účasti v pra-
covních skupinách kontaktujte 
Janu   Dolanskou, MAS Šumav-
sko, z. s., dolanska@massu-
mavsko.cz.

Šumavsko, z. s.

Projekt Naděje
Oblastní charita Vimperk re-

alizuje již druhý ročník projektu 
nazvaného Naděje. Zdravotní 
sestry v rámci tohoto projektu 
navštěvují osoby těžce zdravot-
ně postižené, nevyléčitelně 
nemocné a umírající v jejich 
domácím prostředí. Veškeré 
č innosti jsou zaměřené 
na zmírnění utrpení těžce 
nemocných osob. Chceme            
v co nejvyšší míře pomoci zach-
ovat kvalitu života nemocných. 
Sestry domácí péče v rámci 
projektu podporují individuálně 
nemocného, naslouchají mu, 
snaží se mu pomoci překonat 
úzkost, pocit beznaděje, křivdy, 
zoufalství či strach ze smrti, což 

jsou časté pocity nevyléčitel-
ně nemocných a umírajících. 
Sestry poskytují podporu také 
rodinám, které se rozhod-
ly umožnit svému blízkému 
zůstat po celou dobu nemoci 
ve svém domácím prostředí. 
Těžce nemocný potřebuje svoji 
rodinu a rodina potřebuje opo-
ru, která jim pomůže zvládnout 
toto těžké období. Tuto po-
moc nabízíme v rámci celého 
okresu Prachatice, děkujeme 
tímto Jihočeskému kraji za 
poskytnutou dotaci, díky ní 
můžeme nabízet pomoc v pro-
jektu Naděje již od 1. července 
roku 2016.

Mgr. Dana Marková

Prázdniny bez obav 
Blížící se prázdniny někteří 

rodiče vyhlížejí – na rozdíl od 
dětí – s obavami. Nastane jim 
totiž dvouměsíční zvýšená sta-
rost o volný čas dětí, který jinak 
děti během školního roku tráví 
ve škole, v družině, na krouž-
cích, apod. Rodiče se také obá-
vají volnějšího režimu, kdy děti 
ráno nemusí vstávat, a tak se 
jim nechce večer chodit včas 
spát. A co teprve prázdninové 
lumpačení, to je pro některé ro-
diče hotová noční můra.

Poradna, kterou ve Vimper-
ku provozuje Kolíbka, zájmový 
klub team4teen, z. s., funguje        
i o prázdninách, takže rodiče 
(a prarodiče), které trápí tyto 
starosti, nezůstanou bez po-
moci. I nás samozřejmě čekají 
nějaké ty letní dovolené, ale 
kromě 3 týdnů bude otevřeno 
celé prázdniny. Zavřeno bude  
v týdnech 2.–4., 23.–27. čer-
vence a pak 6.–10. srpna. 

Služby poskytují odborníci 
se zkušenostmi a kvalifikací 
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A zase ty závody
Po krátké zimní odmlce, 

kterou naši členové a jejich 
čtyřnozí svěřenci využili nejen 
k výcviku, ale také k nabrání 
potřebných kil, jsme se rozje-
li na první závody no Netolic. 
Tyto jsou již tradičně spjaty                    
s brannou složkou, kde ve 
střelbě exceloval Tomáš Ren-
dl. Spolu se svou fenkou ně-
meckého ovčáka Ritou obsadil          
1. místo v kategorii ZZO. Zú-
častnila se i Magda Voldřicho-
vá se psem německého ovčáka 
Yuki a obsadila krásnou 4. příč-
ku. Následně zabodovala též                             
v kategorii ZVV1, kde s fenkou 
německého ovčáka Čaky zís-
kala 3. místo. Hanka Sieberová 
s německým ovčákem Tedym 
skončila v kategorii ZZO na 
pěkném 5. místě. 

Za mrazivého březnového 
dne proběhl závod Strakonický 
Rumpál. I s promrzlými prsty 
obsadila Jaroslava Lukešová      
v kategorii ZZO 1. místo s fenou 
border colie Fly, Magda Voldři-
chová se psem Yuki 3. místo a 
Hanka Siebrová pak 4. místo.    
V kategorii ZVV1 získala Mag-
da Voldřichová s fenou Čaky    
3. místo.

Náš již tradiční Jarní závod 
konaný 20. května ve Vimper-
ku provázelo nádherné slu-
nečné počasí. Během bodově 
vyrovnaných stop, navzdory 
vysokému travnatému terénu, 

bylo možno zhlédnout precizní 
výkony. Následná poslušnost 
byla svižná a přesná. Dobrou 
náladu ještě znásobilo per-
fektně připravené občerstvení. 
Díky štědrosti sponzorů si kaž-
dý závodník odnesl nemalé dá-
rečky pro sebe i své chlupáče. 
Například květiny ze zahradnic-
tví Davida Ryšánka z Pracha-
tic, nebo krmivo a potřeby pro 
pejsky od paní Pixové či pana 
Kuneše. Poděkování patří také 
Městu Vimperk, firmě Auto-
jamra Šumavské Hoštice, PB 
Energy, s. r. o., Prachatice, či 
Klempířské a pokrývačské prá-
ce – Ladislav Chval, Vimperk. 
Pohárů na stupních vítězů se    
v kategorii ZOP dočkali Jaro-
slav Grabmüller s fenou chod-
ského psa Bony, který obsadil 
1. místo, Tomáš Rendl s Ritou 
skončil na 2. místě. Soutěžící 
ze Strakonic Vladěna Levá          
s border colií Moonem dosáhla 
na bronz. Kategorii ZUP1 zcela 
ovládl KK Vimperk – Jaroslava 
Lukešová s Fly na 1. místě           
a Magda Voldřichová s Čaky    
a Yuki na 2. a 3. místě.      

Na kynologickém cvičišti 
probíhají kurzy základní po-
slušnosti vždy v neděli od 9.00 
hodin. Je možné docházet i na 
jednotlivé hodiny. Všichni jste 
mezi nás srdečně zváni.                                                                                         

Jaroslava Lukešová 
kynologický klub Vimperk

Holky ze Smetanky ve VAVI
Ve VAVI proběhl druhý work-

shop, kterého se účastnily žá-
kyně ZŠ Smetanova. 14. a 15. 
června byla spolu s dívkami 
přítomna i paní Trnková, před-
sedkyně Hospodářské komory 
v Prachaticích.  

Dvě skupiny děvčat plá-
novaly, že se v šití zdokonalí                 
a podle svých návrhů budou 
obšívat monogramy, srdíčka 
a podobné obrázky. Ale holky 
plán změnily. Připravily se na 
nás a přišly s tím, že si každá 
z nich chce ušít jednoduchý 
batoh.

Tak jo, každá si vybrala lát-
ku ve skladu, společně jsme 
udělaly šablonu a už střihaly, 
šily a navlékaly. Už nestačil 
jeden šicí stroj, a tak se část 
žákyň přemístila přímo na díl-
nu. Přestože jsme tomu s paní 
učitelkou Pokornou a Doleža-
lovou nejprve nevěřily, holky 

opravdu odcházely s batůžky 
na zádech. 

Radost z něj měly oprávně-
ně, protože si ho každá uděla-
la úplně sama. Ty z nich, které 
tady byly poprvé, zvládly šití a 
samy se už také pokoušely šít 
i batohy.

Domluvily jsme se, že bude-
me pokračovat po prázdninách, 
prý hned v září. Nevím, co si 
na nás holky ze ZŠ Smetano-
va zase vymyslí, ale podle je-
jich zájmu a šikovnosti budeme 
možná brzy šít modely podle 
vlastních návrhů. Jak vidíte, 
první už si přinesla a navrhla 
Natálie Minaříková.

Společně nás to baví a mož-
ná se už rýsují mezi děvčaty 
první návrhářky, šikovné mo-
delářky, krejčové nebo také 
možná naše konkurentky.

Tak se těšíme zase příště.
Věra Vávrová 

Šumava literární
„Tak tady někde to bylo. 

Uprostřed noci vykopali mělký 
hrob. Na hřbitově uprostřed vsi. 
U zdi. A nijak ho neoznačili. Prý 
aby po něm lidé šlapali. Jakže 
to v té knize vlastně psali?“

Možná že se vám přihodilo 
něco podobného. Stáli jste na 
místě, které ve své knize za-
chytil ten či onen autor, a na-
padlo vás, že by bylo zajímavé 
porovnat, jak se to tu od té doby 
změnilo, jak to pro potřebu 
svého románu viděl spisova-

tel a jak z toho samého místa 
vnímáte dotyčné místo děje vy. 
Jenže tahejte se po Šumavě                    
s tolika knihami. Vždyť jen le-
tos jich vyšlo bezmála čtyřicet.

Ale spatříte-li kousek od 
sebe malou samolepku s QR 
kódem a nápisem „Načti a čti“, 
máte vyhráno. Tedy jste-li ma-
jitelem chytrého telefonu. Stačí 
přiložit a je-li k dispozici inter-
net, to dnes již není většinou 
problém, můžete ony dva po-
hledy, váš i páně spisovatelova, 

ČERVNOVÉ RENDEZ-VOUS

Svatodušní svátky neboli 
letnice byly námětem „Rendez-
-vous“, které se konalo 13. červ-
na od 17 hodin v čítárně vimper-
ské Městské  knihovny. Hos-
tem dostaveníčka byl historik 
Dr. Ladislav Čepička z Muzejní-
ho spolku vimperského panství. 
Zajímavě pohovořil o vzniku a 
tradicích významného křesťan-
ského svátku slaveného vždy 50 
dnů po Velikonocích a 10 dnů 

po Nanebevstoupení Páně. Ter-
mín svátku se pohybuje mezi               
10. květnem a 13. červnem.                                             
V českých zemích se letnice 
slavily od příchodu křesťanství. 
Váže se k nim i řada pranostik, 
například „na Svatý duch do 
vody buch“ nebo „do Svatého 
ducha nesvékej kožicha“. Doktor 
Čepička se také zmínil o svátku 
Slunovratu a Svatojánské noci. 
Své vyprávění doprovodil velko-
plošnou videoprojekcí.

foto Jana Doležalová a Stanislav Hubáček
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porovnat.
Šumava se totiž dá pozná-

vat mnoha způsoby. Pěšky, 
na kole či na lyžích, nebo sem 
tam dokonce i na lodi. Jiní ji 
pozorují skrz objektiv fotoapa-
rátu, a nebo také nově s námi 
prostřednictvím knih. Právě pro 
tento „literární“ druh turistiky byl 
totiž vymyšlen a realizován pro-
jekt Šumava literární, součást 
festivalu regionální literatury 
Šumava litera, jehož čtvrtý roč-
ník se uskuteční 17. listopadu 
2018 ve Vimperku.

A jak to vypadá v praxi? Na 
počátku je kniha. V té se na-
jde příslušná část a umístí na 
webovou stránku Šumavy lite-
ry. Příslušná adresa je vložena 
do tzv. QR kódu, což je čtve-
reček připomínající starobylé 
mayské znaky. Pak je třeba si 
nazout pohorky a vypravit se 
na Šumavu a umístit samolep-
ku na patřičné místo. Tady hod-
ně pomáhají strážci Národního 
parku Šumava.

K „mayskému znaku“ přilo-
žíte telefon s nainstalovanou 
čtečkou QR kódů, kterou si 
můžete během několika málo 
sekund zdarma stáhnout pří-
mo na místě. Na obrazovce 
se vám objeví úryvek z knihy, 
který se odehrává přesně tam, 
kde právě stojíte, včetně údajů 
o knize s vyobrazením její obál-
ky. A když není zrovna po ruce 
připojení na internet? Nevadí. 
Určitě bude v restauraci, kam 
si dojdete na oběd. A telefon si 
zapamatuje načtenou adresu 
a otevře ji, až k tomu budou 
podmínky.

Míst se samolepkami Šu-
mavy literární jsou dnes již 
desítky a postupně vznikají 
další. Vimperk,Volary, Boubín, 
Plešné jezero, Křížová smrč, 
Březník, nebo třeba shora 
zachycená scéna ze hřbitova                        
v Českých Žlebech, kde právě 
v noci tajně pochovávají zastře-
leného Bohumila Hasila.

Jaroslav Pulkrábek

Družina Orlů – skauti Vimperk
V pátek 8. 6. 2018 jsme se 

sešli v klubovně, kde jsme se 
přivítali s naším spřáteleným 
oddílem Gatlidou, došli nakou-
pit potraviny a doladili poslední 
detaily.

Druhý den jsme se vypravili 
ráno v 6 hodin. Byli jsme všichni 
dost ospalí, ale plni očekávání.  
První etapa vedla po Zlaté stez-
ce přes Klášterec a Korkusovu 
Huť do Kubovy Huti a probíhala 
vcelku klidně. I přes malé za-
váhání na začátku se nám po-
dařilo bezpečně dorazit až na 
Kubovku.

Cestou jsme obdivovali krásy 
přírody a zejména se nám zalí-
bilo obří mraveniště, které jsme 
potkali. Další část vedla po ly-
žařských stezkách na vrchol 
Obrovec, kde jsme se na chvíli 
zastavili a užívali si ticha. Pro-
blematické bylo, že nám pomalu 
a jistě začínala docházet voda, 
a tak jsme ji nabrali u studán-
ky cestou zpět na Kubovu Huť. 
Dále nás čekala nejtěžší etapa 
cesty, výstup na Boubín. Ta pro-
bíhala také vcelku dobře, i když 
nás náš kamarád Datel nejed-

nou proklel a nasliboval nám 
smrt, a po chvíli jsme si zvykli       
i na takové řeči typu „ať vás spá-
lí plameny pekelné“, ale i přesto 
nás za několik chvilek uvítal 
vrchol Boubína. Dole pod roz-
hlednou v dřevěném přístřešku 
jsme si uvařili oběd, měli jsme                 
v plánu uvařit čínu s rýží, tam 
ale nastal problém, že jsme 
zapomněli nakoupit koření, ale 
i tak jsme se všichni dosyta 
najedli. Cesta z Boubína vedla                                              
z kopce, a tak pro nás nepřed-
stavovala žádnou překážku, 
proto jsme zvolnili tempo a                                                       
v klidu došli až do Vimperka, 
kde nás v klubovně čekala 
prezentace naší cesty. Gatlida 
si vybrala jinou trasu – z Volar 
přes Bobík a Boubín a pak vla-
kem zpět do Vimperka, celkově 
ušli něco okolo 16 kilometrů. 
Náš výkon byl 30 kilometrů, ale 
měli jsme výhodu, že nás bylo 
méně a byli jsme starší. Celou 
akci jsme si nehorázně užili a 
už se všichni těšíme na další 
ročník Horské výzvy.  

