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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 

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.
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ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

13:00
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 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
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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
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JAK JSEM NAŠEL 
VE VIMPERKU 
ČTYŘLÍSTEK

Po neblahých zkušenos-
tech hovory od neznámých 
čísel běžně nepřijímám. Ne-
chci služby, které nepotřebuji                   
a také nechci předražené sle-
vy. V pondělí 12. listopadu jsem 
intuitivně udělal výjimku.

Jakmile jsem s mobilem 
na uchu v prvních slovech 
rozeznal srdečnost i upřím-
nost, hned mi bylo jasné,                                         
že jsem nepochybil: „Pohád-
kové příběhy ze Šumavy pro 
děti i dospělé jsou nominová-
ny do soutěže Šumava Litera. 
Budeme rádi, když přijedete,“ 
byla první slova příjemného 
človíčka. Až dodatečně jsem 
se dozvěděl více. Jednalo se            
o ředitele Městského kulturní-
ho střediska Vimperk Jaroslava 
Pulkrábka.

Slovo dalo slovo a 17. listo-
padu 2018 jsem v postarším 
Fiatu uháněl se svým kama-

rádem a spoluautorem Vláďou 
Štindlem s plnou polní do urče-
ného cíle. Přivítala nás vlídná 
tvář nejen jižní Šumavy, ale 
také paní Miroslavy Höhneové: 
„Zodpovím, vyřídím, pomůžu.“ 
Kouzelná slůvka, která jsem                                                         
v pracovním procesu snad ni-
kdy nepoznal, a která v proza-
tím cizím prostředí zazněla jako 
mana pro hladové poutníky.

Po dvoudenním pobytu jsem 
poznal, že vstřícnost, radost, 
pochopení a upřímné nadšení 
pro celou akci jsou u organi-
zátorů nefalšované a upřímné 
projevy.

Na druhou stranu jsem si 
plně uvědomoval, co úsilí, or-
ganizačních povinností, telefo-
nování, dopisování i potvrzová-
ní kontaktů a účasti nebylo pod 
pojmem Šumava litera dáváno 
na obdiv. O to více jsem si ne-
falšovaného přístupu cenil.

Teď už k samotnému pro-
gramu.

Nemám v úmyslu na tomto 
místě kopírovat plakát, který si 

každý zvědavec může z inter-
netových stránek snadno sám 
stáhnout. Pouze se podělím       
o některé postřehy.

V úvodu semináře jsme se 
společnou řečí autorů i nakla-
datelů pokoušeli nalézt původ 
rostoucího zájmu o Šumavu. 
Padaly tam pojmy jako přitaž-
livost, krása, proměnlivá tvář 
počasí, ještě v nedávných 
dobách drsné podmínky ob-
živy, dobrodružný příhraniční 
styk před, za i v poválečných 
letech, zákazy vstupů a také 
báchorky i pověsti s umoc-
ňujícím tajemnem. Dovolím 
si všechny názory shrnout                                             
do známého citátu:  „Vše ob-
tížné je nejenom krásné, ale                                        
i vznešené“. K tomu bych snad 
ještě dodal: „Všichni víme, 
jak chutná pocit lásky. Nejen, 
že uvedený pocit nejde ucho-
pit,  kdo se jej snaží vysvětlit, 
většinou pozná pouze to, že                 
z něho při té snaze nepozoro-
vaně vyprchal...

pokračování na straně 3 

PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERTY ZUŠ  

VĚRA VÁVRA 
O VIMPERSKU

13 22

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Betlémské světlo přive-
zou do Vimperka již tradičně 
skauti a to v neděli 16. prosin-
ce, kdy divadelní spolek Bou-
ček společně s přáteli zahrají 
betlémský příběh pod zvonicí 
na náměstí. A právě odtud si 
betlémské světlo můžete od-
nést do svých domovů.

BOUČEK SLAVÍ S MIKULÁŠEM

Vimperští divadelníci slaví 
dvacetiny a to jednak verni-
sáží výstavy v MěKS a pak 
rovněž obnovenou premié-
rou čertovské pohádky Ne-
povedený čet, která je rov-
něž vzpomínkou na Zdeňka 
Škopka.

PROSINCOVÉ 
ZASTUPITELSTVO

Poslední letošní jednání za-
stupitelstva města Vimperka 
se uskuteční již tradičně v sále 
Městského kulturního středis-
ka od 15:30. O půl hodinu dříve 
však již budou přítomní zástup-
ci města odpovídat na podněty 
občanů.

Vladimír Štindl a Alois Anderle přebírají cenu Šumavského pivovaru. Foto Petr Marek

VÝLUKA NA ŽELEZNICI 
KONČÍ. ZAČÍNÁ NOVÝ 
JÍZDNÍ ŘÁD

6
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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 

Vimperské noviny 11/201710  tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 1 1ROZHOVORSTALO SE

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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Jubilejní XX. Česko-bavorské ekorozhovory.V knihovně o Karlu Klostermannovi.

Přednáška o skláři Müllerovi v kapli 14 pomocníků.Toulání po Šumavě s Josefem Peckou.

Hlídali jsme Ježíška v Cukrárně pod zámkem.

Šumava Litera.

Konference o sociálních službách.

Den veteránů světových válek.

foto na stránce Petr Marek, Jaroslav Pulkrábek, Stanislav Hubáček
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Se Šumavou je to mož-
ná stejné, a tak ji raději dál 
necháme tajemně krásnou, 
nebo tajemnou a krásnou,        
či krásně tajemnou?“

V sobotním programu za-
zněla v přednášce zajímavá 
informace Raimonda Anto-
na Paleczka o rodu Palečků                         
na Šumavě. Z této hodiny 
jsem si odnesl jedno cen-
né ponaučení. „Nezáleží                                                     
na tom, zda se píšeme Pa-
leček, Paleczek, Paletschek, 
nebo ještě úplně na začátku 
Paletczěk. Důležitý je zájem 
každého z nás o svůj vlastní 
rod i povědomí o jeho koře-
nech.“

Další zajímavý referát při-
blížil rodinu a životopis Karla 
Klostermanna. Člověka pil-
ného a nevšedně houževna-
tého. Snad proto neměl život 
ani zdánlivě jednoduchý.                    
Se svým literárním dílem se 
navíc zasloužil o přiblížení a 
zájem o Šumavu i za hranice-

mi své rodné vlasti.
Jan Voldřich fundovaným 

způsobem vysvětloval, jak 
se v čase před druhou světo-
vou válkou přetvářelo území 
Sudet. Také on připomněl své 
vlastní kořeny. Nejzajímavější 
informace se týkala existence 
jednoho jediného rodového 
původu. Přesto už zkontakto-
val i vzdáleného příbuzného 
z Konga, který jak prohlásil, 
je černý jako saze. V myšlen-
kách mi proběhlo, že vlast-
ně také spadám do přízně. 
František a Marie Voldřichovi                                                
z Čeňkovy Pily byli i mými pří-
buznými.

Při sugestivním vyprávění 
s názvem Šumavské mys-
térium jsem si opravil názor                     
na strašení. Čerti a jim po-
dobné hrůzostrašné masky 
nemají v lidech vyvolávat 
strach. Ba právě naopak. 
Mají je ochraňovat. Už Kelto-
vé věděli, jak se chránit před 
démony, kteří přelétávali nad 

krajinou. Ti jednoduše nepři-
stávali tam, kde bylo již ob-
sazeno...

Večerní slavnostní cere-
moniál čtvrtého knižního 
festivalu Šumava Litera s vy-
hlášením cen Johanna Stein-
brenera neměl chybu.

Úvodní slovo, prezentace 
úžasných náladových foto-
grafických záběrů šumav-
ských lokalit, hudební budě-
jovická skupina, vyhlášení 
autorů, kteří prošli odbornou 
porotou, předávání cen, a... 
nechyběly ani fanfáry.

K porotě bych dodal pouze 
tolik, že byla složena s tako-
vých odborníků, aby každá 
kniha mohla být posouzena 
ze všech úhlů jejího poslání. 
Prošla rukama spisovatele, 
vydavatele, novináře, literár-
ní redaktorky a etnografky, 
typografa, ředitelky knihovny               
a také knihkupkyň.

Z oceněných knih vyjme-
nuji namátkově několik titulů. 

Jednoduše ty, které mi uvízly 
v paměti.

Šumava - Krajina pod sně-
hem, Pralesy Šumavy, Ta-
jemství šumavských vod III, 
Šumava... hranici přecházej-
te po půlnoci, Písecká spoj-
ka krále Šumavy, Šumavští 
rodáci vzpomínají 2, Šumava 
Františka Malocha, Recepty                                                   
ze šumavské vesnice. 
Úspěch jsem všem oceně-
ným ze srdce přál, i když se 
musím přiznat, že jsem nej-
více vnímal ocenění Pohád-
kových příběhů. Už dlouho 
se mi nepodlamovala kolena 
jako v sobotu večer při vý-
stupu na pódium Městského 
kulturního střediska ve Vim-
perku.  

 Prožíval jsem podobné po-
city, jako když jsem coby kluk 
na palouku v blízkosti mé rod-
né vísky v Bezděkově u Kla-
tov našel svůj první čtyřlístek.                                                                                                         

Alois Anderle

Vážení spoluobčané, milé děti,
rok, v kterém si připomínáme sté výročí samostatnos-

ti našeho státu, rok významných výročí zakončených                                                          
na osmičku, se chýlí ke svému konci. Je prosinec, posled-
ní měsíc tohoto roku, ve kterém slavíme svátky vánoční. 
Vánoční atmosféru nám kouzlí vyzdobené ulice, rozsvíce-
ná okna, koledy, doma vůně cukroví a časté hovory mezi 
rodiči a dětmi, které se ptají, kdy přijde Ježíšek a zdali 
jim splní jejich přání. Rok po roce se tato jedinečná, nikdy 
neomrzená atmosféra opakuje. I mnozí z nás dospělých 
se těšíme na tyto svátky. Odměnou jsou nám rozzáře-
né tváře našich blízkých a zejména dětí, v jejichž očích 
je nepředstíraná radost z dárků. Jsou to hodiny našeho         
života, které jsou neopakovatelné, hřející u srdce, napl-
něné radostí, přinášející klid a mír do našich domovů. 
Važme si každé této chvíle i přesto, že tuto jedinečnou 
atmosféru prožíváme každý rok. Žijeme v době poměr-
ného blahobytu a bezpečí, máme příležitosti zabezpečit 
pro každého alespoň to nezbytné. Záleží jen na každém 
z nás, na naší odpovědnosti za život svůj a svých dětí,       
i když ne vždy je to snadné. 

Pro ještě lepší pocit nás dospělých je možnost udělat 
radost i těm, které neznáme a kteří z důvodu svého zdra-
votního stavu či jiných nemohou být ve svém prostředí 
domova. Lidem v domovech seniorů a podobných zaříze-
ní, kteří mají také svá přání a jsou nazýváni Ježíškovými 
vnoučaty. Stačí nahlédnout na stránky Českého rozhlasu, 
vybrat přání a splnit ho. Nebo přispět na fond, ze kterého 
jsou tato přání plněna. Můžeme si položit otázku, proč 
bychom to měli dělat. Pro radost druhých, pro dobrý pocit, 
proto, že jsme lidé a potřebujeme pro život nejen lásku       
a pozornost od jiných dostávat, ale také rozdávat. 

Vážení spoluobčané, milé děti, přejeme vám krásné, 
láskou, mírem a poklidem naplněné vánoční svátky. Pro-
žijte je po boku svých nejbližších, svých přátel a kama-
rádů. Vzpomeňte i na ty, kteří již nejsou s námi, tichou 
vzpomínkou, zapálením svíčky či vyslovením jejich jmen, 
protože o kom se povídá, je stále součástí naší rodiny        
a našeho života.

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, 
Tomáš Samek, Bohumil Petrášek, Petr Samek
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města 12. 11. 2018 a 21. 11. 2018

• Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk  
 ve dnech 27. 12. 2018 – 31. 12. 2018 z důvodu čerpání řádné  
 dovolené. 

• Rada města rozhodla přidělit individuální dotaci:
-  ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů při pořádání závodu 
 ve sportovní gymnastice, který se uskuteční dne 8. 12. 2018. 

-  ve výši 5 000 Kč Radě rodičů při VSG Vimperk na částečnou  
 úhradu nájmu prostor KD Cihelna Vimperk dne 24. 11. 2018 
 v rámci konání maturitního plesu třídy 8. G. 

-  ve výši 5 000 Kč Radě rodičů při VSG Vimperk, na částečnou  
 úhradu nájmu prostor KD Cihelna Vimperk dne 7. 12. 2018 
 v rámci konání maturitního plesu třídy 4. A.

Zastupitelstvo města Vimperk 5. 11. 2018

• Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru 
   Ing. Bohumila Petráška.

• Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru 
   Ing. Martina Paštiku MBA., Marii Hrabákovou, Libora Kudláče                        
   a Jiřího Zídka.
• 
• Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru 
   Martina Vališe, DiS.
• 
• Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru Jana Hanžla,    
• Jiřího Sušilu, Hanu Sovovou a Mgr. Pavla Dvořáka. 
• 
• Zastupitelstvo města volí předsedou výboru pro rozvoj města  
• Ing. Petra Samka.
• 
• Zastupitelstvo města volí členy výboru pro rozvoj města 
   Mgr. Dagmar Rűckerovou, Jiřího Formánka, Lukáše Sýse,                   
   PhDr. Ladislava Čepičku, Ing. arch. Karla Harazima, 
   MVDr. Šárku Janáskovou.

Kompletní zápis z Rady města naleznete na webových 
stránkách města www.vimperk.cz.

Termín Zastupitelstva: 17. prosince 2018 v 15:00 hodin.

Bazén, Májovka a Fišerka – investice, 
o kterých se nejvíce hovoří

Rok 2018 byl mimo jiné 
rokem příprav na zásadní, 
časově i finančně náročné 
investiční akce našeho měs-
ta – rekonstrukci ulice 1. máje, 
zakrytí plaveckého bazénu           
a ve spolupráci s Jihočeským 
krajem výstavbu okružní křižo-
vatky na Fišerce. Po zasedání 
ustavujícího Zastupitelstva se 
nově zvolená Rada města se-
známila se současným stavem 
příprav pro možnost jejich rea-
lizace. A jak to vypadá? 

Na ulici 1. máje bylo vy-
psáno v tomto roce výběro-
vé řízení, vybrán dodavatel 
stavby a podepsána smlouva.                   
Ve smlouvě je klauzule týkající 
se nejzazšího termínu zahá-
jení stavby na pokyn města,                
a to 19. květen 2019. Zásad-
ním problémem pro zahájení 
stavby je však fakt, že není sta-
vební povolení pro tuto stavbu. 
Po podrobnějším obeznámení 
se současným stavem bylo 
zjištěno, že v projektové do-
kumentaci nejsou řešena ně-
která napojení na tuto ulici, 
která by technicky umožnila 
vjezd nadměrných doprav-
ních prostředků z hlediska 
jejich délky tak, aby bylo za-
bezpečeno zásobování firem, 
které jsou dopravně napojeny                                                   
na ulici 1. máje. Máme za se-
bou první dvě kola jednání                                             
s Policií ČR a odborem dopra-
vy a silničního hospodářství 
našeho úřadu, který stavbu 
povoluje. Rovněž tak společ-
né jednání s dodavatelem pro-
jektové dokumentace a naším 
úřadem, na kterém jsme si sta-
novili postup a nezbytné kroky 
pro získání stavebního povo-
lení. Znovu otevřeme otázku 
výsadby zeleně v této ulici, 
kterou považujeme za důle-

žitou nejen z hlediska estetic-
kého, ale zejména funkčního 
pro zlepšení stavu ovzduší, 
zadržování vody a komfor-
tu jejího využívání zejména                         
v letním období. S přihlédnu-
tím k oteplování, kdy v letních 
měsících jsou teploty během 
dne podstatně vyšší než                           
v minulosti, je stínový efekt na 
chodníku velmi vítaný pro kaž-
dého chodce. O průběhu prací 
na získání stavebního povolení 
budeme pravidelně informovat 
na našich webových stránkách       
či v jiných veřejných mediích.

Otázka dostavby zakrytí pla-
veckého bazénu je podstatně 
složitější záležitostí, protože                            
v současné době stále probíhá 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Nabídnuté realizační 
ceny převyšují značně odha-
dované náklady na realizaci 
stavby stanovené zpracova-
telem projektové dokumenta-
ce. Příčinou může být fakt, že                                        
v letošním roce bylo na trhu 
tolik práce, že firmy byly zcela 
vytíženy a této situace využí-
valy při podávání nabídek tím, 
že ceny navyšovaly. Sezna-
mujeme se se všemi podklady 
tohoto výběrového řízení a na 
základě zjištěných skuteč-
ností, posouzení celé situace 
včetně projektu se rozhodne-
me pro další postup. Některé 
nejasnosti v projektu a ve vý-
běrovém řízení mohou stavbu 
ještě významně prodražit. Při 
posouzení investice hraje ne-
malou roli skutečnost, že po 
její realizaci bude nezbytné 
provoz krytého bazénu do-
tovat z rozpočtu města. Eko-
nomická náročnost provozu a 
posouzení reálného využívání 
bazénu jsou klíčové vstupy pro 
celkové pojetí plaveckého are-
álu, tak aby to bylo smysluplné                   
a ekonomicky zvládnutelné.

Generálním investorem 
okružní křižovatky na Fišerce 
je Jihočeský kraj. Záměrem 
kraje je v roce 2019 tuto stavbu 
realizovat společně s městem. 
Bohužel, pro tuto stavbu také 
není vydáno stavební povole-

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích 2018
O vánočních svátcích od 24. 12. do 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 proběhne svoz komunálního           

odpadu podle harmonogramu svozu odpadů. 

