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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

 7–8 léto
2019

Město ViMperk 
Má Městského 
architekta

rozhoVor 
s karatedo 
klubeM 
tsunaMi21 20

participatiVní 
rozpočet aneb 
„tVoříMe ViMperk“ 
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Mobilní Rozhlas

Chcete být pravidelně a jednoduše 
informováni o dění ve městě? Zaregist-
rujte se do www.mobilnirozhlas.cz, pří-
padně přijďte osobně do turistického 
informačního střediska, kde Vám pora-
díme. Díky Mobilnímu Rozhlasu může-
te zdarma dostávat aktuální informace 
do Vašeho mobilu či emailu.

Koupaliště

Letní provoz koupaliště je denně 
od 10 do 19 hodin. V úterý, ve čtvrtek 
a o víkendu je bazén otevřen od 7 do 
9 hodin pro kondiční plavání.

Prázdninové přání
 Vážení spoluobčané, milé děti, čtenáři Vim-

perských novin, je to neuvěřitelné, ale polovi-
na roku 2019 uplynula jako voda. nic se však 
nemění na tom, že máme před sebou léto, 
prázdniny a  dobu dovolených. toto období 
má své velké kouzlo. Všichni se těšíme, že si 
oddechneme od dennodenních povinností 
jako je ráno vstávat do práce nebo do školy, 
připravit svačinu, odvést děti do školy nebo 
školky a pak utíkat do práce. doba je taková, 
rychlá a  upospíchaná. Můžeme se zamýšlet 
nad tím, jestli je to skutečně dobou, anebo si 
velkou měrou k tomuto způsobu života přispí-
váme sami. a proto se asi všichni tak trochu 
s nadějí to změnit cítíme lépe, když víme, že 
je před námi léto. doba odpočinku, rekreace 
a cestování. někteří z nás jistě vyrazí za hranice 
naší země a zřejmě i všedních dnů, jiní najdou 
klid a pohodu v okolní přírodě, jakožto národ 
lesních sběračů třeba houbařením či trpělivým 
obíráním borůvčí, nebo prostě jen navštívíme 
své známé, zkrátka každý si plánujeme do-
volenou a  prázdniny podle svých představ 
a zejména svých možností. ti, kteří již nemusí 
pravidelně každé ráno vstávat, si budou užívat 
více času se svými blízkými, dětmi a vnoučaty. 
Je krásné vrátit se do dětských let a zahrát si 
s dětmi například šipkovanou, člověče, nezlob 
se nebo naplánovat výlet s dobrodružstvím. 
naše okolí i celá země skýtá nekonečné množ-

ství krás, poznání a zážitků, které čekají jen na 
nás. 

pro ty, co neplánují daleké cesty, stojí za 
to připomenout, že se v našem městě i  jeho 
okolí již stalo dobrým zvykem, že léto patří 
hudebním festivalům různého žánru, divadlu 
i historickým slavnostem. každý si jistě vybe-
reme dle svého, kam pojedeme za kulturou či 
poznáním. každopádně ve Vimperku nás čeká 
v polovině prázdnin tradiční bitva na Winter-
bergu v areálu letního kina a pro sportovce 
jistě stojí za to připomenout, že naše město je 
partnerem tradičního Šumavského Mtb ma-
ratonu, který se uskuteční koncem července. 
léto pak zakončíme slavností k  540. výročí 
povýšení Vimperka na město. 

ale prázdniny a dovolené teprve začínají, 
a tak si budeme přát, aby nám svatý petr na-
dělil sluníčka i deště, bez krup a velkého vět-
ru. aby vody bylo přiměřeně a neodnesla nám 
s sebou nejen nějakou lávku, příbytek, ale také 
radost z léta. aby zkrátka a dobře bylo počasí 
tak akorát.

Vážení spoluobčané, milé děti, přejeme 
Vám krásné léto, mnoho zážitků i  prožitků. 
užijte si ho podle svých představ a vraťte se 
všichni z cest ve zdraví a plní sil! 

Jaroslava Martanová, Zdenek Kuncl,  
Bohumil Petrášek, Petr Samek, Tomáš Samek

O prázdninách cestujte, je jedno, jestli do vzádlených krajů, nebo jen za hranice města. Každá cesta Vás o něco obohatí. 



tel. 388 402 264  fotokronika • 7–8/2019

Výjezdní zastupitelstvo ve Výškovicích prudké deště na konci května si vyžádaly škody i v okolí Vimperka (lipka)

Mezi pivovary Mezi pivovary

zŠ smetanova v ostravě – více na str. 11 

Mladé gymnastky – více na str. 24

koncert Jiřího smrže v kavárně Ve skále

Úspěšní cyklisté na zadově – více na str. 10

Foto na stránce autoři článků, ivana řandová, tomáš Jiřička a petr samek 
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vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  zPrávy z města • 7–8/2019

Investiční akce ve druhém pololetí
po projektové přípravě některých akcí a vý-

běrových řízeních začne město ve druhém po-
loletí realizovat řadu důležitých investičních 
akcí. 

Mezi klíčové investiční oblasti patří naše 
školy. Větší investice zde však mohou probí-
hat výhradně o  letních prázdninách, kdy je 
v budovách přerušen hlavní provoz, a  tomu 
proto odpovídají i  časové harmonogramy 
jednotlivých akcí. základní škola tGM se do-
čká opravy střechy nad nejvyšší částí budovy 
v  ulici 1.  máje. nejedná se o  jednoduchou 
akci, neboť zde dojde k odstranění původní 
eternitové krytiny, kterou nahradí moderní 
plechová. Firma, která bude akci realizovat, je 
držitelem potřebného certifikátu, a  tak nám 
může výrobce na novou krytinu poskytnout 
záruku 50 let. z důvodu této opravy střechy 
jsme museli odložit plánované odvodnění 
budovy. odvodnění však plánujeme realizo-
vat v příštím roce v návaznosti na rekonstrukci 
kanalizace v ulici 1. máje. další investiční pro-
středky poputují do rekonstrukce sociálních 
zařízení na zŠ smetanova. Jedná se o dokon-
čení rekonstrukce všech sociálních zařízení 
v této budově. právě zde by měla proběhnout 
ještě jedna významná investiční akce – rekon-
strukce topné soustavy. po jejím dokončení 
se stane systém provozu a ovládání vytápění 
školy včetně přilehlé tělocvičny komfortněj-
ším a  hlavně úspornějším. opravy terasy se 
dočká MŠ 1. máje.

investiční akce se významným způsobem 

dotknou i komunikací města. podle smlouvy 
s původními vlastníky infrastruktury v ulici slu-
nečná bude provedeno její stavební dokonče-
ní. V  tomto případě vyvstává potřeba práce 
koordinovat se stavebníky, kteří v této lokalitě 
v současnosti realizují své stavební záměry na 
pozemcích získaných od města. komunikace 
se zde proto dočká finálního povrchu v příš-
tím roce, kdy by zde již neměly probíhat žádné 
rozsáhlé stavební práce na nově vznikajících 
rodinných domech. riziko případného poško-
zení nového povrchu zmíněné komunikace 
tím bude podstatným způsobem sníženo. 
realizuje se nasvícení přechodu pro chodce 
v  ulici Špidrova u  autoservisu Ševčík včetně 
instalování nového veřejného osvětlení po-
dél chodníku od autoservisu směrem k vlako-
vému nádraží. Jedná se o zásah, který výrazně 
zvýší bezpečnost chodců na tomto přechodu. 
opravy se dočká také chodník v pražské ulici 
v úseku od zaústění Žižkovy ulice k restauraci 
aMa v celkové délce zhruba 135 m. Motorizo-
vaní návštěvníci polikliniky, ale i chodci jistě 
ocení, že budou kompletně opraveny povrchy 
parkovacích ploch a chodníků u této budovy.

V roce 2021 by měla být dokončena první 
etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského 
zámku. pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěv-
níky akcí v letním kině bude v letošním roce 
zahájena výstavba parkoviště, 30 parkovacích 
míst, a  to naproti garážím v  ulici podzámčí, 
která bude dokončena do zahájení letní se-
zony v  příštím roce. z  ostatních akcí plánu-

jeme napojení dalších dvou bytových domů 
v ulici klostermannova na centrální vytápění, 
rekonstrukci rozvodů vody v  areálu Vodník 
a přemostění bezejmenného potoka v areálu 
rybářského svazu.

důležitou oblastí pro naše město jsou také 
památky a obnova historických objektů. letos 
budeme pokračovat na náměstí v opravě „sta-
ré radnice“ (dům č. p. 8), a to i. etapou opravy 
vnějších stěn uzavřeného traktu. dále zahájí-
me i. etapu opravy kaple ve sklářích (odvod-
nění objektu kaple, obnova jejího interiéru, 
oprava či výměna oken a dveří) a obnovy se 
v letošním roce dočká další úsek hradeb nad 
pivovarskou ulicí. Ve hřbitovní kapli se zamě-
říme na opravu interiéru a  do oblasti péče 
o památky musíme zahrnout i zrestaurování 
kamenného sanktuaria (ozdobný kamenný 
výklenek umístěný ve zdi presbytáře) v kostele 
sv. bartoloměje na urnovém háji.

Významná společná investiční akce s Jiho-
českým krajem, výstavba okružní křižovatky 
Fišerka, probíhá podle harmonogramu. zde je 
potřeba poděkovat dodavatelské firmě, neboť 
jako u každé větší stavby, i zde se vyskytly ne-
čekané problémy, které se daří ve spolupráci 
investorů a dodavatelské firmy strabaG a. s. 
řešit tak, že v současné době není ohrožen ter-
mín dokončení stavby. na stavbu Fišerky bude 
navazovat rekonstrukce „Májovky“, ale o té in-
formujeme v samostatném článku. 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, 
Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek

Ulice 1. máje
V únoru letošního roku jsme Vás informo-

vali o aktuální situaci plánované rekonstrukce 
páteřní ulice našeho města, ulice 1. máje. Vše 
se točí kolem  získání stavebního povolení. 
během čtyř měsíců jsme absolvovali schůzky 
s projektanty, s obyvateli domů ve spodní části 
ulice, řešili jsme logické požadavky podnika-
telů, kteří měli důležité podněty k tomu, aby 
nebylo v budoucnu omezeno jejich podnikání. 
několikrát jsme se také sešli se zástupci firmy 
strabaG a. s., která by měla pro nás tuto stav-
bu realizovat. z důvodu bezpečnosti, a o  tu 
nám jde především, jsme jednali s policií čes-
ké republiky a našli shodu. tato jednání byla 
klíčová. a jaké jsou jejich výsledky?

podporujeme umístění stromů a podélných 
parkovacích míst v první části ulice 1. máje – 
naproti panelovým domům karla Weise. Jsme 
přesvědčeni, že kombinace zeleně a parkova-
cích míst je s ohledem na bezpečnost vyjetí 
osobních automobilů od rodinných domů 
(tzv. rozhledové trojúhelníky) velmi důležitá. 
rovněž klima a pohodlí pro chodce a esteti-
ka daného místa. dále dojde vzhledem k ob-
jemnějšímu zásobování auto Jamra k úpravě 
vjezdu na křižovatce u cihelny. rozšíří se vjezd 
do zahradnictví pana Jandy. prosazujeme také 
navýšené bezpečnostní přejezdy (tzv. želvy) 
podle původního plánu v celkovém počtu tři. 
zejména proto, že podél komunikace je mno-
ho organizací (mateřská a základní škola, zimní 
stadion, praktická škola a správa národního 

parku Šumava), dohodli jsme se na rychlosti 
30 km/hod od Fišerky po objekt české pošty. 

V únoru letošního roku schválilo zastupitel-
stvo města Vimperk podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci ulice 1. máje. Jestli jsme s tou-
to žádostí uspěli, se dozvíme v následujících 
týdnech.

na základě výše popsaného měli projek-
tanti definované zadání úpravy projektové 
dokumentace.

celá rekonstrukce ulice od Fišerky po hotel 
zlatá hvězda je podle smlouvy plánována na 
468 dní. nejzazší termín, do kdy mohlo měs-
to podle smlouvy vyzvat firmu strabaG a. s. 
k zahájení stavby a do kdy byla firma vázána 
nabídkou ceny díla, byl 15. 5. 2019. po jedná-
ních se zástupci firmy strabaG a. s. jsme se 
domluvili na dodatku této smlouvy s posunem 

termínu do 15. 5. 2020. to také s ohledem na 
budování okružní křižovatky na Fišerce, kte-
rou taktéž staví tato firma, protože uzavírka 
ulice 1. máje by způsobila značné komplikace 
v dopravě, a to omezení dopravy v křižovatce 
a její úplnou uzavírku. do této doby musí být 
ze strany města vyzván zhotovitel k zahájení 
prací. dodatek byl schválen radou města.

prioritou zůstává zahájení rekonstrukce této 
ulice v letošním roce a v roce 2020 její dokon-
čení. V rozpočtu jsou na to připravené peníze. 
Věříme, že po aktualizaci všech dokumentů 
a stanovisek dojde k vydání potřebného sta-
vebního povolení a nic už nebude bránit za-
hájení klíčové stavby pro naše město.

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl,  
Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek
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Participativní rozpočet aneb „tvoříme vimperk“
právě jsme na začátku prvního ročníku pro-

jektu „tvoříme Vimperk“. Žijete ve Vimperku 
či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by 
se mohla změnit k  lepšímu? Vzpomínáte na 
lavičku za domem, kde jste se před lety po-
tkávali se sousedy? Máte potíže s přístupem na 
veřejná místa s kočárkem? díky projektu mů-
žete sami navrhnout změnu k lepšímu. získá-
te možnost aktivně se zapojit do rozhodování 
o části finančních prostředků z rozpočtu města 
– jedná se o tzv. participativní rozpočet. pro 
Vaše nápady máme v  tomto roce připrave-
no 300.000 Kč, v  případě velkého zájmu až 
500.000 kč. 

Co je participativní rozpočet?
Je to příležitost pro občany, kteří chtějí udě-

lat něco pro to, aby se jim ve městě žilo lépe. Je 
to také nová možnost pro město získat náměty 
na možné drobné úpravy a oživení veřejných 
prostranství či budov, které však mohou zna-
menat mnoho pro ty, již v daném místě žijí či 
jím procházejí cestou do práce, do školy atp.

pokud tedy víte o místech, která by si za-
sloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrh-
nout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do 
rozhodování o části financí z rozpočtu města. 
Může se jednat např. o opravu sochy, doplnění 
herních prvků, instalaci laviček, zvýšení bez-
pečnosti např. vyznačením přechodu, instalaci 
osvětlení…

V  rámci participativního rozpočtu nelze 
předkládat návrhy na jednorázové akce bez 
prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. 
koncert, ples, exkurze). pro tento druh akcí 
jsou určeny jiné programy a fondy z rozpočtu 
města nebo kraje.

Jak to celé probíhá?
Nápady, informace a konzultace (červe-

nec–srpen)
prostor pro Vaše první myšlenky a nápady. 

stačí, když si budete všímat svého okolí a třeba 
natrefíte na něco, co Vám tady už delší dobu 
chybí a mohlo by ulehčit nebo zpříjemnit Váš 
život. na malých věcech záleží, protože dohro-
mady dělají celek. své nápady s námi můžete 
konzultovat na veřejném setkání nebo přímo 
s koordinátorkou renatou leškovou (renata.
leskova@mesto.vimperk.cz). nemáte-li zrovna 
žádný nápad na změnu, ale myšlenka se Vám 
líbí, šiřte informace mezi své sousedy a známé, 
třeba právě oni ten nápad budou mít. dejme 
hlavy dohromady!

Podávání návrhů (září)
od 1. září bude na stránkách www.tvori- 

mevimperk.cz k dispozici elektronický formu-
lář k  vyplnění. přiložit musíte také ilustrační 
obrázek, fotografii nebo nákres místa. důle-
žité je i  doložit podporu dalších 9 obyvatel 
prostřednictvím podpisového archu. tištěný 

formulář pak najdete ve Vn v září. příjem pro-
jektů bude probíhat až do konce září. Formu-
láře se nebojte, pokud budete potřebovat po-
radit s cenou návrhu nebo třeba vlastnictvím 
pozemku, jsme Vám samozřejmě k dispozici. 
důležité je dobře si promyslet svůj návrh, ať 
víme, s  jakými jednotlivými položkami pak 
u stanovení ceny budeme pracovat. 

Prezentace návrhů a  hlasování (listo-
pad–prosinec)

V  průběhu listopadu Vám budeme pre-
zentovat návrhy ve Vn, na webu, v Mobilním 
rozhlasu. proběhne veřejná prezentace návr-
hů, které postupují do hlasování. společně se 
pustíme do hlasování a vybereme tak ty nej-
zajímavější návrhy, které v průběhu roku 2020 
zrealizujeme. přesný termín hlasování včas 
upřesníme.

zajímá vás obecně téma participativního 
rozpočtu? doporučujeme www.participativni
-rozpocet.cz, kde naleznete mnoho informací 
o  participativním rozpočtování, zapojených 
městech v čr i zahraničí a také metodiku.

Více informací o projektu tvoříme Vimperk 
naleznete na www.tvorimevimperk.cz. 