Kaktus – František Pulkrábek
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foto Jaroslav Pulkrábek

Vimperský Frňák už čeká 6. ročník
V pátek 20. a v sobotu             

21. července ožije letní kino již 
tradiční multižánrovým festiva-
lem Vimperský Frňák. Hlavním 
představením festivalu je pá-
teční koncert Pokáče, který 
je v současné době jedním                   
z nejvýraznějších mladých pís-
ničkářů a textařů na české hu-
dební scéně. V létě 2017 vydal 
debutové album Vlasy, které 
později získalo ocenění Zlatá 
deska. Mezi jeho další úspě-
chy patří nominace na oceně-
ní Český Slavík a Cenu Anděl        
v kategorii Objev roku.

Program dvoudenního fes-
tivalu odstartuje v pátek po         
17. hodině pohádkou od Diva-
dla Studna. Po něm vystoupí 
3D Company, které má domov-
skou scénu v Žižkovském diva-

dle Járy Cimrmana. Jakmile se 
začne stmívat, dostane prostor 
pro vystoupení Pokáč. Páteční 
program pak zakončí poetický 
podvečer. 

Brány letního kina se                  
v sobotu otevřou ve 14 hodin                     
a diváci se budou moci těšit na 
další porci divadel. Program 
také oživí improvizační show 
nebo šansonové představení. 
Večer pak organizátoři ze SHŠ 
Berit připravili pro návštěvníky 
promítání populárního filmu 
Pelíšky. 

Po oba dva dny bude pro 
návštěvníky k dispozici relax 
zóna, malování na obličej, fo-
tokoutek a mnoho dalšího. 

Celá akce letos ponese téma 
100 let založení republiky. 

Festival se koná za finanční 

podpory Jihočeského kraje, 
města Vimperk a Nadace život 
umělce. 

Kompletní informace k pro-

gramu najdou zájemci na Fa-
cebooku nebo Instagramu Vim-
perský Frňák. 

Jan Švehla
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Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická Vimperk

Canto v Rudolfinu
Již dvanáctým rokem pořádá 

Česká filharmonie vzdělávací 
koncertní cyklus s názvem Čty-
ři kroky do nového světa, kte-
rý společně založili a dodnes 
na něm úspěšně spolupracují 
muzikolog, publicista a bývalý 
hudební dramaturg Českého 
rozhlasu Petr Kadlec a hudeb-
ní skladatel Marko Ivanović, 
aktuálně již třetím rokem šéfdi-
rigent Janáčkovy opery v Brně. 
Zmíněný cyklus je sice primár-
ně zacílen na žákovské či stu-
dentské publikum, ale neopo-
míjí ani kohokoli dalšího, kdo 
si chce prostřednictvím pestré 
a bohaté repertoárové nabídky 
rozšířit hudební obzory. Není 
tedy divu, že za dobu své exis-
tence se Čtyři kroky těší velké 
oblibě a v mnoha školách z celé 
republiky nacházejí stálou po-
sluchačskou základnu.

Studenty zde však nepotká-
me jen v hledišti, nýbrž také 
coby interprety na pódiu, neboť 
Česká filharmonie dává úžas-
nou příležitost talentovanému 
mládí, aby nejen usedalo k ná-
strojovým pultům po boku jejích 
zkušených profesionálních čle-
nů, ale též se ujímalo případ-
ných vokálních partů, pakliže 
je zvolený repertoár obsahuje. 
A přesně takového druhu byl 
poslední ze čtveřice programů 
koncertní sezóny 2017/18, jme-
novitě slavná kantáta Carmina 
burana německého skladatele 
Carla Orffa (1895–1982). Jed-
ná se o moderní zhudebně-
ní celkem čtyřiadvaceti částí             
z rozsáhlé sbírky středově-
kých ponejvíce latinských textů            
s různorodou tematikou, zahr-
nující písně milostné, satirické, 
moralistické, pijácké a další, 
přičemž autory byli povětšinou 
rovněž studenti, ve své době 
navíc vesměs potulní. Interpre-
tačně velmi náročná kantáta 
je určena třem sólistům v hla-
sových oborech soprán, tenor       
a baryton, pěveckému sboru      
a symfonickému orchestru. 

Pěvecký sbor Canto, který 
pracuje od roku 1992 při vim-
perském gymnáziu pod ve-
dením své zakladatelky Mgr. 
Jany Tláskalové, se v tomto 
školním roce dočkal hned dvojí 
velké pocty v podobě pozvání 
od Unie českých pěveckých 
sborů, aby se spolu s dalšími 
vybranými středoškolskými 

sbory podílel na významných 
kulturních akcích v Praze. První 
z nich – bienále Festa acade-
mica – proběhla již na podzim 
loňského roku. Druhou, zcela 
čerstvou, pak byla spolupráce 
na výše popsaném projektu 
České filharmonie. Po náročné 
čtyřměsíční přípravě, v níž ne-
scházel  ani společný víkendo-
vý nácvik spojeného sborového 
tělesa pod vedením pražského 
sbormistra Libora Sládka, ná-
sledoval počínaje 12. červnem 
čtyřdenní pobyt   v Praze, vě-
novaný zprvu finálním zkouš-
kám s orchestrem a po nich 
třem koncertům ve Dvořákově 
síni – dvěma pro školní publi-
kum, třetímu, v páteční večer                           
15. června, pro nejširší veřej-
nost. S týdenním odstupem 
pak proběhl poslední koncert, 
opět pro školy, a to ve čtvrtek 
21. června, shodou okolností 
současně slavený jako Evrop-
ský den hudby.

Již sama příležitost vystoupit 
na pódiu bezesporu nejslavněj-
šího svatostánku českého hu-
debního umění, jímž je krásná 
novorenesanční budova Rudol-
fina, dílo téže dvojice architek-
tů, která vyprojektovala Národ-
ní divadlo – tedy Josefa Zítka a 
Josefa Schulze, byla pro Canto 
obrovskou inspirací a současně 
odměnou. Vědomí skutečnosti, 
že v tomtéž nádherném kon-
certním sále řídil 4. ledna 1896 
sám Antonín Dvořák historicky 
první koncert čerstvě založené 
České filharmonie, jakož i po-
myšlení, kolik našich i světo-
vých umělců nejvyšších kvalit 
tu kdy rozeznělo své nástroje, 
znamenalo pro všechny účin-
kující, zejména pak ty, pro něž 
pobývání v daných prostorách 
není každodenní zvyklostí, vel-
ký závazek, aby ze sebe vydali 
to nejlepší, čeho jsou schopni. 
Jak vyplynulo z reakcí nejen 
vimperských sboristů po páteč-
ním večerním koncertě, na nějž 
je přijeli do hlediště Dvořákovy 
síně podpořit též rodiče a nej-
bližší příbuzní, svou premiéru 
si pod taktovkou charismatic-
kého Marka Ivanoviće všichni 
náležitě užili. Svědectvím toho 
ostatně bylo již pokaždé bouř-
livě aplaudující publikum, sotva 
dozněly poslední tóny Orffova 
nesmrtelného, celosvětově 
známého díla.

foto Jan Tláskal

Vedle hlubokých zážitků si 
Canto z Prahy odváželo též 
nabídku další sborové spolu-
práce, jejímž předmětem bude 
v příštím roce pro změnu rocko-
vé oratorium.

Závěrem je nutno vyzdvih-
nout významnou finanční po-

moc, za niž náleží velký dík 
Městu Vimperk a Radě rodičů 
při G a SOŠe Vimperk. Bez ní 
by obě zmíněné akce byly pro 
samotný sbor sotva realizova-
telné. 

Jan Tláskal      

Český pohár horských kol na Zadově

Další, v pořadí již čtvrté 
kolo ČP MTB cross country 
(závodů na horských kolech) 
se konalo ve dnech 16.–17. 6. 
2018 na Zadově. Pořadatelem 
akce byl vimperský Bike klub 
ve spolupráci a LA Zadov, na 
organizaci závodů se podíleli 
i trenéři SG Vimperk, rodiče 
studentů a dále příznivci Bike 
klubu Vimperk.

Na velmi fyzicky náročné 
trati dosáhli naši žáci výbor-
ných výsledků. Ve svých ka-
tegoriích zvítězili Tereza Sás-
ková (juniorky) a Samuel Ji-
rouš (starší dorostenci) stylem 
start – cíl, Jan Sáska skončil 
v kategorii mladších dorosten-
ců druhý. Páté místo mezi ju-
niorkami obsadila Zuzana Ša-

fářová, když ji na průběžném 
druhém místě postihl pád, na 
7. a 9. místě dojeli František 
Honsa, resp. Matěj Bedrník. 

V kategorii Muži – U23 
skončil Jaromír Skála na           
5. místě (celkově devátý mezi 
muži ELITE) a David Zadák 
skončil jedenáctý. V kategorii 
muži ELITE obsadil 7. místo 
Jan Vastl, když celé závody      
s přehledem vyhrál olympijský 
vítěz z OH v Londýně Jaroslav 
Kulhavý.

Všem závodníkům SG Vim-
perk gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů při dalších 
závodech!

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy
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du a výstavba spaloven plastů 
napojených na centrální rozvod 
tepla měst. Přibližně do pěti let 
by měla zmizet většina skládek 
komunálního odpadu, tedy i ta 
v Pravětíně. Ing. Kalous mluvil 
o fungování moderního pro-
vozu, o svážení tříděného od-
padu i ze vzdálených míst a o 
jeho dalším zpracování. Právě            
v době exkurze mohli žáci vidět 
i vážení nákladních aut, která 
přivážejí, ale i odvážejí již zpra-
covaný odpad.
     Exkurze se všem velmi lí-
bila a v příštím školním roce 
ji uskutečníme znovu se žáky                 
1. ročníků.
      Mgr. Jitka Švarcová, 

Ing. Václav Heinzl

Exkurze do Jihoseparu, 
a. s., ve Vimperku

Dne 7. června 2018 žáci       
1. ročníku oboru Opravář ze-
mědělských strojů, Instala-
tér, Strojník silničních strojů a 
Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje ze SŠ a ZŠ Vimperk 
navštívili v rámci předmětu eko-
logie třídírnu odpadu Jihosepar 
ve Vimperku. Velmi je zaujal 
naučný program i samotná pro-
hlídka třídírny. Žáků se ujal Ing. 
Kalous, který zdůraznil, že bu-
doucností ČR je třídění odpa-

Exkurze do firmy 
ŠKODA AUTO

Dne 21. května 2018 zajisti-
la ZŠ a SŠ Nerudova Vimperk 
pro své žáky prvního ročníku 
oboru Opravář zemědělských 
strojů a Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje exkurzi                                                
v jedné z nejstarších auto-
mobilek na světě – ŠKO -
DA AUTO, a. s., se sídlem                                 
v Mladé Boleslavi.

Žáci mohli nahlédnout do 
zákulisí tradičního a současně 
vysoce moderního výrobního 
závodu, který je od roku 1991 
jednou ze značek koncernu 
Volkswagen. V úvodu exkur-
ze si mohli všichni účastníci 
prohlédnout většinu sério-
vě vyráběných modelů vozů 
ŠKODA včetně vývojových 

předchůdců značky Laurin 
a Klement. Následovala ná-
vštěva depozitáře, kde jsou 
umístěny unikátní prototypy 
vozů značky ŠKODA, formu-
le či filmový Upír z Ferratu. 
Ve výrobním provozu se moh-
li žáci v rozsáhlém komplexu 
automobilky ŠKODA podívat 
do lisovny, nejvíce je zaujala 
montážní linka a koordinace 
zaměstnanců a celého výrob-
ního procesu včetně expedi-
ce.

Po celou dobu exkurze od-
borný průvodce odpovídal na 
zajímavé otázky všech pří-
tomných. Mnozí žáci si odnes-
li i drobné upomínkové před-
měty, které jim tuto zajímavou 
návštěvu ŠKODY AUTO, a. s., 
budou připomínat.                                                        

Ing. Václav Heinzl

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Dětský den na Olšině 2018
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se 

zúčastnili žáci SŠ a ZŠ Neru-
dova „Dne dětí“ v areálu re-
kreačního zařízení u rybníku 
Olšina nedaleko Horní Plané. 
Program se skládal z ukázky 
vojenské techniky, hasičské 
techniky, žáci mohli vidět prá-
ci policejních psovodů a vý-
cvik loveckých psů. Pro men-
ší děti byly připraveny skáka-

cí hrady a různé překážkové 
dráhy. Nechyběly ani tvořivé 
dílny, soutěže pro děti, ukáz-
ka dravců a vodní záchranná 
služba. Celkem mohly děti 
navštívit 30 zajímavých sta-
novišť. Domů jsme odjížděli          
z Olšiny spokojeni a oboha-
ceni o nové zážitky.

