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Vážení spoluobčané,
před zimní sezonou, ale práce na 
radnici se nezastavila. Dovolte 
nám malé ohlédnutí za již prove-
denými a zrealizovanými akcemi.

Především jsme velmi spoko-
jeni s velmi krásným a dokon-
čeným sportovním hřištěm na 
Lipce. Zde se povedlo v krátkém 
termínu hřiště dokončit. Lokalita 
pro toto hřiště byla v bažinatém 
terénu a musel ijsme nejprve 
formou dohody o narovnání od-
mítnout původního zhotovitele, 
jelikož měl přemrštěné nároky na 
doplacení víceprací. Díky druhé 
fi rmě se povedlo vybudovat hřiš-
tě v hodnotě 4 mil. Kč za původně 
podanou nabídku, tj. za cenu ne-
celých 2 mil. Kč. Důležité je, aby 
toto hřiště sloužilo svému účelu 
a pomohlo vylepšit kvalitu života 
občanům žijících v této osadě.

Z dalších oprav bychom rádi 
připomněli opravu hasičské 
zbrojnice ve Vimperku. Zde se 
tato budova pyšní novou fasádou.

A co dál? Úspěšně probíhá 
oprava budovy základní školy 
v parku. Oprava střechy je již ho-
tova a nyní se dokončuje oprava 
jižní, východní a západní stra-
ny fasády. Bohužel po špatných 
zkušenostech s minulou fi rmou 
nelze, z důvodu počasí, celou re-

dionu, přechod u Tesca, přechod 
v ulici Pražská. Na projektech, 
také ilustračně: úprava křižovatky 
Pražská – Boubínská, parkoviště 
Čelakovského, ulice 1. máje, kru-
hová křižovatka Fišerka, atd. Je 
toho opravdu velmi mnoho a za-
bralo by to hodně místa v těchto 
novinách. Samozřejmě vás bude-
me v dalších číslech informovat.

V současné době především 
řešíme nejdůležitější a největší 
priority pro toto město. Jedná se 
o velké investiční celky a akce. 
Všichni zastupitelé jsou ve shodě, 
že je nutno dokončit zastřešení 
plaveckého bazénu. Po dokon-
čení projektové dokumentace za-
hájit rekonstrukci ulice 1. máje. 
Intenzivně řešit a zahájit stavbu 
nových parkovacích ploch na 
sídlišti Míru. Samozřejmě jsou to 

Také byly zahájeny analýzy, 
porady a diskuze nad vytvořením 
zodpovědného rozpočtu města 
pro rok 2018. Proběhne jistě ještě 
mnoho schůzek, ale i pracovních 
jednání zastupitelů. Hotový návrh 
rozpočtu pro rok 2018 by měl být 
projednán na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva města.

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám mnoho spokojenosti a štěstí.

Vaše Rada města

dodatečně přistavované prostory 
zázemí tělocvičny od doby své 
výstavby neprošly žádnou zá-
sadnější opravou či rekonstrukcí 
a jejich stav byl touto skutečností 
značně poznamenán. Dlužno po-
dotknout, že na celkovém stavu 
zázemí tělocvičny se do jisté míry 
podílela i nápaditost a demoliční 
nálady celé řady školáků. 

Jedenáct týdnů trvající rekon-
strukce byla zaměřena zejména 
na částečnou výměnu a úpravu 
rozvodů vody, kanalizace a elek-
troinstalace a na stavební úpra-
vu sprch, WC a umýváren, šaten, 

chodby a kabinetu TV.
Zahájení stavebních prací 

bylo velmi záhy poznamenáno 
odhalením velmi závažných ne-
dostatků v původním provedení 
přístavby zázemí TV. Zjištění 
neprovázanosti příček s nosný-
mi zdmi, odhalení rozpadajících 
se a nekvalitně vyzděných příček 
či chybějící izolace i podkladní-
ho betonu pod dlažbou v bloku 
umýváren a WC, to vše jsou jen ta 
nejzásadnější dodatečná zjištění, 
která musela být zcela nečeka-
ně řešena. Pro investora stavby, 

město Vimperk, v tomto ohledu 
neexistovalo jiné možné řešení 

než zajistit nápravu zjištěných 

celkové ceny díla a prodloužení 
termínu jeho dokončení.

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 
právě příjemných skutečností, 
které nakonec vedou ke zvýše-
ným nákladům stavby, žádnou 
vzácností a jelikož se tak stalo 
i v případě stavební obnovy zá-
zemí TV ZŠ TGM, představovaly 
nakonec vzniklé vícepráce zvýše-
ní původní ceny díla o cca 250 tis. 
Kč. Celková cena rekonstrukce 
proto činila 2 035 180 Kč vč. DPH.

S ohledem na poměrně kom-
plikovaný průběh této rekon-
strukce chceme vyzdvihnout 
kvalitu, příkladnou vstřícnost 
a velmi odpovědný přístup pra-
chatické stavební firmy Pavla 
Petráška, která prováděla rekon-
strukci zázemí TV.
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Sloupek starosty

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 

13107

plány vimperských spolků
na příští rok v rozhovoru
s Janem Kačmáremco nás čeká na železnici se začátkem

platnosti nového jízdního řádu

povídání o historickém jádru města a jeho
nejstarších domech

Probouzející se ranní Vimperk, foto: Petr Marek
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Deváťáci si vybírali střední školu. Foto Jaroslav Pulkrábek.Výročí republiky si Vimperk připomněl koncertem. Foto Jaroslav Pulkrábek.

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

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

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

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

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

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

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

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

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

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

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

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

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

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

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

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

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

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

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

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

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

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

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

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

Pokračování na str. 5

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

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

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

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

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

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

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

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

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

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

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

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

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

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

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

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

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

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

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

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

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

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

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

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

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

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

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

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

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

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

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

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

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

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

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

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

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

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

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

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

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

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

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

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

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

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

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

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

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

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

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

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

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

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

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

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

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

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

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

Po přivítání ve městě Vimperku 

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

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

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

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

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

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

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

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

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

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

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

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

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

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

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

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

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

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

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

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

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

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

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

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

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

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

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

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

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

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

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

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

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

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

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

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

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

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

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

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

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

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

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

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

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

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

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

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

Nikde na světe nepotkáte tolik

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

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

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

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

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Výpůjční doba pro dospělé:

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

Výpůjční doba pro děti a mládež:

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

BOHOSLUŽBY

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

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

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

SBĚRNÝ DVŮR

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

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

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

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

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

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

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

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

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

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

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

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

redakce
novky. Když si necháte podepsat 

o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

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

Lední hokej    
03.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Veselí muži 
    – mistrovský 
10.12. neděle 10:15 HC Vimperk –  Č. Krumlov, Č. Budějovice 
   2. třída 
16.12. sobota 08:00 turnaj cyklistů  
17.12. neděle 10:15 HC Vimperk – Lvi Č. Budějovice, Č. Krumlov
   3. třída 
17.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Telč    muži – mistrovský

29.12. pátek 08:00 turnaj 3. třída
30.12. sobota 09:00 turnaj 2. třída

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

Program zimního stadionu – prosinec 2017
Veřejné bruslení  
03.12. neděle 14:00 – 15:30 
10.12. neděle 14:00 – 15:30 
17.12. neděle 14:00 – 15:30 

25.12. pondělí 14:00 – 15:30 
26.12. úterý 14:00 – 15:30 
27.12. středa 14:00 – 15:30 
28.12. čtvrtek 14:00 – 15:30 

Škola bruslení 
06.12. středa 16:00  
09.12. sobota 11:30  
13.12. středa 16:00  

20.12. středa 16:00  
23.12. sobota 12:45  
27.12. středa 16:00  
31.12. neděle 12:45

Metaná 
02.12. sobota 07:00 – 16:00 
MS ČR družstva

03.12. neděle 07:00 – 14:00 
MS ČR jednotlivci

Logická hra Steinbrenerova tiskárna brzy přivítá 100. skupinu hráčů!

Zarezervujte si naši hru, která se právě v těchto dnech obléká do 
podzimního hávu, a možná budete právě vy skupinou, která bude 
jubilejní a oceněná.

Rezervujte si svůj termín na infocentrum@mesto.vimperk.cz

M Ú

Vážení cestující, od neděle 10. prosince 2017 na šumavských linkách 194 České Budějovice – Černý Kříž,
197 Číčenice – Nové Údolí a 198 Strakonice – Volary, zajišťuje přepravu osobními vlaky dopravce 
GW Train Regio a.s.
Ve vlacích platí tarif dopravce GW Train Regio a.s. Na trati 194 v úseku České Budějovice –Zlatá Koruna 
platí také tarifní podmínky IDS Jihočeského kraje. Nabízíme jízdenky jednorázové a časové, které jsou 
zvýhodněné pro pravidelné cestující. Jízdenky jsou nabízeny v kategoriích obyčejné a zvláštní nebo 
zlevněné (děti 6 -14 let, žáci 6-14 let, student 15-25 let, seniory nad 65 let, návštěvy dětí v ústavu a pro 
držitelé průkazu ZTP a ZTP). Studenti 15-25 let a žáci 6-14 let musí nárok na slevu prokázat průkazem.

M KS

Vánoční bazárek v knihovně

Milí lovci perel,
během roku jste pilně četli, sbírali za přečtené knížky perličky a knihovnické 
penízky - MORIONY.
Nyní nastal čas na odměnu. Přijďte ve čtvrtek 14.12. na vánoční bazárek, který 
se koná od 13. do 17. hodiny

M  stská
knihovna

informuje

e

Výtvarná soutěž

Vánoce - kouzelné, zasněžené, plné dárků, vonící cukrovím... a jaké 
budou ty tvoje?

Soutěž probíhá od 23. 10. 2017 do 1. 12. 2017. Fantazii se meze nekladou. Obrázky 
zaneste do turistického informačního střediska - Náměstí svobody 42, Vimperk.
Výherci budou odměněni.

Výbor základní organizace českého zahrádká-
řského svazu ve Vimperku si dovoluje cestou
vimperských novin popřát členům ZO ČSZ i 
ostatním zahrádkářům a příznivcům zahrádká-
řské činnosti, jakož i všem občanům Vimperku
a okolí spokojené a klidné prožití Vánočních a
Novoročních svátků a do roku 2018 hodně 
nejen pěstitelských úspěchů a zejména pak 
pevné zdraví i tolik potřebnou dávku stěstí 

PF 2018

e

e

M Úe

Krásné prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví 

a štěstí v novém roce 2018
přeje svým členům výbor 

MO STP Vimperk

MO STP
Vimperk

informuje

informuje

informuje

Kámen čarodějnic (Lipka) 

Babí léto jak vyšité, kobyly 
cestu znaly, a tak se Hiršl  snad-
no nechal ukolébat drnca jícím 
vozem a jen tak nalehko, aby se 
neřeklo, držel  opratě v ruce. Není 
divu. Jezdil tudy z Lipky do Vim-
perka se zbožím i s poštou nej-
méně dvakrát v týdnu a on i koně 
tu znali doslova každý výmol či 
balvan. Kus za huťskými loukami 
na kraji lesa stojí velký kámen, či 
spíše skalka. Jako malý kluk slý-
chával Hiršl historky o kameni 
čarodějnic a všelijakých prapo-
divnostech, co se tu měly dít. 
Ale to jen staré babky strašily 
děti při přástkách, aby se bez do-
zoru nepouštěly daleko od rodné 
chalupy a měly respekt před ne-
konečnými pralesy a tajemnými 
mokřady. Snad tisíckráte jej Hiršl 
minul, ať po svých či na kozlíku, 
a nikdy se mu nepřihodilo nic, 
co by stálo za zmínku. Zprvu si 
ani neuvědomil, že ten pověstný 
obelisk právě minul. Až když jej 
z dřímání probralo kočičí prská-
ní, zjistil, kde právě je. Ve voze, 
mezi nákladem beden a soudků 
s páteříky, se krčila  tříbarevná 
kočka a rudě ohnivýma očima 
vztekle šlehala po formanovi. 
Hiršl vzal bičík a chtěl kočku 
vyhnat. Ta skákala z bedny na 
bednu, prskala, až po jedné ráně 
spadla tak nešťastně, že ji kolo 
vozu téměř přepůlilo ve dví.  Hiršl 

seskočil z kozlíku, že mršinu od-
hodí z cesty do křoví, když tu na 
vůz vyskákalo na tucet dalších 
kočičích potvor a vztekle se vrh-
ly na formana. Ten šlehal bičíkem 
sem tam, běhal kolem vozu, ale 
kočky ne a ne setřást. Tělo už měl 
samý drápanec, a že nevěděl, jak 
z té šlamastiky ven, začal drmo-
lit jednu modlitbu za druhou. 
K Pánu Bohu samotnému, k Pa-
nence Marii i ke svatému Ven-
delínu, co drží ochrannou ruku 
nad všemi poutníky i povozníky. 
Kočkám se to modlení pramálo 
zamlouvalo. Než odříkal třetí, 
byly do jedné pryč. Forman na-
skočil na kozlík, a co kamenitý 
úvoz dovolil, uháněl k Vimperku. 
Tam složil náklad a domů se pak 
vrátil raději oklikou přes Kláš-
terec. Dřív než do chalupy pak 
spěchal ke kapličce na návsi, aby 
poděkoval za záchranu. Když pak 
byla v Kájově pouť, zakoupil tam 
obrázek svatého Vendelína a po-
věsil jej se svolením faráře nale-
vo od vchodu. Od těch dob, když 
zase musel do Vimperka kolem 
toho zpropadeného místa, zašel 
nejdříve do kapličky a po něm to 
dělalo mnoho dalších. A pravdou 
je, že od těch dob, alespoň co se 
vypráví, byl u kamene čarodějnic 
klid.

píše Pulkrábek 
kreslí Petrmanová

Dům „Sv. Anna“ – Kaplířova ulice 

č. p. 168

Ještě při výstavě řemesel, ze-
mědělství a lesního hospodářství, 
která se uskutečnila ve Vimper-
ku v roce 1898, sloužilo volné 
prostranství naproti městskému 
parku u Volyňky jako jeden z vý-
stavních areálů. Netrvalo dlouho 
a prostor byl využit k rozšíření 
výrobního areálu firmy Johann 
Steinbrener, když v průběhu roku 
1899, tedy právě v době, kdy v ne-
dalekém parku byla dokončena 
budova dívčí měšťanské školy, 
bylo přikročeno ke stavbě objek-
tu nazvaného Sv. Anna. Stavební 
práce proběhly poměrně rychle 
a již v roce 1900 byla dvoupatrová 
stavba s neobarokní fasádou a so-
chou sv. Anny dokončena. V pří-
zemí vznikly nové fi remní výrob-
ní prostory, v patrech nad nimi 
(s charakteristickými dřevěnými 
pavlačemi) prostory obytné. Hned 
v roce 1905 zažil dům Sv. Anna 
velkou slávu, kdy ho rakousko-
-uherský císař František Josef I. při 
návštěvě města poctil svou návště-
vou. V přízemí byla přichystána na 
počest panovníka výstava kalendá-
řů, modlitebních knížek a dalších 
výrobků, kterými se fi rma Johann 
Steinbrener mohla pyšnit. Prů-
vodcem po výstavě byl císaři sám 
Johann Steinbrener. Objekt veřej-
ných lázní, původně vybudovaný 
jako součást domu Sv. Anny, byl 

ve 20. letech 20. století administra-
tivně oddělen a obdržel č. p. 266. 
V majetku firmy zůstal objekt 
Sv. Anny až do roku 1945, kdy 
14. června přešla celá fi rma pod 
národní správu. V poválečné době 
byl celý objekt využíván k různým 
účelům, mimo jiné jako výrobna 
lahůdek (maso bylo dodáváno pří-
mo z blízkých jatek) nebo jako pro-
dejna nábytku. Počátkem 90. let 
minulého století prošla celá stavba 
i její okolí zásadní změnou a v roce 
1994 byl slavnostně otevřen hotel 
sv. Anna – tento letopočet je dod-
nes vysázen na dlažbě chodníku 
před vchodem z Kaplířovy ulice. 
Druhá polovina 90. let znamenala 
pro hotel jistě dobou zajímavou, 
neboť ve městě byl tehdy akutní 
nedostatek ubytovacích kapacit 
a v době přestavby kina na Městské 
kulturní středisko byl zde jediný 
sál ve městě, byť s velmi zvláštní 
dispozicí – sloupy uprostřed sálu. 
Tuto dobu ale odvál čas, stejně jako 
jednotlivé zahraniční fi rmy, které 
hotel provozovaly. 

Budova hotelu má v součas-
né době některá okna v přízemí 
zatlučená a je již delší dobu uza-
vřena. Snad se někdy ještě dočká 
nějaké lepší budoucnosti. 

Roman Hajník
Fotografi e: archiv autora

Na pohlednici odeslané v roce 1902 zářila budova sv. Anny novotou.

Na výřezu z dobové pohlednice z roku 1899 je objekt sv. Anny ještě rozesta-
věný.

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ  POVĚST NA NEDĚLI
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příklady použití univerzálních tabulek 
pro krátká oznámení institucí, spolků
nebo jednotlivců

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

TALENT OKRESU

XIX. ČESKO-BAVORSKÉ 
EKOROZHOVORY

VIVAT FAMILIA 
Nný amatérskcv ý orchestr Vivat Familia je složen převážně 

ze žáků plzeňských hudebních škol. Výjimečný je tím, že v něm 

účinkují také jejich sourozenci, rodiče a dokonce i prarodiče. 

Většina jeho dětských členů má diplomy ze soutěží v sólové 

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

PhDr. LADISLAV ČEPIČKA:
KAPLÍŘOVÉ ZE SULEVIC

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

Vimperské noviny 11/201714 KULTURNÍ PŘEHLED 

1.11.  MěKS

15:00

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

so

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

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

10:00

so

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

so

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

 

REPORTÁŽ PŘÍMO Z PEKLA
Tradičná čertovská pohádka připravená divadelní souborem 

Bouček ve spolupráci s městským kulturním střediskem

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

26.11.

19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.

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

 4 duben
2019

Vzhůru 
do přírody: 
tipy na Výlety

rozhoVor
o Spolku na ochrany  
přírody s dušanem 
Žampachem15 21

záSadní obměna 
křiŽoVatky 
„Fišerka“

3

Přichází jaro a s ním, co zima ukryla 
letošní zima přinesla po delší době opět 

bohatou sněhovou nadílku a  i  pár dnů po-
řádných mrazů. ulice, veřejná prostranství 
i okolní krajina zahalená do bílého, na slunci 
se třpytícího sněhového závoje s jasnou mod-
rou oblohou vypadaly nádherně. zejména je-li 
taková zima v prosinci a lednu, bereme to jako 
samozřejmost, užíváme si zimních radovánek 
a sportů. když se však bílá barva sněhové po-
krývky začne měnit na šedou a černou, zima 
dále přetrvává, zasteskne se nám po teplu, 
sluníčku, svěží zelené barvě stromů, zpěvu 
ptáčků a prvních kytičkách, jež jsou posly jara. 
přejeme si, aby zima byla už pryč a přišlo jaro. 
S každým dnem si už sluníčko přivstane a den 
se o pár minut prodlouží. netrpělivě koukáme 
na zahrádku, zda se objevují již první lístky 
narcisek či tulipánů, žluté květy zlatého deště 
a moc se těšíme, až opět se pustíme do plné 
práce probouzení svých zahrad či zahrádek. 
mnozí neodolají a  koupí si kvítky macešek, 
sedmikrásek či narcisek, aby si ozdobili okna 
nebo domov. bohužel ale i toto období ukáže 
něco, co vidět nechceme, něco, co nám lidem 
nedělá dobrou vizitku. V zákoutí ulic, na tráv-
nících či kolem silnic se objeví papíry, plastové 
lahve, plechovky, nedopalky, pozůstatky po 
pejscích, zkrátka vše, co byl někdo líný uklidit, 
hodit do popelnice nebo odpadkového koše. 
Jsem často na cestách a vidím, kolik odpadu se 

povaluje kolem silnic a kolik igelitových tašek 
plných odpadků je na autobusových zastáv-
kách nebo v příkopech. pak si vždy kladu otáz-
ku, co vede člověka k  tomu, že naplní tašku 
odpadky a naloží ji do svého auta, aby ji mohl 
pohodit či vyložit někde venku v přírodě. Co 
motivuje lidi k tomu, že na přívěsy nebo vo-
zíky za svá auta naloží kamna, záchody, roury 
a jiný odpad, odjedou s ním do lesa či na louku 
a tam ho vyhodí. Vždyť přece má každý mož-
nost zlikvidovat odpad doma, v popelnici či 
zdarma ve sběrném dvoře. nedělá to dobrou 
vizitku nám lidem, kteří zde žijeme, ani naše-
mu městu. musíme pak za peníze nás všech 
uklízet po těch, kteří jsou nepořádní a pohodl-
ní. a co se nestihne uklidnit, postupně zaroste 
trávou a zůstane ležet do příštího roku tam, 
kde nemá. 

zkusme se letos na jaře rozhlédnout kolem 
svého bydliště a věnovat trochu svého času 
na úklid svého okolí. nečekejme na to, až to 
někdo uklidí. možná si řeknete, co je to za bláz-
nivý nápad, uklízet po někom a něco, co jsem 
neudělal. ano, je to zvláštní, ale rozhodně se 
ten, kdo to udělá, nemá za co stydět. ba na-
opak se může stát pro ostatní příkladem toho, 
že ne každému je lhostejné, kde a jak žije. 

přeji Vám všem krásné jaro plné sluníčka 
a dobré nálady.

S úctou Jaroslava Martanová 

Vodník opět hýbe Vimperkem

O Vodníku bylo ve Vimperku už mno-
ho řečeno a mnoho napsáno. Přesto je 
ale stále co říkat a stále co psát. Názory 
na to, jak by měl Vodník vypadat a co 
by v údolí Křesanovského potoka mělo 
být, se různí. Někteří se přiklání k tomu, 
že by měl být na Vodníku co nejvíce 
zachován současný přírodní ráz. Jiní 
si myslí, že by se měl využít potenciál 
této lokality k rozvoji sportovních a re-
kreačních aktivit. Téma Vodníku v sou-
vislosti se změnou územního plánu č. 2 
naleznete na str. 8.

Nový výtah 

Nově je hlavní budova Městského 
úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, zpří-
stupněna i osobám se sníženou schop-
ností pohybu. Instalací výtahu se stala 
část této budovy bezbariérovou. Více 
na str. 3.
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následky silného větru v noci z 10. na 11. března.

znázornění etap rekontrukce „Fišerky“, více na následující straně.poznáte místo na fotce? Čerstvě odlesněná skála u cesty k nemocnici.

Vernisáž „Vimperk, studenti a architektura“ v happy Coffee.

benefiční koncert V. Spiegelové v měkS. 

na sídlišti přibude nová autobusová zastávka.

po zimě začala oprava poničených silnic.

Foto na stránce adéla Jiříková, tomáš Jiřička, adéla Vienerová. 
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Instalace výtahu do č. p. 6, Vimperk
dne 25. 10. 2018 byly zahájeny stavební 

práce spojené s  instalací výtahu do objektu 
hlavní budovy městského úřadu Vimperk ve 
Steinbrenerově ulici a s tím i související staveb-
ní úpravy. V rámci této akce bylnainstalován 
výtah, upraven vstup na podatelnu i do ostat-
ních částí úřadu a  byly provedeny dílčí sta-
vební úpravy ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží. 
instalací výtahu se stala část hlavní budovy 
měÚ bezbariérovou a pozitivní změny doznalo 

i prostředí chodeb, zasedací místnosti a záze-
mí pro obřadní síň. 

Celkové náklady na instalaci výtahu a pro-
vedení ostatních stavebních úprav činily 
5  268  204 kč včetně dph a byly plně hrazeny 
z rozpočtu města Vimperk.

Stavební práce probíhaly do konce února 
2019 a zejména ve svém počátku dosti pod-
statným způsobem omezovaly provoz měÚ, 
což při návštěvě budovy č. p. 6 měÚ jistě za-

znamenala i široká veřejnost. Stavební práce 
zajišťovala strakonická stavební společnost 
prima, a. s., které patří náš dík za vstřícný 
přístup ke všem našim dodatečným požadav-
kům  a  za bezproblémové zvládnutí stavby 
v ne zcela standardních podmínkách nepře-
rušeného provozu úřadu.

Ještě během měsíce března proběhne 
v hlavní budově měÚ renovace schodiště, kte-
rá by měla úpravy vnitřního prostředí uvedené 
budovy měÚ završit. 

Marcela Kobrová
odbor investic a údržby

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn
začátkem dubna bude zahájena klíčová 

stavba letošního roku v  našem městě, a  to 
přestavba současné průsečné křižovatky na 
silnici ii/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých 
ulic v severní části města Vimperk na okruž-
ní křižovatku. Součástí stavby bude úprava 
jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru 
silnice i/4 na obousměrnou komunikaci. hlav-
ním důvodem přestavby je nevyhovující stav 
průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost 
silničního provozu. Celková délka úpravy silni-
ce činí 0,25 km. maximální termín realizace díla 
je do 30. 9. 2019. 

Stavba bude realizována ve sdružení zada-
vatelů, a to Jihočeského kraje a města Vimperk. 

V rámci zadávacího řízení byla předložena 
nejvýhodnější nabídka společností Stra- 
baG a. s. 

Celkové náklady stavby jsou 26 120 625 kč 
vč. dph. město Vimperk se podílí částkou 
7  091  370 kč. V  objemu prací jsou zahrnuty 
místní komunikace (ulice 1. máje), účelové 
komunikace (napojení parkovišť), chodníky, 
přeložka vodovodu, veřejné osvětlení a vege-
tační úpravy. Jihočeský kraj se podílí částkou 
19 029 255 kč. 

V  objemu prací jsou zahrnuty všeobecné 
konstrukční práce, napojení silnice i/4 (ulice 
 1. máje), okružní křižovatka, dopravní inženýr-
ské opatření, dešťová kanalizace, zatrubnění 

vodního toku, přeložka sdělovacích vedení.
Stavba bude prováděna ve třech etapách 

tak, aby v průběhu výstavby byla v co největší 
míře zachována obslužnost okolních komuni-
kací. během druhé a třetí etapy bude dopra-
va usměrňována semaforovými soupravami. 
V průběhu stavby nedojde k uzavření přilehlé 
čerpací stanice robin oil s. r. o.

tato stavba pro nás bude prioritou a vyna-
snažíme se pro plynulost prací a dodržování 
časového harmonogramu udělat vše, co jsme 
schopni z  pozice zadavatele prací udělat. 
o průběhu stavby Vás budeme informovat.

Město Vimperk

Zástupci spolků diskutovali u kávy
V  sobotu 9. března se v  kavárně Ve Skále 

sešli zástupci spolků a dalších subjektů, které 
pořádají ve Vimperku kulturní akce. iniciátory 
tohoto setkání byli městské kulturní středisko 
Vimperk (t. Jiřička), odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu měÚ Vimperk (a. Jiříková) 
a radní p. Samek. Sešlo se nás celkem 23. V prů-
běhu setkání představili všichni přítomní svůj 
díl, kterým přispívají do vimperské kulturní 
skládačky. Všichni také měli možnost podat 
náměty a připomínky k fungování spoluprá-
ce s městem a měkS. ze strany města a měkS 
byly představeny změny (a oprášena stávající 

pravidla) v komunikaci mezi měkS a pořadateli 
kulturních akcí. „Všichni, kdo vědí, že budou or-
ganizovat nějakou akci, měli by o tom mě nebo 
kolegy z MěKSu informovat. A to i v případě, že 
se akce uskuteční třeba až za několik měsíců. 
Tak předejdeme tomu, že se nám budou akce 
zbytečně překrývat, nebo se budou v  krátkém 
časovém úseku podobné akce opakovat,“ říká 
ředitel měkSu tomáš Jiřička. z kulturního stře-
diska budou informace předány dále na „íčko“, 
do kabelové televize, Vimperských novin a na 
město. 

V další části večera přestavil petr krejsa no-

vinky v kabelové televizi. mimo jiné je pláno-
váno část rozpočtu, kterým město kabelové 
televizi přispívá, investovat do spotů. ty by 
měly lákat na různé vimperské akce a  zvát 
na zajímavá místa ve městě i bezprostředním 
okolí. 

děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili. 
ti, kdo se zúčastnit nemohli a rádi by byli o ob-
sahu setkání informováni podrobněji, jsou 
kdykoliv vítáni na odboru školství či v měkSu. 
Čím více o sobě budeme vědět, tím lépe pro 
nás i pro město.

Adéla Jiříková
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Změna poplatků za parkování
V průběhu měsíce března došlo ke změ-

ně poplatků za parkování na placených 
parkovištích ve městě. na základě připo-
mínek občanů schválila rada města nový 
ceník parkovného, podle kterého je první 
půlhodina parkování zdarma. tento způ-
sob je praktikován i v jiných městech, kde 
si řidič vyzvedne z parkovacího automatu 
parkovací lístek na půlhodinu bez toho, aby 
cokoliv platil. S ohledem na technickou úro-
veň našich parkovacích automatů jsme však 
museli zvolit takové řešení, které vyžaduje 
vysvětlení. naše parkovací automaty neu-
mí vydat parkovací lístek bez toho, aniž by 
byla vhozena alespoň jedna mince. proto 

jsme po společné diskuzi s městskou 
policií a odborem dopravy přijali ná-
sledující řešení. řidič, který chce par-
kovat na placeném parkovišti dobu 
kratší než půl hodiny, označí dobu 
příjezdu na parkovacích hodinách, 
které umístí za přední sklo. parko-
vací hodiny jsou používány běžně 
na parkovištích s omezenou dobou 
parkování. pokud je předpoklad, že parko-
vání bude déle než půl hodiny, je nutné si 
vyzvednout v  parkovacím automatu par-
kovací lístek. V  poplatku za první hodinu 
parkování je zohledněna první půlhodina 
zdarma. poplatek tedy činí 5 kč za celou prv-

ní hodinu. dále se hradí za každých 6 minut 
jedna koruna, tj. 10 kč za hodinu. maximální 

poplatek za jeden den je 40 kč. Výší 
těchto poplatků patříme k  místům 
s levným parkováním. 

Je nutné mít na paměti, že každé 
parkující vozidlo na placeném par-
kovišti musí mít za předním sklem 
parkovací hodiny (parkuje-li do půl 
hodiny) nebo parkovací lístek z auto-
matu (parkuje-li déle než půl hodiny) 

nebo roční parkovací kartu (pro rezidenty, 
předplatitele parkování nebo domovní par-
kovací kartu). S touto úlevou pro parkující 
bude zvýšen dohled městské policie na do-
držování výše uvedených opatření.

 Bohumil Petrášek, radní
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Policejní sloupek
18. 2. – 17. 3. 2019

V  uvedeném období řešila mp 148 přípa-
dů. Více než třetina z  nich byla opět špatné 
parkování. dále řešili strážníci mp opakovaně 
rušení nočního klidu, pití alkoholu a kouření 
v  místech, kde je to zákonem či vyhláškou 
zakázáno, a  nerespektování zákazu vjezdu. 
pomáhali také při úklidu škod způsobených 
vichřicí v noci z 10. na 11. 3. 2019.

Městská policie v uvedeném období na-
příklad řešila:

25. 2. telefonicky oznámil strážníkům muž, 
že v jedné místní restauraci je podnapilá žena, 
která upíjí hostům pivo. hlídka strážníků po 
nezbytných provedených úkonech na místě 
ženu z místa vykázala.

27. 2. Strážníci přijali oznámení o podnapi-
lých žácích na jedné z místních škol. hlídka mp 
se společně s asistenty prevence kriminality 
dostavila na místo. bylo zjištěno, že alkohol 
koupila osoba starší 18 let, ale podávala ho 
dále i osobě, která ještě není plnoletá. tento 
přestupek byl předán příslušnému orgánu 
k dalšímu řešení. dále byla provedena orien-
tační dechová zkouška obou zúčastněných 
s pozitivním výsledkem.

6. 3. Strážníkům mp bylo oznámeno, že dva 
muži před supermarketem nabízejí z vozidla 
prodej hodinek a dalšího zboží. Strážníci mp 
na místě oba muže dle popisu kontaktovali, 
a jelikož muži neměli k prodeji potřebné po-
volení, byla událost řešena na místě pokutou. 
upozorňujeme, že ve Vimperku platí zákaz 
podomního prodeje včetně služeb!

8. 3. Strážníkům mp bylo telefonicky ozná-
meno, že v jednom místním obchodě je zma-
tená žena. na místě, kde se měla nacházet 
zmatená žena, bylo strážníkům sděleno, že 
žena šla směrem k poště. Strážníci ve spoluprá-
ci s asistenty prevence kriminality nalezli ženu 
v ulici 1. máje. následně ji doprovodili domů 
a vyrozuměli dceru, která se o matku postará.

16. 3. Strážníci přijali telefonické oznámení, 
že nad bývalou Jitonou u železničního přejez-
du volně pobíhají ovce nebo kozy po kolejích. 
hlídka mp na místě zjistila, že se ovce volně 
pohybují nad kolejemi, a proto kontaktovala 
majitele ovcí, který hlídce sdělil, že zjedná ná-
pravu.

Již od roku 2013 pomáhají strážníkům mp 
v  jejich práci asistenti prevence kriminality 
(apk). na konci února proběhlo výběrové ří-
zení, na základě kterého byl vybrán druhý apk. 
V současnosti tedy fungují ve Vimperku asis-
tenti dva. město Vimperk žádá na projekt apk 
o dotaci z ministerstva vnitra Čr v rámci pro-
gramu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2019. Výsledek bude znám v nejbliž-
ších dnech.

náplní práce apk je především dohlížet na 
bezpečí v problematických lokalitách města. 
mezi občany těchto lokalit mají asistenti přiro-
zený respekt a dokáží zjednat pořádek, aniž by 
museli zasahovat strážníci či policisté. zamě-
řují se zejména na práci s dětmi, mládeží a mla-
dými dospělými. asistenti pracují samostatně 
nebo ve spolupráci se strážníky mp. Jejich čin-
nost řídí a koordinuje strážník mp, tzv. mentor, 
který se řídí metodikou ministerstva vnitra Čr.

Zprávy z Rady
Rada města 18. 2. 2019
•	 bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní 
komise ze dne 6. 2. 2019 a  rozhodla přidělit 
individuální dotace z rozpočtu města takto:
•	 GSi hotelům s.r.o. nepřidělit dotaci na 
pořádání kulturních akcí v roce 2019 v hote-
lu zlatá hvězda. V. S. přidělit dotaci ve výši 
3.000 kč na částečnou úhradu nákladů sou-
visejících s přípravou benefičního koncertu V. 
S. v rámci nadační iniciativy Show your help 
2019. Sdružení kurzy Vimperk o. s. přidělit 
dotaci ve výši 10.000 kč na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s  letními kurzy žesťů 
Vimperk 2019. Spolku Vimpersko, z. s. přidělit 
dotaci ve výši 15.000 kč na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s přípravou pohodové 
soboty. Spolku miSSion Vimperk, z. s. přidělit 
dotaci ve výši 20.000 kč na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s  přípravou majálesu 
Vimperk 2019. kavárně Ve Skále přidělit dota-
ci ve výši 10.000 kč na částečnou úhradu ná-
kladů souvisejících s přípravou kulturních akcí 
v roce 2019, na kterých není účast podmíněna 
úhradou vstupného. Spolku Vimperk žije!, z. s. 
přidělit dotaci ve výši 20.000 kč na částečnou 
úhradu nákladů souvisejících s přípravou pe-
chakucha nights, přednášek v rámci projektu 
30 let svobody a akce zažít Vimperk jinak. zá-
kladní umělecké škole, Vimperk, nerudova 267 
přidělit dotaci ve výši 20.000 kč na částečnou 
úhradu nákladů souvisejících s přípravou ad-
ventního koncertu dechového orchestru zuš 
Vimperk a  závěrečného a  absolventského 
představení žáků tanečního oboru. p. V., za-
stupujícímu Sš a zš nerudova, přidělit dotaci 
ve výši 5.000 kč na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s  přípravou maturitního plesu.
divadelnímu souboru bouček přidělit dotaci 
ve výši 8.000 kč na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s obnovou elektro vybavení.
•	  rozhodla, aby odbor investic a údržby zajis-
til zpětvzetí žádosti o společné územní a sta-
vební povolení k dopravní stavbě „Vimperk, 
ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku 
parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36“.
•	 rozhodla, aby odbor investic a údržby za-
jistil zpětvzetí žádosti o povolení odstranění 
stavby „bývalého výměníku tepelného hospo-
dářství v ulici Čelakovského na pozemku parc. 
č. 760/36 v k. ú. Vimperk“.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 kč 
spolku Ski klub šumava Vimperk na úhradu 
nákladů při pořádání 24. šumavského skimara-
tonu 2019. dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 kč 
spolku Ski klub šumava Vimperk na úhradu 
nákladů pro účastníky mistrovství světa juni-
orů a u23 v lahti a evropského olympijského 
festivalu mládeže v  Sarajevu. dotace bude 
poskytnuta z kapitoly rady města. 
 
Rada města 25. 2. 2019
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo, jejímž 
předmětem je zakázka na projektové prá-
ce: „Vimperk, ČoV lipka, kořenová čistírna 
– projektové práce“ mezi městem Vimperk 
a společností ČeVak dle předloženého návr-
hu. 
•	 rozhodla zadat (vybrala k uzavření smlou-

vy) veřejnou zakázku na stavební práce s ná-
zvem „okružní křižovatka silnice ii/145 s ulicí  
1. máje ve Vimperku – Fišerka“ firmě Stra- 
baG a. s., která podala nejvýhodnější nabídku.  
•	 schvaluje podání žádosti o poskytnutí do-
tace v rámci dotačního programu Jihočeského 
kraje podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva 
pro rok 2019 na projekt „mobilní rozhlas“.
 
Rada města 4. 3. 2019
•	 rozhodla zadat zakázku: „Vimperk – výmě-
na skluzavek a úprava dopadových ploch“.
•	 souhlasí s pořádáním dálkového pochodu 
military death marCh 2019, který se usku-
teční ve dnech 11. 4. 2019 – 14. 4. 2019 na území 
města Vimperk. 
•	 schvaluje dodatek č. 2 Ceníku za stání mo-
torových vozidel na místních komunikacích 
dle předloženého návrhu.
•	 rozhodla vypsat výběrové řízení na pozici 
městského architekta – externího konzultanta 
v souladu a za podmínek uvedených v návrhu 
výběrového řízení. Výběrové řízení bude vy-
hlášeno v období od 29. 3. 2019 do 10. 5. 2019.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 kč 
okresnímu sdružení ČuS prachatice, z. s.,  
u Stadionu 270, prachatice, na úhradu nákla-
dů při pořádání slavnostního večera vyhlášení 
nejlepších sportovců, sportovních kolektivů 
a  osobností, který se bude konat dne 18. 3. 
2019 ve Vimperku. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 kč 
radě rodičů při Všeobecném a  sportovním 
gymnáziu Vimperk, pivovarská 69, Vimperk, 
na úhradu nákladů na aktivní účast pěveckého 
sboru Canto na vystoupení na národní třídě 
v praze při příležitosti připomínky událostí ze 
17. listopadu 1939 a 1989. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 kč 
bike klubu Vimperk na úhradu nákladů při po-
řádání závodů Velké ceny Vimperka mtb XCo, 
přeboru Jihočeského kraje mtb XCo, které se 
budou konat v 14. 4. 2019 na Vodníku.
 
Rada města 12. 3. 2019
•	 dává souhlas mateřské škole, Vimperk,  
1. máje 180, k  zakoupení varné pánve do  
školní kuchyně v  předpokládané hodnotě 
120.000 kč. 
•	 pověřuje členku zastupitelstva města Vim-
perk mVdr. šárku Janáskovou k tomu, aby před 
ní snoubenci, při sňatečném obřadu provádě-
ném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že 
spolu vstupují do manželství.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 kč 
spolku Senior klub Vimperk, z. s., Sklářská 
399, Vimperk na pronájem sálu kd Cihelna při 
pořádání „májové veselice“ pro seniory města 
a hosty dne 14. 5. 2019. 
•	 rozhodla uzavřít kupní smlouvu se společ-
ností atS-telCom praha a. s. na dodávku 
zařízení na měření rychlosti dle předloženého 
návrhu.
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvu o  po-
skytnutí finančního daru na úhradu výdajů 
spojených s  pořádáním letního tábora pro 
děti v období 17. 8. 2019 – 24. 8. 2019 s občan- 
 ským sdružením Stanislavy Chumanové z. s., 
pivovarská 475, Vimperk dle předloženého 
návrhu.
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Stav městských památek – 
odraz funkčnosti Programu regenerace  
Městské památkové zóny Vimperk

V   roce 2018 město s  pomocí finančních 
prostředků z programu regenerace mpr a mpz 
investovalo do obnovy tří památkově chrá-
něných objektů. opravy se dočkala koruna 
a severní líc části městského opevnění nad pi-
vovarskou ulicí, opravenou fasádou a novými 
hlavními vstupními vraty se může pochlubit 
dům č. p. 8 na náměstí Svobody (jedna z bu-
dov měÚ) a  v  kostele svatého bartoloměje 
na urnovém háji se dočkaly restaurátorského 
ošetření velmi cenné gotické nástěnné malby 
a kamenný portál hlavního vstupu.

Všechny tři zmíněné akce vyšly město na 
1 143 107,00 kč, proto je potřeba zdůraznit, že 
421 000,00 kč z této částky pomohla uhradit 
právě dotace ministerstva kultury poskytnutá 
městské památkové zóně Vimperk z výše zmí-
něného dotačního programu. tato finanční 
podpora významně ovlivňuje realizace a  fi-
nancování oprav nemovitých kulturních pa-
mátek na území místní památkové zóny již od 
roku 1996. Již dvacet dva let tento program 
v mpz Vimperk napomáhá obnově památek 
rozličných vlastníků. Církve i  fyzické nebo 
právnické osoby, ti všichni mohou prostřed-
nictvím města, které za mpz Vimperk místní 
program administruje, vstoupit do programu 
a využít možnosti získat na obnovu vlastně-
ného památkově chráněného objektu až 50% 
dotace. V  roce 2018 využili možnosti čerpání 
dotace z pr kromě města pouze dva jiní vlast-
níci památkově chráněných objektů. právě 
díky menšímu zájmu ze strany jiných vlast-
níků rozhodlo město o realizaci tří vlastních 
a v úvodu článku zmíněných akcí. a podobně 
dopadne i  rok 2019, protože zájem o  účast 
v  programu projevil pouze zájemce jediný. 
bylo by jistě mrzuté, kdyby z důvodu nezájmu 
veřejnosti muselo město část prostředků zís-
kaných pro obnovu mpz vracet ministerstvu 
kultury. pokud má město připraveny zálož-
ní akce, pak je v případě nezájmu veřejnosti 
relativně snadné získanou dotaci využít na 
realizaci některé z nich. tento stav však roz-
hodně není ideální. program není určen pouze 
pro městské památky a takto je potřeba na něj 
i nahlížet. Vždy bylo a stále je snahou města 
rozdělovat prostředky z programu regenerace 
tak, aby byl každý jiný zájemce o účast v pro-
gramu uspokojen. a  to i  za cenu, že nějaká 
akce města bude pro daný rok z  programu 
vyřazena a  pro její realizaci budou hledány 
jiné způsoby financování. program regenerace 

mpz Vimperk je určen pro všechny vlastníky 
památkově chráněných objektů nacházejí-
cích se na území zóny. každý zájem o zajištění 
lepšího stavu památkových objektů v mpz je 
upřímně vítán. Stále se zde totiž nachází dost 
památek, které by si opravu zasloužily, a  je 
pouze na jejich vlastnících, zda chtějí využít 
nabízené příležitosti a čerpat finanční podpo-
ru z programu regenerace. Stačí málo. zajistit 
si k obnově závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče a předložit podklady sestá-
vající z uzavřené smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem, rozpočtu, dokladu o vlastnictví, 
ohlášení či stavebního povolení a několika fo-
tografií předmětu obnovy. a nezapomenout, 
že klíčem, který otevírá cestu k získání finanč-
ní podpory z programu regenerace, je vydané 
závazné stanovisko památkářů a oficiální pro-
jevení zájmu o zařazení do programu vždy nej-
později do konce října roku předcházejícího 
plánované realizaci vlastní obnovy. znamená 
to, že do konce října roku 2019 musí být známy 
a závazným stanoviskem památkářů ošetřeny 
akce, které město Vimperk za celou mpz, tedy 
i za jiné vlastníky, přihlásí do programu rege-
nerace mpr a mpz na rok 2020. minimální výše 
finanční podpory činí 50.000 kč, a to při poža-
dovaných minimálních nákladech každé akce 
ve výši 100.000 kč jistě není zanedbatelnou 
skutečností. ano, vše je o penězích. ne každý 
může investovat, ovšem když už někdo dojde 
k rozhodnutí a do obnovy památky v mpz se 
pustí, měl by předtím alespoň zauvažovat 
o možnosti získání této dotace. není důvod, 
proč místním památkám odpírat státem nabí-
zenou finanční pomoc a proč sebe samotné-
ho nakonec připravit také o finanční příspěvek 
města, který s účastí v programu regenerace 
mpz Vimperk souvisí a pro vlastníka památky 
znamená snížení vlastních investic o dalších 
minimálně 10 %. 

podrobné informace k programu poskytuje 
odbor investic a údržby města, základní infor-
mace je schopné podat i oddělení památkové 
péče odboru školství, kultury a  cestovního 
ruchu.

Co říci závěrem? plánujete-li stavební ob-
novu svého památkového objektu, zkuste se 
v roce 2019 věnovat její přípravě a pojďte do 
programu regenerace mpz Vimperk s  námi. 
prospěje to vimperským památkám i  vašim 
peněženkám.

Alena Szabová – odbor investic a údržby

Ze života ŽP 
Vážení čtenáři, na tomto místě se Vám 

pokusím přinášet informace z  oblastí, 
které má odbor životního prostředí na 
starosti a  týkají se života ve Vimperku. 
budou to informace o tom, co se stalo, co 
připravujeme, co nového nás čeká. k těm 
hlavním oblastem, které má náš odbor na 
starosti, patří odpady, městská zeleň, 
dětská hřiště, mobiliář a  péče o  tou-
lavé psy. případné podněty a  dotazy 
k odpadům a zatoulaným psům zasílejte 
ing. hejlkové, k městské zeleni ing. kotá-
lovi, dětská hřiště a mobiliář má na staros-
ti ing. mikulová.

nyní už ale k tomu, co se událo v břez-
nu. po zimních měsících, které jsou vždy 
klidnější, začíná v březnu příprava na jaro 
a dokončují se úkoly ze zimy. Ve Vimperku 
byl březen především ve znamení kácení 
dřevin, které „dosloužily“ a musely být ze-
jména z důvodu bezpečnosti pokáceny. 
Část těchto prací realizovali pracovníci 
městských lesů, zejména tam, kde stačila 
menší technika, případně pomohl traktor. 
mohli jsme je vidět např. v ulici zahradní 
a  na homolce. největší akce probíhala 
v ul. hřbitovní, kde byly pokáceny čtyři 
vzrostlé jasany, které hrozily pádem na 
přilehlé nemovitosti. především zde nám 
hodně pomohli hasiči se svojí technikou, 
kteří v rámci výcviku provedli odstranění 
těchto stromů a ušetřili tím městu i nema-
lé finanční prostředky. hasiči prováděli 
kácení stromů i v dalších ulicích našeho 
města a já jim moc děkuji za pomoc a pro-
fesionální práci. S kácením nám bohužel 
„pomohl“ i velký vítr v neděli 10. března, 
kdy nám v parku vyvrátil tři smrky a další 
dva musely být odstraněny z důvodu po-
škození. i přes značnou péči, kterou stro-
mům ve městě věnujeme, je prostě pří-
roda někdy mocnější. Vzhledem k tomu, 
že v ostatních částech města ale nedošlo 
k významnějším problémům ani škodám, 
se ukazuje, že pravidelná péče o stromy 
je důležitá. 

V  březnu jsme připravili výběrové ří-
zení na obnovu herních prvků na sídlišti, 
a tak do prázdnin by se děti zejména na 
sídlišti měly dočkat nových skluzavek. na 
základě požadavku občanů jsme na 13. 
března svolali na homolce veřejné pro-
jednání možnosti vybudování dětského 
hřiště v této lokalitě. Finanční prostředky 
máme v rozpočtu připravené, a tak jsme 
byli plni očekávání, co si lidé budou přát. 
Jednání bylo poměrně bouřlivé, dokon-
ce v jednu chvíli až příliš, ale snad se věc 
podaří nasměrovat ke vzájemné dohodě 
obyvatel a i homolka bude mít něco pro 
děti. mě osobně zklamala malá angažo-
vanost rodičů s  dětmi, ale zejména od 
některých občanů skutečně minimální 
tolerance k přáním a potřebám ostatních. 
Snad to bude příště lepší.

Pozvánka: koncem dubna se přijďte 
podívat na rozkvetlé náměstí.

Josef Kotál, vedoucí odboru
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Pár slov o projektování
projektování stavebních akcí je velmi důleži-

tá činnost, bez které se neobejde žádná inves-
tiční akce. Velká ani malá. Její řešení po tech-
nické i architektonické stránce mnohdy ovlivní 
nejen okolí stavby, ale i její provozování a užit-
nou hodnotu. Fáze projektování je důležitým 
počátkem před realizací stavby, kdy se poměr-
ně snadno mění její dispoziční řešení, vzhled 
budovy či vedení trasy komunikace nebo inže-
nýrských sítí. dříve k tomu projektantovi stačila 
guma, dnes stačí klávesnice na počítači. Vždy 
je potřeba hledat taková řešení, která budou 
optimální nejen z  hlediska současného, ale 
i s ohledem na provozování a životnost staveb. 
po loňských volbách jsme od předchozího 
vedení převzali několik projektů, které ne-
nasvědčují o  optimální koncepční práci při 
zadávání projektů. Jedná se o  projekty na 
kanalizace.

prvním velmi problematickým projektem 
je připojení lokality u Sloupů na vodovodní 
a kanalizační řady města. po prověření mož-
ností řešení bylo chybou zadání projektu přes 
údolí křesanovského potoka s napojením pod 
hrabicemi u areálu Sak. toto řešení nutně vy-
žaduje vybudování čerpací stanice v areálu bý-
valých kasáren. přitom se nabízí propojení do 
pivovarské ulice nad nemocnici, kam odpadní 
vody potečou samospádem bez náročnosti 
na nějakou energii. návrhy obou variant má 
město již několik let k  dispozici. podle stu-
die by měla být varianta samospádem sice 
investičně dražší, ale vyšší investiční náklady 

se vrátí nižšími provozními náklady bez ná-
roku na výměny tlakových čerpadel a velkou 
spolehlivostí. další významnou výhodou je 
napojení vodovodu od Sloupů do vodojemu 
na brantlově dvoře, kde bude možno vytvořit 
z případných „přebytků“ vody z vodních zdro-
jů u Sloupů zásobu a tu pak pouštět do města 
podle potřeby. naštěstí projekční práce byly 
v počátcích, a tak bylo projektování zastave-
no. rozpracovanou část projektu bude mož-
no využít pro nové řešení. projekt bude sice 
dražší, ale zvýšené náklady na projekt se vrátí 
úsporou provozních nákladů dříve než za tři 
roky. kanalizace by měla vést i kratší trasou, 
než je navrhováno ve studii, měly by tedy na-
konec být i nižší náklady než předpokládané. 
projekční práce by neměly ohrozit případné 
zahájení stavby v příštím roce.

druhým projektem je připojení pravětína 
čerpací stanicí do areálu starých kasáren ve 
špidrově ulici. projekt byl již prakticky dokon-
čen včetně stavebního povolení. Současné ve-
dení vyhodnotilo jako perspektivnější řešení 
návrat k původnímu záměru odkanalizování 
špidrovy ulice samospádem do čerpací stani-
ce vybudované pod areálem rohde & Schwarz 
a odtud jedním tlakovým potrubím čerpat od-
padní vody na čistírnu odpadních vod. a do 
této čerpací stanice také samospádem připo-
jit pravětín. Výhledově by bylo možno připojit 
samospádem i všechny objekty ve špidrově 
ulici, které musí v současné době provozovat 
domovní čerpací stanice, což je pro majitele 

velmi problematické a nákladné. V minulosti 
přijaté řešení domovních čerpacích stanic je 
nekoncepční a  chceme toto v  budoucnosti 
odstranit.

třetím projektem, který byl dokončen, ale 
bylo zastaveno řízení o povolení stavby, je pro-
jekt na odkanalizování lokality nad železniční 
tratí v ulici karolíny Světlé. V této lokalitě mají 
dnes objekty vlastní domovní čistírny odpad-
ních vod. pro vydání stavebního povolení na 
tuto stavbu byl nezbytný souhlas správce že-
leznice s přechodem kanalizace pod železnicí. 
za tento souhlas mělo město zaplatit popla-
tek téměř 70.000 kč. protože zatím nevidíme 
nutnost budování této kanalizace, práce na 
žádosti o vydání stavebního povolení byly za-
staveny. projekt je připraven, ale zatím nebude 
realizován. město na něj nemá finanční pro-
středky a v současné době není ani prioritou.

zanedbaným tématem v této oblasti je ře-
šení likvidace odpadních vod v dalších našich 
osadách jako jsou např. boubská, bořanovice, 
Výškovice, Sudslavice, křesanov, korkusova 
huť a další. tuto oblast považujeme za velmi 
důležitou, a proto již v současné době disku-
tujeme s provozovatelem kanalizace několik 
variant řešení a hledáme tu nejvhodnější. Jak 
je uvedeno v úvodu, při rozhodování o nej-
vhodnějším způsobu řešení je vždy nutno 
posoudit záměr z mnoha hledisek i případně 
variant řešení a hledat to optimální. Co se nám 
v minulosti osvědčilo, je diskuze se všemi za-
interesovanými stranami nad návrhy řešení. 
V této praxi chceme i nadále pokračovat.

Bohumil Petrášek

nové články o vimperském zámku!
Seriál o budoucích expozicích muzea Vim-

perska jsme zakončili posledním dílem v minu-
lém čísle Vimperských novin. nicméně nemu-
síte se obávat, že přijdete o zprávy o zámku – 
o tom, co se právě děje, jaké průzkumy pro-
běhly i o tom, co se chystá do budoucna, Vás 
budeme nadále pravidelně informovat.

tentokrát pro Vás máme dobrou zprávu 
z  trochu jiného soudku – po celé řadě prů-

zkumů, které na zámku v  posledních letech 
proběhly, vyšly dva odborné články, které se 
zámkem zabývají. oba si můžete přečíst ve 
sborníku památky jižních Čech 9. první článek 
připravili p. kastelán Vojtěch brož a restaurátor 
ivan Sámel a zabývá se renesanční zámeckou 
kuchyní, kterou byste nalezli na horním zám-
ku v přízemí severovýchodního křídla – tedy 
v místnosti přímo pod těmi, kde se nachází ony 

krásné renesanční malované stropy. avšak pří-
zemí byste k jejímu nalezení museli prozkou-
mat vskutku důkladně, protože kuchyně se už 
dlouho schovává za nenápadnými dvířky do 
komína na toaletě. o  co nenápadnější dvíř-
ka, o to zajímavější nález – kuchyně je takřka 
netknutá, dochovaná i  s  topeništěm a  chle-
bovou pecí. V provozu byla pravděpodobně 
přes 200 let od počátku 17. století do poloviny 
19. století, kdy zámecké kuchyně začaly ztrácet 
svoji funkci kvůli příchodu kuchyňských spo-
ráků. na kuchyni pak v renesanci zřejmě nava-
zovaly spíže, lokajna (tedy denní místnost pro 
personál) a další místnosti pro služebnictvo. 
autoři v článku mimo jiné popisují zajímavé 
metody průzkumu kuchyně, včetně ověřování, 
zda mohl teplý vzduch odváděný z kuchyně 
pomáhat s vytápěním šlechtického apartmá 
nad kuchyní.

druhý článek připravil archeolog Jiří havli-
ce a  je předběžnou zprávou o  archeologic-
kých průzkumech, které proběhly v  letech 
2016–2018 v zahradách a na horním zámku. 
zatímco na horním zámku byl jedním z nejza-
jímavějších nález jedenácti kamenných prako-
vých koulí, v zahradách nás potěšil nález rene-
sančního rybníčku. o rybníčku Vám ostatně již 
dva roky vyprávíme i na prohlídkách, protože 
nové informace si neschováváme jen do od-
borných textů, ale s radostí je předáváme dál 
(ať už na prohlídkách, na Facebooku nebo zde 
ve Vimperských novinách).

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk
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Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, 
aby nezamořila životní prostředí

„Úsporky“ do koše nepatří
když doslouží klasická wolframová žárovka, 

obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou 
však v posledních letech „wolframky“ postup-
ně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: 
jde zejména o  lineární, kompaktní úsporné 
zářivky či led žárovky. Jejich předností je, že 
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % 
méně elektřiny než klasické žárovky. obsahují 
však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé 
množství toxické rtuti. proto když doslouží, ne-
smějí se vyhodit do koše, ale je potřeba ode-
vzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje 
kolektivní systém ekolamp. 

„Při ukládání většího množství úsporných 
světelných zdrojů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo 
do půdy a  vody,“ vysvětluje matěj man z  or-
ganizace arnika. Vyšší koncentrace rtuti mo-
hou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do organické formy, která je 
obzvláště nebezpečná pro nervovou sousta-
vu lidí i zvířat.

Postaráme se i o starou elektroniku
ekolamp v rámci zpětného odběru zdar-

ma sbírá a  recykluje nejen světelné zdroje, 
ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další 
elektrozařízení. nově se tak postará například 
o  vysloužilé domácí spotřebiče, spotřební 
elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo 
vybavení pro volný čas a sport. 

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozaří-

zení je třeba odnést do sběrného dvora, nej-
bližší prodejny elektra či do označených sběr-
ných nádob, které se nacházejí na řadě míst po 
celé České republice. ekolamp v současnosti 
provozuje přes 4400 sběrných míst. 

Sběrný dvůr, který se ve městě Vimperk na-
chází ve Sklářské ulici, je otevřen v pondělí a ve 
středu od 8 do 12 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 jak ob-
čanům, tak živnostníkům podnikajícím v kata-
stru obce. Více informací na www.ekolamp.cz.

Marie Hejlková, odbor životního prostředí

třídíme odpad – 4. díl:  Kolik vytvoříme odpadu za rok
milí čtenáři, pro větší názornost bychom 

Vám rádi ilustrovali na loňských výsledcích 
účelnost třídění odpadů ve Vimperku a v Ji-
hočeském kraji a srovnání s výsledky v  roce 
2008 – viz tabulka.

V roce 2018 byla výtěžnost papíru na jed-
noho obyvatele Čr 20 kg, plastu 14,7 kg, 
skla 12,9 kg, nápojového kartónu (nk) 0,4 kg 
a 196,6 kg Sko. z tohoto vyplývá, že Vimpe-
ráci předčí v třídění i celorepublikový průměr, 
bohužel i v produkci směsného komunálního 
odpadu (Sko), kde máme ještě velké rezervy.

Vloni se tedy v  Jihočeském kraji podařilo 

téměř 25 % (Vimperk 32 %) odpadu neuložit 
na skládku. a to je již velmi dobré číslo. V Ji-
hočeském kraji se vytřídí nejvíce papíru a vloni 
se tak podařilo celkově zachránit minimálně 
12 000 stromů, které by jinak musely být po-
káceny na výrobu papíru, nemluvě o úsporách 
vody a energií. na druhém místě nejvíce tří-
díme sklo, což představuje na každého téměř 
39 nových pivních či limonádových lahví. ne-
hledě na to, že výroba ze střepů je mnohem 
méně náročná na energie. třetí místo obsadily 
plasty. přepočítávání plastů na spotřebovanou 
ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto 

způsobem bylo zabráněno, aby přes 2 000 va-
gonů s odpadem skončilo na skládkách. Starý 
plast nakonec nalezl využití v nových výrob-
cích, umělými vlákny počínaje a  stavebními 
prvky konče.

Nezapomeňte, třídění odpadů dává sta-
rým věcem nový život.

…příště třídění plastů
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje 

a autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a. s.

Marie Hejlková, odbor životního prostředí

Výtěžnost města Vimperk (kg/obyvatel/rok) v porovnání s Jihočeským krajem

ROK PAPÍR PLAST SKLO NK SKO celkem vytříděno

  Jčk Vimp. Jčk Vimp. Jčk Vimp. Jčk Vimp. Jčk Vimp. Jčk Vimp.

2008 12,00 22,16 5,60 9,08 7,50 7,81 0,00 0,07 175,00 273,16 25,10 39,12

2018 22,00 39,20 14,10 27,70 14,70 15,70 0,40 1,40 206,50 261,70 51,20 84,00

Steinbrenerova tiskárna 
logická hra na principu 
her únikových

máte rádi historii? logické hádanky a šifry? 
nebojíte se sklepních prostor a sem tam ně-
jakého pavouka? máme pro Vás otevřeno po 
celý pracovní týden, v  sezóně pak i  během 
víkendů. Mimořádný termín 1.–2. června. 
rezervace: 388 402 230, infocent rum@mesto.
vimperk.cz.

Hledá  se...
turistické informační středisko 
Vimperk hledá 

na letní sezónu 2019
brigádníka/brigádnici

Požadavky: věk minimálně 18 let 
(hmotná odpovědnost), jazyková vyba-
venost – německý nebo anglický jazyk

Náplň práce: zajišťování provozu tiS 
Vimperk – obsluha zákazníků, prodej 
zboží,…

Pracovní doba: polovina června – 
polovina září 2019 (práce především 
o víkendech)

bližší informace získáte osobní návště-
vou turistického informačního středis-
ka Vimperk, na tel. čísle 388  402  230  
nebo e-mailu infocentrum@mesto.vim-
perk.cz.
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Změna územního plánu č. 2 aneb Vodník bez emocí 
zastupitelstvo města dne 28. 1. 2019 na svém 

zasedání rozhodlo o námitkách podaných k ná-
vrhu změny územního plánu a vyhodnotilo při-
pomínky podané k této změně s vědomím, že 
se k tomuto návrhu vyhodnocení budou ještě 
vyjadřovat dotčené orgány (np a Chko šuma-
va, krajský odbor Žp apod.). to se také stalo. 
S vypořádáním dvou námitek dotčené orgány 
ne zcela souhlasily, u  jedné námitky požadují 
změnu a k druhé námitce, týkající se Vodníku, 
vydaly nesouhlasné stanovisko. S ohledem na 
téma článku se dále zaměřím pouze na Vodník.

„Vyhověním námitce č. 1 dle předloženého ná-
vrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výš-
kové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník 
ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je 
v  rozporu s  ochranou krajinného rázu na 

dané lokalitě.“ z výše uvedeného je patrné, že 
záporné stanovisko bylo vydáno k výškovému 
limitu v lokalitě Vodník. odbor životního pro-
středí na kraji se odkazuje na vyjádření od agen-
tury ochrany přírody a krajiny Čr. i s ohledem 
na doporučení agentury vyhodnotit konkrétní 
projektové řešení samostatně z hlediska ochra-
ny krajinného rázu dle metodického postupu 
„posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti 
nebo změny využití území na krajinný ráz (i. Vo-
rel, r. bukáček, p. matějka, m. Culek, p. Sklenička, 
2004)“, jsme se rozhodli vyhovět žádosti pana 
paštiky na vypracování právě takového detailní-
ho posouzení dle doporučené metodiky, které 
si nechává zpracovat na vlastní náklady. termín 
pro odevzdání posouzení byl do 25. 3. 2019.

Faktem tedy je, že město posouzení nic ne-

stojí. Faktem je i to, že město má zájem multis-
portovní areál Vodník rozvíjet a kvalitní zázemí 
pro výletníky, sportovce, prostě pro kohokoliv, 
je jeden z důvodů oblíbenosti areálu. domní-
vám se, že vylepšení nabídky služeb pro ná-
vštěvníky areálu je v zájmu města.

na základě vyjádření krajského úřadu, vyjá-
dření agentury a na základě detailnějšího po-
souzení konkrétního záměru dle doporučené 
metodiky rozhodne zastupitelstvo o  dalším 
postupu ke změně č. 2 Úp na svém zasedání. 
nemůžeme předjímat, zdali posouzení bude 
kladné či záporné. tento postup považujeme za 
zcela legitimní, spravedlivý pro všechny zúčast-
něné strany. zastupitelé o něm byli informováni 
na svém pracovním zasedání 22. 2. 2019 a vedla 
se diskuze i na veřejném zasedání zastupitelstva 
26. 2. 2019

Petr Samek

Obstrukce od samozvaných aktivistů na Vodníku – 
taková vimperská dálnice D3

Jihočeši nemají dokončenou dálnici d3 z dů-
vodu neustálých obstrukcí od ekologických 
aktivistů. Ve Vimperku se zase zastavil rozvoj 
areálu Vodník v roce 2017 z důvodu nepocho-
pitelné negativní kampaně spolku Vimpersko 
za podpory zastupitelky Janáskové, která pod-
pořila změnu ve vedení radnice, a tím skončily 
na dobu minimálně dvou let jakékoliv rozvojové 
aktivity na Vodníku. Stejně jako ekologičtí ak-
tivisté, tak i spolek Vimpersko veřejně prohla-
šuje, že prosazuje „správné“ věci.

Spolek Vimpersko za podpory zastupitelky 
Janáskové inicioval v druhé polovině roku 2016 
kampaň proti dalšímu rozvoji Vodníku – záměru 
Ski klubu a města Vimperk vybudovat zde biat-
lonový areál. V květnu 2017 byla ukončena ně-
kolikaměsíční podpisová akce pod petici „Vod-
ník všem“. od této doby spolek Vimpersko pod 
vedením Věry Vávra neustále veřejně prohlašu-
je, že má „mandát na Vodník“. ale jaký mandát? 
Je dobré si připomenout, že v této petici byly 
napsány dvě věty a druhá věta měla následují-
cí text: „... Žádáme o nalezení variantního řešení 
biatlonového areálu, které bude více respektovat 
původní přírodní ráz údolí.“ dovolím si všechny 
ujistit, že pod toto prohlášení bych se také mohl 
podepsat a určitě i všichni sportovci ze Ski klu-
bu, všichni lidé, co to opravdu dnes myslí dobře 
s Vodníkem. 

po změně radnice v  roce 2017 měla zastu-
pitelka Janásková se  spolkem Vimpersko vel-
ký prostor předložit v rámci speciálně zřízené 
pracovní skupiny k Vodníku alternativní návrh 
rozvoje Vodníku, který by byl šetrný k přírodě. 
nevznikl ovšem od nich žádný realizovatelný 
návrh. Co je tedy jejich finální záměr s Vodní-
kem, když evidentně nemají žádný alternativní 
návrh rozvoje tohoto areálu? toto už nechám 
na veřejnosti, aby si doplnila důvody chování 
spolku Vimpersko.

V polovině minulého roku začala další „svatá 
válka“ spolku Vimpersko o Vodník. V rámci pro-
jednávání změny č. 2 územního plánu jsme po-
žádali o umožnění navýšení výškových poměrů 
ve spodní části Vodníku hned vedle naší stávající 

restaurace na 13 m z původně povolených 11 m. 
důvodem této naší žádosti byl architektonický 
návrh přístavby restaurace a menšího penzionu, 
který jsme i prezentovali veřejnosti na podzim 
minulého roku. měla by zde být přízemní pro-
sklená přístavba k restauraci a k tomu penzion, 
kde bychom chtěli nabídnout menší ubytovací 
kapacitu pro návštěvníky Vodníku. nechceme 
rozšiřovat žádnou plochu k zastavění, tj. nežá-
dáme o rozšíření plochy pro občanskou vyba-
venost, což je mimochodem typický požadavek 
většiny žadatelů při  změně územního plánu. 
pouze chceme využít stávající pozemek určený 
již dříve uzemním plánem k zástavbě. Fakticky 
zbouráme vedle restaurace dřevěnou boudu 
a  využijeme ještě menší část travnaté plochy 
navazující na stávající nemovitost. konzultovali 
jsme tento projekt s odborníky a neshledali zde 
žádný problém. možnost zvýšit výškové pomě-
ry v údolí Vodníku byla potvrzena i zastupitel-
stvem města Vimperk, které odsouhlasilo výše 
uvedené změny č. 2 v Úp Vimperka.

proti těmto změnám v  územním plánu na 
Vodníku se „překvapivě“ postavilo sdružení 
Vimpersko, sepsalo námitku, zajistilo si 283 pod-
pisů a stalo se tímto účastníkem řízení o změně 
územního plánu. Spolek Vimpersko opakova-
ně kontaktoval úředníky na krajském úřadu. 
my jsme ani jednou nekontaktovali a  ani nic 
neposílali na kÚ Č. b. v době projednání těch-
to námitek. proč taková „proaktivita“ spolku 
Vimpersko...? následně krajský úřad Jihočeské-
ho kraje vydal negativní stanovisko ke změně 
výškových poměrů na části pozemků v lokalitě 
Vodník v návrhu změny č. 2 Úp Vimperk, kde 
bylo stručně konstatováno, že vyhovění změně 
výšky budov ze současných 11 m na požadova-
ných 13 m je v rozporu s ochranou krajinného 
rázu na dané lokalitě. toto stanovisko vycházelo 
z písemného vyjádření agentury ochrany pří-
rody a krajiny. po detailním seznámení s tímto 
stanoviskem a  následnou konzultací na kraj-
ském úřadu v Č. b. jsem zjistil, že při vydání to-
hoto nesouhlasného stanoviska se nevycházelo 
z věcných skutečností (asi hlavní zdroj informací 

pro posudek pocházel od spolku Vimperska...) 
a ani zde nebyl zpracován žádný posudek vlivu 
stavby na krajinný ráz dle uznávané metodiky 
v České republice. obdržel jsem informaci, že 
krajský úřad obdržel opakovaně intervence od 
některých osob ve Vimperku a nechce udělat 
chybu v rozhodnutí a velmi opatrně proto v této 
záležitosti přistupuje. nedivím se jejich stano-
visku, protože z  mediálních vyjádření spolku 
Vimpersko to vypadá, že chci společně s lyžaři 
úplně zlikvidovat krásnou přírodu na Vodníku. 
za velmi nekorektní považuji „mediální zkratku“ 
spolku Vimpersko, že zde chceme stavět „pane-
lák“. opět jen důkaz „manipulativní komunika-
ce“, která nemá s věcnou podstatou záměru nic 
společného. V této souvislosti chci jen připome-
nout, že materiálové řešení stavby je ze dřeva, 
kamene a skla a výškově jsme na úrovni domů, 
které jsou např. na náměstí ve Vimperku. 

po konzultaci na krajském úřadu a po konzul-
taci se zástupci radnice jsem se rozhodl postu-
povat podle doporučení agentury pro ochranu 
přírody a zpracovat posudek uznávanou meto-
dikou vlivu navrhované stavby na krajinný ráz 
podle metodiky docenta Vorla a  spol. z  roku 
2004. Věřím, že tímto legitimním postupem, 
kdy předložíme posudek dle uznávané meto-
diky, bude možno na věcné úrovni objektivně 
posoudit náš privátní investiční záměr v doha-
dovacím řízení s  krajským úřadem a  budeme 
schopni přesvědčit příslušné orgány životního 
prostředí v Českých budějovicích že to, co dě-
láme na Vodníku, je správně pro tuto lokalitu. 
musím říci, že mě (ne)překvapila reakce Věry 
Vávra na konci února na serveru vimperk.eu, 
kde napadla zastupitele, jak je možné, že stále 
řeší ten Vodník a chtějí dát prostor pro věcnou 
diskusi a ponechat projednání změny č. 2 Úp ve 
standardním postupu. nechci zde opět uvádět 
všechny argumenty, proč si myslím, že nic špat-
ného na Vodníku neděláme. teď prostě nechá-
me zpracovat odborný posudek, který vyjasní 
všechny otázky a též ukáže některé nepravdy, 
které zde, možná i z neznalosti skutečného sta-
vu, byly prezentovány. 

máme toto místo opravdu rádi. Snad je to vi-
dět i na našich aktivitách, kdy jsme za vlastní 
finanční prostředky, vedle rekonstrukce restau-
race, investovali do dětského hřiště, vyčištění 

téma: Vodník
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Stavění na Vodníku
Zkusme si jednoduše říct, o co teď na 

Vodníku jde. Probíhající změna územního 
plánu tu může zvýšit povolený výškový limit 
staveb na 13 metrů. A to je z mnoha důvodů 
opravdu špatně.

Podle zastupitelů a vimperského odboru 
územního plánování se zvýšení staveb na 
13 metrů povolí jen na pozemcích manže-
lů Paštikových.  A tady přichází velké ale. 
Pravidla územního plánování jasně říkají, že 
jakmile se na území na Vodníku povolí zvý-
šení zástavby pro konkrétní plochu, bude to 
v budoucnu platit pro celý Vodník. 

Proti jsou mnozí odborníci
Údolí na Vodníku je úzké a malé. Takhle 

vysoké stavby ho svou hmotou promění 
k nepoznání a fakticky zničí jeho charakter 
malého údolí podél potoka. 

To si nemyslíme jen my, ale myslí si to 
i úřady, které o územním plánu rozhodují. 
Odbor ochrany přírody a krajiny krajského 
úřadu vydal jasné stanovisko, že s plánova-
ným zvýšením výškových limitů nesouhlasí.

Tento svůj postoj založil v posouzení vy-
pracovaném Agenturou pro ochranu přírody 
a krajiny (AOPK), která ve svém stanovisku 
se zvýšením zástavby na Vodníku nesou-
hlasí.

Krajský úřad i AOPK jsou orgány, které 
jsou našemu odboru nadřízené.

Na veřejném jednání, které se týkalo 
změny územního plánu a bylo loni v srpnu, 
zástupce odboru stavebního a územního 
plánování, Filip Takáč, jasně řekl: „A samo-
zřejmě my jsme kdykoli vázáni dotčeným or-
gánem jako je krajský úřad na úseku ochrany 
přírody a krajiny (…), a když ten napíše něco, 
tak to nerozporujeme, protože se domnívá-
me, že ti lidé, co tam sedí, na to mají odborné 
znalosti. Takže se snažíme to vždy řešit tak, 
aby to bylo v souladu se vším.“

No, to platilo loni. Letos je to ale všechno 
jinak a město rozhodlo, že Paštikovi dosta-
nou za podpory odboru a jeho vedení jako 
jediní prostor, aby mohli proti stanoviskům 
nadřízených orgánů vystoupit. Ale o tom víc 
dál v textu. Výčet odborníků, kteří jsou proti 
zvýšení staveb na Vodníku, nekončí.

SEA, kterou si v roce 2016 nechalo zpra-
covat město a zaplatilo ji, také tvrdí, že stav-
by vyšší než 11 metrů budou mít negativní 
vliv na krajinný ráz celého údolí.

Proč se to celé děje?
Nesmíme zapomínat, že ve hře je stále 

ještě i plán postavit na Vodníku biatlonový 
areál. Jeho střelnice měla být podle původní 
studie na šířku skoro dvakrát větší, než je 
samo údolí. V tomto areálu měla také stát vy-
soká budova, která by poskytla zázemí biat-

lonovým týmům. Zvýšení staveb na Vodníku 
tedy nemusí být důležité jen pro Paštikovy, 
ale hlavně pro tento projekt. 

Město investovalo do Vodníku za posled-
ních 8 let více než 15 mil. Kč. Tyto peníze 
kryla z velké části dotace, ale i tak má Vodník 
nové příjezdové komunikace, osvětlení, na 
areál a jeho biatlonové využití byly vypra-
covány různé studie. Paštikovi potřebovali 
v roce 2016 stavební povolení na rekonstruk-
ci restaurace, ale nedostali by ho, protože na 
místo nevedla pořádná kanalizace. Nabídli, 
že přispějí 300 000 Kč. Město souhlasilo, 
zainvestovalo více než 2,5 mil. a kanaliza-
ce byla v rekordním čase. Oficiální důvod 
zněl, že je třeba odkanalizovat záchodky na 
Vodníku. I když jsou téměř pořád zamčené.

A takhle se to s Vodníkem táhne celá léta. 
Není to tak, že město Paštikovým pomáhá 
tím, že na Vodníku investuje a přitom z toho 
těží především oni?

Poslední změny kolem územního plánu 
nám dávají důvod domnívat se, že by se to 
celé mohlo dít i jinde, než na úrovni investic.

Historie územního plánu na Vodníku 
Ještě v roce 2011 byly pozemky Paštiko-

vých směrem ke kládě plochou k rekreaci, 
která se dala zastavět jen na 10 procentech 
území. Mohly zde stát stavby vysoké jen 
jedno nadzemní podlaží. V roce 2015 se na 
základě připomínky manželů Paštikových 
převedly jejich pozemky na plochu občan-
ské vybavenosti.

Ale zřizovatel (město ve spolupráci s ar-
chitektem pro územní plán) si byl této radi-
kální změny vědom, a proto povolil na daném 
místě zvýšení výstavby z jednoho podlaží na 
maximálních 11 m.

Jsme v roce 2019 a Paštikovi postupují tak, 
jak jim to už jednou vyšlo. Máme přitom za-
pomenout, jak specifické území na Vodníku 
je a chovat se k němu jako ke zbytku města 
a povolit zde 13 metrovou výstavbu. Touhle 
salámovou metodou se pomalu dostáváme 
od původního záměru Vodník chápat jako 
zvláštní místo. Máme k němu přistupovat 
tak, jako kdybychom stáli někde u školky ve 
městě. Ale to přece nejde. 

Stejné podmínky pro všechny. Oprav-
du?

Námitky a připomínky ke změně ÚP se 
mohly podávat během prvního týdne loň-
ského září. Všichni jsme to udělali. Město 
se prostřednictvím zástupců dušovalo, jaká 
máme všichni stejná práva a jak moc záleží 
na tom, co řeknou nadřízené orgány. Odbor 
výstavby a územního plánování sliboval, jak 
se stanovisky těchto orgánů bude řídit.

Střih. Jsme v únoru 2019 a všechno je ji-
nak. Paštikovi dostávají jako jediní a mimo 
termíny a pravidla správního řádu příležitost, 

aby si nechali vypracovat vlastní posudek na 
krajinný ráz, podle kterého vysokou stavbu 
na Vodníku jistě postavit půjde.

To je z právního hlediska minimálně spor-
né. 

Stalo se to, co ve Vimperku ještě nikdy. 
Město je rozhodnuto posudek zadaný Pa-

štikovými předložit zastupitelům ke schválení 
a vyvolat na jeho základě dohadovací řízení 
s krajským úřadem. Jaroslava Martanová 
říkala na minulém zastupitelstvu, jak je ten-
to postup normální. Když je běžný, proč to 
město ještě nikdy v celé své historii neudě-
lalo a do dohadování s krajem se nepustilo? 
A proč se to má stát kvůli manželům Pašti-
kovým a ne kvůli městským zájmům, které 
se týkají nás všech? 

Pořizovaná změna se týká většího po-
čtu lidí a organizací a mnozí z nich dostali 
ze strany města nebo nadřízených orgánů 
stanoviska, která jejich požadavky odmítají 
nebo jim vyhovují jen zčásti. Příležitost roz-
porovat tato stanoviska dostali jen Paštikovi. 
Opravdu nám chce město tvrdit, že tu platí 
stejné podmínky pro všechny?

Co budeme a také všichni můžeme dě-
lat dál?

Představitelé města a zastupitelé ne-
dostanou posudky jen od manželů Pašti-
kových, ale i od Vimperska. Budeme trvat 
na tom, aby se i ony staly součástí spisu 
o pořizování této změny územního plánu.  
Všichni, koho se změna týká, mají mít, jak 
město samo říká, stejná práva. Rádi je tedy 
využijeme a ukážeme, že jeden posudek 
zaplacený člověkem, který chce prosadit 
svou stavbu, nemůže mít stejnou váhu jako 
nezávislé posudky krajského úřadu, AOPK 
a několika dalších odborníků. Tak uvidíme.

Celá změna územního plánu půjde znovu 
do veřejného projednání. Už jednou jste nás, 
vy, vimperská veřejnost, zmocnili, abychom 
k ní mohli podat námitku. O stejnou věc vás 
budeme prosit znovu.

Proč to celé děláme? 
Vodník je, jak všichni víme, krásné malé 

údolí. Míst, která jsou v bezprostřední blíz-
kosti našeho města a která se během po-
sledních 100 let téměř nezměnila, je velmi 
málo. Krása a křehkost tohoto údolí stojí za 
ochranu. Když se zde bude stavět, ať se to 
děje citlivě a férově, abychom z rozvoje Vod-
níka mohli mít radost všichni a ne jen pár 
z nás.

Více informací o Vodníku se můžete dočíst 
na www.vimpersko.cz

V. Vávra, M. Dutka, Š. Janásková, M. Bělíková, 
P. Litvanová, S. Hubáček, M. Dutková, 

 V. Vávrová, M. Fridrichová Kunešová
Spolek  Vimpersko

vodní nádrže, nového dřevěného mola, mobili-
áře ve spodní části Vodníku a teď nedávno i do 
nového parkoviště, které jsme dokončili na jaře 
tohoto roku. 

před 13 lety začal Ski klub šumava na Vod-
níku sekat trávu, dělat základní infrastrukturu 
v  tomto areálu i  za podpory města Vimperk. 
před 10 lety jsme se stali vlastníky pozemků ve 
spodní části Vodníku, vodní nádrže a restaurace 

a také jsme začali pracovat na zlepšení Vodníku. 
takže byly a jsou zde vlastně tři zájmové skupi-
ny, které pracují na rozvoji této úžasné lokality. 
Spolupráce mezi těmito třemi subjekty probí-
hala zcela bezproblémově do roku 2016, než 
začala nesmyslná kampaň od spolku Vimper-
sko a části dřívějších zastupitelů. uvidíme, jak 
dlouho ještě dokáží „aktivisté“ kolem Vodníku 
brzdit jeho rozvoj. 

závěrem chci veřejně poděkovat, že mne 
Věra Vávra nechá postavit penzion a  přístav-
bu restaurace na našem privátním pozemku 
a v rámci platného územního plánu (viz její člá-
nek na vimperk.eu dne 5. 3. 2019). toto její vyjá-
dření mi jen potvrzuje, že si musíme v letošním 
roce opravdu připomenout 30 let od sametové 
revoluce. 

 Martin Paštika
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Zápisy do mateřských škol se blíží
 ředitelky mateřských škol stanovily v sou-

ladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 
školním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v  platném znění, po dohodě se 
zřizovatelem, tedy městem Vimperk, termín 
zápisů do mateřských škol takto:

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180:
úterý 14. 5. 2019: 8:00–11:30 a 12:30–15:00
středa 15. 5. 2019: 8:00–11:30
zápisy budou probíhat v ředitelně školy.

Mateřská škola Vimperk, 
Klostermannova 365:
pracoviště Klostermannova:
úterý 14. 5. 2019: 8:00–11:30 a 12:30–15:00
pracoviště Mírová:
středa 15. 5. 2019: 8:00–11:30

zápisy na obě pracoviště mš Vimperk, klos-
termannova 365 budou probíhat na pracovišti 
klostermannova v kanceláři ředitelky školy.

dítě k zápisu doprovodí zákonný zástupce, 
který s  sebou přinese vyplněnou přihlášku 

a evidenční list potvrzený od dětského lékaře 
(obojí k dispozici v mš a na webových strán-
kách mš). rodič (zákonný zástupce) prokazuje 
u  zápisu svou totožnost občanským průka-
zem.

do mateřských škol jsou přednostně při-
jímány děti, které dosáhnou před začátkem 
školního roku 2019/2020 věku 3 let. mladší 
dítě nemá na přijetí do mš právní nárok. pro 
děti, které dosáhnou před začátkem uvede-
ného školního roku věku 5 let, je předškolní 
vzdělávání povinné.

o  přijetí k  předškolnímu vzdělávání roz-
hoduje ředitelka příslušné mateřské školy. 
Seznam přijatých dětí (pod přiděleným regis-
trační číslem) bude zveřejněn do 3 dnů od data 
ukončení přijímání žádostí na vývěsce v pro-
storách školy a na jejích webových stránkách. 
rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písem-
né rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Adéla Jiříková
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Karneval

V pátek 22. února 2019 proběhl školní karne-
val. po převléknutí se do kostýmů využili žáci 
možnost se nechat nalíčit od paní učitelky  
e. Fleischmanové a slečny asistentky pedago-
ga daniely novotné. proměna byla dokonalá.

V devět hodin jsme byli přivítáni paní vy-
chovatelkou v tělocvičně školy, kde se karne-
val uskutečnil.

na úvod se nám masky představily a zapó-
zovaly před fotoaparáty. paní učitelky měly 
možnost si je prohlédnout jednotlivě a ohod-
notit přidělenými body.

V půl desáté se naplno rozběhlo karneva-
lové veselí, které bylo plné her a soutěží. ne-
chyběl ani tanec, který jsme si všichni užívali.

po dvanácté hodině proběhlo vyhlášení vý-
sledků ve dvou kategoriích. i. kategorie: zšS + 
1. stupeň: 1. místo – kristýna novotná a zdena 
bledá, 2. místo – Jessica bledá

ii. kategorie: 2. stupeň, 1. místo – rené Giňa, 
2. místo – Sandra bílá, 3. místo – lukáš Cina

masky obdržely diplomy a plyšovou hračku.
Úderem půl jedné byl karneval ukončen. 

za skvělou zábavu a aktivitu chci poděkovat 
všem přítomným. ahoj a zase za rok. už teď se 
těším.  Olga Juřicová

Praktická škola

Příměstské tábory
Již pošesté pořádá Shš berit příměstské 

tábory. V  letošním roce jsou připraveny 
hned dva turnusy. od 15. července je pro 
šikovné ručičky připravený tvořivý tábor, 
kde si děti vyzkouší batiku, scrapbooking 
a budou si moci vyrobit vlastní sliz nebo 
šumivé bomby. mladí dobrodruzi se pak 
mohou od 22. července těšit na indiánské 
léto, kde je nemine lov bizonů, obchodo-
vání nebo boj s bledými tvářemi. kapacita 
táborů je omezena, tak neváhejte a  při-
hlaste se!

přihlášky a  další informace získáte na 
www.shsberit.cz nebo na tel. 724 392 306.

Klára Kašparová, SHŠ Berit, z. s.

co připravuje Šumavsko
místní akční skupina šumavsko, z. s. na Vim-

persku již 3 roky spolupracuje se základními, 
mateřskými školami a dalšími organizacemi, 
které se zabývají vzděláváním. Vzájemnou 
spoluprací a diskusí dochází k navázání part-
nerství a spolupráce, k plánování aktivit, které 
by měly vést k podpoře a rozvoji vzdělávání.  
a daří se nám skvěle. V současné době se daří 
realizovat to, co se v předchozím období na-
plánovalo. od února letošního roku vyjíždějí 
díky projektu děti z mateřských i základních 
škol na zajímavé exkurze, např. techmania pl-
zeň, Sladovna písek, farma na vlně apod. záro-
veň ve školkách i školách probíhají vzdělávací 
programy. do škol tak zavítá např. laboratoř 
na kolečkách, nadační fond pro vydru seznámí 
děti s netopýrem či ježkem, s pracovníky por-
tusu si mohou děti ujasnit kde poznat hranici 
mezi škádlením a šikanou apod.

kromě akcí ve školách připravujeme i zají-
mavé akce pro veřejnost. dovolujeme si Vás 
touto cestou pozvat na dvě přednášky, které 
se budou konat v měkS ve Vimperku.

pro rodiče, prarodiče a všechny, které za-

jímají nástrahy číhající na děti na sociálních 
sítích, při počítačových hrách a  používání 
technologií obecně, jsme ve spolupráci s or-
ganizací portus prachatice, o. p. s. připravili za-
jímavou besedu. na téma kyberšikany bude 
při kávě a zákusku hovořit ing. petr šmíd, a to 
25. dubna 2019 od 17.00 hodin.

o  měsíc déle, 23. května 2019 od 18.00 
hodin si přijďte poslechnout uznávanou vý-
živovou specialistku mgr. margit Slimákovou. 
řekne nám o tom, proč zdravě jíst a jak to zvlá-
dat i s dětmi, jak výživa může ovlivnit zdraví 
a výsledky dětí ve škole.

aby Vám neunikly další zajímavé akce a in-
formace o plánování vzdělávání na Vimpersku, 
sledujte nás na www.massumavsko.cz nebo 
na facebookovém profilu místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro orp Vimperk ii.

těšíme se na setkání i spolupráci s Vámi!
Vše je realizováno v rámci projektu místní 

akční plán rozvoje sociálních služeb pro orp 
Vimperk podpořeného evropskou unií.

 MAS Šumavsko
Hanka Lukešová

ddm ve Vimperku zve všechny děti o velikonočních prázdninách
 

18. dubna 2019 na 
JARNÍ TVOŘIVOU DÍLNU

kde: DDM VIMPERK od 9:00 hodin do 12:00 hodin
S sebou:  svačinu, pití, přezůvky

Vytvoříme zápichy do květináče a velikonoční dekoraci z přírodnin.
akce je zdarma, je však nutné se předem přihlásit.

kontaktní osoba: Jitka martanová, telefon: 605 370 746

            DDM Vimperk
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Jaro ve školce
a  je tady zase jaro! Venku můžeme vidět 

první jarní kytičky – sněženky, krokusy, fialky 
nebo petrklíče. ptáčci pěkně prozpěvují a po-
malu si začínají stavět svá hnízda. proto k nám 
do školky zavítali opět pracovníci ČSop, aby 
nám vyčistili ptačí budky na školních zahra-
dách a zároveň nám pověděli něco ze života 

ptáčků, které můžeme vidět na krmítku nebo 
kteří se nám brzy vrátí od moře. 

V rámci spolupráce se zuš Vimperk pokra-
čuje projekt „S písničkou je veseleji“. i tento-
krát si s dětmi přišli zazpívat a zatančit žáci hu-
debního oboru pod vedením paní mgr. Jany 
zíkové.

V  březnu se ve školce konal maškarní rej. 
převlékli jsme se do různých kostýmů a během 
tance a soutěží si užili spoustu legrace.

předškoláci navštívili základní školu Sme-
tanova, kde si děti díky projektu „na chvíli 
školákem“ mohly prohlédnout třídy, tělocvič-
nu nebo družinu. učitelé si pro děti připravili 
zajímavý program. děti si mohly poměřit svou 
zdatnost na překážkové dráze, své vědomosti 
uplatnily při úkolech ve třídě a pohrát si mohly 
ve družině. někteří žáci školy nám předvedli 
ukázku gymnastické sestavy.

základní škola tGm nás tentokrát pozvala 
na prohlídku budovy školy v ulici 1. máje. děti 
zde kromě tříd a tělocvičny navštívily i novou 

jídelnu. paní kuchařky připravily chutnou sva-
činku.

Vzhledem k blížícím se zápisům do základ-
ních škol, které proběhnou 5.–6. dubna 2019, 
uspořádala naše mateřská škola schůzku pro 
rodiče předškoláků se zástupci obou základ-
ních škol.

 Bc. Jaroslava Kolářová
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365

      Mateřská škola 
      Klostermannova

Úspěchy žáků ZUŠ
od února 2019 probíhají v základních umě-

leckých školách soutěže, které každoročně 
vyhlašuje mšmt Čr a v  tříletých intervalech 
se střídají jednotlivé obory či zaměření. V le-
tošním roce se naši žáci zapojili či zapojí do 
soutěže ve hře na akordeon (sólo a komorní 
hra), v komorní hře s převahou dechových ná-
strojů a dále v literárně-dramatickém oboru. 

právě tento obor bude mít své krajské kolo až 
5. a 6. 4. v Jindřichově hradci. ostatní soutěže 
jsou již v plném proudu a prozatím si v nich 
vedli žáci zuš Vimperk více než dobře. 

Ve hře na akordeon získali v okresním kole 
v prachaticích 1. cenu a postup do krajského 
kola bonifác Černý, Filip hadrava, adam rod 
a kateřina korousová. Jaroslav pretl vybojoval 
2. cenu, ale krajského kola se zúčastní také, ne- boť společně s Filipem hadravou soutěží v ka-

tegorii komorní hra. krajské kolo v třeboni se 
uskutečnilo 25. a 26. 3., tzn. po uzávěrce Vn. 

„dechaři“ jsou však napřed a tam již známe 
výsledky krajských kol. Všechny naše soubory 
získaly 1. cenu (saxofonové duo, klarinetové 
duo, saxofonové kvarteto, trio lesních rohů, 
trumpetové kvarteto), přičemž 3 posledně 
uvedené soubory získaly tak vysoký počet 
bodů, že postoupily až do kola ústředního, 
které se uskuteční od 25. 4. v liberci. Ještě se 
krajského kola zúčastnilo duo zobcových flé-
ten s doprovodem klavíru, ovšem opět po uzá-
věrce tohoto čísla Vn. kromě výše uvedených 
měla naše škola ještě další úspěšné soubory 
v  okresním kole. kompletní výčty souborů 
včetně jmen žáků a umístění jsou k dispozici 
na našich webových stránkách.

kromě soutěží mšmt se naši žáci zúčastňu-
jí i  jiných soutěží a i v nich získávají výborné 
výsledky. Výtvarníci v  březnu obdrželi ceny 
v soutěži mladý módní návrhář a dále pak po-
stup do finále soutěže animovaných filmů ve 
dvoře králové nad labem.

děkuji všem žákům a jejich pedagogům za 
vynikající výkony a skvělou reprezentaci naší 
školy a věřím, že i města.

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

    Základní umělecká škola
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Pátý ročník RSG soutěže
Ve čtvrtek 28. 2. 2019 uspořádalo Všeo-

becné a  sportovní gymnázium ve Vimper-
ku ve spolupráci s  firmou rohde & Schwarz 
závod Vimperk finálové kolo matematic-
ko-fyzikální soutěže pro žáky 8. a  9. tříd zá-
kladních škol,  kterého se zúčastnilo 8 škol 
z Vimperka a okolí. Finálové kolo se uskuteč-
nilo tradičně v sále měkS, kdy každou školu 
reprezentovalo tříčlenné družstvo složené 
z  nejúspěšnějších žáků ze školního kola. 
Účastníky finálového kola v  úvodu pozdra-
vila starostka města ing.  Jaroslava marta-
nová, za firmu rohde & Schwarz František 
honza a  za gymnázium mgr.  Jan heřta.  
Všichni soutěžící, podporováni svými fanklu-
by a příznivci z hlediště, museli v semifinále 
a superfinále (do něhož postoupily týmy zš 
Smetanova Vimperk, zš husinec a zš Stachy) 

prokázat přesnost a  rychlost v  uvažování, 
logické myšlení, ale i šikovnost a nápaditost, 
volbu správné taktiky a také fyzickou zdatnost. 
Jejich počínání pečlivě sledovala a  náležitě 
hodnotila tříčlenná odborná porota. Firma 
rohde & Schwarz ocenila všechna družstva 
firemními taškami s praktickými i upomínko-
vými předměty. týmy získaly diplomy, všichni 
soutěžící slušivá trička, vůbec nejúspěšnější 
řešitel školního kola (Jan kytlica ze zš Čkyně) 
zvláštní cenu a vítězové ze zš Smetanova Vim-
perk navíc poukaz na třídenní zájezd do Světa 
techniky v ostravě.

děkujeme měkS Vimperk za poskytnutí 
sálu, tV Studiu epigon při Střední škole a zá-
kladní škole Vimperk za technickou podporu, 
studentům třídy 7. G za asistenci, všem vyu-
čujícím zúčastněných základních škol za jejich 
čas a ochotu a všem žákům, kteří se zúčastnili 
soutěže. těšíme se na shledání při dalším roč-
níku, který proběhne v roce 2020. 

Roman Hajník 

Barbora Havlíčková slaví celkové 
vítězství OPA Cupu! 

barbora havlíčková potvrdila skvělou formu 
na začátku března ve švýcarském Le Brassus, 
kde suverénně zvítězila v obou závodech. na 
desítce nedala soupeřkám šanci, když si s ná-
skokem 36,4 sekundy přijela pro prvenství. 
roli leadera si pohlídala i v následující stíhač-
ce klasicky. Juniorka adéla nováková dojela na 
desítce volně na 23. místě a ve stíhačce klasic-
ky obsadila 18. místo. Jakub švejda v prvním 
závodě skončil na 26. místě a ve stíhačce na 

31. místě. V rámci opa Games v kategorii u18 
obsadil šimon pavlásek 11. místo na desítce 
volně a 8. místo ve smíšené štafetě.

do posledního závodu juniorek, který se 
konal 16. března 2019 v německém Oberwie-
senthalu (10 km klasicky s hromadným star-
tem), vybíhala barbora havlíčková se startov-
ním číslem jedna vedoucí závodnice průběžné 
klasifikace. V  závěru závodu si vypracovala 
rozhodující náskok před lisou lochmannovou 
z německa a v cíli mohla slavit nejen vítězství 
v tomto běhu, ale i celkové prvenství v opa 
Cupu! adéla nováková obsadila v témže zá-
vodě 25. místo. V následujícím závodě štafet 
juniorek na 3×3 kilometry volně (17. března) 
obsadilo české trio ve složení pavlínka Voto-
čková, zuzana holíková a barbora havlíčková 
první místo s  téměř minutovým náskokem 
před druhou Francií. 

Gratulujeme! 

Martina Havlíčková, Roman Hajník 
Fota: archiv VSG Vimperk 

Presentace firmy Alca PLAST  
na Nerudovce

dne 5. března 2019 proběhlo na Střední ško-
le a základní škole Vimperk pod vedením pana 
ing. ivo Fischera školení a představení výrobků 
firmy alca plaSt s. r. o. ta je největším výrob-
cem sanitární techniky ve střední a východní 
evropě, vyrábí více než 580 výrobků – ventily, 
sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a dal-
ší sortiment, které vyváží do více než 70 zemí 
světa. 

Žáci oboru instalatér si mohli vyzkoušet 
montáž předstěnových systémů a jejich servis, 
seznámili se s podlahovými žlaby, podlahový-
mi vpustěmi a odtokovými systémy (vanové, 
vaničkové, umyvadlové sifony apod.). Žáci tře-
tího ročníku také získali certifikát instalatéra, 
který zná zásady správné a efektivní instalace 
výrobků firmy alca plaSt a může udělovat na 
tyto výrobky prodlouženou záruku. 

presentace naše žáky velmi zaujala a nově 
získané poznatky jistě uplatní jak při studiu, 
tak i v praxi.

Shodou okolností ve stejný den, kdy pro-
běhla presentace alca plaStu na naší škole, 
majitelé této firmy, manželé radka prokopová 
a František Fabičovic, zvítězili v soutěži „pod-
nikatel roku“ a budou reprezentovat Českou 
republiku na světovém finále v monaku.

Petr Žuravský

Školní restaurace je skvělá praxe!
Žáci oboru kuchař-číšník mají pravidelné 

praxe ve školní restauraci „Sv. rafael“. „Je to 
jedinečná možnost, jak naše žáky seznámit se 
způsobem práce v klasické restaurační kuchyni 
i s obsluhou hostů“, říká vedoucí učitel odbor-
ného výcviku antonín olah. 

absolventi učebního oboru kuchař-číšník 
jsou v současnosti na trhu práce velice žádá-
ni. zejména v oblasti šumavy, která je značně 
orientována na cestovní ruch. Člověk, který 
dobře ovládá své řemeslo, je v našem regionu 
velice ceněn.

odborný výcvik ve školní restauraci mají 
žáci Střední školy a základní školy, Vimperk již 
od prvního ročníku. dostávají se tak do pra-
videlné interakce s hosty a naučí se již od po-
čátku pohybovat v reálném prostředí oboru, 
který studují. 

školní restaurace v brantlově ulici ve Vim-
perku má moderně vybavenou kuchyni, kde 
se žáci učí připravovat pod vedením učitelů 
odborného výcviku tradiční, ale i  poměrně 
exotické pokrmy. „Jsem rád, že můžeme našim 

žákům poskytnout takové zázemí“, dodal anto-
nín olah.  Kateřina Koubová

Nerudovka má dalšího firemního 
partnera

pro podporu a rozvoj učebního oboru opra-
vář zemědělských a lesnických strojů uzavřela 
Střední škola a základní škola, Vimperk spolu-
práci se společností uniaGra Cz a.s.

Firma se zabývá prodejem a servisem ze-
mědělské a komunální techniky v oblasti již-
ních Čech a Vysočiny. „Provádíme také odborný 
servis prodávaných strojů. K tomuto účelu slouží 
špičkově vybavená dílna s týmem specializova-
ných a  výrobci certifikovaných techniků,“ řekl 
vedoucí prodeje ing. František zahrádka.

Žáci z nerudovky ve firmě absolvují odbor-
né přednášky o  nových technologiích, způ-
sobech fungování a opravách zemědělských 
a komunálních strojů. zároveň navštíví dílnu, 
kde teoretické informace získané ve školicím 
středisku uvidí v praxi. „Jsem potěšen, že se naši 
žáci mohou seznámit s   širokou škálou techni-
ky a zároveň uvidí, že kvalitně odvedená práce 
servisního technika je nutností,“ uvedl učitel 
odborného výcviku ing. Václav kursa.

Spolupráce s firmou uniaGra Cz a.s. je dal-
ším bonusem, který Střední škola a základní 
škola, Vimperk svým žákům nabízí. „Jde nám 
zejména o to, abychom žáky přiblížili co nejvíce 
praxi a  v  průběhu školní docházky získali do-
statek znalostí pro kvalitní přípravu na budoucí 
povolání,“ dodal Václav kursa. 

Kateřina Koubová

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk
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Vernisáž
7. 3. 2019 proběhla v kavárně Ve Skále verni-

sáž výstavy výtvarných prací ze školní družiny 
při naší škole. obrázky s dětmi na kroužku vy-
tváří paní vychovatelka alena klausová. pro-
gram zahájil pěvecký sbor školní družiny, dále 
vystoupili recitátoři a zpěváci 1. stupně, kteří 
byli úspěšní ve školních kolech. Výstavu v ka-
várně bude možno navštívit do konce dubna.

Německý jazyk 
V průběhu druhého pololetí jsme otevřeli 

kroužek zábavné němčiny pro 5.–7. třídu. pro-
bíhá vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

A. Rückerová 

 Běžky, děti, Vodník... neboli BLŠ
Ve spolupráci se Ski klubem šumava Vim-

perk byl na zš tGm Vimperk odstartován ve 
sportovním areálu na Vodníku nový projekt 
pod názvem blš – běžecká lyžařská škola. Cí-
lem blš je podpora všestranné sportovní pří-
pravy dětí a rozšíření hodin tělesné výchovy 
o další sportovní aktivitu – běžecké lyžování. 
kurz navazuje na již probíhající sjezdařský 
kurz a  je přirozeným 
pokračováním tra-
dice bývalých spor-
tovních tříd na naší 
škole, zaměřených 
na běžecké lyžování. 
prvními účastníky 
kurzu bylo na konci 
února 45 žáků z 2. a 5. 
ročníků. následovali 
je čtvrťáci, kteří kurz 
absolvovali první tý-
den v březnu. děti se 
po počátečním roz-
dělení do skupin vě-
novaly pod vedením 
trenérů z místního ly-
žařského klubu a asi-
stentů – gymnazistů 
lyžařů – základům 

běžeckého lyžování. nechyběly hry, soutěže, 
sjezdování, fotbal, vybíjená na lyžích. možné 
bylo si vyzkoušet střelbu z biatlonové zbraně.  
děti byly ze sportování – běžkování – na Vod-
níku nadšené, jak je poznat z jejich slov: „Jéé, 
to je škoda, že to skončilo. Kdy půjdeme zase?“  
rádi bychom touto cestou poděkovali Ski klu-
bu šumava Vimperk za vstřícné a profesionální 
vedení kurzu a za příjemně strávená sportovní 
dopoledne ve sportovním areálu na Vodníku. 
děkujeme.

Za BLŠ a s lyžařským pozdravem Skol! 
Martina Mondlová

Blíží se zápis dětí do prvních tříd aneb 
„Na chvilku školákem“  
v ZŠ Smetanova

Ve čtvrtek 28. února 2019 byla v dopoled-
ních hodinách zš Vimperk, Smetanova tra-
dičně otevřena pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče. předškoláci se svými učitelkami z ma-
teřských škol si prohlédli školu a vyzkoušeli si, 
jaké to je být na chvilku školákem. usedli do 
lavic v prvních třídách, pohráli si ve školní dru-
žině. nechyběla ani návštěva tělocvičny, kde 
se děti zapojily do připravených pohybových 
aktivit a zhlédly krátké vystoupení našich ma-
lých gymnastek.

dopoledne v naší škole se všem účastníkům 
velmi líbilo a všichni se těšíme na další setkání 
u  zápisu do prvních tříd, který se uskuteční 
v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna 2019.

děkuji všem rodičům, kteří navštívili naši 
školu a podpořili své ratolesti. zároveň děku-

ji všem pedagogům za přípravu, organizaci 
a  bezproblémový průběh dopoledního se-
tkání. Vladan Pokorný

Lyžařský kurz 2019
V  letošním školním roce uspořádala zš 

Smetanova dva lyžařské kurzy. ten první, pro 
žáky čtvrté třídy, se uskutečnil v lednu 2019. Ve 
dnech 4. –8. března 2019 se pak konal druhý 
kurz, určený pro žáky sedmé třídy, ke kterým 
se přidalo i několik žáků z osmých tříd. kurz byl 
pobytový a uskutečnil se v lyžařském areálu 
zadov.

Žáci se učili lyžovat na běžeckých i sjezdo-
vých lyžích a samozřejmě někteří i na snow-
boardech. Sněhové podmínky byly letos i přes 
velkou oblevu dobré. Výuka na sjezdových 
lyžích a snowboardech probíhala zejména na 
sjezdovce u horejšů, první skupina se podívala 
i na sjezdovku kobyla. nechybělo také večerní 
lyžování. na běžeckých lyžích pak žáci tréno-
vali základní techniku jízdy v běžeckém areálu 
zadov, následně jsme navštívili mnoho krás-
ných šumavských míst jako např. zlatou Stud-
nu, pláně, nové hutě, okolí Churáňova atd.

kromě vlastní výuky lyžování měli žáci mož-
nost zhlédnout instruktáž o úpravě a mazání 
lyží (to si někteří následně na svém lyžařském 
vybavení i  sami vyzkoušeli), poslechnout si 
přednášku o  horské službě, podívat se na 

místní meteorologickou stanici a  rozhlednu 
na bývalém skokanském můstku, navštívit 
bazén v Sušici.

Vše navíc doplnila vysoká úroveň ubytování 
a stravování v hotelu Churáňov.

děkuji také všem pedagogům z naší školy, 
kteří se na přípravě a hladkém průběhu kurzu 
podíleli.

těšíme se opět za rok na zadově!
Tomáš Gaudník, vedoucí kurzu

Vítězství v mat.-fyz. soutěži
dne 28. 2. 2019 se naše škola zúčastnila 

matematicko-fyzikální soutěže rSG, kterou 
pořádá Všeobecné a  sportovní gymnázium 
Vimperk a rohde & Schwarz Vimperk. školu 
reprezentovalo družstvo ve složení: tereza 
Churavá – iX. tř., Claudie hozmanová – Viii. a 
 tř. a matěj blahník – Viii. a tř. tito žáci byli nej-
úspěšnější ve školním kole a své znalosti, ši-
kovnost a taktiku použili i v bojích o postup do 
finále, které se jim podařilo vyhrát. získali tak 
mnoho hodnotných cen a hlavně to nejdůleži-
tější – třídenní pobyt v ostravě se zaměřením 
na techniku a fyziku.

Všem soutěžícím moc blahopřeji a děkuji.
Dagmar Novotná

Základní škola
T. G. Masaryka

Základní škola
Smetanova
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Pivovarské náměstí ožije Vimperským májem
Jako už tradičně se bude v květnu konat na letním kině Majáles. Jeho organizátoři si spo-

lečně s dalšími vimperskými spolky připravili i další program, který bude probíhat od pondělí 
13. května na parkovišti před vimperským gymnáziem na tzv. Pivovarském náměstí. Domi-
nantou celého areálu bude po tento týden i speciální konstrukce s výstavou. Jednotlivé části 
programu popisují členové zapojených spolků.

„Už po prvním ročníku Majálesu jsme přemýš-
leli, jak dostat část programu i mimo bývalé letní 
kino, proto jsme rádi, že od třetího ročníku pra-
videlně realizujeme Majálesovou zónu v týdnu 
před Majálesem. Díky tomu, že na předmajáleso-
vém programu spolupracuje hned několik spol-
ků, je celotýdenní dění pestré a každý si v něm 
najde to své. Do letošního programu jsme přispě-
li hudební částí s kapelou Prago Union nebo tře-
ba cestovatelskými přednáškami Tadeáše Šímy 
a Tomáše Marka,“  komentuje program šimon 
blaschko z miSSion Vimperk. 

„Konstrukce umístěná v prostoru tzv. Pivovar-
ského náměstí bude částečně půdorysně a ob-
jemově kopírovat historickou zástavbu, která 
se v těchto místech ještě na počátku 20. století 
nacházela. Dočasný zábor celoměstsky význam-
ného veřejného prostoru je také určitou formou 
demonstrace jeho provizorního stavu a  jeho 
neefektivního uspořádání. To, že zabereme na 
celý týden parkoviště, chceme veřejnosti vrátit 
tím, že jim nabídneme na oplátku pestrý kulturní 
program,“ říká za prostor Vimperk karel hara-
zim. „Výstava, která bude součástí konstrukce, 
bude o urbanistickém a architektonickém vývoji 
Vimperka, včera, dnes a zítra. Dvacet velkoploš-
ných panelů přiblíží nejdůležitější stavby města 
v průběhu staletí. Také budou představeny his-
torické veduty Vimperka, mnohé zcela nezná-
mé…,“ dodává ladislav Čepička z muzejního 
spolku Vimperského panství.

„V  listopadu tohoto roku si připomeneme 
třicetileté výročí složitě vybojované svobody. 

Vimperk žije! připravil ku příležitosti tohoto 
výročí, které by se mělo stále častěji a  hlasitěji 
připomínat, cyklus přednášek „30 let svobody“. 
Jako první vystoupí v  rámci cyklu 
pražský biskup Václav Malý. Signatář 
a  pozdější mluvčí Charty 77 vešel ve 
známost hlavně v listopadu 1989, kdy 
moderoval velká lidová shromáždění. 
Byl spoluzakladatelem Občanského 
fóra a jeho prvním mluvčím. Koho za-
jímá, jak hodnotí 30 let svobody jeden 
z velkých hybatelů jejího začátku, má 
příležitost ve středu 15. května od 17 
hodin v  Majálesové zóně,“ popisuje 
středeční program adéla Jiříková 
ze spolku Vimperk žije! a  zve i  na 
čtvrteční večer: „šestá vimperská 
PechaKucha Night s tématem „Cesta 
do hlubin (nejen) študákovy duše“ nás 
zavede nejen do světa školních lavic. 
Putování do hlubin duše nezůstane 
pouze u  té studentské. Podíváme se 
ještě dál, ještě hlouběji… Na cestu se 
vydáme ve čtvrtek 16. května ve 20:20 
v Majálesové zóně.“

to ale není všechno, co budete 
moci v průběhu předmajálesového 
týdne na pivovarském náměstí zažít. 
na řadu se totiž dostanou i hudební 
vystoupení pěveckého sboru Canto 
a  zuš Vimperk, filmové promítání 
nebo sportovní závody a workshop. 
pro více informací sledujte plakáty 

po městě, sociální sítě spolků a hlavně chatbo-
ta, díky kterému budete mít všechny informa-
ce ve svém chytrém telefonu – stačí načíst Qr 
kód z plakátu. přijďte si to s námi užít. budeme 
se na vás těšit. 

MISSION Vimperk, 
Muzejní spolek Vimperského panství,

Vimperk žije!, Prostor Vimperk,
MěKS Vimperk

Šumava na nohou a rok 2018

19. března 2019 jsme se sešli s petrou, honzí-
kem a celou jeho rodinou, s adamovými rodiči 
a s marečkovým tatínkem ve vinárně hotelu 
zlatá hvězda. předávali jsme jim symbolické 
poukázky na věci nebo terapie, které šumava 
na nohou uhradila. 

petra od nás dostala repasovaný elektrický 

vozík v hodnotě 45 000 kč, adam obdržel re-
pasovaný motomed za 55 000 kč, honzíkovi 
jsme přispěli na tablet a nový vozík 20 728 kč 
a  pomohli jsme jeho rodičům se žádostí na 
příspěvek od nadace Charty 77, která přispěla 
dalších 35 000 kč. marečkovi jsme zaplatili te-
rapii v hodnotě 54 000 kč.

tento rok jsme dospělým a dětem s těžkým 
zdravotním nebo mentálním postiženým po-
mohli věcmi v  celkové hodnotě 174  728 kč. 
za všechny roky svého působení pomohla 
šumava na nohou 15 lidem. Celková hodnota 
pomoci je 728 264 kč a vstupenky na naše akce 
si koupilo 1484 z vás. moc děkujeme každé-
mu, kdo si koupil lístky nebo přispěl do veřej-
né sbírky. děkujeme i všem našim sponzorům 
a lidem, kteří nám pomáhají, aniž by za to něco 
chtěli. bez vaší pomoci bychom my sami niko-
mu pomáhat nemohli. 

Ve vinárně hotelu zlatá hvězda jsme se se-
šli, abychom to všechno oslavili a celý minulý 
ročník uzavřeli.

letos nás uvidíte na již tradičním charitativ-
ním bufetu při pouliční slavnosti zažít Vimperk 
jinak a na vánočních trzích, kde uspořádáme 
charitativní bazar. 

o činnosti šumavy na nohou se můžete do-
zvědět více na stránkách www.sumavanano-
hou.cz nebo na Facebooku šumava na nohou.

Ještě jednou velké díky vám všem.

Adéla Jiříková, Monika Kotherová,  
Jana Kunclová a Věra Vávra

Foto: Stanislav Hubáček
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Vzhůru do přírody
S příchodem prvních záblesků jara nás to po zimě táhne ven. Těch zvuků a barev, co je najednou kolem nás. První květy čemeřic, sněženek, 

krokusů, podbělů nebo podléšek. Stačí udělat pár kroků za poslední panelové domy sídliště a můžeme se zaposlouchat do malebných tónů přírody 
natěšené na jaro. Jako děti jsme byly šťastny na loukách nedaleké Rokle, bojovaly o nejlepší místo pro vybudování „bunkru na Měsíci“ nebo cou-
raly vodami Volyňky a Pravětínského potoka. Věříme, že to máte stejně jako my. Ale mají to tak naše děti? V tomto čísle Vimperských novin jsme se 
rozhodli nabídnout Vám několik tipů na procházky ve Vimperku nebo jeho nejbližším okolí. Obujte pevné boty, toulejte se a dívejte se kolem sebe. 
A nezapomeňte se zapojit do soutěže „Vimperský poutník 2019“. 

Hrabický okruh
hrabický okruh u Vimperka – téměř čtyřki-

lometrová stezka, která vychází z vimperské 
ulice k rokli, pokračuje přes hrabice a končí 
v „parku nad pekárnou“.

Stezka vede po staré původní cestě, kte-
rá vzájemně spojovala osady mezi sebou 
i s městem Vimperk. prochází lesem i otevře-
nou krajinou do hrabic, odtud pokračuje zpět 
do Vimperka. na okruhu je připraveno několik 
zastavení s informačními tabulemi, samostat-
nými lavičkami i  lavičkami se stoly. hrabický 
okruh byl otevřen v  roce 2015 občanským 
sdružením Stanislavy Chumanové za velké 
materiální i finanční pomoci mnoha vimper-
ských firem i občanů. 

Stezka skřítků
V lese nad tratí, nedaleko historické vodár-

ny „Solar“, mají své království lesní skřítci. přes 
zimu si užívají lesních pelíšků, ale s příchodem 
prvních náznaků jara les ožívá. nejsou vidět na 
první pohled, možná ani na ten druhý, ale jsou 
tu. Je jen potřeba se kolem pořádně rozhléd-
nout a hledat. 

na stezku je nejlepší přístup po zpevněné 
cestě kolem zahrádek naproti hotelu terasa. Je 
to sice kopec, ale třeba právě proto za skřítky 
dorazí vždy jen ty nejvytrvalejší a  nejšikov-
nější děti. Cestou můžete plnit jednoduché 
úkoly, otiskovat razítka do pohlednice nebo 
vyrobit svého skřítka z přírodnin všude kolem. 
za správně vyplněnou pohlednici Vás čeká na 
„íčku“ drobná odměna. 

Stezka bude opět plnohodnotně zprovoz-
něna od konce května. 

Kaple Na Radosti
kaplička na radosti, stejně jako přilehlé 

budovy, byla vystavěna koncem 19. století 
vimperským továrníkem a  knihtiskařem Jo-
hannem Steinbrenerem. krásné, tiché místo.

Výchozí místo se nachází za penzionem 
šumavous u Sloupů. po zpevněné lesní cestě 
jděte stále rovně přibližně 1 km. až přijdete na 
rozcestí u kříže rodiny pimmerovy, odbočte na 
lesní pěšinu doprava a kolem budov postave-
ných jako letní sídlo rodiny J. Steinbrenera již 
přijdete k nedávno opravené kapli. 

Vlčí kámen a Světlohorská nádrž
kamenný pomníček kousek pod vrcholem 

Světlé hory připomíná posledního vlka na šu-
mavě, zastřeleného 2. prosince 1874 knížecím 
stavitelem Janem štěrbíkem z Vimperka. a je-
likož to byl vlk v té době poslední, byl vycpán 
a  vystaven v  muzeu lesnictví a  rybářství na 
zámku ohrada v hluboké nad Vltavou. tam se 
na něj i na zbraň, kterou byl zastřelen, můžete 
podívat osobně.

k pomníčku se dostanete buď po žluté turi-
stické značce přímo z lipky, nebo po červené 
z parkovacího místa na švajglových ladách. 
a  když už budete u  Vlčího kamene, byla by 
škoda nezastavit se u pramene Volyňky a ne-
daleké Světlohorské nádrže nazývané men-
gezín. 

Chatbot Karel Klostermann
Seznamte se s  interaktivním průvodcem 

šumavou, karlem klostermannem a vyzkou-
šejte si hru „Vimperk v čase“, která Vám od-
kryje dřívější podobu Vimperka. hru pro Vás 
připravili žáci vimperského gymnázia společ-
ně s týmem chatbota k. klostermanna. pro její 
zahájení naskenujte Qr kód, nebo navštivte 
www.pruvodce-sumavou.cz.

soutěž „Vimperský poutník 2019“
pro ty z  Vás, kteří od května do srpna 

navštíví nejméně čtyři z pěti zde vyjmeno-
vaných míst a zašlou nám z každého výletu 
fotografie, ze kterých by se dala jasně kon-
krétní lokalita a osoba identifikovat, bude-
me mít sladkou odměnu. termín zaslání fo-
tografií je stanoven do 20. srpna na renata.
leskova@mesto.vimperk.cz. tři vylosovaní 

pak budou oceněni v rámci kulturní akce, 
která se uskuteční 31. srpna na vimperském 
náměstí. u  fotografií uvádějte své jmé-
no a telefonní číslo. Soutěžící svou účastí 
v soutěži vyjadřuje souhlas se zveřejněním 
fotografií na informačních kanálech města. 

děkujeme.  
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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 známek, 

pohlednic, turistický vizitek, brožur, 
suvenýrů, upomínkových předmětů

•	 internet pro veřejnost 
•	 – v provozní době tiS
•	 kopírování, skenování, kroužková 

vazba, laminování, informace o his-
torických a  kulturních památkách 
Vimperska a  šumavy, informace 
o přírodních a  technických památ-
kách Vimperska a šumavy, kontakty 
na ubytování a stravování

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://tritius.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

Může se hodit – uschovejte si

SBĚRNý DVůR
Sklářská ulice
tel.: 388 402 229
po   8:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
Út  14:00–18:00 hod.
St   8:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
Čt  zavřeno
pá  14:00–18:00 hod.
So   8:00–12:00 hod.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Johnova 226/2
telefon: 388 413 80
e-mail: info@meks-vimperk.com
 

MĚSTSKÁ SPRÁVA DOMů A BYTů
náměstí Svobody č. 8
385 01 Vimperk 
tel.: 388 411 990

STÁTNÍ ZÁMEK VIMPERK
zámek 20 
385 01 Vimperk 
tel.: 388 411 506

ENERGIE AG TEPLO  
VIMPERK S. R. O.
1. máje 637
385 01 Vimperk
nonstop dispečink tel.: 724 322 335

ČEVAK
1. máje 544
38501 Vimperk 
tel.: 388 312 071

E.ON
F. a. Gerstnera 2151/6 
370 01 České budějovice
tel.: 800 77 33 22

CZECHPOINT
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk
tel.: 388 402 236

MĚSTSKÉ SLUžBY S. R. O.
Steinbrenerova 6
385 01 Vimperk 
tel.: 388 411 520

PSÍ ÚTULEK
podzámčí 612
385 01 Vimperk
tel.: 388 402 229

SBĚRNý DVůR
Sklářská ulice
385 01 Vimperk 
tel.: 388 402 229

ODBOR žIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ –  
RYBÁŘSKÉ A LOVECKÉ LÍSTKY
náměstí Svobody 8
385 17 Vimperk
tel.: 388 402 251

ZTRÁTY A NÁLEZY 
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk
tel.: 388 402 236

MĚSTSKÁ POLICIE
kaplířova 65
385 01 Vimperk 
tel.: 388 414 365

BOHOSLUžBY
Římskokatolická církev, 
kostel Navštívení Panny Marie:
Út 18:00 hod., kostel
pá 18:00 hod., kostel
ne  8:30 hod., kostel

Evangelická církev 
metodistická, misijní sbor
Vimperk:
každá neděle, kromě 1. neděle v měsí-
ci, budova bývalé knihovny (nádražní 
274), 9:30 h.

Křesťanský sbor Šumava – Vimperk:
Shromáždění a  bohoslužba každou 
neděli od 10.00 hod., budova tkb. 
www.krestanskysbor-vimperk.estran-
ky.cz

Hasiči 150 Záchranka 155 Policie 158 
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KULTURNÍ POŘADY
 » úterý 2. 4. 2019, 13:00, měkS

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ VYBRANýCH OBCÍ 
ORP VIMPERK 
zpracovatel návrhu seznámí veřejnost s řešením veřejného 
prostranství obce Čkyně, horní Vltavice, kvilda, kubova huť, 
Stachy a městyse Strážný.

 

 » pátek 5. 4. 2019, 19:00, kavárna Ve Skále

LÁSKYPLNÉ VYSTOUPENÍ KAPELY  
JAR OF JAM
koncert studentské kapely pro všechny milovníky hudby 
a kávy. 
Koncert, vstupné dobrovolné

 » sobota 6. 4. 2019, 19:30, kd Cihelna

PLES DECHOVKY A MAžORETEK 

 » sobota 6. 4. 2019, 20:30, zlatá hvězda

TŘI SESTRY 
koncert 

 » pondělí 8. 4. 2019, 15:00, měkS

ZASTUPITELSTVO 

 » středa 10. 4. 2019, 17:00, městská knihovna

RENDEZ-VOUS S CESTOVATELEM 
PETREM HEJNOU ST.
tentokráte na téma „bavorsko podél dunaje“.

 » středa 10. 4. 2019, 18:00, zuš Vimperk 

JARNÍ KONCERT
koncert žáků ZUŠ Vimperk

 » čtvrtek 11. 4. 2019, 16:00, měkS

VYHLÁŠENÍ LYžAŘSKÉ SEZONY 
2018/19 SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK 
Velcí i malí vimperští lyžaři hodnotí uplynulou zimní sezonu.

 » čtvrtek 11. 4. 2019, 19:00, kd Cihelna

4TET 2018 
Jiří korn, david uličník, Jiří škorpík, dušan kollár 
koncert, vstupné 590 a 550 Kč

 » sobota 13. 4. 2019, 8:00, měkS 

VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY
V doprovodném programu zazpívají a zatancují děti z ddm, 
zš a mš,  pro děti budou otevřeny tvořivé velikonoční dílny.

 » pátek 19. 4. 2019, 19:00, kavárna Ve Skále

VOJTA VIOLINIST
psychedelic, keltic, ethno-magická fůze nástrojů ze  
3 kontinentů (housle, didgeridoo, buzuki...). 
koncert, vstupné 100 Kč

 » středa 24. 4. 2019, 19:00, kavárna Ve Skále

KAM KRÁČÍ NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA?
přednáší ředitel npš  mgr. pavel hubený. 
beseda, projekce, vstupné dobrovolné

 » středa 24. 4. 2019, 17:00, zuš Vimperk

ABSOLVENTSKý KONCERT 
koncert žáků ze třídy uč. M. Probstové (klarinet, saxofon) 

 » čtvrtek 25. 4. 2019, 17:00, měkS 

žÁDNÉ KVÁKÁNÍ …
beseda na téma kyberšikany (rizika sociálních sítí, her 
a technologií obecně). lektor ing. pavel šmíd, ředitel portus 
prachatice, o. p. s.

 » sobota 27. 4. 2019, 19:00, měkS

ŠLÁGR BUBU OD A DO Z 
novinářka s jedinečným postřehem a vytříbeným smyslem 
pro humor zuzana bubílková přezdívaná bubu spolu 
s moderátorem a glosátorem Vratislavem měchurou Vás 
s humorem provedou nejen politickým děním v České 
republice.  
zábavný politicko-satiristický a hudební pořad, vstupné 140 Kč

 » neděle 28. 4. 2019, 15:30 Cukrárna pod zámkem

DIVADLO HARMONIKA –  
O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI 
z rybníka potokem k řece, řekou k moři, pak až do oblak 
a zpátky. putování za sedmi rusalčími slzičkami ukáže, jak 
vypadá koloběh vody v přírodě.

loutkové představení, vstupné dobrovolné

 » úterý 30. 4. 2019, 19:00, „letňák“

ČARODĚJNICKý REJ
Čarodějnické hrátky, hry, soutěže, lampionový průvod, 
ohňová show, opékání buřtů

kulturní přehled
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KINO ŠUMAVA, sál MěKS
 » úterý 2. 4. 2019, 20:00

IVAN
drama/thriller, Slovinsko, 2017, 97 min 
režie: Janez burger  
Poté, co mladá Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší 
noční můra. Je postavena před kruté rozhodnutí – má kvůli 
muži, kterého miluje, opustit své dítě?

 

 » úterý 9. 4. 2019, 20:00

MONETOVY LEKNÍNY – 
MAGIE VODY A SVĚTLA
dokumentární, itálie, 2018, 90 min 
režie: Giovanni troilo  
Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného 
okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních 
odborníků na Monetovo dílo. 

 » úterý 16. 4. 2019, 20:00

ŠŤASTNý LAZZARO
drama, itálie/švýcarsko/Francie/německo, 2018, 125 min 
režie: alice rohrwacher  
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým 
lidem zdá hloupý. Magický film Alice Rohrwacherové skládá 
působivou poctu klasické kinematografii.

 

 » úterý 23. 4. 2019, 20:00

JE MI JEDNO, žE SE ZAPÍŠEME  
DO DĚJIN JAKO BARBAŘI
drama/komedie, rumunsko/Česko/Francie/bulharsko/ 
německo, 2018, 140 min 
režie: radu Jude   
Velmi černá komedie o recyklaci novodobých dějin sleduje 
přípravy rekonstrukce skutečné události z roku 1941, kdy 
rumunská armáda na východní frontě spáchala etnický masakr 
v okupované Oděse.  

 » úterý 30. 4. 2019, 20:00

MANžELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
dokumentární / Životopisný, Česko, 2019, 91 min 
režie: hana třeštíková  
Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém 
režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. 
Navazuje tak na dílo své matky Heleny, která tento populární 
formát proslavila.

VýSTAVY
 » čtvrtek 4. 4. 2019, 18:00, měkS

VIMPERSKÁ PRIVILEGIA
vernisáž výstavy k výročí povýšení Vimperka na město

 » 21. 3.–21. 4. 2019, kavárna happy Coffee

VýSTAVA STUDENTSKýCH PRACÍ 
FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE 
řešené lokality: hřbitov, letní kino, arboretum, letní areál 
sportů, ulice na výsluní 

 » 23. 4.–31. 5. 2019,  kavárna happy Coffee

SVOBODA 
Výstava obrazů jihočeské malířky zdeňky horelicové 
vystupující pod pseudonymem ziteri.
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Pro rodiče,
prarodiče a všechny,

kdo chtěji rozumět
mladé generaci. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0008585
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i letos Šumavský pivovar  
na Jarní ceně českých sládků uspěl

Jako každý rok i  letos šumavský pivo-
var Vimperk přihlásil svoje piva k soutěži 
a hodnocení na Jarní ceně českých sládků. 
loni získal 2. místo v  kategorii polotma-
vých piv speciálních Vimperský märzen-
bier  14° a  letos to byl Vimperský tmavý 
doppelbock 19° – inocenc, a to v kategorii 
super silných piv speciálních!

Jarní ceny sládků se zúčastňují minipi-
vovary, letošní soutěže se zúčastnilo 152 
minipivovarů s  637 vzorky piv. o  to více 
toto ocenění potěšilo. a  potěšíme jistě 
i vás upozorněním, že právě toto pivo bude 
v dubnu a květnu speciálem na čepu. Vim-
perk si totiž připomene svého patrona sv. 
inocence. Jméno inocenc nese i novější ze 
dvou vimperských zvonů a  právě k  jeho 
požehnání v  roce 2013 bylo pivo poprvé 
uvařeno. a nebojte se: toto pivo je velice 
dobře pitelné a mj. „malé“ obsahuje méně 
alkoholu než „velké“ světlé 11° J !

před ním můžete ochutnat Vimperský 
märzenbier 14°, i loni oceněné pivo, které 

bude na čepu již od konce března. nabídka 
piva světlého, polotmavého a tmavého je 
již standardem.

naše pivnice ve Steinbrenerově ulici 
48/1 ve Vimperku pod městskou věží je 
otevřena vždy v  pátek 17–22 a  v  sobotu 
15–20, ale pozor: o víkendu 12.–13. 4. 2019 
budeme i  my mít dovolenou a  bude za-
vřeno. to ale nic nemění na tom, že piva 
šumavského pivovaru můžete zakoupit 
i v lahvích 1 l, 0,5 l a 0,33 l, a to i během týd-
ne: zazvoňte a pokud je někdo přítomen 
(a většinou bývá), pivo vám rád prodá.

Všechna naše piva jsou nositeli certifika-
ce šumava – originální produkt a věříme, že 
jejich celostátní hodnocení je i podporou 
certifikátu.

Veškeré informace a  novinky o  našich 
pivech, nabídce pivnice a další najdete na 
webových stránkách.

Ivan Hojdar
Šumavský pivovar Vimperk, 

www.sumavskypivovar.cz

Činnost OS Stanislavy Chumanové 
v letech 2008–2019

Charitativní občanské sdružení Stanislavy 
Chumanové vzniklo v  roce 2008 jako pocta 
ženě, která v letech 2002–2007 zastávala funk-
ci starostky města Vimperk. 

zde jsou některé zásadní projekty a aktivity, 
které občanské sdružení Stanislavy Chumano-
vé realizovalo od svého vzniku do loňského 
roku:

V  roce 2009 podpořilo oS na doporučení 
Ski klubu sportovní činnost sportovkyně část-
kou 10  000 kč a  naše invalidní spoluobčany 
částkou 6 000 kč.

V  roce 2010 předalo sdružení nemocnici 
Vimperk do užívání mobilní zvedák eva, kte-
rý velmi ulehčuje práci s imobilními pacienty. 
hodnota zvedáku je 80 000 kč. 3 000 kč jsme 
věnovali na podporu invalidních spoluobčanů.

V roce 2011 předali zástupci našeho sdruže-
ní oblastní charitě Vimperk v pravětíně novou 
pračku, ledničku a mikrovlnnou troubu v hod-
notě 12 000 kč. 

Částkou 10 000 kč jsme přispěli mladé na-
dějné sportovkyni a  invalidním spoluobča-
nům.

V  tomto roce také převzala nemocnice 
ve Vimperku do bezplatného pronájmu od 
našeho sdružení vybavení do tří pokojů pro 
dlouhodobě ležící pacienty. Celková hodnota 
vybavení je 360 000 kč. 

V  roce 2012 jsme přispěli na světlo nad 
operační stůl pro chirurgickou ambulanci 
v  nemocnici Vimperk. Výše příspěvku byla 
19 000 kč. 

V  červenci 2013 předalo naše občanské 

sdružení vimperské veřejnosti areál zdraví ve 
Sklářské ulici v celkové hodnotě 450 000 kč.

V tomto roce pořídilo také speciální sedačku 
do auta pro imobilní aničku v ceně 50 000 kč.

V roce 2014 jsme předali veřejnosti a pře-
devším dětem na sídlišti park nad pekárnou 
v celkové hodnotě 783 000 kč.

oblastní charitě Vimperk jsme zakoupili 
přístroj na měření krve v hodnotě 22 522 kč.

V roce 2015 vybudovalo sdružení vycházko-
vou a naučnou stezku hrabický okruh v hod-
notě 164 000 kč. 

V  tomto roce jsme zakoupili jídelní desky 
pro hospic prachatice v částce 4 975 kč.

V roce 2016 jsme vybavili komunitní cent-
rum ve Sklářské ulici ve Vimperku, které slouží 
jako klubovna pro seniory a spolky. Současně 
jsme i vybavili zázemí pro pečovatelskou služ-
bu. hodnota tohoto projektu je 527 000 kč.

V roce 2016 jsme ve spolupráci s Veronikou 
Spiegelovou zakoupili televizor pro prachatic-
ký hospic v částce 7 568 kč.

V roce 2017 jsme zakoupili pro aničku spe-
ciální vozík v hodnotě 49 271 kč.

Ve stejném roce jsme za 38 500 kč dokoupili 
vybavení pro komunitní centrum pro seniory. 
šlo o velkoplošnou televizi, ledničku a rámo-
vání obrazů.

V roce 2018 jsme zakoupili za 7 165 kč za-
temňovací závěsy včetně příslušenství pro 
ergodílnu v nemocnici Vimperk.

Částkou 36 741 kč jsme přispěli spolku šu-
mava na nohou do veřejné sbírky na zakoupe-
ní pomůcek pro občany s těžkým zdravotním 
postiženým. 

mezi pravidelné každoroční aktivity sdruže-

ní patřilo a nadále bude patřit předávání Ceny 
Stanislavy Chumanové vítězi dětské výtvarné 
soutěže naturVision v rámci stejnojmenného 
filmového festivalu.

tato cena bude hrazena soukromým sub-
jektem.

naše sdružení také přispívalo každoročně 
částkou 5 000 kč na letní tábor pro děti s pa-
tologickými jevy. tato částka byla hrazena 
z výtěžku charitativního bazaru. Veškeré věci 
pro pokračování tohoto bazaru byly předány 
spolku šumava na nohou, který bude tento 
bazar provozovat v budoucnu a výtěžky bude 
používat pro charitativní činnost.

Celkově jsme se nám za 11 let našeho pů-
sobení povedlo uskutečnit akce a odevzdat 
příspěvky v celkové hodnotě 2 640 742 Kč. 

to se nám povedlo jen díky spolupráci 
s  vámi všemi – s  firmami, občany a  spolky. 
když tomu připočteme každoroční podporu 
letního tábora pro děti s patologickými jevy 
a cenu pro vítěze dětské výtvarné soutěže na-
turVision, dostáváme se na konečnou část-
ku ve výši 2 705 742 kč.

a  to je vše, teď už zbývá jenom děkovat 
všem vám, kdo jste se na tom podílel s námi. ať 
jste zástupci zdejších firem, obyvatelé Vimper-
ka a okolí, představitelé místních spolků nebo 
médií. nemůžeme vás všechny jmenovat, ale 
vše o naší činnosti a všech našich dárcích na-
jdete na našem webu www.obcanskesdruze-
nischumanove.estranky.cz a Facebooku.

za všechny naše členy, kteří se během let 
na činnosti oS Stanislavy Chumanové podíleli 
a kteří s vámi rádi spolupracovali, vám děkuje-
me. Členkami a členy našeho spolku v různých 
fázích jeho existence byli Věra Vávrová, Jitka 
bošková, Vlasta komrsková, renata lešková, 
martina malíková, Jaroslava martanová, bo-
humil petrášek, radka podskalská, Valtr Spie-
gel, hana šimková, Vladimír Vácha a zdeněk 
Ženíšek. 

tak ještě jednou, naposled, vám všem děku-
ji s trochou nostalgie a s lítostí, ale s přesvěd-
čením, že budeme dál společně pomáhat těm, 
kteří to potřebují, a  tak rozvíjet naše krásné 
město Vimperk.

Věra Vávrová

Sdružení 
Stanislavy Chumanové
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Lokomotiva řady 704 „Lego“
V posledních letech jste si i na našich tra-

tích mohli všimnout roztomilé barevné ma-
šinky v čele nákladních vlaků, jejíž konstrukce 
opravdu připomíná prvky populární stavebni-
ce. Vězte, že jde o jeden z posledních produktů 
Čkd praha, lokomotivu řady 704.

Ve druhé polovině osmdesátých let bylo 
rozhodnuto o opětovné výrobě dvounápra-
vových lokomotiv, jejichž posledními zástupci 

byly lokomotivy řady t 212.1 (703), jež vyráběly 
do roku 1979 v turčianské strojárne (tS) v mar-
tině na Slovensku. V roce 1988 tak byly v Čkd 
praha dokončeny tři prototypy nové dvouná-
pravové lokomotivy. Sériové dodávky lokomo-
tiv nové řady t 234.0 (704) proběhly v letech 
1989 a 1992. prototypy se staly základem pro 
průmyslové lokomotivy řad t 237.0 (1988) a t 
238.0 (1991). 

Spolehlivé a hospodárné lokomotivy řady 

704 se používají především pro lehkou posu-
novací službu v obvodu dep kolejových vozi-
del i v železničních stanicích. také se uplatnily 
v lehké příměstské osobní dopravě na lokál-
ních tratích a objevují se i v čele manipulačních 
vlaků. 

poměrně moderní lokomotiva řady 704 je 
kapotové konstrukce se sníženými a zúženými 
kapotami a věžovou kabinou strojvedoucího 
s jedním řídicím pultem. lokomotiva je opat-
řena dvěma hnacími dvojkolími s individuální-
mi tlapovými trakčními motory, vedenými kyv-
nými rameny a pružinami, které jsou doplněny 
hydraulickými tlumiči. V zadním představku je 
umístěn spalovací motor 6 z 135 t o výkonu 
250 kW, což je vodou chlazený automobilový 
naftový šestiválec. motor je přeplňován a dis-
ponuje přímým vstřikem paliva. na jeden vá-
lec připadají dva sací a dva výfukové ventily. 
Spalovací motor je spojen s trakčním alterná-
torem, který po usměrnění proudu napájí dva 
trakční motory. 

lokomotiva je vybavena ruční brzdou, sa-
močinnou tlakovou a  přímočinnou brzdou. 
Jako zdroj tlakového vzduchu slouží jeden 
kompresor s  mechanickým pohonem. dva 
hlavní vzduchojemy zavěšené pod koncovými 
částmi rámu mají celkový objem 800 l. loko-
motiva má čtyři brzdové válce. 

Celkem lokomotiva disponuje osmi jízd-
ními stupni řazenými pákovým kontrolérem 
unifikovaného typu. některé lokomotivy jsou 
vybaveny zařízením pro kontrolu bdělosti 
strojvedoucího a od roku 1999 i dálkovým rá-
diovým ovládáním. 

nashledanou u dalších mašinek se těší 

Pavel Reichart

Hodina Země 2019  
opět i ve Vimperku –  zhasne zámek 
i zvonice

Již podeváté v řadě se Vimperk a jeho pa-
mátky zapojí do celosvětové kampaně ho-
dina země 2019. Své nasvícení tak v  sobotu  
30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hodin zhas-
nou dvě vimperské památky – vimperský zá-
mek a městská zvonice na náměstí Svobody. 

hodina země  je každoroční mezinárodní 
akce zavedená Světovým fondem na ochranu 
přírody (WWF). první ročník se konal v  roce 
2007 v Sydney v austrálii, kdy cílem organizá-
torů bylo atraktivním způsobem upozornit na 
změnu klimatu. na hodinu tehdy zhasla světla 
na slavné budově australské opery, do kampa-
ně se zapojily více než 2 miliony lidí. během let 
se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa 
a koná se vždy poslední sobotu v měsíci břez-
nu. od roku 2010 se koná i v České republice.

změna klimatu se dotýká nás všech a k od-
vrácení jejích nejhorších dopadů musíme 
svým dílem přispět všichni. alespoň symbolic-
ky to můžeme udělat právě na hodinu země, 
kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, 
památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrá-

tit nedokážeme. musíme se spojit na úrovni 
jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, 
jak naše domovy ochránit před extrémy poča-
sí a jak snížit emise skleníkových plynů, které 
jsou příčinou změny klimatu.

V loňském roce se do hodiny země v Čes-
ké republice zapojilo celkem 113 obcí, včetně 
16 statutárních měst. zhasla pražská petřínská 

rozhledna, brněnský hrad špilberk či plzeňská 
katedrála sv. bartoloměje, která je nejvyšší 
kostelní věží v Čr. na hodinu dále potemně-
lo 11 památek a konalo se 19 veřejných akcí. 
k akci se přihlásilo 83 firem a podpořily ji i stov-
ky jednotlivců.

Ve Vimperku organizuje akci tradičně zo 
ČSop šumava a měÚ oŽp Vimperk. Více infor-
mací o kampani naleznete na www.veronica.
cz/hodinazeme.

Jakub Hromas
předseda ZO ČSOP Šumava

   ZO ČSOP Šumava

šuMaVskÉ LOKÁLKY 
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Slovíčko faráře
letošní duben má v  církevním kalendáři 

dvě části. V první polovině prožíváme dobu 
postní. při bohoslužbách se používají roucha 
fialové barvy. připomínají nám vážnost a důle-
žitost tohoto období. V polovině měsíce, letos 
v neděli 14., začíná Svatý týden, kdy slavíme 
Velikonoce. tato neděle se nazývá květná 
a  bohoslužby začínají mimo kostel. Žehnají 
se ratolesti, v našich krajích nejčastěji jívové 
větvičky, tzv. kočičky. pak se jde v slavnostním 
průvodu do kostela. tím si připomínáme Je-
žíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma na osla-
vu židovských svátků paschy. V kostele pak se 
čtou pašije, to je evangelijní zpráva o Ježíšově 
ukřižování. V  dalších dnech je potom inten-
zivní příprava na připomínku a slavení veliko-
nočních událostí. Ve čtvrtek, kterému se říká 
zelený, dopoledne slaví biskup se všemi kně-
žími diecéze slavnostní bohoslužbu, při které 
se světí oleje. ty se pak celý rok používají při 
udělování svátostí. Večer je již ve farních kos-
telech slavena připomínka Ježíšovy poslední 
večeře s učedníky. oni si, stejně jako všichni 
židé, připomínali osvobození z egyptského ot-
roctví. při této židovské večeři se zabíjel a jedl 
beránek. ten byl obětí a znamením záchrany 
a  zároveň pokrmem na cestu. Ježíš při této 
večeři učinil veliké gesto služby a lásky, když 
apoštolům umyl nohy. „Stejně tak dělejte i vy, 
služte si vzájemnou láskou,“ to jim dal jako 
příkaz. pak ustanovil, že ne již beránek, ale on 
sám bude tou obětí, která přinese záchranu 
a pravou svobodu života. Sv. pavel to v  listě 
korinťanům popisuje takto: pán Ježíš právě 
tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, 
rozlámal ho a řekl: „toto je moje tělo, které se 
za vás vydává. to čiňte na mou památku.“ po-
dobně vzal po večeři i kalich /s vínem/ a řekl: 
„tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou 
krví. kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou 
památku.“ tím ustanovil to, co církev slaví 
i dnes, to je mše svatá. zelený čtvrtek pak je 

zakončen tichou modlitbou v tzv. getseman-
ské zahradě. Velký pátek je den přísného půstu 
a připomínáme si Ježíšovo odsouzení, mučení 
a ukřižování. Ve Vimperku si to připomínáme 
společnou modlitbou křížové cesty, jejíž 14 
zastavení je v lese za nemocnicí. odpoledne 
pak je pobožnost v kostele, kde opět čteme 
pašije a vzdáváme úctu znamení kříže. den je 
zakončen tichou modlitbou u božího hrobu. 
bílá sobota je dnem ticha. po západu slunce 
začíná Velikonoční vigilie, noční bohoslužba, 

která má čtyři části: slavnost ohně, čtení z bi-
ble, obnova našeho křtu a slavení mše sv. to 
již zaznívá slavnostní aleluja, oslava kristova 
zmrtvýchvstání. Slavit se může celou noc. 
ráno pak je slavnostní bohoslužba, hod boží 
velikonoční, který se nazývá také nedělí všech 
nedělí. Celý týden je vlastně jednou velkou 
nedělí. Velikonoční doba pak trvá 50 dní až 
do slavnosti Seslání ducha svatého. přeji Vám 
všem požehnané Velikonoce. 

p. Jaromír Stehlík, farář ve Vimperku

Jak se žije v Křesanově
Chtěli bychom Vám představit naši ma-

lou vesničku. leží jihozápadně od Vimperka 
a jmenuje se křesanov. naše vesnička se nově 
pyšní opraveným kostelíkem. rádi bychom 
prostřednictvím tohoto článku poděkovali 
všem, kteří se na opravě kostelíku podíleli. 
udělali nám tím radost a velmi si toho vážíme. 
V loňském roce jsme si zde udělali malý kon-
cert –vánoční zpívání koled – a letos bychom 
to chtěli zopakovat. při organizování zpívání 
nám chyběla přípojka na elektřinu, proto jsme 
o ni zažádali prostřednictvím osadního výbo-
ru. doufáme, že do dalšího koncertu už přípoj-
ka bude hotová. V loňském roce nás potěšila 
i rychlost, kterou řešilo město úpravu strání ko-
lem cesty ve směru od Sloupů ke křesanovu. 
Cesta se díky tomu stala přehledná a bezpeč-
ná. na podzim se objevil bohužel další pro-
blém, který dělá cestu do křesanova nebez-
pečnou. propadající se část vozovky v zatáčce 
u rybníka. pokud by město zasáhlo opět tak 
rychle, jako v létě, byli bychom moc rádi. 

křesanov je sice malý, ale v posledních le-
tech se nám rozrůstá. přibývají zde novostavby 

a některé staré domky dostávají novou tvář. 
Vesnička se tím omlazuje a vznikají zde velmi 
dobré sousedské vztahy. od roku 2017 máme 
zažádáno o rozšíření veřejného osvětlení, kte-
ré je v některých částech vesnice opravdu nut-
né doplnit. Vesnice je rozdělena na dvě části 
tmavým úsekem. 

trápí nás, že se nemáme kde scházet, a pro-
to bychom chtěli s pomocí městského úřadu 
upravit náves do původního stavu. Vybudo-

valo by se zde místo vhodné pro setkávání – 
posezení, veřejné ohniště a dětské hřiště. za 
současného stavu to nejde, přesto chceme 
o velikonočních svátcích pořádat, pokud nám 
to počasí dovolí, kuličkyádu. Chtěli bychom 
i  na vesnici žít kulturním životem. nadšení 
a elánu je tu dost, a proto se nám to, s přispě-
ním města, určitě povede. 

Martina Bělíková a Zdeňka Krýchová

Jazykový koutek
pro člověka naší doby není setkání 

s exotickými zvířaty a rostlinami žádnou 
velkou událostí. někdo se možná chystá 
navštívit jejich domovinu v blížícím se čase 
dovolených, jiní zase například navštěvují 
zoo nebo cirkusy. Jedno je ale jisté – exo-
tická zvířata už dnes pozná každé malé 
dítě. naši předci na tom však byli o něco 
hůře. o  vzdálených krajinách slyšeli tak 
maximálně vyprávět a o tom, jak to v nich 
vypadá, pouze fantazírovali. a jak už to tak 
u představ bývá, dopouštěli se mnohých 
chyb. a některé z těchto chyb žijí v našem 
jazyce dodnes.

tak například slovo slon. to se do češtiny 
přejalo z turkotatarského aslan, což je však 
v originále označení pro lva, nikoliv slona 
(jak jistě vědí milovníci letopisů narnie). 
dříve se sice tradovalo, že slon vzniklo ze 
slovesa sloniti, které znamenalo „opírat 
se“ či „zakrývat“. naši předci se totiž do-
mnívali, že sloni spí opřeni o  strom. do 
dnešní češtiny se toto sloveso zachovalo 
v hláskové obměně a pouze ve významu 
„zakrývat“ – clonit. Je od něj odvozeno 
např. slovo slonbidlo, které tedy nemá se 

slonem nic společného. označuje člověka 
tak velkého, že by zaclonil i bidlo. 

dalším příkladem neznalosti našich 
předků je např. velbloud. lidový výklad 
tohoto slova má za to, že vzniklo spojením 
slov velký a bloudit. Ve skutečnosti je toto 
označení do češtiny přejato z  gótského 
ulbandus. a to má původ v latinském ele-
phantus, čili „slon“. Ještě ve staročeských 
cestopisech se objevuje slovo velbúd právě 
ve významu „slon“.

některé další názvy exotických zvířat 
čeština vůbec neměla až do 1. poloviny 19. 
století. změnil to až Jan Svatopluk presl, 
jeden ze zakladatelů české odborné termi-
nologie právě například v oblasti zoologie. 
Jeho výtvorem je slovo hroch. Jak ke slovu 
přišel, není zcela jisté, ale zřejmě se jedná 
o  odvozeninu z  dříve užívaného slovesa 
hrochati – „chrochtat“. dalším jeho výmy-
slem je klokan, zřejmě odvozené ze slova 
skokan.

Jak je vidět, cesty českých slov jsou čas-
to nevyzpytatelné a velmi těžko zmapova-
telné. a to nejen těch, které označují jevy 
pro Čechy exotické. zajímavý původ mají 
i mnohá označení typicky českých zvířat. 
to už si ale necháme na příště.

 Adéla Jiříková
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Spolek na ochranu šumavské přírody
V posledních několika číslech Vimperských novin se představili zástupci spolků kulturních, občansky 

angažovaných a sportovních. Tentokráte si v rozhovoru posvítíme na jeden z místních spolků, které 
se věnují ochraně přírody. Povídali jsme si s panem Dušanem Žampachem, předsedou Spolku na 
ochranu šumavské přírody.

Kdy došlo k založení spolku?
Spolek vznikl v  roce 1991 transformací 

tehdejší zo ČSop, založené už roku 1981 při 
Správě tehdejší Chko šumava. po „sametové 
revoluci“ pražské ústředí nemělo vůli a asi ani 
schopnost se reformovat, a tak jsme se pod ve-
dením tehdejšího předsedy Františka kadocha 
osamostatnili a přejmenovali.

Kolik členů v současnosti spolek má? A co 
vlastně obnáší takové členství?

Členská základna pomalu ubývá. Ještě před 
pár lety nás bylo 56, dnes už jen 42 členů. a jen 
sedm členů je v předdůchodovém věku. to je 
v současnosti asi největší problém. už si hodně 
rozmýšlíme například vícedenní autobusové 
exkurze i  náročnější hospodářskou činnost. 
teoreticky jsou našimi členy ještě členové 
partnerského německého spolku arGe na-
herholung mallersdorf-pfaffenberg z okresu 
Straubing, kterých je aktuálně 48. 

Členem se může stát kdokoliv, kdo má zá-
jem. Stačí kontaktovat kohokoliv ze spolku 
a ten zprostředkuje spojení na mě nebo hos-
podářku spolku. povinností člena je pouze vy-
plnit přihlášku (která musí být přijata členskou 
schůzí), zaplatit roční příspěvek a dodržovat 
zákaz pomlouvání předsedy spolku na veřej-
nosti, jak někdy žertem dodávám. 

Co všechno Spolek na ochranu šumavské 
přírody dělá?

naše aktivity, respektive plán práce spolku, 
je možné dohledat na webových stránkách 
města. zabýváme se činnostmi souvisejícími 
s ochranou přírody v regionu. Jednou z mno-
haletých činností spolku je údržba naučné 
stezky Sudslavický okruh, kterou zajišťujeme 
spolu se zo ČSop šumava. Veřejnost tradičně 
zveme na sobotní vycházky. ty pořádáme čty-
řikrát ročně. buď se vychází pěšky, nebo se po-
užívá veřejná doprava. Účast bývá 5–15 osob. 
Skupinu vedu většinou já osobně a  jen výji-
mečně jiný člen spolku. zvlášť oblíbené jsou 
říjnové vycházky s  podtitulem „úklid šuma-
vy“, které vede naše bývalá členka mgr. dana 
zývalová z kvildy. naše sobotní vycházky sice 
trochu suplují činnost klubu českých turistů, 
který ve městě chybí, ale na zakládání dalšího 
spolku už nemám kapacitu ale vidíte, že pro-
stor pro další spolkovou činnost ve Vimperku 
je. kČt dobře funguje třeba v  prachaticích 
a Volarech. Jednou ročně jezdíme na odbor-
né exkurze. těch se může účastnit v případě 
volné kapacity i veřejnost. 

letos plánujeme uspořádat už 21. ročník 
„Česko-bavorských ekorozhovorů“. Jedná se 
zpravidla o dvě odborné přednášky, vztahující 
se nějakým způsobem k životnímu prostředí. 

obě přednášky jsou simultánně tlumočené do 
druhého jazyka a zakončené diskuzí, doplně-
né odpolední terénní vycházkou.

mám za to, že samostatnou výraznou udá-
lostí bývají členské a výroční schůze spolku, 
protože se většinou daří doplnit je promítáním 
různých pásem člena našeho Spolku a známé-
ho fotografa a cestovatele Vládi hoška. 

Plánujete do budoucna nějak rozšířit zá-
běr činností spolku?

neustále se zabýváme myšlenkou na provo-
zování hospodářské činnosti, ale v současnosti 
k tomu nevidím potenciál. pokud by se našel 
někdo, kdo by byl schopen organizovat a rea-
lizovat další aktivity, určitě bychom to přivítali.

Vy sám jste členem ještě polku Zlatá stez-
ka. Čím se zabývá tento spolek?

Spolek hlavně podporuje přeshraniční sty-
ky a spolupráci se sousedním okresem v ba-
vorsku. Členy je také několik německých ob-
čanů. zástupci spolku se zúčastňují některých 
přeshraničních akcí. nejméně jednou ročně 
pořádá spolek pro své členy jednodenní od-
bornou exkurzi do zajímavých lokalit, střídavě 
do obou sousedících příhraničních regionů. 
osobně pokládám za nejdůležitější, že spolek 
pomáhá odstraňovat předsudky, které se ještě 
občas na obou stranách hranice vyskytují.

podrobný soupis našich aktivit lze nalézt 
opět na stránkách města.

Nejenže jste aktivní, co se spolkové čin-
nosti týká, ale všimla jsem si, že jste i pravi-
delným návštěvníkem všemožných kultur-
ních a vzdělávacích akcí. Myslíte si, že je ve 
Vimperku dostatečné kulturní vyžití?

pan pulkrábek nasadil v posledních letech 
ohledně organizace kultury ve městě vysokou 
laťku a veřejnost bude určitě kriticky sledovat, 
jestli se tato úroveň po změnách nesnižuje. 
ostatně kritičnost ve vztahu ke kultuře vim-
perské veřejnosti už dlouho nechybí. důležité 
ale bude zaměřit se na změny v kulturním dění 
v budoucnu. Jistě bude třeba zacílit skladbu 
programu více na ekonomicky aktivní část ob-
čanů a návštěvníků města, včetně jejich dětí. 
Všeobecnou spokojenost v této oblasti nelze 
čekat, protože „není na světě člověk ten…“. 
a taky dokud je člověk nespokojený, tak žije. 
tak žijme! 

Adéla Jiříková

Majáles Vimperk 2019 – co bude nového?
další ročník majálesu Vimperk se nezadrži-

telně blíží a jak už je naším dobrým zvykem, 
snažíme se každý rok celou akci posouvat 
organizačně o kus dál. a  také na letošní rok 
chystáme hned několik novinek!

zřejmě tou vizuálně nejvýraznější bude 
umístění led obrazovky hned vedle pódia 
v bývalém letním kině. kromě dění přímo na 
pódiu tam plánujeme promítat fotky ze soci-
ální sítě instagram a také z fotokoutku. další 
změnou bude také rozmístění barů v areálu. 
plánujeme zde mít hned několik barů a  vý-
čepů, abychom předešli řadám ve večerních 
hodinách, kdy je v areálu nejvíce návštěvníků. 

Co se naopak nemění, je již tradiční spojení 
s firmou rohde & Schwarz, která se také v tom-
to roce stala generálním partnerem celého 
majálesu. „k měsíci květnu už neodmyslitelně 
patří majáles. Jsme rádi, že můžeme podpo-

řit mezigenerační setkání obyvatel zdejšího 
regionu a věříme, že si všichni návštěvníci vy-
berou z široké programové nabídky. podobné 
aktivity ukazují, že život ve zdejším regionu je 
pestrý. každoročně rostoucí počet návštěvní-
ků dokazuje oblíbenost této akce,“ řekl milan 
Černý, vedoucí personálního oddělení společ-
nosti rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

předprodejové vstupenky za 300 kč jsou 
stále k dostání v měkS Vimperk, v hotelu zlatá 
hvězda nebo online v síti Goout.net. přejeme 
pěkný začátek jara a těšíme se 18. května na 
viděnou!

Michal Pluščenko
MISSION Vimperk, z. s.

Dušan Žampach se narodil v roce 1951 v Praze, od září 
1961 žil ve Čkyni. Vystudoval SPŠ dopravní a  spojovou 
v  Plzni. Bydlel postupně v  Plzni, na Kvildě, ve Čkyni a  ve 
Strakonicích. V roce 1971 nastoupil k Celní správě, zejmé-
na proto, aby dostal pro svou rodinu byt. To se mu v témže 
roce povedlo, od té doby bydlí trvale ve Vimperku. Od roku 
1992 působil jako ředitel Celního úřadu Strážný. Dří-
ve dobrovolný strážce CHKO Šumava, dnes předseda 
Spolku na ochranu šumavské přírody, místopřed-
seda Spolku Zlatá stezka, člen Spolku Grainetští 
soumaři, certifikovaný (příležitostný) průvodce 
Šumavou a Bavorským lesem. Je rozvedený, má 
3 děti a 3 vnoučata. 
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Představujeme nového ředitele Měks

na tomto místě bylo v posledních několika číslech zvykem představovat nově i opě-
tovně zvolené zastupitele. Jelikož redakce Vn neobdržela do uzávěrky tohoto čísla od 
žádného dalšího zastupitele odpovědi na otázky, je tato rubrika pro tentokrát zrušena.

naštěstí je ve Vimperku stále koho představovat. Velkou změnou pro Vimperk je odchod 
Jaroslava pulkrábka z pozice ředitele měkSu a obsazení této pozice tomášem Jiřičkou. 
a právě s ním jsme si povídali o tom, jak vnímá kulturu ve Vimperku a co plánuje za novinky.

S jakými zkušenostmi jsi do nové funkce 
ředitele MěKSu nastoupil?

do měkS Vimperk se vracím po 18 letech, 
takže to pro mne není úplně nové prostředí. 
V  té době jsem byl v  týmu s  karlem Crhou 
a tehdy ještě jeho ženou hankou. kulturák se 
nově otevíral po rekonstrukci z klasického kina 
a už tehdy jsme říkali, že to nebyla dobrá vol-
ba, udělat tzv. multifunkční sál. a čas nám dává 
za pravdu. když jsem odcházel z kulturáku, tak 
místo mne nastupoval Jarda pulkrábek a teď 
jsme si to prohodili (smích).

Jinak aktivně jsem se v kultuře pohyboval 
už před mým angažmá v měkS, tehdy to byla 
nadace Světlonoš. dělali jsme týdenní festi-
val „arkády“ a pak ještě šumava v tichu. ale 
to bylo v době, kdy se ve Vimperku vůbec nic 
nedělo a  parta kolem nadace byla stejného 
ražení, takže jsme si zvali interprety a divadla, 
které jsme sami chtěli vidět.

po mém odchodu z měkS jsem měl potře-
bu jít do většího města a naskytla se možnost 
v  Českých budějovicích, a  to v  kině kotva 
a v letním kině háječek , kde jsem byl přes pro-
vozního, promítače, grafika či fotografa, prostě 
co bylo potřeba. a pak zase zpět do Vimperka 
na Správu np šumava.

Jak hodnotíš současný stav kulturního 
dění ve Vimperku?

Je vidět spousta dobře odvedené práce, ale 
když se podívám na celkové dění z nadhledu, 
tak se jednotlivé aktivity tříští, chybí společ-
ná linka, pojítko, příběh. Jsme přece jen malé 
město na to, aby si každý hrál jen na svém pí-
sečku.

Snadno se to říká, ale ta realizace je těžká – 
prostě musí být ta správná výzva a i doba. Je to 
o práci s lidmi, najít společnou řeč, neznamená 
to, že hned zítra si padneme kolem krku a bu-
deme nerozluční přátelé. 

Jde o to, abychom si uvědomili, že pro nás 
všechny je důležité pečovat a rozvíjet kultur-
ní povědomí, bez kterého se začíná vytrácet 
kvalita života ve městě, společenský a kulturní 
život, prostě by tady byla jen velkokapacitní 
noclehárna.

Čemu říkáš kulturní povědomí?
Je to uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování 

myšlenek, zážitků a emocí různými formami – 
hudba, divadlo, literatura, film, fotografie... 
pro kulturní dění je důležité nejen vlastní styl, 
program a náplň, ale také prostředí, ve kterém 
se konkrétní program odehrává. Vhodná vol-
ba prostředí má svou nezpochybnitelnou roli 
nejen v předávání všech rovin programu, ale 
také výrazně ovlivňuje návštěvnost. 

Což je u nás v kulturáku otázka židlí, ať kou-
píme sebelepší židli, tak to pořád bude „jen“ 
židle a  sedět dvě hodiny bez hnutí na židli 
prostě moc dobře nejde.

V čem bys na minulé vedení rád navázal 
a co naopak plánuješ za změny?

tak jak jsem už říkal, bylo zde odvedeno 
spousta dobré práce a je opravdu na co nava-
zovat – šumava litera, kašpárek, mezi pivova-
ry... Co se týče změn, spíš bych to nazval dopl-
něním. rád bych víc rozjel něco jako tematické 
bloky, přehlídky, festivaly. např. ekofilm, Jeden 
svět – projekce filmů s  besedou k  tématu. 
a tyto bloky, festivaly dostat i do škol, protože 
tady nemáme vůbec podchyceného mladé-
ho diváka. takže to je další výzva – do-
stat mládež do kina.

tady bohužel narážím 
asi zatím na největší bo-
lest ve Vimperku, a to je absence 
plné digitalizace kina. V současnosti jsme v tzv. 
e-cinema. Jak se dostat na plnou digitalizaci? 
V tuto chvíli pracujeme s dvěma scénáři. Jeden 
je, že najdeme nový prostor pro klasické kino 
a menší divadelní scénu cca 100 míst s elevací 
a současný sál necháme v současných dispo-
zicích, ale s nutnými úpravami – od roku 1998 
se nijak neupravoval a už začíná být technicky 
nedostačující.

druhý scénář je, že ze současného sálu opět 
vytvoříme kinosál a divadelní scénou s kapa-
citou cca 180 osob, ale za cenu, že nebude 
parket. teď je před námi spousta otázek a ne 
mnoho odpovědí, hledáme inspiraci v okol-
ních městech, diskutujeme s  provozovateli 
starých i zrekonstruovaných sálů a snažíme se 
najít odpovědi.

Do funkce jsi částečně nastoupil v únoru, 
„na vostro“ v březnu – jaké byly tvoje první 
kroky ve funkci ředitele?

bohužel papíry a zase papíry, změna statu-
tára znamená nahlásit to všude možně – a stej-
ně na nějakou instituci zapomenete.

dalším krokem bylo poznat tým, který se 
o měkS stará. tady došlo ke změně – pozice 
provozní je změněna, paní miroslava höhne-
ová u nás posledním březnem končí. novým 
členem týmu bude od května petr moravec, 
a to na pozici samostatného kulturního refe-
renta.

V čem vidíš největší sílu a naopak největší 
slabinu Vimperka?

tak asi tou největší silou je silné kulturní 

podhoubí, máme tady poměrně dost spolků 
a subjektů, které tvoří nebo organizují kulturní 
a společenské akce. na druhou stranu to také 
může být i kontraproduktivní a nepřehledné, 
když o sobě nebudeme vědět, nebudeme se 
navzájem respektovat a nebudeme spolu ho-
vořit. další místo, kde máme ve Vimperku re-
zervu, je propagace. myslím tím hlavně společ-
ná propagace, protože návštěvníka kulturního 
pořadu ve své podstatě nezajímá, kdo to zajis-
til, ale jak. a hlavně se o tom musí dozvědět.

proto postupně přetváříme např. Fb profil 
a stránky měkS na kultura Vimperk, kde bu-
dou téměř všechny akce pořádané ve Vim-
perku – tedy ty, o kterých se dovíme. dále pro 
organizátory kulturních akcí připravujeme 
společný pracovní kalendář, ve kterém budou 
moct plánovat své akce tak, aby se nekřížily.

Děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří!
Adéla Jiříková

Tomáš Jiřička se narodil v roce 1974 ve Vimperku, v současnosti žije v Bošicích. Vy-
studoval střední odborné učiliště polygrafické – obor reprodukční grafik. Jeho velkou 
zálibou je fotografie, která ho provází už od základní školy. O kulturní dění ve Vimperku 
se zajímá od roku 1993, kdy je jedním ze zakládajících členů nadace Světlonoš, která 
pořádala kulturní akce nejen v zahradách Vimperského zámku – arkádách. V roce 2008 
se pracovně vrací do Vimperka na Správu NP Šumava, kde působil do 28. 2. 2019 jako 
zástupce velitele sdružených jednotek JPO SDH  Správa NP Šumava obec Prášily, obec 
Modrava a obec Stožec. Je ženatý a má jedno dítě.

24  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  růZnÉ • 4/2019

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

marie Vozdecká
petr havel
eva kopencová
Jana Spirková
irena pelešková
Jaroslav mach
marie nikodemová
pavla Grulichová
ladislav nový
květoslava taliánová
anna Janoušková
ludmila Fialová

BLAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
 kteří oslavili jubilea  
v březnu  2019

Město Vimperk přeje touto cestou  
oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Memoriál
V sobotu 27. 4. 2019 se koná ve Vimperku 

9. ročník memoriálu Jana „heny“ Vaňka. Sraz 
chůdařů, nechůdařů a přátel je u starých tis-
káren ve 14:45. Za CHKV Josef F. Jiroušek

Poděkování  
za záchranu života

děkujeme panu rostislavu Váchovi za oka-
mžitou pomoc a záchranu života panu rudol-
fu Chalašovi ml. při srdeční zástavě. Srdečně 
také děkujeme celému týmu paní doktorky 
kučerové z  rzS a  letecké záchranné službě 
týmu pana doktora Choca. patří Vám naše 
velké děkuji za pomoc, přístup a ochotu. díky 
Vám všem zbytečně nevyhasl život. Vám všem 
patří naše velké poděkování. 

S úctou manželé Chalašovi

Rendez-vous v knihovně
měk Vimperk – oddělení pro dospělé – po-

řádá ve středu 10. 4. 2019 v 17.00 hodin v čítár-
ně knihovny dostaveníčko s panem Petrem 
Hejnou starším, který nás vezme za hranice 

naší země i všedních dnů v putování Bavors-
kem – podél Dunaje.

přijďte na toulavou podvečerní besedu!!!
děkujeme.

Knihovnice

BAZAR VYŘAZENÝCH

KNIH PRO DOSPĚLÉ

1.-4.4.2019

denně

10.00-11.30 
12.30-16.00

Blíží se sice jaro,
ale na dobrou knihu

je správný čas vždycky!

  MO STP Vimperk

Akce MO STP Vimperk
6. 4. turnaj tří měst v bowlingu ve Volarech
13. 4. hydroterapie Waldkirchen
30. 4. Vycházka „hrabický okruh“ (podle po-

časí), začátek ve 14h na sídlišti od potužníka
od dubna do října bude každé úterý v mě-

síci cvičení na hřišti pro seniory od 14 do 16 h.

11. 5. hydroterapie Waldkirchen
19. 5. plavba lodí z pasova do lince. odjezd 

bude oznámen ve skříňce u knihovny.
kdo nemá ještě přihlášky na zájezdy, může 

si je vyzvednout 3. 4. od 9 do 11 h v komunit-
ním centru u pí bendové.

Za výbor V. Zwettlerová

Městská knihovna

Kurz agility – 
kynologický klub 
Vimperk

V  měsíci dubnu se na našem kyno-
logickém cvičišti nově koná kurz agili-
ty pro začátečníky. V případě zájmu je 
nutné se telefonicky nahlásit u terezy 
Vacíkové, tel. 728 520 303. Stále probíha-
jí kurzy poslušnosti a obran. informace 
o nich lze získat u magdy Voldřichové, 
tel. 723 940 941.

Všechny zájemce o výcvik zveme do 
našich řad.

Jaroslava Lukešová
Kynologický klub

Vimperk

25  



tel. 388 402 264  sPort • 4/2019

Šumavský skimaraton proběhl za ideálních podmínek
ideální sněhové podmínky, velmi dob-

ře upravené běžecké stopy, příznivé počasí 
s  teplotou mínus 2 stupně Celsia a  početná 
divácká kulisa provázely 34. ročník šumavské-
ho skimaratonu, který na tratích v okolí kvildy 
za účasti více jak čtrnácti set lyžařů z šestnácti 
zemí pořádal 23. – 24.února Fischer Ski klub 
šumava Vimperk. zajímavostí bylo, že mezi 
startujícími byli lyžaři z  austrálie a  brazílie. 
V  sobotu 23. února, kdy se běželo volnou 
technikou, byly na programu dětské závody 
na 1–5 km, „šumavská pohoda“ na 8 km a ma-
raton na 46 a 23 km. V závodě na 46 km zvítězil 
lukáš kristejn, rossignol racing team. V kate-
gorii žen andrea klementová, Vltava Fund Ski 
team. na „třiadvacítce“ se z vítězství radovali 
tomáš kalivoda a adéla nováková, oba Fischer 
Ski klub šumava Vimperk. V neděli se do bílé 
stopy vydali klasici na 45 a 23 km. V hlavním 
závodě 34. ročníku na 45 km zvítězil tomáš 

kalivoda z pořádajícího oddílu a navázal tak 
na sobotní úspěch ve volné technice na 23 km, 
v kategorii žen anna kožíšková, Salomon-ato-
mic mercedes-benz. trať 23 km uběhl nejrych-
leji německý lyžař thomas Freimuth, Skimara-

ton team, v ženách kamila knopová, rossignol 
racing team. Součástí maratonu na 45 km byl 
závod tříčlenných týmů, ve kterém zvítězili 
Žižkovský tygři.

Jaroslav Pomezný 

Ohlédnutí za Mistrovstvím světa ve snowboardingu 2019, utah, usa

začátkem února se v  americkém utahu 
v Solitude konalo mistrovství světa ve snow-
boardingu.

V disciplíně snowboardcross se ho zúčast-
nili i dva absolventi vimperského sportovního 
gymnázia – radek Vintr a matouš koudelka. 
i když samotný závod neproběhl podle před-
stav a  očekávání závodníků, tak již účast na 
této vrcholné akci, konající se co dva roky, 
je velkým úspěchem. radek Vintr nakonec 
skončil, i s nalomeným zápěstím, na 44. místě 
a matouš koudelka, který patřil k nejmladším 
závodníkům, obsadil 45. místo. na oba vim-
perské snowboardcrossaře v této sezóně ještě 
čekají závody na světové univerziádě v kras-
nojarsku, závody Světového a evropského po-
háru a matouše koudelku i mistrovství světa 
juniorů v rogle ve Slovinsku.

nedílnou součástí úspěchu těchto jezdců 
je i podpora ze strany Czech Snowboardcross 

teamu, tJ dukly a  samozřejmě mateřského 
klubu Snowriders Vimperk.

Luděk Filip

ČP ve snowboardcrossu Boží Dar 23.–24. 2. 2019
V  rámci Českého poháru ve snowboard-

crossu proběhly o víkendu na božím daru FiS 
závody s kompletní účastí české snowboard-
crossové špičky včetně olympijské vítězky evy 
Samkové a olympioniků Jana kubičíka a Ven-
duly hopjákové.

Vimperský snowboardcross zde opět bo-
doval a v mužích v sobotním závodu dosáhl 
na nejvyšší stupínek matouš koudelka, který 
si v nedělním závodě s olympionikem Janem 
kubičíkem vyměnil místo na stupni vítězů 
a bral stříbro.

avšak i ostatní závodníci dělali čest svému 
mateřskému klubu Sk Snowriders Vimperk.

Sobota 23. 2. 2019
muži – 1. matouš koudelka, 4. radek Vintr, 

8. Jan Formánek
Ženy – 6. Sára Veselková
Neděle 24. 2. 2019
muži – 2. matouš koudelka, 4. michal hanko, 

6. radek Vintr, 10. Jan Formánek
Ženy – 5. Sára Veselková

Magda Koudelková
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Prodej slepiček
 Červený Hrádek  prodává slepičky  našeho chovu  

typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách   
a  slepičky Green Shell-typu Araukana.  

Stáří 14- 19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.  
Prodej:  23. dubna  a   24. května  2019   

Vimperk  –  autobus. nádraží –  15.25  hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00-16.00hod,
 tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

• hledám malý pozemek poblíž lesa nebo volné přírody. ke koupi, nebo 
k pronájmu. inženýrské sítě výhodou. nabídku prosím zašlete na: ha-
drava@kmp.cz

• policie České republiky územní odbor krajského ředitelství policie Ji-
hočeského kraje prachatice přijímá i nadále nové policisty do služeb-
ního poměru. nástupní plat 24 220 kč, po roce pak 29 540 kč, náboro-
vý 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

• koupím starší pohlednice, knihy, obrazy a  starožitnosti.  
tel.: 721 866 006

domácí fotbalové zápasy
St 3. 4. 16.30 Vimperk C - lhenice op ml. př. C
St 3. 4. 16.30 Vimperk b - Strunkovice op ml. př. b
St 3. 4. 16.30 Vimperk b - netolice b op žáci b
So 6. 4. 10.00 a 11.45 Vimperk - Strakonice kp žáci
So 6. 4. 15.00 Vimperk - lažiště i. a muži
ne 7. 4. 10.00 a 12.15 Vimperk - hradiště/písek kp dorost
St 10. 4. 16.30 Vimperk C - Vimperk b op ml. př.
So 13. 4. 10.00 a 11.45 Vimperk - blatná kp žáci
So 13. 4. 13.00 Vimperk b - Volary op st. př. b
So 13. 4. 15.00 Vimperk - trhové Sviny i. a muži
ne 14. 4. 10.00 a 12.15 Vimperk - lomnice/ševětín kp dorost

řádková inzerce

Vimperské noviny vydává město Vimperk • Měsíčník • Periodický tisk územního samosprávného celku města Vimperk •  Redakční rada: Mgr. Adéla Jiříková – šéfredaktor, Karel Beránek, La-
dislav Marek, Tomáš Jiřička, Jan Viener •   Grafické zpracování: Jan Viener • Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků • Tiskne S-TISK Vimperk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: 
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 8, 385 01 Vimperk, tel.: 388 402 264, e-mail: vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz • Fakturace: MěKS Vimperk, Johnova 226, 385 01  
Vimperk, tel.: 388 413 800, beckova@meks-vimperk.com • Předem nevyžádané příspěvky se nevracejí • Za původnost a obsahovou správnost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo ve Vimperku dne 
28. 3. 2019 • Reg. číslo: MK ČR E 12491. Uzávěrka dalšího čísla 23. 4. 2019 v 15.00 hodin.  • Neotištěné příspěvky najdete na www.vimperk.cz. 

St 17. 4. 17.00 Vimperk b - prachatice b op ml. př. b
St 17. 4. 17.00 Vimperk C - Strunkovice op ml. př. C
St 17. 4. 17.00 Vimperk b - Stachy/zdíkov op žáci b
So 20. 4. 10.00 a 11.45 Vimperk - loko Čb kp žáci
So 20. 4. 13.00 Vimperk b - zdíkov/Stachy op st. př. b
ne 21. 4. 10.00 a 12.15 Vimperk - meteor tábor kp dorost
St 24. 4. 17.00 Vimperk C - prachatice b op ml. př. C
St 24. 4. 17.00 Vimperk b - Čkyně op ml. př. b
So 27. 4. 10.00 a 11.45 Vimperk - kaplice kp žáci
So 27. 4. 15.00 Vimperk - prachatice i. a muži
ne 28. 4. 10.00 a 12.15 Vimperk - prachatice kp dorost

Kadeřnictví DUO
Hledáme kadeřnici 

do našeho kolektivu.
Pro více informací volejte 

na tel.: 388 414 818  
nebo osobně v kadeřnictví.

karla Weisse 503, 38501 Vimperk
   

Uzávěrka dalšího čísla bude:
23. dubna 2019
v 15.00 hodin
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Jsme součástí nadnárodní skupiny Aptargroup a  působíme 
na  trhu již více než 25 let. Zaměstnáváme na  tři sta 
zaměstnanců různých profesí a řadíme se mezi perspektivní 
a stabilní zaměstnavatele Jihočeského kraje.

Zaměřujeme se především na  výrobu šroubových uzávěrů 
a  uzávěrových systémů z  umělých hmot pro péči o  tělo, 
domácnost, nápoje a potraviny.

NABÍZÍME ŘADU BENEFITŮ VČETNĚ 
NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU.

Budeme rádi, pokud se i Ty staneš součástí 
naší společnosti.

Aptar Čkyně s.r.o.
Čkyně 299,
384 81 Čkyně

Ing. Natálie Turková, tel.: 388 405 109, 
natalie.turkova@aptar.com

Náborový příspěvek 10 000 Kč

Aktuálně obsAzujeme následující pozice:

•	 Seřizovač	vstřikovacích	lisů	a	montážních	strojů
•	 Opravář	a	údržbář	vstřikovacích	lisů
•	 Operátor	výroby
•	 Finanční	účetní
•	 Obráběč	kovů
•	 Opravář	forem
•	 Řidič

Malíř – lakýrník

• malířské práce
• lakýrnické práce

• zateplování budov
• úprava bytových jader 

(umakartových)
• drobné zednické práce

• nátěry fasád

Josef kůs
603 828 046

e-mail: ferro520@seznam.cz
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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

30  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  inZerce • 4/2019

Ze života

Již po páté uspořádala firma Rohde & Schwarz 
a Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk 
soutěž s názvem RSG, jejímž cílem je 
vzbudit mezi žáky zájem o vědu a techniku. 
Do letošního ročníku se zapojilo 8 základních 
škol z Vimperka a okolí.

Finálové kolo soutěže se uskutečnilo 
28. února v místním kulturním středisku. 
Své síly změřily tříčlenné týmy ze Základní 
školy T. G. Masaryka a Základní školy 
Smetanova ve Vimperku, Základní školy 
Čkyně, Zdíkov, Stachy, Šumavské Hoštice, 
Husinec a Vlachovo Březí. Žáci museli 
prokázat nejen znalosti v záludných početních 
úlohách a matematicko-fyzikálním kvízu, 
ale i bystrost, taktiku a týmového ducha. 
V neposlední řadě pro ně byla připravena 
i sportovní disciplína a chybět nemohlo ani 
zapojování elektrických obvodů. 

Motivace pro studenty byla obrovská. 
Hlavní odměnou pro vítěze byl již tradičně 
poukaz na třídenní zájezd do Světa techniky 
v Ostravě. Po napínavém boji zlatou příručku 
vybojovali zástupci Základní školy Smetanova 
Vimperk. Do Ostravy se společně se 
zástupcem firmy Rohde & Schwarz vydají 
koncem května.

Druhý skončil tým ze Základní školy 
a mateřské školy Mistra Jana Husa v Husinci, 
třetí místo obsadili žáci ze Základní školy, 
základní umělecké školy a mateřské školy 
Stachy. Nejlepším řešitelem prvního kola 
soutěže, které probíhalo online, se stal Jan 
Kytlica ze Základní školy a mateřské školy 
Čkyně. Všichni účastníci obdrželi diplomy, 
pamětní trička a další malé dary.

www.vimperk.rohde-schwarz.com

žáci 8. a 9. tříd základních škol se utkali 
v matematicko-fyzikální soutěži RSG
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