Za  Zdravé město Vimperk 
Petr Samek

Dobrá praxe: insenior – inspirující senior
když před deseti lety vznikl ve Vimper-

ku projekt Vimperská akademie seniorů, 
byla to společně s počítačovými kurzy jedna 
z prvních vlaštovek na poli v péči o vzdělávání 
a podporu aktivního života seniorů svěřených 
pod křídla radnice. Více než stovka seniorů se 
každý měsíc setkává v místním kulturním stře-
disku nad přednáškami z různorodých vědních 
oborů. po programu často následuje společná 
káva nebo posezení v  místních cukrárnách, 
čímž je naplněna i společenská funkce našeho 
projektu. těm, kteří se chtějí v seniorském věku 
začít věnovat umění, nabízí základní umělec-
ká škola Vimperk v projektu Akademie umění 
a kultury kurzy hry na hudební nástroje, tance 
i výtvarného umění. Již druhým rokem také ve 
Vimperku pod hlavičkou provozně ekonomic-
ké fakulty české zemědělské univerzity, senior 
klubu a města Vimperk pracujeme se seniory 
v projektu Virtuální akademie seniorů třetí-
ho věku. setkáváme se v nedávno otevřeném 
Komunitním středisku pro seniory a spol-
ky, které je otevřeno po celý pracovní týden 
široké veřejnosti. středisko vzniklo především 
z  iniciativy občanského sdružení stanislavy 
chumanové a nemalého množství sponzorů. 
Využívají ho hlavně senioři a zástupci spolků 
a  pořádají zde celé spektrum pravidelných 
i nárazových aktivit. Mezi ty nejoblíbenější pa-
tří vánoční a velikonoční tvoření organizované 
odborem vnitřních věcí MěÚ Vimperk. bez za-
jímavosti nejsou ani kurzy manuální zručnosti 
či tréninku paměti nebo využívání přilehlého 
hřiště pro seniory, které nabízí mnoho pro-

tahovacích a  posilovacích prvků. našim se-
niorům nejsou cizí ani lázeňské a rekondiční 
pobyty, návštěvy divadel, bowlingové turna-
je nebo taneční zábavy či turistické vycházky. 
organizačně je zastřešují senior klub a místní 
organizace klubu zdravotně postižených ve 
Vimperku. to, že je spolupráce se seniory in-
spirující, potvrzuje také fakt, že se ve volném 
čase do podpory života seniorů angažují i ne-
ziskové organizace či jednotlivci. V  letošním 
roce stále probíhá sbírka Show Your Help 

na podporu ergodílny nemocnice Vimperk. 
dalším projektem na podporu důstojného ži-
vota seniorů je i projekt města Vimperk Kup 
hrnek – podpoř ergodílnu, kdy veškerý vý-
těžek z prodeje vánočních hrnečků podpoří 
aktivizaci seniorů v nemocnici Vimperk. tuto 
organizaci i vimperský domov klidného stá-
ří v pravětíně také pravidelně navštěvují žáci 
místních škol či dárci zapojení do celostátního 
projektu Ježíškova vnoučata.

Renata Lešková – odbor ŠKCR

vimperské noviny mění tiskárnu
prázdninové číslo je posledním číslem, 

které vytiskla tiskárna s-tisk Vimperk 
s. r. o. tato tiskárna tiskla noviny už od roku 
1993. k výpovědi smlouvy došlo na základě 
neplatnosti stávající smlouvy. ta byla uza-
vřena mezi městem Vimperk a  tiskárnou 
s-tisk. Jelikož ale přešel již před časem 
rozpočet Vimperských novin pod Městské 
kulturní středisko Vimperk, vyvstala i nut-
nost změny smluvních stran, a tedy smlou-
vy jako takové.

při této příležitosti poptal ředitel Měks 
vedle současné tiskárny i  další tiskárny 
v okolí. nabídka všech oslovených subjek-
tů byla výrazně nižší než cena, za kterou se 

noviny tiskly dosud. některé tiskárny nabí-
dly navíc kvalitnější tisk, který je zapříčiněn 
používáním novější techniky. parametr 
zkvalitnění tisku vnímáme pro noviny jako 
zásadní, proto jsme přistoupili ke změně 
tiskárny. Jelikož redakční rada, vedení měs-
ta i Měks preferují tisk novin ve Vimperku, 
bude od září tisknout noviny akcent tiskár-
na Vimperk s. r. o.

Věříme, že toto vysvětlení vyvrátí spe-
kulace, které se začaly šířit v  některých 
místních internetových „médiích“. tiskárně 
s-tisk jménem redakční rady i města Vim-
perk děkujeme za spolupráci.  

 Redakční rada
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Dotační úspěchy
Dobrovolní hasiči z  vimperských osad 

získali dotaci na modernizaci výstroje 
a technického vybavení

Město Vimperk, jako zřizovatel jednotek 
sboru dobrovolných hasičů (Jsdh), využilo 
možnosti požádat o neinvestiční dotaci z pro-
středků Jihočeského kraje na modernizaci 
výstroje a  pořízení věcných prostředků pro 
členy Jsdh. začátkem března roku 2019 byly 
žádosti podány a  začátkem června jsme již 
znali výsledky. 

Městu Vimperk se podařilo získat dotaci 
od Jihočeského kraje ve výši 226 tis. kč, což 
představuje zhruba 45 % celkových předpo-
kládaných výdajů na pořízení požárního pří-
slušenství, ochranných pracovních prostřed-
ků a opravu požární techniky. Jednotky sdh 
využijí získané finanční prostředky ke zvýšení 

akceschopnosti a ke zlepšení požární ochrany 
ve Vimperku a okolí.

Jihočeský kraj finančně podpořil projekt 
Mobilní Rozhlas i  zpracování projektové 
dokumentace na rozšíření sítě cyklotras 
v okolí Vimperka

Jak jste mohli zaregistrovat např. v květno-
vém čísle Vimperských novin, 1. května byla ve 
Vimperku spuštěna aplikace Mobilní rozhlas. 
díky této aplikaci můžete dostávat aktuální in-
formace o dění ve Vimperku do e-mailu či do 
mobilního telefonu nebo třeba využít aplikaci 
zmapujto k zasílání podnětů na městský úřad.

Město Vimperk se rozhodlo podat i na ten-
to tříletý projekt žádost o  dotaci do dotač-
ního programu Jihočeského kraje podpora 
chytrých měst a  obcí (sMart citY/sMart 
VillaGe). Vzhledem k podmínkám dotačního 
programu jsme mohli žádat o spolufinancová-

ní výdajů pouze na rok 2019. byli jsme úspěšní! 
Jihočeský kraj podpořil tento projekt ze svého 
rozpočtu částkou 30.000 kč z výdajů projektu 
na rok 2019 ve výši 65.480 kč. 

dále město Vimperk v  březnu požádalo 
Jihočeský kraj o  spolufinancování projektu 
„zpracování projektové dokumentace na roz-
šíření regionální sítě cyklotras a cyklostezek 
v okolí Vimperka“ v lokalitě od areálu Vodník 
přes radost po napojení na cyklotrasu směr 
nové hutě, kvilda. cílem projektu je nahraze-
ní nebezpečného úseku stávající cyklotrasy po 
silnici ii/168. schválená výše dotace poskytnu-
té Jihočeským krajem činí 100.000 kč (předpo-
kládané výdaje projektu jsou 205.000 kč).

Odbor rozvoje

Bitva na Winterbergu již po deváté!
po předchozích 

úspěšných ročnících 
se opět na vimperské 
kulturní scéně objeví 
již deváté pokračo-
vání bitvy na Winter-
bergu, letos s  pod-
titulem za devatero 
horami. ani tentokrát 

návštěvník nebude ochuzen o  středověkou 
kapelu, staré známé a oblíbené pasáčky vep-
řů subulcus, o scénickou bitvu a další šermíř-
ská a divadelní vystoupení. nejednoho muže 
okouzlí krásné tanečnice a odvážní se mohou 
nově přiučit práskání bičem. to vše v areálu 
letního kina Vimperk. 

Ve spolupráci s performery z písku, Fuegnis, 
pokračujeme v doprovodné akci s názvem art 
camp, která nabízí nejrůznější workshopy jak 
pro děti, tak dospělé. Vyzkoušíte si, jaké to je 
točit s poi (míčky), tyčí nebo s hula hoop (obru-
čí). Účast přislíbili i známí performeři z různých 
koutů republiky. celá akce bude zakončena 
společnou ohňovou a světelnou show.

začínáme v sobotu 3. srpna od 13:00 hodin 
a vstupné je jednotné na celý den 100 kč, děti 
do 125 cm zdarma. o doprovodný program ve 
formě lukostřelby, ukázek zbraní, historického 

ležení, malování na perníčky, her pro děti bude 
opět postaráno. kompletní program nalezne-
te na webu spolku nebo na Facebooku a in-

stagramu.  těšíme se na viděnou uprostřed 
prázdnin!

Za SHŠ Artego Michaela Kačmárová
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zprávy z Rady

Rada města Vimperk 20. 5. 2019
•	 bere na vědomí a souhlasí s předloženým 
návrhem úplné uzavírky části ulice 1. máje 
a částečné uzavírky sušické ulice a stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komu-
nikaci v zastavěném a správním území města 
v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišer-
ka 2. etapa v období od 27. 5. 2019 do 9. 8. 2019.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
zuŠ Vimperk, nerudova 297, Vimperk na úhra-
du nákladů spojených s vydáním almanachu 
u příležitosti 70 let od svého založení. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
dotace s  Jihočeským krajem, týkající se rea-
lizace projektu „Mezinárodní filmový festival 
naturVision 2019 Vimperk – 18. ročník“, a po-
věřuje starostku města jejím podpisem.
•	 rozhodla uzavřít dohodu o  předčasném 
užívání stavby na akci: „Vimperk, ulice Mírová 
– autobusová zastávka“ mezi městem Vim-
perk, steinbrenerova 6, Vimperk a obchodní 
společností strabaG, a. s. 
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo, jejímž předmětem je zajištění projek-
tové dokumentace na akci „Vimperk – rege-
nerace panelového sídliště – 1. etapa – projek-
tové práce“, mezi městem Vimperk a ing. arch.  
J. kročákem, otakarova 20, české budějovice. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 kč 
radě zŠ tGM Vimperk na úhradu nákladů 
spojených s dopravou na krajské kolo kopané 
v rámci turnaje Mcdonald´s cup, které se usku-
teční dne 21. 5. 2019 ve strakonicích. 

Rada města Vimperk dne 28. 5. 2019
•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 
10.000 kč pro hospic sv. Jana n. neumanna, 
o. p. s., prachatice, na hospicovou péči pro ob-
čany města Vimperk v roce 2019. 
•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 
40.000 kč pro rok 2019 organizaci spolek slu-
nečnice Vimperk na zajištění projektu sociálně 
terapeutické dílny – spolek slunečnice. 

•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 
20.000 kč pro oblastní charitu Vimperk na za-
jištění projektu nexus (krizová pomoc) v roce 
2019. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
neinvestiční dotace Jihočeského kraje ve výši 
40.000 kč za účelem zajištění projektu „19. roč-
ník setkání dřevosochařů“. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo, jejímž 
předmětem je oboustranné vyznačení dvou 
nových okruhů pro nordic walking, mezi měs-
tem Vimperk a klubem českých turistů tábor.
•	 rozhodla zadat zakázku „tisk kalendáře 
Vimperk 2020“ tiskárně inpress a. s., Žerotí-
nova 5, české budějovice. 
•	 rozhodla podat výpověď smlouvy o  dílo, 
včetně dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem 
je zhotovování Vimperských novin k  datu 
29. 5. 2019, z důvodu změny vydavatele. 

Rada města Vimperk 5. 6. 2019
•	 uděluje výjimku z  počtu dětí ve třídách 
Mateřské školy Vimperk, klostermannova 365 
tak, že každá ze 7 tříd bude naplněna 28 dětmi. 
Výjimka se uděluje pro školní rok 2019/2020. 
•	 rozhodla udělit společnosti rohde & 
schwarz výjimku z ozV č. 3/2018 v souvislosti 
s pořádáním hudební oslavy r&s Way Music 
party.

•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo na akci 
„sportovně rekreační areál Vodník – rekon-
strukce vnitroareálového rozvodu vody“ se 
společností  Městské služby Vimperk, s. r. o., 
steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, dle před-
loženého návrhu.
•	 souhlasí s umístěním sídla spolku Šumava 
litera, z. s. na adrese města Vimperk, steinbre-
nerova 6, 385 17 Vimperk s tím, že korespon-
dence bude doručována na adresu předsedy 
spolku podle místa trvalého bydliště.

Rada města Vimperk dne 10. 6.  2019
•	 souhlasí s  předloženým návrhem finanč-
ních odměn pro ředitele základních a mateř-
ských škol a ukládá odboru školství, kultury 
a  cestovního ruchu provést patřičné úřední 
úkony. 
•	 bere na vědomí předložený návrh úplné 
uzavírky pro automobilovou dopravu a vedení 
objízdné trasy v průtahu města husinec v ob-
dobí od 24. 6. 2019 – 30. 10. 2019.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební 
zakázku „Měks Vimperk – oprava fasády, zpev-
něné plochy a schodiště“ s pavlem tisoněm, 
prachatice. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
českému svazu včelařů Vimperk na částeč-
nou úhradu nákladů spojených s  nákupem 
léčiv pro včelstva. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 9.000 kč zá-
kladní škole Vimperk, smetanova 405, okres 
prachatice na úhradu nákladů spojených 
s reprezentací a účastí žáků školy v krajských 
kolech sportovních soutěží – finále florbalu ko-
nané dne 23. 1. 2019 v sezimovo Ústí, krajské 
kolo v hokejbalu konané dne 2. 5. 2019 v blat-
né, krajské finále oVoV konané dne 15. 5. 2019 
v táboře a krajské finále ve fotbalu Mcdonald´s 
cup konané dne 21. 5. 2019 v písku. 
•	 schvaluje zapojení města Vimperk do pro-
jektu taxík Maxík charty 77.
•	 rozhodla požádat o  vozidlo Ford transit 
tourneo custom kombi M1, verze l1 – 9 míst 
– dieselové provedení v rámci projektu taxík 
Maxík.
Plné znění zápisů na www.vimperk.cz

zprávy ze Zastupitelstva  
Zastupitelstvo města Vimperk 20. 5. 2019 
•	 rozhodlo pořídit změnu č. 3 Územního 
plánu Vimperk na základě posouzení důvo-
dové zprávy a  stanoviska odboru výstavby 
a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) 
k dílčím návrhům č. 1 – č. 4 s tím, že z pořizo-
vání změny č. 3 vylučuje dílčí návrhy č. 3. za-
stupitelstvo města ukládá pořizovateli a radě 
města zajistit řádný průběh veřejné zakázky 
pro výběr projektanta změny č. 3. náklady na 
pořízení změny č. 3 vč. nákladů uvedených 
v  § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona 
ponesou v plné výši navrhovatelé na pořízení 
změny č. 3.
•	 rozhodlo předkládat přehledy pohledá-
vek města Vimperk na jednání zastupitel-
stva města dvakrát ročně, vždy stav k 30. 6. 
a 31. 12. daného roku.
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle 

předloženého návrhu: změny v objemu roz-
počtu ve výši 6.281.400 kč.
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle 
předloženého návrhu: změny ve výdajích roz-
počtu ve výši 3.555.000 kč.
•	 schvaluje bez výhrad celoroční hospoda-
ření a předložený závěrečný účet města Vim-
perk za rok 2018 včetně zprávy nezávislého 
auditora o  výsledku přezkumu hospodaření 
za rok 2018 s výrokem „nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky“.
•	 rozhodlo přidělit dotaci ve výši 25.000 kč 
střední škole a  základní škole Vimperk, ne-
rudova 267, Vimperk na úhradu nákladů na 
adaptační kurzy na základě závěrů a  dopo-
ručení komise prevence ze dne 14. 2. 2019. 
dotace bude poskytnuta z  kapitoly komise 
prevence. 
•	 rozhodlo přidělit dotaci Všeobecnému 

a sportovnímu gymnáziu Vimperk, pivovarská 
69, Vimperk na úhradu nákladů na preventivní 
činnost – adaptační pobyty na základě závěrů 
a doporučení komise prevence ze dne 14. 2. 
2019. dotace bude poskytnuta z kapitoly ko-
mise prevence.
•	 rozhodlo přidělit dotaci ve výši 55.000 kč 
základní škole Vimperk, smetanova 405, okres 
prachatice na úhradu nákladů na projekt pre-
vence rizikového chování zŠ Vimperk smeta-
nova na základě závěrů a doporučení komise 
prevence ze dne 14. 2. 2019. 
•	 rozhodlo přidělit dotaci ve výši 65.000 kč 
základní škole t. G. Masaryka Vimperk, 1. 
máje 268, Vimperk na úhradu nákladů na pro-
jekt prevence rizikového chování na základě 
závěrů a doporučení komise prevence ze dne 
14. 2. 2019. 
•	 zřizuje osadní výbor boubská ve složení: 
předseda osadního výboru Mgr. Jana doleža-
lová, členové ing. Josef boška a anna prosrová 
s platností od 21. 5. 2019.
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Ze života ŽP 
ne každý měsíc mě čeká tak příjemné 

psaní jako tentokrát, i  když to nakonec 
možná tak příjemné nebude, ale uvidíme 
a nyní už k věci. Ve dnech 12.–13. 6. jsem 
se s paní starostkou zúčastnil v hradci krá-
lové konference „odpady a  obce 2019“, 
kde zástupci autorizované obalové spo-
lečnosti eko-koM, a. s., která je vyhlašo-
vatelem soutěže „o křišťálovou popelnici 
2018“, mimo jiné odhalili, kde se v  české 
republice v roce 2018 třídilo nejlépe. Město 
Vimperk se umístilo na 2. místě v kategorii 
měst nad 5.000 obyvatel v rámci české re-
publiky. Úspěch jistě nebývalý, protože být 
druzí v konkurenci 274 měst (dle Wikipedie) 
není opravdu špatné a je to velká zásluha 
Vás Vimperáků, a to především těch zodpo-
vědných a snaživých, neboť je mezi námi 
ještě mnoho těch, kteří tuto snahu ostat-
ním kazí. dokonce si dovolím říct, že naše 
umístění, byť velmi cenné a hodnotné, je 
vítězstvím „jednookého mezi slepými“. to, 
že jsme se tak hezky umístili, neznamená, 
že můžeme usnout na vavřínech, ale zna-
mená pouze jedno jediné – musíme přidat 
a  výrazně třídění ve městě zlepšit. asi si 
říkáte: „co by ten kotál ještě chtěl?“ chce 
pouze dvě věci: abychom vytřídili maximál-
ní množství odpadu a na skládku ukládali 
minimum a abychom náklady na odpady 
udrželi pro Vás na rozumné hranici a město 
zároveň na odpady nemuselo doplácet tak, 
jak to již činí řada měst. začátkem června 
jsem na sídlišti prohlédl každou popelnici 
a věřte, že počítač, papírové krabice a plas-
tové lahve opravdu do směsného odpadu 
nepatří. taky byste mohli tu „petku“ a papí-
rovou krabici před uložením do kontejneru 
sešlapat.

poplatek za 1 tunu odpadu uloženou na 
skládku se zvýší v roce 2035 o 1.850 kč 

Jak z toho ven? na jedné straně chce stát 
razantně omezit skládkování, ale neřekl, 
kam budeme zbytkové nevytříděné odpa-
dy dávat – a bude jich okolo 30 %.  eu a stát 
také říká obcím: „učte lidi třídit!“, ale záro-
veň chybí jak v čr, tak v eu zpracovatelské 
kapacity na vytříděný odpad. na konferen-
ci se ale zdálo, že si to všichni odpovědní 
uvědomují a situace se začne snad pomalu 
zlepšovat. co mezitím můžeme udělat my 
sami? V legislativě je připraven motivující 
nástroj, který říká, že obci, která v roce 2025 
vytřídí 70 %, bude poplatek snížen z 1.500 
na 500 kč. Vimperk vytřídil v roce 2018 pou-
ze 49 %. takže pokud této hodnoty dosáh-
neme a zároveň výrazně snížíme množství 
směsného odpadu, změny nebudou tak 
dramatické. záleží jen na nás.

na závěr ještě jednou gratuluji a děkuji. 
dnes se můžeme ještě poplácat po rame-
nou, jak jsme dobří, ale už zítra se podívejte 
do popelnic a zamyslete se nad tím, co tam 
vlastně nepatří a co můžeme udělat lépe.