   Mgr. Eva Fleischmanová 
a kolektiv

Exkurze do ČZ Strakonice
     
 Dne 29. května 2018 za-

vítali studenti 1. ročníku SŠ          
a ZŠ Vimperk, Nerudova 267,
z oborů Opravář zeměděl-
ských strojů, Strojník silnič-
ních strojů, Elektromecha-
nik pro zařízení a přístroje 
do strakonického podniku 
ČZ. Během exkurze si měli 
možnost prohlédnout divizi 
odlévání hliníku a výrobu au-
todílů pro naše i zahraniční 

automobilky. Zajímavá byla                        
i závěrečná prohlídka muzea 
motocyklů a zbraní, které se 
v tomto známém strojírenském 
podniku vyráběly v jeho boha-
té historii i během válečných 
let. Žáci našich strojírenských 
oborů měli možnost se zeptat 
i na podmínky pro budoucí za-
městnání, bonusy pracovníků 
závodu a jejich možný kariér-
ní postup pro další vzdělávání    
v jejich oboru.                                                                                      

Ing. Václav Heinzl

Konvalinka

Hned následující týden, 
tedy ve čtvrtek 31. 5. 2018  
jsme se s nejlepšími zpěváky 
vydali do Českých Budějovic, 
kde se konala pěvecká soutěž 
„Konvalinka“. Jednalo se již      
o XVII. ročník této soutěže. 

Zpěváci ve složení Ma-
rie Völgyiová, Marie Rozálie 
Čonková, Sandra Bílá a René 
Giňa nám ostudu rozhodně 
neudělali. Předvedli perfektní 

výkony a všichni čtyři obdrže-
li ve svých kategoriích zlaté 
pásmo, tedy 1. místa.

Ráda bych poděkovala po-
řádající škole MŠ, ZŠ a PrŠ 
České Budějovice, Štítné-
ho 3, za skvělou organizaci                   
a milý přístup ke všem zúčast-
něným. Již nyní se těšíme na 
další ročník této soutěže.

Yveta Škvrnová 
třídní učitelka

Den v pohybu

Náš druhý projektový den 
proběhl ve středu 23. 5. 2018. 
K jeho realizaci došlo za pod-
pory Jihočeského kraje v rám-
ci grantového programu, kte-
rý se týká „Podpory sportu“. 
Cílem plánované akce bylo 
strávit volný den v pohybu, 
zapojit každého žáka a užít 
si na výletě spoustu legrace! 
Vsadili jsme na Laser game 

Písek. Od školy jsme vyrazili 
v 7:30 hodin směrem do Volar, 
kde přistoupili místní spolužá-
ci, a v kompletní sestavě jsme 
pokračovali do Písku. Ráno 
nám cesta autobusem docela 
rychle uběhla. Jakmile jsme 
dorazili do Písku, následoval 
přesun na písecké náměstí       
k obchodnímu domu Luna. Vý-
stupem do třetího patra jsme 



tel. 388 413 800 | vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz   ZE ŠKOL 11  

Úspěšný školní rok 

Ve školním roce 2017/2018 
se žákům ZŠ Vimperk, Smeta-
nova, v soutěžích opravdu da-
řilo. Je vidět, že ve Vimperku 
máme mnoho talentovaných    
a šikovných žáků, kteří se pod 
vedením svých učitelů a za ne-
malého přispění jejich zákon-
ných zástupců poctivě připra-
vovali a úspěchy se dostavily. 
Celkem sedmkrát se naši žáci 
probojovali do celostátního 
kola, kde vzorně reprezentovali 
nejen školu, ale i naše město. 
Přehled výsledků z celostát-
ních kol je toho dokladem.

Celostátní kolo (dále jen 
CK) soutěže v hokejbalu žáků           
6. a 7. ročníku v Kladně –                  
5. místo. CK soutěže v hokejba-
lu žáků 3. až 5. ročníku ve Svět-
lé nad Sázavou – 4. místo. CK 
matematické soutěže Pangea                                                   
v Praze pro žáky 6. a 7. roč-
níků, kde nás reprezentovali 
žáci VI. třídy a obsadili naděj-
né 40. a 49. místo. CK fotba-
lové soutěže McDonald´s Cup 
2018 pro 4. a 5. třídy v Ústí 
nad Labem, které se zúčast-
nilo více než 4000 škol z ČR 
– 12. místo. CK soutěže zamě-
řené na Finanční gramotnost                                                   

se ocitli v pěkném prostředí 
místního café baru, kde po 
krátkém přivítání následovalo 
seznámení s pravidly hry. 

Následně děti utvořily pět 
pětičlenných skupin, které 
proti sobě opakovaně bojova-
ly ve vymezeném čase. V pro-
storu speciálně zatemněné 
arény s různými druhy překá-
žek se zvukovými, světelnými 
a kouřovými efekty byl každý 
hráč vybaven elektronickou 
vestou se zabudovanými sen-
zory, kterou se pak protivníci 
snažili zasáhnout laserovými 
zbraněmi. Vždy proti sobě 
bojovala dvě družstva a kaž-
dý hráč se snažil získat ma-
ximální počet bodů. Výsledky 
všech hráčů byly zaznamená-
vány v reálném čase a každý 
tak mohl sledovat, jak úspěš-
ná byla jeho hra. Volné chvíle 
pak děti trávily odpočinkem, 
se svačinou, hraním stolního 
kulečníku nebo sledováním 
obrazovky s průběžnými vý-
sledky právě hrajících skupin. 
Děti si skutečně vše užívaly, 
důkazem byly jejich úsměvy, 
propocená trička a bojovná 

nálada. Mohly se tak na chvil-
ku stát akčními hrdiny, bojo-
vat v týmu a zdolávat překáž-
ky. Po odehrání posledního 
kola se žáci jen těžko loučili 
s arénou i její milou obsluhou 
a rozhodně neměli v plánu 
ukončit tuhle napínavou adre-
nalinovou zábavu. Celý den 
však rychle utekl, následovalo 
krátké vyhodnocení, závěreč-
né focení a odchod z arény.

Žáci odcházeli opravdu ne-
radi a se smutnou tváří. Ces-
tou zpět k autobusu děti upou-
taly sochy z písku, které pozo-
rovaly z Kamenného mostu na 
náplavce řeky Otavy. Zpáteč-
ní cesta do školy byla spíše 
akční, únava se nedostavila                                  
a všichni se shodli, že mají za-
tím nejlepší zážitek letošního 
výletu.  Hru nehráli rozhodně 
naposledy. Tak snad někdy 
příště. Laser game skutečně 
nabízí možnost skvělým způ-
sobem se pořádně rozhýbat, 
zapotit a užít si spoustu zá-
bavy.
                                                                                   

Mgr. Milada Zahradníková
a kolektiv

v Praze, kam postoupila dokon-
ce obě naše družstva a obsadi-
la 4. a 5. místo. CK soutěže Fi-
nanční svoboda v Ostravě, kde 
jsme ze 48 týmů základních 
a středních škol obsadili 11., 
25. a 40. místo. Florbalisté ze                                                           
6. a 7. ročníku postoupili do 
regionálního republikového fi-
nále do Plzně a přivezli krásné 
2. místo.

V krajských kolech se našim 
žákům dařilo i v dalších soutě-
žích. Scházel jim však kousek 
k postupu, nebo byla soutěž 
ukončena krajským kolem. 
V pěvecké soutěži Jihočeský 
zvonek získaly naše žákyně 
zlaté a bronzové pásmo. Druž-
stvo žáků z I. stupně ZŠ vybo-
jovalo bronzovou medaili ve 
vybíjené v Jindřichově Hradci 
a fotbalisté z 1.–3. tříd získa-
li stejné umístění v krajském 
finále McDonald´s Cupu 2018           
v Písku.

Výše zmiňované úspěchy 
jsou podpořeny ještě celou 
řadou medailových úspěchů        
z okresních kol v matematické 
olympiádě, pythagoriádě, ma-
tematickém klokanu, recitač-
ních soutěžích, lehkoatletické 
olympiádě, soutěži mladých 
zdravotníků a dopravní soutěži 
mladých cyklistů, basketbalu, 
odbíjené, halové kopané.

Za všemi těmito úspěchy je 
mnoho hodin poctivé práce,       
a proto patří velký dík všem, 
kteří se na nich podíleli.

Mgr. Vladan Pokorný
ředitel školy

Školní Slavík
Ve středu 30. 5. 2018 se v 

naší ZŠ praktické Vimperk ko-
nala již tradiční pěvecká sou-
těž Školní Slavík. Této soutěže 
se zúčastnili všichni žáci naší 
školy. Zazněly písně lidové, 
umělé, romské, objevila se i 
vlastní tvorba. René Giňa nás 
příjemně překvapil  s vlastní 
písní  „Dopis mám pro tebe“.  
Musíme ocenit výkony všech 
soutěžících, především odva-
hu postavit se před publikum 
a  zazpívat. Výkony zpěváčků 
hodnotila čtyřčlenná porota 
tvořená učitelkami. 

A jak si vedli naši žáci?  

Speciální třída: 
1. místo – Mário Cina 
2. místo – Nely Roučková 
3. místo – Marie Völgyiová

1. stupeň: 
1. místo – Zdena Bledá 
2. místo – Sebastian Moflár 
3. místo – Dezider Bílý 

2. stupeň:  
1. místo – Sandra Bílá 
2. místo – Marie Rozálie 
                Čonková 
3. místo – Tomáš Kloc

Kategorie nad 16 let:           
1. místo – René Giňa 
2. místo – Nikolas Alois 
                Šefrany
3. místo – Denisa 
                Hamburgová

Všichni soutěžící byli oce-
něni drobnými dárky, vítězo-
vé obdrželi diplomy a všichni 
jsme odcházeli s hřejivými 
pocity a dobrou náladou.

Yveta Škvrnová 
třídní učitelka
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Základní škola
T. G. Masaryka

Pasování 

Žáci zapsaní k povinné 
školní docházce v ZŠ TGM 
byli slavnostně pasováni na 
žáky školy dne 24. 5. 2018        
v Městském kulturním středis-
ku ve Vimperku za přítomnos-
ti členů rodiny. Na pódium je 
přiváděli žáci 8. tříd, kteří se 
s těmi nejmladšími budou se-
tkávat i v dalším ročníku. Děti 
obdržely buton a pero s lo-
gem školy, pamětní list a ma-

lou knižní odměnu. Program 
svým vystoupením zpestřila 
školní družina, na závěr byly 
promítnuty kreslené pohádky. 
S rodiči proběhla také první 
neformální schůzka se základ-
ními informacemi pro vstup do 
školy. Slavnostního pasování 
se zúčastnily také ředitelky 
vimperských mateřských škol, 
paní Irena Helmová a Zdeňka 
Gálová. Děkujeme všem za 
dlouholetou podporu projektu. 

Dagmar Rückerová

Základní umělecká 
škola

Dva nabité a úspěšné 
měsíce dechového 

orchestru
V květnu a červnu se 

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk 
zúčastnil několika prestižních 
festivalů a vystoupil na mnoha 
veřejných akcích. Nejprve se 
zúčastnil festivalu v Prešově 
(18.–20. 5. – viz minulé 
Vimperské noviny). 24. 5. pak 
reprezentoval Jihočeský kraj 
a všechny základní umělecké 
školy z kraje na slavnostním 
dni ZUŠ OPEN ve Valdštejnské 
zahradě Senátu PČR. 26. 5. 
zpestřil oslavu 140. výročí 
založení hasičského sboru 
ve Zdíkově a o den později 
koncer toval na festivalu 
Gustava Mahlera v jeho rodišti, 
Kalištích u Humpolce. Hned 
29. 5. pak odjel na největší 
a nejprestižnější soutěžní 
festival poslední doby. Ten se 
konal v italském přímořském 
středisku Giulianova. Festivalu 
se zúčastni ly orchestry                         
z Mexika, Kostariky, Salvadoru, 
Itálie, Velké Británie, Belgie, 
Š v é d s k a ,  M a ď a r s k a , 
Chorvatska a Polska. Vimperští 
si vedli znamenitě a jako jediní 
získali ocenění z obou soutěží. 
V pochodové to bylo třetí místo, 
v koncertní pak dokonce místo 
druhé. Vše mezi dospělými 
orchestry. Z Itálie si tak                                                                    
v pondělí 4. 6. kromě vynikajících 
zážitků přivezli obrovské 
úspěchy a uznání. Následující 
víkend (9.–10. 6.) se orchestr 
zúčastni l  nejprest ižnější 
domácí přehlídky, 55. ročníku 
Kmochova Kolína. Zde 
předvedl nejen vynikající výkon                                                     

v samostatném koncertě, ale byl 
velikou oporu monstrkoncertu, 
kde doprovázel mj. zpěváka 
Bohuše Matuše. 16. 6. pak ve 
spolupráci s MěKS Vimperk 
pořádal setkání dechových 
orchestrů ve Vimperku na akci 
Mezi pivovary. 23. 6. se opět 
vydal do Zdíkova, tentokrát na 
slavnosti 700 let obce Zdíkov, 
a dvouměsíční maratón 
zakončil nočním koncertem                                
v Buděticích, kde doprovodil 
mj. živou fontánu.

Kdo dočetl předchozí řádky 
až do konce, jistě chápe, že 
oba dva poslední měsíce byly 
opravdu náročné nejen pro 
členy orchestru, ale zejména 
pro pedagogy naší školy, kteří 
se akcí zúčastňovali. Chtěl bych 
tedy nejen členům orchestru, 
ale i svým kolegům poděkovat 
za vynikající reprezentaci 
ZUŠ Vimperk, města Vimperk                 
i Jihočeského kraje. Největší 
díky patří mé manželce                 
a zároveň učitelce Petře, která 
se mnou absolvovala úplně 
všechny výše uvedené akce. 
Těsně před odjezdem na 
Slovensko onemocněl dirigent 
orchestru Petr Staněk, proto 
jsem se orchestru ujal i po 
stránce dirigentské. Věřím, 
že nám vše šlo na výbornou. 
Zároveň však věřím, že se 
po letních prázdninách chopí 
své dirigentské taktovky opět 
Petr Staněk. Všichni společně                     
v posledním srpnovém týdnu 
na soustředění připravíme 
program na vánoční koncerty, 
které uspořádáme ve Vimperku. 
Pěkné léto!

