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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

Vimperské noviny 11/2017  tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz4 5SAMOSPRÁVASAMOSPRÁVA

 ZPRÁVY Z RADY  ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Jak jsme volili ve Vimperku

Vimperské noviny 11/20176 SAMOSPRÁVA  tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 7ZE ŠKOL Vimperské noviny 11/20178  tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 9ZE ŠKOL

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.
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11.11. u městské 
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ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
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18.11.

13:00
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 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
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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

 11 listopad
2019

30 let 
vimperského 
sametu

rozhovor 
s karlem   
z prostoru  
vimperk7 23

participativní 
rozpočet

4

Zastupitelstvo 
Listopadové zasedání Zastupitelstva 

města Vimperk proběhne netradičně 
v úterý 5. listopadu od 15 hodin.

Křišťálová noc 

město vimperk si tichou vzpomínkou 
a zavěšením kytice růží připomene 9. lis-
topadu v 9:00 u pamětní desky umístěné 
na budově správy np a  chko Šumava 
vimperskou židovskou synagogu a  tzv. 
křišťálovou noc z 9. na 10. listopadu 1938.

Setkání spolků
tradiční předvánoční setkání zástupců 

kulturních a zájmových spolků s předsta-
viteli města proběhne tentokrát v  sále 
měksu 25. listopadu od 16 hodin. smys-
lem neformálního setkání je zhodnocení 
uplynulého roku, sdílení postřehů a ná-
padů a navázání spolupráce mezi měs-
tem a spolky i spolky mezi sebou.

Nejbližší uzávěrky VN
prosincové číslo: 15. 11. 

lednové číslo: 16. 12.

Listopadové ohlédnutí
17. listopad je dnem státního svátku, který 

je označen jako Den boje za svobodu a demo-
kracii a mezinárodní den studenstva. Jedná se 
o dvě velmi významné události našich dějin 
nesmazatelně zapsané do naší historie.

ohlédněme se nyní za první událostí z roku 
1939. vše začalo 28. října násilným potlače-
ním poklidné demonstrace na václavském 
náměstí u  příležitosti výročí vzniku česko-
slovenska, při které byl těžce zraněn student 
Jan opletal a zabit dělník václav sedláček. na 
jejím potlačení se podílela pořádková policie 
i německé jednotky ss. následovaly další stře-
ty, při nichž němci stříleli i do demonstrantů. 
Jan opletal, který následkům zranění podlehl, 
měl rozloučení na albertově 15. listopadu. po 
jeho pohřbu následovala demonstrace, jež se 
změnila v protest proti okupaci za účasti tisíce 
lidí. ihned den poté se konala porada v Berlí-
ně za účasti adolfa hitlera a bylo rozhodnuto 
o uzavření českých vysokých škol na dobu tří 
let. Ještě v noci z 16. na 17. listopad probíhalo 
zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů 
studentské organizace a internace 1.200 stu-
dentů do koncentračního tábora. Již v  roce 
1941, na základě činnosti svazu českosloven-
ských studentů, byl 17. listopad prohlášen za 
mezinárodní den studenstva. tento den je je-
diným dnem mezinárodního významu, který 
má český původ.

17. listopadu 1989 si studenti připomínali 
50. výročí nacistických represí a v počtu cca 
600 lidí se sešli v odpoledních hodinách na al-
bertově. Již během manifestace počet účast-
níků narůstal. po jejím ukončení se vydali na 
vyšehrad ke hrobu karla hynka máchy, kam 
dorazilo přibližně už 10.000 lidí. oficiálně 
po šesté hodině večerní byla manifestace 

ukončena a  poté se dav neplánovaně vydal 
směrem do centra města. tato manifestace 
přerostla v demonstraci proti komunistické-
mu režimu. pořádkové jednotky policie chtěly 
demonstrantům zabránit v odbočení na praž-
ský hrad a postupně pak uzavíraly ulice tak, že 
přibližně 10.000 demonstrantů bylo uzavřeno 
na národní třídě. pokojná demonstrace za 
provolávání hesla „máme holé ruce“ se změ-
nila v násilí ze strany pořádkových jednotek, 
které demonstrující začaly surově bít obušky. 
vyzývaly je k  rozchodu, ale jediná úniková 
cesta vedla „uličkami“, kde byli demonstranti 
brutálně biti.

obě tyto události, přec od sebe vzdálené 
padesát let, znamenaly velkou touhu po svo-
bodě a demokracii. velkou hybnou silou byli 
studenti, kteří tak dávali najevo nespokojenost 
s politickou situací. v obou případech se přidá-
vali další občané naší země, kteří svou účastí 
na demonstracích vyjádřili svůj postoj k vlád-
noucí garnituře. v  obou případech zasáhla 
vládnoucí moc, která pomocí násilí a prolévá-
ní krve chtěla potlačit pokojná shromáždění. 
tento rok je to již třicet let od sametové revo-
luce, osmdesát let od zatýkání a popravy stu-
dentů. nikdy nesmíme zapomenout na tyto 
události. važme si toho, že máme svobodu, že 
můžeme veřejně vyjádřit své názory a posto-
je a můžeme se svobodně shromáždit. nedo-
volme, aby nám bylo v tomto bráněno, anebo 
jsme za to byli veřejně hanobeni. nedovolme, 
aby lidé, kteří surově bili demonstranty nebo 
tomu byli nápomocni, měli v rukou politickou 
moc. střežme se těch, kterým chutná moc. Je 
to velmi nebezpečné.   

Jaroslava Martanová
 starostka 

První občanské fórum v listopadu 89 ve Vimperku
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taneční pro mládež pod vedením tomáše Gaudníka. Den otevřených dveří v zuŠ vimperk – oslavy 70 let od založení školy.

Drakiáda na vodníku. kynologická soutěž – více na str. 21.

vimperské kvízování vol. 1 v kavárně ve skále – viz str. 21.

Den architektury ve vimperku.

Jak probíhá rekonstrukce zámku se dozvíte na str. 11. 

tardiční burza škol se konala ve vimperku 1. 10.

Foto na stránce autoři článků a archiv vn.
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Hledá se Vimperk II: 
Prezentace výsledků zapojení veřejnosti  
do hledání podoby letní scény a arboreta

arboretum i letní scéna by si měly zachovat 
přírodní ráz a stát se odpočinkovou zónou. Do 
areálu by měl být umožněn vstup psům pouze 
na vodítku. cesty by měly mít přírodní povrch 
a areál by měl být uklizen. letní scéna by měla 

působit otevřenějším dojmem: zvát návštěv-
níky ke trávení volného času. také by se měla 
stát kulturním prostorem přírodního rázu. 

to jsou jen některé hlavní myšlenky zapo-
jení veřejnosti do hledání podoby letní scény 

a arboreta. zapojili jsme místní školy, organi-
zovanou i neorganizovanou veřejnost při ve-
řejném setkání. využili jsme aplikaci mobilní 
rozhlas a  provedli jsme online dotazníkové 
šetření a  také jsme se ptali přímo na místě 
účastníků majálesu.

přijďte si poslechnout souhrnnou zprávu 
o zapojení veřejnosti ve čtvrtek 7. 11. od 18:00 
hod. v Kavárně Ve Skále. letošní ročník pro-
jektu hledá se vimperk probíhá za finanční 
podpory nadace proměny.

Vimperk žije!, Prostor Vimperk

Fišerka má nový kabát
Dnem 8. 4. 2019 byla zahájena přestavba 

Fišerky včetně přilehlých ulic na okružní křižo-
vatku. Jednalo se o náročnou stavbu vzhledem 
k intenzivnímu provozu na komunikacích, kte-
rých se celá tato stavba dotýkala. Důležitým 
partnerem v rámci výstavby byla společnost 
roBin oil s. r. o., která zde provozuje čerpací 
stanici pohonných hmot. majitel této firmy po 
špatných zkušenostech s výstavbou okružní 
křižovatky ve strakonicích měl obavy z kom-
plikací, které by mohly při stavbě vyvstat. Díky 
osobnímu jednání představitelů Jihočeského 
kraje a města vimperk s majitelem firmy na za-
čátku letošního roku byly dohodnuty limitní 
podmínky provedení stavby a poté bylo vydá-
no pravomocné stavební povolení nezbytné 
pro provedení stavby. stavba byla prováděna 
ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby 
byla v co největší míře zachována obslužnost 
okolních komunikací. Během druhé a třetí eta-
py byla doprava usměrňována semafory. 

přestože se při výstavbě vyskytly komplika-
ce, tak jak tomu u takovýchto staveb bývá, po 

šesti měsících k 1. 10. 2019 byla stavba okružní 
křižovatky dokončena a otevřena pro zkušební 
provoz. Díky její realizaci došlo na úpravy do-
pravy, kterou vítají všichni řidiči i chodci. z kru-
hového objezdu je možné vyjet směrem na 
strakonice a do čerpací stanice vjet z odbočo-
vacího pruhu. chodci nemusí složitě obcházet 
celou křižovatku, ale bezpečně projít kolem 
dokola na nově vybudovaných chodnících.

stavbu realizovalo město vimperk společně 
s Jihočeským krajem, protože hlavní komuni-
kace procházející okružní křižovatkou od lidlu 
směrem na sídliště je v jeho vlastnictví, ostat-
ní stavby jako chodníky, veřejné osvětlení, 
některé sítě a část místních komunikací byly 
záležitostí města. zhotovitelem stavby byla 
společnost straBaG, a. s. 

celkové vysoutěžené náklady na realiza-
ci okružní křižovatky byly 26.120.625 kč vč. 
Dph. z  toho podíl Jihočeského kraje byl ve 
výši 19.029.255 kč a podíl města vimperk byl 
7.091.370 kč. Během stavby došlo k některým 
vyvolaným změnám, a  proto konečná cena 

díla bude známá po závěrečném vyúčtová- 
ní. 

Jedním z  posledních a  pro město důleži-
tých rozhodnutí bylo řešení zeleně ve středu 
okružní křižovatky. chtěli jsme, aby tento střed 
symbolizoval něco, co má vztah k  našemu 
městu. nakonec jsme se rozhodli po společ-
ných diskuzích s městským architektem vybrat 
zeleň charakteristickou pro Šumavu, protože 
vimperk je jednou z jejích bran. Do středu na 
návrh architekta budou umístěny čtyři stožá-
ry pro upoutávku na kulturní či jiné akce ve 
městě.

společně s třetí etapou byly zahájeny práce 
na rekonstrukci ulice 1. máje. stavební povo-
lení na tuto komunikaci bylo v době otevření 
okružní křižovatky vydané, ale nenabylo práv-
ní moci. práce tak mohly probíhat na podzem-
ních sítích, protože se jedná o záležitosti na 
stavební ohlášení. v souvislosti s probíhajícími 
pracemi byl vjezd do ulice 1. máje z okružní 
křižovatky Fišerka v průběhu října nadále uza-
vřen. po celé zimní období bude však tato ulice 
průjezdná.

Za město Vimperk
Jaroslava Martanová a Zdeněk Kuncl

Zdravé město Vimperk
Do podzimní úklidové kampaně v  rámci 

zdravého města se 19. října zapojilo jen ně-
kolik jednotlivců, přesto ale za přítomnosti 

několika zastupitelů dokázali vyčistit sídliště 
míru od několika desítek kilogramů odpadů. 
nejvíce odpadků se tradičně posbíralo v mís-

tech, která nejsou moc na očích a jsou mimo 
tradiční „úklidové“ trasy.

Renata Lešková
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Název projektu Popis

1. Klidová a relaxační zóna 
v arboretu

návrh se zabývá umístěním dřevěného stolu do arboreta na místo k již umístěným dřevěným 
lavicím. Dále se řeší možné zastřešení otevřenou konstrukcí. odpočinkové místo by bylo 
vhodné pro návštěvníky, kteří by se zde mohli věnovat četbě, hrát společenské hry či 
piknikovat. 

2. Venkovní ping-pong návrh řeší rozšíření odpočinkových aktivit o venkovní pingpongový stůl umístěný v blízkosti 
workoutového areálu či na travnatém prostranství u volyňky. 

3. Revitalizace dětského hřiště 
u Boubské

revitalizace stávajícího dětského hřiště na Boubské by měla probíhat v několika etapách. 
navrhovatelka v projektu řeší zmenšení stávajícího hřiště a jeho oplocení nízkým dřevěným 
plotem. v dalších etapách by mohlo být hřiště doplněno dětským zakrývacím pískovištěm 
a zahradní lavičkou. nevyužitá část hřiště by v dalších etapách mohla být doplněna 
hydraulickým zvedákem na „májku“ a lavičkami. poslední etapa revitalizace tohoto prostoru 
by řešila změnu povrchu chodníku a nové herní prvky nakreslené přímo na chodníku. 

4.
První etapa obnovy 
pivovarských zahrad a úprava 
mini parku

návrh řeší prořez a vyčištění mini parku u pivovarského náměstí a navazujících teras. tato 
oblast skrývá velký potenciál a aktuálně je ve velmi špatném stavu. vstup do parku je zarostlý, 
přičemž tyto stromy a keře jsou ve velmi špatném stavu. samotný park je pouze úkryt pro 
nepřizpůsobivé skupiny občanů. navazující terasy jsou pak zcela zarostlé náletem.

5. Lávka přes Křesanovský potok

park Domova seniorů vimperk (nemocniční park) představuje potenciál pro vybudování 
rekreační a odpočinkové zóny města vimperk. park se nachází v okrajové části města, zároveň 
v blízkosti zástavby rodinných domů a rekreační zóny vimperk. přínosem vybudování 
přístupové cesty a lávky přes křesánovský potok bude vytvoření nového vycházkového 
okruhu Domov seniorů vimperk – výletní restaurace vodník – rekreační areál vodník a zpět. 
Dále zkrácený okruh umožní osobám se zdravotním omezením a postižením, které využívají 
k pohybu kompenzačních pomůcek, optimální přístup do rekreační zóny vodník. 

6. Biosáčky na psí exkrementy

předkladatel navrhuje po určitou dobu vyzkoušet používání kompostovatelných sáčků na psí 
exkrementy BioBag. kompostovatelný sáček je určen ke sběru psích exkrementů v parcích, 
na sídlištích a veřejných prostranstvích. v deštivém počasí se nerozmočí jako papírové sáčky 
a lze jej bez třídění a vysypávání ukládat do kompostu. 

7. Doplnění 17 kusů laviček na 
pěší trasy po městě

navrhovatel řeší osazení 17 kusů laviček, kdy tento návrh vzešel na základě požadavku 
samotných seniorů. lavičky by měly být rozmístěny tak, aby umožnily pěším odpočinek 
při chůzi po městě. umístění laviček bude řešeno s městským architektem, senior klubem 
a svazem tělesně postižených ve vimperku. 

8. 
1. etapa víceúčelové 
a volnočasové zóny s vodními 
prvky

návrh řeší terénní úpravy na soukromých pozemcích č. 1993 a 1999/1 (skláře) majitele 
ekoagrofarmy hajná hora. navrhovatel celý revitalizovaný pozemek zpřístupní zdarma 
veřejnosti, na pozemku bude vybudován systém jezírek s dřevěnými vodními prvky, 
lavičkami a ohništěm. navrhovatel se bude podílet jak na samotné úpravě areálu, tak na 
následné údržbě. 

Do nultého ročníku participativního 
rozpočtu „Tvoříme Vimperk“  
se přihlásilo 8 návrhů

participativní rozpočet „tvoříme vimperk“ 
je proces, ve kterém mohly fyzické či právnické 
osoby s trvalým bydlištěm či sídlem ve správ-
ním území města během měsíce září podat 
návrh na zlepšení. vyplnit formulář, který byl 
ke stažení na www.tvorimevimperk.cz a  vy-
šel i ve vimperských novinách, mohli všichni, 
kteří chtěli naše město zase o kousek vylepšit. 

s  velkým očekáváním jsme čekali na konec 
září, kolik bude podáno do participativního 
rozpočtu návrhů. 

milí vimperáci, na nultý ročník to není vů-
bec špatné. osm zaslaných návrhů nám dává 
naději, že vimperk je na dobré cestě. všechny 
tipy na zlepšení dle data zaslání jsou součástí 
přiložené tabulky. Během října se setkají na-
vrhovatelé s odborníky, proběhnou odborná 
zhodnocení a komise pro par poté rozhodne, 
které návrhy budou uznány jako realizovatel-

né a postoupí tedy do další fáze veřejné pre-
zentace. které nápady budou nakonec realizo-
vány? to záleží pouze na vás, právě vaše hlasy 
rozhodnou o vítězných projektech. hlasovat 
bude možné on-line na stránce www.tvori-
mevimperk.cz. o konkrétních datech budeme 
informovat v prosincovém čísle vimperských 
novin, na webu a sociálních sítích města. 

Renata Lešková
Koordinátor PaR

Návrhy podané do Participativního rozpočtu města Vimperk 
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Zprávy z Rady

Rada města dne 23. 9. 2019
•	 dává souhlas městskému kulturnímu 
středisku vimperk s  navýšením závazného 
ukazatele mzdové náklady včetně pojištění 
o 350.000 kč.
•	 dává souhlas základní škole t. G. masaryka 
vimperk k nabytí daru office software, tiskárny 
canon, notebooku Dell, včetně brašny a myši, 
2 ks telefonů huawei a souboru metodických 
pomůcek od dárce Dětského centra Jihočes-
kého kraje, o. p. s., radomyšlská 336, 386 29 
strakonice.
•	 souhlasí s  odprodejem  nepotřebného 
dlouhodobého hmotného majetku – biodrti-
če z kompostárny vimperk a dvou ocelových 
kontejnerů ze skládky odpadů pravětín. rada 
města pověřuje kontrolní odbor realizací pro-
deje.
•	 uděluje Jihočeské centrále cestovního 
ruchu souhlas k  užití znaku města vimperk 
v novém prospektovém materiálu historická 
města jižních čech. 
•	 schvaluje „Řád veřejného pohřebiště města 
vimperk“, a to na základě vydání souhlasného 
stanoviska krajského úřadu Jihočeského kraje, 
české Budějovice ze dne 4. 9. 2019. Řád veřej-
ného pohřebiště města vimperk bude účinný 
15. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce. 

Rada města dne 30. 9. 2019
•	 vydává nový platový výměr řediteli základ-
ní školy vimperk, smetanova 405, okres pra-
chatice, které je město vimperk zřizovatelem, 
v  souvislosti se změnou procentuálního vý-

počtu příplatku za vedení s účinností od 1. 11. 
2019 a pověřuje odbor školství, kultury a ces-
tovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
•	 rozhodla na základě předložené zprávy 
hodnotící komise o posouzení a vyhodnoce-
ní došlých nabídek zadat stavební zakázku 
„Dům čp. 8, náměstí svobody, vimperk – ob-
nova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu –  
ii. etapa“ pavlu tisoňovi, libínské sedlo 5,  
prachatice, který podal nejvýhodnější nabíd-
ku.
•	 bere na vědomí čerpání rozpočtu osadního 
výboru hrabice, cejsice a křesánov v plné výši 
10.000 kč dle předloženého návrhu.