Pozvánka: Už jste se byli podívat v té 
popelnici?

Josef Kotál, vedoucí odboru

třídíme odpad – 7. díl: Zpětný odběr 
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů

Milí čtenáři, vězte, že nefunkční elektrospo-
třebiče, stejně jako papír či sklo, nepatří do 
běžné popelnice. pokud totiž zdraví škodlivé 
nebo naopak recyklovatelné materiály vyho-
díte spolu s běžným komunálním odpadem 
do kontejneru, pak skončí na řízené skládce 
odpadů.

zákon o odpadech ukládá výrobcům a do-
vozcům elektrospotřebičů povinnost zajistit 
a  financovat zpětný odběr, oddělený sběr 
a  ekologické zpracování použitých elektric-
kých a  elektronických zařízení od občanů 
i  firem. aby měl systém zpětného odběru 
a recyklace elektrospotřebičů význam, je po-
třeba výrazné spolupráce samotných občanů. 
pro životní prostředí není vůbec příznivé, po-
kud elektrospotřebiče končí v popelnicích na 
směsný komunální odpad. Všechny elektro-
výrobky uváděné na trh jsou povinně ozna-
čovány symbolem přeškrtnutého kontejneru, 
který znamená, že takto označená elektro-
zařízení nepatří do komunálního odpadu. Je 
proto potřeba odevzdávat veškeré vysloužilé 
elektrospotřebiče do sběrné sítě, která zaručí, 
že výrobek bude dopraven k recyklaci. 

sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory 
a  prodejny elektrospotřebičů. odtud putují 
staré spotřebiče do dílen, kde jsou nejprve 
rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kte-
rých jsou odstraněny součásti obsahující ne-
bezpečné látky (např. kondenzátory, akumulá-
tory). následně se součásti bez nebezpečných 
látek drtí a třídí podle druhu materiálu. recy-
klované materiály nahrazují primární suroviny 

a používají se pro výrobu nových produktů. 
Míra využití elektroodpadu je přesně specifi-
kována v zákoně o odpadech. podle zákona je 
nutné zajistit recyklaci 50–80 % každého elek-
trospotřebiče. staré elektrospotřebiče mohou 
občané odevzdávat bezplatně, protože jejich 
sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků vý-
robců a dovozců elektrozařízení a dále z pří-
spěvku na recyklaci, který hradí uživatelé při 
nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na 
recyklaci se uvádí odděleně od ceny výrobku 
a liší se podle typu elektrozařízení.

Nezapomeňte, vysloužilé elektrospotře-
biče nepatří do popelnice, patří na sběrný 
dvůr.

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

pokud úsporné žárovky skončí v odpadu, 
místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu – obsahují totiž 
malé množství rtuti. 

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

obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou 
však v posledních letech „wolframky“ postup-
ně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: 
jde zejména o úsporné kompaktní či lineární 
zářivky a led diodové žárovky. Jejich přednos-
tí je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až 
o  90 % méně elektřiny než klasické žárovky. 
obsahují však druhotné suroviny a také vel-
mi malé množství toxické rtuti, proto, když 
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale 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 
sběrného dvora.

„při ukládání většího množství úsporných 
světelných zdrojů na skládkách komunálního 

odpadu dochází k  únikům rtuti do ovzduší 
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man 
z  organizace arnika. Vyšší koncentrace rtu-
ti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 
může transformovat do organické formy, která 
je obzvláště nebezpečná pro nervovou sou-
stavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběr-

ného dvora, nejbližší prodejny elektra či do 
takzvaných malých sběrných nádob, které se 
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech 
a v řadě firem. ekolaMp v současnosti provo-
zuje přes 4.400 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob 
a správné likvidaci úsporných žárovek se do-
zvíte na www.ekolamp.cz.

sběrný dvůr, který se ve Vimperku nachá-
zí 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 sobo-
tu od 8 do 12 hodin. sběrný dvůr je dostupný 
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím 
v katastru obce. 

EKOLAMP 
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Policejní sloupek
20. 5. – 16. 6. 2019

V  uplynulých týdnech řešili strážníci 114 
případů. s  letním počasím se zvyšuje počet 
případů rušení nočního klidu a  narušování 
klidného soužití. celkem musela městská po-
licie řešit takovéto události osmnáctkrát. dva-
krát museli strážníci vykázat z ulic města ženy, 
které nabízely sexuální služby, a jednou muže, 
který žebral – obojí je vyhláškou č. 3/2018 za-
kázáno.  

V jednom případě likvidovali strážníci nale-
zenou injekční stříkačku. V letních měsících je 
riziko nálezu použitého injekčního materiálu 
vyšší, proto apelujeme na občany, aby v pří-
padě nálezu kontaktovali městskou policii. ta 
stříkačku bezpečně odstraní. každé pondělí 
od 13 do 15 hodin a  středu od 15:30 do 18 
hodin je rovněž možnost kontaktovat na tel. 
776 195 360 terénní pracovníky z Jihočeského 
streetworku prevent, do jejichž práce spadá 
i likvidace použitých stříkaček. ocitnete-li se 
v  situaci, že potřebujete stříkačku odstranit 
hned, rozhodně na ni nesahejte holýma ruka-
ma. ideálně v rukavicích ji vložte do pet lahve 
či prázdné plechovky, sešlápněte a hoďte do 
popelnice. přesto však doporučujeme spíše 
zavolat Mp nebo streetworkery, pro které je 
místo nálezu stříkačky zároveň cennou infor-
mací při monitoringu místní drogové scény.

Městská policie dále řešila:
26. 5. telefonicky oznámil muž, že v soused-

ním bytě dochází k napadení ženy. hlídka Mp 
kontaktovala z  bezpečnostních důvodů oo 
pčr Vimperk. na místě bylo zjištěno, že došlo 
k  napadení ženy, která vyžadovala lékařské 
vyšetření. na místo byla přivolána zzs, která 
ženu převezla do nemocnice prachatice. Muž 
byl převezen na protialkoholní záchytnou sta-
nici.

27. 5. telefonicky byla oznámena krádež 
v  jedné z  místních prodejen. na místě bylo 
zjištěno, že bylo odcizeno množství v hodnotě 
225 kč. zloději byla udělena bloková pokuta.

6. 6. V nočních hodinách bylo při hlídkové 
činnosti zjištěno hlídkou Mp, že je řeka Volyň-
ka rozvodněná. telefonicky byla vyrozuměna 
paní starostka, která společně se členy povod-
ňové komise a hlídkou Mp provedla kontrolu 
mostů a kritických míst. po dohodě se starost-
kou města hlídka prováděla kontrolu každou 
hodinu.

11. 6. telefonicky požádal operátor zzs 
o  součinnost u  ležícího muže v  ul. čelakov-
ského s tím, že vozidlo rzs je na cestě. hlídka 
po příjezdu na místo ztotožnila muže bez vidi-
telných známek zranění a při vědomí, který si 
stěžoval na bolest páteře a hlavy. po příjezdu 
rzs bylo muži zjištěno 2,87 promile alkoholu 
v krvi. Muž byl odvezen k dalšímu vyšetření 
do strakonic.

chcete-li být o činnosti Městské policie 
Vimperk pravidelně informováni, sleduj-
te internetové stránky: 
www.mp.vimperk.cz
či facebookový profil 
Městská policie Vimperk.

vimperský  Frňák
Vimperský Frňák můžeme považovat za 

stálici šumavské kulturní scény, tento multi-
žánrový festival se totiž koná již posedmé. 
z původně jednodenního programu, zakon-
čujícího vimperské historické slavnosti, se 
proměnil ve dvoudenní samostatný festival, 
nabízející divákům pestrou škálu divadelních 
i hudebních představení, doplněnou o bohatý 
doprovodný program.

V průběhu posledních šesti let se na vimper-
ských „prknech, co znamenají svět“ vystřídala 
celá řada divadelních souborů a  hudebních 
kapel nejen z okolí, ale také z prahy, příbrami 
nebo plzně. „daří se nám propojovat svět za-
čínajících a amatérských uskupení s těmi pro-
fesionálními, dětská představení s těmi „pro 
dospělé“ i alternativnější a moderní hudební 
styly. to činí z Frňáku multižánrovou zábavu 
pro všechny, kteří si chtějí užít dva červenco-
vé dny na čerstvém vzduchu a ve skvělé spo-
lečnosti,“ popisuje akci Jan Švehla, předseda 
pořádajícího spolku berit. kdo si ovšem pod 
tímto popisem představí přehlídku divadel-
ních souborů, kde běží jedno představení za 
druhým jako na běžícím páse, je na omylu. 
Festival si od začátku zakládá na pohodové 
a přátelské atmosféře, k čemuž prostory letní-
ho kina přímo vybízejí. Všechna představení 
si mohou návštěvníci užít i z lehátka v odpo-
činkové zóně, letmým očkem při tom sledovat 
své ratolesti hrající si v dětském koutku a na 
závěr si odnést i památku v podobě krásné fo-
tografie. Mezi tradiční a u dětí velice oblíbený 
doprovodný program patří i výtvarné dílnič-
ky a samozřejmě nemůže chybět dobré jídlo 
a pití po celou dobu, kdy je areál otevřen.

pořadatelé se každý rok snaží doplnit pro-
gram něčím novým, zajímavým a neokouka-
ným, a nejinak tomu bude i v letošním roce. 
na co se sami těší nejvíc?

Jan Švehla
Poprvé se ve Vimperku představí Slam poe-

try. Jedná se o specifické stand-up vystoupení, 
které je doplněné básnickými prvky a často tak 
připomíná rap bez hudebního podkresu. Navíc 
s takovými jmény jako jsou mistr ČR 2017 Dr. Fi-
lipitch, vítěz Slam poetry Kindergarden Herr 
Tutter, západočeská ikona Vaněk a finalista MČR 
a výborný improvizátor Michal Kubala. Další no-
vinkou, která mě hodně baví, je divadelní kvíz, 
v němž si lidé můžou v průběhu festivalu ověřit 
své znalosti z divadelního prostředí, pobavit se 
mezi sebou a zasoutěžit si o ceny.

Klára Kašparová
Divadlo Studna jistě není třeba blíže před-

stavovat, jejich úžasná loutková představení 
vtáhla Vimperské do pohádkového světa již 
několikrát. Statečný Martin, který zachrání krá-
lovství propadlé peklu, otevře v 15 hodin brány 
nejen sobotního programu, ale i ty pomyslné do 
světa dětských i dospěláckých duší. Zároveň se 
těším na jednu hudební novinku, která je zatím 
překvapením. Napovím pouze, že se jedná o žánr 
klasické hudby, což je moje srdcová záležitost.

Jan Pichler
3D Company má domovskou scénu v Žižkov-

ském divadle Járy Cimrmana a patří mezi stáli-

ce, které se vrací k nám na Šumavu pravidelně. 
Pokaždé nabídne novou, originální inscenaci. 
Letošní Lorca je koláží o životě a díle španělské-
ho spisovatele F. G. Lorcy. Rád bych také všechny 
pozval na skvělé drama o tom, jestli chce matka 
pro své děti vždy jen to nejlepší, když po smrti 
manžela udělá ze svého domu celu, Bernarda, 
v podání Komorní činohry. 

Michala Květoňová
Jsem nadšená z letošní novinky, cestovatel-

ské přednášky Honzy Čermáka. Cestovatelské 
přednášky i stand-upy zažívají v posledních le-
tech obrovský boom a není se čemu divit. Člověk 
nikdy v minulosti neměl lepší podmínky pro to, 
aby poznal celý svět. Honza je navíc vedoucí re-
dakce časopisu Lidé a Země, zapálený cestovatel 
a na Frňáku nás vtáhne v sobotu do tajemství 
zemí, o kterých se moc nemluví (Írán, Myanmar, 
Namibie a Kostarika).

Kateřina Železná
Užívám si improvizační představení a plzeňská 

divadelní skupina Klenba je plná profíků, kteří 
mě vždycky pobaví. A samozřejmě ani hudební 
stránka nezahálí. Zatímco poslední dva ročníky 
zavíralo sobotní promítání filmů, letos bude zá-
věr festivalu patřit hudebním nadšencům. Čtyři 
studenti vimperského gymnázia v čele s Vojtou 
Burianem jistě potěší každé undergroundové 
i jemně punkové ucho.

Vítězslav Škopek
Těším se na tradiční páteční poetický podve-

čer, který dává prostor všem, kdo se chtějí podělit 
se světem o své básně, povídky, písně či cokoliv, 
co by nemělo zůstat skryté v  šuplíku. Vítán je 
každý, ať už se svým vystoupením, nebo jako 
pozorný posluchač. 

brány areálu letního kina se otevřou v pátek 
v 16 hodin a v sobotu ve 14 hodin. kompletní 
program zveřejňuje berit postupně na Face-
booku a instagramu vimpersky.frnak. na místě 
budou k dispozici také tradiční „frňákovské no-
viny“, které provedou návštěvníky oběma dny 
a blíže představí jednotlivé účinkující. Vstupné 
je opět dobrovolné. Michala Květoňová
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      Mateřská škola 
      1. máje

Až se léto zeptá…
až se léto zeptá, co dělaly děti naší mateřské 

školy před koncem školního roku, budou mít 
určitě o čem vyprávět.

začnou školním výletem, který jako tradič-
ně pořádáme do zoo ohrada hluboká nad Vl-
tavou. letos jsme měli opravdu štěstí, protože 
všechna zvířata se nám ukázala v plné kráse 
a pózovala jako na módní přehlídce. nechy-
běly ani soutěžní otázky, měření sil, zajíma-
vosti ze života zvířat, krmení ryb, kachniček… 
a bohatý program jsme zakončili na přání dětí 
na oblíbených průlezkách na dětském hřišti 
v areálu zoo.

ale ani ve školce nebyla nuda. paní učitelky 
z i. třídy pozvaly na návštěvu příslušníky míst-
ního hasičského sboru s veškerou technikou 
– a to se dětem teprve líbilo! děkujeme panu 
haubeltovi za zprostředkování a všem přítom-
ným hasičům za trpělivost a laskavý přístup. 
Vždyť než se všechny děti vystřídaly za vo-
lantem hasičského auta, vyzkoušely si helmy 
a zkusily různé přístroje včetně stříkání vody 
z požární hadice, uběhlo nemálo minut.

a  zábava pokračovala oslavami Mdd. 
to bylo zážitků! společné přípravy, výroba 
kornoutů na odměny, příprava soutěží, her 
a  zábavných činností pro všechny děti. děti 
s radostí a nadšením plnily všechny sportov-

ní disciplíny a  účastnily se všech i  krkolom-
ných soutěží. odměnou jim byla nejen radost 
z báječného dopoledne, ale i diplom, drobné 
dárečky a neodmyslitelné sladkosti. k oslavě 
Mdd také patřila pohádka divadélka „divo-
loď“ s  názvem „pokažené kouzlo,“ kterou 
mohly děti zhlédnout vzhledem ke krásnému 
počasí přímo v prostoru školní zahrady.

předškoláci jako tradičně nechyběli na zá-
věrečné části projektu „Škola nanečisto“ po-
řádané zŠ tGM, kde byli slavnostně pasováni 
na školáky. nechyběli ani na velmi vydařené 
akci dalšího ročníku „dne řemesel“, kterou 
pořádala střední škola a základní škola Vim-
perk. tato akce děti velmi nadchla, bylo pro ně 
připraveno mnoho zajímavých stanovišť. děti 
se zde dozvěděly celou řadu nových poznatků 
– samy si mohly vše vyzkoušet. předškoláci si 
zde také ověřili své technické dovednosti, kres-
lili obrázky, vyzkoušeli svět virtuální reality, 
doslova propátrali stanoviště se zemědělskou 
technikou, nechali se zkrášlit v kadeřnickém 
salonu a nakonec je čekalo i sladké občerst-
vení. Vše zajistili žáci školy společně se svými 
pedagogy a byli dětem celou dobu k dispozici. 
děti okouzlila zejména zábavnost a pestrost 
celého dopoledne, proto jen velmi nerady od-
cházely z nerudovky zpět do mateřské školy.

také v rámci projektových dnů si děti užily 

řady školních aktivit zaměřených především 
na přírodu. Vydařená byla zejména „Šipkovaná 
v arboretu“, kde si předškoláci prakticky zo-
pakovali mnoho poznatků z přírody. rovněž 
„zahradnické dopoledne“ probudilo v dětech 
velký zájem stát se na chvíli malými zahrad-
níky, sely různé druhy zeleniny a učily se, jak 
o záhonek pečovat. další poznatky o přírodě 
si pak dále děti upevňovaly návštěvami pro-
gramů chkoŠ „Vodní království“ a „království 
skřítka Šumaváčka“.

