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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

 6 červen
2019

Majáles
přilákal 
rekordní počet 
návštěvníků

roZHovor
o sHš Berit 
s janem švehlou

17 19

Začíná 2. etapa 
stavBy kruHové 
křižovatky 
Fišerka 3

Majáles nejen pro mladé
Majáles je studentskou slavností, při které 

je zvykem tolerovat recesi, a to i provokativ-
ní. Majáles má v našich zemích tradici od 18. 
století a po roce 1989 se pravidelně koná i v 
našem městě. nejen studenti našeho gymná-
zia si pořádají tuto slavnost, ale také spolek 
Mission již pátým rokem pořádal akci Majáles 
vimperk za účasti hudebních skupin zvučného 
jména s mnoha doprovodnými akcemi. letoš-
ní přidanou hodnotou Majálesu vimperk byla 
podpora ergoterapeutické dílny v nemocnici 
vimperk z části finanční výtěžku za vstupné a 
dobrovolné sbírky. prvně jsem se o podpoře 
vimperské nemocnice dověděla na benefič-
ním koncertu veroniky spiegelové, který byl 
velmi krásný. Zpěv i hudba byly pohlazením 
na duši a vědomí toho, že mladí lidé, kteří se 
v našem městě narodili, vystudovali a práce či 
studium je dnes odvedly do jiných měst, dělají 
něco pro zdejší staré lidi, mne přímo nadchlo. 
Z rozhovoru s šimonem Blaschkem, který je 
duší vimperského majálesu, jsem se dozvě-
děla, že nejen tyto dvě akce jsou na podporu 
dílny, ale také hudební festival summer punk 

párty v nedaleké volyni, fotbalový turnaj čky-
ně Cup a pechakucha  night ve strakonicích. 
pravděpodobně poslední událostí s možností 
podpořit tuto sbírku bude v září akce Zažít 
vimperk jinak. není to úžasné? tolik mladých 
lidí, tolik spolků a klubů se rozhodne pro po-
řádání společenských veřejných akcí a podpoří 
finanční sbírkou staré lidi za účelem zlepšení 
jejich života a prostoru. 

další přidanou hodnotou je, že nemyslí 
pouze na sebe a na zábavu, ale myslí na staré 
lidi našeho města, kterým jejich zdravotní stav 
neumožňuje užívat si podzim svého života v 
plné míře. všem organizátorům, účinkujícím 
a těm, kteří přiložili ruku k dílu pro zdárný 
průběh akcí, jménem města i svým děkuji 
a vážím si toho. pro mne osobně bylo velmi 
milým zjištěním, že jsou to lidé se srdcem na 
správném místě, na životě ve vimperku jim 
záleží a v takovém městě, kde záleží jednomu 
na životě druhého, se všem dobře žije. s tako-
vými lidmi má město dobře nakročeno do své 
budoucnosti.

Jaroslava Martanová 

111 let tTJ Šumavan Vimperk

5. květen patřil TJ Šumavan Vimperk. 
Výročí 111 let od vzniku oslavily oddíly, 
které patří pod TJ Šumavan, v areálu 
letních sportů a na zimním stadionu. 
Návštěvníci mohli nahlédnout do čin-
nosti těchto oddílů a některé sporty si 
i sami vyzkoušet.

Ohňostroj

V anketě, zda novoroční ohňostroj 
ano či ne, podporuje 74 % zúčastněných 
ohňostroj zrušit a hledat jiné možnos-
ti, jak důstojně oslavit příchod nového 
roku. Neříkáme tak, ani tak, rozhodně 
ale budeme diskutovat a přemýšlet, jak 
s tímto výsledkem naložit.
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Znázornění uzavírky 

etapy stavby okružní křižovatky dětský den ve vimperku

Úspěšné saxofonové kvarteto – více na str. 7
 

český den proti rakovině – více na str. 22

Majálesový průvod – více na str. 8 

Zš smetanova ve skotsku - více na str. 9

Foto na stránce autoři článků a tomáš jiřička 
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Obnova historických objektů s využitím dotací Jihočeského kraje
s  využitím získaných dotací z  programů 

jihočeského kraje se v  letošním roce opět 
podaří obnovit některé historické objekty, 
jejichž vlastníkem je město vimperk. odbor 
investic a údržby využil vyhlášeného dotač-
ního programu jihočeského kraje kulturní 
dědictví a do tohoto programu podal žádosti 
o finanční podporu dvou projektů připrave-
ných k realizaci v roce 2019. oba tyto projekty 
byly v rámci hodnocení úspěšné a byly dotací 
jihočeského kraje podpořeny.

prvním z projektů je zrestaurování kamen-
ného sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje na 
urnovém háji ve vimperku. tento projekt svým 
charakterem a parametry plně vyhovoval pod-
mínkám opatření č. v  – nemovité kulturní 
památky výše zmíněného dotačního progra-
mu. po loňském zrestaurování interiérových 
nástěnných gotických maleb a  kamenného 
vstupního portálu se v  případě sanktuaria 
v kostele sv. Bartoloměje jednalo o poslední 
architektonický prvek, jehož obnova vyžado-
vala odborný zásah restaurátora.

sanktuarium má formu ozdobného kamen-
ného výklenku a  je umístěno ve zdi presby-
táře. ve středověku bývalo opatřeno kovový-
mi dvířky s kovovou mřížkou, z nichž se však 
v našem případě dochoval pouze rám. Co se 
týká sanktuarií, je vhodné doplnit, že se jedná 
o  nejposvátnější místa v  katolických koste-
lích, určená pro ukládání liturgických nádob 
s  eucharistií, a  z  tohoto důvodu je žádoucí 
věnovat jim více pozornosti a  péče. nejinak 
bylo také přistoupeno ke způsobu obnovy 
sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje, přičemž 
zde význam a  potřebu obnovy podstatným 
způsobem umocňoval fakt, že právě tento kos-
tel patří k nevýznamnějším, nejhodnotnějším 

a nejstarším památkám ve vimperku. odbor-
né řemeslné a restaurátorské práce v hodnotě 
97.405 kč byly svěřeny restaurátorovi s potřeb-
nou licencí Ministerstva kultury čr a v součas-
nosti jsou již dokončeny. návštěvníci kostela 
sv. Bartoloměje tak již dnes mají možnost 
spatřit sanktuarium obnovené a  maximálně 
přiblížené své původní podobě. 

s potěšením můžeme konstatovat, že právě 
tato akce byla ze strany jihočeského kraje pod-
pořena dotací ve výši 55.000 kč.

druhým z projektů ucházejícím se o finanč-
ní podporu z  dotačního programu jihočes-
kého kraje kulturní dědictví byl projekt rea-
lizace i. etapy obnovy kaple na sklářích. pro 
podání žádosti o dotaci bylo v tomto případě 
využito jiného opatření citovaného programu, 

a to opatření č. ii s názvem drobná sakrální 
architektura. projekt řešící odvodnění objek-
tu kaple, obnovu jejího interiéru vč. opravy 
či výměny oken a dveří představuje náklady 
ve výši 599.443,60 kč vč. dpH a byl podpořen 
dotací 43.500 kč. podíl dotace na celkových 
nákladech tohoto projektu sice není vysoký, 
avšak v případě tohoto dotačního programu 
je nutné zmínit fakt, že maximální možná 
výše dotace jihočeského kraje na obnovu sa-
králních staveb nepodléhajících památkové 
ochraně činí maximálně 50.000 kč.

práce spojené s i. etapou obnovy kaple na 
sklářích budou zahájeny počátkem léta a nej-
později do konce září by měly být ukončeny. 
  Alena Szabová

odbor investic a údržby města

Bezpečnější přecházení
v letošním roce se investičně zaměřujeme 

také na přechody v našem městě. Během léta 
by mělo dojít k osvětlení přechodu ve špidrově 
ulici u auto ševčík a také k zhotovení veřejné-
ho osvětlení podél chodníku, který od tohoto 
přechodu vede dolů k vlakovému nádraží. jde 
o frekventované místo. ale o tom v samostat-
ném článku, až bude tato akce hotova.

realizujeme také menší investiční akce, co 
se objemu finančních prostředků týká. Bez-
pečnost na přechodu pro chodce je důležitá 
nejen ve vztahu automobil–chodec. nejen ve 
smyslu nebezpečí střetu vozidla s chodcem, 
ale i z hlediska nebezpečí uklouznutí. koncem 

dubna došlo v ulici sadová 
(u pošty) a v ulici Hřbitovní 
(u „lesárny“) k úpravě dvou 
přechodů, kdy byla použi-
ta technologie vstřikování 
strukturálního plastu. jed-
noduše řečeno, jde o plas-
tický nátěr, kdy se mění po-
vrch bílé barvy z hladké na 
malé hrbolky. díky sklonu těchto přechodů to 
při mokru na bílé barvě klouže a nyní bychom 
měli tyto přechody přecházet bezpečněji. 
Cena za dílo je necelých 14 tisíc korun. reali-
zovala firma reno šumava a. s. a záruka je tři 

roky. pokud se tato úprava přechodů osvědčí, 
máme vytipována další místa (např. přechod 
v ulici krátká), kde bychom časem tuto tech-
nologii také použili.

Zdeněk Kuncl, místostarosta

okružní křižovatka Fišerka –  2. etapa
Začátkem dubna byla zahájena klíčová stav-

ba letošního roku v našem městě, a to přestav-
ba křižovatky známé jako Fišerka, včetně při-
lehlých ulic, na okružní křižovatku.  Maximální 
termín realizace díla je do 30. 9. 2019. 

stavba je realizována ve sdružení zadava-
telů, a to jihočeského kraje a města vimperk, 
a její realizace je rozložena ve třech etapách tak, 

aby v průběhu výstavby byla v co největší míře 
zachována obslužnost okolních komunikací. 

první etapa proběhla dle navrženého har-
monogramu a nyní bude zahájena druhá 
etapa, jejíž součástí je plánovaná uzavírka 
části ulice 1. máje a částečná uzavírka Su-
šické ulice v období od 27. 5. 2019 do 9. 8. 
2019. Doprava bude usměrňována semafo-

ry. termín zahájení druhé etapy se v případě 
nepříznivého počasí může o pár dní posunout.

na parkoviště u přilehlé prodejny Coop 
bude možné vjíždět a vyjíždět z něj pouze ze 
směru od strakonic. výjezd od čerpací stanice 
roBin oil s. r. o. bude umožněn pouze vpravo 
směrem na strakonice. vjezd na čerpací stanici 
zůstává bez omezení. rada města
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zprávy z Rady

Rada města 23. 4. 2019
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  zabezpečení 
reklamy a poskytování marketingových služeb 
se společností e.on česká republika, s. r. o., 
týkající se prezentace a zviditelnění obchodní 
značky e.on na českém trhu v rámci 18. roč-
níku filmového festivalu o zvířatech a přírodě 
naturvision 2019, dle předloženého návrhu.
•	  rozhodla zařadit pozemní komunikaci v uli-
ci slunečná do kategorie místní komunikace.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  partnerství 
a  vzájemné spolupráci za účelem realizace 
projektu Úsvp orp vimperk se šesti obcemi 
dotčenými zpracováním díla „Územní studie 
veřejných prostranství orp vimperk“ a  na 
spolufinancování tohoto díla mezi městem 
vimperk a obcemi čkyně, Horní vltavice, ku-
bova Huť, kvilda, stachy a městys strážný, dle 
předložených návrhů smluv s jednou změnou.

Rada města 30. 4. 2019
•	 rozhodla zapůjčit Muzejnímu spolku vim-
perského panství znak města, a to v souvislosti 
s připravovanými panely, které budou vysta-
veny v rámci předmajálesové zóny s názvem 
„vimperský máj“. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění před-
nášky s danielem přibáněm, týkající se realiza-
ce přednášky „trabantem tam a zase zpátky“, 
jako doprovodné akce 18. ročníku filmového 
festivalu o zvířatech a přírodě naturvision, dle 
předloženého návrhu.
•	 na základě zprávy o  hodnocení nabídek, 
kterou pořídila komise na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „vimperk – oprava 
komunikací a chodníků 2019 a 2020“, rozhod-
la přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku 
účastníkovi reno šumava vlachovo Březí.
•	 na základě zprávy o  hodnocení nabídek, 
kterou pořídila hodnoticí komise na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „vimperk, 

zřízení bezpečnostních prvků na pozemních 
komunikacích, osvětlení přechodu pro chodce 
ulice špidrova“, rozhodla zadat výše uvedenou 
veřejnou zakázku společnosti vkB stavby, s. r. 
o. Buk 51. 
•	 rozhodla zahájit výběr dodavatele staveb-
ní zakázky „Měks vimperk – oprava fasády, 
zpevněné plochy a schodiště“ dle předlože-
ného návrhu.
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvu s  ob-
čanským sdružením stanislavy Chumanové 
z. s. na přijetí věcného daru – movitých věcí 
tvořících vybavení nemocničních pokojů dle 
předloženého návrhu. 

Rada města 6. 5. 2019
•	 bere na vědomí a souhlasí s předloženým 
návrhem úplné uzavírky pro dopravu od 13. 5. 
2019 do 26. 7. 2019 a stanovené objízdné trasy 
v zastavěném a správním území města v dů-
sledku opravy (modernizace) silnice v průtahu 
obce Zdíkovec, zaslaného společností reno 
šumava.
•	 rozhodla podpořit prodejem hrnků s  vá-
noční tematikou aktivizační dílnu nemocnice 
vimperk a  pověřuje odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu zajištěním této akce.
•	 rozhodla navýšit počet zaměstnanců města 
vimperk o jednoho pracovníka odboru inves-
tic a  údržby pro zajištění obsluhy veřejných 
toalet v parku s pracovní smlouvou na dobu 
určitou od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.
•	  rozhodla provozovat veřejné toalety v par-
ku bez poplatku v  termínu od 1. 5. 2019 do 
30. 9. 2019. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 kč ob-
lastnímu spolku červeného kříže, nemocniční 
204, prachatice na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem podpora a propagace 
bezpříspěvkového dárcovství krve v průběhu 
roku 2019. 

•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 kč ob-
lastnímu spolku červeného kříže, nemocniční 
204, prachatice na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem den branné přípravy 
vimperk, který se bude konat dne 9. 9. 2019. 
podmínkou přidělení dotace je informovanost 
o konání akce a poskytnutí propagačních ma-
teriálů městu vimperk s  dostatečným časo-
vým předstihem. 
•	 rozhodla neposkytnout finanční dotaci 
sdH Borová lada na pořízení praporu v rámci 
oslav 130. výročí jejího založení.
•	 souhlasí dle předloženého návrhu s umístě-
ním reklamního poutače s informací o konání 
sportovní akce – český pohár v závodech hor-
ských kol na Zadově na plotu bývalé lesnické 
školy umístěného na výše uvedeném pozem-
ku, a to v období od 10. 5. 2019 do 3. 6. 2019. 
souhlas je vydáván Bike klubu vimperk se 
sídlem Zdíkov 330.

