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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.
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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

 10 říjen
2019

glosa 
městského 
architekta

rozhovor 
s monikou   
ze šumavy  
na nohou10 21

Parkoviště  
v ulici 
Podzámčí 

3

Pozvánka k podzimnímu úklidu 
města

možnost pomoci udělat naše město 
krásnější a čistější mají všichni vimperáci 
19. října od 9 hodin. tentokrát se bude-
me soustředit převážně na sídliště míru 
a  lokalitu kolem supermarketu Penny. 
více na str. 3.

ZUŠ slaví
základní umělecká škola vimperk slaví 

70 let od svého založení. oslavy tohoto 
významného jubilea instituce, která vy-
pěstovala lásku k hudbě, tanci, divadlu 
a výtvarnému umění již u několika gene-
rací nejen vimperáků, proběhnou v so-
botu 12. října. od 10 do 14 hodin budou 
pro veřejnost otevřeny dveře zuš v neru-
dově ulici. od 16 hodin se představí žáci 
a  jejich učitelé v  sále měks. slavnostní 
den zakončí společenský večer pro zvané 
v hotelu zlatá hvězda. 

Zastupitelstvo
První podzimní zasedání vimper-

ského zastupitelstva proběhne 23. 9.  
od 15:30 v sále MěKS.

Podzimní zamyšlení
vážení čtenáři vimperských novin, říjen je 

měsícem, kdy přichází podzim. zahrady, lesy, 
stromy i louky jsou plné krásných barev. Přes-
tože podzim přichází každoročně, mnozí z nás 
se zastaví a obdivují nádherné scenérie příro-
dy vymalované tím nejdokonalejším malířem, 
přírodou. ze zahrad sklízíme úrodu, o kterou 
jsme se od jara starali, pomalu připravujeme 
záhony a květiny k zimnímu spánku. Podzim je 
pro mne nejhezčím ročním obdobím, jednak 
díky své barevnosti, ale také pestrosti darů pří-
rody. dříve se také podzim používal jako výraz 
pro období života v seniorském věku. nevím, 
zda proto či náhodou je první říjen mezinárod-
ním dnem seniorů. v příměru lze říct, že lidé, 
kteří dlouhá léta pracovali a překročili pomysl-
nou hranici šedesátky odcházejí na zasloužený 
odpočinek, aby si mohli, pokud zdraví dovo-
lí, užívat plodů své píle. v  porovnání života 
dnešních seniorů s  generací našich babiček 
a prababiček je zde patrný rozdíl. dnešní se-
nioři jsou velmi aktivní. v našem městě máme 
dva spolky, senior klub a svaz tělesně posti-
žených, které sdružují seniory nejen z našeho 
města, ale i ostatních obcí. oba pořádají různé 
akce a přesto, že mnozí z nich jsou členy obou 
spolků, dokážou si vždy najít a vybrat takové, 
při kterých si odpočinou, pobaví se či si ak-

tivně zasportují. Je radost vidět při různých 
příležitostech, na které jsme zváni, jejich spo-
kojené tváře. září z nich radost ze života, i přes 
některé zdravotní komplikace, který život při-
náší. radost ze společných setkání a denních 
drobných radostí, které my mnohdy v denním 
shonu přehlédneme. naše město vždy podpo-
rovalo a nadále podporuje aktivity obou těch-
to spolků, protože je to správné a životně dů-
ležité. nejen proto, že svou prací a obětavostí 
velmi výrazně přispěli k tomu, co máme a jak 
se máme, ale proto, že je to z lidského hledis-
ka nenahraditelné. naše chování k seniorům 
je vzorem pro naše děti, vzorem, jak se budou 
ony chovat k nám. naše chování k seniorům 
je obrazem naší morálky a úcty k lidem, kteří 
už nevytváří materiální hodnoty, ale oboha-
cují nás o životní zkušenosti, živé vzpomínky 
na události, které ovlivnily náš život. tito lidé 
nejvíce ocení lidské slovo a lidské teplo, které 
je pro ně důležité. nikdy nešetřeme časem pro 
naše seniory z důvodu „nemám čas“. vážení 
senioři, za město vimperk vám přeji krásný 
podzim života plný aktivit a drobných radostí 
se svými blízkými a přáteli!

S úctou 
Jaroslava Martanová

starostka 

Nejdůležitější stavba letošního roku ve městě se blíží ke konci
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týden hokeje – nábor nových hokejistů a hokejistek zažít vimperk jinak

skládání slibu nového zastupitele ing. martina Paštiky Jezdec na koni na záklopovém stropě na zámku – více na str. 17

trabantem tam a zase zpátky s danem Přibáněm

dopoledne s první pomocí – více na str. 18

výstava vítězných prací soutěže „máme rádi zvířata“ – více na str. 5

vimperské mažoretky jsou opět mistryněmi světa  – více na str. 10

Foto na stránce autoři článků a adéla Jiříková, Petře čenovská, tomáš Jiřička, zdeněk Přibyl a michal škopek
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Veřejné projednání aktualizace 
projektu regenerace veřejných prostranství na sídlišti ve vimperku

ve středu 28. srpna 2019 se uskutečnilo 
v městském kulturním středisku veřejné pro-
jednání aktualizace Projektu regenerace veřej-
ných prostranství na sídlišti míru ve vimperku. 
občanům byl představen návrh aktualizace 
původního projektu regenerace sídliště ve-

řejných prostranství z  roku 2016 
zpracovaný ateliérem kročák.

akci zahájila paní starostka. Poté 
předala slovo zpracovateli aktuali-
zace ing. arch. Jaromíru kročákovi, 
který se svými kolegy projekt po-
drobně představil. Pozornost byla 
věnována jak posouzení současné-
ho stavu sídliště, tak jeho budoucí 
podobě z pohledu veřejného pro-
stranství na sídlišti. hlavním cílem 
aktualizace projektu regenerace je 
vytvořit příjemné místo pro život 
reflektující potřeby občanů dané 
lokality. studie řeší problematiku 

nedostatku parkovacích míst, bezbariérovost 
pohybu na sídlišti, legalizaci vyšlapaných ste-
zek, zastaralý a chybějící mobiliář na sídlišti, 
koncept herních prvků pro děti. nově se stu-
die zabývá podrobným návrhem řešení zeleně 
v celé lokalitě. obrázek o navrhovaných úpra-

vách si posluchači mohli udělat z prezentova-
ných motivačních nákresů.

v  rámci prezentace byla připomenuta i 1. 
etapa, kterou byla zahájena regenerace sídli-
ště v ul. mírová (zvýšení kapacity parkovacích 
míst) v roce 2018. Prezentace byla doplněna 
velkoformátovými situačními výkresy, nad 
kterými přítomní v závěru akce živě diskutovali 
s architekty i se zástupci vedení města.

Po tomto veřejném projednání bude ak-
tualizovaný projekt předložen zastupitelům 
k  projednání. Bude-li aktualizace projektu 
regenerace veřejných prostranství schválena, 
může město požádat o dotaci na spolufinan-
cování realizace 2. a 3. etapy regenerace (pěší 
komunikace s ohledem na bezbariérovost ve 
východní části sídliště – od minimarketu k mš 
mírová; ul. luční – navýšení kapacity parkova-
cích stání). vyhlášení dotační výzvy je pláno-
váno na podzim 2019.

odbor rozvoje

Parkoviště v ulici podzámčí
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 byla ve třetím zářijovém 
týdnu zahájena očekávaná stavební akce v uli-
ci Podzámčí. Jedná se o vybudování 29 kol-
mých parkovacích stání a jednoho podélného 
parkovacího stání pro osobní automobily. sou-
částí budou i 2 parkovací místa pro osoby ztP. 
v rámci stavby budou vybudovány i 2 chod-
níky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu, který 
propojí blízké parkovací místo pro osoby ztP 
s tímto vstupem, a druhý, který bude spojovat 
stávající pěší trasy z centra města zámeckou 
alejí se zadním vstupem do kulturního areá-
lu. součástí stavby bude také nové oplocení, 
nové veřejné osvětlení a nové schodiště, které 

bude navazovat na bran-
ku u  zadního vstupu do 
areálu. v neposlední řadě 
proběhne výsadba osmi 
stromů.

v  rámci zadávacího ří-
zení byla úspěšná společ-
nost vkB stavby s. r. o.

Předpokládaná cena 
díla je 3.257.595 kč včet-
ně dPh. stavba se nám 
přehoupne i  do příštího 
roku. v letošním roce jsou 
možné práce v rozsahu do 
800.000 kč a příští rok budou v rozpočtu vy-
členěny finanční prostředky pro zbytek díla. 
mezní termín stavby směřujeme tak, aby bylo 

vše hotovo do oblíbeného majálesu, který 
proběhne koncem května.

Zdeněk Kuncl

podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko
v  souladu s  aktivitami národní sítě zdra-

vých měst čr, které je naše město členem, 
a na základě zmapování problematických částí 
vimperka z pohledu úklidu připravilo město 
vimperk další úklidovou akci, tentokrát na 
sídlišti míru. každá vytipovaná lokalita, kterou 
naleznete v tabulce níže, bude mít opět svého 
patrona z řad zastupitelů. Pojďte s námi zno-
vu okolí vašich domů, hřišť, zahrádek a garáží 
vysbírat od odpadků, shrabat či zamést. akce 
se bude konat 19. října od 9:00 a úklid se bude 
týkat, jak je z výše uvedeného patrné, sídliště 
míru a jeho bezprostředně přiléhajících lokalit. 
stejně jako na jaře potřebujeme dobrovolníky 
z řad veřejnosti, kteří obětují sobotní dopole-
dne sice ne obzvlášť příjemné práci, nicméně 
záslužné ano. z koho jiného si mají brát pří-

klad naše děti, když ne z nás rodičů a prarodi-
čů. a věřte, že nějaký ten papírek nevědomky 
občas odlétne každému. mně jistě také. Proto 
budu ráda za každého, kdo přijde v den konání 
na místa uvedená v tabulce a pomůže. 

děkuji vám za vstřícnost a ochotu společně 
s námi všemi postupně naplňovat představy 
a cíle zdravých měst i u nás ve vimperku. 
 Renata Lešková

odbor ŠKCR

Ukliďme Vimperk 19. 10. 2019,  9:00–11:30
LOKALITA PATRON MÍSTO SETKÁNÍ POZNÁMKA

k rokli, luční ing. Petr samek vjezd na parkoviště 
v luční ulici

snP mgr. kuncl Před čp. 465 461–468

horní mírovka Jan hanžl u pekárny Pod pekárnou,  
mírová 453–460
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Výměna střešní krytiny na části školní budovy ZŠ tGm č. p. 268
začátkem července byla zahájena výmě-

na střešní krytiny nad nejvyšší částí budovy 
zš tgm vimperk č. p. 268 v ulici 1. máje. akci 
s náklady ve výši cca 2,48 mil. kč dodavatelsky 
zajišťovala místní specializovaná firma stŘe- 
chy – záleský Josef, s. r. o., která měla stavbu 
podle uzavřené smlouvy o dílo dokončit do 
30. 9. 2019. s ohledem na příznivé prázdnino-
vé počasí a hladký průběh realizace však byly 
hlavní práce spojené s výměnou krytiny ukon-
čeny již 27. 8. a mohla být zahájena demontáž 
a odvoz lešení. v polovině prvního zářijové-
ho týdne se pak hlavní budova zš tgm vim-
perk svého dočasného kovového zajetí zcela 
zbavila a akce tím byla definitivně ukončena. 
o této akci již bylo mnohé napsáno, přesto při-
pomeneme, že řešila zejména výměnu dožilé 
azbestocementové krytiny, střešních výlezo-
vých okének a veškerého střešního oplecho-
vání včetně nadřímsových okapových žlabů 
a okapových svodů, novou hydroizolaci stře-
chy a laťování.

organizačně i finančně náročnou součástí 
stavby bylo zajištění hygienických požadavků 
souvisejících se zabezpečením demontáže 
a  likvidace původních azbestocementových 
šablon. skutečně zásadním způsobem pak 

výši ceny díla ovliv-
nily náklady spojené 
s  využíváním velmi 
objemného lešení 
a  jeřábu pro dopravu 
materiálu do více než 
čtrnáctimetrové výšky. 
náklady na zajištění 
těchto nezbytných do-
provodných součástí 
stavby představovaly 
takřka jednu čtvrtinu 
z rozpočtových nákla-
dů celé zakázky.

dnes je na střeše 
aplikován střešní systém gerard doplněný 
oplechováním a okapovým systémem od fir-
my PreFa. díky tomu, že byla pokládka nové 
střešní krytiny na střechu zš tgm prováděna 
certifikovanou firmou, byla městu vimperk ze 
strany výrobce této krytiny po předchozí kont-
role kvality provedení prací poskytnuta záruka 
na použitý materiál v délce trvání 50 let.

ve vztahu k výměně střešní krytiny na školní 
budově č. p. 268 můžeme konstatovat, že byla 
úspěšně provedena její nejnáročnější část. 
návaznost případných dalších etap s největší 

pravděpodobností určí až závažnost a rychlost 
postupu degradace původní krytiny na ostat-
ních částech střechy.

společnosti stŘechy – záleský Josef, s. r. o., 
i všem ostatním, kteří se na realizaci této za-
kázky svou prací podíleli, chceme touto cestou 
upřímně poděkovat za velmi kvalitně odve-
denou řemeslnou práci, zodpovědný přístup 
a příkladnou spolupráci. výsledek této nároč-
né zakázky je toho nejlepším důkazem.

Alena Szabová 
odbor investic a údržby města

Realizace akcí podpořených dotacemi Jihočeského kraje
v letošním roce realizovalo město vimperk 

dva projekty stavební obnovy, které byly pod-
pořeny dotacemi Jihočeského kraje. s využi-
tím finanční podpory z dotačního programu 
kulturní dědictví proběhla restaurátorská ob-
nova kamenného sanktuaria v kostele sv. Bar-
toloměje a i. etapa obnovy kaple na sklářích. 
obnova sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje 
představovala restaurátorské práce v hodnotě 
97.405 kč a podrobně již byla veřejnosti pro-
střednictvím tiskové zprávy představena po-
čátkem června, neboť byla zahájena i ukonče-
na již v prvních měsících letošního roku. Přesto 
ještě jednou připomeneme, že tato akce byla 
podpořena dotací Jihočeského kraje ve výši 
55.000 kč.

druhým projektem podpořeným dotací 

Jihočeského kraje pak byla i. etapa celkové 
obnovy kaple na sklářích, jež řešila zejména 
odvlhčení a statické zajištění objektu a úpra-
vy jeho interiéru. náklady této etapy obnovy 
činily 584.884 kč vč. dPh. s ohledem na to, že 
oproti uzavřené smlouvě o dílo došlo nakonec 
k mírnému snížení ceny za i. etapu, projevila se 
tato skutečnost také na výši získané dotace. 
Původně přiznaná dotace 43.500 kč, rovnají-
cí se 8,34 % z uznatelných nákladů projektu, 
byla nakonec s ohledem na snížení ceny díla 
ponížena na 43.153 kč. v souvislosti s i. etapou 
obnovy kaple na sklářích rádi zmíníme několik 
detailů, které činí kapli výjimečnější. vyměně-
né vstupní dveře do kaple jsou opatřeny oteví-
ravými kazetami, které na jedné straně umoc-
ňují intenzitu odvětrání vnitřních prostor a na 
straně druhé umožní případným zájemcům od 
jara do podzimu nahlédnout do kaple a spatřit 
její obnovený interiér. Bude možné si tak pro-
hlédnout nejen zajímavý design nové dlažby 
a oltář se sochou sv. Jana nepomuckého, ale 
také vzor nalezené původní malířské výzdo-
by kaple, jež je připomenuta vertikálními pásy 
malířsky vyzdobeného lemování okenních 
výklenků, oltářní niky a vstupního otvoru do 
kaple. Původní vybavení kaple, vystěhované 

z důvodu rekonstrukce interiéru, bylo do kaple 
vráceno ke konci září, neboť jsme vnitřnímu 
prostředí kaple chtěli poskytnout volný pro-
stor i čas na dobré vyschnutí nových i opra-
vovaných částí omítek. v  souboru vnitřního 
vybavení se objeví několik zcela nových prvků, 
a to konkrétně dvě lavice a předoltářní podes-
ta, neboť právě tyto části původního vybave-
ní vykazovaly značné poškození i silný stupeň 
dožilosti, a proto byly pro kapli nově vyrobeny. 
Půjde-li vše podle našich předpokladů, dočká 
se kaple na sklářích v příštím roce nové fasády 
i střešní krytiny a její celková obnova tím bude 
završena.

v souvislosti s oběma prezentovanými ak-
cemi bychom touto cestou rádi poděkovali 
nejen Jihočeskému kraji za jeho finanční pod-
poru, ale zároveň také těm, jejichž manuální 
práce tvořila základ celé realizace a stojí tedy 
za jejím zdárným výsledkem. dík tedy patří 
panu mga. Janu koreckému za zrestaurování 
krásného a historicky velmi cenného sanktua-
ria v kostele sv. Bartoloměje a stavební spo-
lečnosti tvinvest s. r. o. z  vlachova Březí za 
provedení i. etapy stavební obnovy kaple na 
sklářích. Alena Szabová 

odbor investic a údržby města

nová přístupová lávka  
v areálu vimperské organizace Črs

v  areálu vimperské organizace českého 
rybářského svazu byla v srpnu letošního roku 
vybudována nová přístupová lávka překlenu-
jící koryto Bezejmenného potoka. tato lávka 
byla vybudována z důvodu potřeby zajištění 
přístupu k druhému břehu potoka pro účely 

zajišťování údržby tohoto břehu. Panelová láv-
ka vyšla město na cca 116.687 kč a její realizaci 
provedla společnost vkB stavby s. r. o.