Mgr. Pavel Vališ, DiS.
ředitel ZUŠ Vimperk

Rok ve školní družině 

Letošní přívětivá zima nám 
umožnila využít pestrou pale-
tu činností. Hřiště nám bylo 
nadále zázemím pro pohy-
bové a míčové hry, městský 
park nám posloužil k bezpeč-
ným procházkám. Na druhou 
stranu jsme se poměrně málo 
mohli věnovat tradičním zim-
ním radovánkám, kde mezi 
nejoblíbenější patří klouzání 
na lopatách a stavba sněhu-
láků. Zato tělocvičnu jsme 
nevynechali ani jediný den. 
Nadšení sportovci nejraději 
hráli vybíjenou ve všech va-
riantách, nebo házeli míčem 
na koš.

Velmi se osvědčily hry za-
koupené z příspěvků rodičů, 
nebo financované z projektu 
„Pomáháme si“. Společen-
ské hry jsou stále v oběhu, 
každý rok dokupujeme nové, 
mezi nejoblíbenější patří Dixit, 
Ubongo, Anglický mlýn, Tan-
gramy, Dobble, Mikádo, Puz-
zle nebo stolní fotbálek.

O kroužky při školní dru-
žině je veliký zájem. Jenom 
na bruslení docházelo 52 zá-
jemců ve dvou dnech v týdnu. 
Sportovně-dopravní kroužek 
je oblíbený pro svou rozma-
nitost v prostorách tělocvičny, 
nebo na kolech a koloběžkách 
na dopravním hřišti. Malí vý-
tvarníci navštěvovali kroužek 
dovedných rukou ve dvou 
skupinách, vyráběli dárky pro 

rodiče, zaměstnance ško-
ly, zdobili školu a zúčastnili 
se soutěží. Nadšení zpěváci 
prezentovali školu na akcích 
školy a na vítání občánků.

Jako každý rok jsme v tě-
locvičně pro děti uspořádali 
maškarní karneval, tentokrát    
s oblíbeným Divadlem pana 
Pohody. Většina dětí si vy-
ráběla vlastní a často velmi 
nápadité masky. Pan Pohoda 
se svou dcerou Soňou k nám 
zavítal ještě v červnu s pohád-
kou a soutěžemi. 

Polovina května je jedním    
z nejkrásnějších období roku 
a také čas na oslavu Dne ma-
tek. Mažoretky a děti ze škol-
ní družiny představily již po-
páté téměř hodinový program                           
v MěKS. Zcela zaplněné hle-
diště nadšeně tleskalo mla-
dým umělcům. 

I letošní jaro jsme si zú-
rodnili na školní zahradě dva 
záhony. Nasázeli jsme hrách 
a ředkvičky a těšili se na sva-
činky, byly výborné.

V červnu jsme prožili jedno 
hezké odpoledne na školní 
zahradě s muzikantem, kyta-
ristou, textařem a skladatelem 
Lubomírem Hrdličkou. Pro 
děti bylo zážitkem zpívat do 
mikrofonu.

Vychovatelé a asistenti 
školní družiny přejí všem dě-
tem pohodové prázdniny a ra-
dostné shledání v září.

Lenka Malíková
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DIVADÝLKO MRAK: 
O PALEČKOVI
Poselství o síle odpuštění. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma
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DIVADÉLKO KOS: 
PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA
Pohádka o princezně, která se nechce nic učit, 
ani nic dělat, jen poroučet. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

VIMPERSKÝ FRŇÁK 
Tradiční multižánrový festival.
vstupné dobrovolné

HLUBOKÉ ŽESTĚ 
ČF PRAHA
Zahajovací koncert XXV. ročníku letních 
kurzů žesťů Vimperk 2018.

DIVADLO ELF: 
JEZINKY BEZINKY 
Co vlastně víme o životě jezinek? To se snaží odhalit 
dva potrhlí vědátoři – doktor Smolík a docent Jelének.
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

KONCERT ÚČASTNÍKŮ 
XXV. ROČNÍKU LETNÍCH 
KURZŮ ŽESŤŮ VIMPERK 2018

XVIII. ROČNÍK SETKÁNÍ 
DŘEVOSOCHAŘŮ
 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ÚČASTNÍKŮ XXV. ROČNÍKU 
LETNÍCH KURZŮ ŽESŤŮ 
VIMPERK 2018

TEÁTR PAVLA ŠMÍDA: 
VĚTRNÁ POHÁDKA  
Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr 
zavane, tam o něm vypráví. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

DIVADÉLKO ANDROMEDA: 
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí 
napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

DIVADLO BEZ HRANIC:
VRAŽDA SEXEM
Britská komedie s „vražedným“ humorem. 
divadelní představení, vstupné 170 Kč

GBH (UK), 
DISCOPOWERBOXXX (AT), 
TREST SMRTI (CZ) 
koncert, vstupné 250/300 Kč

BITVA NA 
WINTERBERGU VIII. 
Okno dějin se otevře dokořán, tentokrát 
s podtitulkem Nekonečný příběh.
vstupné 90 Kč, děti do 125 cm zdarma

125 LET ŽELEZNICE 
VE VIMPERKU 
vernisáž výstavy fotografií

TEATR VÍTI MARČÍKA: 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Poselství o síle odpuštění. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

DIVADLO HARMONIKA: 
TŘI POHÁDKY O HONZOVI
Tři pohádky a spousta zpívání k tomu. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné 40 Kč dospělí, děti zdarma

obřadní síň MěÚ Vimperk

synagoga Čkyně

Letní kino

MěKS

Městský park

KULTURNÍ PŘEHLED14 

Městský park

Městský park

Městský park

Městský park

Městský park

Letní kino

Městský park

MěKS

Městský park

Zlatá hvězda

MěKS

LÉTO POD BOUBÍNEM
letní kulturní program
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DIVADLO KLAUNIKY BRNO: 
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela de 
Cervantese uchopená dle vzoru velkého českého emigranta 
Jana Ámose Komenského.
divadelní představení, vstupné 170 Kč

DIVADÝLKO KUBA: 
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. 
Jenomže, není drak jako drak! 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU: 
HRÁTKY S ODPADEM
Když se někdo narodí na smetišti, nejen že vypadá jako 
smeták, ale hlavně miluje odpadky a nepořádek. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

17. ROČNÍK FILMOVÉHO
FESTIVALU NATURVISION

DŘEVĚNÉ DIVADLO 
HONZY HRUBCE: 
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

ŠUMAVSKÝ KORBEL
Setkání harmonikářů – heligonkářů nejen ze Šumavy.
vstupné dobrovolné

Městský park

Městský park

MěKS

Př
ip

ra
vu

je
m

e

MěKS

Městský park

MěKS

DIVADLO

DIVADLO BEZ HRANIC: VRAŽDA SEXEM (3. 8.)

Napsala Joan Shirley, hrají: Jan Bartoška, Petra Arnautová, Barbora 
Fišerová, Radek Fejt, Milena Kleinerová, Magdalena Wronková, 
Michaela Marečková
Překlad: Stanislava Kellnerová, kostýmy: Lucie Albrecht, scéna a 
režie: Petr Míka.

Britská komedie s „vražedným“ humorem. Když má pragmatická 
žena, povoláním lékařka, jedno velké přání, klidný domov a realistický 
přístup k životu, nezdá se to být přání nesplnitelné. Pokud se jí však 
v domě sejde nepraktický a sám sebe hledající manžel, všetečná a 
krátkozraká tetička, šílená rodička, pubertální neteř a příliš horlivý 
asistent, je poklidný domov to poslední, co můžete očekávat...

.

re Montaine. Svéráznému zpracování osudů dona Quijota a věrného 
služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mys-
tifikace. S vědomím toho, že společnost je poznamenána dekadencí 
a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před diváky 
2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120kilogra-
mová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve 
Šlapanicích, v kostýmech dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou 
španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu ztvárnit co nejlépe příběh 
důmyslného rytíře dona Quijota v nejdivadelnějším slova smyslu. Vý-
sledkem je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi 
hercem  a divákem, radost ze společné účasti na tvorbě okamžiku, kte-
rá je umocněna prožitkem hybatelské síly ušlechtilého donkichotství.
 

.DIVADLO KLAUNIKY BRNO: 
DON QUIJOTE DE LA ANCHA (17. 8.)

Představení, které prodlužuje život. Nejhranější autorská komedie 
současnosti. Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela de 
Cervantese uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana 
Ámose Komenského. V hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoi-

ŠUMAVSKÝ 
KORBEL
TRADIÈNÍ 
SETKÁNÍ 
HELIGONKÁØÙ

9. 9. 2018 

14:00

Mìks vimperk
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7. 8.

AŽ NA DŘEŇ 

akční / drama / historický, Makedonie, 2014, 165 min
režie Stole Popov, scénář Goran Stefanovski, Stole Popov

Drsný westernový příběh o hledání národní identity, 
o boji za svobodu, o pomstě, lásce a zradě. 

3. 7.

PUNK’S NOT DEAD 

komedie / drama, Makedonie / Srbsko, 2011, 100 min
režie Vladimir Blazevski, scénář Vladimir Blazevski

S minimálním rozpočtem natočené nezávislé road movie 
o lidech, pro něž punk není jen hudba, ale celoživotní postoj.

14. 8.

DENÍK STROJVŮDCE

komedie / drama, Srbsko / Chorvatsko, 2016, 85 min
režie Milos Radovic, scénář Milos Radovic

Černý humor je v tomhle filmu na extra vysoké úrovni.
 

10. 7.

NOC BEZMOCI 

drama, Makedonie / Slovinsko / Česko, 2015, 89 min
režie Ivo Trajkov, scénář Ivo Trajkov na motivy prózy 
Jana Procházky

Film je natočen na úrovni rafinovaného psychothrilleru, 
třebaže jeho hrdinům nové doby hrozí „jen“ vězení.

21. 8.

TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO

drama / historický, Chorvatsko, 2004, 91 min
režie Silvije Petranović, scénář Silvije Petranović 

Film lze chápat jako metaforu pro manipulaci a zneužívání moci.

17. 7.

BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM 
ZABIL HITLERA
 
komedie / válečný, Chorvatsko / Srbsko, 2015, 107 min
režie Ivan-Goran Vitez, scénář Zoran Lazić 

Snímek je bláznivá komedie, ve které si chorvatští tvůrci 
dělají nekorektní legraci z vlastní minulosti. 
 

28. 8.

TŘI DNY V ZÁŘÍ
 
drama / thriller, Makedonie / Kosovo, 2015, 90 min
režie Darijan Pejovski, scénář Igor Ivanov Izy, Darijan Pejovski

Psychologický thriller tematizující fatální dopady sexuálního 
násilí.
 

24. 7.

MOST NA KONCI SVĚTA 
 
drama / krimi / thriller, Chorvatsko / Srbsko / Bosna                       
a Hercegovina / Francie, 2014, 115 min
režie Branko Ištvančić, scénář Josip Mlakić 
 
Pátrání po nezvěstném bosenském Chorvatovi, který 
žil v srbském domě v chorvatské Krajině.

31. 7.

CIRCUS FANTASTICUS

drama / válečný, Slovinsko / Irsko / 
Finsko / Švédsko, 2010, 77 min
režie Janez Burger, scénář Janez Burger  
 
Film, ve kterém nepadne jediné slovo, je poctou magickému 
realismu, němému filmu i umu generací kejklířů.

BALKÁNSKÉ FILMOVÉ LÉTO
MěKS kino Šumava – vždy v úterý od 20.00 hodin
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Osmičkový rok a osmá 
Bitva na Winterbergu!

Po předchozích úspěšných 
ročnících se opět na vimperské 
kulturní scéně objeví již osmé 
pokračování bitvy na Winter-
bergu, letos s podtitulem Neko-
nečný příběh, protože jsme se 
na tu osmičku rozhodli doslova 
položit! Ani tentokrát návštěv-
ník nebude ochuzen o středo-
věkou kapelu, nově pod tak-
tovkou plzeňského skladatele                                                             
a muzikanta, člena profesionál-
ní kabaretní scény Divadla Plu-
to, Milana Benedikta Karpíška, 
o scénickou bitvu a další šer-
mířská a divadelní vystoupe-
ní. Nejednoho muže okouzlí 
krásné tanečnice a odvážní se 
mohou nově přiučit práskání bi-
čem. To vše v novém prostoru 
v areálu letního kina Vimperk. 

Rozhodli jsme se prostor 
využít naplno, proto jsme spo-
lečně s Fuegnis připravili do-
provodnou akci s názvem Art 
Camp, která nabízí nejrůznější 

workshopy pro děti i dospělé. 
Vyzkoušíte si, jaké to je točit 
s poi (míčky), tyčí nebo s hu-
lahoop (obručí). Účast přislíbil 
i známý performer, jakým je 
například Tomáš Bartoš, a dal-
ší. Celá akce bude zakonče-
na společnou mega ohňovou 
show.

Začínáme v sobotu 4. srpna 
od 12.00 hodin a vstupné je jed-
notné na celý den 90 Kč, děti 
do 125 cm mají vstup zdarma. 
O doprovodný program ve for-
mě lukostřelby, ukázky zbraní, 
historického ležení, malování 
na perníčky a na obličej, hry 
pro děti, vodní bitvu, bude opět 
postaráno. Kompletní program 
naleznete na webu spolku nebo 
na facebooku a instagramu. 

Těšíme se na viděnou upro-
střed prázdnin!