Rada města 13. 5. 2019
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi 
městem vimperk a  společností GW jiHo-
trans a. s. na poskytnutí daru pro účely 18. 
ročníku filmového festivalu o zvířatech a příro-
dě naturvision 2019 dle předloženého návrhu. 
•	 rozhodla uzavřít s  jihočeským krajem, 
smlouvu o poskytnutí dotace na práce spoje-
né s realizací i. etapy obnovy kaple na sklářích 
dle předloženého návrhu.
•	 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospo-
daření za rok 2018 Městské lesy vimperk s. r. o., 
souhlasí s rozdělením hospodářského výsled-
ku za rok 2018 ve výši 71.305,00 kč – ostatní 
fondy a ve výši 1.342.174,05 kč – nerozdělený 
zisk.
•	 jmenuje komisi pro výběr na pozici měst-
ského architekta ve složení ing. jaroslava Mar-
tanová, ing. jan tůma Mpa, ing. petr samek, 
ing. václav kokštein, ing. arch. jaromír kročák, 
ing. arch. ondřej Beneš ph.d., ing. arch. karel 
Harazim, ing. veronika čermáková BBs – s hla-
sem poradním, bez práva hlasovacího. 
Plné znění zápisů na www.vimperk.cz

Zdravé město vimperk 
Město vimperk dne 26. dubna 2019 pode-

psalo deklaraci k podpoře udržitelného roz-
voje, zdraví a kvality života prostřednictvím 
programu Zdravé město a místní agendy 21. 
tímto aktem město vstoupilo do Národní sítě 
Zdravých měst ČR – mezinárodně certifiko-
vané asociace měst, obcí a  regionů. a co to 
v praxi znamená? 

ačkoliv Zdravé město má organizační záze-
mí úřadu, není jen „úřední aktivitou“. jedná se 
zejména o komunitní projekt – dává prostor 
pro posilování aktivit a zájmu obyvatel. Zdravá 
města systematicky podporují kvalitu veřej-
né správy, kvalitu strategického plánová-
ní a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj 
a podporu zdraví. proč by podle vás měl být 
vimperk zdravým městem? 

inspiromat národní sítě Zdravých měst na-
bízí množství nápadů a tipů, jak zlepšit život 
ve městech a  obcích. v  prachaticích vznikla 
iniciativa seMínkovna, ve vsetíně si veřejnost 
připomněla světový den porozumění autismu 

a v přerově pomáhá seniorská obálka při zá-
chraně života. to vše jsou jen střípky z příkladů 
dobré praxe, které naleznete na https://gale-
rie.udrzitelne-mesto.cz/. 

Znáte i vy ve svém okolí příklad dobré pra-
xe? dejte nám o něm vědět. 

Ukliďme Vimperk – Ukliďme Česko
dobrovolná úklidová akce „ukliďme vim-

perk“ zbavila naše město stovek kilogramů 
odpadu. ani nepříznivé počasí neodradilo ně-
kolik jedinců, aby se zapojili a pomohli uklidit 
všudypřítomný nepořádek. opravdu, několik 
jedinců. když nepočítáme předem nahlášené 
zastupitele, tak se této akce zúčastnilo kolem 
15–20 osob, včetně dětí. výjimkou byla skupi-
na malých skautů kolem pana stanislava Hlavy, 
která nasbírala v okolí vimperské nemocnice 
a  kasáren u  sloupu desítky pytlů odpadků. 
ale činily se i další skupinky, jejichž „nálezy“ 
bylo možné vidět v pytlích po celém městě. 
dokladem toho, s jakým zápalem jsme uklíze-

li, nejsou jen plné pytle odpadu, ale i absen-
ce fotografií, na jejichž pořízení prostě nebyl 
čas. uklízelo se centrum, na Homolce, kolem 
kina, zámku, hřbitova, na sídlišti nebo v okra-
jových čtvrtích našeho města. děkujeme všem 
zúčastněným za ochotu pomoci, podporu 
a  snahu vlastními silami udělat naše město 
ještě krásnější.

Kristýna Samková, Renata Lešková
koordinátorky ZM
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Ze života ŽP 
slíbil jsem, že vás v tomto sloupku budu 

informovat, co se děje ve městě v oblasti 
životního prostředí. dovolte mi, abych se 
dnes odchýlil trochu od tématu. právě udá-
losti posledních týdnů mě nutí k zamyšlení, 
a tak odpusťte, pokud bude dnešní článek 
poněkud osobní. Co se těmito událostmi 
prolíná, je slůvko toleranCe. řešili jsme 
umístění dětského hřiště na Homolce, k je-
hož realizaci přes snahu naši i vedení měs-
ta nakonec v  letošním roce nedojde. tím 
důvodem je nenalezení prostoru pro jeho 
vybudování. jednoduše řečeno: „Hřiště pro 
děti je třeba, ale ne u našeho baráku, kdo 
má ty křiklouny poslouchat!“ to jsme tak 
rychle zapomněli, že jsme také měli děti, 
dokonce, že jsme také dětmi byli? vím: děti 
zlobí, křičí, kopou míčem o  zeď, čmárají 
křídou, … ruku na srdce, nedělali jsme to 
samé? už slyším: „tobě se to píše, když se 
tě to netýká.“ věřte, že přímo pod mým do-
mem byl internát gymnázia a vím o dětech 
a mládeži své. vždy jsem si ale říkal: „Byl 
jsi jiný?“ Možná by to chtělo víc tolerance 
od dospělých a méně tolerance rodičů vůči 
dětem. dětem nemůže být dovoleno vše.

druhou událostí bylo poškození zaří-
zení parku nad pekárnou. Chlapci slavili 
velikonoce velmi důsledně a ne všechno 
jejich oslavu vydrželo. oslava se vydaři-
la a údajně se slavilo do půl deváté ráno. 
ne že bych někdy (kdysi dávno) neslavil 
do ranních hodin. nicméně ani bouřlivé 
oslavy nás neopravňují k ničení majetku. 
na celé události mě překvapila jedna věc. 
Máme městskou policii, máme státní poli-
cii a především sídliště plné lidí. nenašel se 
nikdo, kdo by řekl: „Hoši, uberte, už je to 
přes čáru!“ Chápu, asi bych tam také nešel, 
ale zavolat na 156 není problém a ani není 
potřeba velkého hrdinství. a tady právě na-
rážíme na slůvko tolerance. Mám tolerovat 
vše? kde je ta hranice? Údajně někdo řekl, 
že není „estébák“, aby volal policajty. je to 
v nás i po 30 letech? říká se, že svoboda 
jednoho končí tam, kde začíná svoboda 
druhého. to je možná právě ta hranice – 
mohu se bavit dle chuti, ale nesmím ublí-
žit druhému nebo ničit jeho majetek. každý 
máme hranici tolerance nastavenou trochu 
jinak, někdo snese více, někdo méně, ale 
u  každého někde končí. Myslím, že naše 
městská policie je v těchto věcech poměr-
ně tolerantní a určitě by hochy netloukla 
ani nezatýkala – jen by prostě a rozumně 
řekla: „kluci, uberte, už to přeháníte!“

na závěr trochu filozofování. již 18 let 
se zabývám žádostmi o povolení ke kácení 
stromů. Za ty roky mám několik zkušeností. 
nejvíc nám vadí (a často je to skutečným 
důvodem žádosti), že ze stromu padá lis-
tí. neměli bychom to přece jenom těm 
stromům tolerovat? další zkušeností je, že 
většinou jsme velcí ochranáři stromů, ale 
má to jednu podmínku: „ten strom nesmí 
růst u našeho domu!“ a tak si někdy říkám: 
„Co se stane, až příroda a planeta jednou 
přestane tolerovat nás?“

Josef Kotál, vedoucí odboru

třídíme odpad – 6. díl: Zpracování PET lahví
Milí čtenáři, pet lahve se velmi často pova-

žují za symbol konzumu, bývá poukazováno 
na jejich přítomnost v přírodě. přesto se jedná 
o materiál, který je plně recyklovatelný a v na-
šich krajích je nejvíce recyklovaným plastem. 
Zpracování pet lahví předchází jejich třídění 
na dotřiďovací lince. tam se lahve třídí podle 
barev a spolu s víčky i etiketami se lisují do ba-
líků. Znamená to tedy, že víčka i etikety mohou 
na lahvích zůstat. dále se pet lahve namelou 
na malé kousky, tzv. flakes, které se vyperou 
ve vodní lázni. při praní se odstraňují víčka, eti-
kety, zbytky lepidel, kterými jsou etikety při-
lepené, a také zbytky nápojů. takto vyprané 
kousky jsou základní surovinou pro recyklaci. 
v čr existují dvě technologie na zpracování 
pet lahví. ta první je v plané nad lužnicí, kde 
se pet lahve taví a vytlačují se z nich textilní 
vlákna. Z vláken se vyrábějí netkané textilie, 
zátěžové koberce, koberce do automobilů 
apod. druhá továrna, která je v jílovém u pra-
hy, vyrábí z pet lahví nové lahve. recyklát je 
použit na výrobu jádra lahve a povrch se po-
táhne novým, nepoužitým materiálem. tím 
se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve, 

výroba takovýchto lahví je navíc levnější než 
výroba z primární suroviny. 

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů 
slavnostně zakončen

ve čtvrtek 16. května byl v Městském kul-
turním středisku slavnostně zakončen desátý 
ročník vimperské akademie seniorů. 

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), 
kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 předná-
šek, obdrželo z rukou starostky ing. jaroslavy 
Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka kun-
cla certifikát a malý dárek – keramický hrnek 
vimperk.

o hudební doprovod slavnostního zakon-
čení se postarala Základní umělecká škola 
vimperk. 

další, tentokrát již jedenáctý ročník vimper-
ské akademie seniorů, zahájíme přednáškou 

ve čtvrtek 31. října od 10:00 hod. v Městském 
kulturním středisku.

případní zájemci, kteří by se chtěli do dal-
šího ročníku přihlásit, tak mohou učinit osob-
ně, telefonicky či e-mailem – tel. 388 402 263, 
388  402  264; e-mail: lenka.svecova@mesto.
vimperk.cz, renata.leskova@mesto.vimperk.
cz, a to do 30. září. po tomto datu již další stu-
denti nebudou přijímáni. 

všem našim „studentům“ přejeme krásné 
letní prázdniny a budeme se těšit na setkání 
v příštím ročníku.

  Lenka Švecová, odbor ŠKCR
Foto: Tomáš Jiřička

Pozvánka Josefa Kotála: kdy jste se byli 
naposledy podívat v arboretu?
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Prosba o vybavení do kanceláře 
pro neziskovou organizaci.

spolek sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, který má v budově polikliniky 
svoji poradenskou a  informační kancelář, by 
chtěl své prostory zútulnit a zpříjemnit. prosí-
me, kdo byste měl starší sedací soupravu, křes-
la, taburetky a konferenční stolek a chtěl toto 
darovat, byli bychom velice rádi. při našich po-

sezeních u kávy, tvůrčích dílničkách a jiných 
aktivitách by nové posezení bylo příjemnější 
pro nás i naše klienty. velice vám děkujeme 
za vaši nabídku a  rádi vás u  nás přivítáme. 
Můžete nás kontaktovat na e-mailu pracha-
tice-odbocka&@seznam.cz nebo na telefonu 
724 107 904 – rychecká.

Objevy malé i větší

v  minulém čísle vimperských novin jsme 
naznačili, že velké množství stavebních prací 
přináší celou řadu nových objevů. někdy se 
jedná o objevy malé, jindy větší, někdy zají-
mavé, někdy zásadní pro naše poznání zám-
ku, někdy se jedná o objevy, ze kterých radost 
nemáme. tím nejméně příjemným zjištěním je 
rozsáhlé rozšíření dřevomorky i na místa, kde 
jsme doufali, že ji nenajdeme. dřevomorka je 
dřevokazná houba, která způsobuje hnilobu 
dřeva. její zákeřnost spočívá v tom, že se rych-
le a snadno šíří, velice těžko se jí zbavuje a na 
příznivé podmínky pro své další šíření dokáže 
čekat řadu let. často ji na první pohled v míst-
nosti nepoznáte a  až po sundání podlahy 
zjistíte, že prkna jsou zespodu napadena a že 
prorostlý je i celý zásyp pod podlahou…

naštěstí však stále převažují ty zajímavé 
a pozitivní objevy. třeba objev základů dvou 
staveb u brány zámku směrem k Haselburgu, 
o kterých jsme neměli ani tušení. u jedné již 
víme, že se jednalo nejspíše o nějakou drob-
nější hospodářskou přístavbu. našli jsme také 
pozůstatky velmi pěkné valounové dlažby, 
která dříve pokrývala všechna nádvoří. dlaž-
ba byla bohužel na mnoha místech zničena při 
posledních úpravách vodovodů a kanalizací, 
v plánu je však postupně všechna nádvoří vy-
dláždit znovu. velmi voňavý objev na nás čekal 

při obnovování zazděného okna u kaple čtyř 
evangelistů. abychom se k oknu vůbec dosta-
li, museli jsme vybourat příčku, která stála jen 
malý kousek před ním. Mezi příčkou a zazdív-
kou okna jsme našli velké včelí hnízdo! včely 
bohužel z neznámého důvodu už dříve uhy-
nuly, plástve však pořád byly plné medu. našli 
jsme také: krásnou cihlovou podlahu v jedné 
z  místností (která by mohla být ještě rene-
sanční), sadu knoflíků, zazděný ohořelý trám 
po požáru zámku v roce 1857, obrázek ukrytý 
pod podlahou, noviny z března 1976 a mnoho 
dalších drobností.

doposud největší objev na nás však čekal 
v 1. patře jižního křídla Horního zámku (to je 
to křídlo, které je vidět z  centra vimperka). 
v chodbě se našla zasypaná vnější stěna re-
nesančního paláce s dochovanou fasádou se 
sgrafity ve tvaru psaníček! tento nález nám 
pomohl přesně určit, kde v  renesanci končil 
jeden z paláců a která část k němu byla poz-
ději dostavěna. nálezu jsme si mohli užít jen 
krátkou chvíli, protože v této chvíli už je opět 
zasypaný a schovaný pod podlahou. nemusíte 
se však bát, protože byl velmi pečlivě zdoku-
mentován!

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk

Policejní sloupek
22. 4. – 19. 5. 2019

v  uplynulém období řešila Mp celkem 99 
případů. nejčastěji se strážníci opět zaobírali 
neukázněnými řidiči, kteří buď špatně parko-
vali, nebo porušovali zákazy, případně u nich 
bylo při měření rychlosti zjištěno překročení 
nejvyšší povolené rychlosti v obci. vimperská 
Mp rovněž asistovala při několika dopravních 
nehodách. díky pozornosti asistentů prevence 
kriminality se povedlo zadržet hledanou a pá-
tranou osobu a předat je příslušným složkám. 
dále museli strážníci či asistenti několikrát po-
máhat osobám, které se pod vlivem alkoholu 
ocitli ve svízelných a někdy i zdraví ohrožují-
cích situacích. 