Marcela Kobrová
odbor investic a údržby města Vimperk
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Ohlédnutí se za letní sezónou v infocentru
turistické informační středisko ve vimperku 

sídlí na nám. svobody 42. na současném mís-
tě funguje infocentrum od roku 2004. Pracují 
zde 2 osoby a v letních měsících vypomáhají 
2 brigádníci.

Pracovník infocentra poskytuje informač-
ní servis a poradenství návštěvníkům regio-
nu a místním občanům v oblasti cestovního 
ruchu. vyhledává, shromažďuje, aktualizuje 
a  dále šíří turistické informace z  oblasti své 
působnosti.

cílem turistického informačního střediska 
je starat se nejen o turisty, kteří do vimperka 
zavítají, poradit jim a snažit se je nasměrovat. 
novinkou je zavedení mobilního rozhlasu, je-
hož prostřednictvím může město informovat 
nejen občany vimperka o důležitých akcích, 
odstávkách, haváriích apod. součástí mobilní-
ho rozhlasu je aplikace zmapujto, díky které 
mohou občané hlásit problémy, se kterými se 
ve městě setkají.

Pracovní náplň v  infocentru je pestrá. Po-
skytování informací o kulturních a historických 
památkách a  přírodě, všeobecné informace 
o městě a jeho okolí, informace o sportovních 
a  kulturních akcích, vlakových a  autobuso-
vých spojích, firmách a  organizacích. mezi 
další služby patří zprostředkování kontaktů na 
ubytování a stravování, poskytování přístupu 
k internetu za úplatu, kopírování, skenování, 
laminování, kroužková vazba.

v  infocentru zajišťujeme prodej upomín-
kových předmětů a suvenýrů vztahujících se 

k městu vimperk, např. map, pohlednic, bro-
žur, turistických známek, vizitek apod. sorti-
ment nabízeného zboží se neustále rozšiřuje 
s ohledem na aktuální požadavky návštěvníků 
infocentra.

turisté, kteří do infocentra zavítají, se ob-
vykle ptají po historických památkách a zají-
mavostech ve městě a okolí, a především je 
láká příroda šumavy. Požadují mapy, bezplat-
né propagační materiály, kontakty na ubyto-
vací a  stravovací zařízení či tipy na zábavu. 
nouze však není ani o humorné situace a do-
tazy, jako např. „Prosím kudy na vimperk?“, 
„ten zámek už je tady někde u vás?“, „můžou 
se v lese sbírat houby?“

největší zájem v  infocentru je o turistické 
vizitky a známky, mapy a vzrostl zájem o mag-
netky vimperka a šumavy. magnety si infocen-
trum nechává vyrobit dle vlastních fotografií, 
a tudíž je jejich cena velice přijatelná.

k  nejoblíbenějším turistickým cílům patří 
rozhledna na Boubíně, návštěva zámku, vy-
cházkový okruh vimperkem, stezka lesních 
skřítků, šumavská příroda a  návštěvnická 
centra. nejvíce turisté ve vimperku postrádají 
velká nákupní centra, jakékoliv aktivity pod 
střechou nejen pro děti při nepřízni počasí, 
zdůrazňují malé množství dopravních spojů 
i to, že je město do kopce.

za zajímavé zpestření považují návštěvníci 
vimperka komentované prohlídky města zajiš-
ťované cestovní agenturou rubín.

Jednou z činností infocentra je monitoring 

návštěvnosti, při němž se sleduje počet domá-
cích a zahraničních turistů. v roce 2017 zamíři-
lo do infocentra cca 11.500 osob, 800 německy 
hovořících osob, 122 anglicky hovořících osob.

v  roce 2018 navštívilo infocentrum cca 
12.000 turistů, německy hovořících osob pod-
statně ubylo na cca 450, a stejně tak i anglicky 
hovořících osob, těch zavítalo do íčka 40.

v  letošním roce poctilo infocentrum svou 
návštěvou od června do září cca 10.000 osob. 
návštěvnost turistů z německa se opět snížila 
na cca 250 osob a anglicky hovořící turisté se 
oproti loňskému roku nepatrně navýšili na 50 
osob. do únikové hry steinbrenerova tiskárna 
zavítalo od června do září okolo 60 skupin ná-
vštěvníků. infocentrum mělo stánek na červ-
nové akci mezi pivovary a  srpnové akci při 
příležitosti oslav povýšení vimperka na město.

naše infocentrum se zapojilo do letní prázd-
ninové hry české televize déčko s  názvem 
„rozbzuč déčko!“. malí návštěvníci si k  nám 
chodili pro badatelské listy, kódy a tetovačky. 
ze statistik vyplynulo, že si stáhlo do mobilu 
aplikaci více než 48 tisíc hráčů. Webová strán-
ka decko.cz byla zobrazena v době letní sou-
těže cca 12.000.000x.

chceme být městem, kam budou lidé rádi 
jezdit a stráví zde svůj volný čas. Budeme rádi, 
pokud si svůj pobyt na šumavě prodlouží 
a budou se k nám opakovaně vracet.

Petr Hrušková
TIS Vimperk

osmnáctý ročník festivalu NaturVision je minulostí
v pátek 20. září byl galavečerem zakončen 

letošní 18. ročník filmového festivalu o zvířa-
tech a přírodě naturvision. Festival se konal 
od 17. září ve vimperském městském kulturním 
středisku. 

Během dopoledních a odpoledních bloků 
bylo v  letošním roce promítnuto celkem 13 
filmů, oceněných v rámci německé části fes-
tivalu v ludwigsburgu.  

Úterní odpolední blok jsme vyhradili před-
nášce nejvtipnějšího českého cestovatele 
dana Přibáně, který na více než dvě hodiny 
vtáhl celý sál do děje své cesty „trabantem 
tam a zase zpátky“, která vedla z čech do in-
die, přes čínu a zpět do čech. Přednáška byla 
kromě zážitků, občas skutečně pikantních, do-
plněna spoustou nádherných fotografií. o pře-
stávce pak byla možnost si zakoupit některý 
ze suvenýrů.  

galavečer proběhl, jak již bylo zmíněno, 
v  pátek 20. září. na úvod všechny přítomné 
pozdravily starostka ing. Jaroslava martanová 
a  zastupitelka Jihočeského kraje rndr.  Jana 
krejsová. Poté byly předány ceny vítězům 
dětské výtvarné soutěže „máme rádi zvířata“ 
a následoval rozhovor s mgr. romanem hajní-
kem a šimonem Blaschkem, kteří se se svým 
týmem postarali o překlady a tlumočení všech 
letošních filmů. na závěr byl promítnut film 
„vládci zapomenutého světa – drilové na ost-
rově Bioko“, který získal prestižní cenu Wildlife.

celý galavečer oživi-
la zpěvem učitelka zuš 
vimperk Barbora švar-
cová, která svým výko-
nem ohromila všechny 
přítomné. 

a  moderátorské-
ho postu se s  vtipem 
a grácií ujal známý mo-
derátor Pavel svoboda.

v  letošním roce se 
uskutečnil již 11. ročník 
doprovodné dětské vý-
tvarné soutěže „máme 
rádi zvířata“, jehož té-
matem byla lesní zvířa-
ta. do soutěže bylo za-
sláno přes 300 obrázků 
z  21 škol z  celé české 
republiky. z těchto jich 
odborná porota vybra-
la celkem čtyřicet, které byly po celou dobu 
festivalu vystaveny v měks vimperk. 

ze čtyřiceti nejlepších jich poté bylo vybrá-
no deset, jejichž autoři byli v rámci galavečera 
oceněni. letošními vítězi byli: nela kjučukovo-
vá, Bára kšírová, matěj Fučík, kristýna věříšová, 
adam Povondra, Pavla kozlerová, aneta Bidel-
nicová, Filip cimburek, Bára kučerová a radka 
švarcová. 

celkovou vítězkou se stala nela kjučuko-

vová, která se galavečera bohužel nemohla 
zúčastnit. skleněnou cenu a diplom proto za 
ni z rukou paní věry vávrové převzala ředitelka 
školy mgr. dagmar rückerová. 

tímto děkujeme všem spolupracovníkům, 
partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci 
by se festival neuskutečnil.

Lenka Švecová
odbor ŠKCR
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Zprávy z Rady Rada města 28. 8. 2019

Rada města dne 28. 8. 2019
•	 jmenuje redakční radu pro audiovizuální 
prezentaci města vimperk ve složení šéfredak-
tor Petr krejsa, členové Petr moravec, ing. Petr 
samek, Petra hrušková, mgr. et mgr. adéla Jiří-
ková s platností od 1. 9. 2019.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví ve výši 3.000 kč pro sjednocenou or-
ganizaci nevidomých a slabozrakých čr, z. s., 
pobočka vimperk na projekt tvořivé dílničky. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví ve výši 2.000 kč pro rok 2019 
organizaci linka bezpečí, z. s., Praha na zajiš-
tění projektu linka bezpečí pro děti a mládež 
z města vimperk. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví ve výši 30.000 kč organizaci kreBul, 
o. p. s., Prachatice na projekt občanská porad-
na Prachatice, detašované pracoviště vimperk. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví ve výši 20.000 kč pro rok 2019 orga-
nizaci mesada, z. s., Písek na zajištění projektu 
sociální rehabilitace mesada vimperk. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví ve výši 3.000 kč pro rok 2019 organi-
zaci Portus Prachatice, o. p. s. na projekt spo-
lufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s. 
•	 na základě zprávy o  hodnocení nabídek, 
kterou pořídila hodnoticí komise na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „demolice 
objektu – obytný dům čp. 150, ul. Pasovská, 
vimperk“ rozhodla zadat výše uvedenou ve-
řejnou zakázku společnosti gsi invest s. r. o., 
na hroudě 3317/22, Praha 10. tato nabídka 
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší na-
bídkovou cenou.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  podmínkách 
provozování automobilu v rámci projektu „ta-
Xík maXík“ mezi nadací charty 77 a městem 
vimperk dle předloženého návrhu.

•	 rozhodla přidělit individuální dotaci z roz-
počtu města vimperk hasičskému záchranné-
mu sboru Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 
52b, české Budějovice ve výši 50.000 kč na 
částečnou úhradu nákladů na pořízení die-
selagregátu pro požární stanici vimperk.
•	 na základě obdrženého vysvětlení opětov-
ně posoudila žádost spolku vimpersko z. s. 
a rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.500 kč spol-
ku vimpersko, z. s., svornosti 42/2, vimperk 
na úhradu nákladů při pořádání letní stezky 
odvahy, která se konala 14. 8. 2019 v arboretu 
ve vimperku. 

Rada města 9. 9. 2019
•	 rozhodla pověřit městskou správu domů, 
s. r. o., vimperk, aby ve spolupráci s odborem 
investic a údržby městského úřadu vimperk 
zpracovala řešení bezbariérového přístupu 
k pracovištím odborů měÚ vimperk, které sídlí 
na adrese nad stadiónem 199, vimperk.
•	 na základě posouzení a hodnocení došlých 
nabídek na dodavatele veřejné zakázky „kva-
litní úřad, spokojený občan – strategický plán 
rozvoje města 2021–2029“ rozhodla přidělit 
zakázku účastníkovi onplan lab, s. r. o., se síd-
lem Františka křižíka 362/1, Praha 7.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 kč 
spolku vimpersko, z. s., svornosti 42/2, vim-
perk na úhradu nákladů při pořádání akce 
malování na asfalt a opékání špekáčků, která 
se konala 3. 9. 2019 na dětském hřišti nad Pe-
kárnou. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 kč zo 
českého svazu chovatelů, zámek 26, vimperk 
na úhradu nákladů při pořádání okresní výsta-
vy drobného zvířectva, která se bude konat 
ve dnech 11. 10. 2019 – 13. 10. 2019 v areálu 
zo čsch, zámek 26. dotace bude poskytnuta 
z kapitoly rady města. rada města požaduje 
předložit vyúčtování dotace do 30. 11. 2019. 

Rada města dne 16. 9. 2019
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi 
městem vimperk a svazem měst a obcí Jiho-

českého kraje, Jirsíkova 2, české Budějovice dle 
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je 
přenechání 3 ks mobilních buněk k bezúplat-
nému užívání. spoluúčast města vimperk ve 
výši 15 % z ceny pořizovaných buněk předsta-
vuje částku 102.093,75 kč.
•	 jmenuje členkou pracovní skupiny pro 
regeneraci mPz vimperk referentku odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu městské-
ho úřadu vimperk ing. martinu navrátilovou, 
a to s platností od 17. 9. 2019.
•	 rozhodla pronajmout prostory sloužící 
podnikání v čp. 144 v ulici 1. máje ve vimperku, 
č. prostor 303 o celkové výměře 49,95 m2 marii 
Poštové za účelem zřízení kanceláře raiffeisen 
stavební spořitelny. nájemné je stanoveno 
u  reprezentativních prostor ve výši 1056,92 
kč/m2/rok, u prostor skladových ve výši 845,50 
kč/m2/rok. Provoz bude zahájen nejpozději od 
1. 11. 2019.
•	 rozhodla pronajmout prostory sloužící 
podnikání v  čp. 484 v  ulici nad stadiónem 
ve vimperku, č. prostor 325 o celkové výmě-
ře 8,26 m2 společnosti tesia solution s. r. o., 
kostelní 55/14, vimperk za účelem zřízení zá-
zemí pro ordinaci. nájemné je stanoveno ve 
výši 422,77 kč/m2/rok. nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpo-
vědní lhůtou s platností od 1. 10. 2019.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 kč 
spolku Prostor města z. s., neumannova 161, 
Prachatice na úhradu nákladů pro pořádání 
akce den architektury 2019, která se bude 
konat dne 5. 10. 2019 ve vimperku. dotace 
bude poskytnuta z kapitoly rady města. rada 
města požaduje předložit vyúčtování dotace 
do 30. 11. 2019.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 7.500 kč 
spolku raduš&Jituš z. s., lázně 161, Prachatice 
na úhradu nákladů pro pořádání akce taneční 
zábava pro slunečnici – benefiční akce, která 
se bude konat dne 5. 10. 2019 ve vimperku. 
dotace bude poskytnuta z kapitoly rady měs-
ta. rada města požaduje předložit vyúčtování 
dotace do 30. 11. 2019.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

povinné čipování psů
Od 1. 1. 2020 je očkování proti vzteklině 

platné pouze u čipovaných psů!!!
Podle veterinárního zákona je chovatel po-

vinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti 
vzteklině. očkování proti vzteklině je platné, 
pouze pokud je pes nezaměnitelně identifi-
kován (čipování, dříve tetování). označit psa 
čipem je nutno provést u  veterináře, který 
vpíchne centimetrový čip zvířeti pod kůži 
a majitel za to zaplatí přibližně od tří do pěti 
set korun. majitelům psů, kteří po 1. 1. 2020 
nebudou označeni čipem, bude hrozit po-
kuta až 20 tisíc korun. nutnost čipování se 
týká všech psů. výjimku mají jen ti, kteří jsou 
označeni čitelným tetovacím číslem (týká se 
psů s rodokmenem) provedeným před 3. čer-
vencem 2011. čip musejí mít také psi starší 8,5 

roku, kteří tetování nemají nebo je nečitelné.
zároveň čipování úzce souvisí s očkováním 

proti vzteklině. kdo nebude mít psa čipované-
ho, znamená to, že nemá platné očkování. na 
očkování proti vzteklině, které je u  nás po-
vinné od roku 1953, dohlíží státní veterinární 
správa, která bude nově dohlížet také na čipy. 
kontrolovat psy mohou také strážníci. ti jsou 
vybaveni speciální čtečkou, kterou ke zvířeti 
přiloží a zjistí, jestli má čip. užitečné to může 
být třeba v případě, kdy pes někoho pokouše. 
Pokud bude mít pes čip, dotyčný bude vědět, 
že pes je očkovaný proti vzteklině. chovatel 
je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa 
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 

Marie Hejlková
odbor ŽP

V sobotu 26. 10. 2019 se koná 
5. setkání 

bývalých i současných
zaměstnanců tiskáren „Stráž“

Setkání je od 18 hodin 
ve vinárně hotelu Zlatá hvězda

ve Vimperku. 
Přijďte posedět a zavzpomínat 

na staré krásné časy 
ve vimperské tiskárně. 

Srdečně zvou pořadatelé:
Josef Fitti Jiroušek, Dušan Fiala.se
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separační nádoby na kovy
v měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 

separačních nádob na kovy. tyto nádoby na-
jdete na místech určených ke sběru tříděného 
odpadu v těchto lokalitách: Mírová 421, Mí-
rová 456, Mírová 459, SNP 465, Luční 501, 
u  COOPu – Špidrova, Čelakovského 352, 
K.  Weise, Nad Stadionem 357, Zámek 33, 
K. Světlé, Kaplířova 69, Náměstí Svobody 
– odbočka na Zlatou stezku. do separačních 
nádob na kovy můžete odkládat: plechovky 
od piva a ostatních nápojů, vymyté konzervy 
od jídla a krmení pro zvířata, víčka od pivních 
lahví, šroubky, hřebíky a ostatní drobné kovy. 
hliník jako takový je z celkového objemu kovů 
dotřiďován, avšak víčka od jogurtů do těchto 
nádob nevhazujte – nelze je následně vytřídit. 
do těchto nádob nevhazujte kovové obaly 

od barev a olejů – jed-
ná se o nebezpečné od-
pady. tyto obaly odneste 
do sběrného dvora ve 
sklářské ulici.

Pokud byste měli ná-
vrh, v  které lokalitě by 
ještě bylo vhodné umís-
tit separační nádoby na 
kovy, zavolejte, prosím, 
na tel. 388  402  229, 
602  527  070 nebo na-
pište e-mail: marie.
hejlkova@mesto.vim-
perk.cz.

Marie Hejlková
odbor ŽP 

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? a kam s ním?
tuky nevylévejte do Wc, do kanalizace 

nepatří. ničíte si tím odpad. s tuky a oleji po 
smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. 
Žádáme občany, aby je shromažďovali do po-
užitých Pvc obalů (Pet lahve atd.) a ukládali do 
určených separačních nádob. tyto nádoby na-
jdete na místech určených ke sběru tříděného 
odpadu v těchto lokalitách: U Lázní, K. Wei-
se, u COOPu – Špidrova, Klostermannova 
367, Čelakovského 401, Mírová 421, Míro-
vá 456, K Rokli 494, Luční 498, Mírová 431, 
SNP 465, Pražská 202, Hraničářská 38, Pod 
Homolkou 11, Na Vyhlídce 13. dále pak je 
možné odevzdávat tyto odpady ve sběrném 
dvoře ve Sklářské ulici.

Pokud bude vysmažený olej a tuk vyléván 
do Wc, výlevek a dřezů v domácnostech, je 
nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve 
či později havarijní stav na kanalizaci. ka-
nalizace bude neprůchodná. Tuky a oleje do 
kanalizace nepatří!! 

v kanalizaci dojde k vysrážení tuků a olejů 
a  jejich následnému usazování na stěnách 
kanalizace, což vede k postupnému zanášení 

a ucpávání kanalizace, respektive zalepení od-
padních systémů v domácnostech. 

nejčastější případy nastávají v  přečerpá-
vacích jímkách a  nádržích, kde dochází po 
ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z dů-
vodu obalení spínacích plováků tuky. tuky se 
v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vzni-
kají mastné kyseliny a  ty zvyšují korozi stěn 
kanalizačního potrubí. současnou kombinací 
nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají 
vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cuk-
ry apod.), pracího procesu (prací prostředky) 
a  splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí 
pro výše uvedený problém. Pokud jde o sepa-
raci potravinářských olejů, tak je to první krok 
k prodloužení životnosti a akceschopnosti od-
padních potrubních systémů v domácnostech 
i v celém kanalizačním systému města. 

Pokud byste měli návrh, v které lokalitě od-
padové nádoby na tuky a oleje chybí, zavolej-
te, prosím, na tel. 388 402 229, 602 527 070 
nebo napište e-mail: marie.hejlkova@mes-
to.vimperk.cz. Marie Hejlková

odbor ŽP

třídíme odpad – 9. díl: Zpracování tříděného skla
vážení čtenáři, v minulém díle jsme si na-

stínili proces recyklace skla ve sklárnách. zá-
kladní podmínkou pro recyklaci skla je jeho 
správné třídění již v  domácnosti, následné 
dotřiďování v  úpravnách je velmi nákladné. 
i proto je důležité sklo třídit na barevné a bílé. 
v praxi to jsou jen sklenice od potravin a la-
hve od nápojů, tabulové sklo, i když je na první 
pohled čiré, se chemicky blíží sklu barevnému 
a do kontejnerů na bílé sklo nepatří. Podobné 
to je i s některými jinými druhy skla, drátosklo 
nebo skla z aut nepatří do kontejnerů na sklo 
vůbec. Jejich recyklace je odlišná a je výhod-
nější, sbírají-li se např. přes autoservisy. důvo-
dem pro oddělený sběr bílého a barevného 
skla je zejména skutečnost, že ze směsi bílého 
a barevného skla lze vyrobit jen sklo barevné, 

bílé nikoliv. a  protože bílého skla se vyrábí 
skoro stejně jako barevného, je potřeba sbírat 
i podobné množství bílého skla. recyklací skla 
se v české republice zabývají sklárny v dubí 
a  v  kyjově, přičemž obě vyrábějí zejména 
obalové sklo. opětovná výroba skla však není 
jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo 
využít. v krupce u teplic je továrna na výro-
bu tepelných izolací ze skleněných vláken, 
skleněný prach se používá i  jako plnidlo do 
obkladaček, dlažby nebo při výrobě umělé-
ho kamene. v  některých případech mohou 
obroušené skleněné střepy sloužit jako dre-
nážní materiál místo štěrku. možnost použití 
odpadního skla je tedy velmi rozmanitá a ši-
roká. základní podmínkou jeho dalšího využití 
je však třídění v domácnostech. o tom, že se 

tak opravdu děje, svědčí stále větší množství 
sebraného skla.

Průměrný občan Jihočeského kraje vy-
třídí ročně 14,7 kg skla! Více než 8,82 tisíc 
tun skla tak neskončí na skládkách odpa-
dů, ale je předáno ke zpětnému využití. To 
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

Průměrný občan Vimperka vytřídil 
v roce 2018 15,7 kg skla!!! To znamená, že 
116 tun skla neskončilo na skládce v Pra-
větíně. 

Děkujeme všem občanům, kteří třídí 
odpad.

… příště recyklace papíru
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vysloužilé elektrozařízení
město vimperk má od počátku tohoto 

roku uzavřenu smlouvu s  kolektivním sys-
témem elektroWin a. s., který zajišťuje 
odvoz a recyklaci drobných a velkých domá-
cích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve 
sklářské ulici. v 1. a 2. čtvrtletí letošního roku 

bylo od občanů vimperka nasbíráno 21,36 t 
těchto elektrospotřebičů, což v  1. čtvrtletí 
činilo 0,958 kg na jednoho obyvatele a  ve 
2. čtvrtletí 1,931 kg na jednoho obyvatele. za 
tyto výsledky kolektivní systém elektroWin 
a. s. poskytl městu vimperk odměnu ve výši 

70.000 kč z  motivačního programu společ-
nosti elektroWin a. s. tato finanční částka 
bude použita k  propagaci třídění elektro 
a ostatních komodit.

závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
občanům, kteří třídí elektro a snaží se chovat 
šetrně k našemu životnímu prostředí. 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, 

společenská odpovědnost nebo ochrana ži-
votního prostředí za něco moderního a líbivé-
ho, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních 
letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se 
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století. sice 
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská 
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, 
že se krajina v česku v průběhu staletí hodně 
změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha 
místech i značně poškodila. 

osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. 
nejstarším chráněným územím v česku a zá-
roveň i  nejstarší přírodní rezervací v evropě 
je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 
1838 na panství Buquoyů. 

v dnešní době si už nevystačíme jen s vyhla-
šováním chráněných území, je potřeba dělat 

víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak uše-
třit energie, nejen z  důvodu ekonomických, 
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní 
zdroje. v  kancelářích svítí úsporné světelné 
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firem-
ních materiálů zůstává jen v elektronické po-
době, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

stejně odpovědně se chovají i města a obce. 
rekultivují zanedbané plochy, ze svých roz-
počtů přispívají na zachování linkových au-
tobusů a  vlaků, nahradily veřejné osvětlení 
za úspornější světla, podporují místní firmy, 
motivují spoluobčany k důslednému třídění 
odpadů. recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. zatímco netříděný odpad 
musí obec předat specializované firmě, která 
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpět-
ný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma. 

zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení 
a jejich následná recyklace se vyplácejí hned 

dvakrát: umožňují totiž opětovně využít mate-
riály a šetří přírodní zdroje. druhotné suroviny 
získané z recyklace jsou levnější než nová těž-
ba. navíc recyklace zamezí úniku škodlivých 
látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

zpětný odběr zářivek pro naše město zajiš-
ťuje již 11 let kolektivní systém ekolamP, který 
v české republice vytváří hustou síť sběrných 
míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajiš-
ťuje přepravu sběrných nádob do recyklační 
firmy i samotnou recyklaci. díky tomu ušetří 
město vimperk finanční prostředky, které by-
chom jinak museli utratit na likvidaci nebez-
pečných odpadů. 

ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému ekolamP podaří recyklovat kolem 5 
miliónů kusů zářivek a výbojek. to představuje 
25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu 
o objemu téměř dvou lipenských přehrad. Po-
mozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho 
města a nevyhazujte úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.eko-
lamp.cz. EKOLAMP

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. stojí nám to za to?
češi se svým přístupem k  třídění odpadu 

úspěšně podílejí na celoevropském recyklač-
ním průmyslu, významným způsobem pomá-
hají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají 
tak k vyšší ochraně životního prostředí. týká se 
to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují 
svých vysloužilých domácích spotřebičů.

evropská směrnice například vyžaduje, aby 
se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektro-
zařízení uvedených na trh. v případě chladni-
ček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik 
let.

Jedním z  palčivých problémů, který však 
bohužel neustále řešíme, je kompletnost 
spotřebičů předávaných k  recyklaci. zákon 
o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jin-
de než ve specializovaných recyklačních zaří-
zeních. mnoho z nich obsahuje nebezpečné 
látky, které při neodborném zacházení mohou 
ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit ži-
votní prostředí.

zjednodušeně se dá říci, že kompletní elek-
trozařízení obsahuje:

•	hnací	část	(motor,	kompresor,	topné	těle-
so, indukční či mikrovlnný zdroj apod.)

•	 hnanou	 část	 (např.	 převodovka,	 buben,	
plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, 
chladicí okruh)

•	nosnou	konstrukci	či	plášť
chladicí zařízení jsou na tom sice obecně 

lépe, pokud jde o procento, které se podaří 
vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich 
neodborná demontáž je ale zároveň nejne-
bezpečnější. základní funkci – chlazení – totiž 

zajišťují látky, které mohou z dlouhodobého 
hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, 
ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. 
Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají 
na vysoce specializovaných linkách.

z informací, které jsme obdrželi po prove-
deném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich 
bylo z  našeho sběrného dvora předáno 1,8 
nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. 
došlo tedy k narušení chladicího okruhu, který 
vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množ-
ství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. 
chceme touto cestou upozornit na nebezpečí, 
které se za odstřižením kompresoru skrývá. 

Freony nejsou jediný strašák
lednice a mrazáky plněné freony byly a stá-

le ještě jsou největším strašákem. vyráběly se 
ve druhé polovině 20. století. nejen, že je už 
jejich výroba zakázána, nesmějí se už ani opra-
vovat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž 
narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální 
oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňu-
je pronikání uv záření na zemský povrch. to 
má dopad na poškození očí, ale především to 
přispívá ke vzniku rakoviny kůže. nebezpečné 
jsou ale i přímé dopady freonů– podráždění 
i  poškození dýchacích cest, očí i  kůže, vyšší 
koncentrace mají negativní vliv na srdeční 
činnost a na centrální nervovou soustavu.

ve výrobě je nahradila chladicí zařízení pl-
něná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, 
které v  přírodě nevznikají. označují se také 
zkratkou hFc. ty sice nenarušují ozonovou 
vrstvu, ale podílí se na  oteplování naší pla-

nety. tedy pokud je poškozen chladicí okruh 
chladničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny 
do ovzduší. expozice zvýšeným koncentracím 
f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční čin-
nost.

Pro chlazení některých chladniček se použí-
vají přírodní chladiva. ta jsou vyrobena na bázi 
sloučenin, které se objevují v přírodních bio-
chemických procesech. ozonovou vrstvu ne-
narušují a mají zanedbatelný vliv na globální 
oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (pro-
pan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).

odborníci tvrdí, že celosvětově má neod-
borná demontáž chladicích zařízení ročně na 
svědomí vznik osmi milionů tun ekvivalentu 
co2. to je stejné množství, o jaké se postarají 
roční emise šesti milionů aut. zhruba stejný 
počet osobních automobilů jezdí dnes po 
českých silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi
mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotře-

bič doslouží! nezasahujte do něj a kompletní 
jej bezplatně odevzdejte:

•	na	vyznačeném	místě	zpětného	odběru	
•	 přímo	 v  prodejnách	 (v menších	prodej-

nách kus za kus v  případě nákupu nového 
spotřebiče)

v našem městě využijte sběrného místa ve 
sběrném dvoře ve sklářské ulici.

Pamatujte také na to, že zákon o odpadech 
postihuje odložení spotřebiče mimo tato mís-
ta pokutou až 20.000 kč.

ELEKTROWIN a. s.
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Policejní sloupek
12. 8. – 15. 9. 2019

na sklonku prázdnin a v první polovině září 
řešila městská policie celkem 158 případů. 
mnohokrát museli strážníci zasahovat ve spo-
rech, ke kterým docházelo mezi podnapilými 
osobami, případně byli požádáni o vykázání 
těchto osob z hospod, barů či cizích bytů. dále 
řešili špatné parkování, asistovali u dopravních 
nehod a  dohlíželi na dodržování městských 
vyhlášek, zejména té, která se týká veřejného 
pořádku.

nastává podzim a  zahrádkáři a  majitelé 
domů se zbavují suchého listí a odřezaných 
větví pálením na otevřeném ohni. zákon 
o ochraně ovzduší tento způsob odstraňová-
ní rostlinného materiálu sice umožňuje, ale 
pouze v případě, že je suchý a není znečistěný 
chemickými látkami. oheň by měl být pod stá-
lým dozorem dospělé osoby. Přestože se tedy 
nedopouštíte spalováním suchého listí a větví 
ničeho nezákonného, doporučujeme s ohle-
dem na okolí vašich domů a zahrad zkusit jiný 
způsob likvidace tohoto odpadu. na veškerý 
bioodpad mohou vimperáci například využít 
kompostárny vimperk.

v uplynulém období strážníci dále řešili:
12. 8. dopravní služba telefonicky oznámila, 

že se nemůže dozvonit na pacienta, kterého 
má převézt do nemocnice. Po příjezdu hlídky 
mP na místo se dostavili hasiči, kteří byt ote-
vřeli. muž ležel zaklíněný a stěžoval si na vel-
ké bolesti. Proto byl převezen do nemocnice 
Prachatice.

14. 8. muž telefonicky oznámil, že je u něj 
v bytě opilá žena a odmítá odejít. hlídka mP po 
příjezd na místo opilou ženu vykázala.

23. 8. telefonicky požádal dozorčí ooP vim-
perk o asistenci na vlakovém nádraží, kde byl 
ve vlaku agresivní cestující. hlídky Pčr a mP 
agresivního muže z vlaku vykázaly.

1. 9. v  13:45 nahlásil řidič projíždějícího 
osobního automobilu hlídce mP dopravní ne-
hodu na silnici směrem na strážný, a to u od-
bočky na lipku. na místě se již nacházeli zdra-
votníci a posléze dorazili i hasiči a Pčr. hlídka 
mP usměrňovala provoz až do 16 hodin.

13. 9. strážníci mP asistovali oo Pčr vim-
perk při řešení napadení muže před jedním 
z místních barů. hlídka asistovala při ošetření 
poškozeného, který byl následně převezen 
s těžkým zraněním do čB. následně byly za-
jištěny stopy a zadržen pachatel.

6. 8. Provozovatel jednoho z místních ho-
telů telefonicky oznámil, že má ubytovanou 
podnapilou ženu, která dělá nepořádek. Po 
příjezdu hlídky si žena strážníkům stěžovala, 
že trpí psychickými úzkostmi a žádala příjezd 
zzs. Přivolaní zdravotníci na místě rozhodli 
o převozu ženy na záchytnou stanici v č. Bu-
dějovicích. Převoz provedla hlídka mP.

