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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

 5 květen
2019

Vimperský máj 
nabízí program 
pro celou rodinu

rOZHOVOr
O aktivitách spolku  
Vimperk žije!  
s jitkou kabourkovou  20 23

jak je tO 
s baZénem?
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Květnové zamyšlení
každoročně si počátkem května připomíná-

me konec druhé světové války. přesto, že se 
zdá dlouhá doba od ukončení bojů, jsou stále 
mezi námi ti, kteří tuto válku prožili a přežili. 
Dnešní dobu vnímáme jako samozřejmost 
a to, co se událo za druhé světové války, vní-
máme jako něco, co se nebude opakovat. kdo 
z nás si připustí myšlenku, že bychom v dneš-
ní době v našem městě prožívali válku? mladí 
muži, otcové od rodin a synové by odešli na 
frontu. Lidská sídla by byla pobořená a kaž-
dodenní starostí by bylo přežít. tato úvaha se 
může zdát nadnesená a  nereálná, ale každý 
den jsme prostřednictvím sdělovacích pro-
středků svědky válečného běsnění na naší 
planetě. některé země již mnoho let prožívají 
válečné napětí. může se zdát, že od našeho 
domova je takové dění daleko, protože žijeme 
v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. ale vše 
je pouhé zdání.

V poslední době velmi často vidíme v tele-
vizích či na internetu následky teroristických 

útoků na domácí obyvatelstvo či turisty ve 
jménu víry či ve jménu „svobody“. ale není 
skutečným důvodem to, aby skupina vyvole-
ných získala moc a majetek? Získala vládu nad 
ostatními bez pravidel a s vlastními zákony? 
nikdy bychom neměli tolerovat násilí a přestat 
být ostražití k dění kolem nás. neměli bychom 
zapomenout na osobní prožitky všech, kteří 
válku přežili. Žijeme v blahobytu, můžeme si 
dopřát vše, co pro život potřebujeme. někdo 
více, jiný méně, ale hladem nikdo neumírá. 
máme kvalitní zdravotní péči, životní jistoty, 
možnosti volného pohybu, svobody a myšle-
ní. jsme bohatí lidé. Važme si toho a udělejme 
vše pro to, aby další generace měly minimál-
ně stejné podmínky a jistoty jako my. to bude 
nejlepším uctěním památky všech padlých 
a  umučených lidských obětí druhé světové 
války. Vykoupily náš mír a pokoj tím nejcen-
nějším, co měly. svým životem.

Jaroslava Martanová
starostka města

Kruhový objezd Fišerka 

Vzhledem k  dopravní situaci došlo 
k úpravě a doplnění přechodného do-
pravního značení po dobu realizace  
1. etapy stavby kruhového objezdu  
Fišerka. Přikázaný směr výjezdu z par-
koviště u  Jednoty je zrušen a  je zde 
značka STOP, která je dočasně i na vý-
jezdu od čerpací stanice.

Zdravé město Vimperk – 
Světový den bez tabáku

Vimperk se připojil k  Národní síti 
Zdravých měst ČR. Coby Zdravé město 
se Vimperk 31. května zapojí do me-
zinárodní kampaně Světový den bez 
tabáku. Program, v němž si přijdou na 
své malí i velcí, bude zveřejněn na webu  
a Facebooku města. 



tel. 388 402 264 FotoKroniKa • 5/2019

Velikonoční hrkání u sloupu. Oprava železniční tratě u brlohu.

michael Žantovský na besedě v gymnáziu – více na str. 12.  Zápis na ZŠ smetanova – více na str. 13.   

Vandalové podpálili stůl na dětském hřišti – více na str. 5.

Zuzana bubílková v měks. 

Z návštěvy armády Čr v sŠ a ZŠ Vimperk – více na str. 12. 

stavba kruhového objezdu Fišerka začala. 

Foto na stránce Hana košnarová, tomáš jiřička, petr marek, jan Viener a autoři článků. 
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Jak je to s bazénem?
slunce nabírá na síle a čas koupání se blíží. 

Určitě Vás již napadlo, jak je to s bazénem, že 
už se o něm dlouho nemluvilo… a jak to bude 
vlastně s koupáním ve Vimperku tuto sezónu?

rada města v prosinci 2018 zrušila výběrové 
řízení na stavbu krytého bazénu z finančních 
důvodů. jednoduše řečeno, jsme přesvědčeni, 
že město nemá dostatek finančních prostřed-
ků současně realizovat rekonstrukci ulice  
1. máje (úsek Fišerka – hotel Zlatá hvězda, cca 
75 mil) a stavbu krytého bazénu (cca 143 mil), 
aniž bychom absolutně nezastavili další rozvoj 
města a osad na minimálně 10 let.

proto, pokud se nestane něco neočeká-
vaného, tak stávající areál vodních sportů 
(venkovní bazén) zůstane bez výrazných 
změn dalších několik let. příští rok plánu-
jeme provést drobné úpravy tak, abychom 
mohli bazén provozovat ve stejném režimu 
nejméně do roku 2022.

Vznikl nám tak časový prostor a dobrý dů-

vod se na projekt znovu podívat a odpovědět 
si na některé otázky, které nás trápily. Chceme 
také hledat možné kofinancování nebo i alter-
nativní řešení areálu vodních sportů. Za tímto 
účelem byla vytvořena pracovní skupina, kte-
rá rozpracuje stanovené cíle:
 Definovat nutné úpravy stávajícího ven-

kovního bazénu pro zajištění jeho provozu 
minimálně pro období 2020–2022 (realizace 
jaro 2020).
 Zhodnotit stávající projektovou doku-

mentaci krytého bazénu a případně dopraco-
vat tak, aby byla připravena pro nové výbě-
rové řízení. 
 Zhodnotit potřeby a plány celé lokality 

areálu letních sportů.
 Zhotovit aktualizovaný odhad provoz-

ních nákladů a příjmů krytého bazénu.
 Odpovědět si na otázky související s na-

vrženými technologiemi: 
 jsou nejvýhodnější v místě a čase? 

 jedná se o  nejvýhodnější poměr 
mezi cenou realizace / přínosem 
z pohledu provozních nákládů?

 jsou vhodné v rámci řešení celé lo-
kality areálu letních sportů?

 Definovat možná alternativní řešení 
včetně odhadu nákladů, příjmů a slabých a sil-
ných stránek těchto řešení. 

až budeme znát od pracovní skupiny od-
povědi, musíme zvolit takové řešení, které je 
město schopné realizovat v kombinaci s další-
mi potřebami města a které bude zároveň do-
statečně splňovat dlouhodobé plány rozvoje 
města. jaká varianta zvítězí je nyní otevřené, 
může to být stávající „maximalistický“ projekt 
krytého bazénu, kompromisní varianta či pů-
jdeme cestou stávajícího venkovního bazénu?! 

politické rozhodnutí bude nakonec na za-
stupitelích, o všech možnostech Vás však bu-
deme důkladně informovat a  budeme chtít 
znát Váš názor. 

Petr Samek
rada města 

Oprava komunikací a chodníků po zimě
během zimního období vynakládá město 

Vimperk nemalé finanční prostředky na údrž-
bu komunikací a  chodníků. V  rozpočtu byly 
připraveny 4.000.000 korun, ale ty nestačily, 
a  tak muselo do-
jít k  posílení této 
položky v  rámci 
schválení rozpoč-
tového opatření 
zastupitelst vem 
města Vimperk 
ve výši 2.000.000 
korun. O  tom 
byl článek ve Vn 
v březnu. slezl sníh 
a nastává další ob-
dobí s finanční zá-
těží pro městský 
rozpočet. každý 
rok nám totiž zima 
připraví „nadílku“ 
v  podobě výtluků 
a  poškozených komunikací a  chodníků. jak-
mile to umožnily klimatické podmínky, pro-
běhl v druhé polovině března kompletní mo-
nitoring v podobě fotodokumentace a výměr 
poškozených míst v našem městě a přilehlých 
osadách. Délka místních komunikací ii., iii., 
iV. třídy a účelových komunikací (tzn. komu-
nikací a chodníků) v územním obvodu města 
Vimperk je cca 149 km včetně 17 osad, z čehož 
samotný Vimperk je cca 78 km.

předložený souhrnný materiál odborem in-
vestic schválila začátkem dubna rada města.

Důležité je také upozornit na fakt, že Vim-
perkem prochází dvě komunikace, které 
nejsou ve správě města. Jedná se o silnici 
II/145, to je silnice od Prachatic směrem 
na Zdíkov (konkrétně ulice Špidrova, část 
Sklářské a Sušická). Tato silnice je ve správě 
Jihočeského kraje. Dále je to silnice I/4, to 
je silnice od Strakonic směrem na Strážný 
(konkrétně část ulice 1. máje přes most do 

ulice Pražská a Pasovská). Tato silnice je ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Odpo-
vídám tím i na dotazy, kdo je za stav a údrž-
bu těchto komunikací zodpovědný. město 

Vimperk spolu-
pracuje s  oběma 
o r g a n i z a c e m i 
v  případě zjištění 
v  rámci monito-
ringu konkrétních 
poškození těchto 
komunikací, ale 
rozhodně nebude 
financovat jejich 
opravu.

V  rozpočtu na 
letošní rok je na 
tuto akci (opra-
vu komunikací 
a  chodníků ve 
správě města) po-
čítáno stejně jako 

v  minulém roce s  částkou 3.000.000 korun. 
Opraveno by mělo být cca 3000 m2 komuni-
kací.

město Vimperk vyhlásilo veřejnou zakázku 
malého rozsahu, a pokud vše proběhne ply-

nule v  zákonných lhůtách, měla by vybraná 
firma zahájit stavební práce v druhé polovině 
května. 

novinkou, kterou letos zavádíme, je, že sou-
těžíme tuto zakázku na dva roky, tedy 2019 
a 2020. Vedl nás k tomu jednoznačně názor, 
že díky vybrané firmě i na příští rok odpadne 
velká část administrativy a také zákonné lhů-
ty v rámci zadávacího řízení a my tak budeme 
moci v případě příznivého počasí a po zmoni-
torování celého našeho spravovaného území 
zahájit opravy v roce 2020 o nějaký ten týden 
dřív, což bude řidiči a chodci určitě kvitováno.

jistě jste si všimli např. v  ulici sadová ve 
spodní části u  hotelu anna, že se snažíme 
vlastními silami v  nejkritičtějších a  frekven-
tovaných místech řešit provizorně výtluky 
dočasným umístěním kamenné dlažby do 
poškozeného místa. to je odpověď, proč to-
hle netradiční, ale efektivní řešení děláme. než 
se zahájí opravy, tak to pár týdnů ještě potrvá 
a chceme tak řidičům alespoň trochu usnad-
nit projetí některých míst – viz foto v minulém 
vydání Vn. 

Vážení spoluobčané, není ve finančních 
možnostech města opravit hned vše, ale vě-
řím, že i  tak bude jarní oprava komunikací 
a chodníků po zimě vidět.

Zdeněk Kuncl 
místostarosta

Dotační seminář je za námi
Ve čtvrtek 21. března 2019 se v městském 

kulturním středisku uskutečnil seminář no-
vinky v  dotacích pro úspornou domácnost. 
Zástupce státního fondu životního prostředí 
krajského pracoviště v Českých budějovicích 
seznámil účastníky setkání s  podmínkami 
a  oblastmi podpory dotačních programů 
nová zelená úsporám a Dešťovka. přednáše-
jící se dále zaměřil na to, jak požádat o dotaci, 
na co si dát pozor v průběhu realizace a jaké 
doklady je třeba předložit. prezentace byla do-

plněna ukázkou realizace úspěšných projektů 
spolufinancovaných z dotace. V závěru semi-
náře dostali účastníci prostor pro svoje dota-
zy a individuální konzultace. seminář se setkal 
s  kladnou odezvou ze strany návštěvníků, 
o čemž svědčil i téměř zaplněný sál městské-
ho kulturního střediska. pro zájemce uvádíme 
odkazy na prezentované dotační programy 
www.novazelenausporam.cz a www.dotace-
destovka.cz. 

odbor rozvoje
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Zprávy z Rady

Rada města 18. 3. 2019
•	 bere na vědomí a souhlasí s předloženým 
návrhem úplné uzavírky a stanovení přechod-
né úpravy provozu na pozemní komunikaci 
v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišer-
ka.
•	  souhlasí se zpracováním dotační žádosti 
na vybudování venkovní přírodovědné učeb-
ny v Základní škole Vimperk, smetanova 405.
•	  rozhodla udělit spolku missiOn Vimperk 
spolupořadatelství pro akci majáles Vimperk 
2019 a pověřuje odbor školství, kultury a ces-
tovního ruchu přípravou smlouvy o spolupo-
řádání kulturní akce „majáles Vimperk 2019“.
•	  schvaluje výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace mateřská škola, Vimperk, 
1.  máje 180, příspěvková organizace za rok 
2018 ve výši 74.161,11 kč a jeho rozdělení ná-
sledovně: do fondu odměn si příspěvková 
organizace převede částku 20.000 kč; do re-
zervního fondu si převede částku 54.161,11 kč. 
•	  schvaluje výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace mateřská škola Vimperk, 
klostermannova 365 za rok 2018 ve výši 
5.360,80 kč a jeho převod do rezervního fondu 
příspěvkové organizace. 
•	  schvaluje výsledek hospodaření příspěvko-
vé organizace městské kulturní středisko Vim-
perk, johnova 226, Vimperk, okres prachatice 
za rok 2018 ve výši 607.080,70 kč a jeho rozdě-
lení následovně:
•	 do fondu odměn si příspěvková organizace 
převede částku 207.080,70 kč,
•	 do rezervního fondu si převede částku 
400.000,00 kč. 
•	  schvaluje výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Základní škola t. G. masary-
ka Vimperk, 1. máje 268, okres prachatice za 
rok 2018 ve výši 564.735,58 kč a jeho rozdělení 
následovně:
•	 do fondu odměn si příspěvková organizace 
převede částku 50.805,00 kč,
•	 do rezervního fondu si převede částku 
513.930,58 kč. 
•	  rozhodla přidělit dotaci ve výši 30.000 kč 
missiOn Vimperk z. s., 1. máje 103, Vimperk, 
na částečnou úhradu nákladů spojených s po-
řádáním kulturní akce majáles Vimperk 2019. 

Rada města 26. 3. 2019
•	  dává souhlas Základní škole t. G. masaryka 
Vimperk k zakoupení dlouhodobého hmotné-
ho majetku – 5 ks interaktivních tabulí v před-
pokládané hodnotě 561.320 kč.
•	  bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní 
komise ze dne 18. 3. 2019 a rozhodla přidělit 
individuální dotace z  rozpočtu města takto: 
sHŠ artego, v zastoupení pana j. k., ve výši 
20.000 kč na náklady spojené s  pořádáním 
akce bitva na Winterbergu 2019; sDH Výško-
vice, v zastoupení pana p. k., ve výši 10.000 kč 
na náklady spojené s pořádáním akcí mikuláš-
ská besídka, masopust a posezení s písničkou.; 
radě Základní školy t. G. masaryka, v zastou-
pení paní D. r., ve výši 5.000 kč na náklady 
spojené s pořádáním plesu dechovky a mažo-
retek; sHŠ berit, z. s., v zastoupení pana j. Š., ve 
výši 25.000 kč na náklady spojené s akcí Vim-
perský Frňák 2019; radě Základní školy tGm, 
v zastoupení paní a. r., ve výši 25.000 kč na 
nákup kostýmu nutných k účasti na mistrov-
ství Čr 2019 v mažoretkovém sportu.
•	  rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
karlu Hrunkovi za účelem propagace města 
Vimperk na festivalu regionálních potravin 
Fresh festival plzeň ve dnech 18.–19. 5. 2019. 

Rada  města 1. 4. 2019
•	  rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění/zpro-
středkování uměleckého výkonu s agenturou 
apFeL, jejímž předmětem je zajištění moderá-
tora galavečera u příležitosti 18. ročníku filmo-
vého festivalu o zvířatech a přírodě naturVi-
sion, konaného dne 20. 9. 2019 v  městském 
kulturním středisku Vimperk.
•	  rozhodla o zásadách a postupu při zadává-
ní veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na 
akci: „Vimperk – oprava komunikací a chodní-
ků 2019 a 2020“.
•	  jmenuje komisi na akci „Vimperk – oprava 
komunikací a chodníků 2019 a 2020“ ve slože-
ní: ing. bohumil petrášek, mgr. Zdeněk kuncl, 
ing. michal janče, josef mistr, petr květoň. 
•	  rozhodla zahájit zadávací řízení na akci: 
„Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na 
pozemních komunikacích, osvětlení přechodu 
pro chodce ulice Špidrova“.

•	 na základě otevření došlé nabídky na za-
kázku malého rozsahu na stavební práce: 
„Vimperk – výměna skluzavek a úprava dopa-
dových ploch“, rozhodla zadat výše uvedenou 
veřejnou zakázku obchodní společnosti boni-
ta Group service s. r. o., koráb 131, tišnov. 

Rada města 8. 4. 2019
•	  rozhodla uzavřít smlouvu o spolupořádá-
ní kulturní akce „majáles Vimperk 2019“ mezi 
městem Vimperk a missiOn z. s., dle předlo-
ženého návrhu.
•	  rozhodla vypůjčit spolku historického šer-
mu artego Vimperk, z. s. areál bývalého let-
ního kina na dobu od 31. 7. 2019 do 7. 8. 2019, 
za účelem pořádání 9. ročníku víkendové akce 
bitva na Winterbergu 2019. rada města pově-
řuje starostku města podpisem smlouvy o vý-
půjčce se zapracovanými podmínkami města 
Vimperk. 
•	  rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pro-
deje pozemku určeného Územním plánem 
Vimperk pro rodinnou výstavbu v  lokalitě 
„Homolka sO 130“ nově vzniklou parcelu 
parc. č. 890/117 za minimální kupní cenu ve 
výši 878.423 kč bez DpH (637 kč/m2 bez DpH). 

Rada města 15. 4.2019
•	  jmenuje členkou redakční rady Vimper-
ských novin bc.  michalu květoňovou s  plat-
ností od 15. 4. 2019.
•	  postupuje zastupitelstvu města k projed-
nání a  schválení žádosti ZŠ Vimperk, sme-
tanova 405, Vimperk o  přidělení dotace ve 
výši 55.000 kč, ZŠ tGm Vimperk 1. máje 268, 
Vimperk o přidělení dotace ve výši 65.000 kč, 
rady rodičů při Všeobecném a  sportovním 
gymnáziu Vimperk, pivovarská 69, Vimperk, 
o přidělení dotace ve výši 35.000 kč a střední 
školy a Základní školy Vimperk, nerudova 267, 
Vimperk, o přidělení dotace ve výši 25.000 kč. 
•	  rozhodla přidělit dotaci ve výši 33.000 kč 
tj Šumavan Vimperk z. s., 1. máje 321/25, Vim-
perk na částečnou úhradu nákladů spojených 
s oslavami 111. výročí od založení tělovýchov-
né jednoty, které se bude konat dne 1. 5. 2019 
a 8. 5. 2019. 
•	  souhlasí s návrhem nového jízdního řádu 
na lince 370070 Vimperk – prachatice – Lheni-
ce – České budějovice s platností od 9. 6. 2019. 

Plné znění zápisů na www.vimperk.cz

Zprávy ze Zastupitelstva  
Zastupitelstvo města Vimperk 8. 4. 