Rada města dne 7. 10. 2019
•	 dává souhlas městskému kulturnímu stře-
disku vimperk, Johnova 226, vimperk k  na-
bytí finančních darů v celkové výši 50.000 kč 
dle přiložených darovacích smluv na pořádání 
akce 26. letní kurzy žesťů. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při 
realizaci projektu „zpracování strategického 
plánu města vimperk“ se společností onplan 
lab, s. r. o., se sídlem Františka křížka 362/1, 
praha 7 dle předloženého návrhu. odměna za 
provedení předmětu díla je sjednána ve výši 
345.000 kč bez Dph.
•	 souhlasí s navýšením kontokorentu na účtu 
společnosti městské lesy vimperk s. r. o. na výši 
2.500.000 kč. 
•	 rozhodla realizovat záměr kamerového sys-
tému pro měření úsekové rychlosti v úsecích 
pražská–pasovská, sušická a korkusova huť. 

•	 rozhodla zadat administraci zadávacího 
řízení na akci „pronájem kamerového systé-
mu pro měření úsekové rychlosti“ mgr. ivaně 
Šilhanové, vyšovatka 11, Buk a pověřuje měst-
skou policii vimperk vystavením objednávky.
•	 souhlasí s tím, aby společnost městské služ-
by vimperk, s. r. o. uzavřela obchod – pořízení 
investice traktoru new holland t7.165 s v ceně 
1.985.000 kč v roce 2019 prostřednictvím zá-
kaznického úvěru s  akontací 20 % a  měsíční 
splátkou 37.062 kč. 

Rada města dne 14. 10. 2019
•	 pověřuje JuDr. tomáše samka, člena rady 
města, k  plnohodnotnému a  úplnému za-
stupování zdravého města vimperk na pod-
zimním zasedání valné hromady národní sítě 
zdravých měst konané 6. listopadu 2019 v ho-
doníně. rada města pověřuje starostku města 
vydáním příslušného pověření pro jmenova-
ného.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 kč 
radě zŠ tGm vimperk na úhradu nákladů 
spojených s dopravou na krajské kolo v pře-
spolním běhu, které se uskutečnilo dne 9. 10. 
2019 v Jindřichově hradci.  
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 8.000 kč 
všeobecnému a sportovnímu gymnáziu vim-
perk na úhradu nákladů spojených s dopra-
vou na krajské kolo v přespolním běhu, které 
se uskutečnilo dne 9. 10. 2019 v Jindřichově 
hradci. 
•	 dává souhlas základní škole t. G. masary-
ka vimperk k nabytí účelově určeného finan- 
čního daru ve výši 46.208 kč v rámci projektu 
oBĚDY pro DĚti od společnosti Women For 
Women, o. p.  s. vlastislavova 152/4, nusle, 
praha 4.

Zprávy ze Zastupitelstva  

Zastupitelstvo města dne 23. 9. 2019
•	 bere na vědomí rezignaci ing. Jiřího caise 
na funkci zastupitele města vimperk ke dni  
9. 9. 2019. slib zastupitele města skládá do ru-
kou starostky náhradník ing. martin paštika, 
mBa.

•	 schvaluje aktualizaci projektu s  názvem 
„projekt regenerace veřejného prostranství 
na sídlišti míru ve vimperku“ dle nařízení vlá-
dy 390/2017 sb., ve znění pozdějších předpisů.
•	 schvaluje dofinancování projektu s názvem 
„projekt regenerace veřejného prostranství na 

sídlišti míru ve vimperku“ – 2. a 3. etapa dle na-
řízení vlády 390/2017 sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 
50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

Vimperk 2035? Zapojte se do přípravy strategie rozvoje
v říjnu začaly práce na novém strategickém 

plánu města vimperk. strategie má definovat 
jasnou vizi rozvoje vimperka a  pomocí cílů 
a opatření koordinovat jeho rozvoj ve všech 
oblastech života. strategický plán bude zpra-
cován na období 2021–2029 s  výhledem do 
roku 2035. Dokument má přispět k  udržení 
kontinuity společenského, kulturního a hos-
podářského rozvoje území.

práce na strategickém plánu povede firma 
onplan lab, s. r. o., která byla městem vybrá-
na ve výběrovém řízení. pro přípravu strategie 
město sestavilo pracovní skupinu sdružující 
politickou reprezentaci, vedoucí odborů měst-
ského úřadu a další pro rozvoj města klíčové 
zaměstnance a zástupce příspěvkových orga-
nizací města. tato pracovní skupina se bude 

přímo podílet na analýze současného stavu 
a přípravě návrhové částí strategie. 

prvním krokem přípravy strategického plá-
nu je analýza současného stavu města. „kvali-
ta analýzy je pro další kroky přípravy strategie 
stěžejní, proto chceme do její tvorby zapojit 
všechny klíčové aktéry území a  specialisty 
z různých oborů jako je urbanismus, sociální 
péče a komunitní rozvoj nebo doprava,“ říká 
petr návrat ze společnosti onplan. 

Do přípravy strategického plánu se může 
zapojit každý, kdo projeví zájem. všichni oby-
vatelé se zájmem o rozvoj vimperka se mohou 
stát členy tzv. konzultační skupiny. ta bude ko-
mentovat podklady připravené pracovní sku-
pinou, doplňovat je o svá hodnocení a návrhy. 

první příležitost zapojit se do přípravy stra-

tegie budou mít obyvatelé už 28. listopadu, 
kdy proběhne setkání nad mapou v základní 
škole vimperk. zde budou moci občané dis-
kutovat o  hodnotách a  problémech města. 
výstupy z tohoto setkání pak budou jedním 
z podkladů pro analytickou část.

o dalších krocích přípravy strategie bude-
me informovat v příštím vydání vimperských 
novin.  Kristýna Samková
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Policejní sloupek
16. 9. – 13. 10. 2019

v uplynulém období vyjížděli městští stráž-
níci k mnoha rozličným případům. i tentokráte 
řešili časté přečiny řidičů, ať už špatné parko-
vání, nerespektování zákazu vjezdu, nepo-
volenou rychlost či řízení přes zákaz. hlídka 
asistovala pčr u  třech dopravních nehod – 
na křižovatce ulic kaplířova a  sadová, dále 
na odbočce na sídliště a  za křižovatkou na 
hrabice. při kontrole hlídka narazila na řidiče 
pod vlivem alkoholu. upozorňujeme řidiče, že 
policisté i strážníci mají právo chtít po vás ori-
entační dechovou zkoušku. pokud odmítnete, 
dopouštíte se přestupku, který je sankciován 
pokutou 25.000 až 50.000 kč a zákazem řízení 
motorových vozidel na rok až dva. Jestliže řidič 
řídí vozidlo a je mu zjištěna hodnota alkoho-
lu do 1 promile, hrozí mu pokuta v  rozmezí 
2.500 až 20.000 kč a zákaz řízení na 6–12 mě-
síců. Dále při hodnotě do 0,3 promile neobdrží 
žádné body, ale nad 0,3 promile obdrží rovnou 
7 bodů. Jednoduše řečeno je tedy výhodnější 
podrobit se dechové zkoušce a nechat si na-
měřit pod 1 promile než dechovou zkoušku 
odmítnout. pokud je však hodnota alkoholu 
v  krvi vyšší, bude takové jednání s  největší 
pravděpodobností klasifikováno jako trestný 
čin řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. 
trest v tomto případě vyměřuje soud a řidiči 
hrozí pokuta až 50.000 kč, trest odnětí svobo-
dy až na tři roky a odebrání řidičského průkazu 
na 1 rok až 10 let.

městská policie se nadále zaměřuje na pro-
blémové oblasti, zejména na okolí večerky na 
sídlišti. oblast kontrolují strážníci několikrát 
denně.  

v uplynulém období strážníci dále řešili:
26. 9. mp bylo telefonicky oznámeno, že na 

parkovišti u  místního supermarketu je opilý 
muž na invalidním vozíku. hlídka na místě zjis-
tila, že muž utekl z lDn vimperk, čímž porušil 
pravidla a zpět nebude přijat. na místo byla 
zavolána rzs, která muže převezla do nemoc-
nice v prachaticích.

28. 9. hlídka dostala hlášení, že na sídlišti leží 
na silnici podnapilý muž. hlídka na místě zjis-
tila, že se muž praštil při pádu do hlavy, proto 
byla zavolána zzs vimperk. muž byl ošetřen 
a převezen do nemocnice v prachaticích. z de-
chu mu bylo zjištěno 1,69 promile alkoholu.

11. 10. strážníkům byla telefonicky oznáme-
na krádež v místním supermarketu. na místě 
bylo zjištěno, že pachatel odcizil zboží v hod-
notě 49,80 kč. Jelikož pachatel neměl u sebe 
žádné doklady, byl hlídkou mp předveden na 
oo policie čr vimperk k prokázání totožnosti. 
při předvedení se pokusil o útěk, ale marně, 
hlídkou mp byl za použití hmatů a chvatů zpa-
cifikován a následnou lustrací bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu hledanou policií čr.

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

třídíme odpad – 10. díl – Recyklace papíru
vážení čtenáři, mezi jednu z nejstarších vý-

rob patří výroba papíru. základní surovinou 
pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna, 
která se získávají složitým chemickým proce-
sem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. 
získávání těchto vláken je energeticky velmi 
náročné a v celém výrobním procesu se pou-
žívá řada chemických látek, které jsou z hledis-
ka ochrany životního prostředí přinejmenším 
problematické. vhodnou alternativou je zís-
kávání celulózových vláken z již vyrobeného 
papíru. tento proces je několikanásobně méně 
náročný na energii a  je při něm použito jen 
minimum chemických látek. sběrový papír se 
rozvlákní v tzv. rozvlákňovači, který si můžete 
představit jako veliký mixér. v něm se papír 
tak dlouho „mixuje“ (asi 30 minut), až vznikne 
vodní roztok, který obsahuje získaná celulózo-
vá vlákna. tento roztok se dále upraví, zbaví 
se např. kovových sponek, plastových pásek 
a podobných nečistot. znovu se použije pro 
výrobu papíru stejně jako vlákna, která by se 
získala ze dřeva. odpad z rozvláknění sběro-

vého papíru se nazývá výmět a končí buď na 
skládkách, nebo ve spalovnách odpadu. Jedi-
ným limitem recyklace papíru je zkracování 
celulózového vlákna po každém rozvláknění. 
Jedno vlákno je tak schopné zhruba šestiná-
sobné recyklace. pak už je natolik krátké, že se 
nedá při výrobě papíru použít.

Průměrný Jihočech vytřídí ročně 22 kg 
papíru! Více než 14,1 tisíce tun starého pa-
píru z domácností tak neskončí na sklád-
kách odpadů, ale je předáno ke zpětnému 
využití. To potvrzuje, že třídění odpadů má 
smysl!

Průměrný Vimperák vytřídil v  roce 
2018 39,2 kg papíru! To znamená, že 291,57 
tun papíru neskončilo na skládce v Pravětí-
ně. 

Děkujeme, že třídíte odpad!
vychází v rámci projektu Jihočeského kra- 

je a  autorizované obalové společnosti 
eko-kom, a. s.

Marie  Hejlková
odbor ŽP

týden vědy a techniky ve Vimperku
co neVIM, to objeVIM. objevujme nové 

a nepoznané ve vimperku a okolí!
vim.perk je společenství firem, které chtějí 

v našem městě podporovat rozvoj technické-
ho vzdělávání. svou činnost spolek představí 
veřejnosti v rámci akce Dny vědy a techniky ve 
vimperku. ve stejném termínu probíhá týden 
vědy a techniky po celé české republice, který 
pořádá akademie věd čr.

týden od 11. do 16. 11. 2019 bude plný zá-
bavných vědecko-technických akcí a zajíma-
vých přednášek. pro žáky 8. tříd vimperských 
základních škol je připravena návštěva tv 
a rozhlasového vysílače cukrák, který pro svůj 
provoz využívá technologie společnosti roh-
de & schwarz. 

abychom dětem přiblížili svět vesmíru, pro-
běhne pro základní školy z vimperka a okolí 
přednáška milana halouska na téma „kosmo-
nautika a  my“. letos je to 50 let, kdy člověk 
poprvé stanul na měsíci. o letu na měsíc bude 
hovořit milan halousek v přednášce pro veřej-

nost „apollo 11: malý krok pro člověka, veliký 
skok pro lidstvo“ v úterý 12. 11. 2019 od 18:00 
hod. v kavárně ve skále.

Dětskou duši hvězdám otevře dramaturg 
a moderátor českého rozhlasu Dvojka, autor 
knih pro děti a popularizátor astronomie pan 
vladislav slezák v přednášce „hvězdárna dě-
tem“. 

týden vědy a  techniky bude zakončen 
přednáškou pro veřejnost českého astrono-
ma, astrofyzika a popularizátora vědy v oblasti 
astronomie rnDr. Jiřího Grygara, csc. sobotní 
odpoledne se ponese na téma „Jsme ve ves-
míru sami?“. odpověď získáte 16. 11. 2019 od 
17:00 hod. v cihelně ve vimperku.

celý program je zveřejněn na internetových 
stránkách www.vimdotperk.cz. 

nechte své myšlenky zamířit do vesmíru! 
těšíme se na vás!

Jitka Schneiderová

týden knihoven
pestrý a  zajímavý program připravila pro 

dětské čtenáře v  rámci „týdne knihoven“ 
30. 9. – 4. 10. 2019 městská knihovna. nejprve 
to byl turnaj v pexesu pro předškoláky, které-
ho se zúčastnilo 43 soutěžících. nejúspěšněj-
šími sběrači pexes a vítězi se stali matěj Švec 
mŠ mírová (18 pexes) a sofie ondrášková mŠ 
1. máje (16 pexes). zájem byl i o literárně-vý-
tvarnou soutěž na téma „má nejoblíbenější 

knížka“. ze 47 účastníků bylo vybráno 25, kteří 
za své příspěvky obdrželi od knihovny ceny. 
zajímavé byly „knížkohrátky“, malí čtenáři vy-
ráběli z kaštanů zvířátka a rodiče se zase se-
známili s  literaturou pro nejmenší a knihami 
pro tvoření z přírodních materiálů. proběhlo 
také čtení knihy pavla Šruta „pan kdybych 
hledá kamaráda“, kterého se zúčastnili žáci zŠ  
t. G. masaryka. potěšitelné je, že v  „týdnu 
knihoven“ se přihlásilo 7 nových dětských 
čtenářů. Jaroslav Pomezný

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY 
30. listopadu 2019 v MěKS od 13:00 do 17:00 hodin 
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Tři otázky pro radní 
	Vzpomenete si, co jste dělal/a v listopa-

du 1989?
	Co se po revoluci ve Vašem životě změ-

nilo nejzásadněji? 
	Jak hodnotíte porevoluční vývoj dnes, 

s odstupem 30 let?

Jaroslava Martanová, starostka
1) 17. listopad 1989 byl pro mne běžným 

pracovním dnem. v té době jsem pracovala ve 
vimperku na správě chráněné krajinné oblasti 
Šumava a o dění v praze jsem nic nevěděla. 
o tom, co se událo v pátek večer na národní 
třídě, jsem se dozvěděla v neděli v ranních ho-
dinách od kamaráda, který pocházel z prahy 
a od svých známých měl v  rámci tehdejších 
možností aktuální informace o pátečních udá-
lostech. Byly to informace od přímých aktérů. 
zprávy ve sdělovacích prostředcích byly velmi 
sporadické a zkreslené, ale každým dnem se 
jich objevovalo více. za krátký čas jsme byli na 
divadle na nové scéně národního divadla a dí-

vali se na národní třídu. Bylo to velmi emotivní 
a šel mi mráz po zádech, když jsem si vybavila 
v paměti záběry z této události.

2) volnost pohybu, dostupnost literatury, 
která byla zakázána, větší informovanost v mé-
diích a možnost nahlas sdělovat své názory. 
Bez obav, že bych za své názory byla trestána 
či vyslýchána a že by na mne někdo donášel. 
nebylo již kam. vzhledem ke svému zaměst-
nání jsem se pohybovala v blízkosti státních 
hranic a v rámci výkonu své práce jsem mohla 
vstupovat, i když velmi sporadicky, za dráty. 
Jak mávnutím proutku bylo již v prosinci 1989 
možno vycestovat svobodně do dříve zaká-
zaných zemí.  také jsem uvítala, že postupem 
času jsme dostávali zprávy ze zahraničí, aniž by 
procházely cenzurou, a do československa se 
vracely osobnosti, které byly vyhoštěny či za 
hranice odešly nelegálně.

3) euforie a nadšení z roku 1989 postupně 
vymizelo a nastala realita všedního života. Ži-
vot ve svobodné zemi se všemi přednostmi 
volného trhu a podnikání, ale také útrapami 
kapitalismu. záleželo a  platí to dodnes, že 

z velké míry si chystáme život, jaký chceme. 
záleží na našich schopnostech, podnikavosti 
a ochotě dělat pro to maximum. v porovnání 
s dobou před rokem 1989 se máme velmi dob-
ře, i když mnozí lidé jsou nespokojeni a stále 
lamentují. nespokojenost a kritika na součas-
né dění, kdy si stále na něco stěžujeme, místo 
toho, abychom hledali výhody. někdy mi to 
připadá tak, že místo toho, abychom hledali 
cesty, jak jít dopředu, a využili zkušeností od 
jiných, tak říkáme, proč to nejde a  hledáme 
mnohdy problémy tam, kde nejsou.

ale co mě nejvíce vadí a zaznamenala jsem 
to krátce po roce 1989, je kvalita našich politi-
ků. z politické scény vymizela morálka, odpo-
vědnost, soudnost a pokora. za sebe říkám, že 
jsem velmi ráda za to, že jsem se dožila této 
změny, a hrdá, že to byla skutečně „sameto-
vá revoluce“. těší mne, že v této zemi zůstali 
lidé, kterým opravdu záleželo na tom, aby se 
u nás něco změnilo, a neodešli do zahraničí, 
přestože jim to bylo nabízeno. takovéto osob-
nosti potřebuje každá společnost a bez nich 
by možná vše takto nebylo.

Co se vám vybaví jako první, když se řekne „listopad 89“?
Martin Paštika

Jsem strašně rád, že jsem mohl prožít, a do-
konce se i aktivně podílet na změnách v listo-
padu 1989. toto je nepřenositelná zkušenost. 
chování společnosti bylo možné charakterizo-
vat únavou a naštvaností lidí v prostředí stá-
le živého strachu, který byl ovšem postupně 
překonán velkou touhou po změně, kterou 
chtěli všichni, a to paradoxně včetně lidí, kte-
rým bývalý režim vyhovoval, protože se jed-
noduše tento rovnostářský a svým způsobem 
velmi nespravedlivý systém úplně vyčerpal… 
pokud bych měl ovšem listopad 1989 vyjádřit 
třemi slovy, tak naděje – obrovská energie – 
slušnost. 

Roman Hajník
listopad 1989 mám spojen s několika věc-

mi najednou. především  s  obdobím, kdy se 
mi, aniž bych to tehdy ještě pořádně tušil, 
úplně změnil život. s projevy statečnosti, od-

vahy, rozhodnosti, moudrosti, ale i mladické 
nerozvážnosti, úslužnosti, strachu i nenávis-
ti. s  naplněním věštby, která byla vyslove-
na  v  červenci 1989 v  německu, s  „koncen-
trovaným životem“, jak to charakterizoval 
můj spolužák, s dnes až neuvěřitelnou oficiální 
exkurzí do lince dva dny před 17. listopadem, 
s neskutečnou euforií a vynalézavostí, jak pro-
pašovat letáky do fabrik, s pospolitostí těch, 
kteří tomu od začátku věřili, a s uvědoměním 
si hodnoty informace, kterou nemáte, když ji 
naléhavě potřebujete.

Ladislav Čepička
listopad 89? horečně jsme připravovali ne-

povolenou ustavující schůzi spolku sdružení 
občanů a přátel malé strany a hradčan, kte-
rému jsem předsedal. ustavující schůze byla 
svolána na 17. listopad od 19:00 hodin do Ba-
ráčnické rychty na malé straně, kde jsme trávili 
přípravami celé odpoledne, takže jsme vůbec 

nevěděli, co se v praze děje. když schůze za-
čala, začali se trousit první účastníci student-
ského pochodu, kteří vyprávěli své zážitky…

schůze proběhla, nikdo nám v tom nebrá-
nil a začali jsme fungovat. sobota 18. bloudění 
po praze, kontaktování známých a přátel. ne-
děle 19. činoherní klub, založení oF. pondělí 
20. laterna magika, koordinační centrum oF, 
začátek hektických aktivit, čtvrtek „pelcův 
kamion“ z  Francie se samolepkami pro oF, 
sobota dopoledne jsme organizovali mani-
festaci na kampě, přivítání posledních vězňů 
svědomí – ruda zeman (šéfredaktor ilegálních 
lidových novin), odpoledne letná, průvod na 
hradčany ke svatořečení anežky české, byla 
zima, ve schwarzenberském paláci jsme vařili 
hektolitry čaje pro vymrzlé poutníky, pondělí 
27. generální stávka, vedl jsem manifestaci na 
tribuně na malostranském náměstí… atd. atd. 
v té době jsme malovali byt, skříně mezi dveř-
mi zůstaly do jara…

30 let od vimperského sametu
celá republika si v  listopadu připomene 

události, které před 30 lety vedly k pádu soci-
alistického režimu a nastolení demokratického 
zřízení. ani naše město nebude v tomto ohledu 
výjimkou. konec roku 1989 nebyl ve vimper-
ku tak bouřlivý jako ve větších městech – jako 
do většiny malých měst na periferii republiky 
přicházely informace se zpožděním a k žád-
ným zásadním událostem zde nedocházelo. 
pokud se někdo chtěl na revoluci osobně 
podílet, odjížděl většinou do prahy. přesto se 
domníváme, že bychom měli i v našem městě 
o listopadu 1989 mluvit a zavzpomínat si, co se 
tenkrát tady i v celé republice dělo. proto při-
pravilo město vimperk s městským kulturním 
střediskem vimperk několik akcí se spojujícím 
tématem „30 let od sametu“. hlavní událostí 

bude vzpomínkové setkání obyvatel vimper-
ka před pizzerií marco přímo v neděli 17. listo-
padu od 17 hodin. při té příležitosti pohovoří 
tři muži, kteří se revoluce aktivně zúčastnili 
a  mohou nabídnout své vlastní vzpomínky 
a postřehy z této doby – martin paštika, roman 
hajník a ladislav čepička. zpěvem a kytarou 
akci doprovodí veronika spiegelová a michal 
kovář. součástí bude i výstava dobových letá-
ků, dopisů a plakátů. po ukončení vzpomínko-
vého aktu budou v pizzerii marco předčítány 
nejzajímavější příspěvky literární soutěže od 
diktatury ke svobodě a promítnut bude video-
spot Jčtv o sametové revoluci ve vimperku.

následující dva dny budou v měksu věno-
vány školám. pro gymnázium bude promítán 
film tenkrát, který zapůjčila česká televize. pro 

vyšší ročníky základních škol a střední školu 
„nerudovku“ je připraveno promítání krátkých 
dokumentů z cyklu „rok revoluce“, který při-
pravila knihovna václava havla. 

veřejnosti je určena beseda s phDr. Františ-
kem kotěšovcem a pamětníky. ta se uskuteční 
v kavárně ve skále 26. listopadu od 17:30. pan 
kotěšovec je v současnosti největším odbor-
níkem na události roku 1989 na prachaticku.

tématu listopadu 1989 se podrobněji vě-
nuje i  toto číslo vimperských novin. přináší-
me krátkou ochutnávku ze zkušeností výše 
uvedených pánů, kteří vystoupí 17. listopadu 
na vzpomínkovém setkání. Dále jsme vyzva-
li současné radní, aby zavzpomínali i oni na 
„svůj“ rok 1989 a zamysleli se nad tím, co pro 
ně i pro společnost tento mezník znamenal. 
v neposlední řadě přinášíme historický exkurz 
dr. čepičky a paměti vimperského kronikáře. 

Adéla Jiříková
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Zdeněk Kuncl, místostarosta
1) v listopadu 1989 jsem byl spokojeně se 

svými kamarády ve školce a  vůbec netušil, 
jak zásadní a důležité momenty se odehrávají 
v naší zemi. popravdě bych to v té době ani 
nepochopil. 

 2) vzhledem k tomu, že do revoluce jsem 
měl pouze klasické dětské potřeby, které byly 
díky mým rodičům naplněny, tak tu změnu  
nemohu posoudit. Bývalý režim mě osobně 
nijak zvlášť nemohl ovlivnit nebo jsem to ne-
vnímal, protože v  roce 1989 mi byly teprve 
čtyři roky.  

3) odstup 30 let je v podstatě jedna gene-
race. u  řady lidí panuje deziluze z dnešního 
systému, z  dnešních společenských norem, 
lidských a  institucionálních standardů, které 
máme možnost celostátně vnímat a nelze se 
tomu bez povšimnutí a možná i leckdy s rozča-
rováním vyhnout. slyšíme i názory, že za mi-
nulého režimu jsme se měli lépe apod. hodně 
lidí si tu demokracii představovalo prostě ji-
nak. když dnes člověk nezastává společensky 
akceptovatelný názor nebo názor s  určitým 
nádechem populismu, tak je mnohdy urážen. 
pohodlnější je jít s  davem. Je rozšířena so- 
beckost, závist, byrokracie kvete. lidé spolu 
méně mluví, jsme více uzavřeni do sebe. soci-
ální sítě a možnost anonymity tomu výrazně 
přispívají. 

i po tomto negativním výčtu ale u mě pořád 
převládá více toho pozitivního a jsem rád, že 
máme možnosti cestování, studia, obecně vol-
nosti, možnosti vyjádřit svoje názory, postoje 
apod. o to víc si zaslouží poděkování ti, kteří 
se o naši svobodu a demokracii před 30 lety 
přičinili a dali nám tak příležitost a šanci vzít 
v budoucnu náš život do vlastních rukou a mít 
možnost sami se rozhodovat, jakým směrem 
se chce každý z nás ubírat.

otázkou je, zda je to opravdu dostatečné, 
zda nám to takto stačí, zda o tu demokracii pe-
čujeme a dále ji rozvíjíme, zda si jí dostatečně 
vážíme a nehazardujeme s ní. to si každý musí 
odpovědět sám…

 Bohumil Petrášek, radní
1) o víkendu 17.–19. 11. jsem byl u kamaráda 

v Borových ladech. o událostech na národní 
třídě jsme se dozvěděli z vysílání svobodné 
evropy, která tam byla dobře slyšet. v zaměst-
nání se samozřejmě události probíraly a také 
byla na jednotlivých pracovištích zakládána 
oF. Důležité byly informace, které se do měs-
ta dostávaly neoficiální cestou. vzpomínám si 
i na demonstraci na vimperském náměstí a na 
setkání občanů vimperka v „cihelně“, kde byly 
v předsálí na videu promítány záběry z událos-
tí na národní třídě.

2) nejvíce si cením získané svobody ve 
všech oblastech. možnost vyjádřit svůj názor, 
možnost svobodně cestovat atd. atd.

3) v  současné době nejsem spokojen se 
současnou situací, kdy se velká část populace 
nechá „koupit“ za populistická hesla a opatře-
ní, která jsou z dlouhodobého hlediska velice 
problematická. vadí mi financování sociální 
oblasti, kde se zneužívají finanční prostředky, 
které pak chybí na financování potřebných so-
ciálních služeb. podobná je situace i ve zdra-
votnictví a ve školství.

to ale není chyba demokracie, ale lidí, kteří 
mají na starost tyto oblasti našeho života.

Tomáš Samek, radní
1) v listopadu 89 jsem chodil do 7. třídy zŠ 

smetanova vimperk a musím říct, že si tu dobu 
docela dost vybavuji. Bylo to i pro nás, třinácti-
leté puberťáky, vzrušující a euforické období, 
kdy se vše měnilo takřka ze dne na den. vím, 
že jsme celá rodina vše sledovali jak v televizi, 
tak ve vimperku, rodiče byli cinkat klíči a každý 
den jsme hltali obrazovku, co bude zase nové-
ho. ostatně, i v naší škole se během pár týdnů 
začala učit místo ruštiny němčina a pana ředi-
tele nám doba taky vzala…

2) už před revolucí jako malý kluk jsem se 
trápil tím, že nemůžeme cestovat po evropě. 
když už někoho z rodiny pustili „ven“, tak bez 
dětí, takže nejdál jsme se podívali do „Jugoš-
ky“. ale já se toužil podívat do anglie, do Fran-
cie a vůbec na místa, o kterých jsem četl. a to 
se během pár týdnů mezi koncem roku 1989 
a počátkem roku 1990 zásadně změnilo. ty vý-
znamnější změny jsem si začal uvědomovat až 
postupně, zejména to, že se může svobodně 
volit, což mi jako klukovi připadalo jako úžasná 
show. ostatně, volby v roce 1990 byly podle 
mého názoru opravdu nejpestřejší směsicí 
nejrůznějších euforických nápadů, i když jim 
dominovalo oF.

3) Já osobně jsem rád, že vše dopadlo, jak 
dopadlo. Jistě, vývoj měl své slabiny, které byly 
způsobeny tím, že lidé často příliš věřili v ko-
rektnost a poctivost těch ostatních, ale přes 
všechna ta zakopnutí to byla jednoznačně 
správná cesta, která nás dovedla zase zpátky 
mezi kulturně spřízněné a  ekonomicky vy-
spělé národy, nebojím se říci západní evropy. 

a jsem na to, kam se naše země za posledních 
30 let dostala, opravdu hrdý.

Petr Samek, radní
1) Bohužel si nevzpomínám. tu dobu znám 

jen z vyprávění.
2) těžko hodnotit. s ohledem na můj věk 

považuji život ve „svobodě“ již za samozřej-
most. rodiče začali podnikat, takže proží-
vali velká dobrodružství a  museli se otáčet. 
i přesto se nám však dokázali ohromně věno- 
vat, takže moje dětství bylo více než fajn (za 
což jim moc děkuji!). Jednu změnu jsem ale 
chápal asi i  já. hned po revoluci jsme mohli 
cestovat. 

3) Jsem věčný optimista, ale v  tomto pří-
padě mi optimismus dochází... myslím, že se 
máme obecně výborně. Žijeme v blahobytu, 
můžeme cestovat, ještě stále se můžeme svo-
bodně vyjadřovat, volby jsou také svobodné. 
nicméně jak dlouho to může být udržitelné? 
s  aktuální politickou reprezentací se demo-
kracie krůček po krůčku omezuje. za chvíli 
(třeba) přijde ekonomická krize a budeme se 
divit... měli bychom si také více uvědomovat 
svoji společenskou odpovědnost a přestat být 
zahledění jen do sebe. měli bychom více pře-
mýšlet nad tím, co nám politici slibují, zdali je 
to populismus (v tom špatném slova smyslu) 
nebo něco reálného, co lze splnit a dává smysl. 
Jsem rozhodně prozápadně orientovaný, ale 
bohužel v době trumpů a Johnsonů je těžké 
hledat dobré příklady i na západě. i přesto vě-
řím, že se to brzy zlomí k lepšímu (jak jsem řekl, 
jsem věčný optimista).

Listopadové a prosincové události tak, jak je zachytil kronikář města Vimperk:
Do vimperka se zprávy (o  listopadových 

událostech v praze a dalších městech – pozn. 
red.) dostávaly několika směry. televize, která 
se od prvních dnů snažila informovat celkem 
objektivně, přinášela jednu zprávu za druhou. 
noviny přinášely zprávy vesměs tendenční 
a  mnohdy rozporuplné, vimperské ulice, vý-
kladní skříně a  nároží se začaly plnit letáky, 
cyklostylovanými prohlášeními, provoláními 
a plakáty. Je ovšem třeba říci, že tyto tiskoviny 
mnohdy informovaly, ale mnohdy také zvyšo-
valy zmatek. 

Činnost rady MNV
nutno konstatovat, že rada se chovala tak, 

jako by se jí tento uragán událostí vůbec netý-
kal – projednávala organizační záležitosti.

Občanské fórum nastupuje
tak jako v  jiných městech, i  ve vimperku 

se dostává ke slovu v té době ještě nezávislá, 
a podle tehdejší terminologie tedy nelegální 
občanská iniciativa – občanské fórum. Jak se 
ukázalo, sdružuje v sobě jak příslušníky inteli-
gence, tak i dělníky. nutno podotknout, že už 
od začátku má velkou podporu občanů města. 

Listopadové události
zde je kronikář trochu na rozpacích. akce 

v té době stíhala akci. občanská fóra vznikala 
po podnicích jako houby po dešti, někde říze-
na dobře, někde postupovala živelně. všechny 
tyto akce by pochopitelně měly mít své místo 
v  kronice, ale kronikář pracuje mimo město, 
a to v turnusové službě, a není v jeho silách vše 
zachytit. snad po uspořádání té hory materiá-
lu v muzeu bude možno konstatovat, že jsem 
schopen popsat ty události všechny.

Jednání OF s představiteli města
30. 11., tedy v době, kdy vimperk trávil vše, 

co listopad vyprovokoval, sešli se zástupci oF 
s představiteli národního výboru. zástupci oF 
přednesli tato stanoviska:

1. urychleně řešit životní prostředí ve vim-
perku. 2. rekreační zařízení uv ksč předat 
veřejnosti. 3. zrušit hraniční pásmo. 4. odstou-
pení osob, které ztratily důvěru. stanovisko 
národního výboru není známo.

Sametová revoluce pokračuje i v prosinci
ve vimperku méně bouřlivě než v  praze, 

ale bouřlivě až dost. prostor před kulturním 
domem, malé náměstí u Jelena a i jiná místa 
jsou svědky shromáždění vimperských obča-
nů. Jsou čtena prohlášení, vyslovuje se důvěra 
i nedůvěra, rodí se fámy a objevují se skuteč-
nosti dříve tajené. vimperk se učí demokracii.

Jednání OF
na svém jednání oF projednává používání 

městského rozhlasu, stanovuje své zástupce na 
jednání s městským národním výborem, stano-
vuje si úkoly na nejbližší období.

Jednání OF a MNV
Dne 4. 12. jedno z těch výše popisovaných 

shromáždění požadovalo mimo jiné odstoupe-
ní funkcionářů města. Dne 6. 12. se opakovaně 
schází vedení oF a národního výboru. mimo 
jiné byl projednán stav ekologických staveb, 
stanovisko oF ke změnám ve vedení města 
a činnosti výboru. Dle mínění občanů nejsou 
tito lidé schopni zabezpečit nástup nového 
v našem městě. závěr – v zápise je lakonicky 
uvedeno, že městský národní výbor se se sta-
novisky ztotožňuje. 
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Listopad 89

 krátce po palachově týdnu a zavření vác-
lava havla v roce 1989 začala po praze kolo-
vat anekdota: „to víš, že budeme mít nového 
prezidenta? no nevím. a prosím tě koho? no 
přece havla, už je v  přípravce.“ tento fórek 
s příslovečným českým humorem jednak re-
flektoval tu skutečnost, že každý z českoslo-
venských prezidentů měl nějakou zkušenost 
s kriminálem, a  jednak vyjadřoval kolektivní 
stav mysli obyvatel prahy, která mnohem 
citlivěji vnímala změny, ke kterým docházelo 
v  gorbačovském sovětském svazu, a  vzhle-
dem k větší anonymitě metropole se mohla 
vyjadřovat svobodněji než zbytek republiky. 
Bylo to dáno osobními zkušenostmi s téměř 
permanentními projevy odporu proti stávající-
mu režimu, které de facto probíhaly od dvacá-
tého výročí srpnové okupace vojsky varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. svoji nemalou roli hrál 
též fakt, že mnoho obyvatel metropole také 
mělo víceméně užší vztah k disentu, vzhledem 
k rozšiřujícímu se spektru opozičních sil napříč 
celou společností, od stoupenců charty 77 až 
po klub za socialistickou přestavbu obroda, 
který tvořili většinou bývalí vyloučení členo-
vé ksč.

nemalou roli sehrál také fakt, že od podzi-
mu roku 1987 vycházely pod vedením Jiřího 
rumla a  rudy zemana (kterému jsem dával 
své příspěvky) samizdatové lidové noviny; 
sice jen v nákladu 350 kusů, ale díky rozvoji 
reprodukční a  počítačové techniky se kopí-
rováním a  přepisováním šířily mezi obyva-
telstvem, odhady hovoří až o 10 tisících kusů. 
v  Bratislavě začal Ján čarnogurský vydávat 
Bratislavský deník. lidovky od jara začaly otis-
kovat různé výzvy: výzva československých 
kulturních pracovníků, iniciativa vědeckých 
pracovníků apod., které vesměs reagovaly 
na perzekuci účastníků lednových nepokojů. 
největší poprask však způsobila petice několik 
vět z konce června 1989. lidé, díky příkladu 
kulturních a vědeckých pracovníků a vlivem 
probíhající perestrojky v  sovětském svazu, 
i  vzhledem k  vývoji vnitropolitické situace 
v maďarsku a polsku, přestávali mít strach. pe-
tice několik vět se tak stávala jakýmsi referen-
dem široké veřejnosti proti normalizačnímu 
režimu. stranou nezůstávala ani církev pod ve-
dením kardinála Františka tomáška. navíc byla  
12. listopadu v Římě svatořečena přemyslovna 
anežka česká.

k životu se začínaly probouzet i různé ob-
čanské iniciativy s ekologickým nebo komu-
nitním zaměřením. takovou bylo i naše sdru-
žení občanů a přátel malé strany a hradčan, 
které chtělo mluvit do věcí veřejných a bojovat 
proti vystěhovávání starousedlíků z naší části 
prahy a kde jsem se stal předsedou příprav-
ného výboru. Že se časy mění, signalizovala 
i účast řady veřejně činných a známých osob-
ností v  přípravném výboru, např. ředitele 

národní galerie akademika Jiřího kotalíka 
společně s lidmi z disentu (např. ruda zeman, 
tomáš Brunclík, Drahoslava pithartová). sta-
novy našeho sdružení připravoval akademik 
Josef Blahož, ředitel Ústavu státu a práva aka-
demie věd. Bylo ironií osudu, že ustavující val-
nou hromadu sdružení jsme svolali na pátek  
17. listopadu do Baráčnické rychty na malé 
straně. čekali jsme zásah státní moci, ale ta 
měla práci jinde...

události pak nabraly nevídaný spád. v so-
botu se uskutečnilo mnoho horečných schů-
zek, vše stálo mnoho času, nebyly mobilní te-
lefony a mnohé telefony byly odposlouchává-
ny. informace o ubitém studentovi na národní 
třídě vyburcovala pražskou veřejnost, ulice 
byly plné lidí, v centru prahy jsme potkávali 
mnoho známých a domlouvali, co se vlastně 
stalo a co se bude dít. kromě krátkých noticek 
ve svobodném slově a lidové demokracii se 
nebylo možno z žádných oficiálních médií nic 
dozvědět. rozhlas i televize zarytě mlčely...

v neděli 19. listopadu po setkání herců a stu-
dentů v realistickém divadle studenti založili 
koordinační stávkový výbor, začali stávkovat 
herci, místo představení byly čteny požadavky 
herců a studentů, probíhaly diskuze s diváky. 
v činoherním klubu bylo založeno občanské 
fórum. Byla vyhlášena generální stávka na 27. 
listopadu.

v pondělí 20. listopadu se začalo formovat 
v  pražské laterně magice občanské fórum, 
kde jsem se stal členem programové rady, 
kterou vedl bratr václava havla ivan. paralel-
ně v budově mánesu vzniklo výtvarné zázemí 
občanského fóra s Joskou skalníkem, pavlem 
Benešem, václavem marhoulem a  dalšími, 
které produkovalo plakáty a propagační ma-
teriály. na václavském náměstí manifestovalo 
kolem 150 tisíc lidí.

v  úterý 21. listopadu proběhla schůzka 
předsedy vlády se zástupci studentů a občan-
ských iniciativ. václav havel se schůzky nesměl 
účastnit, zastoupil jej Jan ruml. odpoledne 
se sešlo na václavském náměstí 200 tisíc lidí. 
václav havel představil program občanského 
fóra, projev z balkónu melantrichu doprová-
zelo symbolické cinkání klíčů zúčastněných.

ve středu 22. listopadu proběhla v laterně 
magice první tisková konference občanského 
fóra, kterou moderoval václav malý. v noci ze 
středy na čtvrtek dorazily do prahy oddíly li-
dových milicí a byl připravován zásah armády. 
areál české televize na kavčích horách obsa-
dili příslušníci pohotovostního pluku snB. 
Federální ministerstvo vnitra spustilo akci 

státní bezpečnosti s  názvem vlna, v  rámci 
níž měl být proveden zásah proti sdělovacím 
prostředkům.

ve čtvrtek 23. listopadu hlavní politická 
správa čsla začala rozesílat na útvary stano-
viska, v nichž se odsuzuje „vystoupení protiso-
cialistických sil“ a je schvalován zákrok pořád-
kových sil na národní třídě.

u divizí 1. armády začala kontrola připrave-
nosti vyčleněných sil a prostředků pro vyhlá-
šení mimořádných bezpečnostních opatření 
s důrazem na činnost pořádkových sil. kolem 
20. hodiny se shromáždilo celé operační od-
dělení západního vojenského okruhu a jeho 
velitel, generálporučík mojmír zachariáš, se-
znamoval štáb s úkoly vydanými ministrem.

v pátek 24. listopadu dopoledne byla z inici-
ativy v. havla vytvořena operační skupina pro 
nejbližší hodiny. výbor oF rozhodl o vytvoření 
akční skupiny oF jako koordinačního a výkon-
ného aparátu práce komisí a dále zřídil krizový 
štáb pro nejzávažnější politické problémy, kte-
ré je třeba řešit operativně, a proto nemohou 
být projednávány v plénu oF.

výbor oF také rozhodl, že občanské fó-
rum vtiskne pondělní generální stávce pod-
text symbolického celonárodního referenda 
o právu jedné politické strany přivlastňovat si 
ústavními prostředky vedoucí úlohu v politic-
kém uspořádání republiky.

Generální tajemník miloš Jakeš a  ostatní 
členové předsednictva ústředního výboru se 
vzdali svých funkcí na mimořádném jednání 
Ústředního výboru komunistické strany čes-
koslovenska.

v  sobotu 25. dopoledne jsem vedl mani-
festaci na malé straně, zde jsme také přiví-
tali rudu zemana, který byl právě propuštěn 
z ruzyňské věznice. odpoledne se na letenské 
pláni sešlo na 800 tisíc lidí.

tolik stručný přehled prvního pražského 
týdne po 17. listopadu. závěrem si dovolím 
ocitovat báseň Jiřího Žáčka, která vyšla v týde-
níku svazu českých spisovatelů kmen na jaře 
1989 a v červenci byla citována samizdatovými 
lidovými novinami:

 ti, co vlastní hlavou
proráželi zeď,
ztrátou sil a krve
za tu dřinu platí.
 
takže dírou ve zdi
předběhnou je teď
ti, co přihlíželi,
pěkně odpočatí.

Ladislav Čepička
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Dvakrát přemýšlej, jednou kopej… 
aneb proč se vyplatí opravovat (nejen) zámek pečlivě

kladivem uražená zavazející klika, protože 
se někomu nechtělo zámek rozšroubovat. 
hromady suti na půdách, ve kterých se drží 
vlhkost. uražená a  neucpaná trubka, která 
po léta pod podlahou ukapávala. cemen-
tová omítka, která problém s vlhkostí ve zdi 
rozhodně nevyřeší. přesekané klenby mostu, 
přestože vodovod a  kanalizaci bylo možné 
vést o dva metry vedle. statická porucha stro-
pu vyřešená položením kovové kolejnice na 
jednu řádku cihel. od začátku stavebních prací 
jsme se stoprocentně utvrdili v tom, že každá 
odbytá oprava, zanedbaná údržba či ledabyle 
vyřešená závada se po letech mnohonásobně 
vrátí! Jen už ji nejspíše bude řešit někdo jiný…

zámek je nepochybně stará budova se 
spoustou neduhů. čím dál častěji se však 
ukazuje, že ty největší neduhy nemají původ 
ve stáří, ale v lidském lajdáctví. každý, kdo si 
chtěl kdysi usnadnit práci, nám ji nyní přidal 
několikrát tolik! vezměme si příklady z úvodu: 
při uražení kliky se vyštípl i kus dveří, takže ty 
se nyní budou muset opravit celé. odkapávání 
vody z uražené a neucpané trubky způsobilo 
rozsáhlý problém s dřevomorkou. na půdách 
šíření dřevomorky napomohla vlhkost dr-
žící se v  nevynesené suti. přesekané klenby 
mostu vyústily ve velkou statickou poruchu, 
kdy se poloviny mostu od sebe odchylují. 

Její řešení bude 
náročné technicky 
i  finančně. Jako by 
k  přísloví „laciné, 
dvakrát placené“ 
přibylo ještě druhé 
– „odbyté, dvakrát 
odpracované“.

a tak sundáváme 
podlahy, pečlivě 
kontrolujeme zá-
sypy stropů, zhlaví 
trámů ve stěnách 
a všude tam, kde je dřevomorka, se snažíme 
přijít na to, proč se na místě objevila. cemen-
tové omítky a betonové vysprávky nahrazuje-
me vápnem, aby zdi mohly opět dýchat a vlh-
kost z nich odcházela ven. pan kastelán, oba 
stavbyvedoucí, projektant – všichni se snaží 
přemýšlet, co je pro zámek nejlepší. a někdy 
se díky tomu podaří odhalit problémy vskut-
ku nečekané. třeba starou silnou vodovodní 
trubku ve zdi, která na první pohled ničemu 
neškodí a mohla by ve zdi zůstat. na mnoha 
místech se tak stane. ale bohužel jsme přišli 
na to, že pokud se o dvě patra výše objeví dře-
vomorka, slouží prázdná trubka jako „výtah“, 
kterým se dostane dál. proto jsme na někte-
rých místech (i za cenu toho, že jsme museli 

odsekat kus zdiva) museli staré trubky vytáh-
nout ven a místo po nich dozdít.

usnadnit si práci není nic špatného, jen to 
nesmí být na úkor její kvality. i my se leckdy 
snažíme si práci zjednodušit. třeba při letoš-
ních zemních pracích, kdy se kromě vodo-
vodu, suchovodu a  kanalizace do země na-
chystaly také zemnící pásky pro hromosvody. 
hromosvody sice nejsou zahrnuty v běžící ob-
nově, ale vyšetřili jsme na ně část zámeckého 
rozpočtu a udělali je v letošním roce, abychom 
nemuseli do země kopat znovu. Dvakrát pře-
mýšlej, jednou kopej!

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk

 

Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí legionářskou – jednotou Vimperk,

25. protiletadlovým plukem ze Strakonic a 35. pěším plukem z Plzně zve na vzpomínkovou akci

U příležitosti 101. výročí ukončení I. světové války se dne  11. 11. 2019

od 11:00 hodin koná vzpomínkový akt u městské zvonice 

na náměstí Svobody ve Vimperku. 

Den veteránů
světových válek
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

ZŠ Smetanova podpořila  
Ligu proti rakovině

každý svého zdraví strůjcem se jmenovala 
akce ligy proti rakovině, která se konala pod 
záštitou starostky ing.  Jaroslavy martanové  
na náplavce u volyňky 30. září a 1. října 2019. 
Žáci zŠ smetanova tuto akci podpořili se svý-
mi učiteli nejen návštěvou, ale také několika 
vystoupeními. v pondělí na úvod vystoupili 
zpěvačky a  zpěváci navštěvující nepovinný 
předmět sborový zpěv. hned po nich před-

vedli své pohybové dovednosti žákyně a žáci 
z předmětu sportovní a pohybové hry.

všem vystupujícím i  vedoucím nepovin-
ných předmětů děkujeme za reprezentaci 
školy.

Vladan Pokorný, Michal Kolafa

Zpěváci ze ZŠ Smetanova na Pražském pě-
veckém festivalu

v  červnu se žáci naší školy aleš vavruška 
a  lucie mauricová přihlásili do výběrového 

kola celorepublikové přehlídky mladých pě-
veckých talentů. se svou interpretací písní 
uspěli a probojovali se mezi 20 nejlepších zpě-
váků, kteří měli následně možnost zúčastnit 
se během září pěveckých workshopů, kde se 
s lektory učili správné techniky práce s hlasem, 
základy hereckého projevu, hudební nauky 
atd. 29. září proběhl v divadle na Fidlovačce 
za přítomnosti poroty z  řad českých herců, 
zpěváků či hudebních producentů závěrečný 
koncert všech účastníků.

tímto bych ráda lucii a alešovi pogratulo-
vala ke skvělému pěveckému výkonu a záro-
veň oběma poděkovala za vynikající reprezen-
taci školy v pěveckých soutěžích a pěveckém 
sboru zŠ smetanova. 

Ivana Böhmová

Abeceda lehké atletiky a orientační běh
ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2019 uspořádala zŠ 

tGm vimperk seminář abeceda lehké atletiky 
pro žáky sportovních tříd 6.–9. ročníku. na 
seminář byly pozvány trenérky lehkoatletic-
kého oddílu tábor monika Drhovská a lucie 
Šetelíková. akce probíhala na novém lehkoat-
letickém stadionu ve vimperku, kde pracovníci 
městských služeb vimperk připravili potřebné 
sportovní náčiní a  přispěli tak ke zdárnému 
průběhu obou sportovních dnů. Děkujeme!

seminář začal prezentací s  informacemi 
o  královně sportu, o  činnosti lehkoatletic-
kých klubů a  dále o  vyhlášených republiko-
vých a krajských závodech. Úvodní část byla 
ukončena hádankami s tematikou úspěšných 
lehkých atletů čr (např. J. Železný, B. Špotá-

ková, p. maslák, nechyběla vimperská rodačka 
B. havlíčková).

na lehkoatletickém stadionu byla činnost 
zahájena rozcvičkou, nedílnou součástí kaž-
dého tréninku. Žáci rozděleni do dvou skupin 
se v  další části věnovali krátkým tratím, po-
zornost byla věnována postavení startovních 
bloků i startu. následoval skok daleký se za-
měřením na techniku skoku. netradiční disci-
plínou, s níž se běžně žáci při hodinách tělesné 
výchovy nesetkávají, byl překážkový běh. Žáci 
neabsolvovali skutečné závodní překážky, ale 
i na těch malých, cvičných si po instrukcích tre-
nérek vyzkoušeli techniku přeskoků. poslední 
disciplínou byly divácky atraktivní štafety, jimž 
předcházel nácvik předávek.

na závěr obdrželi všichni žáci účastnický 

list, náramky a placky s nápisem Jsem atlet 
od lehkoatletického svazu.

hodnocení akce trenérek m. Drhovské 
a l. Šetelíkové

Jak naši žáci sportovali?
Žáci i žákyně vaší školy ukázali, že by mohli 

být velmi dobrými atlety. Byli velmi šikovní a je 
na nich vidět, že sportují.

Jak vnímáte náš nový stadion?
Stadion vypadá moc hezky, je o něj dobře pe-

čováno, ale chybí mu atletický oddíl se spoustou 
atletů. Snad se vám podaří oddíl založit. V našem 
oddílu jsou i ti, co se věnují nějakému zimnímu 
sportu.

co vzkážete zájemcům o lehkou atletiku?
Atletika je krásný sport plný skvělých lidí, tak 

se přidejte a rozšiřte ji!
podzimní soustředění žáků sportovních tříd 

pokračovalo v pátek 11. 10., tentokrát se zamě-
řením na orientační běh pro žáky 6. ročníku. 
akci připravila paní učitelka Jana hudečková 
za podpory paní romany roučkové a  vác-
lava Jakše. první cvičná část byla vytyčena 
v okolí budov zŠ tGm a další vedla v prostoru 
sportovního areálu vodník. Jednotlivci běželi 
podle mapy a postupně si zaevidovali 10 ori-
entačních bodů.

orientační běh určitě patří k  zajímavým 
sportům. pomáhá žákům vyznat se v mapách 
i v přírodě a podporuje všestranné dovednosti 
účastníků. cílem dne bylo absolvovat všechna 
stanoviště trati, dobře se orientovat a neztratit 
se. vyhráli všichni.

Dagmar Rückerová
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Exkurze do bavorského grafitového dolu 
Kropfmühl

v  rámci přeshraničního projektu „Škola 
bez hranic 2018/2019“ se žáci 5. G a 6. G naší 
školy zúčastnili spolu s třídou 9b partnerské-
ho gymnázia exkurze do grafitového dolu 
kropfmühl nedaleko hauzenbergu. Během 
exkurze se studenti dostali až 42 metrů pod 
povrch země, prohlédli si historické nástroje, 
kterými se dříve dobýval grafit, a získali infor-
mace o životě horníků v posledních staletích. 
studenti využili i  možnost svézt se důlním 
vozíkem. zpátky na povrchu pak studenti na-
vštívili expozici muzea v areálu dolu, prohlédli 
si centrum hauzenbergu (náměstí a kostel sv. 
mikuláše) a celý program zakončili společný-
mi rozhovory a  obědem v  místním hostinci 
Falkner. setkání v hauzenbergu bylo již čtvrté 
v pořadí a zakončilo první etapu celého pro-
jektu, který by měl pokračovat v podobném 
duchu i v kalendářním roce 2020. 

Roman Hajník 

Beseda s politoložkou  
Vladimírou Dvořákovou

v rámci cyklu „30 let svobody“ se studenti  
 6. G, 7. G, 2. a a 3. a naší školy zúčastnili v pátek 
18. října 2019 besedy na téma „30 let poté: víme, 
co je a není demokracie?“ se známou politolož-
kou, prof. phDr. vladimírou Dvořákovou, csc.  

Beseda byla tematicky rozdělena na dvě 
části. v té první se profesorka Dvořáková za-
bývala událostmi, které těsně předcházely 
17. listopadu 1989, v  širších geopolitických 
souvislostech. připomněla události v  sovět-
ském svazu po nástupu michaila Gorbačo-
va, v  polsku, nDr a  maďarsku v  roce 1989 
a  porovnala je s  událostmi v  tehdejší čssr. 
přiblížila studentům také příčiny rozpadu 
komunistických režimů ve východní evropě.  
v druhé části besedy se v. Dvořáková zamě-
řila na vymezení pojmů demokracie, liberali-
smus a  populismus. uváděla různé příklady 
a  hlavní znaky těchto pojmů a  aplikovala je 
na současnou politickou situaci nás i ve světě. 
na závěr besedy došlo i na dotazy studentů 
ohledně aktuálních událostí ve světě (turecko, 

sýrie, hongkong). Beseda byla pro studenty 
velmi zajímavá a jistě i v mnohém poučná. 

Roman Hajník 

Projekt „Památky Českých Budějovic“
v rámci Švp naší školy a aplikace projektů 

tzv. Šablon ii pro střední školy („projekt mimo 
školu“) se ve čtvrtek 17. října 2019 uskutečnil 
projekt „památky českých Budějovic“, které-
ho se zúčastnili studenti třídy 3. G. průvodcem 
po nejdůležitějších památkách krajského měs-
ta byla paní vladimíra kunešová Fridrichová.  
studenti absolvovali prohlídku budovy radni-
ce a městského úřadu, na náměstí přemysla 
otakara ii. se dozvěděli informace o samso-
nově kašně, bludném kameni (ten mohli 
v dopoledních hodinách bez obav překročit). 
následovala prohlídka katedrály sv. mikuláše 
a nejstarší památky města, dominikánského 
kláštera s  kostelem obětování panny marie, 
kde se studenti dozvěděli i  řadu zajímavých 
informací o samotném vzniku města ve 2. po-
lovině 13. století. celý projektový den završila 
návštěva renesanční solnice s interaktivní vý-
stavou věnovanou 500. výročí úmrtí leonarda 
da vinciho. 

Roman Hajník 

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

70 let partnerské školy ve Waldkirchenu
krásného podzimního rána 26. září se na po-

zvání ředitele naší partnerské školy ve Wald-
kirchenu uwe Burgharda vydala sedmičlenná 
delegace ze sŠ a zŠ vimperk oslavit s našimi 
přáteli jejich velký svátek – 70 let „Berufschule 
Waldkirchen“. naše partnerství má dlouhou 
a  úspěšnou tradici, jeho počátky sahají již 
do roku 1997. kromě nerudovky se slavnosti 
zúčastnily ještě partnerské školy z Budějovic, 
ze slovenského púchova, maďarského Debre-
cínu, a dokonce i číňané ze Šanghaje. každá 
škola se prezentovala krátkým kulturním pro-
gramem. tři kadeřnice třetího ročníku z pra-

chatic předvedly před zaplněnou sportovní 
halou zajímavou ukázku ze svého oboru – 
finální fázi slavnostního účesu. ostatní školy 
přispěly národními písněmi a  tanci. v  slav-
nostních proslovech promluvili ředitel uwe 
Burghard, zástupce ministerstva kultury pan 
Günter liebl, zemský rada sebastián Gruber, 
starosta města Waldkirchen pan andreas eibl 
a další vzácní hosté. následovalo bohaté po-
hoštění. ve Waldkirchenu jsme se také setkali 
se zástupci našich dalších dvou partnerských 
škol z Bamberku – paní irmou savič a s panem 
ředitelem christiánem käserem a  domluvili 
s nimi další tradiční společný turnaj v šipkách 
na začátku listopadu a účast na výstavě „vzdě-
lání a  řemeslo“ v  českých Budějovicích, kde 
budou mít naše školy společný stánek.

na závěr naší návštěvy se s  námi vřele 
a  srdečně rozloučil pan ředitel Burghard, se 

kterým byla domluvena 
jejich návštěva naší školy 
na začátku prosince a spo-
lečná spolupráce obou škol 
v  rámci programu eras-
mus, který nyní připravu-
jeme. ten krásný slunečný 
den prodchnutý slavnostní 
atmosférou zůstane milou 
vzpomínkou.

Budoucnost vzájem-
ných vztahů, vztahů čechů 
a němců, je hlavně v rukou 
mladé generace. můžeme 
se od sebe jistě mnohému 
prospěšnému naučit. Díky 

za tak vzácnou příležitost, díky za naše part-
nerství. Jaromír Starý

Adaptační kurzy 
v  měsících září a  říjnu jako každoročně 

probíhají na sŠ vimperk ve všech prvních roč-
nících adaptační kurzy. v celkem čtyřech zú-
častněných třídách byly realizovány aktivity 
na podporu utváření nových třídních kolek-
tivů a  za účelem předcházení vzniku riziko-
vého chování. cílem je vytvořit zdravé školní 
prostředí a zvýšit u žáků odolnost vůči zátěži 
i vůči skupinovému tlaku. tyto kurzy probíha-
jí již tradičně pod vedením zkušených lektorů 
Do světa z. s. strakonice. každého adaptač-
ního kurzu se účastnil i třídní učitel dané tří-
dy. společně prožité aktivity vedly k většímu 
vzájemnému poznání nových spolužáků, ale 
současně sloužily i zúčastněným pedagogům 
k  lepšímu seznámení se žáky. programy by 
měly současně pomoci třídním učitelům při 
poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim 
práci se třídou a předcházet vzniku výchov-
ných problémů. cílem je poskytnout všem 
pedagogům informace o stávající úrovni me-
zilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání 
žáků, podpořit motivaci ke studiu. záměrem je 
eliminovat negativní působení některých žáků 
na třídní kolektivy, zamezit vzniku rizikového 
chování a zapracovat na zlepšení sociálního 
klimatu.

náklady adaptačních kurzů byly uhrazeny 
z dotace získané na základě doporučení komi-
se prevence od města vimperk. 

Martina Slámová, školní metodička prevence

zveme všechny zájemce  
o studium na 

den otevřených dveří  
v pátek 15. 11. 2019  

od 13:00 do 16:30 hodin.
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Babí léto u nás v mateřské škole
na sklonku babího léta je už školní rok v pl-

ném proudu. Děti z předškolních tříd jely na 
výlet autobusem do hoslovic, kde si prohlédly 
starý vodní mlýn. provázel je, jak jinak, mlynář, 
který jim ukázal mlýnici, dobové zařízení svět-
nice, černou kuchyni, žentour, žebřiňák, rybník 
s náhonem... kluci i holky si mohli vyzkoušet 
otáčení dětským mlýnským kolem. nejvíce je 
zaujalo krmení koz, králíků a slepic. 

mladší děti z třídy u žabičky se vypravily na 
půldenní turistický výlet stezkou lesních skřít-
ků, kde zdolávaly řadu přírodních překážek 
a plnily skřítkovské úkoly. předškoláci se za-
pojili do celoročního projektu sev np Šumava 
malé učení pro velké skřítky aneb velké učení 
pro malé skřítky. v rámci projektu dostaly děti 
pracovní sešit, který je plný překvapení a po-
znatků o Šumavě. nadační fond albert posky-
tl zdarma naší škole vzdělávací program pro 
předškoláky. pomocí výukového programu 
lednice zdravé 5 děti získaly a obohatily své 
poznatky o správném stravování formou po-
hádkového příběhu s maňásky. 

u příležitosti celostátního týdne knihoven 
navštívili předškoláci knihovnu a zapojili se do 
soutěže v hraní pexesa. za své snažení si s vel-
kou radostí odnesli drobné dárky. 

Divadélko kos tentokrát přivezlo pohádku 
„Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Děti se ak-

tivně zapojily a samy rozhodly, jak se bude děj 
pohádky dále vyvíjet.

v říjnu na školní zahradu v klostermannově 
ulici přilétli dravci. Děti se dozvěděly, čím se 
živí, mohly si je zblízka prohlédnout, a dokon-

ce pohladit jemná peříčka výra velkého a orla.
páteční podzimní dopoledne se děti vypra-

vily do podzámčí, kde se konala tradiční cho-
vatelská výstava drobného domácího zvířec-
tva a exotického ptactva. pro některé děti to 
byl opravdový zážitek setkat se s živými králí-
ky, holuby, drůbeží, andulkami a korelami. už 
teď se s dětmi těšíme na další akce, které nás 
čekají v následujícím období.

Blanka Pošmourná
MŠ Klostermannova

      Mateřská škola 
      Klostermannova

Zimní provoz šumavských informačních středisek
venku se začíná příroda připravovat na sně-

hovou pokrývku a také zaměstnanci informač-
ních středisek a návštěvnických center chystají 
novou nabídku pro toto období. v tomto ob-
dobí je nutné učinit řadu technických oprav 
po letní sezóně, pracovníci se účastní mnoha 
vzdělávacích programů, aby vás návštěvníky 
mohli co nejlépe informovat o šumavské pří-
rodě. z těchto důvodů uzavíráme v listopadu 
všechna informační střediska a návštěvnická 
centra. přesto můžete navštívit návštěvnické 
centrum na srní i na kvildě. v tomto období 
uzavřeme pouze budovu návštěvnického cen-
tra, ale parkoviště, toalety a výběhy k vlkům 
na srní a k rysům na kvildě zůstanou po celou 
dobu otevřeny. Bohužel musíme uzavřít také 
výběhy s  jeleny z  důvodu bezpečnosti ná-
vštěvníků, kdy v tomto měsíci budou probí-
hat opravy uvnitř výběhů. před výběhy jelenů 
vzniká nová vyhlídková věž, která umožní po-
zorování jelenů také v období, kdy není možné 
vstoupit do výběhu.

všechna naše zařízení otevřeme od pro-
since. pouze sezónní informační střediska, tj. 
rokyta, idina pila, poledník i Březník, budou 
během zimní sezóny uzavřena. více informací 
najdete na našich webových stránkách, kde 
jsou pravidelně doplňovány aktuální infor-
mace ze všech našich zařízení.

pro zimní období pracovníci těchto zaříze-
ní chystají mnoho programů pro veřejnost. 
v  prosinci si budete moci vyrobit vánoční 

dekorace v  informačním středisku ve stožci. 
od ledna se budete moci pravidelně vydávat 
s pracovníky správy na sněžnicích na vycházky 
s odborným výkladem, v rámci těchto vychá-
zek se naučíte mnoho zajímavostí o šumavské 
přírodě, ale např. také poznávat stopy zvířat. 
informační středisko kašperské hory vás přiví-
tá na řadě poutavých cestopisných přednášek 
z celého světa. a ti z vás, kdo rádi tvoříte, si mů-
žete ozdobit tričko ubrouskovou technikou, 
naučíte se pracovat s kolovrátkem a vyrobíte 
si náramek z dřevěných korálků.

také bychom vás chtěli pozvat na výstavu 
výtvarných děl, které byly oceněny odbornou 
komisí ve výtvarné soutěži správy národního 
parku Šumava na téma „ptáci Šumavy“. tyto 
jedinečné kresby a malby budete moci zhléd-
nout od prosince do dubna na návštěvnickém 
centru srní. v  tomto centru také chystáme 
překvapení pro malé výtvarníky společně 
s firmou koh-i-noor, které budete moci ocenit 
také od začátku prosince.

návštěvnická centra vás zvou na pravidelné 
komentované prohlídky do výběhů, které jsou 
realizovány každodenně dle zájmu návštěvní-
ků. návštěvnické centrum srní i  kvilda také 
zve na návštěvu školní skupiny, organizované 
skupiny, pro které připravíme odborný výklad 
propojený s výukovým programem na témata 
jednotlivých živočišných druhů.

Martina Kučerová

Dům dětí a mládeže  
ve Vimperku pořádá
v sobotu 9. 11. 2019

ve vestibulu 
ZŠ Smetanova 405

tradiční

BAZAR
SPORTOVNÍCH 

POTŘEB
PORADENSKÁ SLUŽBA  

V ODDĚLENÍ LYŽÍ

8:00–10:00 
příjem 

sportovního zboží  

10:00–11:00 prodej zboží

11:00–12:00 výdej 
neprodaného zboží   
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24. 11. 2019
OD 14.00 DO VEČERA
V CIHELNĚ

pohodová
neděle

PRODEJNÍ 
STÁNKY
Anes – šperky 
z hodinek, Aneta 
Švecová
AVON – Iveta 
Lahovcová
GOMI – 
háčkovaná 
móda, Ivana 
Rajniaková
Jaroslava 
Dejmková – 
Dekorační 
předměty pletené 
z papíru
Hračky U Krtečka 
- Marcela 
Budínská
Home Made 
Soap – Jaroslava 
Šebestová
Fashion - 
Hana Chalupová
Kavárna ve Skále

Korálkové 
šperky – Marcela 
Vlčková
Na míru od Míry
Pekařství 
u Hrocha
Sport 11 Šumava 
Spolek Slunečnice
Zlatnictví, Anna 
Píchová

MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKY 
A PROGRAM
Střední odborná 
škola Třeboň
GOMI
Sport 11 Šumava
Fashion - 
Hana Chalupová
Triola  
Move to Live – 
dětské tance, 
Míša Sochová

PREZENTAČNÍ 
STÁNKY
Vimpersko – pro 
Kapličku na 
Brantlově dvoře
Střední odborná 
škola Nerudova 
Vimperk

OBČERSTVENÍ
Pekařství u 
Hrocha
Kavárna ve Skále

Co najdete na místě?

Obsazení stánků i program 
se mohou změnit.

Přehlídka 
vimperských 
podnikatelů 
a obchodů

Pomáhej Vimperku. 
Nakupuj tu!

Adventní trhy
a rozsvícení vánočního stromu

30. listopadu 2019
30. listopadu 2019

Charitativní bazar
10.00–15.00 hodin, hotel Zlatá hvězda

Vánoční a řemeslné trhy
13.00–17.00 hodin, ulice Johnova a MěKS Vimp�k
Pestrá nabídka obč�stvení, prodej řemeslných výrobků, vystoupení dětí z DDM Vimp�k, 
základních a mateřských škol, tvořivé dílny. Prodej  vánočních hrnečků na podporu 
aktivizační dílny Nemocnice Vimp�k. Zvonkový průvod (odchod v 16.30 od kina).

Rozsvícení vánočního stromu
17.00–21.00 hodin, náměstí Svobody
Doprovodný program, živá vystoupení a pestrá nabídka obč�stvení. Ježíškova pošta.

Šumavana nohou

STIFTERŮV
POŠUMAVSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK

VIMPERK

MĚSTO VIMPERK
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KuLTuRNÍ POřADY
 » sobota 2. 11. 2019, 18:00, měks

KOMORNÍ SBOR ROSETTA ČKYNĚ  
A JEHO HOSTÉ
koncert pěveckých sborů: komorní sbor rosetta čkyně, 
pěvecký sbor canto při vsG vimperk, pěvecký sbor zŠ 
smetanova vimperk.

 » 4. 11. 2019, 18:30 a 16. 11. 2019, 17:00, měks

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

 » úterý 5. 11. 2019, 15:00, měks

VEřEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTuPITELSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » středa 6. 11. 2019, 19:00, měks

ANI O DEN DÝL!
ztřeštěná francouzská komedie v podání divadla 
semtamFór. 
autor: clément michel

 » čtvrtek 7. 11. 2019, 8:15, 10:00, měks

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
3 klauni povídají příběh pejska a kočičky netradičním 
způsobem, který dětské publikum nadšeně přijímá. 

 » čtvrtek 7. 11. 2019, 18:00, kavárna ve skále 

HLEDÁ SE VIMPERK II
prezentace výsledků zapojení veřejnosti do hledání podoby 
letní scény a arboreta.

 » čtvrtek 7. 11. 2019, 19:00, měks

KORuNA SVĚTA II.
závěrečná část dvoudílného přednáškového cyklu koruna 
světa od iva Grabmüllera.

 » pátek 8. 11. 2019, 19:00, kD cihelna

MATuRITNÍ PLES 
4. třída všeobecného a sportovního gymnázia vimperk. 

 » 9. 11., 15. 11., 22. 11., 30. 11. 2019, 19:00, měks

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

 » úterý 12. 11. 2019, 11:00, měks

KOSMONAuTIKA  A MY 
přednáška milana halouska pro školy. 

 » úterý 12. 11. 2019, 16:00, kavárna ve skále

JASMAR – DRAHÉ KAMENY 
ukázka a prodej drahých kamenů a minerálů pro radost, 
zdraví a krásu.

 » úterý 12. 11. 2019, 18:00,  kavárna ve skále

APOLLO 11: MALÝ KROK PRO 
ČLOVĚKA, VELIKÝ SKOK PRO LIDSTVO
přednáška milana halouska.  

 » úterý 12. 11. 2019, 18:00, zuŠ

PODZIMNÍ KONCERT

 » středa 13. 11. 2019, 9:00, měks

KOSMONAuTIKA A MY 
přednáška milana halouska pro školy. 

 » středa 13. 11. 2019, 18:00, měks

RENDEZ-VOuS S JANEM BAuEREM
Beseda s autorem 172 knih a držitelem českého rekordu 
v počtu nejvíce vydaných knižních titulů od jednoho 
spisovatele.

 » pátek 15. 11. 2019, 19:00, kavárna ve skále

VIMPERSKÉ KVÍZOVÁNÍ VOL. 2
zábavný kvíz pro dvou až čtyřčlenné týmy, který prověřuje 
vědomosti, důvtip i schopnost spolupráce.

 » pátek 15. 11. 2019, 21:00, calypso

RENNE DANG
koncert českého rappera.

 » sobota 16. 11. 2019, 17:00, kD cihelna

JSME VE VESMÍRu SAMI?
přednáška  českého astronoma, astrofyzika a popularizátora 
vědy v oblasti astronomie a astrofyzikypana rnDr. Jiřího 
Grygara, csc. 

 » sobota 16. 11. 2019, 20:00, zlatá hvězda

CELEBRITY DEATH MATCH XXL NO. 6
n.v.Ú., telex tribute, Better Way, the Fialky

 » neděle 17. 11. 2019, 17:00, 
pivovarská ulice před pizzerií marco 

30 LET OD SAMETu
vzpomínkové setkání.

 » pondělí 18.–23. 11. 2019, 

ŠuMAVA LITERA
program viz str. 19. 

 » středa 20. 11. 2019, 14:00, měks 

TALENT OKRESu

 » čtvrtek 21. 11. 2019, 10:00, měks

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ

 » pátek 22. 11. 2019, 19:00, kavárna ve skále

PODZIMNÍ SOARÉ S HuDBOu
komorní večer klasické hudby, na kterém zazní skladby 
světové i české. Jaroslava tajanovská – hoboj, zpěv, 
Drahoslava satorová – klavír.

 » sobota 23. 11. 2019, 9:00, měks

ČESKO-BAVORSKÉ EKOROZHOVORY
21. ročník česko-bavorských ekorozhovorů 
je věnován meteorologii.
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www.meks-vimperk.com Facebook: kultura Vimperk

 » neděle 24. 11. 2019, 14:00, kD cihelna

POHODOVÁ NEDĚLE
přehlídka vimperských podnikatelů a obchodů.

 » neděle 24. 11. 2019, 15:30, měks 

ČERT A KÁČA
známá pohádka čert a káča od z. skořepy v úpravě 
divadelního souboru svatomařská soDa.

 » úterý 26. 11. 2019, 17:30, kavárna ve skále

30 LET OD SAMETu
Beseda s phDr. F. kotěšovcem a pamětníky.

 » úterý 26. 11. 2019, 14:00, zuŠ 

RADIM LINHART – BESEDA

 » úterý 26. 11. 2019, 18:00, zuŠ 

RADIM LINHART – KLAVÍRNÍ KONCERT

 » čtvrtek 28. 11. 2019, 12:00–18:00, měks

KLuBY ZDRAVÍ
osvětová výstava, měření ukazatelů zdraví, masáž pro 
uvolnění šíje, informace o prevenci pro zdravý život  
s knihami a kuchařkami romana uhrina.

 » čtvrtek 28. 11. 2019, 17:00, zŠ smetanova

SOuSEDSKÉ SETKÁNÍ NAD MAPOu
zapojte se do přípravy nového strategického plánu města.  

 » čtvrtek 28. 11. 2019, 19:00, kD cihelna

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

 » pátek 29. 11. 2019, 20:00, kD cihelna

MATuRITNÍ PLES 
8. třída všeobecného a sportovního gymnázia vimperk. 

 » sobota 30. 11. 2019, 10:00–13:00, zlatá hvězda

CHARITATIVNÍ PřEDVÁNOČNÍ BAZAR 

 » sobota 30. 11. 2019, 13:00, Johnova ul., měks

ADVENTNÍ TRHY 

 » sobota 30. 11. 2019, 16:45, Johnova ul., 
nám. svobody

ZVONKOVÝ PRŮVOD  
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMu 

KINO ŠuMAVA, SÁL MĚKS
 » úterý 5. 11. 2019, 20:00

PARAZIT
Drama/komedie/thriller, Jižní korea, 2019, 132 min

režie: pon Džun-ho 

 » neděle 10. 11. 2019, 15:30

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaný/komedie/rodinný, usa, 2019, 86 min

režie: chris renaud 

 » úterý 12. 11. 2019, 20:00

BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko, 2019, 108 min

režie: pedro almodóvar 

 » úterý 19. 11. 2019, 19:00

V JEDNOM VŠE, VE VŠEM JEN JEDNO
Dokumentární, česko/rakousko/německo, 2017, 88 min

režie: lenka ovčáčková 

 » úterý 26. 11. 2019, 19:00

SBOHEM, SYNu
Drama, čína, 2019, 175 min

režie: Xiaoshuai Wang 

 » pátek 29. 11. 2019, 20:00

BuDIŽ SVĚTLO
Drama, slovensko/česko, 2019, 93 min

režie: marko Škop 

VÝSTAVY
 » 8. 11. – 2. 12. 2019, měks

20 LET BERITu
pátek 8. 11. 2019, 18:00 – slavnostní zahájení výstavy, 
představení činnosti

 » 19. 11. – 30. 11. 2019, městská knihovna

STOPY VĚČNOSTI
úterý 19. 11. 2019, 16.00 hodin – slavnostní zahájení výstavy. 
manželé váchovi představí významné osobnosti staré 
Šumavy, ukázka dobových oděvů, hudební doprovod. 
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Talk show 
s  adamem von Petzold
22. 11. 18:00 Zlatá hvězda

adam von pezold, 
celým jménem adam 
Friedrich carl leopold 
Franz severin, je prasy-
novec Josefa iii., 11. kní-
žete ze schwarzenbergu 
a  vnuk JuDr.  Jindřicha 
schwarzenberga, 9. po-
sledního krumlovského 
vévody ze schwarzen-
berské primogenitury. 
Jeho matka, elisabeth 
regina, poslední princezna ze schwarzen-
bergu na hluboké, se v roce 1970 provdala za 
rüdigera von pezolda, syna Bernda von pezold 
a elisabeth von schack. adam se narodil jako 
nejmladší syn, má dvě sestry a čtyři bratry.

vyrostl střídavě mezi domovem na zámku 
Gusterheim v rakouském Štýrsku a farmou Fo-
rrester estates v zimbabwe, kterou zde jeho 
rodiče budovali.

ve svých 12 letech byl zapsán do britské in-
ternátní školy ampleforth college v severním 
Yorkshiru, kterou zakončil složením zkoušek 
z  historie, dějin umění, politologie, nábo-
ženství a německého jazyka. rok po studiích 
strávil cestováním po Jižní a střední americe. 
poté nastoupil na známou university college 
v londýně, kde vystudoval obor historie a dě-
jiny architektury.

od roku 2005 adam pezold podniká v obo-
ru rekonstrukcí historických budov v němec-
ku, rakousku, Francii, itálii a Švýcarsku. v roce 
2009 se přestěhoval do prahy, kde pracoval 
jako developer nemovitostí, a začal se anga-
žovat ve snahách své matky o navrácení majet-
ku jejího dědečka a zároveň otcova bratrance 
JuDr.  adolfa schwarzenberga, který jejího 
otce v roce 1940 adoptoval, v boji za svůj ro-
dinný odkaz, svou historii a  vzpomínky své 
rodiny zanechané v jižních čechách.

Předprodej vstupenek  

29. 11. v 15:00
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šumava litera
Motto:
Šumava, její příroda, její historie, její oby-

vatelé, v  době minulé i  přítomné, byli, jsou 
a věříme, že i budou, věčnou inspirací umělců, 
spisovatelů, básníků i novinářů.

u zrodu festivalu stál petr čmerda z volar, 
majitel šumavského e-nakladatelství Drift-
books. Festival Šumava litera probíhá od roku 
2015. od počátku jej pořádá městské kulturní 

středisko vimperk a  od letošního roku také 
spolky Šumava Litera a Knihy über Grenze, za 
podpory města vimperk.

týdenní festival se konal každý rok v listopa-
du ve vimperku. v tomto roce se festival bude 
poprvé konat i v dalších městech (čkyně, horní 
planá, kašperské hory, plzeň, sušice, volyně).

hlavním tématem letošního roku a zároveň 
závěrečných přednášek ve vimperku je hlu-
bocká větev schwarzenbergů. hlavním hos-
tem festivalu bude prasynovec Josefa iii., 11. 
knížete ze schwarzenbergu a vnuk JuDr. Jin-
dřicha schwarzenberga, 9. posledního krum-
lovského vévody ze schwarzenberské primo-

genitury a nejmladší syn princezny alžběty ze 
schwarzenbergu, adam von pezold.

cílem festivalu je přiblížit široké veřejnos-
ti všechny knihy s  tematikou Šumavy či šu-
mavských autorů, které byly vydány v před-
chozím roce a  které jsou nominovány na 
některou z cen. v letošním roce bylo nomino-
váno 37 knih.

knihy soutěží ve třech kategoriích o hlavní 
Cenu Johanna Steinbrenera: beletrie a poe-
zie, výtvarné knihy a populárně naučné knihy.

knihy vybírá porota ve složení: za spisova-
tele Jan cempírek z českých Budějovic, spi-
sovatel, předseda poroty, za novináře hana 
soukupová, etnografka Jihočeského muzea 
v  českých Budějovicích, za knihovníky eva 
Buryánová, vedoucí městské knihovny vim-
perk, za knižní grafiky Jan viener, typograf 
z vimperka a za knihkupce martina kunclová 
z plzně.

od letošního roku je novou cenou v podo-
bě čestného uznání Šumava litera virtuální. 
porota ve složení radan Běhoun (české Budě-
jovice, majitel grafického studia), petr kuncl 
(plzeň, majitel turistické agentury) a Jindřich 
sova (vimperk, majitel it firmy) vybírá z na-
bídky webových stránek, blogů, facebooků, 
audio a video materiálů s tematikou Šumavy. 
projekty v této kategorii může nominovat i ši-
roká veřejnost.

Další cenou, kterou vybírají sami čtenáři šu-
mavských knihoven formou lístkové ankety, je 
Cena knihoven.

poslední cenou je Cena Šumavského pivo-
varu, kterou udělují manželé hojdarovi.

autorem ceny Johanna steinbrenera je vim-
perský sklář Jaroslav zedník.

Festival podpořil Jihočeský kraj. hlavním 
mediálním partnerem festivalu je prachatický 
deník.

partnery festivalu jsou: městská knihovna 
vimperk, městské muzeum ve volyni, studijní 
a vědecká knihovna plzeňského kraje, knihov-
na plzeň, synagoga ve čkyni, regionální mu-
zeum v  českém krumlově, městské kulturní 
a  informační středisko kašperské hory, sir-
kus – sušické kulturní centrum, hotel zlatá 
hvězda, kavárna happy coffee, kavárna ve 
skále, hostinec na koreji, správa národního 
parku Šumava a DuDÁk – měšťanský pivovar 
strakonice a. s.

srdečně zveme všechny milovníky šu-
mavské literatury na letošní festival Šumava 
litera. 

program vimperk
pondělí 18. listopadu

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
16:30 VIMPERK, restaurace Na Koreji

Petr Bublík, Vzkříšení šumavského bylinného vína
18:00 VIMPERK, Kavárna HappyCoffee

Josef Pecka, Toulání Šumavou

úterý 19. listopadu
16:00 VIMPERK, Městská knihovna

Vernisáž výstavy Šumavského spolku „Stopy věčnosti - Die Spuren der Ewigkeit“ 
o významných osobnostech české i bavorské strany Šumavy

17:00 VIMPERK, Správa Národního parku Šumava
Martin Sichinger - Ossi Heindl, Putování po bavorských Schachten (pastvinách)

19:00 VIMPERK, MěKS Kino
Lenka Ovčáčková, Im Einen Alles, im All nur Eines/V jednom vše, ve všem jen jedno,

premiéra nového dokumentárního filmu, seminář, diskuse

čtvrtek 21. listopadu
20:20 VIMPERK, středisko PV Nerudovka, Pasovská ulice 

PechaKucha Night vol. 8 –  Diagnóza Šumava II

pátek 22. listopadu
18:00 VIMPERK, Hotel Zlatá Hvězda

Adam Pezold, talk show s Ladislavem Čepičkou

sobota 23. listopadu
Hotel Zlatá Hvězda

10:00 – 18:00 Knižní veletrh šumavské literatury
11:00 Jan Lakosil: Šumavská tajemství železné opony
12:00 Jakub Švec: Adolf Schwarzenberg a jeho sídlo

13:00 Aleš Palán: Šumavští samotáři
14:00 Raimund Paleczek: Hajní a lesní správa za Schwarzenbergů

15:00 Ladislav Čepička: Schwarzenbergové a Šumava
16:00 Miroslav Šobr: Schwarzenberský hospodářský zázrak v Zahradě poznání

17:00 Martin Sichinger: Představení bavorských a rakouských partnerů
a současné knihy bavorské Šumavy

19:00 VIMPERK, Městské kulturní středisko
GALAVEČER a udílení cen Johanna Steinbrenera

Křest českých překladů německých autorů
moderuje Roman Hajník

hraje Filip Zoubek & The Blues Q.

Ekorozhovory
spolek na ochranu šumavské přírody 

spolu s  bavorským partnerským spol-
kem arGe naherholung mallersdorf pfa-
ffenberg pořádají za spolupráce s měks 
vimperk 21. ročník česko-bavorských 
ekorozhovorů. letošním tématem je 
meteorologie. akce se koná v  sobotu 
23. listopadu od 9:00 hodin v sále měks 
vimperk. vstup volný. přednášející bu-
dou upřesněni.
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Invaze v podchodu na nádraží 
možná se ptáte, proč po příspěvcích o loko-

motivách najednou začínám psát o pavoucích 
a jak to souvisí s vimperkem. opět jsem se se-
tkal s negativními názory na situaci v podcho-
du u vlakového nádraží.

znovu se objevily hlasy, proč nikdo neo-
metá pavučiny v  prostoru inkriminovaného 
podchodu (a nejen v tomto) a proč se někdo 
nestará, aby se tam už neobjevovaly. promiň-
te, ale nevím, jak tyto jedince nazvat slušně! 
možná vymetáte pavučiny doma z  estetic-
kých důvodů, možná někteří trpíte vrozenou 
arachnofobií a z pohledu na masitého křižáka 
uprostřed kolové sítě je vám úzko. přesto věz-
te, že pavouci ročně zlikvidují osm set miliónů 
tun obtížného hmyzu a  nebýt jich, doslova 

bychom se „utopili“ v jeho záplavě. nehledě 
na to, že pavouci v našich podmínkách jsou 
člověku naprosto neškodní! 

uvědomme si, že i my, lidé, jsme součástí 
živé přírody, a pokud změníme ráz krajiny, dot- 
čená fauna i flóra se dané situaci přizpůsobí. 
i podchod u nádraží (a další ve městě) je sou-
částí přírody a pavouci jako přirození predátoři 
hledají místa, kde budou mít nejlepší podmín-
ky pro chytání kořisti. proto si ke stavbě svých 
sítí zvolí místo, které je osvětleno nebo blízko 
světelného zdroje (jednak pavouci stavějící 
sítě mají špatný zrak a jednak světlo přitahuje 
kořist), které je dostatečně provzdušněno (létá 
tam hodně hmyzu) a je chráněno před nepří-
znivými přírodními vlivy (déšť, kroupy atd.). 

v podchodu u nádraží se už pár sezón obje-
vují (kromě řídkých sítí čeledi snovačkovitých 
(theridiidae) a rohových sítí čeledi pokoutní-
kovitých (agelenidae) výrazné sítě pavouků 
z čeledi křižákovitých (araneidae), obzvláště 
v období od května do počátku listopadu, kdy 
předchozí generace mláďat dospívá. konkrét-
ně je to křižák mramorovaný (araneus marmo-
reus) typický pro vyšší polohy našich vrchovin. 

pokud tedy půjdete na vlakové nádraží 
nebo odtud podchodem, zkuste být shovíva-
ví i k jiným tamním obyvatelům, ačkoliv jejich 
obydlí (i s jejich majitelkami – sítě staví pouze 
samičky) nepůsobí na většinu lidí zrovna este-
ticky nejlépe. mají tady nárok být stejně jako 
vy, a ještě odvádějí záslužnou práci. 

nevytvářejme problémy tam, kde nemusí 
být. 

 Pavel Reichart

Charitativní předvánoční bazar 
9. charitativní předvánoční bazar letos pořá-

dá Šumava na nohou, která pokračuje v tradi-
ci bazarů pořádaných občanským sdružením 
stanislavy chumanové. 

Bazar se uskuteční 30. 11. 2019 od 10 do 15 
hodin.

Další velkou změnou je, že se bude konat 
v sálu hotelu zlatá hvězda. vánoční trhy letos 

nebudou v rožmberské ulici, ale proběhnou 
v městském kulturním středisku a v Johnově 
ulici. Bazar se chce trhům přiblížit, a proto se 
přesouvá do hvězdy. 

pěkné oblečení, které už nechcete, přineste 
do sálu hotelu zlatá hvězda před zahájením 
bazaru v době od 8 do 10 hodin. 

pokračujeme v započaté tradici a celý vý-

těžek bazaru věnujeme na dobročinné účely. 
cestou do města nebo na trhy se zastavte na 
bazaru. třeba najdete něco, čím oživíte svůj 
šatník nebo nakoupíte pro své blízké. a ještě 
navrch pomůžete dobré věci. 

těšíme se, že se potkáme 30. listopadu 
v sále hotelu zlatá hvězda.

Adéla Jiříková, Jana Kunclová,  
Monika Kotherová a Věra Vávra

Šumava na nohou

třetí Pohodová neděle je za dveřmi
těsně před příchodem adventu se potkáme 

na již třetí pohodové neděli. v sobotu 24. lis-
topadu od 14.00 hodin se v cihelně představí 
podnikatelé, majitelé obchodů a drobní řeme-
slníci z celého vimperka a okolí. 

Již tradičně tu proběhnou módní přehlídky, 
nakoupíme drobné dárky u prodejních stán-
ků, děti z move to live a další předvedou, co 
umějí. 

ve vimperku je spousta schopných lidí, kte-
ří nám poskytují nejrůznější služby, provozují 
obchody, ve kterých nakupujeme, a taky nás 
nebo naše děti učí, jak cvičit, tančit nebo třeba 

plést, háčkovat i tkát. s mnoha z nich se mů-
žeme seznámit právě na pohodové neděli. my 
všichni ze spolku vimpersko se spolu s vimper-
skými podnikateli i všemi účastníky pohodové 
neděle těšíme, že se uvidíme poslední listopa-
dovou neděli v cihelně. 

na místě bude příležitost podpořit obnovu 
kapličky na Brantlově Dvoře, která výrazně po-
kročila a vstupuje do své druhé fáze.

všechny účastníky pohodové neděle najde-
te na plakátu a na webu www.vimpersko.cz. 
postupně vám je všechny představíme i na na-
šem Facebooku. Do pohodové neděle zbývají 

ještě více než tři týdny, složení stánků i účinku-
jících se může oproti seznamu na plakátu ještě 
rozšířit nebo změnit.

i nákupem vánočních dárků můžeme po-
moci místním podnikatelům a svému městu 
a naplnit jednoduché heslo, pod kterým poho-
dovou neděli pořádáme – pomáhej vimperku. 
nakupuj tu!

srdečně vás zveme na pohodovou neděli 
do cihelny a těšíme se, že si třetí ročník zase 
užijeme.

Věra Vávrová, Šárka Janásková, Věra Vávra 
a všichni ostatní členové a členky  

spolku Vimpersko

šumava na nohou pro Tomíka
16. září 2019 jsme předali tomíkovi tab-

let, přípravky na posílení imunity a příplatek 
na pohybovou terapii v  celkové hodnotě 
31.632 kč. Děkujeme vám všem, kteří jste při-
spěli na charitativním bufetu při zažít vimperk 
jinak, nebo tím, že jste přišli do kina na Jak vy-
cvičit draka 3, nebo jste prostě jen poslali pe-
níze na transparentní účet Šumavy na nohou. 

tomík bude potřebovat další pohybové 
terapie v centru hájek nebo v Brně u své fy-
zioterapeutky. Doufáme, že mu naše společ-
ná podpora skutečně pomůže v rozvíjení jeho 
pohybových i kognitivních schopností a bude 
trvat i dál.

Děkujeme všem malým i velkým vimperá-
kům, že pomáhají dvouletému chlapečkovi, 
který je jedním z nás. Věra Vávra

Šumava na nohou
Tomík s maminkou, Adéla Jiříková, Věra Vávra a Jana Kunclová se synem. Na fotce není Monika Ko-
therová, která se nemohla uvolnit z práce. 
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Vimperské kvízování zahájeno
v pátek 11. října hostila kavárna ve skále na-

pínavé klání sedmi odvážných družstev. Bitvy 
se odehrávaly v oblasti znalostí, dovedností, 
odhadu a pohotovosti. Účastníci prvního vim-
perského kvízování tak museli prokázat vědo-
mosti z dějepisu, hudby i vesmíru, rozpoznat 
plody a listy stromů, zorientovat se ve slepé 
mapě či určit podle audioukázky film, ze kte-
rého pochází. 

Další vimperské kvízování je naplánováno 

na 15. listopadu v 19 hodin, opět v kavárně ve 
skále. zveme všechny hravé dospělé, aby vy-
tvořili dvou až čtyřčlenné týmy a zúčastnili se. 
samozřejmě, že je výhodnější mít větší týmy, 
protože, jak je známo, víc hlav víc ví. můžeme 
prozradit, že budou opět připravena zajímavá 
témata včetně hudebních ukázek či obrázků. 
a když nám po kvízu zbyde ještě trochu času, 
tak budeme dále pokračovat hraním desko-
vých a karetních her. 

hlaste se, prosím, předem na email vim-
perske.kvizovani@seznam.cz, na Facebooku 
pořadatelských spolků vimperk žije! či shŠ 
Berit vimperk, případně osobně či telefonic-
ky přímo v kavárně ve skále (tel. 776 132 372). 
můžete přijít i bez přihlášení, ale riskujete, že 
bude plno a nevejdete se. pro výherce bude 
i tentokrát připravena cena, která potěší. 

těšíme se na vás! 

Za pořadatelský tým
Adéla Jiříková, Klára Kašparová a Honza Švehla

Kynologické bilancování
zahájení prázdnin, stejně jako jejich ukon-

čení, je pro náš kynologický klub ve znamení 
ukázek pro obce či města. snažíme se tak oslo-
vit všechny pejskaře, protože nejen s psíkem 
s dlouhým rodokmenem, ale i s voříškem z uli-
ce lze zažít spousty zábavy a mít dobrý pocit 
z týmové práce, jakou bezesporu výcvik psů 
ve všech disciplínách je.

letos ukázky pro nejmenší startovaly v ho-
slovickém mlýně, kde psovodi předvedli část 
z poslušnosti, obran i agility. i přes nepřízeň 
počasí si bylo možné vyzkoušet paralelní běh 
mezi překážkami s borderkou nebo poměřit 
rychlost s kamarádem. Border collie Fly pro-
kazovala znalost agility v Blatné i zborovicích, 
většina členů pak um svých čtyřnožců na dět-
ském dni v zálesí v akci „rozloučení s létem“. 
střední zemědělská škola v písku si každoroč-
ně vyžádala program pro své studenty, kteří 
se zapojují do role figurantů či agiliťáků. obec 
lčovice u čkyně se těšila z naší návštěvy na 
sklonku září. i na poměrně malém prostranství 
se nám podařilo odprezentovat hezký výkon. 
završením sezóny se stalo předvedení doved-
nosti pro zŠ zdíkov. Díky neomezenému pro-

storu sportovního hřiště se prolínala perfektní 
poslušnost německých ovčáků magdy voldři-
chové, hanky sieberové a  tomáše reindla 
se spolehlivou obranou. samozřejmostí bylo 
ozkoušení figurantského rukávu s následným 
zadržením vyzvaných odvážlivců. parkurovou 
dráhu mohli žáci zdolat sami mezi sebou nebo 
se pokusit zaběhnout ji s šiperkou terezky va-
cíkové, švýcarským ovčákem anetky vacíkové 
nebo s borderou Jaroslavy lukešové.

v 14. září se magda voldřichová účastnila 
se svými německými ovčáky Yuki a čaky mist-
rovství republiky zpu-s kJ Brno. mistrovství se 
konalo ve stříbře u plzně. v tomto výcvikovém 
řádu je skloubena poslušnost se záchranář-
skou prací, agility, obranou a stopou. zde náš 
klub magda úspěšně reprezentovala. umístila 
se s oběma ovčáky do desátého místa, v druž-
stvech pak skončila na místě třetím. vedle toho 
přivezla mnoho cenných postřehů a některé 
psovody navnadila do další práce, za což jí dě-
kujeme. taktéž složila zkoušku zvv1.

pozadu nezůstala ani tereza vacíková 
s  Bessi, která se kvalifikovala na mistrovství 
české republiky v agility mládeže do rožno-

va pod radhoštěm. zabojovala a  předvedla 
úžasné běhy. Jejich prostřednictvím se roz-
loučila s juniorskou kategorií. reprezentovala 
především sebe, ale i od nás dostává mnoho 
pochval. mimo jiné se jí povedlo složit s Bessi 
zkoušky v a2.

vimperský pohár konaný 8. září na našem 
cvičišti se nesl díky sponzorům ve znamení bo-
hatých cen, skvělého občerstvení, dobré nála-
dy. v kategorii zzo se na prvním místě umístil 
tomáš reindl s ritou, druhé obsadila hanka 
sieberová s teddym a třetí Jaroslava lukešová 
s Fly. v zvv1 bodovala na prvním místě magda 
voldřichová s Yuki, taktéž na druhém s čaky. 
Julie partyka s fenou německého ovčáka Džer-
zy obdržela bronzovou medaili.

na „otavském poháru“ pořádaném kk písek 
se zadařilo Fly s Jarkou a přivezly krásné druhé 
místo v zzo. hanka s teddym skončila těsně 
pod stupínkem vítězů.

chtěla bych poděkovat všem našim členům, 
kteří se podíleli na veškerých předváděcích 
akcích. věnovali svůj čas, prostředky, energii 
a potěšili tak nejedno děcko, žáka, studenta, 
ale i širokou veřejnost.

Za kynologický klub Vimperk
předseda klubu Jaroslava Lukešová

SHŠ Berit slaví 20 let
psal se rok 1999, když na scénu vimperského 

kulturního dění vstoupila skupina historického 
šermu Berit. parta nadšenců si k sobě přizvala 
zkušeného šermíře, přijala za svůj název z knih 
Davida eddingse a skupina byla na světě. zpo-
čátku se věnovala zejména pilování doved-
ností v oblasti historického šermu a divadla, 
postupně se však její aktivity začaly rozrůstat. 
v současné době má na svém kontě přes 300 
vystoupení a akcí zahrnujících jak šermířská 
a  divadelní představení, ohňové i  uv show, 

tak hry pro děti, příměstské tábo-
ry či tvořivé dílny. spolu s  měks 
vimperk řadu let organizovala 
městské zámecké slavnosti, v sou-
časné době pořádá vlastní festival 
vimperský Frňák. členové se ve 
spolupráci s  agenturami a.r.G.o. 
a  merlet podíleli i  na natáčení fil-
mů a seriálů Borgia (na Barrandově 
a v italském castell’arquato), Dina, 
dcera jasnovidky, 1864, knightfall 
a  dalších. Účastní se také historic-
kých slavností a  bitev, například 
v partnerském Freyungu, bitvy na 
Bílé hoře, v holandském Grolle i lu-
cemburském viandenu. na těchto 
aktivitách se průběhu let podílelo 
přes 30 stálých a 40 externích členů.

výstava mapující kulaté výročí 
shŠ Berit bude k  vidění v  měks 
vimperk od 8. 11. 2019. v tento den 
se od 18:00 uskuteční i její vernisáž. 
přijměte naše srdečné pozvání.

SHŠ Berit
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Jazykový koutek
začíná podzim. Dny se nám pomalu krátí, 

teploty klesají, příroda se barví do žlutočer-
vena a  listí ze stromů opadává. však také 
nastává listopad – měsíc, jehož označení 
jednoznačně odpovídá tomu, co se v tom-
to měsíci děje. u jiných měsíců ale motivace 
jejich pojmenování tak zřejmá není. pojďme 
se tedy podívat na to, jak české názvy mě-
síců vznikly.

české názvy měsíců jsou velice staroby-
lého původu, jejich vznik se datuje až do 
praslovanského období. čeština odolala 
vlivu římského kalendáře, podle kterého se 
označují názvy měsíců většiny evropských 
jazyků, a  to včetně slovenštiny ( január, 
február, marec atd.). nejsme ale jediným 
slovanským jazykem, který si zachoval své 
původní názvy. podobně je na tom polština, 
chorvatština či ukrajinština. zajímavostí je, 
že vlivem odlišných klimatických podmínek 
označují stejné názvy různé měsíce. tak 
např. náš „duben“ je polsky kwiecień a ukra-
jinsky квітень. chorvatské srpanj označuje 
náš „červenec“ a listopad je v chorvatsku již 
v našem „říjnu“.

etymologie prvního kalendářního měsíce 
není složitá. měsíc je i v dnešní teplejší době 
měsícem sněhu a ledu. Únor už tak jasný pů-
vod nemá. obvykle se dává do souvislosti 
se slovesem nořit, zřejmě proto, že led tou 
dobou taje a noří se do vody. Březen je od-

vozen od břízy, která tou dobou pučí. tento 
výklad uvádí ve svém slovníku (1835–1839) 
i Josef Jungmann, ale dodává ještě, že ně-
kteří jazykovědci se domnívají, že je slovo 
odvozeno od „březích toho času zvířat“. 
současní etymologové se ale shodují na 
souvislosti s rašením bříz. podobný význam 
má i duben – dle Jungmanna je „odvozen od 
dubu, který se pučí toho měsíce“. 

Květen je stejně jako listopad měsícem 
s  jednoduchou etymologickou motivací – 
tou dobou vše kvete, příroda je v  plném 
rozpuku. zato názvy dalších dvou měsíců 
tak jednoznačné nejsou. někdy bývají spo-
jovány s červi v ovoci či dokonce se sběrem 
brouka červce nopálového, z něhož se zís-
kávalo červené barvivo karmín. nejpravdě-
podobněji se ale jeví nejjednodušší výklad, 
a tedy ten, že názvy obou měsíců jsou spo-
jeny s barvou, která je v té době pro přírodu 
(zejména díky dozrávání plodů) typická. za-
jímavé je, že červen dříve označoval období 
delší, zahrnující i dnešní „červenec“. když se 
potom stará označení měsíců přizpůsobo-
vala členění na dvanáct měsíců, byl původ-
ní červen rozdělen na červny dva – červen 
a červenec. název posledního letního měsí-
ce, srpna, souvisí s dobou žní a srpem, kte-
rým se dříve žnulo. 

náročnější etymologii má další měsíc, září. 
lidový výklad, že září souvisí se sluncem, 
které v tu dobu stále ještě září, je pomýlený. 
Září, stejně jako říjen, souvisí s říjí, tedy s pá-
řením zvěře doprovázeným charakteristic-

kými zvuky. Dialektolog vojtěch kebrle ve 
svém pojednání česká jména měsíců, jejich 
význam a původ z  roku 1939 uvádí: „Říje-
ní bývá arci v měsíci říjnu, ale počíná se už 
v měsíci září, kdy někteří jeleni už zařijí, poč-
nou občas říti, tj. řváti.“ původ slova listopad 
byl objasněn v úvodu článku, zbývá tedy po-
slední měsíc, a to prosinec. výkladů tohoto 
názvu je celá řada. Jako nepravděpodobné 
se současným jazykovědcům jeví odvození 
od slova prosit (období adventních proseb), 
od prasat (čas zabijaček) změnou prasinec 
na prosinec či spojení s prosem (prosná kaše 
byla nejčastějším pokrmem před rozšíře-
ním brambor). současný nejuznávanější 
etymolog Jiří rejzek se kloní k  názoru, že 
prosinec vychází z praslovanského slovesa 
prosiněti, což znamenalo „problesknout“ – 
slunce tou dobou pouze probleskuje mezi 
mraky. významný etymolog machek zase 
vidí souvislost s  přídavným jménem siný, 
které znamenalo „modravý, šedivý“ – podle 
barvy oblohy. 

české názvy měsíců jsou krásným do-
kladem dřívějšího propojení člověka s pří-
rodou. naši předkové bývali výbornými 
pozorovateli cyklů přírody a  dokázali své 
pozorování výstižně jazykově vyjádřit. od-
lišnost českých názvů měsíců od těch ang-
lických, německých, francouzských a např. 
i ruských je sice mírnou komplikací při výu-
ce cizích jazyků, ale je to krásná připomínka 
toho, jak lidé kdysi žili a co pro ně bývalo 
důležité. Adéla Jiříková

obec Lipka 
vesnička se nachází v  nadmořské výšce 

900 m n. m. cca 6 km jihozápadně od města 
vimperk, po silnici směrem na hraniční pře-
chod strážný, kde je zhruba po necelých dvou 
kilometrech odbočka vpravo směr lipka. první 
písemná zmínka o lipce (dříve německy Fre-
iung) pochází z  roku 1542. původně dřevař-
ská osada leží v krásném prostředí chráněné 
krajinné oblasti Šumava jen několik málo kilo-
metrů od np Šumava. obec byla téměř zcela 
německá. v roce 1910 zde stálo 25 domů, žilo 
205 obyvatel a jen 2 z nich byli češi.

lipkou prochází železniční trať (zřízena 
po roce 1900) směr strakonice–vimperk–vo-
lary a zpět, a tudíž se zastávka v lipce nabí-
zí také jako výchozí bod k poznání známých 
šumavských míst a atraktivit. lipka je zároveň 
vhodná jako klidné a malebné místo rekrea-
ce po celodenním výletu do srdce šumavské 
přírody, k  čemuž je zde možné využít hned 
několik ubytovacích zařízení, z nichž jedno je 
přímo ve středu obce.

v blízkém okolí vesničky můžete navštívit 
řadu zejména přírodních zajímavostí, např. 
světlohorskou nádrž z 19. století, která slou-
žila jako zásobárna vody pro plavení dříví, 
alpskou vyhlídku, prameny volyňky, vlčí ká-
men – památník posledního zastřeleného 
vlka v  čechách, Brložské jezírko nebo tech-
nickou památku „velký klášterák“ – vysoký 
zděný čtyřobloukový most z konce 19. století 
na cyklotrase lipka–vimperk aj. všechny jsou 

snadno dostupné na kole, anebo vhodné jako 
příjemná procházka šumavskou přírodou.

v současné době žije v lipce a přilehlých 
samotách (michlova huť, michlův mlýn, velký 
Dům, smrčí) cca 100 trvale žijících obyvatel 
převážně mladší generace, což bereme jako 
pozitivní pro rozvoj osady. o společenský život 
obyvatel zde rozhodně není nouze. každým 
rokem společně pořádáme dětský den plný 
sportovních i zábavných aktivit a v prosinci mi-
kulášskou besídku s nadílkou. mezi další akce 
neodmyslitelně patří na konci dubna stavění 
májky, tradiční velikonoční pomlázka, před-
vánoční setkání obyvatel osady se svařáčkem 
u římskokatolické kaple sv. anny na staré lipce 
a každoroční předsilvestrovský pochod.

Díky realizaci multifunkčního hřiště městem 
vimperk je v osadě i hojné sportovní vyžití jak 
pro naše děti, tak i pro nás dospělé, což jsme 
velice uvítali a  scházíme se zde při různých 
sportovních hrách a  kláních. hřiště je hojně 
využíváno i obyvateli města vimperk.

v  minulých letech bylo v  osadě zřízeno 
veřejné osvětlení a  v  budoucích letech zde 
město plánuje rekonstrukci kořenové čističky 
odpadních vod. v současné době nás nejvíce 
trápí situace okolo veřejných kontejnerů na 
odpad, ale doufáme, že ve spolupráci s měs-
tem vimperk najdeme společné řešení, které 
bude ke spokojenosti všech, a do budoucna 
bychom rádi pokračovali v rozvoji a zvelebo-
vání osady. Blanka Kramářová
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Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená 
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou 
divadelní budovu, která od počátku chybí.
 Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých 
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při 
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba 
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní 
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou 
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
 Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla 
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro 
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale 
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje 
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili 
o budoucnosti.
 Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu 
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo 
a fi lharmonii. 
 Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především 
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic, 
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
 Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na 
naději pro příštích 100!

Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla

Hrajeme v Boudě

21. 11.–24. 11. 2019   Dalibor / opera
28. 11.–08. 12. 2019  Zadržitelný vzestup Artura Uie / 

činohra
12. 12.–15. 12. 2019  Taneční show Inscenační porada / 

balet
19. 12.–30. 12. 2019  Útěk do Egypta přes Království 

české / Malé divadlo
31. 12. 2019 Silvestr s Jihočeským divadlem

21. 11. 2019–31. 1. 2020 Maringotka Malého divadla

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla 
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz

Jihočeské divadlo slaví jubilejní 100. sezónu. Za dobu jeho existence 
navštívilo Jihočeské divadlo více než 6 milionů diváků!  
 Je jediným profesionálním divadlem s vlastními soubory na území 
jižních Čech a pro Jihočechy bylo a je divadlem vpravdě národním. 
Již sto let představují všechny čtyři soubory na pěti scénách to 
nejlepší z domácího i světového repertoáru. Přestože žádná ze 
scén, na kterých pro Vás hrajeme, neodpovídá diváckým ani 
inscenačním požadavkům a nárokům tohoto století, hrajeme s láskou 
a největším nasazením. My totiž věříme, že stejně tak jako nám, 
není ani vám divákům lhostejná kultura a kulturnost nás všech. Jsme 
spolu s Vámi pyšní na České Budějovice jako metropoli regionu 
a všem nám záleží na tom, aby se i v živém umění mohla směle 
srovnávat s významnými městy naší republiky. Jižní Čechy jsou 
jednou z bran do naší země. Chceme být hrdi nejenom na krásnou 
krajinu a bezpočet památek, ale především prostřednictvím živého 
umění představovat náš region jako atraktivní, prosperující a vysoce 
kulturní. 

Kromě Divadelního areálu Bouda jsme pro Vás, naše diváky 
přichystali i řadu dalších novinek. Od května do října jste mohli 
navštívit jedinečnou interaktivní výstavu ke 100 letům Jihočeského 
divadla – Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu. K jubileu 
připravujeme knižní publikaci Po stopách Jihočeského divadla, 
mapující příběh divadla od samého počátku a která bude 
k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla.
 Už 70 let je součástí Jihočeského divadla Malé divadlo profi lující 
se na mladého a dětského diváka. K této příležitosti jsme připravili 
interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci. Maringotka Malého 
divadla prozradí, co se stane, když se spojí genius loci maringotky 
po loutkářském rodu Kopeckých, loutky Malého divadla a zvuková 
technologie simulující 3D prostor. Díky této technologii se vždy 
pouze jeden divák přenese do zcela svébytného světa, v němž zažije 
divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži.  
 Oslavy sté sezóny zakončíme na naší letní scéně, Otáčivém 
hledišti v Českém Krumlově. Na léto 2020 pro Vás chystáme 
dvě novinky. Sezónu zahájíme komedií o cestě do časů slavného 
renesančního umělce Leonarda da Vinciho, se stejnojmenným 
názvem Da Vinci. Spoluautorem hry a zároveň režisérem je známý 
fi lmový a divadelní režisér Petr Zelenka. Druhou novinkou bude 
opět autorská inscenace, a to z dílny Petra Formana, s názvem Muž 
Dvojhvězdy. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu 
otáčivého hlediště.

Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla

1.  Kolik představení od každé inscenace odehrajeme 
v Divadelním areálu Bouda? 

2. Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla? 
3. Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo? 

Své odpovědi zasílejte do 10. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz 
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala 
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu napište 
název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny tři otázky, 
obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského divadla.

Těšíme se na vás 
Vaše Jihočeské divadlo  

Už 100 let spolu s Vámi 
děláme ze světa lepší místo 

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadloBudějovicích prozatímní divadloBudějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých 
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Karel Harazim se narodil ve vimperku, vystudoval zde sportovní gymnázium a do vim-
perka se chce vrátit. Již třetinu života strávil v praze, kde studoval architekturu na čvut 
a kde také pracoval rok v ateliéru h3t. nyní působí jako architekt na volné noze na Šumavě 
a v praze. Do budoucna by si rád založil ateliér zde na Šumavě. Je zastáncem názoru, že 
prosazovat kvalitní architekturu v okrajové části čech v bývalých sudetech je těžké, nicméně 
naše rodná města si to zaslouží.

Prostor Vimperk
Již několik let seznamuje vimperskou veřejnost s architekturou a urbanismem a upozorňuje na 

největší problémy v této oblasti. spolupracuje s řadou dalších spolků a jeho výstavy potkáváte 
i v předmajálesové zóně nebo na zažít vimperk jinak. aktivní je i na Facebooku prostor vimperk, 
kde kromě pozvánek na aktuální akce najdete například inspiraci z ostatních měst. Řeč je o karlu 
harazimovi ze spolku prostor vimperk, který založil se svým kamarádem matějem nepustilem  
z prachatic. Jak sám říká, cítili totiž určitou míru zodpovědnosti za vystavěné prostředí vimperka 
a prachatic.

Na webových stránkách města je spolek 
popsaný jako „regionální platforma pro 
zvyšování povědomí o  významu architek-
tury, urbanismu a  městského plánování.“ 
Jakou konkrétní činnost si mám pod tím jako 
laik představit?

Jde o přednášky, workshopy, komentované 
procházky či jiné happeningy, kde se snažíme 
popularizovat pojmy architektura a urbanis-
mus. vysvětlujeme, že představiteli architek-
tury nejsou pouze ty ohromující stavby jako je 
katedrála sv. víta, národní muzeum či ještěd-
ský vysílač, ale že taková pěkná lavička, pítko, 
odpadkový koš nebo dlažba jsou také archi-
tekturou veřejného prostoru. a také že urbani-
smus je jenom o tom, jak efektivně uspořádat 
město, vyplnit mezery ve stávající zástavbě, 
najít těm dírám novou náplň a neředit město 
směrem do volné krajiny.

Byl jsi hlavním iniciátorem potřeby měst-
ského architekta ve Vimperku. Jsi rád, že se 
to nakonec podařilo?

ano, tuto pozici prosazujeme od počátku 
založení spolku. vybírali jsme z 9 přihlášených 
a novým městským architektem se stal rené 
Dlesk. Jsem opravdu rád, že byla politická vůle 
napříč zastupitelstvem, a  město tak získalo 
novou odbornou oporu v oblasti architektury 
a urbanismu.

V roce 2015 jsi v jednom z článků zmiňo-
val, že „v  našem městě vyhrává auto nad 
chodcem“. René Dlesk v  minulém čísle VN 
píše prakticky to samé. Máš pocit, že během 
těch 4 let došlo v  této oblasti k  nějakému 
vývoji?

to je složité téma, aut stále přibývá a  my 
máme logicky problémy, zvláště v těch mís-
tech, které nebyly dimenzovány na průjezd 
auta či parkování, protože v té době se chodi-
lo pěšky nebo jezdilo na koních. když uberete 

někde parkovací místo, je zle. rekonstrukce 
ulice 1. máje je toho jen důkazem. ve výsled-
ku přibylo parkovacích míst, ale přesunula 
se jinam, což opět vyvolalo negativní ohlasy 
u veřejnosti.

Jak často se architekt dostává „do křížku“ 
například s památkáři?

nechci zde mluvit o památkářích pejorativ-
ně, naopak kdyby neexistovaly nějaké regu-
le, centrum by bylo zdevastováno jásavými 
barvami, nevhodnými materiály a stavebními 
úpravami. naopak jsem s nimi „ve křížku“, když 
chtějí za každou cenu zakonzervovat rozpadlý 
dům nebo neotřele imitovat historismy, které 
si mají hrát na to, že jsou 200 let staré. vždy 
se snažím k  návrhu přistupovat tak, abych 
zachoval to hodnotné, co nám zde zanechaly 
předchozí generace, a doplnit to o soudobou 
vrstvu, která navazuje na tu starou.

Zaujalo mě, že ses v minulosti vyjadřoval 
právě k  „vizuálnímu smogu“, tedy laciné 
a  jásavé propagaci obchodů a  restaurací. 
Tvým návrhem byla například vyhláška, 
která bude regulovat, jak má daná reklama 
vypadat. Není to už trochu moc, diktovat li-
dem, jak si mají označit svůj business?

super otázka, nevnímám to jako diktování. 
Je to asi podobné jako s památkovou ochra-
nou našeho kulturního dědictví. Je to pouze 
otázka míry kultivovanosti lidí, kteří se chtějí 
prezentovat ve veřejném prostoru. Bohužel 
i ve vimperku jsou místa, kde na nás reklama  

doslova útočí neadekvátní barevností, duplici-
tami názvů, vykřičníky, různorodostí fontů, ve-
likostí písmen, blikajícími světýlky. Jako dobrý 
příklad bych uvedl např. kavárnu ve skále. ta 
se prezentuje pouze dobře viditelným názvem 
kavárna. Je potřeba tento název opakovat de-
setkrát? různými fonty a barevností? nemy-
slím si. vyhláška s  manuálem se dá nastavit 
„měkce“, tedy stačí se držet pár pravidel a cel-
kový dojem z reklamy ve městě může být zcela 
jiný. často lidi ani neví, jak pojmout svou rekla-
mu, manuál jim může pomoct a inspirovat je.

Ve svých příspěvcích na FB dáváš také čas-
to za příklad projekty v jiných městech, např. 
pavilon ZŠ v Líbeznici nebo autobusové ná-
draží ve Strakonicích.

Říkali jsme si, že budeme dávat za příklad 
města, vesnice či jednotlivé realizace nacháze-
jící se na českém území. za hranicemi je toho 
povedeného hromada, ale reference z  čes-
kého prostředí jsou pro lidi mnohem stravi-
telnější a představitelnější. často se v našich 
příkladech objevuje líbeznice, Dolní Břežany, 
litomyšl. a co tato města spojuje? kultivova-
né prostory, kvalitní veřejné stavby, za nimiž 
stojí výborní architekti, které si město vybralo 
na základě referencí, nebo vzešli z architek-
tonických soutěží. tedy příkladů, že to jde, je 
už dost. Je to jenom o tom, jakých městských 
nástrojů využíváte a v jaké míře.

5. 10. proběhl ve Vimperku Den architek-
tury, jehož jsi místním organizátorem. Jaký 
byl zájem veřejnosti a jak bys akci zhodnotil?

zájem veřejnosti je každý rok veliký. samo-
zřejmě se nejedná o stovky lidí, kteří přicházejí 
na koncert, ale návštěvnost se počítá na desít-
ky. rekord je 100 lidí, kteří přišli na přednášku 
o kralikově vile s prof. Jindřichem vybíralem 
v prvním ročníku. Den architektury má poslání 
komentovat architekturu ve městě, podívat se 
v tento den na místa, kam se běžně nedosta-
nete nebo třeba zhlédnout film o architektuře.

Jaké jsou podle tebe nejaktuálnější archi-
tektonické problémy města, na které budeš 
dále upozorňovat?

když opomenu, že od 80. roku minulého 
století nevznikla ve vimperku žádná stavba, 
která by byla hodnotná nebo kterou bychom 
se mohli chlubit či prezentovat vně vimperka, 
tak jako největší problém vnímám to, jak měs-
to pomalu expanduje do volné krajiny. touto 
nekoordinovanou zástavbou za městem si za-
děláváme na veliké problémy do budoucnosti.

Děkuji za rozhovor, Michala Květoňová
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

věra kukačková,
Jarmila schröderová,
helga nováková,
Dana Junková,
miroslava podělová,
květa Fuksová,
ivana Denková,
ivoš toman,
marie stuchlá,
eva zdražilová,
růžena kotlíková,
marie ratajová,
Jiří ryneš,
František zacpal,
anna medková,
karel Beneš,
Božena vyskočilová,
vladimír perman,
marie probstová,
Bohumila Jiříková,
Jaroslav kotlík,
Jana toušlová,
ludmila lexová,
ludmila musilová,
marie novotná,
miluše rogozová.

BLAHOPřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v říjnu 2019

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

Jana Czerwenková, matrikářka

Dík za to, 
čím jsi pro nás v životě byl.
Dne 5. 11. uplyne 20 let, 
co nás opustil pan 
Jaroslav Founě 
z vimperka.
s úctou a láskou 
stále vzpomínáme. 

Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Manželka a děti s rodinami

Vzpomeňte s námi
2. listopadu 2017, v den, kdy si připomínáme 

památku zesnulých, bez slova rozloučení, ne-
tušící, že cesta zpět už není, opustil nás člověk, 
vimperský rodák, František Řehoř, manžel, ta- 
tínek, švagr, strýc, dědeček a hlavně přítela ka-
marád, miloval život se vším, co k němu patří.

Šumavu, kde byl historicky nejdéle slouží-
cím lesníkem. nebál se žádné práce. věnoval 
se i komunální politice. nejprve jako starosta 
kvildy a později zastupitel v našem městě.

 Se smutkem v duši
a žalem v očích

vzpomíná rodina s přáteli

Dar svobody
Byl krásný podzimní den a já si udělal výlet 

ke stožecké kapli. auto jsem zanechal na par-
kovišti v Dobré a potichu kráčel lesní cestou. 
slunce krásně prozařovalo krajinu a umocňo-
valo barvu zlátnoucího listí. když jde člověk 
sám a  potichu, může mnohé vidět a  slyšet. 
v lese se pořád něco děje, ale není to ten stre-
sující zmatek, který často můžeme zažívat ve 
městě nebo na silnicích za volantem. pomalu 
jsem přišel na začátek křížové cesty, která byla 
po letech obnovena a letos o prázdninách po-
žehnána. Byl jsem i trochu zvědavý, jestli se již 
nenašel někdo, kdo by na čtrnácti obrazech, 
které krásně vymalovala paní malířka mirka 
Fridrichová kunešová, nechal i „svůj podpis“. 
všechno bylo v pořádku a snad to tak i zůsta-
ne. stoupal jsem okolo jednotlivých zastavení, 
radoval se z krásného počasí i okolní krajiny, 
trochu jsem přemýšlel a trochu se modlil. Jak 
je to dobré, že tudy mohu jít a  již 30 let ne-
hrozí žádné kontroly a problémy, neboť hra-
nice s německem je tak blízko. Jak je krásné, 
že se může obnovit křížová cesta, po které 
mohou chodit češi i němci. Dříve prý vedli ke 
kapli pod stožcem dokonce křížové cesty tři 
a všechny byly v době socialismu odstraněny. 
křížová cesta nám připomíná, že život nemusí 
být vždy snadný a pohodlný, ale kdo ho naplní 
dobrem a láskou, dává mu smysl. v Bibli Ježíš 
říká, že kdo chce žít jen sám pro sebe, nakonec 
o všechno přijde, ale kdo v lásce žije pro druhé, 
svůj život naplní a získá. on nám dal příklad. 
podél jednotlivých zastavení jsem došel až ke 
kapli. trochu jsem rozmýšlel, jestli je to dobře, 
že je vlastně tak opuštěná a zastrčená v lese. 
ale jistě je dobře, že se ji podařilo zachránit 
a najde se jistě i dost turistů, kteří ji mají jako 
cíl svých výletů. od kaple to je již jen kousek 
ke stožecké skále, odkud je krásný výhled do 
krajiny. za lesem je vidět bavorské městečko 
haidmühle. opět jsem si připomněl, jak jsme 

před mnoha lety byli jako školáci na lyžařském 
výcviku na pancíři a uctivě hleděli na kopule 
hvězdárny na velkém Javoru. „To už je západní 
Německo, tajuplný, nepřístupný svět, kam se vět-
šina z nás asi nikdy nepodívá.“ Jak je dobře, že 
už to neplatí. letos v listopadu si připomínáme 
30 let od událostí, které to vše změnily. padla 
totalita, máme svobodu s možností cestovat, 
studovat, volit si zaměstnání. Je to veliký dar, 
ale také velká zodpovědnost. svoboda nezna-
mená chaos, kdy si každý dělá, co chce, ale je to 
možnost konat rozhodnutí a nést za ně zodpo-
vědnost. stále se učíme rozhodovat pro dob-
ro. nejen co je dobré pro mě, ale co prospívá 
všem. co je dobré pro společenství naší rodiny, 
našeho města, našich bližních. vnější svoboda 
je důležitá, ale mnohem důležitější je svobo-
da vnitřní, kdy se rozhoduji pro hodnoty, které 
vytvářejí můj životní prostor. učit se žít ne pro 
věci, ale pro vztahy. nenechat se zotročit tou-
hou vlastnit, ale umět v lásce dávat. Dávat sebe 
pro dobro druhého. Děkujme a buďme vděčni 
za dar svobody a demokracie v naší zemi, ale 
především nepřestaňme usilovat o  správné 
prožívání a naplnění naší svobody vnitřní.

Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku

Senior klub
po prázdninové odmlce se opět rozjela čin-

nost vimperského senior klubu. první akcí byla 
návštěva václavské zábavy ve vlachově Březí, 
která je pokračováním družebních setkávání 
partnerských organizací z vlachova Březí, vim-
perka, kaplice, kájova a  českého krumlova. 
zde se všichni senioři výborně bavili. toulky 
šumavskou přírodou zavedly 26. září seniory 
na Železnorudsko. Škoda jen, že počasí nebylo 
výletu příliš nakloněno. z toho důvodu byla 
zrušena návštěva malého Javorského jezera. 
improvizací výletu byla návštěva hojsovy strá-
že, kde si výletníci mohli prohlédnout ojedině-
lý Šumavský orloj, který vyrobil amatérský ho-

dinář zdeněk landa z prahy (srdcem Šumavák). 
nelehká práce na orloji mu zabrala více než 
tři roky. Další zastávkou bylo česko-německé 
nádraží v Železné rudě-alžbětíně a potom již 
na německé straně cesta lanovkou na velký 
Javor. zajímavá byla i vycházka do křesánova 
pod vedením karla krejčího. kronikář zdeněk 
Škopek seznámil přítomné se životem v obci 
dříve a nyní. zdeňka krychová zase pozvala 
seniory do místního kostelíka, jehož renovace 
se uskutečnila díky grantu Jihočeského kraje. 
kostelík slouží ke konání koncertů a akcí, kte-
ré stmelují obyvatele této osady spadající pod 
město vimperk.

Jaroslav Pomezný
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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

• hledám šikovného muže na drobné práce 
na kubově huti (např. štípání dříví, něco 
přivrtat apod.). tel. 606 240 801

Řádková inzerce
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Boxérské okénko
Pája a Kája v Sokolově
Dne 21. září, v nové sezóně, jsme se vydali 

s Bc vimperk do sokolova. Do tohoto koutu 
naší republiky jsme přijeli se dvěma rohovníky 
pavlem Jeníčků a karlem Bílků.

oba boxovali v kategorii muži, pája do 75 kg 
a kája do 81 kg.

nejprve nastoupil pája s poměrně sebevě-
domým soupeřem z  atomGym plzeň. tento 
borec nastoupil do zápasu aktivně a snažil se 

trefit a ukončit zápas před limitem. po úvod-
ních 30 vteřinách pája začal zvyšovat aktivitu 
a tvrdými údery z parádního pohybu naznačil, 
že vše může být jinak. ve druhém kole se po-
kračovalo tam, kde skončilo první dějství, a po 
zásahu zvedákem a hákem se plzeňák ocitl na 
podlaze a jeho trenér, ručníkem vhozeným do 
ringu, ukončil zápas.

ve svém druhém zápase nastoupil kája pro-
ti zkušenějšímu zástupci z  kutil Gym praha. 
tento rohovník byl od začátku hodně aktivní 
a našeho zástupce nepustil z dvojitého krytu. 
kája se dovedl úspěšně bránit až do poloviny 

druhého kola, kde jej „ruský pražák“ trefil pod 
pás a  ringový rozhodčí raději ukončil zápas, 
aby nedošlo ke zbytečnému zranění.

Ještě v letošním roce se chystáme na další 
zápasy, o kterých vás budeme informovat.

celoroční tréninky: děti do 14 let út a čt od 
17 hod., ostatní út, čt, ne od 19 hod. v budově 
tkB, nad stadionem 199 ve vimperku. srdeč-
ně vás zveme, přijďte se podívat!

Za BoxClub Vimperk
Filip Černý

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

RÁMOVÁNÍ
a ZASKLENÍ

Obrazy, mapy, kresby, 
puzzle, foto, výšivky, 
diplomy, kalendáře, 

zrcadla do rámu 
a jiné

Po – Ne, 
mobil 606 825 009  

(p. Pešl), Stachy

UZáVěRKa 

příštího čísla 

VN

je již

15. 11.

sobotní dopoledne na vimperském hřišti
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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

PŘESTĚHOVALI JSME SE 
nově nás najdete na adrese

Pivovarská 111/28, Vimperk

www.remaxdynamic.czVáclav Kučera
tel.: 607 108 682

Nikola Bartůšková
tel.: 728 700 424
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Myslivecký spolek vlastníků Šumavské podhůří s podporou SDH Štítkov
pořádá a srdečně Vás zve na

Mysliveckou zábavu
dne 16. listopadu 2019

od 19:00 hodin

v obecním sále Štítkov
vstupné 100 Kč

K tanci a poslechu hraje kapela 
De Facto
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AHOJ KOLEGO! 
Máš rád výzvy a svou profesi?

V období od 15. 12. 2019 do 31. 1. 2020 
nabírám kolegy pro náš nový luxusní 
Sporthotel Olympia na Zadově.

Potřebuji Tě na pozice recepční, kuchař, 
číšník, pokojská, technik nebo třeba 
nějaký manažer.

Kvalitních a schopných kolegů si nesmírně 
vážím a dokážu je ocenit!

Na viděnou při pohovoru! 😉😉

Tvůj budoucí tým 
SPORTHOTEL OLYMPIA ZADOV

Kontakt: svasta@kinhotels.cz
Mobil: +420 739 074 790 / Tel.: +420 389 000 465

GW Jihotrans a.s. 

nabízí k pronájmu 
kancelářské prostory 

v areálu firmy, 
špidrova 80, 385 01 Vimperk.

kancelář  13 m2

 měsíční nájemné
1 200 kč + dPH

včetně energií a parkování.

tel : 602 317 879  
švec František
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OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVOU 
POBOČKU VE VIMPERKU

Zastavte se u nás ještě před Vánoci pro stavebko 
a nenechte si utéct plnou státní podporu ve výši 2 000 Kč.

› Stavební spoření se zhodnocením 
až 4 % ročně

› Výhodné úvěry na rekonstrukci 
i nové bydlení

Pro více informací volejte:
Marie Poštová, 602 968 767
Monika Trojanová, 604 235 934

ppppppppp áááááátttttttnnnnnnnnnnnnnnnnííííííííííí pppppppppppooooooooooooooddddddddppppppppppppppoooooooooooooooorrrrrrrrrrruuuuuuu vvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeee vvvvvvvvýýýýýýýýýýšššššššššššššiiiiiiii 2222222222 0000000000000000000000000000000000000000000000 KKKKKKKKKKKKččččččččpppppppppppppppppppppppp áááááátttttttnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííí pppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddpppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýššššššššššššššššššššššššiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii    222222222222222222222222222  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKčččččččččččččččččččččččč............

1. MÁJE 144/11

www.rsts.cz

Informace v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, 
aktuální hodnoty vždy najdete na www.rsts.cz.
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