Provoz sběrného dvora: od 24. 12. do 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 bude zavřeno. Na Silvestra bude 
otevřeno do 16:00 hodin.

Marie Hejlková, Odbor ŽP

> ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA <
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ní. Po nástupu na radnici 
jsme se seznámili se součas-
ným stavem situace a zjistili,               
že v průběhu správního řízení 
se vyskytly závažné námitky 
a připomínky, na které jsme 
upozornili investora. Jsme 
připraveni být nápomocni při 
jejich řešení tak, abychom na-
šli cestu k jejich vypořádání 
a stavba se mohla v příštím 
roce realizovat. I o průběhu 
této akce budeme informovat 
veřejnost, neboť její realizace 

přinese do města mnohá do-
pravní omezení.

Věřím, že v lednovém čísle 
Vimperských novin vám bude-
me moci podat více podrobněj-
ších informací ke všem chys-
taným investicím či záměrům 
oprav, které bude město reali-
zovat v roce 2019 i v průběhu 
volebního období, na jehož 
počátku stojíme. 

Jaroslava Martanová
starostka města

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2018

Na konci kalendářního roku 2018 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku takto:

Dne 31. 12. 2018 (pondělí) bude provoz úřadu do 11:30 hodin.

Dále upozorňujeme veřejnost, že úkony spojené s výběrem správních poplatků budou 
prováděny dne 31. 12. 2018 do 10:00 hodin.

Ostatní pracovní dny budou bez omezení.

Děkujeme za pochopení.
Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Oběti okupace 1968 
PhDr. Milan Bárta z Ústavu 

pro studium totalitních režimů 
si na čtvrtek 15. listopadu při-
pravil pro studenty 10. ročníku 
Vimperské akademie seni-
orů velice zajímavou před-
nášku „Oběti okupace 1968                                                
s důrazem na situaci v jižních 
Čechách“. 

Zmínil, že do konce roku 
1968 zahynulo během oku-
pace celkem 137 osob, při-
čemž nejvíce jich bylo v Praze                   
a v Liberci. 

Nejčastější příčinou úmrtí 
byla střelba do davu, násle-
dovaly dopravní nehody, pro-
tože sovětští vojáci, aby dodr-
želi předepsané plány, nere-
spektovali dopravní předpisy                   
a vznikalo tak velké množství 
nehod. A například nejmladší 
oběti byly pouhé dva roky. 

Velice zarážející je fakt,      

že pouze ve čtyřech přípa-
dech byli pachatelé potres-
táni.

Smutný byl např. osud 
jedné oběti v Praze, kdy 
se tento muž chtěl ze zvě-
davosti jít podívat na ulici, 
avšak starostlivá manželka                                                          
ho nepustila a paradoxně 
nakonec našel smrt ve svém 
bytě, kde ho zasáhla jedna              
z kulek.

V jižních Čechách měla 
okupace na svědomí šest 
obětí, když jeden člověk              
zahynul i nedaleko Vimperka. 

Další přednáška, tentokráte 
s vánoční tematikou, se usku-
teční ve čtvrtek 13. prosince 
od 10:00 hodin v Městském 
kulturním středisku.

Lenka Švecová
Odbor školství, kultury              

a cestovního ruchu

Mezinárodní den válečných 
veteránů ve Vimperku

Výjimečný den, 11. listopad, 
si vedení města Vimperk, zá-
stupci ČsOL Jednoty Vimperk, 
Svazu válečných veteránů, 
vimperští skauti a další zú-
častnění, postupně připomněli 
vzpomínkovými akty ve Vim-
perku, Klášterci, na Boubské, 
v Bořanovicích a Výškovicích. 
Slavnostní bohoslužba v kos-
tele Navštívení Panny Marie 
vzpomněla všechny oběti zná-
mé „Velké“ války z Vimperka      
a jeho osad.

Vzpomínkového ak tu             
na vimperském náměstí se 
zúčastnila početná delegace             
z partnerského města Freyun-
gu, zástupci 35. pěšího pluku 
z Plzně a 25. protiletadlového 
pluku ze Strakonic. V jeho zá-
věru předala starostka města, 
Ing. Jaroslava Martanová, pa-
mětní medaile města Vimperk 
členům ČsOL Jednoty Vim-
perk za jejich práci přispíva-
jící k prohlubování a rozvoji 

vztahů mezi městem Vimperk 
a ČsOL Jednotou Vimperk. 
Ocenění převzali pplk. Ing. 
Vojtěch Plesník, pplk. Ing. 
Elemír Kecskes, mjr. Zdeněk 
Kolář, mjr. Petr Řezník, kpt. 
Václav Kukačka a čet. Tomáš 
Presl. Nesmírně zajímavou 
a poutavou přednáškou Ing.                          
Josefa Kalbáče jsme zakončili 
tento slavnostní den v kavárně 
Happy Cofee.

Zbývá jen vyjádřit velký dík 
všem zúčastněným, obyvate-
lům osad za pohostinnost, ZUŠ 
Vimperk a Barboře Švarcové 
za hudební doprovod a úvod-
ní recitaci, Romanu Hajníkovi                                                            
za moderování celé akce                    
a Střední škole Vimperk za 
zajištění celodenního občer-
stvení pro zúčastněné. Zdeňku 
Formánkovi děkujeme za po-
skytnutí fotografií z této akce. 

Renata Lešková 
Odbor školství, kultury              

a cestovního ruchu

foto Jaroslav Pulkrábek foto Petr Marek
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SONS vás zve na 
den otevřených dveří 

SONS vás zve v pondělí 
10. prosince do svého po-
radenského střediska ve 
Vimperku na tradiční den 
otevřených dveří. Budete mít 
možnost seznámit se s naší 
činností, prohlédnout si něk-
teré pomůcky pro zrakově 
postižené a dozvědět se o tom, 

co připravujeme pro příští rok. 
I když máte problémy se 

zrakem, můžete žít plnohod-
notný život. Nemusíte sedět 
doma, můžete přijít za námi,      
a to nejen pro radu, ale i jen 
tak si posedět u kávy nebo čaje 
a popovídat si. Velmi rádi vás 
mezi sebou uvítáme.

Vimperské noviny 12/2018

Co nového na železnici 
Poslední měsíc roku je 

zde a s ním i změna jízdního 
řádu, která vstupuje v platnost                                                  
v neděli 9. prosince 2018. Asi 
nejdůležitější informací je ob-
novení železničního provozu     
v úseku Vimperk – Lipka a tím 
i ukončení šestiměsíční výlu-
ky. Práce se do tohoto úseku 
však opět vrátí a výluková  čin-
nost bude pokračovat od dub-
na do června 2019. Na trati 
Strakonice – Vimperk – Volary                                               
nedošlo k žádné redukci spo-
jů ani jejich omezení. Doprav-
cem je společnost GW Train 
Regio, časová poloha jejich 
vlaků doznává malých, minu-
tových změn. Vlaky v taktové 
dopravě odjíždějí z Vimperka 
do Strakonic vždy v lichou 
hodinu a 47 minut, ve směru 
do Volar pak v sudou hodinu 
a 18 minut. Pozor, všechny 
vlaky ve směru Strakonice 
odjíždějí z Vimperka dříve 

než dosud. Kompletní jízdní 
řád najdete na internetových 
stránkách SŽDC, doprav-
ce GWTR, nebo vyvěšený                                                              
ve stanicích a zastávkách. 
Informace o spojení, cenách 
jízdného či zpoždění vlaků 
získáte na telefonním čís-
le 733 785 009. Odbavení 
cestujících je možné přímo                   
ve vlaku, prostřednictvím              
internetu nebo v pokladně           
dopravce GWTR ve Strako-
nicích a Volarech. Otevřením 
nového dopravního terminá-
lu ve Strakonicích se navíc 
usnadnil přestup mezi vlaky, 
autobusy a MHD.

Jménem zaměstnanců že-
lezniční stanice Vimperk přeji 
všem cestujícím šťastnou 
cestu, hezké Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku 2019.

Vladislav Šlégr
Správa železniční 

dopravní cesty, s. o.

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, žádá nájemce hrobových 
míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku o odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pro-
najatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti, a to nejpozději do konce března 
roku 2019. Po tomto termínu budou veškeré dřeviny odstraněny správcem hřbitova na nákla-
dy nájemce hrobového místa. 

Dřeviny, které si nájemci bez povolení vysazují, čímž porušují řád veřejného pohřebiště 
města Vimperk, narušují užívání sousedních hrobových míst. Jejich kořeny poškozují náhrob-
ky ve svém  okolí. Množí se stížnosti nájemců, kterým tato výsadba poškozuje jejich hrobová 
zařízení. Mnozí jistě namítnou, že u svého místa mají jen malý stromek, či keř, ale stává se,
že o místo z různých důvodů přestane nájemce pečovat, i když má ještě platnou nájem-
ní smlouvu, a během několika let je ze stromečku strom nadměrné velikosti. Odstranění ta-
kových vzrostlých stromů pak stojí město nemalé finanční náklady a i technicky je to velmi                   
problematické.  

Všem děkujeme za pochopení.  
Odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk 

Silvestrovské vlaky 2018
Již devatenáctý rok vás            

v tento čas upozorňujeme        
na blížící se jízdy zvláštních 
silvestrovských vlaků. I letos 
se 31. prosince vydají čtyři 
páry zvláštních vlaků z Vim-
perka na Kubovu Huť a zpět.

Pro tento rok jsme jako 
téma vybrali „Narozeninový 
vlak“. Sté narozeniny oslavi-
la naše republika, 125 let již 
jezdí vlaky do Vimperka, před 
dvěma sty lety bylo například 
otevřeno Národní muzeum 
v Praze. Kolikáté naroze-
niny však slaví například 
Večerníček, pan Tau nebo 

Hurvínek? To a mnohem více 
se dozvíte, pokud se svezete 
zvláštními vlaky. Do nejvýše 
položené stanice – Kubovy 
Hutě vás již tradičně vyveze 
dvojice motorových lokomotiv 
a souprava šesti velkopros-
torových vozů. 

Zvláštní vlaky odjíždí z vi-
mperského nádraží v 7:50, 
9:50, 11:50 a 13:50 hodin. 
Na střeše českých železnic 
bude pro cestující nachystá-
no občerstvení, prohlídka 
techniky Horské služby, 
úřadovna vlakové pošty a po-
jízdná pohádková kancelář. 

Dalším zázemím pro cestu-
jící i návštěvníky akce bude 
spolkový depozitář v bývalém 
železničním skladišti ve Vim-
perku. Zájemci si zde budou 
moci zakoupit upomínkové 
předměty či odeslat přání              
do nového roku. Další 
možností, jak aktivně strávit 
den, je absolvovat silvestro-
vský výstup na vrchol Boubí-
na, kde bude pro úspěšné 
horolezce připraven pamětní 
pohled a razítko. 

Odjezdy zpět z Kubovy 
Hutě jsou v 8:42, 10:42, 12:42 
a 14:42 hodin, příjezdy do 
Vimperka pak v 9:07, 11:07, 
13:07 a 15:07 hodin. Jako        
v minulých letech jsme zach-
ovali přímé spojení prvním                                                      
a posledním zvláštním vlakem 
ve směru ze/do Strakonic 

(Strakonice odjezd 6:18, pří-
jezd 17:05 hodin). Za zpáteční 
jízdenku Vimperk – Kubova 
Huť a zpět zaplatí dospělí          
70 Kč, děti od 3 do 15 let 30 
Kč, jednosměrná jízdenka pro 
dospělého je za 40 Kč. Děti 
do 3 let přepravíme zdarma. 
Přeprava psů, kočárků, lyží, 
sání a bobů je bezplatná,                                                 
pouze však do vyčerpání 
kapacity vlaků. Na trase 
Strakonice – Vimperk                                  
a zpět platí zvláštní úsekové 
jízdné. Podrobné informace                                  
o jízdách zvláštních silvestro-
vských vlaků a cenách jízd-
ného naleznete také na webu 
spzs.sweb.cz, Facebooku            
a na plakátech.

Pojeďte s námi slavit! 
Vladislav Šlégr
SPŽS Vimperk



Inocenc
V letošním roce si Vimperk 

připomíná jedno “místní os-
mičkové výročí”. Dne 1. 12. 
1768 byly do města převezeny 
z Říma ostatky sv. Inocence, 
patrona města, a uloženy 
ve farním kostele Navštívení 
Panny Marie. Stalo se tak na 
základě darovací listiny vy-
hotovené  7. 6. 1764 v Římě. 
Zasloužil se o to vimperský 
rodák Jan Squorov. V roce 
2015 proběhla díky vimper-
ské restaurátorce Evě Říhové 

renovace ostatků. Paní Říhová 
je postupně zbavila náno-
su prachu, pavučin a nečis-
tot. Ošetřila také skleněnou 
rakev, ve které sv. Inocenc 
leží. Po patronu města je po-
jmenována jedna z ulic, zvon                                                                                              
a speciál Šumavského pivovaru.                                                                   
U příležitosti 250 let od slavné 
události se ve farním kostele a 
v Šumavském pivovaru konala     
30. listopadu malá slavnost.

Jaroslav Pomezný
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byla vygravírovaná, to zna-
mená, že siluety kopců a Alp 
byly vypáleny do dřeva. Tuto 
ceduli nahradila v roce 1989 
železná deska, do které byly 
vyryty obrysy kopců a hor,“ 
říká Jakub Hromas, před-
seda základní organizace 
ČSOP Šumava. „Během let 
se na dřevěných prvcích Alp-
ské vyhlídky začal projevovat 

zub času, a tak bylo vhodné 
jednotlivé prvky nahradit no-
vými. Proto jsme s našimi 
členy obnovili stůl a dřevěné 
lavice a místo doplnili o info-
tabuli s místními zajímavostmi                        
a ceduli s panoramatickou fo-
tografií, takže je opět možné 
se při výhledu dobře oriento-
vat v okolním terénu,“ upřes-
ňuje Jakub Hromas.

Korálkárna v Rožmberské ulici
Čtvrtek 6. 12. od 16:00 ho-

din – výroba vánoční ozdoby 
PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ
kurz vhodný i pro začátečníky

Středa 12. 12. od 16.00 ho-
din – výroba vánoční ozdoby 

STAROČESKÁ HVĚZDA
kurz vhodný i pro začátečníky

Kurzy jsou pod vedením 
paní Loty Červené a vždy je 
nutná rezervace.

   ZO ČSOP Šumava

Ze Šumavy až na Alpy – Český svaz 
ochránců přírody obnovil 

Alpskou vyhlídku
Nedaleko obce Borová 

Lada, v centrální části chrá-
něné krajinné oblasti Šuma-
va, leží v nadmořské výšce        
1 070 metrů nad mořem 
Alpská vyhlídka, ze které lze 
za příznivého počasí dohléd-
nout až na alpské vrcholky. 
Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) letos tuto vyhlídku         
v rámci programu NET4GAS 
Blíž přírodě obnovil a doplnil 
o nové prvky.

Alpskou vyhlídku pod Bu-
kovcem najdeme poblíž ko-
munikace Lipka – Borová 
Lada, nedaleko zaniklé osady 
Švajglova Lada. Pohledem do 
údolí se návštěvníkům otevře 
výhled na šumavské zalesně-
né vrcholy, louky a pastviny, 
údolí Teplé Vltavy, za dob-
rého počasí lze pozorovat                        
i vrcholky 150 kilometrů vzdá-
leného vápencového pohoří 
Totes Gebirge s majestátným 
vrcholem Großer Priel.

Místo ovšem není zají-
mavé jen samotným výhle-
dem. V okolí se vyskytuje 
několik chráněných rostlin -                       

ve vlhčích partiích luk rostou 
orchideje prstnatce májové,                   
v lesních lemech je mož-
né najít kruštíky širolisté.                                                      
Na sušších místech pak upou-
tá svými žlutými květy léčivka 
prha arnika. Typickými zvíře-
cími zástupci lesnaté krajiny 
jsou například jelen lesní            
či datel černý, území je do-
konce teritoriem chráněného 
rysa ostrovida. Podmáčené 
části luk jsou hnízdištěm be-
kasiny otavní. Na vyhřátých 
místech je možné zahlédnout 
našeho jediného jedovatého 
hada, zmiji obecnou.

Za návštěvu zde určitě stojí 
i nedaleko ležící Vlčí kámen, 
památník „poslednímu“ za-
střelenému vlkovi v Čechách 
v roce 1874, pramen řeky Vo-
lyňky či dva památné stromy 
– buk lesní a lípa velkolistá – 

s úctyhodnými rozměry.
„Alpská vyhlídka byla za-

ložena zaměstnanci Správy 
chráněné krajinné oblasti 
Šumava v roce 1978. Stála 
zde lavice a stůl s panorama-
tickou cedulí. Původní cedule 

   MO STP Vimperk

Akce MO STP Vimperk leden – únor 2019 
Dne 29. 1. 2019 se koná     

v MěKS od 13 hodin Výroční 
členská schůze naší organi-
zace. Od 12:30 hodin v před-
sálí výběr členských příspěv-
ků, proto si vezměte členské 
průkazy s sebou.

Dne 5. 1. 2019 výběr pe-
něz – záloha na Itálii od 30. 
8. do 11. 9. (10 nocí), cena 
8000 Kč, rezidence CHIARA 
ALBA ADRIATICA. Přihlášky 
si můžete vyzvednout při pla-
cení zálohy. Dále se bude vy-
bírat záloha na Podhájskou, 
přihlášky také při placení. Při-
hlášky na Itálii si vyzvedněte 

nejpozději v lednu.