… a závěr školního roku bude jako obvykle 
patřit rozloučení s  dětmi, které nastoupí po 
prázdninách do zŠ… a zmrzlinovému potě-
šení.

a až se léto zeptá – posuďte sami – děti bu-
dou mít určitě o čem vyprávět.

Krásné prázdniny přejí učitelky 

    Základní umělecká škola

Ke konci školního roku další úspěchy 
žáků ZUŠ

Žáci zuŠ Vimperk se kromě pravidelné vý-
uky a veřejné prezentace také účastní různých 
soutěží. tradičně a dlouhodobě se jim docela 
úspěšně daří a v květnu a červnu tomu nebylo 
jinak. Veliké úspěchy zaznamenali žáci výtvar-
ného oboru a členové dechového orchestru.

Veronika bartůšková a Veronika krečmerová 
vytvořily v loňském roce film cesta životem. 
petra hrubá, Jiřina stuchelová, anna tomáš-
ková a Vítek Fleischmann pak film Voda. oba 
filmy byly letos přihlášeny do soutěže zlaté 
slunce. tuto soutěž vyhlašuje nipos artaMa, 
což je organizační složka Ministerstva kultury 
čr. do zemského finále, které se uskutečnilo 
ve dvoře králové nad labem, byly oba filmy 

vybrány a následně odbornou porotou oce-
něny postupem do finále celostátního. to se 
uskutečnilo 6. a 7. června v blansku. Filmy za-
ujaly i tamní porotu, a tak cesta životem ob-
držela čestné uznání a Voda získala dokonce 
1. místo. zároveň také nominaci do soutěže 
neprofesionálních filmů s mezinárodní účas-
tí do rychnova nad kněžnou. tato soutěž se 
uskuteční v září. zároveň byla oceněna i paní 
učitelka Jiřina Fleischmannová cenou asocia-
ce pro filmovou a audiovizuální tvorbu.

dechový orchestr se zúčastnil dvou soutě-
ží. nejprve 25. 5. vyrazil do Vysokého Mýta. 
z  této soutěžní přehlídky dětských decho-
vých orchestrů přivezl zvláštní uznání poroty 
za provedení skladby Jana čermáka – břetislav, 
zvláštní uznání poroty za kompaktní zvuk 
a  dynamické zpracování skladeb a  zvláštní 
uznání poroty pro nejmladšího účastníka pře-
hlídky Julii Vališovou.

Ve dnech 14.–16. 6. se pak dechový orchestr 
vydal na dalekou cestou do polska, konkrétně 
do města rybnik, kde se uskutečnil meziná-
rodní soutěžní festival zlotá lira. V rámci fes-
tivalu vystoupil na dvou veřejných koncertech, 
v  pochodu středem města, zahrál společné 
skladby a představil se ještě porotě v soutěži. 
podmínky soutěže byly jednoduché, žádné 
věkové omezení a zařazení skladby od autora 
ze země, ze které orchestr přijíždí. Festivalu se 

zúčastnilo celkem 14 souborů, přičemž 11 se 
představilo v soutěži před odbornou meziná-
rodní porotou. ta hodnotila podle mezinárod-
ních standardů, tzn. podle počtu dosažených 
bodů zařazovala účastníky do pásem. pouze 
dva orchestry získaly zlaté pásmo s vyzname-
náním, což je více než 90 bodů. Jedním z nich 
byl dechový orchestr zuŠ Vimperk. zároveň 
získal celkové 2. místo a měl tu čest vystoupit 
ještě při slavnostním vyhlášení výsledků na 
koncertě laureátů festivalu. Vítězem se stal or-
chestr z polska a náš orchestr nechal za sebou 
jiné skvělé dechové orchestry jako např. z ko-
šic či Moskvy, z umělecké školy i. stravinského. 
dále byly v soutěži ještě soubory z Maďarska, 
litvy a polska.

na obou soutěžích dechový orchestr střída-
vě dirigovali petr staněk a pavel Vališ. zároveň 
velice pomáhali další pedagogové z dechové-
ho oddělení naší školy.

děkuji všem žákům a učitelům za vynikající 
reprezentaci a přeji pěkné léto.

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Den řemesel v Nerudovce
V  pátek 31. 5. proběhl další den řemesel, 

který již tradičně pořádá střední škola a zá-
kladní škola Vimperk. akce byla určena žá-
kům základních a mateřských škol, ale i široké 
veřejnosti. 

návštěvníci postupně prošli jedenáct sta-
novišť, která nabízela nejen mnoho informací, 
ale i praktických ukázek týkajících se technic-

kých oborů školy. děti se podílely na výrobě 
hmyzích hotelů, které si po ukončení akce od-
nesly. soutěžily v technických dovednostech 
a  ti nejmenší také malovali obrázky s  tech-
nickou a stavební tematikou. V části elektro 
účastníci akce zkoušeli pájení elektrických 
obvodů a práci s elektronickým mikroskopem, 
které zde zajistili zástupci společnosti rohde 
& schwarz. Fyzikální stanoviště pak předvedlo 
speciální stavební měřicí techniku, jako je ter-
mokamera, čidla vlhkosti apod. 

kromě jemné elektroniky a stavebních ře-
mesel byla součástí programu i  ukázka sta-
vební a zemědělské techniky. strojní vybave-

ní pro obory opravář 
zemědělských strojů 
a  strojník silničních 
strojů je poměrně 
rozsáhlé a  dětem se 
líbila nejen vyvážeč-
ka, nový traktor, ale 
také kolový nakladač 
a pásové rypadlo.

Ve školním inter-
netovém rádiu a tele-
vizním studiu epigon 
byly připraveny ukáz-
ky práce moderátorů 
a děti tak mohly bavit 
své kamarády v  pří-
mém přenosu, neboť 
celá akce byla ozvuče-
na právě vysíláním rá-
dia epigon.

„Věřím, že si všichni 

náš Den řemesel příjemně užili a  dopoledne, 
které zde strávili, bylo zábavné,“ uvedl ředitel 
školy ing. petr Žuravský.

Kateřina Koubová

Návštěva LDN ve Vimperku

Ve středu 29. 5. 2019 jsme s žáky 6.–9. p. r. 
zŠ praktické opět zavítali do léčebny dlou-
hodobě nemocných ve Vimperku. tentokrát 
jsme se sešli u příležitosti dne matek. Žáci ve 
složení rené Giňa, sandra bílá, Marie rozálie 
čonková, tomáš kloc, dominik procházka, lu-
káš cina a aleš hamburg předvedli své pásmo 
básniček a písniček. toto pásmo se babičkám 
a dědečkům velice líbilo. odměnili nás bouřli-
vým potleskem a někteří si s námi i zazpívali. 
navíc jsme je potěšili vlastnoručně vyrobený-
mi dárečky a přáníčky. nakonec jsme si všich-
ni společně za doprovodu kytar zazpívali. Již 
nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová, tř. učitelka

Zateplení budov gymnázia
na konci května tohoto roku začala na naší 

škole rozsáhlá rekonstrukce budov b, c a d, 
která se týká snížení jejich energetické nároč-
nosti. Využíváme k tomu „operační program 
Životní prostředí 2014–2020“ (opŽp), který 
vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí čr 
prostřednictvím státního fondu životního 
prostředí čr a  je spolufinancován eu. dále 
je program významně finančně podpořen 
Jihočeským krajem. V  rámci projektu dojde 
k vnějšímu zateplení všech tří budov, k zatep-
lení střech a k výměně oken na dvou budo-
vách. součástí stavebních prací je také insta-
lace systému vzduchotechniky s  rekuperací 
v učebnách těchto budov. stavební práce by 
měly skončit ke konci září, a neměly by tudíž 
významně ovlivnit chod školy.

Jan Heřta, ředitel školy

ČP horských kol na Zadově
o víkendu 1. a 2. 6. se na zadově konal čtvrtý 

závod českého poháru horských kol. Žáci spor-
tovního gymnázia, kteří se i pracovně podíleli 
na stavbě trati, se na domácí půdě neztratili. 
nejvýraznějšího úspěchu dosáhli v  závo-
dě juniorů, kde  Oskar Marek  až do sa-
mého závěru bojoval o  prvenství. V  cíli 
dojel nakonec na druhém místě. na stup-
ně vítězů ho doprovodil  Jan Sáska, kte-

rý si drtivým závěrem dojel pro bronz. 
V  závodě žen se skvěle představila  Tereza 
Sásková, která držela krok s  vedoucími že-
nami a  po výborném výkonu dojela na šes-
tém místě, v pořadí žen do 23 let byla druhá. 
Mezi kadety dojel na sedmém místě Antonín 
Honsa a v závodě juniorek byla pátá Zuzana 
Šafářová. V elitním závodě mužů dojel na se-
dmnáctém místě David Zadák.

bohužel se týmu nevyhnuly pády a zranění. 
Monika nárovcová byla hospitalizována s otře-
sem mozku a sam Jirouš si vykloubil prst, když 
oba postihl pád v tréninku před hlavním zá-
vodem. V kategorie muži experti zvítězil s pě-
timinutovým náskokem  Jaroslav Vondrá-
ček a třetí místo vybojoval Adam Formánek.

hlavním pořadatelem (spolu s  lyžařským 
areálem zadov) byl tým české spořitelny spe-
cialized.

Jan Heřta, ředitel školy

Ústřední kolo mezinárodní soutěže 
Pangea 

každoročně se zúčastňujeme s našimi stu-
denty malého gymnázia mezinárodní soutěže 
pangea. V únoru proběhlo školní kolo, v němž 
nás příjemně překvapilo výborné celostátní 
umístění našeho nového primánka honzy 
Waltera, díky němuž postoupil do kola ústřed-
ního. V těžkém souboji (25 úloh na 60 minut 
bez kalkulačky) obsadil skvělé 27. místo. ději-
štěm ústředního kola, které proběhlo v květ-
nu, bylo letos národní muzeum v praze, takže 
účast v něm byla i podle honzy opravdovým 
zážitkem.

pangea je matematická soutěž pro žáky zá-
kladních škol a víceletých gymnázií, které baví 
počítání. od roku 2013 se každoročně soutěže 
účastní základní školy a víceletá gymnázia po 
celé české republice, v loňském roce soutěžilo 
téměř 56.000 dětí z 518 škol. pangea je unikát-
ní v nabídce matematických úloh, které sestá-
vají z běžného života každého z nás. pro každý 
rok jsou vybírána jiná témata, tudíž soutěže se 
může každý žák účastnit opakovaně, aniž by 
řešil stejné či podobné úlohy. V  posledních 
letech se objevila témata jako např. architek-
tura, medicína, sport, doprava, stravování. le-
tošní ročník zahrnoval témata hudba, příroda 
a ekologie.

Máme z  úspěchu honzy velikou radost 
a přejeme mu ještě hodně takových pěkných 
umístění.

Iva Doubková

Zlaté trio i kvarteto
dne 16. května 2019 hostil dům dětí a mlá-

deže ve strakonicích nejlepší zpěváky z celých 
jižních čech.

každý okres reprezentovala v krajském kole 
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek pětice só-
lových i  komorních vystoupení. čtyři naše 
děvčata přesvědčila porotu o svých pěveckých 
kvalitách a zvítězila v obou komorních usku-
peních, a to v triu – ve složení lada řezníková, 
anna tomášková a bára kučerová – i v kvarte-
tu – Míša zámečníková, lada řezníková, anna 
tomášková a bára kučerová.

blahopřejeme!
Jana Tláskalová
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Základní škola
Smetanova

Česko-německý kemp  
na hradě Saldenburg

začátkem posledního květnového týdne 
jsme byli pozváni naší partnerskou školou 
z Grafenau na třídenní kemp do bavorska. Jde 
o předposlední akci, která se v rámci našeho 
projektu dva jazyky – jedna myšlenka konala. 
a my jsme si ji náležitě užili.

děti nadchlo samotné ubytování na hradě 
a  krásné okolí podhradí. program jsme po 
dobu tří dní měli opět pestrý a o zábavu, i přes 
nepřízeň počasí, nebyla nouze. nechyběla ex-
kurze v nedalekém muzeu, tvorba pracovních 
listů a mnoho sportovních aktivit. děti si moh-
ly vyzkoušet i lezení na skálu s horolezeckým 
vybavením či střelbu z luků.

odjíždíme opět plni hezkých zážitků. Jsme 
rádi, že jsme společně s dětmi dokázali během 
tří let vytvořit takové partnerství, které je pro 
obě školy velkým přínosem. a věříme, že naše 
kamarádství s končícím projektem neskončí.

Ivana Böhmová, Edita Wölflová

Strom absolventů 2019
dne 3. 6. 2019 se naše třída, jak je zvykem 

u tříd devátého ročníku, vydala vysadit strom 
absolventů. Jakmile jsme dorazili, naši kluci 
hned začali s první fází práce – vyhloubením 
jámy na strom. práce jim šla pěkně od ruky, 
avšak asi po 20 minutách narazili na problém. 
tím problémem byl obří kámen. naši kluci se 
s ním však statečně poprali a brzy kámen od-
stranili. druhý den 4. 6. 2019 nás po příchodu 
na místo u vyhloubené jámy přivítali zástupci 
městského úřadu, odboru životního prostře-
dí, pan ing.  Josef kotál, ing.  ivana tumová, 
pan místostarosta města Vimperk Mgr. zde-

něk kuncl a zástupce ředitele naší školy pan 
Mgr. Michal kolafa. Všichni nás potěšili milý-
mi slovy a naše třídní učitelka paní Mgr. dana 
holočiová nás dojala svým proslovem k nám. 
V druhé fázi práce jsme se zapojili více i my, 
dívky. společně s chlapci jsme pak náš strom 
se jménem „diviš“ konečně zasadili. poté jsme 
ho symbolicky pokřtili. těšíme se, až se za pár 
let pod naším stromem setkáme a  on bude 
růst společně s námi a našimi úspěchy. 

Za žáky deváté třídy – Sarah Bendeová

Výherní pobyt
Ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2019 se žáci naší školy 

tereza churavá, claudie hozmanová a Matěj 
blahník zúčastnili pobytu v  ostravě, který 
vyhráli v matematicko-fyzikální soutěži pořá-
dané gymnáziem a firmou rohde & schwarz 
Vimperk. navštívili jsme svět techniky, boltovu 
věž a centrum ostravy, užili jsme si cestu pen-
dolinem a pobyt v pěkném hotelu. děkujeme 
sponzorům soutěže!

Dagmar Novotná

Spolupráce s NPŠ
Žáci druhých až čtvrtých tříd se v letošním 

roce zapojili do přírodovědné soutěže, kterou 
vyhlásilo středisko environmentální výchovy. 
z celkového počtu 443 dětí v i. kategorii po-
stoupily do druhého kola Veronika nováko-
vá a růžena Marková (obě ii. a), ze 485 dětí 

ii. kategorie postoupili rozálie szabová, ester 
kohoutová a  František beran (všichni iii. b) 
a ze 450 soutěžících ve iii. kategorii postoupili 
Jiří Frček (iV. a) a Viktorie zelenková (iV. b), kte-
rá se zároveň stala celkovou vítězkou soutěže. 

Petra Hrůšová

Škola nanečisto
od prosince 2018 do května 2019 probíhal 

projekt Škola nanečisto, jehož cílem je připra-
vit budoucí školáky na školní prostředí. děti 
z mateřských škol docházely v doprovodu paní 
učitelek na jednotlivá setkání. V prosinci byli 
předškoláci u prvňáčků, dále navštívili hlavní 
budovu a školní jídelnu, připravovali se na zá-
pis do školy, cvičili, zpívali a tvořili. poslední 
setkání bylo 30. května v Měks ve Vimperku, 
kde byli slavnostně pasováni na žáky zŠ tGM. 

