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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
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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

Vimperské noviny 11/201714 KULTURNÍ PŘEHLED 

1.11.  MěKS

15:00

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

so

Klaus Storm: Mistr Jan Hus – exkomunikovaný, zrazenýrjtr 
a  u c t í v a n ý , M g r. P a v e l H u b e n ý : K a m k r á č í N á r o d n í 
Šum a v a . O dp o l e dn e n á v š t ě v a Pam á t n í k u M . J . Hu s a 
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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.
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ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
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 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00
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 kavárna
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CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00
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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

1001
9
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CO TEĎ A CO POTOM 
ANEB JAK DÁL VE MĚSTĚ 

DO BUDOUCNA

Nechci se ohlížet dozadu. 
Odpovídám na otázku „co ješ-
tě radnice udělá a co připraví 
pro rozvoj města do budoucna“ 
ve zbývajícím čase volebního 
období.

K projektům, které budou 
hotovy během jednoho, dvou 
měsíců, patří ulice Mírová, ku-
chyně a jídelna ZŠ TGM včet-
ně nových strojů a kompletního 
zázemí. Kuchyně a zázemí na 
MŠ Mírová je téměř hotova. 
Sociálky, nátěr tělocvičen a 
úpravy rozvodů tepla na ZŠ 
Smetanova jsou již předány. 
Konečně bude bezpečněji na 
přechodech u Tesca a na Praž-
ské ulici. Po novém asfaltu se 
už jezdí do Výškovic a Bořa-
novic. Tartan na hřišti bude do 
konce září.

Co nás ještě čeká v nejbližší 
době a co připravujeme

Budou vyměněny výtahy ve 
všech 32 městských panelá-
cích. Už se začalo, vyrábí se 

další. Letos budou instalovány 
čtyři a v příštích dvou letech 
ostatní. Vše je zajištěno za       
27 mil. Kč finančně i organi-
začně.

Připravena je stavba výtahu 
na radnici, realizace začne na 
podzim. Je to ostuda, když star-
ší lidé o berlích se musí šplhat 
do třetího patra, aby byli třeba 
u předávání maturitních vy-
svědčení nebo na svatbě. Je to 
komplet připraveno, peníze na 
to jsou, firma je vybrána. 

U telekomunikační budovy je 
rozhodnuto o stavbě parkoviště 
pro asi 30 aut. Začne se v září, 
dokončení do října. Za 1,5 mil. 
Kč. Vše je zajištěno.

Jestli se podaří odstra-
nit vady, podle upozornění 
dopravní policie, v projektu 
ulice 1. máje, začne se s re-
konstrukcí ještě letos. Peníze                                
i vysoutěžená firma jsou při-
praveny. 

Bazén. Výběr firmy pro stav-
bu se prodlužuje. V soutěži je 
kolem osmi firem, pokládá se 
hodně technických i ekono-
mických otázek. Protože je to 
hodně odborné a nechtěli jsme 
riskovat chybu, administraci 

výběrového řízení zajišťuje 
špičková profesionální firma. 
Očekáváme, že by mělo být 
rozhodnuto, jak dál, koncem 
září. A počítáme, že se to vrátí 
na projednání Zastupitelstvu, 
které rozhodne. Všichni jsme to 
měli ve volebních programech, 
ale znáte rčení o „slibech a chy-
bách“. Když vše klapne, přípra-
va stavby by začala ještě letos a 
plavalo by se do 15 měsíců, čili 
někdy na příští Vánoce. Za nás 
říkáme, že to uděláme, protože 
to město potřebuje. Ani nevíte, 
jak bych si chtěl třeba navečer 
v klidu dát kilometr plavání.  Fi-
nance ve výši 121 mil. Kč jsou 
připraveny.

Jsou rozdělány projekty na 
kanalizace a vodu. S realizací 
napojení na Sloup se počítá 
příští rok, finančně připraveno. 
Pravětín, oblast za tratí, ulici 
Karolíny Světlé a Zlatá stezka 
budou další v pořadí. Není voda 
v Cejsicích. Havarijní situaci 
řešíme teď hned. Nacházíme 
cestu na co nejrychlejší řešení. 
Je hotová studie na vodní nádrž 
pod Hrabicemi.

Na příští rok bude připrave-
na projektová dokumentace na 

HISTORIE VIMPERSKÝCH 
DOMŮ 
o Lidovém domě

ROZHOVOR
s historikem 
Daliborem Váchou

20 16

VOLBY

O přízeň Vimperáků v le-
tošních komunálních volbách 
se bude ucházet rovný tucet 
stran a voliči mohou tedy vy-
bírat celkem z 204 kandidátů. 
Kompletní jmenné seznamy 
najdete na webové stránce 
www.volby.cz.  

PRVNÍ SEMAFOR

Vimperk má svůj historicky 
první stálý semafor. Rozblikal 
se v Pražské ulici, tedy v mís-
tech, kde již v minulosti došlo 
ke dvěma tragédiím. Však tu 
za den  průměrně projede 
kolem 4800 vozidel, z čehož 
čtvrtinu tvoří nákladní vozidla 
a kamiony. 

 ŠKOLÁCI I ZASTUPITELÉ

Pondělí 3. září nemají v ka-
lendáři zatrženo pouze ško-
láci, ale i vimperští zastupi-
telé. Své jednání v Městském 
kulturním středisku zahájí 
tradičně o půl čtvrté odpo-
ledne, avšak již od tří bude 
prostor pro dotazy a náměty 
veřejnosti.

Závěr léta ve Vimperku. Foto Petr Marek

BUDOVA ŠKOLY 
V PARKU KOMPLETNĚ 
V NOVÉM
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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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Setkání dřevosochařů v městském parku.Výstava o zaniklých sklářských hutích na Šumavě.

Den kávy na náměstí Svobody.Vimperský Frňák v letním kině.

Noční prohlídky města přilákaly velký počet zájemců.

Osmý ročník Bitvy na Winterbergu.

Bowlingový turnaj tří měst.

Z průběhu Letních kurzů žesťů.

foto na stránce Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek, Michala Květoňová, Renata Lešková
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Čelakovského ulici, a to včetně 
bourání výměníku a stavby par-
koviště. Když to půjde dobře a 
uděláme dobré granty, do dvou 
let by to mělo být komplet ho-
tovo. Je to priorita. A současně 
je možné dělat parkování na 
starém sídlišti. Vládní program 
regenerace sídlišť nekončí.          
A navíc program podpory oprav 
ulic a chodníků bude rozšířen     
i na města do 10 tisíc obyvatel. 
Prozatím teď je to do 3 tisíc. To 
musíme a chceme využít.

S architektem Jaromírem 
Kročákem jsme řešili další vý-
stavbu parkovišť na sídlišti Míru. 
Mělo by se „jít do druhého patra“ 
na parkingu nad Detvou. Je tam 
šance na 100 i víc parkovacích 
míst. Tak se to i představilo na 
březnovém mítinku s občany. 
Na sídlišti se dlouho nic nedělo, 
je potřeba to změnit. Jen tak na 
okraj. Měl jsem hodně dotazů, 
zda by bylo možné si tam koupit 
parkovací místo. Dokud nebude 
podstatně zvýšená kapacita, 
tak se to jednoduše nedá. 

S tím souvisí i osvětlení nejen 
sídliště, ale i vlastně celého 
města. Moderní světla umožní 
snížit náklady až o 70 %. Včet-
ně „chytré intenzity i barevnosti 
osvětlení“ třeba za soumraku či 
svítání. A chceme k tomu dát         
i  jednotný design sloupů. Je 
připraveno zadání projektu, 
půjdeme na možný grant. 

Děláme základní kroky                
k „chytrému městu“. Vláda na to 
dostala od EU přes 14 mld. Kč. 
Přihlásili jsme se do grantového 
programu využití pro naše měs-
to. Musí se sem dostat vysoko-
rychlostní internet. Co vy na to, 
že byste mohli online sledovat 
svou spotřebu tepla, vody a re-
gulovat to z vlastního pokoje? 
Nebo sledovat, kde zrovna je 
volné parkování? Chceme, aby 
lidé měli větší možnost ve vý-
běru rychlejšího internetu, proto 
jsme vyhlásili tendr na proná-
jem komínu na Sloupu. A půjde 
se dál v optických kabelech,                                                  
a to směrem ke zlevnění a zvý-
šení rychlosti výkonu pro konco-
vého zákazníka, včetně řešení 
rozvodů signálů do domů a 
bytů. Očekáváme v rámci kon-
kurence snížení cen. To už vše 
děláme, bylo by potřeba v tom 
do budoucna pokračovat.  

Na kraji je domluvena re-
alizace kruhového objezdu                  
Fišerka. Začít by se mělo na 
jaře příštího roku. Stavba by 
měla být do pěti měsíců hotova.

To je tedy zpráva, že jsme to 
připravili a bude to na stole pro 
další vedení města. V hlavních 
tématech.

Připravíme s pražskou fa-
kultou architektury „studentský 
workshop nápadů“. 3. října 
přijede asi 20 studentů 4. roč-
níku fakulty a zpracují nám své 

pohledy a vize na 5–6 míst na-
šeho města v rámci svých stu-
dijních prací. Třeba co s letním 
divadlem, co s plochou kolem 
Volyňky, areálem bývalé Jito-
ny, kam dát multifunkční halu 
nebo lanové centrum, dětská 
hřiště, či prostory pro mládež. 
Nebo třeba co s plochou horní-
ho Vodníku, jaká rekonstrukce 
návsí osad by mohla být či ne-
být, atd. Vše se pak představí 
na výstavě včetně diskuze                                              
s občany. Bude to signál od mla-
dých studentů odjinud, jak dát 
městu nový pohled na plochy a 
nemovitosti, kde jsme my, míst-
ní, možná „zaslepeni provozní 
slepotou“.

Tak nejen to ještě stihne ve-
dení radnice. Je to náš záva-
zek i pro možné předání vedení 
města někomu dalšímu. Tedy 
jak by se mohlo pokračovat a co 
jsme pro to udělali. I za pomoci 
firem, kterým hlavně pomáhá-
me v oblasti bydlení. 

Město je finančně pozitivně 
stabilizováno. Jde o to, aby se 
na vše, co se udělalo, dobře 
navazovalo.

Ostatní funkce města v ob-
lasti zajištění sociálna, sportu, 
kultury, atd., představíme mimo 
toto medium.

Městu se daří, držte nám pal-
ce. Děkuji.

Za Radu města 
Pavel Dvořák, starosta

   
Zápis do 10. ročníku Vimperské akademie seniorů

V říjnu 2018 zahajuje město Vimperk již desátý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská 
akademie seniorů.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky nebo mailem u koordinátorek akademie do 30. září 2018. 
Po tomto datu již nebudou přijímáni další studenti. 

Veškeré informace naleznete na www.vimperk.cz/akademie či u koordinátorek akademie – tel.: 388 402 263, 
388 402 264 nebo na e-mailech: lenka.svecova@mesto.vimperk.cz, renata.leskova@mesto.vimperk.cz.

Lenka Švecová

Probíhající stavební práce ve Vimperku a okolí. Foto Petr Marek a Zdeněk Kutil
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města v období od 18. 6. 2018 do 15. 8. 2018

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka 
na stavební práce na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje            
– 1. etapa“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vim-
perk, a obchodní firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21,  Pra-                                                                                                                 
ha 5, dle předloženého návrhu. K uzavření smlouvy dojde po uply-
nutí lhůty pro podání námitek.

•  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na 
projektové práce „Vimperk, Cejsice – vodovod a kanalizace“ mezi 
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, a společností 
EKOEKO, s. r. o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, dle 
předloženého návrhu. 

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi zhotovitelem společností 
Geo Vision, s. r. o., Chodovická 472, 193 00 Praha 6, a objedna-
telem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předlože-
ného návrhu. Předmětem smlouvy je zpracování záměru „Vimperk 
– rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník“ dle přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

• souhlasí s možností bezplatného zpřístupnění památkově chrá-
něných objektů v majetku města Vimperk pro veřejnost ve dnech 
15. a 16. 9. 2018 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na 
stavební práce „Vimperk, parkoviště u TKB v ulici Nad Stadionem“ 
mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, a společnos-
tí Stavimperk, s. r. o., U Sloupů 19, Vimperk, dle předloženého 
návrhu.

NÁVŠTĚVA Z POLSKA

P. Jaroslav Zawadzki, ně-
kdejší vimperský farář, i letos 
navštívil svoji bývalou farnost              
a vedle mnoha setkání                                            
a  bohoslužeb si nenechal 
ujít Vimperského kašpárka              
s Víťou Marčíkem. 

ŽELEZNICE SLAVÍ

Až do konce září bude            
v Galerii U Šaška v MěKS 
Vimperk k vidění výstava 
ke 125. výročí otevření tratě 
Strakonice – Vimperk. Na 13 
panelech jsou umístěny zvět-
šeniny historických pohlednic 
s vyobrazením jednotlivých 
nádraží a unikátní fotografie 
ze sbírek Stifterova pošumav-
ského železničního spolku 
Vimperk. Po ukončení výsta-
vy budou fotografie přemístě-
ny do Muzea historie šumav-
ských železnic na nádraží. 

ŘEZBÁŘSKÝ KURZ

Setkání dřevosochařů                                               
v městském parku sice skon-
čilo ve čtvrtek 26. července, 
dřevosochařilo se však dál. 
Až do neděle se tu totiž konal 
řezbářský kurz Radka Smej-
kala. Určen byl pro pokročilé 
i pro úplné začátečníky. Té-
matem byl pes, a tak se jich 
tu v neděli odpoledne sešlo 
hned deset. 

POSLEDNÍ KAŠPÁREK

Poslední letošní pohádka       
v parku je připravena na neděli 
2. září od 15:30 hodin a přiveze 
Aladinovu kouzelnou lampu. 

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

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

Ukončení základní obnovy historické 
budovy ZŠ TGM Vimperk

Každý Vimperák jistě velmi 
dobře ví o existenci budovy         
v městském parku, která je jed-
nou ze školních budov ZŠ TGM 
Vimperk. Jedná se původně 
o německou dívčí školu pochá-
zející z konce 19. století, a ač-
koliv tento objekt prošel v prů-
běhu 20. století několika dílčími 
opravami a úpravami, přesto 
zde byla v jedinečné formě za-
chována architektonická čisto-
ta a hodnotné stavební detaily. 
Právě z tohoto důvodu usilova-
lo město Vimperk již od 90. let 
minulého století o zapsání ško-
ly v parku na ústřední seznam 
kulturních památek, neboť sta-
tut nemovité kulturní památky 
mohl dát objektu do budouc-
na šanci nejen na zvýšenou 
ochranu jeho architektonických 
i historických hodnot, ale též na 
urychlení procesu jeho obnovy 
s využitím finančních prostřed-
ků poskytovaných ve formě do-
tací Ministerstvem kultury ČR či 
Jihočeským krajem.