Dne 5. 12. 2018 se bude 
vybírat doplatek na Sezimo-
vo Ústí WELLNESS, pobyt 
3.–10. 2. 2019.

V komunitním centru výběr 
peněz na zájezdy a pobyty 
každou první středu v měsíci 
od 9:00 do 11:00 hodin.

Všem naším členům pře-
jeme krásné prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdraví 
v novém roce 2019.

 
Za výbor Věra Zwettlerová

PODĚKOVÁNÍ

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se po-
díleli na sbírání víček pro Martinku Hodboďo-
bou  ze Čkyně. Výtěžek z této sbírky bude použit                          
na nákup kompenzační pomůcky, která není hra-
zena ze zdravotního pojištění. Sbírka končí v pro-
sinci 2018.

Ještě jednou všem velmi děkujeme za pomoc.

 Pavla Hodboďová (matka)
 Helena Hodboďová (babička)
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RENDEZ-VOUS V KNIHOVNĚ

 MěK Vimperk - oddělení pro dospělé - pořádá              
ve středu 12. prosince 2018 v 17:00 hodin v čítárně 
tradiční vánoční dostaveníčko tentokráte o tradici 
Vánoc (paní Váchová) a keramice (paní Potužníko-
vá). Ke zhlédnutí tvorba našich čtenářek. Letos hu-
dební představení!

Přijďte na kus řeči a dobré nálady o páté! 

Dovolujeme si upozornit, že v průběhu akce bude pořizována fotodo-
kumentace. Pokud si nepřejete být foceni, upozorněte před začátkem 
knihovnice! Děkujeme. 

Městská knihovna

SPISOVATEL ŠUMAVY

V duchu připomínky 170. vý-
ročí narození a 95. výročí úmr-
tí spisovatele Šumavy Karla 
Klostermanna se neslo „Ren-
dez-vous“ v Městské knihov-
ně ve Vimperku, které se ko-
nalo v pátek 2. listopadu od                                                               
17 hodin v oddělení pro do-
spělé čtenáře. Hostem dosta-
veníčka byl Václav Sklenář          
ze spolku „Karel Klostermann 
– spisovatel Šumavy“ ze Srní, 
který pohovořil o životě a roz-
sáhlém díle spisovatele, jehož 
sebrané spisy románů, črt, 
povídek, skic a fejetonů ob-
sáhly přes 40 svazků. Vedle 
spisovatelské činnosti byla 
významná také jeho veřejná 
činnost, například byl jedním  
z iniciátorů stavby rozhledny 
na šumavském vrchu Javor-
ník, která nyní nese jeho jmé-
no. V další části Rendez-vous 
představili studenti vimperské-
ho gymnázia Samuel Jirouš 
a Lukáš Rasocha digitální 
program „Chatbot“ s názvem 
„Karel Klostermann provází 
Šumavou“ sestavený týmem 
studentů gymnázia. Program 
pomocí chytrého telefonu                                                      

seznamuje se životem a dílem 
Karla Klostermanna, předsta-
vuje mimo jiné historii šumav-
ských vesnic, poskytuje tipy 
na pěší či cyklistické výlety, 
detailně popíše trasu, prove-
de zajímavými místy Šumavy, 
určí aktuální polohu na mapě, 
informuje o počasí, posílá fo-
tografie a umí mnoho další-
ho. Program oslovuje mladou 
generaci a motivuje k další 
návštěvě regionu. V rámci 
programu byla také předsta-
vena interaktivní hra „Vimperk 
v čase“, která pomocí QR kódů 
provede místní i návštěvní-
ky 12 místy města, například 
náměstím Svobody, zámkem, 
městskou zvonicí, srubovými 
domy, Černou bránou nebo 
arboretem. Dále informuje        
o aktuální situaci ve městě, 
interaktivně představí zají-
mavosti města, motivuje děti                              
k poznání staveb a zábavnou 
formou komunikuje s uživate-
li. Oba programy jsou velmi 
dobrým přínosem pro zvýšení 
návštěvnosti Šumavy a přispí-
vají k jejímu dalšímu zatraktiv-
nění u široké veřejnosti nejen 
v České republice.

Jaroslav Pomezný

SPISOVATEL ŠUMAVY

Prvním setkáním, které se 
konalo 1. listopadu v Měst-
ské knihovně, byla zahájena 
činnost „Klubu 50+ přátel 
knihovny“.

Pracovnice knihovny        
Mgr. Jitka Přibylová předsta-
vila seniorům vkusné logo 
„50+“, které bude symbolem 

spolupráce knihovny a Senior 
klubu. Následovaly podrobné 
informace o knižních novin-
kách, možnostech výpůjček 
a systému rezervace. Zají-
mavý byl i test na procvičení 
paměti. Pravidelná setkání 
se budou konat 1× měsíčně, 
vždy první čtvrtek od 8:00                     
do 9:30 hodin.

Jaroslav Pomezný

ZPRÁVA PRO LOVCE PEREL

 Ve čtvrtek 13. prosince se koná od 13 – 17 hodin 
knihovnický bazárek a předání cen nejúspěšnějším 
lovcům perel za rok 2018.

Přijďte do knihovny a nezapomeňte si doma                    
Moriony! 

ORIGAMI BETLÉM V KNIHOVNĚ

 Rodiče a děti, oslavte s námi advent výrobou origa-
mi postaviček do betlému. Použijte bílý kancelář-
ský papír o velikosti A4. Postavičky vyrobte doma 
a během adventu nám je přineste do knihovny. Vámi 
sestavený betlém bude k vidění na chodbě knihovny 

do poloviny ledna.

Inspiraci čerpejte z internetu, z knížek a z předloh, 
které naleznete v knihovně.

 

Upozorňujeme naše čtenáře a návštěvníky,                    
že knihovna bude ve dnech  27., 28. a 31. 12. 2018 

uzavřena!

1. výpůjční den je středa 2. 1. 2019

BAZAR VYŘAZENÝCH 
KNIH PRO DOSPĚLÉ 

 

3.-6.12.2018 
 

denně 
10.00-11.30,  
12.30-16.00 

 

Blíží se dlouhé zimní 
večery, přijďte si 

vybrat! 
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            Spolek Slunečnice

   Senior klub Vimperk

ADVENTNÍ ZÁJEZD

Příjemným zpestřením ad-
ventního času bude v úterý      
4. prosince pro členy vimper-
ského Senior klubu zájezd                                                              
do Kájova, kde se spolu se seni-
ory z Českého Krumlova, Kap-
lice, Kájova, Vlachova Březí                                                                               
a Benešova nad Černou zúčast-
ní Mikulášské zábavy, kterou                                                                             
v místním kulturním domě 

pořádá českokrumlovské Zá-
jmové sdružení „Svépomoc“. 
Dobrou náladu k tanci i posle-
chu pomůže naladit oblíbená 
hudební skupina Jiskra pod 
vedením Jana Theimera. Mezi 
účastníky zavítá také Mikuláš 
s čertem, kteří budou těm hod-
ným nadělovat dárky a zlobi-
vým – kdo ví?

Jaroslav Pomezný

 

 

 

 

Pojdme spolu 
do Betléma 

SPOLEK SLUNEČNICE VIMPERK  
VÁS ZVE NA VÝSTAVU  

KERAMICKÉHO BETLÉMU 

OD 4. PROSINCE 2017 

V KAVÁRNĚ HAPPY COFFEE  

 1. MÁJE 116, VIMPERK 

výstava práce dětí a uživatelů  
Spolku Slunečnice,  

která vznikala v rámci projektu  
Keramika ve Slunečnici IV. 

podpořeného Jihočeským krajem 

ˇ

VÝSTAVA UMĚLCŮ ZE 
SLUNEČNICE

Se zájmem veřejnosti                                             
se setkala putovní výstava 
výtvarných prací klientů a 
uživatelů sociálních služeb 
vimperského spolku Sluneč-
nice vzniklých v sociálně tera-
peutických dílnách, která pod 
názvem „Můj šálek kávy“ pro-
bíhala v období březen – ří-
jen 2018 na sedmi místech ve 
Vimperku, například v galerii 
U Šaška v předsálí MěKS, 

nebo v kavárnách Ve Skále               
či Happy Coffee a ve Zdíkově. 
Na třiceti zdařilých kresbách 
a obrázcích představili klienti 
Slunečnice návštěvníkům své 
vidění světa, života a dění 
kolem nás. Potěšitelné je,                                                     
že o některé obrázky z výsta-
vy projevila zájem Michaela 
Černá z kavárny Ve Skále.                                                     
Ty nyní budou zdobit interi-
ér kavárny a připomínat ná-
vštěvníkům „umělce“ ze Slu-
nečnice.

Jaroslav Pomezný

POHODOVÁ NEDĚLE

Vimperský spolek Sluneč-
nice, poskytovatel sociálně-
-terapeutických služeb oso-
bám se zdravotním a men-
tálním postižením, byl jedním      
z účastníků „Pohodové nedě-
le“ pořádané Sdružením Vim-
persko 25. listopadu v Kultur-
ním domě Cihelna. Ve svém 

stánku Slunečnice prezento-
vala své služby a prodávala 
vánoční dekorace, výzdobu, 
domácí, ozdobnou a užitko-
vou keramiku vyrobenou kli-
enty spolku, které posloužily                           
i jako vhodný a vkusný vá-
noční dárek. Kupující navíc 
podpořili dobrou věc.

Jaroslav Pomezný

Očima Jaroslava Pomezného
VZPOMÍNKA 

NA SYNAGOGU

Tichou vzpomínkou a zavě-
šením květin k pamětní des-
ce bývalé židovské synagogy                                                       
v ulici 1. máje u budovy NP 
Šumava si Vimperk připomněl 
v pátek 9. listopadu v 10 ho-

din za přítomnosti předsta-
vitelů města, starostky Ing. 
Jaroslavy Martanové, mís-
tostarosty Mgr. Zdeňka Kunc-
la, a občanů města smutné                                                  
80. výročí, kdy 10. listopadu 
1938 byla synagoga v rámci 
akce „Křišťálová noc“ místními 
nacisty poničena a vyrabována.

DAR PRO NEMOCNICI

Jedním z charitativních po-
činů vimperského Občanského 
sdružení Stanislavy Chumano-
vé, z. s., je dar zatemňovacích 
závěsů včetně příslušenství     
v hodnotě 7 165 Kč vimperské 

nemocnici Bohemia Hospital. 
Závěsy poslouží nejenom 
jako dekorace aktivizační 
dílny, ale především se za-
temněním zkvalitní promítání 
filmů, zpříjemní se zábava                   
a pobyt klientům BH nemoc-
nice a Domova.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

„Moje vánoční pohlednice“ 
je výtvarná soutěž vyhlášená 
vimperským Turistickým infor-
mačním střediskem. Soutěž 
je určena všem, bez rozdílu 
věku. Stačí namalovat po-

hlednici nebo obrázek a ode-
vzdat jej do 12. prosince v TIS 
na náměstí Svobody. Fantazii 
se meze nekladou. Odborná 
porota vybere nejlepší vý-
tvory, které budou vystaveny       
v čase Adventu v TIS. Jejich 
autoři budou odměněni.

XII. ročník memoriálu Jarky Landové

8. prosince 2018
Závod ve Sportovní Gymnastice v tělocvičně 

ZŠ Smetanova ve Vimperku od 9.00 hodin.

Jste srdečně zváni.

XII. ročník Memoriálu Jarky Landové  
 

 
 
 

8. prosince 2018 
 
 

Závod ve Sportovní Gymnastice v tělocvičně Zš Smetanova ve 
Vimperku od 9.00 hodin. 

 
 
 

Jste srdečně zváni . . .  
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

na stavbu domů. Otevřena byla 
i učebna pro obory Mechanik 
instalatérských a elektrotech-
nických zařízení a Instalatér. 
Mnoho návštěvníků zaujala 
ukázka solárních kolektorů, te-
pelných čerpadel či olejových 
a plynových kotlů. Své výrobky 
tu předvedla také partnerská 
firma REMS. K nahlédnutí bylo 
i pracoviště pro výuku oborů 
Opravář zemědělských stojů                                 
a Strojník silničních strojů. 
Uchazeči o tyto obory si také 
mohli vyzkoušet naší novou 
strojní techniku – smykový na-
kladač a kompaktní rypadlo.         
K prohlédnutí tu byl také kolo-
vý nakladač, který nám pro tuto 
akci zapůjčila firma pana Jana 
Kříže – rostlinná a živočišná 
výroba Buk, která spolupracuje                
s naší školou. 

Zájemce o elektro obory jis-

Den otevřených dveří 
vimperské Nerudovky

      Naše škola pořádala v sobo-
tu 10. 11. 2018 „Den otevřených 
dveří“. Návštěvníci měli mož-
nost prohlédnout si školní rádio 
Epigon, vyzkoušet práci televiz-
ních moderátorů, projet se s RC 
modely, prohlédnout si drony                                                  
a mnoho dalšího. Žáci se svý-
mi učiteli předvedli budoucím 
uchazečům o studium svářecí 
simulátor i svařování plame-
nem, zednické, pokrývačské 
a tesařské dílny. K vyzkouše-
ní jsme připravili také virtuální 
realitu, do níž nám partnerská 
firma HELUZ poskytla program 

Žákovské projekty

Na dva dny, 24. a 25. 10. 
2018, opustili žáci školy své 
lavice ve třídách a pracovali                                                                     
na projektech, které pro ně při-
pravili vyučující, v jednom přípa-
dě se jednalo i o ryze žákovský 
projekt. Celkem bylo zpracová-
no 18 projektů, na některých 
z nich se významně podíleli                                                               
i odborníci z firem Rohde & 
Schwarz a SportSoft. Žáci si 
mohli vybírat z velmi bohaté 

nabídky, biologii, fyziku, ro-
botiku, 3D modelování, cizí 
jazyky, výtvarnou výchovu, 
dějepis, matematiku, statisti-
ku, křeslo pro hosta... Výsledky 
své společné dvoudenní čin-
nosti budou žáci prezentovat                                              
20. 12. v dopoledních hodinách 
v sále Městského kulturního 
střediska. 

Mgr. Jan Heřta

Den otevřených dveří

V pátek 16. 11. 2018 v od-
poledních hodinách využili zá-
jemci o studium na naší škole 
možnosti získat informace                 
o průběhu studia na osmiletém 
gymnáziu i všech zaměřeních 
na čtyřletém gymnáziu. Záro-
veň si mohli prohlédnout ško-
lu, navštívit odborné učebny             
a od vyučujících i vedení školy 
získat podrobné informace 
o jednotlivých předmětech                           
a přijímacích zkouškách. Opět 
nabídneme žákům z pátých            
i devátých tříd možnost přípra-
vy na přijímací testy z české-
ho jazyka a matematiky, a to 
ve dnech 21. 2. a 21. 3. 2019, 
vždy od 14:45 hodin.

Je možno podat přihlášku 
na čtyřleté gymnázium, zamě-
ření informační technologie,               
s rozšířenou výukou informa-
tiky po dvou hodinách týdně                  
v každém ročníku. Obsah vý-
uky bude zaměřen na základy 
algoritmizace a programování, 
základy robotiky, 3D grafiku                
a 3D tisk, virtuální realitu, 
administraci průmyslových 
procesů a webové aplikace. 
Navazujme tak na třicetiletou 
tradici výuky programování                                                           
na škole, přičemž předmět 
budou vyučovat odborníci                            
z praxe.

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy

Projekt „Chatbot Karel Klostermann“ 
Dne 2. 11. 2018 se v Měst-

ské knihovně ve Vimperku 
uskutečnila beseda, která            
se nesla v duchu šumavské-
ho spisovatele Karla Kloster-
manna. V jejím úvodu přiblížil 
Václav Sklenář (sdružení Ka-
rel Klostermann – spisovatel 
Šumavy) život Karla Kloster-
manna. Poté žáci vimperské-
ho gymnázia představili svůj 
projekt „Chatbot Karel Klos-
termann“. 

Návštěvníci se dozvěděli 
více o tom, jak vypadá digitál-
ní průvodce, který může mít 
každý ve svém chytrém tele-
fonu. Hlavní myšlenkou celé-
ho projektu je ukázat Šumavu               
v nové, moderní podobě                                                      
a prostřednictvím různých 
funkcí provést uživatele Šu-
mavou a zpříjemnit mu zdejší 
pobyt.

Chatbot doporučí výlety po 
okolí, uživatel se dozví něco 
o historii místa nebo o dalších 

zajímavostech, obdrží také 
zprávu o aktuálním počasí. 
Je možno se přihlásit k odbě-
ru pohledů – každý týden lze              
v mobilu získat novou fotogra-
fii od Jiřího Albrechta.

 V průběhu besedy byla 
také vůbec poprvé předsta-
vena digitální hra „Vimperk                                   
v čase“, která umožní srov-
nat, jak Vimperk vypadal dří-
ve a jak se změnil do dneš-
ních dob. Během projekto-
vých dnů, které se konaly na 
vimperském gymnáziu, žáci 
zpracovali informace o 12 
stanovištích. Na každém sta-
novišti je umístěn plakát s QR 
kódem, po jehož naskenování 
se v aplikaci Messenger na-
čte dobová fotografie s infor-
macemi o historii místa. Hru 
je možno projít jako okruh                                           
a na trase plnit úkoly a hledat 
poklady, nebo jednotlivě na-
vštívit vybraná místa.

