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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

 3 březen
2019

Stále se něco děje

Často jsem slýchávala, a ně-
kdy i dnes, že ve Vimperku nic 
zajímavého není. Není kam jít 
za kulturou či zábavou. I takto 
se nechá dívat na kulturní vim-
perské dění ve městě a jeho 
okolí. Ale ukazuje se, že opak 
je pravdou. Stačí se podívat na 
přehledy kulturních akcí na pla-
kátovacích plochách, do Vim-
perských novin, či nahlédnou 
na webové stránky místních 
podniků či spolků a hned je na 
výběr, kam jít za kulturou nebo 
poznáním. Jen tak namátkou. 
V měsíci únoru bylo možno 
navštívit koncerty, přednášky 
o cestování a zdejší historii, 
vytvořit si v knihovně vinuté 
perly, zatančit si či jít do kina. 
Jsou to akce opravdu různého 
žánru, velmi pestré a podle 
toho se také odvíjí skladba je-
jich návštěvníků. O to více je 
zajímavé, když se najde akce, 
jako byla PechaKucha Night na 
téma Láska je láska, na kterou 
přišli náctiletí i lidé užívající si 
zasloužilého odpočinku, takže 
věkový rozdíl padesát let. Na 

druhé straně je pravdou, že 
ne se vším jsme dlouhodobě 
spokojeni. Nejvíce diskutova-
né téma je kino a pro nového 
ředitele Městského kulturního 
střediska jedna z priorit, které 
bude řešit. 

V nejbližší době máme před 
sebou masopustní veselí a ná-
sledovat bude v měsíci květnu 
Majáles, který se stává již po 
páté významnou kulturní akcí 
v měsíci květnu a má stále 
bohatší program, a tím i více 
návštěvníků. Přestože Majáles 
patří studentům a mládí, tak            
i ti, kteří mají školní léta dávno 
za sebou, zde najdou v rámci 
doprovodného programu akce, 
které je zaujmou. Bezesporu 
však zůstává, že dvě důležitá 
výročí, povýšení Vimperka na 
město a třicáté výročí same-
tové revoluce, jsou před námi 
a příprava je v plném proudu. 
V dějinách města jsou to velmi 
významná výročí, která měla a 
mají zásadní vliv na jeho roz-
voj, a v takovémto duchu si je 
chceme připomenout. 

Vážím si každého, kdo dělá 
něco pro druhé, a je jedno, zda-
li je to spolek, podnikatel či je-
dinec. Vždy to vyžaduje mnoho 
práce a úsilí, starostí a času, 
ale bez čeho se nikdy neobejde 
žádná akce, je nadšení organi-
zátorů. Za každého vedení na 
radnici byly a jsou vyčleněny 
finanční prostředky na pod-
poru kultury v našem městě                         
i osadách. V posledních letech 
je to základní částka 250 000 
Kč. Cílem je podpořit spolky či 
organizátory akcí, kteří to ne-
mají jako výdělečnou činnost, 
anebo ty, kteří se snaží přijít do 
města s odlišným žánrem. Ne 
na všechny se dostane, někdo 
nemusí být spokojený, ale to už 
tak bývá. Největší však podpo-
rou a uznáním jakékoliv akce 
je účast návštěvníků, a pokud 
jsou spokojeni, ba nadšeni, pro 
každého pořadatele je to ta nej-
lepší odměna.

Tak na viděnou!

Jaroslava Martanová 
starostka

STOPY STOLETÍ:
Březnové události 
roku 1919 

ROZHOVOR
O TJ Šumavan Vimperk
s Liborem Kudláčem

24 26

O DOTACÍCH V MěKS

Státní fond životního 
prostředí ČR ve spoluprá-
ci s městem Vimperk Vás 
srdečně zvou na setkání                        
k novinkám v dotačním pro-
gramu Nová zelená úspo-
rám a Dešťovka, které se 
uskuteční dne 21. 3. 2019                                                
v 17.00 hod v Městském kul-
turním středisku ve Vimper-
ku. Přijďte si poslechnout, 
na co lze příspěvek získat, 
kolik uspoříte a co vše potře-
bujete k jeho vyřízení. Více 
informací naleznete na str. 6.

POMOZTE NÁM VYLEP-
ŠIT STEINBRENEROVU 

TISKÁRNU!

Jaro už klepe na dveře 
a my už pomalu začíná-
me vítat nové návštěvníky                            
v našem sklepení. Navštívili 
jste také naši logickou hru? 
Nebo se zatím chystáte? 
Dejte nám vědět Vaše ná-
pady, kterými můžeme naši 
hru ještě zlepšit. 

Osada Lipka s Vimperkem v pozadí. Foto Ondřej Doležal

SNĚHOVÉ 
ZPRAVODAJSTVÍ 
NOVÉHO MILÉNIA

7

o
Steinbrenerova tiskárna

Vimpe
rk

náměstí Svobod
y 8 – stará

 radnice
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O městském rozpočtu debatovali občané s radou města v MěKS.Dětský karneval v MěKS.

Přívaly sněhu přerušily na několik dní železniční provoz.Večer o známých osobnostech Šumavy pod názvem Stopy století.

Vimperské náměstí pokryté sněhem.

Divadelní představení Na Vánoce budu gay v MěKS.

PechaKucha Night #5 tentokrát v TKB.

Trénink mládeže Ski klubu Šumava Vimperk.

foto na stránce Adéla Jiříková, Petr Marek, Michal Bártík, archiv Ski klubu, 
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Poděkování Jaroslavu Pulkrábkovi 
Před osmnácti lety nastoupil coby promítač filmů do Městské-

ho kulturního střediska Vimperk pan Jaroslav Pulkrábek, který 
po odchodu Mgr. Zdenka Kantoříka ke konci roku 2004 byl jme-
nován jeho ředitelem. 

Městské kulturní středisko je příspěvkovou organizací, která 
má na starosti organizaci a pořádání kulturních akcí v našem 
městě a zabezpečuje spolupráci jak se spolky, tak s podnikateli 
v našem městě i okolí při pořádání kulturních akcí. Práce je to 
různorodá, ale také mnohdy nevděčná. Jaroslav Pulkrábek se 
snažil pořádáním kulturních akcí rozlišného charakteru o pestrý 
žánr, který by uspokojil různé věkové skupiny. Navázal na tra-
dici kulturních akcí v rámci Léta pod Boubínem a Vimperským 
kašpárkem udělal radost mnoha dětem i rodičům. Přicházel 
s novými nápady a náměty. Svou prací a následně i literární 
tvorbou přispíval do Vimperských novin. Vzhledem k tomu, že 
jeho životní zálibou jsou knihy, a má tak blízko k literární tvor-
bě, přišel s nápadem uspořádat festival regionální literatury pod 

názvem Šumava litera. Již první ročník tohoto festivalu v roce 
2015 ukázal, že je to krok správným směrem, jak připomenout 
město Vimperk jako významnou kolébku knihtisku. Cena Johan-
na Steinbrenera za nejlepší knihy o Šumavě je výrazem uzná-
ní současným autorů píšícím o Šumavě a také vzdáním holdu 
Johannu Steinbrenerovi, zakladateli knihtisku v našem městě, 
který dosáhl světového věhlasu. 

Vše má svůj začátek i svůj konec. Jaroslav Pulkrábek se roz-
hodl, že nebude dál pokračovat na pozici ředitele Městského 
kulturního střediska. Jménem města Vimperk i za svou osobu 
děkuji panu Pulkrábkovi za veškerou práci, která byla udělá-
na, a přeji hodně zdaru a svěží vítr do plachet na nové lodi, 
na kterou nastoupí a na které popluje dál pracovním životem.                                
A v soukromém životě mu přeji pevné zdraví a bohatou múzu 
pro osobitou literární tvorbu.

 Jaroslava Martanová 
starostka

Setkání „kulturistů“
V posledních několika týdnech nastalo ve vimperské kultuře několik velkých změn. Změnilo se vedení města, které, 

ač nepřímo, svým vystupováním a svými programovými prioritami určuje směr, jakým se město v příštích několika 
letech bude vydávat, a to i v oblasti kultury. Se změnou ve vedení města přímo souvisí i změna vedoucího na odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu. Zdeňka Kuncla, který nyní zastává funkci místostarosty, nahradila Adéla Jiříková. 
A konečně obměny doznal i největší vimperský kulturní hráč, totiž Městské kulturní středisko Vimperk. Dlouholetého 
ředitele Jaroslava Pulkrábka vystřídal Tomáš Jiřička.

V souvislosti s výše uvedenými změnami bychom rádi uspořádali setkání s těmi, se kterými se na vimperském kul-
turním poli budeme často setkávat, a totiž se zástupci spolků. Setkání proběhne 9. března od 17 hodin v Kavárně Ve 
Skále. Účastnit se budou Petr Samek, nový radní pověřený podporou spolkové činnosti, Tomáš Jiřička a Adéla Jiříková. 
Programem setkání bude představení záměrů a plánů v oblasti kultury ze strany města a MěKS, vyslechnutí námětů, 
přání a připomínek zástupců spolků a následná diskuze. Věříme, že společné setkání přispěje k lepší spolupráci všech, 
kteří se starají o kulturnost našeho města.

Adéla Jiříková, Tomáš Jiřička, Petr Samek

Město Vimperk žádá o dotaci na 
demolici objektu č. p. 150 Pasovská

Velkým tématem v našem 
městě je zlepšování image 
příjezdových míst do Vimper-
ka. Nejvíce je to potřeba na 
příjezdu od Strážného. Toto 
téma bylo v minulosti několi-
krát diskutováno v předcho-
zích zastupitelstvech.

Odbor rozvoje Městské-
ho úřadu Vimperk zpracoval 
návrh pro podání žádosti                 
o poskytnutí dotace z podpro-
gramu Ministerstva pro místní 

rozvoj, a to na akci Demolice 
objektu – obytný dům č. p. 
150, ul. Pasovská, Vimperk.
Nezbytnou součástí žádosti 
je projekt následného využití 
revitalizovaného území, kte-
rý vypracoval odbor investic 
a údržby. Tento materiál byl 
28.1.2019 schválen zastupi-
telstvem města.

Předmětem projektu je tří-
podlažní objekt, který je ve 
špatném technickém stavu 

a v současnosti nezpůsobilý 
k bydlení. Odhadovaná re-
konstrukce by představovala 
náklady cca 10.000.000,- Kč. 
Vlastníkem objektu i pozem-
ku je město Vimperk. Cílem 
projektu je připravit území 
tak, aby jej bylo možno znovu 
plnohodnotně využít v dalším 
rozvoji obce. Maximální výše 
dotace činí 60% způsobilých 
výdajů projektu. V případě 
realizace zamýšlené demoli-
ce bychom rádi provedli vý-

stavbu chodníku podél silnice 
I/4 na místě odstraněného 
objektu a napojili chodník na 
ulici Zlaté stezky ve Vimper-
ku. Chodník podél silnice I/4 
nemá potřebnou šířku. Mezi 
ulicemi Pasovská a Zlatá 
stezka chybí komunikace pro 
pěší úplně.

Zdali budeme s podáním 
žádosti o přidělení dotace 
úspěšní, vám podáme infor-
mace v polovině roku.

Město Vimperk

Honzík, Maruška, Eliška a Natálka 
jsou nejčastěji užitá jména 

nových občánků
V roce 2018 přibylo Vim-

perku 81 nových občánků.                 
I tento rok se narodilo více 
holčiček než chlapců, z cel-
kového počtu novorozenců 
jich bylo 44. Rodiče nejčastěji 
volili dívčí jména Marie, Eliš-
ka a Natálka a mezi chlapci 
bylo i v loňském roce nejvíce 
užívané jméno Jan následo-

vané Matějem, Tomášem, 
Ondřejem, Jakubem, Sebas-
tianem, Dominikem, Danie-
lem a Jiřím. 

Na prvního občánka roku 
2019 jsme si letos museli po-
čkat do 4. ledna. Je jím hol-
čička, která obdrží z rukou 
starostky města Vimperk na 
památku zlatý dukát. foto Petr Marek
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Poděkování za inspiraci
I v čase, kdy se většina z nás těší na jaro, živě diskutujeme budoucí podobu „vánočních trhů“. Velkou inspirací 

nám bylo velké množství vyplněných dotazníků se zajímavými náměty k zamyšlení. Všem, kteří nám své vyplněné 
dotazníky zaslali, moc děkujeme. 

Prioritou, kterou jsme si na základě Vašich odpovědí stanovili, je především nastolení pohodové předvánoční 
atmosféry na vimperském náměstí s doprovodným programem před i po rozsvícení vánočního stromu. To vše dopl-
něné zajištěním tepelného komfortu, občerstvením a prodejem vánočního zboží.

Máte tipy na spolehlivé prodejce vánočního zboží z našeho regionu a chcete se s námi o ně podělit?  Budeme 
moc rádi. 

       Renata Lešková, Adéla Jiříková, Petr Samek

Sněhová situace ve Vimperku

Každý rok se schvaluje plán 
zimní údržby a nejinak tomu 
bylo i rok letošní. Rada města 
schválila 31.10.2018 plán zim-
ní údržby. Odkaz zde:

ht tp: //www.vimperk.cz /
files/10827-plan-zimni-udr-
zby-pro-rok-2018-2019.pdf

První únorový víkend zna-
menal pro naše město dlouho 
nevídanou sněhovou nadílku. 
Celkem napadlo 44 cm sněhu. 
Od roku 2001 (viz samostatný 
článek ve VN „Sněhové nadíl-
ky ve Vimperku v novém tisí-
ciletí“) jde o sedmou největší. 
Více sněhu (o 2cm) napadlo 
naposledy v lednu 2013.

V pondělí 4.2. dopoledne 
jsme k této situaci přijali mi-
mořádná opatření, která spo-
čívala ve zvýšeném nasazení 
techniky a pracovníků. Toho-
to dne začalo systematické 
vyvážení sněhu v určených 
lokalitách(ulice Johnova, 
Hřbitovní,Nad Stadionem, 
částulice Boženy Němcové, 
část ulice Jiráskova, ulice Pi-
vovarská, parkoviště v bývalé 
tržnici, ulice Kostelní, z míst 
s umístěnými kontejnery na 
odpad, parkoviště před měst-
skou policií, horní část ulice 
1. máje a další). Sníh se od-
vážel na manipulační plochu 
nad budovu TKB. Odvezeno 
bylo kolem 100 valníků sně-
hu. Vyvážení probíhalo až 
do čtvrtka 7. 2. Technika byla 

posílena i na úklid (parkoviště       
u městského parku, parko-
viště u ZŠ Smetanova, staré                                           
a nové sídliště, ulice Boubín-
ská, Nerudova, Karla Weis-
se, Čelakovského, Homolka 
a další). V pondělí 11. 2. byly 
odvezeny hromady sněhu         
z náměstí Svobody. Tím byla 
zvýšená intenzita úklidu sně-
hu po týdnu ukončena. 

Vyvážení zajišťovali za-
městnanci Městských lesů 
Vimperk.

Využívaná technika:

Městské služby
Traktor 2x
M 26 1x
Malotraktor 3x
Ruční úklid 4x
Nakladač 1x
Nasmlouvaní pracovníci na 
ruční úklid 11x

Okolní obce a osady – na-
smlouvané traktory od míst-
ních zemědělců 5x

V případě kalamitního sta-
vu vypomáhají Městské lesy 
Vimperk
Traktor 3x                                                                                           
Nakladač 1x
f. Kvint – UNC
p. Vyskočil - JCB 

Město Vimperk má v roz-
počtu na zimní údržbu cel-
kem 4.000.000 Kč. Z toho 

2.500.000 Kč na služby                
a 1.500.000 Kč na materiál. 
Na konci ledna bylo vyčerpá-
no 3.705.000 Kč. Jsou v tom 
zahrnuty faktury za prosinec 
2018 a leden 2019. Od 1. 2. 
do 10. 2. nás zimní údržba 
stála dalších cca 750.000 
Kč. Ceny jsou s DPH. Je tedy 
jasné, že vyčleněné finanční 
prostředky na zimní údržbu 
nebudou stačit, a proto bylo 
potřeba přistoupit k rozpočto-
vému opatření.

Na zastupitelstvu města 
26. 2.bylo předloženo roz-

počtové opatření ve výši 
2.000.000 Kč z rezervy na 
dofinancování zimní údrž-
by, konkrétně 1.000.000 
Kč na posypový materiál                                              
a 1.000.000 Kč na ostatní 
služby.

Poděkování patří všem, kte-
ří se na úklidu sněhu v těch-
to kritických dnech podíleli                                                          
a dále při běžné údržbě bě-
hem celého zimního období 
podílejí. Věřím, že od zmíně-
ného pondělí bylo velké nasa-
zení v našem městě vidět.

Zdeněk Kuncl

Provoz mateřských škol v době 
prázdnin

Ačkoliv si na letní prázd-
niny ještě nějakou dobu 
musíme počkat, doba vhodná                                                                
k plánování dovolených 
začíná už nyní. Proto by-
chom chtěli rodiče dětí, které 
navštěvují MŠ, informovat            
o letním prázdninovém pro-
vozu. 

Prázdninový provoz bude 
zajištěn takto:

MŠ 1. máje 

1. 7.– 26. 7. 2019
OTEVŘENA

29. 7.– 23. 8. 2019
UZAVŘENA

26. 8. – 30. 8. 2019
OTEVŘENA
   

MŠ Klostermannova 
(pracoviště Mírová)

1. 7.– 26. 7. 2019
UZAVŘENA

29. 7.– 23. 8. 2019
OTEVŘENA

26. 8. – 30. 8. 2019
OTEVŘENA 

Provoz MŠ Klosterman-

nova bude po dobu letních 
prázdnin zajišťovat pouze 
pracoviště Mírová 442.

O uzavření MŠ rozhodují 
jejich ředitelky a rada měs-
ta byla s tímto rozhodnutím 
seznámena dne 28. 1. 2019. 
Rodiče obdrží před letními 
prázdninami v MŠ formulář,                                                                
v němž nahlásí docház-
ku svého dítěte v letních 
měsících. V ojedinělých přípa-
dech, které posoudí ředitelka 
příslušné MŠ, mohou rodiče, 
pro něž by uzavření MŠ 
představovalo neřešitelný 
problém, umístit své dítě do 
druhé MŠ, než jakou běžně 
navštěvuje. 

Omezení provozu MŠ Klos-
termannova s sebou přine-
sou i jarní prázdniny, které 
letos vychází na 11. – 17. 3. 
Z provozních důvodů bude 
otevřeno pouze pracoviště 
Mírová 442. Rada města byla 
s provozem MŠ seznámena 
dne 18. 2. 2019.

V případě dotazů se 
obracejte na ředitelky MŠ, 
případně na odbor školství, 
kultury a cestovního ruchu.

Adéla Jiříková
Odbor školství, kultury  

a cestovního ruchu

foto Petr Marek
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> ZPRÁVY Z RADY <
Rada města 28. 1. 2019 

• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-právní ochrany dětí 
a úseku sociální práce mezi objednavatelem městem Vimperk, 
Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní 
oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice dle předloženého 
návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem smlouvy.

• rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti                   
v Nové Peci pro rok 2019 v období od 17. 8. 2019 do 24. 8. 2019 
mezi Přátelé dětí z. s., Menšíkova 1154, Prachatice a městem 
Vimperk dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.

• rozhodla zadat stavební zakázku „Výměna střešní krytiny na 
objektu ZŠ TGM Vimperk č. p. 268 – I. etapa“ společnosti Střechy 
Záleský Josef, s. r. o., Purkártova 628, Vimperk a pověřuje odbor 
investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlou-
vy o dílo.

• stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu ve-
řejného osvětlení pro rok 2019 ve výši 180 Kč/hodina.

• rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: 
„Vimperk, ČOV Lipka“.

• rozhodla uzavřít se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hy-
bešova 42, 602 00 Brno smlouvu o nevýhradní licenci k užití plat-
formy Mobilní rozhlas v rozsahu modulů: Infrastruktura pro SMART 
řízení a komunikaci a Reálně informující samospráva, Samospráva 
otevřená podnětům od občanů a Samospráva otevřené participaci 
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpi-
sem. 

• jmenuje komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na pozici 
ředitele Městského kulturního střediska ve složení: předsedkyně 
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, členové – Mgr. Zdeněk Kuncl, Mgr. 
Dagmar Rűckerová, Ing. Jan Tůma, MPA, Mgr. Pavel Vališ, Ing. 
Veronika Čermáková – bez práva hlasování s hlasem poradním. 

> ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA <

Rada města 31. 1. 2019

• jmenuje na návrh výběrové komise pana Tomáše Jiřičku ře-
ditelem Městského kulturního střediska Vimperk s platností od                
1. 2.2019 na dobu neurčitou se 6měsíční zkušební dobou a pově-
řuje starostku města vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.

Zastupitelstvo města 28. 1. 2019 

• schvaluje zvýšení objemu rozpočtu roku 2019 na částku 
399.144.600,00 Kč.

• schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – ve výši 1.551.200,00 Kč. 

• schvaluje převod nevyčerpaných výdajů roku 2018 do rozpočtu 
roku 2019 – ve výši 8.966.300,00 Kč. 

• rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk, Pravětín 
23, Vimperk, na zajišťování charitní pečovatelské služby pro město 
Vimperk na rok 2019. Dotace ve výši 500.000 Kč bude poskytnuta 
z rozpočtu města dle předloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo 
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31. 1. 2020.

• rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk                             
s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, na provoz a správu spor-
tovních zařízení města Vimperk pro rok 2019. Dotace ve výši                            
5.800.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého 
návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčto-
vání dotace do 31. 1. 2020. 

• schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva 
pro místní rozvoj 117D081 – Demolice budov v sociálně vylouče-
ných lokalitách na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, 
ulice Pasovská, Vimperk“. Zastupitelstvo města pověřuje odbor 
rozvoje administrací uvedené žádosti o poskytnutí dotace.

• schvaluje Projekt následného využití revitalizovaného území                   
v rámci akce „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pa-
sovská, Vimperk“, dle předloženého návrhu.

• odvolává osadní výbor Bořanovice jako celek s platností k 29. 
1. 2019.

• jmenuje osadní výbor Bořanovice ve složení předseda osadního 
výboru Jan Mráz, členové Václav Doule a Petr Sakař s platností 
od 29. 1. 2019.

• odvolává osadní výbor Hrabice, Křesanov, Cejsice, Modlenice 
jako celek s platností k 29. 1. 2019.

• jmenuje osadní výbor Hrabice, Křesanov, Cejsice, Modlenice ve 
složení předseda osadního výboru Radoslav Myslík, členové Pavel 
Mrázek, Eva Šebestová, Zdeňka Krýchová, Bc. Martina Bělíková 
s platností od 29. 1. 2019.

pokračování na straně 6

Rada města 11. 2. 2019 

• schvaluje projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2019“, 
souhlasí s předložením žádosti o dotaci na tento projekt v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 vyhlášené-
ho Ministerstvem vnitra České republiky a pověřuje odbor rozvoje 
podáním této žádosti o dotaci dle předloženého návrhu 

• souhlasí s účtovanou částkou ve výši 131 Kč plus DPH v platné 
výši za 1 krmný den za dočasné umístění psa v útulku Vimperk. 
Pokud si majitel vyzvedne z útulku svého psa do dvou dnů od jeho 
ztráty, nebude mu tato částka účtována. Poplatek bude účtován od 
započatého třetího dne pobytu psa v útulku 

• rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s německým subjektem 
Earth-Vision UG, zastoupeným panem Ralphem Thomsem, o fi-
nanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2019 
ve Vimperku a poskytnutí 12 ks filmů dle předloženého návrhu

Rada města 4. 2. 2019

• rozhodla na základě předložené zprávy hodnotící komise o po-
souzení a vyhodnocení došlých nabídek zadat stavební zakázku 
„Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších 
stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ Pavlu Tisoňovi, Libínské Sedlo 
5, Prachatice, který podal nejvýhodnější nabídku.

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Dům čp. 
180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy“ se společností GSI 
INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 dle předloženého 
návrhu.

• rozhodla udělit Radku Smejkalovi spolupořadatelství města 
pro akci „ECHO řezbářský kurz“.

• jmenovala Tomáše Jiřičku, ředitele MěKS, členem redakční 
rady Vimperských novin a členem kulturní komise s platností od 
4. 2. 2019.
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Kompletní zápis z rady města naleznete na webových 
stránkách města www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 8. dubna 2019 v 15:00 hodin.

• odvolává osadní výbor Lipka jako celek s platností k 29. 1. 2019.

• jmenuje osadní výbor Lipka ve složení předsedkyně osadního 
výboru Blanka Kramářová, členové Martin Strnad a Ladislav 
Dvořák ml. s platností od 29. 1. 2019.

• odvolává osadní výbor U Sloupů jako celek s platností od 
29. 1. 2019.

• jmenuje osadní výbor U Sloupů ve složení předsedkyně 
osadního výboru Hana Košnarová, členové Kateřina Drabe-
šová Šartnerová a Danka Kůsová s platností od 29. 1. 2019.

• pověřuje radu města vypsáním výběrového řízení na pozici 
městský architekt (externí konzultant). 

• souhlasí s tím, aby na budově radnice města Vimperk byla 
dne 10. března 2019 vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 60. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

• stanovuje s platností od 1. 2. 2019 měsíční odměnu pro ne-
uvolněné členy rady města za výkon funkce 7.897 Kč/měsíc.

Výzva a prosba!
V posledních týdnech na-

padlo ve Vimperku poměrně 
dost sněhu a je prostě 
všude, dokonce i u popelnic. 
Podívejte se prosím každý ke 
svým odpadovým nádobám                         
a pokuste se ulehčit prá-
ci lidem, kteří musí těžkou 
popelnici s Vaším odpadem 
vytáhnout a dostat k autu, aby 
mohl být Váš odpad odvezen. 
Stačí lopata a chvilka času. 
Děkujeme.

Ing. Josef Kotál
odbor ŽP

Třídíme odpad – 3. díl
Recyklace odpadů

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

Milí čtenáři,
velmi často se můžete se-

tkat s názorem, zda má třídění 
odpadů vůbec smysl, jestli se 
to vyplatí a podobně. Třídění 
odpadů je zásadním předpo-
kladem pro jeho materiálové 
využití, recyklaci.

Hlavním účelem recyklace 
je úspora primárních surovin        
a úspora energií. Tato úspora je 
tedy ziskem, navíc ziskem glo-
bálním, neboť zahrnuje úspory 
emisí skleníkových plynů. Pro 
jednodušší představu je mož-
né použít následující příklad. 
Základní surovinou pro výro-
bu papíru je celulózové vlák-
no. Chceme-li vyrobit papír 
ze dřeva, je třeba vypěstovat 
strom. To trvá zhruba 80 let. 
Následně je třeba strom pora-
zit a dopravit do zpracovatel-
ského závodu. Tam se dřevo 
nastrouhá a v horké lázni se 
za přítomnosti chemických 
látek vaří tak dlouho, dokud 
se z něj nezíská celulózové 
vlákno, použitelné na výrobu 
papíru. Zejména vaření dřeva 
je energeticky velmi nároč-
né, a tedy i drahé. Druhou 
možností je výroba papíru ze 
starého, již použitého papíru. 
V tom případě je nutné papír 
sebrat, například do kontejne-

rů, z kontejnerů svézt, dotřídit 
a odvézt do papíren. Tam se 
papír v rozvlákňovači rozvlák-
ní, a tak se získá celulózové 
vlákno, které se použije na 
výrobu nového papíru.

Na první pohled je zřejmé, 
že výroba papíru ze starého 
je energeticky i technologicky 
méně náročná, to znamená 
prospěšnější pro životní pro-
středí a zároveň levnější. Po-
dobné je to i u ostatních druhů 
odpadů, které se v současné 
době třídí. Pro výrobu skla je 
třeba těžit sklářské písky, pro 
výrobu plastů ropu, pro výro-
bu kovů rudy, uhlí, vápenec, to 
vše jsou neobnovitelné zdroje 
a jejich těžba se výrazně pro-
jevuje na rázu krajiny. Zpra-
cování těchto surovin navíc 
vyžaduje velké množství ener-
gie, která se většinou vyrábí     
v tepelných elektrárnách, kte-
ré potřebují fosilní paliva… Je 
zřejmé, že recyklace dokáže 
velmi výrazně snížit dopady 
výroby celé řady materiálů na 
životní prostředí.

Nezapomeňte, důsled-
ným tříděním odpadů lze 
snížit náklady na odpadové 
hospodářství.

…pokračování příště

foto vpravo: Tak tuhle opravdu 
nevyvezeme!

  Z RADNICE

  

 

Pozvánka na seminář 

Novinky v dotacích 
pro úspornou domácnost 

Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického 

domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat 

dotaci! 

Státní fond životního prostředí ČR a město Vimperk Vás srdečně zvou na setkání 
k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce 
a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka 
zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

21. března 2019 v 17.00 hod.  

Městské kulturní středisko,  
Johnova 226/2, Vimperk 

 

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho 

vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i 

pro vaše dotazy a individuální konzultace. 

Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.  
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Sněhové nadílky ve Vimperku 
v novém tisíciletí

Vimperk, jemuž se říká 
„město pod Boubínem”, leží        
v podhůří Šumavy v relativ-
ně vysoké nadmořské výšce 
okolo 700 metrů. Všeobecně 
hraje velmi významnou roli 
vevýšce sněhové pokrývky                           
a všeobecně srážek fakt, zdali 
se jedná o polohu návětrnou či 
závětrnou. Zatímco v zimě je 
více srážek na návětří, během 
letního proudění díky konvek-
tivním bouřím naopak v zá-
větří. Na Šumavě všeobecně 
převládá proudění jihozápadní 
a za těchto situací má v zimě 
Vimperk vždy minimální sráž-
ky a především je oproti stej-
ně položeným polohám např. 
severních Čech výrazně otep-
lován díky fénovému efektu. 
Naopak při severním proudě-
ní, jako tomu bylo např. v zimě 
roku 2006, se situace otáčí                                                 
a Vimpersko se stává návě-
trným a může zde napadnout 
veliké množství sněhu.

Pro představu – srovna-
telnou nadmořskou výšku                   
s naším městem má například 
Bedřichov v Jizerských ho-
rách, kde “umí” napadnout ně-
kdy i více než 150 cm sněhu.

Vraťme se ale zpět do naše-
ho města. Když pohlédneme 
zpět do minulosti o téměř osm-
náct let, tak nejvíce sněhu se 
nám z nebe nasypalo v březnu 
v roce 2005. To bylo na lou-

kách odvrácených od slunce 
za hřbitovem až 90 cm sněhu. 
Paní zima nám dopřála i v roce 
2006, kdy v lednu leželo 65 cm 
sněhu a v únoru dokonce 72 
cm – přesně 11. 2. 2006.

Výčet napadnutého sněhu 
přináší následující přehled.

Pozn.: V letech, které chybí 
v časové řadě, napadlo méně 
než 20 cm sněhu.

Antonín Vojvodík,
 Marek Matoušek 
www.sumava.eu

Rok Měsíc           Výška
• 2001 prosinec 37 cm
• 2002 leden 35 cm
• 2003 únor 35 cm
• 2004 leden 39 cm

 březen          28 cm
• 2005 leden 35 cm

 únor           57 cm
 březen           64 cm

• 2006 leden 65 cm
 únor           72 cm
 březen           69 cm

• 2009 únor 38 cm
• 2010 leden 29 cm

 únor            40 cm
 březen          31 cm
 prosinec            32 cm

• 2011 leden 36 cm
• 2012 únor 25 cm
• 2013 leden 46 cm

 únor          40 cm
• 2017 leden 30 cm
• 2019 únor 44 cm

Inspektoři ČIŽP kontrolovali 
provozovatele restaurací a penzionů 

na Šumavě, 45 % kontrolovaných 
porušilo zákon

Téměř polovina kontrolova-
ných subjektů porušila zákon. 
Taková je bilance kontrol, při 
nichž inspektoři z České in-
spekce životního prostředí 
(ČIŽP) v roce 2018 prověřova-
li, jak restaurace a ubytovací 
zařízení v Chráněné krajinné 
oblasti Šumava a v Národním 
parku Šumava nakládají s od-
padními vodami.

Inspektoř i z oddělení 
ochrany vod provedli celkem 
65 kontrol a uložili 29 pravo-
mocných pokut v celkové výši 
268 020 korun. Nejčastějšími 
pochybeními bylo nakládání 
s odpadními vodami bez po-
volení vodoprávního úřadu, 

odebírání podzemní vody bez 
povolení a nedoložení likvida-
ce odpadní vody z jímky. Na 
kontrolní akci se podílelo 22 
inspektorů. 

„Z výsledků bohužel vyplý-
vá, že porušení zákona se do-
pustilo 45 procent kontrolova-
ných provozovatelů penzionů 
a restaurací. V těchto kontro-
lách proto budeme pokračovat 
i v budoucnu. Ukazuje se totiž, 
že právní povědomí v proble-
matice vodního hospodářství 
je stále na nízké úrovni,“ uvedl 
Vladimír Jiráček, ředitel Ob-
lastního inspektorátu ČIŽP                                
v Českých Budějovicích.

Právě startuje 7. ročník soutěže 
Finále Zdravé 5 pro malé kuchtíky 

z celé České republiky
Nadační fond Albert vy-

hlašuje nový ročník celostát-
ní soutěže Finále Zdravé 5, 
do které se mohu právě nyní 
hlásit týmy z mateřských                                                     
i základních škol, dětských 
domovů či volnočasových za-
řízení z celé České republiky. 
„Malí kuchtíci mají za úkol při-
pravit zdravou a vyváženou 
svačinku, která obsahuje 
libovolnou bylinku. Zároveň 
cena použitých surovin na 
čtyři porce by se měla vejít 
do sta korun,“ upřesňuje pod-
mínky soutěže manažerka 
Zdravé 5 Alena Paldusová.

Kuchařské klání každoroč-
ně podporuje u dětí znalost 
zásad vyváženého stravová-
ní i kreativitu. Letos budou 
dětské týmy soutěžit v přípra-
vě zdravých svačinek s by-
linkou a nepůjde při tom jen                                                                  
o samotné pokrmy. Připra-
vené pohoštění děti nakonec 
darují někomu ze svého okolí. 
O tom, které týmy postoupí 
do květnového finále, roz-
hodne odborná porota a nově                           
i veřejnost. 

Unikátní program Zdravá 5 
akreditovaný MŠMT učí děti 
zdravému stravování hravou 

Studenti a architektura

Vimperk jako každé jiné 
podobné město disponuje 
spoustou míst a domů, které 
potřebují revitalizovat, nebo 
najít novou náplň. Jednou 
z možností, jak ověřit živo-
taschopnost záměrů, které za-
dalo bývalé vedení města, je 
zadání pro studenty vysokých 
škol architektury a urbanismu. 

Ti pak mohou v rámci semest-
rálních prací zpracovat návrhy 
na předem určenou lokalitu. 

Studenti ze stavební fakulty 
pod vedením architektů Jaro-
míra Kročáka a Petry Novot-
né se věnovali lokalitě areálu 
letního sportoviště a okolí 
zimního stadionu, hřbitovu                           
s urnovým hájem a letním ki-

Vizualizace nové smuteční síně na vimperském hřbitově

nem a jižnímu svahu mezi ulicí 
Na Výsluní a ulicí 1. máje nad 
„domem služeb“. V současné 
době jsou již výstupy studen-
tů oznámkovány, je tedy čas je 
ukázat vimperské veřejnosti,                                           
a to hned dvakrát. První před-
stavení studentských prací 
proběhne na vernisáži, která 
se uskuteční ve čtvrtek 21. 
3. 2019 od 17:00 hod. v ka-
várně a galerii Happy Coffee.                   
V těchto prostorách si pak 
bude možné prohlédnout stu-
dentské práce po dobu jedno-
ho měsíce. Další představení 
studentských prací proběhne 
v rámci oslav 540 let povýšení 
Vimperka na město, a to v lo-
kalitě „pivovarského náměstí“ 

u Vimperského gymnázia.
Výstupy studentů by měly 

být chápány a prezentovány 
jako sbírka myšlenek a nápa-
dů, jak dále nakládat s daným 
prostorem. Studenti přetavili 
zadání do konkrétního kontex-
tu, situace a reálných možnos-
tí města. Tyto práce je nutné 
chápat jako kvalitní podklad 
pro případnou architektonic-
kou soutěž na tyto prostory, ni-
koliv jako „levné“ projekty pro 
město. Přijďte se tedy podívat, 
jak vidí Vimperk studenti skrze 
své semestrální projekty, které 
byly zpracovány na akademic-
ké půdě ČVUT v Praze.

Karel Harazim
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   Mission Vimperk
formou již patnáct let. Během 
školního roku proškolí 70 tisíc 
dětí.

Další informace o projektu 
Zdravá 5, pravidlech a termí-

nech soutěže jsou k dispo-
zici na webových stránkách 
www.zdrava5.cz. V případě 
dotazů nás neváhejte kon-
taktovat.

Benefiční koncert Veroniky 
Spiegelové odstartuje charitativní 

projekt Show Your Help
Milí hudební příznivci,
ráda bych Vás pozvala na 

náš v pořadí již 4. benefiční 
koncert, který se uskuteční 
v neděli 24. března 2019 od 
18:00 v Městském kulturním 
středisku ve Vimperku. 

Mám velkou radost, že spo-
lu se mnou na vimperském 
pódiu opět vystoupí moje 
skvělá kapela a hosté, včetně 
zpěvačky Barbory Švarcové, 
akordeonisty Milana Ernesta, 
bubeníka Honzy Košiny či ky-
taristy Michala Kováře, kteří 
pocházejí z Vimperka a okolí. Ty 
doplní moji kamarádi a výborní 
muzikanti z Pražské konzerva-
toře, Konzervatoře Jaroslava 
Ježka či Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. Společně 
pro Vás připravujeme program 
složený převážně z českých 
šansonových a folkových písní, 
těšit se ale můžete i na několik 
jazzových čísel.

Náš koncert symbolicky 
odstartuje charitativní projekt 
Show Your Help (Ukaž svou 
pomoc), nad kterým jsem 
převzala záštitu spolu se 
svým kamarádem Šimonem 
Blaschkem. Iniciativa Show 
Your Help, se kterou Šimon 
již několik let spolupracuje, 
byla založena partou přátel                                                                 

z kulturního prostředí za účelem 
podpory potřebných lidív jejich 
okolí. Iniciativa odstartovala 
nejprve na Vysočině, nyní ale 
funguje již po celé republice                                 
a od jara do podzimu tohoto 
roku bude podporovat projekt 
právě v našem regionu.

Cílem celého projektu bude 
získat finanční prostředky na 
nákup potřebných pomůcek 
pro vimperskou nemocni-
ci, včetně ergodílny, která                          
v rámci ní již několik let funguje                                                                 
a snaží se udělat pobyt pa-
cientů v nemocnici příjemně-
jší, smysluplnější a důstojnější. 
Právě na tyto účely poputuje 
výtěžek z našeho koncertu                                                        
i z dalších (nejen) kulturních 
akcí, které se v rámci projektu 
uskuteční (například Majáles 
Vimperk nebo nedaleká Sum-
mer Punk Párty Volyně). Po 
koncertu navíc proběhne char-
itativní prodej výrobků, které 
pacienti v dílně vlastnoručně 
vyrobili. Kromě hudebního 
zážitku si tedy z koncertu 
můžete odnést i malý dáreček 
:-).

Přijďte si spolu s námi užít 
večer plný krásné hudby a 
zároveň přispět na dobrou věc.

Těšíme se na vás!
Veronika Spiegelová 

V ČEM JE KOREA VÍC SEXY NEŽ BALI? NA TO 
ODPOVÍ CHARITATIVNÍ CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

Mladý filantrop Peter Cha-
lupianský v pátek 29. března 
rozesměje Kavárnu Ve Skále. 
Je mu teprve 27 let a již doká-
zal získat téměř 2 000 000 Kč 
pro desítky lidí s handicapem. 
Vydal populární knížku Od-
poslechnuto v Praze, odeslal 
přes 1 000 ručně psaných po-
hlednic a uspořádal více než 
70 cestovatelských stand-upů 
po celé České republice. Při-
jďte si poslechnout netradič-
ně pojaté a především veselé 
vyprávění z jeho studií v Jižní 
Koreji, Filipínách a Japonsku. 
Nečekejte žádné nudné fakto-
grafické údaje. Pouze zážitky 
a spoustu trapasů z úst kluka, 
které nikdy předtím sám ne-
cestoval.

Víte:
→ Jak v Koreji nejlevněji 

přenocovat?
→ Co musí korejský kluk 

zařídit, když chce jít na rande?
→ Proč si Korejci doma ne-

vaří?
Zjistěte, jak tvrdý byl střet         

s asijskou kulturou, kterým 
trapasům se Peťa nevyhnul          
(a že jich nebylo málo). Peťo-
va cesta měla navíc úžasný 
lidský přesah – ale ten už vám 
poví sám. Neváhejte dorazit       
a užít si příjemný páteční 
večer plný smíchu a silného 
příběhu. Kavárna Ve Skále, 
29. března, 20:00. Vstupné 
je dobrovolné. Pořádá spolek 
MISSION Vimperk, z.s.

Šimon Blaschko

ROZHOVOR S BENEM CRISTOVAO

S příchodem března se začíná probouzet také jaro, což pro 
náš pořadatelský tým znamená kromě prvních hřejivých slu-
nečních paprsků také prohlubující se vrásky z blížícího se Ma-
jálesu. Pevně ale věříme, že i letos pro návštěvníky připravíme 
po všech stránkách vydařenou akci. Jak už jsme dříve zmínili, 
hlavní hvězdou programu bude v sobotu 18. 5. v bývalém letním 
kině oblíbený zpěvák Ben Cristovao, který do Vimperka dorazí 
s celou kapelou. A proto jsme ho požádali o krátký rozhovor, 
abychom ho lépe představili vimperskému publiku.

V roce 2009 tě širší ve-
řejnost zaznamenala v pě-
vecké soutěži Superstar, 
o 10 let později chybí jen 
pár vstupenek k vyprodání 
tvého koncertu v O2 aréně, 
což se v České republice 
podařilo jen několika uměl-
cům. Čím to, že právě tvoje 
cesta byla tak úspěšná?         
A jak tě těch 10 let změnilo?

Za deset let se toho změ-
nilo strašně moc. Vzpomí-
nám na první songy, první 
koncerty. Velký díl na mém 
úspěchu má můj producent 

Osama Verse-Atile z The 
Glowsticks. Vlastně všechny 
moje songy, které znáte, jsou 
od něj – Sweet Chilli, Bom-
by, Asio, Penny a hromada 
dalších. Mám taky skvělou 
kapelu, se kterou jsme loni 
odehráli myslím opravdu 
dobrý koncerty. Mám ra-
dost z toho, jak hudebně                                                
i lidsky fungujeme, a věřím, 
že to je z mých vystoupení 
znát.  

Máš ještě nějaké další cíle, 
kterých bys rád v rámci čes-
ké hudební scény dosáhl?
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 Dávám si neustále nějaké 
cíle, pořád se snažím posou-
vat naše shows a hudební 
tvorbu dopředu. Pokud se 
nám podaří vyprodat O2 aré-
nu, budu za to určitě šťastnej. 
Koncert v téhle aréně už má 
konkrétní obrysy, od podzimu 
loňského roku pracujeme na 
tom, aby show tam byla oprav-
du výjimečná. Bude to hodně 
náročné, protože tahle hala už 
zažila neuvěřitelné akce, ale 
věřím, že to s mým týmem 
dokážeme. 

Letos tě čeká jen pár kon-
certů, jedním z nich bude 
vystoupení v rámci Majá-
lesu Vimperk. A právě Vim-
perk bývá často označován 
jako brána Šumavy. Jaký je 

tvůj vztah k přírodě?

Já jsem velkou část dětství 
strávil v Krkonoších, kde jsem 
trávil hodně času s mýma pra-
rodičema. Příroda je pro mě 
zdroj klidu a odpočinku. Dává 
mi strašně moc a rád tam vy-
pnu telefon a jen relaxuju.

Co bys na závěr vzkázal 
jihočeským fanouškům?

Těším se na vás, lidi!

Vstupenky na Majáles jsou 
již v prodeji, k dostání jsou 
buď v hotelu Zlatá hvězda,                  
v MěKS Vimperk nebo online 
v síti GoOut.

 Šimon Blaschko

Sdružení 
Stanislavy Chumanové

UKONČENÍ ČINNOSTI

Vážení a milí spoluobčané,
tak jako začátkem každé-

ho roku, tak i v letošním roce 
Vás seznamujeme s hospo-
dařením OS Stanislavy Chu-
manové v roce 2018. Rozdíl 
je pouze v tom, že v letošním 
roce je to poslední vyúčtování, 
které Vám předkládáme.

Rozhodnutím členů OS ze 
dne 29. 10. 2018 je ukončení 
činnosti OS Stanislavy Chu-
manové ke 30. 12. 2018. 

V roce 2018 jsme hospoda-
řili následovně:                         

Zůstatek z roku 2017  
31  834,69 
Příjmy za rok 2018                
19 002,59 
Výdaje za rok 2018  
49 780,00

 
Akce, na které jsme přispě-

li, a výdaje, které jsou spojené 

s činností sdružení:
 
Pronájem e-stránek

711,00  
Příspěvek na letní tábor pro 
děti s patologickými jevy
5 000,00
Zakoupení závěsů pro ergo-
dílnu v nemocnici Vimperk
7 165,00
Příspěvek spolku „Šumava na 
nohou“ – zakoupení pomůcek 
pro občany s těžkým   zdravot-
ním a mentálním postiženým
36 741,00
Poplatky ČSOB 
163,00

Občané, kteří darovali fi-
nanční prostředky:

Štěpán Smutný, Marta 
Schröderová, Pavel Schrö-
der, Jarmila Schröderová, 
Václav Bohuslav a ostatní ob-
čané, kteří se zúčastnili akcí 
OS Stanislavy Chumanové               
a podpořili je. Všem velice 

děkujeme.
Vlastní činností, pořádáním 

Charitativního bazaru, jsme 
získali 14 000 Kč. Za tuto akci 
patří poděkování pracovni-
cím městského úřadu a jejich 
kamarádkám a Střední škole       
a Základní škole Nerudova 
za zapůjčení prostor, kde se 
charitativní bazar konal.

Jak jsem již zmínila, OS 
Stanislavy Chumanové ke dni 
30. 12. 2018 ukončilo svoji 
činnost. 

Administrativní záležitosti 
se zrušením OS budou do-
končeny  v prvním čtvrtletí       
r. 2019. 

 Hospodaření rok  2019                                                       
                                                                             

Zůstatek z roku  2018               
1 057,28                 
Příjem za rok  2019                 
paní Marta Schröderová
1000,00
Výdaje za rok 2019                    
pronájem  e-stránek 
711,00
doklad o zveřejnění výzvy vě-
řitelům v obchodním věstníku
900,00   

Zůstatek 446,28 Kč na účtu 
bude darován městu Vimperk 
na pořádání letního tábora pro 
děti s patologickými jevy.

Všichni jsme se shodli, 
že dále bude na památku 
Stanislavy Chumanové za-
chována a předávána „Cena 
Stanislavy Chumanové“ vítězi 
dětské výtvarné soutěže Na-
turVision, tato cena bude hra-
zena soukromým subjektem. 
Zachování ceny bylo projed-
náno s  odborem kultury Měst-
ského úřadu Vimperk.

Především však chceme 
poděkovat všem firmám,         
organizacím a občanům, 
bez jejichž finanční podpory               
a pomoci bychom nemohli nic 
realizovat a nikomu pomá-
hat. Naše poděkování patří 
také Městskému kulturnímu 
středisku Vimperk. Neobešli 
bychom se ani bez pomoci 
médií a informačních serverů, 
v nichž naše akce propago-
vali. Zde je nutné poděkovat                                                      
a zmínit servery www.vim-
perk.eu, www.prachaticko-
news.cz, www.vimperk.cz, 
Prachatický deník, kabelovou 
televizi Epigon, Český rozhlas 
České Budějovice a Českou 
poštu. Nechtěli bychom s po-
děkováním zapomenout ani 
na místní podnikatele, kteří 
nám dávali věci do tombol         
a bezplatně nám poskytovali 
své prostory. Velký dík patří 
především občanům Vimper-
ka, kteří nás podporovali a na-
šich akcí se zúčastňovali. Ne-
můžeme všechny jmenovat,                    
a tak velice děkujeme opravdu 
všem, kteří nás podporovali a 
pomáhali nám.

Zvláštní poděkování pa-
tří společnosti OV Média               
s. r. o., která byla po celých 11 
let naším generálním partne-
rem, přispívala nám značnou 
finanční částkou při pomoci 
našim spoluobčanům a na 
vytváření našich projektů. 

Průřez, co vše se nám spo-
lečně v jednotlivých letech 
povedlo udělat, Vám předlo-
žíme v příštích Vimperských 
novinách a v médiích.

Velice děkujeme.
Za OS 

Stanislavy Chumanové 
   Věra Vávrová

            DDM Vimperk

PŘIPRAVOVANÉ TÁBORY DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
VE VIMPERKU NA ROK 2019

• 7. 7. - 14. 7. 2019
Divoký západ
Pobytový tábor v Nové Peci, 
který je určen pro děti od 6 – 
15 let. Díky celotáborové hře 
se děti ocitnou v roli kovbojů 
uprostřed Divokého západu. 
Ověří si své dovednosti v ob-
lasti rýžování zlata, rozdělá-
vaní ohňů, chytání banditů…
Prostě týden plný pohybu, her, 
zábavy a tvoření. 
• 14. 7. – 21. 7. 2019
Jedeme na tábor

Pobytový tábor v Nové Peci, 
který je určen pro děti od 6 – 
15 let. Táborové dovednosti,  
soutěže, sportovní hry a re-
laxace budou náplní tohoto 
tábora.
• 14. 7. – 21. 7. 2019
Rybářský tábor
Pobytový tábor v Nové Peci.
Určeno přednostně pro děti       
z rybářského kroužku.
• 22. 7. – 26. 7. 2019
Výtvarný tábor
Příměstský tábor. Určeno pro 
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JARNÍ PRÁZDNINY V DDM VIMPERK

• 11. 3. 2019 
Karneval a odpolední dílnička
• 12. 3. 2019 
Návštěva dětského centra 
Hopík ve Strakonicích
• 13. 3. 2019 
Den kouzel
• 14. 3. 2019 
Výlet do Písku a návštěva La-

ser arény
• 15. 3. 2019 
Výtvarná dílnička – hra s bar-
vami
• 15. 3. 2019 
Florbalový turnaj

Akce a bližší informace 
jsou zveřejněny na www.
ddm-prachatice.cz

Městská knihovna

VÝSTAVA KRIZE OČIMA DĚTÍ

Je ke shlédnutí ve vý-
půjčních hodinách dětského 
oddělení Městské knihovny 
Vimperk do 14. března.

Projekt  byl instalován ve 

spolupráci s Krizovým cen-
trem Prachatice za podpory 
Nadace rozvoje občanské 
společnosti z prostředků The 
VELUX Foundations.

RENDEZ-VOUS V KNIHOVNĚ
MěK Vimperk – oddělení pro dospělé – pořádá ve středu 
13. března 2018 v 17:00 hodin v čítárně dostaveníčko s pa-
nem Karlem Skalickým, ředitelem muzea ve Volyni, který 
nás provede „Malířskými poutěmi Šumavou“. Zhlédněte 
Šumavu očima malířů!

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

EXKURZE DO SLADOVNY

     Ve spolupráci s DDM 
Vimperk a školní družinou 
ZŠ Smetanova jsme se 24. 
1. 2019 vydali na dvě vzdě-
lávací interaktivní výstavy do 
Sladovny v Písku. Tyto výsta-
vy se týkaly života včel a mra-
venců. Děti si odvezly mnoho 

poznatků, ale také zážitků, 
které si mohly vyzkoušet. 

    Vedoucí DDM Vimperk 
Jitka Martanová
     Vychovatelka 

Mgr. Kateřina 
Drabešová Šartnerová

foto archiv DDM Vimperk

děti z veřejnosti, které výtvar-
né umění zajímá a baví.
• 19. 8. – 23. 8. 2019
Svačinka – Bradavická                 
jídelna
Příměstský tábor pro malé 
kuchtíky. Připravené pokrmy 
jim budou inspirací při přípra-
vě svačiny. Děti budou nejen 
vařit, ale i vyrážet na zajímavé 
výlety.
• 26. 8. – 30. 8. 2019
Příroda pod lupou

Příměstský tábor určený pro 
děti, které mají rády zvířata 
a přírodu. Na vycházkách si 
nasbírají přírodniny, které bu-
dou pozorovat pomocí lupy a 
mikroskopu. Čekají nás zají-
mavé výlety za poznáním tajů 
přírody.

Tábory jsou zveřejněny 
na www.ddm-prachatice.cz 
s možností  online přihlašo-
vání.

NOC S ANDERSENEM 2019
 Z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. proběhne v knihov-

ně Noc s Andersenem.

Milé děti, pokud se nebojíte knihovnických strašidel a 
knihovních skřítků, tak neváhejte a přihlaste se! Soutěže, 
hry a překvapení se budou týkat pohádek.

Společně s námi a pohádkovými bytostmi oslavíme 70. 
výročí  vzniku nakladatelství Albatros.

Podrobnější informace o této akci naleznete                                                    
v knihovně, na našem Facebooku a na www.knihovna.
vimperk.cz.

Přihlášky si můžete vyzvednout v dětském oddělení od 4. 3. 
Neváhejte, účastníci jsou omezeni věkem (do 11 let) i  po-

čtem spáčů (do 20 dětí).
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VINUTKY NA RENDEZ-VOUS

Plné barev a lesku bylo ob-
líbené „Rendez-vous“, které 
se konalo ve středu 13. února 
od 17 hodin v čítárně Městské 
knihovny Vimperk. Hostem 
dostaveníčka byla Ing. Jana 
Wudy z Nezdic na Šumavě, 
která představila poslucha-
čům tradiční šumavské výrob-

ky, skleněné vinuté perle, kte-
rými Nezdice prosluly doma i 
v zahraničí. Seznámila také 
s pomůckami a materiálem 
potřebným k výrobě vinutých 
perlí, tzv. „vinutek“. Součástí 
byl i workshop s možností vý-
roby vlastní vinuté perly.

Jaroslav Pomezný

ZA ZÁBAVOU DO KAPLICE

V rámci družebních setká-
vání jihočeských seniorů se 
ve čtvrtek 7. března vydají 
členové vimperského Senior 
klubu na taneční zábavu do 
Kaplice, kterou pořádá zdej-
ší Zájmové sdružení seniorů 
„Svépomoc“, aby společně se 
seniory z Českého Krumlova, 

Kájova, Kaplice, Vlachova 
Březí a Benešova nad Černou 
oslavili od 14 hodin v sále Slo-
vanského domu Mezinárodní 
den žen. K tanci a poslechu 
jim bude hrát oblíbená skupi-
na „Správná pětka“.

Jaroslav Pomezný

foto Štěpán Rosenkranz

Senior klub Vimperk

ČLENSKÁ SCHŮZE

Výbor Senior klubu Vim-
perk zve všechny své členy na 
výroční členskou schůzi, která 
se bude konat v neděli 17. 3. 
2019 ve vimperském MěKS.

P r o g r a m :
13:00–13:30 
výběr členských příspěvků na 
rok 2019, pozor – vezměte s 

sebou průkaz člena na zapsá-
ní platby

13:30 
výroční členská schůze

Na schůzi bude podáváno 
občerstvení.

Miroslava Pomezná

            Spolek Slunečnice

ZPRÁVY ZE SPOLKU SLUNEČNICE

Rodinná firma z Vimperka 
VAVI zaměřená na výrobu 
pánských a dámských košil 
nám věnovala sponzorský 
dar ve formě desítek metrů 
různobarevných látek.

Naši uživatelé nelenili                    
a okamžitě začali stříhat                                                      
a vytvářet krásné barevné 
vpichované věnečky, kte-
ré jsou již připraveny u nás                        
k prodeji. VAVI, díky!

Zároveň děkujeme nejme-
nované osobě z Vimperka 
za finanční dar, za který byla 
pořízena nová keramická vy-
palovací pec.

I Spolek Slunečnice patřil 
mezi vybrané projekty Na-

dace ČEZ – aplikace EPP 
– Pomáhej pohybem! Vzpo-
mínáte? Určitě mnoho z vás 
tenkrát pomohlo nám a na-
oplátku i my teď pomáháme 
jiným. Mobilní aplikací EPP 
od Skupiny ČEZ – Pomáhej 
pohybem vlastními aktivitami 
(cvičíme, chodíme či běháme) 
posíláme body projektu „rych-
lost pro tým“ – florbalovému 
klubu FBC Štíři České Budě-
jovice, a to týmu vozíčkářů, 
kteří chtějí koupit 2–3 rychlé 
elektrické vozíky. 

Uživatelé a zaměstnanci 
Spolku Slunečnice

KRIMINALITU ZASTAVIT NEDOKÁŽEME. POMÁHAT 
JEJÍM OBĚTEM VŠAK UMÍME JIŽ 28 LET

Bílý kruh bezpečí poskytu-
je odbornou a bezplatnou po-
moc obětem kriminality v ČR 
bez rozdílu věku, pohlaví a 
druhu trestného činu. Pomoc 
obětem a svědkům trestných 
činů v Jihočeském kraji zajiš-
ťuje pobočka v Českých Bu-
dějovicích. Bezplatně posky-
tuje odborné psychosociální 
poradenství a právní informa-
ce, diskrétní a nestranné služ-
by a v neposlední řadě také 
nadstandardní služby obětem 
a pozůstalým po obětech zá-
važných násilných trestných 
činů (krátkodobá psychotera-
pie, doprovod k soudu, aj.)

Bílý kruh bezpečí 
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: 734 479 644
Email: bkb.cbudejovice@
bkb.cz

Nonstop linka: 116 006

Případová manažerka 
- pomoc zvlášť zranitelným 
obětem a pozůstalým
Po 8:00 – 15:30
Út 8:00 – 17:00
St, Čt 8:00 – 15:30
Pá 8:00 – 15:00

Bezplatná poradna je ote-
vřena:
Úterý 17 – 19 hodin (bez ob-
jednání, vždy přítomen práv-
ník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 hodin (pouze 
pro objednané)

Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie 
Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – 
Bc. Gabriela Papežová

Více info na www.bkb.cz

Zprávy ze Správy

ŠUMAVSKÁ MOZKOVNA MÁ SVÉ VÍTĚZE

Odborná porota 5. roční-
ku Šumavské mozkovny se 
shodla na tom, že nejlepším 
populárně-naučným článkem 
tohoto ročníku se stal článek 
„Šumavské lesy už nehoří“ 
trojice autorů Petra Kuneše, 
Alice Moravcové a Vachel 
Carter. Tento článek vynikl 
nad ostatními tím, že opravdu 
čtivou formou popisuje histo-
rii šumavských lesů v posled-
ních 9 000 letech.

V kategorii o nejlepší popu-

lárně-naučný článek, popisu-
jící výzkumy na území Národ-
ního parku Šumava, nejvíce 
zaujal článek autora Pavla 
Němčáka „Zjišťování stavu 
lesních porostů v Národním 
parku Šumava“. 

Všechny soutěžní člán-
ky je možné si přečíst zde: 
http://www.npsumava.cz/
gallery/39/11741-mozkov-
ka_2018_3.pdf

Jan Dvořák
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ZIMA VE ŠKOLCE

Leden je měsíc plný ledu, 
únor zavolá skřivánka…, to 
je text známé písničky Pavla 
Jurkoviče a letošní rok tato 
slova jen potvrzují. V lednu 
jsme si užili sněhové nadílky, 
která nepolevila ani v únoru.
Čím dál častěji se nám ukazo-
valo i sluníčko a ptáčci začali 
za oknem krásně nahlas zpí-
vat. Zkrátka předjaří už nám 
pomalu ťuká na vrátka!

Ve školce máme stále na-
pilno. Navštívili jsme program 
SEV NP Šumava Vimperk 
„Rysí příběh“, kde jsme se se-

známili s životem nejznámější 
šumavské šelmy. Život zvířá-
tek poznáváme především          
v přírodě. A tak jsme se sešli 
s myslivci u hrabického kr-
melce a doplnili jeho zásoby. 
Společně jsme pak poznávali 
stopy ve sněhu.

Ve spolupráci s Mgr. Pe-
trou Waldaufovou z Českých 
Budějovic jsme zorganizovali 
projektové dny. V nich jsme si 
zahráli na sportovce, pomocí 
symbolů zaznamenali a poté 
„přečetli“ cestu do ledového 
království. Obě dopoledne 

      Mateřská škola 
      Klostermannova

    Základní umělecká 
   škola

DOBRÁ ZPRÁVA PRO NOVÉ ZÁJEMCE 
O STUDIUM V ZUŠ 

Základní umělecká škola 
Vimperk oslaví v tomto roce 
již 70 let své existence. Za tu 
dobu prošla velikým vývojem 
a hlavně rozvojem. V roce 
1949 začínala jako Městský 
hudební ústav se třemi učiteli. 

Ve školním roce 1963/1964 
byl otevřen výtvarný obor             
v tehdy již lidové škole umě-
ní (LŠU) a počet žáků se do                                            
r. 1989 pohyboval mezi            
200–250. Mimo Vimperk pro-
bíhala výuka i ve Čkyni a ve 
Stachách. 

V roce 1991 vznikly na-
místo LŠU základní umělec-
ké školy (ZUŠ) a ve stejném 
školním roce se osamostat-
nila pobočka ve Stachách.                                                   
V roce 1992 tak škola vy-
kazovala 194 žáků a novou 
ředitelkou se stala Jana Ha-
dravová. V roce 1997 se ve 
Vimperku začal vyučovat dal-
ší obor: literárně-dramatický. 
Škola měla v té době již 323 
žáků. O dva roky později, tedy                     
v roce 1999, kdy škola slavila 
50 let své existence, se poda-
řilo výuku rozšířit i o poslední 
obor uměleckého vzdělávání, 
a to taneční. Počet žáků ško-
ly činil 322. Bohužel následně               
v letech 2002 a 2003 došlo           
k zániku tanečního i literárně-
-dramatického oboru z důvo-

du personálních. 
V létě 2005 odešla Jana 

Hadravová do penze a na-
stoupil do funkce ředitele Pa-
vel Vališ. Škola v září vykáza-
la 280 žáků. Již rok na to se 
podařilo obnovit výuku taneč-
ního i literárně-dramatického 
oboru a počet žáků celkově 
narostl na 321. Během dalším 
dvou let se již podařilo napl-
nit tehdejší kapacitu na 377 
žáků a tento stav trval až do 
r. 2014. Tehdy se podařilo 
navýšit kapacitu školy na 400 
žáků a otevřít novou pobočku 
ve Vacově. Od té doby bylo 
mnoho uchazečů pravidelně 
odmítáno. A tak se ředitel 
školy i na základě žádostí 
rodičů pokusil o další navý-
šení kapacity. To se podařilo 
právě v roce, ve kterém škola 
slaví výročí svého založení,                                               
a tak od září 2019 bude moct 
přijmout až 420 žáků. 

ZUŠ Vimperk tak dosta-
la první krásný dárek, kte-
rý snad potěší všechny její 
příznivce, současné žáky, 
rodiče, ale hlavně pak nové 
zájemce. Zápis se uskuteční 
v květnu a o termínech bude-
me všechny včas informovat.

Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

byla plná zábavného učení,       
a to nejen pro děti, ale i pro 
paní učitelky. Ty tak mohly 
nahlédnout  do Petřiny „pe-
dagogické kuchyně“.

Spoustu legrace jsme si 
užili při představení „Písnič-
kové čarování“, kdy jsme zpí-
vali a také trochu kouzlili. 

V rámci projektu „Škola 
nanečisto“ jsme navštívili ZŠ 
TGM, kde jsme cvičili, učili 
se písničku, hráli  na hudeb-
ní nástroje a vyrobili si malý 
dáreček.

Do školky také zavítaly 
studentky 1. lékařské fakulty                          
v Praze s preventivním pro-
gramem DentalPrevention, 
zaměřeným na správnou úst-

ní hygienu. Vyslechli jsme po-
hádku „Zoubek popleta“, díky 
níž jsme se dozvěděli, jak se 
správně starat  o zoubky.  Na-
konec jsme vytáhli kartáčky 
a vše si prakticky vyzkoušeli.
Nyní už je ale čas pomalu si 
chystat  své karnevalové kos-
týmy, protože maškarní rej je 
tu co nevidět. 

Závěrem ještě malé upo-
zornění pro rodiče. Vzhledem                                                                     
k tomu, že se blíží jar-
ní prázdniny (11. – 17. 3. 
2019), připomínáme, že 
MŠ Klostermannova bude                                                                              
z provozních důvodů uzavře-
na a provoz pro obě pracoviš-
tě bude zajišťovat MŠ Mírová.

Bc. Jaroslava Kolářová

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Dne 12. 2. 2019 proběhl na 
naší škole projekt zaměřený 
na zdravou výživu. V teore-
tické části se žáci dozvěděli 
mnoho nového o správném  
a zdravém stravování. Se-
známili se s tím, co jíme a jak 
funguje v lidském těle proces 
trávení. Učili se rozlišovat 
zdravé a nezdravé potraviny, 
jejich složení. Dodržovat pit-
ný režim a volit zdravé nápoje. 
Děti se seznámily i s choroba-
mi, které zapříčiňuje nevhod-
ná strava a nedostatek pohy-
bu. V praktické části se žáci 
zapojili aktivně do činností 
týkajících se správného jídel-

níčku, rozpoznávání zdravé                                                        
a nezdravé výživy. Žáci vy-
plňovali připravené pracovní 
listy, kde měli vytvořit zdravý 
jídelníček na celý den. Své 
návrhy prezentovali u tabule 
a paní lektorka průběžně hod-
notila jejich práci. Následova-
la poznávací soutěž. Žáci měli 
poznat a napsat co nejvíce 
druhů sportů na základě sym-
bolů sportovních piktogramů. 
V závěru proběhlo společné 
hodnocení. Projektová výuka 
byla velmi úspěšná a poučná.
Děti byly spokojené, program 
se jim líbil.

Mgr. Milada Zahradníková

Praktická škola
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Vaše děti se 
intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky 
tanci i ostatním sportům
moderních interaktivních 
V počítačových učebnách se Vaše odrostle
základy práce 
že PC má být především užitečným pomocníkem.
 
  

 

DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOL

Zápis se koná v

RODIČE S 

„POJĎTE S

se mohou od první t
intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky 

i ostatním sportům). Výuka probíhá 
interaktivních technologií

počítačových učebnách se Vaše odrostle
základy práce s informačními technologi
že PC má být především užitečným pomocníkem.

DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOL

Zápis se koná v prostorech hlavních pavilónů školy:
v 

v 

 SEBOU PŘINESOU SVŮJ 

POJĎTE S

Děti, můžete přijít v

první třídy učit prvním anglickým slovíčkům
intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky 

). Výuka probíhá 
technologií. 

počítačových učebnách se Vaše odrostlejší ratolesti mohou naučit
informačními technologiemi a 

že PC má být především užitečným pomocníkem.

DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOL

prostorech hlavních pavilónů školy:
 pátek  5. dubna

 sobotu 6. dubna

ZÁPIS JE POVINNÝ PRO

SEBOU PŘINESOU SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RO

POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY

Děti, můžete přijít v

řídy učit prvním anglickým slovíčkům
intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky gymnastice a rytmickému 

). Výuka probíhá v  příjemném prostředí 

jší ratolesti mohou naučit
emi a uvědomí si, 

že PC má být především užitečným pomocníkem. 

DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SMETANOVA 405

prostorech hlavních pavilónů školy: 
. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hodin

ZÁPIS JE POVINNÝ PRO

 OD 1. 9. 2012

OBČANSKÝ PRŮKAZ A RO

ÁMI DO POHÁDKY

Děti, můžete přijít v maskách. 

řídy učit prvním anglickým slovíčkům, věnovat se 
gymnastice a rytmickému 

příjemném prostředí za pomoci 

jší ratolesti mohou naučit více než jen 

Y, SMETANOVA 405

 
od 13.00 do 17.00 hodin

9.00 do 11.00 hodin

ZÁPIS JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ

OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 20

OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!!!

ÁMI DO POHÁDKY“ 

ěnovat se 
gymnastice a rytmickému 

za pomoci 

více než jen 

Y, SMETANOVA 405 

od 13.00 do 17.00 hodin 

9.00 do 11.00 hodin 

DĚTI NAROZENÉ 

DO 31. 8. 2013 

DNÝ LIST DÍTĚTE!!! 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA VIMPERK 
 

Naše škola již více než 40 let navazuje na tradici kvalitního českého školství. Využíváme veškeré možnosti a 
technologie, které mají v moderním vzdělávání své opodstatnění. Zároveň si uvědomujeme, že ke zdravému 
vývoji vzdělaného člověka patří nejenom znalosti získané při výuce, ale také pohyb a sport. 
 
Materiální zabezpečení 
Škola sídlí v moderních prostorách s množstvím odborných učeben, vlastní jídelnou  
a školní družinou. Při průběžných modernizacích je pozornost věnována obnově 
výukových pomůcek a vybavení moderními technologiemi. Nově byla například 
vybudována učebna cizích jazyků vybavená 27 iPady a systémem Robotel. 
 

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

Tělovýchova a sport 
Škola disponuje dvěma prostornými moderně vybavenými tělocvičnami – v minulém 
roce v nich proběhla kompletní renovace podlah. Pořádáme řadu sportovních 
turnajů a spolupracujeme s mnoha sportovními kluby. Škola pravidelně organizuje 
plavecké kurzy a lyžařský výcvik. 
 

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

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

Spolupráce 
Přímo v budově školy sídlí Dům dětí a mládeže, v jehož zájmových útvarech je 
zapojeno více než 200 žáků školy. Spolupráce probíhá i s dalšími subjekty, ať už je to 
Správa NP Šumava nebo místní firmy Rohde & Schwarz, VAVI, s.r.o. atd. 
 
 
 

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

www.zsvimperk.cz 
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1. 3.

pá

20:00

6. 3.

st

19:00

5. 3.

út

20:00

19. 3.

út

20:00

7. 3.

čt

19:00

20. 3.

st

18:30

11. 3.

po

19:00

21. 2.

čt

10:00

PIPES AND PINTS, 
SUPORT: PIRATES OF THE PUBS 
koncert 

VIDITELNÉ 
A NEVIDITELNÉ PRALESY 
ŠUMAVY
beseda a projekce s ředitelem NP Šumava Mgr. Pavlem 
Hubeným

BLACKKKLANSMAN
Životopisný / Krimi / Drama, USA, 2018, 135 min
Režie: Spike Lee 
V režii Spikea Leeho a produkci Jordana Peela na základě 
skutečných událostí vznikl stylový a provokativní snímek, 
který připomíná, že historie se vždy opakuje.

RENDEZ-VOUS 
S DR. KARLEM SKALICKÝM
Tentokráte na téma „Malířské poutě Šumavou“.

BOHEMIAN 
RHAPSODY 
Životopis./ Drama / Hud., V.B./ USA, 2018, 134 min
Režie: Bryan Singer 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny 
Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. 

ZELŇAČKA
Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce, ufonovi, 
polívce a nebi plném hvězd.
Autor: René Fallet, Režie: Oldřich Vízner
divadelní představení, vstupné 350,-

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Taneční škola Tomáše Gaudníka
 

SBOROVNA
Původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské 
mládeže prostřednictvím učitelského sboru.
Autor: Jaromír Břehovský, Režie: Pavel Trávníček 
divadelní představení

VIMPERSKÁ 
AKADEMIE SENIORŮ 
pouze pro přihlášené

HOKEJOVÝ PLES 
Pořádá HC Vimperk.

Kavárna Ve Skále

MěKS – Kino Šumava

Městská knihovna

MěKS

KULTURNÍ PŘEHLED16 

MěKS – Kino Šumava

KD Cihelna

MěKS

KD Cihelna

18. 3.

po

SPORTOVEC ROKU 
OKRESU PRACHATICE 

21. 3.

čt

17:00

NOVINKY V DOTACÍCH 
PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST
seminář pro širokou veřejnost

MěKS

JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
VERONIKY SPIEGELOVÉ 
Čtvrtý benefiční koncert Veroniky Spiegelové a jejích 
přátel nejen z Pražské konzervatoře, který se ponese na 
vlnách folku, šansonu a jazzu. 
koncert, vstupné dobrovolné

MěKS

PRVNÍ ČLOVĚK 
Životopisný / Drama / Hist., USA / Japonsko, 2018, 141 min
Režie: Damien Chazelle 
Před padesáti lety lidé sledovali přistání Apolla 11 na Měsíci. 
Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu předcházela, 
a příběh člověka, jenž udělal na Měsíci první „lidský“ krok.

MěKS – Kino Šumava

Zlatá hvězda

MěKS

Zlatá hvězda

24. 3.

ne

18:00

13. 3.

st

17:00 

12. 3.

út

20:00

23. 3.

so

19:00

 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Taneční škola Tomáše Gaudníka

MěKS ONI A SILVIO 
Životopisný / Drama / Komedie / Itálie / Francie, 2018, 
150 min
Režie: Paolo Sorrentino 
Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? 
Neomezená moc? A je možné toho všeho dosáhnout 
a cestou neztratit vlastní tvář?

MěKS – Kino Šumava
26. 2.

út

20:00

13. 3.

st

18:30 

 

55. RYBÁŘSKÝ PLES 

 

MěKS DEN UČITELŮ 
 
  

MěKS
27. 3.

st

14:00

16. 3.

so

20:00 

 

SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU 
- SKUPINA NÁVRATY

MěKS TOULKY STARÝM 
VIMPERKEM 
Komentovaným promítáním dobových fotografií a 
pohlednic, tentokrát se zvláštním zřetelem k tvorbě 
fotoateliéru Jana Kopeckého, vás provede Roman 
Hajník.  

MěKS
28. 3.

čt

19:00

17. 3.

ne

15:00 
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29. 9.

pá

17:00

PLES ZŠ A MŠ ZDÍKOV

 
  

30. 3.

so

17:00

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Taneční škola Tomáše Gaudníka

KD Cihelna MěKS

 

V ČEM JE KOREA VÍC 
SEXY NEŽ BALI?
Mladý filantrop Peter Chalupianský vás rozesměje 
netradičním vyprávěním ze svých studií v J. Koreji, Filipínách 
a Japonsku. 

Kavárna Ve Skále
DIVADLO KONÍK 
- JAK MARTIN A BARBORKA 
VÍTALI JARO 
Co všechno je potřeba udělat, než přijde to pravé jaro! 
O tom si společně zahrajeme a zazpíváme.
loutkové představení, vstupné dobrovolné

Cukrárna Pod Zámkem
31. 3.

ne

15:30

29. 3.

pá

20:00 
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

PROJEKT EDISON

V prvním únorovém týdnu 
naše škola opět hostila zahra-
niční studenty, kteří přijeli do 
České republiky v rámci projek-
tu Edison, pořádaném organiza-
cí AEISEC.

Školu navštívilo šest vyso-
koškolských studentů z Gru-
zie, Turecka, Tchaj-wanu, In-
donésie, Číny a Brazílie. Cílem 
projektu je stírání mezikulturních 
rozdílů, omezení předsudků                                                              
a stereotypů díky poznání zvyků                        
a tradic jiných zemí. Program byl 
bohatý a byl přínosný pro obě 
strany – naši studenti se díky 
prezentacím stážistů dozvědě-
li více o jejich rodných zemích             
a na druhé straně se i naši hos-
té dozvěděli mnoho zajímavostí             
o České republice, hlavně o na-
šem regionu. 

V průběhu celého týdne se 
stážisté dopoledne setkávali                                                      
s našimi studenty při různých 
aktivitách, jako na příklad 
„globalvillage“, prezentacích                                 
o zemích našich hostů, ve vy-
učovacích hodinách angličtiny, 
matematiky či výtvarné výchovy, 
při herních aktivitách pro naše 
mladší žáky. V odpoledních ho-
dinách jsme se snažili zajistit 
atraktivní program a spolu se 
studenty jim ukázat naše měs-
to, setkali jsme se se starostkou 
města, paní Jaroslavou Marta-

novou, navštívili jsme firmu                                                         
Rohde & Schwarz, areál zim-
ních sportů na Vodníku, kde 
si naši hosté mohli vyzkoušet 
některé zimní sporty, uspořá-
dali jsme společnou párty, zor-
ganizovali jsme výlet do  NPŠ 
– lyžařského střediska Zadov                                                     
a Horské Kvildy s procházkou 
na sněžnicích. Naši starší stu-
denti jim pak v pozdních odpo-
ledních a večerních hodinách 
ukázali, jak se baví česká mlá-
dež. Všechny tyto aktivity ještě 
doplnily hostitelské rodiny, které 
jim ještě v sobotu nabídly např. 
výlet do Českého Krumlova.

Program byl skutečně pestrý 
a náročný, ale všichni jsme si 
tento týden opravdu užili, poučili 
jsme se, poznali kultury jiných 
zemí, procvičili angličtinu a zís-
kali nové přátele.

Závěrem bych chtěla podě-
kovat všem, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě a realizaci 
všech aktivit, především veliký 
dík patří hostitelským rodinám, 
které se o naše hosty stara-
ly opravdu nadstandardně,                                    
vedení školy, učitelům, aktivním 
studentům a především studen-
tům třídy 8. G.

Edison 2019 skončil a může-
me se těšit na opakování projek-
tu v roce 2020.

Mgr. Lenka Sobčiaková

PÁTÉ VÍTĚZSTVÍ BARBORY HAVLÍČKOVÉ 
V OPA CUPU

Ze slovinské Planice si Bar-
bora Havlíčková z Evropského 
poháru odváží zlato za 10 km 
volnou technikou s hromadným 
startem, bronz na 5 km klasicky 
a 7. místo ve sprintu.

„Bára jela znovu fantasticky. 
První dvě kola to táhla, pak jsme 
jí řekli, aby se chvilku schovala, 
tak jela v balíku na třetím, čtvr-
tém místě. S Němkou Lochman-
novou potom poodjely zbytku 

startovního pole a ve stoupání 
zhruba kilometr a půl před cí-
lem za to Bára vzala, vytvořila 
si náskok i na Lochmannovou a 
pak už dojela sama,“ popisoval 
trenér juniorské reprezentace 
Martin Koukal.

Barboře b lahopřejeme                  
a přejeme hodně úspěchů do 
dalších závodů!

Mgr. Jan Heřta
ředitel školy

 JIŽ PO ČTVRTÉ

Již jsou to čtyři roky, co 
jsme začali spolupracovat                         
s SOS z Prachatic pod vede-
ním Jany Krejsové.

Jednou za rok se sejdeme 
a připravíme pro naše seniory 
seminář na téma zdravá výži-
va ve zralém věku.

Pro letošní rok jsme si pro 
seniory připravili seminář 
na téma zahraniční kuchyně                  
a zdravá výživa. Seminář                                   
v letošním roce proběhl v pro-
storách naší školní restaurace 
Svatý Rafael ve Vimperku. 

Seminář se skládal ze dvou 
částí, první část byla teoretic-
ká, na kterou vyučující Mgr. 
Hana Machová se student-
kami druhého ročníku Marií 
Zámečníkovou a Terezou 
Forglovou připravily hodino-
vou přednášku o výše zmiňo-
vaném tématu. V druhé části 
senioři měli možnost ochutnat 
tříchodové menu, jehož slože-
ní bylo následovné: celerová 

polévka s pohankou, marino-
vané kuřecí prso podávané 
na zeleninovém bulguru a na 
závěr tiramisu.  Menu připra-
vili studenti prvního a třetího 
ročníku: Stanislava Vacíková, 
Josef Volögyi, Josef Giňa, Ale-
na Kadeřábková a Eva Pusta-
jová. 

Věřím, že se jim menu po-
dařilo a seniorům chutnalo. 
Tím jim chci poděkovat a po-
chválit je za dobře vykonanou 
práci, poděkování ale patří 
také děvčatům: Kateřině Mu-
silové, Kristýně Trsťanové, 
Kristýně Zušťákové, Adéle 
Pláničkové a Nikole Šupové, 
které všechny naše hosty ob-
sluhovaly. Dík patří i učitelům 
odborného výcviku, kteří jsou 
žákům nápomocni svou radou 
i praktickou pomocí.

Antonín Olah
vedoucí učitel odborného 

výcviku SŠ Vimperk

VYZKOUŠEJ SI ELEKTRO

Tak zněl název akce, kte-
rou pořádala Střední škola a 
Základní škola, Vimperk pro 
zájemce o studium elektro 
oborů.

Tři středy v týdnech od 
30. ledna do 13. února mohli 
budoucí uchazeči o studium 
oborů mechanik elektrotech-
nik a elektromechanik pro 
zařízení a přístroje navštívit 
vimperskou Nerudovku a 
získat podrobné informace. 
„Potencionálním žákům jsme 
vysvětlili systém teoretické 
i praktické výuky, seznámili 
je s možností mimoškolních 
aktivit v našem školním in-
ternetovém rádiu a kabelové 
televizi a ukázali jim odbor-
nou učebnu, která byla ve 
spolupráci s firmou Rohde & 

Schwarz vybavena měřicími 
přístroji,“ uvedl ředitel školy 
Ing. Petr Žuravský.

Workshopů se pravidelně 
účastnili i zástupci naší part-
nerské firmy Rohde & Sch-
warz. Na jejich stanovišti si 
mohli návštěvnici vyzkoušet 
pájení elektrických obvodů 
a za dobře odvedenou prá-
ci získali malou pozornost. 
Řadu uchazečů zaujalo školní 
internetové rádio Epigon a te-
levizní studio s profesionální 
střižnou. „Věřím, že jsme na-
plnili představy rodičů i jejich 
dětí a budeme se moci těšit 
na nové studenty v prvním 
ročníku obou oborů elektro“, 
dodal Petr Žuravský.

Mgr. Kateřina Koubová

foto archiv Nerudovka

foto archiv VSG Vimperk
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DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK 
V CELOSTÁTNÍM TESTOVÁNÍ SCIO

I v letošním školním roce – již 
poněkolikáté v řadě – má ZŠ 
Smetanova mezi svými žáky 
ty, kteří v rámci celostátního 
testování pro základní školy            
a víceletá gymnázia dosahují 
vynikajících výsledků. V ná-

rodním testování pro šesté třídy                                                    
a primy dosáhla Nela Sovová           
v českém jazyce třetího nej-
lepšího výsledku v Jihočeském 
kraji. Gratulujeme.

Mgr. Michal Kolafa

Základní škola
Smetanova

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY I. STUPNĚ

ZŠ Vimperk, Smetanova letos 
zorganizovala třídenní lyžařský 
výcvik pro žáky I. stupně. Vý-
cvik byl určen pro žáky 4. třídy 
a zúčastnilo se jej 26 žáků.
Lyžařský výcvik probíhal 
od středy 23. 1., kdy se děti                      
v areálu Vodník učily základům 
běžeckého lyžování. Pod vede-
ním čtyř instruktorů se žáci po-
stupně naučili, jak se zachází 
s lyžařským materiálem a dále 
si podle úrovně lyžařských do-
vedností procvičovali základy 
jako např. obraty na místě, vý-
stupy, sjíždění, brždění, odšla-
pování a další základní lyžař-
ské dovednosti.
Ve čtvrtek 24. 1. čekal všech-
ny účastníky výlet na běžkách 
v okolí Nových Hutí a Zadova. 

Protože první den výcviku se 
pilně trénovalo, výlet už byl spí-
še takovou odměnou a vzhle-
dem k perfektním sněhovým 
podmínkám si všichni celou 
trasu náležitě užili.
Poslední den výcviku, pátek 25. 
1., proběhl v lyžařském areálu 
Ski Kvilda. Čtyři výkonnostní 
skupiny žáků tentokrát rozvíje-
ly své schopnosti ve sjezdovém 
lyžování.
„Lyžařský výcvik 4. třídy je za 
námi. I přes velký mráz se po-
dařilo zvládnout celý program 
kurzu tak, jak byl naplánován,    
a myslím, že si všichni odvá-
žíme především pozitivní zá-
žitky.“

Mgr. Karel Nový
vedoucí lyžařského výcviku

Základní škola
T. G. Masaryka

IRSKO AMERICKÝ TÝDEN V LEDNU

V pondělí 28. ledna naši 
školu navštívili dva hosté ze 
severoirského Belfastu – Ca-
olán, učitel irského jazyka 
gaelic, a Steven, povoláním 
asistent v nemocnici, pro naše 
účely ale hlavně milovník irské 
kultury. Společně si pro žáky 
7. – 9. tříd připravili prezen-
taci své země, ve které jsme 
se kromě obecných informací                                         
o poloze a přírodních krásách 
dozvěděli spoustu zajímavos-
tí. Naučili jsme se pozdravit                                         

v irském jazyce, prohlédli jsme 
si náčiní potřebné k hraní pů-
vodního irského sportu hurlin-
gu i knihu plnou „ghoststories“. 
Nechyběla ani živá ukázka 
tradiční irské hudby. Ti nejod-
vážnější si zkusili i zahrát. Od 
dětí na oplátku dostali naši hos-
té tipy na oblíbená česká jídla                                                              
a možnosti sportovního vyžití                                                                 
v současném mrazivém poča-
sí. Den se vydařil a spokojenost 
se zdála být na obou stranách.

ZŠ TGM Vimperk

Multikulturní projekt Edison, který má za cíl spojit mladé lidi různých národností, 
přináší do ČR organizace AIESEC. ZŠ TGM pořádala akci již podruhé. V týdnu 
od 4. 2. do 8. 2. 2019 pobývalo na naší škole sedm stážistů z Ruska, Brazílie, 
Gruzie, Alžírska, Turecka, Indonésie a Číny. 

Vítězkou okresního kola v anglickém jazyce v kategorii IA se stala Tereza 
Czerwenková. 13. února 2019 reprezentovala naši školu v Prachaticích poté, 
co vyhrála také školní kolo. Nejvyššího umístění dosáhla po sečtení třech dis-
ciplín – poslechu, konverzace a role play.

NÁVŠTĚVA PŘED VYSVĚDČENÍM

Než si deváťáci ve čtvrtek 
31. ledna převzali výpisy z vy-
svědčení, čekal na ně bonus 
ve formě hodiny s americkým 
rodilým mluvčím anglického 
jazyka, Ericem. Ten k nám 
nepřicestoval z Ameriky, ale 
z nedalekého Bavorova, aby 
dětem vyprávěl zajímavý pří-
běh o tom, jak se z americ-

ké Pensylvánie dostal právě                               
k nám, do České republiky. 
Kromě Ericových osobních 
zážitků a historek jsme se 
dozvěděli i něco o jedné                                       
z nejvíce motivujících postav 
americké současnosti, Benu 
Carsonovi, a jeho myšlenkách 
z knihy Think Big. 

Michaela Donnelly

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDY

Ve středu 31. ledna 2019 se 
konalo okresní kolo matema-
tické olympiády v kategorii pá-
tých tříd v Prachaticích. Z naší 
školy postoupilo šest žáků, 
kteří úspěšně zvládli vypra-
covat školní kolo matematické 
olympiády. V této kategorii se 
do okresního kola letos probo-
jovalo rekordních 48 soutěží-
cích. Naši soutěžící ve složení: 
Veronika Beyvlová (4. ročník), 
Ted Charvát (4. ročník), Adéla 
Voldřichová (4. ročník), Anna 
Štefflová (5. ročník), Iva Vo-
zobulová (5. ročník) a Ester 
Wӧlflová (5. ročník) podali vy-

nikající výkon a v Prachaticích 
se neztratili. Mladší čtvrťáci zís-
kali cenné zkušenosti a hlavně 
motivaci do další práce. 
Ted Charvát (4. ročník) a Iva 
Vozobulová (5. ročník) získali 
shodně 13 bodů (z max. 18)                
a umístili se na prvním místě 
v okresním kole soutěže, Anna 
Štefflová (5. ročník) obsadila 
pěkné 15. místo.
Všem soutěžícím děkuji za 
vzornou reprezentaci školy                
a blahopřeji k dosaženým 
úspěchům.  

Mgr. Marie Kolafová
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Sport očima Jaroslava Pomezného
MISTROVSTVÍ VODNÍKA

14. února se ve sportovním 
areálu Vodník konalo „Mistrov-
ství Vodníka“ v běhu na lyžích 
volnou technikou, které pořá-
dal Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk. Na start závodu se 
postavilo 86 závodníků všech 
věkových kategorií, pro kte-
ré připravili pořadatelé tratě 
200 metrů až 4 km. V závodě 

chlapců na 4 km zvítězil Ma-
tyáš Vondráček před Davidem 
Vyskočilem a Davidem Cha-
lupným, všichni Fischer Ski 
klub Šumava. V kategorii děv-
čat na stejné trati vybojovala 
vítězství Beáta Nárovcová, 
Fischer Ski klub, před Danie-
lou Radovou SKSV a Monikou 
Nárovcovou Fischer Ski klub.

ÚSPĚCHY Z OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU
Úspěšné bylo vystoupe-

ní Mathiase Vacka z Fischer 
Ski klubu Šumava Vimperk 
na Evropském olympijském 
festivalu mládeže /EYOF/, 
který se konal v Sarajevu. Dle 
slov trenéra Zbyňka Pavláska 
Mathias příjemně překvapil.                                                  
V silně obsazeném závodě 
a ve složitých povětrnost-
ních podmínkách obsadil                        
v závodě na 10 km klasicky 

výborné  4. místo, přičemž 
medaile mu unikla o pověst-
ný vlásek. Lepší bylo jen trio 
Francouzů. Dobře si vedl i ve 
druhém individuálním závo-
dě na 7,5 km volnou techni-
kou, kde obsadil 12. příčku. 
Do první desítky mu chyběly 
necelé dvě vteřiny. Své účin-
kování v Sarajevu ukončil 
v závodě smíšených štafet, 
která skončila na 11. místě.

MEDAILE Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Velmi dobře si vedli lyžaři                                   

z vimperského Fischer Ski 
klubu Šumava v závodech 
Mistrovství České republiky                              
v běhu na lyžích, které se 
konalo 1. – 3. února v Novém 
Městě na Moravě. Čtrnácti-
členná výprava zde vybojo-
vala titul mistra republiky, 9 
medailí a řadu umístění v prv-
ní desítce. Jak to probíhalo?                                                    
V pátek 1. února byly na po-
řadu sprinty volně, kde junioři 
Adéla Nováková a Tomáš Ka-
livoda získali bronz. Dařilo se         

i v sobotním intervalovém zá-
vodě klasicky. Mladší doros-
tenka Anežka Honsová vybo-
jovala stříbro, juniorka Adéla 
Nováková a mladší dorostenec 
Antonín Honsa shodně bronz. 
To nejlepší čekalo Vimperské 
v nedělním hromadném závo-
dě volně. Starší dorostenec 
Mathias Vacek vybojoval zlato 
a mistrovský titul, stříbro juni-
oři Tereza Řezníková, Jakub 
Švejda a starší dorostenec 
Šimon Pavlásek. Všem úspěš-
ným patří velké poděkování.

Program zimního stadionu 
březen 2019

Veřejné bruslení:
2. 3. sobota 14:15 - 15:45
3. 3. neděle 14:15 - 15:45
10. 3. neděle 14:15 - 15:45 
11. 3. pondělí 13:00 - 14:30 
12. 3. úterý 14:00 - 15:30 
13. 3. středa 14:00 - 15:30 
14. 3. čtvrtek 14:00 - 15:30
15. 3. pátek 14:00 - 15:30
16. 3. sobota 14:15 - 15:45
17. 3. neděle 14:00 - 15:30
24. 3. neděle 14:15 - 15:45

Lední hokej
2. 3. sobota 10:30 HC Vimperk - Tábor, Milevsko 
   3. třída
9. 3. sobota 9:00 turnaj mladší žáci
   
15. 3. pátek 18:00 HC Vimperk -  Wolwes Plzeň
   mladší žáci
16. 3. sobota 8:00 turnaj Budilov
   
23. 3. sobota 9:00 turnaj 3. třída
   
Zápasy play off mužů mohou být v termínech
čtvrtfinále – 1. 3., 3. 3., případně třetí zápas 5. 3.
semifinále - 8. 3., 10. 3., případně třetí zápas 12. 3.
finále –  5. 3., 17. 3., případně třetí zápas 24. 3.

Prosím sledujte upřesnění na ZS Vimperk a stránkách 
HC Vimperk.

Škola bruslení
2. 3. sobota 9:15
6. 3. středa 15:45
10. 3. neděle 12:45
13. 3. středa 15:45

17. 3. neděle 12:45
20. 3. středa 15:45
24. 3. neděle 12:45

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

Devět medailí ze závodů ČP na 
Zadově

Dalšími parádními úspěchy 
se blýskli studenti sportov-
ního gymnázia za krásného 
jarního počasí ČP na Zadově            
16.–18. 2. 2019. Téměř na do-
mácích tratích vydali, co mají 
natrénováno, a jak je vidět, for-
ma je stále na dobrém stupni.

V sobotním N-sprintu klasic-
kou technikou dosáhl na me-
daile v dorosteneckých katego-
riích Lukáš Kalivoda (3. místo), 
ale ani ostatní se neztratili (5. 
Antonín Honsa, 7. Jan Řezník, 
19. Kryštof Tománek). Mezi 
děvčaty obsadila Anežka Hon-
sová 14. místo, mezi staršími 
dorostenci byl Šimon Pavlásek 
šestý a Jan Hojdekr jedenáctý. 
Mezi juniorkami skončila Bar-

bora Havlíčková druhá, Adéla 
Nováková třetí a Tereza Řezní-
ková čtvrtá. Mezi juniory uspěli 
Jakub Švejda (4. místo), Josef 
Tischer (7. místo) a Matěj Va-
chuta (8. místo).

Do nedělního závodu 
volnou technikou nastou-
pili všichni (kromě Adély 
Novákové) do dalšího boje                                            
o medaile se vší parádou. Na 
stupně vítězů se po těsném 
souboji postavili Jan Řezník 
(2. místo) a Antonín Honsa 
(3. místo). Kryštof Tománek 
uzavíral první desítku, Lukáš 
Kalivoda si připsal 15. mís-
to. Parádní jízdou si Šimon 
Pavlásek dobruslil pro vítěz-
ství. Starší dorostence po-

sílil Ondra Mánek, který se                                        
v sobotu vrátil ze Sarajeva 
ze závodů EYOWF (Evropský 
festival mládeže) a skončil de-
sátý, Jan Hojdekr obsadil 12. 
místo.

Juniorky a ženy ovládla 
suverénně Barbora Havlíčko-
vá, výborný výkon předvedla              
i Tereza Řezníková, jež obsa-
dila druhé místo.

S těžkou tratí se velmi dobře 
vyrovnal Jakub Švejda, který                                                                                       

v kategorii juniorů obsadil                                                                               
2. místo (3. místo v mužské ka-
tegorii, kde vítězství připadlo 
bývalému studentovi našeho 
gymnázia Tomáši Kalivodovi).
Josef Tischler skočil sedmý, 
Matěj Vachuta desátý.

Celkem jsme tento víkend 
nasbírali 9 medailí. Všem gra-
tulujeme a těšíme se na další 
boje o medaile.

Zbyněk Pavlásek, 
Olina Honsová

foto archiv Ski klub Šumava Vimperk
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Nové expozice Muzea Vimperska XI
Tento díl uzavírá náš seriál 

o budoucích expozicích Muzea 
Vimperska. Je ten správný čas 
poděkovat Vám čtenářům, že 
jste alespoň v těchto textech 
do vznikajících expozic mu-
zea zavítali s námi. Největší 
dík však patří celé řadě těch, 
kteří neváhali a pomohli nám 
v hledání nových předmětů do 
instalace bytu ze 70. let. Bez 
dárcovství, Vimperáků a oby-
vatel okolních obcí, kteří než 

vyklidí půdu před stěhováním, 
zavolají do muzea, by sbírky v 
depozitářích a expozicích byly 
mnohem chudší.

Zakončeme tedy naši pro-
hlídku návštěvou hned čtyř 
různých místností. Vcházíme 
od pokladny do místností, 
kterým ještě před nedávnem 
vévodila diorámata expozice 
šumavské přírody s preparáty 
zvířat, kterým předsedal velký 
vycpaný medvěd. Zvířectvo 

Vimperské noviny 3/2019

Věřím, že laskavý čtenář 
Vimperských novin bude ná-
sledující řádky číst s nadhle-
dem. Jsou psány částečně                                                    
s humorem, ale zároveň s hlu-
bokou pokorou k Vám, spolu-
občanům. Čím déle jsem čle-
nem vimperské samosprávy, 
tím více si vážím Vašich hla-
sů a tím větší zodpovědnost 
cítím.

Šedesátý třetí rok – ve škole 
jsem prvně,
táta vedl za ruku tehdy malé 
škvrně.
Učili mě počítat, psát a přečíst 
knížky,
všechno dění ve škole bylo mi 
hned blízký.

Tančit, učit – byl můj sen,                 
navzdory mé máti, 
její touhou bylo vždy doktorkou 
mě zváti.
Před tabuli stoupla jsem v roce 
osmdesát,
mít rád děti základ je, též ústrky 
přestát.

Jeden člověk v téhle práci není 
nic.
Ve škole je třeba lidí mnohem 
víc.
Věřím všem, že hravě zvládnem 
každý spor,
že hrajeme, jak libozvučný dobrý 
chór.

Je mi dvaašedesát
Čekám tiše, až mi vrásky                
přibudou,
kosmetička vydrží snad na              
nohou.
Našla jsem tu, jíž stará babča 
nevadí
a snad mi tváře do hlouďoučka 
vyladí.

 Co se do říkanky nevešlo? 
Můj manžel René pochází                

z lékařsko-učitelské rodiny, tak-
že je imunní nejen vůči běžných 
chorobám, ale i vůči kantorské-
mu působení. A že těch učitelů 
nemá ve své rodině málo. Dcera 
Alžběta a syn Hanuš si zvolili uči-
telskou profesi, pedagogem je                                     
i manželova sestra.

V komunální politice působím 
od roku 1998 jako nezávislý 
kandidát za ODS, celý můj pra-
covní život je spjat se ZŠ TGM 
Vimperk, se vzděláváním dětí,                       
s jejich zájmovou činností a spo-
lečenským a kulturním děním ve 
městě.

V komunální politice se anga-
žuji proto, že mám Vimperk a lidi 
v něm ráda a nenechala jsem si 
namluvit, že lhostejnost k veřej-
nému dění mě ochrání před od-
povědností za něco, co je větší 
než já sama.

A jak vypadá Vimperk                      
v mých představách v roce 
2022? Tuto představu vnímám                             
v souvislosti s myšlenkou, že 
neexistuje nesplněný sen, ale 
pouze nesplněná povinnost.

• Ulice 1. máje je pohodlná do-
pravní tepna ve Vimperku.
• Kruhový objezd na křižovatce 
„Fišerka“  přispívá k plynulosti 
a bezpečnosti dopravy ve Vim-
perku.
• Zámek, vimperská dominan-
ta, je hojně navštěvován turisty                                                             
z tuzemska i ze zahraničí. Pro 
návštěvníky je ve městě k dis-
pozici dostatek parkovacích 
míst, ubytovacích možností, 
sportovního a kulturního vy-
žití, historických zajímavostí                                                
a služeb pro občany. Podnika-
telé úzce spolupracují s radnicí           
(a naopak).
• Všechny budovy vimperských 
škol jsou zrekonstruované, sou-
částí školních areálů jsou více-
účelová sportoviště, na kterých 
probíhá zájmová činnost mláde-
že i dospělých za podpory města 
i podnikatelských subjektů.
• Ve Vimperku si zaplaveš                   
v létě i v zimě.
• Po ulicích a chodnících ve Vim-
perku je radost chodit.
• Na Vodníku si podávají ruce 
milovníci přírody, sportovci                   
i podnikatelé.
• Ve Vimperku vzrostl počet oby-
vatel, kteří mají kde bydlet a kde 
pracovat.
• Jednání zastupitelstva se zkrá-
tila na polovinu.
• Vimperští politici mají v sobě 
dva pocity, jedním je radost                
a druhým je odpovědnost, a tak 
dělají politiku rozumnou a pocti-
vou.

V tomto volebním období jsem 
připravena podpořit všechny 
dobré myšlenky a projekty, jež 
prospějí městu Vimperk a jeho 
občanům. Mezi mé priority pa-
tří rekonstrukce ulice 1. máje, 
vybudování kruhové křižovatky  
Fišerka, rekonstrukce budov                   
v majetku města včetně škol.

Dagmar Rückerová

Dagmar Rückerová 

Mohl byste se Vimperákům 
stručně představit?

Jmenuji se Petr Samek, je mi 
37 let, s ženou společně krotíme 
3 veselé děti. Jsem spolumajitel 
dvou softwarových firem a před-
sedou spolku Vimperk žije!. Ve 
Vimperku žiju od svých šesti let, 
nejprve na sídlišti Míru, posled-
ních deset let na náměstí. Jsem 
nenapravitelný optimista, který 
s tím jde až na nervy :-). Proto 
nesmím pracovat sám, vyhledá-
vám práci v týmu. Vždy musí být 
někdo, kdo mě vrátí na zem…

Proč jste se rozhodl anga-
žovat v komunální politice?

Kdo mě zná, ví, že nemám rád 
přešlapování na místě a polemi-
zování „co kdyby“. Každý musí 
začít u sebe. Pokud se ti něco 
nelíbí, dělej s tím něco… Tak 
jsem se ocitl v podnikání, dva 
roky zpět ve Vimperk žije! a na 
konec i v Nevihnutí, které je plné 
lidí s podobným názorem. Tímto 
jim chci ještě jednou poděkovat, 
že do toho šli. 

   
Jak vypadá ve Vašich před-

stavách Vimperk v roce 2022, 
tedy na konci tohoto volební-
ho období?

Nezkrachoval, což je dobrá 
zpráva :-)! Vimperk prožil 4 roky 
bez hádek a zásadních turbulen-
cí, a vedení města se tak mohlo 
soustředit na práci. Díky tomu 
se podařilo realizovat Májovku, 
Fišerku, byty v lesárně a mnoho 

dalšího. Město si konečně řeklo, 
na co skutečně peníze má a co 
je již nereálné. Veřejnost i úřad 
zná plány města, má přístup               
k informacím a aktivně komuni-
kuje s vedením. Město je dobrým 
místem pro život. Je atraktivní 
tím, že je živé, plné aktivních lidí 
a ví, kam směřuje. Má jasnou 
vizi a samospráva města tuto 
vizi může naplňovat. 

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

Budu se snažit posílit proce-
sy strategického plánování ve 
městě. Jsem předsedou výboru 
pro rozvoj města. Jedním ze zá-
kladních úkolů výboru je analý-
za plánu pro rozvoj města, jeho 
případná aktualizace, ale hlav-
ně zajištění jeho naplňování. 
Pokud chceme od samosprávy, 
aby byla efektivní, musí být plá-
ny města v otázce rozvoje před-
vídatelné na několik let dopředu. 
Pak lze tvořit akční plány s před-
stihem, připravovat smysluplné 
projekty, shánět dotace, nikoliv 
projekty na dotace apod. 

Celý dosavadní život se po-
hybuji v IT, a proto budu také 
usilovat o využívání moderních 
technologií k dosažení lepší 
informovanosti občanů i za-
stupitelů. Pomůžu s moderni-
zací webových stránek města                                                        
a budu aktivně vyhledávat ces-
ty, jak zapojovat občany do roz-
hodování ve věcech veřejných. 

Chci navázat na naše aktivi-
ty v projektu Hledá se Vimperk                 
a udělat další krok v areálu let-
ních sportů. Celá tato oblast je 
úžasné místo přímo uprostřed 
Vimperka. Je potřeba stanovit 
dlouhodobou koncepci rozvoje 
a postupně realizovat dílčí kroky.   

Budu se i nadále podílet 
na aktivitách ve Vimperk žije!                         
a věřím, že najdeme ještě 
mnoho dalších skvělých lidí, 
kteří nám pomohou přispět                            
k oživení veřejného prostoru ve 
Vimperku.

Petr Samek 
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ODLOŽIT MASKU

Prožíváme čas bálů, plesů, 
zábavy. Pro děti, ale nejen pro 
ně, se pořádá maškarní karne-
val. Je to možnost se na chvíli 
stát princeznou, čarodějem, 
indiánem, pohádkovou pos-
tavou či zvířátkem. Některé 
masky jsou opravdu povedené 
a dětem to sluší. Celé to období 
od Vánoc končí masopustem, 
na který navazuje postní doba 
začínající Popeleční středou. 
Ta letos vychází na 6. března. 
Masopustní průvody jsou také 
plné masek a mají svůj vývoj a 
tradici. Jsou zde různé postavy, 
které mají svůj význam a úkol.       
I u nás ve Vimperku je snaha 
tuto tradici oživit, i když to jde 
zatím jen pomalu. Brazilské Rio 
to asi nikdy nebude. Církevně se 

toto období nijak nezdůrazňu-
je, ale slušná lidová zábava se 
celkem vítá. Důraz se ale klade 
na postní dobu. Popeleční stře-
da je pro katolíky den přísného 
půstu, aby se zdůraznil význam 
začátku postu. Nejde jen o ně-
jaké asketické cvičení, přís-
nou dietu či sebetrýznění. Jde 
především o opravdovou snahu 
„odložit masku“, kterou tak čas-
to nosíme nejen před druhými, 
ale i sami před sebou. Latinské 
přísloví říká „nosce te ipsum“, 
tj. „poznej sám sebe“. Najít si 
prostor a čas na sebepoznání. 
Uvědomit si, jaký opravdu 
jsem, jaký bych chtěl být a jaký 
mám být. To není vždy snadné 
a hlavně příjemné. Všichni tak 
nějak chceme být dokonalými, 

SLOVÍČKO FARÁŘE 

bezchybnými a neomylnými. 
Už v Bibli na začátku čteme, 
že člověk podlehl pokušení „být 
jako Bůh“. A protože nejsme, 
tak to nějak maskujeme a před-
stíráme nejen před druhými, 
ale často i sami před sebou. 
Postní doba nás povzbuzu-
je, abychom se nebáli poznat                                
a přiznat si pravdu o sobě. Co 
mě spoutává, znesvobodňu-
je, ovlivňuje. Jenom poznaná 
a přiznaná nemoc se dá léčit. 
Co můžeme čekat od lékaře, 
když mu neřekneme, kde nás 
to bolí. A tak si v postní době 
chceme zvlášť nastavit zrcad-
lo, ve kterém se chceme uvidět 
tak, jak nás vidí Bůh. On může 
vyléčit naše nemoci, kterým 
říkáme hřích. V Bibli máme jako 
základ Desatero. V katechismu 
se uvádí sedm hlavních hříchů: 
pýcha, lakomství, závist, hněv, 

smilstvo, nestřídmost, lenost 
či zahálčivost. To vše se ně-
jak projevuje v našem jed-
nání a ovlivňuje naše vztahy. 
S tím vším je potřebné něco 
dělat. A k tomu je stále nut-
né si připomínat, že když se 
Ježíše ptali, které přikázání je 
v zákoně nejdůležitější, shrnul 
to do jedné věty: „Miluj Boha 
nadevšechno a bližního jako 
sám sebe.“ Apoštol Pavel to vy-
jadřuje ve 13. kapitole listu Ko-
rintským, tzv. Velepísni lásky: 
„Kdybych lásku neměl, nic mi 
neprospěje a nic nejsem.“ Post-
ní doba nám tedy má pomoci, 
abychom se očistili a uzdravili 
od zlého a nedobrého a trochu 
„povyrostli“ ve svobodě, která 
nám dává možnost opravdově 
víc milovat Boha, bližního                  
i sebe. 

P. Jaromír Stehlík

Češtině bývá často vyčítáno, 
že je příliš složitá a plná výji-
mek. Je pravdou, že spousta 
jevů, které nám ve škole dě-
lají ty největší potíže, nemají 
z dnešního pohledu význam                   
a pouze nám komplikují život                                
a kazí vysvědčení. Při studiu 
vývoje jazyka se ale vynořuje, 
že zdánlivě nelogické kom-
plikace měly v minulosti své 
opodstatnění. Na jednu z nich 
si nyní posvítíme.

„Seděl s  nohama natažený-
ma mezi nohami stolu. Přišla                                                               
s dvěma dívkami a třemi chlap-
ci. Hodinář s šikovnýma ručič-
kama opravil hodiny se zlatými 
ručičkami.“ Ač by se mohlo 
zdát, že pisatel předchozích 
vět měl trochu zmatek v psaní 
přípon, není tomu tak. Všechny 
uvedené věty jsou totiž správ-
ně. 

Současná čeština zná pouze 
dva způsoby vyjádření katego-
rie čísla u ohebných slov – číslo 
jednotné a číslo množné. Až do 
15. století však existovalo běž-
ně ještě číslo dvojné, tzv. duál 
– tedy číslo, které vyjadřovalo 
skutečnost, že osoby, zvířata 
apod., o kterých se mluví, jsou 
právě dvě. Například slovinšti-
na si tuto kategorii uchovala 
dodnes, a bývá proto ozna-
čována jako „jazyk milenců“.                                
V češtině je duál již dávno za-
niklý, stopy po něm ale zůstaly 
dodnes. Narazíme na ně při 
skloňování podstatných jmen 
označujících párové části těla 
(ruce, nohy, uši, oči) a jejich 
zdrobnělinách (ručičky, nožič-

ky apod.) a dále číslovek dva                                            
a oba. U párových částí se                                              
v 7. pádě množného čísla vy-
skytuje koncovka -ama namís-
to běžného -ami, příp. -y (tj. no-
hama, rukama, očima, ušima). 
Číslovky dva a oba mají duálo-
vé skloňování ve všech pádech, 
ale nejvýrazněji se odlišnost od 
jiných číslovek objevuje rovněž 
v pádě sedmém (oběma, dvě-
ma). Duálovému skloňování 
se podřizují i přídavná jména, 
číslovky a zájmena, která dané 
podstatné jméno rozvíjejí (např. 
brouk zatřepal svýma malýma 
nožičkama; kluk s modrýma 
očima). Pokud ale slova oko, 
ucho, ruka a noha označují 
předměty, které pouze dané 
části těla připomínají, zůstává 
jejich skloňování stejné jako                                              
u jakýchkoliv dalších jmen 
stejného vzoru – tj. používá se 
koncovka -ami/-y (např. židle 
s přeraženými nohami, stroj s 
mechanickými rukami, hrnec 
se dvěma uchy). Z toho plyne 
správnost úvodní věty. Číslovky 
dva a oba končí v 7. pádě ve 
všech případech hláskou „a“ 
(oběma, dvěma), tvary oběmi, 
dvěmi jsou vždy nesprávné!

Těžko říct, zda se díky zna-
losti původu jazykových slo-
žitostí zmírní úskalí, která při 
jejich užívání máme. Určitě 
by ale mohla přispět k větší 
shovívavosti k těm, kteří se 
v Ústavu pro jazyk český AV 
ČR jazyku věnují – za složitost 
češtiny totiž skutečně nemo-
hou oni, ale její vývoj.

Adéla Jiříková

> JAZYKOVÉ OKÉNKO <

se po letech navrátilo zpět 
do svých domovů, preparáty 
byly totiž převážně vypůjčené              
z muzeí v Kašperských Horách 
a v Českých Budějovicích. My 
se tak nyní v chodbě můžeme 
zastavit u časové osy vývoje 
města Vimperk, ale to hlavní 
nás čeká v jednotlivých míst-
nostech. Spojuje se v nich 
dohromady Vimperk, Šumava 
a umění. V první místnosti se 
nám představí město Vimperk 
a  jeho proměňující se vyob-
razení na vedutách, pohledni-
cích či fotografiích. Zároveň se 
však něco dozvíme o samot-
ném způsobu vyobrazování 
měst, o hranicích zachyce-
ní podoby místa v minulosti               
a hranicích samotného umě-
leckého žánru. Druhá místnost 
svým záběrem překročí hrani-
ce města. Připravujeme pro 
Vás průřez uměním 20. století, 
které se inspirovalo Šumavou. 
Díla pochází nejen ze sbírek 
Muzea Vimperska, ale spolu-
pracujeme například s Alšovou 
jihočeskou galerií, jejichž de-
pozitáře se zdají být bezednou 
studnicí uměleckých děl. Třetí 
místnost se zaměří na po-
stavu jednoho z výjimečných 
výtvarných umělců, kterého 
Šumava zásadně ovlivnila – 
Josefa Váchala. Jaký bude 
hlavní artefakt, spojený s tím-
to těžko stylově zařaditelným 
autorem, si ještě ponecháme 
pro sebe. Perličkou však je, že                        
v místnosti jako v jedné z mála 
v muzeu shlédnete na stěnách 
rekonstrukci autentické zá-
mecké výmalby. Výsledky prů-

zkumů zde totiž odhalily velmi 
působivou a k tématu se hodící 
vrstvu secesní šablonové vý-
malby. Čtvrtá místnost se za-
měří na starší sakrální umění. 
Ze sbírek muzea pochází ne-
jeden svícen nebo kadidelnice. 
Mnoho artefaktů nám navíc 
zapůjčila Českobudějovická 
diecéze, takže se díky nim po-
dařilo vytvořit půvabný průřez 
starým sakrálním uměním na 
Vimpersku. Jen část předmětů 
bude instalování ve vitrínách, 
větší část místnosti bude upra-
vena tak, aby co nejdůstojněji 
připomínala boční kostelní 
oltář. Můžeme již prozradit, 
že nejcennější artefaktem                                                 
v této expozici bude relikvie 
sv. Inocence z kostela Navští-
vení Panny Marie ve Vimper-
ku! Relikvie bude restaurová-
na a umístěna ve své původní 
opravené tumbě, konečně se 
tak po letech dostane této pa-
mátce péče, na kterou čekala. 
Ač již nebude sloužit věřícím 
v kostele, muzejní klima za-
jistí, aby tato nesmírně cenná 
církevní památka zůstala co 
nejdéle dokladem barokního 
uměleckého řemesla a pevné 
víry tehdejších obyvatel Win-
terbergu.

Těšíme se v roce 2021 na 
první setkání s Vámi v nových 
expozicích Muzea Vimperska!

Autory představených expo-
zic jsou: Vojtěch Brož, Bohumír 
Bernášek, Dita Pfeferová, Mi-
lena Hajná, Milena Smolová.

Vojtěch Brož
kastelán SZ Vimperk
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foto archiv Ladislava Čepičky

STOPY STOLETÍ Čeští Němci se ale 
nevzdávali myšlenky na připo-
jení k rakouskému Německu.       
V únoru 1919 proběhly volby do 
ústavodárného shromáždění 
nového rakouskoněmeckého 
státu, ale československé 
orgány organizaci těchto voleb 
na českém území zakázaly. 
Averze vůči československému 
státu se stupňovala. V důsledku 
toho se českoněmecká sociál-
ní demokracie rozhodla k činu                                                          
a na 4. 3. 1919 naplánovala 
generální stávku. 

Masové demonstrace vyúst-
ily v krveprolití, při němž přišlo 
o život 54 lidí. Okamžitě bylo 
zahájeno vyšetřování, ale ne-
bylo vedeno s příliš velkým na-
sazením. Českoslovenští před-
stavitelé se „utěšovali“, že 4. 
března zabránilo duchapřítom-

né české vojsko ozbrojenému 
povstání v pohraničí – a toto 
vysvětlení bylo akceptová-
no jak československou, tak                      
i světovou veřejností.

A tak se zrodil jeden z ne-
jvětších svátků nacionálních 
Němců v Čechách, akt, který 
pomohl budovat ideu „su-
detoněmectví“ – nacionálně 
protičeského hnutí.

PhDr. Ladislav Čepička

Příspěvek byl redakčně 
krácen a upraven, celé znění 
naleznete na stránkách města 
www.vimperk.cz. a www.win-
terberg.cz

4. BŘEZEN 1919

V loňském říjnu jsme si 
připomenuli výročí vzniku sa-
mostatné Československé 
republiky. Před sto lety ale 
měli důvod k oslavám spíše 
jen Češi a vlažně Slováci. Jak 
však na vznik republiky rea-
govaly početné národnostní 
menšiny a zejména ta největší 
– německá?

Musíme si uvědomit, že             
v novém státě žilo 6,5 milionu 
Čechů, 2,2 milionu Slováků, 
3,1 milionu Němců, tři čtvrtiny 
milionu Maďarů a půl milionu 
Rusínů. Odvěké soupeření 
Čechů s Němci se odehrávalo 
spíše v kulturní, ekonomické a 
spolkové činnosti. Se stoupa-
jícími požadavky Čechů na 
samostatný stát se ale začaly 
aktivizovat i českoněmecké 
politické strany.

Po Tříkrálové deklaraci 
požadující vytvoření svrcho-
vaného československého 
státu vznesli 21. ledna 1918 
němečtí poslanci z českých 
zemí požadavek na vy-
tvoření samosprávné provin-
cie Deutschböhmen, kterému 
rakouská vláda vyhověla.                    
V Čechách se mělo zavést kra-
jské zřízení s 11 kraji organizo-
vanými podle národnostního 
principu. 3. října 1918 se sešli 
někteří němečtí poslanci říšské 
rady a odsouhlasili vznik jed-
notného výboru, které se řídilo 
mottem: „Ani jeden Němec do 
českého státu!“.

Mezitím byla 18. září v Paříži 
zveřejněna tzv. Washingtonská 
deklarace proklamující nezávis-
lý československý stát. V tomto 
dokumentu se také nacházela 
pasáž věnovaná postavení 
národnostních menšin. Těm se 
mělo dostat hned dvojí ochra-
ny. Jednak měly jakýkoliv je-
jich útlak znemožňovat samy 
zákony československého 
státu a jednak měla být jejich 
případná diskriminace výraz-
ným způsobem ztížena zave-
dením proporčního volebního 
systému, který by jim zaručil 
poměrné zastoupení v parla-
mentu.

Týden před vyhlášením sa-
mostatného Českoslovens-
ka se sešlo ve Vídni 208 ra-
kouskoněmeckých poslanců 
Říšské rady na zasedání, 
během nějž proklamovali vznik 
státu Německé Rakousko. Na 
tomto zasedání byla přijata                                                           
i rezoluce, podle níž si „němec- 

korakouský stát nárokuje státní 
svrchovanost nad celým Něm-
ci osídleným územím, zvláště 
také v Sudetských zemích.“

Již v den vyhlášení sa-
mostatného Českoslovens-
ka byl představen plán rak-
ouských poslanců na zřízení 
tří nových spolkových zemí: 
Německé Čechy, Německá 
Morava a Slezsko. O den 
později byla provolána pro-
vincie Deutschböhmen s 
hlavním městem Liberec za 
nedílnou součást Německého 
Rakouska. Následovalo vy-
hlášení provincie Sudetenland 
s hlavním městem Opava, 
provincie Deutschsüdmähren 
s hlavním městem Znojmo a 
Böhmerwaldgau na Šumavě 
s centrem v Českém Krum-
lově (tam spadaly i německé 
četnické stanice okresu Pra-
chatice, mezi nimi i Vimperk). 
22. listopadu se rakouské 
Národní shromáždění usneslo 
na zákonu, jímž všechny čtyři 
sudetoněmecké provincie vy-
hlásilo za součást svého státu.

V reakci na vyhlášení 
německých provincií se                     
v polovině listopadu 1918 
rozhodla československá vlá-
da vojensky obsadit území 
českých zemí až k historickým 
hranicím. Neměla k tomu sice 
mezinárodní zmocnění, ale 
Francie jí přislíbila podporu. 
Vlády provincií vydaly pokyny 
neklást ozbrojený odpor. 
Rakouský ministerský před-
seda podal protest a vyžado-
val lidové hlasování o těchto 
územích. Reakcí tří evropských 
spojenců byly nóty, v kterých         
s československým obsazením 
plně souhlasí. 

První český útvar z Písku 
obsadil oděvní sklad na vim-
perském nádraží 5. listopadu. 
20. listopadu dopoledne ob-
sadilo 90 vojáků s puškami a 
kulomety vimperský zámek 
a vynutili si zde ubytování. 
Odpoledne pak navštívili vim-
perskou radnici českoslovenští 
důstojníci a oznámili starostovi, 
že od tohoto dne je Vimperk 
obsazen československým 
vojskem a město je součástí 
Československa. Zbytek Vim-
perka byl obsazen v noci na 
23. listopadu. Podle dobového 
tisku bylo kolem 25. listopa-
du v okolí Vimperku cca 1200 
československých vojáků, 
včetně dělostřelectva.
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LOKOMOTIVA “BREJLOVEC”

V tomto článku si povíme 
něco o mašince zvané „Brej-
lovec“, kterou jste si mohli 
prohlédnout při posledních 
silvestrovských oslavách. 
Proč se jí říká Brejlovec, 
určitě poznáte z obrázku.

V polovině 70. let rozhodlo 
Federální ministerstvo dopra-
vy o ukončení výroby osob-
ních vozů s parním vytápěním 
a přechodu na vytápění elek-
trické. To nevyhnutelně vedlo 
k potřebě lokomotiv vybave- 
ných topným alternátorem. 
Aby byl vývoj nové lokomo-
tivy zjednodušen a urychlen, 
měla nová lokomotivní řada 
vzniknout odvozením od 
řady T 478.3 (753), v té době 
již několik let dodávané. 
Novému typu byla přidělena 
řada T 478.4 (754). Dva pro-
totypy byly dokončeny v závě-
ru roku 1975. První výrobní 
série, čítající 60 lokomotiv, 
byla dodána na dvakrát – tře- 
tina v prosinci 1979 a zbytek                    
v červnu 1980. 

Lokomotivy řady 754 byly 
navrženy pro dopravu těžších 
osobních vlaků a rychlíků na 
neelektrifikovaných tratích. 
Počátek provozu lokomotiv 
T 478.4 byl charakterizován 
značným množstvím závad, 
zejména v nově řešené elek-
trické části. Po odstranění 
počátečních problémů se 
řada T 478.4 stala poměrně 
spolehlivou a oblíbenou lo-
komotivou, i když si na ní 
v případě závady strojve-
doucí málokdy pomůže sám, 
narozdíl od řady 753. Důvo-
dem je právě množství 
elektroniky a tím daná pře-
technizovanost lokomotivy.                    
Z hlediska strojvedoucího je 
řada 754 poměrně pohodlná 
lokomotiva. Praktická je ply-
nulá regulace otáček motoru 
a elektrický brzdič. Oba tyto 
prvky významně zpříjemňují 

řízení. 
74,4 tun vážící lokomotiva 

je podvozková skříňová lo-
komotiva se dvěma čelními 
stanovišti strojvedoucího                                                            
a centrální průchozí strojov-
nou. Zázemí strojvedoucího 
(umyvadlo se zrcadlem, chlad-
nička, šatník) je situováno                                                             
k zadnímu stanovišti, zatímco 
k přednímu stanovišti přiléhá 
blok elektrického rozváděče. 
V podvozku jsou uloženy dva 
trakční motory, spočívající 
přes tlapová ložiska částečně 
na nápravách. Motorgen-
erátor je tvořen spalovacím 
motorem a přímo připojeným 
trakčním generátorem. Motor 
je přímovstřikový, se vstřiko-
vacími čerpadly, přičemž 
každý válec má vlastní 
vstřikovací čerpadlo. Loko-
motiva je vystrojena ruční 
brzdou, samočinnou tlakovou 
brzdou, přímočinnou brzdou 
a parkovací brzdou. 

Na stanovištích strojve-
doucího byly poprvé u mo-
torových lokomotiv uplat-
něny zásady jednotného 
stanoviště. Lokomotiva může 
být řízena manuálně nebo 
automaticky. V manuálním 
režimu zadává strojvedoucí 
řídicím pákovým kontrolérem 
plynule otáčky motoru, za-
tímco v režimu automatické 
regulace rychlosti volí stroj-
vedoucí stejnou pákou poža-
dovanou rychlost, kterou poté 
udržuje automatika (ve skříni 
za předním stanovištěm).

V dalším článku si povíme 
něco o parních lokomotivách, 
které brázdily zdejší šu-
mavské hvozdy. 

Mgr. Pavel Reichart

Příspěvek byl redakčně 
krácen a upraven, celé znění 
naleznete na stránkách města 
www.vimperk.cz.

ŠUMAVSKÉ LOKÁLKY POLICEJNÍ SLOUPEK 

31. 12. 2018 – 20. 1. 2019
V uvedeném období řešila 

Městská policie Vimperk 112 
případů. Mezi nejčastější 
prohřešky, které policie řešila, 
patřilo opět špatné parkování 
(56 případů). Další početnou 
položku na seznamu zásahů 
tvoří řešení kouření v mís-
tech, kde to zákon či vyhláš-
ka zakazuje. Podle zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek platí 
zákaz kouření mimo jiné na 
nástupišti, v přístřešku a 
v čekárně autobusové do-
pravy, dále např. v prostoru 
dětského hřiště a sportoviště 
určeného převážně pro oso-
by mladší 18 let. Přesto se 
strážníci MP často setká-
vají s osobami, které kouří 
v prostorách autobusového 
nádraží, případně si zapálili 
na dětském hřišti. Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2018 
navíc zakazuje také kouření 
ve vzdálenosti do 20 m od 
zařízení určených k dětským 
hrám, od pískovišť, spor-
tovišť a škol. Osoba, která 
nerespektuje zákaz kouření 
na výše uvedených mís-
tech, se dopouští přestupku                                  
a může jí být udělena pokuta.

Městská policie dále řešila:

21. 1. 2019
Hlídka strážníků MP                  

v pondělí po čtvrté hodině 
odpoledne na žádost kolegů 
z Obvodního oddělení Poli-
cie ČR Vimperk usměrňova-
la provoz u dopravní nehody 
tří vozidel v ulici Sušická. 
Po cca dvou hodinách 
bylo usměrňování dopravy 
ukončeno.   

23. 1. 2019
Na žádost města pomohla 

MP ubytovat bezdomovce          
v městské ubytovně v areálu 
nemocnice. 

31. 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 Renault Twingo ve 
čtvrtek krátce před třetí ho- 
dinou ranní v ulici Kaplířova 
hlídka strážníků MP přede-
psaným způsobem zastavila 
a následnou lustrací řidiče 
zjistila, že mu vyslovil okres-
ní soud zákaz řízení motor-
ových vozidel do dubna 2019.  
Celá věc předána kolegům                                                     
z OO PČR Vimperk k dalšímu 
šetření. 

2. 2. 2019
Krátce před šestou hodi-

nou ranní bylo MP nahláše-
no rušení nočního klidu 
před jedním z místních barů. 
Po příjezdu hlídky se před 
barem nacházela skupina 8 
osob. Na žádost strážníků se 
ztišily a následně rozešly.

4. 2. 2019
Při běžné hlídkové činnos-

ti si hlídka MP všimla osoby, 
která kouří na místě, kde je 
to zákonem zakázáno. Při 
ztotožnění hlídka zjistila, že 
se jedná o osobu, která ještě 
nedovršila věk 15 let. Infor-
mace byla předána třídní 
učitelce.

7. 2. 2019
Na služebnu bylo nahláše-

no auto, které zřejmě                         
z důvodu poruchy stojí                                     
v úzké části ulice 1. máje. 
Hlídka strážníků MP pomohla 
řidičce v důchodovém věku 
vůz nastartovat a zároveň 
usměrňovala dopravu do 
doby, než s vozidlem řidička 
z místa odjela.

17. 2. 2019
Hlídce MP bylo telefonicky 

oznámeno napadení člově-
ka v jednom z místních barů. 
Hlídka se neprodleně do-
stavila na místo, kde zjistila, 
že na místě je jen napadený 
a několik svědků, útočník již 
přítomen nebyl. Na žádost 
napadeného zavolala hlíd-
ka RZS, která muže ošetřila 
a odvezla na vyšetření do 
nemocnice v Prachaticích. 
Případ převzalo OO PČR 
Vimperk.

facebook.com/
městská policie vimperkmp.vimperk.cz  foto Petr Marek
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Libor Kudláč 
Narodil se v roce 1959 v Brně do rodiny vojáka z povolání.    

Z toho důvodu se rodina často stěhovala, až zakotvila v Táboře. 
Do Vimperka se dostal díky studiu na obchodní akademii. Celé 
mládí aktivně sportoval, chvíli byl i v reprezentaci ČSSR. Je 
35 let ženatý a má dvě dcery. S manželkou provozují již 25 let 
soukromou účetní firmu. 18 let dělal místopředsedu oddílu BK 
Vimperk a od roku 2015 je předsedou TJ Šumavan. 

Je jasné, že coby předseda 
TJ Šumavan máte ke sportu 
blízko. Jste nebo byl jste sám 
aktivním sportovcem?

Jelikož mám v poslední době 
jisté zdravotní problémy, brá-
ní mi to v aktivním sportování.                                              
V minulosti jsem se od 5 do 18 
let věnoval fotbalu. Byl jsem 
brankář a prošel jsem okres-
ními, krajskými i celostátními 
soutěžemi. Od 20 let jsem zde 
ve Vimperku hrál aktivně bas-
ketbal na úrovni kraje, a to do 
52 let věku. 

Mohl byste nám popsat 
organizační strukturu TJ Šu-
mavan? Jaké oddíly pod TJ 
Šumavan spadají?

TJ Šumavan Vimperk z. s. 
má v současnosti 9 oddílů, a to 
oddíly fotbalu, florbalu, sportov-
ní gymnastiky, volejbalu, bas-
ketbalu, stolního tenisu, boxu, 
MMA a SPV. TJ řídí výkonný 
výbor, kde jsou zastoupeni 
zástupci jednotlivých oddílů,                           
a statutární orgány. Nejvyšším 
orgánem TJ je valná hromada, 
která se schází k důležitým zá-
ležitostem pro celu TJ a zároveň 
schvaluje i hospodaření a účetní 
uzávěrku.

Před rokem čítala členská 
základna 326 členů. Jak je 
tomu nyní? Stoupá nebo kle-
sá meziročně počet členů?

Pokud se týká členské zá-
kladny, tak je potěšující, že po-
čet členů naší TJ vzrostl k dneš-
nímu dni na 465 členů a hlavně 
pozitivně hodnotím, že přibylo 
přes 100 dětí, které pravidel-

ně alespoň 1x týdně sportují.                   
V současné době jsme největší 
sportovní organizací na okrese 
Prachatice.

TJ Šumavan je veliká orga-
nizace, jakou formou probíhá 
komunikace mezi Vámi a jed-
notlivými členy a kluby? 

Jak už jsem říkal, tak máme 
pravidelné výkonné výbory                                                          
v „naší“ sportovní restauraci 
„Hamajda“, kterých se zúčast-
ňují zástupci všech oddílů. 
Každý předseda oddílu je pravi-
delně informován o připravova-
ných akcích, a to formou emai-
lu. Některé z oddílů mají svoje 
webové i facebookové stránky. 
Jednotlivé oddíly mají totiž dle 
stanov TJ svoji právní subjekti-
vitu, která však nesmí porušovat 
stanovy TJ.

Předsedou TJ Šumavan 
jste od konce roku 2015. Co 
se za ty tři roky Vašeho před-
sednictví změnilo?

Tuto otázku by měli spíše 
zodpovídat předsedové jednot-
livých oddílů v TJ, protože hod-
notit svoji práci mi nepřísluší. 
Myslím, že se nám, společně 
s tajemníkem TJ Ing. Králem, 
povedlo TJ konsolidovat a na-
startovat na vyšší sportovní                            
a společenskou aktivitu. Fotba-
lový oddíl např. pořádá pravidel-
né fotbalové plesy, letos proběhl 
již 4. ročník. Ostatní oddíly pořá-
dají turnaje, soutěže a předsta-
vování své práce na veřejnosti, 
pro což se snažíme vytvářet                                              
i potřebné materiální podmínky.

Byly v posledních letech ně-

jaké úspěchy, na které jste jako 
předseda obzvlášť pyšný?

Pyšný jsem na to, že máme 
velmi dobré trenéry ve všech 
oddílech, kteří se intenzivně a 
každodenně věnují práci s mlá-
deží. Myslím, že tato práce není 
v naší společnosti stále ještě 
dostatečně oceněna. Pokud se 
týká sportovních úspěchů, jen                
v loňském roce se naši spor-
tovci stali 3x přeborníky kraje 
(2x ve fotbalu, 1x ve sportovní 
gymnastice). Na co jsme oprav-
du hrdí, je to, že se nám v minu-
lém roce povedlo v budově TKB 
vybudovat novou tělocvičnu 
„boxovnu“, která byla otestová-
na i reprezentačními výběry ČR 
a je využívána i ostatními kluby 
a sportovci v našem městě. 
Tuto tělocvičnu jsme vybudovali                                    
z vlastních zdrojů za přispění Ji-
hočeského kraje a MŠMT ČR, 
a to v hodnotě cca 300 tis. Kč. 

Vychovala TJ Šumavan ně-
jaké známé české sportovce? 

Naše TJ je zaměřena pře-
devším na práci s mládeží, kde                 
v kolektivních sportech půso-
bíme na místní, okresní a kraj-
ské úrovni. Je pravda, že např. 
někteří fotbalisté reprezentovali 
naši TJ v reprezentačních výbě-
rech Jihočeského kraje i ČR.

Co v současné době TJ nej-
víc pálí, s jakými problémy se 
potýká?

Jako většinu odvětví trápí 
naši TJ nedostatek prostředků, 
což je ve sportovních klubech 

a TJ již letitý problém, a záro-
veň bychom potřebovali zlepšit 
zázemí jednotlivým sportovním 
oddílům tak, aby odpovídalo 21. 
století. To by ale bylo na samo-
statný článek…

V minulém roce oslavila 
TJ Šumavan 110 let. Avizo-
val jste, že vzhledem k re-
konstrukci atletického oválu                                    
v areálu letních sportů bu-
dete slavit až v roce 2019. Už 
víte, jak a kdy budou oslavy 
probíhat?

Jelikož jsme na Valné hro-
madě TJ v loňském roce kon-
statovali, že nelze z důvodu 
rekonstrukce dráhy tyto oslavy 
provést, tak jsme rozhodli, že 
uspořádáme oslavy 111. výročí 
založení TJ (to je myslím také 
pěkné číslo) s tím, že hlavní 
oslavy budou 8. května 2019 
v prostorách letního areálu                      
a zimního stadionu. V rámci 
těchto oslav by měl proběhnout 
fotbalový turnaj, florbalový tur-
naj, volejbalový turnaj, basket-
balový turnaj. Zároveň by se 
měly předvést i jednotlivé od-
díly v ukázkách boxu, bojových 
umění, sportovní gymnastice                   
i stolním tenise. Chtěl bych tímto 
pozvat širokou veřejnost na tyto 
oslavy, neboť jsem přesvědčen, 
že velká část dospělých prošla 
některými našimi oddíly, takže 
mají snad na co vzpomenout. 

Děkujeme za rozhovor                    
a přejeme do dalších 111 let 
TJ Šumavan hodně nadšených 
sportovců.

Adéla Jiříková

111 let TJ Šumavan Vimperk
I v tomto čísle Vimperských novin pokračujeme                                  

v rozhovorech se zástupci místních spolků. Neméně 
významné místo zaujímají ve Vimperku vedle kulturních 
a zájmových spolků také spolky sportovní. Ne nadarmo 
je Vimperk nazýván „městem sportu“… Proto jsme si                            
v tomto číslo povídali s předsedou největšího sportovního 
uskupení, Tělovýchovné jednoty Šumavan, panem Liborem 
Kudláčem. 
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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

František Suchý
Marta Brožková
Marie Selwitschková
František Novotný
Milan Študenc
Karol Žiga
Ludmila Kritschová
Václav Pavlištík
Jan Schwarz
Alexandr Kopolovič

Jarmila Tetourová
Josef Rypl
Magdalena Rakon-
czaiová
Josef Pluščenko
Květuše Štěpánková
Albína Milisterferová
Věra Křížová
Anežka Rychtářová.

BLAHOPŘEJEME
 

občanům Vimperska, kteří oslavili 
jubilea v únoru 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

Vimperské noviny 11/2017

Deváťáci si vybírali střední školu. Foto Jaroslav Pulkrábek.Výročí republiky si Vimperk připomněl koncertem. Foto Jaroslav Pulkrábek.

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

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

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

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

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

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

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

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

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

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

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

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

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

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

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

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

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

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

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

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

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

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

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

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

Pokračování na str. 5

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

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

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

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

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

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

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

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

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

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

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

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

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

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

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

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

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

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

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

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

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

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

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

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

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

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

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

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

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

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

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

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

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

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

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

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

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

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

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

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

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

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

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

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

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

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

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

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

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

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

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

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

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

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

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

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

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

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

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

Po přivítání ve městě Vimperku 

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

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

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

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

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

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

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

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

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

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

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

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

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

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

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

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

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

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

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

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

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

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

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

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

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

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

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

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

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

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

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

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

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

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

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

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

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

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

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

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

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

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

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

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

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

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

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

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

Nikde na světe nepotkáte tolik

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

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

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

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

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Výpůjční doba pro dospělé:

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

Výpůjční doba pro děti a mládež:

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

BOHOSLUŽBY

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

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

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

SBĚRNÝ DVŮR

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

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

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

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

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

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

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

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

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

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

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

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

 

REPORTÁŽ PŘÍMO Z PEKLA
Tradičná čertovská pohádka připravená divadelní souborem 

Bouček ve spolupráci s městským kulturním střediskem
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Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.
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Třetí ročník festivalu regionální literatury.

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda
II. díl z cyklu vimperské erbovní rody

Vstupné dobrovolné

 kavárna
Ve skále

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

vstup zdarma

železniční stanice

JANA DOLEŽALOVÁ: 
AFRICKÝ ŽIVOT 

 kavárna
Ve skále

legenda:
setkání, pietní akce, společenské akce
akce samosprávy

přednáška, beseda, školení,  

koncerty, hudební vystoupení

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

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

kino, projekce filmů a videí

cestopisné přednášky, akce spojené s
přírodou a její ochranou

divadlo, vystoupení, pohádka

VZPOMÍNKA
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout. 

Dne 19. 4. 2019 by oslavil 70. narozeniny pan 

Jiří Havlíček 

z Korkusovy Hutě. 26. 4. 2019 uplyne 10 let od jeho úmrtí. 
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 17. 4. 2019 by oslavila 95. narozeniny paní 

Růžena Havlíčková 

z Vimperka. 13. 4. 2019 uplynou 4 roky od jejího odchodu. 
Stále vzpomíná rodina.
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Policie České republiky územní odbor Krajského ředitelství po-
licie Jihočeského kraje 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 
zájemce u územního odboru KŘP Jčk Prachatice, personalista 
Stanislava Vachtfeidlová. 
Tel.: 974 236 400, e-mail: stanislava.vachtfeidlova@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
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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 388 411 290 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

Omlouváme se za chybně uvedené telefonní číslo v minulém vydání Vimperských novin.

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

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

Formáty a ceník naleznete na
www.vimperk.cz

Koupím starší pohlednice, knihy, obrazy a starožitnosti. 
Tel.: 721 866 006
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Malíř – lakýrník

- malířské práce
- lakýrnické práce
- zateplování budov
- úprava bytových jader   
  (umakartových)
- drobné zednické práce
- nátěry fasád

Josef Kůs
Tel.: 603 828 046

E-mail: Ferro520@seznam.cz



Vimperské noviny 3/2019INZERCE30

Stále rozšiřujeme náš pracovní tým. 

Hledáme číšníky, servírky, kuchaře
a výpomoc v kuchyni s rozvozem jídla

Požadavky na výpomoc 
v kuchyni a rozvoz jídla:
• řidičský průkaz skupiny B
• samostatnost
• schopnost týmové práce
• chuť stále se rozvíjet

Požadavky na číšníka /servírku:
• příjemné vystupování
• chuť učit se nové věci
• není podmínkou vyučení v oboru
• znalost cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
• práci ve společnosti se silným zázemím a filozofií rodinné firmy
• nadstandardní ohodnocení dle pracovního výkonu
• příspěvky na oblečení, slevy na konzumace v síti našich restaurací
• pravidelné školení , možnost kariérního růstu, a mnoho dalšího 

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu: marek@pizzerie-marco.cz nebo na tel: 602 894 617

ADOBRÁ CHAT
ŠUMAVA - ZADOV

cateringhm

Požadavky na kuchaře:
• vyučený v oboru nebo 3 roky praxe
• samostatnost
• schopnost týmové práce
• chuť stále se rozvíjet
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Ohlédnutí za plesem města Vimperk 22. 2. 2019

foto Luboš Drenčeni