K zapsání školy v parku na 
seznam kulturních památek 
došlo teprve v roce 2008 a již 
ve stejném roce byl proces po-
stupné opravy celého objektu 
zahájen rekonstrukcí zdravot-
ní instalace ve všech třídách 
a výměnou elektroinstalace a 
oken ve dvou z nich. Od tohoto 
roku pak již byly každoročně
v městském rozpočtu vytváře-
ny kapitoly umožňující realizaci 
dalších etap obnovy této školní 
budovy. Do konce srpna roku 
2018 se tak podařilo komplet-
ně zrekonstruovat celou vnitř-
ní elektroinstalaci v budově, 
všechna hygienická zaříze-
ní vč. souvisejících rozvodů 
vody a kanalizace, podařilo se 
opravit prostory školního bytu,                     
vč. úpravy technologie v kotel-
ně i výměny dvou plynových 
kotlů. Byla vyměněna postup-
ně veškerá okna v budově, 
všechny vstupní dveře do ob-
jektu i některé dveře do tříd, 
o výměnu si řekly i podlahy 

Zde třeba zmínit, že právě vý-
měna dochovaných původních 
špaletových oken a vstupních 
dveří představovala z finančního 
hlediska velmi náročnou část ob-
novy objektu, neboť okna i dveře 
musely být vyrobeny jako repliky 
dochovaných původních prvků. 
Jen pro zajímavost uvádíme, že 
na objektu je celkem 116 oken, 
přičemž 81 z nich jsou okna špa-
letová. Není tedy divu, že právě 
tato část rekonstrukce tvořila 
nakonec takřka jednu čtvrtinu 
nákladů vynaložených na obno-
vu tohoto objektu v letech 2008–
2018. Pro město proto v tomto 
ohledu velmi znamenalo, že vý-
měna oken a vstupních dveří byla 
pravidelně finančně podporová-
na dotacemi Ministerstva kultu-
ry a Jihočeského kraje. Finále                    
v postupně obnovovaných čás-
tech interiéru budovy vždy před-
stavovala nová výmalba, které                                                             
v prostorách chodeb předchá-
zelo provedení restaurátorského 
průzkumu. Právě tento průzkum 
prokázal existenci zajímavé pů-
vodní výmalby, jež zůstávala 
desítky let ukryta pod mnoha 
vrstvami novodobějších nátěrů. 
Průzkum potvrzoval, že chodby 
školy byly původně vymalová-
ny pro tehdejší dobu typickými 
tmavšími odstíny, v nichž převlá-
daly tóny tmavě zelené, červené 
a hnědé barvy, a ve výmalbě hrá-
ly významnou roli široké tmavé 
linky oddělující jednotlivá barev-
ná pole. Z dnešního pohledu by 
taková výmalba hlavních prostor 
školy patrně působila poněkud 
depresivně a vznikl by problém 
v otázce dosažení optimální svě-
telné pohody, jejíž hodnoty dnes 
udávají přísné předpisy. Při pro-
váděné nové výmalbě chodeb 
tedy bylo uvažováno pouze se 
zdokumentováním původního 
stavu a oděním hlavních ploch 
stropů a stěn chodeb opět do 
bílé. Když ovšem v létě roku 2017 
došlo při odstraňování starých 
vrstev nátěrů k odhalení původní 
malířské výzdoby omítek stropů 
nad schodištěm a nad vstupní 
halou, stálo město před neleh-
kým rozhodnutím. Oba stropy 
zbavené novodobějších vrstev 
malířských nátěrů totiž nabídly 
pohled na jemně zpracované 
figurální a květinové malby vy-
vedené v příjemných světlejších 
barvách a ladných liniích. Zde 
bylo nutné se rychle rozhodnout 
mezi dvěma možnými varianta-
mi. Buď malby ponechat odhale-
né a s ohledem na čas i peníze 
je zrestaurovat v příštím roce, 
nebo malby pouze zdokumento-
vat, přebílit a někdy v budoucnu 
je na této nové výmalbě zrekon-
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ve všech třídách toho, že  při 
volbě druhé možnosti už nikdy 
nikdo nepřistoupí k rekonstruk-
ci maleb podle provedeného 
zdokumentování, nakonec roz-
hodla ve prospěch zachování 
odhalené původní výmalby a 
jejího odborného zrestaurování 
v příštím roce. Rok 2017 ovšem 
v procesu obnovy tohoto objek-
tu neznamenal pouze odhale-
ní skryté krásy jeho vnitřních 
prostor, ale též zahájení po-
slední etapy stavební obnovy,                                                      
a to obnovy střešní krytiny a 
celé fasády. Plášť budovy se již 
dlouhá léta prezentoval olupující 
se a odpadávající omítkou a své 
měl za sebou i problematický 
typ střešní krytiny aplikovaný na 
střechu školy před pouhými 18 
lety. I přes nepříjemné problémy 
způsobené totálním selháním 
původně vybraného zhotovitele 
se opravu fasády a střechy po-
dařilo včas zadat jinému zhoto-
viteli a s koncem 1. pololetí roku 
2018 stavbu úspěšně dokončit. 
Nelze nezmínit, že       s ohle-
dem na výjimečné architekto-
nické ztvárnění zejména čelní 
fasády školy investovalo město 
Vimperk v loňském roce i do je-
jího večerního nasvícení a za-
jistilo zrestaurování dvou plastik 
stojících ženských figur, které 
jsou umístěny ve výklencích 
krajních traktů jižního průčelí. 
Jemná krása a čistota tvarů 
těchto figur ještě zvýrazňuje 
dokonalost architektonického 
ztvárnění celé čelní fasády                                              
a podtrhuje význam, hodnotu a 
důstojnost celé budovy. Restau-
rování zmíněných plastik v roce 
2017 představovalo první práce 
obdobného druhu, se kterými 
se celá rekonstrukce potkala 
za dlouhou dobu svého trvání. 
A jestliže nám všem právě tato 
skutečnost předznamenávala, 
že se skutečně blížíme k cíli, 
rok 2018 to potvrdil. Restaurá-
torskými pracemi na obnově pů-
vodní stropní výmalby vestibulu 
a schodiště v srpnu letošního 
roku totiž skutečně vše skon-
čilo.

Jedenáct let byla školní budo-
va v parku ochuzena o typický 
klid a ticho obvyklé pro čas let-
ních prázdnin. Jedenáct let tu 
vždy v červenci a srpnu duněly 
sbíječky či vrtačky, zvonila tu 
kladiva a prostory školy se plnily 
stavební sutí a prachem.

Jedenáct let zde v duchu zá-
měrů i zpracovaných projektů 
byly právě v období prázdnin 
proměňovány rukama řeme-
slníků městské peníze v dílo, 
které dnes svou dominancí, 
promyšleností svého zpracová-

ní, krásou a čistotou stylu přita-
huje značnou pozornost a opět 
pozdvihuje Vimperk o něco výš. 
Povýšení však přitom doznala 
zejména estetická a funkční 
úroveň prostředí budovy, v níž 
probíhá základní vzdělávání 
těch nejmenších školáků, takže 
právě ve vztahu k této skuteč-
nosti byl zcela nesporně učiněn 
ten největší krok vpřed.

Stálo to dechberoucích 
22,906 mil. Kč a údivem zdvi-
žené obočí čtenáře patrně příliš 
neklesne při dodání, že k úhra-
dě této částky pomohly městu 
získané dotace od Ministerstva 
kultury ČR a Jihočeského kraje 
v souhrnné výši 3,368 mil. Kč.

Vysoká výše vynaložených 
nákladů za celých jedenáct let, 
po které probíhala obnova ško-
ly v parku, však plně vystihuje 
skutečný rozsah prováděné re-
konstrukce, její složitost i váhu 
důrazu kladeného na zachování 
a řemeslné zpracování historic-
ky cenných stavebních a umě-
leckých detailů. Výsledek re-
konstrukce, který je velmi klad-
ně hodnocen mimo jiné i orgány 
státní památkové péče, je další 
chloubou Vimperka a my pouze 
doufáme, že zrekonstruovaný 
objekt ZŠ TGM bude v nezmě-
něné formě a kvalitě dlouhá léta 
sloužit těm, kterým je prioritně 
určen, totiž školou povinným 
dětem a jejich vyučujícím.

Je prakticky nemožné jed-
ním, byť poněkud obsáhlejším 
článkem vyjádřit vynaložené 
úsilí a postihnout celou podsta-
tu vykonané práce všech těch, 
kteří se zasloužili o zajištění 
zdárného výsledku jedenáct let 
trvající postupné obnovy školy 
v parku. A že to mnohdy nebylo 
vůbec jednoduché, to ví každý, 
kdo byl do realizace této akce 
kdy zapojen. Velké poděkování 
proto patří všem projektantům, 
dodavatelům, stavebním i jinak 
specificky zaměřeným firmám 
a jejich dělníkům, drobným 
řemeslníkům, restaurátorům, 
zaměstnancům i vedení ZŠ 
TGM, neboť ti všichni se stara-
li, zajišťovali, přicházeli s kon-
struktivními nápady i řešeními, 
zodpovědně pracovali a s jejich 
přičiněním se tedy podařilo 
dovést prvotní záměr obnovy 
školy v parku ke stanovenému 
cíli. V uvedeném poděkování 
netřeba hledat ani postrádat 
připomenutí toho, co muselo 
být pro zdar akce vykonáno ze 
strany řadových zaměstnanců a 
vedení města. Důvod je prostý.

Je to naše práce.          
Alena Szabová 

Odbor investic a údržby Stav budovy ZŠ TGM po opravě. Foto Alena Szabová a Petr Marek 
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Dny evropského dědictví 2018

Pravidelně každý rok v mě-
síci září se v rámci European 
Heritage Days (EHD) otevírají 
nejširší veřejnosti brány nejza-
jímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. Národním 
tématem a heslem letošního 
ročníku bylo zvoleno „Společ-
né dědictví, společné hodnoty“. 
Hostitelem Národního zahájení 
Dnů evropského dědictví, které 
se uskuteční 8. září 2018, bude 
v letošním roce město Havlíč-
kův Brod.  

Ve Vimperku se dveře pamá-
tek otevřou ve dnech 15.–16. 
září v době od 9:30 do 12:00 
a od 13:00 do 16:00 hodin. 

Zpřístupněny budou v těchto 
dnech Městská zvonice a farní 
kostel Navštívení Panny Marie 
na náměstí Svobody. V rámci 
Dnů evropského dědictví bude 
možné prohlédnout si kostel 
svatého Bartoloměje a kapli 
Čtrnácti svatých pomocníků                          
v prostoru starého hřbitova. 
Navštívit lze i gotické sklepní 
prostory měšťanského domu 
čp. 8 na vimperském náměs-
tí; v části tohoto historického 
sklepení je v současné době 
instalována logická úniková 
hra Steinbrenerova tiskárna. 
Těšíme se na všechny návštěv-
níky. Památkami vás budou již 
tradičně provázet studenti míst-
ního Všeobecného a sportov-
ního gymnázia. Za jejich pro-
fesionální přístup a vstřícnost 
jim i vedení školy patří velké 
poděkování. 

Srdečně všechny zveme. 

MěÚ Vimperk, Odbor školství, 
kultury a cestovního ruchu

Poděkování zúčastněným
Na jaře letošního roku jsem 

požádala obyvatele města          
Vimperk, ale i jednotlivých obcí 
ve správním obvodu Vimperk, 
o vyplnění dotazníku, který byl 
jedním z podkladů pro průz-
kumy a rozbory probíhajícího 
šetření na území Vimperska, 
na základě kterých pak bude 
vypracována Územní studie 
krajiny celého správního obvo-
du města Vimperk. Chci Vám 
touto cestou poděkovat za vaši 
ochotu a spolupráci. Pravda, 
nebylo jich v takové míře, jak 
jsem si slibovala, ale přece jen 
jich bylo dost, aby se z nich dal 
udělat vzorek toho, co považu-
jete za dobré nebo špatné            
a kam by měla směřovat kon-
cepce rozvoje našeho území. 

Tady je několik vybraných 
výsledků:

- ankety se nezúčastni-
li mladí lidé do 25 let

- jako negativní vlivy 
jsou pociťovány vlivy z dopra-
vy (hlavní komunikace a křižo-
vatky) včetně míst kolem tržnic 
nebo vlakových nádraží, ale           
i důsledky přívalových dešťů    

a splachů půdy
- jednoznačně se 

volá po znovuvyužití starých 
budov a areálů (brownfieldů), 
ale také po zlepšení osvětlení 
cest, stezek a odstranění prob-
lémových míst

- rozhodujícím fak-
torem pro odstěhování je kval-
ita bydlení, nikoliv migrace za 
prací

- naprosto převažující 
skupina obyvatel tráví svůj vol-
ný čas v okolí svého bydliště 
nebo ve volné krajině a z toho 
vyplývá i potřeba zkvalitnění 
rekreace a jejího dovybavení, 
ne její rozšíření 

- š i rokou podporu 
občanů má obnova historických 
hodnot krajiny

- nadměrná ochrana 
přírody v našem okolí není 
vnímána jako problém, který 
brání rozvoji sídel.

Ještě jednou děkuji a mohu 
slíbit, že o další dílčí výsledky 
se s vámi zase podělím.

Ing. Marcela Šebelíková
Odbor výstavby a územního 

plánování

Bořanovická kaplička 
Dne 3. 8. 2018 proběhl            

v kapličce v Bořanovicích kon-
cert účastníků letních kurzů ve 
hře na violoncello. Součástí 
koncertu bylo odhalení pamět-
ní desky padlých za 1. sv. války.  
Celá akce se nesla v přátel-
ském duchu a setkání obyvatel 
Bořanovic v kapličce i před kap-
ličkou. Chtěla bych poděkovat 
všem muzikantům, koncertní-
mu mistru plzeňské filharmonie 
Davidu  Niederlemu za vedení 
celého koncertu, panu staros-
tovi za návštěvu Bořanovic a 
hlavně lidem, kteří tady bydlí 

a přišli podpořit hudebníky.                                                       
V Bořanovicích bydlím zhruba 
půl roku. Letos jsme pořádali 
Dětský den, výlet na Srní, tra-
dičně se zde staví májka, cho-
dí se hrkat a s pomlázkou…
Chtěla bych poděkovat všem 
bořanovickým za akce, které 
pořádají, nebo se jich účast-
ní. Díky vám jsou Bořanovice 
místem, kde stojí za to žít. Budu 
ráda, když se přijedete do naší 
vesničky podívat, třeba až po-
jedete kolem na kole.