častým přestupkem, který policisté v tom-
to období řešili, bylo rušení nočního klidu. po-
vinnost dodržovat noční klid, tedy povinnost 
zachovávat klid a omezit hlučné projevy, platí 
ve vimperku denně od 22:00 do 6:00. výjimky 
určuje obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kte-
rá konkrétně zmiňuje příležitosti, při nichž je 
doba nočního klidu změněna. narušení noční-
ho klidu je dle zákona o některých přestupcích 
přestupkem a je možno udělit za něj pokutu až 
ve výši 10.000 kč. Zmíněná obecně závazná vy-
hláška č. 3/2018 upravuje dále možnost užívá-
ní zařízení a přístrojů způsobujících hluk, jako 
jsou např. sekačky, motorové pily atd. platí, že 
do 50 m od budovy určené k trvalému bydlení 
se ve všední den a v sobotu smí tato zařízení 
používat od 6:00 do 22:00 a v neděli a o svát-
cích pouze od 10:00 do 12:00. ačkoliv je nedo-
držování konkrétně tohoto nařízení víceméně 
tolerováno, apelujeme na občany vimperka, 
aby byli ke svým sousedům ohleduplní a neru-
šili je hlukem, není-li to nezbytně nutné.

Městská policie dále v uvedeném období 
řešila:

23. 4. Hlídce bylo telefonicky oznámeno, 
že před vjezdem do ulice čelakovského leží 
na chodníku opilý muž. po příjezdu strážníků 
dorazila na místo rZs, která muže ošetřila.

27. 4. při běžné hlídkové činnosti hlídka 
prováděla kontrolu osoby z důvodu, zda není 
v  pátrání policie čr. vzhledem k  tomu, že 
osoba u sebe neměla žádné doklady a nebyla 
schopna důvěryhodně svoji totožnost pro-
kázat, byla předvedena na oo pčr, kde bylo 
zjištěno, že je na osobu vydán příkaz k dodání 
do výkonu trestu.

6. 5. telefonicky bylo strážníkům oznáme-
no, že se v  ulici pasovská pohybuje skupina 
žen, které zřejmě nabízí sexuální služby. ženy 
byly po příjezdu na místo hlídkou Mp a apk 
vykázány.

18. 5. osobně na služebně oznámil muž, 
že byl fyzicky napaden ze strany neznámého 
muže před jedním z místních barů. Hlídka na 
místě věc zaevidovala a následně zaslala na 
příslušný správní orgán k projednání. 

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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      Mateřská škola 
      Klostermannova

Konec školního roku ve školce
Zdá se to jako včera, kdy jsme se s dětmi 

v září vítali ve školce, a nyní zbývá pouze ně-
kolik týdnů do začátku letních prázdnin, na 
které se těší nejenom děti, ale i paní učitelky. 

v květnu se uskutečnil zápis do mateřské 
školy. přihlásit své děti přišlo opravdu mno-
ho rodičů, z čehož máme samozřejmě radost 
a děkujeme za projevenou důvěru.

nejstarší děti se již 
poněkolikáté zapojily 
do celorepublikové 
akce „ukliďme svět, 
ukliďme česko“ a spo-
lu s pracovníky čsop se 
pustily do úklidu rokle 
ve vimperku. daly se 
do práce s velkým na-
sazením a  stejně jako 
každý rok se podařilo 
posbírat velké množ-
ství odpadu.

do školky opět za-
vítala lektorka ze Zoo 
ohrada s  výukovým 
programem „Hurá do 

lesa“ a seznámila děti s různými zvířátky.
druháčci z Mš Mírová pozvali do školky své 

rodiče na „slet čarodějnic“. společně soutěžili, 
vyráběli, nakonec ozdobili barevnými pentle-
mi strom na školní zahradě a vytvořili si májku. 
i  třeťáci z Mš klostermannova oslavili „čaro-
dějnice“ po svém. převlékli se do kostýmů, 
zatančili si a také čarovali, dělali různé pokusy 
a připravovali kouzelné lektvary.

v  květnu k  nám přijelo divadlo divoloď 
s pohádkou „Qvído a strašidelná škola“. toto 
představení se mělo odehrávat na školní za-
hradě, ale protože nám počasí nepřálo, bylo 
přesunuto do třídy. i tak si děti pohádku užily. 

druhá květnová neděle patří našim mamin-
kám. ani ve školce jsme na ně nezapomněli. 
některé třídy si pro ně přichystaly besídku, kde 
děti ukázaly, co se ve školce naučily, zazpívaly, 
zatančily. jinde si vyráběly dáreček a užívaly si 
společný čas na zahradě školy.

i  tentokrát jsme se vypravili na programy 
sev vimperk „jak vnímáme přírodu“, které se 
konaly venku v přírodě. pátrali jsme po „tajem-
ství skřítka šumaváčka“ nebo „putování kapky 
vody“. Mas šumavsko zorganizovala pro naše 
děti výlet do sladovny v písku. Mohly si tak užít 
exkurzi do „Mraveniště“ a „pilařiště“. 

před námi je ještě několik akcí, jako třeba di-
vadlo, návštěva ddM ve vimperku, oslava dne 
dětí, ale hlavně rozloučení s předškoláky, kteří 
naši školku opustí, aby mohli v září usednout 
do školních lavic. přejeme jim tedy spoustu no-
vých kamarádů, ať se ve škole daří a rodičům 
mnoho sil a trpělivosti. 

ostatním krásné prázdniny plné sluníčka, 
příjemnou dovolenou a  v  září se těšíme na 
shledanou.   

Jaroslava Kolářová
Mateřská škola Vimperk, 

odl. pracoviště Mírová 442

    Základní umělecká škola

Trojnásobné vítězství pro ZUŠ Vimperk 
v Liberci

ve dnech 26. a  27. 4. 2019 se uskutečnilo 
ústřední kolo soutěže Zuš v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů. do liberce, kde se 
soutěž konala, postoupili nejlepší vítězové 
krajských kol z celé naší republiky. už jen fakt, 
že Zuš vimperk reprezentovaly 3 komorní sou-
bory, byl obrovský úspěch. samozřejmě se ale 
žáci a jejich učitelé nejeli do ústředního kola 
jen účastnit, chtěli předvést co nejlepší výkony 
a odvézt si co nejvyšší ocenění. v pátek odpo-

ledne a večer hrálo saxofonové kvarteto a trio 
lesních rohů. oba soubory předvedly krásné 
výkony a čekaly na zhodnocení od odborných 
porot, ve kterých usedli přední čeští umělci 
a pedagogové. verdikt porot potvrdil kvalitní 
soutěžní výkony, a tak si oba soubory odvezli 
z liberce 1. místo. v sobotu se vydalo na sever 
čech trumpetové kvarteto. všichni členové 
chtěli nejen výborně zahrát, ale samozřejmě 
moc chtěli své kolegy a kamarády následovat. 
a do třetice to vyšlo. kvalitní výkon byl oceněn 
1. místem. Z liberce do vimperka tak putovala 

celkem tři 1. místa ze třech možných. Zároveň 
se Zuš vimperk stala nejúspěšnější uměleckou 
školou z jihočeského kraje, neboť tolik soubo-
rů s takovým výsledkem žádná jiná škola v li-
berci neměla. Celkem 11 žáků a 3 pedagogové 
se tak postarali o obrovský úspěch v jubilejním 
sedmdesátém roce existence vimperského 
uměleckého školství.

děkuji všem za vynikající reprezentaci školy 
a radě města vimperk za finanční příspěvek na 
cestovní náklady.

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ VimperkTrumpetové kvarteto Jan Krejsa, Prokop Fürst, Jeffrey Waltman, David Košnař, uč. Martin Vališ, DiS

Trio lesních rohů Lucie Vališová, Denisa Holíno-
vá, Julie Vališová, uč. Karel Škvrna
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Exkurze Betonpres a. s.
6. května 2019 jsme se vydali na místo kou-

sek od je temelín do kočína. čekala nás zde 
exkurze do výrobní haly firmy Betonpres a. s., 
která se zabývá převážně výrobou betono-
vých střešních krytin. okolo 8:30 se nás na mís-
tě ujal pan tomáš lom, který měl pro studenty 
oboru pokrývač a instalatér, mimo přednášky, 
připravené i dárkové předměty a občerstvení.

Celá návštěva ve výrobním závodě byla 
rozdělena do dvou částí. v první části jsme se 
formou prezentace dozvěděli vše o betonové 
krytině, výrobním arzenálu firmy, technolo-
gickém postupu provádění a  chybných rea-
lizacích, ze kterých se vždy každý řemeslník 
může poučit. 

ve druhé části nám bylo umožněno si pro-
hlédnout celou výrobní halu a viděli jsme zde 
vše od výroby základní betonové tašky přes 
výrobu speciálních tvarovek, barvení akrylá-
tem, zrání tašek až po balicí linku.

exkurze byla převážně pro pokrývače, které 
máme v tuto chvíli ve škole 3 a to v posled-
ním ročníku, a také pro instalatéry z prvních 
ročníků, kteří jeli za odměnu díky studijním 
výsledkům. děkujeme firmě Betonpres a. s. 
 za spolupráci, panu tomáši lomovi za čas 
a jeho precizní přípravu. příští rok se těším, že 
s novými studenty oboru pokrývač projdeme 
výrobní halou znovu, a když se vše povede, 

navštívíme i  ostatní výrobce krytin v  jiných 
městech. 

na závěr bych chtěl popřát hodně štěstí 
všem pokrývačům a také všem ostatním obo-
rům v  posledních ročnících u  závěrečných 
zkoušek, které proběhnou v červnu, a všem 
žákům, kteří už nyní procházejí maturitní 
zkouškou.

Martin Frnka, zástupce ředitele

Nebojte se němčiny!
„Guten tag, ich heiβe Frau savič – česky sa-

vičová und ich komme aus Bamberk. ich spre-
che deutsch, englisch a trochu česky.“

těmito slovy přivítala paní savič žáky 3. 
ročníku oboru instalatér, pokrývač a  1. a  3. 
ročníku oboru opravář zemědělských strojů 
na hodině němčiny. v rámci spolupráce s naší 
partnerskou školou si mohli naši žáci při vy-
učování vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí 
němčiny konverzací s rodilou mluvčí.

paní savič v  krátkosti představila město 
Bamberk. a pak už dávala prostor žákům, aby 
mluvili, mluvili a mluvili (samozřejmě němec-

ky) o tom, co je napadne, když se řekne ně-
mecko, jak by se zeptali na cestu, aby se před-
stavili atd. na příkladu podobných českých 
i německých slov žáky určitě přesvědčila, že se 
němčiny nemusí vůbec obávat. paní savič byla 
velmi akční a po počáteční nesmělosti musím 
pochválit všechny naše žáky, že se opravdu 
snažili lovit z paměti německá slovíčka a ak-
tivně se zapojovat do hodiny.

ve čtvrtek zavítala lektorka do školní restau-
race sv. rafael. žáci a žákyně 1. ročníku obo-
ru kuchař–číšník měli možnost si vyzkoušet, 
jaké je obsluhovat hosta v německém jazyce. 
děvčata se velmi snažila a německo-anglicko
-česky se krásně s paní savič domluvila.

Myslím, že sami žáci měli radost z toho, jak 
němčinu zvládli, a doufám, že během následu-
jícího školního roku sem milá návštěva z Bam-
berku opět zavítá.

Lenka Koulová

Projektový den ,,Běh na krátkou trať‘‘
v  úterý 23. 4. 2019 proběhl na naší škole 

další projektový den na téma: ,,Běh na krátkou 
trať – drogy‘‘. tento projektový den byl usku-
tečněn ve spolupráci s  Mas šumavsko, z. s. 
Malenice a portus prachatice. žáci se zde pod 
vedením lektorky Bc. terezy pravdové formou 
zážitkových her seznámili s druhy drog, s je-
jich nebezpečím, následky a s tím, jak drogy 
odmítat. poznali, co se děje s tělem závislého 
člověka, a naučili se poznávat různé druhy zá-
vislostí. Celá akce se vydařila a doufáme, že pro 
žáky bude přínosná.

Yveta Škvrnová, třídní učitelka

  Majáles 2019
letošní majáles se uskutečnil v  pátek  

10. května a  začal tradičně na prostranství 
mezi budovami školy. nejdříve byl předsta-
ven nový král a královna (tomáš le a kateřina 
Mrázová), kterým ředitel školy předal dočasně 
vládu nad školou. poté se každá třída před-
stavila svým heslem. Za doprovodu výborné 
a početně obsazené kapely a vyvolávání růz-
ných hesel prošel průvod městem do Měks, 
ve kterém se každá třída předvedla se svojí 
scénkou na téma olympijské hry. pořadatelská 
septima promítla velmi zdařilý film o přenese-
ní olympijského ohně z řeckého olympu až do 
vimperka a na závěr ocenila nejlepší výkony, 
kostýmy a scénky sladkou odměnou.

Jan Heřta, ředitel školy    

Beseda s biskupem Václavem Malým
v rámci programu vimperského maje na-

vštívil naši školu římskokatolický duchovní 
a pomocný biskup pražský václav Malý. v pří-
jemné besedě s žáky 1. a 2. ročníku zavzpomí-
nal na svá studentská léta, Chartu 77 a prezi-
denta václava Havla. připomínáme si tak blížící 
se 30. výročí sametové revoluce.

Jan Heřta, ředitel školy

Přeshraniční projekt „Škola bez hranic“
v  právě probíhajícím školním roce pro-

bíhají paralelně dva projekty s  partnerskou 
školou – Gymnáziem johanna Gutenberga 
ve Waldkirchenu. v rámci projektu „škola bez 
hranic 2018/2019“ zavítali žáci 6. G a 2. a do 
Waldkirchenu, aby se jich ujala třída 10b, 
kterou znali už z  předchozích vzájemných 
aktivit. po úvodním přivítání ředitelkou ško-
ly, paní josefou stamm, a tiskovým mluvčím 
okresního úřadu Freyung-Grafenau, panem 
karlem Matschinerem, se rozběhl program.  
následovala dvouhodina fyziky, kdy jazy-
kově smíšené skupiny prováděly fyzikální 
experiment. poté všichni rozebrali báseň od 
Williama Blakea při hodině anglického jazyka. 
po vydatném obědě v  jedné z  restaurací na 
waldkirchenském náměstí se jednotlivé sku-
piny žáků zúčastnily tzv. městské ralley. s mo-
torismem to má pramálo společného, úkolem 
jednotlivých skupin bylo totiž zjistit co nejvíce 
informací o centru města. na ty nejúspěšnější 
čekala sladká odměna, všechny pak ještě spo-
lečná fotografie před gymnáziem. 

další setkání stejných tříd proběhlo dne 
30. dubna na kvildě a  Horské kvildě, kdy si 
žáci prohlédli např. jelení výběhy, návštěv-
nické centrum npš a  zkusili si vinutí origi- 
nálních šumavských perel s  paní janou 
Wudy. 

 Roman Hajník

Přeshraniční projekt „Příroda bez hra-
nic“ napsal další kapitolu své historie

projektu, jehož cílem je poznat blíže příro-
du obou sousedních národních parků a jenž se 
odehrává střídavě na české a bavorské straně, 

se letos ve dnech 15.–17. května ve středisku 
environmentální výchovy npš na Horské kvil-
dě zúčastnilo 15 vimperských (třída 4. G) a 26 
waldkirchenských (třída 8b) žáků v doprovo-
du vždy dvou učitelů z  každého gymnázia. 
projektové aktivity připravili zčásti zaměst-
nanci národního parku šumava, zčásti vyu-
čující obou škol. letošní mimořádně chladné 
počasí (i mrazivé) důkladně prověřilo u žáků 
odolnost i  správnost zvoleného oblečení, 
neboť část aktivit museli absolvovat v  teré-
nu. na programu byly postupně programy 
„np šumava“, „šumavou pěšky“ (trasa Horská 
kvilda – Hamerský potok – řeka vydra – Ha-
merský potok – Horská kvilda) a „ptačí svět“.  
žáci se seznámili s různými biotopy národního 
parku i živočichy, kteří je obývají, zkusili po-
stavit ptačí hnízdo a pantomimicky předvést 
zvíře. program byl doplněn i řadou her zamě-
řených na bližší poznání českých a bavorských 
žáků, kteří se viděli poprvé, a pevně doufáme, 
že ne naposledy.  