Michaela Kačmárová
SHŠ Artego

Nové expozice Muzea Vimperska IV
V minulém díle jsme společ-

ně procházeli část nových ex-
pozic, které byly zaměřeny na 
podobu a správu vimperského 
panství. Stejně jako budoucí 
návštěvníci Muzea Vimperska 
se nyní vrátíme kousek zpátky 
a projdeme místností, kterou 
si však zatím stále ponechá-
me skrytu v tajemství. Prozra-
díme pouze náznak – celá se 
bude zabývat událostí v roce 
1870, která naprosto změnila 
tvář Šumavy a proměnila ji                    
v to, co Karel Klostermann 
označoval za „ztracenou Šu-
mavu“. Tušíte?

Následující místnost vychá-
zí z velmi bohaté etnografické 
podsbírky Muzea Vimperska, 
která však ve starých expo-
zicích nebyla téměř k vidění. 
Překvapivě, neboť nepochyb-
ně patří k vlastivědnému mu-
zeu na Šumavě. A jedná se 
také o expozici, která návštěv-
níka přenese ze zámku do 
podzámčí a hlavně na stráně 
šumavských hor. Expozice se 
totiž bude týkat života a práce 
se dřevem na šumavském ven-
kově. Ostatně naše etnografic-
ká podsbírka, ze které bude té-
měř celá tato expozice instalo-
vána, čítá téměř 500 předmětů 
– bude tedy co vystavovat! Do 
doby na konci 19. století vás 
přenese interiér světnice šu-
mavské chalupy, který bude 
připraven podle dobových 
fotografií. Dozvíte se, jaká ře-
mesla se prováděla přímo ve 
světnici a na zápraží. Sezná-
míte se s dobovými nástroji 
pro tkaní a spřádání lnu, které 

se pyšní dnes pomalu zapomí-
nanými jmény – vochle, drch-
lice, šnolec, měslice a další.                                                       
V rámci projektu budeme moci 
nechat restaurovat nádherné 
lidové truhly, na stěnách bude 
po restaurátorské obnově viset 
i soubor podmaleb na skle, 
které jsou pro šumavské svět-
nice tak typické, atd. Druhá 
část místnosti se zaměří na ře-
mesla, která se odehrávala už 
mimo chalupu, a také na prá-
ci se dřevem. Opět čerpáme                                                            
z našich sbírek, které se utvá-
řely postupně od druhé světové 
války, a to hlavně díky darům 
příznivců muzea. Čeká Vás 
řemeslo bednářské, ze sbírek 
poslouží hlavně zachované 
sudy a materiál k nim. Dále 
truhláři se svými pořízy, dláty, 
vrtáky. Nezapomínáme ani na 
výrobu dřeváků na „dědkovi“, 
ze sbírek se dostane také na 
o něco pohodlnější mejšláky. 
Ostatně, aby náš návštěvník 
zapadl mezi šumavský lid, 
dřeváky pro něj budeme mít 
připraveny i k vyzkoušení! Na-
konec zůstává to, co předchází 
všem těmto řemeslům – těžká 
práce v lesích a při zpracování 
surového dřeva.

To vše na vás bude čekat 
v nových expozicích Muzea 
Vimperska. Příště se přesu-
neme z vesnice a samot do 
městského prostředí.

Autorkou představované ex-
pozice je Kateřina Cichrová.

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk



Mažoretky Klapeto oslavily 
25 let své existence

V sobotu 2. 6. jsem měl mož-
nost nasát atmosféru mažoret-
kové soutěže, která nesla ná-
zev „Memoriál Jiřího Necida“, 
tedy zakladatele mažoretko-
vého sportu v ČR. Tato soutěž 
se po několika letech uskuteč-
nila opět u nás na vimperském 
zimním stadionu. Šlo o velkou 
událost a mažoretkový mara-
ton, kdy se akce zúčastnilo na 
29 měst z Čech, Moravy a Slo-
venska, kolem 400 mažoretek, 
které se nám představily v 216 
soutěžních vystoupeních. 

Poděkování patří těm, kteří 
soutěž ve Vimperku zorgani-
zovali, a to Základní škole To-
máše Garrigue Masaryka Vim-
perk ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Vimperk                     
a Městskými službami Vim-
perk. Spolupořadateli akce byly 
Mažoretky Klapeto Vimperk. 
Všem těmto zmíněným patří 
za město Vimperk velké podě-
kování, že svým úsilím přispěli 
k tomu, aby se mažoretková 
soutěž mohla ve Vimperku 
uskutečnit.

Jako rodilý Vimperák mu-
sím zmínit a vzpomenout naše 
vimperské mažoretky Klapeto 
při ZŠ TGM Vimperk, které si 
v tomto roce připomínají úžas-
né výročí 25 let své existence. 
Nevím, zda zakladatelku sou-
boru, paní Dagmar Rückero-
vou, v roce 1993 napadlo, že 
za 25 let bude slavit toto výročí. 
Založit mažoretkový soubor při 
ZŠ TGM Vimperk bylo skvělým 
rozhodnutím.

Za celou 25letou dobu své 
existence prošlo souborem na 
300 mažoretek, mají za sebou 
kolem 1000 vystoupení. Děv-
čata jsou několikanásobnými 
mistryněmi světa s náčiním 
flag (prapor). Letos jsou mis-

tryně republiky – v miniformaci 
s náčiním flag. 

Soubor mažoretek od počát-
ku spolupracuje s Dechovým 
orchestrem při ZUŠ Vimperk 
a jako bývalý člen dechovky 
mohu potvrdit, že spolupráce 
klape. 

Mám opravdu celou řadu 
vzpomínek na naše společná 
vystoupení v rámci Jihočeské-
ho kraje, České republiky (např. 
1998 FIJO Cheb, 2001 festival 
v Kolíně, 2001, 2002 Děčín, 
2005, 2007 Fest Band Dačice, 
2008 FEDO Štětí), ale i v za-
hraničí. Za všechny zahraniční 
zájezdy bych připomněl vy-
stoupení v Lucembursku, Itálii 
a mnohá v různých městech 
Německa. Velkým zážitkem 
bylo např. v roce 1999 zmíněné 
Lucembursko, kdy dechovka                      
a mažoretky společně vystu-
povaly pro samotného vévodu 
a celou jeho rodinu. Byl to ne-
zapomenutelný okamžik.

Bylo by toho jistě mnoho, na 
co bych mohl vzpomínat.

K paní Dagmar Rückerové 
se s trénováním v roce 2008 
připojila bývalá členka soubo-
ru, paní Alžběta Rückerová, 
která začala do mažoretek 
chodit v roce 1994.

Chtěl bych k tomuto výročí 
poděkovat Dagmar Rückerové 
a Alžbětě Rückerové, za to, co 
pro tento soubor udělaly, dělají 
a věřím, že i nadále budou dě-
lat. Mažoretky Klapeto při ZŠ 
TGM Vimperk jsou ukázkou 
skvělé dlouholeté reprezentace 
našeho města, ale i České re-
publiky a my, jako představite-
lé města Vimperka, jsme za to 
rádi a jsme na to patřičně hrdí. 

Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí Odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu

Memoriál Jiřího Necida
Mažoretková soutěž, která                                                    

v názvu nese zakladatele to-
hoto sportu v ČR, se konala 
2. června 2018 na Zimním 
stadionu ve Vimperku. Hlav-
ním pořadatelem akce byla 
Česká federace mažoretkové-
ho sportu se sídlem v Praze.  
Soutěž ve Vimperku orga-
nizovala Základní škola To-
máše Garrigue Masaryka ve 
spolupráci s Městským kultur-
ním střediskem ve Vimperku                                                    
a Městskými službami Vim-
perk. Spolupořadateli akce 
byly Mažoretky Klapeto Vim-

perk, které se také během 
soboty několikrát představily 
se svými choreografiemi. Nej-
většího úspěchu na MJN do-
sáhly seniorky. Získaly pohár 
pro vítěze kategorie za chore-
ografii s náčiním pom. Stříbro 
vybojovaly kadetky v disciplí-
ně classic a littlekadetky za 
choreografii s náčiním baton. 
Plejádu druhých míst doplni-
lo seniorkovské trio Natálie 
Uhříčková, Nela Fleišmanová 
a Alice Grulichová za sesta-
vu s náčiním flag. Na stupně 
vítězů, konkrétně na 3. místo, 
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se postavila ještě Nela Fleiš-
manová za sólo s náčiním flag                                                             
a také Natálie Uhříčková za 
sólo s náčiním flag (v mladší 
věkové kategorii než Nela). 
Bronz si vybojovalo i trio Kris-
týna Sedláčková, Kristýna 
Sovová a Eliška Kubálková 
za vystoupení s flagem. Další 
umístění našich děvčat může-
te najít na webových stránkách 
soutěže. Na stejných strán-
kách – www.majoretsport.cz – 
lze vidět i celý záznam z MJN. 

Zpestřením sobotní akce 
byla speciální disciplína urče-
ná pouze pro Memoriál Jiřího 
Necida, a to volba Golden Ma-
jorette. Děvčata starší 14 let se 
předem přes web přihlásila do 
této soutěže a během sobotní-
ho programu ve Vimperku mu-
sela absolvovat tři kola. Sou-
těžících dívek bylo celkem 15.                                                                 
V prvním kole o sobě mažo-
retky krátce pohovořily, ve 
druhém se jednotlivě při po-
chodovém defilé prošly před 
VIP porotou. Po tomto kole 
VIP porota vybrala osm děv-
čat, která poslala do finále. Ve 
finále předvedly dívky svou 
volnou disciplínu. Vimperk 
bude jistě na tuto volbu vzpo-
mínat rád, protože vítězkou a 
Golden Majorette se stala Na-
tálie Uhříčková, třetí skončila 
Nela Fleišmanová. Obě děv-
čata jsou součástí domácího 
vimperského týmu mažoretek. 
O umístění děvčat rozhodla 
VIP porota. Ta pracovala ve 
složení – Iveta Toušlová (no-
vinářka, moderátorka), posla-
nec Poslanecké sněmovny ČR 
Ing. Jan Bauer, starosta měs-
ta Vimperk Mgr. Pavel Dvo-
řák, vedoucí Odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu 
MěÚ Vimperk Mgr. Zdeněk 
Kuncl, zastupitel Ing. Bohumil 
Petrášek, jednatel společnos-
ti Energie AG Teplo Vimperk                 

Ing. Miroslav Rys. 
MJN byl také oslavou pro 

domácí tým, protože si v tom-
to roce připomíná 25 let své 
existence. Dagmar Rückerová 
založila soubor v červnu roku 
1993. Prvním vystoupením 
mažoretek byl tehdy průvod 
městem a sloužil jako pozván-
ka na Školní slavnost ZŠ TGM. 

Memoriál ve Vimperku trval 
celý den, zúčastnilo se ho cca 
400 mažoretek z ČR a SR, kte-
ré se předvedly ve 210 soutěž-
ních disciplínách. Podle ohlasu 
diváků, vystupujících, vedou-
cích týmů i dalších účastní-
ků soutěže proběhla akce na 
vimperském zimním stadionu 
na výbornou. 

Děkujeme všem, kteří se 
na bezproblémovém chodu 
sobotního dne podíleli – po-
řadatelům ze ZŠ TGM Vim-
perk, žákům 9. B ze ZŠ TGM, 
pracovníkům Městských slu-
žeb Vimperk, paní Beckové                              
a dalším zaměstnancům 
MěKS Vimperk, Jitce a Tomáši 
Gabauerovým za občerstvení, 
Restauraci Stadion, Jakubu                      
a Karlu Zbíralovým za ozvu-
čení, týmu Vysíláme živě pod 
vedením Ondřeje Veselého, 
Epigonu Vimperk, organizá-
torům z ČFMS – Martě Pa-
velkové, Davidu Serafinovi                      
a Marku Bobálovi, hlasatelce 
Haně Pregrtové, porotě pod 
vedením Moniky Bergerové       
a dalším. 

Děkujeme také sponzorům: 
Jihočeskému kraji, Městu 
Vimperk, Městským službám 
Vimperk, Městským lesům 
Vimperk, Lesům ČR, MěKS 
Vimperk, IT Profi, Strojírně 
Vimperk, Agromontu Vimperk, 
Energii AG, Čevaku, Coop 
Jednotě, České spořitelně a 
Pizzerii Marco. 

Alžběta Rückerová 
trenérka seniorek Klapeto



Sport očima Jaroslava Pomezného
VODNICKÁ BRUSLE

Sportovní areál na Vodníku 
byl 5. června místem konání     
9. ročníku Vodnické brusle, 
závodů na in-line bruslích a ko-
lečkových lyžích, které pořádal 
vimperský Fischer Ski klub 
Šumava. I přes dusné počasí 
s teplotou šplhající ke třiceti 
stupňům se na start postavilo 
více než sedmdesát závodní-
ků. Nejmladší dětské kategorie 
změřily své síly na asfaltovém 
oválu v závodech na in-line 
bruslích. Kategorie od starších 
žáků po dospělé závodily na 
kolečkových lyžích. Přítomní 
diváci viděli pěkné boje, zvláš-

tě v kategorii mužů a žen, kde 
se o vítězi rozhodovalo až v cí-
lové pásce. Mezi ženami, které 
absolvovaly trať 2700 metrů, 
zvítězila Eva Jedličková před 
Veronikou Hudečkovou (obě 
Fischer Ski klub), třetí skon-
čila Klára Váchová (Ski Sokol 
Stachy). V kategorii mužů byl 
na trati 7200 metrů nejrychlejší 
Luděk Šeller (Dukla Liberec), 
druhý skočil Tomáš Kalivoda 
a třetí Jiří Mánek (oba Fischer 
Ski klub). Novinkou letošní 
„brusle“ byl vložený štafetový 
závod na in-line bruslích „Bá-
ječní rodiče a děti“.