Lukáš Rasocha (8. G)

foto archiv VSG

foto archiv VSG

Halloween ve VSG. Foto archiv VSG

Pozvánka na koncert

Pěvecký sbor CANTO při Všeobecném a sportovním 
gymnáziu Vimperk vás srdečně zve na již tradiční adventní 
koncert, který se uskuteční v pátek 21. prosince od 18:30 
hodin v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku. Jako 
host vystoupí Veronika Spiegelová.
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 Nerudovka zahájila praxi v Rohde & Schwarz
V pondělí 5. listopadu zahá-

jili naši žáci druhého ročníku 
oboru Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje první den 
odborného výcviku ve spo-
lečnosti Rohde & Schwarz.           
Po úspěšném otevření elektro 
kroužku „Mladý koumák“ je to 
další bod vzájemné spoluprá-
ce firmy a Střední školy Vim-
perk – Nerudova. 

Naši žáci zde získají mno-
ho velmi důležitých znalostí            
a dovedností pro praxi v obo-
ru. Nejprve budou odborně 
školeni ve školícím a výcvi-
kovém středisku společnosti 
Rohde & Schwarz a následně 
přejdou přímo do provozu, kde 
se budou v průběhu druhého 
pololetí zařazovat do výroby. 
Pracovat budou odděleně na 

jednotlivých pracovištích firmy, 
vždy pod vedením zkušeného 
mentora, který jim bude pře-
dávat své zkušenosti. Jednot-
livá stanoviště budou střídat                                                             
v pravidelných, předem přes-
ně nadefinovaných cyklech, 
aby žáci získali odborné zna-
losti ze všech elektro zaměře-
ní firmy. 

Naše škola má obdobně 
nadefinovaný odborný výcvik                                                        
i v dalších vyučovaných obo-
rech. Chceme tak výuku na-
šich žáků co nejvíce přiblížit 
praxi, protože praktické do-
vednosti jsou zejména pro ře-
meslné obory velmi důležité. 
Žáci zároveň získají kvalitní 
pracovní návyky, což jim po-
může v budoucím zaměstnání.

Mgr. Kateřina Koubová

 Náš tým byl nejlepší!
Vítězem v soutěži „Talent 

pro firmy“ bylo ve čtvrtek              
8. 11. 2018 vyhlášeno druž-
stvo složené ze tří žáků Ne-
rudovky, tedy Střední školy                                                          
a Základní školy Vimperk 
oboru Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje, tří žákyň 
5. třídy Základní školy Smeta-
nova a kapitána týmu, kterým 
byl pan Josef Krýcha ze spo-
lečnosti Rohde & Schwarz. 

V letošním ročníku sou-
těžilo celkem 12 týmů                                      
(9 z Jihočeského kraje                                   
a 3 z Bavorska). „V takto ve-
liké konkurenci obstálo naše 
družstvo na jedničku,“ uvedl 
s velkým nadšením mistr od-
borného výcviku střední ško-
ly pan Daniel Tomášek, který 

stál za přípravou programá-
torské části týmu. Cílem bylo 
v časovém limitu sestavit              
a zprovoznit z polytechnic-
ké stavebnice Merkur model 
kabinkové lanovky. Novinkou 
pro letošní rok se stalo pro-
gramování pomocí elektronic-
ké stavebnice BBC micro:bit. 

Nejdůležitější byla spolu-
práce všech členů týmu. Da-
niel Tomášek dále řekl „Náš 
tým se zodpovědně připravo-
val na několika společných 
setkáních, což se skutečně 
vyplatilo.“  Vítězné družstvo 
postoupilo do celorepubliko-
vého kola, které se bude ko-
nat na jaře roku 2019 v Praze.

Mgr. Kateřina Koubová

tě zaujala instalace energeticky 
nezávislých domů, tzv. ostrov-
ních systémů. Kromě toho byla 
otevřena i naše elektro učebna 
měření, která byla vybavena          
ve spolupráci se společností 
Rohde & Schwarz. Zástupci 
této naší partnerské firmy byli 
se svou prezentací přítomni               
i na Dni otevřených dveří. 

Zpřístupněno bylo i sportov-
ní zázemí a vybavení školy, kde 
byla pro návštěvníky připrave-
na metaná, ping-pong, ricoche-
tový kurt či posilovna. Budoucí 
kadeřníci mohli navštívit školní 
kadeřnictví v Nádražní ulici 236 
ve Vimperku. Již tradičně naši 
žáci oboru Kuchař – číšník, vý-
živový poradce pod odborným 
vedením pana Olaha a paní 
Kabíčkové připravili v restau-

raci „Sv. Rafael“ ve Vimperku 
tradiční svatomartinské menu. 
Zájem byl stejně jako minulý rok 
veliký a jsme rádi, že se naše 
restaurace dostala do povědo-
mí nejen vimperských obyvatel.

Den otevřených dveří pro-
bíhal také na pracovišti v Pra-
chaticích. V kosmetickém a ka-
deřnickém salonu se mohli ná-
vštěvníci nechat nalíčit, upravit 
si vlasy či vyzkoušet masáž ru-
kou.Naše žákyně zde předvá-
děly denní, večerní a extrava-
gantní líčení a přípravu denních 
i společenských účesů. Naši 
žáci oboru Kuchař – číšník, 
výživový poradce připravili pro 
příchozí ukázku zdobení hnětý-
nek, ale také několik způsobů 
prostření slavnostní tabule. 

Mgr. Kateřina Koubová

 Prezentace a školení firmy KORADO, a. s.

13. 11. 2018 proběhlo škole-
ní spojené s prezentací firmy 
KORADO, a. s., v naší školící 
učebně instalatérů. Škole-
ní bylo tematicky zaměřeno         
na představení výrobků naše-
ho největšího výrobce radiá-
torů, designových otopných 
těles, trubkových (koupel-
nových) těles a konvektorů. 
Tohoto školení se zúčastnili 
žáci všech tří ročníků oboru 
Instalatér a učitelé odborných 
předmětů a odborného výcvi-
ku tohoto oboru. 

Cílem bylo seznámit žáky                                                  

s výrobním programem firmy 
a se všemi produkty, se kte-
rými se mohou setkat v praxi. 
Žáci získali základní přehled 
o jednotlivých otopných těle-
sech, jejich typech, rozdílech 
v jejich konstrukci a provede-
ní. Seznámili se i s postupy 
montáže a osazení těchto 
výrobků.

S firmou KORADO, a. s., 
byla dohodnuta exkurze                          
do jejího výrobního závodu, 
která se uskuteční na přelo-
mu března a dubna roku 2019.

Ing. Petr Žuravský
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Základní škola
T. G. Masaryka

Naše republika stoletá

Ve třídě je nám většinou           
7 nebo 8 let a naší republice 
je již 100 let. Navlékali jsme 
na bavlnky těstoviny a medové 
kroužky, tak už si dovedeme 
představit, o kolik let je ta naše 
republika starší než my. I my 
jsme toho za těch pár let hodně 
zažili, a co teprve naše repub-
lika? Prožila toho už opravdu 
hodně! O některých událostech 
jsme si četli a dívali se na filmy. 

Díky společné práci ve skupi-
nách se z nás stali odborníci 
na český státní znak, vlajku           
a hymnu. I když narozeninová 
oslava naší republiky byla bez 
dortu a dárků, byla sladká zá-
bavou a bohatá nově získanými 
vědomostmi.

Žáci druhých ročníků, 
Mgr. Lenka Kohoutová, 
Mgr. Martina Mondlová

Ekologická pohádka ,,O vodníčkovi“

Mezi stále žádané návštěv-
níky naší družiny patří Divadlo 
z bedny pana Pohody. Zaví-
talo k nám v pondělí 22. října                        
s ekologickou pohádkou                                             
,,O vodníčkovi“.

K vodníkovi jménem Vrbička 
přijel žabák Kvak, který se vrá-
til z dovolené a dostal nápad, 
že udělá u malého vesnické-
ho rybníka hotely, restaurace, 

půjčovny lodí a koupaliště, ale 
způsobil jen nepořádek. Zvířát-
ka však nad žabákem vyzrála 
a on si své rozhodnutí brzy 
rozmyslel.

  Pohádka byla zaměřena     
na třídění odpadu, děti si zahrá-
ly zvířátka a naučily se novou 
písničku.  

Lenka Malíková

Vimperské noviny 12/2018

Florbalové turnaje

Začátkem listopadu se v tě-
locvičně naší školy uskutečnily 
dva turnaje ve florbalu. Nejdří-
ve se uskutečnilo okrskové kolo 
turnaje žáků 6. - 7. tříd. Mezi 
pěti přihlášenými školami vim-
perského okrsku si nejlépe vedl 
tým pořádající školy ZŠ Sme-
tanova Vimperk a společně                        
s týmem ZŠ Zdíkov, který skon-
čil druhý, si vybojoval postup 
do okresního kola této soutě-

že. Další pořadí: 3. ZŠ Vacov,                                                                 
4. ZŠ Volary 5. ZŠ TGM Vim-
perk. O týden později se na 
stejném místě konalo okres-
ní kolo této soutěže. V něm 
si opět nejlépe vedli žáci ZŠ 
Smetanova Vimperk a zajis-
tili si tak postup do krajského 
kola. Druhý skončil tým ZŠ 
Zlatá stezka Prachatice, třetí 
ZŠ Zdíkov a čtvrté místo ob-
sadil tým ZŠ Netolice. O tento 
úspěch se zasloužili: J. Pauch, 
Š. Kouřim, D. Kouřim, A. Sed-
láček, M. Matheisl, P. Wolf,                                                     
J. Uhlík, S. Schettini a R. Ju-
řík. Děkuji jmenovaným žákům 
za výbornou reprezentaci školy                  
a přeji hodně úspěchů v dalších 
soutěžích.

Mgr. Jan Líkař

Talenty pro firmy 

Krajského kola soutěž 
Talenty pro firmy jsme se 
zúčastnili poprvé. S firmou 
Rohde-Schwarz Vimperk 
spolupracujeme na projek-
tu MatemaTech. Další spo-
jovací článek jsme objevili                               
v soutěži Talenty pro firmy. Ke 
spolupráci jsme přizvali další-
ho partnera – Střední školu                                               
a Základní školu Vimperk (Ne-
rudovka). Vznikl skvělý tým 
třech žákyň naší školy – Anna 
Štefflová, Klára Fričová a Iva 
Vozobulová, třech studentů 
Střední školy a Základní školy 
Vimperk  –  Petr Buriánek, Fi-
lip Müller a David Vinter. Kapi-
tánem týmu se stal ing. Josef 
Krýcha ze společnosti Rohde-
-Schwarz. Cílem soutěže bylo 
podle dosti složitého návodu 
sestavit funkční maketu lanov-
ky – dopravníku ze stavebnice 
Merkur, který studenti museli 

naprogramovat mikropočíta-
čem BBC micro:bit (tuto infor-
maci se dozvěděli účastníci 
měsíc před soutěží). Na ce-
lém úkolu soutěžící intenzivně 
pracovali tři hodiny. I když se 
celý tým pečlivě připravoval, 
na vítězství jsme si netrou-
fali pomyslet, neboť náš tým 
byl jediným jihočeským no-
váčkem v soutěži (soutěžilo 
devět týmů z Jihočeského 
kraje a tři týmy z Bavorska).  
Podařilo se! Nejlepší tým                                                          
v krajském kole soutěže je náš 
tým z Vimperka! Přeju hodně 
štěstí v kole republikovém! 
Firmě Rohde-Schwarz děkuji                                                                
za finanční podporu naší účas-
ti v této soutěži. A žáci z 5. A 
ať si užijí výlet do Techmanie                                       
v Plzni (odměna, kterou děv-
čata pro třídu vyhrála).

Mgr. Jana Doležalová
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Základní umělecká 
škola

Ze života ZUŠ Vimperk 
V září jsme zahájili po-

prázdninovou výuku opět                          
v počtu „plného stavu“, tj. 400 
žáků. Vyučujeme i nadále      
ve všech oborech vzdělávání, 
tzn. v hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně-drama-
tickém. Výuku zabezpečuje 
22 pedagogických pracov-
níků. Vyučujeme tradičně                      
i na dvou detašovaných praco-
vištích, která máme ve Čkyni 
a ve Vacově.  

V říjnu zahájili dvouleté stu-
dium naši nejstarší, studenti 
Akademie umění a kultury, 
vzdělávání III. věku Vimperk. 
Celkem nastoupilo 65 lidí             
ve věku 55+ a obsadilo                                                     
81 míst ve všech oborech 
vzdělávání. Jejich výuku za-
jišťuje 15 lektorů, všichni z řad 
našich pedagogů.

I listopad přinesl něco no-
vého. Tím nejhlavnějším byl 
první koncert v našem zbrusu 
novém rekonstruovaném kon-
certním sále. V něm sice ještě 
chybí doladit poslední detaily, 
jako je výzdoba stěn, ale jinak 
je již připraven na umělecká 
vystoupení našich žáků. Vě-
řím, že jsme vytvořili pro účin-
kující i posluchače důstojný                                                
a reprezentativní prostor.

A co čeká naši školu v pro-
sinci? Adventní doba bývá 
zpříjemňována koncer ty, 
představeními a podobnými 
akcemi. Samozřejmě, že se 
v tomto předvánočním čase 
představí i naši žáci. Hudeb-
níci budou mít celkem 4 veřej-
né samostatné koncerty, další 
pak uspořádáme pro klienty 
LDN ve Vimperku. Tanečníci 
s výtvarníky si připravili pořad, 
který se uskuteční v MěKS 
Vimperk. Žáci literárně-dra-
matického oboru nebudou 
chybět v tradiční čertovské 
pohádce společně s dalšími 
vimperskými divadelníky či při 
živém betlému. A jistě si již ni-
kdo nedokáže představit vyvr-
cholení vimperského adventu 
bez dechového orchestru. Ten 
má za sebou velice náročnou, 
ale velmi úspěšnou sezonu 
a připravil i pro letošní rok 
mnoho nového. Po loňském 
úspěchu se uskuteční před 
nedělním koncertem i sobotní 
generální zkouška. Koncerto-
vat budou členové orchestru                                                  
i v pátek, neboť představí 

vánoční program pro žáky 
některých škol. Kromě akcí, 
které přímo pořádáme, budou 
naši žáci účinkovat i jinde, 
bude toho opravdu hodně. 
Věřím, že si vyberete z naší 
bohaté nabídky a navštívíte 
některé akce. Srdečně všech-
ny zvu! Kromě vystoupení na-
šich žáků ještě připravujeme 
tradiční stolní kalendář decho-
vého orchestru a dále i velký 
nástěnný kalendář výtvarného 
oboru. Oba budou nádherné 
a zakoupíte je při akcích naší 
školy, případně ve škole.

Závěrem mi dovolte, abych 
poděkoval všem kolegům, žá-
kům a jejich rodičům za spo-
lupráci a popřál do roku 2019 
vše dobré nejen jim, ale i vám.

Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Zveme vás:

6. 12. 
Mikulášský koncert ve Vacově
17:00 hodin, obecní sál

10. 12. 
Předvánoční koncert
18:00 hodin, koncertní sál 
ZUŠ

12. 12. 
Od dušiček po Štědrý den, 
program tanečního a výtvar-
ného oboru
16:30 hodin, MěKS Vimperk, 
předprodej od 28. 11. v ZUŠ

13. 12. 
Předvánoční koncert
18:00 hodin, koncertní sál 
ZUŠ

17. 12. 
Předvánoční koncert
17:30 hodin, Synagoga                    
ve Čkyni

22. 12. 
Veřejná generální zkouška 
dechového orchestru
15:00 hodin, KD Cihelna Vim-
perk, předprodej od 30. 11.            
v 15:00 hodin v ZUŠ

23. 12. 
Adventní koncert dechového 
orchestru
15:00 hodin, KD Cihelna Vim-
perk, předprodej od 31. 11.            
v 15:00 hodin v ZUŠ

foto Pavel Vališ



   

Kouzelný čas ve školce 

Podzim zahalil přírodu do ba-
rev a venku se nám ochladilo, 
ale to nás neodradilo od pod-
zimních radovánek. V říjnu 
jsme si připomněli různé svát-
ky – 100. výročí vzniku repub-
liky, Halloween i dušičky. Před 
vchodem do školky v Mírové 
ulici se nám rozsvítilo několik 
dýní, chodbu zdobili různí ne-
topýři nebo duchové, které vy-
tvořily děti z 2. třídy společně 
se svými rodiči. A ani v listopa-
du v naší školce nezahálíme. 
Tentokrát se o barevnou „dra-
čí“ výzdobu školky postarali 
prvňáčci se svými nejbližšími. 
Všem, kteří se do výzdoby za-
pojili, moc děkujeme. Třeťáci                                                      
z MŠ Klostermannova pro 
změnu navštívili SEV NP Šu-
mava Vimperk, kde pro ně byl 
připraven výukový program 
„Podzimní radovánky“. Před-
školáci se v rámci projektu 
„Tajemství šumavských skřít-
ků“ naučili rozlišovat stromy          
a keře, které všude kolem nás 
rostou. Doma si děti vyrobily 
dráčky, které pak využily nejen 
při různých činnostech ve škol-
ce, ale i venku. Zasoutěžily                           
si s nimi a vyzkoušely si, zda 
jim draci venku létají. Nakonec 

dostaly za svou snahu sladkou 
odměnu. V listopadu připravi-
la paní učitelka Procházková 
vystoupení dětí ze 3. třídy MŠ 
Mírová v kavárně Ve Skále. 
Společně tak představily její 
první zpěvník „Já se na svět 
dívám a přitom si zpívám!“. 
Paní učitelce přejeme mnoho 
dalších hudebních nápadů. 
Naše školka ve spolupráci                                            
s organizací Portus Pracha-
tice, o. p. s., uspořádala pro 
rodiče seminář o moderních 
technologiích ve vztahu k dě-
tem s názvem „Virtuální svět“. 
Tímto děkujeme panu Ing. Pe-
tru Šmídovi za jeho čas a zají-
mavé informace. Zima už klepe 
na vrata a nás čeká ve škol-
ce ten nejkrásnější čas. Jako 
každý rok společně s dětmi                    
a jejich rodiči za zpěvu vánoč-
ních písní rozsvítíme na školní 
zahradě vánoční stromeček, 
a tím přivítáme nadcházející 
advent. Kouzelný čas, kdy by-
chom se měli všichni zastavit, 
zpomalit, možná se ohlédnout 
trochu zpět a užít si předvánoč-
ní čas v klidu a pohodě. Všem 
vám přejeme krásné Vánoce          
a úspěšný rok 2019. 

Bc. Jaroslava Kolářová
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      Mateřská škola 
      Klostermannova

Skauti na Boubíně 

Každoročně si vimperští 
skauti připomínají 17. listopad                      
a s ním spojené události, kte-
ré mimo jiné byly počátkem 
obnovy skautské organizace 

v Čechách, výšlapem na Bou-
bín. Přestože v  údolí bylo po-
měrně teplo, na vrcholu řádila 
fujavice a chlad. Jenže skauty 
mráz nespálí.

foto Kuky
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DS Bouček, DS Damián a přátelé
srdečně zvou na obnovenou 

predmiéru čertovské pohádky

NEPOVEDENÝ ČERT

MěKS Vimperk

5. 12. 2018
od 17:00 hodin

Pohádka je nastudovaná k 20. výročí vzniku 
divadelního spolku Bouček a jako vzpomínka 

na autora scénáře Zdeňka Škopka.

Těšíme se na Vás.

................................................................................

Vimperské
pekloúterý 

4. 12. 2018 
nám. Svobody 8 
(stará radnice)

„certovská odmena“ pro každéhoˇ ˇ
Pekelné informace:  388 402 230

a zavrou (možná) v 19 hodˇ
ˇBrány pekelné se otevrou v 16 hod

Srdečně Vás zveme  
na tradiční vánoční koncert 
POHODA live  

 a dětského sboru  
pod vedením Jaroslava Fafejty 

 
Účinkují: 

 

POHODA Live 
Jiřina Říhová  zpěv 

                            Jiří Rohlík  zpěv, saxofon 
                       Dušan Říha  akustická kytara 

 
Hosté: 

 
                          Alena Podzimková  zpěv 
                       Eva Zelenková  housle, zpěv 
                            Karel Śkvrna  klávesy 
                        Tomáš Říha  basová kytara 
                   Stanislav Ščuka  percuse-cajon 

Dětský sbor pod vedením sbormistra  Jaroslava Fafejty 
                                                 Jana Zíková  Klavírní doprovod 

Večerem bude provázet Roman Hajník 
 

Hotel ZLATÁ HVĚZDA Vimperk 
6. prosince 2018, začátek 18:00 hodin 
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1. 12.

so

8:00

1. 12.

so

9:00

1. 12.

so

16:30

5. 12.

st

17:00 

7. 12.

pá

19:00

3. 12.

po

17:00

9. 12.

ne

15:30

4. 12.

út

16:00

9. 12.

ne

19:00

5. 12.

st

16:00

11. 12.

út

20:00

VÁNOČNÍ  TRHY

 
  

ADVENTNÍ 
ŘEMESLNÝ TRH,
8. VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ 
BAZAR
 

ZVONKOVÝ 
PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

ZAPOMENUTÝ ČERT
scénář Zdeněk Škopek, režie František Suchý, Jarmila 
Kůsová, hraje DS Bouček a přátelé

MAGICKÉ OSMIČKY 
ČESKÝCH DĚJIN - MNICHOV 1938 
Přednáší PhDr. Ladislav Čepička.
vstupné dobrovolné

20 LET DIVADELNÍHO 
SPOLKU BOUČEK
vernisáž výstavy

 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 
ZŠ TGM

VIMPERSKÉ PEKLO

4TET 2018 
Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár
vstupenky bowling bar KD Cihelna a ticketportál, 
cena 590 a 550 Kč

MIKULÁŠ NA LEDĚ 
Setkání Mikuláše, čerta a anděla s dětmi, 
které připravili žáci 9.B ZŠ ZGM. 

AŽ PŘIJDE VÁLKA
dokumentární, Česko / Chorvatsko, 2018, 76 min
režie Jan Gebert

Rožmberská a Kaplířova ul.

od ZŠ TGM na náměstí Svobody

MěKS

před ZŠ TGM

KULTURNÍ PŘEHLED16 

Kavárna Ve Skále

MěKS–Kino Šumava

KD Cihelna

MěKS

MěKS

stará radnice

zimní stadion

6. 12.

čt

18:00

POHODA LIVE 
Tradiční vánoční koncert Pohoda Live a dětského sboru 
pod vedením Jaroslava Fafejty.

Zlatá hvězda

10. 12.

po

18:00

ŘEKNEME VÁM, 
CO MY O PENĚZÍCH 
VÍME A VY MOŽNÁ NE 
Zábavná beseda a posezení s žáky ZŠ Smetanova Vimperk.
vstupné dobrovolné

Kavárna Ve Skále

12. 12.

st

17:00

RENDEZ-VOUS 
PŘEDVÁNOČNÍ
Tradiční setkání čtenářů a návštěvníků knihovny 
v čase adventním. 
  

knihovna

4. 12.

út

20:00

3 DNY 
V QUIBERONU 
drama, Německo / Rakousko / Francie, 2018, 115 min
režie Emily Atef

MěKS–Kino Šumava

12. 12.

st

16:30

OD DUŠIČEK 
PO ŠTĚDRÝ DEN 
Program žáků tanečního a výtvarného oboru.
předprodej v ZUŠ 

MěKS
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12. 12.

st

18:00

13. 12.

čt

19:00

16. 12.

ne

17:00

22. 12.

so 

15:00 

25. 12.

út

20:00

18. 12.

út

20:00

26. 12.

st

13:33

19. a 

20. 12.

od

17:00

26. 12.

st

19:00

21. 12.

pá

18:30

31. 12.

po

ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY

 
  

P. AMMENDOLA: 
NA VÁNOCE BUDU GAY...! 
Zdědit výnosný řetězec pizzerií v hodnotě 16 milionů dolarů? 
Jedinečná šance zajistit si skvělou budoucnost! 
A stačí tak málo... stát se na Vánoce gayem!
divadelní představení

VIMPERSKÝ BETLÉM 
S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
Betlémský příběh pod vimperskou zvonicí 
v podání DS Bouček a přátel.

ADVENTNÍ KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU 
ZUŠ VIMPERK
veřejná generální zkouška
předprodej v ZUŠ, vstupné 50 Kč, do 15 let zdarma

JÁ, MARIA CALLAS 
dokumentární, Francie, 2017, 113 min
režie Tom Volf  
  

KIBERA: 
PŘÍBĚH SLUMU
dokumentární, Česko, 2018, 90 min
režie Martin Páv 

ZIMNÍ OTUŽOVÁNÍ 
NA VODNÍKU

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
ŽÁKŮ ZŠ SMETANOVA
Vystoupení žáků základní školy v nejrůznějších oblastech 
od sportu přes hudbu a divadlo až po cizí jazyky. 

JIŘÍ STIVÍN A HOSTÉ 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SOUBORU CANTO 
Jako host vystoupí Veronika Spiegelová.  

SILVESTROVSKÉ 
JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ
XIX. ročník tradičních jízd tradičních vlaků letos                  
na téma narozeninový vlak. Jízdní řád a tarif
uveden na internetu nebo plakátech.

MěKS

náměstí Svobody areál Vodník

MěKS–Kino Šumava

Vimperk, Kubova Huť

KD Cihelna

MěKS

náměstíčko „U Jelena“

MěKS

farní kostel

23. 12.

ne

15:00

ADVENTNÍ KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU 
ZUŠ VIMPERK 
předprodej v ZUŠ, vstupné 100 Kč, do 15 let zdarma 

KD Cihelna

29. 12.

so

15:00

RETRO 80´S PARTY 
aneb deváté povánoční cvičkování
vstupné 330 Kč, počet míst omezen

MěKS

22. 2.

pá

20:00

PLES MĚSTA 
VIMPERKA
 
  

Zlatá hvězda

19. 12.

st

19:00

PŘEDVÁNOČNÍ 
ZASTAVENÍ U VĚČNÉHO PŘÍBĚHU 
Za hudebního doprovodu kytaristy Jiřího F. Zimerhanzla 
a zpěvu Veroniky Jakšové, čtené slovo Monika Fouňová.
vstupné dobrovolné

Kavárna Ve Skále

1. 1.

út

18:00

NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ
 

parkoviště před 
gymnáziem

MěKS–Kino Šumava
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KINO
3 DNY V QUIBERONU (4. 12.)

Pro generace diváků je Romy Schneider naplněním romantického 
snu – noblesní císařovnou Sissi. Do francouzského letoviska Quiberon 
přijíždí ale jako zlomená žena, herečka na soumraku kariéry, matka, 
která se marně snaží navázat vztah k vlastnímu dítěti, osobnost výrazně 
rozkolísaná sklony k alkoholismu a depresím. V melancholických 
kulisách přímořského střediska má podstoupit pomyslné vzkříšení, 
jehož součástí je vedle ozdravných procedur i rozsáhlé interview, 
které přijíždí udělat novinář německého deníku Stern Michael Jürgs 
a zdokumentovat fotograf Robert Lebeck, Romyina dávná známost. 
Film Emily Atef je hluboce působivým a dojemným portrétem výrazné 
osobnosti.

.KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU (18. 12.)
Kibera je jeden z největších slumů v Africe. Nachází se v Nairobi, 

hlavním městě Keni. Dokument  ukazuje ty, kteří se rozhodli slum pře-
tvořit v lepší místo: Umělci ze skupiny Maasai Mbili se svým umění snaží 
dát místu identitu a lidem pocit, že vědí, kam patří. Učitelka Benta, která 
je HIV pozitivní, ve svém domě založila školku pro děti z HIV pozitivních 
rodin, aby jim pomohla vyrovnat se se stigmatizací, které čelí v životě. 
Vypravěčem filmu je Don – mladý fotograf, který strávil celý život ve slu-
mu. Svými fotografiemi se snaží dokázat, že Kibera je především místo 
s velkým potenciálem, plné kreativních jedinců, kteří se naučili prostředí 
slumu využít na maximum, usilovat o lepší budoucnost a hájit tak svoje 
práva. Jsou to právě oni, kteří nahrazují chybějící služby a činí tak místo 
pro své sousedy lépe obyvatelným. Kibera: Příběh slumu sleduje, jak 
tento neformální systém funguje a je-li možné jej udržet, i když přijde 
do konfliktu s formálním – během frekventovaných politických nepokojů. 

.AŽ PŘIJDE VÁLKA (11. 12.)
Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera 

– žije s rodiči, má hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný 
život je ale jinde – v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě 
stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je 
nechává podřizovat drsným pravidlům, jež spíše než vojenský výcvik 
připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová 
organizace má budoucnost. Je odhodlán uniformu jednou odložit a se 
svou vizí oslovit celou společnost – a stát se velkým politikem.
 

.JÁ, MARIA CALLAS (25. 12.)
Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně 

všech dob Maria Callas svůj příběh – a to vlastními slovy. Výjimečný 
dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen z dosud 
neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, 
osobní korespondence i vzácných zákulisních scén. Skrze ně snímek 
Toma Volfa odhaluje podstatu výjimečné ženy, která se ze skromných 
začátků v New Yorku stala zbožňovanou mezinárodní superstar. Ne-
chybí ani intimní vhled do jejích obav, strachů a depresí: Callasovou 
tu slyšíme mluvit o umění, rodině, ale i milostné zradě. Maria Callas: 
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BoxClub Vimperk 
(TJ Šumavan Vimperk)

BoxClub Vimperk má již                
za sebou jeden vítězný 
zápas, o který se zasloužil 
náš svěřenec Pavel Jeníček 
v souboji s rohovníkem                                                              
z SKB Samson České 
Budějovice. Boxoval 20. 10.                                 
v Třeboni ve váhové kategorii 
do 75 kg (muži) na 3 kola po                                                                                             
3 minutách. Zápas od prvního 
kola ovládl Pavel skvělým 
pohybem v ringu a přesnými 
údery, hlavně ze zadní ruky, 

kterými si udržel od soupeře 
bodový náskok a zaslouženě 
zvítězil. 

Od 1. 1. 2019 začínáme                      
s celoročním náborem zá-
jemců a zájemkyň od 6 let                      
o klasický box. Tréninky jsou 
v budově TKB v ulici Nad 
Stadiónem 199 ve Vimperku,                    
v úterý a ve čtvrtek, od 16:30 
do 17:30 děti a od 18:00 do 
19:30 hodin dorost a dospělí. 

Za BC Vimperk Filip Černý

Nové expozice Muzea Vimperska VIII
Dosud jsme s budoucím 

návštěvníkem expozic Muzea 
Vimperska procházeli míst-
nostmi, ze kterých na nás do-
slova dýchala historie. Od vzni-
ku vimperské větve Zlaté stez-
ky jsme se dostali až k různým 
aspektům života na Šumavě      
na přelomu 19. a 20. století. Ale 
ve sbírkách muzea se čím dál 
více začínají objevovat artefak-
ty, které jsou dokladem doby, 
jež byla mnohými z nás žitá                                                     
a připadá nám relativně nedáv-
ná. Pro nastupující generace 
se však zdá stejně vzdálená, 
jako nám se zdá vzdálené tře-
ba zmíněné 19. století. Úkolem 
muzea je tak reflektovat i toto 
mladší období a v expozici, 
kterou si dnes představíme,               
se zaměříme na proměnu Šu-
mavy ve 20. století s důrazem 
na události poválečné.

Právě proto, že se jedná             
o téma stále zapsané v lidské 
paměti, lze k němu v muzeu při-
stoupit odlišně než k předcho-
zím tématům. Ztráta Šumavy, 
proměna skladby obyvatelstva, 
vysídlení a následná rozsáhlá 
migrace obyvatelstva do po-
hraničí, uzavření hranic či vznik 
vojenských prostorů – to jsou 
všechno mementa, se kterými 
se návštěvník šumavských hor 
potkává na každém kroku. Dů-
ležité jsou také dějinné předpo-
klady a cesty, kterými k zásadní 
proměně Šumavy došlo.

Stejně jako u jiných expozic 
nepracujeme jen s vitrínami                                            
a artefakty, ale také s roz-
sáhlou grafikou, architekturou 
interiéru a s mnohými další-
mi detaily. Místem poznávání                                
a prezentace jsou tak pro nás  
i samotné stěny a podlahy míst-
nosti. Tato expozice je tudíž vý-

tvarně uchopenou připomínkou 
rozdílů, které se projevovaly 
ve Vimperku (bývalém okres-
ním městě, jednom z center 
šumavského průmyslu a sídle 
velké vojenské posádky), a ve 
vyprázdněných horách, ladech 
i v zaniklých vesnicích. V míst-
nosti na nás bude působit kon-
trast živého města, odrážející-
ho průmyslové a kulturní ambi-
ce minulého režimu, a kontrast 
střežené hranice. Muzejní sbír-
ky doplní tento dojem četnými 
artefakty – fotografiemi, letáky, 
plakáty, ale také uměleckými 
díly plně zabarvenými dobo-
vými požadavky a mnohými 
dalšími.

Můžeme také prozradit,         
že ve spolupráci s archeo-
logickým pracovištěm NPÚ                      
v Českých Budějovicích                                          
a za laskavého svolení Ná-
rodního parku Šumava mohli 
zaměstnanci muzea vyrazit 
provést po dlouhé době povr-
chovou archeologickou pro-
spekci ve vybraných zaniklých 
šumavských sídlech. Ostatně, 
sběr předmětů v regionu mu-
zea je jedním z hlavních po-
slání muzejníků! O výsledcích 
průzkumů i výtvarném řešení 
expozice se budete moci pře-
svědčit v roce 2021.

V dalším díle se i nadále bu-
deme zabývat dobou nedávno 
minulou, na řadu přijde každo-
denní život ve Vimperku. S tím-
to tématem nám navíc budete 
pomoci i vy, čtenáři těchto řád-
ků! Více v příštím díle našeho 
seriálu.

Autory představené expozi-
ce jsou Vojtěch Brož a Lucie 
Galusová

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk

Vodník připraven na zimní sezónu
Rachotem křovinořezů                

a pil ožil v neděli 4. listopadu 
v dopoledních hodinách vim-
perský sportovní areál Vodník. 
Šedesát brigádníků mladší                                                               
i starší generace z Fischer 
Ski klubu Šumava a Bike klu-
bu Vimperk zde prováděla 
generální úklid před nastáva-
jící zimní lyžařskou sezonou. 
Ani chladné a mlhavé počasí 
s kapkami deště je neodradilo 
od pracovního nadšení. Byly 
odstraněny nálety a suché 

stromy, posekána a vyhrabá-
na suchá tráva, listí a větve.      
V průběhu brigády byla v přile-
hlém lesním úseku vybudová-
na 400 metrů dlouhá singl-
tracková trať, která přispěje 
ke zkvalitnění přípravy bikerů 
vimperského týmu Česká 
spořitelna Junior Specialized. 
Sečteno a podtrženo, vod-
nické tratě jsou dobře přip-
raveny na zimní sezonu.

Jaroslav Pomezný

foto Petr Marek



Vimperské noviny 12/2018SPORT20

Program zimního stadionu 
prosinec 2018

Veřejné bruslení:

02.12. neděle 14:15 - 15:45 
09.12. neděle 14:00 - 15:30 
15.12. sobota 14:00 - 15:30 
16.12. neděle 14:00 - 15:30 
23.12. neděle 14:00 - 15:30 
24.12. pondělí 14:00 - 15:30 
25.12. úterý 10:30 - 12:00 + 14:00 - 15:30 
26.12. středa 10:30 - 12:00 + 14:00 - 15:30 
28.12. pátek 10:30 - 12:00 + 14:00 - 15:30 
30.12. neděle 14:00 - 15:30  
01.12. pondělí 14:00 - 15:30   
01.01. úterý 14:00 - 15:30 1  
02.01. středa 14:00 - 15:30 
 
Lední hokej

01.12. sobota 8:00 turnaj cyklistů Veselí
02.12. neděle 10:30 HC Vimperk -  Písek, Střelci JH
   4. třída
02.12. neděle 17:00 HC Vimperk -  Milevsko
   muži - mistrovský
15.12. sobota 10:30 HC Vimperk -  Wolwes Pilsen
   mladší žáci
22.12. sobota 8:45 HC Vimperk -  Veselí, Strakonice
   2. třída
22.12. sobota 12:30 HC Vimperk -  Č. Krumlov, Soběslav
   4. třída
22.12. sobota 17:00 HC Vimperk -  Humpolec
   muži - mistrovský
27.12. čtvrtek 9:00 turnaj 4. třída
29.12. sobota 9:00 turnaj 2. třída
 
Škola bruslení

5.12. středa 16:00
9.12. neděle 16:00
12.12. středa 15:45
15.12. sobota 12:45
19.12. středa 15:45

22.12. sobota 7:30
26.12 středa 16:00
30.12. neděle 12:45
2.1. středa 15:45

   
Metaná

08.12. sobota 08:00 - 16:00 MS ČR družstva
09.12. neděle 08:00 - 13:00 MS ČR jednotlivci

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

Krajský přebor družstev 17. 11. 2018
Krajský přebor družstev 

2018 Jihočeského kraje                   
a Kraje Vysočina ve sportov-
ní gymnastice žen uspořádala                                                          
z pověření ČGF – KSK Jiho-
českého kraje a Kraje Vyso-
čina Tělovýchovná jednota 
Spartak Trhové Sviny ve spolu-
práci s oddílem Merkur České 
Budějovice. Ve sportovní hale 
v Trhových Svinech soupeřilo 
o titul přeborník kraje celkem 
24 družstev. Za Vimperk bo-
jovala hned dvě družstva.                           
Ve družstvu A startovala Anna 
Kotrlíková, Lucie Hermanová, 
Adriana Košnarová a Kateřina 
Horová. Velice dobře si vedla 
zejména Lucie Hermanová, 
která získala za čtyři nářadí 
celkem 35,763 bodů. Pro druž-
stvo A byl tento závod prvním 
podzimním, a tak se děvčata 

teprve „rozkoukávala“ v novém 
závodním programu. Z katego-
rie III. ligy si přivezla 6. místo. 

Družstvo B zastupovala 
Barbora a Lucie Zdeňková, 
Jitka Pelešková, Kristýna Nie-
dobová a Sára Pulcová. Jejich 
zkušenosti z předchozích zá-
vodů jim příliš nepomohly. Vy-
padalo to, že děvčata „neunes-
la tíhu okamžiku“ a na prvním 
nářadí – kladině – pokazila, 
co se dalo. Celkem šest pádů 
se nedalo už ničím zachránit,                                 
a i když ostatní nářadí do-
padla lépe, stačilo to pouze na                                 
7. místo. Tak už to ve sportu 
chodí, ne vždy se všechno po-
daří, ale důležité je vydržet a jít 
s úsměvem dál.  

         Marie Kotlíková, 
Hana Košnarová                                                         

oddíl SG TJ Šumavan, z. s. 

Jindřichohradecká liga 10. 11. 2018
Nejdůležitějším podzim-

ním závodem ve sportovní 
gymnastice žen je krajský 
přebor družstev. V letošním 
roce bude poprvé organizo-
ván podle nového závodního 
programu vydaného Českou 
gymnastickou federací. Pro-
věrkou pro závodnice, tre-
néry i rozhodčí byl přípravný 
závod Jindřichodradecká liga.                                                               
Do sportovní haly se sjelo přes 
130 děvčat a všechna před-
vedla skvělé výkony. Vimperk 
reprezentovalo 9 závodnic                                                 
ve III. lize, která byla tentokrát 
nejpočetněji obsazena.

Postup na krajský přebor 
si vybojovala Barbora Zdeň-
ková, a to hned na všech 
čtyřech nářadích. Její přeskok 
– přemet přes stůl – byl  ohod-
nocen jako šestý nejlepší.

Jitka Pelešková, Sára Pul-
cová a Kristýna Niedobo-
vá se na kraji představí na 
třech nářadích. Svým výko-

nem si zajistila účast na kraji                          
na dvou nářadích Lucie Zdeň-
ková. Šestičlenné družstvo 
doplní ještě Tereza Šimeč-
ková, která bude startovat                                 
na přeskoku.

Daniela Vašicová si vyzá-
vodila účast na přeskoku, ale 
protože se krajského přeboru 
z důvodu jiné akce nemůže 
zúčastnit, zastoupí ji Jitka 
Pelešková.

V Jindřichově Hradci sou-
těžila ještě Silvie Voldřichová 
a nejmladší Šárka Václavíko-
vá. Obě zacvičily lépe, než 
se dalo předpokládat, ale                      
na postup na kraj to zatím 
nestačilo.

Děkuji děvčatům za dobrou 
práci, Kateřině Vrábelové a Ji-
římu Kotlíkovi za pomoc v prů-
běhu celého závodu a Petře 
Vašicové za fotodokumentaci.                                              

Marie Kotlíková 
předsedkyně oddílu SG TJ 

Šumavan Vimperk
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František Talián 
Narodil se 7. 3. 1948 ve vesničce Boubská u Vimperka na 

Šumavě v rodině, která byla v padesátých letech minulého 
století z politických důvodů násilně vystěhována na odlehlou 
samotu, což mělo na jeho dětství a vnímání zásadní vliv.

Ke studiu na gymnáziu nedostal doporučení, proto vystudoval 
strojní průmyslovku v Písku a po maturitě několik let pracoval 
manuálně jako montér. V roce 1968 byl přijat na Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dostudoval v roce 
1974.

Po právnických studiích začal pracovat v legislativním odboru 
Ministerstva zdravotnictví ČSSR, odkud musel z politických 
důvodů odejít. Živil se překládáním knih pro děti, jako topič, 
uklízeč, jako knihovník…

Sametová revoluce znamenala velký obrat v jeho životě. 
Vrátil se k právnické praxi a zasedal v soudním senátu pro 
události 17. listopadu 1989. Stal se prezidentem České sekce 
IBBY – Společnosti přátel knihy pro mládež při UNESCO.

Od listopadu 1989 soukromě podnikal v oboru nakladatelství 
školních učebnic a na rodné Šumavě i v oboru hotelnictví. Mimo 
jiné vydával týdeníky Naše rodina a Učitelské noviny.

V letech 1967–1971 publikoval své verše v měsíčníku Divoké 
víno. Účastnil se na básnickém almanachu Pohledy a výrazně 
časopisecky publikoval. Jeho pořady probíhaly v Poetické 
kavárně Viola, v Mikro(poetickém) fóru, Památníku národního 
písemnictví a na dalších místech až do roku 1977. Od té doby 
až dosud již nepublikoval.

Střídavě žil v Praze a na Šumavě.
Měl syna Tomáše. Zemřel ve čtvrtek 15. listopadu 2018. 

Ticho
Po hlučné cestě světem jsem se na jejím konci naučil 

milovat ticho. Já nevím jak vy, ale já v úplné samotě bez 
zvuků, slyším střídavě svým vnitřním sluchem šumění 
příboje, čiřikání ptáků a tikot hodin.

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA

Ani nevím, kdy jsme se se-
tkali poprvé. Přijel k nám na 
faru. Ve starých manžestrákách                            
a rozepnuté flanelové košili. Po-
třeboval něco ohledně jednoho 
pobořeného křížku. Pak občas 
zajel, seděli jsme nad starými fo-
tografiemi Šumavy, nad štosem 
různých textů. „To vydáme, na-
kladatelství bych měl, mapy také,“ 
říkával. On, majitel několika na-
kladatelství i kartografie. Nevyta-
hoval se. Bylo to jako bych já řekl, 
„to dřevo nařežeme, pilu mám“. 

Naposled jsem byl já u něho. 
Na počátku listopadu. Pozval 
mě, chtěl si popovídat o knihách. 
Blížila se Šumava Litera. Když 
jsem přijel, zrovna obědval. Při-
padal jsem si jak u babičky před 
padesáti lety. Kuchyň se stolem 
uprostřed s plastovým ubrusem, 
na něm talíř s gulášem a novi-
ny. Vlevo starý sporák na dřevo                        
a u něho kbelík s nařezanými pr-
kýnky. Za ním stará kredenc. Ta-

ková ta s proskleným rohem, co 
měla babička a pod oknem gauč. 
Do starého hrnku jsem dostal čaj 
s medem. „Jaroslave, smrt na 
mě takhle kývala, ale ještě si mě 
nevzala“, povídal mi. Mrzelo ho, 
že se nedostane na Šumavu Li-
teru, letí do Egypta. Dal mi knížky, 
ostatní že domluvíme potom. Ne-
domluvíme.

Mám mnoho přátel, kteří                     
s Františkem Taliánem často 
nesouhlasili a lecos mu vytýkali.                                                                       
S mnohými jsem mluvil, když při-
šla zpráva o jeho smrti. A všichni 
dojednoho řekli: „Nesouhlasil 
jsem s ním, ale byl to férovej 
chlap. A hodně udělal. Škoda, že 
odešel.“ A nebyla to jen zdvoři-
lostní fráze.

Františku, přeju ti tam na ne-
besích, aby měli dostatek husté 
prdelačky a pořádně tučný ovar. 
A to kafe si tolik neslaď. A tu knihu 
vydáme.

Jaroslav Pulkrábek

KNIHY FRANTIŠKA TALIÁNA

Během letních měsíců letoš-
ního roku vydalo nakladatelství 
Fortuna postupně tři knihy Fran-
tiška Taliána. Nejprve vyšla pu-
blikace To jsem já, následovala ji 
Opožděná inventura a trojici uza-
vírá kniha Jsem den a Ty jsi noc.

Předkládaná trilogie, ke které 
autor chystal další díly, přiná-
ší autorský výběr z celoživotní 
tvorby Františka Taliána. Zahr-
nuje básně, povídky, soudnič-
ky, šansony, úvahy i epigramy 

a čtyřverší. Ve všech textech 
se snoubí autorova životní zku-
šenost s básnickým přístupem            
k tvorbě jako celku. Jedná se               
o autorovy prvotiny. Dosud je 
publikoval pouze časopisecky,               
a to jen ve svém juvenilním ob-
dobí.

Slavnostní křest proběhl                     
30. srpna v prostorách Galerie 
KARTOGRAFIE za účasti kmot-
rů Jiřího Tušla, Petra Cincibucha               
a Jiřího Žáčka.

JSEM DEN A TY JSI NOC
 kniha básní
Výběr z mnohaleté tvorby autora Františka Taliána dostal název 

podle jedné z nejkrásnějších básní této sbírky.  Verše o lásce, něze, 
studu, ale i stesku, osamělosti a o životě vůbec pronikají vnímavé-
mu čtenáři do nejhlubšího nitra duše a přinášejí mu krásné hřejivé 
uspokojení. Hřejivá jsou i slova Jiřího Žáčka, která knihu doprovázejí.

TO JSEM JÁ
kniha veršů, epigramů, povídek, úvah a soudniček
Publikace má pět částí: Knihu veršů, Knihu epigramů a čtyřverší, 

Knihu povídek, Knihu úvah, Knihu soudniček.
„Obraz v básni Soumrak je překrásný.“ To jsou pochvalná slova                     

na první báseň této publikace, kterými se vyjádřil v roce 1973 Jaroslav 
Seifert v dopise adresovaném Františku Taliánovi (je zařazen v úvodu 
této publikace). Mnoho dalších krásných básnických obrazů najdete 
v první části této publikace nazvané Kniha veršů. Druhá část Kniha 
epigramů a čtyřverší obsahuje vtipné a trefné epigramy. V Knize poví-
dek čtenáře nadchne nádherná kombinace tvůrčí fantazie a prožitých 
událostí. Při čtení Knihy úvah vás někdy ze závěrů autora až zamrazí 
v zádech. Zato v Knize soudniček se občas musíte i pousmát.

OPOŽDĚNÁ INVENTURA
 kniha povídek, úvah, soudniček a šansonů
Publikace má čtyři části: Knihu povídek, Knihu úvah, Knihu soud-

niček a Knihu šansonů. Povídky, úvahy a soudničky s velmi rozmani-
tými náměty přečtete, pokud nejste rušeni, jedním dechem.  K velmi 
poutavému líčení soudních případů v soudničkách jistě přispělo i to, 
že autor je právník a že inspirací k nim mu byly osobní zkušenosti       
z právní praxe. V knize nejdete i nádherné šansony, které přímo vy-
zývají ke svému zhudebnění. V doslovu Jiřího Tušla se pak dozvíte 
něco bližšího o autorovi a jeho přístupu k tvorbě.

Knihy si můžete zakoupit v knihkupectví Vltava 
ve Vimperku u paní Peškové.
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Věra Vávra 
Narodila se 7. 4. 1979 ve Vimperku. Vystudovala místní 

gymnázium a Fakultu humanitních studií UK, obor Německá 
a francouzská filozofie. V současné době na stejné fakultě 
vyučuje a studuje doktorát. Spolu se svou rodinou vede 
vimperskou firmu VAVI a je aktivní ve spolcích Šumava                                                    
na nohou a Vimpersko. Žije střídavě ve Vimperku a v Curychu. 
Je vdaná.

Už skoro tři roky je ve Vim-
perku vidět spolek Vimper-
sko. Co byste o něm řekla          
a co vlastně děláte?

Původně jsme byli jen malá 
neformální skupina lidí. A vlastně 
jsme se dali dohromady hlavně 
proto, abychom spojili znalosti  
a zkušenosti kvůli Vodníku a bi-
atlonovému areálu, který se tam 
chystal. 

Zároveň jsem ale chtěli dělat 
něco pozitivního, co nás osob-
ně i Vimperk posune někam 
dál. Moje maminka měla nápad,                
že bychom mohli začít spojovat 
vimperské podnikatele a vymys-
lela koncept Pohodových sobot 
a nedělí.

A jedna naše členka, Mirka 
Fridrichová Kunešová, zase na-
vrhla, abychom opravili kapličku 
na Brantlově dvoře. 

Jaká je vlastně vaše mo-
tivace pro práci ve spolcích                       
a veřejném prostoru vůbec?

Nemůžu mluvit za svoje kole-
gyně a kolegy z Vimperska. Moje 
důvody pocházejí z osobní zku-
šenosti. Od svých 17 let hodně 
cestuju, vzala jsem si Švýcara 
s českými kořeny, na malý úva-
zek učím na Fakultě humanitních 
studií v Praze a s rodiči, bratrem 
Jirkou a jeho partnerkou máme 
VAVI, které se snažíme rozvíjet. 
Polovina mého života probíhá              
v cizím jazyce, neustále střídám 
různá společenská i kulturní pro-
středí. 

Z první ruky tedy vidím spous-
tu příkladů, třeba v okolí Pra-
hy, v Litomyšli a kolen ní nebo                          
v Curychu, jakou obrovskou 
pozitivní roli mohou hrát spolky                  

a jednotlivci v rozvíjení zemí, 
měst a obcí, ve kterých žijí. To 
mě motivuje a inspiruje, abych     
o něco takového usilovala i tady.

Můžete být konkrétnější? 
Právě proběhla Pohodová   
neděle, poslední se konala  
25. listopadu. Z vnějšího po-
hledu to vypadá, že lidé při-
šli, viděli přehlídky, nakoupili              
u malých stánků. Bavili se 
a bylo jich hodně. Co vlast-
ně vidíte vy, když takovou 
akci organizujete s motivací,                          
o které jste mluvila?

Pohodová neděle nebo Poho-
dová sobota dají opravdu hodně 
práce. Stojí za nimi úsilí hodně 
lidí. A to je dobře. Práce lidi spo-
juje a my se tak spolu navzájem 
poznáváme a pomáháme si. 

Nejde jen o tu podívanou. 
Není to hra. Hlavním tématem 
je malé podnikání ve Vimperku. 

Pohodová sobota a nedě-
le chtějí Vimperákům ukázat,                
že tady podnikat jde. Že záleží 
na prodejci nebo poskytovateli 
jakékoli služby stejně, jako zále-
ží na jeho zákazníkovi. Otevřené 
obchody a plný sál Cihelny nebo 
plný park mají nepochybně pozi-
tivní vliv na Vimperk jako dobré 
místo k životu. A my, Vimperáci, 
se můžeme mít ještě lépe tím, 
že budeme svoje peníze utrácet 
právě tady. Nezáleží na tom, 
jestli je dáme za kafe, malou 
brož na kabát, hodinu cviče-
ní, kus nábytku nebo rovnou                                
za celou střechu. Každou koru-
nou, kterou utratíme ve Vimper-
ku a jeho okolí, rozvíjíme naše 
město. Proto neustále opakuje-
me: „Pomáhej Vimperku. Naku-
puj tu!“

Takže za celou akcí                            
se skrývají nějaké dlouhodo-
bější cíle?