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

architektova glosa
 architekt Jaroslav kročák a  jeho tím 

nedávno predstavili projekt regenerácie 
verejných priestorov sídliska mír. Projekt 
prirodzene reaguje na každodenné potre-
by – kvalitné chodníky, lavičky, zastrešené 
zastávky mhd, odpadkové koše a kontaj-
nery, detské ihriská, zeleň a predovšetkým 
možnosť zaparkovať, ideálne priamo pred 
domom.

 druhá polovica 20. storočia sa nesie 
v znamení totálneho víťazstva automobilu 
vo verejnom priestore miest. automobilo-
vá doprava má tú vlastnosť, že sa dostane 
tam, kam ju pustíme, a zoberie si tam toľko 
miesta, koľko jej dáme. Pustili sme ju skoro 
všade a miesta sme jej dali veľa. Premenila 
ulice a námestia historických miest na par-
koviská a efektívne z nich vytlačila verejný 
život. zabrala miesto stánku trhovníka, 
vyhnala postávajúcich či diskutujúcich 
ľudí, presunula tých pár, čo zostali, na úzke 
chodníky. na sídliskách, ktoré vznikali v 70. 
či 80. rokoch sa s tak vysokým počtom áut 
v dobe ich vzniku tiež nepočítalo. dnešné 
potreby zaparkovať sú násobne vyššie ako 
kedysi. vieme, že to nie je dobre a boli by 
sme radi, ak by bolo miesta dosť i pre auto 
i  pre život na ulici. Je však možné s  tým 
vôbec niečo spraviť, keď auto k nášmu ži-
votu nevyhnutne potrebujeme a priestor 
nemožno nafúknuť?

 akademické poučky „ideálneho života“ 
hovoria jasne: za a: neuvoľňujme nové 
plochy autám a  parkoviskám, dokonca 
začnime cestu automobilom komplikovať 
a dopravné plochy a plochy parkovísk redu-
kovať, a za B: súčasne s tým kultivujme ve-
rejný priestor, vytvorme, posilnime a sprí-
jemnime iné možnosti mobility – verejnú 
dopravu, cyklotrasy a najmä chôdzi. a bez 
B nemôže fungovať. dánsky architekt Ján 
gehl, jeden z prvých a najvýraznejších pro-
pagátorov „boja“ proti autám vo verejnom 
priestore, upozorňuje mimo iných na opo-
mínaný faktor – ľudské zdravie. odborné 
štúdie jasne hovoria, že v spoločnostiach, 
kde automobil v  osobnej doprave domi-
nuje, je vysoká miera obezity, vysoké riziko 

kardiovaskulárnych chorôb a kratšia doba 
ľudského života prežívaného v zdraví. tie 
isté štúdie súčasne poukazujú na výrazné 
zlepšenie v mestách, ktoré začali s autami 
aktívne bojovať a posilnili možnosti pešie-
ho pohybu či cyklodopravy.

 uberať počty parkovacích státí na síd-
lisku mír je dnes nereálne. Projekt rege-
nerácie sídliska sa tak nevyhnutne správa 
schizofrenicky – snaží sa v najvyššej možnej 
miere reagovať na pálčivý problém parko-
vania a súčasne sa snaží kultivovať verejný 
priestor a podporiť možnosti pešieho po-
hybu. Približne dvojnásobného navýšenie 
kapacity parkovania projekt dosahuje na-
príklad tým, že na začiatku ulice snP vyty-
čuje plochu pre vznik parkovacieho domu, 
alebo tým, že v ulici luční navrhuje zhruba 
150 metrov dlhé obojstranné parkovanie 
bez jediného stromu. Projekt však navrhuje 
skvalitnenie i doplnenie chodníkov a iných 
peších trás, upravuje neformálne skratky na 
skutočné chodníky a v možnej miere kulti-
vuje verejný priestor, ktorým týmito peší-
mi trasami prechádzame. každú iniciatívu, 
ktorá motivuje k chôdzi, je dôležité podpo-
rovať, pretože môže priniesť isté objektívne 
zlepšenie i na tak komplikovanom teréne, 
akým je návršie sídliska mír. samotné his-
torické centrum vimperka, rozkladajúce sa 
na podobne komplikovanom teréne, po-
pretkávané amorfnou sieťou ulíc a uličiek, 
nám môže byť príkladom a dôkazom toho, 
že to možné je.

 keď sa k  realizácii zámerov projektu 
postupom času pridajú nové, pohodlné 
a dokonca rýchle možnosti pešej dostup-
nosti do centra mesta (a takéto možnosti 
skutočne existujú), možno sa jedného dňa 
obyvatelia sídliska mír rozhodnú k  tejto 
ceste namiesto auta využiť vlastné nohy. 
a možno sa raz tiež postupom času stane 
to, že časť priestoru, ktorý sme v priebehu 
dekád venovali autám (a v budúcnosti ešte 
plánujeme venovať), dobrovoľne prene-
cháme ľuďom, bok po boku s prírodou – 
teda napríklad kiosku s kávou v tieni stro-
mu s húpačkou pre deti.

  René Dlesk
městský architekt
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

Zahájení školního roku v prvních 
třídách

v letošním školním roce otevírá zš smeta-
nova dvě první třídy. 2. září v doprovodu svých 
rodičů usedli prvňáčci poprvé do školních la-
vic. Přivítat je přišli starostka města ing. Jaro-
slava martanová, paní eva markéta hervertová, 
zástupkyně vedoucí odboru školství, kultury 

a cestovního ruchu, a ředitel školy mgr. vladan 
Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, pře-
dali jim pamětní listy a drobné dárky.

věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší 
škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých 
znalostí a dovedností.

 Michal Kolafa

Zažít Vimperk jinak 
s pěveckým sborem

i v novém školním roce jsou na naší škole 
vyučovány hodiny sborového zpěvu, které 
se u žáků těší stále velké oblibě. činnost jsme 
letos zahájili veřejným vystoupením v sobotu 
14. 9. na akci s  názvem zažít vimperk jinak, 
jejímž smyslem je oživit ulice měst nejen kul-
turními akcemi či workshopy, ale především 
sdílet společný prostor a setkávat se se spo-
luobčany. děkujeme pořadatelům za přizvání 
a možnost zahájit naším pěveckým vystoupe-
ním tyto „sousedské slavnosti“. Poděkování 
patří i měks vimperk za spolupráci při zvučení 
písní. Ivana Böhmová

Exkurze hrazené z grantu
 Krajského úřadu Jihočeského kraje

i  v  letošním školním roce byla naše škola 
úspěšná v grantovém řízení krajského úřadu 
Jihočeského kraje v oblasti exkurzí do provo-
zoven nakládajících s odpady. získaná částka 
53.000 kč pokryla kompletní náklady na exkur-
ze pro devět tříd.

Žáci tak měli možnost navštívit zařízení 
v chotíkově, Písku, dačicích a Praze. tyto ex-
kurze byly opět spojené s dalšími poznávacími 
a kulturními aktivitami. Michal Kolafa

Grafitový důl Český Krumlov
výuku žáků 9. tříd obohatila zářijová exkur-

ze do grafitového dolu v českém krumlově. 
Před prohlídkou dolu jsme byli vybaveni 

speciálním oblečením, jehož součástí je i důl-
ní lampa. do podzemí nás zavezl důlní vlak, 
kterým jezdili horníci na směnu. Po příjezdu na 
první stanoviště jsme vystoupili a pokračovali 
800 metrů pěšky. Během prohlídky jsme si na 
vlastní kůži vyzkoušeli, v jakých podmínkách 
horníci pracovali a  jaké stroje při práci vyu-
žívali. slečna průvodkyně nás seznámila se 
způsobem těžby grafitu a s  jeho následným 
zpracováním. Po prohlídce dolu jsme se prošli 
historickou částí města český krumlov.

B. Sellnerová, P. Nováková

Mažoretky – mistryně světa
opět po roce hostila již 7. mistrovství světa 

v mažoretkovém sportu hala královka v Pra-
ze. sportovního klání, které trvalo od pondělí  
19. 8. do soboty 24. 8., se vimperské mažoretky 
účastnily v pátek a v sobotu. v tyto dny moh-
la děvčata ze souboru klapeto předvést svoje 
sestavy s náčiním pom a flag. 

kadetky, které reprezentovaly tým v pátek, 
předvedly bravurně svou nacvičenou sestavu. 
vyvarovaly se chyb, držely tvary, náčiní jim ne-
padalo, gymnastické prvky v sestavě zacvičily 
skvěle a synchronně. v silné konkurenci ohod-
notila porota jejich výkon 4. místem. 

v  sobotu juniorky a  seniorky předvedly 
sestavy s náčiním flag. Byli jsme první v roce 

2015, kdo flag v  čr na soutěži použil. Proto 
jsme považováni za průkopníky této disciplí-
ny. mnoho týmů se inspirovalo našimi prvky 
a prací s flagem. Proto je pro nás velmi obtížné 
rok co rok vymýšlet nové věci, abychom za-
ujali. nicméně tento rok se nám to podařilo. 
Juniorky se staly 1. vicemistryněmi světa 
v  miniformaci s  náčiním flag. seniorky po 
velmi podařeném výkonu vystoupaly ještě 
o kousek výše. Jsou mistryněmi světa v mi-
niformaci s náčiním flag pro rok 2019.

děkujeme všem, co nám drželi v  hale 
a u online přenosu palce!

Alžběta Rückerová 

2. 9. přívítala ZŠ TGM Vimperk nové žáčky. Prv-
ňáčkům přejeme, ať se jim na cestě školními léty 
daří, a rodičům děkujeme za důvěru, kterou nám 
dali tím, že své děti svěřili do našich rukou.
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Gymnázium v novém kabátě
tři budovy školy doznaly v uplynulých mě-

sících velkých změn. došlo k jejich zateplení, 
částečné výměně oken a  vybudování vzdu-
chotechniky v učebnách. vylepšil se tak vnější 
vzhled a snížila se energetická náročnost těch-
to objektů.

škole se podařilo využít prostředků dvoule-
tého projektu „šablony i“ zejména na zapojení 
odborníků z praxe do výuky, podporu dalšího 
rozvoje vyučujících formou dalšího vzdělávání 
nebo osvojení výukové metody clil (vyučová-
ní v cizím jazyce) a školního asistenta. i v dal-
ších dvou letech se zapojíme do projektu „šab-
lony ii“. získané prostředky využijeme navíc na 
podporu realizace projektových dnů ve škole 
i mimo ni, školních klubů, vzájemné spoluprá-
ce mezi vyučujícími a kariérového poradce.

Žáci, kteří nastoupili do prvních ročníků, 
absolvovali adaptační kurzy ve vzdělávacím 
centru nP šumava na horské kvildě – čtyřleté 
gymnázium 2 dny a osmileté 4 dny.

rodiče a žáky, kteří mají zájem o studium 
na gymnáziu nebo si chtějí prohlédnout naši 
školu a  získat potřebné informace o  všech 
oborech, které nabízíme, zveme na den ote-
vřených dveří, který se bude konat v pátek 
15. 11. 2019 od 13:00 do 16:30 hodin.

Jan Heřta 
ředitel školy

Do jiné země na zkušenou
i  na konci druhého desetiletí našeho 

století platí, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi 
člověkem. navíc není vůbec špatné udě-
lat krok ven z  české kotliny a  vyrazit také 
na zkušenou, jak to dříve bývalo zvykem.  
i proto nás těší, že se i 24. ročníku projektu Gas-
tschuljahr účastní studenti naší školy. Projekt 
jim umožní strávit přibližně 8,5 měsíce v dol-
ním Bavorsku, kde studují na gymnáziu a jsou 
ubytováni v rodinách. hlavním cílem pobytu 
za hranicemi ale není jen podstatné zlepšení 
znalostí německého jazyka, důraz se klade 
i na integraci do tamní společnosti, poznání 
společných znaků a odlišností ve způsobu ži-
vota. studenti se také stanou samostatnějšími, 
protože řadu věcí si musí zařídit opravdu sami.  
ve školním roce 2019/2020 se tyto cíle po-
kusí co nejlépe naplnit Adam Praizler 
(gymnasium vishofen), Kateřina Mrázová 
(adalbert-stifter-gymnasium Passau), Kami-
la Švejdová (gymnasium Freyung) a  Bar-
bora Picková (gymnasium untergriesbach).  
k  tomuto projektu letos navíc přibyla i  in-
dividuální rozhodnutí studentů zkusit si 
roční pobyt v  zahraničí, shodou okolností 
k  tomu došlo v  obou směrech. na jih usa 
zamířil na zkušenou Martin Švarc, zatím-
co do vimperka na naši školu zavítala ze 
samého severu německa Luisa Nennstiel.  
Přejeme všem, aby se jim při těchto pobytech 
dařilo a aby si během školního roku potvrdili, 
že se na jeho začátku rozhodli správně.

Roman Hajník

Adaptační kurzy prvních ročníků 
1. a  – ve dnech 16.–17. září 2019 proběhl ve 

středisku environmentální výchovy národní-
ho parku šumava adaptační kurz pro studenty 
třídy 1. a čtyřletého studia. na programu kur-
zu byla celá řada pohybových, seznamovacích 
a týmových her. Během těchto aktivit, které 
probíhaly v  klubovně nebo v  blízkém okolí 
budovy, měli studenti velmi dobrou možnost 
poznat blíže nejen své nové spolužáky, ale tak 
trochu i sama sebe. kurz se vydařil i díky příz-
nivému počasí, které na horské kvildě ukázalo 
svou přívětivou a slunečnou tvář. 

Lenka Sobčiaková 
 

 1. g – k  nástupu do 1. ročníku na našem 
gymnáziu již tradičně patří i adaptační kurz. 
tento „seznamovák“ pro žáky 1. g proběhl ve 
dnech 17.–20. září ve středisku environmentál-
ní výchovy na horské kvildě. První den poby-
tu byl soustředěn na posílení vztahů ve třídě 
a  stmelení nově vznikajícího kolektivu. celý 
den byl tematizován jako přežívání horolezců 
v horách, kde musí společnými silami táhnout 
za jedno lano a nedopustit, aby někdo spadl 
do propasti či umrzl. hráli jsme velké množství 
zábavných her, povídali si a  dostali spoustu 
užitečných rad. další dny náš program pokra-
čoval pod taktovkou lektorů z národního par-
ku šumava a my jsme si tak mohli užít dlouhé 
procházky doplněné zajímavým programem. 
celý kurz se velmi vydařil a  vraceli jsme se 
s pocitem, že se známe zase o něco lépe a náš 
kolektiv má mnohem větší šanci dobře fungo-
vat. Hana Dušková

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

slunné léto, díky kterému jsme si všichni 
odpočinuli, máme za sebou. v červenci byla 
naše mateřská škola uzavřena, ale srpen si děti 
parádně užívaly na školní zahradě odloučené-
ho pracoviště v mírové ulici. tvořily na pískovi-
štích, jezdily na tříkolkách, využívaly průlezky, 
hrály si s vodou.

Během prázdnin v hlavní budově mš pro-
běhla výmalba školní kuchyně, chodby a dět-
ských šaten. v přípravném týdnu se všechny 

pedagogické pracovnice zúčastnily dvou-
denního akreditovaného semináře organiza-
ce člověk v  tísni „rodič, nečekaný spojenec 
školy“.

v letošním školním roce bude naší mateř-
skou školu navštěvovat 112 dětí v klosterman-
nově ulici a 79 dětí v mírové. Pro všechny je 
přichystána spousta akcí, ať už jsou to divadla, 
výlety, předplavecký výcvik, různé projekty 
v rámci spolupráce s místními organizacemi. 

věříme, že se dětem bude ve školce líbit 
a zažijí mnoho radosti se svými kamarády.

 Blanka Pošmourná
   MŠ Klostermannova 

      Mateřská škola 
      Klostermannova
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    Základní umělecká škola

Další mezinárodní úspěch Dechového 
orchestru ZUŠ Vimperk

ve dnech 5.–8. 9. se zúčastnil dechový or-
chestr zuš vimperk mezinárodního festivalu 
euro musiktage v  německém městě Böse-
lu. Festival má dlouholetou tradici a letos se 
uskutečnil již 57. ročník. celkem se ho zúčast-
nilo 36 orchestrů a souborů různého složení 
z 8 evropských zemí. dechový orchestr zuš 
vimperk se představil v rámci festivalu pub-
liku v zábavním parku ve městě thülle. dále 
reprezentoval českou republiku na večerním 
koncertě národů v hlavním festivalovém stanu 

v Böselu. zúčastnil se také slavnostního po-
chodového průvodu městem a kromě toho si 
zkusil porovnat své schopnosti v rámci soutě-
že orchestrů. v té bylo celkem 8 účastníků z čr, 
německa, Polska, ukrajiny a holandska. ně-
které z těchto orchestrů byly složeny z profe-
sionálních hudebníků. vimperští zahráli velmi 
dobře a byli oceněni odbornou porotou tře-
tím nejvyšším počtem bodů, což znamenalo 3. 
místo. kromě toho čekalo na mladé vimperské 
muzikanty ještě jedno překvapení. tím byla 
speciální cena pro nejlepší mládežnický or-
chestr či soubor ze všech 36 účastníků, neboť 

se jednalo o festival věkově neomezený. tato 
cena byla honorována výší 500 euro. Účast na 
festivalu tak byla korunována velkými úspě-
chy a  kromě soutěžních výsledků zanechal 
orchestr nezapomenutelný dojem u publika 
a ostatních, když po 2 dny doprovázel průvod 
postav ze slavného filmu star Wars a hrál jim 
k tomuto účelu speciálně nacvičenou skladbu. 

dechový orchestr zuš vimperk tak opět 
důstojně a úspěšně reprezentoval nejen svou 
školu, město, ale i Jihočeský kraj a celou čes-
kou republiku.

Pavel Vališ

PROGRAM TÝDNE KNIHOVEN (30.září-4.října 2019)

Pondělí
          Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky           

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Úterý
         Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky           

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Středa
Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Čtvrtek
Knížkohrátky  

(dětské oddělení 9.00 – 11.30 hod.)

Pátek
Kávová derniéra výstavy s besedou + Klub 50+

(oddělení pro dospělé 9.00 – 11.30 hod.)

Vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže „Moje nejoblíbenější kniha“
(dětské oddělení od 13.00 hod.)

Vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem 
– nový začátek 1918/1993“

(oddělení pro dospělé – čítárna 16.00 hodin)

Pondělí-čtvrtek
Podzimní bazar knih pro dospělé

(knihovna 10.00-11-30, 12.30-16.00)

Amnestie poplatků pro naše čtenáře
(pokud knihovně dlužíte a přijdete v tomto týdnu s knihami – oddlužíme vás :-))

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM VIMPERK  
PONDĚLÍ 29. 10. 2019 
VÝLET DO PLZNĚ navštívíme 
TECHMANIA SCIENCE CENTER 
odjezd: v 7:30 hodin z parkoviště u DDM
příjezd: do 18:00 hodin
nutné přihlásit se dopředu, přihlášky k dispozici v DDM
kontaktní osoba: Jitka Martanová, 605 370 746
zdarma

ÚTERÝ 30. 10. 2019 
TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE DDM
DDM Vimperk bude reprezentovat skupina předem přihlášených 
dětí
program turnaje bude upřesněn na přihlášce
kontaktní osoba: Eva Kubišová, 728 017 874

ÚTERÝ 30. 10. 2019 
TVOŘIVÁ PODZIMNÍ DÍLNA V DDM 
začátek: v 8:00 hodin
konec: v 11:30 hodin
v DDM ve Vimperku
s sebou: přezůvky, svačinu a pití
nutné přihlásit se dopředu
kontaktní osoba: Jitka Martanová, 605 370 746
zdarma

DESKOHRANÍ V DDM
začátek: v 12:30 hodin
konec: v 15:30 hodin
v DDM ve Vimperku
s sebou: přezůvky, svačinu a pití
kontaktní osoba: Jitka Martanová, 605 370 746
zdarma
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Šumavským podlesím za krajem lesního ticha

víte, co má společného martin sichinger 
a čkyňsko? kdo tohoto nositele literární ceny 
knižního klubu zná, ví, že děj jeho románů je 
zasazován do krajiny jižních čech a šumavy. 
a ani právě připravovaná kniha tohoto autora 
nebude výjimkou. o čem konkrétně bude, se 
necháme překvapit, ale alespoň některá místa, 
kde se děj bude odehrávat, si přiblížíme v ná-
sledujících řádcích.  

Pětikilometrový okruh nahořany, krušlov, 
studánka dobrá voda a zpět do nahořan by 
se dal pojmout jako ideálně strávené sobotní 
odpoledne. Filmovou vesnici nahořany jistě 
většina z nás zná. nenachází se zde jen ven-
kovská stavení postavená ve stylu jihočeského 
selského baroka, ale také romantická návesní 
kaplička zasvěcená sv. Bartoloměji a cyrilovi. 
stavby pocházejí z poloviny 19. století. tedy 
z období, kdy zdejší kraj prožíval hospodářský 
rozkvět a někteří zemědělští podnikatelé získa-
li dostatek prostředků na honosné přestavby 
svých chalup. stačí popojít kousek nad vesni-
ci směrem ke krušlovu a ohromí vás množství 
rozhledů do širokého šumavského podlesí. ty 
dva kilometry si máte možnost opravdu užít, 
hned nad nahořanským hřbitovem se nachází 
i turistický přístřešek lákající ke krátké či delší 
zastávce. ať strávíte rozhledy jakkoliv dlou-
hou dobu, přibližně po kilometru přijdete na 
křižovatku komunikace čestice–krušlov.  do 
krušlovského včelína to odsud máme něco 
kolem půl kilometru. 

včelín pana macha je v  české republice, 
ba dokonce ve střední evropě, opravdovým 
unikátem. autorem včelína je pan Josef mach, 
velký milovník včel a řezbářský samouk, který 
v krušlově žil a tvořil. všechny úly prošly re-
staurátorskými zásahy a jsou v samotných pro-
storách včelína umístěné. včelín je od května 
do září otevřený široké veřejnosti a  koná se 
zde i řada kulturních akcí. aktuální informace 
najdete na www.kruslovskyvcelin.cz.  Popo-

jdeme-li od včelína kousek 
do centra vesnice, narazíme 
na turistický rozcestník, který 
určí další směřování našeho 
výletu. částečně po lučních 
pěšinách, částečně lesem 
projdeme kolem místních 
zajímavostí čertova kamene 
a  Babího kamene, nacháze-
jících se v  tzv. humíncích. 
Říká se, že je zde upustili 
ďábel s čarodějnicí, kteří byli 
překvapeni ranním svítáním, 
když nesli ze šumavského 
Bobíku balvany, aby zasypali 
Pražský hrad. Je to zajímavé 
místo uprostřed lesů. Pokud 
jste vyznavači lezení, vezmě-
te si s sebou své nádobíčko. 
v  posledních letech na čer-
tově kameni místní nadšenci 
vytvořili několik lezeckých 
cest. Pro milovníky luštění 
a kešek se zde nachází pěkná 
mystery keška věnovaná čes-
kým pohádkám. 

a nebyla by to šumava či 
šumavské podlesí, kdyby-
chom se nezastavili i u nějaké 
studánky s  „léčivou“ vodou. 
ta od samot „u  sedmi zlo-
dějů“ je známá široko daleko 
jednoduše jako dobrá voda. 
z  vděčnosti za uzdravení 
zde nechal řeznický tovaryš ze čkyně vztyčit 
jednoduchý křížek, pramen byl nedávno za-
střešen dřevěným přístřeškem. studánka se 
nachází na okraji lesa a  je pro kvalitu vody 
v ní hojně navštěvována. to mohou potvrdit 
i paní Blanka a růžena, které jsou místními ro-
dačkami. Paní Blanka zde každý týden odebírá 
vzorky vody pro český hydrometeorologický 

ústav, zároveň měří teplotu vody i  teplotu 
vzduchu. vyplatí se zastavit a zaposlouchat se 
do lesního ticha. cesta od dobré vody zpět do 
nahořan nám, občerstveným „léčivou“ vodou, 
nebude trvat více než půl hodiny.

šťastnou cestu.
Renata Lešková, odbor ŠKCR

www.geocaching.com

machův včelín v krušlově. Přes letní sezónu se tam konají nejen prohlídky s výkladem o jeho 
historii a chovu včel obecně, ale i všemožné kulturní akce. zakončení letošní sezóny proběhne 
zřejmě 3. listopadu, pro více informací sledujte webové stránky www.kruslovskyvcelin.cz
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KULTURNÍ POřADY
 » úterý 1. 10. 2019, 10:00–18:00, na nábřeží volyňky

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM
Putovní osvětová výstava na téma zdravý životní styl, 
zdarma vyšetření základních parametrů zdravotního stavu, 
doprovodný program.

 » úterý 1. 10. 2019, 9:00, měks 

BURZA ŠKOL
Prezentace středních škol, odborných učilišť  
a firem.

 » středa 2., 9., 16., 23. 10. 2019, 18:30, měks

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

 » čtvrtek 3. 10. 2019, 9:00, městská knihovna

KNÍŽKOHRÁTKY
hravé dopoledne pro rodiče a jejich nejmenší.

 » čtvrtek 3. 10. 2019, 14:00, měks

DEN SENIORŮ
k poslechu a k tanci zahraje skupina šísl Band.

 » pátek 4. 10. 2019, 9:00, městská knihovna

KLUB 50+ 
HISTORIE KÁVY A KAVÁREN
zajímavé informace a báječná káva pana hrunka pro 
všechny příznivce.

 » pátek 4. 10. 2019, 13:00, městská knihovna

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA
vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže.

 » pátek 4. 10. 2019, 16:00, městská knihovna 

RENDEZ-VOUS SE ZDEŇKEM LYČKOU
diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 
1918/1993. 

 » pátek 4., 11., 18., 25. 10. 2019, 19:00, měks

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

 » pátek 4. 10. 2019, 21:00, calypso

VIKTOR SHEEN -  
ČERNOBÍLEJ SVĚT TOUR
tour k albu viktora sheena live calypso vimperk.

 » sobota 5. 10. 2019  

DEN ARCHITEKTURY VIMPERK
sakrální architektura vimperka   
11:00, u vchodu do urnového háje 

sakrální architektura na periférii   
16:00, kavárna ve skále 

vimperk – výstavba po roce 90   
18:00, kavárna ve skále 

 » sobota 5. 10. 2019, 14:00, areál vodník

DRAKIÁDA
Pro malé a velké soutěž v létání draků, tvořivá dílna a malé 
překvapení.

 » sobota 5. 10. 2019, 19:00, zlatá hvězda

BENEFIČNÍ TANCOVAČKA PRO 
SLUNEČNICI
k poslechu a tanci hraje kapela Jiří schelinger memory Band, 
host večera andrea schelingerová.

 » úterý 8. 10. 2019, 15:00, měks

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VEřEJNOSTI  
A ZÁSTUPCŮ OBCÍ
Představení organizací, na které se můžete obrátit nejen 
v nelehkých životních situacích. odpoledne bude zakončeno 
přednáškou na téma „kyberšikana“.

 » středa 9. 10. 2019, 19:00, kavárna ve skále

RIVER ROOTS 
energií naplněný mix alternativní akustické a roots hudby 
s prvky folku a rytmů reggae. Jako host vystoupí vojta 
violinist.

 » čtvrtek 10. 10. 2019, 19:00, měks

KORUNA SVĚTA
o tom, co koruna světa dala či vzala  
ivo grabmüllerovi se dozvíte v dvoudílném přednáškovém 
cyklu. 

 » pátek 11. 10. 2019, 19:30, kavárna ve skále

VIMPERSKÉ KVÍZOVÁNÍ VOL. 1
zábavný kvíz pro dvou až čtyřčlenné týmy, který prověřuje 
nejen vědomosti, ale i důvtip.

 » pátek 11. 10. 2019, 21:00, calypso 

DJ TIGI LIVE SET – MÁCHÁČ, RETRO, 
DUPLEX
Živý set známeho cz dJ a šoumena tigiho.

 » sobota 12. 10. 2019, 10:00–14:00, zuš    

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ V ZUŠ 
setkání současných a bývalých žáků, zaměstnanců 
a veřejnosti.

 » sobota 12. 10. 2019, 16:00, měks    

ZUŠ SE PřEDSTAVUJE 
vystoupení žáků a učitelů zuš vimperk.

 » sobota 12. 10. 2019, 21:00, calypso

ŠTĚPÁN SOUKUP A MANIAC LIVE
exkytarista a headliner skupiny zakázaný ovoce – soBota!, 
doprovodné kapely – maniac, Brutální jahoda, náhodný 
výběr.
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www.meks-vimperk.com
Facebook: kultura vimperk

 » pondělí 14. 10. 2019, 9:00, měks

ICE KARTY
seminář pro seniory.

 » středa 16. 10. 2019, 19:00, kd cihelna

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK

 » čtvrtek 17. 10. 2019,  18:00, měks

BESEDA S PROF. PHDR.  
VLADIMÍROU DVOřÁKOVOU, CSC.
známá politoložka a komentátorka aktuálních kauz 
vladimíra dvořáková pohovoří o polistopadovém vývoji, 
úrovni současné politické reprezentace.

 » čtvrtek 17. 10. 2019, 18:30, zuš

KLAVÍRNÍ RECITÁL  
DRAHOSLAVY SATOROVÉ 

 » sobota 19. 10. 2019, 19:00, měks

RYTÍřOVA DCERA
divadelní spolek Bouček uvádí premiéru situační komedie.

 » neděle 27. 10. 2019, 15:30, měks 

ZUNA
loutková pohádka divadla continuo „zuna“.

 » středa 30. 10. 2019, 8:00, měks

INSPIRATIVNÍ KONFERENCE  
O VZDĚLÁVÁNÍ II.

 » středa 30. 10. 2019, 19:00, kavárna ve skále

BUCZEK BLUES
Blues k tanci i poslechu.

 » čtvrtek 31. 10 2019, 10:00, měks

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ

KINO ŠUMAVA, SÁL MĚKS
 » úterý 1. 10. 2019, 20:00

TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
horor/komedie/mysteriózní, velká Británie, 2018, 118 min., 
režie: Peter strickland

 » úterý 8. 10. 2019, 20:00

AQUARELA
dokumentární, velká Británie / německo, 2018,  
89 min., režie: viktor kossakovsky

 » neděle 13. 10. 2019, 15:30

ALADIN
dobrodružný/rodinný/Fantasy/muzikál, usa, 2019, 128 min., 
režie: guy ritchie

 » úterý 15. 10. 2019, 20:00

BÍLÝ BÍLÝ DEN
drama, island/dánsko/švédsko, 2019, 109 min.,

režie: hlynur Pálmason

 » úterý 22. 10. 2019, 20:00

FABRIKA
krimi/drama/thriller, rusko/Francie/arménie, 2018, 109 
min., režie: Jurij Bykov

 » úterý 29. 10. 2019, 20:00

STEHY
drama, srbsko / slovinsko / chorvatsko / Bosna  
a hercegovina, 2019, 97 min., režie: miroslav terzič

VÝSTAVY
 » září–říjen 2019, městská knihovna

VÝSTAVA KOMIKSŮ Z KNIHY  
NA HRADĚ BRADĚ
oddělení pro děti 

 » 4. 10. – 29. 10. 2019, městská knihovna

DIPLOMACIE MEZI PRAHOU 
A BERLÍNEM – DVOJÍ ZAČÁTEK 
1918/1993
pátek 4. 10. 2019, 16:00 – slavnostní zahájení výstavy

 » 7. 10. – 7. 11. 2019, měks

VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
ZUŠ VIMPERK
pondělí 7. 10. 2019, 17:00 – slavnostní zahájení výstavy
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Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s městem Vimperk Vás 
v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

zve na:

KULATÝ STŮL
Prevence v seniorském věku

„Seniorská obálka“
Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života

14. října 2019
Městské kulturní středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk

Program:

9:00 – 9:15 Registrace účastníků

9:15 – 9:30 Zahájení

Bc. Alena Bártíková – krajská koordinátorka Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň, MPSV
Ing. Jana Schererová, MPA - vedoucí odboru vnitřních věcí,
Město Vimperk

9:30 – 11:00 Prevence v seniorském věku

„Zdravotní prevence“ – Mgr. Jiří Matěják,
Zdravotnická záchranná služba JčK

„Policejní prevence“ – por. Bc. Martina Joklová,
Policie ČR ÚO Prachatice

„Požární prevence“ –    por. Mgr. Martin Vávra,
Hasičský záchranný sbor ÚO Prachatice

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 11:45 „Seniorská obálka“
11:45 – 12:00 Diskuse a zakončení

Účast zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi!
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povídání o záklopovém stropě na Horním zámku

Řada čtenářů vimperských novin jistě ví 
o existenci malovaného záklopového stropu 
v  severovýchodním křídle horního zámku, 
mnoho z vás ho možná vidělo na vlastní oči – 
na prohlídkách bylo možné ho zahlédnout 
skrze sondy ve stávajícím stropě. od konce 
srpna je však v jedné z místností znovu odha-
len v celém rozsahu, v jakém ho neviděl nikdo 
posledních sto šedesát let!

Pro mnoho lidí je vimperský zámek známý 
zejména malovaným stropem nad bývalým 
renesančním sálem v  dolním zámku, byla 
by však nesmírná škoda zapomínat na menší 
strop na zámku horním. o jeho vybudování 
se zasloužil volf novohradský z kolovrat, který 
vimperský zámek koupil roku 1601, ovšem už 
v zimě na přelomu let 1600–1601 nechal poká-
cet stromy, z jejichž dřeva je strop vytvořený. 
oproti mladšímu stropu na dolním zámku je 
pečlivěji vyvedený a také rozmanitější, co se 
týče motivů. zatímco strop dolního zámku 
je zdobený pouze ornamenty, strop horní-
ho zámku nabízí motivy rostlin, zvířat, po-

stav, a dokonce i veduty (tedy krajinomalby) 
s městy a hrady. strop se nachází ve čtyřech 
místnostech horního zámku, které v  době 
novohradských z kolovrat sloužily s největší 
pravděpodobností jako šlechtické apartmá.

Později byl strop zakryt „podhledem“ 
z prken, na který byl přibit rákos a nahozena 
omítka. Proto byla jeho existence postupně 
zapomenuta a  k  jeho znovuobjevení došlo 
až v době, kdy zámek spravoval národní park 
šumava. Předpokládalo se, že strop nechali za-
krýt schwarzenbergové v průběhu 18. století, 
je však možné, že strop byl poprvé zakryt až 
po roce 1857. v tomto roce totiž došlo k roz-
sáhlému požáru horního zámku, při kterém 
byl poškozen i záklopový strop (rozsah poško-
zení jsme si mohli ověřit až nyní po odkrytí) 
a  jeho podbití zřejmě souviselo s  úpravami 
zámku po požáru. uvidíme, zda tuto novou 
hypotézu potvrdí podrobnější průzkum re-
staurátorů.

o několik řádků výše jste se mohli dočíst, 
že strop zakrývá čtyři místnosti, odkryt je však 

pouze v jedné. a tak tomu i zůstane. ve všech 
místnostech totiž máme zachované souvrství 
výmaleb od renesance až do 20. století, které 
byly objeveny při restaurátorských průzku-
mech, které běží od roku 2015. v jedné míst-
nosti tak běžně máme okolo dvaceti vrstev 
různých omítek a nátěrů, z nichž necelá polovi-
na je výmalbou, která v nějakém období míst-
nost zdobila. zámek tak není jen renesanční 
památkou (jak byl dlouhá léta prezentován), 
jeho kouzlo a hodnota spočívá v tom, že má 
na svých stěnách ve formě výmaleb zachova-
nou téměř celou svoji historii za zhruba čtyři 
sta let. abychom se dostali k  renesančnímu 
stropu ve všech místnostech, o  tuto jeho 
hodnotu bychom se připravili v téměř celém 
křídle. a protože k obnově památek se má při-
stupovat především s pokorou, dovolili jsme si 
strop odkrýt pouze v jedné místnosti (kde je 
ostatně nejzajímavější) a v těch ostatních ho 
opět schováme. Připravíme se tak sice o pěk-
nou podívanou, ale zachováme vrstevnatost 
zámku pro další generace – ostatně nevědom-
ky a z jiných důvodů tak postupovali i schwar-
zenbergové v 19. století a my jsme jim za to 
velmi vděční.

zmiňovali jsme poškození stropu požárem – 
v jakém stavu tedy je? Požár v roce 1857 strop 
poškodil v  celé ploše. strop je začernalý, na 
některých místech jsou barvy poškozené na-
tolik, že záklopy již nepůjde zrestaurovat. Po 
odkrytí jsme zjistili, že po požáru bylo dokon-
ce vyměněno několik trámů a že o část stropu 
jsme přišli během přestavby komína ve stěně 
místnosti. Přesto se však po obnově stropu 
máte na co těšit! na většině záklopů jsou totiž 
malované motivy dochované, a  tak jsme po 
odhalení stropu objevili několik zvířat (psa 
honícího zajíce, čápa ulovivšího žábu, lišku, 
kobylku nebo jelena), rostlin, postav (mysliv-
ce, peroucí se chlapce) a krajin s hrady či měs-
ty. zatím se zdá, že se jedná o hrady a města, 
která se často vyobrazovala v dobovém umění 
(např. Babylonská věž), nebo o fantazii autora, 
na podrobnější informace si však musíme ješ-
tě počkat. na prohlídkách v roce 2021 vám již 
jistě povíme víc!