Memoriál Karla Parmy ve SG žen 
v Jindřichově Hradci

Na poslední přípravný zá-
vod ve sportovní gymnastice 
žen, před krajským přeborem 
jednotlivců, se sjelo do Jindři-
chova Hradce kolem 140 gym-
nastek s celé republiky.

Závod byl náročný pro 
všechny zúčastněné už tím, že 
začínal ráno v osm a končil po 
šesté hodině odpoledne. 

Vimperk zastupovalo osm 
dívek. V kategorii VS0 A si 
opět vynikajícím způsobem 
vedla nejmladší Viktorie Ollé, 
která obsadila v nejpočetnější 
kategorii se třiceti startujícími 
úžasné 5. místo.

Další čtyři vimperské gym-
nastky startovaly v kategorii 
VS0 B. Nejúspěšnější byla 
Tereza Hadová. Výborným 
výkonem si vybojovala bron-
zovou medaili. Sára Pulcová 
se vypracovala na 6. pozici 

a do první desítky se doslala                           
i Kristýna Niedobová (10. mís-
to). Šárka Václavíková (12. mís-
to) zacvičila pěkně kladinu a                                                   
i bez pádu, ale pokazila bradla. 

V kategorii VS4 C obsadila 
Lucie Hermanová 17. příčku. 
Příliš se jí zatím na závodech 
nedaří, ale pokud vydrží, úspě-
chů se určitě brzy dočká.

Mezi výkonnostně nároč-
nou konkurencí, která se 
sešla v kategorii VS5+6, si 
lépe než Tereza Šimečková                                                                   
(15.  místo) vedla Kateřina Horová 
(11. místo). 

Všechna děvčata potvrdila 
svým výkonem, že jsou na kraj-
ské přebory dobře připravena, 
a velmi se již těšila na poslední 
jarní závod v Pelhřimově.

Marie Kotlíková                                       
předsedkyně oddílu SG                                                       

TJ Šumavan Vimperk
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Krajský přebor jednotlivců ve SG 
žen v Pelhřimově (2. 6. 2018)

Jarní závodní sezonu završi-
ly vimperské gymnastky účas-
tí na krajském přeboru žen. 
Přebor jednotlivkyň byl letos 
uspořádán z pověření ČGF – 
KSK Jihočeského kraje a Kra-
je Vysočina oddílem SG Pelhři-
mov. V moderně vybavené hale 
závodilo více než sto děvčat       
o postup na mistrovství repub-
liky, které se uskuteční koncem 
června ve Znojmě.

Vimperská děvčata se svým 
projevem oproti prvním jarním 
závodům velice zlepšila, ale to 
samé platí i pro všechny další 
závodnice. Je pozitivní, že se 
úroveň v kraji v posledních le-
tech hodně zlepšila a závodí 
stále více dětí.    

Postup na republiku si děv-
čata v tvrdé konkurenci sice 
nevybojovala, ale všechna 
zaslouží pochvalu za perfekt-

ní reprezentaci Vimperka. Je 
opravdu radost sledovat, s ja-
kým nadšením a zápalem při-
stupují ke cvičení. 

Nejúspěšnější byla Vikto-
rie Ollé. Vypracovala se až 
na krásné 7. místo v kategorii 
VS0A. Třetí pozice jí unik-
la jen o 0,6 bodu. V kategorii 
VS0B obsadila Tereza Hadová            
11. příčku. Těsně za ní skončila 
Sára Pulcová a na 14. místě se 
v téže kategorii umístila Kristý-
na Niedobová.

Lucie Hermanová startova-
la v kategorii VS4C a získa-
la 17. pozici. Největší posun                    
v bodovém hodnocení během 
jarního období dosáhla Tereza 
Šimečková. Závodila v katego-
rii VS5C a vybojovala si pěkné 
11. místo.

Za výbornými výsledky děv-
čat je i nekonečná, trpělivá,   

odborná práce trenérů a pod-
pora rodičů. Všem moc děkuji 
za podporu tak krásného a ná-
ročného sportu, jakým beze-
sporu sportovní gymnastika je. 
Za všechny bych chtěla jmeno-
vat alespoň Hanu Košnarovou,   

Pavlu Uhříčkovou a Jiřího Kot-
líka. Jejich práce si nesmírně 
vážím.

Marie Kotlíková                                             
předsedkyně oddílu SG                                               

TJ Šumavan Vimperk

STRABAG MTB CUP 2018
V sobotu 16. a v neděli 

17. června hostil lyžařský 
areál na Churáňově 4. závod 
Českého poháru horských kol 
Strabag MTB Cup 2018, který 
pořádal vimperský Bike klub 
ve spolupráci s Lyžařským 
areálem Zadov. Na start zá-
vodu se postavilo více než 
700 cyklistů  z České republi-
ky a zahraničí. V sobotu byly 
na pořadu závody dětských                                                               
a žákovských kategorií. V ne-
děli Český pohár pokračoval 
závody kategorií kadetů, junio-
rů, žen a mužů. Závodům přá-
lo i pěkné počasí, a tak diváci 
viděli na okruzích dlouhých 
3200–4000 metrů vedoucích 
členitým šumavským terénem 
zajímavé boje. V prestižní ka-
tegorii mužů Elite, kde se na 
start postavila česká biková 
špička, zvítězil Jaroslav Kul-
havý (Specialized Racing XC). 
V ženách zvítězila Jitka Škar-
nitzlová (GAPP Systém-Cab-

tech MTB racing team). Stojí 
za zmínku, že bikery startující 
v kategorii muži Elite a do 23 
let přišla na start povzbudit 
úspěšná česká lyžařka Kate-
řina Neumannová. Dařilo se    
i vimperským bikerům z týmu 
České spořitelny Specialized 
Junior. Tereza Sásková a Sa-
muel Jirouš v kategorii junio-
rů a Matěj Kunčík v kategorii 
žáci II. zopakovali vítězství                                                  
z třetího závodu v Novém 
Městě na Moravě. Úspěch 
doplnili Jan Sáska druhým 
místem v kadetech, Adam 
Formánek třetím místem           
v mužích Exper t, Zuza-
na  Šafářová pátým místem                                      
v juniorkách, František Honsa 
sedmým místem v juniorech 
a Matyáš Vondráček osmým 
místem v žácích II. Český 
pohár byl tak předehrou 21. 
ročníku Šumavského ma-
ratonu MTB, který se koná 
4. srpna na Zadově.
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O TITULY PŘEBORNÍKA

O tituly Přeborníka Jiho-
českého svazu cyklistiky MTB 
pro rok 2018 kategorie XCO a 
body Šumavského poháru se 
bojovalo v neděli 10. června 
na zadovských tratích. Na start 
čtvrtého závodu sedmidílného 
seriálu se postavilo více než 
160 bikerů všech kategorií 
z České republiky a sousední-
ho Německa. Závodům přálo 
i příznivé letní počasí. Tech-
nicky náročná trať vedoucí 
lesními úseky v okolí churá-
ňovského lyžařského areálu 
a po loukách, připravená po-
řadateli z vimperského Bike 
klubu, prověřila fyzické síly 
a cyklistické umění závodní-
ků. K vidění byly pěkné boje.                                       
V mužích Elite obhájil loňské 
vítězství Jaromír Skála (Česká 
spořitelna Specialized Junior 

MTB team Vimperk), druhý 
skončil Jakub Kadlec (Erste 
Premier Petr Čech) a třetí ně-
mecký biker Michael   Stiegl-
bauer (Stieglbauer Racingte-
am). V ženách se z vítězství 
radovala Veronika Kubínová 
(MS Bike Academy Racing) 
před Celinou Vogl (RSV Gra-
fenau). Dařilo se i ostatním 
vimperským bikerům z týmu 
České spořitelny Specialized, 
kteří ze Zadova odvážejí další 
čtyři tituly „Přeborníka“ (v ju-
niorech Tereza Sásková a Sa-
muel Jirouš, v kadetech Martin 
Dušák a starších žácích Ma-
tyáš Vondráček) a čtyři druhá 
místa (Oskar Marek v junio-
rech, Jan Sáska v kadetech, 
Monika Nárovcová ve starších 
žákyních a Emma Mánková      
v předžákyních).

SERIÁL EUROLOPPET BUDE NA ŠUMAVE

Velmi dobrou zprávou pro 
šumavské běžecké lyžování, 
která dorazila z italského Val 
Casies, kde se konal kongres 
EUROLOPPET-seriálu evrop-
ských lyžařských dálkových 
běhů, je, že vimperský Fischer 
Ski klub Šumava, pořadatel 
Šumavského Ski maratonu, 
jednoho z desítky dálkových 

běhů seriálu EUROLOPPET, 
zde uspěl se svojí kandidatu-
rou a bude v roce 2022 pořá-
dat na Šumavě tento prestižní 
kongres. Další dobrou zprávou 
je, že dosavadních deset běhů 
se rozrostlo o další dva závo-
dy, které se budou konat v Ra-
kousku a Finsku.

Vimperský florbal opět 
na medailových pozicích

Třetí sezona a třetí umístění 
na pomyslných stupních vítězů. 
Po vítězství v Krajské soutěži 
mužů v první sezoně 2015/16 a 
loňském třetím místě v Krajské 
lize zkompletoval vimperský 
celek sbírku umístění v TOP 
3 druhým místem z aktuálně 
skončené sezony.

Po skvělém úvodu přišla 
zhruba v první třetině sou-
těžního ročníku drobná herní              
i výsledková krize způsobená 
vynucenou změnu na klíčo-
vém postu brankáře. Z té se 
však mužstvo brzy oklepalo, 
dokázalo se vrátit na vítěznou 
vlnu a dokráčet až na konečné 
druhé místo, které si zajistilo již 
před posledním turnajem.

„Loňským třetím místem 
jsme si pro budoucí působení 
v Jihočeské lize nasadili laťku 
poměrně dost vysoko a bylo 
jasné, že zopakovat medailové 
umístění nebude snadný úkol. 
Tím spíše, že před sezonou 
proběhly v kádru určité hráč-
ské změny, které zpočátku 
úplně nevzbuzovaly optimistic-

ké nálady. Že si mužstvo i přes 
změny zachovalo určitou sílu, 
dokazuje fakt, že po úvodních 
šesti zápasech sezony ved-
lo tabulku. Pak bohužel přišly 
zdravotní problémy brankáře 
Vládi Petra a začalo dvoumě-
síční hledání adekvátní ná-
hrady, které se projevilo i ve 
výsledcích. Výborný vstup do 
soutěže vystřídaly rozpačité 
výkony. Naštěstí se ještě před 
vánoční přestávkou podařilo 
vedení týmu získat dvě posily, 
brankáře Ladislava Sippla a do 
útoku Ladislava Grosse, jež se 
v druhé polovině soutěže staly 
naprosto klíčovými postavami,“ 
shrnul průběh ročníku hrající 
trenér Petr Křešnička, který se 
rozhodl po patnácti letech a je-
denácti kompletních sezonách 
strávených v klubech Fbc Stra-
konice a TJ Šumavan Vimperk 
ukončit aktivní florbalovou kari-
éru. Tímto bychom mu chtěli za 
jeho dvouleté působení ve vim-
perském dresu moc poděkovat, 
protože neoddiskutovatelně 
přispěl zejména svými bohatý-

mi zkušenostmi k úspěšnému 
tažení Šumavanu Krajskou li-
gou v posledních dvou letech.

V další sezoně se Vimperk 
bude muset obejít také bez 
Martina Myslíka, který na rok 
odcestoval do zahraničí. Šanci 
a prostor tak dostanou mladí 
hráči. Tým bude opět spo-
léhat na kapitána Vladimíra 
Pešla mladšího, který v letoš-
ním ročníku suverénně vyhrál 
bodování Krajské ligy, když ve 
22 zápasech nasbíral 83 bodů 
a svými 61 trefami se postaral       
o 35 % branek celého mužstva. 
V nejlepší desítce bodování 
měl Šumavan ještě další dva 
hráče, konkrétně šestého Petra 
Křešničku a sedmého Václava 
Havelku.

Svou první sezonu mají za 
sebou mladší žáci, kteří letos     
v Jihočeské lize zaplatili tzv. no-
váčkovskou daň. Většina týmu 
patří věkově do nižší kategorie 
elévů, a tak byli soupeři téměř 
vždy o dva roky starší. Kluci a 
jedno děvče tak letos více než 
výhry (ze 17 odehraných utká-
ní se jim podařilo získat jedno 
vítězství) sbírali zkušenosti. Ty 
můžou zúročit  v další sezo-

ně, protože celý tým zůstává                 
v mladších žácích i pro příští 
rok, takže by se věkové rozdíly 
měly postupně snižovat.

Chtěli bychom také podě-
kovat za finanční i materiální 
podporu vedení TJ Šumava-
nu Vimperk, dále Městu Vim-
perk, společnostem Energie 
AG Vimperk, STTEN, s. r. o., 
a Střední a základní škole Ne-
rudova Vimperk za zapůjčení 
mantinelů pro turnaje mladších 
žáků a základní škole TGM 
Vimperk za dočasné zapůjče-
ní dresů. Děkujeme fanouškům 
a doufáme v jejich přízeň i do 
budoucna.

Rádi mezi sebou přivítá-
me i další zájemce o florbal.               
Od září se opět rozběhne krou-
žek florbalu pro děti základních 
škol. Dvakrát týdně také orga-
nizujeme florbal pro veřejnost                
v tělocvičně ZŠ Smetanova 
(pondělí od 19.00 a středy od 
19.30 hodin). V případě dota-
zů nás kontaktujte na emailo-
vé adrese florbal.vimperk@
seznam.cz, nebo navštivte náš 
web www.fbcvimperk.cz.

Ing. Michal Gabauer

Článek Pavla Hlavy „Granty na podporu 
sportu ve Ski klubu Šumava Vimperk“ 
najdete na webových stránkách města              
v rubrice Vimperské noviny. 



TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
náměstí Svobody 42 
385 17 Vimperk

Otevírací doba:
Po–Čt  8.00 – 17.00 hod.
Pá  8.00 – 15.00 hod.
So   9.00 – 12.00; 
       12.30 – 15.00 hod.
Ne   9.00 – 12.00; 
       12.30 – 14.00 hod.
Služby:
prodej map, turistických zná-
mek, pohlednic, turistický vizi-
tek, brožur, suvenýrů, upomín-
kových předmětů
internet pro veřejnost 
– v provozní době TIS
kopírování, skenování, 
kroužková vazba, laminování,
informace o historických a kul-
turních památkách Vimperska 
a Šumavy, informace o přírod-
ních a technických památkách 

Vimperska a Šumavy, kontakty 
na ubytování a stravování

STEINBRENEROVA 
TISKÁRNA

Logická hra na principu 
her únikových. Hra se nachá-
zí v původním sklepení staré 
radnice a nabízí pohled na dě-
jiny vimperského knihtisku, na 
dobu, kdy výrobky z vimperské 
tiskárny byly známy po celém 
světě.

Hra trvá maximálně 60 minut 
a je vhodná pro skupiny 2–5 
hráčů ve věku od 11 let výše. 
Rezervace v Turistickém infor-
mačním středisku.

Kontakt:
Tel.: 388 402 230
Fax: 388 414 822
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

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

Od 1. 7. do 31. 8. 2018 je upra-
vena výpůjční doba oddělení 
pro dospělé:
 
Po 12.30 – 18.00 hodin
Út  12.30 – 16.00 hodin
St  12.30 – 16.00 hodin
Čt  12.30 – 18.00 hodin
Pá zavřeno
 
Provozní doba dětského od-
dělení zůstává zachována:
Po:  12.30 – 17.00 hod.
Út: 12.30 – 16.00 hod.
St: 12.30 – 16.00 hod.
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

Během prázdnin nebude 
knihovna uzavřena z důvodu 
dovolené.

STÁTNÍ ZÁMEK 
VIMPERK

V roce 2018 bude návštěv-
nický provoz omezen a ote-
vřen bude pouze prohlídkový 
okruh Dolní zámek. Nádvoří 
zámku jsou po dobu obnovy 
(2018–2020) nepřístupná!

Otevírací doba od 1. 7. do      
31. 8. 2018:
Út–Ne 10:00 – 16:00
Začátky prohlídek: 
10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 
16:00 hodin.

Vstupné
Prohlídkový okruh Dolní zámek 
– plné: 70 Kč; snížené: 50 Kč; 
rodinné: 190 Kč

Vstup zdarma pro děti do        
6 let, ZTP/P, držitele některých 
karet a slevových průkazů 
(např. NPÚ, AMG, ICOM)

Po dobu konání rekonstrukce 
není na zámku přístupné WC   

s tekoucí vodou. Mobilní toalety 
budou na parkovišti před zám-
kem přistaveny od července do 
konce září 2018.

Zámek bude zpřístupněn 
bez pokladny. Vstupné na pro-
hlídku vybere průvodce těs-
ně před začátkem prohlídky.                  
Z tohoto důvodu budou možné 
platby pouze v hotovosti.

Zámek nebude nabízet pro-
dej suvenýrů.

Areál zámku je z bezpeč-
nostních důvodů uzavřen. 
Vstup do zámku je možný pou-
ze s průvodcem v rámci pro-
hlídkové trasy.

BOHOSLUŽBY
Římskokatolická církev, 
k. Navštívení Panny Marie:
Út 18.00 hod., kostel
Pá 18.00 hod., kostel
Ne 8.30 hod., kostel
Evangelická církev 
metodistická, misijní sbor
Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle 
v měsíci, budova bývalé knihov-
ny (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

 

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti do dalších let.

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Helena Váchová, matrikářka

Milan Voděra
Antonín Tesař
Josef Gürüsi
Antonie Šebková
Václav Kovář
Josef Jonáš
Jana Mandáková

Květoslava Švarcová
Božena Láchová
Božena Kleinová
Marie Fontánová
Zdeňka Doulová
Anna Kroupová

BLAHOPŘEJEME
 

občanům Vimperska, kteří oslavili 
jubilea v červnu 2018
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Johannistal (Janovo údolí) 
– Pasovská ulice čp. 114

Johannu Steinbrenero -
vi (1835–1909), vyučenému 
knihvazači, se po nelehkých 
začátcích začalo koncem 60. 
let 19. století konečně dařit. 
Objem nákladů modlitebních 
knížek, které ale stále ještě ne-
chával tisknout v Linci, se stále 
zvyšoval a v jeho dílně (dnes 
Steinbrenerova ulice čp. 3) se 
objevili první tovaryši, které 
zaměstnal. Poté, co si pořídil 
tiskařské, tehdy velmi moderní 
lisy, objem výroby začal růst 
ještě rychleji. Bylo proto potře-
ba významně zvětšit výrobní 
prostory, protože původní dílna 
přestala dostačovat. 

Johann Steinbrener se tedy 
poohlédl po vhodných objek-
tech blízko řeky, protože ta 
byla důležitá pro výrobu elek-
trické energie. Jedním z domů, 
který si zřejmě nejprve prona-
jal a posléze zakoupil, byl starý 
mlýn na levém břehu Volyňky 
(nedaleko tzv. Velkého mlýna), 
který je v roce 1880 ještě za-
psán jako majetek Johanna a 
Anny Müllerových. Zajímavostí 
zde může být, že v roce 1890 je 
objekt v majetku rodiny se stej-
mými křestními jmény (Johann 
a Anna Steinbrenerovi). Budo-
va, která směrem k řece měla 
ještě starou, tehdy obvyklou 
dřevěnou pavlač, byla zčásti 
adaptována na výrobní prosto-
ry, byl jí ponechán její původní 
název Johannisthal (objevují se 
i varianty Johannestal, Johan-
nistal, česky Janovo údolí)) a 
zřejmě již od roku 1872 mohla 
být provozována jako knihtis-
kárna. Své firemní kalendá-
ře, které spatřily světlo světa                                               
v roce 1875, tiskl Johann Stein-
brener již zde. 

Rychle rostoucí náklady 
modlitebních knížek a kalendá-
řů si později vyžádaly rozšíření 
celého areálu o další výrobní 
budovy. Počátkem 30. let 20. 
století firma přistoupila k celko-
vé přestavbě hlavního objektu, 
která setřela jeho starobylý ráz 
s ještě dochovaným štítem pů-
vodního mlýna. Nová budova 
v tehdy moderním a účelném 
architektonickém pojetí a zvý-
šená o jedno patro zajisté vy-
hovovala tehdejším potřebám 
moderního tiskařského provo-
zu. Směrem k řece a tehdejší 
ulici nesla dobře viditelný nápis 
BUCHBINDERWARENFAB-
RIK J. STEINBRENER.

Po zásadní vlastnické změ-
ně vimperských tiskáren v roce 
1945, kdy celá firma přešla 
nejprve pod národní správu 
(v červnu 1945) a později byla 
začleněna do národního pod-
niku Tiskárny Stráž se sídlem 
v Plzni (v roce 1958), se stav 
budovy postupně zhoršoval, 
až dosáhl prakticky hraničního 
stavu bezpečnosti pro provoz. 
Situaci sice ještě na čas za-
chránila nová provozní budova 
tiskáren, nikoliv ale privatizace 
v roce 1993 a rozhodnutí její-
ho vlastníka v roce 2003 rázně 
ukončit její činnost ve Vimper-
ku. 

Před úplnou zkázou zachrá-
nil objekt, který dodnes upoutá-
vá pozornost svou mohutností, 
nový podnikatelský záměr,          
a sice jeho přestavba na pen-
zion, který posléze dostal pří-
hodný název Volyňka a funguje 
dodnes. Pověstný genius loci si 
ale celý areál stále uchovává...          

Roman Hajník

> HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ < > STOPY STOLETÍ <

Objekt čp. 114 ve své podobě před přestavbou (vlevo dole). Archiv Romana Hajníka

Vimperk 1948
Bohoslužby 

V gotickém slohu vybudova-
ný kostel římsko-katolický při 
náměstí ve Vimperku jest vy-
znavači při bohoslužbách silně 
navštěvován a to nejvíce Něm-
ci, takže kostel bývá přeplněn. 
Věřící sem putují z odlehlého 
okolí ve směru k zemským hra-
nicím na jih a tito se rekrutují 
z osídlenců Bulharů, Rumunů, 
Maďarů a cikánů. Z vimperské-
ho čes. obyvatelstva navštěvují 
ř. k. kostel nejvíce zemědělci, 
živnostníci, obchodníci a za-
městnanci n. spr. fy Steinbre-
ner, knihtiskárny a z celkové-
ho počtu návštěvníků připadá         
70 % na ženy a 30 % na muže.

Byty
15. 6. Český živel stále zde 

vyrůstá co do počtu a tu se jeví 
již citelný nedostatek vhodných 
bytů, takže bylo zde nutno pro-
vést revizi nadměrných bytů a 
výměnu větších bytů, použí-
vaných dosud zbylými Němci, 
za malé byty užívané českými 
rodinami. Mnohé byty ve Vim-
perku nelze obývati pro jejich 
temnost a vlhkost v domech 
starých a nevhodně stavěných. 
Novostavby se dosud neprová-
dějí.

Koupaliště
Toto se nalézá za nemoc-

nicí na rybníce „Vodník“, jenž 
jest již ve starých záznamech 
uváděn jako „Wuodnik“. Rybník 
jest situován ve velmi krásné, 
romantické kotlině, má však 
tvrdou, pramenitou a v létě 
studenou vodu, jest však hojně 
navštěvován. Přilehlé dřevě-
né budovy obsahují 15 kabin 
s restauračními místnostmi a 

okolní louka slouží výborně 
k táboření v chráněné poloze 
proti větrům. Koupaliště jest 
pronajímáno zájemcům, kteří 
vykonávají současně funk-
ci plavčíka a výčepního piva                 
a sodových vod. Místo jest též 
používáno pro letní slavnosti      
a jako kluziště v zimě.

Věž městská
Blesk pokřivil těžký kříž na 

zdejší městské věži, jejíž stře-
cha má dnes tvar jehlanu, býva-
la však dříve dřevěná s dřevě-
ným ochozem, jenž v roce 1911 
za velkého požáru na náměstí 
shořel. Oprava střechy i kříže 
vyžádala si nákladu 30 000.

Pomoc
10. 8.  Na návrh Míst. akční-

ho výboru nár. fronty zde byla 
provedena sbírka ve prospěch 
persekuovaných francouz-
ských horníků tím způsobem, 
že byla při výdeji potravinových 
lístků u MNV umístěna poklad-
nička s výzvou o podporu. 
Akce měla slušný úspěch.

Vzpomínka
5. 11. vyslechlo žactvo všech 

škol vzpomínku na dobytí           
Kyjeva a tato mládež ujištěním 
dobře pochopila, že sovětský 
vojín jest nejudatnější a nejo-
bětavější, neboť se bil za nás 
a má naše děti rád.

Narození a úmrtí
V roce 1948 se narodilo 152, 

zemřelo 55 osob. V řím.-kat, 
kostele bylo oddáno 31 obča-
nů.

Z kroniky města Vimperka 
vybral Jaroslav Pulkrábek

www.100let.vimperk.cz
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Mnichova moudrost
Ještě dnes, po mnoha letech, 

si pamatuji, jak jsme v první tří-
dě ve škole měli počty a v učeb-
nici obrázek vlaštovek, které 
sedí na drátě. Počítali jsme, 
kolik jich je. Dítě, které ještě 
nemá schopnost abstraktního 
myšlení, si potřebuje předsta-
vit něco známého. Také Ježíš 
při svém učení často používá 
podobenství. Známé příběhy 
ze života, které ale mají uká-
zat na nějakou hlubší pravdu. 
Rád taková podobenství a pří-
běhy čtu, i když se přiznám, že 
ve svých kázáních je neumím 
moc použít. Rád bych se s vámi 
podělil o jeden takový příběh. 
Možná nám může právě teď,     
na začátku času prázdnin a do-
volených, něco připomenout.

Jednoho mnicha se ptali, 
jak může být, navzdory toli-
ka úkolům, vždycky tak klidný                     
a soustředěný. Mnich odpově-
děl: „Stojím-li, pak stojím; jdu-
-li, pak jdu; sedím-li, pak sedím; 
spím-li, pak spím; piju-li, pak 
piju; čtu-li, pak čtu; mlčím-li, 
pak mlčím; pracuji-li, pak pra-
cuji; odpočívám-li, pak odpo-
čívám; modlím-li se, pak se 
modlím…“  Nato mu vpadli do 
řeči a namítli: „Ale to přece dě-
láme také. Co tedy děláš navíc, 
jaké je tajemství tvého života?“ 
Mnich zase opakoval: „Stojím-
-li, pak stojím; jdu-li, pak jdu…“ 
Zvědavci řekli: „No to jsme již 
slyšeli. To víme, to děláme 
také!“ Mnich však řekl: „Ne, to 
právě neděláte: stojíte-li, hned 
běžíte; jdete-li, už jste přišli; se-
díte-li, hned zase vyskakujete; 
spíte-li, už se probouzíte, jíte-
-li, hned jste hotoví; mlčíte-li, 
dostatečně se nesoustředíte; 
pracujete-li, úzkostlivě se sta-
ráte; modlíte-li se, jste daleko 
od Boha…“

Také my žijeme v uspěcha-
né a neklidné době. Pořád 

něco nestíháme, někam spě-
cháme, něco plánujeme. Ko-
likrát máme touhu žít klidněji                                
a v pohodě, ale prostě to ne-
jde, nebo se nám alespoň zdá, 
že to nejde. Musíme toho tolik 
zvládnout a času je tak málo. 
A někdy to může být i nebez-
pečné. Vzpomínám si na jednu 
mladou ženu, jak s mobilem 
u ucha nasedla do auta, na-
startovala a rozjela se. Musela 
couvat, aby se otočila, protože 
vyjížděla z pěší zóny. Mobil po-
řád u ucha, přece tolik spěchá. 
Lidé se uhýbají, včas odvedou 
i děti. A najednou „prásk“, sloup 
veřejného osvětlení neuhnul. 
Odnesl to naštěstí jen blatník. 
Přiznám se, že jsem jí to ško-
dolibě přál. Vždyť mohla v klidu 
vyřídit telefon, a pak teprve vy-
jet. Někdy je zkušenost drahá. 