•	 rozhodlo odkoupit do vlastnictví města 
Vimperk od společnosti městské služby Vim-
perk dlouhodobý hmotný majetek, tj. mobilní 
zasněžovací systém 1. etapa areálu Vodník, za 
kupní cenu ve výši 747.134,56 kč bez DpH.
•	 rozhodlo poskytnout dotaci národnímu 
památkovému ústavu na částečnou úhradu 
mzdových nákladů pro personální zajištění 
provozu vimperského zámeckého muzea na 
státním zámku Vimperk na rok 2019. Dotace 
ve výši 350.000 kč bude poskytnuta z rozpoč-
tu města.
•	 rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku 
města Vimperk o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů podle předloženého návrhu s účin-
ností od 1. 5. 2019.
•	 bere na vědomí zprávu komise pro hod-
nocení došlých žádostí o dotaci z programu 
regenerace mpZ Vimperk – Výzva pro rok 
2019 a schvaluje poskytnutí příspěvku města 
pro tuto akci obnovy: kostel navštívení panny 
marie, Vimperk – obnova všech vstupních dve-
ří do objektu (vlastník Římskokatolická farnost 
Vimperk, nám. svobody 46, Vimperk) ve výši 
29.000 kč.
•	  v souladu se zákonem o obcích, v platném 
znění a ve znění pozdějších předpisů vydává 
jednací řád zastupitelstva města Vimperk 
a výborů Zastupitelstva města Vimperk s plat-

ností od 9. 4. 2019 a pověřuje starostku města 
a místostarostu města jeho podpisem.
•	 schvaluje členství města Vimperk v asocia-
ci národní síť Zdravých měst Čr (nsZm Čr), 
„Deklaraci Zdravého města a ma21“ v předlo-
ženém znění a pověřuje ing. petra samka jako 
politika programu „Zdravé město“ a  ma21 
a  pracovnici odboru školství, kultury a  ces-
tovního ruchu renatu Leškovou koordinací 
programu „Zdravé město“ a pracovnici odbo-
ru rozvoje bc. kristýnu samkovou koordinací 
ma21.
•	 doporučuje odboru výstavby a územního 
plánování (pořizovateli) vyvolat smírné jed-
nání ve věci nesouhlasného stanoviska kraj-
ského úřadu jihočeského kraje ve věci námitky 
č. 1 v návrhu změny č. 2 Úp Vimperk týkající se 
změny výškových poměrů zástavby v lokalitě 
Vodník. 
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Ze života ŽP 
V minulém čísle Vn jsem Vás pozval na 

rozkvetlé náměstí a jsem rád, že mohu zo-
pakovat: „přijďte, krásně kvete!“. jen si ne-
odpustím malou poznámku. V  prostřední 
části narcisy úplně dobře nenarostly, a  to 
díky jedné paní, která chodila venčit své psy 
právě do místa, kde jsme narcisy vysadili. 
takže děkujeme a snad už pochopí.

V  dubnu nám už i  ve Vimperku naplno 
propuklo jaro, a  tak jsme museli smluvně 
zajistit základní údržbu na letošní rok. nej-
větší objem prací z údržby zeleně předsta-
vuje sečení travnatých ploch a tuto práci pro 
město zajišťují městské služby (měsl). pro 
zajímavost několik čísel. náklady na sečení 
včetně dalších prací (úklid odpadků, odvoz 
trávy, úklid listí) činí 2 mil. kč. Celková vý-
měra ploch určených k sečení je 316.578 m2. 
každá plocha je posečená min. dvakrát a ně-
které plochy sečeme dle smlouvy šestkrát. 
průměrně je každá plocha posečená třikrát, 
což znamená, že měsl posečou každý rok 
přes 100 ha ploch. pokud si představíme 
terénní a další podmínky (svahy, parkování 
aut, nepořádek,…), ve kterých práce pro-
bíhají, tak je to úctyhodný výkon. při této 
příležitosti bych Vás chtěl poprosit o trpěli-
vost, pokud nebude někde posečeno úplně 
hned a dle Vašich představ. nejrychleji nám 
tráva naroste právě v květnu a ještě k tomu 
téměř všude najednou (kupodivu). pokud 
by měsl měly stihnout sečení všude a hned, 
musely by nakoupit mnohem víc techniky 
a zaměstnat mnohem víc lidí a v červnu by 
lidi propustily a techniku odstavily, a to asi 
není to pravé.

Další oblastí pro údržbu zeleně jsou keřo-
vé a květinové záhony. jejich údržbu opět 
zajišťují měsl, konkrétně „naše Verča“ (to je 
to děvče, kterou vídáte zakleknuté v záhonu 
a možná si ani neuvědomíte, kolik to obná-
ší práce a jak bolí záda a přidejte si k tomu 
„nakaděno“ od psů). Udržovat záhony zna-
mená přihnojit, dvakrát za rok ostříhat, ně-
kolikrát vyplít. Dohromady je takto udržo-
váno 62 lokalit o celkové výměře 7.708 m2. 
náklady se pohybují okolo 250.000 kč. 
možná se to zdá hodně peněz, ale pokud 
chceme, aby i naše město bylo hezké, tak 
nic jiného nezbývá. pro úplnost dodávám, 
že se zároveň staráme přibližně o 60 květi-
nových nádob. nádoby už hodně pamatují 
a rádi bychom do města dali nové a hezčí, 
jenže cena jedné nádoby, která trochu vy-
padá, vydrží provoz v ulicích a je přívětivá 
k  rostlinám, se pohybuje okolo 20.000 kč, 
a to nyní nad naše finanční možnosti. 

máme za sebou krásné velikonoční svát-
ky a pár mladíků je slavilo v „parku nad pe-
kárnou“. slavili bouřlivě a zničili gril na opé-
kání, vyvrátili a poškodili dřevěnou sochu, 
zapálili dřevěný stůl. na oheň také použili 
palety „od sousedů“. Škoda za několik tisíc. 
naštěstí známe jména některých zúčastně-
ných, a tak začněte hoši šetřit. peníze bude-
te potřebovat na úhradu škody a na pokutu.

Pozvánka: Jarní procházka Sudslavic-
kým okruhem nemá chybu.

Josef Kotál, vedoucí odboru

Zdravé město vimperk
Vážení spoluobčané, v  minulém měsíci 

proběhla akce „Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko“. V  médiích probíhala kampaň a  mluvilo 
se o městech či obcích, které se rozhodly do 
této akce zapojit. Řekli jsme si, proč ne také my. 
společně s odborem životního prostředí jsme 
se dohodli na lokalitách, které bychom chtěli 
uklidit a oslovili všechny zastupitele, zda by si 
nevzali „pod patronaci“ jednu vybranou loka-
litu a společně s Vámi, kteří budete chtít přijít, 
tuto lokalitu vysbírali od odpadků, shrabali ji 

či zametli. pojďme společně zkusit něco, co tu 
ještě nebylo. Ukázat, že nám není lhostejné, 
kde žijeme. bohužel, ne všem zastupitelům 
tento termín vyhovuje, ale to nevadí. Chceme 
tuto akci zopakovat na podzim. Věříme, že 
nás bude víc. a co pro to máte udělat Vy? při-
jít na místo, které je určené v tabulce, vybavit 
se rukavicemi, bezpečností vestou, hráběmi 
či koštětem a nezapomenout doma dobrou 
náladu!

rada města 

Lokalita Patron Místo setkání

SNP mgr. kuncl před čp. 465

Homolka p. Hanžl u obchodu (COOp)

Žižkova, K. Světlé, Pražská, Husova ing. petrášek před garážemi (čp. 202)

Komenského – Vodník  
(Nad Stadiónem, Jiráskova, 
 B. Němcové)

jUDr. samek před hřbitovem (nahoře)

Zámek, Podzámčí ing. martanová před gymnáziem

Náměstí, Pivovarská ing. samek náměstí – horní kašna

Cesta ke Sloupům 
(skauti, obyvatelé osady U Sloupů) p. Hlava U sloupů – „na bráně“

Ukliďme vimperk 
11. 5. 2019, 9:00–11:30 hod.
sebou rukavice, reflexní vestu (aby nás někdo nepřejel)

11. května
(sobota)

sraz v 9 hodin
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Informace pro voliče, který změnil 
trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní 
adresu místa trvalého pobytu na území 
jiné obce v České republice, bude vyškrtnut 
ze seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu vedeném obecním úřadem 
v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 
odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 sb., o vol-
bách do evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů).

aby mohl tento volič hlasovat, musí požá-

dat obecní úřad v místě předchozího trva-
lého pobytu o vydání potvrzení o vyškrt-
nutí ze seznamu voličů pro volby do evropské-
ho parlamentu a předložit toto potvrzení:

obecnímu úřadu v místě nového trvalé-
ho pobytu nejpozději do uzavření seznamu 
voličů pro volby do evropského parlamentu, 
tedy do 16:00 hodin dne 22. května 2019 nebo

ve dnech voleb okrskové volební komisi 
v příslušné volební místnosti v místě nového 
trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat 
své právo hlasovat ve volebním okrsku (no-
vým občanským průkazem nebo občanským 

průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvr-
zením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, 
kteří změní místo trvalého pobytu jen 
v rámci téže obce nebo městské části/ob-
vodu.

potvrzení o  vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do evropského parlamentu nebude 
vydáno v případě, že volič požádal o zápis do 
seznamu voličů pro volby do evropského par-
lamentu v jiném členském státě eU nebo mu 
již byl vydán voličský průkaz. 

Jana Schererová, vedoucí odboru

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do evropského parlamentu se budou 

konat ve dnech 24. a 25. května 2019. V pá-
tek 24. května 2019 se bude hlasovat od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 se 
bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

 Voličem je 
•	 občan Čr, který alespoň 25. května 2019 
dosáhne věku 18 let, 
•	 občan jiného členského státu eU, který ale-
spoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je 
nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalé-
mu nebo přechodnému pobytu na území Čr. 

Volič může hlasovat, pouze pokud je za-
psán v seznamu voličů pro volby do EP a 
•	 nemá omezenou svobodu z důvodu ochra-
ny zdraví, 
•	 nemá omezenou svéprávnost k výkonu vo-
lebního práva. 

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve 
volebních místnostech.

Voličský průkaz
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro 

volby do evropského parlamentu vedeném 
městským úřadem Vimperk a  který nebude 
moci nebo nehodlá volit ve svém volebním 
okrsku, pro který je tento seznam veden, 
může požádat o vydání voličského průkazu. 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlaso-
vání v jakémkoliv volebním okrsku pouze 
na území ČR.

Volič může o vydání voličského průkazu po-
žádat ode dne vyhlášení voleb do evropského 
parlamentu, a to:
•	 osobně, nejpozději 22. května 2019 do 
16:00 hodin nebo
•	 písemně tak, aby byla žádost doručena 
městskému úřadu nejpozději 17. května 
2019 v  16:00 hodin. písemná žádost musí 
být opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo zaslána v  elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky (nestačí 
pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz 
nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osob-
ně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
na adresu uvedenou v žádosti.

Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: 
městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, 
steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat 
osobně na odboru vnitřních věcí u ing. jany 
schererové, mpa, tel.: 388  402  215 (vzor žá-

dosti a plné moci najdete v adresáři „VOLbY 
DO eVrOpskéHO parLamentU“ na stránkách 
města www.vimperk.cz).

Prokazování totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat 

svou totožnost a státní občanství. Občan Čr 
tak učiní platným občanským průkazem, plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky nebo cestovním 
průkazem. Občan jiného členského státu eU 
tak učiní například průkazem o povolení k tr-
valému pobytu, cestovním pasem nebo ob-
čanským průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a  státní občanství, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků. 

s úřední obálkou a hlasovacími lístky vstou-
pí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek. Na vybraném hla-
sovacím lístku může volič nanejvýš dvěma 
kandidátům udělit preferenční hlas. To 
učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové 
číslo. pokud volič zakroužkuje více než dva 
kandidáty, nebude se přihlížet k  žádnému 
přednostnímu hlasu. jiné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na jeho posuzování vliv. poté vlo-
ží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Volič by měl při vkládání hlasovacího 
lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby 
omylem nevložil do úřední obálky (např. 
z  důvodu slepení) více hlasovacích líst-
ků. V takovém případě by se totiž jednalo 
o neplatný hlas voliče. neplatné jsou rovněž 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrže-
né a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. 

Hlasování 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 

není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední 
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. s voličem, který nemůže pro těles-
nou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlaso-
vací lístek, nebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise, a  hlasovací lístek  
za něho upravit a  vložit do úřední obálky, 
případně i  úřední obálku vložit do volební 
schránky. 

Voliči, který není zapsán v  seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. to neplatí, pokud volič hlasuje na 
voličský průkaz nebo pokud předloží potvrze-
ní o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem nebo po-
tvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro vol-
by do evropského parlamentu v souvislosti se 
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku. 

Hlasování na voličský průkaz 
pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je 

povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. 
Od komise poté obdrží prázdnou úřední obál-
ku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu 
hlasovacích lístků. s  voličským průkazem je 
možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných (zejména 

zdravotních) důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v  územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. požadavek o hlasování mimo volební 
místnost je možné nahlásit ing. janě scherero-
vé, mpa, tel. 388 402 215, 724 176 544.

nejpozději tři dny před volbami, tj. 21. květ-
na 2019, obdrží každý volič hlasovací lístky do 
své domovní schránky. spolu s  nimi budou 
voličům doručeny též informační letáky, kte-
ré budou obsahovat informace potřebné pro 
realizaci volebního práva. 

Ve dnech voleb bude zajištěna stálá služba 
na městském úřadu ve Vimperku, steinbre-
nerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání 
občanského průkazu v případě, že volič bude 
mít doklad neplatný a není držitelem platného 
cestovního dokladu. tento občanský průkaz 
má omezenou platnost jednoho měsíce od 
jeho vydání.

s  případnými dotazy se můžete obracet 
osobně nebo telefonicky na městský úřad Vim-
perk, odbor vnitřních věcí, na ing. janu schere-
rovou, mpa, tel.: 388 402 215, 724 176 544 nebo  
na bc. janu Czerwenkovou, tel.: 388 402 222, 
777 492 983. 
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Rozdělení 
volebních okrsků

Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Základní škola T. G. M., 

ulice Pražská 167, Vimperk (v parku)
Pro voliče bydlící: 1. máje čp. 3,  brantlova, 

inocencova, jirchářská, kaplířova, kostelní, na 
baště, na stráni, náměstí svobody, pasovská, 
pivovarská, podzámčí, purkártova, rožmber-
ská, steinbrenerova, svornosti, U  Lázní, Vý-
hledy, Zahradní, Zámek, Zlatá stezka

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Základní škola T. G. M., 

ulice Pražská 167, Vimperk (v parku)
Pro voliče bydlící: Družstevní, Hraničářská, 

na Vyhlídce, malá Homolka, pod Homolkou, 
slunečná, Špidrova, Větrná, Za Vrchem; místní 
části:  bořanovice, boubská, pravětín, Veselka

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola T. G. M., 

ulice 1. máje 268, Vimperk
Pro voliče bydlící: 1. máje čp. 68, 74, 108, 

115, 126, 128, 138, 144, 182, 194, 195, 222, 
248, 249, 250, 268, 314, 315, 477, 610, bože-
ny němcové, boubínská, brigádnická, Hájná 
Hora, Hřbitovní, Husova, jiráskova, johnova, 
k. světlé, krátká, na Výsluní, nad stadiónem, 
nádražní, nerudova, pražská, rückerova, to-
vární, Žižkova 

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Základní škola T. G. M., 

ulice 1. máje 268, Vimperk
Pro voliče bydlící: 1. máje čp. 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 219, 269, 286, 294, 326, karla 
Weise, sklářská; místní části:  arnoštka, kláš-
terec, korkusova Huť, Lipka, michlova Huť, 
skláře, solná Lhota, sudslavice, Vnarovy, Výš-
kovice

Volební okrsek č. 5
Volební místnost:  Základní škola, ulice 

Smetanova 405, Vimperk 
Pro voliče bydlící:  1. máje čp. 40, 48, 50, 111, 

122, 147, 187, 188, 200, 253, 333, Čelakovského, 
klostermannova, palackého, smetanova 

Volební okrsek č. 6
Volební místnost:  Základní škola, ulice 

Smetanova 405, Vimperk
Pro voliče bydlící: k rokli, Luční, mírová čp. 

406, 407, 408, 409, 410, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 437, 438, 476, 504, 
567, 633, pod pekárnou

Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Základní škola, ulice 

Smetanova 405, Vimperk
Pro voliče bydlící: mírová čp. 432, 433, 434, 

435, 436, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
snp, pod Hrabicemi; místní části:  Cejsice, Hra-
bice, křesanov, modlenice, U sloupů
Jana Schererová, vedoucí odboru vnitřních věcí

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst
město Vimperk, jako správce veřejného 

pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá 
nájemce hrobových míst na veřejném pohře-
bišti ve Vimperku k  odstranění nepovoleně 
vysazených dřevin na pronajatých hrobových 
(urnových) místech a v jejich blízkosti, a to nej-
později do prodlouženého termínu – konec 
května roku 2019. 

po tomto termínu budou dřeviny postupně 

odstraňovány na náklady nájemce hrobového 
místa. 

Dřeviny, které si nájemci bez povolení vy-
sazují, čímž porušují řád veřejného pohřebiště 
města Vimperk, narušují užívání sousedních 
hrobových míst, jejich kořeny poškozují ná-
hrobky ve svém okolí. množí se stížnosti ná-
jemců, kterým tato výsadba poškozuje jejich 
hrobová zařízení. mnozí jistě namítnou, že 

u svého místa mají jen malý stromek či keř, ale 
stává se, že o místo z různých důvodů přestane 
nájemce pečovat, i když má ještě platnou ná-
jemní smlouvu, a během pár let je ze stromeč-
ku strom nadměrné velikosti. Odstranění tako-
vých stromů stojí pak město nemalé náklady. 

Děkujeme za pochopení.
Hana Pánová

odbor hospodářský a bytový 

Upozornění vlastníkům nemovitostí  
na území městské památkové zóny vimperk

městský úřad Vimperk, odbor školství, kul-
tury a cestovního ruchu jako příslušný orgán 
veřejné správy, vykonávající v přenesené pů-
sobnosti státní správu na úseku státní památ-
kové péče, vydává následující upozornění pro 
všechny vlastníky nemovitostí na území měst-
ské památkové zóny (mpZ) Vimperk, která byla 
prohlášena vyhláškou jihočeského knV ze dne 
19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve 
městech a obcích jihočeského kraje. 

správní orgán státní památkové péče upo-
zorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost 
konzultovat umístění a řešení předzahrádky, 
prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro 
slavnostní výzdobu a osvětlení budov na ob-
jektech na území mpZ Vimperk s orgány pa-
mátkové péče. V souvislosti s novelou staveb-
ního zákona č. 225/2017 sb. (vypuštění § 79 
odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše 
uvedených případech s  orgány památkové 
péče. Z uvedeného důvodu je nutné postu-
povat s ohledem na ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči 
(dále památkový zákon), cit.: „Vlastník (správce, 
uživatel) nemovitosti, která není kulturní památ-
kou, ale je v památkové rezervaci, v památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kultur-
ní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 
17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu 
stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výz-

dobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepře-
sáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, 
terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na této nemovitosti si pře-
dem vyžádat závazné stanovisko obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 
tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).“

s  ohledem na skutečnost zvýšeného po-
čtu nových předzahrádek, prodejních stánků, 
konstrukcí a zařízení pro slavnostní výzdobu 
a osvětlení budov, jejichž instalace nebyla s or-
gány památkové péče projednána ani schvále-
na, upozorňujeme, že jde o porušo-
vání ustanovení § 14 památkového 
zákona. toto jednání je považováno 
za přestupek dle § 39 téhož zákona 
a je důvodem pro udělení sankce na 
základě § 35 památkového zákona. 

V zájmu každého vlastníka ne-
movitosti na území MPZ je, aby 
před umístěním předzahrádky, 
prodejního stánku, konstrukce 
a  zařízení pro slavnostní výzdo-
bu a  osvětlení budov projednal 
záležitost předem s  orgány pa-
mátkové péče a  podal žádost 
o  vydání závazného stanoviska 
u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností.

rozsah městské památkové zóny Vimperk 
zahrnuje následující seznam ulic:

1. máje (část), Hřbitovní (část), inocencova, 
jirchářská, kaplířova, kostelní, na baště, ná-
městí svobody, na Výsluní, pasovská (část), 
pivovarská (část), podzámčí, rožmberská, sa-
dová, steinbrenerova, svornosti, U Lázní, Zá-
mecká alej, Zámek, Zlatá stezka (část).

Žádost o  vydání závazného stanoviska je 
dostupná na internetových stránkách měs-
ta Vimperk www.vimperk.cz (odkaz městský 
úřad – Formuláře), nebo osobně na měÚ Vim-
perk, odbor školství, kultury a cestovního ru-
chu, kontakt: marie Hrušková, tel.: 388 402 265; 
mobil: 775 869 393, e-mail: marie.hruskova@
mesto.vimperk.cz.