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk

Dny evropského dědictví 2019
o víkendu ve dnech 14. a 15. září 2019 proběh-

ly ve vimperku dny evropského dědictví, tzv. 
ehd. veřejnosti se otevřely památky na území 
města, které jsou běžně nepřístupné nebo zčás-
ti přístupné, celkem bylo otevřeno 7 památek.  
na náměstí svobody byla otevřena městská 
zvonice, farní kostel navštívení Panny marie 
a gotické sklepy v domě čp. 8. v ulici na zlaté 
stezce byla zpřístupněna bašta, do které se 
vstupovalo přes soukromý pozemek bývalé 
hospody třináctka. návštěvníci si mohli také 
prohlédnout interiér kostela sv. Bartoloměje 
a kaple 14 sv. pomocníků v prostoru urnové-
ho háje a hřbitovní kostel nejsvětějšího srdce 
Páně na novém hřbitově. 

do všech památkových objektů byl 
vstup zdarma a  památky byly otevřeny  
od 9:30 hodin do 16:00 hodin. akce se moh-
la uskutečnit díky studentům všeobecného 
a  sportovního gymnázia ve vimperku pod 
vedením paní mgr. Jany kriškové, kteří vzorně 
zvládli roli průvodců jednotlivými památkami. 
v sobotu 14. září 2019 od 15:30 se uskutečni-
la komentovaná prohlídka, kterou provázela 
paní mgr. krišková. Prohlídky se zúčastnila sku-
pina 25 lidí a během prohlídky byly navštíveny 
otevřené památky.

Během obou dnů se do návštěvních knih 
v jednotlivých památkách zapsalo celkem té-
měř 550 lidí. návštěvníků bylo více, jelikož se 

všichni nezapsali, a  uve-
dené podpisy zahrnují 
často celé rodiny. v  po-
rovnání s roky 2017 a 2018 
byl letošní rok v návštěvnosti o něco úspěšněj-
ší. o tom, že lidé byli s průvodci i otevřením 
památek spokojeni, svědčí pochvalné zápisy 
v návštěvních knihách.

děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a  ve 
svém volném čase napomohli k uskutečnění 
celé akce. a dále majiteli objektu za zpřístup-
nění bašty.

Martina Navrátilová 
odbor ŠKCR, památková péče 
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pondělní dopoledne s první pomocí si u volyňky užili nejen zranění
druhá zářijová sobota je od roku 2000 svě-

tovým dnem první pomoci. má všechny upo-
zornit na to, že dovednost poskytnout první 
pomoc může – v prvních minutách – rozhod-
nout o životě a smrti člověka.

naučit se základní dovednosti první pomoci 
není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, 
vzdělání či povolání každého z nás.

u příležitosti světového dne první pomoci 
uspořádal český červený kříž Prachatice za 
podpory města vimperk v  parku u  volyňky 
akci, která příchozím návštěvníkům předved-
la mnoho zajímavostí nejen z první pomoci.

dobrovolníci ččk, mezi nimi i žáci zš smeta-
nova vimperk, zš stachy a zš vacov seznámili 
příchozí s postupy první pomoci u masivního 
krvácení, otevřené zlomeniny nebo cizího tě-
lesa v ráně, nezapomněli ani na resuscitaci. 

Pracovník horské služby čr přiblížil např. 
transport raněných v podmínkách těžko do-
stupného terénu. 

Policie čr se věnovala tématu dopravní 
bezpečnosti a autonehodám, dospělí i někte-
ré děti si zkusili i „dýchnout“.

členové Jihočeské záchranné kynologické 
brigády se akce zúčastnili i se svými psími po-
mocníky a převedli nejen vyhledávání osob.

Příležitost vyzkoušet si překážkovou dráhu 

s toxibrýlemi, které simulují stav opilosti nebo 
po požití drog, a zajímavé informace z oblasti 
drogových služeb pak návštěvníkům poskytly 
pracovnice Jihočeského streetworku – Prevent 
99.

nezapomněli jsme ani na význam dárcov-
ství krve a jeho důležitost. 

Jako doplnění zde byla k prohlédnutí vozi-
dla a technika hasičského záchranného sboru 
čr, zdravotnické záchranné služby a horské 
služby čr, městské policie vimperk a Policie 
čr. 

závěrem bych ráda poděkovala všem zú-
častněným za precizní přípravu akce, která 
byla pestrá a  velmi zajímavá. nesmím však 
opomenout ani ty, bez jejichž pochopení by 
se akce nemohla uskutečnit, a to šéfy všech 
zúčastněných organizací. těšíme se na další 
ročníky.

Zuzana Pelikánová

Ze života Mysliveckého spolku Šumava vimperk
vážení spoluobčané, zcela jistě jste zaregist-

rovali, že v katastru města vimperk se objevily 
informační tabule (na šumavěnce, na hospůd-
ce, v cejsicích a u dětského hřiště stanislavy 
chumanové), na nichž si kolemjdoucí může 
přečíst základní informace, které se týkají po-
zemků, jejich největších vlastníků, honebního 
společenstva hs hrabice a rovněž myslivecké-
ho spolku šumava vimperk, jehož členové se 
na těchto pozemcích věnují nejen lovu zvěře, 
ale hlavně o tuto zvěř pečují, ve stavu nouze 
ji přikrmují a pokud je to nutné, i medikují. na 
tabulích je vyobrazena zvěř, která má, popř. 
měla v naší přírodě největší zastoupení (zajíci 
se začínají opět objevovat, bažanta, koroptev 
či křepelku spatřit v naší honitbě je vzácnost, 
ale když se daří vracet do přírody predátory 
jako je rys či vlk, snad i na tuto drobnou zvěř 

dojde a dojde k úspěšným pokusům i tuto zvěř 
do šumavské krajiny vrátit). k lásce k lesu, pří-
rodě a zvěři se pokoušíme vést i naše nejmenší 
občánky z mateřských škol, pro něž pořádáme 
povídání o zvěři v naší přírodě, o péči o zvěř, 
učíme je znát stopy zvěře a tomu, jak se v pří-
rodě a k přírodě chovat. to vše ve spolupráci 
s paní ředitelkou gálovou a za podpory města 
vimperk a ostatních vlastníků pozemků v naší 
honitbě. tímto bychom rovněž chtěli požá-
dat o  porozumění vlastníky psů, kteří venčí 
své miláčky ve volné přírodě, aby toto činili 
s ohledem na zvěř v naší krajině a nepouštěli 
je „na volno“ a mimo dosah a vliv jejich pána. 
děkujeme.

Zenon Hnětkovský
předseda Mysliveckého spolku  

Šumava Vimperk 

O nejlepší buchtu vimperka
zpestřením pouliční sousedské slavnosti 

zažít vimperk jinak byla soutěž amatérských 
pekařů o nejlepší buchtu vimperka. sto sedm-
desát hlasujících a porota vybírali z jedenácti 
buchet, koláčů a řezů ucházejících se o ceny. 
rozhodování však nebylo jednoduché, neboť 

přihlášené pečivo všem velmi chutnalo. z ví-
tězství se nakonec radovala iveta Pavlíková, 
která specialitou krtkův sen obhájila své loňské 
první místo. druhá s laskonkovými řezy skonči-
la Jana Peková a třetí s andělskými řezy Petra 
Půbalová. Úspěšné pekařky získaly: první – po-

ukázku na košili firmy vavi v hodnotě 2000 kč, 
druhá – poukázku do kavárny a pražírny kávy 
hrunek a třetí – poukázku do kavárny ve skále. 
nejvíce hlasů však získaly citronové cupcaky 
a mrkvový dort věry vávra, která se soutěže 
zúčastnila bez nároku na výhru. Potěšitelné je, 
že všechny recepty na sladké dobroty budou 
zveřejněny v malých novinách vimperska a na 
www.vimpersko.cz.  Jaroslav Pomezný

Sbírka pro ergodílnu v nemocnici vimperk je za námi
Půl rok utekl jako voda a naše sbírka, kte-

rou jsme pořádali ve spolupráci s neziskovou 
organizací show your help, došla do finále. 
abychom byli upřímní, na začátku jsme netu-
šili, jaká máme mít očekávání, finální číslo nám 
ale oběma vyrazilo dech – během posledních 
6 měsíců se nám i díky podpoře mnoha z vás 
podařilo vybrat krásných 56.474 kč!

sbírka byla zahájena na verčině březno-
vém koncertu v místním měks, pokračovala 
na majálesu vimperk, nedalekém fotbalovém 

turnaji čkyně cup, vimperském Frňáku, su-
mmer Punk Párty ve volyni a zakončena byla 
na zažít vimperk jinak. velkým dílem k ní také 
přispěli přímo členové organizace show your 
help z havlíčkova Brodu, kteří sbírku zaštítili 
nejen v byrokratické rovině, ale také na ni při-
spívali v rámci svých akcí, za což jim patří velké 
poděkování. vybrané finanční prostředky nyní 
poputují na podporu ergodílny v nemocnici 
vimperk, abychom místním pacientům zpří-
jemnili podzim jejich života a lidem, kteří se 

o ně starají, trochu usnadnili jejich náročnou 
práci.

Ještě jednou děkujeme všem za podporu! 
Je krásné vidět, že v dnešní uspěchané době 
pořád spousta lidí nemyslí jen na své blaho, ale 
i na to, jak pomoci ostatním. Pevně věříme, že 
největší radost člověku neudělá nový kus ob-
lečení nebo třeba elektroniky, ale právě dobrý 
skutek. a ten můžeme občas udělat všichni!

Veronika Spiegelová 
a Šimon Blaschko
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„30 let svobody“ s vladimírou Dvořákovou
Po eriku taberym, šéfredaktorovi týdeníku 

respekt, a václavu malém, světícím biskupovi 
pražském, přijala pozvání do vimperka další 
významná osobnost současnosti a komentá-
torka politické a veřejné scény, profesorka vla-
dimíra dvořáková. Prof. Phdr. vladimíra dvořá-
ková, csc. je přední česká politoložka působící 
na katedře politologie Fakulty mezinárodních 
vztahů vysoké školy ekonomické v Praze. do 
povědomí veřejnosti se dostala coby předsed-
kyně akreditační komise čr svým nekompro-

misním postojem v případě skandálů Právnic-
ké fakulty zču v Plzni. Pravidelně se vyjadřuje 
k aktuálním kauzám, a to např. v pořadu Jak 
to vidí (čro dvojka) i v jiných veřejnoprávních 
a soukromých médiích. za příkladné občan-
ské postoje a občanskou statečnost obdržela 
cenu Františka kriegla, udělovanou nadací 
charty 77.

Profesorka dvořáková vystoupí ve vimper-
ku v rámci cyklu „30 let svobody“ hned dva-
krát. Poprvé ve čtvrtek 17. října od 18:00 v sále 

měks, kde bude besedovat s  veřejností na 
téma polistopadového vývoje a současné po-
litické kultury, zejména pak populismu. vstup-
né je dobrovolné. Podruhé vystoupí v pátek 
18. října na gymnáziu, kde bude o podobných 
tématech diskutovat se studenty.

zveme všechny zvídavé, kteří se o naši ná-
rodní politiku a  její směřování zajímají, aby 
přišli s paní profesorkou besedovat. možností 
setkat se a dokonce diskutovat s osobností je-
jího formátu není ve vimperku příliš mnoho, 
byla by proto škoda příležitost nevyužít.

Adéla Jiříková
Vimperk žije!

není káva jako káva...
arabica? robusta? už víme, jak se liší. kdo 

nepřišel k nám do knihovny ovšem neví!
Příprava: otrháme – omyjeme – osušíme – 

rozdrtíme (ideálně v  dřevěném ebenovém 
hmoždíři jako ženy etiopské) – upražíme – 
umeleme – zalijeme – vypijeme. chutnala 
báječně!

další skvělé rendez-vous v naší knihovně. 
Pan hrunek hovořil o kávě (historii, druzích, 
přípravě) a trpělivě odpovídal na četné dotazy. 
manželé váchovi připravili výstavu (k vidění 
v oddělení pro dospělé). zajímavé (někdy i zá-
hadné) artefakty zapůjčila škola kávy v Praze.

děkujeme autorům i návštěvníkům a těší-
me se na další vydařené schůzky!

i vy můžete rozhodnout o vítězi Šumava Litera
Jednou z velkých změn, které přicházejí s le-

tošním ročníkem festivalu šumava litera (od 
pondělí 18. do soboty 23. listopadu 2019 ve 
vimperku), je i možnost vás, čtenářů a přízniv-
ců festivalu, nominovat své oblíbené webové 
stránky, internetové projekty a  audioknihy 
týkající se šumavy do nově vyhlášené kate-
gorie šumava virtuální. o  vítězi sice roz-
hodne tříčlenná porota ve složení radan Bě-
houn (grafik a  výtvarník, české Budějovice), 
Petr kuncl (manažer cestovního ruchu, Plzeň) 
a Jindřich sova (majitel it firmy, vimperk), ale 
byla by škoda, kdyby některé malé projekty 
nedostaly šanci.

Pro to, aby čtenáři získali lepší představu, 
jaké projekty byly nominovány, uvádíme na-
mátkou tyto:

Webové stránky:
http://bilastopa.cz/
http://www.pocasi-volary.cz/
http://www.milfort.cz/fotografie
https://www.zamek-nemilkov.com/cs pro-

jekt obnovy zámku
https://paterikovahut.cz/o-nas/ projekt ob-

novy sklářské pece
http://www.farnostvelhartice.cz dění ve far-

nostech Velhartice, Javorná, Železná Ruda
https://www.selmy.cz/hlidky/ monitoring 

šelem na Šumavě
Internetové projekty:
karel klostermann chatbot
Audioknihy:
Jiří Březina Promlčení

nominovat lze jakýkoli projekt, který běžel 
v  kalendářním roce 2018 nebo audioknihu, 
která byla vydána ve stejném roce, a to na e-
mailové adrese předsedy spolku šumava lite-
ra, pana václava váchy vacha.vaclav@post.cz 
do pátku 25. 10. 2019, kdy budou nominace 
uzavřeny. 

v příštím roce bude soutěž rozšířena i na 
rozhlasové a televizní pořady. 

také bychom rádi připomněli čtenářům, 
že jako každoročně bude vyhlašována cena 
knihoven (hlasovací lístky jsou k dostání ve 
vimperské městské knihovně).

a doufáme, že vyhrají ty, které se vám bu-
dou líbit nejvíc!

Spolek Šumava Litera

vimperské kvízování vol. 1
vytvořte si tým a přijďte se bavit! a o co 

jde? o zábavný kvíz! ve dvou až čtyř-
členných skupinkách budete zapi-
sovat odpovědi na otázky, které 
kombinují důvtip, odhad, postřeh, 
paměť i všeobecný přehled. to vše 
za doprovodu skvělého moderátora. 
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé 
ceny. startovné 100 kč/tým.

a kdy to bude? v pátek 11. 10. 2019 v ka-
várně ve skále od 19:30.

registrace týmů možná v událos-
ti na FB, dále na e-mailu vimperske.
kvizovani@seznam.cz nebo na mís-
tě před začátkem kvízu.

těšíme se!

SHŠ Berit a Vimperk žije!

Dárci krve
oblastní spolek českého červeného kříže 

Prachatice za podpory Jihočeského kraje za-
jišťuje ve spolupráci s transfuzním oddělením 
nemocnice čB a. s. svozové autobusy zdarma 
pro bezpříspěvkové dárce krve z vimperska. 
Příští svozový autobus vyjíždí 29. 10. v  6:45 
z autobusového nádraží ve vimperku (u Pen-
ny marketu).

Jak se můžete stát dárci krve? Jste-li starší 18 
let a vážíte více než 50 kg, stačí vzít si občan-
ský průkaz, přijet naším svozovým autobusem 
na transfuzní oddělení nemocnice čB a zde 
podstoupit lékařské vyšetření. na místě vám 
je také možné potvrdit počet odběrů nebo 
omluvenku pro zaměstnavatele, případně vy-
dat potvrzení pro příslušné zdaňovací období.

vícenásobní dárci krve, 
kteří do 31. 10. dosáhli 20, 
40 a  80 odběrů, budou  
21. listopadu oceněni pla-
ketou prof.  mudr.  Jana 
Janského. všichni dosta-
nou písemnou pozvánku, 
pokud by se však cestou 
k vám někde zatoulala, pro-
sím, kontaktujte nás e-mailem na prachatice@
cervenykriz.eu, telefonicky na 724  367  840 
nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 
na adrese nemocniční 204, Prachatice (budo-
va polikliniky).

Zuzana Pelikánová
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
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Představujeme standu potůčka, výčepního
Ne nadarmo se říká, že sládek pivo vaří, ale hostinský ho dělá. Vždyť ruku na srdce, komu se ně-

kdy nestalo, že byl z doneseného piva přinejmenším zklamaný. Ve Vimperku na Hamajdě „dělá“ 
Standa Potůček pivo tak dobře, že se už podruhé probojoval až do finále soutěže Gambrinus 
Mistr výčepní. Usnout na vavřínech ale rozhodně nehodlá, za 2 roky plánuje účast v metě nej-
vyšší, soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Jak taková soutěž probíhá, kolik druhů čepování 
piv existuje a jestli má Standa už profesionální deformaci se dočtete v následujícím rozhovoru.

Co soutěž Gambrinus Mistr výčepní ob-
náší, co všechno musíš vědět a umět?

kolo se skládá ze dvou částí – teoretické (pí-
semný test) a praktické (čepování piva). v teo-
retické části je vše, co se týče historie piva, jak 
se vaří i z čeho, osobností pivovaru atd. v prak-
tické části je úkolem načepovat před porotou 
na čas dvě piva.

na soutěži jsou k dispozici dva kohouty – 
pákový a baroko (otočný). máš minutu na to, 
seřídit si výčep, vyzkoušet si to, nastavit si 
kompenzátor, … a  pak máš ostrou minutu, 
kde máš za úkol do štucu (vysoká sklenice 
bez ucha) načepovat pivo z pákového kohoutu 
nadvakrát a z baroka do krýglu (s uchem) na 
hladinku. a naservírovat porotě.

v porotě sedí 3 porotci, každý má k dispozici 
jiný počet bodů. Jeden z nich sleduje servíro-
vání, přístup, zkrátka to, jak to vidí host, druhý 
styl čepování piva a  ten poslední přípravu, 
čistotu skla atd.

Při servírování jsou i  plusové body, když 
třeba člověk něco řekne, podá ruku atd. není 
to tak jen o pivě, ale o celkovém dojmu od pří-
chodu za bar přes sklo, čepování až po serví-
rování. strhnout půl bodu vám můžou i za to, 
že se neusmíváte.

Porota pivo hodnotí i  vizuálně. zhodnotí, 
jestli „prstýnkuje“. nebo například jestli se 
tvoří takové ty bublinky, které stoupají v pivě 
a které jsou vlastně špatně. lidi to moc neví, 
ale značí to, že sklenice je špinavá.

Jak se dá natrénovat správné čepování? 
A jde to při běžném provozu?

hlavně člověk musí vědět, jak se to má dělat 
správně a pak už jen trénovat. dívat se, jestli 
pivo vypadá tak, jak má, jestli chutná tak, jak 
má. Při běžném provozu se trénovat dá, pokud 
člověk chce. nejčastěji se to naučíš tím, že pi-
vovar udělá akci, kde sládek objíždí restaurace 

a ukazuje, jak je to správně. Pak se dá samo-
zřejmě dívat na videa na internetu a  nejvíc 
jsem se toho osobně naučil právě poprvé na 
soutěži. zkrátka okoukat a trénovat.

Někde jsem četla, že se pivo točí na jeden 
zátah, je to tak?

Jde o  to, co člověk od piva vyžaduje. Je 
celkem 5 druhů čepování piva – hladinka, to 
je na jeden zátah, nadvakrát, čochtan, mlíko 
a šnyt. každé pivo pak chutná jinak. některé 
má v sobě víc oxidu uhličitého, některé míň. 
na jeden zátah má pivo největší říz. když se 
dělá pivo nadvakrát, já ho rozčepuju, nechám 
trochu odstát a pak dorazím. Pěna je tak hut-
nější, víc hořká. takže opravdu záleží, co člověk 
od piva chce. když půjdu na 10–15 piv, nechám 
si ho načepovat najednou. Pivo na dva zátahy 
víc zasytí, je hutnější.

když si někdo objedná pivo, ode mě ho 
dostane automaticky na hladinku. Je to nej-
rychlejší, mně to nejvíc chutná, proto to lidem 
čepuju takto. ale taky mám třeba jednoho 
člověka, který řekne, já mám čas, udělej mi ho 
nadvakrát.

S kvalitou piva souvisí i čistota výčepní-
ho zařízení, je to tak?

to jde samozřejmě ruku v ruce. člověk to 
může umět sebelíp, ale když tam nebude čis-
tota, je všechno špatně. čisté trubky a  čisté 
mokré sklo jsou základ. výčepní se stará o bar 
a  každých 14 dní jezdí z  pivovaru sanitační 
technik, který čistí trubky.

Můžu já z pozice hosta udělat něco pro 
to, aby bylo pivo opravdu dobré, nebo jsem 
odkázaná na výčepního?

asi určitá odkázanost tam bude. ty si vybe-
reš značku, ale výčepní ti pivo načepuje podle 
sebe, jak si myslí, že je to správně. ale samo-
zřejmě ho při dalším můžeš požádat, jestli ti 
ho tentokrát načepuje najednou, pokud vidíš, 

že ho čepoval na dvacetkrát a to pivo tam stojí 
od včerejška. mně samotnému se to ale stalo 
jen párkrát, že by si vyloženě někdo řekl, jak 
chce pivo načepovat. Já sám jsem za připo-
mínky rád, kromě připomínky „podmíráka“. 
to je dneska takovej nešvar. vždycky, když mi 
někdo řekne: „to nedojde,“ odpovídám: „no 
do strakonic to pivo určitě nedojde.“

Takže jsi si vždycky 100% jistý tím, že 
máš pivo načepované tak, že „dojde“?

Jo. Jsem přesvědčený. občas se dívám, jak 
to lidi zkoumají, natáčí si skleničku. i na sou-
těžích se samozřejmě něco málo strhává za 
„podmírák“, ale co je vyloženě špatně, je „nad-
mírák“. Pěna k tomu pivu patří.

Ale třeba čochtan se točí úplně bez pěny.
Je to tak, ten je bez pěny, má největší podíl 

oxidu uhličitého, je nejčerstvější, ale musí se 
vypít rychle, protože pak oxiduje a rychle zvě-
trává. to je právě jednou z úloh té pěny, že pivo 
zakonzervuje, aby vydrželo déle.

A ještě mi vysvětli, proč bych si měla dát 
mlíko, kde je téměř pouze pěna?

to pivo je nejjemnější, má v sobě naopak 
nejmíň oxidu uhličitého. Pěna je totiž taky 
pivo. tady u nás se sice s mlíkem nesetkávám, 
ale v Plzni je to docela běžné. tam třeba nena-
jdeš malé skleničky na pivo. správný pivař si dá 
radši šnyt než malý pivo. nevím, kdo vymyslel 
malé skleničky, pivo se do nich nedá načepo-
vat správně. i na soutěži najdeš pouze velké 
skleničky.

Máš už takovou profesionální deforma-
ci, že když jdeš někam jako host, koukáš 
pod ruce a říkáš si, co jsem to proboha do-
stal? A stalo se ti někdy, že jsi pivo vrátil?

Já jsem docela skromnej v tomhle. Je prav-
da, že si vždycky sednu tak, abych na toho člo-
věka viděl, jak to dělá, ale neozývám se. takhle 
oni to tu dělají. ve vimperku už mě znají, takže 
ví, ale že bych vyloženě někoho poučoval, to 
nedělám.

zrovna poměrně nedávno jsem dostal zkys-
lé pivo. ale to se mi stalo poprvé v životě.

A jaká byla reakce obsluhy?
Úplně v pohodě, omlouvala se.
Ptám se hlavně proto, že často ve služ-

bách dělají lidi, kteří by tam podle mě vů-
bec dělat neměli. Setkáváš se s nepříjem-
nou obsluhou?

hodně často. dneska je problém hlavně 
v tom, že je v tomhle odvětví hodně pracov-
ních míst. a leckdo by to dělat chtěl, ale ne kaž- 
dý může. Přístup k  hostům je nejdůležitější. 
dobrý lidi, kteří tu práci umí, logicky už prá-
ci nehledají, ti už jsou zaměstnaní. Je třeba si 
uvědomit, že nás hosté živí. a když se budu 
chovat špatně (lidi si to mezi sebou rádi řek-
nou), tak k nám logicky nebudou chodit a my 
nebudeme mít práci.

Myslíš si, že se kvalita čepování u  nás 
zlepšuje? Že jsou zákazníci náročnější?

myslím, že ano. lidem se to více dostává 
pod kůži, samy pivovary více propagují pivní 
kulturu. líbí se mi, že jsou lidi ochotní si připla-
tit za to, aby bylo pivo dobré. když chce člo-
věk kvalitní věc, musí si za ni zaplatit. všude. 
i u toho piva.

děkuju za rozhovor.
Michala Květoňová
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Šumava na nohou
V září měli Vimperáci možnost přispět do sbírky pro dvouletého Tomáška, a to hned 

dvojím způsobem – na charitativním bufetu v rámci Zažít Vimperk jinak a dále návště-
vou filmu Jak vycvičit draka 3 v místním kině. Za oběma akcemi i sbírkou pro Tomáška 
stojí spolek Šumava na nohou, s jehož zástupkyní Monikou Kotherovou jsem si povídala 
o začátcích spolku, jeho aktivitách a dalším směřování. Rozhovor je trochu atypický, a to 
proto, že autorka rozhovoru je zároveň jednou ze členek spolku.

Jaké byly začátky spolku, kdo a jak po-
stavil Šumavu na nohy?

 s  nápadem uspořádat nějakou kulturní 
akci, která by zároveň pomáhala potřebným, 
přišel radek harazim. on sám má zkušenosti 
s péčí o blízkého člena rodiny a ví, jak náročné 
to je a jak moc člověk potřebuje pomoct. když 
mě prvně oslovil, bavili jsme se o případné po-
moci, až se bude akce pořádat. Bylo to někdy 
na jaře 2014. o  pár měsíců později jsme již 
i se zdeňkem kunclem seděli u jednoho stolu 
a  přemýšleli, jak radkovu myšlenku převést 
do reality.

následovalo několik schůzek, na nichž jsme 
vymýšleli, co bychom vlastně mohli uspořádat, 
domlouvali se na podobě spolku a navrhovali 
název a logo. v průběhu toho se k nám přida-
la ještě Jana kůsová, dnes kunclová. nejdříve 
jsme měli představu, že uspořádáme nějaký 
koncert na letňáku. nakonec jsme se rozhodli 
uspořádat koncert anny k. v cihelně. Byla to 
volba zohledňující všechny varianty počasí.

v tu dobu už se k nám přidala i věra vávra, 
která se aktivně zapojila zejména do shánění 
sponzorů a  propagace. z  nápadu, který byl 
zpočátku docela naivní a kterému nedávalo 
mnoho lidí příliš velké naděje, se nakonec stal 
velký projekt, jehož náročnost nás samotné 
překvapila.

Jak Šumava na nohou (dále jen ŠNN) 
funguje?

Principem činnosti spolku je propojení 
zábavy a pomoci druhým. v reálu to vypadá 
tak, že uspořádáme nějaký koncert, divadlo či 
kino a celý výtěžek ze vstupného darujeme do 
veřejné sbírky, kterou vyhlásíme pro konkrét-
ní osoby s těžkým zdravotním postižením ze 
šumavy. samotnou kulturní akci platíme z pe-
něz sponzorů, které sháníme doslova, kde se 
dá. nejúspěšnější jsme většinou ve vimperku 
a blízkém okolí. Pomáhá nám také město vim-
perk a některé okolní obce.

za získané finance pořizujeme zapojeným 
lidem s  postižením kompenzační pomůcky, 
rehabilitační pobyty, hygienické pomůcky 
a další věci, které potřebují a které jim nehra-
dí pojišťovny. Pokud se nám nepodaří vybrat 
dostatečně vysokou částku, pomáháme rodi-
nám s  žádostmi u  různých nadací. zatím se 
vždy podařilo koupit vše, co jsme slíbili, někdy 
i něco navíc.

Já jsem se k  Šumavě na nohou přidala 
v roce 2016, tedy v době, kdy se plánoval 
už druhý velký koncert, tentokrát Ewy Far-
né. Opět byl v Cihelně a znovu se podařilo 
jej téměř vyprodat. Kolik peněz už se díky 
ŠNN podařilo vybrat a rozdělit?

za tu dobu, co fungujeme, jsme uspořádali 
celkem dva koncerty, jedno divadelní před-
stavení, tři charitativní bufety v  rámci zažít 
vimperk jinak a jedno kino pro děti. celkem se 

nám podařilo vybrat již více než tři čtvrtě mili-
onu. částku jsme rozdělili mezi celkem 17 dětí 
a dospělých s různými druhy postižení. Poří-
dili jsme jim např. rehabilitační pobyty v cen-
tru hájek a Jánských lázních, invalidní vozík, 
zdravotní matrace, rehabilitační pomůcky aj.

Sehnat lidi, kteří potřebují pomoc, občas 
nebývá jednoduché. Ne, že by nebyli lidé, 
kteří pomoc potřebují. Spíše se o ni stydí 
říct, bojí se publicity apod. Jakým způso-
bem probíhá první kontaktování zúčast-
něných?

Je to různé. nyní už se stává, že se ozývají 
sami. rodiny s dítětem s postižením se znají 
mezi sebou a řeknou si o možnostech, které 
jim nabízíme. často dostaneme také tip od je-
jich známých či příbuzných. kontaktovali jsme 
v minulosti i školy, sociálku… vždy se snažíme 
primárně pomáhat lidem, kteří jsou z našeho 
okolí. Přece jen se nás to více dotýká.

Já odpověď na otázku sice znám, ale čte-
náři třeba ne, tak se zeptám – kolik lidí je do 
aktivit ŠNN momentálně zapojených?

v současné době jsme čtyři. my dvě, Jana 
kunclová a věra vávra. ale v případě potřeby 
nám pomáhají i ostatní členové a naše rodiny 
a kamarádi. nutno říct, že bez pomoci a velké 
trpělivosti našich blízkých bychom to vůbec 
nemohly dělat. v některých obdobích nás to 

stojí opravdu hodně času, který nám potom 
jinde samozřejmě chybí – a často právě doma.

Nyní máme po bufetu i po kině. Co kdyby 
chtěl někdo pomoct i nyní, jaké má mož-
nosti?

Pokud by chtěl někdo ještě přispět na to-
máška, kterému pomáháme v tomto roce, má 
možnost na účet 123-0458250247/0100. kdyby 
měl někdo zájem podílet se na naší činnosti, 
určitě se může ozvat na našem Facebooku šu-
mava na nohou či na e-mail, který je k nalezení 
na našich stránkách www.sumavananohou.
cz. tam se také dozvíte více informací o nás 
i spolku. určitě každého dobrovolníka dříve či 
později využijeme. a navíc – kdo ví, co bude.

A víme už, co bude? Já se přiznám, že já 
teda ne...

no v první řadě je potřeba, abychom udr-
žely šumavu na nohou. ale to se nám docela 
daří a myslím, že si všechny přejeme, abychom 
pokračovaly. možná je na čase pustit se zase 
do nějaké větší akce, třeba konečně na našem 
původně vysněném letňáku. nějaké nápady 
na interprety máme v zásobě, tak asi pomalu 
dozrává čas, abychom to začaly řešit. určitě 
ale chceme pokračovat ve stejném duchu jako 
dosud. radek odstartoval před pěti lety něco, 
co nám všem dává smysl. Byla by velká škoda 
nepokračovat. Adéla Jiříková

Monika kotherová se narodila ve vimperku. vystudo-
vala mezinárodní obchod na voš v českých Budějovicích 
a učitelství na PF zču v Plzni a PF Jču v českých Budějovi-
cích. v současné době je ředitelkou  školy ve stachách. svůj 
volný čas tráví ráda aktivně, ať už na kole, na lyžích nebo 
cestováním nejen po šumavě. v šumavě na nohou je od roku 2014, tedy od samého zrodu.
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Jazykový koutek
Jednou ze základních a  pro možnost 

dorozumívání zcela nezbytných vlastností 
jazyka je tzv. kolokabilita. Pod tímto krko-
lomným slovem se ukrývá zcela jednodu-
chý význam – a to schopnost kombinace 
jazykových jednotek. zjednodušeně ře-
čeno to znamená, že slova můžeme různě 
kombinovat a  spojovat do spojení a  vět 
tak, aby dávala smysl a zároveň byla for-
málně správně. 

Jazyk ale není systémem dokonalým 
(jak by také mohl být, když jeho tvůrcem 
je člověk…), proto se i  v  něm vyskytují 
všelijaké výjimky a anomálie. Jednou z ta-
kových odchylek, která je vlastně jakousi 
slepou uličkou jazykového systému, jsou 
slova tzv. monokolokabilní. Jsou to taková 
slova, která se váží pouze s jedním, případ-
ně několika málo (uvádí se max. sedmi) ji-
nými jazykovými jednotkami. tato slova se 
tedy vyskytují pouze v ustálených spoje-
ních, bez nichž by neexistovala. nejčastěji 
se uvádí, že monokolokabilita se vysky-
tuje zejména ve frazémech a  idiomech, 
jako např. nechat někoho na holičkách, do 
třetice všeho dobrého, pozdě bycha ho-
nit, kout pikle, mít pré atd. slova holičky, 
třetice, bych, pikle ani pré se vyskytují pou-
ze v těchto typech spojení, jedná se tedy 
o slova monokolokabilní. Žádné z těchto 
slov nenajdeme ve slovníku, samy o sobě 

nenesou žádný význam a  nedokážeme 
ani jednoznačně říct, o  jaký slovní druh 
se jedná, protože se zkrátka při určování 
nemůžeme řídit ničím jiným, než je jejich 
jeden konkrétní tvar – a to je příliš málo.

z  těchto případů se zdá, že monoko-
lokabilita je jev skutečně velmi okrajový 
a užívaný ve specifických situacích. není 
tomu ale tak. existují i  monokolokabilní 
slova, která slýcháme dnes a denně a ani 
nás nenapadne zamýšlet se nad tím, že je 
vlastně používáme pouze v jednom, pří-
padně několika málo spojeních. takovým 
případem je např. očitý svědek (známe 
ještě někoho jiného očitého?), tržná rána 
(případně tržná ranka, tržné poranění ), 
nadmořská výška, zbrusu nový či po-
všimnutí (vyskytuje se ve spojeních bez 
povšimnutí, stát za povšimnutí, případně 
hodný povšimnutí).

kolokabilita není jen vlastností slov, ale 
i jejich částí, můžeme ji tedy najít i uvnitř 
slov. tak známe např. monokolokabilní 
kořen slova rozpaky (v jakém jiném slově 
máme paky?) či část složeniny levhart, kde 
hart sám o sobě nic neznamená. 

o monokolokabilitě by se sice ještě dalo 
napsat mnohé, ale vzhledem k okrajovosti 
tématu a z úcty ke čtenáři je na čase dát 
mu vale. na naší cestě křížem krážem 
českým jazykem budeme pokračovat zase 
v příštím čísle vimperských novin.

Adéla Jiříková

Pojďte s námi
Poslední letošní sobotní výlet spolku 

na ochranu šumavské přírody na kvildu 
12. 10. 2019 bude tradičně spojen se 
šumavským gruntováním. Po trase dle 
domluvy na místě doprovodí účastníky 
mgr. dana zývalová. Potřebný materiál 
(pytle a rukavice) bude připraven. Účast 
veřejnosti je možná na vlastní náklady 
a nebezpečí. odjezd linkovým autobu-
sem z  vimperka v  8:45. sraz ostatních 
zájemců v 9:30 před infocentrem správy 
nP a chko šumava na kvildě. Předpo-
kládaný odjezd zpět z kvildy autobusem 
v 15:30. Příjezd do vimperka v 16:15. 

Dušan Žampach, předseda spolku

Ze života 
v Korkusově Huti

Korkusova Huť je malá vesnička nacháze-
jící se asi 4 km na jih od vimperka na hlavním 
tahu do srn. Poprvé je zmíněna v roce 1606. 
v roce 1625 je zmiňována jako hutt Jana khor-
gusa (jméno po majiteli sklárny ze 17. století 
si již ves podržela), který zemřel roku 1625. 
v  roce 1788 byla v  obci vystavěna dřevěná 
kaple nejsvětější trojice a  o  13 let později 
prostá stavba kostela nalezení sv. kříže, do 
něhož byl přenesen starší oltář ze zrušeného 
kostela v českých Budějovicích, vysvěcen byl 
roku 1801. v roce 1910 zde stálo 11 domů, ve 
kterých bydlelo 71 obyvatel.

v současné době zde stojí 2 bytové domy, 
které byly postaveny v  70. letech minulého 
století, a 13 rodinných domů, z nichž 5 je oby-
dleno trvale. celkový počet obyvatel činí cca 
35, z toho je 8 dětí. součástí obce je místní fara 
a již zmiňovaný kostel.

v roce 2014 město vimperk vybudovalo pří-
jezdovou komunikaci k bytovým domům. Je 
to pouze jedna její část, na druhou, která vede 
kolem fary, ještě čekáme. není to jen jeden bo-
lavý bod, který nás trápí. dalším je zřícenina 
bývalé školy, která před několika lety vyhoře-
la. Její majitel bohužel nemá snahu o nápravu. 
největším naším trápením je komunikace i/4, 
po které projedou denně tisíce aut. ani radar, 
který byl na jaře instalován, nezpomalí vozidla 
řítící se směrem od kubovy huti „neomeze-
nou“ rychlostí.

Přesto se po obou stranách této komunika-
ce nachází krásná příroda. na levé straně se 
můžete vydat přes pískovnu na alej smíření, 
místo, které svádí k meditaci. odtud vede ces-
ta na Boubín, případně k Boubínskému prale-
su či jezírku. Po straně pravé se nacházejí lesy, 
které vybízejí k procházce směrem na lipku, 
na klášterec nebo na Pěstovnu kolem kapličky 
a dále přes arnoštku na kubovu huť.

mohlo by se zdát, že tak malá osada bez 
restauračního zařízení nevede žádný spole-
čenský život, ale není to tak. Pravidelně se se-
tkáváme několikrát za rok. každé velikonoce 
obcházejí naši chlapi, velcí i  malí, s  pomláz-

kou. stavíme májku na místním prostranství 
u bytových domů. na první svátek vánoční se 
setkáváme u jednoho z našich sousedů. mezi 
nepravidelná setkávání patří i oslava dne dětí, 
příp. první prázdninový oheň. májka i oslava 
dne dětí většinou přiláká i naše mladé bývalé 
spoluobčany, kteří přijedou i se svými ratolest-

mi. hned se celá naše osada rozroste na dvoj-
násobek. těší nás, že ti „bývalí“ nezapomněli 
na své kořeny a rádi se vracejí.

Růžena Kyselková
Pramen k  historii: http://www.sumava.cz/

objekt_az/68-korkusova-hut/
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Jan zima
Blažena marešová
ladislav macek
václav Bostl
František Jandák
helena červeňáková
václav mrázek
stanislav hubáček
olga Janoudová
olga vávrová
miroslav důra
Jindřich Paletář
václav Filip
václav Jiroušek
anna tesařová
antonie myslíková
margita cibulová
vladimír novotný
miroslav drabeš
Jaroslava havlová
Jaroslav Bělecký
václav květoň
Jan Pek
Jan medek
ludmila uhlířová
albína Žižková
Jaroslav Piech
antonie scheedörflerová

BLAHOPřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v září 2019

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

Helena Váchová, matrikářka

Bílá pastelka pomáhá nevidomým
veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos 

koná již 20. rokem, podporuje aktivity, díky 
nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný ži-
vot. Příspěvky dárců putují například na výcvik 
vodicích psů, navigační centrum pro nevido-
mé, výuku práce s náročnými kompenzační-
mi pomůckami, vydávání časopisů v Braillo-
vě písmu či zvukové podobě, zaměstnávání 
zrakově postižených a  další speciální služby 
pro zrakově postižené – výuka prostorové 
orientace, psaní na klávesnici, Braillova písma 
a sebeobsluhy.

ve sbírkový den, který letos připadá na stře-
du 16. října, vyrazí do ulic stovky dobrovolní-
ků v bílých tričkách a s kasičkami. za drobnou 
částku 30 kč si od nich můžete koupit bílou 
pastelku, symbol světa nevidomých. Přispět 
můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím 
Qr kódů umístěných přímo na kasičkách. dvo-
jice v bílých tričkách a s kasičkami, studenty 

vimperského gymnázia, potkáte v tento den 
i v ulicích vimperka. 

a proč bílá pastelka? Bílá čára, kterou pas-
telka otiskne na papír, je očím neviditelná. 
Podobně „vidí“ svět kolem sebe nevidomí. Je 
pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy 
a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními 
smysly. Bílá pastelka je tak symbolem rovnosti 
vidících a nevidomých.

Podpořit nás můžete i  přes dms, kterou 
zašlete ve tvaru dms Pastelka 60 na tele-
fonní číslo 87 777, cena dms je 60 kč, sbírka 
obdrží 59 kč. více informací na www.darcov-
skasms.cz. nebo nás můžete podpořit i  za-
sláním jakékoli finanční částky na účet číslo 
8888332222/0800. více informací získáte na 
www.bilapastelka.cz. za veškeré dary děku-
jeme.

Ivana Stránská

Ze života naší farnosti
snad všichni lidé ve vimperku vědí, že zde 

máme na náměstí kostel navštívení Panny 
marie. mnozí ho jistě i navštívili a vědí, jak to 
uvnitř vypadá. asi méně již bude těch, kdo 
znají jeho historii, která sahá až do 14. století. 
a  jak vlastně vypadá život společenství lidí, 
kteří jej navštěvují? ve vimperských novinách 
se můžeme dočíst, že pravidelné bohoslužby 
jsou zde v neděli, úterý a pátek. hlavní je sa-
mozřejmě neděle. Účastníků není nijak mno-
ho, ale přesto tvoří živé společenství. a  se-
tkáváme se nejen při bohoslužbách. velkou 
oblibu si získala „farní kavárna“, kdy se po ne-
dělní bohoslužbě scházíme na faře k posezení 
a popovídání. zváni jsou všichni, a tak zvláště 
o prázdninách přichází návštěvníci z různých 
koutů naší země, někdy dokonce i ze zahrani-
čí. Jsou to zajímavá setkání. o letních prázdni-
nách jsme se také několikrát sešli k společné-
mu grilování a posezení při ohníčku na farním 
dvoře. zvláště radostné to bylo při návštěvě 
bývalého faráře Jaroslawa z Polska, který nás 
navštěvuje pravidelně a  rád na působení ve 
vimperku vzpomíná. někteří z farníků se také 
účastní poutních bohoslužeb u kapliček v oko-
lí, kterých zvláště v létě bývá dost. mnohdy jde 
i o setkání s rodáky, kteří se stále rádi vracejí 
na místa svého dětství. stálým problémem je 
jazyková bariéra, ale kde je dobrá vůle, tam se 
lidé vždycky nějak domluví. my zase potom na 
oplátku jedeme na slavnou pouť do Philipp-
sreutu, která se koná 15. srpna. 

se začátkem školy se rytmus života ve far-
nosti trochu mění. Pro děti je ve škole nabídka 
vyučování náboženství, kde mají možnost se 
seznámit se základy křesťanství a křesťanské 
nauky. Jistě jsou pro děti i rodiče atraktivnější 
jiné kroužky, takže podle toho počet dětí vy-
padá, ale je to škoda, protože mnozí pak žijí 
ve svých předsudcích a neznají nejzákladnější 
hodnoty evropské kultury. 

v sobotu 5. října se chystáme na pouť rodin 
našeho regionu do kvildy s názvem „Odvaha 
pro budoucnost“, která nám připomene nejen 

třicet let od pádu železné opony. Připravuje 
se bohatý program pro děti i dospělé. hned 
následující neděli bude v kostele poděková-
ní za letošní úrodu. se stále větším suchem si 
více uvědomujeme, že nezáleží vše jenom na 
člověku a to, že máme co jíst, není úplná sa-
mozřejmost. na odpoledne pak připravujeme 
již 3. farní vinobraní, neboť i  letos máme na 
zahrádce asi 4 hrozny vinné révy, a to se přece 
musí oslavit. 

rád bych všechny také pozval na tradiční 
„Hubertskou mši“ na Boubíně, která se koná 
již po jedenácté před kaplí sv. huberta u zá-
mečku v sobotu 19. října od 14:30. Pro méně 
zdatné poutníky pojede autobus, jinak se ale 
půjde z vimperku či jiných míst pěšky. Jak je 
vidět, život ve farnosti není jenom o chození 
do kostela, ale je to prožívání různých setkání 
ve společenství velké rodiny, které říkáme cír-
kev. všichni jsou do tohoto společenství zváni.

Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku

Chovatelská 
výstava 

mo svazu chovatelů vimperk
areál mo svazu chovatelů na zámku

11. 10. 14:00–17:00
12. 10.  8:00–17:00
13. 10.  8:00–15:00
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 • Policie české republiky, územní odbor 
krajského ředitelství policie Jihočeské-
ho kraje Prachatice přijímá i  nadále nové 
policisty do služebního poměru. nástup-

ní plat 24.220 kč, po roce pak 29.540 kč, 
náborový příspěvek  75.000 kč. veškeré 
informace pro zájemce u  územního od-
boru kŘP Jčk Prachatice, personalista sta-

nislava vachtfeidlová. tel. 974  236  400, 
e-mail: stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz

• autoškola michaela kunešová – řidičák na 
Béčko  a kondiční jízdy. www.autoskola-
michaela.cz, přihlašujte se na 777 987 696

řádková inzerce

Vimperské noviny vydává město Vimperk • Měsíčník • Periodický tisk územního samosprávného celku města Vimperk •  Redakční rada: Mgr. Adéla Jiříková – šéfredaktor, Bc. Michala Květoňová, 
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Auto Ševčík Vimperk značkový servis Škoda PřiJMe automecha-

nika/autotronika/autoelektrikáře – NabíZíMe zajímavé platové 

ohodnocení, jistotu stabilní firmy – 30 let na trhu,   firemní benefity, 

program vzdělávání, práci s moderními techno-

logiemi a novinkami s podporou nejprodávanější 

domácí automobilky ŠKODA AUTO, KONtaKt: 

infovim@autosevcik.cz nebo tel 602  33  44  36

DecorMix.cz s.r.o.
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Fotbalové domácí zápasy
so  5. 10. 13:00  vimperk B  – Prachatice B oP st. přípr. B
ne  6. 10. upřesníme vimperk, skP čB, Prachatice
    kP přípravky st. a ml.

st  9. 10. 16:00  vimperk c  – vacov oP ml. přípravka c

so 12. 10. 10:00 a 11:45 vimperk  – třeboň kP žáci
so  12. 10.  15:00  vimperk – roudné i. a muži
ne  13. 10. 10:00 a 12:15 vimperk – Protivín kP dorost
st  16. 10. 16:00  vimperk B – netolice oP ml. přípr. B
čt  17. 10. 16:00  vimperk B – čkyně oP st. žáci B

so  19. 10. 13:00  vimperk B  – volary oP st. přípr. B
ne  20. 10. upřesníme vimperk, meteor tábor, milevsko
 kP přípravky st. a ml.

st  23. 10. 15:30  vimperk c – čkyně oP ml. přípr. c
st  23. 10. 15:30  vimperk B – vlachovo Březí oP ml. přípr. B

so 26. 10.  10:00  a 11:45  vimperk  – strakonice kP žáci
so 26. 10.  14:30  vimperk  – Prachatice i. a muži
ne 27. 10. 10:00  a 12:15 vimperk  – třeboň kP dorost
Po 28. 10. 13:00  vimperk B – zdíkov/stachy oP st. přípr. B

čt 31. 10.  15:00  vimperk B – volary oP st. žáci B

so  9. 11. 10:00  a 11:45  vimperk  – Prachatice kP žáci
so  9. 11. 14:00 h vimperk  – kaplice i. a muži

Zimní stadion – přehled vybraných akcí v měsíci říjnu
Veřejné bruslení
so   5. 10.  14:15–15:45
ne   6. 10.  14:00–15:30
so  12. 10.  14:00–15:30
ne  13. 10.  16:00–17:30
so  19. 10.  16:00–17:30
ne  20. 10.  14:00–15:30
so  26. 10.  14:15–15:45
ne  27. 10.  14:00–15:30
Po  28. 10.  12:30–14:00
Út  29. 10.  14:00–15:30

Lední hokej
so  5. 10.  10:00/12:00 vimperk – veselí nad luž.  mŽ/sŽ
ne   6. 10.  17:00  vimperk – č. krumlov   muži
so  12. 10.  11:45  vimperk – lvi č. Budějovice  5. třída
ne  13. 10.  11:30/13:30 vimperk – soběslav  mŽ/sŽ
so  19. 10.  12:00/14:00 vimperk – třemošná  mŽ/sŽ
ne  20. 10.  17:00  vimperk – soběslav  muži
so  26. 10.  10:00/12:00 vimperk – rokycany  mŽ/sŽ

Metaná
ne  20. 10.  7:30–13:30 mistrovství čr

Změna v programu vyhrazena. Tento program zahrnuje pouze vybrané akce.
Kompletní a aktuální rozpis najdete na oficiálních stránkách zimního stadionu: www.sport-vimperk.cz/zimnistadion
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Lední hokej
so  5. 10.  10:00/12:00 vimperk – veselí nad luž.  mŽ/sŽ
ne   6. 10.  17:00  vimperk – č. krumlov   muži
so  12. 10.  11:45  vimperk – lvi č. Budějovice  5. třída
ne  13. 10.  11:30/13:30 vimperk – soběslav  mŽ/sŽ
so  19. 10.  12:00/14:00 vimperk – třemošná  mŽ/sŽ
ne  20. 10.  17:00  vimperk – soběslav  muži
so  26. 10.  10:00/12:00 vimperk – rokycany  mŽ/sŽ

Metaná
ne  20. 10.  7:30–13:30 mistrovství čr

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

 Josef Kůs, 603 828 046
 Email: Ferro520@seznam.cz

www.autoskola-Michaela.cz
777 987 696

Autoškola Michaela Kunešová

Řidičák na osobák
a
kondiční jízdy

facebook.com/autoskolaMichaela
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70 let

  10:00 - 14:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání současných a bývalých
žáků, zaměstnanců a veřejnosti

ZUŠ - Nerudova 267

 

16:00
ZUŠ SE PŘEDSTAVUJE
Vystoupení žáků a učitelů
MěKS - Johnova 226

19:00
SPOLEČENSKÝ 
VEČER pro zvané
Hotel Zlatá Hvězda

12. 10. 