Dagmar Daňková

Základní škola
T. G. Masaryka

na besedu do zŠ tGM zavítal Šimon hrubec – vítěz extraligy v ledním hokeji 2018/19, brankář hokejového 
reprezentačního týmu, vimperský rodák a bývalý žák naší školy.
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Pokračování stavebních prací na zámku

V době uzávěrky tohoto čísla Vimperských 
novin měl zámek za sebou již dvanáct inten-
zivních týdnů stavebních prací! Výčet všech 
věcí, které se za tu dobu stihly, by zabral snad 
celou stranu novin. kupříkladu nádvoří dolní-
ho zámku, které bylo rozkopáno po celé své 
délce, je již zase zasypáno a nyní je vyhlou-
bený příkop přes obě nádvoří horního zámku. 
i zde se bude pokládat nový vodovod, sucho-
vod a kanalizace. protože na horním zámku 
se pod zemí stále schovávají zbytky hradního 

opevnění a dalších budov, kopalo se převážně 
na místech, kudy už sítě jednou vedeny byly, 
abychom nic zbytečně neničili či neporušovali. 
při pokládce nových sítí se však nezbytně mu-
selo projít i branou do horního zámku, a tudíž 
i přes most, který k ní vede. skutečně, k horní-
mu zámku se přichází po mostě, což si mnoho 
lidí neuvědomuje, protože na jedné straně 
je most zasypaný a zcela srovnaný s okolním 
terénem a při pohledu z města výhled na něj 
zakrývají stromy. bohužel mostem prochází 

starší kanalizace a  při jejím pokládání byly 
přesekány klenby mostu, což nám nyní způ-
sobuje značné problémy. Most byl odkopán 
a nyní probíhá jeho statické posouzení, které 
potřebujeme, aby statik s projektantem mohli 
navrhnout, jakým způsobem bude v budouc-
nu opraven.

uvnitř v  zámku pokračovalo bourání vy-
braných novodobých příček, rozebíraly se 
podlahy, do kterých se následně pokládaly 
rozvody elektřiny, čistily se komíny (které na 
některých místech také poslouží pro vedení 
elektřiny) a také byly zahájeny zednické prá-
ce. provádí se vysprávky stropů, zapravují se 
staré rozvody, dozdívají se místa, ze kterých 
byly vysekány příčky, a také některé nedávné 
průchody, proražené v 2. polovině 20. století. 
a protože beton nemá na zámku co dělat, vy-
spravuje se pěkně vápennou maltou! součástí 
zednických prací je však i štukování. Všechny 
povrchové úpravy stěn (kromě štukování také 
malířská stěrka a nátěry) jsou nesmírně důle-
žité, protože právě na jejich provedení záleží 
výsledný dojem a ukrývá se v nich kvalita pa-
mátkové obnovy. kdyby se totiž povrch stěny 
udělal perfektně hladký, bude celá místnost 
působit zvláštně, až nepatřičně nově. Všimně-
te si stěn, až v létě navštívíte některý z našich 
hradů a  zámků – málokdy jsou perfektně 
rovné a  hladké. proto se snažíme v  místech 
vysprávek napodobit strukturu stěny i s jejími 
drobnými nerovnostmi. na detailech záleží!

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk

Otevírací doba zámku
během letních prázdnin
Út–Ne 10:00–16:00
Začátky prohlídek: 10:00, 10:45, 
11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 
15:15, 16:00.

Ptačí rok v národním parku šumava
rok 2019 je v národním parku Šumava vě-

nován ptactvu v rámci ptačího roku. chceme 
tak přiblížit široké veřejnosti vývoj populací jak 
známých chráněných druhů, jakou jsou tetřevi, 
tetřívci či sokoli, tak problematiku méně zná-
mých a méně viditelných druhů ptáků, kterým 
ubývá přirozeného prostředí pro jejich život. 
na celou letní sezónu je k tomuto tématu při-
pravena celá řada akcí na celém území národ-
ního parku Šumava. Jednou z nich, tou největ-
ší, je den národního parku na rokytě. 

Jedná se už o tradiční akci, na které se ná-
vštěvníci seznámí s mnoha zajímavostmi. na-
příklad se naučí rozpoznávat rysy zachycené 
na fotopastech podle jejich typických skvrn na 
srsti. seznámí se s činností šumavských stráž-
ců a jejich kolegů z národního parku bavorský 
les. poznají méně známá místa Šumavy, která 
představí destinační oblast pro Šumavsko. 

Velká část programu je už tradičně věnová-
na dětem, a to díky pracovníkům středisek en-
vironmentální výchovy np Šumava. a zásadní 

program zajistí kolegové ze záchranné stanice 
živočichů plzeň v čele s karlem Makoňem. ti 
přivezou zajímavou výstavu fotografií, zajíma-
vý a bohatý program a také dvě krásné sovy. 

součástí programu bude také křest nástěn-
ného kalendáře, který je už popáté společným 

dílem správ np Šumava a  bavorského lesa. 
právě na této akci bude první možnost si jej 
zakoupit nebo třeba i vyhrát v rámci některé 
z jednoduchých soutěží, které budou probíhat 
po celý den. 

akce se koná 13. července za každého poča-
sí na louce před informačním centrem rokyta 
u srní od 10 do 16 hodin. 

Jan Dvořák, Správa Národního parku Šumava
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„vimperky“ na cestách
s  blížícím se příchodem 

léta se většina z nás dává tak 
nějak více do pohybu. někte-
ří kvůli „plavkové sezóně“, jiní 
po vzoru karla čapka a Václa-
va Větvičky jako zahrádkáři, 
sadaři nebo botanici. a  pak 
jsou tu „toulavé duše“. ty 
ostatně nepotřebují ke svým 
toulkám příchod léta, ztrácejí 
a nacházejí se při svých výpra-
vách celoročně.

napadlo nás v redakci Vim-
perských novin, co kdyby-
chom „rozpohybovali“ i Vim-
perské noviny? kam až jsou 

schopny s  Vámi při letních 
toulkách dorazit? V jakém za-
jímavém koutu naší vlasti či 
zahraničí stojí za to se s nimi 
vyfotografovat? 

Fotografie v  odpovídající 
tiskové kvalitě a se souhlasem 
ke zveřejnění nám můžete 
zasílat na adresu vimperske.
noviny@mesto.vimperk.cz. 
zveřejněny budou průběžně 
v  zářijovém, říjnovém a  lis-
topadovém vydání Vimper-
ských novin či na Facebooku 
Město Vimperk.

Vzhůru do přírody – ze šumavy až na alpy 
nedaleko obce borová lada, v  centrální 

části chráněné krajinné oblasti Šumava, leží 
v nadmořské výšce 1.070 metrů nad mořem 
alpská vyhlídka, ze které lze za příznivého 
počasí dohlédnout až na alpské vrcholky. 
český svaz ochránců přírody (čsop) koncem 
loňského roku tuto vyhlídku v rámci programu 
net4Gas blíž přírodě obnovil a doplnil o nové 
prvky.

alpskou vyhlídku pod bukovcem najdeme 
poblíž komunikace lipka – borová lada, neda-
leko zaniklé osady Švajglova lada. pohledem 
do údolí se návštěvníkům otevře výhled na 
šumavské zalesněné vrcholy, louky a pastviny, 
údolí teplé Vltavy, za dobrého počasí lze po-
zorovat i vrcholky 150 kilometrů vzdáleného 
vápencového pohoří totes Gebirge s  maje-
státním vrcholem Grosser priel.

Místo ovšem není zajímavé jen samotným 
výhledem. V okolí se vyskytuje několik chrá-

něných rostlin – ve vlh-
čích partiích luk rostou 
orchideje prstnatce 
májové, v  lesních le-
mech je možné najít 
kruštíky širolisté. na 
sušších místech pak 
upoutá svými žlutými 
květy léčivka prha ar-
nika. typickými zvíře-
cími zástupci lesnaté 
krajiny jsou například 
jelen lesní či datel čer-
ný, území je dokonce 
teritoriem chráněného rysa ostrovida. pod-
máčené části luk jsou hnízdištěm bekasiny 
otavní. na vyhřátých místech je možné za-
hlédnout našeho jediného jedovatého hada, 
zmiji obecnou.

alpská vyhlídka se nachází na odbočce čer-

vené turistické značky zhruba 1 km od rozces-
tí Švajglova lada, ležící na silnici mezi obcemi 
lipka a borová lada. Jde o 93. lokalitu zpří-
stupněnou čsop v rámci programu net4Gas 
blíž přírodě.

Zdroj: www.csopsumava.cz

Pozvánky na výlety
Exkurze na meteorologickou stanici 
Churáňov

datum: 31. 8. 2019 od 10:00 hodin
zveme Vás na exkurzi do meteorologické 

stanice na šumavském churáňově. přijďte se 
seznámit s provozem, základní charakteristi-
kou pozorovaných jevů a s přístrojovým vy-
bavením. sraz před areálem Meteorologické 
stanice čhMÚ churáňov. 

exkurzi povede ing. Jan bednařík, ph.d.
akci pořádá zo čsop Šumava. Více info na 

www.csopsumava.cz, tel. č. 777 812 835 nebo 
na info@csopsumava.cz.

Přírodovědná vycházka  
po naučné stezce  
Sudslavický okruh

Vycházka na druhou nejstarší naučnou stez-
ku v Jihočeském kraji. navštívíme sudslavic-
kou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými 

zajímavými a chráněnými druhy rostlin. nedě-
le 1. září 2019 od 14:00 hodin, sraz na vlako-
vém nádraží v bohumilicích v čechách (nádraží 
u ns).

exkurzi povede Jakub hromas. akci pořádá 
zo čsop Šumava. Více info na www.csop-
sumava.cz, tel. č. 777 812 835 nebo na info@
csopsumava.cz.

akce jsou finančně podpořeny Jihočeským 
krajem v rámci sítě krasec.

   

Bez názvu-1   1 20.2.2017   14:08:28

Den kávy ... 
aneb káva 
nás baví

 

 

Pamětní list 
nového občánka města Vimperk 
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___________     ______________ 
datum        za město Vimperk 

Srdečně Vás zveme na Den kávy v sobotu 10. 8. 2019 od 10,00 hod. do 22,00 hod.
Akce proběhne na Náměstí Svobody ve Vimperku

Program:
11,00 hod. Zahájení akce

Povídání o kávě: 
11,00-11,30 hod. 13,00-13,30 hod. 15,00-15,30 hod.

Hlavní hosté Dne kávy jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy.
Připravili jsme pro Vás zajímavé rozhovory o kávě.

Hosté:
Roberto Trevisian (Itálie) – spolumajitel Školy kávy s. r. o.
Štěpánka Vantuchová Havrlíková (ČR) – spolumajitelka Školy kávy s. r. o.
Zdeněk Vantuch (ČR) – majitel 4coffee s. r. o.
Jozef Augustín – mýty o kávě
Vojtěch Brož – kastelán vimperského zámku

14,00-16,00 hod. Vystoupení vimperské skupiny BRNKY BOYS
16,00-17,00 hod. Ukázka pražení kávy
17,00-19,00 hod. DJ Jiří Krtouš
19,00-22,00 hod. Vystoupení skupiny Šísl Band

Občerstvení zajistí restaurace Na Koreji

 v sobotu 10. 8. 2019 od 10,00 hod. do 22,00 hod.
Akce proběhne na Náměstí Svobody ve Vimperku

 jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy. jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy. jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy. jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy. jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy. jsou přední odborníci zabývající se obchodem s kávou, pražením a přípravou kávy.

KOREJ
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kulturní přehled www.meks-vimperk.com
KULTURNÍ POřADY

 » 1. 7. – 6. 7. 2019, Měks, zuŠ

LETNÍ KURZY ŽESŤŮ

 » úterý 2. 7. 2019, 20:00, kostel sv. bartoloměje

BRASSTET 

 » sobota 6. 7. 2019, 10:00, Měks 

LETNÍ KURZY ŽESTŮ – 
 ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

 » neděle 7. 7. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO BOŘIVOJ – 
KLAUN BEDřICH A JEHO TETIČKA

 » pátek 12. 7. 2019, 16:00, „letňák“

VIMPERSKÝ FRŇÁK 

 » sobota 13. 7. 2019, 14:00, „letňák“

VIMPERSKÝ FRŇÁK 

 » neděle 14. 7. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO ELF – VOJTA & STRAŠIDLA

 » středa 17. 7. 2019, 20:00, parkoviště u auto JaMra

NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
MĚSTA

 » čtvrtek 18. 7. 2019, 16:30, 
most přes Volyňku u auto JaMra

TRADIČNÍ POUŠTĚNÍ LODIČEK

 » sobota 20. 7. 2019, 19:00, Měks

DIVADLO NEOM – ŠVAGŘIČKY

 » neděle 21. 7. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADÝLKO MRAK – O ŠEVCI KUBOVI

 » 22. 7. – 25. 7. 2019, městský park u Volyňky

SETKÁNÍ DřEVOSOCHAřŮ

 » 25. 7. – 28. 7. 2019, městský park u Volyňky

řEZBÁřSKÝ KURZ  
S RADKEM SMEJKALEM

 » neděle 28. 7. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO KUBKO –  
AFRICKÁ POHÁDKA

 » sobota 3. 8. 2019, 14:00, „letňák“

BITVA NA WINTERBERGU IX

 » neděle 4. 8. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADÉLKO KOS – JAK SE JANEK 
NEUMĚL ROZHODNOUT

 » sobota 10. 8. 2019, 10:00, náměstí Svobody

DEN KÁVY... ANEB KÁVA NÁS BAVÍ

 » neděle 11. 8. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO NA VĚTVI – KNIHOMOLI
 »  

 » středa 14. 8. 2019, 20:00, parkoviště u Auto JAMRA

DĚTSKÁ NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA MĚSTA

 » neděle 18. 8. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO VÍTI MARČÍKA –  
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

 » C

 » neděle 25. 8. 2019, 15:30, městský park u Volyňky

DIVADLO ANDROMEDA –  
PERNÍKOVÝ DĚDEK

 » pondělí 26. 8. 2019, 16:00, MěKS Vimperk

KOTLÍKOVÉ DOTACE

 » sobota 31. 8. 2019, 14:00, náměstí Svobody

OSLAVY POVÝŠENÍ VIMPERKA  
NA MĚSTO
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KINO ŠUMAVA, sál MěKS
 » úterý 2. 7. 2019, 20:00

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
krimi/drama/thriller/akční/komedie, norsko/dánsko/ 
Švédsko, 2014, 115 min

 » úterý 9. 7. 2019, 20:00

SLOŽKA 64
krimi/Mysteriózní/thriller, dánsko/německo, 2018, 119 min

 » úterý 16. 7. 2019, 20:00

JIŽNÍ VÍTR
krimi/thriller, srbsko, 2018, 130 min

 » úterý 23. 7. 2019, 20:00

KAFARNAUM
drama, libanon/Francie/usa, 2018, 120 min

 » pátek 26. 7. 2019, 20:00

ŽENY V BĚHU
komedie, česko, 2019, 93 min

 » úterý 30. 7. 2019, 20:00

KURSK
drama/historický, belgie/lucembursko, 2018, 117 min

 » úterý 6. 8. 2019, 20:00

MŮJ KRÁL
drama/romantický, Francie, 2015, 130 min

 » úterý 13. 8. 2019, 20:00

TINA A VORE
drama/Fantasy/thriller/romantický/krimi, Švédsko/
dánsko, 2018, 108 min

 » úterý 20. 8. 2019, 20:00

ZELENÁ KNIHA
drama/komedie/road movie, usa, 2018, 130 min

 » pátek 23. 8. 2019, 20:00

HASTRMAN
romantický/thriller, česko, 2018, 100 min

 » úterý 27. 8. 2019, 20:00

DEVADESÁTKY
drama/komedie, usa, 2018, 85 min

VÝSTAVY
 » 1. 7. – 2. 9. 2019, Měks 

ZANIKLÉ SKLÁRNY NA VIMPERSKU

 » 1. 7. – 29. 8. 2019, městská knihovna 

OLGA HAVLOVÁ
Výstava fotografií znázorňující činnost olgy havlové ve 
prospěch lidí s hadicapem.

 » 1. 7. – 31. 8.2019, cukrárna pod zámkem

ENERGIE KRUHU 
Výstava mandal – Jana Volfová

 » 3. 7. – 30. 8. 2019,  kavárna happy coffee

OBRAZY A FOTOGRAFIE  
HANY A JOSEFA STAŇKOVÝCH
vernisáž výstavy – 3. 7. 2019 od 17:00 
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TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ STřEDISKO
náměstí svobody 42 
385 17 Vimperk

Otevírací doba:
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.

Služby:
•	 prodej map, turistických známek, pohled-

nic, turistických vizitek, brožur, suvenýrů, 
upomínkových předmětů

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

laminování, informace o historických a kul-
turních památkách Vimperska a  Šumavy, 
informace o  přírodních a  technických pa-
mátkách Vimperska a Šumavy, kontakty na 
ubytování a stravování

STEINBRENEROVA TISKÁRNA
logická hra na principu her únikových. hra 
se nachází v původním sklepení staré radnice 
a nabízí pohled na dějiny vimperského knihtis-
ku, na dobu, kdy výrobky z vimperské tiskárny 
byly známy po celém světě.
hra trvá maximálně 60 minut a je vhodná pro 
skupiny 2–5 hráčů ve věku od 11 let výše. re-
zervace v turistickém informačním středisku 
Vimperk.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. máje 194
tel. 388 411 457, 380 070 060
www.knihovna.vimperk.cz
Půjčování e-knih:  
https://tritius.vimperk.cz/Katalog

Výpůjční doba oddělení pro dospělé:
po 10:00–11:30, 
          12:30–18:00 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 dětského oddělení:
po  12:30–17:00 hod.
Út 12:30–16:00 hod.
st 12:30–16:00 hod.
čt zavřeno
pá zavřeno

může se hodit – uschovejte si

SBĚRNÝ DVŮR
sklářská ulice
tel. 388 402 229
po   8:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
Út  14:00–18:00 hod.
st   8:00–12:00, 
  14:00–18:00 hod.
čt  zavřeno
pá  14:00–18:00 hod.
so   8:00–12:00 hod.

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

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

Evangelická církev 
metodistická, misijní sbor
Vimperk:
každá neděle, kromě 1. neděle v měsíci, budo-
va bývalé knihovny (nádražní 274), 9:30 hod.