Roman Hajník
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Základní škola
Smetanova

Atletický den pro žáky prvního stupně
v pátek 17. května pořádala naše škola atle-

tický den pro žáky prvního stupně. soutěžilo 
se celkem ve čtyřech disciplínách: běhu na 50 
metrů, skoku dalekém, hodu míčkem a běhu 
na 200 m nebo na 600 m. žáci prokázali skvělé 
nasazení a bojovnost. v každé třídě, v každé 
disciplíně a v dlouhém běhu si odnesli medaili, 
diplom i nějakou tu sladkost první tři nejlepší 
dívky i chlapci. Celkem bylo oceněno 84 dětí! 
velká pochvala ale patří všem zúčastněným.

poděkování patří také všem učitelům, kteří 
se na organizaci atletického dne podíleli. tě-
šíme se opět za rok.

Tomáš Gaudník, Karel Nový

Skotsko, Hebridy
na 3.700 km dlouhou cestu po souši 

a k tomu 1.000 km po moři se vydalo osmnáct 

žáků naší školy počátkem května. Byli to již 
zkušení cestovatelé, neboť to nebyla jejich 
první cesta na tyto ostrovy. někteří z  nich 
byli již v  minulých letech v  londýně, minu-
lý rok v severní anglii a nyní se vypravili do 
skotska. přes newcastle, edinburgh, stirling, 
průjezdem přes skotskou vysočinu se zastáv-
kou u jezera loch ness doputovali pátý den 
na ostrov skye (souostroví Hebridy). Množství 
historických památek (Wallace Monument, 
dunvegan Castle …), nád-
herná příroda a  pobyt ve 
skotských rodinách si naši 
žáci nesmírně užívali. jed-
ním z  největších zážitků 
pro všechny byl výlet na 
loďkách k volně žijící kolo-
nii tuleňů. Cestovatelé, kam 
se vypravíme příští rok?

Jana Doležalová

Páťáci na Stožci
v  prvním květnovém 

týdnu se třídy v. a  a  v. B 
zúčastnily dvoudenního 
pobytu ve středisku envi-
ronmentální výchovy na 
stožci. obě dvě třídy se 
v  průběhu letošního roku 

zapojily do projektu abeceda peněz a uspo-
řádaly pro širokou veřejnost vánoční a veliko-
noční jarmark. Za utržené peníze z jarmarku 
nyní odjely poznávat přírodu do nedalekého 
stožce. počasí jim po celý týden přálo, proto 
se většina aktivit mohla konat venku. 

velké poděkování patří lektorce Markétě 
korbelové, která se dětem postarala o velmi 
zajímavý a bohatý program. díky ní se pro-
cházky okolními lesy staly pro žáky zábavný-
mi, ale také poučnými.

všichni se shodli na tom, že pobyt byl krás-
nou odměnou za odvedenou práci a určitě se 
na stožec v příštích letech opět rádi vypraví-
me.

Ivana Böhmová, Dagmar Novotná

ZŠ TGM Vimperk a Abeceda peněz
v letošním školním roce se žáci 4. tříd zú-

častnili projektu abeceda peněz. v lednu 2019 
se žáci seznámili s projektem, získali základní 
informace ohledně podnikání a obdrželi spon-
zorský dar – základní kapitál od české spoři-
telny. v únoru následovala návštěva pobočky 
české spořitelny ve vimperku, kde se žáci se-
známili s chodem banky a dostali se na místa, 
kam se běžní zákazníci nedostanou. od úno-
ra do začátku května žáci vymýšleli obchodní 
strategie, finanční rozpočet a připravovali vý-
robky k prodeji na květnový jarmark. 

7. května 2019 to vypuklo... pobočka české 
spořitelny ve vimperku se zaplnila mladými 
nadšenými obchodníky a podnikateli. nebyli 
tam jen zdatní obchodníci, ale také barmani, 
hostesky a maséři. návštěvníci se mohli nejen 
potěšit nákupem, ale také pohladit ducha 
příjemnou masáží a  mohli ochutnat sladká 
i  slaná překvapení. Barmani míchali nealko-
holické koktejly a domácí bio limonády. pří-
jemně strávené odpoledne vyvrcholilo výděl- 
kem 20.173 kč, které si děti (podnikatelé, ob-
chodníci, barmani, hostesky a maséři) užijí na 
společném výletě v  západočeské metropoli 
plzni. 

touto cestou bychom chtěli poděkovat 
pobočce české spořitelny vimperk, všem ro-
dičům a  prarodičům za pomoc s  přípravou. 

všem návštěvníkům trhu děkujeme za aktivní 
účast. 

Žáci a učitelky 4. tříd 

Krajské kolo v hokejbalu
v jihočeské Blatné se 3. 5. 2019 konalo kraj-

ské kolo v hokejbalu za účasti týmu chlapců ze 
Zš tGM vimperk ve složení l. krejčí, j. vavřík, 
M. Matoušek, t. Mauric z 9. a, j. paletář, v. dvo-
řák, M. Zuska z 8. a, r. kliment z 9. B a brankář 
d. kůs z 6. a. naši hokejbalisté si během ce-
lého sportovního turnaje vedli velice dobře. 
s  týmem Zš Blatná hráli 1:0, Zš Zlatá stezka 
prachatice porazili 2:0, do branky Zš Mirotice 
nastříleli 6 gólů, přičemž v síti hráčů naší školy 

neuvízl ani jeden gól. nejlepším střelcem to-
hoto sportovního zápolení byl vyhlášen Lukáš 
Krejčí a nejlepším brankářem nejmladší hráč 
týmu Daniel Kůs.

Hokejbalisté ZŠ TGM Vimperk si z Blatné 
odvezli zlaté medaile a postup do republi-
kového finále v Praze. děkujeme za skvělý 
výkon a výbornou reprezentaci Zš tGM i měs-
ta vimperk. a tak jim 29. 5. držme palce!

Josef Bejček 

Divadlo České Budějovice
dne 10. května se žáci 3. a 4. tříd vypravili do 

jihočeské metropole české Budějovice. nejdří-
ve si žáci prohlédli náměstí přemysla otaka-
ra ii. se samsonovou kašnou. pak vyrazili do 
Malého divadla na představení „jak jsem byl 
Cyrano“. jedná se o divadelní představení jed-
noho herce. žákům se představení moc líbilo.

Učitelky 4. tříd

Základní škola
T. G. Masaryka

Žáci 7. - 9. třídy, kteří se přihlásili, pobývali od 21. do 25. 5. 2019 na poznávací exkurzi v Itálii
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Uklízíme sloup
v neděli 28. 4. 2019 se uskutečnil úklid naše-

ho bydliště. Byla to práce na celé dopoledne, 
kdy jsme se snažili společně s dětmi vyčistit 
místo, kde bydlíme, a bylo skutečně co uklízet. 
někteří hosté si naši osadu pletou se sklád-
kou. proto prosíme všechny návštěvníky, aby 
si odpad po sobě uklízeli a nezatěžovali tak 
krásnou přírodu, kde se nacházejí chráněné 
rostliny. odměnou pro malé i velké osadníky 
bylo opékání špekáčků. Moc děkujeme všem, 
kteří se na celé akci podíleli, a již se těšíme na 
příští rok. 

Kateřina Drabešová Šartnerová 

Ukliďme Boubskou
akce ukliďme Boubskou byla součástí akce 

ukliďme vimperk. po vytipování černé skládky 
v katastru naší obce jsme se po dohodě s od-
borem životního prostředí rozhodli alespoň 
částečně tuto skládku vyčistit. Chuť do práce, 
sousedské popovídání a  motivace pro děti, 
které se s námi na úklid vypravily, bylo to, co 
nás, obyvatele Boubské, v  sobotu 4. 5. 2019 
dopoledne spojovalo. a  část černé skládky 
zbavené odpadků je důkazem našeho elánu. 
vzhledem k tomu, že nám ale skládka v sou-
časné době již zarostla kopřivami, vypravíme 
se sem opět na podzim. 

Jana Doležalová

trochu jiná osada U Sloupů
Místo, které je naším domovem, není zcela 

klasickou osadou. nachází se přesně v polovi-
ně cesty mezi obcí Zdíkov a městem vimperk. 
je to vstupní brána do np a  CHko šumava. 
nenaleznete zde pro osady typickou kapličku 
s návsí, ale obytnou zónu společně s průmys-
lovou. jsme rádi, že již mámě 46 trvale žijících 
obyvatel.

Mnohokrát jsem dostala otázku, proč jsme 
se přistěhovali do tohoto místa. odpověď je 
jednoduchá, protože je zde úžasný klid v blíz-
kosti lesů, luk, a to hned za domem. kdo k nám 
zavítá, doporučuji si udělat procházku kolem 
přírodní rezervace radost, kterou si lze projít 
pěšky, na kole či v zimě na běžkách. velkým 
lákadlem hlavně pro rodiny s dětmi je rodinný 
penzion šumavous, který má venkovní areál 
s herními prvky a malou zvířecí zoo. potkáte 
tu v hojném počtu i houbaře a milovníky bo-
růvek.

v  tomto roce jsme 
zorganizovali poprvé 
velikonoční hrkání, 
druhým rokem jsme 
stavěli májku a  snad 
se nám ještě podaří 
udělat dětský den. 
akce, která se usku-
tečnila též podruhé, 
byla úklidová brigáda 
osady. 

společnými silami se snažíme naši osadu 
pozvednout. uvědomujeme si, že vše nemůže 
být hned, ale kupříkladu v loňském roce zde 
nebylo opraveno nic, v tom letošním pak scho-
diště u autobusové zastávky. stálým tématem 
je ale i kanalizace, osvětlení a další technické 
problémy. Momentálně s  radními hledáme 
i místo pro menší dětské hřiště s lavičkami, kde 
bychom se mohli do budoucna scházet. snad 

se nám podaří v nejbližších letech dosáhnout 
spokojenosti na obou stranách. 

Budeme rádi, když i nadále budeme v zapo-
čaté práci pro osadu pokračovat a tvořit ji pro 
naše společné bydlení i případné návštěvníky, 
protože osada u sloupů má co nabídnout. 

Hanka Košnařová,
 Katka Drabešová,

Danka Kůsová 

Nebuďme lhostejní 
k nepořádku 
v našem okolí
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Poznejte osobnosti našeho kraje
Jiří Smrž, básník a folkový písničkář, žijící 

v písku a na Horské kvildě, působící na české 
hudební scéně od počátku 70. let 20. stol., té-
měř neznámý i přes to, že je dvojnásobným 
držitelem hudební ceny anděl a  byl spojen 
s historií skupin Minesengři a sem tam.

a protože i mně jiří smrž zůstal v životě uta-
jen a v nedávné době jsem se ocitla na jeho 
vystoupení a byla lapena do „jeho sítí“, ráda 
bych vás pozvala 7. 6. 2019 v 19.00 do kavárny 
ve skále, kde po mnoha letech opět vystoupí.

nejsem povolána hodnotit jeho tvorbu, 
a  proto s  dovolením ocituji výroky jednoho 
z jeho kolegů, písničkáře Caina:

„vůbec hloubka a uvěřitelnost smržových 

písní-balad, zhudebněných básní, je jeho nej-
silnější stránka. nemá hlas jako jacques Brel 
ani jako Glen Hansard, ale tu naléhavost v něm 
ano. ani nemá písně čitelné jako paul simon, 
ale kdo je jednou slyšel, nezapomene. nemá 
ani jasný tah na šachovnici jako vladimir vy-
sockij, ale umí po ní skákat záhadně jako kůň.“ 

anebo výrok neznámého posluchače po 
skončení jednoho z koncertů:

„nechápu, jak jsem mohl žít a neznat jiřího 
smrže. vím, že to zní tekutě pateticky, ale já si 
za tím fakt stojím.“

přijďte si jiřího smrže poslechnout. 

Jitka Kováříková

Vzpomínka na marii slukovou-Hradcovou 
Za soumraku
Už večer světla zažíhá
a měkce město halí...
červánků záře ohnivá
teď rozplývá se v dáli.

A z mlhy závoj přejemný
si nad údolím věsí,
zpěv ptačí tichne dojemný
a tichnou černé lesy…

tak začíná jednu ze svých básní Marie Slu-
ková-Hradcová, jedna z nadějných lidových 
vimperských básnířek, které jako neznámé se 
v minulosti v našem městě ocitly.

Marie sluková-Hradcová se narodila ve 
střelských Hošticích 19. 12. 1930 a po vychoze-
ní ekonomické školy ve vimperku žila ve městě 
až do svých 37 let. 

velmi si oblíbila vimperk i  okolí, o  čemž 
svědčí řada básní, které zde napsala.

žena, která přímo Hálkovským lyrickým 
tónem byla městem, přírodou a lidmi uchvá-
cena. Měla velmi citlivé, smysluplné a vníma-
vé nitro, a to se také projevilo v jejích verších. 

Milovala šumavskou přírodu, kam často chodí-
vala na procházky a turistické vycházky a vní-
mala okolní svět svýma básnickýma očima. to 
také plně ovlivnilo její vnitřní duševní rozvoj 
a procítěnost. Básně o šumavě a o vlasti byly 
také motivem jejího psaní, jako například úry-
vek z básně pozdrav:

Je jara plný kraj,
vše slunci zas se klaní,
lesy vyprávějí báj
o novém zmrtvýchvstání...
Máj přijde brzy k nám,
slyšet je píseň strání,
posíláme ji Vám,
poslechněte si s námi.

Je krásná naše zem,
zda vzpomenete na ni?
Vždyť voní domovem
a také vzpomínkami...
Nebe ji zdraví klenbou modravou,
slavík ji oslaví písní svou jásavou,
slunce se rozzáří člověku nad hlavou,
zaplesá rodný kraj pod Šumavou.

Marie sluková se seznámila v  pozdějším 
věku se svým manželem vladimírem, který po 
desetiletém komunistickém vězení, po vrácení 
občanských práv, vykonával ve vimperku vo-
jenskou základní službu. oba dva našli v sobě 
zalíbení, ale i vroucí, vřelý vztah. tento byl také 
završen manželstvím. odstěhovali se do Měl-
níka a jejich život byl naplněn radostí a štěs-
tím. to však netrvalo dlouho. vladimír již ve 
vězení postupně ztrácel vlivem represí své ro-
diče i bratra. ani to nestačilo. v manželství oba 
dva ztratili sotva narozenou dcerku a nakonec 
v roce 1991 zemřela i vladimírova žena Marie.

sbírku básní své ženy uspořádal vladimír 
do 7 částí a nechal vytisknout vlastním nákla-
dem několik výtisků v roce 1993. Má tyto části:  
1. Z rodného kraje, 2. rodičům a sourozencům, 
3. Z deníku, 4. Ze vzpomínek (vimperk), 5. roz-
jímání, 6. dětem a o dětech, 7. přání. některé 
strofy básní jsou velmi osobní.