A tak si dopřejme alespoň        
o dovolené chvíle klidu a luxus 
nikam nespěchat. Umět oprav-
du sedět, naslouchat, odpočí-
vat, radovat se, atd. Přeji nám 
všem krásné, klidné a neuspě-
chané léto, čas prázdnin a do-
volené. 

P. Jaromír Stehlík 
farář ve Vimperku

> SLOVÍČKO FARÁŘE < > POVĚST <
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Čeledín Jíra (Hrabice)

Snad každý v  těch dnech 
zamířil na hřbitov, aby zavzpo-
mínal nad hrobem svých předků 
a pomodlil se za duše v očistci. 
A jsou-li již v ráji nebeském, tak 
aby na oplátku za ty letité přímlu-
vy tam u nebeské vrchnosti ztra-
tily za své potomky nějaké to slo-
víčko. Jenže Urbanovi z Hrabic 
měli úplně jiné starosti. Tedy 
alespoň co se týče zesnulých 
předků. Čeledín Jíra nastoupil na 
hrabický statek v  pondělí před 
svatým Hubertem. A toho veče-
ra poprvé usedl s hospodářem 
i s celou rodinou ke stolu. Hos-
podář požehnal jídlu, poděkoval 
za ty dary a společně se pustili 
do mísy před týdnem vyoraných 
brambor. Tedy až na Jíru. Ten 
sotva natáhl ruku, aby si vybral tu 
svoji brambůrku, zaječel, vysko-
čil a už stál uprostřed stolu hned 
vedle mísy. Hospodář pohlédl na 
Jíru, pak ke dveřím, ke kterým se 
upínaly vyděšené oči jejich no-
vého, strachem se třesoucího 
čeledína. Ohromný černý pes 
s dlouhým ohnivým jazykem             
a stejně hrozivě planoucíma oči-
ma vrazil do světnice, oběhl stůl 
třikrát dokola, hrozivě zavyl a zas 
vyběhl ven. Hospodář, hospody-
ně i půl tuctu dětí, včetně těch 
nejmladších, psovi věnovali jen 
malou pozornost a nebýt toho, 
že se při pohledu na tu čer-
nou obludu pokřižovali, myslel 
by si Jíra, že on jediný je obětí 
nějakého ďábelského vidění. 
Psisko vyběhlo ven, uhánělo až                                    
k Neumannovu křížku, odtud až 

dozadu k lesu, po lukách i polích, 
až se ztratilo za obzorem. Trva-
lo dlouho, než Jíra slezl se stolu. 
Přestože v míse zůstala ještě 
slušná porce brambor, na jídlo 
neměl ani pomyšlení. Až když 
šli s hospodářem obejít chlív            
s maštalí, dozvěděl se o starém 
Urbanovi, hamižném sedlákovi, 
který zemřel již před dávnými 
roky. Ten po nocích posouval 
kamenné mezníky, aby na  úkor 
sousedů tímto nepoctivým způ-
sobem rozhojnil svůj majetek.       
A přestože až do smrti mu nikdo 
nikdy nedokázal jeho podvody 
a on se po celý život radoval, 
jak na všechny vyzrál, poté, co 
jej uložili do země vimperského 
hřbitova, jej stihl krutý, leč spra-
vedlivý trest. A přestože by mu 
rádi všichni odpustili, neví nikdo, 
jak jej zbavit toho psího kožichu. 
Jíra byl sice tak trochu strašpytel 
a veškerý majetek by nacpal do 
košíku na brambory, ale zato byl 
hlava hloubavá. Obešel souse-
dy, ti zas zemské úřady i nejstar-
ší pamětníky v okolí a postupně 
vrátili všechny mezníky tam, kde 
bývaly, než s nimi začal starý     
Urban čachrovat. A když usadili 
na své místo poslední, spatřili 
pod lesem uhánějícího velkého 
černého psa s ohnivým jazykem, 
jak mizí v dáli, je menší a menší, 
až se ztratil docela. A to bylo také 
naposled, kdy spatřili zakletou 
duši starého a lakotného sedláka 
Urbana z Hrabic.

Jaroslav Pulkrábek

Informace o životě římskokatolické farnosti 
Vimperk a rozpis bohoslužeb najdete 
na adrese http://vimperk.farnost.cz
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    Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme, že 
máme v týmu nové posily a ordinace 
Fyzioterapie Vimperk je opět plně v provozu.  

Nabízíme tyto služby: 

• individuální fyzioterapii 
• skupinové cvičení 

o skupinové cvičení pro zdravá 
záda 

o kondiční cvičení na míči  
o cvičení pro těhotné 

• rehabilitační masáže 

Mgr. Ing. Lenka Nováčková - registrovaný 
fyzioterapeut 

Telefon: +420 730 849 230 

Web: www.fyziovimperk.cz
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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 

Koupím jakoukoliv Babetu,   
i nepojízdnou. 
Tel.: 704 454 788

Koupím starý nábytek 
– staré věci z pozůstalosti,        
ze stěhování, vyklízení. Sklo, 
obrazy, hudební nástroje, ho-
dinky, hračky a různé drobnos-
ti. Nabídněte – děkuji. 
Tel.: 704 454 788

Policie ČR ÚO Prachatice 
přijímá nové policisty. 
Tel.: 974 236 400,  personální 
– Vachtfeidlová

Prodám 2 křesla a stolek        
z 50. let, masiv. Cena dohodou, 
Tel.: 605 244 554

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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EXHIBIČNÍ CHARITATIVNÍ 
HOKEJOVÝ ZÁPAS HVEZDˇ

Rozhodnete s námi 
o príspevku na správnou vec!

21. 9. 2018Zimní stadion Vimperk, 17:00  hodin

Veškerý nanční výtežek ze vstupného chceme venovat na charitativní projekt. Pomozte nám najít
to nejpotrebnejší využití techto penez a své podnety pošlete na hcolymp.vimperk@seznam.cz.

Akce porádána za nanční podpory manželu Paštikových.

Užijme si tohoto exhibičního charitativního utkání hvezdného týmu 
v čele s Martinem Dejdarem a prispejme společne na správnou vec!

ˇ
ˇ ˇ ˇ

ˇ
ˇ

ˇ ˇ ˇ
ˇ
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• VŠ vzdělání strojního zaměření

• dohled nad prací subdodavatelů
Nabízíme: • výkon montážních prací

Nabízíme: • dlouhodobý pracovní poměr Požadujeme:
• dlouhodobý pracovní poměr • zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě • zkušenost s řízením lidí
• zajímanou, rozmanitou a tvůrčí práci • zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• možnost podílet se na inovaci a vývoji • 13. a 14. plat • vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou 
   moderní pilařské technologie • náborový příspěvek ve výši 80 000,- Kč Nabízíme:
• velmi dobré mzdové podmínky • zaměstnanecké benefity: • dlouhodobý pracovní poměr
• 13. a 14. plat     - 5 týdnů dovolené • perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• náborový příspěvek ve výši 100 000,- Kč     - příspěvek na stravování Nabízíme: • velmi dobré mzdové podmínky 
• zaměstnanecké benefity:     - příspěvek na penzijní a životní pojištění • dlouhodobý pracovní poměr • 13. a 14. plat
    - 5 týdnů dovolené     - příspěvek na dopravu • perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě • náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
    - příspěvek na stravování     - motivační věrnostní systém • velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky • zaměstnanecké benefity:
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění     - možnost bezúročné půjčky • 13. a 14. plat
    - příspěvek na dopravu     - firemní akce pro zaměstnance a rodinné • náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč 
    - motivační věrnostní systém       příslušníky • zaměstnanecké benefity:
    - možnost bezúročné půjčky     - možnost ubytování ve zcela novém apartmánu     5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní
    - firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky       s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou    a životní pojištění / příspěvek na dopravu / motivační věrnostní 
    - výhledově možnost získání podnikového bytu • možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
    - možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s    zaměstnance a rodinné příslušníky 
      kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou • možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s 
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)    kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou

• práce i na montážích v zahraničí 

Kontaktní telefon: 604 295 325

   na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /   
   motivační věrnostní systém / možnost bezúročné  
   půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
   a rodinné příslušníky / možnost ubytování  

   systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro • možnost práce na montážích, i v zahraničí 

• velmi dobré mzdové podmínky    jejich přípravě k expedici

   dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni

   5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek 

• znalost AJ nebo NJ • manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a 
   technické myšlení

• perspektivní zaměstnání ve stabilní • ochotu pracovat na montážích, včetně zahraničí
   a prosperujícíc firmě • v rámci vytížení i práce při kompletaci výrobků a 

• vysoké pracovní nasazení    (řídící systém HEIDENHAIN) • jednání se zástupci investora                     • zkušenost z externích montáží silnoproudé /  
• znalost práce v AUTOCADU    slaboproudé elektroinstalace

Požadujeme: Náplň: Náplň: Požadujeme:
• součástí práce je tvorba programů pro obrábění • řízení montáží technologických celků       • zkušenost s údržbou a opravou elektrických strojů

Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně  • tel: +420 388 407 111 • e-mail: chum@drevostroj.cz • web: www.drevostroj.cz

              Dlouholetý dodavatel strojnětechnologických celků na prvotní zpracování dřevní hmoty přijme pracovníky na pozice:

Konstruktér
Obsluha CNC horizontální vyvrtávačky a frézovacího 

centra
Vedoucí montér Elektrikář - elektromontér
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ZE ŽIVOTA ROHDE & SCHWARZ  

 

Rohde & Schwarz je opakovaně 2. nejlepším zaměstnavatelem regionu   
V 16. ročníku prestižní soutěže ,,Sodexo Zaměstnavatel roku“ obhájil vimperský závod druhou příčku v kategorii jihočeských firem 
do 5.000 zaměstnanců. Toto ocenění opět potvrzuje správný směr strategie společnosti: poskytuje výborné zaměstnanecké 
podmínky, nabízí kvalitní zaškolení nových pracovníků na specializovaných pracovištích, rozvíjí své zaměstnance a je schopna 
si udržet vůdčí postavení na trhu.  

Smyslem zmíněné soutěže je přiblížit lidem firmy s výborným přístupem 
ke svým zaměstnancům. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou 
metodikou Saratoga od společnosti PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, na jejímž základě musí oceněné společnosti obstát v řadě 
ukazatelů v oblasti lidských zdrojů. Posuzují se nejen mzdové náklady 
na jednoho pracovníka, výdaje na kariérní rozvoj, zaměstnanecké 
benefity, ale i dobré finanční výsledky či konkurenceschopnost podniku.  
Vimperský závod se hodnocení účastní od roku 2012 a od té doby se mu 
daří v rámci Jihočeského kraje umisťovat na předních příčkách. Obstává 
tak v konkurenci dalších významných společností jakými jsou např. 
Robert Bosch, Schneider Electric, Faurecia, E.ON či A. Pöttinger.

Děti zaměstnanců si užily Dětský den na Vodníku 

Poslední květnový den patřil dětem. Rohde & Schwarz 
ve spolupráci se spolkem Šumavous připravilo pro děti 
zaměstnanců odpoledne plné soutěží. Na deseti stanovištích 
si malí soutěžící vyzkoušeli řezání dříví, zatloukání hřebíků, 
dojení krávy, hod na cíl, střelbu z luku nebo třeba rozpoznávání 
předmětů po hmatu. Děti tvořily v dílničkách obrázky 
z přírodnin, malovaly a luštily. Rodiče jim mezitím opékali 
párky, pomáhali chodit na chůdách nebo zápasili při přetahování 
s lanem. Velký úspěch mělo také malování na obličej a ježdění 
na kobyle. 

Firemní posádka uspěla na dračích lodích na Lipně 

Již popáté se postavila firemní posádka Necky pod proudem 
na start květnového závodu Lipno Dragon Boat Race 2018.  
Celkem 21 spolupracovníků usedlo do jedné lodě s cílem 
obhájit loňské umístění na bedně. Firemní tým pod vedením 
Františka Honzy předvedl skvělý výkon a skončil těsně 
pod stupni vítězů. Ve sprintu na 200 metrů v kategorii firemních 
posádek obsadili zaměstnanci Rohde & Schwarz 4. příčku 
s nejrychlejším časem 01:01.083.
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SETKÁNÍ
18. ROČNÍK

VIMPERK

MĚSTSKÝ PARK U FONTÁNY

DOPROVODNÝ PROGRAM:

24. – 25. ČERVENCE  
13:00 – 15:00 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 
VÝROBA DŘEVĚNÉ LOUTKY

25. ČERVENCE 
15:00 
RYCHLOŘEZBA  
MOTOROVOU PILOU

27. – 29. ČERVENCE 
ŘEZBÁŘSKÝ KURZ  
S RADKEM SMEJKALEM  
VÝUKA UMĚLECKÉ ŘEZBY 
MOTOROVOU PILOU

23. – 26. ČERVENCE

DŘEVO
SOCHAŘŮ

PARTNEREM AKCE JSOU MĚSTSKÉ LESY VIMPERK

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY  
JIHOČESKÉHO KRAJE.