Veronika Mrázová

Videospot města má za sebou první 
rok své existence

O videospotu pro město 
Vimperk jsme uvažovali již del-
ší dobu, avšak nabídky, které 
nám na tato videa chodily, nás 
příliš neoslovily. Poté nás za-
ujal videospot města Sušice,       
a tak jsme oslovili tvůrce tohoto 
spotu, režiséra Ladislava Ple-
citého. Po schválení a podpisu 
této smlouvy oběma stranami 
byla vytipována místa, která by 
se ve spotu měla objevit, a na 
základě toho byl připraven har-
monogram natáčení.

Místa, která se ve spotu obje-
vila, byla vybrána s ohledem na 
to, aby byla pro turisty zajímavá 
a lákavá. Např. místa, kde ma-
jitelé (provozovatelé) nabízejí 
své originální produkty – pivo, 
zákusky, praženou kávu, nebo 

místa, které jsou zajímavá svý-
mi prostory.  

Videospot byl veřejnosti po-
prvé představen na galavečeru 
16. ročníku filmového festivalu 
NaturVision. Poté byl, pod 
stálým odkazem, umístěn na 
webových stránkách města, 
kde je aktuální zhlédnutí více 
jak 2 500 lidí. Zároveň je pro-
pagován prostřednictvím Fa-
cebooku, kde je aktuální dosah   
22 000 zhlédnutí.

Odkaz byl zaslán noviná-
řům a také všem podnikatelům                         
v cestovním ruchu, kteří se po-
díleli na jeho tvorbě. Videospot 
byl propagován na stánku měs-
ta Vimperk v rámci akce „Poho-
dová sobota“. V únoru letošní-
ho roku byl zaslán do soutěže 

Výhled z brány městského opevnění otevřené v rámci EHD. Foto Petr Marek
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Komunitní plánování sociálních 
služeb

V rámci projektu Komunit-
ního plánování sociálních slu-
žeb je přílohou Vimperských 
novin dotazník pro uživatele 
sociálních služeb. Sběr do-
tazníků proběhne do 28. září 
2018. Vyplněné dotazníky 
můžete nosit na podatelnu 
Městského úřadu ve Vim-
perku, Odbor sociálních věcí         
a zdravotnictví MěÚ Vimperk, 
nebo na prodejnu Jednoty ve 
Vimperku, 1. máje 200.

Pokud máte zájem o ko-
munitní plánování sociálních 

služeb, můžete se zapojit do 
pracovních skupin. Pracovní 
skupiny jsou následující: Se-
nioři a osoby se zdravotním 
postižením, Osoby v krizi, 
Rodiny s dětmi a Národnostní 
a etnické menšiny. V případě 
zájmu se obracejte na Petru 
Hovorkovou, kontaktní e-mail: 
hovorkova@sossumavsko.cz

Předem děkujeme za spo-
lupráci. 

Lucie Pechoušková
SOS Šumavsko, z. ú. 

Jakou cenu má elektroodpad?
Téměř každý z nás již dnes 

vnímá jako samozřejmost 
recyklaci skla, papíru nebo 
plastů. Méně zažité máme, že 
stejně tak by tomu mělo být      
i u elektrozařízení, i když toto 
tvrzení neplatí na sto procent. 
Starou pračku, televizi nebo 
ledničku bychom se asi nepo-
koušeli vyhodit do popelnice. 
U velkých elektrospotřebičů 
nezaváháme a odvezeme je 
do nejbližšího sběrného dvora. 
Ale jinak tomu je u tak běž-
ných věcí denní potřeby, jako 
jsou úsporné žárovky, fény či 
holicí strojky. Ty se vejdou do 
popelnice před domem bez 
nejmenších problémů, tak proč 
pro ně hledat speciální sběrné 
místo? Navíc je nevyhazujeme 
každý den, tak proč si přidělá-
vat práci?

Ložiska nerostných suro-
vin se postupně vyčerpáva-
jí, řada z nich se nachází na 
nepřístupných místech, kde 
by jejich těžba byla nejen ča-
sově, ale především finančně 
velmi náročná. Nezbývá než 
začít s přírodními zdroji šetřit a 
recyklovat suroviny ze starých 
elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích 
spotřebičů, mobilních telefonů 
nebo počítačů je možné získat 
zlato, stříbro, měď a další vzác-
né kovy. O všechny tyto surovi-
ny je na trhu velký zájem a fir-
my, které sbírají právě tento typ 
elektroodpadu, je mohou dobře 
zpeněžit. Tento elektrood-
pad má pozitivní ekonomic-
kou hodnotu. Neplatí to ale                                                                
o všech vyřazených elektroza-

řízeních. Zpracováním vyslou-
žilých světelných zdrojů nejen-
že nejde nic vydělat, naopak 
jejich recyklace něco stojí. Ne-
obsahují žádné cenné suroviny, 
zato malé množství rtuti, jejíž 
zpracování je velmi náklad-
né.   V tomto případě hovoříme                                            
o negativní ekonomické hod-
notě elektroodpadu. 

Díky recyklaci lze využít více 
než 90 % materiálu z úsporných 
zářivek – plasty na výrobu růz-
ných plastových komponentů, 
kovy pro kovovýrobu, sklo jako 
technický materiál. Vyčištěná 
rtuť poslouží znovu v průmys-
lové výrobě. 

Recyklace má smysl, po-
mozte nám chránit přírodu              
v našem městě a nevyhazujte 
úsporné zářivky do směsného 
odpadu.

Ve Vimperku můžete vyslou-
žilé světelné zdroje odevzdat 
ve sběrném dvoře ve Sklářské 
ulici. 

Zpětný odběr světelných 
zdrojů pro naše město zajišťu-
je kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice fun-
guje již od roku 2005. Vytváří 
síť sběrných míst a plně hradí 
přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetříme 
finanční prostředky, které by-
chom jinak museli zaplatit za 
recyklaci nebezpečných od-
padů. 

Více se o problemati-
ce nakládání s nefunkční-
mi zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.

TOURISTPROPAG 2018.
Vzhledem k tomu, že se jed-

ná o spot nadčasový, je počítá-
no s jeho propagací a prezenta-
cí i v dalších letech.

V případě účasti města Vim-
perk na veletrzích cestovního 
ruchu bude videospot aktivně 
využit i tam.

Jsme toho názoru, že jako 
město musíme mít profesionál-

ní propagační materiály a vi-
deospot je jednou z věcí, která 
nám chyběla.

Videospot je možno zhléd-
nout zde: 
http://www.vimperk.cz/cz/
navstivte-vimperk/3621/

Mgr. Zdeněk Kuncl
Lenka Švecová

Odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní akce Kabelkový 

veletrh a během letních prázdnin přinášeli do Turistického 
informačního střediska ve Vimperku kabelky, bižuterii, dětské knihy 
a nově panenky a angličáky.

Veškeré dary se budou prodávat za symbolické ceny na 
Kabelkovém veletrhu 5. září 2018 v 10 hodin v IGY centru v Českých 
Budějovicích. Celý výtěžek z akce opět poputuje prostřednictvím 
Městské charity k dětem, které potřebují finanční podporu pro 
rozvoj svého talentu.  

Kolektiv TIS

Výluka železniční dopravy 
Vimperk – Lipka

Dne 25. května po vydat-
ných deštích zaznamenala či-
dla v kolejišti nad Kláštercem 
pohyb podloží. Zaměstnanci 
Správy železniční dopravní 
cesty ihned zastavili provoz        
v úseku Lipka – Vimperk. Pro-
hlídkou a pozdějšími sondami 
byl zjištěn sesuv traťového 
tělesa a tudíž i nesjízdnost 
traťové koleje pro vlaky. Pů-
vodně zavedená náhradní au-
tobusová doprava všech vla-
ků v trase Lipka – Strakonice 
byla postupně zkrácena (do 
Vimperka bylo nutno dopra-
vit vlakovou soupravu, zajistit 
povolení na možnost náhrad-
ního zbrojení naftou, atd.)                                                
a v současné době je většina 
spojů nahrazena autobusem 
jen v úseku Lipka – Vimperk 
– Bohumilice v Čechách. Vý-
lukový jízdní řád naleznou 
cestující na vývěsce ve sta-
nicích a zastávkách, na webu 
dopravce www.gwtr.cz nebo 
přímo ve vyhledávači spojení.

V průběhu prázdnin bylo 

započato s přípravnými pra-
cemi na opravě tratě. Bohu-
žel odlehlost a nepřístupnost 
poškozeného místa kom-
plikuje samotnou obnovu. 
Nejprve musí být umožněn 
přístup techniky, přístupová 
cesta povede po tělese tratě                      
z Brlohu, a pak bude zaháje-
no odtěžení sesuvu, výstavba 
opěrné zdi a položení nového 
kolejiště. 

Doba, po kterou bude místo 
vlaků vedena náhradní auto-
busová doprava, bude nejvíce 
záviset na počasí. První fáze, 
výstavba opěrné zdi, by měla 
skončit v říjnu. Další práce 
se budou odvíjet od aktuální 
situace a průběhu zimy. Za-
městnanci SŽDC a staveb-
ních společností dělají vše 
pro brzké ukončení opravy. 
O obnovení provozu Vás bu-
deme informovat. Děkujeme 
za pochopení.

Vladislav Šlégr 
SŽDC, s. o.

Probíhající práce v úseku poškozené tratě. Foto Petr Marek
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O sklářských hutích v knihovně
Letní Rendez-vous v Měst-

ské knihovně, které se kona-
lo 15. srpna, bylo spojeno s 
vernisáží výstavy „Zaniklé 
sklářské hutě na Šumavě a 
v Bavorském lese“, kterou 
pořádá Šumavský spolek 
Vimperk spolu s bavorským             
Heimatverein Ohetaler 
Riedlhütte e. V. Návštěvníci 
se na dvaceti velkoplošných 
panelech seznámí s historií a 
tradicemi šumavského a ba-
vorského sklářství v průběhu 

osmi století, nelehkým živo-
tem sklářů, fotografiemi maji-
telů hutí, budov skláren a vy-
ráběným skleněným zbožím, 
které je proslavilo po celém 
světě. Zajímavou výstavu lze 
navštívit  v  Městské knihovně 
do 15. září. Stojí za zmínku, 
že výstavu budou v letošním 
roce hostit ještě České Bu-
dějovice, Prachatice a Český 
Krumlov.

Jaroslav Pomezný

Akce září - říjen 2018

Změna výběru peněz                 
v komunitním centru: 
12. 9. 2018 od 9 do 11 hodin.

29. 9. 2018 
Hydroterapie Waldkirchen. 
Odjezd z aut. nádr. v 8 hodin.
Přihlášky na Maďarsko 
(Bukfurdo) na rok 2019 při-
jímá pí Bendová na tele-

fonním čísle: 723 141 281.
31. 8. – 9. 9. 2018
Týdenní zájezd do Itálie Alba 
Adriatica. 
13. 10. 2018
Hydroterapie Waldkirchen. 
Odjezd z aut. nádr. v 8 hodin.

Za výbor MO STP 
Věra Zwettlerová

Pojďte s námi
První poprázdninový so-

botní výlet Spolku na ochra-
nu šumavské přírody povede                 
v sobotu 15. září z Borových 
Lad přes lesy do Kvildy. Po 
trase do 12 km dlouhé do-
provodí účastníky Dušan 
Žampach. Účast veřejnosti 

je možná na vlastní náklady 
a nebezpečí. Odjezd účast-
níků autobusem je v 8:45 
hodin, předpokládaný příjezd 
autobusem do Vimperka je                  
v 16:20 hodin.

Dušan Žampach
předseda spolku

   MO STP Vimperk

Hospic sv. Jana N. Neumanna 
a Domov Matky Vojtěchy zve 

na benefiční akce
7. 9. 2018 – BABOUCI, 
nejstarší jihočeská decho-
vá kapela, od 17:00 hodin                   
v parku hospice, vstupné 
dobrovolné

21. 9. 2018 – HEROS Oseky, 
divadelní vystoupení ochot-
níků z obce  Oseky, zahrají 
pro potěšení klientů hospice 
i veřejnosti, od 15.00 hodin              

v parku hospice, vstupné 
dobrovolné

29. 9. 2018 – ŽERNOVÁČEK, 
venkovní divadelní vystoupe-
ní a pohádka Lotrando a Zu-
bejda, od 14:00 hodin v parku 
hospice,  vstupné dobrovolné

Aktuální  informace na  
www.hospicpt.cz.

Benefiční běh městem 2018
Oblastní charita Vim-

perk pořádá ve spolupráci                   
s Fischer Ski klubem Šuma-
va Vimperk a Základní školou 
TGM Vimperk dne 11. 9. 2018 
pátý ročník Benefičního běhu 
2018. 

Stalo se zvykem, že Ob-
lastní charita Vimperk pořádá 
druhý týden v září benefiční 
běh ulicemi Vimperka. Díky 
spolupráci s Fischer Ski klub 
Šumava a Základní školou 
TGM Vimperk můžeme opět 
uspořádat další ročník tohoto 
běhu.

Běh je určen pro všechny 
věkové kategorie, pro spor-
tovce i nesportovce, chodce, 
rodiče s kočárky i pro vozíč-
káře. Každý, kdo přijde pod-
pořit tuto akci, je vítán a má 
možnost si vybrat náročnost 

tratě. 
Jednotné startovné každé-

ho účastníka bude věnováno 
na dofinancování sociálních 
služeb Oblastní charity Vim-
perk. Každý „závodník“ obdr-
ží pamětní list. 

Start účastníků proběh-
ne tradičně v 18:00 hodin 
ve Vimperku na dopravním 
hřišti u Základní školy TGM                    
v parku, Pražská 167. Přihláš-
ky do závodu budou probíhat 
od 16:00 hodin na místě.

Opět zveme všechny pří-
znivce na tento benefiční běh, 
abychom i nadále mohli po-
máhat tam, kde je to potřeba. 

       
Jana Brabcová

koordinátorka benefiční-
ho běhu, Oblastní charita 

Vimperk 

Městská knihovna

Výtvarná soutěž
Městská knihovna vyhlašuje 

u příležitosti celostátního Týd-
ne knihoven (1.–5. října 2018) 
výtvarnou soutěž 

Nejkrásnější knihovnický but-
ton neboli česky placka.

Soutěž je určena vimperským 
předškolákům, žákům ZŠ, stu-
dentům Gymnázia a dětem ZŠp. 

Soutěžit se bude v těchto 
kategoriích:

- I. kategorie – předškoláci   
MŠ

- II. kategorie – žáci I.–II. tříd 
ZŠ

- III. kategorie – žáci III.–IV. 
tříd ZŠ 

- IV. kategorie – žáci V.–VI. 
tříd ZŠ a G

- V. kategorie – žáci VII.–IX. 
tříd a G

- VI. kategorie – žáci              Zá-
kladní školy praktické

Milí soutěžící, 
znáte placky neboli buttony? 

Nosí se na tričku, na batozích, 
rozdávají se na akcích nebo 
se jimi vyjadřuje nějaký názor, 
například Čtu rád knihy, Jsem 
čtenář, Můj rekord – 365 knih 
za rok...

Chcete si navrhnout také ta-
kovou placku, která se bude tý-
kat knihovny? Třeba vyhrajete         
i nějakou cenu? 

Připravte si doma vlastní ná-
vrh tak, že si nakreslíte kružít-
kem kruh o průměru 66,5 mm a 
do něj namalujte obrázek, hlavní 
motiv směřujte doprostřed kru-
hu. Namalované kolečko vyst-
řihněte. Na zadní stranu kolečka 
napište tužkou své jméno, školu                                   
a třídu. Návrh přineste do dět-
ského oddělení do konce září. 

Vzorový arch předkreslených 
šablon si můžete vyzvednout od 
3. září v dětském oddělení.

Ti nejšikovnější z vás bu-
dou vyhodnoceni a odměněni                
v Týdnu knihoven v pátek 5. října                                                       
ve 13 hodin v dětském oddělení. 

Nejkrásnější návrhy bu-
dou sloužit k propagaci naší       
knihovny.
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Skautský tábor 2018

Jak obstát před příšerami 
ze Severu a zachránit svět 
před zlem, když mistři kouzel 
spolu nespolupracují a nikdo 
nezná jejich mocná kouz-
la? Kdo nás k nim dovede a 
kdo nám pomůže si osvojit 
kouzla?  Tajemná zpráva vás 
může dovést k poustevníko-
vi, který v krajině zanechává 
znamení své přítomnosti.  Jen 
díky němu potkáváme mistry 
hvězd, řemesel, ohně, vody, 
rostlinstva, zvířat a vydáváme 
se na cestu hledat pergamen 
s mocným kouzlem, jež ovládá 
nejobávanější, a to smrt, aby-
chom jej zničili…

Dopadlo to dobře… Příšery 
a jejich moc byly překonány a 
svět zachráněn. I když začá-
tek a konec tábora byl mírně 
deštivý, během celého tábora 

jsme měli krásné počasí.
Chceš i ty zažít dobrodruž-

ství ve skupince přátel?
Přijď mezi nás.
 

Kluci:

Máca – Matěj Poláček
maca@skaut.cz
ctyrka-vimperk.skauting.cz
www.facebook.com/ctyrka-
vimperk

  
Schůzky dívčího oddílu:

pátek 17:00 – 18:30, každý dru-
hý týden 15:00 – 16:30 hodin

Klubovna v ulici Karla Weise 
393.
 
Více info na skautvimperk.
webnode.cz

   

Senior klub Vimperk po-
řádá v úterý 11. září zájezd 
do Vlachova Březí, kde se                
v Panském pivovaře usku-
teční od 14 hodin Václavská 
zábava. Dobrou náladu k tan-
ci i poslechu pomůže naladit 
vimperská kapela „Šísl band“. 
Odjezd z autobusového ná-
draží 11. 9. 2018 ve 12:45 ho-
din. Zveme všechny seniory           
z Vimperka a okolí.

Za poznáním bavorské-
ho příhraničí se ve čtvrtek               
20. září vydají členové vim-

perského Senior klubu. Nej-
prve navštíví Třístoličník, poté 
skanzen ve Finsterau. Další 
zastávkou bude Malé Javor-
ské jezero nacházející se ne-
daleko Bayerisch Eisensteinu. 
Posledním zastavením bude 
Horská synagoga – památník 
česko-německo-židovského 
spolužití v Hartmanicích u Su-
šice. Odjezd z autobusového 
nádraží 20. září v 7:00 hodin.

Výbor Senior klubu Vimperk

   Senior klub Vimperk
Žesťový Vimperk

Začátkem letošního čer-
vence se do Vimperka opět 
sjeli mladí trumpetisté a trom-
bonisté z celé naší republiky, 
aby zde pracovali s našimi 
špičkovými hráči na zlepšení 
svých hudebních dovedností. 
Protože se kurzy konaly již po 
pětadvacáté, uskutečnily se         
v rámci tohoto setkání i netra-
diční akce, jako byl slavnostní 
koncert Sdružení hlubokých 
žesťů České filharmonie Pra-
ha za přítomnosti starosty 
města a sponzorů, kteří nám 
svou podporou umožňují akci 
pořádat. Dále pak výstava                                         

v budově MěKS, kde se před-
stavili někteří účastníci dřívěj-
ších ročníků, kteří se hudbou 
zabývají profesionálně. Byli 
mezi nimi například dva vim-
perští rodáci a také vedoucí 
souboru, který provedl již 
zmíněný koncert. V průběhu 
týdne pak již tradičně všichni 
účastníci účinkovali na kon-
certu komorní hudby v syna-
goze ve Čkyni a v sobotu na 
závěrečném matiné, kde si 
ověřili, jak se jim dařilo pokro-
čit ve studiu skladeb, které si 
do Vimperka přivezli. 

Hana Daňhová

Hasičské klání pod památnou lípou
V sobotu 14. července 

pokračoval třetím kolem již 
osmnáctý ročník Prachatic-
ké hasičské ligy. Organiza-
ce soutěže se tentokrát ujal 
sbor dobrovolných hasičů 
Výškovice. Své síly změřilo 
u památné Sudslavické lípy 
celkem dvacet šest soutěž-
ních týmů v kategoriích muži, 
ženy, mladí hasiči starší a 
mladí hasiči mladší. Soutěž 
„O pohár starosty města 
Vimperk“ proběhla dle směr-
nice hasičských sportovních 
soutěží s jednotnou mašinou       
PS 12. Soutěž byla zaháje-
na nástupem soutěžních 
družstev za účasti zastupi-

telů města Vimperk Jarosla-
vy Martanové a Bohumila 
Petráška. 

Poté již následoval start 
prvního družstva v kate-
gorii muži. Tím byli domácí 
hasiči Výškovice A, časem                     
30,89 s si zajistili první 
místo. Druhou příčku obsa-
dilo družstvo Výškovice B                            
s časem 31,81 s. Bronzové 
medaile si odvezli s časem                  
32,25 s hasiči ze Šipou-
na. Místo čtvrté s časem                                         
32,87 s obsadili hasiči                                   
z Podeřiště. Čas 37,68 s 
a páté místo patřilo hasi-
čům z Osek. Muži z SDH 
Žitná zastavili časomíru na 
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Malování na 
asfalt a opékání 

špekáčků
2. školní den se už tradičně 

potkáme v půl čtvrté na hřišti 
Nad Pekárnou a budeme péct 
špekáčky, maršmelouny, hadí 
chleba a jablka.

Děti budou malovat na asfalt 
s Mirkou Fridrichovou Kunešo-
vou a za každý obrázek dosta-
nou špekáček. Letos chystáme 
novinku. Budou si moct zaská-
kat přes gumu, panáka a hrát 
hry, které jsme ještě nedávno, 
nebo už dávno, hráli všichni.

Tak nezapomeňte, i letos se 
4. 9. 2018 potkáme na sídlišti, 
abychom spolu s dětmi zamá-
vali prázdninám na rozlouče-
nou.

Těšíme se.
Věra Vávrová 

Město lidem

čase 40,81 s a obsadili tak 
šestou příčku. Sedmé mís-
to s časem 42,61 s patřilo 
Zdíkovským hasičům. Muži                          
z Bohumilic skončili s časem         
42,98 s na místě osmém. De-
vátou příčku obsadili s časem 
49,05 s Zdenice. Muži SDH 
Dvory svůj útok nedokončili a 
ze soutěže si odvezli N. 

V kategorii ženy zvítězi-
ly hasičky z Osek s časem 
32,58 s. Stříbrné medaile 
vybojovaly ženy z Neba-
hov s časem 33,11 s. Ženy 
ze Svaté Maří zastavily 
časomíru na čase 34,51 s 
a získaly tak bronz. Mís-
to čtvrté obsadily s časem                                         
34,78 s hasičky ze Žitné. Čas                                                              
34,81 s a páté místo si ze 
soutěže odvezly ženy z Tvr-
zic. Šestou příčku obsadily 
s časem 37,79 s chrobolské 
hasičky. Místo sedmé patřilo 
nekvasovickým ženám, které 
zastavily časomíru na čase 
39,27 s. Ženy ze Starých 
Prachatic vybojovaly časem 
40,24 s místo osmé. Devátou 
příčku s časem 45,85 s obsa-
dily netolické hasičky. Desáté 
místo nakonec zbylo na ženy 
z SDH Dvory, které ukončily 
svůj požární útok za 72,09 s. 

V kategorii mladí hasiči 
starší získali zlaté medaile      
s časem 18,94 s děti z Jámy. 
Stříbro vybojovali mladí hasi-
či ze Svaté Maří s časem 
20,22 s. Bronzovou příčku 
obsadilo s časem 27,97 s 
družstvo z Bohumilic. Místo 
čtvrté pak s časem 28,49 s 
vybojovaly žernovické děti. 

Poslední kategorií byli 
mladí hasiči mladší. V této 
kategorii zvítězilo s časem 
26,59 s družstvo z Vitějovic. 
A stříbrné medaile si odvezl 
s časem 32,13 s tým Lažiště. 

Soutěž „O pohár starosty 
města Vimperk“ byla zakon-
čena vyhlášením výsledků a 
předáním pohárů a medailí. 
Předávání pohárů se ujal sta-
rosta města Vimperk Pavel 
Dvořák. 

Sportovní odpoledne pak 
pokračovalo čtrnáctým roční-
kem „Veterán poháru“ s netra-
dičním sáním z řeky Volyňky. 
Tato soutěž byla vypsána pro 
kategorie muži II a ženy II. 
Kategorii ženy vyhrály s ča-
sem 39,19 s hasičky z Bohu-
milic. Druhé místo vybojovaly 
s časem 48,43 s ženy z SDH 
Žitná. V kategorii mužů si po-
hár za první místo s časem                                          
33,58 s odvezli hasiči z Po-
deřiště. Druhé místo s časem 
33,80 s vybojovali domácí 
Výškovice I. Třetí místo s ča-
sem 34,53 s patřilo mužům 
z Dolan. Místo čtvrté vybojo-
vali časem 37,18 s muži SDH 
Bohumilice. Pátou příčku ob-
sadili s časem 43,46 s hasi-
či ze Žitné. Muži ze Čkyně 
skončili s časem 45,88 s na 
místě šestém. Sedmá příčka 
patřila s časem 73,55 s druž-
stvu Výškovice II. Na místě 
osmém se umístilo družstvo 
SDH Vimperk. 

Jak ukazují výsledné časy, 
nebylo sání z řeky tak jedno-
duché. Po posledním požár-
ním útoku následovalo vy-

hlášení výsledků. Předávání 
pohárů se opět ujal starosta 
města Vimperk Pavel Dvo-
řák. 

SDH Výškovice tímto dě-
kuje všem družstvům za 
účast, Městu Vimperk za fi-

nanční podporu a všem těm, 
kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na bezproblémovém 
průběhu celého soutěžního 
odpoledne. 

Petr Krejsa 
SDH Výškovice

foto Jan Bartoš
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Gymnázium v novém
V novém školním roce se 

mohou žáci i vyučující těšit na 
dvě nové odborné učebny, kte-
ré byly o prázdninách upraveny 
a vybaveny. Jedná se o jazyko-
vou a přírodovědnou učebnu, 
které byly vybudovány z pro-
středků EU za přispění Jiho-
českého kraje v rámci projetu 
IROP. Jazyková učebna je vy-
bavena moderní multimediální 
technikou, která bude umožňo-
vat skupinovou i individuální vý-
uku cizích jazyků. Přírodověd-
ná učebna je vybavena digitální 
měřicí technikou, pomocí níž se 
významně rozšíří možnosti pro 

experimenty ve fyzice, chemii 
a biologii.

Dále byly zlepšeny podmínky 
pro žáky, kteří jsou ubytováni 
na domově mládeže. Čtyři po-
koje byly vybaveny novým 
nábytkem. Zmodernizováním 
dvou kabinetů jsme vylepšili 
pracovní podmínky některých 
vyučujících.

Do školního roku 2018–2019 
vstupuje škola také s novým 
názvem: Všeobecné a spor-
tovní gymnázium, Vimperk, 
Pivovarská 69.

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy

Nový nábytek kabinetu jazyky. Foto archiv VSG.

DDM Vimperk informuje
V letošním školním roce 

zahajujeme přihlašování do 
kroužků přímo na našich webo-
vých stránkách online. Návod, 
jak se přihlásit, najdete v sekci 
Kroužky.

Na stránkách www.ddm-
-prachatice.cz v sekci Kroužky 
najdete všechny kroužky, které 
DDM ve Vimperku nabízí na 
nový školní rok 2018/2019.

Vzhledem k platnosti GDPR 
prosíme rodiče o online při-
hlašování dětí do kroužků.                  
Na stránkách v sekci Kroužky 
najdete vybraný kroužek. U to-
hoto kroužku proveďte registra-
ci a přihlášení dítěte do kroužku. 

Vygenerovanou a podepsanou 
přihlášku přineste prosím na 
zahajovací schůzku nebo ode-
vzdejte v DDM. 

Bližší informace můžete zís-
kat přímo v DDM Vimperk. 
Adresa: 
Dům dětí a mládeže, Smetano-
va 405, 385 01 Vimperk 
Telefon: 
388 411 164, 776 325 146, 
605 370 746, 728 017 874, 
732 796 844
E-mail:
vimperk@ddm-prachatice.cz 

Jitka Martanová
vedoucí pracoviště DDM 

ve Vimperku

nou a všestranně komuniku-
jící institucí, jejímž hlavním         
a společným posláním je 
předávání vědomostí a zku-
šeností svým žákům,“ řekl ře-
ditel školy Ing. Petr Žuravský.