No právě. Rozvíjíme i stra-
tegická partnerství s místními 
školami. Nerudovka dodala 
ozvučení a kadeřnickou show. 
Jde nám i o strategická partner-
ství  v rámci regionu. Na akci ne-
přispívá jen město Vimperk, ale                                                                      
i Jihočeská hospodářská komo-
ra a její prachatická pobočka, 
materiálně nám pomáhají vel-
ké podniky jako je Koh-i-noor. 
Chceme, aby o Vimperku bylo 
slyšet, a aby byl zapojen do 
širších regionálních a republiko-
vých vazeb. Ale to nejde samo, 
za vším jsou lidé, které je třeba 
znát, mluvit s nimi a spolupra-
covat.

Ale to je o dost jiný pro-
jekt, než oprava sakrálních 
památek. Říkala jste, že Vim-
persko chce opravit Kapličku                        
na Brantlově dvoře. Jak to 
spolu souvisí? 

I když se to nezdá, podle mě 
jde o stejnou věc. Jen ji beru                   
z jiného úhlu pohledu. Vimperk   
a vlastně každé místo obývané 
lidmi, je průsečíkem času a pro-
storu našich životů. Zajímavé 
ale je, že přesně takovou křižo-
vatkou bylo a bude pro celé ge-
nerace lidí, kteří tu bydleli před 
námi a budou bydlet po nás. 

Opravou kapličky ukazuje-
me, že o tom víme. A zároveň 
máme příležitost opravit ji spolu. 
A tím myslím nás, kteří žijeme                            

ve Vimperku tady a teď. Doufám,                                                         
že jednou se najde někdo, kdo 
se zamyslí nad osudem kapličky 
postavené na počest pana Eite-
ra, kterou o 86 let později opravili 
Češi. Ti přitom o panu Eiterovi 
nic nevěděli, protože Něm-
ci už ve Vimperku dávno nežili                          
a tihle Vimperáci to navíc udělali                                                       
v době, kdy byla víra na ústupu. 
Takovým myšlením se v člo-
věku může něco otevřít. Nikdy 
nezapomenu, jak se mě pan 
Stadelbauer, předseda spolku 
Vimperských rodáků, německy 
zeptal, jestli jsem se narodila 
ve Vimperku. „Ano“, řekla jsem. 
Odpověděl: „Já taky, 40 let před 
Vámi.“ Naplno jsem si uvědomi-
la, že jsme oba Vimperáci a oba 
to tak cítíme. 

To je hezké. A teď čistě 
prakticky, jak budete opravu 
financovat?

Teď jsme dostali grant                       
od Nadace Občanského fóra, 
který jsme s Martinou Bělíko-
vou přebíraly v rezidenci ame-
rického velvyslance na Praze                               
6. Máme zažádáno a zažádá-
me i o další granty. Přispěje také 
spolek Vimperských rodáků                                        
z Freyungu.

Vimperáci a místní formy nám 
ukazují, že i oni mají o opravu 
kaple zájem. Na transparentním 
účtu veřejné sbírky je už přes 
55.000 Kč.

Věřím, že i když je rozpočet 
vysoký, jde o 1,2 mil. Kč, Kap-
ličku společně opravíme.

pokračování na straně 23

Vimperské Vimpersko
Žádnou společnost neposouvají dopředu úřady a instituce, 

ale aktivity spolků, zájmových organizací, klubů, neziskovek                                                                                                      
či  jednotlivců. Často se zdá, že vytváří více problémů než 
užitku, provokují svým neklidem a do předem nalinkovaného 
řádu vznášejí chaos. Ale pro naše přežití jsou nepostradatelní. 
Právě oni zabraňují naplnění Orwelova světa, a právě proto 
byli prvním, co každý totalitní režim likvidoval. A tak si                    
na ně pojďme posvítit. 
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Jak mohou lidé sledovat, 
jak vaše práce postupuje?   
A mohou se nějak zapojit?

Mohou sledovat transpa-
rentní účet veřejné sbírky pro 
Kapličku. Stačí, když do vyhle-
dávače zadáte „transparentní 
účet Vimpersko“ a uvidíte kaž-
dý pohyb i zůstatek. Za každé-
ho dárce jsme rádi. Pomůže 
nám každá částka. Třeba jed-
na taška na střechu stojí 60 Kč. 

Zatím plánujeme a zjišťu-
jeme, jak by mohla kaplička 
po rekonstrukci žít. Určitě v ní 
bude sloužena mše a občas se 
tam bude konat nějaká malá 
výstava nebo koncert. Kdo má 
k Brantlovu dvoru vztah nebo 
se rád prochází, může udělat 
další malou zastávku. 

Co se s Kapličkou stane, 
až ji opravíte?

Vrátíme ji městu Vimperk. 
Opravovat bychom chtěli příští 
rok. Kapli budeme mít v nájmu 
po dobu monitorovacích ob-
dobí grantů. Předpokládáme,                
že to nebude trvat víc než 5 let.

Celou dobu mluvíme                     
o Vimpersku jako spolku, ale 
kdo jsou vlastně lidé, kteří              
v něm jsou? 

Spolek jsme založili                                                      
s Milanem Dutkou a Stan-
dou Hubáčkem. Od začátku 
nás podporovala moje ma-
minka, Věra Vávrová, Šárka                  
Janásková a Vlasta Komrsko-
vá. Postupem času se k nám 
přidaly Martina Bělíková, Mirka 
Dutková a Mirka Fridrichová 
Kunešová. 

Naše akce by ale nikdy          
nebyly tím, čím jsou, bez                
veliké podpory mnoha dalších 
lidí a spolků. Nemohu jmeno-
vat všechny, tak zmíním jen 
Senior klub Vimperk, MěKS, 
Berit, Epigon, Cihelnu a Vítov-
covi. Nejen jim, ale všem patří              
obrovský dík.

Na závěr jedna taková pre-
kérní, ale upřímná otázka. 
Nepochybně děláte spoustu 
práce. Na začátku jste zmí-
nila Vodník. Řekněme si to                                                                                                                                               
na rovinu, Vimpersko i Vy 
osobně lidi matete. Vidíme, že 
děláte opravdu dobré projekty 
a zároveň se ale nebojíte vy-
volávat kontroverze. Jak s tím 
mají Vimperáci naložit?

Zase odpovím osobní zku-
šeností. Nejlepší vztahy mám 
s lidmi, kteří se nebojí se mnou 
nesouhlasit. Posouváme se na-
vzájem. 

Vím, že dobře vyjádřený kri-
tický názor neposouvá dopředu 
jen lidi a jejich vztahy, ale i celé 
projekty a pracovní týmy. Jen je 
přitom nutné dodržovat základní 
pravidla: kritika nesmí být osobní 
a musí být věcná. To znamená, 
že o lidech si nemyslím, že jsou 
hloupí, neschopní atd. To bych 
si nikdy nedovolila. Ale chci mít 
možnost myslet si a říkat, děláš 
tu věc špatně a pak vysvětlit proč 
a jak je dělána špatně. Obvykle 
následuje debata a ideálně něja-
ký kompromis.

Zároveň si dávám pozor, 
abych o věcech, o kterých mlu-
vím, skutečně něco věděla. 
Celý loňský rok jsem strávila                                                          
v Programu Viability Net 3.0. 
Cestovala jsem po Evropě a ve 
4 blocích, který každý trval 7 – 12 
dnů, jsem se intenzivně školila 
na téma komunitní práce. V rám-
ci konference Community Forum 
jsem mluvila s lidmi, kteří mají 
zkušenosti z USA nebo z Afriky. 
Celý tenhle program byl spojený 
s osobním grantem 70.000 Kč, 
se kterým jsem mohla udělat co-
koli, podmínku bylo jen to, že ho 
utratím ve Vimperku. 

Tak jsme začali vydávat Malé 
noviny Vimperska a uspodářali 
jsme Pohodovou sobotu.  

A jak by s Vimperskem nebo 
se mnou měli Vimperáci naložit? 
To nevím. Nestačilo by, kdyby si 
se mnou každý, kdo chce, na ro-
vinu promluvil? 

  

 

 

 

1. – 14. LEDNA 2019 

V TĚCHTO DNECH PROBÍHÁ VE VAŠEM MĚSTĚ, OBCI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA: 

Podporu charitní ošetřovatelské služby 

 

Koledníci budou vybaveni kasičkami s logem Charity Česká republika a pečetí městského úřadu 
Vimperk. 

Vedoucí skupinky se na požádání prokáže průkazem vystaveným na své jméno a také občanským 
průkazem. 

Koledníci Vám přináší požehnání a radostné poselství Vánoc, prosíme  

Vás o vstřícnost a vlídné přijetí. 

Tříkrálovou sbírku ve Vašem místě organizuje Oblastní charita Vimperk. 

 

DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY 

Pohodová neděle obrazem

foto Stanislav Hubáček
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Vimperské domy pro gážisty 
– předměstí čp. 255 a 285

Na sklonku roku, ve kte-
rém jsme si připomněli 100 let          
od vzniku Československé       
republiky, se sluší a patří připo-
menout dva vimperské domy, 
které stojí relativně daleko                                                          
od sebe, a přece je spojuje prá-
vě vznik republiky v roce 1918. 

V souvislosti s jiným státo-
právním uspořádáním se právě 
po roce 1918 začal po dlouhé 
době měnit národnostní poměr 
obyvatelstva ve prospěch čes-
ké menšiny. Jestliže při sčítání 
obyvatel v roce 1890 žilo ve 
městě 503 českých obyvatel 
(3779 německých) a o 10 let 
později už jen 464 (4255 ně-
meckých), k mírnému nárůstu 
došlo v prvním desetiletí no-
vého století (v roce 1910 byl 
poměr 582:4671). Přesto byla 
česká menšina ve Vimperku 
stále přibližně jen desetino-
vá. Po vzniku republiky začali             
do města přicházet čeští oby-
vatelé, především představite-
lé státní správy. V roce 1921 
je ve Vimperku registrováno již 
997 obyvatel české národnosti,                                      
v roce 1930 již 1185. Podíl čes-
kého obyvatelstva tím dosáhl 
bezmála 25 %. 

Pro nové české úředníky       
a důstojníky armády se ve Vim-
perku nedostávalo bytů, ně-
mecké vedení města se navíc 
snažilo bránit dalšímu přílivu 
českého obyvatelstva do měs-

ta. Prvním domem, který vzni-
kl na základě této potřeby, byl            
v roce 1923 tzv. Rašínův dům 
(pod hotelem Zlatá Hvězda, čp. 
222) v tehdejší Pražské ulici.                                                                
V roce 1927 vznikl na křižovatce 
cest vedoucích k továrně Joss 
& Löwenstein (pozdější Šuma-
van) a Nádražní ulice obytný 
dům čp. 255, který i dnes upou-
tává pozornost svým objemem 
i netradičním architektonickým 
řešením – autorem návrhu byl 
známý pražský architekt Rudolf 
Stockar (1886–1957, je také 
autorem původního návrhu 
budovy školy TGM). Tzv. dům 
pro gážisty (gážisté byli státní 
zaměstnanci), německy Gagis-
tenhaus, byl určen především 
pro úředníky. 

V roce 1923 začala nesnad-
ná jednání o stavbě dalšího 
domu, tentokrát s byty pro        
armádní důstojníky. Většinově 
německá rada města si vyslo-
veně nepřála, aby tento dům 
stál v centru města, přesto se 
po dlouhých jednáních nako-
nec podařilo prosadit stavbu 
tohoto domu přímo naproti vim-
perské synagoze, na tehdejším 
tzv. Bartolomějském poli. Dům 
čp. 285 byl nakonec dokončen 
až v roce 1932, stojí dodnes                       
a slouží jako obytný dům, stej-
ně jako dům u dnešního auto-
busového nádraží.            

Roman Hajník

> HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ < > STOPY STOLETÍ <

foto archiv autora

Z vimperské kroniky léta 50.
Vojenská posádka

Velmi dobrý vzjemný styk 
mezi obyvatelstvem města 
a zdejší vojenskou posádkou 
př ispívábn k provádění 
naléhavých prací a brigády 
vojenské uskutečnily v sou-
činnosti s místním občanstvem 
mnohé plány z oboru kultury, 
sportů a zařízení města. Vza-
jemně se navštěvují v pod-
nikaných zábavách, besedách                       
a akademiích, v nichž často 
spolupůsobí za velké rados-
ti mládeže, která by nejraději 
sdílela s vojíny život v kasár-
nech i mimo ně. Seznamo-                    
vací večery s kolektivy                                                                                                         
zdejších podniků upevnily vojsko                                                                          
v přesvědčení, že lid náš jde 
s armádou a voják s poctivě 
pracujícím lidem. A proto zde 
vítáme tuto upřimnou harmonii.

Taneční zábavy

Rada MNV projednala návrh 
rady osvětové na stanovení 
plesů v saizoně 1950 a povolila 
jich pořádání ve dnech:

7. 1. 1950 místnímu 
hasičskému sboru;
 
14. 1. 1950 Českosloven. 
svazu mládeže;

21. 1. 1950 Závodní skupině 
fy. ,,Český nábytek“;

28. 1. 1950 Jednotnému 
svazu českých zemědělců;

4. 2. 1950 Dramatickému   
klubu hraničářů;

8. 2. 1950 Školské skupině  
ČSM pří Vyšší hospodářské 
škole;

11. 2. 1950 Místní tělocvičné 
jednotě Sokol;

16. 2. 1950 ROH, pobočka 
Vimperk;

22. 2. 1950 místní skupině 
hudebníků;

18. 2. 1950 Komunistické 
straně Československa;

21. 2. 1950 Závodní skupině 
KSČ zaměstnanců ONV

 vesměs ve Vimperku. Tyto 
zábavy byly skutečně konány, 
a to za plné účasti občanstva. 
Pozoruhodné jest, že mládež 
od 16 do 20 let neholduje zde 
při těchto zábavách alkoholu, 
jak tomu bylo po roce 1945     
do r. 1948, a ojedinělé případy 
jsou diskretně pranýřovány. 
Bezpečnostní orgány působí 
v těchto případech neobyče-
jně výchovně způsobem 
gentlemenským a velmi řídké 
případy pohlavních nemocí 
jsou v zápětí tajně sanovány. 
Mládež má plnou důvěru               
k těmto orgánům a nabývá 
sebekázně.

vybral Jaroslav Pulkrábek

Informace o akcích a aktivitách v rámci oslav výročí 

spojených s „osmičkovým rokem“ najdete na 

www.100let.vimperk.cz

foto archiv Romana Hajníka
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Adventní zamyšlení
Se začátkem prosince při-
chází také adventní doba, 
která nás uvede do oslavy 
Vánoc. Je to tak každý rok, 
ale přesto můžeme ten-
to krásný čas prožít nově.          
Na mnohých náměstích                                      
a návsích našich měst a obcí 
se rozsvítí vánoční strom, 
aby nám jako maják svítil do 
dlouhých zimních večerů. 
Mnohé domovy ozdobí ad-
ventní věnec, který se stal 
nedílnou součástí připomín-
ky blížících se Vánoc. Zele-
ná barva je znamením života, 
čtyři svíce, které se postupně 
zapalují, nám připomínají na-
plňující se čas a věnec, kruh, 
je znamením společenství. 
Jak je to krásné, když se ro-
dina sejde společně u stolu, 
zapálí se svíce na věnci a je 
čas si popovídat. Dříve se 
lidé společně modlili, četli si                                                    
z Bible, vyprávěli si příběhy. 
To se pro děti stane vzpo-
mínkou na celý život. Je 
to dnes těžké najít si čas,                        
vypnout televizi i počítač, 
ale stále to stojí za to. Vždyť 
Vánoce nejsou jen záležitos-
tí jednoho večera a společné 
těšení se a příprava na ně 
je někdy ještě krásnější než 
svátky samotné. Je to, jako 
když se rodiče těší na naro-
zení svého dítěte. Říká se, 
že čekají radostnou událost. 
A Vánoce mají být radostnou 
událostí. Připomínáme si,         
že na svět přišel člověk, dítě.           
A ne ledajaké dítě. Ježíš, boží 
syn, který přišel, aby přinesl 
radost a naději do temnoty 
tohoto světa. Vždycky se tě-
ším, až se o „půlnoční“ bude 
číst úryvek z proroka Izaiá-
še: „Lid, který chodil ve tmě, 
vidí veliké světlo, obyvatelům 
temné země vzchází světlo.“  
I nám se někdy může zdát,                      
že temnota naplňuje náš 
život. Stálý spěch, stres a 
neklid, ze všech stran se na 
nás valí něco negativního. 
Jak je důležité znovu si při-
pomenout, že Bůh se mnou, 
s každým z nás, počítá. Jsem 

povolán ke spolupráci na bu-
dování světa, ve kterém vítě-
zí dobro, pravda, láska. Ano, 
je to boj, ale je potřebné se 
znovu povzbudit a nevzdat 
to. Ježíš přišel, aby nám 
ukázal cestu, aby nás ujistil, 
že Bůh je na naší straně, že 
je „Emanuel“, Bůh s námi a 
mezi námi. Přišel jako malé 
dítě, abychom se ho nemu-
seli bát, ale mohli ho s lás-
kou přijmout do svého života, 
do společenství našich ro-
din. Vánoce slavíme jednou                                                  
v roce, ale jejich poselství 
musíme uvádět do života 
každý den. Každý den je dob-
rý k tomu, abychom jednali          
v pravdě a lásce, abychom 
šířili dobro a pokoj, abychom 
přinášeli radostnou naději 
lidem okolo sebe. Vždyť Je-
žíše mám vidět v každém 
člověku. On sám řekl: „Cokoli 
jste udělali /nebo neudělali/ 
pro druhého, svého bližního, 
pro mě jste udělali /neuděla-
li/.“  Přeji nám všem radostný, 
klidný a požehnaný adventní                        
i vánoční čas. Ať světlo na-
děje svítí i do našich životů, 
jako světlo vánočního stromu 
do dlouhých zimních večerů.

Mgr. Jaromír Stehlík 
římskokatolický kněz 

ve Vimperku

> SLOVÍČKO FARÁŘE < > POVĚST <
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Oběšenec prý strašil 
počestné pocestné 

Herbert nikdy nebyl na prá-
ci, ač měl síly za dva. Což 
za života rodičů to ještě šlo. 
Pantáta ho přece jen doká-
zal zapřáhnout. Ale pak si 
vzal starého Pán Bůh k sobě               
a s mladým to šlo s kopce. 
Když rok nato pochovali i mat-
ku, propil Herbert nejdřív obě 
krávy, pak chalupu a nakonec 
zmizel někde v lesích na úpatí 
Boubína. Živil se krádežemi         
a žebrotou. 

Že pobral vždy jen nějakou 
tu slípku či několik brambor           
z kamenitého políčka, mávli 
nad tím, z úcty k Herbertovým 
rodičům, sousedi rukou a sem 
tam dokonce někdo na plot 
pověsil starý kabát i nějakou 
drobnost na přilepšenou. 

 Kdo však podá peklu prst, 
jako by tam rovnou spadl                 
i s fousy. A když Herbertovi 
jednoho květnového veče-
ra zkřížil cestu sedlák, který 
se mírně podroušen vracel                                                  
do Hrabic přes Boubín ze 
záblatského trhu a nerozváž-
ně si při tom pohazoval plným 
měšcem, plivl si rohatej zvese-
la do dlaní. Herbertovi se za-
tmělo před očima, popadl su-
kovici, majzl sedláka po hlavě, 
pak pro jistotu ještě jednou,                                                 
a než by Lucifer dvakrát tleskl, 
ležel tam sedlák zbrocený krví 
bez peněz, bot i bez kabátu. 

 Nebohého sedláka našel 
hajný ohlodaného od vlků              
a lišek až nazítří a Herberta 
čapli jen o několik dní později. 
Nebožtíkův kabát ho prozradil, 
a tak s ním neměl zámecký 
sudí ani mnoho práce. Neu-
plynul měsíc po krvavém mor-
du a povolaný krumlovský kat 
navlékl Herbertovi konopnou 
oprátku. 

Téže noci šel z Boubské 
na Hajnou horu sedlák ze 
sobotovského statku. Maria 
Pomocná na vimperské zvo-
nici právě ohlašovala půlnoc, 
když si všiml oběšence. Z očí 
i huby mu vycházelo prapodiv-
né zelenavé světlo. Zvědavost 

posilněná nějakou tou režnou 
sedláka přivedla až k šibenici, 
a když do oběšence šťouchl 
holí, Herbert seskočil a hnal 
sobotovského z Homolky                                                 
až k chalupě. Udýchaný                    
a k smrti vystrašený sedlák 
zabouchl dveře, vletěl pod 
duchnu a ani ženě nedal pusu 
na dobrou noc. 

I druhé noci bylo veselo. 
To jeden řemeslnický učeň, 
rozjařen právě skončeným 
dostaveníčkem s milou, vzal 
šutr a mrštil jím po svítícím 
Herbertovi. Ten opět seskočil 
z dřevěného lešení šibenice a 
prohnal mládence tak, že celý 
týden nevylezl z postele a za 
milou pak raději chodil pořád-
nou oklikou přes Výškovice. 

A přestože měl Herbert               
na šibenici viset po celý mě-
síc, aby odradil všechny nene-
chavce a lapky, proháněl mís-
to toho Vimperské i přespolní 
noc co noc a nakonec ho mu-
sel kat již po několika dnech 
sejmout ze šibenice a bez 
kříže, v neoznačeném hrobu, 
pochovat v samém rohu svato-
bartolomějského hřbitova.

Jaroslav Pulkrábek
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TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
náměstí Svobody 42 
385 17 Vimperk

Otevírací doba:
Po–pá: 9.00 – 16.00 hod.

Služby:
prodej map, turistických zná-
mek, pohlednic, turistický vizi-
tek, brožur, suvenýrů, upomín-
kových předmětů
internet pro veřejnost 
– v provozní době TIS
kopírování, skenování, krouž-
ková vazba, laminování, infor-
mace o historických a kultur-
ních památkách Vimperska 
a Šumavy, informace o přírod-
ních a technických památkách 
Vimperska a Šumavy, kontakty 
na ubytování a stravování
‒ v prodeji kalendář na rok 
2019.

STEINBRENEROVA 
TISKÁRNA

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

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

Kontakt:

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. máje 194
Tel.: 388 411 457; 380 070 060
www.knihovna.vimperk.cz
Půjčování e-knih: https://tri-
tius.vimperk.cz/Katalog

Výpůjční doba oddělení     
pro dospělé:
 
Po 10:00 – 11:30, 
         12:30 – 18:00 hodin
Út      10:00 – 11:30,
 12:30 – 16:00 hodin
St      10:00 – 11:30,
  12:30 – 16:00 hodin
Čt      10:00 – 11:30,
 12:30 – 18:00 hodin
Pá     zavřeno
 
Výpůjční doba dětského     
oddělení:

Po:  12:30 – 17:00 hod.
Út: 12:30 – 16:00 hod.
St: 12:30 – 16:00 hod.
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev, 
k. Navštívení Panny Marie:
Út 18:00 hod., kostel
Pá 18:00 hod., kostel
Ne 08:30 hod., kostel

Evangelická církev 
metodistická, misijní sbor
Vimperk:

Každá neděle, kromě 1. 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  08:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
Út  14:00–18:00 hod.
St  08:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
Čt  zavřeno
Pá  14:00–18:00 hod.
So  08:00–12:00 hod.

PSÍ ÚTULEK 
VE VIMPERKU

Tel.: 388 402 229
Mobil: 602 527 070
E-mail: marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz

 

BLAHOPŘEJEME

 

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti do dalších let.

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Jana Czerwenková, matrikářka

Jana Tláskalová
Jiří Horák
Václava Hubáčková
Václav Roučka
Jan Chrstoš
Milan Drábek
Pavel Dvořák
Václav Staněk
Zdeňka Bauerová
Jaroslav Novák
Josef Hodonický
Bohumil Kutheil

Marie Rálková
Dezider Bódiš
Marie Harantová
Libuše Hudečková
Karla Škabroudová
Karel Lávička
Stanislav Holub
Alois Uhlíř
Marie Naušová
Anežka Pelešková
Václav Košák
Marie Kortusová

BLAHOPŘEJEME
 

občanům Vimperska, kteří oslavili 
jubilea v listopadu 2018

       VZPOMÍNKA

Dne 15. prosince tomu bude 5 let, co nás opustil můj milovaný 
druh, 

pan František Žák.

S úctou a láskou vzpomínají družka Anna, Roman, Vládík, 
Lucinka, Vláďa a Jana.

1918
2018

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

1/2018     ROČNÍK XXII     ZDARMA
ROZHOVORHISTORIE VIMPERSKÝCH

DOMŮ
VÝMĚNA ŽELEZNIČNÍCH
DOPRAVCŮ

1 leden
2018

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 
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út
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19:00
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13:00

út

 MěKS

 MěKS
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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
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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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Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.
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Třetí ročník festivalu regionální literatury.

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda
II. díl z cyklu vimperské erbovní rody

Vstupné dobrovolné

 kavárna
Ve skále

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

vstup zdarma

železniční stanice

JANA DOLEŽALOVÁ: 
AFRICKÝ ŽIVOT 

 kavárna
Ve skále

legenda:
setkání, pietní akce, společenské akce
akce samosprávy

přednáška, beseda, školení,  

koncerty, hudební vystoupení

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

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

kino, projekce filmů a videí

cestopisné přednášky, akce spojené s
přírodou a její ochranou

divadlo, vystoupení, pohádka

DRAHÉMU VOJTOVI

V hluboké úctě kamarádi, Josef Fitti Jiroušek, Zdeněk Přibyl.

léta Páně 5. 11. 2018

Věnováno velkému vimperskému člověku – bohémovi 

Vojtěchu Kohoutovi st.

V neznámý svět šel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Odešel jsi nám, jak osud si přál,
však v našich vzpomínkách 
budeš žít dál.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak 
rád měl život, práci a nás.

Harmonicky tón náhle přestal znít
lyžařskou stopu zavál sníh

i jízdní kolo zůstalo stát uprostřed času
parta otužilců zůstala bez Tebe

a vernisáže už nebudou tak veselé.
Nechce se uvěřit, že jsi nám Vojto odešel

vlastně ne – v našich srdcích žiješ dál!

Vimperské noviny 12/2018
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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

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

Koupím starší motorku jawa, 
zetku, simson, babeta, pionýr, 
stadion.
Tel.: 721 707 587

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Inzerci zasílejte na adresu:
vimperské.noviny@mesto.vimperk.cz

Formáty a ceník naleznete na
www.vimperk.cz

Koupím obrazy, mince, 
známky, šavle a vojenské 
předměty, rádia, hodiny, náby-
tek, porcelán, knihy a jiné staré 
věci. Jednotlivě, sbírku nebo 
pozůstalost. Tel.: 722 777 672

Baví Vás lyžování a hledá-
te brigádu na zimu? Lyžařská 
škola Ski areál Horní Vltavice 
přejme instruktory SKI a SNB, 
přátelské prostředí, výhodné 
podmínky, licenci případně 
zařídíme, možnost spolujízdy         
z Vimperka. Tel.: 777 224 005

Hledám ulízečku s praxí              
na každou sobotu nebo neděli. 
Doprava vlastním autem. Úklid 
4 hodiny, občas rozšířený úklid 
okna, apod. Odměna 120 – 140 
Kč/hod. Tel.: 775 645 581 

AUTOŠKOLA NA NÁMĚSTÍ 
Darina Prouzová 

IČ:  07194951 

Výuka a výcvik pro sk. B
Kondiční jízdy a konzutace dopravních předpisů
Školení řidičů pro firmy
Dárkové poukazy na kondiční jízdy
Příprava na zkoušky po vybodování a po odebrání 
řidičského průkazu

…jenom umět řídit nestačí

Kancelář a učebna:  náměstí Svobody 15, Vimperk
Tel: 605 475 637 BH- Nemocnice Vimperk přijme do svého 

kolektivu nové spolupracovníky

-  sanitář (ka)
-  pracovníky  přímo  obslužné  péče

Sanitářský  kurz  nebo  kurz  PPOP  vítán,  možno  zajistit  

zaměstnavatelem  po  nástupu  do  pracovního  poměru.

Nabízíme :   5  týdnů  řádn é  dovolené

 příspěvek  na  stravování

 čtvrtletní  výkonnostní  odměny

 podpora  dalšího  vzdělávání

Nástupní  mzda  18 000- 22 000 Kč

Pracovní  poměr  na  1  rok  s  možností  prodloužení.

Dále  přijmeme:

- radiologický  asistent
- fyzioterapeuty

Nabízíme :   5  týdnů  řádné  dovolené

 příspěvek  na  stravování

 výkonnostní  odměny

 podpora  dalšího  vzdělávání

Pracovní  poměr  na  1  rok  s  možností  prodloužení.

Bližší informace na tel.: 736 648 053

Květinářství Anička
 děkuje všem svým 

zákazníkům a přeje krásné 
prožití Vánočních svátků a 

mnoho štěstí v novém roce!

 Těšíme se na Vás
 i v příštím 
roce 2019!

BH- Nemocnice Vimperk přijme do svého 
kolektivu nové spolupracovníky

-  sanitář (ka)
-  pracovníky  přímo  obslužné  péče

Sanitářský  kurz  nebo  kurz  PPOP  vítán,  možno  zajistit  

zaměstnavatelem  po  nástupu  do  pracovního  poměru.

Nabízíme :  5 týdnů  řád é dovolené

 příspěvek  na  stravování

 čtvrtletní  výkonnostní  odměny

 podpora  dalšího  vzdělávání

Nástupní  mzda 18 000- 22 000 Kč

Pracovní  poměr  na  1  rok  s  možností  prodloužení.

Dále  přijmeme:

- radiologický  asistent
- fyzioterapeuty

Nabízíme :  5  týdnů  řádné  dovolené

 příspěvek  na  stravování

 výkonnostní  odměny

 podpora  dalšího  vzdělávání

Pracovní  poměr  na  1  rok  s  možností  prodloužení.

Bližší informace na tel.: 736 648 053

Květinářství Anička
 děkuje všem svým 

zákazníkům a přeje krásné 
prožití Vánočních svátků a 

mnoho štěstí v novém roce!

 Těšíme se na Vás
 i v příštím 
roce 2019!
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Pánské a dámské  
košile 

Pivovarská 475,
Vimperk 

Po - Pá, 7.00 - 14.00 
www.vavi.cz 

500 - 700 Kč

Prodej mimo prac. dobu po domluvě  
na tel. 775 559 990

 

 

AUTO-TECHNIK 

Nově otevřená provozovna 

  Vimperk, Větrná 135 

směr Boubská 

prodej náhradních dílů, pneumatik, dovozy kvalitních ojetin, 
výkup automobilů 

Provádíme: 

servisní prohlídky, opravy, diagnostiku, geometrii, 

seřízení světel, klimatizace, 

připravíme, zařídíme STK, 

opravy karoserií po havárii, lakování u přidružených firem. 

otevírací doba po-pá 7-17 h 

sobota po domluvě, tel. 728 068 213 

Od 1. 10. zahajujeme prodej a servis 
zimních pneu.
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•	 Koupím staré pohlednice 
a knihy. Tel.: 725 752 752, 
milos.ka@seznam.cz 

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

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

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

Formáty a ceník naleznete na 
www.vimperk.cz

 

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

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

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

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

IČ: 280 91 523  
 
 
 

Nabízíme školení   
GDPR 

(ochrana osobních údajů) 

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

audit…..) 

602 528 267 
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Přijedu - vyčistím

DOBŘE - LEVNĚ - KVALITNĚ
www.prijedu-vycistim.cz

777 90 74 90 0
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nedìle 25. 11. 2018, 15:30 Cukrárna Pod zámkem

DIVADLO NAVÌTVI: HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA

pátek 30. 11. 2018, 18:00, farní kostel, Šumavský pivovar

250 LET S INOCENCEM

sobota 1. 12. 2018, 8:00, MìKS 

VÁNOÈNÍ TRHY

sobota 1. 12. 2018, 9:00, Rožmberská a Kaplíøova ul.

ADVENTNÍ ØEMESLNÝ TRH

8. VÁNOÈNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR 

sobota 1. 12. 2018, 16:30, od ZŠ TGM na námìstí Svobody

ZVONKOVÝ PRÙVOD A ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU

úterý 4. 12. 2018, 16:00, stará radnice

VIMPERSKÉ PEKLO

støeda 5. 12. 2018, 16:00, zimní stadion

MIKULÁŠ NA LEDÌ

støeda 5. 12. 2018, 17:00, MìKS 

ZAPOMENUTÝ ÈERT

ètvrtek 6. 12. 2018, 18:00, Zlatá hvìzda

POHODA LIVE

nedìle 9. 12. 2018, 15:30,  pøed ZŠ TGM 

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU ZŠ TGM

støeda 12. 12. 2018, 16:30, MìKS

OD DUŠIÈEK PO ŠTÌDRÝ DEN

støeda 12. 12. 2018, 17:00, knihovna

RENDEZ-VOUS PØEDVÁNOÈNÍ

støeda 12. 12. 2018, 18:00, námìstíèko „U Jelena“

ÈESKO ZPÍVÁ KOLEDY

ètvrtek 13. 12. 2018, 19:00, MìKS

P. AMMENDOLA: NA VÁNOCE BUDU GAY...!

nedìle 16. 12. 2018, 17:00, Námìstí Svobody

VIMPERSKÝ BETLÉM S BETLÉMSKÝM SVÌTLEM

støeda 19. 12, 2018, 17:00, MìKS 

ètvrtek  20. 12, 2018, 17:00, MìKS 

PØEDVÁNOÈNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKÙ ZŠ SMETANOVA

støeda 19. 12. 2018, 19:00, Kavárna Ve Skále

PØEDVÁNOÈNÍ ZASTAVENÍ U VÌÈNÉHO PØÍBÌHU

pátek 21. 12. 2018, 18:30, farní kostel 

ADVENTNÍ KONCERT PÌVECKÉHO SOUBORU CANTO

sobota 22. 12. 2018, 15:00, KD Cihelna

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ VIMPERK - GENERÁLKA

nedìle 23. 12. 2018, 15:00, KD Cihelna

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ VIMPERK

støeda 26. 12. 2018, 13:33, areál Vodník 

ZIMNÍ OTUŽOVÁNÍ NA VODNÍKU

støeda 26. 12. 2018, 19:00, MìKS

JIØÍ STIVÍN A HOSTÉ

sobota 29. 12. 2018, 15:00, MìKS

RETRO 80´S PARTY

pondìlí 31. 12. 2018, Vimperk – Kubova Hu± a zpìt

SILVESTROVSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKÙ

úterý 1. 1. 2018, 18:00, parkovištì pøed gymnáziem

NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ