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

SETKÁNÍ
19. ROČNÍK

MĚSTSKÝ PARK 
VIMPERK

DOPROVODNÝ PROGRAM:

22. – 24. ČERVENCE  
13:00 – 15:00 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 
VÝROBA LOUTKY

24. ČERVENCE 
15:00 
RYCHLOŘEZBA  
MOTOROVOU PILOU

25. – 28. ČERVENCE 
ŘEZBÁŘSKÝ KURZ  
S RADKEM SMEJKALEM  
VÝUKA UMĚLECKÉ ŘEZBY 
MOTOROVOU PILOU

22. – 25. ČERVENCE

DŘEVO
SOCHAŘŮ

PARTNEREM AKCE JSOU MĚSTSKÉ LESY VIMPERK

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY  
JIHOČESKÉHO KRAJE.
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Jazykový koutek
nastává čas dovolených, a  tedy i  ob-

dobí, kdy si díky pobytu v cizině můžeme 
oprášit naše znalosti cizích jazyků. nevlád-
nete-li žádným cizím jazykem, nejlépe se 
budete cítit v  chorvatsku, srbsku nebo 
například na ukrajině, protože tyto jazyky 
spadají stejně jako čeština do slovanské 
jazykové rodiny a jsou si více či méně po-
dobné. existují však tisíce dalších jazyků, 
jejichž struktura je zcela jiná než ta naše.

kolik jazyků na světě je, nelze přesně 
spočítat. odhady uvádí počet mezi 5 a 6 
tisíci. Jazykem, který má jako svůj rod-
ný jazyk nejvíce osob, je mandarínština 
(standardní čínština). představuje mateřš-
tinu pro 12,5 % – 17 % světové populace. 
další v pořadí jsou hindština, španělština, 
angličtina a  arabština. celá řada jazyků 
se však potýká s  opačným problémem, 
a to s hrozbou zániku. uvádí se např., že 
mezi nejohroženější jazyky patří ayapa-
neco v Mexiku. ten má poslední dva žijící 
mluvčí, kteří spolu ale už po dlouhá léta 
nemluví. 

V  celosvětovém kontextu jsou čechy 
s existencí pouze jednoho úředního jazyka 
spíše výjimkou. například i nedaleké Švý-
carsko má celkem čtyři a nejrozmanitější je 
v tomto směru Jihoafrická republika, kde 
se oficiálně komunikuje celkem v jedenác-
ti jazycích.

Jazyky se odlišují nejen ve slovní záso- 
bě – i když i ta bývá velmi rozmanitá. za 
jazyk s největší slovní zásobou je považo-
vána angličtina s 350 tisíci slovy. naopak 
nejméně slov je dle některých zdrojů do-
loženo u jazyka taki taki, který vznikl kom-
binací angličtiny, nizozemštiny, portugal-
štiny a dalších jazyků v surinamu. slouží 
zejména k dorozumění jinojazyčných sku-
pin a má údajně pouhých 340 slov. zásadní 
rozdíly mezi jazyky jsou ale i v tom, jakým 
způsobem vyjadřují mluvnické kategorie. 
existují jazyky, které čas, rod, číslo, pád 
apod. vyjadřují slovosledem či tzv. funkč-
ním slovem – tzn. neznají ohebnost slov. 
takovým jazykem je např. většinou ang-
ličtina, rysy se objevují i v češtině – např. 
vyjádřením budoucího a  minulého času 
pomocí pomocného slovesa „být“. Jazyky, 
které vyjadřují mluvnické kategorie tak, že 

ke slovu připojují různé předpony a přípo-
ny, se nazývají aglutinační. tento princip se 
uplatňuje například ve finštině či korejšti-
ně. ale opět ho známe i z češtiny, například 
u stupňování přídavných jmen a příslovcí 
pomocí předpony „nej-“. z největší části 
ale čeština patří mezi jazyky flektivní, tj. 
jazyky, u nichž má převahu při vyjadřování 
mluvnických kategorií tzv. flexe, tj. ohýbá-
ní slov – časování a skloňování – pomocí 
především koncovek. kromě češtiny spa-
dají do této skupiny i  ostatní slovanské 
jazyky, dále např. jazyky baltské, latina aj.

o dalších zvláštnostech jazyků a jejich 
odlišnostech by se dalo napsat ještě mno-
hé. existuje například celá řada jazyků, 
které nemají psanou podobu, protože je-
jich mluvčí jsou negramotní. opakem jsou 
jazyky, které jsou buď již mrtvé (např. lati- 
na), nebo uměle vytvořené (např. esperan-
to) – ty nemají žádné rodilé mluvčí, nejsou 
tedy pro nikoho jazykem mateřským. stej-
ný případ jsou tzv. pidžiny, tj. jazyky, které 
jsou tvořené splynutím dvou a více exis-
tujících jazyků. příčinou vzniku pidžinů je 
většinou obchodní kontakt jinojazyčných 
etnik, případně kolonizace. Může se však 
stát, že pidžiny se natolik uchytí, že se jimi 
začne postupně na určitém území mluvit 
a  stanou se jazyky mateřskými. tomuto 
procesu se říká kreolizace a výsledkem je 
tzv. kreolština. příkladem je jamajský pa-
tois, jazyk vzniklý na základě angličtiny, 
kterým se hovoří na Jamajce a v některých 
černošských čtvrtích amerických a anglic-
kých měst.

ať už se při svých prázdninových ces-
tách setkáte s  jakýmkoliv jazykem, v pří-
padě jeho neznalosti nezoufejte. pomocí 
mimiky a gest se domluvíte téměř všude – 
minimálně v  euroamerickém prostoru. 
V  exotičtějších destinacích byste mohli 
mít problém i s neverbální komunikací – 
například pokud byste v Ghaně chtěli do-
cílit toho, aby od vás někdo odešel, určitě 
mu to nenaznačujte u nás běžně používa-
ným gestem mávnutí ruky. toto gesto má 
v Ghaně totiž zcela opačný význam, tak-
že byste se dotyčného jen tak nezbavili. 
naštěstí ale i v těchto končinách platí, že 
obyčejný úsměv občas vydá za stovky slov.

Adéla Jiříková

ze života ve Výškovicích
Výškovice jsou malá vesnice, která se nachá-

zí asi 4 km na sever od Vimperka. V katastrál-
ním území Výškovic leží také sudslavice a Vna-
rovy. první písemná zmínka o vesnici pochází 
z roku 1315, kdy poslední přemyslovna eliška 
udělila 22. 7. 1315 dvaceti sedmi vesnicím vo-
lyňského újezdu zvláštní privilegia umožňující 
jejich obyvatelům výsadu samosprávy. Výško-
vý rozdíl od hranic výškovického katastru při 
řece Volyňce (necelých 550 m n. m.) až po naši 
nejvyšší horu Martínku – sovojc horu (839 m n. 
m.) činí téměř 300 m. 

V  roce 1654 žilo u  nás v  16 usedlostech 
kolem 120 lidí, povolením výstavby nových 
domů koncem 18. a hlavně 19. století prudce 
vrostl počet obyvatel, a tak v r. 1862 bydlelo 
v 41 domech 361 lidí, v r. 1931 v 66 domech 411 
obyvatel. po válce odchodem některých rodin 
do pohraničí začíná pokles obyvatel v našich 
vesnicích, v r. 1948 zde bydlelo 274 obyvatel 
a v následujících letech jejich úbytek pokra-
čuje, v r. 1991 jen 130 lidí a v současné době 
asi 115 trvale žijících obyvatel.

o společenský život obyvatel se starají pře-
vážně místní dobrovolní hasiči. ti každoročně 
připravují pro své spoluobčany celou řadu 
nejen kulturních akcí. Mezi ty nejvýznamnější 
patří tradiční hasičský ples a masopustní prů-
vod, který vychází ze sudslavic a  pokračuje 
směrem Výškovice, paříž a  Vnarovy. konec 
dubna patří každoročně stavění májky. ani na 
tuto tradici jsme nezapomněli a májku vždy 
zdárně uhlídali. Ve Výškovicích není zapomí-
náno ani na nejmenší. pro ty je organizován 
dětský den, v posledních letech to bylo sjíž-
dění řeky Vltavy z Vyššího brodu do českého 
krumlova, a  mikulášská nadílka. Mezi další 
společenské akce pak patří srpnové posezení 
členů sboru, obyvatel Výškovic a  přilehlých 
osad. setkání spojené s pečením prasátka se 
každoročně těšilo hojné účasti. pravidelně se 
zapojujeme také do vzpomínkové akce den 
veteránů, kdy je držena čestná stráž u pomní-
ku padlých, o který trvale pečujeme. nejen ve 
velkých městech rozsvěcují vánoční strom, ale 
i v naší obci připravujeme v prosinci rozsvícení 
vánočního stromu, které je spojené s mikuláš-
skou nadílkou. 

V minulých letech byla v obci realizována 
například přístavba hasičské zbrojnice a opra-
va silnice ze sudslavic do Výškovic. staráme se 
také o hasičské nádrže ve Výškovicích a paříži 
a již zmiňovaný pomník padlých. V obci půso-
bí vedle sboru dobrovolných hasičů od roku 
1998 také vodní družstvo. 

Mezi turistické zajímavosti obce patří mra-
morový pomník padlým vojínům v  minulé 
válce na svahu mezi Výškovicemi a Vnarovy, 
kaple zasvěcena sedmibolestné panně Marii, 
která byla v nadmořské výšce 700 m, postave-
na v roce 1898, a také památná lípa a naučná 
stezka sudslavický okruh. 

Josef Nuska, Petr Krejsa

místní výstava 
drobného zvířectva

3. 8. 2019
areál svazu chovatelů Mo Vimperk – zámek
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karel Weis

každý Vimperák zná ulici či sídliště karla 
Weise. Málokdo však tuší, kdo vlastně karel 
Weis byl. V letošním roce uplynulo 75 let od 
úmrtí tohoto českého skladatele, spisovatele, 
folkloristy a sběratele lidových písní. 

karel Weis se narodil 13. února 1862 v praze 
v rodině kováře. V jedenácti letech se měl stát 
učněm v továrně na mlýnské kameny, ale díky 
šťastné shodě okolností se této těžké práci 
vyhnul. Měl hudební talent i výborný sluch, 
a proto byl po přijímacích zkouškách přijat na 
pražskou konzervatoř. studoval nejprve hru 
na lesní roh, ale kvůli úrazu na schodech, při 
kterém ztratil dva přední zuby, později pře-
stoupil do houslové třídy antonína bennewit-
ze. základy hry na housle získal Weis během 
velmi krátké doby u svého přítele, pozdějšího 
houslového virtuosa Františka ondříčka, po-
sluchače vyššího ročníku houslového odděle-
ní. bennewitz Weise přijal do třetího ročníku 
konzervatoře, kde v dalších dvou letech své 
spolužáky dohonil. ačkoliv si svojí pílí získal 
uznání kantorů, byl na konci čtvrtého ročníku 
ředitelstvím konzervatoře ze studia vyloučen 
pro nedostatek nadání. pokračoval ale dále 
ve studiu na pražské varhanické škole, kde se 
dokonale připravil na muzikantské povolá-
ní. hrál na varhany, housle a klavír, naučil se 
i komponovat.

po absolutoriu varhanické školy v roce 1881 
se karel Weis stal varhaníkem v  pražském 
kostele sv. Štěpána a přijal i místo kapelníka 
a  sbormistra v Maiselově synagoze. tři roky 

působil jako houslista v  orchestru národní-
ho divadla a v  letech 1888–1904 doprovázel 
Františka ondříčka na uměleckých cestách. 
zastával při nich nejen klavírní korepetice, 
ale pomáhal ondříčkovi také jako jeho mana-
žer. V praze se nadále soukromě vzdělával ve 
skladbě u zdeňka Fibicha a v tomto období 
se kompoziční činnost stává hlavním zdrojem 
jeho obživy.

Jako skladatel na sebe Weis upozornil na 
sklonku studia, kdy poslal svých Devět písní na 
slova Vítězslava Hálka k posouzení Johannesu 
brahmsovi. brahms mu odpověděl povzbudi-
vým dopisem a  doporučil mu podat žádost 
o udělení státního stipendia pro umělce k mi-
nisterstvu kultu a vyučování do Vídně. stipen-
dium v částce 400 zlatých bylo Weisovi uděle-
no na základě výběru poroty, ve které mimo 
jiné zasedal i Johannes brahms. Weis byl po 
dvořákovi druhým českým skladatelem, který 
toto významné ocenění obdržel. Vzhledem 
k tomu, že písně byly napsány v německém 
jazyce a také vzhledem k Weisovu německy 
znějícímu jménu, se česká veřejnost domníva-
la, že se jedná o skladatele německého. ačkoliv 
se Weis ke své české národnosti přihlásil, byl 
jeho další umělecký osud nepříznivě pozna-
menán stigmatem odrodilce. skladby, jež mu 
získaly stipendium, byly později vydány pod 
názvem Večerní písně.

na přelomu 19. a 20. století Weis, který vy-
stupoval i pod pseudonymem celestin nožič-
ka, komponoval opery i operety, ale skládal 
také mnoho šlágrů, fantazií a  směsí příleži-
tostného charakteru, které byly s úspěchem 
vydávány u českých i německých nakladatelů. 
Ve dvacátých letech minulého století vytvořil 
původní hudbu Magdalena ke stejnojmenné-
mu filmu dle literární předlohy Josefa svato-
pluka Machara. 

nejdůležitější oblastí umělecké činnosti 
karla Weise se stala dramatická tvorba. Vý-
znamné opery Viola, Polský Žid, Blíženci a Le-
šetínský kovář byly uváděny na tuzemských 

i  zahraničních je-
vištích. Polský Žid 
měl v  roce 1921 
dokonce premié-
ru v  Metropolitní 
opeře v new Yorku, 
jako druhá opera 
českého skladatele 
po smetanově pro-
dané nevěstě. 

Ve dvacátých 
letech se vrátil ke 
sběratelské práci, 
kterou započal již na konci 19. století. způso-
bilo to setkání s písňovou kulturou šumavské-
ho stašska, třeboňska, blat, prácheňska, 
budějovicka, písecka, doudlebska a  dalších 
regionů. Výsledky své sběratelské práce sou-
středil v patnácti svazcích monumentálního 
díla Český jih a Šumava v (lidové) písni (praha 
1928–41), k vydání byl připraven i  šestnáctý 
svazek z doudlebska. každý z dílů je doplněn 
kresbami, fotografiemi, studiemi z národopi-
su, historie, dějin umění a jiných oborů. edice, 
kterou z větší části vydal vlastním nákladem, 
ho přivedla k úplnému finančnímu vyčerpání 
a později k vysokému zadlužení, třebaže na 
vydávání díla získal mnoho finančních podpor.

podle pamětníků měl Weis složitou povahu 
a podnikavého ducha. český šlechtic a novi-
nář zdeněk bořek-dohalský (na sklonku války 
popravený nacisty) o něm napsal do lidových 
novin: „bůh ví, proč tohoto člověka z gruntu 
českého pokládali za němce a nikdo nepřijde 
na to, proč jeho kdysi mohutnému kníru, který 
by byl slušel lešetínskému kováři, přisuzovali 
lidé vlastnosti tyrolské, když už se dávno vědě-
lo, že jméno Weis připadlo českému člověku.“ 
karel Weis zemřel 4. dubna 1944 a o sedm dní 
později byl pohřben na pražském hřbitově na 
Malvazinkách.

Muzejní spolek Vimperského panství
www.winterberg.cz

Budeme na šumavských stezkách 
znovu halucinovat vimperským bylinným vínem?

V loňském roce se dočkali fanoušci knih – 
legendární Šumavské bylinné víno vzkřísil 
ve svém románu kocovina šumavského léta 
Martin sichinger. teď se zdá, že se co nevidět 
dočkají i fanoušci outdoorového popíjení – si-
chingerův spolužák z vimperského gymnázia 
petr bublík se odhodlal k odvážnému kroku – 
sám si podomácku vyrobil 12 vzorků omam-
ného nápoje a spolu s dalšími neohroženými 
pijáky se je rozhodl otestovat na chalupě 

v nových hutích. 
Martin sichinger 
nemohl chybět 
a  zúčastnili se 
i  další Vimpe-
ráci – stanislav 
hrubec, Václav 
a růžena Váchovi 
a ladislav čepič-
ka se svou před-
náškou o  dokto-
rovi budínském.

k dispozici byly i historické lahve, ve kterých 
se až do roku 1993 ve vimperské Mykoproduk-
tě vyrábělo.

už při ochutnání vzorku číslo dva se ozýva-
ly výkřiky „toto je zázrak!“ a někteří přítomní 
prožili cestu časem do osmdesátých let – apří-
tomný historik ladislav čepička dokonce i do 
šedesátých.

Vzorek číslo dva byl nakonec slavnostně 
vyhlášen jako absolutní vítěz.

Jaký bude další osud tohoto fantastického 
nápoje není ovšem úplně jasné. patent na ná-
poj totiž vlastní firma kitl, která v Jablonci nad 
nisou vyrábí pod názvem Šumavské bylinné 
víno bohužel cosi, co s původním šumavským 
nemá příliš mnoho společného.

a tak se všichni přítomní jen smutné ohlédli 
za tím, co všechno jsme si z Vimperka nechali 
ukrást.

petře bublíku, musíš vyrábět pro nás!
držíme ti všichni palce!

Martin Sichinger
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Vimperští karatisté  
bodují doma i ve světě

V prázdninovém čísle VN přinášíme rozhovor se zástupci sportovního oddílu, o němž se ve Vimperku 
příliš neví. Možná proto, že se jedná o sport, který v Čechách nemá velkou tradici, možná proto, že má 
„pouhých“ 25 členů. Přesto však tito členové přivážejí do Vimperka cenné kovy nejen z národních, ale 
i mezinárodních soutěží. O radostech a bolestech karate jsme si povídali se zástupci vimperské „dojo“ 
Karatedo klubu Tsunami Prachatice. Šéfinstruktorem tohoto klubu a zároveň jeho předsedou je David 
Havlík (1970). David je trenér II. třídy a mezinárodní rozhodčí. Mezi jeho největší úspěchy v karate patří 
účast na MS v Tokiu v roce 2004 a dvojnásobné vítězství na mistrovství republiky. David, který je trené-
rem reprezentace klubu a působí převážně v Prachaticích, se rozhovoru nemohl zúčastnit. O činnosti 
klubu jsme si povídali s Mírou Hovorkou (vicemistr Evropy, 12 let), Honzou Kuthanem (A team, 13 let), 
Míšou Hovorkovou (A team, 14 let), zástupci B teamu Honzou Nguyenem (8 let), Šimonem Smažíkem 
(8 let), Evou Řezníkovou (11 let) a jejich trenérem Dušanem Říhou (trenér III. třídy, 55 let).

V posledních letech se vaše práce v od-
dílu karate stále více zúročuje a  sbíráte 
úspěch za úspěchem. Na co jste obzvláště 
pyšní?

dušan: závodní oddíl, který odstartoval 
příchodem Míry (hovorky – pozn. aut.), fun-
guje zhruba pět let. letos přivezl Míra ještě 
s lukášem appeltem stříbrnou medaili z mis-
trovství evropy v kadani. Vyhráli ji v kategorii 
kata team (kata = nacvičená posloupnost po-
hybů – pozn. aut.). Míra byl náš nejúspěšnější 
závodník, závodil ve všech kategoriích, což byl 
pro něj velký tlak. nechybělo mnoho a přivezl 
i medaili z kategorie kata jednotlivci. Míra má 
za sebou už hodně dalších úspěchů. předloni 
byl pátý na mistrovství světa v irsku. Jediný se 
žlutým páskem, ti koukali! bylo tam přes sto 
dětí a on se dostal na páté místo. Minulý rok 
byl v kategorii kumite team (kumite = zápas – 
pozn. aut.) třetí na mistrovství evropy v srbsku. 
cenné kovy přivezl i z Grand prix. Má ve sbírce 
i řadu medailí z národních soutěží. Je například 
dvojnásobný mistr čr (2016, 2017), pyšní se 
titulem Grandchampion čr (2018) a medaile 
sbírá i v národních pohárech. V příštím roce 
ho čeká, pokud obhájí republiku, mistrovství 
světa v Japonsku.

další výborní závodníci jsou lukáš appelt 
a honza kuthan, kteří taky závodí za „áčko“. 
oba vozí medaile z národních soutěží a lukáš 
byl s Mírou v kata teamu, který přivezl stříbro 
z  Me. honza se taky účastnil, ale protože je 

starší, nemohl být v týmu s nimi. ze závodnic 
je nejúspěšnější Míša hovorková, Mírova sest-
ra. Je taky závodnice a teamu. cvičí pouze dva 
a půl roku a troufne si na holky, které cvičí tře-
ba od pěti let. Jde hodně nahoru, teď přivezla 
dvě zlaté medaile z kraje.

Máme i  b team. to jsou spíš mladší děti, 
které jsou na začátku. Šimon a honza nguyen 
teď byli poprvé oba v krajském přeboru a oba 
přivezli medaile. eva cvičí teprve rok a už je 
abonentkou týmu b. teprve začíná, ale je už 
teď dobrá, protože se nebojí.

Co děti ke karate většinou přivádí? Při-
chází s představami, že budou jako Karate 
Kid?

dušan: občas některé děti přijdou s před-
stavami z  filmů. nedávno se mě jeden kluk 
při náboru ptal, kdy se budeme učit běhat po 
zdech (smích). ale ty děti z toho rychle vystřízli-
ví. hlavně závody je prověří, to se vrátí nohama 
na zem.

Míra: Mě přivedl ke karate spolužák, když 
jsem byl ve třetí třídě. on chodil na karate a já 
jsem si říkal, že by mě to mohlo zajímat. tak 
jsem přišel a už jsem cvičil.

honza k.: Já začal už ve čtyřech letech díky 
bráchovi. Jel jsem se s ním jednou rovnou ze 
školky podívat na nábor a hned mě to začalo 
bavit.

Jak je to s těmi pásky, co jaká barva zna-
mená?

Míra: pásky jsou bílý, žlutý, 
oranžový, zelený, dva fialové, 
tři hnědé a deset černých. Já 
mám teď druhý fialový.

dušan: k vyššímu pásku se 
člověk dostane skrz zkoušky. 
Jsou tam i nějaké čekací doby, 
nemůžete udělat třeba tři 
pásky za půl roku. na některý 
můžete čekat rok, na některý 
dva a  na některý až tři roky. 
ale ty děti to moc neřeší. pro 
ně je důležité, aby vyhrály. ale 
je fakt, že z hlediska psychiky 
je lepší, když jsou na vyšší 
úrovni. 

Míra: když jsem měl na Ms 
ještě žlutý pásek a  vyšel na 
mě kluk s černým páskem, tak 
jsem měl výhodu, že jsem byl 
ještě malý a nechápal jsem to. 
nebál jsem se, i když měl čer-
ný pásek. bral jsem to tak, že 

jestli nad ním vyhraju, budu fakt dobrý. když 
se člověk bojí, tak je to o hodně horší. bojí se 
útočit i jít do protiútoku. to znám, taky se mi 
někdy stává, že se někoho zaleknu. a to je pak 
dost těžké.

Bolí karate?
Míra: nejvíc trpí nosy a rty. a žebra. občas 

míváme vyražený dech. a někdy musí na zá-
vodech zasahovat i záchranáři.

Míša: My už máme doma s bráchou zaká-
záno trénovat, protože jsme si jednou rozbili 
nosy.

dušan: ale bolí to až po, protože při soutě-
žích hraje roli ten adrenalin. co se týče bez-
pečnosti, tak se v nějakém průzkumu karate 
umístilo jako třetí nejbezpečnější sport. takže 
nebezpečné to není.

V čem vidíte největší přínos karate?
dušan: karate je cesta. zdokonalujete se 

v něm celý život. ty děti tady vyrůstají. Mají 
dobrou partu, nikdo se nad nikoho nevyvy-
šuje. kdo by se chtěl povyšovat, dostane za 
uši. naše děti jsou ale fakt dobře vychovaný, 
ta psychika je u nich dobrá. a mají díky kara-
te pěkné postavy, srovnali jsme tu i nejedno 
ohnutý dítě.

Co musím udělat, abych u vás mohla za-
čít cvičit karate?

dušan: stačí přijít. My nábor neděláme, 
k nám může kdokoliv přijít tak nějak průběž-
ně. děti začínají tak v pěti, šesti letech. Můžou 
chodit cvičit i  rodiče, cvičíme všichni najed-
nou. každý cvičí podle toho, co mu tělo dovolí. 
karate je výborný strečink.

Kdo je pro vás v karate největší vzor?
honza n.: Míra.
Šimon: pan trenér. 
eva: Míša.
dušan: oni teď mají jako ikonu hlavně Míru. 

to se hned jezdí líp na závody, když se máte 
o koho opřít. ale na Míru je to velký tlak. Jsou 
od něj velká očekávání. ale on to všechno 
zvládá, je strašně disciplinovaný. proti němu se 
postaví o dva roky starší kluk a on to všechno 
ustojí. to opravdu klobouk dolů.

děkuji za rozhovor.
Adéla Jiříková
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Představujeme městského architekta
Vimperk zná svého městského architekta. Ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo 

9 uchazečů, zvítězil ing. arch. rené dlesk, ph.d. tato pozice je pro naše město novinkou, 
a proto bychom Vám rádi představili nejen pana architekta, ale i jeho plány a vnímání úlohy 
městského architekta ve Vimperku.

Pane architekte, můžete se představit?
ako sa obyvatelia Vimperku ľahko dozvedia, 

som slovák. narodil som sa kúsok od trenčína 
a na slovensku som žil približne do svojich 24 
rokov. do čr som sa na základe pracovnej po-
nuky presťahoval v r. 2006, teda hneď po ško-
le. časť svojho študentského života som strávil 
v rotterdame, časť toho pracovného v lipsku 
a v Miláne. spolu s architektkou tamarou ho-
rovou vediem malú architektonickú kanceláriu 
s  názvom rdth architekti. donedávna som 
tiež viedol jeden z troch ateliérov architekto-
nického navrhovania na medzinárodnej škole 
architektúry archip, ktorá sídli v  pražských 
holešoviciach.

Co je vlastně náplní práce městského ar-
chitekta? Má vůbec smysl pro Vimperk?

som presvedčený, že má a tiež že sa pred-
stavitelia mesta nemohli rozhodnúť lepšie, ako 
nájsť niekoho, kto im dokáže poradiť v oblas-
tiach, v ktorých sa až tak nevyznajú. či je dom 
pekný alebo nie, na to si prirodzene dokáže 
urobiť každý svoj osobný názor. problém začí-
na byť v tom, že navrhovanie stavieb, podobne 
ako starostlivosť o mesto, sú veľmi komplexné 
úlohy, do ktorých vstupuje množstvo faktorov, 
ktoré si neraz ako nezaujatí pozorovatelia neu-
vedomujeme. tie musia byť vo vzájomne vy-
váženom vzťahu, inak niečo prestane dobre 
fungovať a začne to byť zjavné i pre laika.

na začiatku mám ten pocit, že v  prípade 
Vimperku je tou zásadnou úlohou mesto 
a jeho urbanizované okolie chrániť. to v sebe 
nesie veľa pridružených úloh. V žiadnom prí-
pade tým však nechcem povedať, že by sa 
mesto nemalo rozvíjať. Mesto Vimperk má 
však veľmi jedinečnú morfológiu, ktorá sa 
v jeho špecifickom prírodnom prostredí roz-
víjala v priebehu storočí. do tohto cenného 
a špecifického prostredia by sa však nemalo 
zasahovať bez rozmyslu. keďže mesto nie je 
rozlohou veľké, už i menší počet necitlivých 
zásahov má potenciál výrazne poškodiť cel-
kový obraz mesta. to platí i pre časti mesta, 
ktoré ešte len vzniknú. z množstva miest v čr 
je možné sa poučiť na chybách, ktoré urobili 
v rozvojových oblastiach. neraz vznikali celé 
štvrte úplne bez charakteru, kde sa pri ich plá-
novaní nikto nezaujímal o kvality spoločného 
priestoru. „Škaredý“ dom dokážte zbúrať ale-
bo prestavať. bezmyšlienkovitým „krájaním“ 

územia na stavebné parcely môžete však zničiť 
ráz miesta na storočia dopredu. rozhodne ne-
vravím, že nestavať. dobre si však premyslime 
akým spôsobom. pokúsim sa prispieť k tomu, 
aby sa Vimperku podarilo takýmto chybám 
vyhnúť.

Předpokládám, že Vimperk zatím příliš 
neznáte. Můžete vidět věci s odstupem a ne-
zaujatě. Jak na Vás Vimperk působí?

Je mi jasné, že v tejto veci sa bude môj názor 
formovať asi najdynamickejšie. Moje prvé po-
city paradoxne nesúvisia s fyzickou podobou 
mesta. zdá sa mi, že ľudia, ktorí vo Vimperku 
žijú a pôsobia, majú svoje mesto radi, majú oň 
záujem a snažia sa ho zveľaďovať. prekvapilo 
ma, že i napriek skutočnosti, že prevažná časť 
obyvateľstva dochádza za prácou mimo Vim-
perk, zostáva mesto ráno či v strede dňa živé, 
že sa v ňom ľudia cez deň zdržiavajú. to bolo 
pre mňa skvelé zistenie. nie je to pre mestá 
tejto veľkosti samozrejmosťou.

Budou součástí Vaší práce i  konzultace 
pro soukromé investory? Nebo spolupracu-
jete výhradně na projektech města?

súkromné investície, či už väčších firiem, tak 
aj individuálnych stavebníkov, sú pre zdravý 
rozvoj mesta prinajmenšom rovnako dôležité 
ako investície verejné. obe zložky by mali byť 
v rozvoji mesta nielen rovnomerne zastúpe-
né, ale predovšetkým vo vzájomnej symbióze. 
podobným spôsobom by mala byť štruktúro-
vaná i moja práca. tá bude primárne zame-

raná na akýsi verejný prospech. i  investície 
drobných súkromných stavebníkov môžu pri 
dodržaní niektorých zásad znamenať skvalit-
nenie spoločného verejného priestoru, ktorý 
zdieľajú s ostatnými susedmi. naši predkovia 
dokázali tieto hodnoty spoločného budovať 
intuitívne. dnes ľudia akoby zabudli na to, že 
priestor, ktorý sa nachádza pred hranicou ich 
pozemkov, je v priamom vzťahu ku kvalite ich 
vlastného bývania či medziľudských vzťahov. 
pomaly si tieto hodnoty začíname opäť uve-
domovať a snažíme sa ich rozvíjať, systematic-
ky napríklad územným plánovaním alebo do 
istej miery i zavádzaním inštitútu mestského 
architekta. 

Z  vaší dosavadní kariéry je patrné, že 
máte pracovní zkušenosti se zahraničními 
architektonickými kancelářemi. Je práce 
v zahraničních ateliérech a pro zahraniční 
investory odlišná? Chtěl byste něco přenést 
i do české praxe?

Moje pôsobenie v  zahraničí sa vyznaču-
je ani nie tak početnosťou projektov, ako 
ich trvaním. napríklad pri práci na jedinom 
projekte, konkrétne projekte univerzitného 
areálu lipskej univerzity, som strávil takmer 
3 roky. spolupráca s kolegami v Miláne a lon-
dýne v rámci združenia pura síce trvala dlh-
šie a  bola projektovo pestrejšia, bola však 
viac spontánna a neraz veľmi improvizovaná. 
tým chcem povedať, že si netrúfam stavať sa 
do polohy znalca medzinárodných pomerov, 
hoc sa aspoň do istej miery snažím udržiavať 
si prehľad, cestovať, alebo tým, čo sa deje v za-
hraničí, sa nechať inšpirovať.

prístupy a polohy architektúry sú však tak 
nesmierne rôznorodé, že len ťažko je možné 
hľadať paralely, ktoré by boli charakteristické 
pre ten ktorý štát. určité jednotné témy sa 
napríklad v európskom kontexte týkajú krajín 
bývalého sovietskeho bloku a iné krajín „vy-
spelejšieho západu“. základný rozdiel vnímam 
v  tom, či je architektúra považovaná za nie 
vždy potrebnú pridanú hodnotu či prepych, 
alebo za prirodzenú súčasť stavebnej kultúry 
a starostlivosti o prostredie okolo nás.

čím dlhšie však žijem v  českej republike, 
tým viac objavujem kvalitnú prácu českých 
kolegov a rád sa ňou nechávam ovplyvňovať. 
V tejto krajine sa i napriek nie zrovna ideálnym 
finančným podmienkam rozhodlo zotrvať 
a svoju energiu do kultivácie svojho prostredia 
investovať počet veľmi dobrých architektov. 
to sú tí ľudia, ktorých si musíme viac všímať 
a  začať ich aktívnejšie zapájať do kultivácie 
českých miest.

Jaké budou Vaše první kroky ve funkci?
V prvom rade sa musím zoznámiť s mestom 

(v najrôznejších polohách významu tohto slo-
va), tak aj podrobnejšie so súčasnými strate-
gickým dokumentmi týkajúcimi sa jeho rozvo-
ja. to bude chvíľu trvať. od prvých dní by som 
mal byť však mestu a jeho občanom k dispo-
zícii ohľadne poskytovania mojich profesných 
odporúčaní.  Děkuji za rozhovor, Petr Samek

redakčně nezkrácenou 
verzi rozhovoru nelez-
nete na stránkách města 
www.vimperk.cz

Ing. arch. rené Dlesk, Ph.D.
narodil se v ilavě na slovensku. studium 

architektury dokončil v roce 2006 na Fa stu 
v bratislavě. V době studia byl na pracovní 
stáži v rotterdamu v kanceláři eea (erick van 
egeraat associated architects), po škole za-
čal pracovat v pobočce eea v praze. V letech 
2008–2009 pracoval na projektu univerzit-
ního kampusu v  lipsku, od roku 2010 do 
roku 2016 vedl pražskou pobočku sdružení 

spolupracujících kanceláří p-u-r-a, které 
sdružovalo ateliéry v Miláně, londýně a pra-
ze. V roce 2017 dokončil doktorát na Fastu 
v bratislavě a založil architektonickou kan-
celář rdth architekti. V  letech 2017–2019 
vedl ateliér architektonického navrhování 
na pražské mezinárodní škole architektury 
archip. Žije v praze, je mu 37 let, je ženatý 
a má dceru rebeku.
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

květuše probstová,

Marie pokorná,

zdeněk blažek,

Jiřina Vojtová,

Marie rynešová,

Václav Vácha,

Marta němcová,

anna kolářová,

charlota pahorecká,

zdeňka Jandová,

petr doktor.

BLAHOPřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v červnu  2019

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

Jana Czerwenková, matrikářka

akce Mo stp Vimperk
červenec – táborák s klubem seniorů spoje-

ný s opékáním buřtů a harmonikou. protože se 
změnil vedoucí v kiosku na hřišti, bude termín 
akce upřesněn ve vývěsní skříňce u knihovny.

srpen – turnaj tří měst v  bowlingu (Vim-
perk, prachatice a Volary), který se koná 15. 8. 
od 15 hodin v bowling baru ve zlaté hvězdě. 
přijďte podpořit naše družstvo.

23. 7. zájezd na divadelní představení lu-
cerna do týna nad Vltavou, otáčivé hlediště. 
odjezd z aut. nádraží v 19:30 hodin.

22. 8. se koná zájezd na výstavu květin do 
čimelic.

30. 8. – 11. 9. rekondiční pobyt v alba adria-
tica itálie.

Za výbor 
V. Zwettlerová

Cesta do středočeského kraje
spolek zlatá stezka uspořádal dne 8. 6. 2019 

výlet za zajímavostmi do středočeského kraje. 
počasí výletníkům přálo. 

první zastavení bylo na tak v poslední době 
komentovaném čapím hnízdě. při hodinové 
prohlídce průvodkyně hovořila o historii, vý-
stavbě, využití a  provedla hosty po naučné 
stezce a  expozicemi hospodářských i  volně 
žijících zvířat v  malé zoo, kde našla útočiš-
tě nejen hendikepovaná zvířata ze širokého 
okolí, ale třeba i vydra, liška, divočák, klokani, 
opice i zvědavé surikaty. Vysvětlila, proč název 
čapí hnízdo – od roku 1926 sídlí na pivovar-
ském komíně čápi. i v letošním roce je tam čapí 
rodinka. 

druhé zastavení bylo v  českém Šternber-
ku, kde byla hlavním zájmem návštěva hradu. 

samozřejmě že jsme nezapomněli ani na vý-
borný oběd v restauraci pod hradem a pak již 
prohlídka.

na skalnatém břehu nad řekou sázavou sto-
jí hrad již od roku 1241. průvodkyně hovořila 
nejen o hradu a majitelích, ale také o tom, že 
v roce 1949, kdy byl hrad vyvlastněn, se tehdej-
šímu majiteli podařilo působit na hradě jako 
kastelán, a tím zachránit jeho inventář. 

z nádvoří byl přenádherný výhled do kraje 
a údolí, kde na řece sázavě pluly kajaky a lo-
dičky s vodáky. 

Výletníci opět poznali další místa naší krás-
né země. Je toho stále mnoho k vidění a po-
znávání. 

díky za krásný den.
M. Kočnarová

Sociální pohoda, o. p. s. v roce 2019
sociální pohoda o. p. s. poskytuje i v roce 

2019 osobám s  mentálním, tělesným, smy-
slovým či  kombinovaným postižením péči 
a  podporu v  rozvoji jejich nezávislosti a  sa-
mostatnosti.

Více než 70 profesionálů aktuálně pečuje 
o  více než 82 klientů v  zařízení umístěném 
v šumavské horské obci Javorník, v prostředí 
s výjimečně kvalitními přírodními a klimatic-
kými podmínkami.

hlavním cílem domova je vytvářet uživa-

telům takové podmínky, aby mohli svůj ži-
vot prožívat aktivně, svobodně a především 
důstojně. domov pro osoby se zdravotním 
postižením nabízí pobytovou sociální službu 
výhradně osobám s  mentálním postižením, 
případně s přidruženými kombinovanými va-
dami.

činnost organizace sociální pohoda, o. p. s. 
je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Eliška  Vachelová

  MO STP Vimperk
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Sport očima jaroslava Pomezného
•	 1. a 2. června hostil churáňovský areál na 
zadově 4. závod českého poháru horských kol 
seriálu strabag Mtb cup 2019 cross-coun-
trY – Xco. na start závodu se postavilo více 
jak 680 cyklistů z české republiky a zahrani-
čí. V sobotu byly na pořadu závody dětských 
a žákovských kategorií, mužů kategorie expert 
a Masters. V neděli změřili své síly kadeti, juni-
oři, ženy a muži elita. závodům přálo i pěkné 
počasí, a tak diváci viděli na tratích dlouhých 
3.200–4.250 metrů vedoucích náročným šu-
mavským terénem, které připravili pořada-
telé z vimperského bike klubu a zadovského 
lyžařského areálu, zajímavé boje mezi český-
mi a zahraničními bikery. V prestižní kategorii 
muži elita zvítězil americký závodník keegan 
swenson, usa cycling, před loňským vítězem 
Janem Škarnitzlem, Mital Mercedes-benz pra-
ha a odchovancem vimperského bike klubu 
Janem Vastlem, startujícím za superiol Xc 
team. V kategorii žen elita se z vítězství rado-
vala chávez campuzano z mexického natio-
nal teamu. stříbro brala Jitka čábelická, Gapp 
systém – cabltech Mtb racing tear, bronz pa-
tří Janě czeczinkarové, Mitas Mercedes-benz 
praha trek. 

Úspěšní byli také bikeři vimperského týmu 

české spořitelny specialized Junior Mtb team. 
Jaroslav Vondráček zvítězil v kategorii expert 
a adam Formánek skončil třetí. V ženách ka-
tegorie u23 vybojovala tereza sásková druhé 
místo. Vedlo se i juniorům, oskar Marek skončil 
druhý a Jan sáska třetí. dobré výsledky vim-
perských bikerů doplnili kadet antonín honsa 
a žákyně emma Mánková.

•	 Vimperským cyklistům z týmu české spoři-
telny Mtb specialized Junior Mtb team a bike 
klubu se dařilo i  ve 4. závodě letošního Šu-
mavského poháru horských kol přeboru Jiho-
českého kraj kategorie Xco, který se konal 9. 
června v prachaticích. emma Mánková zvítězi-
la v kategorii mladších žákyň. david chalupný 
ve starších žácích a kadet Matyáš Vondráček 
skončili ve svých kategoriích na druhém mís-
tě.  anna Jedličková z  bike klubu v  kategorii 
potěr dívky brala stříbro a Jan Jedlička v Muži 
hobby bronz.

•	 Finálový závod Šumavského poháru Mtb 
2019, který se koná 13. července na zadově, 
bude ve znamení připomínky 25. výročí za-
ložení pořádajícího bike klubu Vimperk a 20. 
výročí konání sport campu na zadově. sou-

částí závodu je i vyhlášení celkových výsledků 
Šumavského poháru Mtb 2019.

•	 novinkou letošní letní sportovní sezóny, 
kterou připravil milovníkům kolečkových lyží 
vimperský Fischer ski klub Šumava, je závod 
seriálu skiroll classic, který se koná na Šumavě 
13. a 14. července. V sobotu 13. 7. čeká lyžaře 
náročná trasa dlouhá 10,5 km vedoucí z rejšte-
na přes svojše s cílem na horské kvildě u ho-
telu rankl. V neděli potom absolvují závodníci 
profilově mírnější, ale delší výjezd podél tep-
lé Vltavy z horní Vltavice přes borovou ladu 
v délce 22,5 km s cílem opět u hotelu rankl na 
horské kvildě. start závodu je v sobotu ve 12 
a v neděli v 10:30 hodin.

•	 V plném proudu jsou přípravy 22. ročníku 
Šumavského maratonu horských kol seriálu 
české spořitelny „kolo pro život“, který v sobo-
tu 27. července na zadově pořádá Fischer ski 
klub Šumava Vimperk. bikery čekají technické 
tratě v délce 54,29 a 12 km vedoucí šumavskou 
přírodou. součástí jsou i dětské závody. cent-
rem dění bude churáňovský lyžařský stadion. 
stojí za zmínku, že závod je mezi cyklisty velmi 
oblíben, svědčí o tom i počet účastníků v loň-
ském roce, který dosáhl šestnácti stovek.

Jaroslav Pomezný

Kynologické aktivity
V měsíci březnu vyjeli někteří naši členové 

poměřit své síly na závod pořádaný kk stra-
konice. i přes nepříznivé počasí se v kategorii 
zzo umístila Jaroslava lukešová s fenou bor-
der kolie Fly na 2. místě, na 4. místě pak Magda 
Voldřichová s německým ovčákem Yukem. 

netradiční závod „hon na velikonočního za-
jíčka“ potěšil především naši mužskou základ-
nu, jelikož si při něm mohli pánové vyzkoušet 
své vlastnoručně pletené pomlázky na závod-
nicích. nebyla ušetřena ani výcvikářka Magda, 
která si pro nás i  naše „chlupáče“ připravila 
trať plnou průlezů a přeskoků či neobvyklou 
poslušnost spojenou se zručností. donést do 
cíle vajíčko na lžíci v ústech se stalo opravdo-
vým oříškem. na všechny odvážlivce čekala 
odměna v podobě medailí s diplomem i něco 
dobrého na zub. 

ukázky výcviku při příležitosti dne dětí, 

konané na Vodníku, přiblížily naši práci nejen 
dětem, ale i  jejich rodičům. pro návštěvníky 
předváděli němečtí ovčáci Magdy Voldřicho-
vé a tomáše reindla hezkou poslušnost pro-
loženou chtivou obranou nebo pro zpestření 
veselé psí triky. Možnost navléci si figurantský 
rukáv a  pocítit zákus ovčáka využil nejeden 
odvážlivec. nenechaly se zahanbit ani ženy. 
díky terezce Vacíkové s šiperkou a Jaroslavě 
lukešové s border kolií si děti zkusily vedení 
pejska přes agility dráhu. hlavní poděkování 
však patří našim čtyřnohým svěřencům, kteří 
pro nás s láskou a oddaností dokázali pracovat 
dvě a půl hodiny. například trénink agility pro 
pokročilé trvá obvykle ve třech bězích okolo 
deseti minut. s poslušností ve sportovní kyno-
logii je to obdobné.

Již tradičně pořádáme každým rokem „Jarní 
závod“, tentokráte se konal 19. května. Jedna 

z kategorií byla vypsána dle zkoušky zpu s, 
kterou má v naší republice složeno jen pár ky-
nologů. prolíná se v ní práce psa záchranáře, 
obranáře, stopaře i agiliťáka. letos poprvé byly 
kladeny cizí stopy. díky skvělému vypracování 
si zasloužily ohodnocení 95 body. celkově se 
v této kategorii na prvním místě umístila Jaro-
slava lukešová s Fly, třetí a čtvrté obsadila Ma-
gda Voldřichová s čaky a Yukem. V kategorii 
zop na prvenství dosáhla Vlaďka levá s Moo-
nem ze strakonic. bronz obsadil tomáš reindl 
s ritou, stříbrná příčka patřila Michaele Foster 
s aryou. díky všem sponzorům, a především 
městu Vimperk, si závodníci odnesli věcné 
ceny, poháry, medaile, ale i psí dobroty. závod 
byl provázen skoro letním počasím, lahodný-
mi koláčky a přátelským závodním duchem.

cvičiště je otevřené pro všechny zájemce 
každou neděli od devíti hodin. informace na 
tel. 723 940 941.

Za Kynologický klub Vimperk
Jaroslava Lukešová
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• autoškola Michaela kunešová, www.au- 
toskola-michaela.cz, přihlašujte se na 
777 987 696

• Městys strážný nabízí k  dlouhodobému 
pronájmu nově zrekonstruovaný ob-
jekt s  restaurací a  12 pokoji v  krásném 

prostředí Šumavy, 5 km od německých 
hranic. kompletní podmínky pronájmu jsou  
k dispozici na webu – http://www.strazny.
cz. 

• policie české republiky, územní odbor 
krajského ředitelství policie Jihočeského 

kraje prachatice přijímá i nadále nové poli-
cisty do služebního poměru. nástupní plat 
24.220 kč, po roce pak 29.540 kč, náborový 
příspěvek  75.000 kč. Veškeré informace pro 
zájemce u územního odboru křp Jčk pra-
chatice, personalista stanislava Vachtfei-
dlová. tel. 974 236 400, e-mail: stanislava.
vachtfeidlova@pcr.cz

řádková inzerce
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Krajský přebor jednotlivkyň ve sg žen 

tJ spartak Mas sezimovo Ústí z. s. pořá-
dala z  pověření čGF – ksk Jihočeské kraje 

a kraje Vysočina „krajský přebor jednotlivkyň 
ve sportovní gymnastice žen“. Ve sportovní 
hale Gymnázia pierra de coubertina v táboře 
bojovalo o titul přeborníka kraje a o postup 
na mistrovství republiky sto deset děvčat. 
V pěti soutěžních kategoriích bylo zařazeno 
také patnáct vimperských gymnastek. Výko-
ny všech soutěžících byly velice vyrovnané 
a  o  konečném pořadí rozhodovaly mnohdy 
jen desetinky bodů. nejblíže k medaili měla 
anna kotrlíková, které bronz unikl o pouhých 
0,367 b. i když děvčata nepřivezla tentokrát do 
Vimperka žádný titul přeborníka, nemusí je to 
mrzet. Všechna zacvičila moc pěkně a hodně 
se v průběhu jarní sezóny, k radosti svých tre-
nérek, zlepšila. 

Jarní sezóna je ukončena a  nezbývá než 
poděkovat děvčatům za dobrou reprezen-
taci gymnastiky ve Vimperku, trenérkám za 

vynikající, náročnou práci, rodičům za po-
moc a podporu, bez kterých by naše snažení 
bylo neúplné, vedení tJ Šumavan Vimperk 
z. s. a radě města Vimperk za vytváření co nej- 
lepších podmínek pro rozvoj krásného a ná-
ročného sportu, jakým gymnastika bezesporu 
je. 

Výsledky z krajského přeboru:
Vs 0a – 21. anastázie klasová, 22. lucie Gu-

baniová, 23. lucie kotrlíková, 
24. Michaela hermanová
Vs 0b – 7. ester kohoutová, 8. eliška čtvrtní-

ková, 9. terezie Šťastná
Vs 1b – 4. anna kotrlíková, 6. Viktorie ollé, 

9. tereza hadová, 12. tereza Venclíková
Vs 4c – 7. ester ollé, 8. lucie hermanová
Vs 5c – 8. daniela Vašicová, 9. tereza Šimeč-

ková
 Marie Kotlíková

předsedkyně oddílu SG 
TJ Šumavan z. s. Vimperk 

Poděkování
dne 28. 5. 2019 proběhla v sále Měks Vimperk beseda s mistrem extraligy 2018/2019 

a reprezentantem čr na mistrovství světa na slovensku Šimonem hrubcem. 
zaplněný sál byl důkazem toho, že zájem o povídání s odchovancem vimperského 

hokeje byl opravdu velký. z vyprávění, vzpomínání a z následných vznesených dotazů 
byla cítit příjemná, dalo by se říci domácí, atmosféra. bylo až dojemné vyslechnout, že 
velkou oporou při jeho postupu byla především rodina. podepisování dresů, fotografií 
a jiných předmětů trvalo více než hodinu. i zde se projevila Šimonova trpělivost a výdrž. 

Šimonovi přejeme především zdraví, skvělou formu a velký kus štěstí k tomu, aby ob-
stál i v dalších životních a sportovních výzvách. 

Velké poděkování patří i všem, kteří se podíleli na bleskurychlé organizaci a zajištění 
podmínek pro uspořádání této akce, a to především městu Vimperk v čele s paní starost-
kou ing. Jaroslavou Martanovou, pracovníkům Měks Vimperk a moderátorovi V. klímovi. 

Vedení HC Vimperk 

veselý gymnastický víceboj – 5. 6. 2019
pomalu se blíží konec školního roku a s ním 

i  ukončení činnosti kroužků ddM Vimperk. 
děti z  kroužků sportovní gymnastiky Marie 
kotlíkové, heleny roblové a kateřiny Vrábe-
lové se s  tělocvičnou rozloučily soutěží na-
zvanou „Veselý gymnastický víceboj“. soutěž 
pořádá ddM Vimperk ve spolupráci s oddílem 
sG tJ Šumavan Vimperk z. s. 

cílem celého závodu není zjistit, kdo je 
nejlepším gymnastou nebo gymnastkou na 
světě, ale dát možnost a  příležitost v  klidu 
a pohodě si zacvičit všem, které cvičení baví, 
a to sobě i druhým pro radost. soutěžilo se ve 
dvojboji prostná/přeskok.

nadšené a uznalé publikum vytvořilo veli-
ce příjemnou atmosféru. bouřlivým potleskem 
ocenilo výkon každého závodníka. Všichni 
soutěžící od předškolního věku až do 9. třídy 
zacvičili moc pěkně, až se mnohdy i samotné 
trenérky divily, co všechno děti dokážou. zá-
vod se vydařil a byl příjemnou tečkou za celo-
roční činností kroužků.

Výsledky:
MŠ – 1. aneta hubáčková
1. tř. – 1. zuzana uhlířová
2. tř. – 1. liliana zemanová
6. tř. – 1. alice podskalská
6.–7. tř. – chlapci – 1. teodor Vašica, 2. Václav 

havlíček

8.–9. tř. – 1. natálie Šobrová, 2. Veronika čer-
ná, 3. Jana brejchová, barbora pojarová

Vs 0a – 1. lucie Gubániová, 2. kateřina Fis-
cherová, 3. natálie Malá

Vs 0a – 1. ester kohoutová, 2. eliška čtvrtní-
ková, 3. rozárka szabová

Vs 0b – 1. lucie zdeňková, 2. terezie Šťastná
Vs 1b – 1. kristýna niedobová, 2. Šárka Vác-

lavíková

Vs 4c – 1. sára pulcová
Vs 5c – 1. Jitka pelešková, 2. adéla pištěko-

vá, 3. tereza hojdekrová
Vs 6c – 1. barbora zdeňková, 2. linda piště-

ková, 3. daniela Vašicová
Všem členům kroužků sG děkujeme za 

celoroční práci, přejeme úspěšné zakončení 
školního roku, pěkné prázdniny a  těšíme se 
na setkání v tělocvičně zase po skončení léta.

M. Kotlíková, H. Roblová, K. Vrábelová
trenérky kroužků SG DDM Vimperk
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Uzávěrka 
dalšího čísla bude:

16. srpna 2019

v 15.00 hodin

Ryju Rád
Mini bagr Komatsu

Výkop, bourání,

odvoz a uložení

Tel.: +420 603 578 032

www.rejpal.expert

Autoškola Michaela Kunešová

www.autoskola-Michaela.cz
777 987 696
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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

  

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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Oslavy povýšení 
Vimperka na město

31. 8. 2019 | 14:00 – 22:00 | náměstí Svobody
 14.00 zahájení + salva Berit
 15.00 Trojjediná lapálie aneb souboj dobra, zla a skutečnosti
   divadelní představení
 16.00 salva Berit
 17.00 Jak se ve Vimperku (ne)natočil velkofi lm... 
   divadelní představení
 18.00 slavnostní salva Berit 
 18.15 Koncert Narttu
 20.00 Koncert Gipsy.cz
 21.30 oživlý orloj vimperský

Po celý den řemeslný trh starých šumavských řemesel s tvořivými dílnami. 
V průběhu odpoledne se na trhu budete moci zapojit do scének odpustkář, 
katovina, inkvizice a mastičkář.

Vstupné: 
dospělí – 100 Kč, děti – 50 Kč