Základní koncepcí je zaji-
stit optimální naplnění školy, 
která širokou škálou svých 
oborů nabízí vzdělání nejen                        
v oblasti technické, ale i v ob-
lasti služeb. V současné době 
škola významně prohlubuje 
spolupráci se zaměstnavateli                                                       
v našem regionu. Cílem je 
směrovat spektrum nabíze-
ných oborů tak, aby pružně 
reagovaly na požadavky pra-
covního trhu v našem regio-
nu.

Mgr. Kateřina Koubová

Nový ředitel vimperské 
střední školy

Od 1. 8. 2018 má Střední 
škola a Základní škola Vim-
perk nové vedení. Ředitelem 
školy se po Ing. Lubomíru 
Pichlerovi stal Ing. Petr Žu-
ravský. Na škole doposud 
působil na pozici pedagoga 
pro instalatérské obory. Díky 
svým dlouhodobým praktic-
kým zkušenostem předával 
žákům kvalitní znalosti a do-
vednosti.

„Škola by měla být otevře-

            DDM Vimperk
Jazyková učebna s multimediální technikou. 

Přírodovědná učebna s digitální měřící technikou.
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Základní škola
T. G. Masaryka

Renovace a úpravy 
v tělocvičnách ZŠ 

Smetanova
 Základní škola Vimperk 

Smetanova disponuje dvěma 
prostornými tělocvičnami, kte-
ré jsou pravidelně využívány      
k pohybovým a sportovním 
aktivitám žáků školy i vim-
perské veřejnosti. V minulých 
letech došlo k rekonstrukci so-
ciálních zařízení, kompletní-
mu zateplení a výměně oken.                                                            
V letošním roce jsme se roz-
hodli využít dotační program 
Jihočeského kraje „Podpora 
sportu – opatření č. 1: Rekon-
strukce a opravy sportovišť“   
a zažádali o částečné financo-

vání kompletní renovace pod-
lah v tělocvičnách. Jednalo se 
o zbroušení, tmelení a přelako-
vání včetně nalajnování hřišť, 
dále pak o dílčí opravy podlah 
– především v okolí kotvících 
prvků. Práce probíhaly v čer-
venci a byly provedeny firmou 
Zdeněk Rod – FIRMA R & K.

Další úprava, která proběhla 
v tělocvičnách, byla instalace 
stínících folií v malé tělocvičně.

Veškeré práce byly finan-
covány z prostředků zřizo-
vatele, investičního fondu 
školy a dotačního programu 
Jihočeského kraje „Podpora 
sportu – opatření č. 1: Rekon-
strukce a opravy sportovišť“.

Mgr. Michal Kolafa

Rekonstrukce v ZŠ 
Smetanova 

Náročná rekonstrukce soci-
álních zařízení, rozvodů vody 
a odpadů ve dvou pavilonech 
ZŠ Vimperk, Smetanova 405, 
začala již 1. června 2018.           
Po několika týdnech bouracích 
prací, které odkryly zoufalý stav 
téměř padesát let starých roz-
vodů, se v prázdninových mě-
sících začaly prostory ve škole 
měnit do současné podoby. 
Všichni návštěvníci školy se 
mohou těšit na moderní, zre-
konstruované části. Postupně 

se vybudovalo nové zázemí pro 
ordinaci zubního lékaře, sklad 
a zázemí pro technické za-
městnance v přízemí pavilonu 
I. stupně. Ve všech třídách, ka-
binetech a sborovně v tomtéž 
pavilonu byla vyměněna umy-
vadla a obklady, vznikly zcela 
nové toalety včetně jednoho 
bezbariérového sociálního za-
řízení. Chodby dostaly novou 
výmalbu. Stejnou proměnou 
prošly i prostory v pavilonu         
u školní jídelny a v zázemí 
školní kuchyně. Veškeré práce 
byly stavební firmou GSI Invest 
dokončeny ve stanoveném ter-
mínu a bez větších komplikací, 
což je velmi pozitivní, jelikož se 
vše stihne včas uklidit a připra-
vit na blížící se začátek nového 
školního roku.

Mgr. Vladan Pokorný
ředitel školy

Ohlédnutí za školní slavností. Foto Bedřich Kubálek
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17. ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU 
O ZVÍŘATECH A PŘÍRODĚ

18.–21. ZÁŘÍ 2018 
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VIMPERK

POŘÁDÁ MĚSTO VIMPERK 
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ EARTH-VISION UG

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.VIMPERK.CZ

FOTO: CHRISTIAN SCHMALER

Sedmnáctý ročník filmového 
festivalu NaturVision se blíží

Od úterý 18. do pátku 
21. září se ve vimperském 
Městském kulturním středis-
ku uskuteční již sedmnáctý 
ročník filmového festivalu      
o zvířatech a přírodě Natur-
Vision. Jedná se o význam-
nou vzdělávací, kulturní         
a společenskou akci, kterou 
pořádá město Vimperk ve 
spolupráci se společností 
EARTH-VISION UG.

Programové schéma 
festivalu bude následující 
– dopolední bloky budou, 
tak jako každý rok, určeny 
pro žáky a studenty nejen 
z Vimperska, ale i z celého 
regionu. Ty odpolední a ve-
černí pak pro všechny milov-
níky dokumentů o zvířatech           
a přírodě.

Pouze středeční podvečer 
jsme vyhradili známému ry-
báři Jakubu Vágnerovi, 
který vás prostřednictvím 
přednášky „O rybolovných 
expedicích“ zavede do 
všech koutů země. Navští-
víte Amazonii, Kongo, Sibiř, 
Guineu, Mongolsko, Thaj-
sko, Indii a mnoho dalších 

míst z celého světa.
Přednáška začne v 18:00 

hodin a vstupenky je mož-
né si od 3. září rezervovat               
v MěKS Vimperk.

Pomyslnou tečkou za fes-
tivalem bude závěrečný Ga-
lavečer, který se uskuteční  
v  pátek 21. září. Během 
večera proběhne několik 
zajímavých rozhovorů s vý-
znamnými hosty a na závěr 
bude promítnut jeden z ví-
tězných filmů. Celým veče-
rem provede moderátor Petr 
Říbal.

Veškeré informace k fes-
tivalu naleznete na www.
vimperk.cz. 

Děkujeme všem partne-
rům a sponzorům, kteří se 
na realizaci festivalu podíle-
jí, a srdečně zveme všechny 
milovníky přírody na tento 
jedinečný zážitek!

Lenka Švecová
Odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu
 

středa 19. září 2018, 18:00 hod. 
(MěKS Vimperk)

vstupné 100 Kč

(doprovodná akce festivalu NaturVision)

Předprodej a prodej vstupenek v MěKS Vimperk. 

Mezinárodní filmový festival
o zvířatech a přírodě

Vimperk 2018

Přednáška
Jakuba Vágnera
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DJ BALTAZAR 
–  ZÁVĚR PRÁZDNIN V RYTMU 
LATINO, FUNKY, JAZZU!
Tradiční akcička na netradičním místě...

 

RENDEZ-VOUS SE 
SPISOVATELEM 
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU 
Beseda s nejúspěšnějším českým autorem současnosti.
pořádá Městská knihovna

DŘEVĚNÉ DIVADLO 
HONZY HRUBCE: 
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
S Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. 
divadelní představení pro děti, 
vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma

ZAŽÍT VIMPERK JINAK
Pojďme společně oživit město. Všichni všem.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA VIMPERKA

NATUR VISION
Mezinárodní filmový festival – přehlídka 
nejúspěšnějších a nejzajímavějších filmových snímků 
o lidech, přírodě a zvířatech a k tomu navíc bohatý 
doprovodný program.

ŽALMAN ANEB 
NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
dokumentární / drama, Česko, 2018, 77 min
režie Zdeněk Gawlik

TANEČNÍ ZÁBAVA 
SE SKUPINOU ASPEKT 
Výtěžek ze vstupného bude věnován na záchranu kapličky 
v Brantlově dvoře.
vstupné 50 Kč

S M. SICHINGEREM ZA 
POSLEDNÍ ŠUMAVSKOU PASTVINOU
Zapomenutý fenomén osidlování Šumavy. To jsou Schachten. 
Trasa Vimperk — Buchenau — Zwieslerwaldhaus. 
zájezd MěKS, nutné vybavení do hor, cestovní pojištění, trasa cca 
15 km, kapacita omezená, rezervace nutná, cena zájezdu 50 Kč

STUDENÁ VÁLKA
drama / romantický, Polsko / Francie / Velká Británie, 
2018, 89 min
režie Paweł Pawlikowski

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

ČESKOSLOVENSKÉ 
LEGIE V RUSKU – PODZIM 1918 
Přednáška Dalibora Váchy.
vstupné dobrovolné, pořádá MěKS

TEHERÁNSKÁ TABU
animovaný / drama, Německo / Rakousko, 2017, 90 min
režie Ali Soozandeh

JAN LAKOSIL: 
ŠUMAVA 1938
Vernisáž výstavy, křest knihy a přednáška.
vstupné dobrovolné

Městský park

MěKS

MěKS

MěKS - Kino Šumava
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Zlatá hvězda

MěKS

Pivovarská ulice

MěKS

Kavárna Ve Skále

Kavárna Ve Skále

MěKS - Kino Šumava

zájezd

MěKS

MěKS - Kino Šumava

Př
ip

ra
vu

je
m

e

11. 10.

čt

14:00

DEN SENIORŮ 
Poděkování babičám a dědečkům za vše co pro naši 
společnost dělali a dělají.

MěKS

28. 10.

ne

18:00

STOLETÍ REPUBLIKY 
SE SKUPINOU PARKÁN 
Koncert skupiny Parkán u příležitosti kulatin republiky.
vstup zdarma

před gymnáziem

22. 9.

so

9:00

KLOBÁSOBRANÍ 
Soutěž o nejlepší klobásu, třžiště, hry a hrátky pro děti, 
divadelní pohádky, hudba, tombola.
vstupné dobrovolné, pořádá Šumavské ekoinfocentrum 
a MěKS Vimperk

Letní kino

29. 9.

so

20:00

DEBUSTROL, BUT, 
ENDLESS DRAIN 
Koncert.

Zlatá hvězda
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KINO

ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ (4. 9.)

Žalmana poznáme hned v několika životních rolích: jako věrného 
přítele, hlasitého kumpána, umanutého muže, který pevně věří ve 
věci, jež nás přesahují, praktického člověka, otce a dědečka, který 
si v lecčems uchoval dětské vidění světa. A také jako venkovana 
přesazeného do velkého světa, jehož intuice bezpečně provedla 
i náročnými životními zkouškami, věčného nomáda, který dlouho 
nevydrží na jednom místě, jihočeského patriota s právem nosit skotský 
titul Lord, a především jako hudebníka, který má dar zaslechnout to, 
co jiní neslyší.

.TEHERÁNSKÁ TABU (11. 9.)

Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci 
jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rocko-
vé koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony 
zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům se 
snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené man-
tinely, hrozí tvrdé tresty. Při cestě za štěstím a svobodou tak hrdinové 
filmu musí bořit tabu a riskovat. Snímek je celovečerním debutem írán-
ského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha.

.STUDENÁ VÁLKA (25. 9.)

V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Ev-
ropy se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skla-
datele Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahují                                                 
a nevydrží být bez sebe. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jaz-
zová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale 
hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděným mi-
lostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch oscarové Idy.
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Dalibor Vácha 
Učitel, historik a spisovatel. 

Narodil se v Prachaticích v roce 1980. Studoval na 
vimperském gymnáziu a poté vystudoval obor anglický jazyk – 
dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Posléze pokračoval na Filozofické fakultě téže 
univerzity v doktorandském studiu, které zakončil v roce 2012 
obhajobou dizertační práce. V současné době vyučuje angličtinu 
na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. 

Československé legie v Rus-
ku. Jak jste se k nim dostal?

Obvyklá odpověď na podob-
nou otázku je „náhodou“, a odpo-
vím stejně, protože je to pravda. 
Původně jsem chtěl dělat něco 
úplně jiného, asi reflexi války 
ve Vietnamu v dobovém čes-
koslovenském tisku, ale během 
archivní praxe v Prachaticích se 
mi prostě dostal do ruky deník                                   
legionáře Jana Faláře. K tématu 
mě postrčila tehdejší paní ředitel-
ka, a pak už to pokračovalo.

Co je na legiích v Rusku tak 
zajímavého?

Zaprvé je to dobrodružství. Le-
gionářské vlaky brázdící široké 
ruské pláně, překonávání ohrom-
ných řek pod palbou nepřítele, 
hrdinství, které nám dnes připadá 
skoro až nemožné, jako z ame-
rických filmů. Sebeobětování.                                                              
To všechno a mnohem víc. 
Vždycky jsem měl rád dobrodruž-
nou literaturu, takže to je jedna 
část odpovědi. A druhá? Obyčej-
nost těch hrdinů. To byli obyčejní 
chlapi, kteří konali neobyčejné 
věci. A také museli někdy jíst, 
chodit na záchod, nudit se. Když 
jsem se ponořil do tématu, zjistil 
jsem, že jejich obyčejný den byl 
mnohem nepředstavitelnější než 
bitva u Zborova. Čs. vojsko v Rus-
ku mělo vlastní divadelní soubor 
(docela profesionální, hrála tam      
i budoucí prvorepubliková hvězda 
Zdeněk Štěpánek). A byl tam také 
vynikající symfonický orchestr, 
který například hrál Smetovano-
vu Mou vlast pod širým nebem 
na břehu Bajkalu. No, to je hez-
ký obraz, ne? Kromě bitev si lze 
také představit vyschlou krajinu, 
kterou duní kopyta tisícihlavého 
stáda hovězího dobytka hnaného 
tuctem chlapů na koních. Wes-
tern? Ne, legionářští zásobovači 
dopravují k trati dosud ještě živé 
zásoby masa z Mongolska.

Legie nebo rakousko-uher-
ská armáda?

Někdy se stává, že i historici 
proti sobě staví tyto dvě dávno 
mrtvé skupiny. Pro mě jsou za-
jímavější legie, ale nedokážu 
umenšovat nebo zesměšňovat 

hrdinství mužů, kteří bojovali                                                          
a umírali v c. a k. armádě. Buď 
neměli možnost se dostat do 
legií, nebo ani nechtěli, nevěřili 
konceptu samostatného Česko-
slovenska, třeba ho nechápali 
jako lepší možnost. Stejně jako je 
široká škála motivace ke vstupu 
do legií, tak je široká škála důvo-
dů, proč nevstoupili. Obojí je zce-
la legitimní. Těžko se k podobné 
otázce striktně vymezovat s od-
stupem celého století, navíc od 
stolu z hlediska nějaké ideologie.

Kde shánět prameny?
Vlastně všude. Nejlépe by 

mohli vyprávět kluci z legiovlaku 
(dle mého nejlepšího projektu 
připomínajícího legie v moderní 
době), kterým nosí doslova tuny 
materiálu pozůstalí po legionář-
ských veteránech. To je problém 
historika moderní doby, pramenů 
bývá tolik, že je vlastně ani nelze 
obsáhnout.

Má všechno to psaní návaz-
nost na jižní Čechy, nebo kon-
krétněji přímo na Šumavu?

V jedné knize se objevuje le-
gionář Falář ze Zdíkova, trochu 
jsem mu tak poděkoval za to, že 
jsem se přes jeho deník k legioná-
řům vůbec dostal. Eduard Mareš 
z druhoválečné Hranice a Hoří 
už Praha je ze Šumavy, i když                   
v knihách to přímo není zmíněno. 
Nejjasněji jihočeskou, případně 
šumavskou a tak trochu vimper-
skou knihou je však postapoka-
lyptický příběh Nikam, který se 
odehrává v Českých Budějovi-
cích, v Prachaticích, ve Vimperku 
a v kopcích nad Vimperkem.

Jaká je souvislost mezi                                                                                                                      
legiemi, druhou světovou vál-
kou a postapokalyptickým     
hororem?

Krizové momenty. Rád házím 
své hrdiny doprostřed kompliko-
vané situace, nejsem na ně hod-
ný, spousta jich nepřežije, ale jsou 
to vlastně vždycky úvahy nad tím, 
jak obyčejný člověk reaguje na 
záležitosti větší, než je on. Ať už 
je to ruská občanská válka, druhá 
světová válka, pražské povstání 
nebo konec civilizace. 

Nějaké další plány do bu-
doucna?

Připravuji jednu věc, která by 
se odehrávala v padesátých le-
tech, ale je otázkou, jestli se mi to 
povede dopsat a vydat. A součas-
ně uvažuji nad otázkou, která mě 
zajímá již několik let – čs. rudo-
gvardějci v Rusku. Zmizeli z dějin, 
za první republiky byli démonizo-
váni (a tak jejich obraz pokřiven), 
po únoru 1948 oslavováni (a je-

jich obraz zase pokřiven). Chtěl 
bych se dostat k tomu, co to bylo 
za chlapy a proč to dělali. Jenže 
omezením dosavadního výzkumu 
je fakt, že se špatně shánějí pra-
meny osobní povahy – deníky, 
paměti, apod. Kdyby někdo měl 
takový deník nebo paměti a chtěl 
mi je zapůjčit pro účely studia, 
byl bych jen rád.

Jaroslav Pulkrábek

Zabývat se legiemi je dobrodružství
Dalibor Vácha publikoval řadu studií a článků v odborných 

časopisech a sbornících. Je autorem několika historických 
románů, za první z nich, román Červenobílá, který se zabývá 
prostředím československých legií v Rusku, získal v roce 
2014 Literární cenu Knižního klubu. Zatím poslední román 
Nikam (2016) je psán v duchu postkatastrofické science fiction                                             
z Českých Budějovic. Jeho odborné zájmy se dotýkají především 
zkoumání dějin každodennosti československých legionářů                    
v Rusku, zabývá se také obrazem válečných konfliktů v populární 
kultuře i meziválečnými československými dějinami.
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Bitevní ohlédnutí
První srpnový víkend pro-

běhla nově v areálu letního 
kina Vimperk tradiční bitva na 
Winterbergu s podtitulem Ne-
konečný příběh. Letos ji ná-
vštěvníci mohli zhlédnout již po 
osmé, ale opět v jiném podání. 
Úderem dvanácté hodiny jste 
se mohli zaposlouchat do stře-
dověké kapely Benedictus, jejíž 
představitelé jsou profesionály 
ve svém oboru. Malé i velké 
diváky potěšily dva divadelní 
soubory Bouček a divadlo Na-
Větvi se svojí tvorbou, taneč-
nice ze Srdcového esa svými 
ladnými pohyby vábily nejedny 
mužské oči. V podvečer se udál 
Nekonečný příběh, nekonečný 
příběh nám všem dobře známý, 
a to příběh o lásce. Stateční 
rytíři se utkali v turnaji o ruku 
princezny, leč nebojovali čest-
ně, což vyústilo v nelítostnou 
bitvu, která stála hlavní hrdiny 
život. 

Po celý den si každý divák 
mohl prohlédnout dravce, hady, 
vyzkoušet si malování na per-
níčky, střelbu z luku nebo nově 
práskání s bičem. Nejmenší si 
libovali v malování na obličej       
a ve vodní bitvě, která byla            
v parném počasí osvěžením. 

Druhou polovinu areálu za-
plnily workshopy nově vytvo-
řeného ohňového festivalu Art 

camp. Každý si mohl vyzkou-
šet točení s tyčí, poi, hulahoop          
a vějíři. Po ukončení středově-
ké scény se do popředí dostala 
RUF(ART) scéna, která zprvu 
nabídla hudební vystoupení 
Panspace na handpany s do-
provodem violoncellisty Petra 
Žáka, umělce Jihočeského 
divadla. Poté odstartovala do-
slova gradující smršť ohňových 
performerů, kteří se na scéně 
rozhodně nejevili jako nováč-
ci. Za zmínku určitě stojí sólo 
Martina Červenky s poi, které-
ho jste mohli vidět se skupinou 
Pyroterra v soutěži Českoslo-
vensko má talent, Britain´s got 
talent. Nezapomenutelné bylo                      
i duo Tomáše Bartoše s pří-
telkyní Míšou Beránkovou. 
Trio ohnivců z Fuegnis, jenž 
se stalo spolupořadatelem Art 
campu, rozhodně nenechalo 
diváky vydechnout z úžasu. Zá-
věr ohňovému galavečeru patřil 
pořádajícímu Artegu, které také 
sklidilo úspěch.

Děkuji jménem svým i sku-
piny všem návštěvníkům, 
sponzorům, městu Vimperk za 
realizace akce, která se nyní 
svojí velikostí a návštěvností 
řadí mezi hlavní kulturní akce 
města.

Michaela Kačmárová
SHŠ Artego

Nové expozice Muzea Vimperska V
Na začátku prázdnin jsme 

v našem seriálu poznávali                 
v muzeu život v šumavských 
lesích a na ladech. Budeme-li 
postupovat v patách budoucího 
návštěvníka Muzea Vimperska 
dále, naváže na horskou ves-
nici tematicky další expozice. 
Tentokráte zaměřená na život 
ve Vimperku, který byl dlouhou 
dobu správním centrem nema-
lé části Šumavy a kde bujel bo-
hatý kulturní život podhorského 
města.

Expozice bude rozdělena 
mezi tři místnosti. Ve dvou 
menších z nich bude moci ná-
vštěvník nahlédnout do insta-
lovaného interiéru měšťanské 
domácnosti. Jeden pokoj nám 
navodí atmosféru obývacího 
pokoje měšťanského bytu a 
druhý zase umožní pohled 
do komůrky služebné, kterou 
ostatně nemohla postrádat 
žádná středostavovská rodina 
ve městě. Stejně jako v před-
chozí místnosti platí, že expozi-
ce bude téměř úplně složena ze 
sbírkových předmětů muzea, 
které se skrývaly v depozitá-
řích, přičemž delší dobu nebyla 
příležitost je vystavit. Některým 
kusům nábytku a obrazů se do-
stane zasloužené restaurátor-
ské péče. Nezapomínejme, že 
dotace přesahující 110 milionů 
korun slouží také k záchra-
ně mnoha cenných předmětů           
z muzea a ze zámeckých de-
pozitářů, tudíž nejen na opravu 
zámku samotného!

Skutečný život města se však 
neodehrává ani tak v pokojích 
jednotlivých domácností, ale ve 
veřejném prostoru. Na ulicích 
a náměstích, během celého 
roku, který odjakživa lidé děli-
li mezi různé svátky, slavnosti                           
a setkání. Ať už to byly oslavy 
narození, slavení různých jubi-
leí, spolkový život či setkávání 
lidí během pohřbů.

Velký vliv na společenské 
dění měly ve městě i na konci 
19. století řemeslnické cechy 

a jejich spolky. Dozvíte se tak 
více o jubilejní výstavě v roce 
1898, která hýbala společen-
ským životem v onom roce. 
Nezapomeneme také, že roku 
1879 se slavilo 400. výročí 
povýšení Vimperka na město. 
Velkou část společenských 
akcí rámovaly pochopitelně 
církevní svátky, poutě a další, 
ani na ně nebude v naší ex-
pozici zapomenuto. Počátek 
20. století však přinesl i velmi 
smutnou příležitost k setkává-
ní, neboť se město muselo se-
mknout po požáru v roce 1904. 
Pro opravu celého náměstí 
bylo potřeba mnoho solidarity 
a místní obyvatelé k ní přispěli 
prací nebo skrze sbírky a dary. 
V roce 1905 se již město může 
připravovat a těšit na výjimeč-
nou událost – návštěvu samot-
ného císaře. Pro život každého 
města hrají velkou roli různé 
spolky a sdružení, a to nejen 
při oslavách. S některými jste 
se mohli seznámit při poslední 
muzejní výstavě v roce 2017 
– Před oponou za oponou... 
Vimperák! To byl však jen malý 
výřez divadelnictvím, mnohé 
další vás budou čekat v nové 
expozici, která se otevře v roce 
2021.

V naší místnosti však stále 
zůstává jedno velké bílé místo. 
Jen málo lidí ví, že při sbírkách 
Muzea Vimperska je v externím 
depozitáři uložen velký soubor 
vozů, saní a hospodářských 
strojů. Nakonec tak můžeme 
prozradit, že jeden z těchto 
předmětů se stane ústředním 
exponátem, který bude restau-
rován a složen přímo v míst-
nosti. Přijdete zjistit, který to 
bude?

Autorem hlavní části expo-
zice je Bohumír Bernášek, au-
torkou diorámat měšťanského 
pokoje a pokoje služky je pak 
Kateřina Cichrová.

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk

foto Petr Marek



Šipkový tým ve Vimperku
Málokdo ve Vimperku a oko-

lí ví, že zde již přes rok fun-
guje šipkový tým pod názvem          
Rebels Team Vimperk, který 
hraje 2.B ligu šipkové unie. 

Scházíme se každý pátek na 
tréninku v hospodě Sedmička 
na sídlišti, kde máme ze stra-
ny majitele Marcela Dubského 
vytvořené příjemné zázemí. 
Zápasy se hrají v sobotu také 
v Sedmičce, a pokud hrajeme 
mimo Vimperk, pak většinou          
v neděli. 

Sezona 2017–2018 začala 
16. 9. 2017 a skončila 27. 5. 
2018. 

V konkurenci 10 týmů jsme 
se po první sezoně umístili na 
5. místě, což je pro nás všech-

ny velký úspěch. 
Tým má 8 hráčů ve složení: 

kapitán Jozef Hodl, hráči: Josef 
Kuťka, Štefan Sedlár, Milan 
Vajsar, Lukáš Mařík, Jan Švi-
hel, noví hráči Standa Hubáček 
a Miroslav Boháč. 

Také podle možností pořá-
dáme šipkové turnaje, kam si 
muže přijít zahrát každý, kdo 
má čas a chuť. Pokud je zde 
fanda, který si chce zahrát, je 
vždy vítán. 

Do budoucna máme v plánu 
sestavit i druhé družstvo, a pro-
to uvítáme nové zájemce. 

  
Za tým 

kapitán Jozef Hodl

Vimperské noviny 9/2018SPORT18 

PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ SEZONU
Náročná podzimní příprava 
čeká před zimní sezonou ly-
žaře z vimperského Fischer 
Ski klubu Šumava. Vedle 
pravidelných tréninků to bude 
řada závodů konaných na jihu 
Čech a hlavně tradiční domá-

cí klání 5× Vimperkem. Začí-
ná se již 11. září na Vodníku 
běhy s opakovanými starty, 
pokračuje18. září závody na 
in-line bruslích a kolečkových 
lyžích, 28. září jubilejním 50. 
ročníkem „Lyžařského krosu“         

ÚSPĚCHY NA MISTROVSTVÍ EVROPY

Cyklisté, bikeři z vimperského 
týmu Česká spořitelna Speci-
lized Junior MTB, kteří byli na 
ME MTB XCO v rakouském 
Grazu členy českého repre-
zentačního týmu, nezklama-
li a sbírali úspěchy a cenné 
zkušenosti z velkých závodů. 
Nejvíce zazářila juniorka Te-
reza Sásková, která v silné 
konkurenci vybojovala bron-

zovou medaili, když stříbro jí 
uteklo o vlásek po velkém boji 
s britskou bikerkou. Její kole-
gové, junioři Samuel Jirouš 
a František Honsa skončili 
devatenáctý, respektive dva-
cátý třetí. Smůlu měl Jaromír 
Skála startující v kategorii 
mužů do 23 let, který skončil 
třicátý pátý, když o lepší umís-
tění jej připravil špatný start.

Sport očima Jaroslava Pomezného
ŠUMAVSKÝ MARATON HORSKÝCH KOL

V sobotu 4. srpna se na 
Zadově konal 21. ročník „Šu-
mavského maratonu horských 
kol“, seriálu České spořitelny 
„Kolo pro život“, který pořádal 
vimperský Fischer Ski klub Šu-
mava. Příjemné, chvíli i horké 
letní počasí s teplotou 27 stup-
ňů Celsia přilákalo na Šumavu 
téměř šestnáct set závodníků 
z České republiky, Slovenska 

a Rakouska, kteří absolvovali 
krásné, ale technicky náročné 
tratě vedoucí vimperskou čás-
tí Šumavy. Ta nejdelší, dlouhá 
54 km, vedla přes Vimperk. 
Nejprve od 9 hodin závodily 
dětské kategorie. V 11 hodin 
se 537 bikerů vydalo na trať 
54 km. Již úvodní náročné 
dvoukilometrové stoupání                        
z parkoviště areálu Kobyla na 

Churáňov prověřilo jejich fy-
zické síly. Ve 12 hodin z chu-
ráňovského stadionu startova-
ly trasy 29 km, fitness jízda na                                                   
16 km a Junior trophy ma-
raton. Díky příznivému po-
časí měl závod hladký prů-
běh a diváci viděli na tratích 
všech kategorií pěkné boje. 
Na nejdelší trase dlouhé                                                  
54 km zvítězil Matouš Ulman 
(Česká spořitelna – Acco-
lade cycling) před Filipem 
Rydvalem (al l t raining.cz)                                    
a Janem Strožem (Česká spo-
řitelna – Accolade cycling).      
V ženách na stejné trase zví-
tězila Jana Pichlíková (Ers-
te Premier Petr Čech MTB), 
druhé místo získala Tereza 
Ďurdiaková (Česká spořitel-
na – Accolade cycling) a třetí 
Klára Pavelková (SupGirls). 
Maraton tak přinesl bikerům                                                           
i divákům pěkný letní záži-
tek a na adresu pořadatelů 
od nich zazněla slova chvály.

Na Šumavském maratonu 
byli úspěšní i vimperští cyk-
listé z týmu České spořitelny 
Specialized Junior MTB. Ja-
romír Skála na trase 54 km                               
v celkovém hodnocení skon-
čil šestý. Vimperští zcela 
ovládli kategorii kadetů na                                   
29 km, zvítězil Jan Sáska 
před Martinem Dušákem, An-
tonínem Honsou a Matyášem 
Vondráčkem. V kategorii žen                  
17–29 let na 29 km se z vítěz-
ství radovala Tereza Sásková, 
druhá skončila Adéla Nováko-
vá a třetí Tereza Řezníková, 
obě Fischer Ski klub Šumava. 
Úspěšný byl i vimperský foto-
graf Zdeněk Formánek, star-
tující v dresu MTB Šumava 
Rides, který v kategorii mužů 

30–39 let obsadil třetí místo. 
Pokračováním šumavského 

bikového víkendu na Zadově 
byl závod Enduro Race Zadov, 
třetí pokračování série 2018. Na 
start závodu, který byl zahájen 
v sobotu 4. srpna večerním pro-
logem, se postavilo 370 bikerů 
z České republiky, Slovenska, 
Polska, Maďarska, Německa     
a Finska. V sobotním večerním 
prologu – sjezdu – zvítězil  v ka-
tegorii mužů Přemek Tejchman 
(Kellys Factory team), před Mi-
chalem Prokopem (Ghost Fac-
tory Racing Riot) a polským zá-
vodníkem Marcinem Motykou. 
V ženách se z vítězství rado-
vala Kristýna Havlická (Rock 
Machine Cyklomax enduro), 
stříbro získala Fejola Štěpánka 
Nestlerová a bronz Jana Horá-
ková. V neděli 5. srpna čekal 
bikery zajímavý a náročný zá-
vod, který obsahoval pět měře-
ných úseků s řadou přírodních                                                    
i umělých překážek vedoucích 
zadovským areálem Kobyla 
a jeho okolím. Také nedělní 
počasí přálo bikerům, kteří jej 
využili a předvedli divákům své 
technické umění. V katego-
rii muži – race zvítězil Michal 
Prokop (Ghost Factory Racing 
Riot) před Přemkem Tejchma-
nem a Martinem Knapcem.      
V ženách – race zvítězila Jana 
Horáková, Commercal FDF 
Team, druhá byla Fejola Ště-
pánka Nestlerová a třetí Kris-
týna Havlická. ENDURO sedlo 
i vimperským bikerům. V kate-
gorii juniorů HOBBY byl Jan 
Sáska druhý. V ženách HOBBY 
zvítězila Tereza Sásková, kte-
rá v sobotním večerním prolo-
gu získala bronz, a starší žák 
Matěj Kunčík dosáhl na stříbro.



VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU HORSKÝCH KOL
Tři celková vítězství v letoš-

ním sedmidílném seriálu „Šu-
mavského poháru horských kol“ 
vybojovali cyklisté z vimper-
ského týmu Česká spořitelna 
Specialized Junior MTB. Emma 
Mánková  v  předžákyních,  Ma-
tyáš Vondráček v kategorii star-

ších žáků a Jaroslav Vondráček        
v kategorii juniorů. Úspěch vim-
perských bikerů doplnila druhým 
místem juniorka Tereza Sásková 
a třetími místy mladší žák Jan 
Böhm, starší žákyně Monika 
Nárovcová a kadetka Michaela 
Škrlová.

na Hajné Hoře, 2. října krosem 
na Vodníku a vyvrcholí 14. říj-
na 27. ročníkem „Běhu do vr-
chu Vodník“. Pomyslnou teč-

kou za vimperskou přípravou 
bude zvláště u dětí oblíbený 
večerní „Běh světlušek“, který 
startuje na Vodníku 19. října.
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Program zimního stadionu září 2018
Veřejné bruslení: 
Od 1. 9. 2018, bude upřesněno během září – prosím sledujte roz-
pis ledu. 
Lední hokej:
Termíny přípravných utkání HC Vimperk budou upřesněny během 
září.
Neděle 23. 9. 2018, 17:00  
HC Vimperk   –  Jindřichův Hradec          muži  –  mistrovský

Úspěch mažoretek Klapeto na MS
Mažoretky Klapeto se                

v sobotu 25. 8. zúčastnily Mis-
trovství světa v mažoretko-
vém sportu v Praze. Soubor si              
z hlavního města přivezl 3×       
titul prvních vicemistryň světa – 
miniformace flag seniorky, trio 
flag seniorky, sólo flag juniorky 

(Natálie Uhříčková), dále titul 
druhých vicemistryň – kadetky 
classic baton, 4. místo – trio 
flag seniorky, 7. místo – sólo 
flag seniorky (Nela Fleišmano-
vá), 9. místo – sólo flag senior-
ky (Eliška Kubálková).

Mgr. Alžběta Rückerová

Čtvrtek 28. 9. 2018  
HC Vimperk     –    HC Pilsen Wolves           mladší žáci

Škola bruslení:
Středa 19. 9. 2018, 15:30
Týden hokeje
Bude upřesněno během září – prosím sledujte rozpis ledu.

Změna programu vyhrazena.    
Aktuální program najdete na www.sport-vimperk.cz/zimnistadion. 

ilustrační foto Petr Marek foto Bedřich Kubálek
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Lidový dům, čp. 164 předměstí
Nebylo snad mnoho domů ve 

Vimperku, které se za relativně 
nedlouhou dobu své existence 
těšily poměrně významné po-
zornosti obyvatel města a jistě 
i jeho okolí. Jedním z nich byl 
dům, jehož historie započala        
v 19. století, nejprve velmi nená-
padně. Vimperský majitel realit 
Leonard Wieser (1851–1930) se 
kolem roku 1900 rozhodl reali-
zovat svůj nápad – postavit si ve 
městě hostinec v místech poz-
dější Nádražní ulice a nedaleko 
vimperské železniční zastávky. 
Hostinec, který nechal pojmeno-
vat po sobě (Wieser´s Saalräu-
me – Wieserovy sály), postavil 
v těsné blízkosti parku, téměř 
přímo naproti továrnímu objektu 
Sv. Anny a mostu přes Volyňku, 
ale až za řekou. Hostinci se za-
čalo říkat jednoduše U Wieserů. 

Proslulým se stal již od roku 
1914, kdy Felix Pohl, tehdejší 
vimperský fotograf, získal jako 
první ve městě licenci na pro-
mítání filmů a první kino bylo 
provozováno právě tady (do 
roku 1926, kdy si Pohl postavil 
své kino, dnešní MěKS). Johann 
Wieser, Leonardův syn, v roce 
1925 významně přebudoval a 
rozšířil celý hostinec se sálem, 
balkonem a pódiem. Rodina si 
na vlastní zahradě za hostincem 
postavila další dům (čp. 257), 
který vlastnil Peter Wieser. 

Již v roce 1911 se na sále 
uskutečnilo divadelní předsta-
vení „Die Lützower“ (Lützowští) 
uspořádané německým tělo-
cvičným spolkem. I za první re-
publiky se na sále konala celá 
řada kulturních představení, 
například sklářské masopusty, 
divadelní představení, tehdy po-
většinou německá, např. „Leben 
und Sterben“ (Žít a umírat) 13. a 
14. 4. 1935, kdy vstupné činilo  
2 až 6 Kč podle místa v hledišti.   

Po roce 1945 se hostinec krát-
ce jmenoval U Lišky, nakonec se 

ale prosadil název Lidový dům, 
který si místní obyvatelé zkrátili 
na „Liďák“. 18. a 19. července 
1949 proběhl na sále nechval-
ně proslulý politický proces, tzv. 
vimperský případ s Turkovou 
skupinou, kterému v květnu té-
hož roku předcházela vlna zatý-
kání (akce Studená hodina). Za 
protistátní činnost (především 
převaděčství přes hranici) bylo 
obžalováno 24 osob, především 
z řad příslušníků SNB. Režim 
si ale vyřídil účty i s církví pro-
střednictvím odsouzení tehdy 
již bývalého vimperského faráře 
Volfganga Jilečka. Při procesu 
padly dva doživotní tresty a dal-
ší v souhrnné výši 110 let. Na 
sále bylo při procesu přítomno 
„publikum“ z řad zaměstnanců 
místních továren, politických 
funkcionářů a dalších. Kultur-
ní akce v Lidovém domě byly 
opravdu „lidové“, na sále se ko-
nala řada plesů, zábav, estrád 
(při jedné z nich byly dokonce 
k mání i tři sudy flekovské černé 
třináctky). Při jiné, tentokrát ar-
mádní kulturní akci (po dokonče-
ní kasáren U Sloupů) zavítali do 
Vimperka i členové tehdejšího 
ATK (Armádního tělovýchov-
ného klubu) Praha s ukázkami 
boxu a šermu. Střed sálu se 
proměnil na boxerský ring, své 
umění tehdy předvedli např. Ján 
Zachara (olympijský vítěz 1952 
v Helsinkách v pérové váze) 
a Július Torma (také účastník 
LOH 1952). Při výčtu akcí nelze 
opomenout ani na představe-
ní Jiráskovy Lucerny v podání 
vimperských divadelníků. 

Výstavba přeložky silnice na 
přelomu 70. a 80. let minulého 
století ale učinila konec existen-
ce této restaurace a sálu, dům 
musel ustoupit a byl společně  
s ostatními ve svém okolí zbou-
rán. Zbylo po něm několik foto-
grafií a vzpomínky pamětníků. 

Roman Hajník

> HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ < > STOPY STOLETÍ <

Interiér restaurace v pol. 60. let minulého století. Foto archiv autora.

Tak se žilo v Boubské
Vojíni pomalu se vracející 

přinášeli různé tužby a snahy, 
z nichž nejhlasitěji se ozývaly 
touhy po novém životě – krás-
nějším – v nové svobodné 
vlasti.
Mezi vojsky v legiích byli:
Frant. Kotál, zedník v Boubské 
č. 26, Jos. Narovec, obuvník 
č. 22, Ant. Tvrdek, truhlář      Bo-
řanovice č. 28, Jan Kalous, 
truhlář Trhonín č. 2.

Rozvrstvení politické bude 
jasno z výsledků voleb, o nichž 
na jiném místě se zmiňuji. Co 
týče se pak poměrů nábožen-
ských, dlužno konstatovati, že 
u nás valně se nezměnily – což 
viděti ze sčítání lidu z r. 1921 na 
prvém listu kroniky vzhledem 
ku sčítání r. 1910, kdy veškeří  
obyvatelé obce byli přihlášeni 
k církvi římsko-katolické.

Mezi starší události patří 
též zmíniti se o velké povodni 
r. 1860, kdy 11. 6. voda dosa-
hovala až do „Hrdinů pláně“              
v Nezdinách.

R. 1909 postavil p. Ant. Ta-
lián v Boubské č. 3 nový sál 
a  24. 6. 1915 při velké bouři 
do tohoto udeřilo. Majitel byl 
bleskem též zasažen – avšak 
po krátké době se opět zotavil.

R. 1911 18. 5. byla hrozná 
bouře s průtrží mračen. Voda 
natropila hrozných škod. Na 
polích dlouho zůstaly hluboké 
rokle. Voda byla tak prudká, že 
na návsi voda vybrala – ač půda 
tvrdá – rokle 1 m i více hluboké.
Od této bouře pak nepršelo, až 
14. 9. 1911, čímž opět hrozným 
suchem byla neúroda.

Z dalších důležitostí obce 
jest nabytí do vlastnictví na 
věčné časy lesem a křovím 
porostlý komplex velikosti 21 

jiter 645 sáhů čtverečních                                                       
(12 ha 31 arů 67 m čtverečních)  
v katastru obce Schwarzhaid asi                                                          
5–6 hodin cesty od nás vzdá-
lený.

Toto stalo se smlouvou                
r. 1679 a sic sepsanou v zám-
ku Vimperském na den Sv. Jiří 
t. r., kdy obec Boubská tehdej-
ší vrchnosti velkostatkem Vim-
perského z ohledu slučování 
pozemků podstoupila nad dvo-
rem „Renhof“ blíže Vimperka 
pastviny ve výměře as 5 korců 
do vlastního vrchnostenského 
majetku. Toto podařilo se pisa-
teli zjistiti na nalezeném hospo-
dářském plánu přes lesy obce 
Boubské na čas 1880–1889, 
kterýžto byl nalezen na půdě 
hosp. usedlosti p. Jana Batíka 
čp. 8, kde dříve býval za star-
ších časů obecní úřad. Škoda, 
že vlastní smlouva z r. 1679 
není nalezena, jistě bylo by 
tam snad i zpráv o nabytí půdy 
vrchností tehdejší v našem ka-
tastru – hlavně na tak zvané 
„Homolce“.

Plán nalezený bude uchován 
v archivu obce.

Jiná důležitost, které nepo-
dařilo se dosud zjistiti kdy, proč 
a jakým způsobem se tak stalo, 
jest, že ač obec naše patří k far-
nosti Sv. Maří – přec čp. 5 a 30, 
8 a 9, 10, patří k farnosti Bohu-
milické. Veškeré náboženské 
výkony (zaopatřování nemoc-
ných, pohřby, atd.) jakož i platy 
dějí se k farnosti tamní. Jisto, 
že č. 30 jest odkoupeno od                                                
č. 5, což byl samostatný dvůr 
– tak jako tomu u č. 8 a 9 – kde             
č. 9 jest dosud stará chalupa 
pro výměnkáře č. 8.

vybral Jaroslav Pulkrábek

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

www.100let.vimperk.cz
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Září
Vážení a milí čtenáři!
Začátek září je pro školáky 

velká událost. Po prázdninách 
se jde znovu do školy, což je 
novou výzvou a také možností 
nového začátku. Navázat na 
již získané znalosti a doved-
nosti, postoupit zase o kus dál. 
Je dobré naučit se nabídnuté 
příležitosti správně využít, a to 
nejen ve škole, ale především 
v životě. Nikdy totiž nevíme, 
kolik takových šancí ještě do-
staneme. Právě když píšu tyto 
řádky, připomínáme si události 
roku 1968. Tehdy nastala vel-
ká možnost ke změně ve spo-
lečnosti, ale nebyla využita. 
Na další se muselo čekat více 
než dvacet let. O prázdninách 
jsem sledoval mistrovství Evro-
py v atletice. Jeden z hlavních 
kandidátů na zlato v deseti-
boji v dálce přešlápl o několik 
centimetrů a bylo po nadějích. 
Další příležitost snad za dva 
roky. Kdo ví, co bude? S napě-
tím jsme sledovali pád mostu               
v Janově. Více než 40 mrtvých, 
kteří již nedostali další šanci                                                        
k životu. Jiní přežili a jak se 
říká, podruhé se narodili. Zná-
mý je obraz náklaďáku, který 
stačil zastavit jen pár metrů 
před propadlou silnicí. Stači-
lo jet o trochu rychleji, nebo              
o několik vteřin dříve. Často 
se můžeme setkat se situací, 
kdy o životě a smrti, úspěchu 
a neúspěchu rozhoduje ma-
ličkost, vteřiny, několik centi-
metrů, určitá shoda nepředví-
datelných situací. Na něco se 
prostě nemůžeme připravit. 
Ale můžeme a máme se naučit 
využívat příležitosti, které jsou 
nám nabídnuty. Vlastně každý 
den je pro nás novou příležitos-
ti, kdy se mohu snažit volit a ko-
nat to lepší. Proměňovat svět, 
ve kterém žiji, a vztahy, které 
prožívám. V Bibli můžeme najít 

mnoho povzbuzení k správné-
mu a zodpovědnému využívání 
času a možností konat dobro. 
Asi nejznámější je podoben-
ství o deseti družičkách, jak to 
popisuje evangelista Matouš. 
Družičky mají za úkol čekat na 
ženicha, aby ho doprovodily 
na svatbu. Čekání se trochu 
protáhlo, což nebylo nic neob-
vyklého, takže únavou usnuly. 
Když přichází ženich, všechny 
rychle vstávají. Je již večer                                                        
a tma. Ty připravené, „prozí-
ravé“, mají lampy a v nich olej, 
takže je mohou rozsvítit a do-
provázet ženicha. Ty nepřipra-
vené mají sice lampy, ale za-
pomněly olej, který musí teprve 
koupit. Ty se na svatbu nedo-
staly. Závěrečné poučení zní: 
„Bděte tedy, protože neznáte 
den ani hodinu.“  Učme se tedy 
i my využívat příležitostí kaž-
dého dne, neboť nikdy nevíme, 
jestli to není šance poslední.

 
Mgr. Jaromír Stehlík 

římskokatolický kněz 
ve Vimperku
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Truhlička ze Svinného vršku (Skláře)

Chalupník Chřástecký chodil 
ze Sklářů do Bavor s nákladem 
na zádech každou druhou sobo-
tu, a přestože si tam často naložil 
víc, než by jiný jen zdvihl, svalna-
tý a podsaditý Šumavák si s těž-
kým nákladem vždy hravě pora-
dil. Nejinak tomu bylo i tu sobotu 
po svatém Havlu. Nesl toho tak 
akorát, ani málo, ani moc. Avšak 
když na Solné Lhotě uhnul ze 
stezky na pěšinu a domů zbý-
valo sotva půldruhé míle, mys-
lel, že už nedojde. Nohy těžké, 
stěží popadal dech, a tak sotva 
za sebou zavřel vrata, svalil se 
na kavalec. Jenže spaní bylo to 
tam. Chřástecký nikdy nestonal 
a teď jakoby mu na prsou ležel 
pytel mouky. Celý rozlámaný sle-
zl z postele, prošel se po světni-
ci a znovu si lehl, tentokráte na 
lavici v rohu. Chvilku se zdálo, 
že nemoc je pryč, ale po chví-
li to tu bylo zas. Až myslel, že 
mu to žebra rozmačká. Jak funí             
a heká, převrací se sem a tam, 
kouká, že má na břiše smotek 
slámy. Jako by někdo odhodil 
nepovedené povříslo. Máchl ru-
kou a shodil slámu na zem. Ale 
sotva se povříslo dotklo země, 
jako by se odrazilo a uvelebilo 
se Chřásteckému kolem pupku. 
Znovu ho smetl a zase se vrátilo. 
Těžce se zvedl z lavice. Otevřel 
okno a vyhodil tu zpropadenou 
slámu na dvůr. Jenže nic naplat. 
Jen si lehl, měl ji na sobě zas. 
Nepomohlo okno, pomůže oheň. 

Opět vstal, vzal křesadlo a rozto-
pil v peci. Sáhl po povříslu, že ho 
vhodí do plamene, když najed-
nou z toho kusu slámy vyrostla 
stará bába. Špinavá a zatuch-
linou páchnoucí ženská, vlasy 
zplihlé mastnotou a v hubě snad 
jen jeden zažloutlý zub. Až by 
se z toho zjevení jednomu udě-
lalo špatně. A když se stvoření 
snažilo vyloudit líbezný úsměv                                                                 
a prosilo sedláka, aby tou slámou 
plameny nekrmil, zavřel Chřás-
tecký raději oči. Bába slibova-
la, prosila, svíjela se strachem,         
a prý když ji nechá, zdaleka se 
Sklářům ona i jí podobné navě-
ky vyhnou. Chřástecký nevěděl. 
Bába to byla odporná, ale kdo 
je on, aby ji házel plamenům,                                               
a když z povřísla vytáhla truh-
ličku zlaťáků, bylo rozhodnuto. 
Chalupník střídavě hleděl na 
bábu, povříslo, truhličku a pla-
meny. Zavřel pec, ztěžka se zve-
dl a podruhé vyhodil ten zatra-
cený chomáč slámy z okna ven. 
Zmizelo povříslo, zmizela bába    
i tíže ze sedlákových prsou. Jen 
ten zatuchlý smrad se nějaký 
čas válel po světnici. A zůstala                  
i truhlička. Chřástecký si vzal 
Stelu, nejkrásnější a nejbohatší 
dívku z okolí, a  dařilo se jim tak, 
že na ty vykouzlené zlaťáky až 
do smrti nemuseli sáhnout. A tak 
se povídá, že prý je raději zako-
pali za vsí, někde na Svinném 
vršku. 

Jaroslav Pulkrábek

Informace o životě římskokatolické farnosti 

Vimperk a rozpis bohoslužeb najdete 

na adrese http://vimperk.farnost.cz
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TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
náměstí Svobody 42 
385 17 Vimperk

Letní sezona 
16. 6. – 16. 9. 2018
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.

Otevírací doba od 17. 9. 2018
Po–pá: 9.00 – 16.00 hod.

Služby:
prodej map, turistických zná-
mek, pohlednic, turistický vizi-
tek, brožur, suvenýrů, upomín-
kových předmětů
internet pro veřejnost 
– v 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

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 10.00 – 11.30, 
         12.30 – 18.00 hodin
         10.00 – 11.30,
Út  12.30 – 16.00 hodin
         10.00 – 11.30,
St  12.30 – 16.00 hodin
         10.00 – 11.30,
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

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. 9. do      
30. 9. 2018:
So–Ne 10:00 – 16:00
V pátek 28.9.2018 otevřeno 
10.00 – 16.00
Začátky prohlídek: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 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

ke 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk
OSLAVA ŽELEZNICE

9 6 8. .201

720 411 816

spzs.sweb.cz

facebook.com/spzsvimperk

607 750 650

spzs@centrum.cz
nadrazilcovice.wz.cz

MĚSTO VIMPERK MĚSTO VOLYNĚ OBCE ČKYNĚ A LČOVICE

Stifterův pošumavský
železniční spolek

Vimperk

1893 2018

 125 let   

 LŽÍ ČA OR VD ICÁ EN

1 historický vlak ze 60. - 70. let tažený motorovou lokomotivou 749.250

2 vlaky vedené motorovým vozem 816 nebo 814 na oslavu 120. výročí založení SDH Lčovice

3 speciální vlak na ohňovou show pod Kláštereckým viaduktem vedený motorovým vozem 816/814 

MĚSTO STRAKONICE

9.00od

PROGRAM
Vimperk
-výstava lokomotiv, drezín 
 a motorových vozů
-výstava silničních veteránů 
 a hasičské techniky
-prohlídky depozitáře SPŽS
-výstava k historii železnice 
 a výročí vzniku ČSR
-modelové kolejiště, vlakové kino
-živá hudba, občerstení
Lčovice:
-prezentace SDH Lčovice 
 a hasičské techniky
-prohlídka nádražní budovy
-kulturní doprovodný program

Ve vlaku neplatí tarif společností GW Train regio, a.s. 
ani ČD, a.s. včetně nároků na slevy.
Přeprava dětí do 6 let zdarma.
Přeprava kočárků a psů s náhubky zdarma. 
Přeprava jízdních kol je vyloučena.

Strakonice
Volyně 
Lčovice,   
Čkyně
Lčovice,   
Čkyně
 

– Vimperk

– Vimperk

30 Kč / 20 Kč

speciální „ohňový” vlak 
Vimperk–Klášterecký 
viadukt a zpět (č. 3) 

40 Kč / 25 Kč

8:15
8:43
8:56
9:20
9:27
9:35
9:44

16:00
15:37
15:19
15:14
15:09
14:59
14:50

11:00
11:05
11:12
11:20

12:50
12:58
13:07

10:36
10:34
10:28
10:20

12:35
12:28
12:2021:00

21:10
21:55
21:45

1 2 1 3 1 1 32

STRAKONICE
Volyně

Malenice
Lčovice
Čkyně

Bohumilice
VIMPERK

Klášterecký viadukt

– Vimperk

– Vimperk
   zpáteční

50 Kč / 30 Kč

6

ilustrační foto

V rámci oslav výročí železniční tratě budou ze Strakonic a Vimperka
vypraveny zvláštní motorové historické vlaky s lokomotivou T 458. 1.
Jízdní řády a tarif bude upřesněn na plakátech, webových stránkách a facebooku.
Bohatý doprovodný program bude probíhat ve zvláštních vlacích, na vimperském 
vlakovém nádraží a na nádraží Lčovice.
Těšit se můžete na vlakové kino, výstavu fotografií k jubileu tratě, prohlídku 
železničního depozitáře Lampárna, jízdy historických drezín, výstavu lokomotiv
a traťových mechanizmů, živou hudbu nebo občerstvení.  
Je připravována speciální večerní jízda s motorovým vozem řady 810.

   Pro více informací navštivte webové stránky, nebo nás osobně kontaktujte.
   Další informace a jízdní řády zvláštních vlaků budou průběžně doplňovány.

15.
IX.

93
18

´ 9
3 

  
  

18

LOKÁLKA ÚDOLÍM VOLYŇKY

Helena Váchová, matrikářka

Anna Pešlová
Jiří Juřica
Jana Šimková
Bronislava Desatová
Anna Chrstošová
Marie Plecerová
Věra Filipová
Anna Bostlová
Jarmila Komendová
Helena Hodboďová

Ivan Žlábek
Ludmila Kolmanová
Jarmila Kůsová
Jan Hryzbil
Karel Randák
Jiřina Ondřichová
Anna Prosrová
Vratislav Brzák
Alena Šimková
Jaroslava Babková

BLAHOPŘEJEME
 

občanům Vimperska, kteří oslavili 
jubilea v červenci 2018...

...a v srpnu 2018

Karel Reichart
Helena Jirásková
Miluše Květoňová
Marie Málková
Helena Mašková
Jan Hošek
Marie Alešová
Ludmila Zelenková
Ivanka Bečvářová

Jana Semseiová
Milan Hrdinka
Marie Hadravová
Marie Krejsová
Marie Chválová
Vlasta Šrámková
Růžena Matoušková
Růžena Strnadová
Emílie Nárovcová
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Vybrané vstupné bude použito na charitativní 
lokální projekt, o kterém rozhodne vimperská 
verejnost pred samotným zápasem.ˇ ˇ

Deti do 140cm 
vstup zdarma!

ˇ

HOKEJOVÝ 
CHARITATIVNÍ
ZÁPAS

Vstupné: 100 Kč

21. 9. 2018

Zimní stadion Vimperk, 17:00  hodin
Predprodej vstupenek od 1.7.2018 v cestovní agenture 
Švarctrans v ulici Pivovarská 66 ve Vimperku (u ČSOB).

Akce porádána za nanční podpory manželu Paštikových.ˇ                                               °

ˇ

Nenechte si ujít a prijdte na exhibiční 
charitativní utkání hvezdného týmu 
v čele s Martinem Dejdarem

ˇ
ˇ ´

ˇ
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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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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CY

CMY
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letáček A5 na výšku.ai   1   22.08.2018   11:08:41

Prodej   slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky typu Tetra hnědá,  
Dominant ve všech barvách  a  slepičky Green Shell - 

typu Araukana . Stáří 14 -19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.
  

Prodej: 6. září a 8. října 2018
Vimperk – u autobus. nádraží – 15,25 hodin

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 
info: Po-Pá 9.00-16.00hod, 

tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej  zelí

7. 10. 2018, 10,00 hodin
autobusové nádraží

krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané, brambory, cibule 
na uskladnění

aktuální ceny na www.farmaumiklasu.cz budou 
zveřejněny od poloviny září

objednávky u p. Roučové: 607 923 103

 
Vás srdečně zve na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KIA 

15. - 16. září 2018 

Autosalon ve Vimperku 

 

 
představení KIA CEED 3.generace 

info na tel. 734 736 029 
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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 

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

Formáty a ceník naleznete na
www.vimperk.cz
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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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•	 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 

Prodej   slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky typu Tetra 
hnědá,  Dominant ve všech barvách  a  slepičky 

Green Shell - typu Araukana . Stáří 14 -19 týdnů, 
cena 159 -195,- Kč/ks.  

Prodej: 6. září a 8. října 2018
Vimperk – u autobus. nádraží – 15.25 hodin

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 
info: Po-Pá 9.00-16.00hod, 

tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej  zelí

7. 10. 2018, 10,00 hodin
autobusové nádraží

krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané, brambory, cibule 
na uskladnění

aktuální ceny na www.farmaumiklasu.cz budou 
zveřejněny od poloviny září

objednávky u p. Roučové: 607 923 103
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hnědá,  Dominant ve všech barvách  a  slepičky 

Green Shell - typu Araukana . Stáří 14 -19 týdnů, 
cena 159 -195,- Kč/ks.  

Prodej: 6. září a 8. října 2018
Vimperk – u autobus. nádraží – 15.25 hodin

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 
info: Po-Pá 9.00-16.00hod, 

tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz


