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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
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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

 2 únor
2019

I ladovská zima má svá úskalí

V letošním roce si po del-
ší době opět v našem městě                                         
a osadách hojně užíváme 
sněhu a mrazivých dnů. Sama 
jako dítě si pamatuji, jak vel-
kou radost jsem měla, když 
padal sníh, a nechápala, proč 
dospělým tolik vadí. Dnes už 
vím proč. Je obtížné chodit ve 
sněhu pro maminky s kočárky, 
pro lidi, kteří mají omezenou 
pohyblivost či jsou si v chůzi 
nejistí. Pro řidiče je problém 
špatně sjízdná silnice. Všichni 
si pak klademe otázku, jaká 
bude ráno cesta do práce či za 
nákupem, budu moci bezpečně 
dojít k lékaři? Jako dětem nám 
na mysli nic takového nepřišlo. 
Ráno jdu do práce a chodníky 
jsou ve městě zametené, silni-
ce je prohrnutá. Vím, že každý 
z nás chodí do práce v různou 
dobu a ne vždy to takto vypa-
dá. Ale zamysleme se nad tím, 
kdo uklízí chodníky a silnice, 

kolik toho musí ráno uklidit                                     
a v kolik hodin vstává, aby to 
vše stihl. Ráno, mnohdy již po 
čtvrté, jsou lidé, kteří zabezpe-
čují úklid ve městě, na svých 
místech a začínají odklízet 
sníh. Ráno, kdy se tak dobře 
spí a z postele se moc nechce, 
zejména když padá sníh, ane-
bo když teplota klesá ke 20 °C 
pod nulou. 

Tato práce má navíc svá 
nemalá úskalí. Řidič techni-
ky, který udržuje chodníky, si 
klade otázku, zda budou stát 
zase auta u chodníku tak, že 
tudy vůbec neprojede? To 
samé si řekne v duchu řidič 
auta či traktoru, který udržuje 
komunikace. Projedu mezi za-
parkovanými auty tak, abych ho 
někomu neodřel? Lidé zabez-
pečující ruční údržbu zametou 
chodník, vyčistí přechod pro 
chodce a ejhle, jak se odejde, 
projede pluh na silnici a sníh je 

zpátky na chodníku, v lepším 
případě pouze v místě vstupu 
na přechod pro chodce. Pak se 
může začít znovu. Zamysleme 
se nad tím, než se budeme roz-
čilovat, že není zametený chod-
ník či prohrnutá silnice, zda je 
to zvládnutelné při průběhu 
takovéto zimy. A když budeme 
parkovat naše auto, mysleme 
na to, aby ranní údržba mohla 
projet bez větších komplikací. 
Věřím, že pak to bude snazší 
pro ty, kdo uklízejí, a i pro nás, 
kteří jdeme po chodníku či je-
deme po silnici. 

Děkuji Vám všem, kteří se 
přímo podílíte na úklidu města 
či jeho zabezpečení, za Vaši 
obětavou a dobře odvedenou 
práci a mnohdy i shovívavost 
vůči těm, kteří jsou nespoko-
jení. 

Jaroslava Martanová 
starostka

STOPY STOLETÍ:
POVÝŠENÍ VIMPERKA 
NA MĚSTO 

ROZHOVOR
Jarmila Kůsová
a František
Suchý26 21

O ROZPOČTU V MěKS

Ne vše se vejde do novin, 
a proto si Vás dovolujeme 
pozvat na společné setkání 
dne 8. února 2019 do Měst-
ského kulturního střediska 
od 17 hodin. Budeme dis-
kutovat nejen o rozpočtu, 
ale také o akcích, které jsou 
plánovány pro tento rok                   
a o prioritách na roky příští.

Jaroslava Martanová 
starostka

VYRAŽTE NA BĚŽKY, 
STOPY JSOU UPRAVENÉ

Sněhové podmínky dovo-
lují už několik týdnů upra-
vovat trasu z Vodníku přes 
areál U Sloupů na Šindlov. 
O úpravu trasy se starají 
Městské služby Vimperk                                                
s. r. o. Stopy jsou upravo-
vány v závislosti na počasí 
minimálně jednou týdně. 
O bílou stopu se budou 
zaměstnanci městských 
služeb starat, dokud bude 
pro jejích úpravu dostatek 
sněhu.

Foto Petr Marek

POMŮŽETE 
S REPORTÁŽÍ 
O SAMETOVÉ 
REVOLUCI? 7
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Veřejné bruslení na zimním stadionu.Lednové zatmění Měsíce.

Sportovní akce Lyžuj lesy na Vodníku.Zasněžený zámek.

Verniskáž žáků výtvarného oboru ZUŠ Vimperk v Happy Coffee.

Lednové zastupitelstvo.

Lednové sněžení komplikovalo silniční i železniční dopravu na Vimpersku.

Víkendy vybízejí k aktivnímu odpočinku na běžkách v okolí Vimperka.

foto na stránce Adéla Jiříková, Petr Marek, Leoš Russ, Pavel Vališ
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Budeme stavět dvě důležité investice? 

V lednovém čísle Vimper-
ských novin jsme psali o in-
vestičních záměrech, které 
nás čekají v tomto roce a na 
které jsou v rozpočtu vyčle-
něny finanční prostředky. Dvě 
nejdůležitější stavby pro měs-
to v tomto roce jsou okružní 
křižovatka na Fišerce a rekon-
strukce ulice 1. máje. A kam 
pokročila jednání u těchto 
dvou staveb? 

U okružní křižovatky na Fi-
šerce jsou výhrady ze strany 
majitele RoBiN OIL s. r. o.                          
k průběhu realizace stavby. 
Obává se, že výstavbou bude 
značně omezen provoz na 
této čerpací stanici. V lednu se 
proto uskutečnilo ve Vimperku 
společné jednání s majitelem 
RoBiN OIL s. r. o. za účasti 
prvního náměstka hejtmanky 
Jihočeského kraje a jeho pří-

slušných pracovníků, vedení 
města a kolegů z příslušných 
odborů. Toto jednání považuji 
ze svého pohledu za velmi dů-
ležité a věřím, že pokud bude 
dobrá vůle ze strany majitele 
RoBiN OIL s. r. o. a ze strany 
Jihočeského kraje, nabude 
stavební povolení právní moci 
a nic již nebude bránit k za-
hájení výstavby na jaře toho-
to roku. Jihočeský kraj vypsal 
výběrové řízení na zhotovitele 
této stavby a během února by 
měl být znám. Podle plánu by 
měla být křižovatka hotova 
do pěti měsíců od zahájení 
výstavby. Jsme si plně vě-
domi důležitosti této stavby 
a jsou nám známa úskalí,                            
o kterých se dnes již ví či se 
o nich diskutuje. Tato stavba 
pro nás bude prioritou a vyna-
snažíme se pro plynulost prací                                                   
a dodržování časového har-
monogramu udělat vše, co 
jsme schopni z pozice zada-
vatele části prací udělat. 

A jak s ulicí 1. máje? I zde 
se pokračuje v jednáních pro 
získání stavebního povolení 
na její rekonstrukci tak, aby 
mohla být zahájena v tomto 
roce. Začátkem měsíce úno-

ra se uskuteční společné jed-
nání se společností Strabag                
a. s., se kterou město uzavře-
lo smlouvu již v loňském roce. 
Celá rekonstrukce ulice od 
Fišerky po hotel Zlatá hvězda 
je plánována na 468 dní, to 
znamená, pokud bude stav-
ba zahájena v letošním roce, 
bude dokončena v roce 2020. 
Podle smlouvy měla být totiž 
stavba zahájena 4. 6. 2018                        
a dokončena 30. 8. 2019. To 
se bohužel nestalo, protože 
nebylo pro stavbu pravomoc-
né stavební povolení a nej-
zazší termín podle smlouvy, 
kterým je vázán zhotovitel 
stavby, je 15. 5. 2019. Do této 
doby musí být ze strany měs-
ta vyzván zhotovitel k zahájení 
prací. Pokud se tak nestane, 
může firma Strabag a. s. od 
smlouvy odstoupit a město by 
muselo vypsat nové výběro-
vé řízení. Je otázkou, zda by 
se podařilo vysoutěžit rekon-
strukci ulice za méně či více 
peněz a jak kvalitní firma by 
výběrové řízení vyhrála. Fak-
tem zůstává to, že pokud ani 
do této doby nebude vydáno 
stavební povolení, bude to pro 
nás znamenat hledat případná 
možná řešení se společností 
Strabag a. s., či vypsat nové 

výběrové řízení.
V lednovém čísle Vimper-

ských novin jsem psala o roz-
počtu města, jeho struktuře        
a o tom, co vše musí město 
zabezpečit. V současné době 
si provádíme analýzu rozpočtu 
od roku 2010 s výhledem na 
dobu pěti let a porovnáváme 
mandatorní výdaje v čase. Je-
dině tak jsme schopni si udělat 
představu o stavu finančních 
prostředků, která má město                                                       
k dispozici a které by mohlo 
mít k dispozici pro investi-
ce a pro případné splácení 
obou úvěrů ve výši 180 mil. 
Kč. Úvěry začneme splácet                         
v roce 2020, respektive 
2021 a jejich splatnost je                                                 
v roce 2029, respektive 2030.                                            
V úvodním článku je popsána 
současná situace a záměry                             
a potřeby města na roky příš-
tí. Ale ne vše se vejde do no-
vin, a proto, jak jsme slíbili, 
si Vás dovolujeme pozvat na 
společné setkání dne 8. února 
2019 do Městského kulturního 
střediska od 17 hodin. Bude-
me diskutovat nejen o roz-
počtu, ale také o akcích, které 
jsou plánovány pro tento rok                  
a o prioritách na roky příští.

Jaroslava Martanová 
starostka

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašu-

je výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková 
péče.

Předpokládaný nástup: nejpozději 1. 5. 2019 na dobu neurčitou, s 3měsíční zkušební dobou

Náplň práce: Provádí odborné práce v oboru památkové péče, vykonává a organizuje státní 
památkovou péči dle zákona 20/1987 Sb., v platném znění, na území spadajícím do kompetence 
pověřené obce Vimperk. Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k vymezení 
zastavěného území. Vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek. Organizač-
ně zajišťuje EHD.

Více informací na internetových stránkách www.vimperk.cz 
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Novoroční střízlivění 
Uplynuly již více jak tři mě-

síce od doby, kdy jsme spolu                                                      
s ostatními členy naší koalice 
našli shodu na tom, kam chce-
me Vimperk posunout, jak ho 
rozvíjet a jaké mají být principy 
naší společné práce. A budou 
to tři měsíce, kdy nám bývalé 
vedení předalo odpovědnost za 
správu města a ujistilo nás, že 
máme k dispozici připravené 
klíčové projekty, tedy projekt 
krytého bazénu, projekt revi-
talizace ulice 1. máje a projekt 
na okružní křižovatku Fišerka, 
s dostatkem financí na jejich 
realizaci.

Postupně se však přesvěd-
čujeme, že realita je poněkud 
odlišná. Odhlédněme od toho, 
že projekt revitalizace ulice               
1. máje zatím nedisponuje sta-
vebním povolením, neboť to se 
snad do počátku stavební se-
zóny podaří zajistit a bude tak 
možné využít uzavřené smlou-
vy s dodavatelem stavebních 
prací, kterého minulé vedení 
stihlo vysoutěžit. Větší problém 
je totiž otázka krytého bazénu. 
Projekt, na jehož realizaci bylo 
původně uvažováno s částkou 
80 mil. Kč, postupně nabobtnal 
na odhadovaných 110 mil. Kč, 
nicméně soutěž ukázala, že re-
alita trhu je ještě krutější, neboť 
nejlevnější nabídka na realizaci 
celé akce přesáhla 140 mil. Kč. 
Minulé vedení sice na realiza-
ci obou akcí, tedy ulici 1. máje                                                                 
a výstavbu bazénu, zajistilo 
možnost čerpání úvěrů až do 
výše 180 mil. Kč za na dnešní 
dobu velice výhodných podmí-

nek, je však zjevné, že ani vy-
čerpáním obou úvěrů by nebylo 
možné při ceně prací výstavbu 
obou akcí ufinancovat. Při pře-
dání agendy minulým vedením 
sic zaznělo z úst bývalého sta-
rosty pana Dvořáka, že ke konci 
roku lze očekávat přebytek na 
účtech města ve výši 40 – 50 
mil. Kč a více, nicméně nový 
rok nám uštědřil další nemilé 
překvapení, neboť ona část-
ka nedosáhla ani slibovaného 
minima, tedy 40 mil. Kč. Ne-
byla nám totiž sdělena zásad-
ní věc. Že na doplacení akcí, 
které město již realizovalo, je 
třeba ještě vynaložit 20 mil. Kč 
(např. doplatek za ulici Mírovou 
na sídlišti, přechod pro chodce                                                
u Tesca atd.) a že zde jsou ne-
dokončené stavby a rozpraco-
vané projekty, na jejichž dokon-
čení je nutné vynaložit dalších 
10 mil. Kč.  

Pokud bychom se za této situ-
ace pustili do bezhlavé realizace 
obou klíčových projektů, popřeli 
bychom veškeré zásady, které 
jsme před volbami slíbili při říze-
ní města dodržovat. Oba úvěry 
jsou totiž sice výhodné, nicméně 
jejich vyčerpáním nám vznikne 
povinnost platit splátky a úroky 
z nich v takové výši, která může 
ohrozit chod města a možnost 
realizace jakýchkoliv jiných in-
vestičních akcí, včetně oprav       
a údržby města, po dobu deseti 
let. Přitom naše město jistě po-
třebuje i řadu dalších investic, 
jako rozvoj bytového fondu, 
výstavbu kanalizace z areálu                                                        
U Sloupů, další fáze revitalizace 

sídliště a mnoho dalších.
Již v době před loňskými vol-

bami jsme avizovali, že při řízení 
města a hledání koncepce jeho 
rozvoje je třeba postupovat 
s rozmyslem a systematicky. 
Každému je jasné, že všech-
ny projekty a opatření, které 
bychom považovali za přínos 
pro Vimperk, prostě nemůže-
me realizovat najednou, ba ani                                        
v jednom volebním období, ne-
boť městský rozpočet je ome-
zený. Je proto potřeba se roz-
hodnout, které projekty jsou pro 
město nyní důležitější než jiné, 
tedy kterým dát při financování 
přednost. Takové rozhodování 
však nelze dělat jen a pouze na 
základě pocitů nebo osobních 
preferencí. Nejprve je potřeba 
shodnout se na koncepci roz-
voje města a jeho jednotlivých 
lokalit nebo areálů, stanovit pri-
ority a pak realizovat jednotlivé 
kroky k jejímu naplnění. Vždy je 
potřeba dát přednost tomu, aby 
jednotlivé investiční akce odpo-
vídaly odsouhlasené strategii 
rozvoje města, vzájemně se 
doplňovaly a tvořily smysluplný 
celek s již realizovanými inves-
ticemi, případně maximálně vy-
užívaly možnosti dotací. 

Z uvedeného důvodu je pro 
další rozvoj areálu koupaliště 
nejprve nutné definovat kon-
cepci rozvoje celého areálu let-
ních sportů, vycházet z aktuální                              
i očekávané potřeby a prefe-
rencí zdejších obyvatel, ale 
také doplnit potřeby vyplývají                                        
z koncepce rozvoje turistického 
ruchu ve Vimperku a v okolních 
částech Šumavy. Aktuálně je 
zadána analýza stávajícího pro-

jektu z hlediska jeho vhodnosti 
jak po stránce technologické 
a stavebně technické, tak po 
stránce marketingové. V pří-
padě, že projekt rozvoje areálu 
koupaliště bude skutečně rea-
govat na potřeby občanů a tu-
ristů a bude vhodně navazovat 
na ostatní infrastrukturu areálu 
letních sportů, lze dosáhnout 
maximálních provozních úspor, 
a tedy i lepších výhledů při za-
jišťování financí na samotnou 
výstavbu.

Až budeme mít odpovědi na 
všechny tyto otázky, budeme 
hledat způsob, jak upravit, či 
bude-li to potřeba v krajním pří-
padě přepracovat projekt. Rov-
něž tak budeme hledat způsob 
financování, aby na to prostřed-
ky města stačily a nebyl ohro-
žen rozvoj města na deset let. 
Je možné hledat stavební a pro-
vozní úspory při využití nových 
technologií, možnou spoluprá-
ci s dalšími investory. Je však 
zřejmé, že i v případě výstavby 
krytého bazénu či aquacentra 
nemůžeme dogmaticky trvat 
na jeho absolutní prioritě, ne-
boť tato investice nesmí zasta-
vit další rozvoj města na mnoho 
let dopředu. Při hledání mož-                                                        
ností f inancování je proto 
potřeba jasně nastavit strop 
finančních možností města a 
následně hledat způsob, jak 
takto vyčleněné prostředky ma-
ximálně efektivně využít. 

Jedno je jisté. O každém 
kroku, nejen v oblasti rozvoje 
areálu koupaliště, vás chceme 
informovat a v co největší míře    
i zapojit do celého procesu.       

Rada města a členové koalice 

Budova ZŠ TGM Vimperk v městském 
parku byla přihlášena do soutěže 

Památka roku 2018
Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska, jehož 
je město Vimperk dlouholetým 
členem, vyhlašuje každoročně 
soutěž Památka roku. Cena 
se uděluje za nejlepší projekt             
a realizaci obnovy budovy nebo 
souboru staveb, které mají vý-
znamné památkové, architekto-
nické nebo urbanistické hodno-
ty a jsou nositeli specifického 
charakteru prostředí.

K zapsání školy v parku na 
seznam kulturních památek 
došlo v roce 2008 a již ve stej-
ném roce byl zahájen dlouho-
dobý proces postupné opravy 
celého objektu. Na konci srpna 
roku 2018 byla obnova tohoto 

objektu dokončena.  Úžas-
ným bonusem bylo odhalení 
existence zajímavé původní 
výmalby, jež zůstávala desítky 
let ukryta pod mnoha vrstvami 
novodobějších nátěrů. Díky vý-
jimečnému architektonickému 
ztvárnění zejména čelní fasády 
školy investovalo město Vim-
perk v loňském roce i do jejího 
večerního nasvícení a zajisti-
lo zrestaurování dvou plastik 
stojících ženských figur, které 
jsou umístěny ve výklencích 
krajních traktů jižního průčelí.

Celá náročná jedenáctiletá 
rekonstrukce stála 22,906 mil. 
Kč, z toho dotace od Minister-
stva kultury a Jihočeského kra-

je činily 3,368 mil. Kč.
Detailně o náročné rekon-

strukci informovala paní Alena 
Szabová zde: 

http://www.vimperk.cz/cz/
ukonceni-zakladni-obnovy-his-
toricke-budovy-zs-tgm-vim-
perk/3963/

To, zda ve velké konkuren-
ci uspějeme, se dozvíme do 

konce března. Ať tak či onak, 
už samotný fakt, že má naše 
město reprezentativní budo-
vu, se kterou se můžeme této 
prestižní soutěže účastnit, je 
pro nás vítězstvím a velké po-
děkování patří všem, kteří se 
na obnově školy v parku větší 
či menší měrou podíleli.      

Zdeněk Kuncl  
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města 28. 12. 2018 

• rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce movité věci faksimile                
Alacrawova prvotisku z roku 1484 mezi městem Vimperk a Ná-
rodním památkovým ústavem, s. p. o. na dobu určitou od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019 dle předloženého návrhu.

• souhlasí se záměrem výstavby „Dobíjecí stanice pro elektromo-
bily – NP Šumava – Vimperk“ na pozemku parc. č. 495 dle předlo-
žené projektové dokumentace vypracované společností OMEXOM 
GA Energo s. r. o., tj. s umístěním nabíječky typu Terra 53 pro dvě 
parkovací místa pro dobíjení a s uložením zemního kabelového 
vedení z přípojného místa dodavatele elektrické energie v rozsahu 
dle předloženého návrhu.

• rozhodla zveřejnit záměr zřídit právo stavby pro novou plánova-
nou stavbu prodejny trafiky s WC pro veřejnost na autobusovém 
nádraží Vimperk, která bude vybudována na náklady soukromého 
investora. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 
5 let od uzavření smlouvy. Náklady na jeho zřízení pak ponese 
investor stavby, tj. strana oprávněná ze zřízeného práva stavby.

• schvaluje „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník 
úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo režim zákona  
o svobodném přístupu k informacím“ podle předloženého návrhu  
a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jeho vydáním. Platnost sazeb-
níku je jeden rok.

> ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA <

Rada města 14. 1. 2019

• pověřuje k provedení činností spojených se sjednáváním                    
a podpisem dohod o výkonu pěstounské péče na základě záko-
na č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tajemníka 
Městského úřadu Vimperk, Ing. Jana Tůmu, MPA. Rada města 
pověřuje starostku města vydáním příslušného pověření pro jme-
novaného. 

• jmenuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. platností 
od 15. 1. 2019 Mgr. Světlanu Holubovou tajemnicí komise pro                 
sociálně-právní ochranu dětí a dále Milana Koberu jako nového 
člena komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

• pověřuje členy Zastupitelstva města Vimperk Mgr. Dagmar 
Rückerovou, Lukáše Sýse, Ing. Bohumila Petráška, Ing. Jiřího 
Caise zvolené pro volební období 2018 – 2022 k tomu, aby před 
ním snoubenci při sňatečném obřadu prováděném orgánem             
veřejné moci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství v sou-
ladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

• souhlasí s vyplacením odměny Jaroslavu Pulkrábkovi, řediteli 
Městského kulturního střediska Vimperk, dle předloženého návr-
hu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků příspěvkové 
organizace Městského kulturního střediska Vimperk.

• jmenuje povodňovou komisi ve složení Ing. Jaroslava Martano-
vá – předsedkyně, Ing. Josef Kotál, Milan Kobera, Jan Novotný, 
Vladimír Myslík, Bc. Renata Samohejlová, Pavel Filip, Ing. Jan Král, 
Ing. Michal Janče ke dni 15. 1.2 019.

• jmenuje dopravní komisi ve složení Lukáš Sýs – předseda, Ing. 
Bohumil Petrášek, Petr Květoň, Jaroslav Flachs, Ing. Bc. Václav 
Kalous, Milan Kobera, Petr Nový, Bc. Jan Czerwenka, Mgr. Zdeněk 
Kuncl ke dni 15. 1. 2019.

• jmenuje kulturní komisi ve složení Mgr. Dagmar Rückerová – 
předsedkyně, František Suchý, Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, Martin 
Vališ DiS. ke dni 15. 1. 2019.

Zastupitelstvo města 17. 12. 2018 

• určuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový název ulice                          
Za Vrchem ve Vimperku III v lokalitě Za Vrchem. 

• určuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový název ulice Malá  
Homolka ve Vimperku III v lokalitě Za Vrchem. 

• schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní oblast 
ORP Vimperk na rok 2019 s jedním doplněním. 

• pověřuje radu města provedením rozpočtových opatření roz-
počtu rok 2018 v období od 18. 12. 2018 do 31. 12. 2018 a poža-
duje jejich předložení na prvním zasedání zastupitelstva města             
v roce 2019.

• rozhodlo uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě ces-
tujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hro-
madné dopravy ve Vimperku se společností ČSAD AUTOBUSY, 
a. s. České Budějovice, se sídlem Žižkova třída 1321/1, České 
Budějovice na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle předlože-
ného návrhu. 

• schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2019 – závazné uka-
zatele dle předloženého návrhu v celkové výši 389.934.900 Kč 
včetně financování.

• stanovuje s platností od 1. 1. 2019 v souladu s nařízením vlády 
ČR č. 202/2018 Sb., měsíční výši odměn pro neuvolněné členy 
zastupitelstva takto:

pokračování na straně 6

• jmenuje komisi prevence ve složení Petr Levík – předseda 
komise, Mgr. Jan Kurz, Mgr. Vladislava Lehečková, Mgr. Vladan 
Pokorný, Ing. Dana Frnochová, Mgr. Martina Slámová, Bc. Roma-
na Trojanská, Mgr. Lenka Kohoutová, Petruška Litvanová ke dni                 
15. 1. 2019.

• jmenuje dozorčí radu Městských služeb Vimperk, s. r. o., ve slo-
žení Ing. Josef Kotál – předseda, Ing. Martin Paštika, Jiří Formánek 
ke dni 15. 1. 2019. 

• jmenuje dozorčí radu Městské správy domů, s. r. o. ve složení 
Martina Malíková – předsedkyně, Michal Marek, Ing. David Pfeifer 
ke dni 15. 1. 2019.

Rada města 21. 1. 2019 

• pověřuje k uzavírání smluv dle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů u osob, které podle 
lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních slu-
žeb nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,                   
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Janu Korbe-
lovou  s platností od 29. 1. 2019.

• rozhodla vypůjčit spolku MISSION Vimperk, z. s. se sídlem                  
1. máje 103, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru 
nemovitostí parc. č. 459/1, parc. č. 459/2 a parc. č. 459/3 – tj. 
areál bývalého letního kina na dobu od 15. 5. 2019 do 20. 5. 2019, 
za účelem pořádání 5. ročníku Majálesu Vimperk. Rada města 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se za-
pracovanými podmínkami města Vimperk.

• Rada města souhlasí s podporou a pořádáním běhu Vltava 
run – štafetového běžeckého závodu týmů ve dnech 11. 5. 2019                          
a 12. 5. 2019 v úseku Zadov – Lipka – Kubova Huť. 
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Kompletní zápis z rady města naleznete na webových 
stránkách města www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 4. března 2019 v 15:00 hodin.

- člen zastupitelstva města za výkon funkce 1600 Kč za měsíc,

- člen rady města za výkon funkce 5.000 Kč za měsíc,

- předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon     
funkce 2.200 Kč za měsíc,

- člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon 
funkce 1.900 Kč za měsíc,

- měsíční odměna bude poskytnuta ve výši souhrnu dvou nejvyš-
ších odměn za funkce schválené zastupitelstvem města,

- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena za-
stupitelstva města a v případě budoucích změn v obsazení jed-
notlivých funkcí předsedy nebo člena výboru, komise či zvláštní-
ho orgánu obce bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce. 

• stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající 
funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve 
výši 700 Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupi-
telstva vykonávající funkci člena výboru, komise nebo zvláštního 
orgánu města ve výši 500 Kč za jedno zasedání. Odměny nečle-
nům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně pouze na základě 
zápisu ze zasedání nebo podkladů předsedy příslušného výboru, 
komise nebo zvláštního orgánu města. K zápisům ze zasedání 
a podkladům předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu 
města starší více jak ½ roku nebude přihlédnuto a odměny nebu-
dou vyplaceny.

Dotace pro pořadatele 
kulturních akcí

Rok 2018 už je minulostí      
a spolu s ním i 247 tisíc, které 
rozdělila rada města mezi 
zájmové a kulturní spolky ve                                                          
Vimperku. V minulém roce 
projednala kulturní komise, 
která je při rozdělování indi-
viduálních dotací z rozpočtu 
města poradním orgánem 
rady města, celkem 21 
žádostí a dotaci od města 
obdrželo 17 spolků a pod-
nikatelů. 

I v letošním roce je v roz-
počtu města částka 250 tisíc 
určena pro pořadatele kul-
turních akcí. Složení kulturní 
komise se sice trochu ob-
měnilo, ale princip zůstává 
stejný – kdo chce dotaci od 
města, musí podat žádost 

do kulturní komise. Ta vydá 
své stanovisko k záměrům 
žadatele a předloží jej spo-
lu s žádostí radě města, 
která rozhodne. Formulář 
žádosti je možné stáhnout 
na stránkách města, případ-
ně si o něj můžete požádat 
emailem, telefonicky i osob-
ně na odboru školství, kultury                 
a cestovního ruchu. Žádost je 
nutné odevzdat na podatelnu 
městského úřadu, Steinbre- 
nerova 6.

Věříme, že i v roce 2019 
přispějí individuální dotace 
z rozpočtu města k bo-
hatému kulturnímu programu                         
v našem městě.

Adéla Jiříková
Členka kulturní komise

Revitalizace parkovacích 
ploch na sídlišti

Koncem loňského roku 
byla realizována oprava par-
kovací plochy pod prodejnou 
COOP z důvodu špatného 
najíždění na toto parkoviště 
kvůli vysokým obrubám. Akci 
prováděla firma Reno Šuma-
va Vlachovo Březí společně    
s firmou Strabag a. s., stře-
disko Prachatice. Oprava 
byla realizována v rámci akce 
„Opravy komunikací a chod-
níků 2018“. Při realizaci bylo 
zjištěno nízké uložení teplo-
vodu pod povrchem a jeho 
špatná kvalita. Bylo domlu-
veno s provozovatelem te-
pelného hospodářství, že 

nad teplovodem vznikne 
vyvýšená plocha  pro  kon-
tejnery na tříděný odpad. 
Tuto část bude ale možné 
realizovat až po ukončení to-
pné sezóny, protože je nutné 
část teplovodu opravit. Proto 
je stávající kanál zatím zakryt 
betonovými deskami. Zbylá 
část parkoviště je opravená 
a slouží svému účelu. 

Během jara letošního roku 
chceme takto opravit také 
část parkoviště v ulici SNP, 
kde jsou taktéž vysoké obru-
by a betonové podloží je ve 
špatném stavu.

Město Vimperk

Výzva pro pamětníky 
sametové revoluce

V souvislosti s blížícím se 
třicetiletým výročím od sa-
metové revoluce oslovila měs-
to Vimperk Jihočeská televize s 
nabídkou natočit zde reportáž. 
Zhruba osmiminutový snímek 
bude mapovat průběh konce 
roku 1989 a následujících 30 
let v našem městě. Měly by          
v něm být zachyceny všechny 
důležité radosti i problémy, se 
kterými se naše město v pos-
ledních desetiletích setkalo 
– ať už to bude např. odchod 
vojenské posádky od Sloupu, 
zrušení tradičních velkých 
firem či rozvíjející se dopravní 
i turistická infrastruktura                                                  
a  vzkvétající spolková činnost.

K tomu, aby byla reportáž co 
nejpřesnější a nejrozmanitě-
jší, potřebuje Jihočeská tele-
vize sesbírat velké množství 
dobového materiálu (fotogra-
fie, audio i videonahrávky, 
letáky apod.) a zaznamenat 
vzpomínk y pamětníků. 
Prosíme proto všechny Vim-
peráky, kteří vlastní nějaké 

dobové materiály, o jejich 
zapůjčení. Rovněž žádáme 
aktéry a pamětníky listopa-
dových změn v našem městě 
o to, aby si nenechávali své 
vzpomínky pro sebe a podělili 
se o ně. Nebudou-li použity 
v rámci reportáže, zpracu-
je je město Vimperk v rámci 
plánovaných oslav sametové 
revoluce. Využijme toho, že 
události roku 1989 mají ještě 
mnozí živě v paměti a mohou 
tím, že je budou sdílet, přispět 
k objektivnímu výkladu historie 
příštími generacemi.

Materiály a náměty přináše-
jte na odbor školství, kultury          
a cestovního ruchu, nám. 
Svobody 8, posílejte na emai-
lovou adresu adela.jirikova@
mesto.vimperk.cz, případně 
mě kontaktujte telefonicky na 
čísle 777 355 846.

Děkuji.

Adéla Jiříková
Odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu

  Z RADNICE
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Jaký byl rok 2018 ve Vimperku 
v oblasti životního prostředí 
a co nás čeká v roce 2019?

Další rok je za námi                  
a možná je dobře, že se nic 
zásadního nestalo. Na odbor 
životního prostředí přišlo opět 
přes tři tisíce různých dopisů, 
žádostí a dalších dokumentů, 
přibyly nové vyhlášky a další 
předpisy, a to většinou horší 
než ty předchozí, občan              
i úředník to má opět o něco 
složitější, ale prý administra-
tiva ubude a bude líp. Snad 
jen na úseku samosprávy se 
pár věcí podařilo. Vimperáci 
se opět stali vítězi soutěže 
„Jihočeši třídí odpady 2018“ 
a Vimperk se stal vítězem 
soutěže o nejlépe třídící měs-
to v kategorii nad 7 000 oby-
vatel (konkurence 15 měst) již 
po šesté za posledních sedm 
let. Tento úspěch Vimperáků 
není samozřejmostí (i když 
to tak poslední roky vypadá)                 
a já si ho velmi vážím a všem, 
kteří vzorně třídí, moc jmé-
nem našeho odboru děku-
ji. Je úžasné, že toto mohu 
psát již několikátý rok po 
sobě. Děkuji Vám a věřte, 
že neděláte zbytečnou práci                                                         
a význam třídění přes 
všechny problémy s tím spo-
jené se bude zvyšovat.

Ve městě se podařilo zrea- 
lizovat stavbu dvou stanovišť 
podzemních kontejnerů              
v ulici Kaplířova a Pivovarská 
a jsem si jist, že se tímto 
podařilo významně zlepšit 
vzhled těchto lokalit. V parku 
jsme postavili novou spor-
tovní arénu a přes počáteční 
obavy, zda nebude narušen 
vzhled parku, je výsledek 
velmi dobrý. Snad si jen přát, 
aby dlouho sloužila. Ve městě 
jsme vysadili nové stromy                                                 
a v návaznosti na stoleté 
výročí republiky i řadu z nich 
ve spolupráci s aktivními 
občany a spolky. Vždy mi 

udělá velkou radost, když se 
občané aktivně zapojí a řek-
nou svá přání a představy. Ne 
vždy lze vyhovět, ale pořád 
je to lepší, než si stěžovat              
a přitom nic neudělat.

Při hodnocení loňského 
roku nesmím zapomenout 
na lidi, kterých si možná čas-
to ani nevšimneme, a přesto 
jsou pro město naprosto ne-
postradatelní. Myslím na ty, 
kteří zametají ulice, v každém 
počasí stojí na stupátku 
popelářského auta, sečou 
trávu, udržují záhony, prohr-
nují sníh, starají se prostě         
o to, aby se nám ve Vimperku 
dobře žilo. Chtěl bych jim při 
této příležitosti moc za jejich 
práci poděkovat a říct, že 
si jejich práce velmi vážím. 
Málokdo z nás si dovede 
představit, jak je to náročná 
a nikdy nekončící práce, 
a my jim to často opravdu 
neusnadňujeme například 
bezohledným parkováním. 

Co nás čeká v roce 2019?
 Určitě se budeme snažit 
zase Vimperk trochu vylepšit. 
Připravujeme obnovu herních 
prvků na dětských hřištích, 
konkrétně skluzavek, které 
již dosluhují, rádi bychom vy-
budovali menší dětské hřiště 
na Homolce (pokud se podaří 
dohodnout vhodný poze-
mek), chceme na základě 
požadavků občanů oplotit 
a dovybavit dětské hřiště                 
v Bořanovicích. Budeme 
připravovat projekt na ob-
novu zeleně v městském 
parku, kde nám řada stromů 
„dosluhuje“, máme při-    
praveno vylepšení zeleně na 
náměstí a nezapomeneme 
na průběžnou údržbu. Zde by 
se dalo říct, že dobré zprávy 
končí.

Tento rok bude i rokem, kdy 
se na úseku odpadového hos-
podářství musíme připravit na 
řadu nepopulárních opatření. 
Čísla z loňského roku nám 
ukazují, že se zvyšují nákla-
dy na svoz, zpracování a likvi-
daci odpadů. Zvyšují se ceny               
v podstatě za veškeré služby 
i materiály a to se projevuje 
i v odpadovém hospodářství. 
Situace na trhu s plasty se 
také nezlepšila a náklady na 
jejich zpracování se zvyšují. 
To ale neznamená, že třídění 
je špatně. Ještě pořád se 
třídit nejenom ekologicky, ale 
i ekonomicky vyplatí. Nákla-
dy na tunu tříděného odpadu 
máme přibližně 1 200,- Kč, ale 
náklady na tunu směsného 
odpadu 1 500,- Kč. Důleži-
tost třídění se bude i nadále 
násobně zvyšovat – připravu-
je se legislativa, kdy poplatek 
za skládkování v roce 
2024 má dosáhnout částky                                                  
2 000,- Kč. To znamená, že 
po započtení současných 
nákladů nás bude stát tuna 
směsného odpadu 3 500,- 
Kč a to už je v porovnání                      
s 1 200,- Kč za tříděný odpad 
podstatný rozdíl. Zároveň je 
v současné legislativě zakot-
ven paragraf, který zakazuje 
skládkování směsného ko-
munálního odpadu po roce 
2024. Jen nám vláda a par-
lament zapomněly říct, kam 
budou obce tento odpad po 
roce 2024 dávat. Energetické 
využití (spálení za účelem 
výroby energie) je jistě řešení, 
ale obce nejsou schopné na 
výstavbu takových zařízení 
finančně dosáhnout a stát 
nebyl schopen za celé roky 
ani definovat koncepci. (Bude 

jedno centrální zařízení                 
v kraji? Budeme odpad využí-
vat jako palivo v kotelnách? 
Budeme ho z jižních Čech 
vozit do Německa? Budeme 
stavět malá zařízení na 
základě dohody obcí? Atd.). 
Pro Vimperk to bude jistě 
znamenat tento nevytříděný 
odpad někam v budoucnosti 
odvážet a to nebude levné.

Již v blízké budouc-             
nosti nebudeme schopni ale 
současný poplatek udržet 
a musíme počítat s jeho 
zvyšováním. Přiznejme si, 
že současná cena je velmi 
nízká, vždyť např. tříčlenné 
rodině je v podstatě každý 
týden za třicet korun odvezen 
od domu veškerý odpad 
(směsný, bioodpad, plasty, 
papír), k dispozici je sběrný 
dvůr, a tak je pochopitelné, že 
tento stav za současných cen 
nelze udržet (porovnejme si, 
kolik stojí voda, elektřina, 
cigarety…). Jak můžeme tyto 
problémy řešit? Co nás čeká? 
Vimperáci produkují přibližně 
213 kg směsného odpadu na 
obyvatele, ale nejlepší měs-
ta 150 kg. Snížením tohoto 
množství můžeme významně 
snížit náklady na odpady 
– tak se snažte :-). Další 
možností je po vzoru něk-
terých měst zavedení 14den-
ního svozu směsného odpa-
du (nelekejte se, na sídlišti 
to ponecháme). Tato změna 
může snížit náklady na svoz 
těchto odpadů až o třetinu. 
Co ještě? Třídíme přes 20 
% odpadů (po započtení bio-
odpadů 35 %) – což takhle 
vytřídit víc?

Ing. Josef Kotál
odbor životního prostředí

Třídíme odpad – 2. díl
Systém sběru odpadů

Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, a. s.

Milí čtenáři,
možná jste se na svých 

cestách setkali s tím, že té-
měř v každé obci jsou jiné 
druhy popelnic, v sousedním 
městě mají kontejnery úplně 
jiných barev, místní do nich 
mohou odkládat úplně něco 
jiného nebo na rozdíl od na-
šeho města nemají sběrný 
dvůr a tam, za kopcem, třídí 
do pytlů… Důvod této rozma-
nitosti je celkem prostý. Za 
systém sběru odpadů, který 
v obci funguje, je zodpovědná         

každá obec, a protože v re-
publice je přes 6000 obcí, je 
pestrost na místě. V ČR nee-
xistuje jednotný systém sběru 
odpadů, vždy je odrazem do-
hody mezi obcí a příslušnou 
svozovou firmou.

Každá obec má své spe-
cifické potřeby, představy                   
a finanční možnosti a svozo-
vá firma jí podle toho dodává 
patřičné služby. Z výše uvede-
ného vyplývá, že o tom, kde 
budou stát kontejnery na 

pokračování na straně 8Kompostovací plocha na skládce komunálního odpadu Pravětín
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tříděný odpad či bude-li              
v obci sběrný dvůr, rozhoduje 
obec. Stejně tak obec rozho-
duje o tom, kolik peněz a ja-
kým způsobem bude vybírat 
od občanů za služby spojené 
s odpadovým hospodářstvím. 
Na druhou stranu, budou-li 
stát v obci kontejnery červené, 
plechové a hranaté, to záleží 
na svozové firmě. 

Ve většině případů zále-
ží na svozové firmě i to, jaké 
odpady se budou v obci třídit. 
Svozová firma je závislá na 
svých odběratelích, zejména 
dotřiďovacích linkách, a podle 
toho se určuje sortiment sbí-
raných odpadů. Proto se mů-
žete setkat s tím, že někde se 
třídí pouze PET láhve a jinde 
všechny plasty, někde sbírají 
nápojový karton a jinde ne. 
Obvykle se dozvíte, jak a co 
třídit, na velkých samolepkách 

umístěných na kontejnerech 
na třídění odpadu. Navíc té-
měř každá obec má obecně 
závaznou vyhlášku o systému 
nakládání s odpady v obci, ve 
které jsou popsána pravidla 
pro nakládání se všemi druhy 
komunálních odpadů. Tato vy-
hláška je pro všechny občany 
obce závazná a je potřeba se 
jí řídit. Platí to zejména pro ty, 
kteří víkendy tráví na chalu-
pách v jiné obci, okrese, kraji. 
Jste-li nespokojeni s tím, jak 
systém nakládání s odpady ve 
vaší obci funguje, nebo máte-li 
pocit, že je v obci málo kontej-
nerů a že jsou často přeplně-
né, obraťte se na svůj obec-
ní úřad –  tel.: 388 402 229,          
602 527 070 – Marie Hejlková, 
odbor ŽP.

Nezapomeňte, abyste 
mohli správně třídit, musíte 
být dobře informováni!

Místní poplatek ze psů
Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo 

na území města. 

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů 
vznik, zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu 
adresy, nárok na změnu sazby v případě pobírání důchodu, který je jediným zdrojem příjmu...). V případě, že nedojde 
ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Poplatník je povinen ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku, a to nejpozději 
do konce příslušného kalendářního roku. Ohlášení se nově vztahuje i na osoby osvobozené od placení poplatku podle 
zákona o místních poplatcích. 

Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 (www.vimperk.cz), a to takto: za prvního psa 
v panelových domech 800 Kč, v ostatních domech 400 Kč, v rodinných domech 300 Kč, v osadách 100 Kč. Za psa, jehož 
držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, je sazba za prvního psa v panelových a ostatních domech 200 Kč, v rodinných domech 150 Kč a v osadách                 
50 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku navyšuje o 50 %.

Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku a lze jej zaplatit v hotovosti na finančním odboru nebo poštov-
ní poukázkou, případně bankovním převodem na účet města. 

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti.

Zdeňka Filipová
Finanční odbor, telefon: 388 402 219

Senior bez nehod
Desátý ročník Vimperské 

akademie seniorů pokračoval 
ve středu 16. ledna přednáš- 
kou z projektu „Senior bez 
nehod“.

Tato přednáška, která byla 
pojata formou divadelních 
scének spojených s odborným 
výkladem, přítomné senio-
ry velice zaujala a příjemně 
překvapila.

Cílem projektu je snížit ne-
hodovost seniorů a rozšířit 
povědomí o této problematice. 
Informovat, jaká jsou specifi-

ka chování seniorů v provozu, 
a doporučit opatření, jež by 
měla přispět ke zvýšení jejich 
bezpečnosti nejen na silnicích. 
Seznámit s potenciálem mod-
erních asistenčních systémů 
motorových vozidel, připo- 
menout pravidla silničního 
provozu, poukázat na vedle-
jší účinky léků a zdravotních 
omezení vyplývajících z věku 
účastníka silničního provozu.

Senioři jsou v silničním 
provozu ve srovnání s ostat-
ními věkovými skupinami na-

dprůměrně ohroženi. V roce 
2015 tvořili senioři v celkové 
populaci České republiky 18 
%, přičemž jejich podíl na 
počtu obětí dopravních nehod 
dosáhl 24 %. 

Veškeré informace k projek-
tu naleznete na www.senior-
beznehod.cz. 

Další přednáška, tentokráte 
„Původní a tradiční recepty 
Šumavy“, se uskuteční ve         
čtvrtek 21. února od 10:00 
hod. v Městském kulturním 
středisku.

Lenka Švecová 
Odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu

foto Adéla Jiříková

Skvělá zpráva pro budoucí absolventy 
základních škol

Od září 2019 se pro zájemce o studium oboru praktická 
sestra otevírá možnost studovat tento zdravotnický obor 
na detašovaném pracovišti VOŠS a SPgŠ Prachatice. Vzdě-
lávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou                     
a praxe bude probíhat v Nemocnici Prachatice. Možností 
je i získání stipendia během studia. 

(Kompletní článek popisující podrobnosti zřízení nového 
oboru je uveden na webových stránkách města v rubrice 
Vimperské noviny).

redakce
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Tombola
Právě probíhá období plesů a zábav. Školy, spolky, místní zájmová sdružení a podnikatelé, kteří pořádají tyto akce, 

většinou současně organizují slosování prodaných losů o věcné ceny, tedy tombolu. 

Od 1. 1. 2017 nepodléhá tombola s herní jistinou do 100.000 Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jedno-
ho losu) zákonu o hazardních hrách. Může ji tedy uspořádat v podstatě kdokoliv a kdokoliv se jí také může účastnit, 
přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000 Kč.

Provozovatel tomboly s herní jistinou nad 100.000 Kč je povinen tombolu Městskému úřadu Vimperk ohlásit (nebu-
de tedy povolována) s tím, že si u této tomboly musí zajistit účast notáře. K této tombole se navíc váže daň z hazard-
ních her ve výši 23 %.

Lenka Švecová
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

540 let našeho města
Rok 2019 je rokem, kdy si 

budeme připomínat 540 let 
našeho města. Přesněji tedy 
540 let od okamžiku, kdy 
ho dal jeho tehdejší majitel 
Petr Kaplíř ze Sulevic znovu 
vystavět. Vimperk poničený 
vojskem pasovského biskupa 
byl na základě listiny českého 
krále Vladislava Jagellonského 
z 24. dubna povýšen na město 
a získal další výsady. Měšťané 
získali právo konat výroční trhy 
na den sv. Prokopa a zároveň 
město opevnit. Současně měli 
pečovat o cestu z Bavor, kudy 
se do Čech dopravovala sůl                        
a jiné zboží. Není bez zajíma-
vosti, že pojmenování této ces-
ty „Solna czista“ z Vimperka 
do Pasova bylo poprvé užito                 
v listině Karla IV. v roce 1359. 
Tedy přesně před 660 lety. Její 
existence je ale doložena již 
mnohem dříve. 

První připomínku toho-
to „nekulatého“, přesto za 
zmínku stojícího výročí mohli 
zaznamenat  návštěvní -
ci novoročního ohňostroje. 
Další chystáme v souvislosti                                              
s městským plesem, který se 
bude konat 22. února v sále 
hotelu Zlatá hvězda. Hlavní 
př ipomínku této události 
chystáme na 31. srpna na vi-

mperském náměstí.
Další významné výročí se 

tento rok připomínáme v sou-
vislosti s jedním z nejstarších 
zvonů v Čechách, vimperským 
Maria Hilf. Ten byl ulit v roce 
1419 a je vzácnou gotickou 
památkou. Spatřit ho je možné 
v průběhu zářijových Dnů        
evropského dědictví. 

No a třeba i Klášterecký 
viadukt, oblíbené vycházkové 
místo, slaví v tomto roce své 
„malé“ výročí. Postaven byl 
přesně před 120 lety. 

A poslední zajímavý                      
letopočet se týká vimperských 
osad. Mnohé z nich byly po-
prvé zmíněny v roce 1359 na 
listině Karla IV. a jejich historie 
je důležitá stejně tak jako histo-
rie samotného města. Budeme 
se jí proto v tomto roce zabý-
vat, abychom důstojně připom-
něli 660 let jejich existence. 

Rok 2019 ale přinese mno-
ho dalších akcí, na které jste již 
nyní srdečně zváni. Informace 
o akcích vám rádi poskytneme 
prostřednictvím turistického 
informačního střediska nebo 
webových stránek města. 

Renata Lešková
odbor školství, kultury 

a cestovního ruchu

Získávaní dotací
Ekoagrofarma Hájná Hora 

Vimperk podala skrze MAS 
Šumavsko, z. s. v rámci 
opatření „Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje“ 
žádost o dotaci v projektu 
nazvaném „Udržitelný rozvoj 
hospodaření“. V rámci dotace 
byl pořízen nový traktor spl-
ňující přísnější emisní normy 
a byla provedena výměna 
střešní krytiny na stájích pro 
koně. Střechu stáje teď tvoří 
tepelně izolační panely z dů-
vodu zlepšení klimatických 
podmínek pro koně, kteří jsou 
využíváni pro děti Jezdecké-
ho klubu Hájná Hora, vede-
ným pod Českou jezdeckou 
federací, a během letních 
prázdnin také pro účastníky 
letních táborů, které již pořá-
dáme 3. rokem. 

Celkové náklady projektu 
jsou ve výši 4.581.506,- Kč, 

z čehož by měla být přiznaná 
dotace 2.271.903,- Kč. V sou-
časnosti je žádost schválená, 
máme  podepsanou dohodu 
a bude se podávat žádost                
o proplacení a čekat na vy-
placení dotace. 

Součástí naši farmy je jez-
decký klub, který podával 
také žádost o dotaci na vý-
měnu střešní krytiny jezdecké 
haly skrze opatření „Rekon-
strukce sportovišť“, vypsané 
Krajským úřadem Jihočeské-
ho kraje. Provedla se výmě-
na staré eternitové krytiny na 
novou izolační s celkovými 
náklady ve výši 671.102,- Kč, 
přičemž nám byla přiznaná 
a vyplacená dotace ve výši 
300.000,- Kč. 

Za Ekoagrofarmu 
a Jezdecký klub 

Hájná Hora Vimperk 
Jiří Sušila

Významné osobnosti 
Šumavy a Bavorského lesa

Šumavský spolek Vimperk 
společně s bavorským spol-
kem Heimatverein ď Ohetaler 
z Riedlhütte připravily kompo-
novaný večer na téma „Stopy 
věčnosti, významné osobnosti 
Šumavy a Bavorského lesa“.  
Komponovaný večer bude za-
hájen 15. února 2019 v MěKS 
ve Vimperku v 19 hodin.  Veče-
rem Vás budou provázet Dana 
Kubíčková a Růžena Váchová 
a seznámí Vás s významnými 
osobnostmi z oblasti hudební, 

kulturní, literární…  Součástí 
večera bude i projekce.  Tě-
šit se můžete také na učitele 
a žáky ZUŠ Vimperk, kteří se 
postarají o hudební část.  Touto 
akcí navazujeme na předchozí 
projekty  –  Julius Blechinger, 
vimperský hudební skladatel             
a Zaniklé sklářské hutě na Šu-
mavě a v Bavorském lese.                                    

Růžena Váchová                                                                      
Šumavský spolek Vimperk 

                Šumavský spolek   

Sháníme dubové dřevo

Pro připravovaný 19. ročník setkání dřevosochařů poptá-
váme kvalitní dubové dřevo v kulatině. 

Délka minimálně 2 metry, v průměru minimálně 60 cm. 
Cena dohodou.  

Kontakt: Renata Lešková, odbor ŠK, MěÚ Vimperk, 
tel.: 602 237 427, renata.leskova@mesto.vimperk.cz
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VIMPERK ŽIJE! A BUDE ŽÍT I V ROCE 2019

Rok 2018 je za námi, sil-
vestrovské oslavy jakbysmet, 
a tak je na čase střízlivě se 
poohlédnout za uplynulým 
rokem a zhodnotit, jak jsme 
si minulý rok v našem městě 
užili a zdali se nám podařilo 
Vimperk posunout o kousek 
dál.

Pokud se podívám do 
kalendáře spolku Vimperk 
žije! na rok 2018, s velkým 
překvapením zjišťuji, že se 
nám v minulém roce podařilo 
zorganizovat více jak 15 akcí. 
Rok 2018 jsme začali před-
stavením projektu Hledá se 
Vimperk, na který navazovala 
akce „architekti na školách“, 
kde se žáci a studenti                     
z vimperských škol zamýšleli 
nad využitím a modernizací 
areálu letních sportů pod ve-
dením zkušených architektů. 
Následovala veřejná debata    
v MěkSu, kde byly nad mapou 
diskutovány skutečné potřeby 
občanů, spolků, zástupců or-
ganizací a města. V červnu 
byly prezentovány výsledky 
všech předchozích diskuzí na 
veřejném setkání v Kavárně 
Ve Skále. Závěrečné výstupy 
bylo možné poté shlédnout 
po celé léto v areálu letních 
sportů na nainstalovaných 
panelech.

Další velkým projektem, do 
kterého jsme se v minulém 
roce pustili, bylo pořádání 
přednáškových večerů – 
tzv. PechaKucha Nights. 
Inspirovali jsme se okolními 
městy (Strakonice, Vodňa-
ny…), kde má pořádání těchto 
akcí velikou oblibu. Jedná se                          
o specifický formát před-
nášek, kdy každý přednáše-
jící má za úkol připravit si                                                 
v rámci prezentace 20 fotek 
a na okomentování každé  
z nich má přesně 20 vteřin. 

Výsledkem jsou krátké, inspi-
rující a nápadité přednášky. 
V r. 2018 jsme uspořádali                   
4 takové přednáškové večery. 
PKN vol. 1 s názvem „Žijeme 
ve Vimperku“ se konala ve 
výměníku na sídlišti a její 
vysoká návštěvnost byla 
pro všechny velkým pře-
kvapením. 2. PKN se konala 
v rámci předmajálesového 
týdne v areálu letních sportů, 
3. PKN  byla součástí Zažít 
Vimperk jinak a poslední PKN 
v roce 2018 se uskutečnila 
v nově zrekonstruovaných 
prostorách vestibulu ZŠ TGM 
v parku a měla podtitul „Dia- 
gnóza Šumava“.

15. 9. 2018 se nám po-
dařilo zorganizovat za vy-
datné pomoci dalších spolků 
a desítek dobrovolníků již 2. 
ročník pouliční sousedské 
slavnosti Zažít Vimperk jinak. 
Měli jsme velikou radost, že                             
i letos se do vimperských ulic 
vypravilo velké množství lidí    
a spolu s námi si užili celý 
den. Opět bylo možné vyzk-
oušet si  nejrůznější sportovní 
aktivity, rozličnou rukodělnou 
činnost v dílničkách, soutěžit 
o nejlepší buchtu, přispět do 
charitativního bufetu anebo se 
zaposlouchat do moravských 
tónů cimbálové muziky. Večer 
vyvrcholil 3. PKN s podtitulem 
„(Za)žít život jinak“ a zlatou 
tečkou na závěr celého dne 
byl koncert skupiny Jazzika.

Další a nedílnou součástí 
naší činnosti je pořádání 
„OSO“ akcí, neboli  tzv. oby- 
čejných setkání občanů. Jed-
ná se o malé, nízkorozpočtové 
akce, kterými se snažíme 
podporovat neformální set-
kávání Vimperáků a kulturně 
a společensky oživit veřejný 
prostor ve městě. Mezi ta-
kové akce v minulém roce 

Akce Zažít Vimperk jinak pořádaná spolkem Vimperk žije! Foto archiv spolku

patřilo spolupořádání maso-
pustu, vynášení Morany, 
tradiční výběh na Boubín či 
vánoční otužování na Vod-
níku. Nesmíme zapomenout 
ani na podzimní akci „S Vim-
perk žije sázej stromky, mys-
líš tím i na potomky“, kdy se 
nám ve spolupráci s širokou 
veřejností podařilo osázet 
svah v parku u Volyňky pat-
nácti novými stromky, jejichž 
dominantu tvořila lípa, která 
symbolizuje stoleté výročí 
vzniku republiky. Tato akce 
byla uskutečněna za grantové 
podpory Nadace Partnerství 
a za finanční pomoci města 
Vimperk.

Zdařilým počinem byla 
rovněž návštěva šéfredaktora 
týdeníku Respekt Erika Tabe-
ryho (vimperského rodáka). 
V rámci té byly uspořádány 
dvě debaty, první se studenty 
gymnázia a následně večer 
byla debata s širokou veře-
jností. 

Již nyní připravujeme 
akce na rok 2019, jako jsou 
například tradiční akce typu 
masopust, pouštění lodiček 
či Zažít Vimperk jinak. 
Dále budeme pokračovat 
v pořádání přednáškových 
večerů PechaKucha Night 

(na první z nich se můžete 
těšit již 14. února) a budeme 
pokračovat v projektu Hledá 
se Vimperk. Krom toho Vás 
čeká i jedno velké překvapení 
k výročí sametové revoluce.

Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se 
podíleli a podílejí na našich 
akcích, ať už jsou to členové 
našeho spolku samotného 
či spolky spřátelené, dále 
desítkám dobrovolníků, bez 
kterých by zejména pouliční 
akce Zažít Vimperk jinak 
nemohla vzniknout, a největší 
dík patří Vám všem, kteří 
naše akce navštěvujete.

A protože dobrovolníků 
není nikdy dost (a pořádaných 
akcí neustále přibývá), rádi 
přivítáme do našich řad nové 
členy. Takže pokud máte 
stejně jako my málo vol-
ného času a naopak velké 
nadšení a spoustu ener-
gie na aktivní účast na kul-
turně-společenském dění ve 
městě, budeme velice rádi, 
když rozšíříte naše řady.                 
V případě zájmu nás kontak-
tujte na našich webových či 
facebookových stránkách.

Vimperk žije! a my s ním :-)

Jitka Kabourková

Městská knihovna

STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VIMPERK

Během roku 2018 navštívilo 
knihovnu 34 850 návštěvníků.

Počet registrovaných uži-
vatelů knihovny je 915, z toho 
337 dětí do 15 let. Největší 
procento z celkového počtu 
tvoří v dospělém oddělení 
ženy (77 %). V dětském od-
dělení je to vyrovnanější (54 
% dívek a 46 % chlapců). Od-
dělení pro dospělé má nejvíce 
čtenářů z řad seniorů a čtyři-
cátníků. V dětském oddělení 
jsou nejaktivnějšími čtenáři 
děti od 9 – 14 let. 

Nejvytíženější výpůjční dny 
jsou v obou odděleních pon-
dělky.

Nejvíce čtenářů přichází do 
dospělého oddělení mezi 10 – 
11 hodinou a do dětského od-
dělení mezi 14 – 15 hodinou.

Během roku 2018 si naši 
čtenáři vypůjčili 38 411 knih       
a periodik, z toho 29 130 
knih v oddělení pro dospělé                     
a 6 057  v dětském oddělení.

Knihovna nabízí 63 titu-
lů periodik a v tomto roce si  

čtenáři domů vypůjčili 3 017 
exemplářů.

V roce 2018 rozšířila  
knihovna služby o půjčování 
e-knih, které využilo 31 čte-
nářů a virtuálně si půjčilo 101 
titulů.

Od tohoto roku půjčuje 
dětské oddělení deskové hry             
a audioknihy.

Knihovnice připravily 75 
kulturních  a vzdělávacích 
akcí (besedy pro děti i dospě-
lé, Rendez-vous se známými 
osobnostmi, Lovci perel, Noc 
s Andersenem, výstavy, lite-
rární soutěže, kvízy, exkurze, 
vánoční bazary, turnaj v pexe-
su, Literární čtvrtky pro děti, 
…více na www.knihovna.vim-
perk.cz).

Při běžné aktualizaci kni-
hovního fondu bylo vyřazeno 
1 214 knih a nakoupeno bylo 
1 364 knih nových. Nákupy 
knih realizuje knihovna přes 
internetový akviziční portál                  
a čtenáři mají možnost na-
koupené a zaevidované knihy 
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a časopisy sledovat přes on-
-line katalog.

Naši čtenáři se již naučili 
používat on-line katalog k vy-
hledávání, rezervování si knih 
i k prodlužování si výpůjček             
z domova.

Našimi nejlepšími čtenáři 

jsou v oddělení pro dospě-
lé: 
Irena Pohlová (378 knih) a Jit-
ka Pflanzerová (310 knih)
v oddělení pro děti :       
Tereza Venclíková (109 knih) 
a Adriana Košnarová (106 
knih).

GURMÁNSKÉ RENDEZ-VOUS

Velice zajímavé, plné chutí 
a vůně bylo „Rendez-vous“ ve 
vimperské městské knihovně, 
které se konalo 16. ledna                             
v čítárně oddělení pro dospělé 
čtenáře. Hostem dostaveníč-
ka byla Lucie Kohoutová ze 
Zdíkova, autorka úspěšných 
knih „Recepty ze šumavské 
vesnice“ a „Tradiční svátky                  
a recepty ze šumavské ves-
nice“, k nimž v letošním roce 
přidá další „Recepty ze šu-
mavských statků“. Pomocí 
videoprojekce seznámila pří-
tomné se svátky roku, jak se 

slavily na Šumavě, tradičními 
zvyky a hlavně pokrmy a pe-
čivem, které se při této příleži-
tosti připravovalo. Podělila se 
o zážitky a zkušenosti při pří-
pravě dle původních postupů, 
které sama vyzkoušela. Stojí 
za zmínku, že Lucie Kohou-
tová je sběratelkou starých 
kuchařských receptů zahrnu-
jících celou oblast Šumavy, 
které získává od pamětníků, 
z muzeí či archívů. Setkání 
přineslo opravdu  gurmánský 
zážitek.

Jaroslav Pomezný

   ZO ČSOP Šumava

MALÉ OHLEDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM U ČSOP ŠUMAVA

Sice už máme nějaký ten 
den nový rok, ale i tak bych se 
ještě rád vrátil k tomu nedáv-
no skončenému a v krátkosti 
zavzpomínal na to, čemu jsme 
se v organizaci ČSOP Šuma-
va věnovali a co se nám po-
dařilo.

Hlavní náplní naší činnosti 
jsou ochranářské zásahy na 
lokalitách, které máme zařa-
zené do pozemkového spolku, 
a tudíž o ně pečujeme dlou-
hodobě. Vezmeme-li to od 
začátku roku, tak jsme pro-
váděli vyřezávky vybraných 
náletových dřevin v rezerva-
ci Radost, po roztátí sněhu 
následovaly jarní vertikutace 
(tzn. provzdušňování a výhrab 
stařiny) „hořečkových“ luk na 
Jaroškově, Opolenci, Zahrád-
kách a v Pasecké slati. Poté 

jsme zahájili jarní pastvu na 
Velké Homolce a následně         
i na Pasecké slati. Obě tyto 
lokality jsme pásli našimi ov-
cemi „šumavkami“, kterých 
jsme přes loňský rok drželi 
bezmála stovku. Lokality se 
spásaly mozaikovitě tak, aby 
ovce ve správný čas přepásly 
plochu určenou danými plány 
péče.

Od konce jara, přes léto      
a až do podzimu následovalo 
kosení.  Nejprve jsme kosili 
louky s výskytem modrásků 
(Velká Homolka, Mez u Pec-
kova) či s hořečky mnohotva-
rými českými (Jaroškov, Opo-
lenec), poté následovaly v létě 
mokřadní a rašelinné louky      
v rezervaci na Radosti, v pří-
rodní památce Pasecká slať, 
v Chalupské slati či kosatco-

vá louka u Uhřic u Vlachova 
Březí. Kosení na loukách jsme 
ukončili po odkvětu hořečků,     
a to začátkem listopadu. Roz-
sahem bylo naše kosení stej-
né jako v roce 2017, tedy asi 
20 ha luk, a naše ovce se pás-
ly na dalších 20 ha pastvin.

Vyjma obvyklých udržova-
cích zásahů v podobě kose-
ní a pastvy jsme se věnovali             
i dalším ochranářským čin-
nostem, jako stavbě zábran 
bránících obojživelníkům 
vstupovat do vozovky při jar-
ním tahu za rozmnožováním, 
kde hynou pod koly projíždě-
jících automobilů. U Šumav-
ských Hoštic jsme přenesli ke 
třem stovkám ropuch, u Lčo-
vic jen necelou stovku. Nižší 
počty než je obvyklé přisuzu-
jeme suchu v roce 2017, navíc 
u Lčovic došlo k zazemnění 
rybníka, který již neplní funk-
ci místa pro rozmnožování,            
a proto do něj žáby již nemi-
grují. Bylo by vhodné provést 
na něm revitalizační opatření. 
Je tedy pravděpodobné, že 
zde zábrany v letošním roce 
stavět nebudeme.

Prováděli jsme také speci-
ální činnosti na podporu dru-
hů, jako byl rozchodník huňatý 
na lokalitě u Knížecích Plání 
či likvidace invazních druhů 
rostlin (bolševníky, netýkavky 
a křídlatky) ve střední části 
CHKO Šumava a v okolí Vim-
perka, především pak na řece 
Volyňce a jejích přítocích. Vě-
novali jsme se také dřevinám 
rostoucím mimo les, kdy jsme 
vysadili přes 110 ks nových 
alejových dřevin do šumavské 
krajiny v okolí Horní Vltavice. 
V Bohumilicích v památné 
aleji jsme nechali ošetřit 42 
lip srdčitých, provedli jsme 
zde také dosadbu nových 12 
jedinců lip srdčitých a odstra-
nili nevhodné nálety.

Jak jsem již zmínil, mana-
gementových opatření jsme 
realizovali přibližně podobné 
množství jako v roce 2017. 
Oproti tomu se nám ale v roce 
2018 podařilo zrealizovat asi 

nejvíce akcí pro veřejnost 
za celou dobu naší činnosti. 
Pro veřejnost jsme připravili 
10 akcí (vycházky, exkurze, 
přednášky), dále odborný se-
minář pro představitele státní 
správy, samosprávy, před-
stavitele škol a sdružení ve 
Vodňanech v rámci projektu 
„Poznej a chraň naši přírodu!“, 
také jsme uklízeli ve Vimperku 
tzv. Rokli a část ulice K Rok-
li v rámci kampaně „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko!“.                            
V Mateřské škole Klosterman-
nova a Mírová jsme povídali    
o zpěvném ptactvu a čistili 
ptačí budky. Měli jsme také 
několik pracovních brigád se 
členy Hnutí Brontosaurus, se 
skauty či dobrovolníky ze spo-
lečnosti  Drogerie DM Markt 
či 3E Outdoors. Uspořádali 
jsme také setkání jihočeských 
základních organizací ČSOP 
v Českých Budějovicích. Cel-
kem se našich akcí zúčastnilo 
přes 500 účastníků.

Závěrem bych si ještě dovo-
lil zmínit rekonstrukci Alpské 
vyhlídky mezi Lipkou a Boro-
vými Lady, kterou jsme zreali-
zovali díky programu „Blíž pří-
rodě“. Na vyhlídce je umístěna 
nová infotabule a odpočinko-
vé posezení v podobě stolu                                                   
s lavicemi. Pokud jste na tom-
to místě ještě nebyli, doporu-
čuji vyhlídku navštívit, právě 
teď v zimě je největší pravdě-
podobnost, že za jasných dní 
dohlédnete až k Alpám.

Když si zpětně přečtu, co 
se nám za rok 2018 podařilo 
uskutečnit, myslím, že jsme se 
rozhodně nenudili a nezbývá 
mi nic jiného než poděkovat 
za skvělou spolupráci a po-
moc všem kolegům, členům 
a příznivcům naší „čsopácké 
organizace“. Loni jsme oslavili 
10 let existence, tak hurá do 
další „desítky“ a přeji všem        
v novém roce zdraví, štěstí, 
lásku a krásné chvíle strávené 
v přírodě. Třeba v té šumav-
ské a pošumavské.

Jakub Hromas
předseda ZO ČSOP Šumava

Pasení ovcí šumavek na Velké Homolce. Foto Jakub  Hromas Kosení podmáčených luk v Pasecké slati. Foto Jakub  Hromas
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            Spolek Slunečnice

PODĚKOVÁNÍ SPOLKU SLUNEČNICE

Obrovské poděkování posí-
lá Spolek Slunečnice do Pra-
chatic, konkrétně organizátor-
kám charitativní prodejní akce 
Christmas Stella Shines, která 
se konala dne 15. 12. 2018                   
v kavárně Nebe v Prachaticích.

Charitativní akci vymysle-
la malá Stella Hauptmanová, 
která se před více než rokem 
rozhodla podpořit lidičky, kteří 
mají život ztížený handicapem 
nebo jiným sociálním znevý-
hodněním.  

Naše nezisková organizace 
byla vylosována jako jedna                
z podpořených organizací dru-
hého ročníku této charitativní 
akce. Spolek Slunečnice byl do 
této předvánoční akce zařazen 
díky spoluorganizátorkám Rad-

mile Kušnirikové a Jitce Nach-
lingerové. 

Akce byla velice úspěšná, 
kavárnu Nebe navštívilo a ce-
lou akci podpořilo obrovské 
množství lidiček, kteří ani v této 
uspěchané době nejsou lhos-
tejní k nelehkému osudu lidí                                    
s handicapem. 

Z výtěžku byl Spolek Sluneč-
nice podpořen nemalou část-
kou 25.320,- Kč, která bude 
použita na fyzioterapii a reha-
bilitaci uživatelů s mentálním, 
zdravotním a kombinovaným 
postižením. 

Děkujeme za podporu všem, 
kdo se na akci podíleli, a hlavně 
těm, kteří jí podpořili. 

Uživatelé Spolku 
Slunečnice Vimperk

  MO STP Vimperk

AKCE MO STP VIMPERK 

23. 2. (sobota) divadlo Sva-
tá Maří ČERT a KÁČA, od-
jezd z aut. nádraží v 17.30. 
Cena 50 Kč.

13. 2. v komunitním centru 
od 9 do 11 hod. výběr peněz 
na zájezdy do Itálie, Maďar-
ska, Podhajské – zálohy.

30. 8. – 11. 9. a druhý ter-
mín 9. 9. – 21. 9. – Itálie ALBA 
ADRIATICA.

22. 8. (čtvrtek) – zájezd na 
výstavu květin do Čimelic. 

Cena: člen 150 Kč, nečlen 
180 Kč.

 
8. 6. – 15. 6. Podhajská – 

hydroterapie. Cena 3000 Kč.

23. 10. – 23. 10.  Bukfur-
do, Maďarsko. Cena 5600 Kč             
a  5800 Kč.

17. 11. – 21. 11. Bukfurdo,  
Maďarsko. Cena 5000 Kč             
a 5300 Kč.

Za výbor Věra Zwettlerová

            Oblastní charita Vimperk

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Milí dárci, koledníci a přáte-
lé Tříkrálové sbírky!

Jménem Oblastní charity 
Vimperk bych Vám ráda sr-
dečně a upřímně poděkova-
la za to, že jste otevřeli svá 
srdce a domovy, věnovali ne-
zištně svůj čas a pomohli tak 
společně těm, kteří to nejvíc 
potřebují.

Sbírka probíhala ve Vim-

perku a v jeho okolí 1. – 14. 
1. 2019. I přes nevlídné a mra-
zivé počasí se do ulic vydalo 
27 skupinek koledníků, kteří 
do domů přinášeli požehnání 
a poselství Vánoc. Každé-
ho, koho zastihli, obdarovali 
malým dárkem a posvěce-
nou křídou napsali na dveře 
požehnání K+M+B (Christus 
mansionem benedicat: Kris-

tus požehnej tomuto domu). 
Je nám líto, že se koledníci 
nedostali ke každému, kdo na 
ně čekal. Několik dětí nám to-
tiž v době sbírky onemocnělo 
a stále se potýkáme s nedo-
statkem dobrovolníků-koled-
níků. Budeme rádi, pokud se 
k nám v dalších letech někte-
ří přidáte a pomůžete nám                                                           
v tom, abychom s požehná-
ním navštívili více domovů.

Díky všem, kdo se na sbírce 
podíleli, a všem, kteří přispěli 
do kasiček, se letos vybralo 
188 313,- Kč. Výtěžek sbírky 
bude použit na podporu cha-
ritní ošetřovatelské služby 
OCH Vimperk.

Děkujeme za Vaši štědrost 
a přejeme mnoho dobrého     

v roce 2019.  
Simona Vidlášová

koordinátor TS

Z ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
OBLASTNÍ CHARITY VIMPERK

Oblastní charita Vimperk 
nabízí pro své klienty v pečo-
vatelské službě kromě běž-
ných služeb také něco navíc. 

V loňském roce každý mě-
síc probíhal cyklus přednášek 
o našem městě s panem Ro-
manem Hajníkem. Senioři, 
ale i my, pečovatelky, ho rádi 
posloucháme. Při obrazové 
projekci mnozí obohacují vy-
právění pana Hajníka o své 
zajímavé vzpomínky z minu-
losti našeho města. Navštívil 
nás i kastelán pan Brož, kte-
rý je nadšený pro svou práci               
a který nás informoval o vý-
sledcích archeologického vý-
zkumu na zámku. 

Před velikonočními a vá-
nočními svátky jsme měli 
tvořivé dílny. Každý si vytvo-
řil svou sváteční dekoraci, ze 
které měl radost. Tyto aktivi-
ty jsou dostupné i seniorům               
s pohybovými obtížemi. Podle 
potřeby zajišťujeme klientům 
zdarma dovoz i odvoz. Kdo 
nemá zručnost v rukou, po-
můžeme mu. Když je někdo 
smutný, popovídáme si s ním. 
Pro každého máme pochope-
ní a vlídné slovo. Uvaříme čaj, 
kávu, vždy máme i něco k za-
kousnutí.

Kromě výše uvedeného 
vykonáváme běžné služby 

jako každý rok. Zajišťujeme 
pomoc v domácnosti, podle 
potřeby pomoc s hygienou, 
denně samozřejmě rozváží-
me obědy.  Kapacita obědů je 
sice naplněna, ale v akutních 
případech se pokusíme vyho-
vět. Při poskytování služeb se 
nám několikrát stalo, že měl 
klient zdravotní indispozici. 
V takovém případě buď volá-
me na udaný kontakt rodině, 
nebo zavoláme záchrannou 
službu. Docházení pečova-
telky do domácnosti je tedy 
pro seniory velice důležité, 
mohou mít jistotu, že je pravi-
delně některá z pečovatelek 
navštíví a v případě potřeby 
jim zajistí pomoc. 

Na závěr přejeme všem 
našim klientům, ale i ostat-
ním seniorům ve městě hlav-
ně zdraví a radost ze života. 
Neuzavírejte se do samoty           
a přijďte mezi nás.

Další setkání panem Mgr. 
Romanem Hajníkem se 
uskuteční dne 29. 1. 2019 
v „Komunitním centru pro 
seniory a spolky“, Sklářská 
399, Vimperk.

za pečovatelky Oblastní 
charity Vimperk

 Libuše Benešová
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                           SOS Šumavsko       

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V návaznosti na konferenci 
o sociálních službách, která 
se konala v rámci projektu Ko-
munitního plánování sociálních 
služeb, koncem ledna opět na-
vštívil Vimperk uznávaný český 
psycholog PhDr. Mgr. Jeroným 

Klimeš, Ph.D. Jeho přednáška 
na téma „Nemotivovaní klienti“ 
byla zaměřena na pracovníky         
v sociálních službách.

Lucie Pechoušková
 SOS Šumavsko

Očima Jaroslava Pomezného
PRÁZDNINY V DDM

Prožít zajímavě pololetní 
prázdniny nabízí školákům 
„Den plný zábavy a her“, kte-
rý na pátek 1. února připravil 
ve svém sídle vimperský dům 

dětí a mládeže. Děti ve věku  
6 – 10 let čeká od 9 do 14 
hodin pestrý program složený                   
z bloků deskových her, stavění 
z Merkuru, pohybových soutě-
ží a antistresového malování.

POMOC PRO KAPLIČKU

Snaha o záchranu kaplič-
ky Panny Marie Pomocné na 
Brantlově dvoře u Vimperka 
byla jedním z cílů sdružení 
Vimpersko v roce 2018. Dle 
informace Věry Vávra ze 
sdružení byla díky štědrosti 
občanů, organizací, spolků, 
účastníků Pohodové soboty 

a neděle, slavnosti  „Zažít 
Vimperk jinak“ a finančním 
darům Spolku vimperských 
rodáků, Nadace Občanské-
ho fóra a Česko-německému 
fondu budoucnosti získána 
částka 507 154,- Kč. Oprava 
památky na Brantlově dvoře         
z počátku 19. století získává 
tak reálnou podobu.

KLUB 50+

10. ledna se v městské 
knihovně uskutečnilo první 
letošní setkání „Klubu 50+“. 
V jeho úvodu seznámila 
Jitka Přibylová přítomné                              
s novinkami beletrie, naučné                                
a cestopisné literatury našich 
i zahraničních autorů, které je 
možno v knihovně si vypůjčit. 
Zajímavá byla také informa-
ce o nejčtenějších knihách  

v roce 2018. V další části byla 
připomenuta lednová výročí 
spisovatelů, především sté 
výročí narození Ladislava 
Mňačka, jeho nelehký a po-
hnutý život, dílo, romány, 
reportáže, eseje, básnické 
sbírky, divadelní hry a také 
snahy o nerozdělení Česko-
slovenska. Na závěr setkání 
byl připraven vědomostní kvíz 
s doplňováním přísloví.

Novoroční klání
Každoročně se na našem 

výcvikovém cvičišti pořádá 
první neděli v novém roce 
Novoroční klání aneb ,,Sran-
damač“  pro všechny členy 
klubu a jejich rodinné přísluš-
níky. Letos poprvé závod pro-
běhl i pro širokou veřejnost, 
která o něm byla informována 
prostřednictvím vyvěšených 
plakátů.

Po dlouhých letech nám 
bylo hojně dopřáno bílé sně-
hové pokrývky, což umožnilo 
vymyslet zábavnou závodní 
dráhu. Nebylo porušeno tra-
diční pravidlo „co neudělá 
pejsek, dělá páníček“. K po-
bavení tudíž nejvíce docháze-
lo např. u disciplíny s pytlem 
na provaze, který leckdy mu-
sela táhnout po čtyřech panič-
ka, jelikož její chlupatá dáma 
usoudila, že není hodna tento 
úkol vykonávat. Zatočit se pět-
krát okolo tyče v čepici trpaslí-
ka a i s pejskem pak absolvo-
vat slalom bylo taktéž zdrojem 
veselé zábavy. Průlez tunelem 

pozlobil nejednoho začáteč-
níka. Podplazení překážky                                                       
z lan zase umožnilo čtyřno-
hým miláčkům řádně svého 
velitele olízat. Přesná trefa 
tenisovým míčkem na cíl pro-
střednictvím hokejky se stala 
výzvou především pro naši 
mužskou závodící část.

Veškeré výkony sklidily po-
tlesk, ale i odměnu, kterou 
závodníci obdrželi při závě-
rečném vyhlášení. První mís-
to si tak po zásluze zasloužili 
všichni a medailí se mohli pyš-
nit nejšikovnější, nejveselejší, 
nejobratnější či nejpohodověj-
ší  pejsci se svými  pány. Pu-
tovní klubový pohár si odnesla 
Hanka Sieberová s německým 
ovčákem Teddym. V juniorech 
pak Míša Kukačková s fenkou 
labradorského retrívra Meggi.

Přeji všem pejskařům, stej-
ně jako jejich čtyřnohým svě-
řencům, v celém novém roce 
hodně zdraví a dobré nálady.
Za Kynologický klub Vimperk                                                                                                                               

Jaroslava Lukešová

NOVÝ ROK VE ŠKOLCE

V lednu jsme se opět přivítali 
po vánočních prázdninách, 
odstrojili stromečky, vánoč-
ní výzdobu vyměnili za zimní 
a vstoupili do druhé poloviny 
školního roku. Vyprávěli jsme 
si, co nám Ježíšek nadělil pod 
stromeček, a některé děti nám 
dokonce dárečky přinesly do 
školky ukázat. 
Připomněli jsme si svátek Tří 
králů a prvňáčkové z MŠ Mí-
rová nám s pomocí paní uči-
telek vyrobili koruny, kterými 
vyzdobili chodbu ve školce.                          
S předškoláky jsme „pátrali“ 
po tom, kam se ztratil starý rok,              
a zavzpomínali jsme, co si s se-
bou všechno odnesl. 
Starý rok je pryč a před námi je 
rok nový, který nám přinese jis-
tě spoustu zážitků, legrace, no-
vých poznatků, překvapení… 
Leden s sebou přinesl sněho-
vou nadílku, a tak jsme s dětmi 

po roce vytáhli lopaty a vydali 
se na vimperské kopce užít si 
pravou zimní atmosféru. Posta-
vili jsme sněhuláky, koulovali se 
nebo vyšlapávali cestičky do 
sněhu a děti z 3. třídy MŠ Klos-
termannova si vyšly ke krmelci, 
aby donesly zvířátkům nějaké 
dobroty na přilepšenou. 
 Také k nám přijelo divadlo 
Divoloď s pohádkou Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. Během 
představení jsme se nasmá-
li, zazpívali si a také pomohli 
zachránit děvčátko před čer-
nokněžníkem.  Už se těšíme na 
další představení, které k nám 
zavítá již v únoru. 
Naši předškoláci v rámci pro-
jektu „Škola nanečisto“ opět 
navštíví ZŠ TGM, kde si pro ně 
paní učitelky jistě připraví mno-
ho zajímavých úkolů a činností.

Bc. Jaroslava Kolářová

      Mateřská škola 
      Klostermannova
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VOJTŮV KYTAROVÝ 
KONCERT VOL. 2
Kytara a zpěv Vojta Burian, doprovod Jana Tomášková. 

DELUSION, FUNKCE 
ŠROUBU, MARKED AS AN ENEMY, 
DEAD SET AGAINTS
koncert

DOMESTIK
drama/psychologický/thriller, Česko/Slovensko, 2018, 
117 min.
Režie Adam Sedlák, scénář Adam Sedlák. 
Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama 
Sedláka, který byl v roce 2015 oceněn Filmovou nadací 
prvním místem za nejlepší nerealizovaný scénář.

RENDEZ-VOUS 
S ING. JANOU WUDY
Tentokráte beseda a workshop s vinutými perlami.

NA KRÁTKO 
drama, Česko, 2018, 104 min.
Režie Jakub Šmíd, scénář: Petra Soukupová. 
Na krátko je drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý 
jeho dosavadní život byla lež.
 

JOSEF PECKA: 
VIA NOVA ANEB ZE ŠUMAVY 
NA SVATOU HORU
Slovem i obrazem po české  části evropské poutní cesty.
beseda, velkoplošná projekce, vstupné dobrovolné
 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Taneční škola Tomáše Gaudníka.
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
S Jitulí a Dadulí z pohádky do pohádky.
masky zdarma, dospělí 70 Kč

VIMPERSKÁ 
AKADEMIE SENIORŮ 
Původní a tradiční recepty Šumavy Lucie Kohoutové.
pouze pro přihlášené

DŘEVĚNÉ DIVADLO 
HONZY HRUBCE: 
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá 
či falešná, rozšířena o rodinné téma. 
loutkové představení, vstupné dobrovolné

Zlatá hvězda

MěKS – Kino Šumava

Městská knihovna

MěKS

KULTURNÍ PŘEHLED14 

MěKS – Kino Šumava

Cukrárna 
Pod zámkem

MěKS

MěKS

15. 2.

pá

19:00

AMAZONIE: PERU, 
VENEZUELA - TROCHU JINAK 
Povídání Romana Kübelbecka o cestách, světech 
vnějších i vnitřních...

22. 2.

pá

20:00

PLES MĚSTA VIMPERKA
hraje De Facto, moderuje Roman Hajník, slosovatelné 
vstupenky, doprovodný program, bohatý raut.
vstupné 390 Kč

Zlatá hvězda

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, vstupné 150 Kč

MěKS

VŠECHNO BUDE 
road movie/drama/komedie, Česko/Slovinsko/Polsko/ 
Slovensko, 2018, 85 min.
Režie Olmo Omerzu , scénář Petr Pýcha. 
Co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké 
rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované.

MěKS – Kino Šumava

Kavárna Ve Skále

MěKS

Kavárna Ve Skále
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TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Taneční škola Tomáše Gaudníka.

MěKS CHVILKY 
drama, Česko/Slovensko, 2018, 93 min.
Režie Beata Parkanová,  scénář Beata Parkanová. 
Film vypráví příběh o základních situacích, vztazích 
a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu 
důvěrně blízké a známé.
 

MěKS – Kino Šumava
26. 2.

út

20:00

13. 2.

st

18:30 

 

PECHAKUCHA 
NIGHT VOL. 5 
Přednáškový večer s podtitulem „Láska je láska“.

budova TKB RSG 
Zábavná matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ. 
  

MěKS
28. 2.

čt

10:00

14. 2.

čt

20:20 

 

STOPY VĚČNOSTI
Projekt představující osobnosti, které se nesmazatelně 
zapsaly do historie Šumavy.
komponovaný pořad

MěKS VIMPERSKÝ
MASOPUST 
 
  

hostinec na Koreji, náměstí
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Výstava v Happy Coffee

Výstava vimperského malíře je výběrem obrazů, ilustrací a soch z posledních 30 let. Obrazy jsou inspirovány šumavskou 
přírodou.  Autor patří k českým výtvarníkům, kteří se dlouhá léta a pravidelně věnují ilustraci pro děti.

Ilustroval například pohádky herečky Dáši Bláhové nebo Čínské pohádky Lucie Olivové, za které v roce 2008 dostal 
cenu v soutěži o Nejkrásnější knihu (organizuje již přes 50 let MK ČR a Památník písemnictví).

Kromě samostatné tvorby se věnuje grafické úpravě knih, některé jsou ke shlédnutí.
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

NOVÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Od nového školního roku 

2019–2020 nabízí Všeobecné 
a sportovní gymnázium pro 
zájemce o studium na čtyřle-
tém oboru, kteří jsou v 9. třídě 
základní školy, nové zaměře-
ní na informační technologie. 
Navazujeme na dlouholetou 
tradici výuky programování na 
naší škole, ale obsah zamě-
ření vychází ze současných 
potřeb a trendů v tomto oboru. 
V každém ročníku budou mít 
žáci tohoto zaměření rozšíře-
nou výuku informatiky o další 
dvě hodiny. Obsah předmětu 
jsme vytvářeli ve spolupráci                                     
s vimperskými firmami Rohde 
& Schwarz a VirtualTraining, 
budeme s nimi spolupracovat       

i při vlastní výuce, protože 
většinu témat budou vyučovat 
externí zaměstnanci, odborníci 
v dané oblasti.

Stručný obsah předmětu:
1. ročník: základy algoritmi-

zace a programování (Scratch, 
Python, …), základy robotiky 
(Micro:Bit, Ozobot, Arduino, …)

2. ročník: základy počítačo-
vé grafiky (rastrová i vektorová 
grafika, střižna), Excel

3. ročník: administrace prů-
myslových procesů, 3D grafika 
a virtuální realita, 3D tisk

4. ročník: tvorba pokročilej-
ších webových stránek, algorit-
mizace a programování

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

Zájemcům o studium osmile-
tého i čtyřletého gymnázia na 
naší škole nabízíme možnost 
přípravy na přijímací zkoušky 
ve dnech 21. února a 21. břez-
na 2019, vždy od 14:45 hodin. 
V obou termínech se vyučující 
českého jazyka a matematiky 

zaměří na témata, která žákům 
činila v předcházejících letech 
v povinných testech problémy. 
Přihlásit se můžete na emailo-
vé adrese kancelář@oag.cz.

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy

ÚSPĚCH DENISY NOVÁKOVÉ 
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI BEST IN DEUTSCH 

V mezinárodní on-line soutě-
ži Best in Deutsch v německém 
jazyce organizované agentu-
rou Czech-us ve spolupráci                      
s Institutem rozvoje kompeten-
cí, která proběhla v listopadu 
2018, výrazně uspěla Denisa 
Nováková, studentka 7. G. 

Mezi 3052 studenty z 11 států 
a 243 škol skončila na 54. místě                  
s minimální bodovou ztrátou na 
ty nejlepší. Gratulujeme a pře-
jeme hodně úspěchů v dalších 
soutěžích!  

Mgr. Roman Hajník

 NOVÉ ŠKOLNÍ BAGRY PRO STROJNÍKY

Žáci učebního oboru stroj-
ník silničních strojů mají nové 
kompaktní rypadlo a smyko-
vý nakladač značky Bobcat. 
Střední škola Vimperk je po-
řídila z prostředků Evropské 
unie získaných v rámci dotač-
ního programu IROP. Nově 
pořízená technika umožní na-
šim žákům rozšířit dovednosti 
a praktické zkušenosti s říze-
ním a prací v různých terénech 
a s rozličnými materiály. 

Naše škola vyučuje obor 
strojník silničních strojů jako 
jediná v Jihočeském kraji. 
A díky aktivní spolupráci se 
společností Swietelsky nabí-
zíme našim žákům jedineč-
nou možnost získat znalosti 
v oboru, který je v současné 
době velmi žádaný nejen při 

budování dopravní infrastruk-
tury, ale také ve stavebnictví, 
kde velmi citelně chybí řidiči 
stavební techniky. 

Firma Swietelsky nám po-
skytuje strojní vybavení ur-
čené k demontáži, na němž 
se žáci oboru učí postupy 
jak stroje správně servisovat, 
opravit v případě náhlé poru-
chy a zároveň pochopí celko-
vou funkcionalitu jednotlivých 
komponent.

Tento atraktivní obor nabízí 
řadu výhod nejen po úspěš-
ném zakončení studia, ale 
již v jeho průběhu. Hlavními 
benefity jsou zejména svářeč-
ské kurzy a řidičské oprávnění 
skupiny B a C.

Mgr. Kateřina Koubová

VÁNOČNÍ TURNAJ V PEXESU

Dne 20. 12. 2018 proběhl již 
8. ročník oblíbeného vánoč-
ního pexesa, kdy se utkávají 
zastupitelé města s vítězi škol-
ních kol. V letošním roce nás 
reprezentovali Tomáš Kloc, 
Dominik Procházka a Sandra 
Bílá. Soupeři byli paní starost-
ka Ing. Jaroslava Martanová 
a místostarosta Mgr. Zdeněk 
Kuncl. Pozvání přijal ředitel 
naší školy Ing. Petr Žuravský.

Za vůně cukroví a čaje pro-
běhlo klání, kde větší úspěš-

nost měli žáci naší školy.                    
O vítězství po nerozhodném 
výsledku bojovali Dominik 
Procházka a Sandra Bílá. 
Celkovým vítězem vánočního 
klání v pexesu se stal Tomáš 
Kloc. Na druhém místě se 
umístil Dominik Procházka                                   
a třetí místo obsadila Sandra 
Bílá.

Děkuji všem soutěžícím za 
milé, příjemné a regulérní klá-
ní a těšíme se na další ročník.

Olga Juřicová

Praktická škola

ŽÁCI ELEKTRO OBORŮ MAJÍ JIŽ PRAXI VE VÝROBĚ

14. ledna byla odborná 
praxe našich žáků oboru 
elektromechanik pro zařízení                     
a přístroje vedená společností 
Rohde & Schwarz přesunuta 
přímo do výroby. 

Praktikanti tak opustili ško-
licí středisko firmy, kde od 
listopadu získávali dovednosti 
potřebné pro přechod do re-
álného provozu. V současné 
době jsou žáci rozděleni na 
samostatná pracoviště, kde 
pracují pod odborným dohle-
dem přidělených mentorů. Na 
jednotlivých střediscích se 
budou v pravidelných interva-
lech, dle předem stanoveného 
rozvrhu, střídat. Získají tak co 

nejširší znalosti a dovednosti          
v oboru a zároveň tím bude eli-
minováno riziko jednotvárnosti 
vedené praxe.

„V příštím školním roce by-
chom chtěli spolupráci s fir-
mou Rohde & Schwarz rozšířit 
o další specifickou část, kte-
rou je přeshraniční spoluprá-
ce s naší partnerskou školou                                                          
v Bavorsku. Doplníme tak 
nový kamínek do pomyslné 
mozaiky nabídky získávání 
kvalitních odborných znalostí 
a dovedností našich žáků,“ 
uvedl Ing. Petr Žuravský, ře-
ditel SŠ a ZŠ Vimperk, Neru-
dova.

Mgr. Kateřina Koubová

foto archiv Nerudovka
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KRAJSKÉ FINÁLE ČEPS CUP

Ve středu 19. 12. 2018 se ko-
nalo v Soběslavi krajské finá-
le florbalového ČEPS Cupu.  
Sedm vítězů okresních kol se 
utkalo o postup do národního 
finále. Účastníky turnaje byli 
Sobíčci ze ZŠ Komenského 
Soběslav, ZŠ F. L. Čelakovské-
ho Strakonice, Panteři ze ZŠ 
TGM Milevsko, ZŠ Grünwaldo-
va Č. Budějovice, ZŠ Křemže           
a ZŠ Smetanova Vimperk.
Hrálo se ve dvou skupinách 
každý s každým a následně            
o umístění. Kluci ze ZŠ Sme-
tanova Vimperk obsadili ve 
skupině druhé místo, když pod-

lehli jen pozdějšímu vítězi ZŠ 
F. L. Čelakovského Strakonice.                                           
V zápase o 3. místo kluci po-
razili ZŠ Třeboň a získali tak 
krásné 3. místo.
Naši školu reprezentovali: 
Roman Kryštof, Jaroslav Vol-
dřich, Dominik Novotný, Denis 
Tongel, Václav Trnka, David 
Vinš, Tomáš Vondrášek, Jakub 
Karvan, Filip Drabeš a Tomáš 
Hejtmánek. Všem patří vel-
ká gratulace a poděkování za 
reprezentaci ZŠ Smetanova 
Vimperk.

Mgr. Karel Nový

Základní škola
Smetanova

JAZYKOVÁ LABORATOŘ ROBOTEL DOKONČENA

Na konci listopadu byla v ZŠ 
Vimperk, Smetanova dokon-
čena nová učebna cizích ja-
zyků v hodnotě 1 553 049,- Kč 
bez DPH financovaná z 95 % 
z dotačního titulu IROP, která 
vznikla ve spolupráci s MAS 
Šumavsko a zřizovatelem Měs-
tem Vimperk.
Tento systém je téměř dokona-
lým řešením při výuce cizího 
jazyka. Zařízení může být vy-
užito nejen na názorný výklad, 
kdy učitel zobrazí připravená 
vysvětlení či cvičení na plo-
chy iPadů žáků a názorně jim 
vysvětlí probíranou látku nebo 
úkol k procvičení, ale přede-
vším k zdokonalování komuni-
kativních a poslechových do-
vedností. Při samostatné práci 
může pedagog postupně sle-
dovat práci jednotlivých žáků                                                           
a případně pomoci se zada-
nými úkoly. Systém je doplněn                
o sluchátka a mikrofony                                                  

a komunikace pak probíhá 
pouze mezi učitelem a zvole-
ným žákem. Žáci mohou vzá-
jemně komunikovat mezi sebou 
v párech dle volby vyučujícího 
a ten jejich aktivitu může moni-
torovat prostřednictvím svého 
počítače. Výstupy žáků (pra-
covní listy, nahrávky rozhovorů 
a četby i další aktivity) je možné 
do systému ukládat a žáci i uči-
telé je mohou zpětně využívat, 
případně ohodnotit. Zařízení 
učebny je doplněno o moder-
ní interaktivní tabuli, na které 
může pracovat i více žáků na 
různých úkolech.
V následujících několika tý- 
dnech proběhne potřebné 
odborné proškolení pedago-
gických pracovníků a v novém 
kalendářním roce se i žáci ško-
ly budou těšit z nové moderní 
učebny.

Mgr. Vladan Pokorný
ředitel školy

Základní škola
T. G. Masaryka

ABECEDA PENĚZ

Projekt nesoucí tento ná-
zev přišly do čtvrtých ročníků 
představit zástupkyně České 
spořitelny v pondělí 21. ledna. 
Děti se během tohoto projektu 
seznámí se základy finanční 

gramotnosti. Hravou formou 
se naučí zacházet s financemi, 
jak se věci vyrábějí a prodávají 
a co všechno musí udělat, aby 
z věci měli nějaký zisk. 

ZŠ TGM Vimperk

16. ledna 2019 proběhla na ZŠ TGM Vimperk v 8. a 9. třídách Hodina kódu. 
Základy programování žákům přiblížil pan Jan Jedlička a také paní Petra          
Vonášková. Děkujeme.

V lednu byl na ZŠ TGM vyhlášen vítěz olympiády v českém jazyce. Stala se jím 
Natálie Uhříčková, která bude školu reprezentovat v okresním kole. Olympiády 
se letos zúčastnilo 48 žáků z 8. a 9. tříd. Další umístění jsou k dispozici na 
www.zstgmvimperk.cz.

Biologická olympiáda 6. - 7. tříd. Vítězkou se stala Monika Jirásková ze 6. B.

Krabice od bot. Žáci ze 7. A na Vánoce obdařili třemi krabicemi s nejrůznějšími 
věcmi děti z chudších poměrů v okolí v rámci akce Krabice od bot. Předvánoční vystoupení žáků ZŠ Smetanova v sále MěKS.
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Sport očima Jaroslava Pomezného
LYŽUJ LESY

Úvodním závodem odstar-
toval ve čtvrtek 10. ledna ve 
vimperském sportovním areá-
lu Vodník šestidílný seriál na 
podporu běžeckého lyžování 
„LYŽUJ LESY“ pro registro-
vané i neregistrované žáky 
základních škol, konaný ve 
spolupráci s Lesy ČR a Sva-
zem lyžařů ČR. Potěšitelné je, 
že se závodů zúčastnilo 184 
lyžařů základních škol z Vim-
perka, Strakonic, Prachatic, 
Lenory, Borových Lad, Kato-
vic a vimperského gymnázia,                       
z toho stovka neregistrova-
ných, pro které připravili pořa-
datelé z vimperského Fischer 
Ski klubu Šumava ve vodnic-
kém areálu zajímavé tratě          
v délce 300 – 600 metrů pro 

neregistrované a 600 – 1 200 
metrů pro registrované lyžaře. 
Závodilo se volnou technikou, 
s chutí a nadšením, a trať byla 
zimní vodnická, okořeněná 
obratnostními prvky, hodem 
na cíl, jízdou pozadu, výjez-
dem do kopce, jízdou teré-
nem, průjezdem branek, sla-
lomem a otočkou kolem mety. 
Zajímavostí bylo, že pro děti 
bez sportovního vybavení byla                        
v areálu připravena půjčovna 
lyží, bot a holí. Ceny nejlepším 
ve dvaceti kategoriích předali 
ambasador závodu reprezen-
tant Martin Jakš, starostka 
Ing. Jaroslava Martanová, 
zástupce Lesů ČR Ing. Milan 
Zevl a ředitelka ZŠ T. G. Masa-
ryka Mgr. Dagmar Rückerová. 

KRAJSKÝ PŘEBOR LYŽAŘŮ
Ostrou prověrkou připrave-

nosti lyžařů-běžců na startující 
sezónu byly ve dnech 12.a 13. 
ledna závody krajského přebo-
ru Jihočeského krajského sva-
zu lyžařů. První se konal 12. 
ledna ve vimperském sportov-
ním areálu Vodník. Velmi dob-
ré sněhové podmínky umožnily 
pořadatelům z Fischer Ski klu-
bu Šumava Vimperk připravit 
lyžařům kvalitní běžecké sto-
py, což si závodníci pochvalo-
vali. Na start závodu, který se 
běžel volnou technikou s hro-
madnými starty, se postavila 
více jak stovka lyžařů z oddílů 
jižních a západních Čech, kte-
ří absolvovali tratě 200 metrů 
nejmenší děti až 7 km muži 
a junioři. V kategorii mužů a 
juniorů zvítězil Josef Tischler                                 
z pořádajícího Fischer Ski klu-
bu Šumava. V ženách a junior-
kách, které absolvovaly 5 km, 

se z vítězství radovala Barbora 
Beroušková, Sport club Plzeň.

Druhým byl 70. ročník „Staš-
ské 15 „, který na tratích churá-
ňovského lyžařského areálu na 
Zadově pořádal 13. ledna SKI 
Sokol Stachy. Na start závodu 
s intervalovými starty se posta-
vilo 114 lyžařů všech věkových 
kategorií, kteří klasickou tech-
nikou absolvovali tratě v délce 
300 metrů nejmenší děti až 15 
km muži a junioři, ženy a juni-
orky běžely 5 km. V kategorii 
mužů a juniorů zvítězil Marek 
Švejnoha, Sport club Plzeň, 
před Jakubem Švejdou a Marti-
nem Šimurdou, oba Fischer Ski 
klub Šumava Vimperk. V kate-
gorii žen a juniorek si ze Zadova  
vítězství odváží Tereza Řezní-
ková, Fischer Ski klub, druhá 
skončila Barbora Beroušková, 
Sport club Plzeň, a třetí Adéla 
Nováková, Fischer Ski klub.

PŘÍPRAVY ŠUMAVSKÉHO SKIMARATONU
V plném proudu jsou přípra-

vy 34. ročníku „Šumavského 
Skimaratonu“, který ve dnech 
23. – 24. února 2019 pořádá na 
tratích v okolí Kvildy Fischer Ski 
klub Šumava Vimperk. Závod 
je také součástí seriálu dál-
kových běhů „EUROLOPET“          
a Stopa pro život. V sobotu 23. 
2. jsou na pořadu od 10 hodin 
dětské závody, následuje běh 
volnou technikou na 23 a 46 
km. V neděli 24. 2. se v 10 ho-
din  vydají do bílé stopy klasici 
na 45 km a ve 12 hodin na 23 
km. Start a cíl je po oba dny na 
louce za mostem směrem na 

Horskou Kvildu, kde bude také 
zázemí závodu, mazací ser-
vis, převlékárna, občerstvení, 
nebude chybět ani pestrý do-
provodný program, hudební 
vystoupení, soutěže pro děti       
i dospělé, prezentace partne-
rů seriálu „Stopa pro život“. 
Pořadatelé z Fischer Ski klubu 
Šumava zvou na vrchol letoš-
ní lyžařské běžecké sezóny 
na Šumavě širokou veřejnost. 
Stojí za zmínku, že loňské-
ho 33. ročníku se zúčastnilo 
více jak dvanáct stovek na-
šich i zahraničních závodníků.

Program zimního stadionu 
únor 2019

Veřejné bruslení:
1. 2. pátek 14:00 - 15:30
2. 2. sobota 14:00 - 15:30
3. 2. neděle 14:15 - 15:45 
9. 2. neděle 14:15 - 15:45 
10. 2. sobota 14:15 - 15:45 
17. 2. neděle 14:15 - 15:45 
24. 2. sobota 14:15 - 15:45

Lední hokej
1. 2. pátek 19:00 HC Vimperk - Radomyšl
   muži - mistrovský
3. 3. neděle 17:00 HC Vimperk -  Veselí
   muži - mistrovský
5. 2. úterý 17:15 HC Vimperk -  Strakonice
   mladší žáci
9. 2. sobota 9:45 HC Vimperk -  Soběslav
   4. třída
9. 2. sobota 12:00 HC Vimperk -  Tábor
   mladší žáci
10. 2. neděle 12:00 HC Vimperk -  Tábor
   4. třída
22. 2. pátek 18:00 HC Vimperk -  Č. Krumlov
   mladší žáci
23. 2. sobota 10:30 HC Vimperk -  Tábor, Milevsko 
   3. třída
23. 2. sobota 14:15 HC Vimperk -  Písek
   4. třída
24. 2. neděle 10:45 HC Vimperk -  Motor Č.Budějovice
   mladší žáci
24. 2. neděle 17:00 HC Vimperk -  Hluboká
   muži - mistrovský
Škola bruslení
3. 2. neděle 13:00
6. 2. středa 15:45
9. 2. sobota   8:30
13. 2. středa 15:45

17. 2. neděle 12:45
20. 2. středa 15:45
24. 2. neděle 13:00
27. 2. středa 15:45

Metaná
16. 2. sobota 10:30 Turnaj o Vodňanského kapra

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

Česká reprezentace ve 
vimperské boxovně

BoxClub Vimperk měl tu 
čest a radost přivítat v bo-
xovně ve dnech 8. – 10. 1. 
2019 zástupce české repre-
zentace žen, juniorů a dětí. 
Na návštěvu přijel také stří-
brný medailista z OH 2000                
v Sydney Rudolf Kraj.                                           
Parádní ukázka tréninků pod 
vedením Marka Šimáka, Mi-
chala Soukupa a Viktora 
Vasilišina je pro nás inspirací 
a motivací. Potěšili nás po-

zitivní reakce na boxovnu TJ 
Šumavanu Vimperk, ve které 
rádi přivítáme i Vás!

 Celoroční nábor boxu 
pro děti probíhá út a čt od 
17 hod. a pro dorost, ženy                               
a ostatní út, čt a ne od 19 
hod. V po, st a pá od 19 hod. 
jsou tréninky MMA pod vede-
ním Davida Mikeše.

Za BoxClub Vimperk Filip 
Černý a Roman Čtvrtník
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Nové expozice Muzea Vimperska X
Před měsícem jsme spo-

lečně prošli budoucím mu-
zeem až na konec expozic, 
které se rozkládají v celém 
druhém patře jižního křídla, 
jehož okna shlíží přímo dolů 
na město. Nyní se přesune-
me o patro níže, projdeme 
okolo pokladny a zavítáme 
do čtyř dalších místností. 
Dvě z nich budeme používat 
pro naše dočasné výstavy. 
Proto se teď jimi zabývat 
nebudeme, ale vězte, že vý-
stavní plán pro rok 2021 již 
pomalu vzniká! Další dvojici 
místností hned za poklad-
nou spojuje krátká chodba. 
Interiéry s barokními dveřmi              
a jejich rámy mohl spatřit jen 
málokdo, neboť se zde done-
dávna nacházely depozitáře 
muzea. Budoucí návštěvník 
v nich však bude moci nalézt 
dvě místnosti, jejichž náplň 
by se na první pohled mohla 
zdát nesourodá – lov a turis-
mus. Pravdou však je, že se 
jedná o dvě důležité aktivity, 
které utvářely a utváří podo-
bu současné Šumavy.

Co v expozicích uvidí-
te? Dozvíte se, po kterých 
cestách lesního hospoda-
ření se vydal na počátku 
18. století tehdejší majitel 
vimperského panství Adam 
František ze Schwarzenber-
gu a jaký vliv mělo barokní 
hospodaření na proměny 

pralesního terénu Šumavy. 
Zjistíte, jakým způsobem se 
šlechta té doby bavila na ho-
nech a v čem spočíval napří-
klad tzv. plachtový hon. V in-
teriérech loveckého zámku, 
kterým vimperský zámek ve 
své době dozajista také byl, 
Vám ukážeme, jaká místa 
měla šlechta na podzim v ho-
rách nejraději. Poznáte však 
také odvrácené stránky teh-
dejší myslivosti a loveckých 
zábav – např. postupný úby-
tek přirozených predátorů                                   
a problémy s narušením bio-
logické rovnováhy menšícího 
se pralesa. Mezi ostatními 
vystavenými předměty pak 
jistě vyniknou lovecké zbra-
ně, které se již připravují na 
své restaurování. Budou vy-
půjčeny nejen z depozitářů 
spřátelených hradů, zámků 
a muzeí, ale nemalá část 
pochází přímo ze sbírek Mu-
zea Vimperska. Málokdo ví, 
že v depozitářích muzea tvo-
ří zbraně samostatnou pod-
sbírku a čítají více než sto 
kusů! Budete mít příležitost 
seznámit se nejen s majiteli 
panství, ale také s tím, jak 
do jejich příběhů zapadala 
v 19. století sklářská rodina 
Kraliků. Ostatně, dojde i na 
příběh jelena Honzíka, kte-
rý svou zajímavou, avšak 
dosti smutnou úlohou přímo 
spojil rod Schwarzenbergů 

VÝZVA!
Děkujeme řadě čtenářů Vimperských novin, kteří se ozvali na 
výzvu z minulého čísla a nabídli Muzeu Vimperska vybavení 
do jedné z chystaných nových expozic. Do plného vybave-
ní bytu nám však ještě řada věcí chybí. Pokud máte některé 
z níže popsaných předmětů a udělalo by Vám radost darovat 
je muzeu a najít je pak v nové expozici, kontaktujte kurátorku 
Muzea Vimperska Lucii Galusovou  – buď emailem na adrese                                      
galusova.lucie@npu.cz nebo na tel. čísle 773 785 322. Nebojte 
se zavolat, z každé Vaší nabídky budeme mít radost!

Co hledáme?

Televize, 60. – 70. léta (funkční i nefunkční)
Police jednoduchá na televizi, cca 50 x 50 cm, 60. – 70. léta
Police jednoduchá, max. 180 cm dlouhá, 50. – 70. léta
Police nebo závěsná policová skříňka na knihy, max. 150 cm 
dlouhá, 50. – 70. léta
Police nad dětskou postel jednoduchá, max. 100 cm dlouhá, 
50. – 70. léta
Dětská postel, max. 170 cm dlouhá, 50. – 70. léta
Hračky, hry 30. – 70. léta 
Linoleum, 500 x 465 cm, 70. léta
Koberec, běhoun, 60. – 70. léta
Výrobky (obaly, letáky) Fruty nebo Mykoprodukty ve Vimperku
Nákupní taška – síťovka (nikoli silonová)
Svítidlo – lustr do kuchyně, 70. léta
Boty domácí a pracovní (pánské, dětské), 60 – 70. léta
Košile nebo pyžamo – výrobek Šumavanu Vimperk
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s Wilhelmem Kralikem. Od-
vrácenou stranou myslivosti 
v 19. století bylo také pytlác-
tví, které v expozici rovněž 
nebude opomenuto.

Turistika se pak zrodila           
z romantického myšlení 19. 
století a postupně v naších 
zemích získala na ohromné 
oblibě. Mnohé sporty, které 
dnes chápeme jako způsob 
odreagování, vznikly z nut-
nosti pohybovat se a praco-
vat v nehostinném prostředí 
zimních hor. Vzpomeňme 
třeba na lyžování, ale srov-
nejme si například saně 
známé z radovánek našich 
dětství, saně pro olympijský 
sport a saně pro svážení 
dřeva, které bylo dozajista 
nebezpečným způsobem 

obživy. Zkušenosti ze života                                                    
v horách se v 19. století 
snoubí s touhou poznávat 
přírodu v její divoké a ne-
spoutané podobě. A právě 
od té doby turistika postup-
ně určuje podobu současné 
Šumavy.

Z popsaných místností se 
příště vrátíme s budoucím 
návštěvníkem zpět, pro-
jdeme kolem pokladny do 
příčného křídla, kde si v po-
sledním díle našeho seriálu 
povíme více hned o několika 
expozicích.

Autorem expozice turismu 
je Ladislav Švadlena a autor-
kou expozice lovectví Zuza-
na Vaverková.

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk
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Mohl byste se Vimperá-
kům stručně představit?

Jmenuji se Karel Beránek, 
narodil jsem se ve Vimperku, 
je mi 56 let. Pracuji v místní 
skvělé pekárně a snažím se 
rozvážet lidem dobroty, které 
se tu pečou. 

Proč jste se rozhodl anga-
žovat v komunální politice?

V komunální politice se an-
gažuji, protože mi není lhos-
tejný osud města, ve kterém 

bydlím se svojí rodinou. Záslu-
hou voličů mi byla dána druhá 
možnost, abych pokračoval 
jako zastupitel a alespoň tro-
chu přispěl k zvelebení a roz-
voji města. Chci touto cestou 
poděkovat za nečekaný počet 
hlasů, které jsem obdržel nejen 
já, ale celé uskupení, za které 
jsem kandidoval. 

Jak vypadá ve Vašich 
představách Vimperk v roce 
2022, tedy na konci tohoto 
volebního období?

Na konci volebního období 
– říjen 2022 – vidím oprave-
nou ulici 1. máje, byty v bývalé 
lesárně, kruhový objezd na 
Fišerce a městskou dopravu 
zdarma. Osud plaveckého are-
álu je velmi nejasný. 

Na co konkrétně se plá-
nujete Vy v nadcházejících 
čtyřech letech zaměřit?

Budu, stejně jak tomu bylo                  
v minulém volebním období, 
naslouchat námětům a při-
pomínkám občanů, a pokud 
to bude potřeba, rád pomohu 
nebo poradím. Tak si předsta-
vuji práci zastupitele. 

Karel Beránek 

Mohla byste se Vimperá-
kům stručně představit?

Pro ty, kdo mě neznají pro-
fesně, nebo nesledují naše 
vimperské komunální dění: 
Nejsem místní rodák, pouze 
„náplava“. Šumava mě okouz-
lila a Vimperk jsem si vybrala 
pro život své rodiny.  Je mi 48 
let a ve Vimperku pracuji 20 
let jako veterinární lékař. Měla 
jsem obrovské štěstí na všech-
ny spolupracovnice a i díky nim 
se  nám podařilo vybudovat 
kvalitně fungující tým lidí, kte-

ří pro všechna zvířata udělají 
maximum.

Kromě práce, která je ča-
sově velice náročná, se ráda 
věnuji zahradničení, vycház-
kám do přírody se svými psy, 
rekreačně různým sportům 
(kolo, lyže, snowboard a sa-
mozřejmě šipky).

Proč jste se rozhodla an-
gažovat v komunální politi-
ce?

Díky povaze mé práce – in-
tenzivní kontakt s lidmi a jejich 
starostmi – mě začalo zajímat, 
co se kolem mě děje. Dokud 
člověk neslyší nebo nevidí růz-
né životní příběhy v přímém 
přenosu, ani si neuvědomí, 
jak moc komunální dění životy 
lidí může a nemusí ovlivňovat.  
Začínám třetí  volební období                                                                    
a musím říct, že jsem prošla 
různými fázemi emočního 
spektra – od naivity, radosti, 
rozhořčení, přes rozčarování, 
zklamání až po bezradnost. 
Všechny tyto pocity určitě                                                     
k práci komunálního politika 
patří, jen je těžké se vyrovnat 
s tím, že vám lžou lidé, kte-
ré respektujete a věříte jim. 
To všechno je politika. Přes 
všechna úskalí této práce 

Nedávno jsem svému tříle-
tému synovi vyprávěla o ně-
čem, co se stalo před mnoha 
lety. Syn napjatě poslouchal 
a na konci mého vyprávění 
se mě zeptal: „A kde jsem 
byl já?“ Bez rozmyslu jsem 
odpověděla: „Na houbách.“ 
„Fakt? Na hříbkách?“ zeptal 
se bezelstně. A přiměl mě tak 
k zamyšlení, proč vlastně my 
dospělí říkáme občas dětem 
takové hlouposti.
Spojení „být na houbách“ či 
„chodit po houbách“ má podle 
etymologů původ v bývalém 
(v Čechách přímo nedolože-
né) zvyku mládeže vyrážet 
na jaře společně na houby. 
Ne vždy však zůstávali mla-
dí lidé pouze u sběru hub – 
často to byla pouze záminka 
k zábavnějším činnostem,                                   
k nimž soukromí hustých lesů 
a teplo jarního počasí vybíze-
lo. Zvyk využívat chození na 
houby jako výmluvu pro mi-
lostné hrátky byl prý doložen 
zejména ve starém Rusku.
Rovněž otázku na samotný 
akt zrození odbýváme dost 
nepravděpodobnou odpovědí. 
Vysvětlení, že děti nosí čáp, 
dokáže zamotat i mnohem 
větší hlavy, než jsou ty dětské. 
Zvláště vzpomeneme-li si na 
to, co dětem říkáme o životě 
před životem. Zamysleme se, 

jaké příběhy se odehrávají                  
v představách těch malých, 
důvěřivých lidí – chodí po lese 
s košíčkem a sbírají hříbky, 
když v tom se na ně snese 
svalnatý opeřenec, chytí je do 
silného zobáku a v zápětí je 
upustí do náruče zmatených 
rodičů. Kořeny má pověra           
o čápovi údajně v Německu 
a Skandinávii. Věřilo se, že 
duše nenarozených dětí pře-
bývají v hlubokých močálech, 
odkud pak přicházejí ke svým 
rodičům. A jelikož jsou to prá-
vě čápi, kteří v takových mo-
čálech hledají potravu, před-
pokládalo se, že tam mohou 
ulovit i duši dítěte a přinést ji 
k budoucím rodičům. Proto 
se dříve lidé snažili, aby se 
u jejich obydlí čáp uhnízdil – 
předpokládali, že spolu s ním 
se tam usídlí i plodnost.
Příkladů toho, jak dospělí 
ve snaze zjednodušit dětem 
(a často i sobě) život dělají 
přesný opak, existuje celá 
řada. Vzpomeňme například 
na mnohá vysvětlení smrti, 
která mají za cíl děti nevydě-
sit – např. „je v nebi“, „ode-
šel na onen svět“ apod. Na 
druhou stanu – bez trochy té 
dobře míněné lži (např. v době 
Vánoc) by dětství nebylo dět-
stvím.

Adéla Jiříková

> JAZYKOVÉ OKÉNKO <

Šárka Janásková 

stále věřím, že je možné tuto 
práci vykonávat pro potřeby 
a ku prospěchu většiny, niko-
li jednotlivců. A o to se budu 
stále snažit.

Jak vypadá ve Vašich 
představách Vimperk v roce 
2022, tedy na konci tohoto 
volebního období?

Bylo by dobré, kdyby se na 
konci volebního období každý 
zastupitel ohlédl a s klidným 
svědomím si prohlédl svoji 
práci pro lidi a řekl si, co udělal                                       
a co ne. Myslím si, že Vimperk 
nepotřebuje nic složitého, sta-
čilo by jen lidem nelhat, vnímat 
jejich potřeby a ptát se na jejich 
představy. Možná pak uvěří, 
že zastupitelé jsou tu pro ně, 
nikoli jen pro hájení podnikatel-

ských zájmů. Vše by mělo být 
v rovnováze.

Na co konkrétně se plá-
nujete Vy v nadcházejících 
čtyřech letech zaměřit?

Zajímá mě rozvoj města 
– od změn územního plánu, 
nové možnosti bydlení, řešení 
otázky dostupnosti lékařské 
péče, dopravní dostupnosti 
osad apod. Všechno toto ur-
čuje kvalitu života v našem 
městě, a tím pádem i chuť zde 
zůstávat a žít. Samozřejmě                
s tím souvisí i zájem o udržení 
přírodních a kulturních hodnot, 
které zde máme a které se ně-
kterým zastupitelům zdají ne-
podstatné a měly by ustoupit 
podnikatelským záměrům.

redakce
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Jarmila Kůsová 
Narodila se ve Vimperku v roce 1963. Na divadelních 

prknech stanula už na základní škole jakožto členka divadelního 
souboru Boubíňáček. Vystudovala střední pedagogickou školu 
v Prachaticích. Po jejím ukončení nastoupila jako učitelka do 
mateřské školky a tuto práci vykonává dodnes. V roce 1998 
stála u zrodu divadelního souboru Bouček.

František Suchý
Současný principál divadelního souboru Bouček se narodil   

v roce 1967. Stejně jako jeho partnerka Jarmila Kůsová působil 
v divadelním souboru Boubíňáček pod vedením paní učitelky 
Jiskrové. Po ukončení základní školy absolvoval nábytkářský 
obor na učilišti v Lišově.  17 let se věnoval skautingu a v současné 
době je vedoucím, scénáristou a režisérem DS Bouček.

V minulém roce slavil Bou-
ček dvacet let. Pamatujete si, 
jaké byly začátky?

JK: Prvním počinem bu-
doucího spolku byla pohádka                    
„O zlé kryse“, která vznikla                                                     
u příležitosti mikulášské besíd-
ky v roce 1998. Pohádku zre-
žírovala paní Hanka Crhová.  
Původně vše vypadalo tak, že 
se bude jednat pouze o  jedno-
rázový amatérský pokus. Další 
rok, u příležitosti Mikuláše, však 
vznikla v pořadí druhá pohádka, 
pak další, přibyli amatérští nad-
šenci i další divadelní akce. 

Jak vznikl název „Bou-
ček“?

FS: Za to můžou Cimrmani. 
V jejich představení „Dobývání 
severního pólu“ figuruje magistr 
Bouček.  S námi v prvních le-
tech hrával také magistr, Petr 
Kornia, velký kamarád dalšího 
amatérského nadšence Zden-
dy Škopka. Ten Petra zásadně 
oslovoval „magistře Boučku“. 
Slovo dalo slovo a název sou-
boru byl na světě.

JK: Většinou z nás ale všich-
ni stejně udělají Broučka. Tento 
omyl jsme pojali jako vtip a zvo-
lili si obrázek broučka za logo 
souboru. Já pak mohu hlásat, 
že jsme roztomilí jako brouček, 
ovšem statní jako malý buk, 
tedy Bouček!

Kromě tradiční pohádky je 
možné potkat vás na různých 
akcích v průběhu celého 
roku. Které to například jsou?

JK: Tady ve Vimperku jsou 
to třeba čarodějnice, betlém, 
silvestrovské vlaky nebo noční 
komentované prohlídky Vim-
perka. Děláme také různé kos-
týmové akce. Může se zdát, že 
jenom zdobíme, že jsme pouze 
dekorace. Ovšem obléknout si 
třeba secesní kostým má přes-
ně dané střihové a stylistické 
zákonitosti. Například před de-
seti lety jsme ve Strakonicích, 
u příležitosti oslav 140 let tratě 
České Budějovice – Plzeň, ce-
lou dobu korzovali v secesních 
kostýmech v asi dvacetičlen-
ném davu. Ten tenkrát nadchl 
i tehdejšího krále Pohádkové-

ho království Zdeňka Trošku. 
František se ujal role Karla 
Klostermanna, návštěvníci se 
s ním zastavovali a dokonce 
kladli mnohdy všetečné otázky. 
František se ale nedal, má jeho 
životopis nastudovaný.

FS: Mimo region se většinou 
vypravíme na nějakou stře-
dověkou akci. Každoročně se 
účastníme například velkého 
šermířského představení na 
hradě Houska. Dále jezdíme 
třeba do Karlových Varů, kde 
jsme součástí průvodu Karla IV., 
kterým je tradičně zahájena lá-
zeňská sezona. Účinkovali jsme 
na Slovensku, několikrát také                                                                 
v Německu. Nejraději vzpomí-
náme na divadelní slavnosti pod 
širým nebem v Leopoldsreutu. 
Tam amatérští herci dokáží 
ztvárnit v jednom tříhodinovém 
představení pro nejméně 600 
diváků celou historii zaniklé 
obce – od jejího vzniku až po 
zánik v chudých 50. letech.          
Organizátoři nám navrhnou, 
jaké historické období můžeme 
zrealizovat. Naposledy jsme na-
příklad připravili parodii na 50. 
léta o tom, jak se v Leopoldsreu-
tu nenatočil celovečerní film.                                                        
A ano, hrajeme výhradně česky!

Kolik vás v současné době 
v souboru je?

JK: Teď je nás devět. Když 
potřebujeme, aby nás bylo víc, 
spolupracujeme s divadelním 
souborem Damián a se spous-
tou kamarádů. Mikulášské po-
hádky, čarodějnice a živý bet-
lém s námi realizují už nejméně 
desátým rokem. Některé čino-
hry, např. Dívčí válku či Hotel In-
fercontinental, jsme nastudovali 
společně se členy SHŠ Artego. 

Předpokládám, že většinu 
vašich představení jste vy-
mysleli vy sami. Jak takové 
představení vzniká?

JK: Ano, scénáře vymýšlí-
me my dva. Já většinou dodám 
Františkovi námět, on pak umí 
základní myšlenku krásně rozvi-
nout. No a pak si vzájemně udě-
láme korekci. Například naše 
pohádky jsou většinou všechny 
autorské, proto si nikdy nejsme 

jisti případným úspěchem. Nám 
se text líbí, připadá nám strašně 
legrační, ale nikdy nevíme, jestli 
náš specifický humor padne na 
úrodnou půdu. 

FS:  Nemáme režiséra, proto 
si všechno děláme sami. Navíc 
po dvaceti letech kdo ví, jak by 
to vypadalo, kdyby mezi nás při-
šel někdo cizí a začal nám radit, 
co a jak máme hrát. 

JK: Nás všechno, co dělá-
me, stále baví. Pravidelně před 
Mikulášem mi třeba maminky 
hlásí, že se těší na pohádku. 
No co víc si můžeme přát! Rea- 
lizujeme se i výrobou kostýmů 
a kulis. Přímo profesionálně šije 
kostýmy naše členka Iva Dou-
lová.  Kulisy a různá technická 
hejblátka zase vymýšlí Milan 
Král. O hudební stránku, kou-
řové a světelné efekty se stará 
Zdenda Sonák. Jarda Bille má 
v kompetenci propagaci našich 
akcí. Dana Škopková, Dana Ku-
bíčková a Martina Caisová vy-
mýšlejí rekvizity a ty nejnemož-
nější náměty, které se nakonec 
ukáží jako báječné nápady.

Kromě klasických předsta-
vení a vystoupení podnikáte 
také recesistické procházky. 
Jak taková procházka vypa-
dá?

FS: To jsou vlastně takové 
naše rodinné výlety. Vypravu-

jeme se na ně hlavně v době, 
kdy nemáme žádné představení                                                         
a stýská se nám. Tak jsme si 
jednou vyšli třeba na Mářský 
vrch. Oblékli jsme se jako spi-
sovatelé a obtěžovali četbou 
svých děl kolemjdoucí, které 
naše bláznovství příjemně po-
bavilo. Nebo se oblečeme jako 
Cimrmani a dobýváme Severní 
pól.

JK: Nebo jsme šli po stopách 
Karla Čapka. Roman Kozák ze 
Stifterova spolku se někde do-
pídil, že Čapek putoval krajinou 
kolem Černého Kříže, a  tak vy-
myslel putování po jeho stopách 
v prvorepublikových kostýmech. 

A na závěr se nemůžu ne-
zeptat – co od Boučku mů-
žeme v tomto roce i letech 
příštích očekávat?

FS: Plánujeme si udržet stá-
lé akce. Také bychom chtěli na-
cvičit novou pohádku, kterou by 
bylo možné reprízovat během 
celého roku. Určitě bychom po-
třebovali činohru pro dospělé. 
Všude se nás ptají, jestli by-
chom nezahráli také něco pro 
dospělé diváky. Vybranou hru 
již máme.

JK: Rádi bychom i nadále 
při našich vystoupeních roz-
dávali radost, smích a pohodu 
malým i velkým divákům. 

Adéla Jiříková

20 let divadelního souboru Bouček
V prosincovém čísle Vimperských novin byly započaty 

rozhovory se zástupci vimperských spolků. Funguje jich zde 
několik desítek od těch hodně známých až po spolky téměř 
neznámé a svou činností velmi úzce profilované. Prosincový 
rozhovor byl s členkou spolku, který vyvolává různé 
kontroverze a názory na jeho činnost se mezi Vimperáky 
velmi liší. Tentokrát přinášíme rozhovor se zástupci spolku, 
který naopak žádné bouřlivé emoce nevyvolává a na jehož 
činnost nelze pohlížet jinak než se sympatiemi.  
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foto archiv Ladislava Čepičky

STOPY STOLETÍ k tomu také dáváme jeho oby-
vatelům náš královský souhlas 
a svolení, aby oni totiž mohli           
a měli moc svobodně zřizovati, 
připravovati, budovati a dělati 
cestu neb stezku, kterou se 
jde do Bavor, pro přicházející, 
jdoucí nebo procházející vozy, 
povozy a ostatní, kteří sůl                              
a jiné zboží přinášejí, a tou 
stezkou mohou projíti a vráti-
ti se vozy, povozy, kupci                                                                
a všichni, kteří přinášejí zboží, 
avšak tak, aby clo neb mýto 
zaplatili řečenému Petru, 
dědicům a jeho nástupcům 

podle starobylého obyčeje 
bez veškerého umenšení. 
Tomu na svědomí pečeť 
naší královskou k tomuto lis-
tu dali jsme a kázali přivěsiti. 
Dáno v Praze dne dvacátého                       
čtvrtého měsíce dubna léta 
Pána tisícího čtyřstého sedm-
desátého devátého, královst-
ví našeho českého osmého 
roku.

PhDr. Ladislav Čepička

VIMPERSKÉ DEVÍTKY

V letošním roce si město 
Vimperk připomene řadu více 
či méně důležitých výročí ze 
svých dějin. Jen namátkou 
můžeme zmínit letopočty 
1554, 1619, 1719, k nimž se 
vrátíme v průběhu tohoto 
roku. Asi nejvýznamnějším 
je však datum 24. dubna 
roku 1479. Toho dne vydal 
český král Vladislav Jagel-
lonský Petrovi Kaplířovi ze 
Sulevic listinu, kterou povýšil 
Vimperk na město. Toto da-
tum je všeobecně známé, 
málokdo však tuší, jak listi-
na vypadá a co se v ní píše. 
Text je psán latinsky na per-
gamenu o rozměrech 47 x 24 
cm a k listině je přivěšena 
královská pečeť na hedváb-
ných růžových nitích. Král                  
v ní povyšuje na prosbu Pe-
tra Kaplíře ze Sulevic Vim-
perk na město, dává mu prá-
vo hradeb a uděluje výroční 
trh na den svatého Prokopa 
opata (4. července) s osmi 
následujícími dny. Město se 
má řídit právem královského 
města Písku (který se 
zase řídil právem Většího                                             
/Starého/ Města Pražského 
z roku 1327). Měšťané mají 
pečovat o dobrý stav cesty       
z Bavor, kudy se dopravuje 
sůl a jiné zboží, a volně ji uží-
vat, ovšem clo má zůstat ve 
stejné výši ve prospěch pána 
města. Zde se městské pri- 
vilegium opírá o starší listinu 
krále Ladislava (Pohrobka)                                                   
z roku 1454 vydanou pro 
Petrova bratra Mikuláše Ka-
plíře ze Sulevic a potvrzenou 
Petrovi králem Vladislavem 
roku 1481 o výnosu cla z ob-
chodní stezky z bavorského 
Pasova do Vimperka. Privile-
gium z roku 1479 je uloženo 
ve fondu Archiv města Vim-
perk ve Státním okresním 
archivu v Prachaticích. Opis 
této listiny si můžete přečíst 
i v nejstarší vimperské kro-
nice na internetu na adrese: 
ht tps://digi.ceskearchivy.
cz/141/60, v této kronice je                                                 
i opis starší listiny z roku 
1481: https://digi.ceskear-
chivy.cz/141/63. A pro úplnost 
přikládáme překlad listiny                            
z roku 1479:

Vladislav, z Boží milosti 
král český, markrabě mora-
vský, lucemburské a slezské 
kníže a lužický markrabě atd. 
oznamujeme tímto listem 

všem, že předstoupil před 
nás slovutný Petr Kaplíř ze 
Sulevic a na Vintmberku, 
věrný náš milý, nás snažně 
prosil, abychom ráčili dáti             
a udělili jeho městečku 
Vintmberku zvláštní milosti, 
totiž abychom toto městečko 
povýšili na město a dali mu 
naše povolení a souhlas, 
že jeho obyvatelé mohou 
se opevniti zdmi, příkopy, 
věžmi a valy. My však zna-
jíce věrné služby již řečeného 
Petra, které nám činil a čin-
iti nepřestává, a chtíce 
býti nápomocni prospěchu                 
a lepšímu užitku řečeného 
městečka a jeho obyvatelům, 
ne skrze omyl a neopatrnost, 
ale s rozmyslem, vůlí, ra-
dou věrných našich milých                   
a z jistého našeho vědomí 
mocí královskou řečené 
městečko zřizujeme a vy- 
zdvihujeme v město, chtíce                                                             
a mocí královskou utvrzu-
jeme, aby měšťané a oby-
vatelé téhož města mohli                                                     
a měli moc svobodně dělati, 
budovati, obklopiti a ope-
vniti se zdmi, věžmi, valy 
a příkopy, jak se jim bude 
zdáti nejlépe a nejužitečněji. 
A nad to na přání řečeného 
Petra ze zvláštní naší milosti 
řečenému městu Vintmberku 
a jeho nynějším i budoucím 
obyvatelům mocí naší 
královské autority dáváme, 
udělujeme a slavnostně 
odevzdáváme trh neb jar-
mark na svátek sv. Proko-
pa opata s osmi dny pořád 
zběhlými se všemi zvyklost-
mi, užitky, výhodami, zisky, 
svobodami, právy, privilegii 
a přednostmi, kterými se ve 
svých trzích těší, je užívají           
a zachovávají jiná naše měs-
ta Království českého, avšak 
tak, aby sousedním městům 
nevznikly žádné překážky. 
Také chceme a ustanovu-
jeme, že řečení měšťané 
a obyvatelé téhož města 
Vintmberka nynější budou 
moci a budou povinni užívati 
na věčné časy v budoucno-
sti všechny svobody, práva, 
milosti, privilegia, dovolení 
a přednosti, kterých užívají 
a jimi se těší jejich soused-
ní naše město Písek, jak ve 
zvyku nebo z práva. Chtíce, 
aby již řečené město Vintm-
berk se potěšilo naším rozm-
noženým královským darem, 



LOKOMOTIVA ŘADY 730 (T 457.0) “PONORKA”

V letošním roce mohli 
návštěvníci silvestrovského 
vlaku spatřit dvě lokomotivy 
táhnoucí soupravu šesti vozů. 
Lokomotivu řady 730, přezdíva-
nou Ponorka, a lokomotivu řady 
754, zvanou Brejlovec. Právě        
o první mašince si něco povíme 
v následujícím článku…

Po roce 1985 končily lo-
komotivní řady 710, 720, 721 
a 735 plánovanou životnost, 
proto bylo nutné je nahradit 
novějšími typy lokomotiv s ob-
dobnými parametry i provozním 
určením. V rámci plánovaného 
snížení počtu lokomotivních 
řad bylo rozhodnuto o výrobě 
pouze dvou nástupnických 
typů: T 457.0 (730) a T 466.2 
(742). Prototyp čtyřnápravové 
lokomotivy řady T 457.0 (730) 
byl vyroben podnikem ČKD 
Praha v roce 1978. Až do 
roku 1982 probíhaly náročné 
zkoušky, když byly první kusy 
téhož roku konečně odkoupeny 
Československými drahami. 
První desetikusová série byla 
dodána v roce 1985, druhá 
roku 1988. Po ukončení výro-
by těchto lokomotiv pro ČSD 
pokračovaly až do roku 1989 
dodávky celkem 42 strojů 
pro drážní vojsko a průmysl. 
Celkem tedy bylo vyrobeno 60 
lokomotiv, ale pro ČSD pouze 
18 strojů.

Lokomotiva řady 730 je 
navržena pro středně těžký 
staniční posun a lehkou traťovou 
službu. Během provozu se 
ukázaly přednosti lokomotiv                                                       
v podobě vynikajících trakčních 
vlastností, a proto mohla nová 
řada 730 bez problémů na- 
hradit i staré šestinápravové 
posunovací lokomotivy, které 
již přestávaly vyhovovat (en-
ergetická náročnost, negativní 
účinky na trať).

V traťové službě již ale výkon 
lokomotivy zdaleka nebyl tak 
úspěšný – v rychlosti do cca 
40 km/h dosahuje stroj ještě 
vysoké tažné síly, při vyšších 
rychlostech už výkon pokul-

hává. Nevýhodou je také malé 
stanoviště strojvedoucího              
a nepříliš dobrý výhled (proto 
ta přezdívka Ponorka).

Lokomotiva je kapotová se 
dvěma sníženými a zúženými 
kapotami, mezi nimiž je situ-
ována věžová kabina strojní 
obsluhy. Kabina je vybavena 
mohutnými stínidly. Z každé 
strany vedou do kabiny jedny 
dveře. V kabině jsou diagonál-
ně umístěny dva řídicí pulty. Ka-
bina je vybavena lednicí a umy-
vadlem. Po obvodu představků 
jsou ochozy se zapuštěnými 
schůdky a zábradlím. Na čelech 
jsou zřízeny sklopné můstky 
pro přechod mezi spřaženými 
lokomotivami.

Lokomotivní rám je uložen 
na dvou dvounápravových 
trakčních podvozcích. Ty jsou 
doplněny paralelně vedenými 
kapalinovými tlumiči. V každém 
z podvozků jsou umístěny dva 
trakční motory s tlapovými 
ložisky. V předním delším 
představku je umístěno sous-
trojí tvořené spalovacím mo-
torem K 6 S 230 DR a trakčním               
alternátorem. Spalovací motor 
je vznětový čtyřdobý sto-
jatý šestiválec s válci v řadě 
a vodním chlazením. Motor 
je přeplňován, vstřikování je 
přímé. Výfukové potrubí je ve-
deno mezi čelními okny kabiny 
strojvedoucího a vyúsťuje nad 
úrovní střechy kabiny dvěma 
nástavci. Otáčky motoru jsou 
řízeny plynule. Palivová nádrž je 
zavěšena pod hlavním rámem 
ve svislé ose lokomotivy, mezi 
nádrží a oběma podvozky jsou 
uchyceny hlavní vzduchojemy. 
Lokomotiva disponuje třemi 
brzdovými systémy – ruční 
brzdou, samočinnou tlakovou 
brzdou systému DAKO DK-GP 
a přímočinnou brzdou.

V dalším článku se dozvíme 
něco o lokomotivě řady 754 
(Brejlovec).

Na viděnou u dalších 
mašinek se těší

Mgr. Pavel Reichart
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ŠUMAVSKÉ LOKÁLKY POLICEJNÍ SLOUPEK 

31. 12. 2018 – 20. 1. 2019

V uplynulém období za-
sahovala Městská policie            
Vimperk u téměř 90 případů. 
Nejpočetnější  po ložku 
v seznamu zásahů tvoří 
řešení špatného parkování. 
Řidiči v několika případech 
stáli na místě určeném 
pro osoby se zdravotním 
postižením, parkovali bez 
viditelně umístěných tzv. 
„parkovacích hodin“ tam, kde 
jsou vyžadovány, případně 
umístili auto nevhodně nebo 
na místa, kde se parkovat 
nesmí. Stále více se rozmáhá 
parkování na chodníku. Toto 
chování ohrožuje chodce, 
kteří musí  při míjení vozi- 
dla vstupovat do vozovky. 
Jedná se hlavně o maminky                      
s kočárky, invalidní obča-
ny, ale hlavně  a především                                                            
i o děti, které přecházejí 
místem pro přecházení nad 
základní školou Smetano-
va. Konkrétně se parkování 
na chodníku často vyskytu-
je v místě přecházení v ulici 
Mírová, kde jsou umístěny 
nově i hmatové prvky pro 
slabozraké. Upozorňujeme 
řidiče, že se tímto jed-
náním dopouštějí přestupku. 
Jiní účastníci provozu na 
pozemních komunikacích 
než chodci nesmějí chod-
níku nebo stezky pro chodce 
užívat, pokud není v zákoně            
o silničním provozu stanove-
no jinak.

Městská policie dále řešila:
3. 1. 2019 
Asistenti prevence krimi-

nality oznámili nebezpečné 
rampouchy ohrožující cho-
dce a projíždějící vozidla. 
Obdobný problém řešila MP                                                  
v daném období ještě dvakrát.

3. 1. 2019 
Na linku 156 volal muž, že 

viděl tři osoby, které se po-
tulují kolem vozidel na par-
kovišti pod mostem naproti 
Robin Oil, a že když si šel 
své vozidlo zkontrolovat, 
zjistil, že jednomu ze zapar-
kovaných vozidel chybí levé 
zadní kolo. Hlídka MP na 
místě hovořila s oznamo-

vatelem a jeho sousedkou, 
která hlídce sdělila popis po-
dezřelých osob. Hlídka MP 
tyto tři osoby odpovídajícímu 
popisu zanedlouho nalezla                          
i s odcizeným kolem. Na mís-
to přivolána hlídka OO PČR 
Vimperk, která si celou věc 
převzala. 

11. 1. 2019 
Při běžné hlídkové čin-

nosti si hlídka strážníků MP 
všimla klíčů ve dveřích vozu 
VW Transporter. Hlídka MP 
vozidlo uzamkla a s pomocí 
asistenta prevence krimina- 
lity, který dle místní znalosti 
věděl, komu vůz patří, kon-
taktovala majitele, který si 
klíče od vozidla převzal. 

12. 1. 2019 
Osobně přišel na služebnu 

MP řidič TAXI, který oznámil, 
že před obcí Lipka je přes 
silnici padlá větev. Hlídka 
strážníků MP větev ze silnice 
odstranila a silnici zprůjezd-
nila.

14. 1. 2019 
Pracovnice Úřadu práce 

telefonicky žádala o dozor 
hlídky MP a APK při jednání 
s problematickou rodinou. 
Hlídka přijela na ÚP v dojed-
nanou hodinu a dohodla se            
s vedoucí na dalším postupu. 
Jednání s rodinou se obešlo 
bez konfliktů.

20. 1. 2019 
Při běžné hlídkové činnos-

ti bylo hlídkou strážníků MP 
spatřeno vozidlo, které řídí 
osoba podezřelá z toho, že 
má vyslovený zákaz řízení. 
Podezřelého řidiče osobního 
vozidla VW Golf v neděli                                                         
o půl osmé večer v ulici 
Mírová hlídka strážníků MP 
předepsaným způsobem 
zastavila a následnou lus-
trací řidiče zjistila, že mu 
vyslovil okresní soud zákaz 
řízení motorových vozidel 
až do dubna 2021.  Celá věc 
předána kolegům z OO PČR 
Vimperk k dalšímu šetření.

Chcete-li být o činnos-
ti Městské policie Vimperk 
pravidelně informováni, 
sledujte internetové stránky 
www.mp.vimperk.cz či face-
bookový profil Městská poli-
cie Vimperk.

facebook.com/
městská policie vimperkmp.vimperk.cz  
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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

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 

Helena Váchová, matrikářka

Jan Jiřička
Josef Chvál
František Probst
Emilie Hadravová
Karla Váchová
Lubomír Dokulil
Marie Dejmková
Zdeňka Kopfová
Jarmila Hérová
Anděla Steigerová

Václav Lindauer
Zdeňka Jonášová
Jana Riedlová
Vlastimil Pták
Radko Zedníček
Karel Stolz
Stanislav Bláha
František Benda
Petr Kočnar

BLAHOPŘEJEME
 

občanům Vimperska, kteří oslavili 
jubilea v lednu 2019

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
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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
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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

HROMNICE

Na začátku února slavíme             
v církevním kalendáři svátek 
s názvem „Uvedení Páně 
do chrámu“, známý více pod 
lidovým názvem Hromnice. 
Známé je pořekadlo: „Na hrom-
nice o hodinu více“, neboť den je 
již o poznání delší. V biblickém 
podání nám svátek připomíná 
událost, kdy podle židovské 
tradice přichází rodiče 40 dní 
po narození svého dítěte do 
chrámu, aby poděkovali Hospo-
dinu za dar nového života. Ne-
boť podle mojžíšského zákona 
každý prvorozený mužského 
rodu patří Bohu, ať u lidí                                                          
i u zvířat. Prvorozený syn je nos-
itelem požehnání a pokračování 
rodu, tedy života. Ano, lidé teh-
dy mimořádně chápali, že život 
je darem od Boha a mají za 
něj projevovat vděčnost a zod-
povědně tento dar přijmout. Jak 
je to důležité i v naší době, kdy 
snadno podléháme pokušení 
názoru, že život je pouze moje 
vlastnictví a mohu si s ním dělat, 
co chci. Pak je to již krůček                              
k tomu, abych rozhodoval, kdo 
má právo na život a kdo ne. Je 
to stále ožehavé téma umělých 
potratů, umělého oplodňování, 
ale také euthanasie či přijímání 
a pomoci uprchlíkům. Nejsou to 
jednoduché otázky a odpovědi. 
Proto je dobré si připomenout, 

jestli beru život jako dar, za který 
projevuji vděčnost a snažím se 
jej zodpovědně prožít a naplnit. 
Josef s Marií šli do chrámu 
poděkovat za život malého 
Ježíška a věděli, že život dítěte 
patří také Bohu. 

Tento svátek je také do-
provázen žehnáním svící, se 
kterými se vchází do kostela           
k slavení bohoslužby. Jde o tzv. 
hromničky, neboť je dříve lidé 
rozsvěceli při bouřce v oknech. 
Dnes na to můžeme hledět jako 
na pověru a jistě je dobré mít 
na střeše hromosvod, ale ono 
šlo o jednoduché vyjádření víry                                                                    
v Boží ochranu. Již přirozeně byla 
letní bouře něčím nebezpečným                                                               
a zásah bleskem mohl způso-
bit mnoho škody. Proto lidé                         
v modlitbě prosili o Boží ochranu                                               
a pomoc. V životě však přichází 
i jiné bouře a nebezpečí, které 
ohrožují náš život. Je to světlo 
víry, že Bůh je s námi a Ježíš 
přišel, aby nám ukázal cestu, jak 
neztrácet naději ani v nejtěžších 
chvílích. Vždyť on nám přišel říci, 
že spolu s ním máme život, který 
i nad smrtí zvítězil. Naše víra je 
často malá, jako světlo svíce, 
ale i toto malé světlo prozařuje 
temnotu. Pečujme tedy o to naše 
světélko víry a neztrácejme na-
ději. Život je krásný dar.

P. Jaromír Stehlík

SLOVÍČKO FARÁŘE 



Policie České republiky 
územní odbor Krajského ředi-
telství policie Jihočeského kra-
je Prachatice přijímá i nadále 
nové policisty do služebního 
poměru. Nástupní plat 24 220,- 
Kč, po roce pak 29 540,- Kč, 
náborový příspěvek 75 000,- 

Kč. Veškeré informace pro zá-
jemce u územního odboru KŘP 
Jčk Prachatice, personalista 
Stanislava Vachtfeidlová, 
Tel.: 974 236 400, 
e-mail: stanislava.vachtfeidlo-
va@pcr.cz
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•	 Koupím staré pohlednice 
a knihy. Tel.: 725 752 752, 
milos.ka@seznam.cz 

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

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

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

Formáty a ceník naleznete na 
www.vimperk.cz

 

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

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

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

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

IČ: 280 91 523  
 
 
 

Nabízíme školení   
GDPR 

(ochrana osobních údajů) 

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

audit…..) 

602 528 267 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Inzerci zasílejte
 na adresu:

vimperské.noviny@
mesto.vimperk.cz

Formáty a ceník
 naleznete na: 

www.vimperk.cz
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Výži���p�ad�����H���

Tabata

725 978 558

Fi�nс mo�i�a� � H���
��ca�������

Pi����á 2
385 01  V�pр�

P�o�рeme �p�u �měnu ��a��acíc� ná�y�ů,
u�ážu Ti n�ý po��d na jídl�

a dám Ti i ��� �a�a�y. 

Z�a�ý
s�yl

Na�íc ��ý�a ��a�� �ěla na p���oj� TANITA.

Strava

Poradenství

�ud�a fi�n� �n��

Kadeřnictví DUO

Hledáme kadeřnici 
do našeho kolektivu.

Pro více informací volejte 
na tel.: 388 414 818 nebo osobně 

adresa ordinace:  Pasovská 175/5, vimPerk

Hledáte
praktickéHo lékaře

pro dospělé
              ve vimperku?

přijímáme
nové 

pacienty

RegistRace je u nás jednoduchá:
• zavolejte nám na 388 411 920 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář

https://www.mediclinic.cz/lekar/vimperk-jedlickova-koubkova
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.

nYnÍ noVĚ: ordinace v přízemí hned vedle lékárny
prodloužené ordinační hodiny

moderní vybavení

GW Jihotrans a. s. 
nabízí k pronájmu 

kancelářské prostory 
v areálu firmy, Špidrova 80, 

385 01 Vimperk.

Kancelář  13 m2 

- měsíční nájemné 1200,- Kč 
+ DPH včetně energií 

a parkování.

Tel.: 602 317 879  
Švec František
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  PRODEJ     KUŘIC
                2019
 FIRMA
          NOVÁK
                     RADOMYŠL

VIMPERK – 15.15 hod.                    
U  LIDLU
DNE: 15.3 || 12.4 || 10.5 || 7.6 || 5.7 || 2.8 ||
30.8 || 27.9 || 25.10 || 22.11                 

červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé  - stáří 19 týdnů
                      cena 175 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Pomáháme plnit vaše předsevzetí
až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 

třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března

inzerce_velesinsky_zpravodaj_105x148.indd   1 16.01.19   10:56
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