Myslím, že je zapotřebí v  našem městě 
vzpomínat na ty, kteří se nejenom zasloužili 
o město, jeho rozkvět, ale i na ty neznámé oby-
vatele, kteří dokázali svou činností vimperk 
i jeho okolí dobře propagovat, třeba i lyrikou.

proto věnuji této ženě několik vzpomínek.
František Kadoch

Tak rád jsi s námi žil, 
vždy na tváři Tvůj úsměv byl, 
tragický osud nám Tebe náhle vzal. 
A co my za lásku Tvou Ti můžeme dát? 
Jen hrst krásných květů 
a v slzách na Tebe vzpomínat.

dne 2. 6. 2019 uplyne osm smutných 
roků, co nás náhle opustil můj milovaný 
syn, bratr, strýc, synovec a dobrý kama-
rád, pan pavel štěpán z vimperka. 

Milý pavle, nikdy nezapomeneme.

Maminka s  manželem Josefem, bratr 
Ládík s  rodinou, teta Bártů, strýc Vlastík 
s rodinou z Křesanova, strýc Jarda s rodi-
nou z Prachatic

•

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

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jež jsi pro nás žil.
Co ti víc můžeme dát, než světlo rozsvítit,
kytičku položit a jen zaplakat.

dne 3. 6. 2019 tomu bude 30 let, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan vladimír pešl.

s úctou a láskou vzpomínají manželka anna,  
děti vladimír, roman, snacha jana a vnoučata vládík a lucka.
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Z historie českého národního hnutí ve vimperku

o tom, že kdysi byl vimperk převážně čes-
kým městem, svědčí zápisy v městské pamět-
ní knize z  let 1479–1670. po třicetileté válce 
se začalo město národnostně měnit, jednak 
příchodem nového obyvatelstva z Bavorska, 
jednak vlivem německé správy rakouské říše. 
ve druhé polovině 19. století se v souvislosti 
s  průmyslovým rozvojem vimperka a  pře-
vážně českou správou schwarzenberského 
panství opět začalo rozrůstat české obyvatel-
stvo města. ruku v ruce s českým národním 
rozvojem a jeho hospodářským růstem v čes-
kém království se počala emancipovat i česká 
menšina vimperka.

kolem roku 1880 několik českých vimper-
ských vlastenců, zaměstnanců zdejších to-
váren a  schwarzenberského panství, v  čele 
s  lékárníkem Bohuslavem Budínským, no-
tářem Hynkem Fügnerem a  Mudr.  utlem 
zřídilo odbor národní jednoty pošumavské, 
záhy následovala česká beseda a  byla zalo-
žena česká záložna. Zajímavé je, že i několik 
němců přistoupilo k českým spolkům a také 
záložna měla německé vkladní knížky. ihned 
po založení českých spolků se pomýšlelo na 

to, aby se i druhá a třetí generace udržela čes-
ká, a uvažovalo se o zřízení české opatrovny 
a školy. jak vzpomíná ve svých pamětech Bo-
huslav Budínský, prozatím se dětem vypravo-
valy české pohádky a bylo zajištěno loutkové 
divadlo loutkáře kopeckého. konaly se výlety 
do českého okolí a pořádaly se večerní zába-
vy. Zakládaly se knihovny a odebíraly se české 
časopisy.

první velký národnostní boj začal pokusem 
o zřízení české školy ve vimperku. prostřednic-
tvím neznámého úředníka zemského výboru 
(josefa sottnera, sluhy na místodržitelství) se 
zakoupil pozemek naproti hotelu Hvězda od 
schwarzenberské kanceláře. ředitelem pan-
ství byl tehdy český vlastenec vojtěch Brzorád, 
který věděl o účelu budoucí stavby a celou zá-
ležitost podporoval.

jakmile byly vypracovány stavební plány 
školy, předložil je j. sottner obecní radě; toto 
podání spustilo protičeské tažení. obecní za-
stupitelstvo tvořené vesměs němci nevydalo 
stavební povolení, bez něhož se nedalo sta-
vět. po dvou letech zemský výbor nařídil obci 
vydat povolení, obec se ale odvolala k minis-
terstvu do vídně, kde žádost ležela další dva 
roky. když byla obec konečně přinucena po-
volení vydat, opět tak neučinila a odvolala se 
k nejvyššímu správnímu soudu ve vídni, který 
teprve po létech j. sottnerovi vyhověl.

pak nastal několikaletý boj o plány stavby, 
a tak teprve roku 1908 mohl schwarzenberský 

stavitel jaroslav rys začít se stavbou české ško-
ly. poté následoval boj o zápis do i. třídy tzv. 
matiční školy. češi si zvolili malý užší výbor, 
kde působil zejména leopold doubek (také 
schwarzenberský úředník, který „znal kaž-
dého občana“), a navštěvovali „dnem i nocí“ 
rodiče, hlavně smíšených manželství.

B. Budínský ve svých pamětech píše: „Něm-
ci prorokovali, že Češi seženou pouze 12 dětí, ale 
náš úspěch byl dokonalý. Dětí bylo, načež vim-
perské obecní zastupitelstvo se usneslo vyslat 
deputaci na Hlubokou k Adolfu Schwarzenber-
govi, aby zakázal zaměstnancům posílat děti 
do české školy, že se tím porušuje německý ráz 
Vimperka. Starosta Dominik Igler a několik obec-
ních starších jelo na Hlubokou, kde je uvedl „pi-
xenspanner“ (z něm. Büchsenspanner – nabíječ, 
pomocný myslivec, pozn. LČ) Kukačka ke knížeti 
a v předsíni odposlouchal tento starý vlastenec, 
jak záležitost dopadne.

Kníže deputaci sice přijal, zeptal se na jejich 
přání, a tu přednesl starosta Vimperka známou 
žádost a kníže odpověděl ironicky: „Pánové, dnes 
je nutno, aby každý občan uměl česky a němec-
ky. Buďte rádi, že také máte českou školu. Můj 
vnuk Adolf také půjde na českou universitu.“ Byla 
to pro obecní zastupitelstvo nesmírná blamáž 
a česká škola tím byla zajištěna, jelikož většina 
dětí byla ze zámku a ze Schwarzenbergského pi-
vovaru a tím neodvislá od chlebodárců.“

Ladislav Čepička
www.winterberg.cz

Vimperský máj 
a rekonstrukce historie před vimperským gymnáziem

Máme za sebou předmajálesový týden, 
který nesl název vimperský máj. Celotýdenní 
slavnost se uskutečnila v místě pivovarského 
náměstí, které po zbytek roku slouží převážně 
jako parkoviště pro automobily. i letos jsme se 
snažili oživit nějaký veřejný prostor ve městě 
a vybrali jsme si právě tuto lokalitu. od začátku 
jsme věděli, že zvolená lokalita a náplň vyvolá 
určité kontroverze, přesto jsme byli odhodlá-
ni kulturní program, který vyblokuje část par-
koviště na celý týden, uspořádat právě zde. 
jedním z důležitých poslání bylo ověřit mož-
nosti tohoto prostoru pro případné budoucí 
záměry.

předmajálesová zóna měla několik přesahů, 
které se promítly do samotného programu. do 
prostoru pivovarského náměstí jsme umístili 
dřevěnou konstrukci, která částečně půdorys-
ně a objemově kopírovala historickou zástav-
bu, která se v těchto místech ještě na počátku 
20. století nacházela. dočasný zábor celoměst-
sky významného veřejného prostoru byl urči-
tou formou demonstrace jeho provizorního 
stavu a jeho neefektivního uspořádání. letos 
navíc oslavujeme 540 let výročí od povýšení 
vimperka na město, což jsme se snažili spolu 
s phdr. ladislavem čepičkou promítnout do 
výstavy, která mapuje urbanistický a architek-
tonicky historický vývoj vimperka od středo-
věku až po současnost a která byla umístěna 
právě na dřevěné konstrukci. tímto drobným 

intervenčním zásahem chce-
me vyvolat diskuzi, jak dál 
nakládat s  tímto důležitým 
prostorem pod zámkem. 
to, že jsme částečně omezili 
parkoviště na jeden týden 
v  roce, jsme rezidentům 
města vrátili pestrým kultur-
ním programem, který jsme 
připravovali několik měsíců 
dopředu s  místními spolky 
a který vygradoval pátečním 
večerním koncertem a oteví-
ral tak samotný Majáles.

předmajálesová zóna byla 
ale především o  aktivizaci 
širší komunity lidí, kteří mají 
či skrze tyto happeningy zís-
kávají k městu vztah a chtějí 
ho naplňovat různorodými aktivitami. nejen 
kulturní program lákal kolemjdoucí, ale i sa-
motný proces stavby a demontáže vyvolával 
zajímavé interakce a asociace mezi lidmi. lidé 
se ptali, co se zde staví, co to bude, proč se 
to tady dělá, jestli nechceme pomoci nebo 
jestli si nedáme kafe či nechceme koupit pivo. 
a to je ta nejdůležitější zpětná vazba, kterou 
jsme během předmajálesového týdne získali. 
Historická kontinuita bývalých sudet byla sice 
přetržena, ale nyní cítím, že se čím dál tím více 
lidí identifikuje s městem samotným a chce se 

spolupodílet na věcech veřejných, a to je to 
nejzásadnější. tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili jednotlivých akcí, těm, 
kteří se podíleli na tvorbě a demontáži zóny, 
a zvláště pak spolupořadatelům, místním spol-
kům vimperk žije!, Mission vimperk, Muzejní 
spolek vimperského panství a Měks vimperk. 
děkujeme za pozitivní reakce na tuto událost 
a na viděnou za rok na dalším zajímavém ve-
řejném prostoru města.

Za Prostor Vimperk
 Karel Harazim
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Soutěž „vimperský poutník 2019“
v minulých číslech 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.

vzhůru do přírody
v  květnovém čísle jsme se ve „vzhůru do 

přírody“ vydali na táflovu Huť. když už na té 
„táflovce“ budete, zajděte se podívat také do 
lesů za arnoštkou na sejpy arnoštského poto-
ka. nachází se zde jedna z dvanácti informač-
ních tabulí naučné trasy „vimperská větev 
Zlaté stezky“. Zlato jsme zde nikdy nenašli, 
zato klid a celodenní ráchání v chladné vodě 
potoka ano. 

Z arnoštky je to již jen kousek do korkuso-
vy Huti, osady, kterou denně projedou stovky 

osobních či nákladních automobilů. korkuso-
va Huť ale není jen osadou, kterou projíždíme 
na cestě do Bavorska. je místem, kde po staletí 
žili lidé celým svým životem spjati s přírodou 

a sklářstvím. od tohoto řemesla, tak typické-
ho pro vimpersko a šumavu, také získala tato 
osada část svého pojmenování. 

řekli byste, v čem může být zajímavé zajet 
se podívat na „korkusovku“? třeba jako půl-
denní výlet po svých do vimperka je to nadmí-
ru dobrý nápad. od kostela nalezení sv. kříže 
se vydejte po žluté turistické značce kolem 
střelnice směrem do vimperka. do klášterce 
ujdete přibližně čtyři kilometry a kromě typic-
kých výhledů na Boubín můžete spatřit třeba 
nádhernou arniku horskou nebo devětsil bílý. 

kousek pod kláštercem se každou středu od 
dubna do října nabízí návštěva stanice pro 
handicapovaná zvířata zřizované np a CHko 
šumava. v klášterci si u pěkného dřevěného 

posezení s mapou dejte svačinu a pokračujte 
přes náves doprava směrem ke klášterecké-
mu viaduktu. vyplatí se odbočit z pěšiny až 
k němu a kochat se pohledem do údolí. dětmi 
i dospělými je milováno koupání ve vodách 
arnoštského potoka, potůčku, který se o pár 
set metrů dále konečně dočká spojení s chlad-
nými vodami volyňky. když budete mít štěstí 
a zrovna pojede vlak, je zážitek z výletu ještě 
umocněn. do vimperka odsud zbývá jen „pár 
kroků“ po krásně upravené asfaltce. dojem 
z krásného šestikilometrového výletu nám ne-
může pokazit ani smutný pohled na chátrající 
budovy patřící k  slavným steinbrenerovým 
tiskárnám, později dřevopodniku. 
     

Renata Lešková

informační středisko vimperk zahajuje
letní turistickou sezónu 
a mění otevírací dobu pro veřejnost. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
VIMPERK
nám. svobody 42, 385 17 vimperk

OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá: 9.00–16.00 hod.
Letní sezóna – 15. 6. – 15. 9. 2019
po–čt: 8.00–17.00 hod.
pá:  8.00–15.00 hod.
so:  9.00–12.00; 12.30–15.00 hod.
ne:  9.00–12.00; 12.30–14.00 hod.

Kam mohu s elektrokolem?
díky zvyšující se oblibě elektrického po-

honu se výrazně rozšířila i nabídka kol a ko-
loběžek, které jsou poháněny tímto typem 
pohonu. 

kreativita tvůrců těchto dopravních pro-
středků je prakticky neomezená a kvůli tomu 
se začínají stírat hranice mezi tím, co je moto-
rové a nemotorové vozidlo. výrobci, prodejci 
a pronajímatelé těchto zařízení se samozřejmě 
snaží nabídnout co nejrychlejší, nejvýkonnější 
a nejpohodlnější „vozidlo“, ale jedná se ještě 

pořád o kolo, nebo už o elektrické 
skútry?

Za kolo, které může vjíždět na 
vyhrazené cyklotrasy a cyklostez-
ky, je považováno vozidlo, k jehož 
pohybu vpřed je nutné vynaložení 
lidské síly. současně může být kolo 
vybaveno  pomocným elektromotorem, jenž 
má mimo jiné tyto parametry: do 1 kW výkonu 
motoru a konstrukční rychlost nepřesahující 
rychlost 25 km/h. stále ale platí, že k pohybu 

elektrokola či elektrokoloběžky je 
nutná lidská síla, tedy průběžné 
šlapání či odrážení.

v případě překročení těchto pa-
rametrů je na kolo–vozidlo pohlíže-

no jako na motorové, a tudíž pro něj 
už platí i jiná pravidla, např. nemůžete 

vjíždět na cyklotrasy a  cyklostezky a  ani na 
účelové komunikace v  np šumava (více na 
www.npsumava.cz).

Tomáš Jiřička
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kulturní přehled

KULTURNÍ POŘADY
 » 1. 6. – 2. 6. 2019, městský park u volyňky

VIMPERSKÁ POUŤ
stánky, občerstvení, atrakce

 » středa 5. 6. 2019, 16:00, Měks

VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
vystoupení pěveckého sboru Zš smetanova pod vedením 
paní učitelky Böhmové a pěveckého oddělení  
Mš klostermannova pod vedením paní učitelky  
procházkové k závěru školního roku. 

 » čtvrtek 6. 6. 2019, 18:00, Zuš vimperk

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ 
HUDEBNÍHO OBORU

 » pátek 7. 6. 2019, 19:00, kavárna ve skále 

JIŘÍ SMRŽ
koncert písničkáře a dvojnásobného držitele hudební ceny 
anděl.

koncert, vstupné 100 Kč

 » úterý 11. 6. 2019, 19:45, kavárna ve skále

FÉNIX A FIBICH: NEJEN POSLEDNÍ 
VEČEŘE
skupina Fénix v kompletní sestavě s ondřejem Fibichem 
a jeho novými básněmi, obé s tématy smrti i naděje.

vstupné dobrovolné

 » středa 12. 6. 2019, 17:00, městská knihovna

RENDEZ-VOUS S ING. JOSEFEM 
PECKOU
toulání šumavou a pošumavím s profesionálním průvodcem.

 » pátek 14. 6. 2019, 21:00, Calypso

LVCAS DOPE - DIAMANT TOUR
v rámci diamant tour vystoupí lvcas dope živě  
v Calypso vimperk.  jako předskokani také finalisté soutěže 
Hlas česko slovenska.

koncert, vstupné 210 Kč

 » středa 19. 6. 2019, 19:00, kavárna ve skále

ŽIVOT PRO MOKŘADY ANEB VRACÍME 
VODU DO ŠUMAVSKÉ KRAJINY
přednáší ing. lukáš linhart a Mgr. renata placková  
(správa np šumava).

přednáška s projekcí, vstupné dobrovolné

 » pátek 21. 6. 2019, 19:00, kavárna ve skále

MICHAL & DAVID 
dva kluci, dvě kytary a playlist plný známých  
i neznámých rockových melodií v akustickém podání.

koncert, vstupné dobrovolné

 » pátek 21. 6. 2019, 20:00, Calypso

MÁCHÁČ CLUB TOUR 
největší festival v čr v rámci klubové tour  
ve vimperku! pro prvních 100 Cd Mácháče.

koncert, vstupné 110 Kč

 » sobota 22. 6. 2019, 13:00
pivovarská ulice, pivovarské náměstí

MEZI PIVOVARY
hlavní scéna:

venkovská dudácká muzika Bedrník

podhoranka

jihočeská vlachovka

třeboňská 12

irena Budweiserová

dětská scéna:

soutěže, tvořivé dílny, pohádka 

 » pondělí 24. 6. 2019, 15:00, Měks

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » úterý 25. 6. 2019, 15:00, hřiště Zš tGM

ŠKOLNÍ SLAVNOST ZŠ TGM VIMPERK
14:30 průvod z malého náměstí

15:00 program na školním hřišti Zš tGM  
(budova 1. máje)

www.meks-vimperk.com
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 » 29. 6. – 6. 7. 2019, Měks, Zuš

LETNÍ KURZY ŽESŤŮ

 » neděle 30. 6. 2019, 15:30, městský park u volyňky

JITULE A DADULE –  
POHÁDKA PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI
Milé děti......! pokud budete neposlušné a budete se dloubat 
v nose, tak ho budete mít velký jako okurku!  a kdo z vás 
žaluje, tak mu zdřevění jazyk. a jak dopadnete, když se 
nemyjete a neumíte se rozdělit s kamarády?  
to uvidíte v naší pohádce. 

KINO ŠUMAVA, sál MěKS
 » úterý 4. 6. 2019, 20:00

TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
dokumentární, usa / velká Británie, 2018, 96 min

režie: tim Wardle 

Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku jako 
jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni 
a adoptováni různými rodinami. Kdo a proč je rozdělil? Jak 
ovlivnilo mnohaleté odloučení jejich životy?  

 

 » úterý 11. 6. 2019, 19:00

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
drama/thriller/Historický, německo/itálie, 2018, 188 min

režie: Florian Henckel von donnersmarck 

Kurt  se poprvé s uměním seznámil jako dítě na výstavě 
„zvrhlého umění“ pořádané nacisty.  Jeho životní prožitky 
a traumata se stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité 
obrazy, které odrážejí i pocity celé poválečné generace.

 » úterý 18. 6. 2019, 20:00

UNIVERZITY A SVOBODA
dokumentární, česko, 2019, 70 min

režie: Zuzana piussi, vít janeček 

Celovečerní dokument autorské dvojice Piussi/Janeček 
realizovaný sedm let, reflektuje všechny hlavní problémy 
světového i českého vysokého školství.  

 » úterý 25. 6. 2019, 20:00

BRANKÁŘ
životopisný/drama/romantický/sportovní, německo / velká 
Británie, 2018, 120 min

režie: Marcus H. rosenmüller 

Brankář přináší dramatický životní příběh legendárního 
fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna, který se 
v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému 
původu. 

VÝSTAVY
 » 4. 6. – 30. 6. 2019,  kavárna Happy Coffee

VÝSTAVA PRACÍ ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU A STUDENTŮ 
AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY
vernisáž výstavy – 4. 6. 2019 od 17:00

 » 6. 6.–2. 9. 2019, Měks 

ZANIKLÉ SKLÁRNY NA VIMPERSKU
vernisáž výstavy – 6. 6. 2019 od 18:00
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Fotoohlédnutí za vimperským májem

Foto p. Marek a j. viener
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Majáles Vimperk přilákal rekordní 2.000 návštěvníků

už pátý Majáles vimperk je za námi a máme 
velkou radost, že se nám oproti minulým roč-
níkům podařilo nejen zvýšit návštěvnost na 
ještě nedávno jen těžko představitelných 
2.000 návštěvníků, ale zároveň organizačně 
vychytat areál tak, aby tolik lidí nejen zvládnul, 

ale byl jim i příjemným 
místem. stejně tak le-
tos po celý týden (kro-
mě středy, kdy nás po-
časí zahnalo pod stře-
chu) žila Majálesová 
zóna na pivovarském 
náměstí, kam pravi-
delně chodily desítky 
zájemců o  velmi pes-
trý program.

pokud bychom 
chtěli děkovat jmeno-
vitě všem, kteří nám 
pomohli, asi bychom 
se do vimperských 
novin ani nevešli, pár 
slov díků ale zaznít 

musí. děkujeme městu vimperk za ochotu 
a  důvěru v  naše nápady, partnerům v  čele 
s firmou rohde & schwarz za nejen finanční 
podporu, našemu týmu, který v majálesových 
dnech tvrdě maká od rána do noci, spolkům 
vimperk žije!, prostor vimperk, Muzejní spolek 

vimperského panství a také Měks vimperk za 
skvělou spolupráci na předmajálesovém pro-
gramu, našim rodinám a  přítelkyním za to, 
že jsou nám vždy oporou, a vám všem, co na 
Majáles chodíte, protože právě díky vám má 
Majáles tak skvělou atmosféru.

loni v tuto dobu jsme stále ještě nevěřili, 
že na Majáles dorazilo 1.800 návštěvníků, což 
bylo o mnoho víc, než jsme si vůbec dokázali 
představit, a zároveň to pro nás byla velká or-
ganizační škola. Mysleli jsme si, že takové číslo 
nejde zopakovat, chtěli jsme být ale připravení 
a udělali jsme pár organizačních změn v rám-
ci areálu. a právě díky tomu jsme letos zvládli 
ještě větší návštěvu. upřímně – je to pro nás 
hodně daleko hozená rukavice a v tuhle chvíli 
nevíme, jak jí zdvihnout, párkrát se ale vyspí-
me a určitě nás něco napadne. Chuť a energii 
na to pořád máme, to nám věřte!

děkujeme vám za podporu a důvěru a bu-
deme se těšit na viděnou v roce 2020!

Šimon Blaschko
Michal Pluščenko

Ondřej Janda
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Jazykový koutek
 v dubnovém díle vimperských novin 

jsme se zaobírali názvy exotických zvířat 
a článek byl zakončen slibem, že příště se 
v jazykovém okénku zaměříme na názvy 
zvířat českých. slib nyní pro případ, že mají 
někteří čtenáři sloní paměť (ač slon je, jak 
už od dubna víme, vlastně ve skutečnosti 
lev), splníme.

Zajímavý je například původ slova sle-
pice. to je odvozeno od adjektiva slepý 
a odkazuje na skutečnost, že slepice v šeru 
nevidí – chybí jim totiž tzv. rhodopsin, tj. 
zrakový purpur. spojitost mezi výrazem 
slepice a špatným zrakem uvádí ve svém 
slovníku česko-německém z  1. poloviny 
19. století i josef jungmann, který odvo-
zuje význam „od mhourání očima, jako sle-
pý činívá“. Mimochodem týž autor uvádí 
i dodnes známé spojení slepičí prdel, které 
označuje člověka, který neudrží tajemství 
(přeneseně tedy toho, kdo stejně jako sle-
pice „snadno a často vypouští“).

komplikovanou etymologii má ozna-
čení zvířete vcelku jednoduchého, a totiž 
výraz králík. asi každého hned napadne, 
že se jedná o  zdrobnělinu substantiva 
král. Hledání atributu, kterým by obyčejný 
králík připomínal panovníka, ale není na 
místě. označení totiž vzniklo jako překla-
dový kalk starohornoněmeckého küniclin 
(v překladu „králík“), jež bylo lidově vyklá-
dáno jako zdrobnělina od künic (v překla-
du „král“) – a to přesto, že původ těchto 

slov je zcela odlišný a  král a  králík tedy 
fakticky vůbec nesouvisí. 

Značná část označení typicky českých 
zvířat je onomatopoického původu. to 
znamená, že jejich název vznikl na základě 
zvuku, který vydávají. typickým příkladem 
je např. kohout (odvozenina od kokot, kte-
rýžto výraz je v některých nářečích dodnes 
ve významu „kohout“ používán), který 
vznikl od základu ko, což je zvuk typický 
pro kur domácí. podobný původ má slovo 
kachna, které je odvozeno od kachního 
křiku kach kach. 

většina dalších názvů zvířat typických 
pro naše klimatické pásmo je původu 
slovanského, potažmo indoevropského, 
a jejich etymologická motivace je z dneš-
ního pohledu nejenže velice zamotaná, 
ale navíc nepříliš poutavá. Zajímavá jsou 
ale souvislosti některých českých a cizoja-
zyčných výrazů. příkladem je např. už výše 
rozepsaný výraz kohout, jehož základem je 
citoslovce ko, stejně jako u označení téhož 
ptáka v angličtině (cock) či francouzštině 
(coq). dalším příkladem je například pří-
buznost slov bachyně („samice vepře divo-
kého“) a bacon (anglicky „slanina“). obojí 
má původ v německém Bache („bachyně“), 
které vzniklo přeneseně ze starohornoně-
meckého bahhe („hřbet, šunka, slanina“). 
tyto a  tisíce dalších příkladů dokládají 
příbuznost jazyků a  jejich společný vý-
voj, a  jsou tedy cenným podkladem pro 
etymologická i historická bádání.

Adéla Jiříková

slovíčko faráře
Být poutníkem
nastal nám čas poutí. jsou místa, kde se 

pouť slaví jako velká událost pro celou obec 
a její obyvatele, jinde si na to moc nepotrpí. 
naše vimperská pouť je asi něco mezi. proč ale 
vlastně poutě slavíme a jaký je jejich skutečný 
význam? dnešní podoba s  kolotoči, stánky 
a dalšími atrakcemi se dost vzdálila od původ-
ního smyslu. ten byl především duchovní. člo-
věk si více uvědomoval, že na tomto světě je 
jen na určitý čas, že je vlastně jen poutníkem. 
kam ale směřujeme, jaký je cíl našeho života? 
pro věřícího člověka je cílem setkání s Bohem, 
tedy nebe. pouť nám to má připomenout. 
jsou slavná poutní místa, kam lidé přicházejí 
i z velké dálky a v každé době. dnes opět při-
chází do módy pěší poutě a někdy jde oprav-
du o náročný fyzický výkon. je to úplně jiný 
pocit a  prožívání, než když dojedete autem 
až na místo. vyžaduje to ovšem čas, zdravot-
ní předpoklady a ochotu podstoupit určitou 
námahu. není to a nikdy nebylo pro každého. 
a tak vznikly poutě místní. každý kostel má ně-
jaké zasvěcení, tedy je svěřen pod ochranu ně-
jakého svatého, nebo nám připomíná nějakou 
významnou hodnotu křesťanské víry. a v den 
svátku toho světce, nebo té události, se kos-
tel stává poutním místem, kam může kaž dý 
snadno doputovat. přicházeli nejen místní, 
ale i mnozí další. kostel je také nazýván „dům 
boží“, tedy místo, kde se chci setkat s Bohem, 
kde si zvlášť uvědomuji boží přítomnost. také 
mi to připomíná, abych nezapomněl na smysl 
a cíl své životní pouti, že mám stále směřovat 
k tomu pravému božímu domovu, tedy k nebi. 
ona ta cesta může být někdy opravdu náročná 
a namáhavá, ale stojí za to. 

ve vimperku máme farní kostel zasvěcen 
navštívení panny Marie. tento svátek připadá 
v  církvi na poslední květnový den a  připo-
míná nám událost, kdy panna Maria jde na-
vštívit svoji příbuznou alžbětu ve chvíli, kdy 

jí bylo oznámeno, že se stane matkou ježíše, 
syna Božího. a také alžběta čeká syna, i když 
se myslelo, že už je stará a nemůže mít děti. 
pro obě ženy to byla veliká radost a  chtěly 
se o  ni podělit. společně pak chválily Boha 
a děkovaly mu. i my se máme společně rado-
vat a vzájemně se povzbuzovat k vytrvalosti 

v  dobrém. vždyť putujeme společně tímto 
světem k cíli pravého domova u Boha. proží-
vejme tedy s vděčností nejen dny sváteční, ale 
každý den našeho života, kdy můžeme společ-
ně putovat.

Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku

Kurz agility – kynologický klub vimperk na našem kynologickém cvičišti nově ote-
víráme kurz agility pro začátečníky. agility je 
sport, kde musí pejsek bez vodítka a obojku 
překonat podle pokynů psovoda sérii pře-
kážek v co nejrychlejším čase a bez chyb. je 
vhodný pro pejsky všech plemen a pro pso-
vody všech věkových kategorií. psovi a psovo-
dovi by mělo agility přinášet radost z pohybu 
a prohlubovat jejich partnerský vztah.

trenér: tereza vacíková – se svojí šiperkou 
Bessi má několik splněných zkoušek v  kate-
gorii sa1, sa2, nyní zbývá poslední zkouška 
do elitní kategorie sa3. v roce 2018 účast na 
mistrovství republiky mládeže, kde obsadily 6. 
místo. v roce 2019 účast na kvalifikačních závo-
dech na mistrovství evropy mládeže.

v  případě zájmu je nutné se telefonicky 
nebo emailem nahlásit u  terezy vacíkové 
(tel. 728  520  303; e-mail: terezkavacikova@
gmail.com).

stále u  nás probíhají kurzy poslušnosti 
a obran – více informací u Magdy voldřichové 
(tel. 723 940 941).

Jaroslava Lukešová
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SHŠ Berit
Co mají společného manažer komunikace, herec, budoucí učitelka, operní zpěvačka, televizní 

specia listka a budoucí právník? Milují historický šerm, ohně a divadlo a všichni patří mezi nejdéle půso-
bící členy skupiny historického šermu Berit. Skupiny, která v letošním roce slaví  
20 let od svého založení. Za dobu svého působení nejen na vimperské kul-
turní scéně má na svém kontě přes 300 vystoupení – šermířské souboje, 
ohňové show, divadelní představení a mnoho dalšího. V těch se během let 
vystřídalo přes třicet stálých a více než čtyřicet externích členů. Proč začal 
se šermem a co všechno má skupina za sebou, jsem si povídala s vedou-
cím skupiny, Janem Švehlou.

Jan Švehla v současné době žije v Praze, kde pracuje jako ma-
nažer komunikace v  agentuře Ogilvy pro firmy Samsung, Uber, 
Moneta Money Bank a  mnoho dalších. Pravidelně se vrací na 
jih do Masákovy Lhoty za svojí rodinou nebo do Vimperka, kde 
vede skupinu historického šermu Berit a pomáhá s organizací 
nejrůznějších akcí.

Honzo, do skupiny ses přidal před šestnác-
ti lety. Co motivuje čtrnáctiletého „puberťá-
ka“ k  tomu, aby začal šermovat – dětská 
touha stát se rytířem?

vážně, to už je tak dlouho? před těmi lety 
jsme s  kamarády milovali fantasy, historii 
a začali jsme jezdit na akce typu larp. tam se 
člověk převlíkal za různé hrdiny, třeba z pána 
prstenů a bojovalo se. od toho bylo k šermu 
už jenom kousek. Začínal jsem tenkrát se svým 
kamarádem danem, ten toho ale brzo nechal 
a já jsem u toho zůstal až do teď.

Nakonec ses stal nejdéle působícím ve-
doucím, přitom sám pracuješ v Praze. Jak je 
náročné vést takovouto skupinu při práci?

Zvlášť během sezóny je vedení skupiny 
opravdu občas náročné. na druhou stranu, 
většina členů skupiny je také v praze, a proto 
máme možnost se potkávat i tam. je to pro mě 
ale především zábava a koníček a tomu člověk 
obětuje hodně. podle mě nám to všem stojí za 
to, potkávat se a tvořit něco zajímavého. snad 
si to myslí i ostatní (smích).

Kolik působí aktuálně ve skupině členů?
naplno nás ve skupině „jede“ šest, ale 

spolupracujeme s mnoha dalšími lidmi, kteří 
s námi jezdí šermovat, střílet z mušket a dělat 
další podobné kraviny, které si vždy vymyslím 
a všichni ostatní to pak se mnou musí protrpět. 

nicméně stále sháníme další nadšence, tak-
že pokud by měl někdo zájem se k nám přidat, 
určitě budeme rádi.

Je to pro vás po těch letech stále koníček, 
nebo také zdroj příjmů?

je to pořád koníček a  asi tomu tak bude 
vždy. všichni buď studujeme, nebo máme stá-
lou práci. dokážeme si samozřejmě proplatit 
nějaké základní náklady, jako třeba cestu, ale 
většina peněz jde do skupiny a používá se na 
nákup nového vybavení a materiálů, abychom 
mohli naši činnost posouvat zase dál. 

Když se řekne šerm, část lidi si představí 
ten sportovní, část lidí bitvy, kde se mezi se-
bou šermíři mlátí hlava nehlava. Jak je to ve 
vašem případě?

náš případ je vlastně něco mezi tím. ono to 
má kus z toho šermu v bitvě, ale zároveň je to 

show pro diváky. říká se tomu scénický šerm. 
v první řadě se musí diváci bavit, zároveň jim 
chceme ukázat něco z historie, jak to skutečně 
vypadalo. díky tomu si s tím šermem člověk 
může hrát. 

Ve vašem portofoliu ovšem není pou-
ze šerm, ale také ohňové show, divadelní 
představení, dobová ležení, hry pro děti… 
Ten výčet by zabral několik řádků. Dá se to 
všechno zvládat v tak malém počtu lidí?

ne vše se dá zvládnout v malém počtu lidí, 
právě kvůli tomu máme kolem sebe plno skvě-
lých pomocníků, kteří s  námi spolupracují. 
většinu těch akcí nicméně „odedře“ to hlavní 
jádro, bez kterého se skupina rozhodně neo-
bejde. 

Co všechno má Berit za těch 20 let za se-
bou?

nedávno jsme dělali výčet toho, co všechno 
jsme stihli, a sám jsem se divil. je toho opravdu 
velké množství, ať už to jsou historické slav-
nosti v  čechách nebo zahraničí, oslavy na-
rozenin, poutě, vánoční pohádky pro děti, ... 
posledních pět let také organizujeme příměst-
ské tábory a letos tomu nebude jinak. snažíme 

se nedělat to samé pořád dokola, takže je to 
pestrá škála činností a upřímně si myslím, že 
je to přesně ten důvod, proč nás to všechny 
stále baví. 

Čtyři roky jste se podíleli také na pořádání 
vimperských historických slavností, jejichž 
součástí byl Vimperský Frňák, který je nyní 
samostatným festivalem. Co vede skupinu 
historického šermu k pořádání hudebně-di-
vadelního festivalu?

Zámecké slavnosti pro nás vždycky byly 
srdcovou záležitostí. Bylo to něco, kde jsme 
se mohli opravu „vyřádit“. a  abychom toho 
neměli náhodou málo, přidali jsme si k tomu 
vimperský Frňák. jako šermíři máme k diva-
dlu blízko, samotný scénický šerm je vlastně 
divadelní představení pro diváky, navíc Hon-
za pichler je profesionální herec a divadelník. 
takže tohle spojení se vlastně nabízelo.

Letní sezóna pomalu klepe na dveře, kde 
se na vás mohou lidé těšit v nejbližší době?

nejdůležitejší akcí je již zmíněný vimperský 
Frňák, který proběhne 12. – 13. 7. na letňáku 
a na který bych všechny rád pozval. ve vim-
perku se pak určitě uvidíme i na konci srpna 
na oslavách výročí 540 let povýšení vimperka 
na město. Mimo vimperk jsou to z těch nej-
bližších vystoupení například prachatice 7. 6., 
naše každoroční vystoupení na husineckých 
slavnostech, v Bohumilicích nebo ve čkyni, ale 
i řada nových míst, třeba třeboň, dolní dvoři-
ště nebo Helfenburk. tradičně nás čekají také 
nejrůznější soukromé akce ať už jsou to svatby 
nebo dětské tábory. pravidelně se zúčastňuje-
me i rekonstrukcí bitev, letos například bitvy 
u Záblatí nebo bitvy na Bílé hoře. 

Kde se o vašich vystoupeních mohou lidé 
dozvědět, popřípadě vám zaslat poptávku?

seznam naši vystoupení včetně fotek máme 
na našem facebooku sHš Berit vimperk nebo 
na webových stránkách www.shsberit.cz.  
pokud by měl někdo zájem o  naše vystou-
pení nebo dětský tábor, stačí napsat buď na  
Facebook, nebo na e-mail berit.vimperk@cen-
trum.cz. 

  Michala Květoňová
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

jana landová,

jarmila nárovcová,

anna nováková,

jan doule,

František škopek,

Marie narovcová,

květuše dubská,

emil podracký,

Bohumír kursa,

ludmila krausová,

František Holoči,

pavel Hanko.

BLAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v květnu  2019

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

Jana Czerwenková, matrikářka

Očima Jaroslava pomezného
•	 Příznivci	 „Klubu	 50+“	 se	 první	 čtvrtek	

v měsíci květnu opět sešli ve vimperské měst-
ské knihovně. Mgr.  jitka přibylová připravila 
pro zúčastněné seznámení s novinkami české 
a zahraniční literatury v oblasti beletrie a na-
učné literatury, kvízy a  doplňovačky na od-
lehčení a procvičování paměti a znalostí. také 
vyzdvihla výročí měsíce, spisovatele Františka 
kožíka, připomenula jeho díla a záslužnou čin-
nost v oblasti kultury. pokud máte zájem, jste 
srdečně zváni, nebudete litovat!

•	 Májová	 veselice	 pořádaná	 vimperským	
senior klubem opět „zabodovala“. více jak 180 
účastníků z kaplice, českého krumlova, vla-
chova Březí, šumavských Hoštic a vimperka se 
příjemně a již tradičně bavilo dne 14. května 
za doprovodu hudební skupiny „přímý pře-
nos“ v kd Cihelna. Zpestřením taneční zába-
vy byla již velmi oblíbená a očekávaná bohatá 
tombola, na kterou přispěli místní podnikatelé 
i jednotlivci.

 Jaroslav Pomezný

nejsi v tom sám!
portus prachatice, o. p. s. od ledna 2019 re-

alizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je 
zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma sta-
rají o někoho z rodiny. realizátorka projektu 
kateřina Hájková k tomu řekla: „Je jedno, zda 
je opečovávaný plně závislý na Vaší pomoci, či 
za ním pravidelně docházíte. Ze zkušenosti víme, 
že oba druhy pečování jsou náročné a každý má 
svá specifika. Buď musíte začít pečovat ze dne na 
den a pořádně nevíte, co to obnáší, co můžete, na 
co máte nárok. Nebo na druhou stranu pečuje-
te dlouho, cítíte se vyhořelý a možná ani nevíte 
proč.“ projekt reaguje na tyto rozdílné nároky 
širokou nabídkou pomoci a má i jiné výhody. 
veškerá nabízená pomoc je zdarma a pracov-
nice může dojet až za vámi domů. nemusíte 
tedy za sebe hledat náhradu v pečování. je-li 

vám to však nepříjemné, je možné se sejít na 
jiném domluveném místě. 

a co projekt nabízí? na tuto otázku odpově-
děla kateřina Hájková: „Je jedno, zda potřebuje 
využít podporu jednorázově, potřebujete se na 
něco zeptat, nechat si poradit. Nebo byste na-
opak ocenili pravidelné sdílení náročné situace. 
Společně se zkušenými lektory Vás pak můžeme 
naučit pečovat tak, jako kdyby se o Vašeho blíz-
kého starala pečovatelka, která na to má ade-
kvátní kvalifikaci.“

název projektu není nahodilý. senioři v po-
kročilém věku často potřebují zvýšenou míru 
podpory a  pomoci. a  až v  80 % ji poskytují 
právě rodinní příslušníci. patříte-li mezi ně 
i vy, neváhejte slečnu Hájkovou kontaktovat 
na tel. čísle 797 634 313 či e-mailu hajkova@
portusprachatice.cz

Kateřina Hájková, Portus Prachatice o.p.s.

spolek Slunečnice
spolek slunečnice vimperk na jarní výstavě 

HoBBy konané 8.–12. 5. na výstavišti v českých 
Budějovicích prezentoval ve svém stánku v pa-
vilonu „Z“ svoji záslužnou činnost pro osoby se 
zdravotním a mentálním postižením a také je-
jich výrobky zahradní, užitkové a ozdobné ke-
ramiky, květináče, truhlíky, misky, krmítka pro 
ptáky a  další, vznikající v  chráněné sociálně 
terapeutické dílně, které byly volně prodejné. 
prezentace i výrobky se setkaly u návštěvníků 
s velkým zájmem a keramika zdobí nejednu 
zahradu či byt.

díky aktivitě spolku slunečnice se vimperk 
ve středu 15. května zapojil do 23. ročníku ce-
lonárodní veřejné sbírky „český den proti ra-
kovině“. klienti spolku v doprovodu vedoucích 
připomněli občanům města probíhající akci 
a sbírku na získání prostředků na boj proti zá-
keřné nemoci, zlepšení života onkologických 
pacientů, podporu a vybavení onkologických 
center. výsledek sbírky příjemně překvapil, 
byla vybrána částka 9.971 kč, která bude po-
mocí onkologickým pacientům.

Jaroslav Pomezný 
fotografii dodal Spolek Slunečnice

Poděkování
senior klub vimperk děkuje všem sponzo-

rům i jednotlivcům za podporu tomboly kona-
né při příležitosti Májové veselice v kd Cihelna 
14. 5. 2019.

  Výbor Senior klubu Vimperk 

Městská 
knihovna

KNÍŽKOHRÁTKY
ve čtvrtek 6. června od 8.00 do 11.00 hodin 

pořádá knihovna druhé dopoledne s  dětmi 
a jejich rodiči.

Budeme si číst, prohlížet nové knížky, vyrá-
bět zajíčky a hrát si.

přijďte a objevte s dětmi poklady, které naše 
knihovna ukrývá...
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Xv. ročník závodu „O pohár města Českých Budějovic“
  na gymnastický dvojboj žen (prostná, kla-

dina) se do GymCentra v českých Budějovicích 
sjelo kolem 150 soutěžících z celé republiky. 
náročný maratón od 7:30 do 19:00 h zvládli 

pořadatelé z oddílu sG Merkur na výbornou. 
Za celý den se ve sportovní hale vystřída-
lo mnoho diváků, kteří nešetřili potleskem 
a chválou nad výkony gymnastek.

sedmnáct vimperských děvčat předvedlo 
kvalitní sestavy v  pěti kategoriích a  dvakrát 
se jim dokonce podařilo obsadit medailovou 
pozici.

lucii Hermanovou konečně opustila smůla 
a na stříbrném stupni kategorie vs4C jí to moc 
slušelo. velkým a  milým překvapením byla 
bronzová medaile, kterou získala v kateg. vs0B 
ester kohoutová, svěřenkyně kateřiny vrábe-
lové. ester cvičí teprve několik měsíců a byl to 
její první závod.

i další vimperské gymnastky se umístily vý-
borně:

kateg. vs0a – 13. anastázie klasová, 17. lu-
cie kotrlíková, 20. Michaela Hermanová

kateg. vs0B – 5. lucie Zdeňková, 9. eliška 
čtvrtníková

kateg. vs1B – 8. anna kotrlíková, 12. viktorie 
ollé, 13. tereza Hadová, 15. kristýna niedobo-
vá

kateg. vs4C – 6. ester ollé, 11. adriana koš-
narová

kateg.	 VS5C+6C	 –	 5.	 Barbora	 Zdeňková,	 
6. jitka pelešková, 7. tereza Hojdekrová, 8. te-
reza šimečková

děkuji děvčatům i  trenérkám za dobrou 
práci.

Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG 

TJ Šumavan z. s. Vimperk 

Úspěšná sezóna odchovanců Hc vimperk

Hokejová sezóna ve vimperku skončila již 
před několika týdny, ale někteří odchovanci 
HC vimperk bojovali o  mety nejvyšší v  růz-
ných soutěžích až do jejich vyvrcholení v ne-
dávných dnech.

největšího úspěchu dosáhl v barvách tři-
neckých ocelářů brankář Šimon Hrubec (r. 91), 
když jako gólmanská jednička byl nedílnou 
součástí týmu, který ovládl play-off hokejové 
extraligy a po několika letech vybojoval mis-

trovský titul pro třinec. skvělé výkony v extra-
lize posunuly šimona do nominace národního 
týmu čr pro právě probíhající mistrovství svě-
ta na slovensku. Zde nastoupil do utkání proti 
norsku a svým spolehlivým výkonem přispěl 
k vítězství 7:2. tato velice úspěšná sezóna byla 
pravděpodobně poslední v  české extralize 
a nyní má namířeno na zahraniční angažmá.

i  další vimperský odchovanec zvedl nad 
hlavu pohár za vítězství v  soutěži. Daniel 

Schwamberger (r. 95) byl členem týmu ra-
vensburg tower stars, který  zvítězil ve dru-
hé nejvyšší soutěži v německu – del 2. jeho 
mladší bratr Tomáš Schwamberger dovedl 
jako kapitán svůj tým HC sparta praha do fi-
nále juniorské extraligy, kde bohužel nestačili 
na juniory z  třince, ale i  stříbrná medaile je 
zatím životním úspěchem. ve stejné soutěži 
vybojoval bronzovou medaili Jan Slanina, 
hráč HC škoda plzeň. Za reprezentaci čr 17 
odehrál čtyři zápasy. ve stejné reprezentační 
kategorii odehrál deset zápasů Martin Janda 
(HC Mountfield Hradec králové).

v  dorosteneckých soutěžích největšího 
úspěchu dosáhl Martin Böhm, hrající za HC 
Bílí tygři liberec. Zisk titulu dorosteneckého 
mistra čr je obrovský úspěch a též velká mo-
tivace do slibně se rozvíjející kariéry, ve které 
se již může pochlubit pravidelnými starty za 
reprezentační tým čr 16. 

v dorostenecké extralize se též podařil tý-
mový úspěch dalšímu odchovanci Matěji Ha-
vlíčkovi. Hráč HC Mountfielfd Hradec králové 
slaví bronzovou medaili. 

ve stále populárnějším dívčím a  ženském 
hokeji se pomalu prosazuje vimperská rodač-
ka Lucie Eignerová. na nedávno skončeném 
evropském poháru v  příbrami vybojovala 
útočnice bronzovou medaili. tento turnaj je 
považován za neoficiální mistrovství evropy 
dívek do 16 let.

HC Vimperk
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111. výročí založení TJ Šumavan Vimperk

dne 8. května 2019 obsadily vimperské 
sportovní oddíly, které působí pod hlavičkou 
tělovýchovné jednoty (tj), letní sportovní are-
ál a  zimní stadion ve vimperku. ve sváteční 
den byl k vidění bohatý sportovní program, 
který odstartoval fotbalový turnaj přípravek. 
kromě fotbalu bylo na hřišti k  vidění i  vy-
stoupení sportovních gymnastek, turnaj ve 
volejbale, ukázka stolního tenisu, kde si mohli 
všichni vyzkoušet robo-pong, soutěže a utká-
ní ve florbale, ukázky a tréninky oddílů boxu 
a MMa, soutěže v basketbalu. v rámci výročí 
proběhl ještě dne 10. a 11. 5. na zimním sta-
dionu turnaj ve florbale. program byl opravdu 
bohatý a lidé, kteří se přišli na 111. výročí po-
dívat, si jistě přišli na své. 

Celý den proběhl podle představ předsedy 
tj pana libora kudláče, který společně s ta-
jemníkem tj ing.  janem králem celou akci 
naplánoval a  zorganizoval. „Takovýto spor-
tovní den je řešením, kdy jsou všichni schopni 

se domluvit na jeden okamžik, aby předvedli, 
co všechno umí. Chtěli jsme propojit areál let-
ních sportů se zimním stadionem a myslím, že 
to vše vyšlo na jedničku. Celá akce proběhla za 
podpory města Vimperk a pod záštitou radního 
Jihočeského kraje p. Bc. Švece. Velké poděkování 
patří všem sponzorům a reklamním partnerům, 
kteří celou akci podpořili,“ dodal libor kudláč.

111. výročí založení TJ očima jednotlivých 
oddílů:

Fotbalový turnaj o Vimperský pohár
turnaje se zúčastnilo 7 mužstev, která si 

mezi sebou zahrála každý s každým po 20 mi-
nutách! vítězem turnaje se stalo družstvo tj 
šumavan vimperk – žlutí! nejlepším střelcem 
se stal adam sedláček s 9 vstřelenými bran-
kami. nejlepším hráčem byl zvolený trenéry 
všech mužstev david uhlík. nejlepším bran-
kářem se stal tadeáš Maroušek z týmu veselí 
nad lužnicí. Ceny předávali předseda tj pan 

libor kudláč a starostka města vimperk, paní 
jaroslava Martanová.

Celkové pořadí: 1. tj šumavan vimperk – 
žlutí; 2. veselí nad lužnicí; 3. tj šumavan vim-
perk – modří; 4. FC netolice; 5. Meteor tábor; 
6. Fk český krumlov; 7. tj dražejov

Individuální ocenění: nejlepší střelec – 
adam sedláček (9 gólů – tj šumavan vimperk 
– žlutí); nejlepší hráč – david uhlík (tj šuma-
van vimperk – modří); nejlepší brankář – tade-
áš Maroušek (veselí nad lužnicí)

Stolní tenis
oslavy 111. výročí tj šumavan vimperk pojal 

oddíl stolního tenisu prezentací tohoto spor-
tu ukázkami tréninku na robo-pongu. na zim-
ním stadionu měli všichni příchozí možnost si 
tréninkovou činnost vyzkoušet. Zároveň na 
druhém ping-pongovém stole byla možnost 
si zahrát. po celý den na něm probíhaly zápa-
sy těch nejmenších sportovců, ale nebyly vý-
jimky ani zápasy mezi dospělými a oblíbené 
čtyřhry. oddíl stolního tenisu by chtěl obnovit 
spolupráci s ddM a pokusit se přilákat k tomu-
to sportu více dětských zájemců. v letošním 
roce pořádáme již 18. ročník turnaje „o zlatou 
vánočku“ pro registrované kluby dospělých, 
a tak mohou děti svým zájmem o tento sport 
do budoucna podpořit myšlenku vzniku tur-
naje „o zlatou vánočku junior“.

Florbal
Florbalový oddíl tj šumavan vimperk si 

u příležitosti oslav 111. výročí založení tj šuma-
van vimperk připravil dvě akce. v hlavní den 
oslav, ve středu 8. 5., proběhlo na zimním sta-
dionu ve vimperku exhibiční utkání, v němž 
se potkali současní a bývalí hráči vimperské-
ho florbalu. v  duelu, kterému předcházel 
slavnostní nástup všech hráčů za doprovodu 
mažoretek „klapeto“, byli nakonec úspěšnější 
hráči současného kádru. v sobotu 11. 5. hostil 
zimní stadion turnaj čtyř mužstev, v němž se 
kromě domácího výběru představily týmy FbC 
strakonice, sport Club klatovy a Fa české Bu-
dějovice. vyrovnané výsledky vyústily v dra-
matický závěr. až poslední šesté utkání turna-
je rozhodlo o konečném pořadí. čtvrté místo 
obsadil sport Club klatovy. Zbylé tři týmy na-
sbíraly shodně dvě vítězství a jednu porážku. 
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vzájemná utkání o vítězi nerozhodla, a na řadu 
tak přišla minitabulka. díky kladnému rozdílu 
ve skóre ze vzájemných utkání se z vítězství 
a z krásného broušeného poháru radoval do-
mácí tým tj šumavan vimperk. Mužstva stra-
konic a českých Budějovic měla stejný rozdíl 
mezi vstřelenými a  obdrženými brankami. 
českobudějovičtí však nastříleli o jednu bran-
ku více, což jim nakonec zajistilo druhé místo. 
strakoničtí brali bronzovou pozici. 

výsledky: 
1. vimperk (–st 7:4, –čB 6:7, –kt 5:4) 
2. Fa čB (–kt 7:6, –viM 7:6, –st 4:6) 
3. strakonice (–viM 4:7, –kt 13:3, –čB 6:4) 
4. klatovy (– čB 6:7, –st 3:13, –viM 4:5) 
 všechna utkání se mohla uskutečnit ve 

vimperku díky zapůjčenému sportovnímu 
povrchu, který byl umístěn na ploše zimní-
ho stadionu. povrch svými parametry (délka 
40 m x šířka 20 m) umožnil domácím florbalis-
tům odehrát plnohodnotné zápasy před vim-
perským publikem. kvůli absenci takto velké 
plochy musejí hráči šumavanu dojíždět k do-
mácím soutěžním zápasům do okolních měst. 

děkujeme tj šumavanu vimperk za mož-
nost propagovat sport, kterému se věnujeme, 
v našem městě. 

Oddíl Boxu
stánek našeho klubu umístěný ve vnitřních 

prostorách zimního stadionu se těšil velké 
pozornosti dětí, jak kluků tak holek. nejvíce je 
zaujal boxerský automat, na kterém byla mož-
nost změřit sílu úderu a také boxovací panáci, 
na kterých zkoušely různé údery. program 
vystoupení našeho klubu bylo předvedení 
kompletního tréninku a poté ukázky nácviku 
kontaktního boje. průběžně během odpoled-
ne se zastavilo několik desítek rodičů s dětmi, 
a díky tomu se naše členská základna rozšířila 
o tři nové členy.

Sportovní gymnastika
ke 111. výročí tj jsme měli za oddíl sG při-

pravenou soutěž pro děti bez rozdílu věku, 
nazvanou „gymnastický víceboj“. osm disci-
plín (akrobacie, trampolína, kladinka, šviha-
dla, obruče, stuhy, balanční podložky a lano) 
s nadšením absolvovalo 65 dětí (33 dívek a 32 
chlapců). všichni si odnášeli pamětní list se 
jménem, upomínkový předmět, sladkost a vý-
borný koláček. největší zájem byl o tvarohový.

vimperské gymnastky předvedly veřejnosti 
své umění ještě dvojím zdařilým vystoupením 
přímo na fotbalovém hřišti. 

Volejbal
ve středu 8. 5. 2019 dopoledne se sešlo na 

volejbalovém kurtu ve vimperku 17 mladých 
volejbalistů, ve věku 11–16 let, kteří si přišli za-
sportovat. Byli rozděleni do dvou skupin podle 
věku, abysi zahráli po trojicích systémem „ka-
ždý s každým“. k vidění nebyly žádné volej-
balové lahůdky, což v tomto věku není ještě 
možné, ale hlavně spoustu obětavosti a chuti 
do hry. nakonec byl vyhlášen nejlepší smečař, 
nahrávač a univerzál. všichni byli odměněni 
medailí, pamětním listem a malou sladkostí. 
děkujeme paní janě Hudečkové za obětavou 
práci s mládeží a všem zúčastněným hráčům 
i  pomocníkům. Budeme moc rádi, pokud 
všem zápal vydrží i do dalších let. 

děkujeme všem trenérům, trenérkám a ve-
doucím sportovních oddílů, které se této akce 
zúčastnily, kteří nám stručně popsali dění 
jejich svěřenců a svěřenkyň v tento náš slav-
nostní den. 

takové je shrnutí oslav založení naší tj, kte-
ré snad přispělo i k oslavám výročí povýšení 
vimperka na město. 

Jiří Hyka, Jiří Brodec, Marie Kotlíková,  
Michal Gabauer, Helena Kolafová, Libor Kudláč 
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• prodám Ford ka, rok výroby 1998, stk do 12/2019. najeto: 120 tisíc km. 
po opravě, v dobrém stavu. vhodné pro důchodce nebo studenty.  
prodej z rodinných důvodů. spěchá. Cena: 15  000 kč. tel. 603 314 622.

• 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

Řádková inzerce
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Uzávěrka 
dalšího čísla bude:

17. června 2019

v 15.00 hodin

Ryju Rád
Mini bagr Komatsu

Výkop, bourání,

odvoz a uložení

Tel.: +420 603 578 032

www.rejpal.expert

zprávy z cyklistiky
druhým závodem pokračoval v neděli 5. května v bavorském Wald-

kirchenu seriál „šumavského poháru horských kol 2019“. v konkuren-
ci více jak dvou stovek bikerů se neztratili ani vimperští závodníci čs 
specialized junior MtB team. Monika nárovcová v  kategorii děvčat 
u 15 dojela s přehledem první a mohla se letos již podruhé radovat 
z vítězství. ve stejné kategorii chlapců skončil david Chalupný devátý 
a jan Böhm jedenáctý.

také ve třetím závodě „šumavského poháru horských kol 2019“, který 
se konal v neděli 19. května v nové peci na lipensku, dali o sobě znát 
bikeři z české spořitelny specialized junior MtB team vimperk. v mlad-
ších žákyních zvítězila emma Mánková. kadet Matyáš vondráček a starší 
žáci Monika nárovcová a david Chalupný obsadili druhá místa a jan 
Böhm čtvrté. další dvě vítězství putují do vimperka díky ondřeji sovovi 
v kategorii muži hobby a anně jedličkové z Bike klubu v potěru dívky.

Jaroslav Pomezný
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s námi

letošní další výlet spolku 
na ochranu šumavské příro-
dy povede v sobotu 22. června 2019, z důvodu změn v jízdních 
řádech, za zajímavostmi v blízkém okolí prachatic. Účastníky po 
trase doprovodí dušan žampach. Účast veřejnosti je možná na 
vlastní náklady a nebezpečí. odjezd autobusem v 8:oo a před-
pokládaný návrat v pozdějších odpoledních hodinách.

        Dušan Žampach, předseda spolku
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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

CATERING

ABYCHOM VÁM ULEHČILI OD VELMI NÁROČNÝCH PŘÍPRAV,  
RÁDI PRO VÁS ZAJISTÍME KROMĚ VÝBORNÉHO CATERINGU  TAKÉ 
VEŠKERÉ OSTATNÍ SLUŽBY A VYBAVENÍ POTŘEBNÉ PRO VÁŠ DEN.

+420 723 908 173
Objednávky příjmáme on-line!

www.hmcatering.cz
Akce na míru zajistíme v prostorách 
našich restaurací nebo u zákazníka 
včetně zajištění obluhy a dopravy.
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HOTEL - ŠUMAVA

přijme:

ve Zdíkově

 Kuchařky, Kuchaře (pouze vyučené)

 Servírky
 Pomocné pracovníky do kuchyně       
 Recepční (znalost NJ)

 Pokojské

Nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení, možnost osobního 
rozvoje, stravenky, zázemí stabilní společnosti

ve velice příjemném prostředí.

Nástup možný od 1. 7. 2019
Email : jiraseksten@seznam.cz

Tel: +420 603269749

Hotel ŠUMAVA
Zdíkov 243, 384 72

       Jste osoba se zdravotním postižením?
    Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?                  

Staňte se účastníkem projektu
CESTA KE ZMĚNĚ II

reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206
Začátek projektu: 15. 3. 2019, konec projektu: 30. 9. 2020

Oblasti realizace: Prachaticko, Jindřichohradecko, Písecko

Co Vám nabízíme:
• pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním 

místě,
• pomoc při hledání pracovního místa, 
• speciální poradenství při řešení obtíží spojených 

s hledáním zaměstnání,
• možnost rekvalifikace,
• placená praxe u zaměstnavatele,
• možnost pracovní asistence,
• příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
• úhrada cestovného,
• profesionální zkušenosti. 

Tento projekt realizuje MESADA, z. s. a je spolufinancován Evropskou 
unií.

Více informací o projektu získáte na www.mesada.eu nebo na 
adresách:  

• 1. máje 74, 385 01  Vimperk, tel: 608 860 070, 
• Růžová 30/II, 377 01  Jindřichův Hradec, tel: 608 860 010,
• nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek, tel: 608 860 030
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