 Marie Hrušková
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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Chcete vědět více?

jedním z cílů vedení města je maximálně 
zapojit veřejnost do života města, zajistit ote-
vřenost radnice a její transparentnost.

turistické informační centrum města Vim-
perk je od května také zodpovědné za zveřej-
ňování veškerých informací pro Vás, občany 
města Vimperk a okolních osad. V tomto roce 
plánujeme kompletně přepracovat webové 
stránky města, zlepšujeme komunikaci na fa-
cebookých stránkách @městoVimperk a @kul-
turaVimperk, pracujeme na změnách formátu 
infokanálu Vimperk a  od května rozjíždíme 
projekt mobilní rozhlas. 

mobilní rozhlas je chytré řešení komu-
nikace města s  občany skrze informační 
e-maily, sms či hlasové zprávy a  úspěšně 
funguje v  mnoha městech České republiky. 
Zaregistrujte se na internetových stránkách  
www.vimperk.mobilnirozhlas.cz či pomocí 
mobilní aplikace „Zlepšeme Česko“, případně 
vyplňte registrační formulář (najdete v nejbliž-
ších dnech ve Vašich poštovních schránkách). 

Proč je dobré používat Mobilní Rozhlas? 
•	 Dvakrát měsíčně obdržíte e-mail s pozván-
kou na nejbližší kulturní a sportovní akce, s no-
vinkami z městského úřadu a nebudou chybět 
ani zajímavé reportáže z kabelové televize
•	 Upozorníme Vás na odstávky plynu (vody, 
elektřiny, …) v místě Vašeho bydliště
•	 kontaktujeme Vás přes sms v případě kri-
zové situace
•	 můžete zasílat zpětnou vazbu a připomínky
•	 můžete hlasovat a účastnit se anket města
•	 narazili jste při cestě do práce na nesvítící 
veřejné osvětlení, zničenou lavičku nebo za-

toulaného psa? našli jste při procházce po lese 
černou skládku nebo uhynulé zvíře? stačí po-
mocí fotohlášky v mobilní aplikaci „Zlepšeme 
Česko“ (nebo na stránkách zmapujto.cz) pro-
blém vyfotit, připojit polohu pořízení snímku 
a zaslat na radnici s návrhem na zlepšení. ka-
ždé hlášení má svého garanta na městském 
úřadě a  o  stavu řešení budete informováni 
e-mailem. 

Věříme, že všechny zmíněné kroky pomo-
hou k Vaší lepší informovanosti, Vy nezmešká-
te žádnou z mnoha zajímavých akcí pořáda-
ných městem, spolky či místními podnikateli 
a budete vědět o každém důležitém rozhod-
nutí radnice. 

Výzva pořadatelům akcí, spolkům, všem, 
co se chtějí podělit o zajímavé informace

pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou 
akci, potřebujete zpropagovat důležitou infor-
maci pro občany města, neváhejte kontakto-
vat odpovědné osoby níže a domluvit se na 
dalším postupu: 
Kulturní akce
•	 měks Vimperk (e-mail: jiricka@meks-vim-
perk.com, tel: 607 516 025)
Ostatní akce a informace ke zveřejnění
•	 tis Vimperk – „Íčko“:
(e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz, tel: 
388 402 230)  

Zaregistrujte se do mobilního rozhlasu nej-
později do 17. května do 12:00 a můžete vyhrát 
vstupné zdarma na majáles 2019. Více o sou-
těži na Facebooku a internetových stránkách 
města. 

Za celý realizační tým,
Petr Samek

Co dál s ohňostrojem?

Ohňostroj nebyl ve Vimperku vždy jen no-
voroční. již přes dvacet let jeho odstřelování 
ve Vimperku zajišťuje rodinná firma mošno-
vých. Ohňostroj byl odpalován z různých míst, 
nejdéle však vydržela spolupráce se správou 
národního parku Šumava. Za jejího souhla-
su jsme nejdříve mohli vídávat různobarev-
né světelné efekty odpalované ze zahrad 
vimperského zámku o silvestrovské půlnoci. 
V  roce 2012 jsme poprvé přistoupili na od-
palování ohňostroje na nový rok. Ohňostroj 

jsme doplnili zvukovým prvkem a tradičním 
novoročním setkáním veřejnosti s  vedením 
města. tato novinka byla veskrze hodnocena 
kladně a my jsme až na malé drobnosti neměli 
důvod nic měnit. po převzetí zámku do správy 
npÚ České budějovice se zakrátko vyskytla ze 
strany správce zámku žádost o zvážení přemís-
tění ohňostroje do jiných míst. V loňském roce 
jsme se s npÚ dohodli, že letošní ohňostroj byl 
poslední odpalovaný ze zámku. ptáte se proč? 
jednoznačně převažují bezpečnostní a požár-
ní rizika, která kastelán sZ Vimperk mgr. Voj-
těch brož detailně koncem roku 2018 vysvětlil 
novému vedení města. tuto argumentaci 
naprosto chápeme, a  proto budeme hledat 
nový prostor, odkud by mohl být ohňostroj 
v  dalších letech odpalován. anebo to bude 
zcela jinak? Zařadíme se mezi Zdravá města, 
která se na základě diskuzí s občany rozhodla 
být kromě jiného vstřícná k životnímu prostře-
dí, být ohleduplná k domácím i volně žijícím 
zvířatům, myslet na své potomky? Zařadí-
me se mezi města, která tradiční ohňostroje 
zrušila a  nahradila je novoročními koncer-
ty, setkáními občanů či jinými aktivitami? 
Váš názor uvítáme na Facebooku města v an-
ketě pod stejnojmenným příspěvkem.

Renata Lešková
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Policejní sloupek
18. 3. – 21. 4. 2019

V  uvedeném období zasahovali strážníci 
mp celkem u 172 případů. Velkou část zásahů 
tvořilo jako tradičně špatné parkování aut. 
Více než v předchozích měsících řešili strážníci 
škody na majetku, jako např. poničenou bran-
ku u vchodu na letní kino, poničené schody či 
poničené lavičky u dětských hřišť. Hlídka také 
několikrát asistovala při zajišťování míst, v kte-
rých docházelo ke kácení dřevin.

nezvykle často asistovali strážníci při od-
chytu zvěře. samostatnou kapitolu tvoří volně 
běhající psi, které strážníci v případě nenaleze-
ní majitele umisťují do městských kotců, které 
má na starosti odbor životního prostředí měÚ 
Vimperk. V  případě zatoulání jiných zvířat 
dohledají strážníci jejich majitele a požádají 
je o odchyt zvířat. V případě, že je zvíře nale-
zeno mrtvé, je předáno do speciálního boxu 
mVDr. janáskové. 

Hezké počasí zlákalo mnohé k rozdělávání 
ohňů. Upozorňujeme, že dle lesního zákona je 
rozdělávání ohňů ve volné přírodě zakázáno. 
Opéct si buřty a ohřát se tedy smíte pouze na 
k tomu určeném tábořišti.

městská policie v uvedeném období napří-
klad řešila:

27. 3. strážníkům mp byla oznámena krádež 
zboží v místním marketu s tím, že podezřelá 
osoba byla zadržena pracovníkem ostrahy. 
následnou lustrací na místě události bylo 
zjištěno, že podezřelý byl odsouzen za přečin 
krádeže v  uplynulém roce, a  tudíž se jedná 
o trestný čin. O této skutečnosti byl podezřelý 
poučen a předán k dalším potřebným úkonům 
kolegům z OO pČr Vimperk.

2. 4. telefonicky strážníkům mp oznámil 
asistent prevence kriminality (toho času mimo 
službu), že starší paní upadla na chodník a má 
na hlavě tržnou ránu. Hlídka mp s asistentem 
prevence kriminality na místě do příjezdu ZZs 
poskytla paní první pomoc. paní byla převeze-
na do nemocnice prachatice k dalšímu ošet-
ření.

4. 4. telefonicky oznámil apk (toho času 
mimo službu), že v domě za výtahem je prav-
děpodobně odcizené jízdní kolo. Hlídka mp na 
místě prostřednictvím OO pČr Vimperk pro-
vedla lustraci jízdního kola s negativním vý-
sledkem. kolo bylo předáno na ztráty a nálezy.

8. 4. na služebnu mp byla oznámena zra-
něná poštolka před hotelem anna. poštolka 
byla předána CHkO Šumava, která poštolku 
převezla do stanice pro handicapovaná zvířa-
ta klášterec.

10. 4. strážníkům mp byl telefonicky ozná-
men nález injekční stříkačky na zeleni u parko-
viště u jednoty. injekční stříkačka uložena do 
speciálního přepravního boxu.

Chcete-li být o činnosti městské policie 
Vimperk pravidelně informováni, sleduj-
te internetové stránky: 
www.mp.vimperk.cz
či facebookový profil 
Městská policie Vimperk.
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Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů 
desátého ročníku Vimperské akademie seni-
orů na tzv. „akademii na kolech“. jejím cílem 
byl zámek mitrowicz, kde měli domluvenou 
prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu 
účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlíd-
ka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

Od roku 2008 je zámek, který patří mezi 
památkově chráněné objekty, ve vlastnictví 
společnosti mitrowicz, a. s. a postupně pro-
chází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí. 
během prohlídky jsme si nejprve prohlédli 
přilehlou zahradu, pak jedno patro zámku, 
navštívili jsme i  kapli sv. anny, jejíž interiér 
je bohatě zdobený freskami, kdy největší je 
na stropě a zobrazuje pannu marii se svatou 

trojicí, a také se občerstvili v malé útulné ka-
várničce. 

slavnostní zakončení desátého ročníku 
Vimperské akademie seniorů se uskuteční ve 
čtvrtek 16. května od 10.00 hodin v městském 

kulturním středisku Vimperk, kde úspěšní stu-
denti obdrží z rukou vedení města certifikát 
a malý dárek. 

Lenka Švecová
odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

?máte již uhrazen  
poplatek za komunální odpad?

ke dni 31. 3. 2019 uplynula splatnost 
poplatku za komunální odpad. Z  celko-
vého počtu 7.413 poplatníků nemá více 
než 2.000 osob tento poplatek uhrazen. 
V současné době jsou rozesílány poštov-
ní poukázky se stanoveným náhradním 
termínem splatnosti. neodkládejte platbu 
na pozdější dobu. Dle ustanovení obecně 
závazné vyhlášky lze neuhrazené poplat-
ky navýšit. nečekejte, prosím, na zaslání 
platebního výměru s navýšenou částkou 
a poplatek řádně uhraďte.

sazba místního poplatku za provoz sys-
tému sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro 

rok 2019 zůstává ve výši 492 kč na osobu. 
poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či pře-
chodným pobytem a také vlastníci staveb 
určených k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není k trvalé-
mu pobytu hlášena žádná osoba. poplatek 
lze uhradit hotově či platební kartou na Fi-
nančním odboru měÚ Vimperk, převodem 
na účet číslo 19-722281/0100 nebo poštov-
ní poukázkou. 

informace na tel. čísle 388 402 237 nebo  
e-mailu: jitka.boskova@mesto.vimperk.cz. 

 Jitka Bošková
finanční odbor

virtuální univerzita třetího věku
jsme za „polovinou“. ptáte se, co to zname-

ná? 6 semestrů musejí absolvovat studentky, 
které se rozhodly studovat Virtuální univerzi-
tu třetího věku ve Vimperku. před rokem a půl 
jsme začaly lehčím „rozjezdovým“ tématem 
o čínských bylinkách. Druhý semestr na téma 
„etika jako východisko z  krize společnosti“ 
byl, dle všech pravidelně se setkávajících se-
niorek, opravdu hodně náročný. téma bylo 
těžko uchopitelné a složité, o mnohém jsme 
diskutovaly, s  mnohým jsme nesouhlasily. 
i proto jsme si pro tento, právě končící, semestr 
vybraly téma historické s širokou obrazovou 
dokumentací. jak je ta naše země krásná, ří-
káme si po každé zhlédnuté přednášce. kolik 
je v  naší republice možno obdivovat barok-

ních i pseudobarokních staveb a jednotlivých 
zdobných prvků pro tento architektonický 
sloh typických. i proto jsme se rozhodly v pod-
zimním semestru pokračovat v  podobném 
duchu, přesněji na téma „klenoty barokního 
sochařství v  českých zemích“. aby nám byl 
tento semestr (stejně jako všechny předešlé) 
uznán, musíme splnit závěrečný test, který se 
vyplňuje na počítači a není nijak náročný. Chce 
to jen občas mrknout do tištěných materiálů 
přednášek či svých vlastních poznámek. jak 
jsem psala na začátku, jsme přesně v polovině. 
bude-li nám přáno, budeme moci za rok a půl 
převzít na slavnostní promoci, z rukou rektora 
České zemědělské univerzity v praze, „Osvěd-
čení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. 

Chcete se k nám přidat? Přednášky se ko-
nají 1x za 14 dní od října do prosince a od 
února do dubna v Komunitním centru ve 
Vimperku a  jsou hrazené jednorázovým 
poplatkem ve výši obvykle 300 Kč za se-
mestr. 

studium není náročné, každý účastník má 
svůj vlastní přístup na sledování přednášek 
z pohodlí domova, společně poté vyplňujeme 
průběžné testy dle tištěných materiálů. studi-
um je možné kdykoliv prodloužit, libovolné 
semestry se mohou vynechat a kdykoliv se ke 
studiu vrátit. 

Více informací:  renata Lešková
renata.leskova@mesto.vimperk.cz,
tel. 602 237 427

Renata Lešková
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

třídíme odpad – 5. díl:  Třídění plastů
milí čtenáři, mezi nejmladší a zároveň nej-

rozšířenější obalové materiály patří plasty. 
Důvody jejich masového rozšíření jsou beze-
sporu jejich přednosti, jako je pevnost, nepro-
pustnost, snadná tvarovatelnost a  zejména 
malá hmotnost v porovnání s ostatními mate-
riály. Základním předpokladem pro úspěšnou 
recyklaci plastů je jejich důkladné roztřídění 
na dotřiďovacích linkách a  samozřejmostí 
musí být absence nečistot, jako jsou zbytky 
potravin nebo chemikálií. kromě pet lahví se 
třídí také fólie a sáčky, plastové obaly od potra-
vin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové 
kbelíky, pěnový polystyren a další druhy. Dal-
ším velmi dobře recyklovatelným plastem je 
polyetylen, který se označuje zkratkami HDpe 
nebo LDpe nebo jen pe. polyetylen je jedním 
ze základních plastů. recyklací se z něj vyrábí 
tzv. regranulát pro opětovnou výrobu polye-

tylenu. podobným způsobem se zpracovávají 
i ostatní plasty. možná jste si všimli, že se na 
trhu objevují umělá prkna, zahradní nábytek 
z  recyklovaných plastů apod. tyto výrobky 
pocházejí většinou z  Čech, například v  Láz-
ních bohdaneč je zařízení, které dokáže z ně-
kterých vybraných druhů odpadních plastů za 
tepla lisovat právě náhražky přírodních mate-

riálů. možností recyklace je celá řada, plasty se 
i zkapalňují a opětovně se z nich vyrábějí nové 
výrobky. možná vás to překvapí, ale v recyklaci 
plastů patříme k jedněm z nejlepších v evropě. 
V příštím díle se budeme věnovat podrobněji 
pet lahvím, které patří mezi nejlépe zpraco-
vatelné plasty.

Průměrný Jihočech vytřídí ročně 14,10 kg 
plastů! Téměř 9 tisíc tun plastů tak neskon-
čí na skládkách odpadů, což potvrzuje, že 
třídění odpadů má smysl!

nová vývěsní skříňka na sídlišti 
tento týden byla instalována nová vývěs-

ní skříňka měÚ Vimperk na sídlišti u prodejny 
Detva. tato nahradila původní dřevěnou skříň-
ku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradič-
ní informace města Vimperk, např. pozvánky 
na zasedání zastupitelstva, nabídku volných 
bytů a nemovitostí a další sdělení. nově byla 

jedna část vyčleněna pro potřeby pohřební 
služby pana Šísla, který zde bude vyvěšovat 
parte zemřelých, podobně jako na vývěsce 
umístěné na domu služeb v  centru našeho 
města. Věříme, že tuto službu lidé bydlící na 
sídlišti ocení.

odbor hospodářský a bytový
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První měsíc stavebních prací na zámku je za námi!
Od 26. března, kdy se zámek oficiálně stal 

staveništěm, uplynul už měsíc a práce se me-
zitím rozběhly s plnou vervou. Řada míst je po 
měsíci prací doslova k nepoznání! Co máme 
v prvním měsíci stavby za sebou?

Hned v  prvním týdnu se zaměřovaly sítě 
(vodovodní a elektrická), připravovalo se sta-
veniště, do zámeckého smetníku se nastěho-
valy čtyři unimo buňky a začalo se rozebíráním 
vlysových podlah v jižním křídle Horního zám-
ku. rozebrána byla také podlaha z drobných 
špalíčků v galerii, ale zatímco vlysy schováme 
a použijeme znovu, tato podlaha se již zpět 
vracet nebude (nebyla kvalitní a  špalíčky se 
musely pořád dolepovat). V následujících týd-
nech přibyla k rozebírání podlah řada dalších 
prací. pečlivě se zakrylo schodiště, podlahy 
z dlaždic, zárubně dveří i ostění průjezdu do 
Horního zámku. Dřevěné vyřezávané dveře, 
kterými se vstupovalo na prohlídkový okruh, 
byly vyměněny za provizorní dveře, aby nedo-
šlo k jejich poškození. Vše se provádí tak, aby 
se při stavbě nic neponičilo.

někdy se však ničí záměrně – třeba vybrané 
příčky z 20. století, které vznikly pro potřeby 
bytů a nyní se vybourávají pryč. místnosti se 
tak zvětšují do svých dřívějších rozměrů a ob-
novují se i starší průchody mezi nimi. Zvláště se 
těšíme z obnovení barokní enfilády, tedy pro-
pojení jednotlivých místností v řadě za sebou, 
která umožňuje průhled všemi pokoji (jak to 
dobře známe z mnoha zámků a paláců). 

pracovalo se také na nádvoří, kde byla vy-
bagrována díra pro vodovodní šachtu a také 
příkop pro uložení nového vodovodu a sucho-
vodu, což je speciální potrubí, které slouží pro 
připojení požárních hadic v případě požáru. 
tolik prací s  sebou nevyhnutelně přineslo 
řadu objevů. některé byly nemilé a přidají nám 

starosti (třeba rozšíření dřevomorky pod pod-
lahou v  několika místnostech), většina však 
byla zajímavá a pozitivní (například objevení 
pěkného dřevěného obložení s  fládrem při 
odkrývání zazděných dveří). O nálezech vám 
však více povíme zase někdy jindy…

Lucie Budirská, Státní zámek Vimperk

  

   

MMMÁÁÁMMMEEE   RRRÁÁÁDDDIII   ZZZVVVÍÍÍŘŘŘAAATTTAAA 
 

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti  
od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové. 

 

Téma soutěže souvisí s tematikou festivalu NaturVision – tedy život zvířat ve volné přírodě, letos s mottem:  

„ LESNÍ ZVÍŘATA“. 

 

Každé dítě se může zúčastnit maximálně se dvěma pracemi (kresbami nebo malbami) formátu max. A3. 
 

Práce na tvrdším papíře musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji – jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresa trvalého bydliště a dále také 
škola, kterou dítě navštěvuje (případně i třída). 

 

Termín a místo dodání – do 31. května 2019; MěÚ Vimperk, Odbor ŠK, k rukám Lenky Švecové, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. 
 

Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NaturVision 20. září 2019. Vítěz obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. 
 

Z nejlepších prací bude v MěKS Vimperk uspořádána výstava. 
 
 

VÍTĚZNÉ OBRÁZKY 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastňují, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci 
festivalu. 

Pavla Kozlerová – 1. místo Marie Kukačková – 2. místo Tomáš Karvan – 3. místo 
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      Mateřská škola 
      Klostermannova

Slavíme Velikonoce
Duben byl důležitým měsícem pro naše 

předškoláky. konal se zápis do základních škol, 
na který se od září poctivě připravovali. na sa-
motný zápis se moc těšili a o to větší radost 
měli, když krok mezi velké školáky úspěšně 
zvládli.

tento měsíc jsme navštívili ZUŠ ve Vim-
perku. Děti měly možnost vyzkoušet si práci 
s keramickou hlínou nebo si s žáky tanečního 
oboru zahrát různé pohybové hry. poté jsme 
zhlédli ukázku z  baletu. Žáci dramatického 
a hudebního oboru nás zavedli do světa po-
hádek a představili nám kromě známých filmo-
vých melodií i různé hudební nástroje. 

Letos poprvé se nám ve spolupráci s mas 
Šumavsko podařilo zajistit pro děti vzdělávací 
program „Život broučka“. Děti se proměnily 
v  broučky a  pomocí her se seznámily s  je-
jich životem. brouky si prohlédly i pod mikro-
skopem a poté si je zkusily namalovat.

společně s myslivci jsme se vypravili ke kr-
melci do Hrabic. bylo třeba krmelec vyčistit 
a připravit na jaro. Vynosili jsme proto staré 
kaštany a vyhrabali seno pod krmelcem. na 
závěr jsme si opekli buřtíky.

Druháčci z mŠ mírová se podívali do místní 
pekárny. Vyzkoušeli si práci pekaře – zadělat 
těsto, uplést a upéct housky. tímto děkujeme 

panu Hanžlovi, že si děti mohly jeho provozov-
nu prohlédnout.

předškoláci z mŠ klostermannova navštívili 
místní knihovnu. s paní knihovnicí si povídali 
nejen o Večerníčku. 

Do obou školek přijely pracovnice ZOO 
Ohrada s  výukovým programem „kamarádi 
ze ZOO“. Děti si tak mohly prohlédnout např. 
králíka, morče, pakobylky nebo hady – korá-
lovku či krajtu. 

Opět jsme navští-
vili pracoviště seV 
ve Vimperku, tento-
krát programy „jak 
vnímáme přírodu“ 
a  „podzemní králov-
ství“. tento program 
se díky pěknému po-
časí mohl realizovat 
na školní zahradě.

Ve školce jsme také 
slavili jarní svátky – 
Velikonoce. předško-
láci z mŠ klosterman-
nova si připravili pro 
rodiče velikonoční 
besídku s  tvořivou 
dílnou. společně si 
vyrobili ovečky, ku-

řátka a  zajíčky. stejně tak druháčci pozvali 
do školky své rodiče na sváteční odpoledne. 
i prvňáčci z mŠ mírové si užili velikonoční od-
poledne s rodiči – naučili se plést pomlázku 
a společně si zasoutěžili. třeťáci zase hledali 
na školní zahradě vajíčka, které jim zde schoval 
velikonoční zajíček. Zahráli si hry a nakonec 
objevili i  velikonoční překvapení v  podobě 
čokoládových zajíčků.

Závěrem připomínáme, že dne 14. a 15. 5. 
2019 proběhne v  ředitelně školy v  kloster-
mannově ulici zápis dětí do mŠ pro školní rok 
2019/2020. bližší informace naleznete na na-
šich webových stránkách nebo na obou našich 
pracovištích.

Jaroslava Kolářová

U nás ve školce… aneb  
„Pojď k nám, jaro, budeme si hrát“

s nástupem pěkného jarního počasí jsme 
ukončili pravidelné sezonní saunování a s chu-
tí jsme se vrhli do dalších jarních aktivit.

V rámci dopravní výchovy navštívily děti z i. 
třídy místní oddělení policie Čr, kde se hravou 
formou seznámily s prací policie. nahlédly do 
policejního auta, vyzkoušely si vysílačky, po-
licejní helmy, pouta a všechny si schovávaly 
uši při zvuku policejní sirény. Děti si odnesly 
spoustu zážitků a my děkujeme za výbornou 
spolupráci.

rovněž děti ze iii. třídy prožily zajímavé „do-

pravní dopoledne“ – tentokrát na vlakovém 
nádraží. poutavý a vyčerpávající výklad pana 
výpravčího děti přímo nadchl, měly mnoho 
otázek a  snad všichni kluci se chtěli v  tuto 
chvíli stát strojvedoucími.

již tradičně také děti ze iii. třídy navštívily 
ZUŠ, kde si ve výtvarném oboru vyrobily krás-
né keramické destičky a po zhlédnutí pěkného 
vystoupení žáků hudebního, literárně-drama-
tického a tanečního oboru se nám sešlo hned 
několik muzikantů, herců a samozřejmě bale-
tek.

s  budoucími školáky jsme uskutečnili již 
třetí setkání projektu „Škola nanečisto“ v ZŠ  

t. G. m. a zároveň jsme také navštívili ZŠ sme-
tanova, kde se děti zúčastnily projektu „na 
chvíli školákem“. Obě základní školy připravily 
pro děti bohatý program směřující nejen k se-
známení s novým prostředím, ale především 
k  umožnění snadnějšího vstupu budoucích 
prvňáčků do ZŠ. 

kromě tradičních jarních aktivit, jako jsou 
ekologicky zaměřené vycházky do přírody, 
výukové programy střediska environmentální 
výchovy np a CHkOŠ a různé motivační po-
znávací činnosti, se děti naší mateřské školy 
zúčastnily dvou interaktivních programů 
vybraných z nabídky projektu místního akč-
ního plánu pro Orp Vimperk ii. Děti tak měly 
možnost seznámit se přímo v mŠ s živými zví-
řecími kamarády – pejskem a  fretkou, vidět 
a zúčastnit se pod vedením paní cvičitelky ze 
záchranné stanice zvířat jejich výcviku. Hlavně 
si uvědomily, že všechno je součástí živé pří-
rody – jak se správně chovat ke zvířátkům, jak 
lze poznat náladu pejska a zároveň si chránit 
své bezpečí.

k jaru samozřejmě patří Velikonoce a jarní 
pohádky, které děti zhlédly v provedení diva-
délka Zvoneček s přiléhavým názvem „jarní 
pohádka“ a  v  provedení divadélka Divoloď 
s názvem „Velikonoční pohádka o zajíčkovi“. 
Velikonoce prožíváme v mateřské škole vždy 
velmi intenzivně, nadšeně malujeme vajíčka, 
učíme se velikonoční koledy, vyrábíme deko-
race a věnujeme se tradicím, zvykům a všemu, 
co k Velikonocům patří.

na jaře nás ještě čeká oblíbený rej čaroděj-
nic a příprava tradičního výletu. těšíme se.

Děti a učitelky MŠ 1. máje 180

      Mateřská škola 
      1. máje
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Michael Žantovský  
ocenil besedující žáky

Ve středu 27. 2. zavítal na naši školu michael 
Žantovský, překladatel, psycholog, publicista, 
spisovatel, textař, politik, diplomat a  ředitel 
knihovny Václava Havla. Z následujícího vyjá-
dření je patrno, že se beseda s našimi studenty 
líbila nejen jemu: „moc Vám ještě jednou dě-
kuji za milé přijetí a možnost se setkat s Vašimi 
studenty, kteří – soudě dle zkušeností naby-
tých z posledních tří let, kdy vyrážíme do regi-
onů – patří k té velmi vzácné hrstce aktivních, 
zapálených… také z toho důvodu bychom jim 
rádi nabídli možnost zúčastnit se naší výroč-
ní jarní konference „evropa mezi včerejškem 
a zítřkem“, která se koná 20. května 2019 a na 
které kromě významných politiků (například 
ministr zahraničních věcí tomáš petříček, eu-
roposlankyně Věra jourová) vystoupí též zná-
mí novináři (například Lenka Zlámalová z tý-
deníku echo) anebo youtuber kovy.“ pozvání 
velmi rádi přijmeme. 

Jan Heřta 
ředitel školy

O Evropské unii s Martinem Pávem
Dne 3. dubna 2019 se konala přednáška 

o evropské unii vedená panem martinem pá-
vem, pracujícím již mnoho let v bruselu. tato 
akce se pomalu stává tradicí, protože se ko-

nala již třetím rokem. akce se zúčastnili žáci 
druhých ročníků, kteří byli doplněni studenty 
dějepisného semináře. pan páv nás seznámil 
s  historií eU a  jejím vývojem, kde a  jak eU 
pomáhá a reagoval na naší školou speciálně 
zvolené téma problematiky dvojích potravin. 
V průběhu přednášky studenti kladli otázky, 
na které pan páv vždy rád odpověděl a dále 
o nich se studenty diskutoval. pro aktivní čle-
ny obecenstva měl přednášející připravené 
odměny. myslím, že tak jako každoročně byla 
tato přednáška zajímavá a všem přinesla nové 
poznatky. Doufám, že se gymnáziu podaří tuto 
akci zopakovat i další roky.

Vojtěch Burian (3. A)

Pozvánka na studentský Majáles 2019 
V  pátek 10. května v  9:30 hodin začne 

tradiční školní majálesový průvod pořádaný 

třídou 7. G Všeobecného a sportovního gym-
názia Vimperk. 

průvod povede od gymnázia pivovarskou 
ulicí přes ulici 1. máje kolem budovy pošty, 
ZŠ t.G. masaryka až k městskému kulturnímu 
středisku.

majáles bude pojatý v duchu olympijských 
her, takže se můžete těšit na zajímavé kostýmy.  
budeme rádi, když se přijdete podívat!

Adriana Kučáková (7. G)

Krajské kolo Evropy ve škole – čtyři 
medaile!

krajského kola literární a výtvarné soutěže 
evropa ve škole se zúčastňujeme tradičně kaž- 
dým rokem a  dlužno podotknout, že velmi 
úspěšně.  nejinak tomu bylo i  letos a  čekalo 
nás opravdu příjemné překvapení. Z pěti za-
slaných soutěžních prací stanuly na pomysl-
ných stupních vítězů čtyři literární příspěvky 
našich studentů. samozřejmě vás o ně nemíní-
me připravit, a tak si je budete mít možnost na 
pokračování přečíst v našem školním časopisu.

a kdo jsou oni vítězové, respektive ony ví-
tězky?

V druhé kategorii (12–14 let) získala druhé 
místo Barča Kučerová a třetí příčku Tamarka 
Simetová, obě z tercie.

třetí a čtvrtou kategorii naše literátky zcela 
ovládly. Zlaté medaile vybojovaly Lucka Svo-
bodová ze sexty za třetí kategorii (15–17 let) 
a Adéla Bille ze septimy za kategorii čtvrtou 
(18–21 let).

Všem děvčatům blahopřejeme a děkujeme!
Jana Tláskalová

Máme nejlepší tým instalatérů
Vimperská nerudovka opět prokázala své 

kvality, když v krajském kole XV. ročníku Vě-
domostní olympiády pořádané Cechem to-
penářů a  instalatérů Čr získala první místo 
v soutěži týmů a druhé a třetí místo v soutěži 
jednotlivců. Žáci oboru instalatér milan novot-
ný – 2. místo a jan pokorný – 3. místo prokázali, 
že svému řemeslu opravdu rozumí nejen po 
praktické stránce, ale mají také výborné teo-
retické znalosti.

krajské kolo se uskutečnilo formou písem-
ných testů. soutěžící odpovídali na 60 otázek, 
které odborně připravil Cech topenářů a insta-
latérů Čr (Cti Čr). O úspěchu nerozhodovala 
pouze správnost odpovědí, ale také časový 
limit. Čas byl důležitým jazýčkem na vahách 
při získání shodného počtu bodů, které sou-
těžící získali. první pozice unikla milanu novot-
nému pouze o jeden bod a janu pokornému 
o body dva, což dokazuje jejich vynikající při-
pravenost, za kterou vděčí svým pedagogům, 
zejména ing.  Vlastimilu jiráňovi, ing.  petru 
Žuravskému a jaroslavu Šanderovi, učiteli od-
borného výcviku.

O kvalitách obou soutěžících hovoří také vý-
sledné skóre v rámci celé České republiky, kdy 
milan novotný obsadil svým výkonem 5. místo 
a jan pokorný místo 7. soutěž má již patnácti-
letou tradici a její vysokou úroveň zajišťují její 

organizátoři Cti Čr a firemní partneři, kterými 
jsou nejvýznamnější firmy z oboru, působící 
na českém trhu.   Kateřina Koubová

Návštěva Armády ČR  
v SŠ a ZŠ Vimperk

Dne 28. 3. 2019 nás navštívil vicemistr světa 
v taekwondu, pan nadrotmistr František jeřá-
bek z armády Čr. beseda s ukázkami byla po-
řádána pro všechny žáky závěrečných ročníků 
naší školy. Žáci byli předem seznámeni s tím, 
že se nebude jednat jen o  pouhé povídání 
o armádě Čr, ale také o mírné fyzické zkoušky 
s malým nácvikem sebeobrany.

pan jeřábek vyprávěl o přijímání do armády 
Čr, uváděl zajímavé příběhy ze své praxe a od-
povídal na dotazy žáků. po úvodním povídání 
přišla na řadu zahřívací rozcvička a  nácviky 
bojových obranných chvatů.

přes mírný počáteční odpor studentů k po-
hybu se nakonec akce opravdu povedla. svěd-
čí o tom velký zájem o cviky ze sebeobrany 
a spousta dotazů, které byly příčinou toho, že 
jsem dlouho po vymezeném čase byl donucen 
pana jeřábka přerušit a besedu ukončit. 

Z  toho, co jsem vyslechl, mě mrzí jediné, 
a  to že naše společnost pohybově zakrňuje 
a  začíná jí chybět i  disciplína. s  tím zřejmě 
souvisí i  skutečnost, že před deseti lety se 
ucházelo ročně o  zaměstnání v  armádě Čr 
cca 600 lidí a  oba testy (fyzické i  psycholo-
gické) úspěšně splnilo 200. nyní je to cca 200 
příchozích a z toho je asi pouhých 20 přijatých. 
každopádně beseda u žáků zabodovala,.

Martin Frnka

I my jsme byli v IMI
Dne 19. března 2019 absolvovali žáci naší 

školy oboru instalatér odborný seminář 
a  praktické proškolení na téma Vyvažování 
otopných soustav u společnosti imi Hydronic 
engineering.

Žáci nejprve vyslechli teoretickou část, kde 
byli seznámeni s principy a důvody regulace 
otopných soustav. na konci přednášky dostali 
praktický úkol, kterým bylo správné vyvážení 
otopné soustavy čtyřpatrové budovy dle pře-
dem zadaných hodnot. Všechny činnosti s tím 
spojené se dělají z důvodu dosažení účelného 
a hospodárného vytápění budov, aby byl je-
jich provoz co nejekonomičtější. 

„naši kluci byli nadšeni z  celého školení, 
zejména z praktické části, kde si mohli získa-
né vědomosti vyzkoušet s  nejmodernějším 
přístrojem ta-sCOpe, k tomuto účelu vyrobe-
ným,“ řekl jaroslav Šandera, učitel odborného 
výcviku oboru instalatér. ta-sCOpe je odolný 
a účinný vyvažovací přístroj, určený k měření 
a zaznamenávání tlakové diference, průtoku, 
teploty a výkonu otopných soustav.

Kateřina Koubová
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Základní škola
Smetanova

Učíme se německy v Německu
projekt Dva jazyky – jedna myšlenka je na 

ZŠ smetanova realizován již druhým rokem. 
O tom, že děti i pedagogy baví a vnímají jej 
jako smysluplný, svědčí společná setkávání 
obou zapojených škol.

Dne 2. 4. jsme opět navštívili Grundschule 
v  Grafenau, kde jsme se mohli zúčastnit již 
samotné výuky jednotlivých předmětů ve 
třídách. aktivita našich dětí a jejich zapojení 
v  německy vedených hodinách je důkazem 
toho, že na domácí půdě nezahálíme a němec-
ky se učíme svědomitě a hlavně s radostí. bě-
hem dne jsme absolvovali výuku v hodinách 
čtení a jazyka. sami žáci měli radost zejména 
z toho, s jakou lehkostí vyučování v cizím ja-
zyce zvládli.

pro žáky jsou tato setkávání velmi motivač-

ní, ztrácí ostych z komunikace v cizím jazyce 
a navazují i hezká přátelství. na obou stranách 
jsou vidět velké jazykové pokroky, což setká-
vání činí ještě zajímavějšími. jsme rádi, že naše 
partnerská škola do projektu vkládá stejné úsi-
lí, díky čemuž si z každého projektového dne 
odnášíme všichni hezké zážitky.

Ivana Böhmová, Edita Wölflová

Zápis do prvních tříd  
na ZŠ Smetanova Vimperk

„pojďte s námi do pohádky“, tak znělo letoš-
ní téma zápisu do prvních tříd na ZŠ smetano-
va. budoucí prvňáčky školou provázely žákyně 
nejvyšších ročníků v kostýmech pohádkových 
postaviček, které malým budoucím školákům 
zpříjemnily cestu zápisem. malá nervozita dětí 
po několika krocích po boku „jejich“ pohád-
kové postavy zmizela a většina „školáčků“ si 
zápis s úsměvem užila. paní učitelky pečlivě 
prověřily jejich velmi dobrou připravenost pro 
vstup do základní školy, za což patří poděko-
vání rodičům i paním učitelkám z mateřských 
škol. Za nadšení, snahu i pěkné výkony byly 
děti odměněny malými dárečky a výrobky od 
starších školáků ze školní družiny.

Děkuji i všem pedagogickým pracovníkům, 
kteří se na zápisu podíleli, žákům školy za 
pomoc při organizaci a milý, trpělivý přístup 
k příchozím dětem.

pro příští školní rok 2019/2020 se přišlo v do-
provodu svých nejbližších prozatím zapsat 43 
budoucích prvňáčků, rodiče některých z nich 
podali žádost o odklad školní docházky. Děti 
budou rozděleny do dvou prvních tříd a věří-
me, že se jim ve školních lavicích bude dařit 
minimálně tak dobře jako u zápisu.

Vladan Pokorný

Londýn 2019
i v letošním školním roce se vydalo v dub-

nu 25 žáků ze šestého a sedmého ročníku ZŠ 
smetanova na poznávání Londýna. Vědo-
mosti nabyté ve škole tak měli možnost zažít 
„na vlastní kůži“ při návštěvě toweru, tower 
bridge, Greenwich, buckinghamského paláce 
či tradiční procházce po Londýně, zakončené 
jízdou na London eye. Zajeli jsme se podívat 
i do Windsoru a do mezi žáky velice oblíbe-
ného Legolandu. Zažít si anglické rodiny, do-
mluvit se anglicky a být samostatný je vždy 
přidanou hodnotou těchto pobytů. 

Jana Doležalová

Městská knihovna

Zpráva z Noci s Andersenem 2019
Letošní noci s andersenem se v knihovně 

zúčastnilo 21 dětí a 4 dospělí. Celý večer se nesl 
v duchu oslav 70. výročí nakladatelství alba-
tros. s dětmi jsme navštívili spolek slunečnice, 
kde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o práci 
s hendikepovanými klienty a kde jsme mohli 
obdivovat jejich překrásné rukodělné výrobky. 
Z pohádky do pohádky jsme cestovali s diva-
delním souborem bouček a pohádkové úkoly 
děti plnily i při stopované. Deskovou hru, kte-
rou si děti samy vyrobily a samozřejmě i zahrá-
ly, provázely pohádkové postavičky z Večer-
níčků. indicie k noční hře byly ukryté v kešce, 
kterou jsme společně všichni hledali pomocí 
aplikace Geocaching. nakonec vše dobře do-

padlo, děti překonaly strach a sud s loupežní-
kem a  jeho perlami o  půlnoci objevily. spát 
se šlo za zvuků kytary a s písničkou na rtech.  
Už nyní se těšíme na noc s andersenem 2020!

Den rodin v knihovně
Ve středu 15. 5. od 8:00 do 11:00 hodin po-

řádá knihovna v rámci Dne rodin hravé dopo-
ledne na téma Co se děje v  knihovně? toto 
dopoledne bude dětské oddělení otevřeno 
všem mrňousům a jejich doprovodu. budeme 
si číst a prohlížet knížky, zahrajeme si deskové 
hry a něco si i vyrobíme. knihovna je tu pro 
všechny, i  pro naše nejmenší, tak neváhejte 
a přijďte se s nimi podívat.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Dům dětí a mládeže ve Vimperku a školní 

družina při ZŠ smetanova se aktivně zapojily 
do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. bě-
hem prvního dubnového týdne téměř sto dětí 

uklízelo areál školního hřiště, prostory školy 
a přilehlé okolí. Děti měly radost z dobře od-
vedené práce, která jim šla hezky od ruky. již 
se těšíme na další ročník této prospěšné akce. 

Jitka Martanová, vedoucí DDM

            DDM Vimperk
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    Základní umělecká škola

Ze života ZUŠ
měsíc duben byl v ZUŠ Vimperk zejména ve 

znamení koncertů a dílen pro žáky mateřských 
a základních škol z Vimperka a okolí. Celkem 
se uskutečnilo 5 koncertů, na kterých zazněly 
melodie z pohádek. jednotlivé pohádky vždy 
poutavě uvedli žáci literárně-dramatického 
oboru. V tanečním a výtvarném oboru si pak 
mohli žáci vyzkoušet, jaké to je, stát se na chví-
li malým výtvarníkem a tanečníkem. tím ale 
naše edukativní činnost pro letošní rok nekon-
čí, ještě připravujeme program pro další ško-
ly na 31. 5. tento den je letos opět vyhrazen 
pro základní umělecké školy v naší republice 
v rámci happeningu ZUŠ Open 2019. kromě 

toho se uskuteční akce sedmnácti ZUŠ z jiho-
českého kraje na sokolském ostrově v Českých 
budějovicích. program bude velmi pestrý, naši 
školu bude reprezentovat dechový orchestr 
v hlavní části programu, který navštíví světo-
vá pěvkyně magdaléna kožená s generálním 
ředitelem České filharmonie Davidem mareč-
kem a dalšími významnými osobnostmi. kro-
mě toho se náš dechový orchestr připravuje 
na soutěž do Vysokého mýta. 

Od minulého měsíce také pokročily soutěže 
ZUŠ. naši akordeonisté si vedli výborně v kraj-
ském kole v třeboni, odkud přivezli čtyři druhá 
místa a jedno třetí místo. Žáci literárně-drama-
tického oboru pak z jindřichova Hradce při-

vezli bronzové pásmo. Výtvarníci uspěli v zem-
ském finále ve Dvoře králové nad Labem a 2 
animované filmy postoupily do celostátního 
finále, které se uskuteční v červnu v blansku. 
Vyvrcholením letošních soutěží pak je ústřed-
ní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů, které se konalo od 26. 
do 28. 4. v Liberci. naši školu v něm reprezen-
tovalo saxofonové kvarteto, trio lesních rohů 
a  trumpetové kvarteto. Výsledky se dozvíte 
z důvodu uzávěrky Vn příště.

V  květnu naši školu čeká série absolvent-
ských koncertů, vystoupení a  vernisáží. Zá-
roveň pořádáme tento měsíc zápis pro nové 
žáky. Všechny podrobné informace jsou na 
jiných místech těchto novin.

naše nabídka akcí i možnosti vzdělávání je 
veliká, věřím, že si každý přijde na své.

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

                                                                                                                 
 

Základní škola T. G. Masaryka, 1. máje 268 Vimperk 
 
 

PROJEKT ŠKOLA NANEČISTO 
2018/2019 

 
 

 
5. setkání – Pasování na žáky 1. ročníku ZŠ TGM 

 
      datum:  30. května 2019 (čtvrtek)  
 

     čas: od 15.30 hod. v MěKS Vimperk 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.zstgmvimperk.cz 
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vzhůru do přírody

Sudslavický okruh
jen několik málo kilometrů od Vimperka 

a přece veřejností trochu podceňovaný. ruku 
na srdce, kdy jste ho celý prošli naposled? 
sudslavický okruh začíná u jedné z nejobjem-
nějších lip v Čechách a vede přes přírodní re-
zervaci Opolenec a bohumilice zpět ke mlýnu 
Vanických. přibližně v  polovině délky trasy 
se nachází tzv. sudslavická jeskyně, známá 
paleontologická lokalita. Okruh je se svými 4 
kilometry a 26 zastávkami jednou z možností, 
jak strávit příjemné odpoledne v přírodě bez 
nutnosti delšího cestování.

Alej smíření –  
bývalá osada Táflova Huť

samota zvaná táflova Huť (tafelhütte) se 
nachází 2 km východně od korkusovy Huti 
a  je poprvé zmiňována roku 1619. prvním 
osadníkem byl prý Wölfl plechinger a  jeho 

dům byl později přebudován na sklářskou 
huť. Usedlost předal plechinger svému synu 
kryštofovi, podle jehož zdrobnělého křestního 

jména (Christoph se v němčině zdrobňovalo 
i na töffel) se od té doby huť nazývala. a po-
něvadž se tu pak vedle levného dutého skla 
vyráběly i skleněné perly do růženců zvané ná-
řečně „beteln“, máme tu i vysvětlení místního 
jména tofel-bettlhütten.

plechingerův statek byl v roce 1963 nejprve 
rozstřílen a poté srovnán se zemí. tak provždy 
zanikla někdejší huť pod boubínem, zvaná 
táflova Huť. tam, kde kdysi kvetlo lidské dílo, 
zbyla jen mohutná lípa. stojí jako osamělý mo-
nument, připomínající život zašlé šumavské 
samoty.

V červnu 2002 zde byla založena alej smí-
ření. studenti z  bavorského Waldkirchenu 
a Freyungu a škol ve Vimperku vysadili na mís-
tě bývalé osady alej, která má dvě části. první 
tvoří lípy a duby – české a německé národní 
stromy, ve druhé části jsou vysázeny ovocné 
stromy (jabloně). studenti tak přispěli ke smí-
ření dvou národů, stejně jako tvůrci (v rámci 
projektu Uměním ke smíření) zde stojícího na-
lomeného gotického oblouku. písmeno „a“ tu 
má symbolizovat počátek dávného společné-
ho osidlování Šumavy oběma národy (odtud 
i podoba gotického oblouku – symbolu vzpo-
mínané historické doby a současně sepjatých 
rukou), jakož i  počátek jejich novodobého 
smíření.

Zdroj: Otto Veith böhmerwäldler Heimat-
brief

na táflovu Huť se dostanete z  Vimperka 
pohodlnou cestou s  výchozím místem od 
„marousků“, kolem chatek v  pravětínském 
údolí z jedné strany doprovázeni vodami pra-
větínského potoka, ze strany druhé smíšenými 
porosty sklářského vrchu. trasa vede necelých 
5 kilometrů, milovníci cykloturistiky mohou 
využít i značenou trasu č. 1202 vedoucí z Vim-
perka přes osadu pravětín až na táflovu Huť.

Renata Lešková
odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

Soutěž „vimperský poutník 2019“
V  minulém čísle Vimperských novin 

jsme Vám nabídli několik tipů na výlety 
a procházky v bezprostředním okolí Vim-
perka. ať jde o  Hrabický okruh, stezku 
skřítků, hru Vimperk v čase či světlohor-
skou nádrž a její okolí, všechna tato místa 
jsou jedinečná a krásná. Určitě znáte i jiná, 
více či méně navštěvovaná. podělte se 
s námi o fotografie z Vašich toulek okolím 
našeho města. stačí, abychom dané místo 
a  osobu mohli jasně identifikovat, a  jste 

zařazeni do soutěže o pěkné ceny. neza-
pomeňte uvést své jméno, telefonní číslo 
a odeslat na email: renata.leskova@mesto.
vimperk.cz. Všichni, kteří navštíví minimál-
ně 5 z 6 míst vyjmenovaných v dubnovém 
čísle Vimperských novin, budou obdaro-
váni sladkou odměnou. tři vylosovaní pak 
budou oceněni v rámci kulturní akce k 540 
letům od povýšení Vimperka na město, 
která se uskuteční 31. srpna na náměstí 
svobody.
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Kulturní přehled
KULTURNÍ POŘADY

 » čtvrtek 2. 5. 2019, 18:00, ZUŠ   

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
koncert žáků ZUŠ Vimperk – Daniel Hubáček,  
Anna Tomášková, Natálie Uhříčková 

 » pátek 3. 5. 2019, 18:00, ZUŠ   

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
koncert žáků ZUŠ Vimperk – Lucie Černá,  
Tereza Zámečníková 

 » pondělí 6. 5. 2019, 15:00, náměstí U jelena

74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA 
AMERICKOU ARMÁDOU

 » úterý 7. 5. 2019, 9:00, měks

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP 
VIMPERK ZPRACOVANÁ  
ZA PODPORY EU, MMR A MŽP 
Zpracovatelé seznámí veřejnost s hodnotami, problémy 
a řešením celého správního území Orp Vimperk ve dvou 
blocích od 9:30 a od 13:00. 

 » úterý 7. 5. 2019, 18:00, ZUŠ     

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
koncert žáků ZUŠ Vimperk – klavír, klarinet, trombon, bicí

 » pátek 10. 5. 2019, 8:00, měks

MAJÁLES – GYMNÁZIUM VIMPERK
studenti Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk 
si připravili majáles na téma Olympijské hry.

 » pátek 10. 5. 2019, 18:00, ZUŠ   

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
koncert žáků ZUŠ Vimperk – klarinet, saxofon, trubka, lesní 
roh, tenor

 » sobota 11. 5. 2019, 13:30, Vodník

DĚTSKÝ DEN
Odpoledne plné her, soutěží, tvoření a poznávání. 

Ukázka práce záchranářů – i Vy sami si můžete zahrát na 
hasiče, záchranáře nebo psovoda.

 » sobota 11. 5. 2019, 14:00, Zlatá hvězda

SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠUMAVANU
 » sobota 11. 5. 2019, 20:00, Calypso

POETIKA 
před i po vystoupení vás čeká Dj support  
s nejznámějšími hity české a slovenské scény.

koncert

 » pondělí 13. 5. 2019, 17:00, pivovarské náměstí

VIMPERSKÝ MÁJ
pěvecký sbor Canto Vimperk 

bubenická show ZUŠ Vimperk

slavnostní otevření zóny a vernisáž výstavy 

kino – jára Cimrman ležící, spící

 » úterý 14. 5. 2019, 14:00, kD Cihelna

MÁJOVÁ VESELICE
 » úterý 14. 5. 2019, 17:00, pivovarské náměstí

VIMPERSKÝ MÁJ
Vimperské schody (cyklistický závod) 

kino – rozpuštěný a vypuštěný

 » středa 15. 5. 2019, 17:00, pivovarské náměstí

VIMPERSKÝ MÁJ
30 let svobody – přednáška s biskupem  
Václavem malým 

cestopisné přednášky:

tadeáš Šíma – na kole přes afriku

tomáš marko – pracuj při cestování

 » čtvrtek 16. 5. 2019, 10:00, měks

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ
pouze pro přihlášené

 » čtvrtek 16. 5. 2019, 18:00, areál letních sportů,
pivovarské náměstí

VIMPERSKÝ MÁJ
Charitativní fotbalové utkání (18:00 areál letních sportů)

pecha kucha night vol. 6 (20:20 pivovarské náměstí)

 » pátek 17. 5. 2019, 16:00, pivovarské náměstí

VIMPERSKÝ MÁJ
mma a boxerský workshop

Underground Comedy

Gamrbz reprs

prago Union

 » pátek 17. 5. 2019, 19:00, kavárna Ve skále

SKUPINA PIÁNKO
spojení tradičních nástrojů s dudami v písních většinou 
vlastních, pro potěšení těla i ducha.

koncert, vstupné dobrovolné

 » sobota 18. 5. 2019, 12:00, letňák

MAJÁLES VIMPERK
Divadelní spolek bouček „O rytíři Cajtovi“, naHraně, 
Oranžáda, ptakustik, Vees, maniak & mC Gey,  
sto Zvířat, Vypsaná Fixa, ben Cristovao.

vstupné 350/300 Kč, děti 6–12let 150 Kč

 » pondělí 20. 5. 2019, 15:00, měks

ZASTUPITELSTVO 
 » čtvrtek 23. 5. 2019, 18:00, měks

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO DĚTI 
přednáška pro rodiče i zástupce školních jídelen  
z Vimperska. jak zlepšit výživu dětí ve školách  
a jak naučit děti zdravě jíst? nejen na tuto otázku Vám 
odpoví pharmDr. margit slimáková, specialistka na 
zdravotní prevenci a výživu.

16  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  Kultura • 5/2019

 » pátek 24. 5. 2019, 19:00, kavárna Ve skále

RNDR. VOJTĚCH ŽÍLA: POHODOVÁ 
CESTA TRANSSIBIŘSKOU 
MAGISTRÁLOU  
Z MOSKVY AŽ DO VLADIVOSTOKU
přednáška s projekcí, vstupné dobrovolné

 » pátek 24. 5. 2019, 20:00, měks

ROMANOVSKÁ, TICHÝ, HRUBÝ
svébytné hudební osobnosti – anna romanovská 
(housle, koto), petr tichý (kontrabas) a michal Hrubý 
(klarinet, basklarinet, tenorsaxofon) – v jejichž skladbách 
na pomezí jazzu a vážné hudby se ozývají i folklorní vlivy.
koncert, vstupné 100 Kč

 » neděle 26. 5. 2019, 15:30, Cukrárna pod zámkem

DIVADLO KAKÁ – LAKOMÁ BARKA
nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. 
Řekli byste, že je to od slova Dej-VÍCe.  
ale ono je to v této vesnici úplně naopak. to se dozvíte  
v pravdivém příběhu jana Wericha.
loutkové představení, vstupné dobrovolné

 » pondělí 27. 5. 2019, 17:00, kD Cihelna

ABSOLVENTSKÉ A ZÁVĚREČNÉ 
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU 
ZUŠ VIMPERK

 » pondělí 27. 5. 2019, 18:00, ZUŠ   

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
koncert žáků ZUŠ Vimperk – Veronika Pretlová,  
Adéla Tchorzewská, Adam Rod 

 » úterý 28. 5. 2019, 18:00, ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ VEČER LITERÁRNĚ-
DRAMATICKÉHO OBORU 
komponovaný večer žáků literárně-dramatického oboru 
pod vedením Daniely Hadravové.  

 » středa 29. 5. 2019, 17:00, měks

PŘEHLÍDKA SPORTOVNÍCH 
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM 
VIMPERK
V programu se představí:  
sportovní gymnastika i., taneční kroužky  
mOVe tO LiVe, sportovní gymnastika ii.

 » středa 29. 5. 2019, 17:00, městská knihovna

RENDEZ-VOUS  
S MGR. ROMANEM HAJNÍKEM
tentokráte na téma „steinbrenerové a Vimperk“.

 » čtvrtek 30. 5. 2019, 15:30, měks 

ŠKOLA NA NEČISTO
pasování na žáky 1. ročníku ZŠ tGm Vimperk.

KINO ŠUMAVA, SÁL MĚKS
 » úterý 7. 5. 2019, 20:00

ZJEVENÍ
Drama, Francie, 2018, 137 min

režie: Xavier Giannoli 

Jacques pracuje jako reportér a stane se členem komise 
ověřující údajné zázračné zjevení – tedy opravdového 
kanonizačního procesu. 

 » úterý 14. 5. 2019, 20:00

OSTRÝM NOŽOM
Drama, slovensko, 2019, 89 min

režie: teodor kuhn 

Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, který 
musí pochovat své dítě, emotivní drama otce, který si pro 
spravedlnost musí dojít sám. 

 » úterý 21. 5. 2019, 20:00

CARAVAGGIO – DUŠE A KREV
Dokumentární, itálie, 2018, 90 min

režie: jesus Garcčs Lambert 

Špičkové obrazové zpracování nabízí jedinečnou příležitost 
prohlédnout si zblízka svůdný půvab Caravaggiových 
obrazů a ocenit jeho typické kontrastní linie.

 » úterý 28. 5. 2019, 20:00

HUMORISTA
Drama/Životopisný, rusko/Lotyšsko/Česko, 2019,  
100 min

režie: michail idov 

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může 
existenčně zlikvidovat. Tragikomedie pojednává  
o možnostech svobody v nesvobodné době,  
o srážce lidské kreativity s tupostí moci. 

VÝSTAVY
 » 23. 4.–31. 5. 2019,  kavárna Happy Coffee

SVOBODA 
Výstava obrazů jihočeské malířky Zdeňky Horelicové 
vystupující pod pseudonymem Ziteri.

 » Čtvrtek 2. 5. 2019, 18:00, měks

„ŠUMAVSKÝ BAŤA“  
JOHANN STEINBRENER
vernisáž výstavy 

 » pondělí 6. 5. 2019, 16:30, kavárna Ve skále    

VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 
petra Hrubá, anna kučerová, klára kučerová, kateřina 
Štefaníková

www.meks-vimperk.com
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události, na které se nesmí zapomenout
V letošním roce si připomeneme neuvěřitelných 74 let od konce druhé světové války, ve které padlo 

za oběť miliony vojáků i civilistů. Obětí druhé světové války však nebyli pouze vojáci, ale také vězni 
koncentračních táborů včetně dětí, žen a starců. S blížícím se koncem války v roce 1945 používali na-
cisté jako způsob likvidace zajatců a vězňů pochody smrti. Lidé z koncentračních táborů byli posláni 
na pochod smrti většinou podvyživeni, nemocni, vyčerpáni, nedostatečně oblečeni a obuti, vystave-
ni jakýmkoliv nepříznivým povětrnostním vlivům. Během pochodu dostávali pouze minimum jídla 
a pití nebo také nic. Kdo již dále nemohl pochodovat, byl na místě zastřelen a ponechán v příkopu 
u cesty. Nebezpečí trestů či dokonce zastřelení na místě hrozilo i těm lidem, kteří se snažili účastníkům 
pochodu podat jídlo a pití. Devadesát pět žen a dívek, které jeden z těchto pochodů smrti nepřežily, 
jsou pochovány na volarském hřbitově. Na většině náhrobků jsou vyryta jejich jména. Dvacet čtyři 
přeživších žen v roce 1995 navštívilo volarský hřbitov k uctění památky těch, které s nimi byly vězněny 
a poslány na pochod smrti. Dokumenty o pochodu smrti a příběhy žen jsou sepsány v knize Jaroslavy 
Krejsové „Přes Volary přešla smrt“. 

V letošním roce ve dnech 12.–14. dubna proběhl již šestý ročník pochodu nazvaný MILITARY DEATH 
MARCH, který je věnován ženám a dívkám, jejichž ostatky jsou uloženy na volarském hřbitově. Při za-
hájení letošního pochodu na Vodníku jsem se setkala s paní Jaroslavou Krejsovou a panem Lukášem 
Perným, který společně s Jaroslavem Nábělkem založili pochod. Oba jsou vojáky z povolání. Povídali 
jsme si o pochodu i o tom, co bylo podnětem pro napsání knihy. 

Pane Perný, vrátíme se do roku 2014, 
k prvnímu ročníku MILITARY DEATH MARCH, 
co Vás přivedlo na myšlenku pochod uspořá-
dat a jak proběhl první ročník? 

Úplně první myšlenka byla spojená s naší 
prací, a sice připomenout hrozné věci, které 
se děly během druhé světové války, konkrét-
ně pochody smrti. přečetli jsme si pár článků 
a doslova nás to pohltilo. pro vojáky dnešní 
doby je těžko představitelné, že by nám někdo 
dal rozkaz, abychom poslali na pochody smrti 
tolik žen – civilistek. rozhodli jsme se pro vari-
antu zážitkovou a uspořádali dálkový pochod 
a umožnili tak všem účastníkům zkusit si na 
vlastní kůži, co byly nuceny ženy ujít. první roč-
ník jsme sbírali zkušenosti. neměli jsme téměř 
žádné zázemí pro účastníky, silně pršelo, byla 
velká zima. i přesto se na start postavilo 240 
účastníků. V té době jsme měli jen jednu trasu, 
která se dnes označuje jako eXtreme a měří 
přibližně 75 km. skvělé zázemí nám poskytlo 
město Vimperk v  autokempu Vodník. toto 
zázemí a spolupráci s městem Vimperk udr-
žujeme po celých šest let a velice si jí vážíme.

Paní Krejsová, v roce 2014 jste byla oslo-
vena panem Lukášem Perným a Jaroslavem 
Nábělkem se záměrem uspořádat pochod na 
počest ženám, které nepřežily pochod smr-
ti a jsou pochovány ve Volarech. Jaká byla 
Vaše reakce a jak na tento pochod pohlížíte 
dnes? 

když oba pánové ke mně prvně přišli, po-
zvala jsem je na čaj a ukázala část svého archi-
vu, který obsahuje řadu dokumentů a materi-
álů k pochodu smrti. jejich zájem uspořádat 
vzpomínkový pochod mne velmi překvapil 
a  potěšil zároveň. jsem moc ráda, že má 
práce inspirovala někoho dalšího a že tímto 
způsobem si stovky lidí připomínají strašnou 
tragédii, která se na sklonku války odehrála. 
Z počátku jsem této akci nedávala dlouhé tr-
vání, ale jsem nyní moc ráda, že se rok od roku 
počet účastníků zvyšuje a akce si získává stále 
větší zájem. navíc díky účasti lidé přispívají na 
zajímavé projekty, i údržbu hřbitova obětí po-
chodu smrti ve Volarech.

Pane Perný, setkali jste při pořádání prv-
ního ročníku z  řad veřejnosti s  nějakými 
obavami či dokonce s negativním ohlasem? 

Začátky jsou vždycky těžké a je pravdou, že 

jsme ani my nevěděli, jak se takové akce pořá-
dají. Všude kam jsme přišli, si nás vyslechli, ale 
bylo cítit, že si nejsou stoprocentně jisti, zda 
to myslíme vážně. s odstupem času se tomu 
nedivíme a jsme moc rádi, že se nám podařilo 
první ročník uspořádat. V počátcích jsme byli 
dokonce označeni jako extremisti, což má-
lem vedlo až k soudnímu sporu, ale naštěstí 
to později odeznělo a dnešek je důkazem, že 
toto označení nemůže být pravda. Dnes vděčí-
me především paní jaroslavě krejsové a jejímu 
vnukovi, mgr. Zdeňku krejsovi, Dis., kteří nás 
od začátku podporují.

Paní Krejsová, napsala jste knihu „Přes 
Volary přešla smrt“, pojednávající o tomto 
pochodu. Co Vás vedlo k tomu, napsat knihu 
o hrůzách a utrpení, které musely podstou-
pit ženy a dívky při pochodu smrti? Měla jste 
možnost osobně mluvit s některými ženami, 
co pochod smrti přežily? 

Ve Volarech jsme od roku 1946 chodili jako 
junáci pomáhat s údržbou hřbitova obětí po-
chodu smrti, kde jsem se potkávala s paní Ha-
linou tenglerovou, přímou účastnicí pochodu. 
Často jsem se jí ptala, proč na hřbitov chodí 
a ona mi vždy řekla, že to není příběh pro malé 
děti, až jednou budu velká, že mi vše řekne. 
a tak se také jednoho dne stalo. Léta plynula 
a já věřila, že se někdo tématem bude zabývat, 
ale nestalo se tak. protože jsem cítila potřebu 
uchovat vzpomínky na tyto ženy, začala jsem 
s vnukem Zdeňkem pracovat na knize o po-
chodu smrti. to se psal rok 2005. Osobně jsem 
se setkala s několika ženami, jejichž příběhy 
stály také za tím, abych na knize pracovala 
a tyto příběhy předala dál, protože se nesmí 
zapomenout. 

Ve Volarech žijete již desítky let. Jak sama 
dnes vnímáte pohled současné mladé gene-
race na tuto událost a na hřbitov, kde místo 
posledního odpočinku našly ženy z různých 
koutů Evropy? 

když jsme v roce 2006 vydali první vydání 
knihy, začali jsme se Zdeňkem navštěvovat 
různé školy, kde jsme o pochodu přednášeli. 
mrzelo nás, že o  událostech tenkrát neměli 
povědomí ani žáci místní školy. Od té doby 
realizujeme pod hlavičkou krebul, o. p.  s. 
konference, setkání s pamětníky a další akce 
a  snažíme se uchovat vzpomínky nejen na 

ženy z pochodu smrti. naše generace pomalu 
odchází a nebyl by za chvíli nikdo, kdo by mohl 
říci, proč máme dva hřbitovy, co byl pochod 
smrti nebo koncentrační tábory.

Pane Perný, podle informací, které jsou 
dostupné na Vašich stránkách, ale i  úvod-
ních slovech před zahájením pochodu, jste 
pozval dobrovolníky na následující víkend 
do Volar za účelem údržby pietního místa. 
Ze  startovného věnujete část finančních 
prostředků městu Volary na péči o hřbitov. 
Co se podařilo z těchto prostředků udělat?

každoročně věnujeme finanční obnos na 
obnovu hrobů hřbitova Volary. Z  počátku 
to nebyly nijak závratné částky, lze říci, že až 
loňský rok se nám podařilo přispět zajímavou 
částkou. bohužel není tak jednoduché z těch-
to peněz v krátkém časovém horizontu pořídit 
něco zásadního. máme rozpracovaných něko-
lik projektů a doufáme, že je budeme realizo-
vat co nejdříve. podařilo se nám na hřbitově 
udělat úklid a  také pořídit pamětní misku, 
která je umístěna u vchodu. 

Dále se nám podařilo společně s  krebUL 
o. p. s zřídit knihovnu, věnující se tématu ho-
locaust, koncentrační tábory a pochody smrti, 
dále jsme společně vytvořili informační brožu-
ry do kapsy, které jsme rozdávali účastníkům. 
Do budoucna plánujeme revitalizovat výstav-
ku s  informacemi od paní krejsové, která je 
k vidění vždy na místě pochodu. 

pro další ročníky, počínaje tím šestým, jsme 
se rozhodli přispívat i na jiné projekty, než je 
jen obnova hrobů. rádi bychom přispěli dě-
tem v dětském domově boršov nad Vltavou 
na organizaci dětského dne, dále na Vojenský 
fond solidarity a nadaci policistů a hasičů. my-
slíme si, že bychom měli myslet jak na obnovu 
historických míst, tak i na současnost. 

Paní Krejsová, jaké poučení a odkaz vidíte 
pro budoucí pokolení z této hrůzné události 
a válečných konfliktů, kterými si prošla Ev-
ropa ve 20. století? 

Otázkou je, zda se lidé umějí poučit. Vždyť 
stále probíhá řada konfliktů, lidé se k sobě ne-
chovají pěkně, pořád o tom čteme, vidíme ve 
zprávách. přesto věřím a doufám, že podobné 
hrůzy naše děti, vnoučata ani pravnoučata ni-
kdy nezažijí. je snad něco cennějšího, než je 
lidský život? Važme si klidu a míru, který v naší 
vlasti máme a važme si jeden druhého.

Ano, važme si lidského života, klidu 
a míru, který prožíváme. Děkuji Vám obě-
ma za rozhovor. 

Jaroslava  Martanová
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téma: Majáles 
Majáles slaví 5 let, přijďte slavit s ním

před pěti lety opustili, jak sami říkají, relativní pohodlí klubu a vydali se pořádat akci pod širé 
nebe. Dnes patří vimperský majáles mezi nejnavštěvovanější akce ve Vimperku a okolí, v loňském 
roce si přišlo festival užít přes 1.800 lidí. parta tří kluků, kteří měli k vimperskému kulturnímu 
dění blízko i mnoho let předtím, ale nezůstává stát na místě. Šimon blaschko, jeden ze členů 
pořádajícího spolku missiOn, prozradil, co všechno obnáší příprava majálesu a jaké novinky 
chystají kluci na letošní rok. 

Slavíte páté narozeniny. Kam se podle 
tebe Majáles za tuto dobu posunul a je ješ-
tě vůbec kam se posouvat?

když porovnám první a letošní ročník, ten 
rozdíl je obrovský. rozpočet máme 8x vyšší 
než tehdy, před dvěma lety jsme začali re-
alizovat také doprovodný program po celý 
předmajálesový týden přímo ve městě. rok od  
roku tedy majáles roste a jak nás znám, nebu-
deme chtít polevit ani v dalších letech. trou-
fám si tvrdit, že už teď majáles funguje po 
organizační stránce na velmi vysoké úrovni, 
určitě ale vidíme prostor pro další vylepše- 
ní, ať už v programové, nebo organizační ro-
vině.

Máte nějakou vizi do budoucna, za kte-
rou si jdete?

prioritou zůstává neustále posouvat celou 
akci dál. rádi bychom, aby se program výhle-
dově rozlil v  předmajálesovém týdnu třeba 
i do celého města. stejně tak bychom chtěli 
dělat více akcí, ale majáles je pro nás tak časo-
vě náročný, že nezbývá prakticky čas na další 
projekty. pohráváme si i s myšlenkou vlastní-
ho kreativního prostoru, to je ale zatím hodně 
vzdálené od realizace.

Zmínil jsi předmajálesový týden, jehož 
program najdeme na poslední stránce VN. 
Spolupracujete na něm s  řadou dalších 
spolků, jakým způsobem tento program 
vzniká? 

předmajálesový týden chystáme už druhým 
rokem ve spolupráci s Vimperk žije!, prostorem 
Vimperk, muzejním spolkem Vimperského 
panství a  nově také měks Vimperk. Oproti 
minulému roku jsme začali s přípravami mno-
hem dřív, a ačkoliv má každý spolek své kon-
krétní úkoly, výsledná podoba je dílem všech. 
snažíme se připravit co nejpestřejší program 
(letos nás například čeká historická výstava fo-
tografií, cyklistický závod, cestovatelská před-
náška, pechakucha night nebo koncert 
legendárních prago Union) a  zároveň 
zónu vybudovat v co nejzajímavější lo-
kalitě (letos pivovarské náměstí a kon-
strukce z dílny karla Harazima).

Máte vy sami čas si předmajálesový 
týden užít, nebo finišujete přípravy 
na sobotu?

poslední roky máme na celý týden 
dlouho dopředu zablokovanou v našich 
pracích dovolenou a  od předchozího 
víkendu intenzivně převážíme, stavíme 
a řešíme vše tak, aby to v sobotu klapa-
lo na jedničku. to ale probíhá primárně 
přes den, večer si vždy naplno užíváme 
doprovodný program, maximálně nás 
z  toho občas vytrhne telefonát/zpráva 

s něčím akutním, co je potřeba řešit.
Jak velký rozhled v hudebním průmyslu 

musí člověk mít, aby zvládl uspořádat ta-
kovýto festival?

před devíti lety jsme my tři začali pořádat 
ve Vimperku koncerty jako úplní zelenáči, za 
tu dobu se náš rozhled po nejen české scéně 
zásadně rozšířil, bez čehož bychom majáles 
pořádat nemohli. Určitě to ale není jen o tom, 
znát v  Čr každou kapelu. Za ty roky jsme 
zjistili, že je potřeba umět od každé činnosti 
aspoň něco – sami stavíme rozpočet, řešíme 
kompletní technickou přípravu, staráme se 
o propagaci a v týdnu před majálesem jsme 
také amatérskými meteorology, když se sna-
žíme myšlenkami rozehnat mraky, které se 
v předpovědích honí.

Proč padla letos volba právě na Bena 
Cristovaa?

ben Cristovao aktuálně patří mezi největší 
jména české scény. Zatímco se většina účast-
níků talentových soutěží do roka vytratila, ben 
tvrdě pracoval a po deseti letech mu bude od-
měnou vyprodaný koncert v pražské O2 aré-
ně, který ho čeká na podzim. když se objevila 
možnost ho „ulovit“ pro letošní majáles a záro-
veň jsme splnili požadavky jeho managemen-
tu (nejen finanční, ale i technické), věděli jsme, 
že máme přesně takového headlinera, jakého 
jsme chtěli. Ve Vimperku navíc nepůjde o jeho 
sólo show, ale vystoupí s celou kapelou.

Můžou vám lidé dát zpětnou vazbu nebo 
tip na příští ročník? Případně jakým způ-
sobem?

ano, dokonce si o ni vždy po skončení dané-
ho ročníku píšeme. Víme, že nejsme neomylní 
a máme stále co vylepšovat, proto každý pří-
chozí podnět s klukama řešíme. například pro 
letošní ročník jsme na základě zpětné vazby 
z  loňska změnili rozložení barů a výčepů po 
areálu, abychom co nejvíc snížili riziko, že se 

budou tvořit řady. pokud máte nějaký nápad 
nebo připomínku už teď, napište nám na ma-
jales.vimperk@gmail.com nebo na našich so-
ciálních sítích.

Každý rok myslíte i na nejmenší návštěv-
níky, bude tomu tak i letos?

ano, kromě tradiční pohádky na začátku 
celého programu jsme pro ně připravili i další 
vychytávky – třeba kapela Oranžáda nebude 
hrát na pódiu, ale přímo v areálu mezi návštěv-
níky. Zřejmě největší novinkou bude hned ně-
kolik stanovišť, kde budou naši nejmenší ná-
vštěvníci plnit různé úkoly a při splnění všech 
od nás dostanou malou odměnu na památku.

Na jaké další novinky se můžeme letos 
těšit?

kromě již zmíněné změny v rozložení barů 
a  stanovišť pro nejmenší bude vedle pódia 
nově umístěná LeD obrazovka, kde poběží ne-
jen přímý přenos ze stage, ale také fotky umís-
těné na sociální síť instagram pod hashtagem 
#majalesvimperk2019. novinkou bude ma-
jálesový online průvodce, kterého společně 
s námi připravili tvůrci šumavského chatbota, 
karel klostermann. rád bych také vypíchnul 
ještě jednu věc – společně s  mojí kamarád-
kou Veronikou spiegelovou a neziskovou or-
ganizací show Your Help pořádáme půlroční 
sbírku na ergodílnu ve vimperské nemocnici, 
abychom usnadnili a zpříjemnili pobyt nejen 
tamním klientům, ale i pracovníkům. na naši 
sbírku budete moci přispět během celého týd-
ne do zapečetěných kasiček, veškerý výtěžek 
pak poputuje právě na výše zmíněnou aktivi-
zační dílnu.

Jak přesně funguje zmíněný chatbot?
stačí mít v telefonu čtečku na Qr kódy (ně-

které už ji mají přímo ve fotoaparátu), najet na 
kód na našem plakátu nebo kdekoliv po areálu 
a karel klostermann alias chatbot s vámi za-
čne komunikovat v aplikaci messenger. mimo 
jiné vám prozradí něco o  historické výstavě 
v  předmajálesové zóně, kompletní program 
nebo nějaké perličky o daných interpretech.

Hlavní organizační jádro zůstalo po ce-
lých pět let stejné. Prozraď mi na závěr, 
dá se takhle velká akce pořádat pouze ve 
třech lidech, nebo se „v pozadí“ ukrývají 
další nadšenci, kteří vám pomáhají?

Co se hlavního sobotního dne týká, řešíme 
ho celoročně jen ve třech plus můj brácha 

Štěpán nám průběžně dodává různé 
vizuály. předmajálesový program pak 
chystá skupina cca 7 lidí ze zmíněných 
spolků a měks Vimperk. Zhruba týden 
před majálesem se ale tým začíná roz-
růstat a právě v sobotu čítá několik desí-
tek lidí – od techniků, vstupařů, security, 
kameramanů, fotografů, bedňáků až po 
dobrovolníky. je to pak už velký kolotoč, 
ale každý po těch pěti letech zná svůj 
úkol a my víme, že se na všechny může-
me spolehnout. bez nich bychom totiž 
majáles v  takové míře určitě pořádat 
nemohli! nicméně, pokud byste někdo 
měl zájem přiložit ruku k dílu, určitě nám 
dejte vědět, pomocníků není nikdy dost!

Michala Květoňová
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Tipy členů spolku 
mission vimperk, 
co v majálesovém týdnu 
nevynechat

Michal Pluščenko:
Cestovatelské přednášky (středa 15. 5. 

od 20:00): Líbí se mi, jak to oba kluci zvládají 
a kolik mají zážitků z cest, osobně bych na to 
asi neměl odvahu! myslím, že obě vyprávění 
budou stát za to!

Boxerský/MMA workshop (pátek 17. 5. 
od 16:00): jde o  sporty, které ve Vimperku 
zakořenily poměrně nedávno, zároveň jsem 
je nikdy zatím živě neviděl, proto jsem hodně 
zvědavý.

Prago Union (pátek 17. 5. od 22:30): těším 
se už jen proto, že tím vyvrcholí celý předma-
jálesový týden a je to taková malá příprava na 
hlavní majálesový program. V loňském roce se 
tento warm up večírek vydařil na jedničku, tak 
uvidíme, jak dopadne letos!

Ondřej Janda:
Cestovatelské přednášky (středa 15. 5. 

od 20:00): těším se určitě na tadeáše Šímu 
a jeho cestu na kole skrz divokou afriku! Hlav-
ně se ale těším na mého kamaráda tomáše 
marka, má totiž spoustu zážitků z cest a umí 
skvěle vyprávět o tom, jak cestovat co nejlev-
něji nebo třeba o tom, jak si vyzkoušel stříhání 
ovcí.

Sto zvířat (sobota 18. 5. od 19:40): nestár-
noucí ska stálice poprvé na majálesu! Znám je 
i osobně a rád je poslouchám, myslím, že jejich 
hudba každého zvedne ze židle i ze země. na-
víc, kdo by neznal jejich hit nikdy nic nebylo 
a hromadu dalších!

Ben Cristovao (sobota 18. 5. od 22:45): 
benova show je hodně energická a dokáže po 

celé republice nalákat spousty mladých lidí. Ve 
Vimperku navíc bude vystupovat s celou kape-
lou, což bude ještě větší jízda. Věřím, že na jeho 
vystoupení bude plné letní kino.

Šimon Blaschko:
Beseda s  biskupem Václavem Malým 

(středa 15. 5. od 17:00): mám velkou radost, 
že naše pozvání přijala taková osobnost, jakou 
je pan biskup Václav malý, tím spíš, když letos 
slavíme 30. výročí sametové revoluce, které on 
byl významným aktérem. a v neposlední řadě 
jsme jeho pozváním udělali radost mojí babič-
ce, která určitě nebude chybět v první řadě!

Underground Comedy (pátek 17. 5. od 
19:30): jedna z  nejúspěšnějších stand up 
show poprvé ve Vimperku! V pražském rock 
Café, kde pracuji, mají pravidelně vyprodáno 
a pevně věřím, že bude plno i v naší majáleso-
vé zóně! jejich peprný humor rozhodně stojí 
za to!

MC Gey (sobota 18. 5. od 0:00): ač rapo-
vá hudba nelahodí každému uchu, mC Gey 
alias opičí král je mistr nadsázky a dvojsmyslů 
a jeho show je od začátku do konce prostě zá-
bava! Loni jsme ho měli na warm upu, letos 
dorazí jako „zavírák“ hlavního pódia.

Majáles Vimperk 2019
Kdy: 18. května 2019 od 12:00

Kde: bývalé letní kino Vimperk

Vstupenky: 
300 kč / předprodej v  měks Vimperk, 

Zlatá hvězda Vimperk nebo 
v síti GoOut

350 kč / na místě
150 kč / děti 6–12 let
děti do 6 let zdarma
(dětské vstupenky jsou k  zakoupení 
pouze na místě v den akce)

Interpreti:
ben Cristovao, Vypsaná Fixa, sto zví-
řat, maniak & mC Gey, Vees, ptakustik, 
Oranžáda, naHraně, Ds bouček
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Jazykový koutek
Často kolem sebe slyšíme, že dnešní 

doba je uspěchaná a rychlá, a ještě častěji 
se o  tom dnes a  denně přesvědčujeme. 
tempo současnosti se zcela logicky pro-
jevuje i  v  jazyce, a  to několika způsoby. 
jednou z takových častých úspor ve vyjad-
řování je tzv. univerbizace, tj. nahrazení ví-
ceslovného pojmenování jedním slovem. 
mezi takové výrazy patří např. autobusák 
(autobusové nádraží), měšťáci (městští po-
licisté), pracák (úřad práce), Májovka (ulice 
1. máje) apod. Dalším z prostředků zkraco-
vání je používání zkratek. to se rozmohlo 
zejména s psaním sms zpráv. Vedle anglic-
kých zkratek, které zdomácněly i v češtině 
(např. IMHO – „in my Humble Opinion“ – 
tj. „dle mého skromného názoru“; WTF – 
„What the Fuck“ – tj. „co to sakra je?“ aj.), 
se řidčeji používají i české zkratky, většinou 
založené na vynechání samohlásek (např. 
MMNT – „moment“, NZ – „není zač“). 

V  rozporu s  jazykovým zkracováním 
a úsporností vyjadřování je stále více se 
rozšiřující užívání pleonasmů. pleonasmy 
jsou přebytečná vyjadřování. V  praxi to 
znamená, že více výrazy řekneme něco, 
co už je v úplnosti řečeno jedním z nich. 
příkladem je např. hlavní protagonista, kdy 
přívlastek hlavní je nadbytečný, protože 
ve význam slova protagonista je „hlavní 
hrdina“. spojení hlavní protagonista tedy 
znamená „hlavní hlavní hrdina“. Dalšími 
oblíbenými pleonasmy jsou např. dárek 

zdarma (placený dárek by asi nikoho příliš 
nepotěšil – koneckonců již jungmann ve 
svém slovníku uvádí, že dar je něco, co se 
„druhému daruje, tj. darmo, bez naděje na 
zase dání“), magické kouzlo, nečekané pře-
kvapení či LED dioda (LED = “Light emitting 
Diode”). pleonasmy jsou doménou zejmé-
na reklamních textů, které to ve své snaze 
o co největší bombastičnost občas trochu 
přeženou. Často ale vznikají i z neznalosti, 
a  to většinou cizích slov. jedná se např. 
o výraz nejoptimálnější nebo nejideálnější. 
Optimální znamená „nejvhodnější“, stejně 
jako ideální znamená „dokonalý“ – po-
strádá tedy význam tato přídavná jména 
stupňovat, protože už jejich první stupeň, 
a tedy základní tvar, označuje maximální 
možnou míru dané vlastnosti.

Dalším příkladem prodlužování sdělení 
je opak výše zmíněné univerbizace, tzv. 
multiverbizace. to znamená, že více slovy 
řekneme něco, co by stačilo říct pouze slo-
vem jedním – např. proces výzkumu namís-
to jednoduchého výzkum, tichým hlasem 
místo tiše či provést rozbor místo rozebrat.

Obecně by se dalo říci, že ve zkracování 
versus prodlužování jazyka se projevují 
dvě základní vývojové tendence současné 
češtiny – její stále větší demokratizace (viz 
zkratky, univerbismy) a na straně opačné 
stále větší snaha o intelektualizaci. ať už 
ale v naší mluvě převládá jeden či druhý 
trend, hlavní je, aby náš jazyk stále sloužil 
k tomu hlavnímu – k porozumění. 

 Adéla Jiříková

jak se žije 
v Bořanovicích

Lesní stezkou podél naháče (bořanovické-
ho potoka) se dostanete z Vimperka do bořa-
novic za půl hodiny svižné chůze. bořanovice 
je malá klidná osada s malebnou návsí a kap-
ličkou, která ožívá vždy před Vánoci zpěvem 
koled a  vánočních písní v  podání místního 
sboru. Loni v létě jsme v kapličce uskutečnili 
také koncert violoncellistů. mnoho lidí sem 
k nám do bořanovic zavítá s dětmi za jeleny, 
které najdete přímo v samotném srdci obce. 
kulturu a  tradice si zde utváříme buď sami, 
nebo máme Vimperk a okolí na dosah. 

Z  tradic, které se v  naší osadě zachovaly, 
stojí za zmínku masopust a stavění májky. na 
Velikonoce pak chodí místní omladina hrkat 
a  koledovat s  pomlázkou. Hrkat chodí kluci 
i holky, letos chodilo jedenáct dětí ve věku je-
den rok až devět let. každoročně se snažíme 
uspořádat dětský den a alespoň jeden společ-
ný výlet. tento rok jsme zvolili jako destinaci 
výletu moravu. 

Loni byl opraven zbývající úsek silnice smě-
rem na smrčnou. minulý rok jsme v obci také 
založili osadní výbor, který se snaží tlumočit 
přání a  stížnosti obyvatel městu Vimperk. 
máme zde hasičárnu s  menší společenskou 
místností, která nabízí optimální prostory pro 
setkávání s  místními i  přespolními. rádi by-
chom v budoucnu tuto společenskou místnost 

rozšířili o sociální zázemí. před hasičárnou se 
nachází několik herních prvků pro děti, které 
budou v blízké době za podpory města Vim-
perk rozšířeny o další vybavení.

stále aktuální je téma odkanalizování osa-
dy a řešení ostatních technických problémů, 
z nichž některé jsme schopni vyřešit svépomo-

cí v rámci osady a některé jen s pomocí města 
Vimperk.

budeme rádi, když naše obec bude nadále 
ožívat a  rozkvétat pro současnou i  budoucí 
generaci. 

Kameníků (Mrázovi)

Jaro

jarem milenci jdou
včelky bzučí radostí
slunce žhavě píchá
točí se svět
sladká opilost uspává
jarní zpěvník konečně
otevřel zelené bohatství.

Josef Fitti Jiroušek
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Vimperk žije!
V  tomto čísle Vimperských novin přinášíme rozhovor s  členkou spolku 

Vimperk žije!, z. s. Jitkou Kabourkovou. V současné době se jedná o jeden 
z nejaktivnějších vimperských spolků. V rozhovoru se mimo jiné dozvíme, 
proč spolek vznikl a jaké je jeho současné směřování.

Kdy a proč spolek vznikl?
spolek Vimperk žije! vznikl v červnu 2017. 

primárně náš spolek vznikl jako reakce na per-
sonální zemětřesení na radnici v květnu 2017, 
jehož způsob byl pro nás nepřijatelný. násled-
né kroky nového vedení nás jen utvrdily v tom, 
že je potřeba věci pojmenovat správnými 
jmény a fakta uvádět na pravou míru. to bylo 
také prvním impulzem pro vznik Vimperské-
ho samizdatu. krom toho jsme již delší dobu 
cítili, že je potřeba ve Vimperku oživit kulturní 
život. a protože je mezi námi značné množství 
aktivních lidí, které nebavilo jen sedět nečinně 
doma na zadku a stěžovat si, že se ve Vimper-
ku nic neděje, začali jsme vymýšlet a plánovat 
nejrůznější kulturně-společenské akce, do kte-
rých se snažíme aktivně zapojovat vimperskou 
veřejnost.

Spolek VŽ vešel do povědomí lidí hlavně 
v  souvislosti s  Vimperským samizdatem. 
Někteří vaši členové sedí v zastupitelstvu či 
na radnici. Zároveň ale členové spolku tvr-
dí, že spolek není politický. Jak to tedy s tou 
ne/političností ve skutečnosti je?

je pravdou, že prvním impulzem pro vznik 
spolku byly politické změny, které se udály na 
vimperské radnici na jaře 2017. a  proto nás 
v současné době velice těší, že po podzimních 
volbách v roce 2018 pominul důvod, abychom 
se zabývali věcmi politickými a můžeme se na-
plno věnovat organizování a vymýšlení nejrůz-
nějších akcí, ať už většího rozměru, jako je Zažít 

Vimperk jinak, či akcí menších tzv. OsO akcí 
(Obyčejná setkání občanů), jako např. pouštění 
lodiček či nedávno proběhlé vynášení morany.

proto si nemyslím, že je v tuto chvíli na místě 
označovat náš spolek za politický. aktuálně je 
náplň našeho spolku jasná – pořádání kultur-
ních, společenských a sportovních akcí v na-
šem městě a oživování veřejného prostoru.

Jak velká je členská základna? A  stojíte 
o její rozšiřování?

V současně době čítá členská základna na 
dvacet členů. je pravda, že někteří členové 
naše řady po volbách opustili a  současné 
apolitické směřování je již neoslovuje, na dru-
hou stranu odproštění se od politických témat 
přivedlo do našeho spolku nové tváře, které 
baví stejně jako nás vymýšlet a  organizovat 
akce, které oživí naše město. rozšiřování člen-
ské základny se rozhodně nebráníme, nápa-
dů máme spousty a už vůbec se nebráníme 
novým impulzům. takže pokud stejně jako 
my máte hodně energie a málo volného času, 
budete těmi pravými členy, kteří mezi nás za-
padnou.

Dokážete spočítat, kolik akcí už máte na 
triku? A které považujete za obzvlášť pove-
dené?

přesné číslo spočítané nemáme, 
ale v  minulém roce se nám po-
dařilo zorganizovat cca 
na patnáct akcí, takže je 

dost možné, že za necelé dva roky existence 
našeho spolku se dostáváme k  číslu třicet. 
jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat za 
vydatné pomoci desítek dobrovolníků již dva 
ročníky velké sousedské slavnosti Zažít Vim-
perk jinak, která pokaždé přilákala do centra 
města velké množství nejen Vimperáků, ale 
i  lidí z  blízkého okolí. každý rok se snažíme 
oživit ulice města atraktivními aktivitami pro 
malé i velké. Dále nás těší oblíbenost přednáš-
kových večerů pechakucha night, na které se-
zveme zajímavé a inspirativní řečníky zejména 
z Vimperka a okolí. V květnu se můžete těšit 
již na 6. večer, který ponese název Cesta do 
hlubin (nejen) študákovy duše, která bude 
součástí přemajálesového týdne. nesmíme 
zapomenout ani na velký projekt Hledá se 
Vimperk. V minulosti jsme se zaobírali areá-
lem letních sportů a letos nás čeká zamyšlení 
se nad areálem letního kina a arboreta. Loni 
se nám také podařilo získat grant z  nadace 
partnerství a mohli jsme tak spolu se širokou 
veřejností a ve spolupráci s městem vysadit 
patnáct nových stromků v parku u Volyňky. 
Z  menších akcí se již stává tradicí vynášení 
morany, pouštění lodiček, výběh na boubín či 
štěpánské otužování na Vodníku.

Jaké další akce plánujete? Co nějaké no-
vinky?

na tento rok plánujeme pokračovat již 
v zaběhnutých akcí, jako je Zažít Vimperk ji-
nak a Hledá se Vimperk a samozřejmě máme 
vymyšleno i něco nového v souvislosti s výro-
čím 30 let od sametové revoluce. již v květnu 
se můžete těšit na bohatý kulturně-společen-
sko-sportovní program, který se bude konat 
v rámci předmajálesového týdne – Vimperský 
máj. Dělá nám velikou radost, že jsme byli spo-
lu s dalšími vimperskými spolky přizváni po-
řadateli vimperského majálesu ke spolupráci 
a  podařilo se nám připravit opravdu nabitý 
předmajálesový program. Z akcí, které budou 
pod záštitou Vimperk žije!, to bude v tomto 
týdnu beseda s  biskupem Václavem malým 
v rámci akce 30 let svobody (15. 5. 2019) a den 
následující již tradiční přednáškový večer pe-
chakucha night vol. 6.

Děkuji za rozhovor a ať se dílo daří!
Adéla Jiříková

Jitka kabourková se narodila v Klatovech. Po vystudování 
Lékařské fakulty v  Plzni začala pracovat na interním oddělení 
strakonické nemocnice a v současné době pracuje na tamním 
dialyzačním středisku. Od r. 2014 žije ve Vimperku, kde spolu 
s manželem vychovává 4letou dceru a od r. 2015 zde pracuje na 
částečný úvazek jako praktická lékařka pro dospělé. Volné chvíle 
tráví nejraději s rodinou výlety po Šumavě. 
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Tomáš Samek
Mohl byste se Vimperákům stručně před-

stavit?
Ve Vimperku jsem se narodil, nicméně část 

dětství jsem s rodiči a bratry prožil v příbrami. 
Do Vimperka jsme se pak vrátili, dochodil jsem 
tu základní školu a vystudoval gymnázium. po 
vysoké jsem díky své profesi na čas zakotvil 
opět v příbrami, ale jak to jen šlo, přestěhovali 
jsme se se ženou zpátky do Vimperka. jsem 
moc rád, že jsme tu nakonec zůstali všichni tři 
bratři, i když chápu, že rostou obavy, že to způ-
sobí přeplnění místních školek a škol...

Proč jste se rozhodl angažovat v  komu-
nální politice?

kolem vimperské radnice se pohybuji už od 
dob starostování stáni Chumanové, která mě 
vlastně profesně přivedla k obecní problema-

tice. Dlouhá léta jsem dělal městu právníka, 
nicméně ani poté, kdy jsem jím být přestal, mě 
chuť mluvit do toho, co se tady děje, nepřešla. 
a tak jsem si řekl, že než dělat kibice zpovzdálí, 
je férovější jít s kůží na trh. nutno dodat, že to, 
co se tu dělo před volbami, mi rozhodování 
dost ulehčilo.

Jak vypadá ve Vašich představách Vim-
perk v roce 2022, tedy na konci tohoto vo-
lebního období?

mám takový naivní sen, že už se tu zase ba-
víme jako normální lidé, jsme schopni se na 
podstatných věcech dohodnout a  nemáme 
ten divný pocit, že každé naše rozhodnutí 
bude předmětem překrucování nebo třeba 
i vyšetřování. a z té praktické stránky si urči-
tě představuji, jak v reálu vypadá dokončený 
kruhový objezd na Fišerce a  nová tvář ulice  
1. máje od kruhového objezdu až k hotelu Zla-
tá hvězda. Určitě také doufám, že naše město 
je cílem mnoha turistů, nejen kvůli nově opra-
venému hradu a zámku, ale i díky malebným 
zákoutím ve městě a  podhradí, která mají 
návštěvníkům co nabídnout. návštěvníkům, 
kteří mají kde zaparkovat, a když dokončí ná-
vštěvu hradu a podhradí a ubytují se tu, mo-
hou na kole po nových cyklostezkách vyrazit 
přes Vodník a radost až třeba na kvildu nebo 
naopak podle řeky až do strakonic. a  když 
budu ještě větší optimista, nebudeme snad už 
v roce 2022 potřebovat pomoc kněžny Libuše, 
abychom se dozvěděli, kdy že už si pohovíme 
v  pohodlném wellness centru s  bazénem 
a saunami. ale samozřejmě vím, že všechno 
stojí peníze a těch nebude nikdy dost na to, 
aby se dala splnit přání všech. Vždycky bude-
me muset myslet i na ty na první pohled méně 
atraktivní věci, tedy opravovat, zkvalitňovat 
a udržovat to, co už máme. pořád si ale mys-
lím, že tím nejdůležitějším pro kvalitní život ve 
Vimperku jsou dobré mezilidské vztahy. proto 
pevně doufám, že i v roce 2022 budou skvě-
le fungovat všechny vimperské spolky, ať už 

sportovní nebo kulturní, protože jejich přínos 
pro město a mezilidské vztahy v něm se ukázal 
být v posledních letech mnohem významnější 
než všechny investice dohromady. 

Na co konkrétně se plánujete Vy v  nad-
cházejících čtyřech letech zaměřit?

moje zaměření je dáno především mou pro-
fesí, takže mám v úmyslu se zaměřit na efektiv-
nější organizování zadávání veřejných zakázek 
a  také řešit praktické problémy při realizaci 
jednotlivých akcí, neboť bez problémů zpra-
vidla není žádná. no a nad rámec své profese 
se chci snažit posunout Vimperk více na Šuma-
vu a dělat vše pro to, aby se stal platnou, ne-li 
vůdčí součástí zdejší turistické destinace. rád 
bych, aby si brzy už všichni Vimperáci říkali, že 
Vimperk není brána Šumavy, ale její centrum 
a dovedli toho plně využít. 

Josef Formánek
Mohl byste se Vimperákům stručně před-

stavit?
Ve Vimperku jsem se narodil a žiji zde 46 

let. mám dva syny jakuba a jana. Chodil jsem 
na ZŠ smetanova a na střední odbornou ško-
lu v Českých budějovicích. po dokončení sOŠ 
a základní vojenské služby jsem nastoupil do 
Dřevopodniku do firmy anton ströbl, která vy-
ráběla okna. to se ukázalo jako zlom v mém 
životě. po zavření firmy anton ströbl jsem za-
ložil svoji vlastní firmu na výrobu dřevěných 
oken. V letošním roce oslavíme 20 let od svého 
založení.

asi nejvíc známým pro veřejnost mohu 
být z  mého působení ve fotbalovém oddíle 
Šumavan Vimperk, kde jsem začínal jako hráč 
v 8 letech a v současné době zde působím jako 
trenér.

Proč jste se rozhodl angažovat v  komu-
nální politice?

Velmi silně se mě dotklo, k čemu tady došlo 
před rokem a půl, kdy byla po politickém puči 
svržena paní starostka martanová. to byl je-

den z hlavních důvodů mé kandidatury. jsem 
moc rád, jak volby dopadly. Velice si vážím dů-
věry občanů a děkuji za jejich podporu.

Zatím je práce v zastupitelstvu velice zají-
mavá, ale jsem hodně na začátku a je se stále 
co učit.

Jak vypadá ve Vašich představách Vim-
perk v roce 2022, tedy na konci tohoto vo-
lebního období?

bylo by krásné, aby ti, co Vimperk navštíví, 
projeli po kruhovém objezdu na Fišerce, krás-
nou novou ulicí 1. máje a po zaparkování na 
novém parkovišti u zámku si šli prohlédnout 
nově otevřený vimperský zámek. Vimperk má 
před sebou hodně akcí a uvidíme, co vše se dá 
za 4 roky stihnout.

Na co konkrétně se plánujete Vy v  nad-
cházejících čtyřech letech zaměřit?

jak jsem již zmínil, sport mě provází celý  
život. Chtěl bych se angažovat na rozvoji a tvor-
bě sportovního areálu, který se začíná poma- 
lu měnit do podoby, jaká by se nám všem lí-
bila. 

Představujeme naše zastupitele

SENIOR KLUB VáS zVE Na 

MÁJOVOU
VESELICI

„CIHELNA“ ve  Vimperku 
14. května 2019 od 14.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
„Přímý přenos“.
Vstupné 60 Kč.

Bezbariérový vstup a pohyb  
po celém zařízení.

Parkování na vlastním parkovišti.
Srdečně zveme všechny seniory,

kteří mají chuť se příjemně pobavit.
 

TĚŠÍ SE NA VÁS
POŘADATELÉ
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„Šumavský Baťa“
johann Baptist steinbrener

Šestého května tomu bude 110 let od chvíle, 
kdy opustil svět vezdejší jeden z nejvýznam-
nějších obyvatel Vimperku, johann stein-
brener. Dnes poněkud zapomenutá postava 
druhé poloviny 19. století patřila k nejvýzna- 
mnějším podnikatelům rakousko-uherské 
monarchie a  jím vybudovaná tiskárna se po 
druhé světové válce řadila k  pilířům typo-
grafického průmyslu socialistického Česko-
slovenska. neprávem opomíjený tiskárenský 
průmyslník, jehož firemním heslem byl slo-
gan „Allzeit voran. Mein Feld ist die Welt“ (Vždy 
kupředu. mým polem je svět), patřil ve svém 
oboru k  podnikatelům typu emila kolbena, 
Františka křižíka či emila Škody.

johann baptist steinbrener se narodil jako 
druhý syn 17. července 1835 vimperskému 
měšťanovi thomasi steinbrenerovi a  anně 
steinbrenerové, rozené Weberové. johann 
měl staršího bratra thomase a mladší sestru 
annu.

Vyučený knihař začal tisknout první knihy 
ve svých dvaceti letech v otcově domě U slo-
na. navázal tak na starobylou vimperskou 
tiskařskou tradici, která je spojená s osobou 
tiskaře johana alacrawa, který v  roce 1484 
vytiskl ve Vimperku nejstarší český kalendář.

V  roce 1860 si mladý johann bere annu 
karolinu (1838–1922), sirotka po schwarzen-
berském vrátném vimperského zámku, která 
vyrůstala u své tety ve vimperské oboře.

měli spolu sedm dětí: theresii, babičku Fri-
dricha pimmera, autora knihy Winterberg in 
Böhmerland (z roku 1977). Dále to byl johannes 
baptist steinbrener jun., jeden z pokračovate-
lů firmy, stejně jako jeho bratr rupert. Dále 
následovaly anna, marie, julie a barbara, pro-
vdaná za soudního adjunkta michaela Čakrta, 
známá představitelka šumavské německé li-
teratury, píšící pod pseudonymem ernestine 
tutzinger. její syn jUDr. kazimír Čakrt byl dru-
hým manželem Gertrudy sekaninové, komu-
nistické političky a posléze disidentky a jedné 
z prvních signatářek Charty 77 a zakladatelky 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

johann steinbrener zprvu tiskl knihy sám, 
po svatbě mu pomáhala jeho manželka. po 
požáru domu v roce 1861 opět obnovil výrobu 
a začal rozšiřovat dílnu. V roce 1867 pracoval 
se čtyřmi pomocníky, v roce 1875 to již bylo 
čtyřicet zaměstnanců. na podzim roku 1873 
johann steinbrener rozjel svůj nejúspěšnější 
podnikatelský produkt. Začal připravovat do 
tisku tři typy lidových kalendářů: Velký domácí 

a rodinný kalendář, mariánský kalendář a kato-
lický kalendář času a věčnosti.

Od té doby se jeho hlavní typografickou 
produkcí stávají právě lidové kalendáře, které 
vydával ve všech jazycích habsburské monar-
chie, ke kterým se posléze ještě přidala ang-
ličtina pro odběratele v zámoří. počet vytiště-
ných kalendářů prudce stoupal, v  roce 1880 
to již bylo 222 tisíc kusů, o dvacet let později 
osm miliónů vytištěných a prodaných kalen-
dářů a koncem třicátých let přes 40 miliónů. 
Do johannova skonu měla firma 13 poboček 
v evropě a jednu v americe.

johann steinbrener se za svůj život dočkal 
mnoha vyznamenání a poct. V roce 1901 byl 
jmenován čestným občanem Vimperku. V září 
roku 1905 zavítal do jeho tiskárny císař Fran-
tišek josef i., který jej vyznamenal rytířským 
řádem Františka josefa. Od papeže pak získal 
rytířský kříž řádu sv. silvestra. johann stein-
brener zemřel ve svých 74 letech, dne 6. květ-
na 1909. 

mnohem více se dozvíte na výstavě  
v měksu, která potrvá od 3. května do 5. červ- 
na 2019, či na výstavě v  jihočeském muzeu 
v  Českých budějovicích, která potrvá do  
27. října. Zde také můžete navštívit přednášku 
autora těchto řádků dne 18. září v 16:00 hodin.

Ladislav Čepička
Muzejní spolek Vimperského panství

Očima Jaroslava Pomezného
•	 již tradičně se sešly seniorky na ve-
likonočním zdobení vajíček krajkou  
a decoupage technikou, které pro ně při-
pravilo město ve spolupráci se senior  
klubem. Lektorky Věra půbalová a  Vlas-
ta Chrstošová nadchly členky krásnými  
náměty na vytvoření kraslic.
•	 jaro a  zahrádkářská sezóna se blíží, 
a  proto městská knihovna, oddělení pro  
dospělé uspořádala v čítárně knihovny „první 
knihovní semínkovou/sazeničkovou burzu“. 

k výměně a zdarma byla k dispozici spousta 
přebytečných tradičních i méně známých se-
mínek jak letniček, trvalek, ale i bylinek na do-
plnění okrasné bylinkové zahrádky. nechyběla 
ani výměna návodů, zkušeností s pěstováním 
rostlinek a další užitečné rady.
•	 Od začátku letošního roku mají zvída-
ví dětští čtenáři ve svém oddělení městské 
knihovny možnost zapůjčit si tvořivé kufříky 
s názvy „barvy, Dinosauři, malý přírodovědec, 
Švadlenka, malá kuchařka a tvary“. tematické 

a kreativní kufříky zavedou čtenáře do různých 
druhů života a napomohou rozvíjet jejich tvo-
řivost a znalosti. kufříky jsou půjčovány s uve-
deným obsahem.
•	 Zajímavé a  poučné bylo dubnové setká-
ní „klubu 50+“, které se konalo ve vimper-
ské městské knihovně. mgr.  jitka přibylová 
nejprve podrobně seznámila s  novinkami 
české i  zahraniční literatury, které je možno 
vypůjčit si v knihovně. V další části následoval 
kvíz, kdy se k autorovi přiřazovalo jeho literární 
dílo. 

Jaroslav Pomezný
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ivan tonkovič,
eliška jírovcová,
alena sládková,
Ladislav Harant,
jaroslava bódišová,
alena Vrhelová,
Věra ettlerová,
Libuše Řehořová,
marie Zemanová,
Daruše Vodvářková,
eva Dokulilová,
marie Čermáková,
jaromír Vachel,
marie krejsová,
marie pelcmanová,
jiří Škopek,
marie borovková,
marie jadwiszczoková,
božena siglová,
jarmila Zíková.

BLAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v dubnu  2019

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

Jana Czerwenková, matrikářka

  MO STP Vimperk

UPOZORNĚNÍ 
ještě jsou volná místa na div. představení 

Lucerna, ot. hlediště týn nad Vltavou, cena 
250–300 kč. 23. 7. odjezd z autobusového ná-
draží v 19.30. přihlásit se můžete u pí. bendové, 
tel. 723 141 281.

Dále jsou volná místa na lázeňský pobyt 
v maďarsku bükfürdö, 23. 10. – 27. 10. přihlásit 
se můžete také u pí. bendové.

informace o výběru peněz a placení zájezdů 
v komunitním centru jsou vyvěšeny ve skříňce 
u knihovny. Za výbor Věra Zwettlerová

Poděkování a přání 
pro jubilantku magdu jadviščokovou

18. dubna oslavila významné životní jubile-
um výrazná osobnost vimperského společen-
ského dění magda jadviščoková. po celý svůj 
život se aktivně podílela na rozvoji vimper-
ského kulturního života. Organizovala nejen 
společenské akce, ale také vedla amatérský 
divadelní soubor. O  kvalitě její práce v  této 
oblasti se pochvalně vyjádřil i známý režisér 
Zdeněk podskalský. 

V roce 1989 se stala zakládající členkou zno-
vuobnovené sociální demokracie. Dodnes pů-
sobí jako předsedkyně místní organizace soci-
álně demokratických žen a ve svých aktivitách 
nepolevuje.

Chtěli bychom vyzdvihnout její dosavadní 
práci, popřát jí mnoho sil do dalších let a za 
celý Vimperk jí ze srdce poděkovat.

Věra Vávrová, Petr Bednarčík

turnaj 3 měst v bowlingu
V sobotu 6. dubna 2019 se odehrálo již tra-

diční bowlingové klání spolků svazu tělesně 
postižených (stp) tří měst – místních orga-
nizací prachatice, Vimperk a  Volary. místem 
nelítostného klání bylo příjemné prostředí 
bowling baru firmy rekon insta, včetně vzorné 
obsluhy. je tedy jasné, že Volarští byli organi-
zátory prvního ze tří letošních „soubojů“ o co 
největší nához. 

Účastníky přivítal předseda mO sváťa Har-
gaš a poté se celého řízení turnaje ujala jana 
Švarcová. soutěžila osmičlenná družstva na 
10 frame („frejmů“) a  průběh se vyznačoval 
urputnou snahou každého účastníka přispět 
co nejlepším náhozem k vítězství právě jeho 
družstva. jak to tak ale bývá, mnohdy co nej-
větší snaha o  úspěch svazovala ruce i  nohy, 
a tak nebyl výjimkou nejeden „žlábek“. Zato 
„strajků“ bylo jako šafránu. Výjimkou byli hráč-
ky a hráči z vimperského spolku, kteří snad do-
sáhli i double („dabl“). i tak se museli účastníci 
spokojit s dohozem, v drtivé většině však ne-
dohozem. Celkově však vládla naprosto přá-
telská, příjemná a korektní atmosféra, všichni 
účastníci upřímně fandili i  svým soupeřkám 
a soupeřům a oceňovali jejich „strajky“ či do-
hozy potleskem a uznalou pochvalou.

po téměř čtyřhodinovém klání bylo rozhod-
nuto posledním „frejmem“ a došlo na počítání. 
Výsledky ani příliš nepřekvapily – absolutními 
vítězi se stalo družstvo STP Vimperk s náho-

zem 1.548 bodů (klímková Ludmila, krejsová 
marie, nevařil Ladislav, novotná marie, novot-
ný jaroslav, rálková marie, Valdmanová Olga 
a Volfová růžena), druhé skončilo pořádající 
družstvo STP Volary s náhozem 1.389 bodů 
(Čížek josef, Důrová miloslava, Hojdekrová 
jana, Hundsnurscher František, Hundsnurs-
cherová Hana, kolbaba jiří, Švarc jiří a Švarco-
vá jana) a  třetí stále se lepšící družstvo STP 
Prachatice s náhozem 1.196 bodů (Faktorová 
eva, Fáberová Věra jana, Husinecká Dagmar, 
Lexová jitka, machoň František, sedlecká jitka, 
stegbauer petr a Vodička slávek).

každý z  účastníků obdržel tašku s  propa-
gačním materiálem a družstvo volarskou spe-
cialitu – pálenku „Volarská zlatá“, obojí jako dar 
od radnice města Volary. každý účastník dostal 
coby útěchu lízátko a propisovačku „stp Vola-
ry“ a hostující družstva knihy.

Účastníci se jen neradi loučili, ale zároveň se 
ujišťovali, jak se těší na v pořadí druhé setká-
ní při turnaji 3 měst, které organizují přátelé 
ze stp Vimperk, a to ve čtvrtek 15. srpna 2019 
od 15:00 hodin.

ještě jednou děkujeme sponzorům – firmě 
rekon insta a městskému úřadu (radnici) ve 
Volarech za podporu akce. samozřejmě dík 
patří i  všem zúčastněným, kterým přejeme 
pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání na 
dalších společných akcích.

František Zach

Vzpomínka
V měsíci lásky jste na svět oba přišli. před 15 

lety (anna junková) a 2 lety (karel příhoda) po 
těžkých nemocech odešli. 

stále ve vzpomínkách
Dcera, manželka a děti

Sousedský týden
20.–26. května 
Zaregistrujte se do mapy sousedských akcí 

a pomozte ukázat, že Česko je plné živých sou-
sedství. http://sousedskytyden.cz/

Pojďte s námi
s  prvním letošním sobotním výletem 

spolku na ochranu šumavské přírody ve 
Vimperku 11. května projdou účastníci ces-
tu z putimi do písku. plánovaná trasa měří 

10 km. Účast veřejnosti je možná na vlastní 
náklady a  nebezpečí. Odjezd autobusem 
z Vimperka do strakonic je v 8:15, předpo-
kládaný příjezd zpět do Vimperka je v pozd- 
ním odpoledni. 

Dušan Žampach, předseda spolku
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Sport očima jaroslava pomezného
•	 „Velkou cenou Vimperka“ odstartoval v ne-
děli 14. dubna letošní šestidílný ročník pře-
boru jihočeského kraje kategorie mtb XCO 
„Šumavský pohár 2019“. pořadatelé z vimper-
ského bike klubu připravili pro bikery všech 
věkových kategorií ve sportovním areálu Vod-
ník, kam se po několikaleté pauze závod vrátil, 
zajímavé, ale náročné tratě, které navíc ztížilo 
rozmarné a chladné počasí, doprovázené sně-
hovými přeháňkami. na start se postavilo 136 
závodníků z České republiky a německa. Daři-
lo se domácím bikerům z Čs specialized junior 
teamu, v mužích elite zvítězil jaroslav Vond-
ráček, na jeho úspěch vítězstvím ve svých 
kategoriích navázali emma mánková, monika 

nárovcová, matyáš Vondráček a martin Dušák. 
Šumavský pohár pokračuje závody 5. květ-

na ve Waldkirchenu, 19. května v nové peci, 
9. června v prachaticích, 7. července v Grafe-
nau a vyvrcholí 13. července finálovým závo-
dem na Zadově.

•	 Další cyklistickou akcí, na které se v letoš-
ním roce podílí vimperský bike klub bude 
1. a 2. června v churáňovském lyžařském are-
álu 4. závod Českého poháru strabaG mtb 
CUp 2019 CrOss-COUtrY XCO. pro bikery 
starších kategorií budou připraveny náročné 
tratě v délce 3.200–4.250 metrů, vedoucí po 
loukách, lesními cestami, sjezdovkami a singly 
v okolí lyžařského běžeckého stadionu a chu-
ráňovské lanové dráhy, které prověří technic-
ké zdatnosti závodníků. start závodu v sobotu 
1. 6. ve 14 hodin, v neděli 2. 6. v 9:30 hodin.

Mistrovství světa juniorů ve snowboardcrossu, reiteralm rakousko
Závodní sezónu zakončili vimperští juniorští 

snowboardcrossaři v  rakouském reiteralmu, 
kde se ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2019 konalo  
mistrovství světa juniorů ve snowboardcrossu.

sára Veselková a matouš koudelka zde za-
končili svá juniorská léta, naopak jan Formá-
nek má svá nejlepší juniorská účinkování ještě 
před sebou.

Do finálových rozjížděk se z početné české 
výpravy – 6 dívek a 6 chlapců – kvalifikovali 
pouze sára Veselková a matouš koudelka, od-
chovanci vimperského klubu sk snowriders. 

V obou kategoriích startoval rekordní počet 
závodníků z celého světa, a to 52 dívek a 70 
chlapců.

po velmi nadějné kvalifikaci, kdy matouš 
koudelka postoupil do finálových rozjížděk ze 
4. místa, nakonec obsadil konečné 14. místo, 
které je jeho nejlepším umístěním na mistrov-
ství světa. 

sára Veselková obhájila své 12. místo z kva-
lifikace a vyrovnala si umístění z předcházejí-
cího mistrovství světa juniorů.

jan Formánek, po velmi obtížné sezóně, kdy 

léčil zranění kotníku a odjel pouze část závod-
ní sezóny, skončil na krásném 44. místě.

V závodě smíšených týmů sára s matoušem 
obsadili 17. místo.

na pozici pomocných trenérů se toho-
to mistrovství účastnili další odchovanci sk 
snowriders radek Vintr a jaroslav koudelka.

Velký dík pak patří celému Czech snow-
boardcross týmu v  čele s  reprezentačními 
trenéry markem jelínkem a petrem knappem.

SK SNOWRIDERS Vimperk

21. Jarní pohár ve sg žen – sezimovo Ústí
jarní závodní sezóna ve sportovní gymnas-

tice byla zahájena dvojbojem (bradla, prostná) 
poslední sobotu v březnu, a to 21. jarním po-
hárem ve sG žen v sezimově Ústí.

Ze všech oddílů jihočeského kraje bylo při-
hlášeno neobvykle mnoho děvčat. i vimper-
ské gymnastky se na první závod moc těšily. 
startovalo jich hned osmnáct. 

nejmladší v kateg. Vs 0a závodily na kraji 
vůbec poprvé a zacvičily velice dobře. nejlep-
šího výsledku dosáhla Šarlota jakšová, která 
skončila na 7. pozici.

Další nejlepší umístění v jednotlivých kate-
goriích vybojovaly Lucie Zdeňková v kateg. Vs 
0b, která si odvážela diplom za 6. místo, v ka-
teg. Vs 1b Viktorie Ollé získala krásné 5. místo. 
V další kateg. Vs 4C Lucie Hermanová obsadila 
8. příčku a v kateg. Vs 5+6C dosáhla Linda piš-
těková dokonce až na 4. pozici.

Umístění ostatních vimperských gymnastek 
bylo následující: Vs 0a – 12. michaela Herma-
nová, 13. Lucie Gubániová, 14. anastázie kla-
sová, 15. aneta medková;

Vs 0b – 7. eliška Záleská;
Vs 1b – 8. Hadová tereza, 11. niedobová 

kristýna, 12. Šárka Václavíková; 
Vs 5+6C – 5. Horová kateřina, 7. pulcová 

sára, 8. Zdeňková babora, 9. Šimečková tereza, 
10. pelešková jitka.

ne všechno se úplně povedlo tak, jak by si 
děvčata přála. něco zase naopak vyšlo lépe, 
než se dalo očekávat. tak už to ve sportu cho-
dí. rozhodně všechny vimperské gymnastky 
zaslouží za svůj přístup, snahu a  chuť cvičit 
velkou pochvalu a stejně tak i jejich trenérky 
Hana košnarová, pavla Uhříčková, kateřina 
Vrábelová a marie kotlíková.

Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG 

TJ Šumavan z. s. Vimperk 

Český pohár ve snowboardcrossu 2019
O víkendu 16.–17. 3. 2019 proběhly na Dolní 

moravě závěrečné závody Českého poháru ve 
snowboardcrossu, kterými vimperští jezdci 
úspěšně zakončili domácí sezónu.

V rámci Českého poháru se během sezóny 
odjelo celkem šest závodů, střídavě na Dolní 
moravě a božím Daru, kde Vimperáci pravidel-
ně potvrzovali svou skvělou závodní formu. 

Z vimperského sk snOWriDers se seriálu 
zúčastnilo celkem 7 závodníků ve třech ka-
tegoriích – muži, ženy a  junioři – a ve všech 

těchto kategoriích v konečném pořadí stáli na 
stupních vítězů:

jUniOŘi: 1. Matouš Koudelka, 5. jan For-
mánek, 14. jan krejčí

ŽenY: 2. Sára Veselková, 17. aneta mon-
dlová

mUŽi: 3. Michal Hanko, 6. radek Vintr,  
11. Dominik Veselka

SK SNOWRIDERS Vimperk
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• 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

• autoškola michaela kunešová, www.autoskola-michaela.cz, přihla-
šujte se na 777 987 696

Domácí fotbalové zápasy
sO 4. 5. 10.00 a 11.45 Vimperk – Č. krumlov kp žáci

sO 4. 5. 13.00 Vimperk b – Vl. březí Op st. př. b

ne 5. 5. 10.00 a 12.15 Vimperk – milevsko kp dorost

st 8. 5. tUrnaj v rámci oslav 111 let založení 
 tj Šumavan Vimperk z. s. U12

sO 11. 5. 10:00 a 11:45 Vimperk – Hradiště/písek kp žáci

sO 11. 5. 13:00 Vimperk b – Čkyně Op st. př. b

sO 11. 5. 15:00 Vimperk – Lhenice i. a muži

ne 12. 5. 13:00–17:00 Vimperk,  
písek, m. tábor, táborsko kp přípravky

st 15. 5. 17:00 Vimperk C – Čkyně Op ml.př. C

st 15. 5. 17:00 Vimperk b – Vl. březí Op ml. př. b

st 15. 5. 17:00 Vimperk b – Čkyně Op žáci b

sO 18. 5. 10:00 a 12:15 Vimperk – Vodňany kp dorost

sO 18. 5. 15:00 Vimperk b – prachatice b Op st. př. b

st 22. 5. 17:00 Vimperk C – Vl. březí Op ml. př. C

st 22. 5. 17:00 Vimperk b – Vacov Op ml. př. b

st 22. 5. 17:00 Vimperk b – netolice b Op žáci b

sO 25. 5. 10:00 a 11:45 Vimperk – j. Hradec kp žáci

sO 25. 5. 13:00 Vimperk b – netolice Op st. př. b

sO 25. 5. 15:00 Vimperk – Vodňany i. a muži

ne 26. 5. 9:00 a 11:15 Vimperk – blatná kp dorost

ne 26. 5. 14:30–18:30 Vimperk,  
blatná, m. tábor, Loko Čb kp přípravky

st 29. 5. 17:00 Vimperk C – Vacov Op ml. př. C

st 29. 5. 17:00 Vimperk b – Zdíkov/stachy Op ml. př. b

řádková inzerce

Vimperské noviny vydává město Vimperk • Měsíčník • Periodický tisk územního samosprávného celku města Vimperk •  Redakční rada: Mgr. Adéla Jiříková – šéfredaktor, Michala Květoňová, Karel 
Beránek, Ladislav 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 pří-
spěvky: 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, 
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2. 5. 2019 • Reg. číslo: MK ČR E 12491. Uzávěrka dalšího čísla 20. 5. 2019 v 15.00 hodin.  • Neotištěné příspěvky najdete na www.vimperk.cz. 

Uzávěrka 
dalšího čísla bude:

20. května 2019

v 15.00 hodin

Ryju Rád
Mini bagr Komatsu

Výkop, bourání,

odvoz a uložení

Tel.: +420 603 578 032

www.rejpal.expert

poslední dubnový víkend začala nová závodní sezona letního biatlonu. 
Více se dočtete na Fb ski klubu Šumava.
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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

Autoškola Michaela Kunešová

www.autoskola-Michaela.cz
777 987 696

Malíř – lakýrník
•  malířské práce
•  lakýrnické práce
•  zateplování budov
•  úprava bytových jader (umakartových)
•  drobné zednické práce
•  nátěry fasád

 Josef Kůs, 603 828 046
 Email: Ferro520@seznam.cz
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AUTA, s.r.o., Karla Weise 582, Vimperk 385 01, Tel: 388 41 42 43
E-mail: prodej@autavimperk.cz
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