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Vážení spoluobčané,
před zimní sezonou, ale práce na 
radnici se nezastavila. Dovolte 
nám malé ohlédnutí za již prove-
denými a zrealizovanými akcemi.

Především jsme velmi spoko-
jeni s velmi krásným a dokon-
čeným sportovním hřištěm na 
Lipce. Zde se povedlo v krátkém 
termínu hřiště dokončit. Lokalita 
pro toto hřiště byla v bažinatém 
terénu a musel ijsme nejprve 
formou dohody o narovnání od-
mítnout původního zhotovitele, 
jelikož měl přemrštěné nároky na 
doplacení víceprací. Díky druhé 
fi rmě se povedlo vybudovat hřiš-
tě v hodnotě 4 mil. Kč za původně 
podanou nabídku, tj. za cenu ne-
celých 2 mil. Kč. Důležité je, aby 
toto hřiště sloužilo svému účelu 
a pomohlo vylepšit kvalitu života 
občanům žijících v této osadě.

Z dalších oprav bychom rádi 
připomněli opravu hasičské 
zbrojnice ve Vimperku. Zde se 
tato budova pyšní novou fasádou.

A co dál? Úspěšně probíhá 
oprava budovy základní školy 
v parku. Oprava střechy je již ho-
tova a nyní se dokončuje oprava 
jižní, východní a západní stra-
ny fasády. Bohužel po špatných 
zkušenostech s minulou fi rmou 
nelze, z důvodu počasí, celou re-

dionu, přechod u Tesca, přechod 
v ulici Pražská. Na projektech, 
také ilustračně: úprava křižovatky 
Pražská – Boubínská, parkoviště 
Čelakovského, ulice 1. máje, kru-
hová křižovatka Fišerka, atd. Je 
toho opravdu velmi mnoho a za-
bralo by to hodně místa v těchto 
novinách. Samozřejmě vás bude-
me v dalších číslech informovat.

V současné době především 
řešíme nejdůležitější a největší 
priority pro toto město. Jedná se 
o velké investiční celky a akce. 
Všichni zastupitelé jsou ve shodě, 
že je nutno dokončit zastřešení 
plaveckého bazénu. Po dokon-
čení projektové dokumentace za-
hájit rekonstrukci ulice 1. máje. 
Intenzivně řešit a zahájit stavbu 
nových parkovacích ploch na 
sídlišti Míru. Samozřejmě jsou to 

Také byly zahájeny analýzy, 
porady a diskuze nad vytvořením 
zodpovědného rozpočtu města 
pro rok 2018. Proběhne jistě ještě 
mnoho schůzek, ale i pracovních 
jednání zastupitelů. Hotový návrh 
rozpočtu pro rok 2018 by měl být 
projednán na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva města.

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám mnoho spokojenosti a štěstí.

Vaše Rada města

dodatečně přistavované prostory 
zázemí tělocvičny od doby své 
výstavby neprošly žádnou zá-
sadnější opravou či rekonstrukcí 
a jejich stav byl touto skutečností 
značně poznamenán. Dlužno po-
dotknout, že na celkovém stavu 
zázemí tělocvičny se do jisté míry 
podílela i nápaditost a demoliční 
nálady celé řady školáků. 

Jedenáct týdnů trvající rekon-
strukce byla zaměřena zejména 
na částečnou výměnu a úpravu 
rozvodů vody, kanalizace a elek-
troinstalace a na stavební úpra-
vu sprch, WC a umýváren, šaten, 

chodby a kabinetu TV.
Zahájení stavebních prací 

bylo velmi záhy poznamenáno 
odhalením velmi závažných ne-
dostatků v původním provedení 
přístavby zázemí TV. Zjištění 
neprovázanosti příček s nosný-
mi zdmi, odhalení rozpadajících 
se a nekvalitně vyzděných příček 
či chybějící izolace i podkladní-
ho betonu pod dlažbou v bloku 
umýváren a WC, to vše jsou jen ta 
nejzásadnější dodatečná zjištění, 
která musela být zcela nečeka-
ně řešena. Pro investora stavby, 

město Vimperk, v tomto ohledu 
neexistovalo jiné možné řešení 

než zajistit nápravu zjištěných 

celkové ceny díla a prodloužení 
termínu jeho dokončení.

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 
právě příjemných skutečností, 
které nakonec vedou ke zvýše-
ným nákladům stavby, žádnou 
vzácností a jelikož se tak stalo 
i v případě stavební obnovy zá-
zemí TV ZŠ TGM, představovaly 
nakonec vzniklé vícepráce zvýše-
ní původní ceny díla o cca 250 tis. 
Kč. Celková cena rekonstrukce 
proto činila 2 035 180 Kč vč. DPH.

S ohledem na poměrně kom-
plikovaný průběh této rekon-
strukce chceme vyzdvihnout 
kvalitu, příkladnou vstřícnost 
a velmi odpovědný přístup pra-
chatické stavební firmy Pavla 
Petráška, která prováděla rekon-
strukci zázemí TV.
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Sloupek starosty

Nebylo myslitelné, aby zjiště-
né nedostatky nebyly napraveny, 
neboť v takovém případě by po 
odborné stránce došlo k naprosté 
degradaci celého výsledku probí-
hající rekonstrukce a vynaložené 
prostředky by nemohly vytvářet 
záruku trvanlivosti a stability 
provedených opatření. V oblasti 
rekonstrukcí a oprav budov není 
dodatečné zjištění nových a ne 

13107

plány vimperských spolků
na příští rok v rozhovoru
s Janem Kačmáremco nás čeká na železnici se začátkem

platnosti nového jízdního řádu

povídání o historickém jádru města a jeho
nejstarších domech

Probouzející se ranní Vimperk, foto: Petr Marek
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Deváťáci si vybírali střední školu. Foto Jaroslav Pulkrábek.Výročí republiky si Vimperk připomněl koncertem. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Na Tchaj-wanu již vědí, kde se nachází Vimperk. Foto Petr Marek.Akademie seniorů se zaměřila na pitnou vodu. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

V Cukrárně Pod zámkem se hrálo divadlo. Foto Jaroslav Pulkrábek.

Volební právo využila ve Vimperku jen polovina voličů. Foto Petr Marek.

Na Stáňu Chumanovou se vzpomínalo i na diskoplese. Foto Stanislav Hubáček.

 tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

vin pan starosta obhajuje odmít-
nutí podání žádosti na domovní 
čistírny odpadních vod. Píše 
o „šílenosti“ podmínek. Odmítá 
garantování chování občanů ve 
vztahu k vypouštěným odpad-
ním vodám. To, co napsal, spíše 
svědčí o neznalosti této proble-
matiky anebo úmyslném zkreslo-
vání skutečnosti. Pro komplexní 
vysvětlení, oč v podstatě jde, je 
správné uvést ucelené informace.

Ministerstvo životního prostře-
dí vypsalo v loňském roce dotační 
výzvu na domovní čistírny odpad-
ních vod v celkové částce 100 mil 
Kč. Pro velký zájem obcí a úspěch 
předchozí výzvy, která je vyčer-
paná, uvolňuje ministerstvo pro 
letošní a příští rok další dvojnásob-
nou částku, celkem 200 mil Kč. Cí-
lem výzvy je vyplnit mezeru k do-
tacím z evropských fondů. Jedná 
se o řešení pro lokality, kde je kon-
centrováno málo lidí, a budování 
centrálních čistíren odpadních 
vod a stokových systémů se ne-
vyplatí. Podle vyjádření ministra 
Brabce se jedná o soustavy mo-
derních domovních čistíren, které 
se ukázaly jako cenově efektivní 
a ekologicky přijatelná alternativa 
ke starým jímkám či septikům. 
Jejich výhodou je navíc i vysoká 
účinnost bez nutnosti následného 
dočištění. Domovní čistírny od-
padních vod by město podle těchto 
dotačních podmínek mohlo reali-
zovat pouze v osadách Modlenice, 
Veselka, Skláře, Cejslice, Křesá-
nov, Michlova Huť, Arnoštka.
V těchto osadách žije 112 obyva-
tel ve 42 objektech. Nejedná se 
o žádné bytové domy s několika 
byty, ale o roztroušenou zástav-
bu rodinných domů. Chování 
obyvatel by nebylo garantováno 
městskými penězi, protože každá 
domovní ČOV by měla konkrétní-
ho uživatele a bylo by jen na tom, 
jaké podmínky by mělo město 
stanoveno ve smlouvě o užívání 
a provozování ČOV. Vzor tako-
véto smlouvy je možno bez potíží 
získat. Při případném porušení 
podmínek o vypouštění odpad-
ních vod by byl viník zcela jed-
noznačně určen. Naopak, pokud 

kdokoliv vypustí do kanalizace 
napojené na centrální ČOV něco, 
co tam nepatří, lze ho jen obtíž-
ně dohledat nebo vůbec ne. Kde 
je tedy pro město větší problém?
Ve svém úvodníku píše o nutnosti 
řešení napojení nové výstavby v lo-
kalitě ulice Karolíny Světlé na cen-
trální ČOV, v tom je shoda. Bude 
to však za peníze města? Noví 
stavebníci získali levnější pozem-
ky v této lokalitě právě proto, že 
není připojena na centrální ČOV 
a stavební povolení dostali pod 
podmínkou vybudování vlastní 
ČOV. Stavěli s plným vědomím 
těchto problémů. Tuto oblast je 
samozřejmě potřeba také řešit, ale 
až po odstranění jiných bolavějších 
míst, např. Pravětín, Výškovice.

A ještě jedno zamyšlení, pře-
kvapuje mě „...velké zklamání 
pro nás všechny, kteří jsme se tě-
šili, že se projedou na kole kolem 
Volyňky…“ Ano, úředníci tvrdě 
pracovali, ale starosta Dvořák se 
vůbec neobtěžoval jednat s vlast-
níkem pozemku, který odmítl dát 
úředníkům souhlas se stavbou 
cyklostezky, což starosta veřejně 
přiznal na jednání Zastupitel-
stva. Jsou situace, kdy do jednání 
musí vstoupit starosta a využít 
všechny možnosti. To udělala 
např. starostka Martanová, když 
krajští úředníci nemohli získat 
souhlas jednoho vlastníka po-
zemku na připravované kruho-
vé křižovatce Fišerka. Pokud by 
„pracovala“ stejně jako starosta 
Dvořák, na Fišerce bychom dnes 
přešlapovali na místě a neřešila 
se projektová dokumentace pro 
stavební povolení a pro výběrové 
řízení na dodavatele stavby.

V článku starosty je jedno 
velké pozitivum. Konečně i on 
poznal, že bez projektů nelze nic 
realizovat. Když byl v opozici, 
kritizoval minulé vedení za to, 
že dělá studie a projekty. Díky 
připraveným studiím a projek-
tům se nyní mohou některé akce 
realizovat (např. zastřešení kou-
paliště, ulice 1. máje, ulice Nad 
Stadionem, Čelakovského, atd.)

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

Blíží se zásadní rozhodnutí, jak dokončit areál vodních sportů.
Na listopadovém zasedání Zastupitelstva budeme projedná-

vat zastřešení areálu tak, jak to ve shodě bylo projektováno od 
počátku. 

Jaký je současný stav provozu areálu?
Letos jsme měli 78 provozních dní. Z toho 50 dní bylo otevře-

no a 28 dní „kvůli počasí“ ne. Návštěvnost byla 6376 platících 
občanů a 414 dětí do výšky 1 m, které měly vstup zdarma. Za-
jímavý je údaj, že areál navštívilo letos asi 3600 turistů. V roce 
2016 bylo otevřeno 45 dní ze 75 provozních a bylo o 700 ná-
vštěvníků méně. 

Provozní ztráta za 2017 je 729 tis. Kč. Den provozu stojí kolem 
10 tis. Kč (energie, voda, osobní náklady, atd.). Bazén se musí 
čistit, dělat hygienické a bakteriální rozbory a mnoho dalšího 
asi 6 týdnů před otevřením sezony. Totéž když se skončí, není 
možné bazén okamžitě vypustit z provozních a hygienických 
důvodů. A to nemluvím o opravách, revizi motorů, chemii, 
osobních nákladech, atd.

V současné době se intenzivně pracuje na dokumentech pro 
stavbu a zastřešení tak, jak to od počátku bylo plánováno. Celý 
projekt byl mnohokrát připomínkován a bude stát 75–80 mil. Kč. 
Výběrovým řízením na zhotovitele se to může zlevnit, ale pro 
nás je důležitá i kvalita stavby. 

Architektonická kancelář spolupracuje s pracovní komisí ve-
denou místostarostou, v současné chvíli řeší hlavně energetické 
a tepelné napojení. 

Město zadalo výběrové řízení na fi nancování nejen tohoto 
projektu, ale také ulice 1. máje, případné stavby tartanového 
atletického areálu (podán grant). Spěchali jsme, protože jsou na 
fi nančním trhu ještě velmi dobré podmínky na získání půjčky. 
Fixní čísla úvěru na 10 let pořád jsou ještě pod 1,5 %. Je to lev-
nější, než předplacené nájemné např. od ČEVAKu. 

Zastupitelé dostanou podrobný materiál pro své rozhodnutí 
a my vše také podrobně vysvětlíme a to včetně marketingu, pro-
vozního režimu, napojení na školy a turistiku. 

Byli bychom rádi, abychom mohli na jaře kopnout a v roce 
2019 si zaplavat v čistém a teplém prostředí areálu, který je důle-
žitý pro celý náš region. A musí mít provozně ekonomický smysl. 

Nemůžeme vyhovět všem přáním. Pro představu jedna pla-
vecká dráha navíc je plus půl milionu v provozu, totéž další sau-
ny, zchlazovací bazének, atd. 

Co bych si přál? Aby tyto stručné informace spojily pro dobré 
rozhodnutí nejen zastupitele, ale i nás všechny.

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

 
Rada města v období od 18. 9. 2017 do 16. 10. 2017
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností GPL-Invest, s. r. o., 
Kněžkodvorská 2632, České Budějovice, na realizaci „Zpracování a ad-
ministrace výběrového řízení pro akci Vimperk – rekonstrukce výtahů 
v panelových bytových domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, 
čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432, 
čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a čp. 498 
– čp. 500
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ZO ČSCH Vimperk ve výši 
3 000 Kč na pořádání 50. ročníku Okresní výstavy drobného zvířectva 
a exotického ptactva „Šumava 2017“ ve dnech 6. 10. 2017 – 8. 10. 2017 
z rozpočtu Rady města
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví ve výši 10 000 Kč pro Hospic sv. Jana 
 N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči pro občany
Vimperk v roce 2017
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ve výši 44 844 Kč organizaci PREVENT 99, 
z. ú., na služby poskytované v našem regionu – 1. Kontaktní centrum 
PREVENT Prachatice a 2. Jihočeský streetwork PREVENT
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ve výši 15 000 Kč organizaci KreBul, o. p. s., 
Prachatice, na projekt Občanská poradna Prachatice, detašované pra-
coviště Vimperk
• rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví ve výši 10 000 Kč na rok 2017 Poradně 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-
-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice, na zajištění 
projektu Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 7 000 Kč spolu 
MISSION Vimperk, z. s., na obnovu světelné techniky z akce Majáles 
Vimpek 2017 z rozpočtu Rady města
• rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10 000 Kč Radě 
rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Vimperk, 
Pivovarská 69, na zajištění dopravy na účast v rámci Festa academica 
– festival pěveckých sborů 2017 ve dnech 4. 11. 2017 – 5. 11. 2017 
v Litomyšli a 16. 11. 2017 – 17. 11. 2017 v Praze z rozpočtu Rady 
města
• rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném provedení díla „Vimperk 
– ZTV Hrabice – SO 04 komunikace – část od sjezdu ze silnice II/145 
po nový areál společnosti VAVI, s. r. o., Vimperk“ se společností VAVI, 
s. r. o., Pivovarská 475, Vimperk, dle předloženého návrhu
• rozhodla poskytnout Českému svazu chovatelů ZO Vimperk, se síd-
lem Zámek 61, 385 01 Vimperk, dotaci ve výši 10 000 Kč z rozpočtu 
města Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnou 
vjezdových vrat objektu historického kulturního dědictví, Zámek 
čp. 61 – dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. za-
dat zakázku “Vimperk, ulice Čelakovského-parkoviště na pozemku 
p. č. 760/35, 760/36“
• souhlasí s rozšířením veřejných služeb v přepravě cestujících ve ve-
řejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy 
ve Vimperku – zřizuje autobusovou zastávku Pod Homolkou 
• rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města z rozpočtu 
kulturní komise Veronice Spiegelové ve výši 4 500 Kč na částečnou 
úhradu předvánočního benefi čního koncertu Veroniky Spiegelové, 
který se bude konat dne 9. 12. 2017 v Městském kulturním středisku 
Vimperk

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

Zastupitelstvo města Vimperk dne 9. 10. 2017
• po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem objektu 
kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vim-
perk) rozhodlo pokračovat v projektové přípravě a zajištění realizace 
její celkové obnovy 
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje PhDr. Ladislava Čepičku členem kontrolního výboru s plat-
ností od 10. 10. 2017
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje Tomáše Košku předsedou fi nančního výboru s platností od 
10. 10. 2017
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
jmenuje Ing. Miloše Juhu, Ph.D., členem fi nančního výboru s platností 
od 10. 10. 2017
• rozhodlo poskytnout fi nanční dotace na sportovní činnost spor-
tovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 
2017/2 dle návrhu sportovní komise takto: TJ Šumavan Vimperk, z. s. 
– oddíl gymnastika – 16 000 Kč, TJ Šumavan Vimperk, z. s. – oddíl ko-
paná – 34 000 Kč, Sportovní klub HC Vimperk – 34 000 Kč, Bike klub 
Vimperk, z. s. – 79 000 Kč, Ski klub Šumava Vimperk, z. s. – 29 000 Kč, 
TJ Šumavan Vimperk, z. s., oddíl fl orbal – 5 000 Kč, TJ Šumavan Vim-
perk, z. s., oddíl basketbal – 3 000 Kč

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončením obnovy dvou 
významných a památkově chrá-
něných objektů byl ke svému zá-
věru posunut letošní plán obnovy 
městských nemovitých kultur-
ních památek.

Na přelomu září a října zmi-
zelo lešení obepínající několik 
týdnů kostel svatého Bartoloměje 
na urnovém háji i kapli Nejsvě-
tějšího srdce Páně na hlavním 
vimperském hřbitově a oba ob-
jekty jsou tedy opět k vidění ve 
své přirozené podobě.

Zatímco kostel svatého Bar-
toloměje prošel kromě realiza-
ce nutných statických opatření 
i obnovou vstupních dveří, vněj-
ších omítek a fasádních nátěrů, 
kaple Nejsvětějšího srdce Páně 
se v rámci I. etapy obnovy svého 

vnějšího pláště dočkala opravené 
břidlicové střechy, opravené věže, 
štítových nadezdívek a souvisejí-
cího oplechování.

Obě uvedené akce byly pod-
pořeny dotacemi. Na obnovu 
kostela svatého Bartoloměje při-
spělo městu Vimperk Minister-
stvo kultury v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ částkou 
206 000 Kč a I. etapu obnovy 
pláště hřbitovní kaple podpo-
řil Jihočeský kraj dotací ve výši 
311 829 Kč. 

Zatímco práce za 518 600 Kč, 
které na kostele svatého Bar-
toloměje pro město zajišťovala 
prachatická stavební fi rma SAB-
BIA, s. r. o., byly z hlediska svého 
charakteru posledním krokem 

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně po opravě střechy s ukázkou 
jedné ze dvou menších částí střechy se zcela novou břidlicovou krytinou.

Pokračování na str. 5

k dokončení stavební části ob-
novy tohoto objektu, hřbitovní 
kaple Nejsvětějšího srdce Páně 
v tomto ohledu prošla teprve 
první etapou. Zde práce v cel-
kové hodnotě 673 614 Kč pro-
váděla českobudějovická fi rma 
ANTICO stavební, spol. s r. o., 
a lze předpokládat, že stejný, 
 ne-li ještě větší objem fi nanč-
ních prostředků bude zapotřebí 
pro uskutečnění II. etapy sta-
vební obnovy této kaple (oprava 
fasády), u které bude snaha pro-
sadit ji k realizaci v roce 2018. 

Nákladnost stavební obnovy 
památkově chráněných objektů 
je značná, a proto v tomto ohledu 
město využívá všech dostupných 
a zároveň reálných možností 
k získání fi nanční podpory z ak-
tuálních dotačních titulů. Bude-li 
v tomto směru rok 2018 úspěšný, 
mohli bychom se v jeho průbě-

hu dočkat nejen obnovy dalšího 
úseku městského opevnění či 
opravy uliční fasády na objektu 
MěÚ č. p. 8 na náměstí Svobody, 
ale též zrestaurovaného kamen-
ného vstupního portálu a gotic-
kých nástěnných maleb v kostele 
sv. Bartoloměje, opravené fasády 
i opravených vstupních dveří 
u hřbitovní kaple  Nejsv. srdce 
Páně i zrestaurovaných fragmen-
tů původní malířské výzdoby ve 
vstupní hale a v prostoru centrál-
ního schodiště školní budovy ZŠ 
TGM v parku. 

Náklady na uskutečnění 
představeného záměru by podle 
předběžných propočtů moh-
ly dosáhnout částky blížící se 
hranici 3 mil. Kč, takže každá 
získaná dotace je v oblasti péče 
o městské památky vítanou a ne-
zanedbatelnou pomocí.

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk opravilo po-
vrch komunikace v ulici Hřbi-
tovní. Zlepšení stavu této komu-
nikace však vyvolalo řadu otázek 
ze strany obyvatel města.

Město Vimperk se rozhodlo 
připravit projekt celkové rekon-
strukce této komunikace včetně 
prodloužení kanalizace a vý-
stavby nového chodníku a par-
koviště podél sportovně rekre-
ačního areálu Vodník v úseku od 
hřbitova po křižovatku se silnicí 
II/145.

V lednu 2015 byla uzavřena 
smlouva o dílo na zajištění pro-
jektové dokumentace a stavební-
ho povolení na tuto stavbu a přes 
veškeré úsilí projektanta jsme 
se nedostali ani ke konečné ver-
zi projektové dokumentace pro 
územní řízení. Nejdříve muselo 
Město Vimperk získat do svého 
vlastnictví pozemky pod stavbu 
nového chodníku, pak musela 
být na dotčené území vypraco-
vána územní studie a v současné 
době se řeší námitky dotčených 
vlastníků, které byly podány 
v rámci územního řízení.

Město Vimperk jedná s pro-
jektantem o změně zadání tohoto 
projektu, který bude řešit pouze 
kanalizaci a parkoviště bez chod-
níku.

Stav průběhu územního řízení 
byl důvodem rozhodnutí Měs-
ta Vimperk provést tedy v ulici 
Hřbitovní alespoň opravu po-
vrchu komunikace.

Na závěr chceme upozornit 
řidiče, že opravou povrchu ko-
munikace se nezměnily dopravní 
předpisy pro tuto místní komu-
nikaci, takže je nutné, aby zde 
i nadále jezdili s největší opatr-
ností, protože komunikace bude 
využívána chodci a cyklisty. Žád-
ná dopravní značka (například 
omezení rychlosti) bez ohledupl-
nosti nás všech účastníků silnič-
ní dopravy nezajistí bezpečnost 
na komunikacích.

A trocha statistky: Staveb-
ní práce provedla společnost 
STRABAG, a. s., oprava stála 
2,34 mil. Kč a vlastní stavební prá-
ce byly zahájeny v polovině srpna 
a dokončeny koncem září 2017.

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

počet oprávněných voličů: 6003
odevzadných obálek: 3073
účast v procentech: 51,19

strana hlasy %
Občanská demokratická strana 416 13,63
Řád národa – Vlastenecká unie 7 0,22
Cesta odpovědné společnosti 0 0
Česká strana sociálně demokratická 246 8,06
Radostné Česko 6 0,19
Starostové a nezávislí 238 7,80
Komunistická strana Čech a Moravy 277 9,08
Strana zelených 33 1,08
Rozumní – stop migraci, diktát. EU 16 0,52
Strana svobodných občanů 43 1,40
Blok proti islam. – Obran. domova 3 0,09
Občanská demokratická aliance 9 0,29
Česká pirátská strana 269 8,81
Referendum o Evropské unii 2 0,06
TOP 09 120 3,93
ANO 2011 807 26,45
Dobrá volba 2016 1 0,03
SPR – Republ. strana Čsl. M. Sládka 2 0,06
Křesť. demokr. unie – Čs. strana lid. 163 5,34
Česká strana národně sociální 0 0
Realisté 19 0,62
Sportovci 10 0,32
Dělnic. strana sociální spravedlnosti 5 0,16
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 343 11,24
Strana Práv Občanů 15 0,49

Volba prezidenta 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Par-

lamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbír-
ce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 
28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, 
na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 
2018, dosáhl věku 18 let.

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na 
Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu Schererovou, 
tel.: 388 402 215, 724 176 544.

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

Konečný uživatel (občan) 
uhradí půjčiteli (městu Vim-
perk) spoluúčast na pořízení 
kompostéru ve výši 15 % z ceny 
kompostéru – 633,44 Kč. 

Občanům budou tyto kom-
postéry distribuovány proti 
podpisu jednoduché smlou-
vy o výpůjčce. Předpokládaná 
spoluúčast občanů bude cca 
634 Kč. Výpůjčka bude po dobu 
pěti let, poté přejdou komposté-
ry bezplatně do vlastnictví ob-
čanů.

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

– písemně na adrese: Městský 
úřad Vimperk, odbor ŽP, Stein-
brenerova 6, 385 01 Vimperk 

– telefonicky: 388 402 229, 
602 527 070, Ing. Marie Hejl-
ková

– e-mailem: marie.hejlko-
va@mesto.vimperk.cz

V případě, že se nás rozhodne-
te kontaktovat, uveďte, prosím, 
svoje jméno a příjmení, celou 
adresu a telefon.

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

Pokud úsporné žárov ky skončí 
v odpadu místo ve specializované 
sběrné nádobě, představují eko-
logickou hrozbu. Obsahují totiž 
malé množství toxické rtuti. 
Podle odhadu jí ročně skončí na 
skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

mová žárovka, obvykle putuje 
do koše. V domácnostech však 
„wolframky“ postupně nahrazují 
úsporné zdroje: zejména úsporné 
kompaktní či lineární zářivky. Ty 
ale obsahují velmi malé množství 
toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho 
let a spotřebují až o 90 % méně 
elektřiny než klasické žárov-
ky. Když ale doslouží, nesmějí 
se vyhodit do koše, je potřeba 
odevzdat je k odborné recyklaci, 
kterou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci 
zpětného odběru zdarma sbírá 
a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky 
stačí místnost dobře vyvětrat, 
střepy zamést a odvézt do sběr-
ného dvora.

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

jů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje Matěj Man z organiza-
ce Arnika. Vyšší koncentrace rtu-
ti mohou znečistit půdu i vodu, 
v níž se rtuť může transformovat 
do organické formy, která je ob-
zvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu.

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba od-
nést do sběrného dvora nebo do 
nejbližší prodejny elektra. EKO-
LAMP v současnosti provozuje 
přes 4400 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění 
sběrných nádob a správné likvi-
daci úsporných žárovek se dovíte 
na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se Vim-
perku nachází ve Sklářské ulici, 
je otevřen v pondělí a ve středu 
od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 
hodin, v úterý a v pátek od 14 do 
18 hodin a v sobotu od 8 do 12 
hodin. Sběrný dvůr je dostupný 
občanům i živnostníkům podni-
kajícím v katastru obce. 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo 
nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí 
Jihočeského kraje), který získal do-
taci na pořízení zahradních kom-
postérů, a objednalo 100 ks těch-
to kompostérů o objemu 1 050 l. 
Předpokládaný termín jejich do-
dání je listopad – prosinec 2017. 

Vysoutěžená cena kompostéru 
(objem 1 050 l) v rámci projektu 
je 4 222,90 Kč vč. DPH.

Půjčitel (SMOJK) čerpá na 
pořízení kompostérů 85% dota-
ci na uznatelné náklady z OPŽP 
(Operační program životního 
prostředí). 

Vypůjčitel (město Vimperk) 
se podílí na úhradě spoluúčasti 
v projektu částkou ve výši 15 % 
z ceny předávaných komposté-
rů – 63 343,50 Kč/100 ks kom-
postérů. 

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

Několik stovek osob, převáž-
ně dětí s rodiči nebo prarodiči, 
navštívilo během 3měsíčního 
provozu stezku lesních skřítků 
v blízkosti historické vodárny 
Solar. To je pouze hrubý odhad 
pracovnic informačního středis-
ka, které ochotně na stezku zvaly 
návštěvníky našeho města. Bylo 
ale i dost těch, kteří na stezku 
narazili náhodou během své vy-
cházky kolem Vimperka, sběru 
hub či lesních plodů.

V průběhu léta jsme stezku 
pravidelně každý týden kontrolo-
vali a doplňovali materiál do vý-
tvarné dílny, která byla umístěna 
u „zatím“ posledního stanoviště. 
Přesto se mohlo stát, že právě 
v případě vaší návštěvy na místě 
nebyl žádný materiál. Zde bohu-
žel musíme spoléhat na poctivost 
návštěvníků, kteří dílnu navští-
vili a nevyužitý materiál vraceli 
zpět do bedny. Těší nás impro-
vizační schopnosti dětí i jejich 
rodičů, kteří dokázali i v tomto 
případě vytvořit téměř z ničeho 
svá dílka, jejichž fotografi e zaslali 
na e-mail turistického informač-
ního střediska. Bylo i dost těch, 
kteří své skřítky, houby, šneky 
a medvídky zanechali na stezce 

a zkrášlili tak především starou 
úvozovou cestu, která přímo vy-
bízí k vystavení děl. Na přiložené 
fotografi i jsou skřítci dětí 5. A ze 
Základní školy Smetanova, které 
stezku navštívily v září.

Bylo bohužel i dost těch, kte-
ří přítomná razítka otiskovali 
místo do příslušné pohlednicové 
karty na informační tabulky, za-
nechávali po trase stezky obaly 
od svých svačin či rovnou skřít-
čí domečky zničili nebo jejich 
obyvatele přestěhovali neznámo 
kam. Nic se ale nebojte, domečky 
nezůstanou dlouho prázdné. Po 
zimě jim znovu najdeme nové 
obyvatele.

V příštím roce bychom chtěli 
stezku doplnit o další zvířátka 
a drobné hry. 

Tím, jak se přiblížila zima, jsme 
nuceni provoz stezky k 15. říjnu 
částečně omezit. Během zimních 
měsíců nebude funkční výtvar-
ná dílna. Stezka také nebude tak 
často kontrolována, nebude zde 
probíhat údržba trasy.

Budeme se na vás těšit opět 
v květnu s novými herními prvky.

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

Stezka lesních skřítků v blízkosti vodárny Solar. Foto Petr Marek.

Klostermannova Vimperk; Anna 
Kršková, MŠ Klostermannova 
Vimperk; Adéla Štindlová, ZUŠ 
Vimperk a Agáta Müllerová, ZUŠ 
Trhové Sviny.

Celkovou vítězkou se stala 
dvanáctiletá Pavla Kozlerová 
z Gymnázia Prachatice, která od 
zástupkyně Sdružení Stanislavy 
Chumanové paní Věry Vávrové 
převzala cenu, kterou sdružení 
uděluje celkovému vítězi již od 

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

pracovníků, partnerům a spon-
zorům, bez jejichž pomoci by se 
festival neuskutečnil.

Šestnáctý ročník festivalu je 
již skutečně minulostí, těšme se 
proto společně na ten sedmnác-
tý, který se uskuteční na podzim 
příštího roku.

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

V pátek 22. září byl galaveče-
rem zakončen letošní 16. ročník 
fi lmového festivalu o zvířatech 
a přírodě NaturVision. Festival 
se konal od 19. září ve vimper-
ském Městském kulturním stře-
disku. 

Během dopoledních a odpo-
ledních bloků bylo v letošním 
roce promítnuto celkem 15 fi lmů, 
oceněných v rámci německé části 
festivalu. 

Středeční odpolední blok jsme 
v letošním roce zaměnili za před-
nášku nejvtipnějšího českého 
cestovatele Dana Přibáně, kdy do 
posledního místa vyprodaný sál 
Dan vzal na více než dvouhodi-
novou cestu „Trabantem napříč 
Tichomořím“. A byl to doslova 
a do písmene cestovatelský ro-
kenrol, doplněný stovkami fotek, 
videí a hlavně historek, které 
prostě nevymyslíš.

Galavečer proběhl, jak již bylo 
zmíněno, v pátek 22. září. Na 
samý úvod byl všem přítomným 
představen nový videospot města 
Vimperk, který pro město vytvo-
řil mladý nadaný režisér Ladislav 
Plecitý. Následovalo předání cen 
vítězům dětské výtvarné soutěže 
„Máme rádi zvířata“, představe-
ní krátkého animovaného fi lmu 
„Útěk do přírody“, který vytvo-
řili žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Vimperk, a rozhovor s Mgr. Ro-

manem Hajníkem a jeho týmem, 
kteří se postarali o překlady 
a tlumočení všech letošních fi l-
mů. Na závěr byl promítnut jeden 
z vítězných fi lmů německé části 
festivalu, a to fi lm Divoký Nový 
Zéland – Země extrémů.

Celý galavečer oživila zpěvem 
žákyně ZUŠ Vimperk Michaela 
Schwingerová, která svým výko-
nem zaujala všechny přítomné. 

A moderátorského postu se 
s vtipem a grácií ujal známý mo-
derátor Ivo Apfel.

V letošním roce se uskutečnil již 
10. ročník doprovodné dětské vý-
tvarné soutěže „Máme rádi zvířa-
ta“, jejíž tématem byli hmyz a plazi. 
Do soutěže bylo zasláno přes 300 
obrázků z 21 škol z celé České 
republiky. Z nich odborná poro-
ta vybrala celkem čtyřicet prací, 
které byly po celou dobu festivalu 
vystaveny v MěKS Vimperk. 

Ze čtyřiceti nejlepších jich poté 
bylo vybráno deset, jejichž autoři 
byli v rámci galavečera oceněni. 
Letošními vítězi byli: Pavla Koz-
lerová, Gymnázium Prachatice; 
Marie Kukačková, G a SOŠe 
Vimperk; Tomáš Karvan, 
MŠ Klostermannova Vimperk; 
Julie Trojanová, ZŠ a MŠ Čkyně; 
Veronika Nebeská, Gymnázi-
um Prachatice; Tomáš Pumr-
le, Výtvarný kroužek Zdeňka 
Kladno; Barbora Levíková, MŠ 

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

Ve čtvrtek 19. října začal za 
účast i90 přítomných seniorů 
již 9. ročník Vimperské akade-
mie seniorů. V předešlých letech 
jsme se zabývali různými tématy 
a i v letošním roce jsme na zá-
kladě zájmu studentů připravili 
témata, která zaujmou a poučí.

Předem avizovaná přednáš-
ka koordinátorů projektu ZOO 
Praha Toulavý autobus byla 
z vážných personálních důvodů 
ze strany přednášejícího bohužel 
zrušena. Přednášky se tedy ujala 
naše pravidelně spolupracující 
a oblíbená lektorka PhDr. Jana 
Krejsová. Se seniory diskutovala 
na téma úprava pitné vody v na-
šem okolí, nechyběla ani závěreč-
ná ochutnávka a hodnocení pitné 
vody z různých zdrojů v našem 
okolí. Chuťovým testem mez i

seniory zvítězila voda z Pivovar-
ského pramene v Prachaticích, 
vody z hlubinných vrtů z okolí 
Čkyně, úpraven vody Brloh a Plav 
se umístily v závěsu. 

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

Seniorům jsme též připomněli 
možnost studovat od ledna 2018 
v projektu Virtuální akademie se-
niorů, který bude probíhat 1× za 
14 dní v komunitním centru ve 
Vimperku. Příjemné prostředí, 
nepřeberné množství detailně 
rozpracovaných témat a kvalitní 
lektoři, to je pozvánka pro ty z vás, 
kteří máte ještě zájem zapojit se 
do projektu. Více informací na 
tel.: 388 402 264, 602 237 427.

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Naše škola Gymnázium 
a Střední odborná škola ekono-
mická, Vimperk, Pivovarská 69, 
pořádá každý rok pro žáky prv-
ních ročníků adaptační pobyty.

V letošním školním roce se 
adaptační pobyty třídy 1. G i třídy 
1. A konaly ve Středisku environ-
mentální výchovy na Horské Kvil-
dě. Třída 1. A byla se svým třídním 
učitelem Mgr. Luďkem Filipem 
na adaptačním pobytu ve dnech 
18.–19. září 2017, třída 1. G spolu 
s třídním učitelem Ing. Milanem 
Vančurou měla adaptační pobyt 
ve dnech 19.–22. září 2017. První 
den byl organizován tradičně ve 
spolupráci s organizací Do Světa, 
o. s., Strakonice. Lektoři si pro žáky 
připravili spoustu her, sportovních 
soutěží a dalších aktivit, při kte-
rých žáci vzájemně spolupracují 
a tak se lépe poznávají. Od úterý 
do pátku byl pro primu připraven 

bohatý program ze strany pracov-
níků Národního parku Šumava. 
Ve čtvrtek byl pro žáky připraven 
celodenní pěší výlet. 

Cílem adaptačních pobytů je 
rychlejší adaptace žáků na nové 
prostředí střední školy, budování 
neformálních vztahů v třídním 
kolektivu, rozvinutí sociálních 
vazeb ve třídě – mezi žáky na-
vzájem i mezi žáky a jejich novým 
třídním učitelem. Důraz se klade 
na týmovou spolupráci mezi žáky 
a pěstování pocitu sounáležitosti.

Po skončení adaptačních kurzů 
je zjišťována zpětná vazba dotazní-
kovou formou. Všichni žáci i jejich 
třídní učitelé v dotaznících uvedli, 
že tato akce byla pro ně přínosná 
a že splnila jejich očekávání. Toto 
hodnocení nás těší a je pro nás 
podnětem, abychom adaptační 
pobyty pořádali i v dalších letech.

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

Dne 21. 9. 2017 se žáci Základ-
ní a Střední školy Vimperk obo-
rů zedník, pokrývač a instalatér 
stavební veletrh v ČR FOR ARCH 
konaný každoročně v Praze. Jed-
nalo se již o 28. pokračování 
tohoto veletrhu, zabývajícího se 
prezentací nejnovějších staveb-
ních materiálů, technologií a vý-
robků. Tento ročník byl zaměřen 
na stavbu v souladu s životním 
prostředím, ale k vidění zde bylo 
mnoho dalších témat, například 
technologické stavební řešení 
v oblasti rekonstrukcí a interié-
rových prvků.

Žáci se seznámili s moderními 
technologiemi v oblasti výstavby, 
rekonstrukcí střech, realizování 
interiérů a exteriérů domů, za-
teplení objektů, rozvodů vody, re-
konstrukcí balkónů, lodžií, oken 
a dveří. Žáci konečně také viděli, 
jaké množství stavebních materi-
álů je na trhu přístupné, kolik sta-
vebních fi rem se zabývá stejným 
druhem technologií výroby, a tu-
díž jak veliká je konkurence v ČR.

Od třídního učitele Ing. Mar-
tina Frnky a učitele odborných 
předmětů Jana Albrechta se 
dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o pasivních a nízko-
energetických domech, které se 
v současné době stavějí s velikou 

oblibou díky své soběstačnos-
ti, nízkým nákladům na provoz 
a dotacím z EU a ČR. Žáci se 
mohli zúčastnit doprovodného 
programu, kde bylo k vidění a sly-
šení mnoho užitečných informací 
a doplnili si své vědomosti pomo-
cí dotazů odborným technikům. 

Tato exkurze vedla i k prohlou-
bení znalostí samotných pedago-
gů, kteří se pokusí tyto vědomos-
ti předat dále svým studentům. 
O tom, zda se exkurze žákům líbi-
la a byla přínosná, svědčí obrovská 
četnost dotazů – například  zda se 
mohou exkurze zúčastnit i příští 
rok a zda je v plánu i exkurze jiná, 
třeba přímo do výrobny staveb-
ních materiálů. 

Na závěr bych uvedl, že studen-
tu Jiřímu Peckovi se povedlo, snad 
možná jako jedinému pokrývači 
v ČR, možná i EU, zahrát rocko-
vou „vypalovačku“ na střešní pále-
nou krytinu, přetvořenou do elek-
trické kytary. Doufám tedy, že in-
formace, které se zde žáci mohli 
dozvědět, a technologie, které zde 
viděli, jim pomohou v budoucím 
životě a při zaměstnání. Každá ta-
ková praktická informace je v ži-
votě odborného pracovníka velmi 
cennou zkušeností. 

Dle mé praxe řemeslníků ve 
stavebnictví ubývá a těm s dlou-
hodobou praxí, kteří se řemeslu 
věnují, se věk blíží tomu důcho-
dovému. Kéž by se stavebnímu 
řemeslu chtělo věnovat více mla-
dých lidí. 

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

V pondělí 9. 10. 2017 byl zahá-
jen projekt Edison shromážděním 
všech žáků a vyučujících školy 
v sále hotelu Zlatá hvězda. Žáci byli 
seznámeni s principem projektu 
a byli jim představeni 4 zahranič-
ní studenti: Deniz Keskin (Turec-
ko), Aya Jounes (Jordánsko), Beka 
Janelidze (Gruzie) a Th ikumporn 
Germsak (Th ajsko). Žáci pro naše 
hosty připravili přestavení ško-
ly a krátký kulturní program. Po 
pondělním slavnostním zahájení 
v sále hotelu pokračoval projekt 
Edison v dopoledních hodinách 
prezentacemi našich hostů o svých 
zemích a regionech a diskusemi 
o nejrůznějších aspektech života 
v jednotlivých zemích a v České 
republice. V úterý v odpoledních 
hodinách se stážisté zúčastnili vý-
tvarného workshopu, kde si společ-
ně s některými studenty vytvořili 
malá „umělecká dílka“, která si od-
vezou domů. Podvečer pak strávili 
s našimi staršími studenty hraním 
bowlingu. Ve středu odpoledne 
byli naši hosté přijati na Městském 
úřadě Vimperk panem starostou 

Mgr. Pavlem Dvořákem (tlumoče-
ní velmi úspěšně zvládli studenti 

Po přivítání ve městě Vimperku 

sledně se uskutečnil výlet do Ná-
rodního parku Šumava, kde je po 
několika zajímavých místech (Ski 
areál Zadov – Churáňov, Horská 
Kvilda, Jezerní slať, Kvilda) provedli 
naši studenti, hlavním průvod-
cem byl student 5. G Jan Heřta.
Přítomnost zahraničních vyso-
koškolských studentů na škole 
si všichni užili, snažili se z jejich 
návštěvy, která trvala až do pátku, 
získat co nejvíce nových zkušenos-
tí, hosty také pobavit a ukázat jim 
zajímavá místa a aktivity. 

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

Moderátoři WebRádia Epigon 
a zároveň studenti Střední školy 
a Základní školy Vimperk – obory 
ME a EZP – pro vás připravili už 
třetí 24hodinové vysílání.  První 
čtyřiadvacítka byla vymyšlená 
během pěti minut a nakonec jsme 
ji ani nedokončili. Druhá byla 
naplánována jen pár dní předem, 
takže o ní téměř nikdo nevěděl. 
U třetí čtyřiadvacítky jsme se roz-

hodli dát o ní vědět co nejvíc do-
předu, protože její součástí bude 
i den otevřených dveří! Pokud se 
chcete něco dozvědět o fungová-
ní webového rádia a případně si 
i zavysílat, máte nyní jedinečnou 
možnost! Celá akce začne 2. 12. 
v 7:00 hodin a potrvá až do sed-
mi hodin následujícího dne. Více 
informací najdete na internetové 
adrese www.epigon.info/24.

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

KLIMATICKÁ SNÍDANĚ
Žáci 7.–9. tříd ZŠ Smetanova se 

zapojili ve dnech 26. září a 12. říj-
na 2017 do zajímavého projektu 
s názvem „Klimatická snídaně“, 
který pro ně připravila Střední 
škola a Jazyková škola  Volyně. 
Jednalo se o výukový program 
zaměřený na pochopení vlivu 
spotřebního chování na změny 
klimatu. Žáci se dozvěděli, že 
výběrem vhodných potravin lze 

ušetřit energii a náklady na jejich 
výrobu a dopravu. Dále získali 
přehled o problematice klimatic-
kých změn, dozvěděli se o význa-
mu regionálních potravin, zjistili 
něco o původu, zpracování, balení 
a transportu jednotlivých potra-
vin a navíc si užili společnou sní-
dani ve škole.

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

Dne 6. 10. 2017 jsme ve Vim-
perku s žáky zapojenými do 
programu „Dva jazyky – jedna 
myšlenka“ absolvovali první pro-
jektový den s naší partnerskou 
školou z Grafenau. Již od září 
jsme se na tuto akci v kroužku 
němčiny na ZŠ Smetanova pilně 
připravovali tvorbou a nácvi-
kem jednotlivých aktivit, které 
se prolínaly celodenním pro-
gramem. Přátelská atmosféra 
a nadšení bylo patrné od první 
chvíle společného setkání. Byli 
jsme potěšeni dětskou bezpro-
středností a snahou navázat spo-
lečné kontakty a najít „společnou 
řeč“ při plnění týmových úkolů. 

Program dne byl skutečně pestrý 
a bohatý na zážitky. Po úvodních 
seznamovacích hrách v DDM ná-
sledovala ukázka práce psovodů 
obvodního oddělení PČR. Schop-
nost kooperace si děti vyzkoušely 
i v tělocvičně při hře Kin-ball. 

Po vynikajícím obědě naše 
kroky směřovaly k vimperskému 
zámku a do místního arboreta, 
kde jsme se nechali inspirovat ob-
líbenou vimperskou Stezkou les-
ních skřítků a cestu plnou úkolů, 
her a odměn v podobném duchu 
jsme připravili i pro naše děti. Pro 
nás dospělé bylo odměnou vidět, 
jak se k sobě děti hezky chovaly, 
jak si byly nápomocné. Radost 
nám udělalo jejich nadšení do 
tvorby společných aktivit. 

První seznamovací akce se 
tedy vydařila po všech stránkách, 
proto se již teď těšíme na naši ná-
vštěvu v Grafenau. 

Velké poděkování patří všem, 
kteří nás podpořili v našem pro-
jektovém dni.

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

PŘINESTE CELÝ SVĚT I DO 
VAŠICH ŠKOLNÍCH LAVIC
(motto projektu Edison)

V týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2017 
probíhal na Základní škole 
T. G. Masaryka projekt s ná-
zvem Edison, jehož realizáto-
rem je společnost AIESEC Čes-
ké Budějovice. Projekt má zášti-
tu MŠMT a mezi jeho cíle, jež 
přijala i ZŠ TGM, je motivace 
ke zlepšení v anglickém jazyce 
a seznámení s jinými zeměmi 
a kulturami prostřednictvím 
přímého kontaktu s občanem 
tohoto státu.

Podpůrným projektem Ediso-
nu je HOST Family, díky kterému 
mohou rodiny ubytovat stážisty 
u sebe doma a poznat tak kultu-
ru země o něco více a procvičit 
si angličtinu. Mnohokrát děkuje-
me těm rodinám, které ubytovaly 
našich šest zahraničních stážistů 
a pomohly tak realizovat zajíma-
vý a přínosný projekt pro všech-
ny žáky naší školy.

Stážisté, kteří v naší škole pů-
sobili, byli z následujících zemí:

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

Muying z Číny 
Mayara z Brazílie 
Stella z Ruska
Realizátoři projektu připra-

vili pro naši školu velmi za-
jímavou a atraktivní skladbu 
zemí, a když k tomu připojíme 
šikovnost a sympatii stážistů, 
není divu, že projekt proběhl 
v příjemné atmosféře. První den 
stážisté seznámili žáky 2. stupně 
s informacemi o svých rodných 
zemích. Měli připravená videa, 
obrázky, texty, atd. Druhý den 
se uskutečnil stejný program na 
1. stupni. V dalších dvou dnech 
probíhala výuka se zahraničními 
hosty v tříhodinových blocích 
s nejstaršími ročníky, v hodino-
vých a dvouhodinových blocích 
se žáky prvního stupně a šestých 
ročníků. Poslední den vyšli stá-
žisté a žáci devátých ročníků na 
výlet do okolí města Vimperka. 
Z reakcí deváťáků a zahranič-
ních hostů bylo poznat, jak moc 
si společný den užili. 

Díky projektu Edison naši žáci 
načerpali nové informace, zdo-
konalili se v anglickém jazyce  
a navázali nová přátelství.

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

Pro naše nejmladší  žáky jsme 
připravili zábavné odpoledne 
nazvané Barevný podzim. Děti 
se rozdělily do čtyř větších sku-
pin: Ořešáci, Strašidla, Houbaři, 
Brambory. Žáci ve skupinách pl-
nili různé úkoly, všechny na téma 
podzim. Skupinky přiřazovaly 
k sobě stromy a plody, skládaly 
podzimní puzzle, prokazovaly 
znalost jedlých i nejedlých hub, 
určovaly druhy stromů podle vět-
viček a listů, recitovaly báseň na 
podzimní téma, vy plňovaly pod-

zimní kvíz… Nechyběly tvořivé 
činnosti, kde děti malovaly draky 
a vystřihávaly podzimní plody. 
Celé odpoledne porota bedlivě 
sledovala práci jednotlivých sku-
pin a jednotlivé úkoly obodova-
la. Nejlépe se vedlo Bramborám 
(94 bodů), na druhém místě byli 
Houbaři (81 bodů), na třetím mís-
tě skončila Strašidla (79 bodů) 
a bramborovou medaili vyfoukli 
Bramborám Ořešáci (77 bodů). 
Barevný podzim byl vydařený. 

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

do zlatavého hávu vylákala děti 
a paní učitelky ven ze školek. Ně-
kteří objevovali taje skřítkovské 
stezky vedoucí od staré vodárny 
Solar, jiní zkoumali lesní svět na 
Hrabickém okruhu. Druháčkové 
nechali na loukách prolétnout 
hejno draků a našli jsme si i čas 
na hledání kaštánků. Podzimní 
atmosféru podtrhl také ohýnek 
ovoněný opékáním buřtíků na 
školní zahradě. 

V první polovině října nás po-
zval Český svaz chovatelů Vim-
perk na výstavu domácích zvířat 
a exotického ptactva, která se 
již tradičně konala v prostorách 
zámku. Mnoho z dětí vidělo vy-

stavovaná zvířátka vůbec poprvé, 
a tak neskrývaly své nadšení a ra-
dostně výskaly před každou voli-
érou či klecí.

Na zahradu naší školky zaví-
tali v jedno podzimní dopoledne 
zvláštní hosté. Předvedli dětem 
krásnou vzdušnou akrobacii 
a nechali se obdivně hladit po 
hebounkých peříčkách. Nebyli to 
žádní draci, ale opravdoví dravci. 
Zajímavosti z jejich života dětem 
přiblížili sokolníci od Českých 
Budějovic.

Těšíme se, že i zbytek podzim-
ních dní bude stejně pestrý.

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

Letošní slunečný podzim byl 
pro nás v lese jako stvořený. 
Děti budovaly bunkry, tvořily 
podzimníčky, sbíraly houby, 
vařily na ohni a jely na cestu za 
pokladem na Boubín.

Přesto se celý podzim nesl 
v duchu stavění bunkrů. Děti 
mají stále napilno. Sbíraly vět-
ve, kutaly, přesunovaly, zatlou-
kaly, řezaly. Jejich zaujetí je až 
nakažlivé. Děti pomáhají s péčí 
o zvířátka. Nejen jejich krme-
ním, ale třeba stavbou hmyzího 
domečku, výpomocí při stavbě 
ohrady. Díky suchému počasí 
mohly sbírat materiál k tvorbě 
podzimníčků. Přinesly si s se-
bou domů kus lesa v podobě 
mechové lodě, kůrového leta-
dla nebo veselého panáčka ze 
šípků. 

Na konci září proběhla u Šu-
mavouse tradiční akce Medo-
hrátky. Opět byly připraveny 
hry o včelkách a práci včelaře, 
hrnčířský kruh, dílničky, po-
hádka o Skřítku Akorátníkovi. 
Nově proběhl Blešák od dětí 
pro děti. Děti prodávaly hračky, 
se kterými si již nehrají. Nápad, 
jak provětrat dětské pokojíčky, 
zaujal snad všechny zúčastněné 
rodiče. Rovněž proběhl Svato-
václavský program pro děti. 
Nejbližší akce, kterou Dětské 
centrum Šumavous připravuje, 
je Tatínkovská adventní sobota 
16. 12. 2017. Více najdete na 
FB profi lu nebo webových 
stránkách Šumavouse. Bu-
deme se těšit na viděnou 
u Šumavouse.

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

pojuje k řadě měst a obcí, ve kte-
rých se již prezentoval projekt 
Československé obce legionářské 
– Legiovlak. Od 21. do 26. listo-
padu budou mít zájemci o historii 
možnost navštívit na vimperském 
nádraží repliky železničních vozů 
z let 1918–1920, se kterými česko-
slovenští legionáři ovládali Sibiř. 
Kromě samotných 13 vozů růz-
ného určení se návštěvníci sezná-
mí s výzbrojí a výstrojí, technikou 
i životem legionáře. K dispozici je 
i databáze vojsk s možností vy-
hledat své předky, kteří sloužili 
v C. a K. armádě nebo v legiích 
na Rusi či v Itálii. Prohlídka bude 
umožněna ve všední dny od 8 do 
16 hodin, o víkendu pak od 9 do 16 
hodin. Zároveň bude zpřístupněn 
depozitář Stifterova pošumavské-
ho železničního spolku v bývalém 
skladišti s expozicí historie želez-
nice a výstavou, připravenou Vim-
perskou jednotou Československé 
obce legionářské a Svazem váleč-
ných veteránů. 

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

promítání „Kina na peróně“, ten-
tokráte fi lm Velká cesta z roku 
1962, zachycující část života Ja-
roslava Haška za světové války. 
Promítání začíná v 18:00 v ki-
novoze Legiovlaku, případně 
v čekárně železniční stanice.

Sobota 25. listopadu bude 
ve znamení Železničního dne 
 ve Vimper ku. Kromě Legiovlaku 
a expozice ve spolkovém depozitáři 
bude pro návštěvníky v časech od 
9:00 do 16:00 připravena prezen-
tace záchranných sborů (HZS Vim-
perk, SDH Vimperk, NP Šumava), 
ukázka speciálních železničních 
vozidel SŽDC, možnost svezení 
se historickou drezínou i drobné 
občerstvení. V rámci železničního 
dne se veřejnosti představí i nový 
dopravce, společnost GWTR, která 
v prosinci zahajuje dopravu na šu-
mavských tratích.

Na všechny akce je vstup 
zdarma, případně dobrovolné 
vstupné. Proč tedy část listo-
padu nestrávit na kolejích, se 
železničním spolkem a legionáři.

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

Galerie a kavárna Happy Cof-
fee ve vimperské ulici 1. máje 
čp. 116 zve všechny příznivce 
výtvarného umění i poezie na 
výstavu autora Josefa „Fitti“ 
Jirouška nazvanou Všeho-
chuť. Vernisáž se bude konat 
ve středu 1. listopadu od 17:00 
hodin. 

Všestranný autor Josef „Fitti“ 
Jiroušek – malíř a básník – tu 
vystaví své obrazy, ukázky vlastní 
poezie či kresby – například i po-

stavičky z Večerníků, které ocení 
i děti z mateřských škol. 

Úvodní slovo k výstavě před-
nese a o autorovi promluví vy-
davatel internetového deníku 
Prachatickonews.cz a fotograf-
-výtvarník Zdeněk Přibyl. O hu-
dební vystoupení se postará Josef 
Šísl s kytarou v ruce.

Výstava Všehochuť bude 
 otevřena od pondělí do pátku, 
od 9:00 do 17:00 hodin, a potrvá 
od 1. listopadu do 31. prosince. 

Nikde na světe nepotkáte tolik

Co je vlastně základním smys-
lem festivalu, akce, která by se 
spíše hodila do velkého města?

Když půjdeme opravdu až na 
dřeň, tak dát Vimperku akci, která 
by pro něj byla identická a výjimeč-
ná. Jako pro Hronov divadlo, pro 
Písek studentský fi lm, a podobně. 
A kniha ve spojení se Šumavou 
se nám zdála být docela nosným 
tématem. A máte pravdu, byl tu 
zájem přenést festival do velkého 
města. Ale věříme, že si čtenáři 
najdou cestu do Vimperka.

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

Ano, ale šumavská literatura je 
fenomén, který nemá nikde jinde 
obdoby. Ani v zahraničí. 

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

To jistě není otázka dvou, tří, 
nebo pěti ročníků, ale i tak je 
znát velký posun. V zájmu auto-
rů, nakladatelů a i velikém zájmu 
z Bavorska, kde by ve spolupráci 
s námi chtěli výhledově uspořá-
dat sesterský festival a aktivně se 
účastní toho našeho.

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

Vzhledem k tomu, že je pri-
márně směřována navenek, tak 
máme zajištěno téměř stovku 
spotů v rádiích jako je třeba Im-
pulz nebo Country rádio a pro-
pagaci jsme rozvezli od Českých 
Budějovic po Ěský Krumlov, Kla-
tovy a Strakonice. Například.

Vrcholem festivalu je předá-
ní ceny Johanna Steinbrenera 
za knihu o Šumavě vydanou 
v předcházejícím roce. Kdo 
knihu nominuje, vyhodnocuje 
a kde se s nominovanými kni-
hami lze seznámit?

Knihy sami aktivně vyhledává-
me a snažíme se jich podchytit co 
nejvíce. Jejich seznam najdete třeba 
na stránkách festivalu, kde je i ka-
talog téměř sedmi set knih, které 
o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

například v knihovně nebo v kul-
turním středisku. Porota je složena 
z pěti lidí a profesně je zastoupen 
spisovatel, ředitel knihovny, pro-
dejce knih, typograf a etnograf. 

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

Přestože jich tu je poměrně dost, 
namátkou jen Sichinger, Szpuk, 
Kadoch, Vávra a všichni soutěží, 
Vimperák je v porotě jen jeden. 
Další jsou z Prachatic, Českých 
Budějovic, Jindřichova Hradce.

Jak složité bylo knihu vybrat?
Poměrně dost. První kolo bylo 

korespondenční, kde každý nomi-
noval tři knihy z každé kategorie. 
Při druhém kole se už porota fy-
zicky sešla a proběhla dost nároč-
ná diskuse a přesvědčování. Dlou-
ho nebylo jasné, kdo cenu získá. 
Nakonec se ale všichni shodli. 

To však nebude jediná cena, kte-
rá se bude na festivalu udílet...

Souběžně běží i hlasování 
v knihovnách o Cenu knihoven 
a tradičně svoji knihu vybírá 
Šumavský pivovar. A konečně je 
již potřetí vyhlášena studentská 
literární soutěž.

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

Ještě před festivalem je připra-
vena malá ochutnávka v podobě 
trojice přednášek a myslím, 
že hodně zajímavých a naprosto 

odlišných. A na samotném festi-
valu si budete moci knihy koupit, 
prohlédnout si knihy starší, lec-
kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

‒  kopírování, skenování, krouž-
ková vazba, laminování,

‒  informace o historických 
a kulturních památkách Vim-
perska a Šumavy,

‒  informace o přírodních a tech-
nických památkách Vimperska 
a Šumavy,

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

Logická hra na principu her 
únikových. Hra se nachází v pů-
vodním sklepení staré radnice a 
nabízí pohled na dějiny vimper-
ského knihtisku, na dobu, kdy vý-
robky z vimperské tiskárny byly 
známy po celém světě.

Hra trvá maximálně 60 minut 
a je vhodná pro skupiny 2–5 hrá-
čů ve věku od 11 let výše. Rezer-
vace v Turistickém informačním 
středisku.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. máje 194
Tel.: 388 411 457, 380 070 060 

Výpůjční doba pro dospělé:

Po  10.00–11.30, 
 12.30–18.00 hod.
Út  10.00–11.30, 
 12.30–16.00 hod.
St  10.00–11.30, 
 12.30–16.00 hod.
Čt  10.00–11.30, 
 12.30–18.00 hod.
Pá  zavřeno

Výpůjční doba pro děti a mládež:

Po  12.30–17.00 hod.
Út  12.30–16.00 hod.
St  12.30–16.00 hod.
Čt  zavřeno
Pá  zavřeno

BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev, kostel 
Navštívení Panny Marie
st – 14.30 hod., LDN (nemocnice)
pá – 18.00 hod., kostel
ne – 08.30 hod., kostel 

Evangelická církev metodistic-
ká, misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle v 
měsíci, budova Městské knihov-
ny (bývalá „Lesnická škola“) 
2. patro, 10.00 hod.

Křesťanský sbor Šumava – Vim-
perk:
Shromáždění a bohoslužba kaž-
dou neděli od 10.00 hod., budova 
TKB.
www.krestanskysbor-vimperk.
estranky.cz

SBĚRNÝ DVŮR

Sklářská ulice, tel.: 388 402 229.
Pondělí   8.00–12.00, 

 14.00–18.00 hod.
Úterý   14.00–18.00 hod.
Středa   8.00–12.00, 

 14.00–18.00 hod.
Čtvrtek    zavřeno
Pátek   14.00–18.00 hod.
Sobota   8.00–12.00 hod.

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

Tel.: 388 402 229,
E-mail: marie.hejlkova@mesto.
vimperk.cz.

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

ta  nek, dědeček a bratr, pan Fran  šek Kuneš z Vimperka.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

 BLAHOPŘEJEME
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Věra Podskalská
Miloslava Předotová
Eva Důrová
Vladimír Vlas
Hubert Faber
Marie Krejsová
Růžena Blízková
Miroslav Knotek
Karel Vašíček
Marie Šafářová
Anna Marešová
Emilie Ondřichová

Marie Zábranová
Marie Předotová
František Janoud
Miluše Peková
František Mondl
Bohumil Hora
Jana Toušlová
Květoslava Iglerová
Božena Myslíková
František Brath
Jaroslav Cais

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

školičky Šumavous 
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šumavských spisovatelů najednou
 Vimperk je městem, které je neodmyslitelně spjato s 
produkcí knih. O tom není pochyb. A že je vstupní branou Šumavy, 
o tom rovněž nemůže být sporu. Spojením těchto dvou faktů vznikl 
nápad uspořádat ve Vimperku festival literatury o Šumavě. První 
dva ročníky se zdařily, třetí máme před sebou – v sobotu 18. 
listopadu. Program si můžete přečíst zde ve Vimperských 
novinách i třeba na stránkách Šumavy litery. Na bližší informace 
jsme se pak zeptali Jaroslava Pulkrábka, který festival připravuje.

JAROSLAV PULKRÁBEK
Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni a od 1. 7. 1984 
pracoval jako výpravčí v různých jihočeských stanicích. V roce 1993 přešel 
do pozice výlukáře na Obchodně provozním ředitelství v Českých 
Budějovicích a dálkově vystudoval vysokou školu v Pardubicích, obor 
Dopravní management, marketing a logistika. Od roku 1996 pracoval na 
Generálním ředitelství ČD, v letech 2003 – 2005 byl ředitelem odboru 
osobní dopravy a přepravy. 

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

Ano, ale šumavská literatura je 
fenomén, který nemá nikde jinde 
obdoby. Ani v zahraničí. 

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

To jistě není otázka dvou, tří, 
nebo pěti ročníků, ale i tak je 
znát velký posun. V zájmu auto-
rů, nakladatelů a i velikém zájmu 
z Bavorska, kde by ve spolupráci 
s námi chtěli výhledově uspořá-
dat sesterský festival a aktivně se 
účastní toho našeho.

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

Vzhledem k tomu, že je pri-
márně směřována navenek, tak 
máme zajištěno téměř stovku 
spotů v rádiích jako je třeba Im-
pulz nebo Country rádio a pro-
pagaci jsme rozvezli od Českých 
Budějovic po Ěský Krumlov, Kla-
tovy a Strakonice. Například.

Vrcholem festivalu je předá-
ní ceny Johanna Steinbrenera 
za knihu o Šumavě vydanou 
v předcházejícím roce. Kdo 
knihu nominuje, vyhodnocuje 
a kde se s nominovanými kni-
hami lze seznámit?

Knihy sami aktivně vyhledává-
me a snažíme se jich podchytit co 
nejvíce. Jejich seznam najdete třeba 
na stránkách festivalu, kde je i ka-
talog téměř sedmi set knih, které 
o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

Jak složité bylo knihu vybrat?
Poměrně dost. První kolo bylo 

korespondenční, kde každý nomi-
noval tři knihy z každé kategorie. 
Při druhém kole se už porota fy-
zicky sešla a proběhla dost nároč-
ná diskuse a přesvědčování. Dlou-
ho nebylo jasné, kdo cenu získá. 
Nakonec se ale všichni shodli. 

To však nebude jediná cena, kte-
rá se bude na festivalu udílet...

Souběžně běží i hlasování 
v knihovnách o Cenu knihoven 
a tradičně svoji knihu vybírá 
Šumavský pivovar. A konečně je 
již potřetí vyhlášena studentská 
literární soutěž.

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

Ještě před festivalem je připra-
vena malá ochutnávka v podobě 
trojice přednášek a myslím, 
že hodně zajímavých a naprosto 

odlišných. A na samotném festi-
valu si budete moci knihy koupit, 
prohlédnout si knihy starší, lec-
kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

redakce
novky. Když si necháte podepsat 

o Šumavě kdy vyšly. Letos soutěží 
32 knih rozdělených do dvou ka-
tegorií. Vydali jsme i papírový ka-
talog, který si můžete vyzvednout 

kdy unikátní, je tu dále řada akcí 
na několika místech. Přednášky, 
besedy, autogramiády, křty knih 
a představení žhavých novinek, 
projekce fotografi í i fi lmu, výsta-
vy. Myslím, že si každý vybere. 
A pak samozřejmě galavečer, na 
který zveme všechny zájemce 
o šumavskou literaturu.

Lední hokej    
03.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Veselí muži 
    – mistrovský 
10.12. neděle 10:15 HC Vimperk –  Č. Krumlov, Č. Budějovice 
   2. třída 
16.12. sobota 08:00 turnaj cyklistů  
17.12. neděle 10:15 HC Vimperk – Lvi Č. Budějovice, Č. Krumlov
   3. třída 
17.12. neděle 17:00 HC Vimperk –  Telč    muži – mistrovský

29.12. pátek 08:00 turnaj 3. třída
30.12. sobota 09:00 turnaj 2. třída

Změna programu vyhrazena, prosím sledujte www.sport-vimperk.cz.

Program zimního stadionu – prosinec 2017
Veřejné bruslení  
03.12. neděle 14:00 – 15:30 
10.12. neděle 14:00 – 15:30 
17.12. neděle 14:00 – 15:30 

25.12. pondělí 14:00 – 15:30 
26.12. úterý 14:00 – 15:30 
27.12. středa 14:00 – 15:30 
28.12. čtvrtek 14:00 – 15:30 

Škola bruslení 
06.12. středa 16:00  
09.12. sobota 11:30  
13.12. středa 16:00  

20.12. středa 16:00  
23.12. sobota 12:45  
27.12. středa 16:00  
31.12. neděle 12:45

Metaná 
02.12. sobota 07:00 – 16:00 
MS ČR družstva

03.12. neděle 07:00 – 14:00 
MS ČR jednotlivci

Logická hra Steinbrenerova tiskárna brzy přivítá 100. skupinu hráčů!

Zarezervujte si naši hru, která se právě v těchto dnech obléká do 
podzimního hávu, a možná budete právě vy skupinou, která bude 
jubilejní a oceněná.

Rezervujte si svůj termín na infocentrum@mesto.vimperk.cz

M Ú

Vážení cestující, od neděle 10. prosince 2017 na šumavských linkách 194 České Budějovice – Černý Kříž,
197 Číčenice – Nové Údolí a 198 Strakonice – Volary, zajišťuje přepravu osobními vlaky dopravce 
GW Train Regio a.s.
Ve vlacích platí tarif dopravce GW Train Regio a.s. Na trati 194 v úseku České Budějovice –Zlatá Koruna 
platí také tarifní podmínky IDS Jihočeského kraje. Nabízíme jízdenky jednorázové a časové, které jsou 
zvýhodněné pro pravidelné cestující. Jízdenky jsou nabízeny v kategoriích obyčejné a zvláštní nebo 
zlevněné (děti 6 -14 let, žáci 6-14 let, student 15-25 let, seniory nad 65 let, návštěvy dětí v ústavu a pro 
držitelé průkazu ZTP a ZTP). Studenti 15-25 let a žáci 6-14 let musí nárok na slevu prokázat průkazem.

M KS

Vánoční bazárek v knihovně

Milí lovci perel,
během roku jste pilně četli, sbírali za přečtené knížky perličky a knihovnické 
penízky - MORIONY.
Nyní nastal čas na odměnu. Přijďte ve čtvrtek 14.12. na vánoční bazárek, který 
se koná od 13. do 17. hodiny

M  stská
knihovna

informuje

e

Výtvarná soutěž

Vánoce - kouzelné, zasněžené, plné dárků, vonící cukrovím... a jaké 
budou ty tvoje?

Soutěž probíhá od 23. 10. 2017 do 1. 12. 2017. Fantazii se meze nekladou. Obrázky 
zaneste do turistického informačního střediska - Náměstí svobody 42, Vimperk.
Výherci budou odměněni.

Výbor základní organizace českého zahrádká-
řského svazu ve Vimperku si dovoluje cestou
vimperských novin popřát členům ZO ČSZ i 
ostatním zahrádkářům a příznivcům zahrádká-
řské činnosti, jakož i všem občanům Vimperku
a okolí spokojené a klidné prožití Vánočních a
Novoročních svátků a do roku 2018 hodně 
nejen pěstitelských úspěchů a zejména pak 
pevné zdraví i tolik potřebnou dávku stěstí 

PF 2018

e

e

M Úe

Krásné prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví 

a štěstí v novém roce 2018
přeje svým členům výbor 

MO STP Vimperk

MO STP
Vimperk

informuje

informuje

informuje

Kámen čarodějnic (Lipka) 

Babí léto jak vyšité, kobyly 
cestu znaly, a tak se Hiršl  snad-
no nechal ukolébat drnca jícím 
vozem a jen tak nalehko, aby se 
neřeklo, držel  opratě v ruce. Není 
divu. Jezdil tudy z Lipky do Vim-
perka se zbožím i s poštou nej-
méně dvakrát v týdnu a on i koně 
tu znali doslova každý výmol či 
balvan. Kus za huťskými loukami 
na kraji lesa stojí velký kámen, či 
spíše skalka. Jako malý kluk slý-
chával Hiršl historky o kameni 
čarodějnic a všelijakých prapo-
divnostech, co se tu měly dít. 
Ale to jen staré babky strašily 
děti při přástkách, aby se bez do-
zoru nepouštěly daleko od rodné 
chalupy a měly respekt před ne-
konečnými pralesy a tajemnými 
mokřady. Snad tisíckráte jej Hiršl 
minul, ať po svých či na kozlíku, 
a nikdy se mu nepřihodilo nic, 
co by stálo za zmínku. Zprvu si 
ani neuvědomil, že ten pověstný 
obelisk právě minul. Až když jej 
z dřímání probralo kočičí prská-
ní, zjistil, kde právě je. Ve voze, 
mezi nákladem beden a soudků 
s páteříky, se krčila  tříbarevná 
kočka a rudě ohnivýma očima 
vztekle šlehala po formanovi. 
Hiršl vzal bičík a chtěl kočku 
vyhnat. Ta skákala z bedny na 
bednu, prskala, až po jedné ráně 
spadla tak nešťastně, že ji kolo 
vozu téměř přepůlilo ve dví.  Hiršl 

seskočil z kozlíku, že mršinu od-
hodí z cesty do křoví, když tu na 
vůz vyskákalo na tucet dalších 
kočičích potvor a vztekle se vrh-
ly na formana. Ten šlehal bičíkem 
sem tam, běhal kolem vozu, ale 
kočky ne a ne setřást. Tělo už měl 
samý drápanec, a že nevěděl, jak 
z té šlamastiky ven, začal drmo-
lit jednu modlitbu za druhou. 
K Pánu Bohu samotnému, k Pa-
nence Marii i ke svatému Ven-
delínu, co drží ochrannou ruku 
nad všemi poutníky i povozníky. 
Kočkám se to modlení pramálo 
zamlouvalo. Než odříkal třetí, 
byly do jedné pryč. Forman na-
skočil na kozlík, a co kamenitý 
úvoz dovolil, uháněl k Vimperku. 
Tam složil náklad a domů se pak 
vrátil raději oklikou přes Kláš-
terec. Dřív než do chalupy pak 
spěchal ke kapličce na návsi, aby 
poděkoval za záchranu. Když pak 
byla v Kájově pouť, zakoupil tam 
obrázek svatého Vendelína a po-
věsil jej se svolením faráře nale-
vo od vchodu. Od těch dob, když 
zase musel do Vimperka kolem 
toho zpropadeného místa, zašel 
nejdříve do kapličky a po něm to 
dělalo mnoho dalších. A pravdou 
je, že od těch dob, alespoň co se 
vypráví, byl u kamene čarodějnic 
klid.

píše Pulkrábek 
kreslí Petrmanová

Dům „Sv. Anna“ – Kaplířova ulice 

č. p. 168

Ještě při výstavě řemesel, ze-
mědělství a lesního hospodářství, 
která se uskutečnila ve Vimper-
ku v roce 1898, sloužilo volné 
prostranství naproti městskému 
parku u Volyňky jako jeden z vý-
stavních areálů. Netrvalo dlouho 
a prostor byl využit k rozšíření 
výrobního areálu firmy Johann 
Steinbrener, když v průběhu roku 
1899, tedy právě v době, kdy v ne-
dalekém parku byla dokončena 
budova dívčí měšťanské školy, 
bylo přikročeno ke stavbě objek-
tu nazvaného Sv. Anna. Stavební 
práce proběhly poměrně rychle 
a již v roce 1900 byla dvoupatrová 
stavba s neobarokní fasádou a so-
chou sv. Anny dokončena. V pří-
zemí vznikly nové fi remní výrob-
ní prostory, v patrech nad nimi 
(s charakteristickými dřevěnými 
pavlačemi) prostory obytné. Hned 
v roce 1905 zažil dům Sv. Anna 
velkou slávu, kdy ho rakousko-
-uherský císař František Josef I. při 
návštěvě města poctil svou návště-
vou. V přízemí byla přichystána na 
počest panovníka výstava kalendá-
řů, modlitebních knížek a dalších 
výrobků, kterými se fi rma Johann 
Steinbrener mohla pyšnit. Prů-
vodcem po výstavě byl císaři sám 
Johann Steinbrener. Objekt veřej-
ných lázní, původně vybudovaný 
jako součást domu Sv. Anny, byl 

ve 20. letech 20. století administra-
tivně oddělen a obdržel č. p. 266. 
V majetku firmy zůstal objekt 
Sv. Anny až do roku 1945, kdy 
14. června přešla celá fi rma pod 
národní správu. V poválečné době 
byl celý objekt využíván k různým 
účelům, mimo jiné jako výrobna 
lahůdek (maso bylo dodáváno pří-
mo z blízkých jatek) nebo jako pro-
dejna nábytku. Počátkem 90. let 
minulého století prošla celá stavba 
i její okolí zásadní změnou a v roce 
1994 byl slavnostně otevřen hotel 
sv. Anna – tento letopočet je dod-
nes vysázen na dlažbě chodníku 
před vchodem z Kaplířovy ulice. 
Druhá polovina 90. let znamenala 
pro hotel jistě dobou zajímavou, 
neboť ve městě byl tehdy akutní 
nedostatek ubytovacích kapacit 
a v době přestavby kina na Městské 
kulturní středisko byl zde jediný 
sál ve městě, byť s velmi zvláštní 
dispozicí – sloupy uprostřed sálu. 
Tuto dobu ale odvál čas, stejně jako 
jednotlivé zahraniční fi rmy, které 
hotel provozovaly. 

Budova hotelu má v součas-
né době některá okna v přízemí 
zatlučená a je již delší dobu uza-
vřena. Snad se někdy ještě dočká 
nějaké lepší budoucnosti. 

Roman Hajník
Fotografi e: archiv autora

Na pohlednici odeslané v roce 1902 zářila budova sv. Anny novotou.

Na výřezu z dobové pohlednice z roku 1899 je objekt sv. Anny ještě rozesta-
věný.

 HISTORIE VIMPERSKÝCH DOMŮ  POVĚST NA NEDĚLI
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příklady použití univerzálních tabulek 
pro krátká oznámení institucí, spolků
nebo jednotlivců

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

TALENT OKRESU

XIX. ČESKO-BAVORSKÉ 
EKOROZHOVORY

VIVAT FAMILIA 
Nný amatérskcv ý orchestr Vivat Familia je složen převážně 

ze žáků plzeňských hudebních škol. Výjimečný je tím, že v něm 

účinkují také jejich sourozenci, rodiče a dokonce i prarodiče. 

Většina jeho dětských členů má diplomy ze soutěží v sólové 

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

PhDr. LADISLAV ČEPIČKA:
KAPLÍŘOVÉ ZE SULEVIC

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

Vimperské noviny 11/201714 KULTURNÍ PŘEHLED 

1.11.  MěKS

15:00

V y h o d n o c e n í n e j ú s p ě š n ě j š í c h ž á k ů z a 
u p l y n u l ý v  s o u t ě ž í c h a  p ř e h l í d k á c h 
organizovaných MŠMT a dalšími pořadateli .  

so

Klaus Storm: Mistr Jan Hus – exkomunikovaný, zrazenýrjtr 
a  u c t í v a n ý , M g r. P a v e l H u b e n ý : K a m k r á č í N á r o d n í 
Šum a v a . O dp o l e dn e n á v š t ě v a Pam á t n í k u M . J . Hu s a 

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

10:00

so

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

so

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

 

REPORTÁŽ PŘÍMO Z PEKLA
Tradičná čertovská pohádka připravená divadelní souborem 

Bouček ve spolupráci s městským kulturním střediskem

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

26.11.

19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

st

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

25.11.

19:30

so

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda
II. díl z cyklu vimperské erbovní rody

Vstupné dobrovolné

 kavárna
Ve skále

KINO NA PERÓNĚ: 
VELKÁ CESTA 
Film zachycující část života Jaroslava Haška. 

vstup zdarma

železniční stanice

JANA DOLEŽALOVÁ: 
AFRICKÝ ŽIVOT 

 kavárna
Ve skále

legenda:
setkání, pietní akce, společenské akce
akce samosprávy

přednáška, beseda, školení,  

koncerty, hudební vystoupení

projekce fotografií, výstava, vernisáž,
přdnášky spojené s projekcí fotografií a filmů

populární události, výrazné akce měsíce, akce 
s přesahem do více témat (Majáles, Bitva, 
Šumava Litra, Silvestrovské jízdy...)

kino, projekce filmů a videí

cestopisné přednášky, akce spojené s
přírodou a její ochranou

divadlo, vystoupení, pohádka

 1 leden
2020

Nové poplatky 
za komuNálNí 
odpad

RozhovoR 
s davidem 
viNšem

6 23

Rozpočet 
pRo Rok 2020 
je schváleN

3

Nový rok je tu a s ním i nějaké změny 
ve vimperských novinách. každý měsíc 
se například budete moci dočíst, co se 
dělo v danou dobu ve vimperku za po-
sledních 30 let. výňatky z postřehů kro-
nikáře města najdete na straně 26.

Dotace na kulturní akce
upozorňujeme všechny, kteří mají 

v plánu žádat město o dotaci na kulturní 
akci, že od roku 2020 platí nová pravidla 
pro poskytování dotací na jednorázové 
kulturní akce. pravidla spolu s upravený-
mi formuláři žádosti i vyúčtování jsou ke 
stažení na stránkách města v sekci „měs-
to“ - „informace pro občany“ - „dotace 
poskytované městem“. uzávěrka prvního 
kola žádostí je už 31. ledna.

Zastupitelstvo města zasedne 
poprvé v tomto roce ve středu 29. ledna 
od 15:30 v sále měks.

Nejbližší uzávěrky VN
Únorové číslo: 17. 1.

Březnové číslo:  14. 2.

ilustrační foto: jan tláskal

Nový rok, nová kapitola
vážení spoluobčané, často se říká, že máme 

v knize osudu napsáno, co nás čeká a kudy se 
náš život bude ubírat. pokud bychom se takto 
dívali na náš život, tak se s koncem roku uza-
vřela další kapitola této knihy, ve které jsme 
hlavní postavou i hrdinou my sami. každý den 
jsou do ní zaznamenány naše osobní příběhy. 
Některé plné radosti, štěstí a  spokojenosti, 
některé plné smutku a  bolesti. snad každý 
chce, aby jeho příběh života byl naplněn lás-
kou, štěstím, radostí, spokojeností a úspěchy. 
aby dalšími postavami jeho knihy byli blíz-
cí a  přátelé, zkrátka lidé s  dobrým srdcem. 
avšak žádný příběh není jen o radosti a štěstí. 
i v pohádkách, které jsme jako děti milovali, 
se objevují zlí čarodějové, podvodníci, lháři 
a  darebáci. tam však vše dobře končí. Není 
tomu však v  knihách našeho osudu. záleží 
hodně na nás samých, jaký příběh svého živo-
ta si budeme psát. kolik radosti, spokojenosti 
a štěstí si svým přičiněním dopřejeme, ale také 
kolik si přichystáme nesnází a  utrpení svou 
lhostejností či pohodlností. pak ale přijdou 
okamžiky našeho života, kdy se ocitneme na 
špatném místě v nesprávnou dobu a život se 
nám během zlomku vteřiny převrátí. začíná 
se psát další příběh života, který jsme nechtě-

li a snad jsme si ho ani nedokázali představit 
a připustit. stane se něco, o čem jsme si my-
sleli, že se nás to netýká a  nikdy se nám to 
nemůže přihodit. to je však osud. musíme se 
nadechnout a jít dál. v životě platí, že nic není 
jen a pouze černobílé. každá věc a událost má 
svůj rub a líc, každá věc a událost více či méně 
potěší, obohatí a poučí, v každém případě nás 
posune dál. možná si řeknete, že jsou události, 
které přináší jen a jen bolest a utrpení. ano, 
jsou takové, ale při takovýchto událostech po-
známe nejvíce, kolik dobrých lidí kolem sebe 
máme, kolik je jich ochotno pro nás udělat to 
nejlepší, aby naše utrpení zmírnili. aby nám 
pomohli dál psát knihu života, v které se znovu 
objeví láska, spokojenost, radost i štěstí. a jak 
zní v jedné vánoční modlitbičce: „prosím vás, 
mějte se rádi, ničí nás nenávist. otočme se k ní 
zády, obraťme suchý list. člověk se narodil, aby 
tu s lidmi žil, v úžasu dítěte znova se najdete.“ 
prosím vás, mějme se rádi!

vážení spoluobčané, přejeme vám, aby váš 
životní příběh byl naplněn láskou, zdravím 
a spokojeností, a to nejen v roce 2020.

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

Vimperk

1995–2020
25 let Vimpersk ých noVin

Oprava kaple 14 svatých pomocníků v roce 
2001
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první ráno letošního roku na boubínské rozhledně. poznáte šumavské vrcholy – luzný, Roklan, poledník a javor? pokud ne, na boubíské rozhledně je nápověda.

tradiční vánoční koncert dechovky. silvestrovské jízdy vlaků na kubovu huť.

zš tGm uspořádala v prosinci pro děti mikuláše na ledě.

vimperské gymnastky – více na str. 27.

předvánoční vystoupení žáků zš smetanova.

o činnosti vimperských ochránců přírody se dočtete na str 21.

Foto na stránce autoři článků, B. kubálek a archiv vN.
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představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu
od 1. do 15. prosince měla široká veřejnost 

možnost vybrat projekty, které byly přihlášeny 
do nultého ročníku participativního rozpočtu. 
mezi vybraných 5 projektů s největším počtem 
hlasů rozdělíme částku 500 tisíc kč, ostatním 
navrhovatelům děkujeme. 

prostřednictvím mobilního Rozhlasu a tiš-
těných anket umístěných v turistickém infor-
mačním středisku se hlasování zúčastnilo 348 
respondentů, z  nichž ženy byly zastoupeny  
50 %, muži 43 % a 7 % své pohlaví nezadalo. 
zajímavě dopadlo hlasování podle věku zú-
častněných. Nejvíce hlasů bylo rozdáno oso-
bami ve věku od 31 do 45 let a mladistvími pod 
18 let. celých 177 respondentů se o paR dozvě-
dělo od přátel a známých, následovali čtenáři 

vimperských novin a facebookových stránek 
města. 70 % všech, kteří se hlasování zúčastnili, 
by přivítalo více podobných anket, kterými by 
mohli sdělit svůj názor na dění ve městě.

Návrhy č. 1–5 budou v roce 2020 realizová-
ny, ostatní mají možnost jejich navrhovatelé 
vylepšit a zkusit podat v příštím roce znovu. 

1. Revitalizace dětského hřiště na Boubské
2. první etapa obnovy pivovarských teras 

a úprava miniparku
3. lávka přes křesanovský potok
4. doplnění laviček na pěší trasy po městě
5. klidová a relaxační zóna v arboretu
výstavba volnočasové víceúčelové zóny 

s vodními prvky – celkem 33 (+57/-24)

Biosáčky na psí exkrementy – celkem mínus 
5 hlasů (+21/-26)

venkovní ping pong – celkem mínus 13 hla-
sů (+13/-26)

vybrané projekty budou ve spolupráci s je-
jich navrhovateli městem vimperk v roce 2020 
realizovány. 

chtěli bychom moc poděkovat samotným 
navrhovatelům za jejich aktivitu a snahu vy-
lepšit vimperk a  stejně tak si moc vážíme 
všech, kteří se o vimperský participativní roz-
počet zajímali a hlasováním ho podpořili. 

Za Zdravé město Vimperk 
Petr Samek

a Renata Lešková

Rozpočet je schválen. 
město plánuje investice za 170 milionů korun.

Na prosincovém jednání zastupitelstva byl 
schválen rozpočet města na rok 2020 ve výši 
403.884.200 kč. Rozpočet byl sestavený jako 
schodkový. z hlediska příjmů město získá cel-
kem 201.257.200 kč, schodek mezi příjmy a vý-
daji ve výši 202.627.000 kč je kryt zůstatkem 
finančních prostředků na účtu města a sjed-
naným nečerpaným úvěrem ve výši 60 mil. kč.

město ve své historii nikdy nemělo takto 
vysoký rozpočet, ale bylo by zavádějící pouze 
toto konstatovat a nevidět souvislosti a spo-
jení s  rozpočtem na léta budoucí. je tedy 
nutné se na rozpočet podívat podrobněji. do 
rozpočtu jsou zahrnuty dva úvěry, které byly 
schváleny v minulém volebním období v cel-
kové výši 180 mil. kč. Bylo by krásné mít tyto 
finanční prostředky k dispozici, ale jejich čer-
pání je závazkem na příštích deset let, během 
kterých je musí město splatit včetně úroků. tak 
jak se vyvíjí daňové příjmy od státu za několik 
posledních let a jak stoupají výdaje na běžný 
chod města, si můžeme dovolit čerpat úvěr ve 
výši 120 mil. kč, abychom měli prostředky na 
investice i splácení úvěru. takže výše rozpočtu, 
s kterou se bude hospodařit, je ve skutečnos-
ti 343.884.200 kč, nepředpokládáme čerpat 
60milionový úvěr. i tak se jedná o rozpočet na 
investice a opravy ve výši 170.925.000 kč, což 
je dosti velká částka.

a nyní krátce, do kterých oblastí jsou tyto 
peníze směřovány. Největší položku tvoří míst-
ní komunikace, jedná se o  částku 63 mil. kč 
a z toho je největší část plánována na rekon-
strukci ulice 1. máje. součástí této ulice budou 
rovněž podzemní sítě, jako je voda, kanalizace, 
plyn, veřejné osvětlení a dále zeleň. celková 
částka na opravu ulice od Fišerky po hotel 
zlatá hvězda je necelých 75 mil. kč včetně 
technických dozorů stavby. doufáme, že kraj-
ský úřad jihočeského kraje v řádném termínu 
rozhodne o odvolání proti stavebnímu povo-
lení na tuto ulici a my se budeme moci pustit 
po jaru do její rekonstrukce.

s rekonstrukcí ulice 1. máje souvisí i odka-
nalizování budovy zš tGm, neboť v současné 
době jsou splašky svedeny do pražské ulice. při 
změně trasování kanalizace a jejím zaústěním 

do ulice 1. máje bude provedeno i odvodnění 
školy z  důvodu velmi nevyhovujícího tech-
nického stavu podzemního podlaží budovy. 
kdo chodí na obědy do školní jídelny, tak mu 
je velmi dobře znám neutěšený stav podzem-
ních prostor. celková částka na tuto akci je  
12,5 mil. kč.

další významnou investicí v tomto roce je 
zahájení výstavby kanalizace z bývalých kasá-
ren u sloupů s napojením na centrální kana-
lizaci a čov ve městě. Na první etapu stavby 
je plánovaná částka ve výši 15 mil. kč. Rovněž 
tak bychom rádi zahájili přestavbu bývalého 
internátu lesnické školy na byty, akci plánuje-
me zahájit na podzim tohoto roku a dokon-
čit na jaře 2021. částka v rozpočtu pro tento 
rok je ve výši 15 mil. kč. pro zlepšení kvality 
bydlení bude dokončena výměna výtahů ve 
zbývajících domech, které vlastní město, a to 
v hodnotě 12 mil. kč.

z důvodu havarijního stavu oplocení hřbi-
tova jsme soutěžili tuto opravu již v loňském 

roce, abychom mohli dát do rozpočtu přesnou 
částku. celá oprava je rozdělena na dvě eta-
py. v tomto roce začne oprava hřbitovní zdi, 
která je do ulice Boženy Němcové, druhá část 
hřbitovní zdi v ulici Nad stadionem se opraví 
v roce 2021. cena celé zakázky je 4,2 mil. kč.

Nemalá částka ve výši 2,5 mil. kč je plánová-
na na projekty tak, abychom byli připraveni na 
zakázky, a zejména pak vhodné dotační tituly, 
které se střídavě objevují.

součástí rozpočtu jsou z hlediska objemu 
finančních prostředků také akce drobnějšího 
charakteru, např. na posílení vodního zdroje 
v křesanově, opravy kapliček na sklářích a na 
Brantlově dvoře, oprava městského opevnění 
apod.

první akcí plánovaných investic takříkajíc 
pod čarou je oprava části komunikace v ulici 
čelakovského, která se bude realizovat podle 
finančních možností města. v  tomto měsíci 
budeme vědět, jaký skutečný zůstatek zbu-
de na účtu z loňského roku, a podle toho se 
také budeme rozhodovat. Rozpočet je jedním 
z nejdůležitějších dokumentů města, a proto 
i v dalších vydáních vimperských novin bude-
me průběžně informovat o tom, jak se nám ho 
daří plnit. Jaroslava Martanová

V loňském roce se zrealizoval  mimo jiné kruhový objezd a sociální zařízení v ZŠ Smetanova.
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v roce 2019 město investovalo v různých oblastech
v  průběhu roku 2019 jsme vás průběžně 

informovali o investičním dění v našem měs-
tě. s  koncem roku se sluší shrnout, kde se 
investovalo a zlepšoval se komfort života ve 
vimperku.

Okružní křižovatka Fišerka
klíčová stavební akce roku 2019 a zároveň 

akce, která vyzkoušela po dobu 175 dní trpěli-
vost nás vimperáků i návštěvníků našeho měs-
ta. dnem 8. 4. 2019 byla předáním staveniště 
zahájena přestavba Fišerky včetně přilehlých 
ulic na okružní křižovatku a po šesti měsících 
k 1. 10. 2019 byla otevřena. díky výstavbě došlo 
i na úpravu dopravy, kterou vítají všichni řidiči 
i chodci. z kruhového objezdu je možné vyjet 
směrem na strakonice a do čerpací stanice vjet 
z odbočovacího pruhu. chodci nemusí složitě 
obcházet celou křižovatku, ale mohou bezpeč-
ně projít kolem dokola po nově vybudovaných 
chodnících. stavbu realizovalo město vimperk 
společně s  jihočeským krajem, protože ko-
munikace je v jeho vlastnictví, ostatní stavby 
jako chodníky, veřejné osvětlení, některé sítě 
a  část místních komunikací byly záležitostí 
města. zhotovitelem stavby byla společnost 
stRaBaG a. s. Náklady města činily 7,7 mil. kč. 
jak rychle probíhala tato stavba, je možné 
zhlédnout na časosběrném dokumentu, na 
který naleznete odkaz na webových stránkách 
města v sekci dění ve městě.

Přechod v Špidrově ulici, jeho nasvícení 
a nové veřejné osvětlení

přechod pro chodce v místě u servisu auto 
ševčík byl často předmětem dotazů a kritiky 
pro jeho špatnou viditelnost. jeho nové osvět-
lení a také zhotovení veřejného osvětlení po-
dél chodníku, který vede od přechodu dolů 
k železničnímu nádraží, výrazně zlepšilo bez-
pečnost a pocit chodců, zejména ve večerních 
hodinách. jde o frekventované místo, které je 
využíváno jak obyvateli homolky, tak zaměst-
nanci a zákazníky nedalekých firem a provozo-
ven. cena této stavební akce byla 420.000 kč 
a realizovala ji firma vkB stavby s. r. o. 

Rekonstrukce sociálních zařízení v  ZŠ 
Smetanova

v červnu započala poslední část rekonstruk-
ce sociálních zařízení zš vimperk, smetanova 
405, a to v pavilonu u12. v rámci této rekon-
strukce byly provedeny nové rozvody vody 
a kanalizace, přestavba sociálních zařízení do 
nových dispozic, Wc pro zdravotně postiže-
né, zázemí pro úklid a došlo k nové výmalbě 
chodeb pavilonu u12. Nad rámec původního 
projektu prošla rekonstrukcí také učebna škol-
ní kuchyňky. celkové náklady projektu činily 
3,7 mil. kč. Rekonstrukci provedla stavební 
společnost Gsi iNvest s. r. o.

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vim-
perk

začátkem července byla zahájena výmě-
na střešní krytiny nad nejvyšší částí budovy 
zš tGm vimperk čp. 268 v ulici 1. máje. akci 
s náklady ve výši 2,5 mil. kč dodavatelsky zajiš-
ťovala místní specializovaná firma stŘechy – 
záleský josef, s. r. o., která provedla výměnu 

dožilé azbestocementové krytiny, instalaci 
střešních výlezových okének a  veškerého 
střešního oplechování včetně nadřímsových 
okapových žlabů a okapových svodů, novou 
hydroizolaci střechy a laťování. dnes je na stře-
še aplikován střešní systém GeRaRd doplněný 
oplechováním a okapovým systémem od fir-
my pReFa. díky tomu, že byla pokládka nové 
střešní krytiny na střechu zš tGm prováděna 
certifikovanou firmou, byla městu vimperk ze 
strany výrobce této krytiny po předchozí kont-
role kvality provedení prací poskytnuta záruka 
na použitý materiál v délce trvání 50 let.

Oprava parkovací plochy za poliklinikou 
a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

opravy v obou lokalitách byly dlouhodo-
bě požadovány našimi občany. tato stavební 
akce byla zahájena koncem září. postupně 
došlo k  opravě parkovací plochy, výměně 
obrub a  betonových žlabů za poliklinikou. 
tuto kompletní opravu povrchů jistě ocení 
motorizovaní návštěvníci, ale i  chodci, kteří 
navštěvují zdravotní středisko. dále byla pro-
vedena rekonstrukce chodníku v pražské ulici 
od zaústění Žižkovy ulice k  restauraci ama 
v celkové délce zhruba 135 m. Nový chodník 
před budovou staré jitony nemohl být reali-
zován, protože by se jednalo o novou stavbu, 
která vyžaduje stavební povolení, a projekt na 
tento chodník není. stavební akce těchto dvou 
lokalit byla dokončena na počátku listopadu 
a realizovala ji firma stRaBaG a. s. s celkovými 
náklady 1,7 mil. kč.  

Parkoviště v ulici Podzámčí
v roce 2021 by měla být dokončena první 

etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského 
zámku. pro jeho návštěvníky, ale i  pro ná-
vštěvníky akcí v  letním divadle byla v druhé 
polovině září zahájena očekávaná stavební 
akce v ulici podzámčí. jedná se o vybudování 
dvaceti devíti kolmých parkovacích stání a jed-
noho podélného parkovacího stání pro osobní 
automobily. součástí budou i dvě parkovací 
místa pro osoby ztp. v  rámci stavby budou 
vybudovány i dva chodníky. jeden v blízkosti 
vstupu do areálu, který propojí blízké parko-
vací místo pro osoby ztp s  tímto vstupem, 
a druhý, který bude spojovat stávající pěší tra-
sy z centra města zámeckou alejí se zadním 
vstupem do kulturního areálu. součástí stavby 
bude také nové oplocení, veřejné osvětlení (již 
realizováno letos) a schodiště, které bude na-
vazovat na branku u zadního vstupu do areá-
lu. v neposlední řadě proběhne výsadba osmi 
stromů. cena díla je 3,26 mil. kč. stavba bude 
dokončena v roce 2020. mezní termín je, aby 
bylo vše dokončeno do oblíbeného majálesu, 
který proběhne v polovině května. zhotovite-
lem je společnost vkB stavby s. r. o. 

Zpevněné plochy pro separaci odpadů
koncem listopadu bylo dokončeno zpev-

nění ploch pro separaci odpadů, a  to v ulici 
k Rokli, na konci ulice v točně, a na starém síd-
lišti v ulici palackého pod pivnicí autoškola. 
zpevněním této plochy také došlo ke zlepšení 
bezpečnosti, protože se kontejnery nacháze-
ly v blízkosti přechodu pro chodce. poslední 

plocha byla v ulici 1. máje v prostorách vedle 
bývalé jitony. akci realizovala stavební firma 
huko s. r. o. s celkovými náklady 418.000 kč. 
výsledkem je zlepšení prostředí pro třídění 
odpadů a rozšíření ploch, aby mohly být umís-
těny kontejnery pro třídění dalších komodit.

Úprava bezejmenného potoka – rybáři
v  areálu vimperské organizace českého 

rybářského svazu byla v srpnu letošního roku 
vybudována nová přístupová lávka překlenu-
jící koryto bezejmenného potoka. tato lávka 
byla vybudována z důvodu potřeby zajištění 
přístupu k druhému břehu potoka pro účely 
zajišťování údržby tohoto břehu. panelová láv-
ka vyšla město na cca 120.000 kč a její realizaci 
provedla společnost vkB stavby s. r. o.

Instalace výtahu do čp. 6
od října 2018 do března 2019 byly realizo-

vány stavební práce spojené s instalací výtahu 
do objektu hlavní budovy městského úřadu 
vimperk ve steinbrenerově ulici a s tím i sou-
visející stavební úpravy. v rámci této akce byl 
nainstalován výtah, upraven vstup na podatel-
nu i do ostatních částí úřadu a byly provedeny 
dílčí stavební úpravy v  každém nadzemním 
podlaží. instalací výtahu se stala část hlavní 
budovy měÚ bezbariérovou a pozitivní změny 
doznalo i prostředí chodeb, zasedací místnosti 
a zázemí pro obřadní síň. celkové náklady na 
instalaci výtahu a provedení ostatních staveb-
ních úprav činily 5,3 mil. kč a práce zajišťovala 
strakonická stavební společnost pRima, a. s.

Výtahy v městských domech
ke konci minulého roku byla zrealizována 

výstavba dalších jedenácti výtahů v panelo-
vých domech, které jsou ve vlastnictví města, 
v hodnotě 12,1 mil. kč. poslední instalace výta-
hu proběhla před vánocemi, a to v mírové ulici 
čp. 426. celkově je zrekonstruováno 15 výtahů. 
výtahy byly zrekonstruovány v domech v ulici 
čelakovského, k. Weise a části mírová. v roce 
2020 bude následně rekonstruováno dalších 
12 výtahů. 

Oprava fasády vnějších stěn dvorního 
traktu domu čp. 8, náměstí Svobody 

v  rámci i. etapy obnovy vnějších stěn 
dvorního traktu objektu čp. 8 staré radnice 
se dočkal opravy východní štít a jižně orien-
tovaná stěna objektu. akce představovala 
zejména sejmutí nesoudržných částí fasády, 
aplikaci sanační omítky v soklových partiích, 
opravu a doplnění omítek, výměnu oplecho-
vání říms a okenních parapetů a opravu ná-
těrů kovových okenních mříží a vnějších částí 
rámů a okenních křídel. práce v hodnotě cca 
872.000 kč realizovala firma pavla tisoně z pra-
chatic.

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce 
Páně ve Vimperku 

obnova interiéru byla zahájena koncem 
května a  spočívala zejména v  opravě soklo-
vých částí vnitřních omítek, obnově nátěrů 
vnitřních dveří, dřevěné podlahy na kruchtě 
a  v  sakristii, nové výmalbě kaple a  očištění 
kamenné dlažby. Realizaci prací v  hodnotě 

4  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  Zprávy Z města • 1/2020

422.000 kč zajišťovala stavební firma saBBia, 
s. r. o. akce představovala poslední etapu cel-
kové obnovy kaple, jež byla zahájena v roce 
2011 obnovou vybrané části vitrážových oken. 
celkové náklady na obnovu kaple představují 
za oněch osm let takřka 2,4 mil. kč, přičemž 
významný podíl zde činí získané dotace v sou-
hrnné výši cca 1,16 mil. kč.

Oprava městského opevnění
i  v  roce 2019 pokračovala oprava měst-

ských hradeb. každým rokem město připraví 
nezbytné podklady pro jejich opravu. jedná 
se o část městského opevnění, které se táhne 
nad řadou domů v pivovarské ulici. letos se 
podařilo opravit dalších 22 m hradeb. jednalo 
se o odstranění břečťanu z konstrukce zdiva, 
zejména pak důkladnou likvidaci jeho kořeno-
vého systému, odstranění nesoudržného poji-
va, doplnění zdiva kamenem a doplnění pojiva 
mezi kameny. Nakonec bylo zdivo, z kterého 
vystupují viditelné plochy vyčnívajících či ne-
rovných kamenů, omítnuto zahozením spár.
oprava vyšla na 198.000 kč.

Kostel sv. Bartoloměje
Na urnovém háji v kostele sv. Bartolomě-

je bylo opraveno sanktuárium, tj. kamenný 
výklenek ve zdi presbytáře. kostel sv. Barto-
loměje je nejstarší sakrální stavbou v našem 
městě, a proto také z tohoto důvodu musela 
být oprava prováděna odborníkem mga. ja-
nem koreckým ve spolupráci s Národním pa-
mátkovým ústavem. Byly obnoveny kamenné 
součásti sanktuária a vyrobena replika původ-
ní kovové mříže (dvířek). celá oprava vyšla na 
necelých 98.000 kč.

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)
v červnu byly zahájeny práce spojené s re-

alizací i. etapy obnovy kaple na sklářích. tuto 
stavební zakázku realizovala stavební firma 
tvinvest s. r. o. z vlachova Březí. akce přesta-
vovala provedení odstranění nesoudržných 
či zavlhlých částí fasády i  vnitřních omítek, 
vybourání betonové podlahy, opravu nátěrů 
oken a dřevěného podhledu stropu, výměnu 
vstupních dveří a dvířek do půdního prostoru, 
aplikaci sanačních (trasových) omítek v soklo-
vých partiích interiéru, statické zajištění trhlin 
ve zdivu, vybudování odvlhčovacího systému 
uvnitř i  vně objektu, položení nové skladby 
podlahy s keramickou dlažbou a novou výmal-
bu kaple. Na tuto etapu by měla v roce 2020 
navazovat ii. etapa, v rámci níž bude prove-
dena výměna střešní krytiny a  nová fasáda. 
začátkem srpna byla stavba předána. celková 
cena díla činila 585.000 kč. Nad rámec této 
akce byla kaple vybavena dvěma novými la-
vicemi a novou podestou k oltáři.

Autobusová zastávka Luční
o  nové autobusové zastávce luční bylo 

hodně napsáno i diskutováno. tato investice 
byla odsouhlasena zastupiteli v roce 2018 na 
březnovém jednání a podařilo se ji zrealizovat 
v roce 2019. samotná stavba si vynutila přelož-
ku kabelů v hodnotě necelých 90.000 kč a za-
stávka byla vybudována za 656.000 kč. mnozí 
psali o tom, že je to drahé a zbytečné, neboť 
v blízkosti jsou dvě další autobusové zastáv-
ky. luční zastávka je vzdálená od zastávky nad 
školou 290 m a od zastávky na kopci 395 m. 

věříme, že od července, kdy byla zařazena 
do jízdního řádu, plně slouží všem ke spoko-
jenosti. zhotovitelem stavby byla společnost 
stRaBaG a. s. příští rok plánujeme zastávku 
vybavit přístřeškem. 

Dům čp. 180 (mateřská škola), ul. 1. máje, 
Vimperk – oprava terasy

záměrem opravy bylo provést opatření eli-
minující riziko zatékání do spodních konstruk-
cí, provést výměnu dlažby na terase a opravit 
omítky poprsního zdiva terasy. terase byl na-
vrácen vzhled odpovídající době vzniku celé 
budovy. dlažba je vyvedena v šachovnicovém 
uspořádání bílých a černých dlaždic s vytaže-
ním tohoto obkladu na plnou výšku poprsního 
zdiva (obezdívky) terasy. tento stav odpovídá 
dochované dokumentaci budovy, která byla 
v r. 1905 postavena podle návrhu uznávaného 
architekta akad. prof. leopolda Bauera a kte-
rá je vysoce ceněným objektem secesní archi-
tektury. Neopomenutelným prvkem projektu 
stavby byla výměna stávajících novodobě ře-
šených dveří na terasu za dveře odpovídající 
svým provedením dveřím z doby vzniku bu-
dovy. dodavatelem stavby za 310.000 kč byla 
společnost Gsi iNvest s. r. o.

Objekt zázemí s úložnými boxy na Vod-
níku

v prosinci roku 2018 započala v areálu vod-
ník stavba nového objektu zázemí. v  rámci 
této stavby byl vybudován přístřešek, který 
slouží jako převlékárna a  obsahuje i  boxy 
k  bezpečnému uložení osobních věcí ná-
vštěvníků areálu. doprovodným aspektem 
této stavby se stala úprava okolí zmíněného 
objektu a oprava oplocení areálu vodník. cel-
kové náklady projektu činily 360.000 kč. tuto 
stavbu pro město vimperk prováděla společ-
nost městské služby vimperk, s. r. o. 

Teplovodní přípojky Klostermannova 
čp. 368, 369

Na přelomu letošního léta a podzimu pro-
běhla realizace teplovodní přípojky pro obyt-
né domy čp. 368 a 369 na vimperském starém 
sídlišti. zakázku zajišťovala stavební firma Re-

koN iNsta, spol. s r. o. a představovala práce 
a  dodávky v  celkové hodnotě 1.145.000 kč. 
Novou teplovodní přípojkou jsou dnes oba 
zmíněné bytové domy napojeny na centrální 
kotelnu, a je tedy otevřen prostor pro realizaci 
dalších kroků ze strany správce centrální kotel-
ny i majitelů domů, na základě kterých budou 
moci vlastníci jednotlivých bytových jednotek 
začít využívat komfortu a pohodlí, jež dálkové 
vytápění svým uživatelům bezesporu posky-
tuje.

další akcí, která byla realizována, je zjed-
nosměrnění části sídliště v ulici SNP a Mí-
rová, díky čemuž se podařilo  zlegalizovat 
parkovací stání podél chodníků, neboť šířka 
komunikace pro obousměrný provoz tomu 
neodpovídala. po zimě proběhla oprava kol-
mých parkovacích stání v  ulici SNP – cca  
270 m2, kdy parkoviště bylo ve špatném tech-
nickém stavu a  najíždění na vysoké obruby 
bylo problematické. důležitá byla také domlu-
va na zřízení věcného břemena na veřejném 
osvětlení v ulici nad mateřskou školou Mí-
rová na sídlišti, díky čemuž se po letech tato 
ulice rozsvítila. 

Na vodníku proběhla rekonstrukce vni-
troareálových rozvodů vody k  chatkám. 
akci realizovaly městské služby vimperk za 
393.000 kč. tato společnost, která spravuje 
sportoviště města, vybudovala toalety v are-
álu letních sportů u bývalého házenkářského 
hřiště. 

za zmínku stojí také budování základní-
ho technického vybavení v  ulici Brantlo-
va, které je financováno na základě smlouvy 
o společné investici mezi městem a stavební-
kem. Realizuje ji společnost kviNt vlachovo 
Březí spol. s r. o. a cena je 1,1 mil. kč. díky této 
investici se otevírají možnosti pro navazující 
výstavbu rodinných domů.

o investičních plánech v roce 2020 budeme 
informovat po lednovém zastupitelstvu města 
a v průběhu celého roku.

přejeme všem úspěšný a  pohodový rok 
2020 a hlavně pevné zdraví. 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl,  
Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek
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místní poplatek z pobytu
zastupitelstvo města vimperk schválilo 

obecně závaznou vyhlášku města vimperk  
č. 5/2019, o místních poplatcích, kterou s účin-
ností od 1. 1. 2020 zavádí místní poplatek z po-
bytu.

tento poplatek nahrazuje poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a  poplatek 
z ubytovací kapacity. U poplatku z pobytu 
se nerozlišuje účel pobytu a ani účel uží-
vání nemovitosti, ve které je pobyt usku-
tečňován.

předmětem poplatku je úplatný pobyt 
na území města vimperk trvající nejvýše 

60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jed-
notlivého poskytovatele pobytu.

poplatníkem poplatku je osoba, která ve 
městě vimperk není přihlášená. plátcem po-
platku je poskytovatel úplatného pobytu, 
který je povinen vybrat poplatek od poplat-
níka a odvést správci poplatku nejpozději do  
15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a kaž- 
dý i započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku.

plátce je povinen podat správci poplatku 
ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení 

činnosti spočívající v poskytování úplatného 
pobytu, ve stejné lhůtě také ohlásí ukončení 
činnosti. osoba, která je plátcem poplatku 
z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala 
úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za 
úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost 
do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

další informace k  poplatku jsou uvedeny 
v  obecně závazné vyhlášce zveřejněné na 
stránkách města vimperk (www.vimperk.cz).

Zdeňka Filipová
finanční odbor

Telefon 388 402 219

Poplatek za komunální odpad 
pro rok 2020 byla stanovena sazba místního 

poplatku za provoz systému sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 636 Kč na osobu. 

poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v  obci trvalý pobyt, cizinci s  trvalým či pře-
chodným pobytem a  také vlastníci staveb 
určených k  individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není k trvalému 
pobytu hlášena žádná osoba. 

poplatek je splatný jednorázově, nejpozději 
do 31. 3. 2020. při odvodu poplatku společ-
ným zástupcem za domácnost lze poplatek za-
platit ve dvou stejných splátkách v termínech 
do 31. 3. 2020 a 31. 8. 2020, pokud činí část-
ka společně odváděného poplatku 2.544 kč 
a více. 

poplatek lze uhradit hotově či platební kar-
tou na finančním odboru měÚ vimperk, pře-
vodem na účet číslo 19-722281/0100 nebo 

poštovní poukázkou, kterou vám na vyžádá-
ní zašleme. při úhradě převodem na účet je 
nutno uvést variabilní symbol – desetimístné 
číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je 
neměnné a bez jeho uvedení je obtížné plat-
bu správně identifikovat. pokud jej neznáte 
z  předchozích let, kontaktujte mne na níže 
uvedeném telefonním čísle či e-mailové adre-
se jitka.boskova@mesto.vimperk.cz. 

veškeré další informace na tel. čísle 
388 402 237. 

 Jitka Bošková 
finanční odbor

Proč navyšujeme poplatek za odpady?
usnesením zastupitelstva byl stanoven po-

platek za odpady pro rok 2020 ve výši 636 kč. 
ke zdražení odpadů dochází po 11 letech, kdy 
poplatek činil 492 kč. dříve než se začnu za-
bývat důvody, proč došlo ke zdražení, popíšu 
krátce službu, která je za tuto částku po celý 
rok poskytována. v podstatě se dá říct, že ke 
každému domu zajede 1x týdně nákladní auto 
s  tříčlennou posádkou a naloží a odveze od 
domu námi vytvořený směsný komunální od-
pad. dále 2x až 3x týdně přijede k domu nebo 
do jeho těsné blízkosti opět nákladní auto 
a  odveze nám plasty, papír, sklo, bioodpad 
a někde i kovy. máme k dispozici sběrný dvůr, 
kam můžeme bezplatně odložit nebezpečné 
odpady, starý nábytek, elektrospotřebiče, pro-
stě vše, co se nám již nehodí – i tento odpad 
musíme ze sběrného dvora odvézt a předat 
k likvidaci, musíme zaplatit obsluhu sběrného 
dvora. kdo si někdy zkusil objednat a zaplatit 
dopravu nákladním autem, tak jistě pochopí, 
že výše uvedené služby něco stojí. 

Nyní již k důvodům zdražení. samozřejmě 
tak jako u všech služeb docházelo k postup-
nému nárůstu cen, ať už to bylo skládkovné, 
doprava, cena za předání nebezpečných od-

padů, poslední dobou klesal příjem za třídě-
ný odpad, a naopak se objevila platba za jeho 
předání. tento nárůst cen nebyl během těch 
let nijak razantní (pohyboval se zhruba v rám-
ci inflace) a  společně s  městskými službami 
vimperk se nám tento nárůst dařilo elimino-
vat využitím dotací na nákup vozidel a realiza-
cí různých projektů, například se společností 
eko-kom. výsledkem bylo, že do roku 2016 
byly příjmy za odpady mírně vyšší než náklady. 
v roce 2016 se tento trend začal obracet a měs-
to se poprvé dostalo do mínusu 269.000 kč. 
vzhledem k předchozím příjmům to ale nebyl 
problém. tento trend ale pochopitelně po-
kračoval a v roce 2018 tento schodek činil již 
750.000 kč. proč nedošlo již dříve k navýšení 
poplatků než v roce 2020, bylo věcí politické-
ho rozhodnutí. pro rok 2020 stáli zastupitelé 
před rozhodnutím, zda i nadále bude město 
odpady dotovat, a to ve značné výši, protože 
se dá předpokládat, že schodek pro rok 2019 
bude opět o  něco vyšší a  v  dalších letech 
i vzhledem k dalším okolnostem a ve vztahu 
k připravované legislativě bude tento nárůst 
ještě razantnější, anebo uchopit svoz odpadů 
jako každou jinou službu (platba za elektřinu, 

vodu…) a odpady výrazně nedotovat a ušet-
řené peníze použít na rozvoj města v  jiných 
oblastech. zastupitelé se dle mého názoru roz-
hodli správně, a přestože zvyšující se platba 
za odpady je jistě nepříjemná, není v porov-
nání s dalšími položkami rodinných rozpočtů 
likvidační (měsíční platba za osobu je 53 kč). 
vzhledem k tomu, že poplatek za odpady se 
vypočítává dle nákladů roku 2018, tak zcela jis-
tě nepokryje náklady na odpady v roce 2020 
a město bude muset částečně odpady dotovat 
i v roce 2020.

Nyní malá poznámka: náklady města na 
svoz a odstranění jedné tuny směsného komu-
nálního odpadu v roce 2018 činily 1.519 kč. Ná-
klady města na předání jedné tuny tříděného 
odpadu činily 743 kč. Náklady na zpracování 
jedné tuny bioodpadu činily 667 kč. myslím, že 
je zřejmé, zda se vyplatí třídit. 

Na závěr mi dovolte popřát vám v novém 
roce hodně zdraví. vím, že to po předchozích 
slovech zní poněkud nepatřičně, ale věřte, že 
platba za odpady není v  našich životech to 
zásadní, ale zdraví, spokojenost a příležitost 
pobýt se svými blízkými je nesrovnatelně dů-
ležitější a nenechte si to zkazit ani přečtením 
tohoto článku.

Josef Kotál
odbor ŽP

tajné přání splněno 
návštěvníci vánočního trhu podpořili zakoupením hrnku aktivizační dílnu nemocnice vimperk

v  létě letošního roku se referenti odboru 
škcR dohodli se sociálně terapeutickou díl-
nou slunečnice na výrobě ručně vyráběných 
vánočních hrnků. prostřednictvím prodejců 
občerstvení bylo možné tento hrnek včetně 

teplého nápoje zakoupit na vánočních trzích 
a živém betlému. díky návštěvníkům akcí bylo 
vybráno 6.000 kč. za tuto částku byla zakou-
pena pečicí trouba, která opět o  něco více 
obohatí již nyní pestrou nabídku aktivizační 

dílny Nemocnice vimperk. velké díky patří 
jak těm, kteří si hrnek zakoupili, tak slunečni-
ci vimperk, která hrneček na podporu aktivit 
aktivizační dílny Nemocnice vimperk vyrobila. 
 Renata Lešková
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místní poplatek ze psů – změny od 1. 1. 2020 
Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická 

nebo právnická osoba, která je držitelem 
psa a je přihlášená nebo má sídlo na území 
města. 

poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
držitel psa je povinen ohlásit na finančním od-
boru ve lhůtě do 15 dnů vznik, zánik poplatko-
vé povinnosti a jakékoli změny v ohlášených 
skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, 
změnu adresy…). v  případě, že nedojde ke 
splnění ohlašovací povinnosti, může správce 
daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti 
nepeněžité povahy.

od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, kte-

rá je považována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upravujícího so-
ciální služby, osoba, která je držitelem průka-
zu ZTP nebo ztp/p, jakož i osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata nebo oso-
ba, které stanoví povinnost držení a používá-
ní psa zvláštní právní předpis. Údaj rozhodný 
pro osvobození je poplatník povinen ohlásit 
ve lhůtě nejpozději do konce příslušného ka-
lendářního roku, jinak nárok na osvobození 
zaniká.

Nové sazby poplatku jsou stanoveny 
obecně závaznou vyhláškou města vimperk 
č.  5/2019, o  místních poplatcích (www.vim-

perk.cz), a to takto: za prvního psa v rodin-
ných domech 300 Kč, v ostatních domech 
800 Kč, v osadách 100 Kč.

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 
65 let nebo poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
nebo poživatel sirotčího důchodu, je sta-
novena sazba za prvního psa v  rodinných 
domech 150 Kč, v ostatních domech 200 Kč 
a v osadách 50 Kč. 

za druhého a každého dalšího psa se sazba 
poplatku navyšuje o 50 %.

poplatek je splatný do 31. března kalen-
dářního roku a lze jej zaplatit v hotovosti na 
finančním odboru městského úřadu vimperk, 
bankovním převodem na účet města číslo 
19722281/0100 – zde nezapomenout uvést 
variabilní symbol, popř. poštovní poukázkou. 

Zdeňka Filipová, 
finanční odbor

Telefon 388 402 219

práce na strategii pro vimperk pokračují
město vimperk od října minulého roku při-

pravuje nový strategický plán. v těchto dnech 
je dokončována analytická část, ve které je 
komplexně zhodnocena situace ve městě, po-
psán stav a vývoj jednotlivých oblastí života 
ve vimperku a osadách. Nabízí se proto malé 
ohlédnutí za tím, co již proběhlo a co se chystá.

od začátku příprav strategie se schází pra-
covní skupina složená ze zástupců vedení 
města, zaměstnanců úřadu a zástupců organi-
zací města. její členové shromažďují potřebná 
data pro analýzy a pod metodickým vedením 
zpracovatele připravují analytickou část stra-
tegického plánu. součástí analytické části 
budou taktéž výsledky zapojení veřejnosti do 
plánování. výstupy z participace doplňují ob-
jektivní analýzy o hodnocení stavu vimperka 
jeho obyvateli a vytváří celistvý obraz o městě 
a osadách.

první příležitost k  zapojení do přípravy 
strategie měli obyvatelé vimperka a osad ve 
čtvrtek 28.  listopadu 2019. ačkoliv se v  zš 
smetanova sešla necelá třicítka účastníků, 
podařilo se nashromáždit více než dvě stovky 
podnětů. obyvatelé diskutovali nad mapou 
o hodnotách města, jeho problémech a příle-
žitostech pro další rozvoj. příchozí vyzdviho-
vali například historické dědictví vimperka, 
blízkost přírody, ale i možnosti volnočasového 
vyžití ve městě a jeho okolí. jako problematic-
ké vnímají nevyužité areály v centru města či 
dopravu na i/4. 

Do 3. ledna 2019 mohli obyvatelé vyplnit 
dotazník. jeho výsledky podobně jako v pří-

padě diskuse nad mapou doplní analytickou 
část o hodnocení situace ve městě přímo jeho 
obyvateli. kromě hodnot a problémů byli re-
spondenti tázáni na priority rozvoje. podněty 
z této části mají přesah do návrhové části stra-
tegie, která bude cílit na rozvojové potenciály 
města. dotazníkové šetření bude v nejbližších 
dnech zpracováno a s  jeho výsledky vás se-
známíme.

jak bude příprava strategie pokračovat 
v roce 2020? po dokončení všech rozborů bude 
zveřejněna analytická část na webových strán-
kách města. po dobu 3 týdnů bude dokument 
otevřený komentářům veřejnosti. o průběhu 

konzultace budeme podrobněji informovat. 
mezitím však budou dále pokračovat práce na 
strategii. pracovní skupina společně definuje 
východiska pro návrhovou část a začne s pří-
pravou návrhové části. Návrh formuluje strate-
gickou vizi (žádoucí budoucí stav), strategické 
cíle pro vymezené oblasti rozvoje a dále jed-
notlivá opatření. obyvatelé města budou mít 
příležitost zapojit se i v dalších fázích přípravy 
strategického plánu. o  všem budeme infor-
movat jak na stránkách vimperských novin, 
tak na webu města.

děkujeme všem, kteří mají zájem o budouc-
nost vimperka a zapojili se do přípravy strate-
gického plánu v minulém roce.

odbor rozvoje
Městský úřad Vimperk

vEŘEJná VÝZVA
město vimperk, se sídlem vimperk, 

steinbrenerova 6/2, psč 385  17, ičo 
00250805 vyhlašuje veřejnou výzvu na 
místo vedoucího referenta informačního 
centra ve vimperku.

Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 2. 
2020 na dobu neurčitou s  3měsíční zku-
šební dobou 

Informační náplň práce: redakční (edi-
torská) činnost, komunikace s  vedením 
mÚ, odbory a městskými organizacemi při 

vyřizování podnětů od občanů, zajišťová-
ní mediálního plánu, účast na veletrzích 
cestovního ruchu, spolupráce s odborem 
na tvorbě informačních materiálů, zajišťo-
vání publicity významných společenských 
akcí, komunikace směrem k  obyvatelům 
vimperka a  okolí a  návštěvníkům vim-
perka prostřednictvím aplikací, zajištění 
provozu tis

Více informací na internetových 
stránkách www.vimperk.cz 
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Zprávy z Rady

Rada města 25. 11. 2019
•	 schvaluje podání žádosti o poskytnutí pod-
pory na dofinancování projektu „Územní stu-
die krajiny správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností vimperk“ v rámci Národního 
programu Životní prostředí.
•	 souhlasí s  předloženým návrhem finanč-
ních odměn pro ředitele základních a mateř-
ských škol, jejichž zřizovatelem je město vim-
perk, a ukládá odboru školství, kultury a ces-
tovního ruchu provést patřičné úřední úkony. 
•	 jmenuje ing.  martinu křížovou vedoucí 
odboru školství, kultury a  cestovního ruchu 
s platností od 1. 1. 2020 na dobu určitou, zá-
stup za pracovní neschopnost, mateřskou, ro-
dičovskou dovolenou a výkon veřejné funkce, 
se zkušební dobou 6 měsíců a pověřuje tajem-
níka měÚ vydáním a podpisem jmenovacího 
dekretu.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
Radě rodičů při všeobecném a  sportovním 
gymnáziu vimperk na částečnou úhradu ná-
kladů spojených s organizací maturitního ple-
su třídy 8. G pro školní rok 2019/2020, který se 
bude konat dne 29. 11. 2019 v kd cihelna ve 
vimperku. 
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo, jejímž předmětem jsou stavební prá-
ce na akci „vimperk – rekonstrukce chodníku 
v ul. pražská a parkoviště u polikliniky“ mezi 
městem vimperk a společností stRaBaG a. s. 
•	 rozhodla zahájit zjednodušené podlimitní 
řízení veřejné zakázky na stavební práce na 
akci „vimperk, ulice čelakovského – rekon-
strukce místních komunikací“. 

 
Rada města 18. 11. 2019
•	 souhlasí s cenami za svoz a odstraňování 
odpadu podobného komunálnímu na rok 
2020 pro právnické osoby a  fyzické osoby 
oprávněné k podnikání dle předloženého ná-
vrhu. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění péče 

o nalezené a opuštěné kočky na území měs-
ta vimperk a jeho osad mezi poskytovatelem 
šance pro kočku z. s., se sídlem spolku pražská 
121, klatovy a sídlem útulku hrádecká 493, su-
šice a objednatelem městem vimperk.
•	 rozhodla pronajmout prostory sloužící 
k podnikání v čp. 3 v ulici 1. máje ve vimperku 
zuzaně Růžičkové, Buk čp. 33 za účelem ob-
chodu s  textilem a  obuví. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční 
výpovědní lhůtou s platností od 1. 12. 2019. 
provoz bude zahájen nejpozději od 1. 3. 2020.
•	 rozhodla, že město vimperk souhlasí s tím, 
aby společnost městské služby vimperk,  
s. r. o. uzavřela obchod – pořízení investi-
ce traktoru New holland t7.165  s  v  ceně 
2.065.000 kč v roce 2019 prostřednictvím zá-
kaznického úvěru s  akontací 20 % a  měsíční 
splátkou 38.221 kč. tímto se mění usnesení 
Rm č. 912 ze dne 7. 10. 2019. 

Rada města 2. 12. 2019
•	 dává souhlas základní škole t. G. masaryka 
vimperk, 1. máje 268, okres prachatice k opra-
vě hromosvodu na budově základní školy 
v ul. 1. máje 268 v hodnotě 115.000 kč z fondu  
investic příspěvkové organizace.
•	 na základě předloženého protokolu o hod-
nocení nabídek a posouzení podmínek účasti 
v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „zš 
tGm vimperk – odvodnění a  rekonstrukce 
kanalizace“ rozhodla vybrat dodavatele spo-
lečnost stRaBaG a. s., kačírkova 982/4, 158 00 
praha 5 – jinonice, která podala nejvýhodnější 
nabídku.
•	 souhlasí s vyplacením odměny tomáši jiřič-
kovi, řediteli městského kulturního střediska 
vimperk, dle předloženého návrhu. odměna 
bude vyplacena z finančních prostředků pří-
spěvkové organizace městského kulturního 
střediska vimperk.
•	 schvaluje podání žádosti o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu odboru umění, literatury 

a  knihoven ministerstva kultury na projekt 
„obnova technického vybavení knihovny 
a  rozšíření jejích služeb“ v  rámci programu 
veřejné informační služby knihoven pro rok 
2020.

Rada města  9. 12. 2019
•	 rozhodla pořádat novoroční ohňostroj v za-
jištění společnosti mošna josef – marketingpy-
ro dne 1. 1. 2020 na pozemcích města vimperk.
•	 schvaluje „zásady pro stanovení platové-
ho tarifu, výše příplatku za vedení, osobního 
příplatku, zvláštního příplatku, specializační-
ho příplatku a poskytování odměn ředitelům 
škol, které zřizuje město vimperk”. 
•	 souhlasí s cenami za svoz a odstraňování 
odpadu podobného komunálnímu na rok 
2020 pro právnické osoby a  fyzické osoby 
oprávněné k podnikání – svoz 1x za 14 dní (26 
vývozů/rok) a 12 vývozů za rok dle předlože-
ného návrhu. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební 
zakázku „dům č. p. 180, ul. 1. máje, vimperk – 
renovace vrat a  výměna dveří na zahradu“ 
s panem miloslavem Bendou, Budilov. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo pro realiza-
ci stavební zakázky „obnova městského opev-
nění na p. č. 413/5 v k. ú. vimperk“ se společ-
ností tvinvest s. r. o., vlachovo Březí.
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvu, jejímž 
předmětem je přijetí nefinančního daru ve for-
mě sady zimních pneumatik v rámci projektu 
„taXík maXík“ mezi Nadací charty 77 a měs-
tem vimperk .
•	 souhlasí s  podporou a  pořádáním běhu 
vltava Run – štafetového běžeckého závodu 
týmů ve dnech 8. 5. a 9. 5. 2020 v úseku zadov – 
lipka – kubova huť. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.500 kč 
osadnímu výboru hrabice, cejsice, křesanov 
a modlenice na úhradu nákladů při pořádání 
mikulášské nadílky a  rozsvícení vánočního 
stromu, která se konala 7. 12. 2019 v hrabicích.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

Taxík maxík
město vimperk zahajuje od 2. 1. 2020 pře-

pravní službu taxík maxík určenou pro seniory 
starší 65 let a osoby se zdravotním postižením 
(držitelé průkazu ztp či ztp/p starší 35 let) za 
sociálními či zdravotními účely.

služba je určena pro území města vimperk 
a jeho osady. 

službu můžete objednávat 48 hodin před 
plánovaným termínem jízdy na dispečinku 
zřízeném na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, a  to každý pracovní den v  časech od 
7:00 do 11:30 hodin.

Dispečink: 773 754 800
Řidič Taxíku Maxíku: 773 754 801
taxikmaxik@mesto.vimperk.cz
přepravní služba taxík maxík bude realizo-

vána v souladu s objednávkami klientů každý 
pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hod.

délka jedné jízdy v  případě přepravy po 
území města vimperk nepřesáhne 20 minut, 
a to včetně případné čekací doby.

cena přepravní služby taxík maxík je sta-
novena v jednotné výši, a to 40 kč za 1 jízdu 
(včetně případné čekací doby) a osobu.

v případě použití vozidla z jednoho místa 

do téhož cíle více osobami (mimo 
doprovod) je cena služby: pro  
2 osoby – 30 kč za jízdu a osobu, pro 
3 osoby – 20 kč za jízdu a osobu.

tato cena, která je konečná, bude 
řidiči uhrazena v  hotovosti při ná-
stupu do automobilu. pokud bude 
klienta doprovázet další osoba jako 
doprovod, bude tato doprovázející 
osoba přepravena zdarma.

Řidič automobilu při nástupu kli-
enta ověří, že klient splňuje podmín-
ky pro přepravu v  rámci přepravní 
služby taxík maxík, tzn. že má trvalé 
bydliště na území města nebo jeho 

osad a zároveň že je starší 65 let nebo je dr-
žitelem průkazu ztp či ztp/p starším 35 let.

více informací najdete na webových strán-
kách města vimperk v sekci taxík maxík – pře-
pravní podmínky.

 Jana Korbelová
vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví
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Zimní údržba
zimní údržba je definována jako zmírňová-

ní závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací, které jsou způsobeny zimními 
povětrnostními vlivy a  jejich důsledky. zim-
ní údržba je zajišťována vždy s přihlédnutím 
ke společenským potřebám na straně jedné 
a ekonomickým možnostem vlastníka komu-
nikací na straně druhé.

vzhledem k tomu, že společenské potřeby 
občanů jsou většinou vždy vyšší než ekono-
mické možnosti vlastníka, je zpracován plán, 
který specifikuje činnosti vlastníka v souladu 
s obecně závaznými předpisy a je základním 
dokumentem pro provádění prací spojených 
se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti na místních komunikacích na území měs-
ta vimperka.

v  zimním období není možné závady ve 
sjízdnosti a schůdnosti zcela odstranit, nýbrž 
pouze je zmírňovat. Rovněž je nelze zmírnit 
ihned na celém území města a plán stanovuje 
priority z hlediska místního (jednotlivé ulice, 
popř. chodníky) a z hlediska časového (lhůty 
pro zmírňování). tyto priority vyplývají z růz-
né dopravní důležitosti komunikací a z tech-
nických a ekonomických možností vlastníka 
místních komunikací.

abeceda základních pojmů, které se použí-
vají v souvislosti se zimní údržbou:

Obecně závazný předpis
zákon č. 13/97 sb., o pozemních komunika-

cích, v platném znění
vyhláška č. 104/97 sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích
Vlastník místních komunikací
je město vimperk
Správcem průjezdního úseku silnic I/4 

a II/145
je správa a údržba silnic jihočeského kraje, 

prachatice, která zmírňuje závady na celém 
průjezdním úseku silnic. 

Zimní údržba místních komunikací
zmírňování závad ve  sjízdnosti a schůdnos-

ti na komunikacích, jež byly způsobeny povětr-
nostními vlivy a podmínkami.

Sjízdnost resp. schůdnost místních ko-
munikací

je takový stav těchto komunikací, který 
umožňuje bezpečnou jízdu motorových i ne-
motorových vozidel resp. bezpečný pohyb 
chodců, přizpůsobený stavebnímu a doprav-
ně technickému stavu komunikace, povětr-
nostním situacím a jejich důsledkům.

Ekonomické možnosti
ekonomické možnosti vlastníka místních 

komunikací jsou dány výší finančních pro-
středků, které může město vimperk ze svého 
rozpočtu na zimní údržbu místních komuni-
kací poskytnout.

Neudržované úseky
jsou to úseky místních komunikací a chod-

níků, které se neudržují pro jejich malý doprav-
ní význam nebo pro jejich technickou nebo 
ekonomickou nemožnost.

Povinnost uživatelů komunikací
uživatel komunikace je povinen přizpůso-

bit se stavebnímu a  dopravně technickému 
stavu komunikace s přihlédnutím k aktuálním 
povětrnostním situacím a k jejich důsledkům.

Pořadí důležitosti místních komunikací

i. Rychlostní a  sběrné místní komunikace 
s linkovou osobní dopravou, příjezdové míst-
ní komunikace ke zdravotnickým zařízením 
a další významné komunikace

ii. sběrné místní komunikace nezařazené 
do i. pořadí a důležité obslužné místní komu-
nikace

iii. ostatní obslužné místní komunikace
iv. místní komunikace, na nichž není třeba 

vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní 
bezvýznamnosti.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnos-
ti a schůdnosti místních komunikací

pořadí důležitosti i. – do 4 hodin
pořadí důležitosti ii. – do 12 hodin 
pořadí důležitosti iii. – po ošetření komuni-

kací i. a ii. pořadí nejpozději do 48 hodin
zatřídění důležitých vozovek a chodníků do 

jednotlivého pořadí důležitosti bylo provede-
no vlastníkem komunikací.

Časové limity pro zahájení prací spoje-
ných se zimní údržbou

lhůty pro zmírňování závad jsou počítány 
od výjezdů mechanizmů a čet určených k pro-
vádění zimní údržby.

do 60 min po zjištění, že vrstva napadlého 
sněhu dosáhla 5 cm.

do 60 min po zjištění, že vzniklo náledí.
Časové rozmezí zimní údržby
od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
Způsob údržby
Na důležitých komunikacích postupně 

podle pořadí daného plánem zimní údržby 
ze všech jízdních pruhů tak, aby po provede-
ném plužení zbylá sněhová vrstva nepřevýši-
la tloušťku 5 cm, a tím mohlo následně dojít 
k provedení posypu vozovky, s výjimkou velmi 
nepříznivých povětrnostních podmínek. v pří-
padě náledí nebo ledovky bude použita sůl. 

Zajišťování a použití posypových hmot
pro ošetřování komunikací bude použito 

posypových hmot z  lomu ReNo sudslavice. 

chemický posypový materiál je nakoupen 
městskými službami vimperk a  průběžně 
odebírán ze skladu. pro ruční posyp jsou na 
určených místech rozmístěny zásobníky posy-
pových materiálů.

Odvoz sněhu
s odvozem sněhu z místních komunikací se 

počítá v případě sněhových kalamit, a to pou-
ze z centra města a po zvážení aktuální situace 
a na pokyn odboru iÚ mÚ vimperk.

Subjekty a  jejich mechanizační pro-
středky nasazené vlastníkem komunikací 
k zajištění zimní údržby

Městské služby Vimperk
traktor s přední radlicí a rozmetadlem po-

sypových hmot
multicar m 26 s  přední radlicí a  rozmeta-

dlem posypových hmot
traktor se zadní nesenou radlicí
malotrakror solaris s přední radlicí a rozme-

tadlem posypových hmot
malotraktor chodníkový s  přední radlicí 

a rozmetadlem posypových hmot
malotraktor chodníkový s přední radlicí
Nakladač sněhu paus
Nakladač soli a inertu locust
traktorbagr jcB
Ruční úklid – 4 pracovníci
AgroRašelina s. r. o., Cejsice
Zdeněk Krejsa, Korkusova Huť
Jan Kříž, Buk
KVINT Vlachovo Březí spol. s r. o., Kono-

piště
Jan Novák, Michlova Huť
Jan Steinbrenner, Arnoštka
ŠVARCTRANS s. r. o., U Sloupů
Ruční úklid dále zajišťují:
Eliška Bílá, Vimperk
Zdeněk Kukurica, Vimperk

Městské služby Vimperk, 
odbor investic a údržby MěÚ

ilustrační foto: jan tláskal

9  



tel. 388 402 264  Zprávy Z města • 1/2020

Policejní sloupek
18. 11. – 8. 12. 2019

v  uplynulém období se strážníci městské 
policie zaměřili na špatné parkování a  dále 
na parkování bez zakoupeného parkovacího 
lístku v místech, kde je toto povinné. častější 
kontroly tak probíhaly zejména na náměstí 
svobody.

v tomto období také řešili strážníci odstra-
nění několika autovraků. povinnost při naklá-
dání s autovlaky se řídí zákonem č. 185/2001 
sb., o  odpadech. při podezření na autovrak 
provede hlídka vždy nejprve fotodokumenta-
ci a následně se zjistí dle dostupných registrů 
majitel vozidla. Následně je celá věc předána 
správci komunikace, který zajistí odtažení  
vraku.

v uplynulém období mp dále řešila:

18. 11.
Na základě podnětu pana místostarosty 

prověřovala hlídka mp poznatek, že se v za-
hrádkářské kolonii v ul. čelakovského u  jed-
né chatky ozývá hluk. hlídka vyjela na místo,  
kde ztotožnila ženu, která v kolonii přebývá. 
z důvodu, že zde nemá elektrický proud, vyu-
žívá benzínovou elektrocentrálu. Žena přislíbi-
la, že provede opatření, která omezí vznikající 
hluk.

stejný problém řešila hlídka i 6. 12. strážníci 
na místě zjistili, že benzinová elektrocentrála 
již nebude u chatky dále využívána a bude se 
zde dělat elektrická přípojka z blízké garáže.

24. 11.
Na služebně muž osobně oznámil nález po-

užité injekční stříkačky v parčíku v ulici pasov-
ská. hlídka stříkačku uložila do sběrného boxu.

25. 11.
při běžné hlídkové činnosti si hlídka mp 

povšimla vozidla, které řídí osoba podezřelá 
z toho, že nemá řidičský průkaz. Řidič byl za-
staven a následnou lustrací bylo zjištěno, že 
se jedná o maření úředního rozhodnutí. dále 
řeší pčR.

7. 12.
hlídka usměrňovala provoz u  dopravní 

nehody. Bezpečnostní opatření probíhalo od 
8:15 až do 10:50 hod.

 7. 12.
telefonicky bylo na služebnu oznámeno, že 

byla poškozena stavba v areálu vodník (pře-
vlékárna). hlídka mp pořídila na místě foto-
dokumentaci a dále o celé situaci vyrozuměla 
majitele stavby, který nic nechtěl řešit z důvo-
du zanedbatelné škody.

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 – 12. díl  
Třídění nápojových kartonů

vážení čtenáři, náš seriál se chýlí ke konci, 
postupně jsme popsali systém fungování ko-
munálního odpadového hospodářství a třídě-
ní a zpracování jednotlivých druhů odpadů. 
zbývá se zmínit o možnostech recyklace ná-
pojových kartonů. Recyklace krabic od mléka, 
džusů nebo vína je možná dvojím způsobem. 
první metodou je recyklace v papírnách, dru-
hou je zpracování nápojových kartonů do 
stavebních desek. v  papírnách se nápojové 
kartony zpracovávají stejně jako sběrový pa-
pír, rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se 
papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti 
obalu. papír, ze kterého se nápojové kartony 
vyrábějí, je totiž velmi kvalitní, vyrábí se ze 
skandinávských speciálně pěstovaných stro-
mů a papírny ho používají pro výrobu nových 
papírových obalů, zejména lepenkových kra-
bic. při této metodě vzniká odpad v podobě 
polyetylenové a hliníkové fólie. tento odpad 
se používá buď na výrobu tepla, speciálních 

palet nebo se zpracovává chemicky. u nás se 
recyklací nápojových kartonů zabývají papír-
ny v Bělé pod Bezdězem, Žimrovicích a v tiš-
nově. výrobu stavebních desek je možné po-
važovat za 100% recyklaci. Nápojové kartony 
se rozdrtí na malé kousky a na speciální lince 
se při teplotách okolo 200 °c lisují do desek, 
které mají podobné použití jako sádrokarto-
nové desky. takovouto linku naleznete v hru-
šovanech u Brna a s deskami se můžete setkat 
u vybraných prodejců stavebnin. 

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

vychází v rámci projektu jihočeského kraje 
a autorizované obalové společnosti eko-kom, 
a. s.

... příště Co jsme se o třídění dozvěděli

Marie Hejlková
odbor ŽP

ve vimperku a osadách máme
33 nových stromů

také vimperk se se svým projektem vim-
perk sází stromy! připojil k  iniciativě sází-
me budoucnost, která si klade za cíl vysadit 
v  české republice 10 mil. listnatých stromů, 
a přispět tak ke zlepšení životního prostředí, 
k vyrovnávání teplotních extrémů ve městech, 
zlepšení kvality ovzduší nebo zadržování vody 
v krajině.

pro tento projekt odbor životního prostředí 
městského úřadu vimperk vytipoval 11 lokalit 
ve vimperku, Bořanovicích, cejsicích a osadě 
u sloupů. Během listopadu zde bylo vysáze-
no 33 listnatých stromů. výsadby se zúčastnili 
i občané města. sázeli jak malí, tak velcí. Např. 
v ul. k. Weise si lidé za odborného dohledu vy-
sadili 7 javorů, v Brantlově ul. se sousedé sešli 
k  výsadbě 3 lip. v  Bořanovicích maminkám 

a  dětem zpříjemní pobyt na dětském hřišti  
2 nové jírovce. v rámci projektu byly pořízeny 
i zavlažovací vaky ke stromům.

Na úhradu výdajů souvisejících s projektem 
vimperk sází stromy! město požádalo o po-
skytnutí podpory v rámci zcela nové dotační 
výzvy Národního programu Životní prostředí. 
Žádost o dotaci byla poskytovatelem dotace 
již akceptována. z celkových nákladů projektu 
ve výši 181.329 kč by výše dotace měla činit 
180.498 kč.

poděkování patří všem, kteří se zúčastnili 
přípravy projektu, samotné výsadby i těm, kte-
ří v budoucnosti budou zajišťovat následnou 
péči o vysazené stromy.

Kristýna Samková
vedoucí odboru rozvoje
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Vzdělávání seniorů 
za pomoci počítače? 
Díky vU3v je to možné.

v únoru příštího roku vstupuje 
projekt virtuální univerzity třetího 
věku již do svého pátého semest-
ru. kurzy, které ve vimperku za 
podpory senior klubu vimperk 
a  města vimperk pořádá pro-
vozně ekonomická fakulta české 
zemědělské univerzity, se budou 
konat jednou za čtrnáct dní od 
února do dubna v  komunitním 
středisku pro seniory a spolky ve 
sklářské ulici. 

co musíte udělat, abyste mohli 
studovat formou vu3v? mít chuť 
se vzdělávat formou předem na-
mluvených přednášek na zvolené 
téma, být seniorem, uhradit po-
platek za semestr ve výši 300 kč 
a  mít z  domova přístup k  inter-
netu. 

přednášku můžete z  pohodlí 
domova zhlédnout kolikrát chce-

te, na společných setkáních buď 
k tématu přednášky diskutujeme, 
některé její části si přehráváme či 
vyplňujeme společně testy. 

po absolvování studijního pro-
gramu, který se skládá ze šesti 
absolvovaných semestrů, má kaž-
dý absolvent nárok na slavnostní 
promoci v aule české zemědělské 
univerzity v  praze. studium je 
kdykoliv možné přerušit a  opět 
se k němu po čase navrátit či ho 
ukončit. 

Přijďte se mezi nás nezávaz-
ně podívat 7. února v  14:15. 
v letním semestru je pro všechny 
zvídavé přihlášené seniory připra-
veno téma „kouzelná geometrie“. 
   
 

Renata Lešková
odbor ŠKCR

Virtuální univerzita třetího věku
Téma: Kouzelná geometrie

Přednášející: 
PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků 
poskytujícím stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností 

a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, 
prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

Komunitní centrum Vimperk
Pouze pro přihlášené studenty

Termíny:
7. 2., 21. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4.,  24. 4. 

Vždy od 14:15
Kontakt: renata.leskova@mesto.vimperk.cz, 

602 237 427
Nové studenty přijímáme do 7. února 2020!

Co čeká zámek v roce 2020?
leden je obdobím plánování, předsevzetí 

a nových výhledů. a my si proto v  letošním 
prvním čísle vimperských novin dovolíme 
malý výhled na to, co zámek v roce 2020 čeká. 
zima bude patřit především restaurátorům, 
kteří budou pracovat na renesanční výmalbě 
a  stropu v  severovýchodním křídle horního 
zámku, a  specializovaným pracím, jako jsou 
dodělávky elektrických rozvodů a pokládání 
dlažeb. pokud bude počasí příznivé, v březnu 
by se na zámek měly vrátit stavební party, kte-
ré by v průběhu jara měly dokončit všechny 
zednické a tesařské práce. Na druhé nádvoří 
zámku se také vrátí lešení a opraví se další dvě 
fasády. mimo areál zámku budou pokračovat 

práce na restaurování nejrůznějších předmě-
tů (od saní až po nábytek či textilie), jednotliví 
kurátoři budou dokončovat texty pro muzeum 
a finalizovat s grafikem jejich podobu na pane-
lech, začnou vznikat první edukační pomůcky 
do muzejních expozic.

do konce podzimu by měly být všechny sta-
vební práce hotové, druhá polovina roku tak 
bude patřit převážně instalacím. stovky sbír-
kových předmětů se budou muset přesunout 
z restaurátorských dílen a budou se společně 
s dalšími předměty instalovat na prohlídkovou 
trasu a do muzea. připraví se nová pokladna 
a návštěvnické zázemí. Během vší téhle práce 
zároveň začneme projektovat obnovu dalších 

částí zámku, neboť v tomto roce získal vimper-
ský zámek rozhodnutí o přidělení dalších 200 
milionů korun z programu ministerstva kultu-
ry péče o národní kulturní dědictví i. zatímco 
budeme první část obnovy dokončovat, bude-
me zároveň připravovat vše pro to, aby druhá 
část obnovy mohla začít v roce 2021.

podobně jako v minulých dvou letech by-
chom rádi od července do září otevřeli pro 
návštěvníky dolní zámek. ani jediný rok po 
dobu obnovy tak zámek nebude zavřený! 
po dobrých zkušenostech z  loňského roku 
také před začátkem sezóny plánujeme týden 
edukačních programů pro školy. o  dění na 
zámku vás samozřejmě budeme informovat 
a budeme velmi rádi, pokud pro vás budou 
zprávy ze zámku zajímavé.

Rok 2020 je zároveň začátkem nové dekády. 
po přelomu v polovině té minulé, kdy zámek 
přešel do správy Národního památkového 
ústavu a začaly práce na jeho obnově, doufá-
me, že nadcházející desetiletí bude obdobím 
postupného rozkvětu a na jeho konci bude zá-
mek pravidelnou zastávkou každého návštěv-
níka šumavy a že obyvatelé vimperka budou 
moci být ještě více hrdi na to, jakou památku 
ve svém městě mají.

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

ÚSPĚCHY
VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH

Sálová kopaná
zš profesora josefa Brože ve vlachově Březí 

hostila 10. 12. 2019 okresní kolo turnaje v sá-
lové kopané pro žáky 6. a  7. tříd. turnaje se 
zúčastnilo 11 týmů. hrálo se ve třech základ-
ních skupinách. vítězové skupin postoupili do 
finálové skupiny o 1.–3. místo a druzí se utkali 
ve skupině o 4.–6. místo. tým naší školy ve slo-
žení david kouřim, štěpán kouřim, adam sed-
láček, václav hovorka, lukáš voldřich, jaroslav 
voldřich a  vladimír havlan si vedl výborně. 
v základní skupině hrál se zš šumavské hoš-
tice (2:1), zš vlachovo Březí (0:0) a zš Netolice 
(4:0). Finálovou skupinu pak naprosto suve-
rénně ovládl, když zvítězil se zš vacov (7:0)  
a zš husinec (4:0).

Florbalový ČEPS CUP
v úterý 3. 12. 2019 se v tělocvičně zš sme-

tanova konal další ročník florbalového turnaje 
čeps cup. turnaj je určen pro žáky 1. stupně 
zš. chlapci obhajovali loňské prvenství, ale po 
zaváhání v prvním utkání to nakonec stačilo 
„jen“ na 3. místo. z prvenství se radovali kluci 
ze zš prachatice, zlatá stezka.

děvčata se dvakrát utkala s dívčím týmem 

ze zš prachatice, zlatá stezka a po dvou ví-
tězstvích (2:1 a  3:0) se náš školní tým mohl 
radovat z  postupu do krajského kola, které 
proběhlo 16. 12. 2019 v českých Budějovicích. 
zde po vítězstvích v základní skupině nad zš 

F. l. čelakovského, strakonice 6:3 a zš F. křižíka 
Bechyně 6:4 postoupila do finále, které skonči-
lo jasným vítězstvím zš e. Beneše písek. i tak je  
2. místo v  krajském finále obrovským úspě-
chem. děvčata turnaj odehrála ve složení: 
adéla voldřichová, zuzana voldřichová, va-
leria petreska, lucie kutheilová, Rozárie Flori-
šová a sylvie sýsová a za předvedené výkony 
zaslouží celý tým velkou pochvalu.

všem žákům děkujeme za reprezentaci  
školy. Karel Nový

vlevo: Rozsvícení stromu u zš tGm vimperk 
proběhlo 2. adventní neděli

prosincová návštěva partnerské školy v ně-
meckém osterhofenu

vpravo: 8. a letos opět pomáhala – zapojila 
se do charitativní sbírky krabice od bot
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Sociální sítě a my
sš a zš vimperk je tvořena čtyřmi místně 

odloučenými pracovišti: sš ve vimperku, sš 
v prachaticích, zš ve vimperku a zš ve vola-
rech. aktivit se zúčastnily dvě třídy na sš vim-
perk, dvě třídy na sš prachatice a jedna na zš.

podařilo se nám získat dotaci jihočeského 
kraje na prevenci rizikového chování. Žáci se 
formou zkušenostního učení seznámili s riziky 
spojenými se životem na sociálních sítích. Na-
učili se rozlišovat mezi skutečným a virtuálním 
světem, seznámili se s bezpečným chováním 
na internetu, ale i ve světě mobilních telefonů. 
Na realizaci projektu se podíleli zkušení lektoři 
do světa strakonice ve spolupráci se školními 
metodičkami prevence a  třídními učiteli zú-
častněných tříd.

Martina Slámová, ŠMP

Získali jsme 8. místo z 84 – ocenění 
nejlépe hodnocených středních škol

 získali jsme pečeť letošního již 6. ročníku 
ocenění škola dopoRučeNá zamĚstNava-
teli, kterou má právo využívat pouze prvních 
deset nejlépe hodnocených v  každém kraji, 
mezi kterými se letos naše škola umístila.

začátkem listopadu 2019, v průběhu výsta-
vy vzdělání a řemeslo v českých Budějovicích, 
byla vyhlášena soutěž o nejlépe hodnocenou 
školu – školu doporučenou zaměstnavateli. 

do hlasování se na jihu čech zapojilo více 
než padesát zaměstnavatelů, hodnoceno bylo 
84 středních škol z jihočeského kraje. soutěž 
pořádá již šestým rokem klub zaměstnavatelů.

Naše škola se ze všech hodnocených škol 
umístila na 8. místě, děkujeme!!!

Petr Krejsa

Projektový den „Vánoce“
vánoce se pomalu blíží, všichni se těší na 

očekávané svátky zimy. sváteční atmosféru si 
děti naší základní školy 1. máje, vimperk užili 
ve středu 11. 12. 2019, kdy proběhl projektový 
den „vánoce“. Byl realizován ve spolupráci se 
střední školou, Nerudova 267, vimperk v rámci 

projektu jihočeského kraje pedagog 21. sto-
letí – učíme se navzájem. cílem projektu byla 
tvorba a ověření aktivit zaměřených současně 
na matematickou i  čtenářskou gramotnost 
a  vzájemnou spolupráci zúčastněných škol. 
projektový den proběhl na střední škole, 
Nerudova 267. Žáci pracovali společně v pro-
storách cvičné kuchyně v  týmech 1 žák sš  
a  1 žák zš. děti během dopoledne zvládly 
vyplnit pracovní listy, vyrobit andílka z papí-
rové tašky, ozdobit a zabalit perníčky. všem 
se tento den velice líbil a zpříjemnil nám tak 
čekání na vánoce. Naše vzájemná spolupráce 
dopadla na jedničku.

Milada Zahradníková

Druhé nejlepší gymnázium 
v Jihočeském kraji

Naše škola získala oficiální pečeť v  rámci  
6. ročníku ocenění  škola dopoRučeNá  
zamĚstNavateli, kterou pořádá klub za-
městnavatelů management, a. s., se sídlem 
v praze. tuto pečeť má právo využívat deset 
nejlépe hodnocených škol v  každém kra-
ji.  Naše škola se umístila mezi gymnázii na 
2. místě, v konkurenci všech škol v kraji jsme 
obsadili 10. místo (https://doporucenozamest-
navateli.cz/).

Jan Heřta
ředitel školy

 
Maturitní ples třídy 4. A

dne 8. listopadu 2019 se ve vimperské cihel-
ně konal maturitní ples třídy 4. a všeobecného 
a sportovního gymnázia ve vimperku. tento 
ples, jehož tématem byl pravěk, započal slav-
nostním předtančením, které bylo i na velký 
nepoměr chlapců a  dívek velmi povedené, 
za což děkujeme panu oscaru Nobyi arce-
mu. poté následovalo šerpování maturantů. 
v průběhu večera byla k vidění i skupina arte-
go, která předvedla zdařilé vystoupení, a také 
dražba výrobků spolužáků. vrcholem plesu 
bylo promyšlené půlnoční překvapení, za je-
hož nacvičení děkujeme opět panu arcemu.  
 k poslechu a tanci hrála kapela de Facto, kte-

rou po půlnoci vystřídal dj a zároveň moderá-
tor našeho plesu pavel janovský.

Miroslav Jaček, Jakub Korbel (4. A)

Máme talenty okresu Prachatice 2019
dne 20. 11. 2019 se v  městském kultur-

ním středisku ve vimperku konalo vyhlášení 
již 16. ročníku iniciativy talent okresu pra-
chatice 2019, kterou pořádají města vim-
perk a  prachatice a  o  jejíž výsledcích letos 
rozhodovala šestičlenná porota. anketa se 
tradičně vyhlašuje v  několika kategoriích 
a studenti naší školy byli velmi úspěšní. oce-
nění získali následující studenti a týmy školy:  

Bára Kučerová (4. G), Lucie Svobodová  
(7. G) a  Adéla Bille (8. G) v  kategorii huma-
nitní; Bára Kučerová (4. G) v kategorii příro-
dovědné; Miroslav Hovorka (2. G), Barbo-
ra Havlíčková (8. G), Šimon Němec (2. a) 
a Matěj Bedrník (4. a) v kategorii sportovní; 
tým „Lyžaři – sprint dvojic“ (Šimon Pavlá-
sek, Josef Kadlec) a tým „Družstvo štafety 
horských kol“ (Tereza Sásková, Samuel 
Jirouš, Jan Sáska) – v  kategorii kolektivů.  
všem oceněným gratulujeme a přejeme hod-
ně úspěchů při jejich další činnosti. 

Roman Hajník

v pátek 20. prosince 2019 se vimperské veřejnosti ve zcela zaplněném kostele Navštívení panny 
marie představil svým tradičním – v pořadí již osmadvacátým - adventním koncertem studentský 
pěvecký sbor canto pod vedením své zakladatelky jany tláskalové.  Foto: milan pešek
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Hodina kódu na základních školách
hodina kódu je celosvětová akce zaměře-

ná na podporu výuky informatiky. jedná se 
o workshop určený pro žáky 2. stupně základ-
ních škol, s cílem přiblížit jim základy progra-
mování.

hodinu vedla zkušená lektorka, která děti 
zábavnou a kreativní formou seznámila se zá-
kladními principy programování. Žáci sedmi 
základních škol z vimperka a okolí naprogra-
movali vlastní variantu hry Flappy bird, kterou 
následně mohli sdílet se svými kamarády pro-
střednictvím sociálních sítí. 

projektu se zúčastnilo celkem 171 dětí ze 
7. až 9. tříd. „Jedná se o druhý ročník této akce, 
která měla v loňském roce velký úspěch,“ uve-
dl petr samek, předseda spolku vim.perk,  
jenž projekt realizuje. hodina kódu byla 

 i letos velmi pozitivně hodnocena nejen žáky, 
ale také pedagogy, kteří zde získali další pod-
něty pro výuku programování v  hodinách 
informatiky. projekt byl ve spolupráci s mas 

šumavsko podpořen z dotačního programu 
opvvv.

Na hodinu kódu v  lednu 2020 naváže 
kroužek mladý programátor, který realizuje  
vim.perk ve spolupráci s vimperským gymná-
ziem. 

Kateřina Koubová

Nový specializovaný obor vimperského gymnázia
všeobecné a sportovní gymnázium ve vim-

perku obnovuje svou třicetiletou tradici výuky 
programování.

v  nadcházejícím školním roce 2020/2021 
otevírá vimperské gymnázium nový studijní 
obor se zaměřením na informační technolo-
gie. „Studenti zde mohou očekávat rozšířenou 
výuku informatiky zaměřenou na základy algo-
ritmizace, programování, základy robotiky, 3D 
grafiku a tisk, ale i virtuální realitu,“ uvedl ředitel 
gymnázia mgr. jan heřta. Na základě aktivní 
spolupráce školy se strategickými firemní-
mi partnery – společností Rohde & schwarz 

závod vimperk s. r. o., virtualtraining s. r. o. 
a styRaX a. s. budou moci studenti absolvo-
vat odborné stáže přímo v uvedených firmách.

Nový obor má ještě jedno významné speci-
fikum, kterým je výuka vybraných odborných 
předmětů odborníky z praxe. „Studenti se tak 
dostanou do přímé interakce s realitou firemních 
procesů,“ dodal jan heřta.

jako přípravku pro nově vzniklý maturitní 
obor mohou žáci základních škol využít krou-
žek programování mladý programátor. jeho 
provoz bude na gymnáziu zahájen v  lednu 
roku 2020. kroužek je určen pro žáky 6.–9. tříd 

základních škol a bude probíhat každé úterý 
od 15:00 do 16:30 hod. 

mladý programátor vzniká ve spolupráci 
vimperského gymnázia, společenství firem 
vim.perk z. s. a ddm vimperk. jeho cílem je 
seznámit žáky základních škol zábavnou for-
mou se základy programování v programova-
cím prostředí scratch, naučí se zde i vytvářet 
jednoduché 2d hry a mnoho dalšího. zájemci 
se mohou přihlásit na e-mailu jitka.schneide-
rova@vimdotperk.cz

Jitka Schneiderová

Roboti  
do škol

V pondělí 9. 12. a v úterý 10. 12. daroval 
spolek VIM.Perk na základní školy ve Vim-
perku celkem 20 programovatelných robotů 
EDISON. 

Žáci naprogramovali své roboty tak, aby 
mohli po přečtení zadaného čárového kódu 
jet sami v ohraničeném prostoru. edisona je 
možné vyslat rovně a on se před každou pře-
kážkou pootočí až objede celý pokoj. Robo-
ti umí jezdit také po černé čáře, vyhýbat se 
překážkám, reagovat na tlesknutí a  mnoho 
dalšího. přehledné řazení všech součástí pro-
gramu umožňuje názorně a jasně vidět, co se 
za jakých podmínek stane. to, že roboti umí 
i  „sumo zápas“, kdy se aktivně vyhledávají 
a protivníka se snaží vytlačit z ringu, si budou 
moci žáci zš tGm a zš smetanova zkoušet při 
hodinách informatiky.

„Silné základy v  oblasti kódování a  techno-
logie budou mít zásadní význam pro budoucí 
úspěch. Programovatelní roboti, jako je Edison, 
posilují v  dětech technické dovednosti, které 
jim otevírají budoucnost,“ řekl petr samek, 
předseda spolku vim.perk. hra s robotem učí 
porozumění a vztahu k novým technologiím, 
praktické využití matematiky a fyziky, podpo-

ruje prostorové vnímání, algoritmické myšlení 
a základy programování. cílem spolku je roz-
voj tvořivého myšlení, prezentace své práce 
při společném projektu a podpora kritického 
myšlení dětí. v  následujících letech plánuje 
spolek programovatelné roboty distribuovat 
i do dalších škol v okolí vimperka. 

Jitka Schneiderová

Výsledky celoroční 
čtenářské soutěže  
lovci perel 2019

I. kategorie – děti do 7 let
černá anna 20 (perel), Roučková tereza 16, 

kalous ondřej 7
II. kategorie – čtenáři od 8 do 10 let
Rosenkranzová Bára 22, huříková adriana 

N. 15, jedličková tereza 13, korch šimon 13, 
veselá alžběta 13

III. kategorie – čtenáři od 10 do 12 let
hrneček miroslav 28, mihulka josef 28, ven-

clíková tereza 26, Beyvlová veronika 25
IV. kategorie – čtenáři od 13 do 15 let
honek karel 30, jirásková monika 18, vaši-

cová daniela 10 
uvedení vítězové jednotlivých kategorií ob-

drželi 12. prosince na vánočním bazárku cenu 
lovců perel.

 všem 64 čtenářům, kteří během roku četli, 
odpovídali na otázky, vyplňovali předtištěné 
listy a nasbírali celkem 533 perel, srdečně gra-
tulujeme. 

věříme, že se vám soutěž líbí a že příští rok 
budete společně s námi objevovat další skvělé 
knížky...

aŤ Žijí lovci peRel 2020! 
Městská knihovna Vimperk
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Vrcholy, rozhledny a poutní místa 
jako cíl (nejen) novoročních výstupů

Cesta je krásná návratem. Na místa, kde jsem 
už byl, na místo, kde to mám rád a  hlavně – 
domů. Tedy k sobě. 

(Petr Horký, režisér a cestovatel)

už od nepaměti fascinuje velkou část lidstva 
otázka: „co se skrývá za horizontem?“ mě ne-
vyjímaje. s velkou pravděpodobností to bude 
další hřbet, úbočí či široké údolí. Novoroční 
výstupy jsou trochu jiné. sledujeme při nich 
předem daný cíl s vidinou teplého punče či 
svařáku, známých a přátel. ať na předsevze-
tí věříme či ne, prostě nový rok by měl začít 
pohybem. 

v tomto čísle vás nebudu zvát na „náš“ Bou-
bín, ten jistě všichni dobře znáte. jistou alter-
nativou je výstup na rozhlednu javorník, který 
se Boubínu počtem novoročních turistů začíná 
podobat. srdcovkou pro nás tuláky je výstup 
na mařskou rozhlednu nad štítkovem. autem 
se sem nejpohodlněji dostanete přes štítkov 
s parkováním asi půl kilometru pod rozhled-
nou. jste-li zdatní, trasa z vimperka přes trho-
nín a svatou maří po červené turistické značce 
měří přibližně 7 kilometrů. mařský vrch, nazý-
vaný také Brdo, se tyčí do výšky 907 m n. m. 
a můžete zde navštívit výše zmíněnou celoroč-
ně otevřenou rozhlednu, křížovou cestu nebo 
si prohlédnout menší kamenné moře z doby 
pleistocénu. Rozhledna byla vybudována v le-
tech 1935–1937 a je z ní krásný výhled na ja-
vorník, churáňov a přilbu. k rozhledně přiléhá 
i veřejnosti nepřístupná rotunda sv. václava. 

když už na rozhledně budete, byla by velká 
škoda nenavštívit necelé 3 kilometry vzdále-

nou vesničku lštění s kostelem sv. vojtěcha. to 
je totiž od nepaměti starým poutním místem, 
kde se každý rok konává první jarní pouť v na-
šem okolí. osada lštění (staroslovansky lés-
cie – lískový porost) vznikla podle dostupných 
písemných pramenů v roce 1352, ale původní 
zachovalá podoba kostela dokládá její vznik 
již v 2. polovině 13. století. jednolodní kostel 
sv. vojtěcha, který prošel v letech 1739–1741 

barokní přestavbou dle plánů e. a. martinelli-
ho, se tyčí na východním okraji osady společ-
ně s barokní kaplí Nanebevzetí panny marie  
z 1. poloviny 18. století. Neméně zajímavá je 
také kaple sv. vojtěcha s  pramenem léčivé 
vody, již může pozorný poutník spatřit poblíž 
kostela pod starou farou. v roce 995 n. l. z ní 
měl údajně pít pražský kapitulní biskup voj-
těch (narozen kolem r. 956 v libici nad cidli-
nou), jenž z místa dnes stojícího kostela žehnal 
české zemi. kaple byla podle pověsti postave-
na hraběnkou z eggenbergeru, která její vý-
stavbou chtěla poděkovat za uzdravení svého 
syna touto léčivou vodou. dlouhá desetiletí 
chátrala, až v roce 2015 došlo k její kompletní 
rekonstrukci. dnes je kaplička nepřístupná. 
kdo by měl zájem sílu její léčivé vody vyzkou-
šet, musí do lštění zamířit v  čase mši nebo 
poutí a požádat o její otevření. tradiční poutě 
se zde konají na svátek sv. vojtěcha a kolem 
15. srpna na svátek Nanebevzetí panny marie. 

lštění je prastaré místo milované jak míst-
ními rodáky a poutníky, tak českými prozaiky 
a básníky. okolí rádi navštěvovali čeští spisova-
telé jan Neruda, julius zeyer, k. klostermann, 
j. š. Baar nebo adolf heyduk. ten ve své sbírce 
zpěvy pošumavského rodáka věnoval báseň 
mraky právě této malebné vesničce.

Život obce a místních silně ovlivnil i posled-
ní svatovojtěšský farář p.  josef lenc, oblíbe-
ný kněz a malíř samouk. působil zde v letech 
1958–1985 a je pohřben na místním hřbitově. 

Budete-li někdy lštěním projíždět, vy-
stoupejte ke kapli Nanebevzetí panny marie, 
postůjte a užívejte v tichosti pohledů do širo-
kého šumavského podhůří, tak jako kdysi sv. 
vojtěch.

Renata Lešková 
odbor ŠKCR

Zdroje: Archiv NPÚ, www.prosumavsko.cz, 
drobnepamatky.cz, cirkevnituristika.cz
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KULTURNÍ POŘADY 
 » středa 8. 1. 2020, 17:00, městská knihovna

VERNISÁŽ A RENDEZ-VOUS
vernisáž výstavy „mým polem je svět – historie vimperského 
knihtisku“ o osudech rodu steinbrenerových v době 
současné pohovoří  
mgr. Roman hajník.

 » čtvrtek 9. 1. 2020, 8:00, městská knihovna

SETKÁNÍ KLUBU 50+

 » čtvrtek 9. 1. 2020, 9:00, městská knihovna

KNÍŽKOHRÁTKY
hravé dopoledne pro rodiče a děti.

 » čtvrtek 9. 1. 2020, 18:00, měks

SCHWARZENBERGOVÉ
zahájení výstavy, která připomene dějiny vimperka, 
vimperského panství a soudního okresu vimperk pod vlivem 
rodu schwarzenbergů od roku 1719 až do přijetí zákona lex 
schwarzenberg v roce 1947.

 » neděle 12. 1. 2020, 19:00, kd cihelna

MIROSLAV DONUTIL –  
CESTOU NECESTOU 
skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 

 » čtvrtek 16. 1. 2020, 10:00, měks 

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ

 » pátek 17. 1. 2020, 19:00, kavárna ve skále

REGRESNÍ TERAPIE 
terapie bez pomoci hypnózy. Návratová technika ke vzniku 
současných psychických či fyzických potíží. přednáší petra 
zlatohlávková.

 » středa 22. 1. 2020, 17:00, zuš

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ IVANA BOREŠE 
koncert nástrojů: el. kytara, kytara

 » čtvrtek 23. 1. 2020, 17:00 a 19:30, měks 

PRÁZDNINY V EVROPĚ –  
LADISLAV ZIBURA
mladý spisovatel a blonďatý rošťák ladislav zibura se vrací do 
vimperka s novou projekcí, se kterou vystoupí hned dvakrát – 
od 17:00 a od 19:30. tentokrát nám povypráví o svých 
zážitcích při stopování po evropě, o kterých také nedávno 
vydal svou již čtvrtou knihu. 

 » neděle 26. 1. 2020, 15:30, měks

SYNDIBÁD 
Vimperský kašpárek – divadlo Studna.

vydejte se s námi na dobrodružnou cestu vonící dálkou, 
kávou a vzácným kořením, do země jménem omán. zde 
žil chudý, leč odhodlaný mládenec syndibád. Na cestě za 
dobrodružstvím mu dopomůže tučná ryba, létající koberec, 
kouzelná lampa, džin a také samonavigovací papoušek... 

 » pondělí 27. 1. 2020, 17:00, zuš

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ  
PETRY VALIŠOVÉ A PAVLA VALIŠE 
koncert nástrojů: fagot, flétna, klarinet, saxofon

 » pondělí 27. 1. 2020, 19:00, měks

ENIGMATICKÉ VARIACE
detektivní komedie od e. e. schmitta. 
hrají: martin stránský a jan maléř 
„Být vstřícný, to je úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí. Už léta žije 
sám, na vzdáleném ostrově v Norském moři; nepřijímá návštěvy 
a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář 
jednoho regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho 
rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize „Zapřená 
láska“.

 » úterý 28. 1. 2020, 16:30, zuš    

TŘÍDNÍ KONCERT  
ŽÁKŮ PAVLA KOLDINSKÉHO
koncert nástrojů: bicí

 » středa 29 1. 2020, 15:00, měks

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » středa 29. 1. 2020, 15:30, zuš

TŘÍDNÍ KONCERT  
ŽÁKŮ LENKY SMAHOVÉ 
koncert nástrojů: klavír, el. klávesy

 » čtvrtek 30. 1. 2020, 10:45, měks

PREZENTACE ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ 
Bude prezentováno celkem 17 projektů žáků všeobecného a 
sportovního gymnázia vimperk se zaměřením na informatiku, 
jazyky, přírodní i společenské vědy.

 » čtvrtek 30. 1. 2020, 17:00, zuš    

TŘÍDNÍ KONCERT  
ŽÁKŮ NIKOLY NUSKOVÉ 
koncert nástrojů: kytara
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www.meks-vimperk.com
kultura vimperk

KINO ŠUMAVA, SÁL MĚKS
 » úterý 7. 1. 2020, 20:00

ABSTINENT
drama, česko, 2019, 83 min

Režie: david vigner

Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny. 
Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v útočiště a 
postupně se stává místem sebereflexe nedávné události, která 
nenávratně změnila jeho život.

 

 » neděle 12. 1. 2020, 15:30

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
animovaný/dobrodružný/komedie/Rodinný, usa, 2019, 100 
min

Režie: josh cooley

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. 
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě,  
ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. 

 » úterý 14. 1. 2020, 20:00

SYNONYMA
drama/komedie, Francie/izrael/Německo, 2019, 123 min

Režie: Nadav lapid

Výrazně stylizovaný snímek je svébytnou satirou na vojenský 
aspekt současného života v Izraeli, nenápadnou parodií na 
„sladký“ život současných Pařížanů i úvahou o vykořeněnosti, o 
ztrátě a hledání identity.

 
 » pátek 17. 1. 2020, 20:00

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční/Krimi/Thriller/Komedie, USA, 2019, 134 min
Režie: david leitch

Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář, byla z toho nenávist 
na první pohled. Byli proti své vůli donuceni spolupracovat a 
navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo. 

 

 » úterý 21. 1. 2020, 20:00

ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA
dokumentární, kanada, 2018, 87 min

Režie: jennifer Baichwal, edward Burtynsky, Nicholas de 
pencier

Dechberoucí snímky přináší provokativní  
a nezapomenutelný zážitek a názorně ukazují dopad lidstva na 
naši planetu.

 » úterý 28. 1. 2020, 20:00

PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
drama/historický, Francie, 2019, 120 min

Režie: céline sciamma

Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne 
dostane zadání odjet do panského domu na izolovaném ostrově 
a namalovat tam svatební portrét Héloise – mladé dívky z 
bohaté rodiny. 

VÝSTAVY
 » 11. 1. – 7. 2. 2020, kavárna happycoffee

JOHANA HAVRDOVÁ – 
 VÝSTAVA OBRAZŮ

 » 9. 1. – 6. 2. 2020, měks

SCHWARZENBERGOVÉ
výstava připomene dějiny vimperka, vimperského panství a 
soudního okresu vimperk pod vlivem rodu schwarzenbergů 
od roku 1719 až do přijetí zákona lex schwarzenberg v roce 
1947. 

 » 8. 1. – 25. 3. 2020, městská knihovna

MÝM POLEM JE SVĚT –  
HISTORIE VIMPERSKÉHO KNIHTISKU
výstavu k historii vimperského knihtisku vytvořilo a zapůjčilo 
jihočeské muzeum v českých Budějovicích.
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    Základní umělecká škola

      Mateřská škola 
      Klostermannova

Novinky ze ZUŠ Vimperk v roce 2020
v roce 2020 připravuje naše škola řadu no-

vinek, o kterých bych rád všechny informoval. 
Na konci května uplyne další dvouleté studi-
um v naší akademii umění a kultury, vzdělává-
ní iii. věku vimperk. a protože nám zřizovatel, 
tj. jihočeský kraj, umožnil v  této formě výu-
ky pokračovat i nadále, budeme od 1. 2. až 
do 30. 4. 2020 přijímat přihlášky pro další 
dvouleté období. studium v Akademii umění 
a kultury, vzdělávání III. věku Vimperk je 
určeno pro všechny, kterým je k zahájení stu-
dia 55 a více let. studium je pro všechny zdar-
ma. konkrétní nabídku studia s podrobnějšími 
informacemi uveřejníme včetně přihlášky nej-
později 1. 2. 

další novinkou je otevření nových studij-
ních zaměření a  možnost přijetí žáků již od  
1. 2. 2020.

konkrétně od 1. 2. přijímáme nové žáky 
pro hudební obor, a  to do studijních za-
měření: hra na zobcovou flétnu, hra na sa-
xofon, hra na trubku, lesní roh, trombon, 
tenor, tubu, hra na klavír.

další veliká změna se týká výuky zpěvu. ten 
v naší školy vyučuje Barbora švarcová, která 
jej povede i nadále. avšak dle její specializace 
se bude věnovat pouze populárnímu zpěvu. 
chceme však dalším zájemcům nabídnout 
i výuku klasického zpěvu, a tak můžeme již 
od 1. 2. 2020 přijmout nové žáky pro stu-
dium klasického zpěvu. toto zaměření bude 
vyučovat ani vardanyan, která je nejen aktiv-
ní umělkyní, ale též vyučuje v zumš vlachovo 
Březí. 

Od 1. 9. pak rozšíříme nabídku volitelných 
či nepovinných předmětů o  sborový zpěv. 
tento předmět bude zdarma pro všechny naše 

Adventní čas v mateřské škole
začátek adventu, první prosincový týden, 

který je zejména ve znamení mikuláše a pří-
prav na vánoce, jsme zahájili na školních za-
hradách vánočně laděným programem. ma-
minky a tatínkové dojatě poslouchali melodie 
zimních písní a koled a ocenili snažení malých 
zpěváčků potleskem. děti se nemohly dočkat, 
až se rozzáří světýlka na vánočním stromečku 

a zavoní vůně prskavek. celý předvánoční čas 
byl plný očekávání a těšení se na mikuláše a na 
ježíška. mikuláš nejen obdaroval děti balíčkem 
dobrůtek, ale zároveň jim přivezl pohádku 
„Ženich pro čertici“. 

Nejmenší děti z  třídy u  berušky se svými 
rodiči doma vyrobily překrásné vánoční oz-
doby, které dotvořily slavnostní atmosféru ve 
vestibulu mš a mnohé z nás inspirovaly. kluci 

a holčičky se svými učitelkami z ostatních tříd 
připravili pro maminky a tatínky vánoční be-
sídky a společně si užili sváteční odpoledne.

v rámci dlouhodobého projektu proběhlo 
další setkání dětí ze třídy u veverky s žáky zuš 
pod vedením paní učitelky jany zíkové. spo-
lečně strávené chvíle přináší již třetím rokem 
radost a dobrou náladu všem zúčastněným.

adventní čas jsme uzavřeli návštěvou kon-
certu dechového orchestru zuš, který byl pro 
děti i nás dospělé opravdovým zážitkem.

přejeme všem krásný a  klidný nový 
rok. 

Pošmourná Blanka
MŠ Klostermannova

pro velký zájem vystoupí Ladislav Zibura  
ve vimperku hned dvakrát

jak jinak vkročit do nového roku než s dob-
rými zprávami – pro velký zájem přidáváme 
ještě jednu cestovatelskou přednášku ladi-
slava zibury! ta se uskuteční také ve čtvrtek 
23. ledna, ale od 19:30 (první je na programu 
od 17:00). 

když do vimperka zavítal tento mladý ces-
tovatel s  vyprávěním o  svém putování po 
Gruzii a arménii v roce 2018 poprvé, vyprodal 
městské kulturní středisko s  dvoutýdenním 
předstihem. Nyní lístky mizely ještě rychleji, 
a proto jsme se rozhodli o tzv. „dvoják“. ten-
tokrát k nám ladislav, rodák z českých Budě-

jovic, zamíří s  novou přednáškou prázdniny 
v evropě, která doprovází jeho poslední stej-
nojmennou knihu, jež vyšla na podzim minu-
lého roku.

vstupenky jsou stále k  dostání fyzicky 
v  měks vimperk a  v  kavárně ve skále nebo 
online v  síti Goout. pokud už lístky na jed-
nu z  projekcí máte a  chtěli byste vyrazit na 
druhý čas, napište nám na majales.vimperk@ 
gmail.com.

Během jarních měsíců pro vás chystáme 
ještě jednu cestovatelskou přednášku a hlav-
ně květnový majáles vimperk, který se usku-
teční 16. května v bývalém letním kině. mezi 
hlavní jména budou tentokrát patřit mig 21, 
iné kafe, timudej, Gleb a mnoho dalších. chy-
bět nebude ani bohatý doprovodný program 
v týdnu před.

těšíme se na společné kulturní zážitky 
v roce 2020!

Šimon Blaschko
MISSION Vimperk

žáky hudebního oboru. Nový pěvecký sbor, 
který ve škole vznikne, povedou Barbora švar-
cová a anežka vališová. podrobnější informa-
ce zveřejníme během jarních měsíců. dalším 
obohacením naší nabídky je možnost studia 
hry na chrámové varhany. podařilo se nám 
zajistit kvalifikovaného učitele, a proto může-
me od 1. 9. nabídnout i toto studijní zaměření. 
vzhledem k jeho specifičnosti uvítáme, když 
nás případní zájemci budou kontaktovat již 
během zimních či jarních měsíců.

a  poslední novinkou roku 2020 (a  třeba 
nebude poslední) je skutečnost, že budeme 
od září moci opět „rozběhnout“ výuku taneč-
ního oboru pro všechny věkové skupiny 
a ročníky, neboť se vrátí naše kmenová uči-
telka z rodičovské dovolené.

věřím, že o studium v naší škole bude i na-
dále zájem a že i díky novinkám přivítáme mezi 
sebe další nové žáky. 

Pokud máte zájem o začátek studia již 
od 1. 2. (klasický zpěv, zobcová flétna, sa-
xofon, trubka, lesní roh, trombon, tenor, 
tuba, klavír), kontaktujte nás nejpozději 
do 24. 1. na info@zusvimperk.cz (kapacita 
je omezena).

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Hudebně-tvořivé dopoledne se ZUŠ 
Vimperk

v úterý 26. 11. 2019 jsme se s žáky zš praktic-
ké zúčastnili projektového dne hudebně-tvo-
řivé dopoledne v  základní umělecké škole 
vimperk. Nejprve jsme se seznámili s prostře-
dím základní umělecké školy vimperk a pro-
hlédli si jednotlivé učebny a sály. ve výtvarném 
oboru si žáci vytvořili vánoční dekorace z pří-
rodních materiálů. učitelé a žáci hudebního 
oboru si připravili koncert, v němž se předsta-
vila většina nástrojů, jež se v zuš vimperk vy-
učují. Úkolem našich žáků bylo jednotlivé ná-
stroje poznávat a odpovídat na různé dotazy. 
Na závěr koncertu si žáci vyměnili role – žáci 
zš praktické si vyzkoušeli pódium a zazpívali 
několik vánočních písní za doprovodu kytary. 
poslední společnou písní byla koleda Nesem 
vám noviny. celé setkání probíhalo v přátelské 
předvánoční atmosféře a všichni jsme odchá-
zeli ze zuš plni nových dojmů a zážitků. děku-
jeme všem žákům i pedagogům za příjemně 
strávené dopoledne.  Yveta Škvrnová

tř. učitelka
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Prázdniny s DDm 
vážení rodiče, ve dnech od 3. do 7. 2. se mohou všechny děti na vimpersku těšit z jarních 

prázdnin. Nabízíme vám několik tipů, kam vaše děti přihlásit

POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM VE VIMPERKU
DO PŘÍRODY S LUPOU
pátek 31. 1. 2020, sraz dětí bude v ddm
od 8:00 do 15:30 hodin, zdarma
s sebou: přezůvky, pití, svačinu
společně se vydáme pozorovat přírodu, 

průvodcem nám bude skřítek šumaváček.
po návratu z vycházky budeme v ddm vý-

tvarně zpracovávat zážitky z lesa.

JARNÍ PRÁZDNINY S DDM VE VIMPERKU
DEN HER A TVOŘENÍ
poNdĚlí 3. 2. 2020 od 8:00 do 15:30 hodin, 

zdarma
s sebou: přezůvky, pití, svačinu
Nutné přihlásit se předem na telefon: 

605 370 746, vyplnit písemnou přihlášku
kontaktní osoba: jitka martanová

VÝLET DO PÍSKU, SLADOVNA
ÚteRÝ 4. 2. 2020
program výletu:
odjezd: v 7:30 hodin z parkoviště před ddm
Návrat: v 15:00 hodin na parkoviště u ddm
Navštívíme: interaktivní výstavy v  galerii 

sladovny
mRaveNištĚ, za BaRokem, všude papíR
více na: info@sladovna.cz
cena: 300 kč, s sebou: pití a svačinu

Nutné přihlásit se předem na telefon: 
605 370 746, vyplnit písemnou přihlášku

kontaktní osoba: jitka martanová

NÁVŠTĚVA LASER ARÉNY V PÍSKU
stŘeda 5. 2. 2020
odjezd: v 8:00 hodin z parkoviště před ddm
Návrat: v 15:30 hodin, ddm vimperk 
program výletu: laser game je bezkontaktní, 

adrenalinová forma zábavy na způsob paint-
ballu či airsoftu, kde bolestivé kuličky nahra-
zují neškodné laserové paprsky ve speciální 
zatemněné aréně s  různými druhy překážek 
a efektů. v ceně je zahrnuta doprava společ-
ným autobusem, poplatky za dvě hry. cena: 
300 kč, s sebou: pití a svačinu. Nutné přihlásit 
se předem na telefon: 728 017 874, vyplnit pí-
semnou přihlášku, omezený počet účastníků 

kontaktní osoba: eva kubišová

VÝLET NA KVILDU
čtvRtek 6. 2. 2020 
od 8:00 do 16:20, sraz dětí bude v ddm
s sebou: přezůvky, pití svačinu, boby 
program: dopoledne: zábavné hry a soutě-

že, odpoledne: návštěva informačního středis-
ka, 3d film o životě zvířat na šumavě, bobo-
vání v případě dobrých sněhových podmínek, 
popř. krátká procházka. cena: 65 kč. Nutné při-

hlásit se předem na telefon: 728 017 874, vypl-
nit písemnou přihlášku na akci, omezený po-
čet účastníků. kontaktní osoba: eva kubišová

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
pátek 7. 2. 2020
od 8:00 do 15:00
zdarma, s  sebou: přezůvky, pití svačinu, 

teplé oblečení
program: dopoledne: stolní hry a soutěže, 

odpoledne: v případě příznivého počasí vy-
cházka 

Nutné přihlásit se předem na telefon: 
728  017  874, vyplnit písemnou přihlášku na 
akci, omezený počet účastníků. kontaktní 
osoba: eva kubišová

Na všechny akce je nutné se předem při-
hlásit do 29. ledna 2020.

Bližší informace a přihlášky na akce můžete 
získat přímo v ddm vimperk nebo na strán-
kách: www.ddm-prachatice.cz

Jitka Martanová
vedoucí DDM ve Vimperku

20  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  spolky • 1/2020

Spolek Vimpersko dostal cenu od nadačního fondu proti korupci
spolek vimpersko dlouhodobě – od roku 

2016 – upozorňuje na střet zájmů v  samo-
správě města a podivné rozhodovací procesy 
v případě areálu vodník včetně nestandard-
ních postupů při změnách Úp, týkajících se 
především tohoto území.

snahou vimperska je zlepšit chápání princi-
pů veřejné správy, omezení možnosti korup-
ce a  klientelismu v  samosprávě a  narovnání 

rovného přístupu ke všem občanům bez roz- 
dílu.

Za tuto činnost bylo oceněno Nadačním 
fondem proti korupci Cenou za odvahu.

vysvětlení pojmů – protože ne každý chá-
pe jejich význam, a hlavně konkrétní dopad 
v běžné praxi:

koRupce – zneužití postavení nebo funk-
ce v  politice, veřejné správě a  hospodářství 

k osobnímu prospěchu. Není to podnikatel-
ský úspěch!

klieNtelismus – síť vzájemných vazeb, 
z nichž účastníci profitují, zpravidla se znač-
ným časovým odstupem a  právě proto, že 
jsou součástí tohoto systému… u nás nazý-
ván synergií podnikatele, města a sportovního 
klubu. Šárka Janásková

zastupitel Město lidem, člen Vimperska

Jaký byl rok 2019 u vimperských ochránců přírody?
tak se opět sešel rok s rokem a jsme na za-

čátku nového, jehož budeme datovat a psát 
pod číslovkou 2020. Naše základní organizace 
českého svazu ochránců přírody šumava osla-
ví v tomto roce již 12 let své činnosti. Než však 
do něj vykročíme, pojďme se ještě poohléd-
nout po tom nedávno skončeném. pokusím 
se pro vás čtenáře alespoň trochu shrnout, co 
jsme v organizaci dělali, co se povedlo a z čeho 
máme opravdu radost.

jak je již tradicí, naše činnost je převážně te-
rénní, v podstatě celoročně pracujeme venku. 
v době vegetačního klidu jsme vyřezávali ná-
letové dřeviny (zejména v rezervaci Radost), na 
jaře jsme pak instalovali u šumavských hoštic 
migrační zábrany bránící žábám vstupovat do 
komunikací. Brzy z jara jsme se také věnovali 
jarním vertikutacím na loukách s hořečky. Na 
tyto činnosti pak navázalo kosení a ovčí pas-
tva. kosili jsme tradiční lokality v rezervaci na 
Radosti, v pasecké slati, jaroškov, opolenec, 
kosatcovou louku u uhřic a tak dále. přepásali 
jsme velkou homolku a plochy v pasecké slati. 
zastavili jsme se až na podzim, když jsme v půli 
listopadu skončili se sečí v rezervaci opolenec. 
suma sumárum, ručně (sekačkami nebo křo-
vinořezy) toho posekáme okolo 20 ha ročně 
a naše ovečky přepásají podobnou výměru. 
jednalo se většinou o  lokality, které máme 
zařazené do pozemkového spolu. to zname-
ná, že na nich „hospodaříme“ s ohledem na 
zachování a zlepšení jejich přírodního stavu 
ve spolupráci s majitelem, kdy na lokalitách 
máme většinou dlouhodobé nájemní vztahy.

v letošním roce jsme si pod svá křídla vzali 
nově další plochu v rezervaci na Radosti, v zá-
padočeském kraji „hořečkovou loučku“ u re-
zervace hamižná poblíž hartmanic a hlavně 
jsme se zaměřili na místní lokalitu chválovna, 
která se vykoupila ze sbírky místo pro příro-
du do vlastnictví celého čsop. pojďme si tedy 
v dalších řádcích blíže chválovnu představit.

jedná se o  1,1  hektaru velkou, částečně 
podmáčenou louku s roztroušenými dřevina-
mi. lokalita se nachází kousek za vimperkem 
při silnici na prachatice u odbočky na trhonín. 
o tom, že chválovna je přírodovědně zajíma-
vá, svědčí již záznamy uložené v archivu sprá-
vy Np šumava. posledních přibližně 25 let byla 
lokalita bez jakékoliv péče, což se projevilo 
jednak na úbytku evidovaných chráněných 
druhů rostlin, tak i  na postupném zarůstání 
náletovými dřevinami a maliníkem. od roku 
2009 byla lokalita v hledáčku naší organiza-
ce, kdy zde byla evidována stále malá popu-

lace prstnatců májových, několik bradáčků 
vejčitých a brzy z  jara kvetoucí keře lýkovce 
jedovatého. Úplnou náhodou došlo začátkem 
loňského roku k objevení inzerátu, kdy vlastník 
přes realitní kancelář tuto lokalitu prodával. 
po zjištění této skutečnosti došlo na jedná-
ní s Radou Národního pozemkového spolku 
a  s  realitní kanceláří. výsledkem bylo, že se 
v květnu 2019 lokalita vykoupila z prostředků 
sbírky místo pro přírodu do vlastnictví čsop. 
po výkupu lokality nechala naše organizace 
zpracovat botanický průzkum. ten k obrovské 
radosti všech potvrdil stále ještě se vyskytující 
malou populaci prstnatců májových, bradáčků 
vejčitých, dokonce několik dřípatek horských, 
prvosenek vyšších, dymnivek dutých, pod-
bílku šupinatého a keře lýkovce jedovatého. 
avšak větší část lokality je již degradovaná ma-
liníkem a vysokostébelnou vegetací. proto po 
ukončení botanického průzkumu došlo v září 
letošního roku ke kosení lokality po dlouhých 
25 letech. v návaznosti na tento ochranářský 
zásah došlo na přelomu listopadu a prosince 
2019 k šetrnému vykácení a vyřezání asi třeti-
ny náletových dřevin tak, aby bylo zabráněno 
dalšímu zarůstání lokality a její degradaci.

mimo terénní práce jsme se věnovali i eko-
logické výchově a vzdělávání, kdy jsme uspo-
řádali několik akcí pro veřejnost – exkurzi do 
netradiční tkalcovny Na vlně, na rodinnou bio-
farmu michlova huť, na stanici čhmÚ churá-
ňov. vedli jsme dvě komentované vycházky na 
sudslavický okruh a botanickou vycházku za 
květenou vimperska. uspořádali jsme také ví-

kendové setkání jihočeských organizací čsop 
a v mš klostermannova a mírová jsme čistili 
ptačí budky. věnovali jsme se také poraden-
ství, které jsme realizovali hlavně telefonickou 
a e-mailovou formou. kancelářské prostory ve 
vimperku slouží jako naše zázemí, a byť nejsou 
nyní otevřeny veřejnosti pravidelně, je možné 
se na nás obrátit a řešit případné poradenství 
a dotazy i zde. 

zajímavým počinem bylo také navázání 
spolupráce na projektu „cz–sk south liFe“, 
který je mj. zaměřen na naše dvě lokality – 
opolenec a jaroškov. v  rámci projektu jsme 
zde zajišťovali odbornou exkurzi pro vědecké 
pracovníky a pracovníky státní správy s prak-
tickými ukázkami péče o hořečkové louky. Na 
exkurzi pak navázaly vycházky pro mš a zš ze 
čkyně. do budoucna se v rámci tohoto progra-
mu plánuje především šetrné prořezávání ná-
letových dřevin v těchto chráněných územích 
s cílem zvětšení ploch pro růst rostlin hořečků. 

činností, kterým se loni věnovala naše orga-
nizace, je velmi mnoho a jejich výčet by obsáhl 
další řádky. závěrem tohoto příspěvku musím 
poděkovat všem, ať kolegům a aktivním čle-
nům, tak brigádníkům a dalším podporovate-
lům naší organizace, bez nichž bychom tento 
dlouhý výčet činností nedokázali zrealizovat.

všem přeji do nového roku 2020 jen a jen 
zdraví a pak štěstí, dobré lidi okolo sebe a krás-
né chvíle strávené v přírodě.

Jakub Hromas
předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz
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Vimperk žije! v roce 2019
Rok 2020 odpočítává první dny, a tak je na 

čase se poohlédnout za uplynulým rokem 
2019. ani v tomto roce jsme nezaháleli a po-
dařilo se nám zorganizovat či podílet se na 
spolupořádání více než 15 akcí, díky kterým 
to ve vimperku zase o něco více žilo…

jedním z projektů, kterému jsme se v prů-
běhu celého roku věnovali, byl hledá se vim-
perk ii, tentokrát na téma letní scéna. cílem 
bylo zapojit místní školy a  veřejnost do for-
mulování vize rozvoje areálu letní scény a ar-
boreta a na základě získaných informací vytvo-
řit návrh proměny tohoto areálu. Workshopy 
probíhaly na vybraných školách, poté násle-
dovalo veřejné setkání s občany nad mapou 
a v letních měsících bylo možné vyplnit online 
dotazník. z finální prezentace výsledků, která 
proběhla v listopadu, vyplynulo, že veřejnost 
se jasně shoduje na základním charakteru 
území ve smyslu klidového a  odpočinkové 
prostoru a dále si přeje oživit arboretum ak-
tivnější kulturní letní scénou. Navazujícím kro-
kem by měla být studie, která bude závazným 
dokumentem pro rozvoj území a odrazovým 
můstkem pro hledání kofinancování. závě-
rečnou zprávu si můžete pročíst na stránkách  
www.vimperkzije.cz. velké dík patří Nadaci 
proměny nejen za finanční, ale i  odbornou 
pomoc.

v roce 2018 jsme začali pořádat přednáško-
vé večery v populárním formátu pechakucha 
Night (pkN) a pro jejich velkou oblibu jsme na 
ně navázali i v roce 2019. i tento rok se jednalo 
o 4 přednáškové večery. v únoru jsme se se-
tkali v budově tkB a tématem pkN bylo láska 
je láska. Následovala květnová pechakucha na 
tzv. pivovarském náměstí, která byla součástí 
vimperského máje. Na téma dědictví byl or-
ganizovaný přednáškový večer v netradičních 
půdních prostorách bývalé lesárny a poslední 
pkN v roce 2019 měla název diagnóza šuma-
va ii a probíhala, stejně jako v loňském roce, 
v rámci festivalu šumava litera. 

Na jaře jsme spolu se spolky missioN vim-
perk, prostor vimperk, muzejní spolek vimper-
ského panství a  s  městským kulturním stře-
diskem připravili týdenní program s názvem 
vimperský máj. v prostoru tzv. pivovarského 
náměstí vyrostla na týden dřevěná konstrukce 
kopírující půdorys původní budovy a od pon-
dělí do pátku se tam konaly od odpoledne do 
večerních hodin nejrůznější akce – závod na 
kolech „vimperské schody“, koncert pěvecké-
ho sboru canto, vystoupení bubeníků ze zuš, 
ukázka tréninku boxu, beseda s biskupem v. 
malým, cestovatelská přednáška, vystoupení 
prago union aj. Nečekaně „nemájové“ počasí 
(dokonce i sněžilo!) nás bohužel donutilo pro-
gram zkrátit a část z něj přesunout do interié-
ru. Nicméně i tak se jednalo o velmi povedený 
týden a v letošním roce plánujeme v něčem 
podobném pokračovat.

druhá zářijová sobota patřila již potřetí 
sousedské pouliční slavnosti zažít vimperk 
jinak. i tento ročník se pivovarská a Rožmber-
ská ulice proměnily ve sportoviště, rukodělné 
dílny nebo taneční parket. Na hlavní scéně se 
představilo hned několik hudebních skupin, 
pro nejmenší byly připravené 2 pohádky. díky 
spolupráci se spolkem šumava na nohou ne-

chyběl ani tradiční charitativní bufet, kde se 
vybralo úctyhodných 15.532 kč. velký dík pa-
tří desítkám dobrovolníků a spolkům, prostě 
všem, kteří se podíleli na organizování akce, 
a v neposlední řadě velký dík patří vám všem, 
kteří jste do ulic vyšli, užili si slavnost společně 
s námi a přispěli na dobrou věc. 

Nedílnou součástí naší aktivity je pořádání 
oso akcí, tzv. obyčejných setkání občanů. 
jedná se o malé, nízkorozpočtové akce, který-
mi se snažíme podporovat setkávání občanů 
vimperka, a kulturně a společensky tak oživit 
veřejný prostor ve městě. mezi takové akce 
v  minulém roce patřilo např. spolupořádání 
masopustu, vynášení morany, pouštění lodi-
ček nebo tradiční výběh na Boubín. Novinkou 

v r. 2019 bylo vimperské kvízování, kdy jsme ve 
spolupráci s Beritem zorganizovali 2 kvízové 
večery v kavárně ve skále, které volně naváza-
ly na vědomostní kvíz, který byl součástí akce 
zažít vimperk jinak.

v rámci oslav 30 let svobody jsme pozvali do 
vimperka 2 významné osobnosti. Nesmírně si 
vážíme toho, že naše pozvání přijali. v květnu 
jste mohli besedovat s  biskupem václavem 
malým a v říjnu s politoložkou vladimírou dvo-
řákovou. v rámci jejich návštěvy se konala ne-
jen beseda s veřejností, ale proběhly i besedy 
se studenty na místním gymnáziu.

Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za 
to, že naše akce navštěvujete, podporujete 
a tím i díky vám vimperk žije!

přejeme vám klidný rok 2020 a na některé 
z dalších našich akcí se těšíme na viděnou!

Jitka Kabourková, Vimperk žije!

 je vaším novoročním předsevzetím zlepšování vědomostí? pak je třeba pořádně trénovat.  
a kde jinde zapojíte důvtip, odhad, paměť i všeobecný přehled  lépe než na oblíbené akci...  
(viz tajenka)
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obec Hrabice
Jen kousek od Vimperka
když se vydáme po hlavní silnici směrem 

na zdíkov, tak se na první odbočce vpravo 
můžeme vydat do celkem slušného kopečka. 
dostaneme se tak do vesnice, která nese jmé-
no hrabice. Není moc velká, ale zato zde žijí 
lidé s velkým srdcem. díky tomu, že se vesnič-
ka stále rozrůstá, zvyšuje se i počet obyvatel, 
a  tak by se dalo říct, že v současné době se 
jich zde okolo 100 nachází. místních usedlíků 
tu sice již moc není, ale na druhou stranu je 
vidět, jak se zde více objevují mladé rodiny, 
které se rozhodly zde vychovávat novou ge-
neraci. což je jedině dobře, protože díky jejich 
přítomnosti zde atmosféra ožívá a to přináší 
jisté výhody.

pokud zavítáme na náves, přivítá nás 
vskutku velmi příjemné prostředí. uprostřed 
je opravená místní kaplička, nedaleko si lze 
posedět na dřevěných vyrobených lavičkách 
a nechybí zde ani pěkný bytelný stůl. tento 
komplex je postavený tak, aby si příchozí moh-
li dostatečně odpočinout, ale také se pokochat 
výhledem, který rozhodně stojí za to.

ihned na okraji návsi se nachází pension 
kamenný dvůr, kde se lze ubytovat v poho-
dlných pokojích a jeho součástí je restaurace, 
která je velmi příjemná k posezení, ale záro-
veň vhodná pro firemní večírky, různé oslavy 
nebo společenské události, jako jsou svatby 
nebo setkání. 

kousek od návsi se nachází ještě jedna 
hospůdka, která sice nenabízí ubytování, ale 
i zde se dají prostory využít k různým akcím 

a k posezení či jednání. tady si mohou dokon-
ce jedinci zamluvit tenisové kurty, a tak trochu 
protáhnout svoje tělo. 

Nechybí ani hasičská zbrojnice
jen málo vesnic se může pochlubit tím, že 

má vlastní hasičskou stanici. hrabice je jednou 
z nich a  jsme patřičně hrdí na místní hasiče, 
kteří se snaží zasáhnout vždy, kdy je to potře-
ba. Navíc se věnují výchově mladé generace, 
a tak pro ně pořádají nejen kroužek, ale i jiné 
akce, které děti doslova milují.

hasiči spolupracují úzce s osadním výbo-
rem a společně plánují akce, které oživí míst-
ní vesnice. díky nápadům a  podpoře města 
vimperk věříme tomu, že se budou aktivity 
rozvíjet, a  tak postupně naplňovat potřeby 
a touhy obyvatel. mezi velmi krásnou tradici 
patří masopust nebo mikulášská nadílka s roz-
svícením stromečku. pro děti se pořádají na 
den dětí soutěže a přirozeně k nim patří sladké 
odměny. místní vesnice doplňují další kulturní 
programy nebo společné akce. to pro změnu 
vede k větší soudržnosti blízkých osad. 

Sport a turistika
vzhledem k tomu, že máme skutečně hod-

ně blízko do vimperka, tak se dá nalézt mnoho 
různých cestiček, včetně hrabického okruhu, 
který zajisté všichni dobře znají. je to velmi pří-
jemná procházka s naučnými prvky a zároveň 
i posezením na lavičkách, které se nacházejí 
cestou v lese nebo na příjemné vyhlídce. 

v podstatě je zde i mnoho lesní cest, kte-
ré vedou do blízkých osad, různě se napojují 
a  propojují. díky skvělé poloze a  prostředí 
sem lidé rádi zavítají na procházky, zaběhat 
si, užít si jízdu na kolech nebo si vyzkoušet 
nordic walking. pro děti je zde vybudováno 

velmi hezké dětské hřiště, jehož součástí je 
i fotbalové hřiště. snad je zde jen jedna velká 
slabost, že je velmi blízko nádrže, která není ni-
jak zabezpečená. věříme tomu, že tato situace 
se v nejbližší době vylepší a tím se přirozeně 
zvedne i bezpečnost. 

Vyhlídkový let? Proč ne
další velkou kuriozitou je místní letiště. je 

postaveno na hranici hrabic, když se pokračuje 
dál na cejsice a křesanov. prozatím je zde ještě 
hodně práce, ale jednou bude sloužit široké 
veřejnosti. ani dnes není problém se přeptat 
na možnost vyhlídkového letu, a někomu tak 
třeba věnovat krásný dárek k výročí. vidět tu 
naši okolní krásu z výšky, to je zase úplně jiný 
pohled a rozhodně to přinese skvělý zážitek 
nejen jedinci, ale pozvedne celkovou úroveň 
vesnice a okolí. snad jen kdyby se zde ještě 
zlepšila doprava pro ty občany, kteří nemají 
možnost vlastní, tak by to bylo zase o kousek 
veselejší. ale to je jiný příběh.

Petruška Litvanová

Gynekologicko-porodnická ordinace 
na vimperském náměstí - novinky od ledna 2020

	Společnost změnila název z MUDr. Jan Bočan - ženský lékař, s.r.o. na GYMA s.r.o.

	Gynekologicko-porodnickou ambulanci převzal MUDr. Vlastimil Malík

	Ve čtvrtek ordinuje MUDr. Jan Bočan, ostatní dny ordinuje MUDr. Vlastimil Malík

	Pro lepší chod ordinace a menší dobu čekání se nově na vyšetření objednává.  
Prosím, objednávejte se na telefonním čísle 388 415 590 

	Ordinace stále přijímá nové pacientky, akutní případy vyšetřujeme na počkání

	Změna ordinačních hodin, viz níže

Kontakt

adresa: náměstí Svobody 15/17, Vimperk

telefon: +420 388 415 590

web: www.gyma.cz

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
St - 12:00 - 18:00
Čt 7:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pá 8:00 - 12:00 -
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Přestavujeme Chatbot karel klostermann
cestujete rádi šumavou a napadlo vás někdy, že by bylo fajn mít tipy na výlety a informa-

ce přehledně „pod jednou střechou“? samuel jirouš, lukáš Rasocha, jan švejda a dominik 
předota přeměnili tuto myšlenku v čin a vytvořili chatbota, kterého pojmenovali po slav-
ném spisovateli karlu klostermannovi. chatbot si s vámi povídá prostřednictvím aplikace 
messenger a díky němu se dozvíte zajímavosti z oblasti vimperka, kvildy, modravy i srní, 
hrajete s ním zábavné naučné hry a může vás pozvat i na kulturní akce. kluci již nyní sklízí 
úspěchy v soutěžích t-mobile Rozjezdy nebo šumava litera, podíleli se na vývoji chatbota 
sametový reportér pro oslavy 17. listopadu a jejich cílem je, aby návštěvník šumavy jednou 
nalezl veškeré informace na jednom místě. co všechno chatbot umí nebo jak ho můžete 
využít i vy, se dozvíte v rozhovoru s dominikem předotou, který má na starosti koncepční 
rozvoj projektu.

Před pěti lety jste s  Nikolou Frühaufo-
vou, ještě jako studenti gymnázia, zvítě-
zili v  soutěži Navrhni projekt s  aplikací 
Interaktivní Šumava pro všechny. Byla to 
předzvěst dnešního chatbota?

zcela určitě! již tehdy jsme chtěli digitalizo-
vat šumavu, pomoci tak turistům odkrýt zají-
mavá místa a umožnit jim poznávat šumavu 
jiným, zajímavým způsobem. 

tehdy byla ještě chatbot technologie v za-
čátcích, a proto jsme náš projekt koncipovali 
okolo vývoje mobilní aplikace. dnes jsme již 
mnohem dále a technologie, které byly dříve 
nedostupné, nám umožňují vyvíjet zajímavější 
řešení. 

Váš chatbot provází uživatele šu-
mavskou přírodou, hraje hry s dětmi, umí 
zvát i na kulturní akce, například Majáles 
Vimperk. Dá se říct, že do něj zvládnete 
zasadit, cokoliv si usmyslím?

přesně tak, dokážeme chatbota vyvinout 
pro cokoliv. jeho největší výhodou je dostup-
nost – uživatelé si většinou nemusí instalovat 
žádnou novou aplikaci, veškeré informace 
získají z média, které denně používají ke ko-
munikaci se svými přáteli. právě v tom vidíme 
velký potenciál. 

s našimi projekty ale jdeme ještě dál – kro-
mě informační roviny se vždy snažíme budo-
vat vztah mezi uživatelem a chatbotem. právě 
v dlouhodobé komunikaci a péči o uživatele 
přinášíme našim klientům přidanou hodnotu. 
prostřednictvím chatbota karel klostermann 
se zároveň snažíme oživit odkaz významného 
šumavského spisovatele.

Ten je mimo jiné plný historických fo-
tografií a zajímavostí. Kde tyto materiály 
berete?

provádíme vlastní pátrání, spolupracujeme 
také se spolkem karel klostermann – spisova-
tel šumavy. ten nám poskytl veškeré informa-
ce týkající se života karla klostermanna. 

daří se nám také navazovat další partnerství 
se subjekty, které nám pomohou informačně 
chatbota rozvinout. zmínit můžeme například 
projekty Fotíme šumavu nebo šumavské pod-
hůří.

Proč jste zvolili zrovna chatbot a ne tře-
ba webové stránky? A plánujete využití i na 
jiných platformách, například WhatsApp?

aktuálně o nových platformách neuvažuje-
me. messenger se nám zdá pro formát infor-
mací, které komunikujeme, nejvhodnější. Na 
rozdíl od Whatsappu je hravý a graficky zá-

bavný. velkou výhodu vidíme v propojení se 
sociální sítí Facebook, prostřednictvím které 
můžeme uživatele informovat nejen o chat-
botovi. platforma nám dává přístup k více než 
5 milionům českých uživatelů, kterým může-
me interaktivním formátem sdělit informace 
o šumavě. zároveň díky němu můžeme být 
s  uživatelem v  kontaktu po delší dobu, což 
nám webové řešení neumožňuje. 

Program jste dokončili loni, letos už 
sklízíte první úspěchy – vítěz regionálního 
kola Jihočeského kraje v soutěži T-Mobile 
Rozjezdy, cena ve formě čestného uznání 
na festivalu Šumava litera v kategorii Šu-
mava virtuální. Je nějaká meta, které byste 
rádi dosáhli?

Rádi bychom viděli chatbota více v místních 
zařízeních, které se často bojí digitalizace a ná-
vštěvníkům šumavy nabízejí jen papírové pro-
spekty. tomu chceme zamezit. do budoucna 
bychom chtěli, aby všechny informace nalezl 
návštěvník šumavy přehledně na jednom 
místě – vše centralizovaně, přehledně a pro 
návštěvníka efektivně. 

zároveň chceme minimalizovat tisk těchto 
materiálů, propagovat ekologičtější způsob 
poznávání místní fauny, flóry, ale i  starých 
šumavských příběhů – například prostřednic-
tvím našeho chatbota. to bych nazval jako náš 
cíl – vytvoření komunikačního média, které je 
zábavné, efektivní, pro uživatele jednoduché 
na ovládání a zároveň přinášející velkou infor-
mační hodnotu.

To znamená, že neplánujete off-line ver-
zi, například tištěného průvodce pro ty, 
kteří nepoužívají Messenger nebo nemají 
„chytrý“ telefon?

zcela určitě ne – chceme jít ekologickou 
cestou a tištěné materiály co nejvíce omezit. 

klasická životnost tištěného materiálu je ně-
kolik hodin, po přečtení nedochází k jeho no-
vému využití a často tak končí ihned v koši. to 
je podle nás velice neekologický přístup, který 
chceme eliminovat a přinášet řešení, které je 
digitální, ekologické a pro uživatele efektivní. 

věříme, že budoucnost je digitální. chceme 
být těmi, kteří určují nový digitální standard 
v oblasti získávání turistických informací.

Z vlastní zkušenosti z Majálesu vím, že 
někteří lidé chatbotovi zatím moc nevěří, 
možná se ho dokonce i bojí. Mají důvod? 
Sbíráte o nich data?

Rozhodně ne. chatbot podle mě nabízí ve-
lice zajímavou možnost, jak rychle a efektivně 
získat informace. Nesbíráme žádná nová data 
o uživatelích – jen ta, která již zadali na svůj 
FB profil a jsou veřejně dostupná komukoliv. 

Nově jste navázali spolupráci s  Národ-
ním parkem Šumava, jaké jsou tedy další 
plánované kroky? Kam se bude chatbot 
posouvat?

od spolupráce s  Np šumava si slibujeme 
nové, odborné informace o šumavě, které by-
chom chtěli do chatbota implementovat. zá-
roveň bychom také rádi viděli chatbota v kaž-
dém informačním středisku – například místo 
již zmíněných papírových prospektů. plánu-
jeme také nové výlety a další interaktivní hry. 

Pokud by se chtěl někdo z poskytovate-
lů služeb či organizátorů akcí s chatbotem 
propojit, co pro to musí udělat?

podívat se na naše webové stránky  
www.pruvodce-sumavou.cz/ nebo na náš 
nový web o šumavě www.objevte-sumavu.cz.

Děkuji za rozhovor
Michala Květoňová
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DaviD vinš se narodil se v táboře, kde navštěvoval sportovní základní školu se zaměřením 
na lední hokej. do vimperka se přestěhoval před 12 lety a nějakou dobu hrál za muže hc 
vimperk jako útočník. je ženatý, má dva syny. pracuje jako obchodní zástupce a ve volném 
čase trénuje mladší žáky a 2. třídu hc vimperk.

HC Vimperk
Historie vimperského hokeje sahá až do 50. let 

20. století. Rukama několika desítek trenérů 
prošly už stovky dětí. V současnosti ve Vimperku 
trénuje několik dětských týmů a muži, kteří hrají 
krajskou ligu. O hokeji, tréninku, ale i o ocenění 
Trenér mládeže 2019 jsem si povídala s  Davidem 
Vinšem.

Před několika týdny jste se dostal do po-
vědomí sportovního světa výhrou soutěže 
Díky, trenére (viz str. 27 VN). Ze zhruba sed-
mi set trenérů jste se probojoval do finálo-
vé čtyřky a zvítězil jste. Jaký to byl pocit?

my jsme byli spokojeni s výsledkem, už když 
jsme tam jeli. probojovat se mezi 8 trenérů 
z celé republiky už pro nás byla sama o sobě 
výhra. takže jsem ani neměl trému, prostě 
jsem si to tam jel užít. a chtěl jsem, aby si to 
užily i  ty děti. z vimperka byl vypraven celý 
autobus, jeli se mnou mladší žáci. a atmosféra 
tam byla skvělá právě díky vimperku. takovou 
partu, jako máme my teď tady, mají málokde. 
takže já jsem si to finále opravdu užil a ta výhra 
byla takový bonus.

chtěl bych poděkovat manželce, že mě do 
soutěže přihlásila. mám velké štěstí. Nebýt její 
podpory i podpory celé rodiny, nemohl bych 
trénovat a věnovat se tomu na 100 %. 

Spolu s cenou jste dostal poukaz na po-
byt v libovolném tréninkovém středisku ve 
výši 40.000 Kč a dále 10.000 Kč pro HC Vim-
perk. Už víte, jak výhru použijete?

těch deset tisíc je jasných. to jsme se do-
mluvili, už když jsme jeli do prahy. pět tisíc při-
dáme dětem do společné kasy, kterou máme 
jako tým na stadionu, a těch zbývajících pět 
tisíc dáme malému tomáškovi, který má zdra-
votní problémy. Nechali jsme mu vyrobit i dres 
a založili jsme s rodiči sbírku, takže dohromady 
mu dáme přes deset tisíc.

40 tisíc jsem dostal na pobyt v nějakém vy-
sněném tréninkovém centru. ale prý je úplně 
na mně, jak to použiju. takže bych chtěl vzít 
tým do akademie Red Bull do salzburgu, kde 
bychom si užili celý den. a za ty zbývající pe-
níze bych chtěl jet do švédska nebo Finska, to 
už sám.

Jak vypadal Váš dosavadní hokejový 
život?

pocházím z tábora, kde jsem hrál hokej do 
25 let. hráli jsme druhou ligu, já byl útočník. 
v nějakých 24 letech jsem se přesunul na šu-
mavu. Nejdřív jsem hrál ve vimperku, pak jsem 
na dvě sezóny odešel do strakonic. a pak se 
zase vrátil. hokej jsem hrál 33 let. teď už nehra-
ju. před pár lety jsem dal všechny věci na půdu 
a tam to leží. teď už „jenom“ trénuju – a i tak 
jsem na ledě téměř denně.

Kolik hokejových týmů v současnosti ve 
Vimperku je?

Nejmladší děti chodí do školy bruslení. 
Následuje druhá třída (2012–2013), třetí třída 
(2011–2012), pátá třída (2009–2010) a mladší 
žáci (2007–2008). No a  pak už jsou až muži. 
celkem je nás u těch dětí kolem 20 trenérů. já 
trénuju mladší žáky a druháky. u těch starších 
je nás čtyři až pět, u mladších jsme čtyři.

Jak často jsou děti na ledě?
mladší žáci mají trénink 4x týdně, z  toho 

jeden je dobrovolný. a o víkendu zápasy. hra-

jeme spojenou ligu jižních a západních čech, 
je tam šestnáct týmů. a my jsme teď v půlce 
tabulky. druháci mají trénink třikrát v týdnu 
a občas nějaký ten turnaj.

Není to trochu moc? Mají vůbec čas ještě 
na něco jiného? 

my jsme taky řešili, že je to moc. máme tam 
kluky, co hrajou i fotbal, někdo zase chodí do 
hudebky. dřív to bylo tak, že jsme celou zimu 
hráli hokej a v létě byl fotbal. dneska jede fot-
bal do konce listopadu a hokej do konce břez-
na, navzájem se to tluče. za mě by děti měly 
dělat víc věcí. všestrannost chybí. 

Jak probíhá letní příprava? 
do konce března jsme na ledě. duben jim 

nechávám volný. potom v  květnu a  červnu 
je to tak, že kdo dělá něco jiného, tak vůbec 
nechodí. máme tam děti, které hrajou fotbal, 
tenis, plavou atd. ty chodit nemusí. ta letní 
příprava je pro ty, kteří nic jiného nemají. tak 
než aby mi seděli doma na telefonu na sídlišti, 
tak je radši vytáhnu na hřiště. ideální stav by 
byl, kdybych těch 17 dětí vždycky rozhodil ně-
kam na fotbaly a tak. ale tak to bohužel není. 
a když už se sejdeme, tak jdeme do tělocvičny 
a děláme to, co se dneska hrozně málo dělá – 
 obratnost. spousta dětí neumí kotrmelec, ne-
umí vyšplhat po tyči a podobně. 

Mladší žáci za sebou mají zhruba půlku 
zápasů této sezóny a jsou v půlce tabulky. 
Dali jste si nějaké předsevzetí, do jakého 
místa byste chtěli skončit?

my jsme si dělali s rodiči takovou anketu a já 
jsem byl nejvíc skeptický, nejmíň jsem věřil. 
tipoval jsem 12. místo. protože my kromě plz-
ně, tábora a Budějovic hrajeme všechno proti 
starším dětem. jsme ročníky 2007/2008, ale 
já ty 2007 skoro nemám. jen dvě holky a dva 
kluky. a on ten rok je opravdu hodně znát. ale 
když to teď tak vidím, tak myslím, že bychom 
do té desítky mohli být.

Někde jste řekl, že výhra pro vás není 
důležitá. Čím tedy děti motivujete, když 
ne vítězstvím?

každý chce vyhrávat. chcete vyhrát, ať 
hrajete doma člověče, nezlob se, nebo jdete 
na led. a  jsou i  trenéři, kteří hrajou opravdu 
hodně na výsledky. Nechají doma třeba šest 
dětí a  vezmou si jenom ty top, aby vyhráli. 
u mě hrajou všichni. a jestli se vyhraje, nebo 
prohraje, to už není tak důležité. samozřejmě 
chceme, aby z toho zápasu byla taky nějaká 
radost, ale když se prohraje, tak to ty děti taky 
něco naučí. Nemůže se celý život jenom vyhrá-

vat. ani prohrávat. ti mí mladší žáci to teď mají 
tak půl na půl, což je podle mě ideální stav. pro 
mě je důležité, aby si každý zápas odmakali, 
aby se snažili. a jestli prohrajou? ty výsledky 
už za chvíli nikoho nezajímají…

ty děti prostě musí hlavně hrát. je blbost, 
aby hrálo deset hráčů a zbytek seděl. a to, že 
to někomu teď nejde, ještě nic neznamená. za 
chvíli může být všechno jinak – třeba přes léto 
vyroste a podobně. ale u těch dětí je to všech-
no v hlavě. dokud jim nesepne hlava, tak to 
prostě nejde. v tomhle jsou holky úplně jinde – 
to je u nich asi ta největší odlišnost.

Máte už spoustu trenérských zkušenos-
tí a i sám jste coby hráč zažil určitě hodně 
různých trenérských přístupů. Co podle 
vás nejvíc funguje?

podle mě je základ být s těmi dětmi kama-
rád. aby se na ten zimák těšily, že tam bude ten 
trenér-kamarád. Být jeden z nich – ne aby byl 
trenér, pak kilometr odstup a potom teprve ty 
děti. ona jak se ta doba žene pořád dopředu 
a všechno se hrne, tak by lidi pomalu chtěli, 
aby ve dvanácti jejich děti hráli za patnácti-
letý. ale to podle mě není správná cesta. děti 
jsou pořád děti. my si po zápase i po tréninku 
sedneme, popovídáme, děti mi nosí ukázat 
žákovský, protože škola musí být na prvním 
místě – kolik lidí se uživí hokejem?...

Na druhou stranu uznávám takovou tu 
starou školu. dneska se kolem dětí chodí po 
špičkách, nemůže se na ně ani zakřičet. to je 
ale cesta do pekel. Rozhodně nejsem zastán-
cem nějakých fyzických trestů a podobně, ale 
nějaký ten cukr a bič tam být musí. 

Nabídka sportů je dneska hodně široká, 
dokonce i ve Vimperku. Proč bych měla pro 
svoje dítě volit zrovna hokej?

jsou děti, které nemají rády kolektivní sport. 
já to rodičům říkám, že si musí uvědomit, že 
hokej je sport kolektivní. když vypadne jeden, 
pocítí to celý tým. za mě ten hokej je takový 
rychlý, záživný, je tam parta. Rodiče mají sa-
mozřejmě obavy, že je to moc tvrdý a tak. ale 
mě to prostě baví. jasně, nikdy ta základna ne-
bude tak silná jako u fotbalu. tam potřebujete 
jenom kopačky, míč a můžete hrát – rodiče to 
v podstatě nic nestojí. ale i v hokeji už jsou 
teď takové projekty, že přijdete na zimák a do-
stanete celou výstroj. ale za mě je hlavní, že 
ty děti něco dělají. a je ve výsledku jedno co, 
nemusí to být zrovna hokej.

Děkuji za rozhovor
Adéla Jiříková

25  



tel. 388 402 264  ohléDnUtí • 1/2020

Leden očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve vimperku událo za posledních 30 let

1990
Na prvním zasedání měNv dochází k tomu, 

po čem je od listopadu 1989 voláno, k odstou-
pení vedení města a rekonstrukci představen-
stva. první vlaštovkou je rezignace předsedy 
měNv v souvislosti s jeho odchodem do dů-
chodu. Rezignace je přijata.

1991
lidé z osady pravětín nechtějí bydlet 400 m 

od uvažované skládky komunálního odpadu 
a  jejich odpor vrcholí peticí na ministerstvo 
životního prostředí.

…
dle zákona „o  malé privatizaci“ dochází 

k  prvním dražbám, prozatím pouze zásob 
některých provozoven – obchodů a současně 
práva dvouletého nájmu těchto nebytových 
prostor. přes tuto počáteční nejistotu je ze 
strany začínajících podnikatelů o tento způ- 
sob privatizace veliký zájem a  dražba stíhá 
dražbu.

1992
značně zchátralou chatu a  nádrž v  krás-

ném koutu vimperka – „vodníku“ – si pronajal 
podnikatel s tím, že by se v brzké budoucnosti 
měla tato oblast tak, jako v minulosti stát např. 
cílem našich nedělních vycházek. Budeme mít 
opravdu možnost zajít s rodinou v neděli na 
vodník, dát si kafe a limonádu a poslechnout 
si pěknou muziku? a v létě si i zaplavat? jsme 
dozajista všichni zvědavi!

1993
a je tu další problém. ve vimperské rokli se 

po asi dvouleté přestávce začíná jezdit opět 
motokros. tato činnost má v našem městě jistě 
tradici. jenže. Během oněch posledních dvou 
let byly dostavěny v  bezprostřední blízkos-
ti trati dva paneláky se stovkami bytů, dnes 
plných nájemníků, povětšinou rodin s malými 
dětmi. Radnice je zavalena stížnostmi a peti-
cemi, na druhé straně také žádosti mladých 
sportovců – motokrosařů, jejich rodičů a tre-
nérů. Bude třeba hledat řešení uspokojivé pro 
všechny strany. existuje však vůbec takové?

1994
jitona – problémy s  odbytem výrobků, 

sklárny – definitivně zastaven provoz, šuma-
van – opět na prodej, nemocnice – značná 
nejistota. Největší zaměstnavatelé ve městě 
mají, zdá se, čím dál větší problémy. člověka 
napadá, že tímto způsobem nás může být za 
chvíli čím dál víc bez práce. i v našem městě 
začínají lidé ve svých rozhovorech používat 
velmi moderní termín – tunelování.

1996
tolik diskutovaná budova bývalého památ-

níku v parku zeje prázdnotou. po téměř čty-
řech letech, kdy se tu vystřídali tři nájemníci, 
nikdo nejeví zájem o provozování tohoto pra-
podivného stavebního díla. ve veřejnosti sílí 
hlasy požadující odstranění tohoto skvostu, 
který dle mínění starousedlíků do této lokality 
města vůbec nepatří. 

1999
dne 19. ledna 1999 se konalo veřejné zase-

dání zastupitelstva města. po rezignaci sedmi 
zástupců opozičních stran a odmítnutí man-
dátu jejich náhradníků schválilo současné 
zastupitelstvo v  počtu 10 členů rozpočtové 
provizorium ve výši 21 milionů korun.

2002
manželka amerického velvyslance v čR za-

slala děkovný dopis žákům a  mistrům isšl, 
učebního oboru krajinář ve vimperku za oz-
dobení a  darování pětimetrového vánoční-
ho smrku pro americkou rezidenci. vyjádřila 
i dobré a příjemné pocity ze setkání se stu-
denty této školy.

2003
přes vimperk se přehnala vichřice, která 

uvedla plně v  činnost povodňovou komisi 
a dobrovolné hasiče. hladina volyňky se však 
již v noci ustálila, ale nárazový vítr zapříčinil 
padání stromů. musel být i odstraněn vánoční 
strom z náměstí, který nevydržel nápor větru 
a vyvrátil se i s betonovým podkladem. 

2004 
strana pro otevřenou společnost ve vim-

perku chce představit městu novou koncepci 
chátrajícího objektu zlatá hvězda, který je stá-
le předmětem největších kritik ve městě. jejich 
úvaha je přestavba hotelu na dům s pečova-
telskou službou. zda se to podaří, ukáže čas.

2005
Nové parkoviště v luční ulici je dokončová-

no. Bude zde místo pro 70 vozidel. parkoviště 
bude i osvětleno. celkové náklady se pohybují 
okolo 1.700.000 kč.

2006
dne 6. ledna 2006 otevřela starostka města 

nový sběrný dvůr ve vimperku. sem mohou 
občané zdarma dopravit vše, co se jim doma 
nehodí. 

2007
ve čtvrtek 18. ledna začala nejenom ve vim-

perku, ale postupně i v celé republice řádit sil-

ná vichřice, která dosahovala i síly orkánu. ve 
vimperku nenapáchala tolik škod jako v okolí, 
zvláště pak v  lesích. Byly mimo jiné skáceny 
stromy například u lesního závodu, v arbo-
retu, pod zámkem u garáží, u koupaliště, ve 
špidrově ulici.

…
Novou vimperskou radní se v pondělí odpo-

ledne stala jaroslava martanová, když získala 
hlasy všech přítomných zastupitelů.

2008
dne 14. 1. proběhlo zasedání zastupitelstva 

města, na němž se hlasovalo o návrhu vybu-
dování areálu vodních sportů ve městě. pro 
tento návrh hlasovalo všech 16 přítomných 
zastupitelů.

2010
vimperští školáci dojíždějící do vimper-

ských škol mají problémy s dojížděním vlakem 
do škol. vedení školy i město žádá české dráhy 
o provedení změn v odjezdu a příjezdu někte-
rých vlaků, a to tak, aby školáci mohli včas při-
cházet do školy. stejně tak se jedná i o odjezdy 
po skončení školní docházky v odpoledních 
hodinách z  vimperka. dráhy žádají o  nutné 
finance k provedení těchto změn. 

2013
vimperk byl v polovině ledna zavalen sně-

hem. za 26 hodin napadlo téměř půl metru 
sněhu. je skutečností, že při této kalamitě se 
projevila solidarita firem, které zapůjčily stroje 
nebo pracovníky, ale i občanů, kteří odklízeli 
sníh z chodníků před domy. 

2014
jeden opuštěný objekt bývalých kasáren 

u sloupů využívají k nácviku vimperští stráž-
níci a policisté. jde o nácviky pro vstupy do 
uzavřených budov se zbraní a beze zbraně, ná-
cviky možného ohrožení či napadení, taktická 
a jiná cvičení. Bude zde i možnost nasazení slu-
žebních psů. tak je plně využita tato opuštěná 
budova k funkčním účelům policie a strážníků.

2017
Nový vlastník bývalé knihovny evangelická 

církev metodistická má v úmyslu tuto budo-
vu kompletně rekonstruovat a  vytvořit zde 
poté dvě bytové jednotky, nízkoprahový klub 
a hernu pro mládež. knihovna byla prodána 
městem téměř za dva miliony kč. 

hromady odklizeného sněhu u odbočky na sídlišti jsou díky vydatné sněhové nadílce opravdu 
veliké. (vN 2013)
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Vítěz soutěže Díky, trenére 2019 je z vimperka!!!
v  neděli 3. listopadu 2019 se uskutečnil 

v  praze finálový díl 5. ročníku soutěže díky, 
trenére. smyslem této akce je ocenit osoby, 
které přivedou ke sportu a udrží u sportování 
co nejvíce dětí, naučí je pozitivnímu vztahu ke 
sportu, smyslu pro fair-play a také povinnos-
tem, které s sebou sportování přináší. soutěž 
je určena pro trenéry ze všech sportovních 
odvětvích. Finále se konalo v  aréně sparta 
podvinný mlýn. v rámci programu vystoupila 
skupina slza a přítomné pobavil také herec ja-
kub kohák. v porotě zasedli významné osob-
nosti sportovního života jako marián jelínek, 
zdeněk vojta či Natálie hejková.

přihlášených do tohoto ročníku soutěže 
bylo přes 500 trenérů z  celé české republi-
ky! Následovala 3 kola hodnocení, ze kterých 
vzešla finálová 8 trenérů. do finále postoupil 
vimperský hokejový trenér david vinš.

Na finálovém dni každý z trenérů předvedl 
se svými svěřenci ukázku tréninkové jednotky 
v délce trvání 8 minut. zastoupeny byly tyto 
sporty: lední hokej, atletika, badminton, fot-
bal, baseball, basketbal, rope skipping a šachy. 
je nutno uznat, že každý trenér předvedl za-
jímavá cvičení.

před zaplněným hledištěm david předvedl 
tréninkovou jednotku se svými hokejovými 
svěřenci z hc vimperk. Navíc také překvapil 
nacvičením bojového tance haka, kterým pří-
tomné diváky a porotu opravdu zaujal. poté 
nezbývalo než čekat, jak porota rozhodne.

mezitímco porota vybírala finálovou čtveři-
ci, přítomné diváky bavil jakub kohák a skupi-
na slza. o skvělou atmosféru v hledišti se staral 
především početný vimperský kotel. davida se 
totiž vydal podpořit celý autobus vimperských 
fanoušků, a  jelikož ten byl zaplněn, mnoho 
dalších se vydalo na cestu po vlastní ose.

po návratu poroty se napjatě čekalo na roz-
hodnutí o postupujících. a podařilo se! david 
se dostal do finálové čtyřky! Nyní následova-
ly soutěže s dětmi, které si trenéři vylosovali 
z  týmů, které se neprobojovaly do užšího 
finále. Úkolem trenéra bylo děti motivovat 
a dovést k vítězství v určených disciplínách. 
david srdnatě bojoval se svým týmem a po 
třech disciplínách došlo k  nevídané situaci: 
remíza s olgou kepkovou, která zastupovala 
sportovní odvětví rope skipping.

vítěz ale může být jen jeden. a tak přišla, 
hokejovou terminologií řečeno, náhlá smrt. 
soutěž mezi davidem a olgou o vítězi díky, 

trenére 2019! Napětí bylo obrovské. vimperští 
kotelníci hnali davidův tým k vítězství. a to se 
podařilo! závěrečnou soutěž zvládl davidův 
tým na výbornou a mohlo se začít slavit.

vítězem soutěže díky, trenére 2019 se stal 
david vinš, trenér mládeže hc vimperk!

při slavnostním vyhlášení david převzal po-
ukaz ve výši 40.000 kč na pobyt ve vybraném 
tréninkovém středisku a 10.000 kč pro klub hc 
vimperk.

davide, gratulujeme! a  všem fanouškům 
děkujeme za úžasnou podporu a skvělou di-
váckou kulisu!

Marián Sitár

Zprávy z gymnastiky
Krajský přebor družstev ve SG žen 
pro r. 2019 – Veselí nad Lužnicí

Nejdůležitějším závodem podzimní sezóny 
ve sportovní gymnastice žen je bezesporu 
krajský přebor družstev, kde děvčata bojují 
nejen o titul přeborníka kraje, ale i o postup 
na mistrovství republiky. 

krajský přebor uspořádal oddíl sG tj lo-
komotiva veselí nad lužnicí z pověření české 
gymnastické federace a ksk jihoč. kraje a kra-
je vysočina. pořadatelé se svého úkolu zhostili 
na výbornou.

ve sportovní hale na břehu řeky lužnice 
startovala také tři družstva z vimperka. 

Nejmladší děvčata (aneta medková, ana-
stázie klasová, michaela hermanová a šárka 
jakšová) se svědomitě připravovala pro start 
v vi. lize pod vedením trenérky pavly uhříč-
kové. jejich snažení bylo korunováno krásným 
4. místem.

v nejpočetnější kateg. iii. ligy reprezentova-
la vimperk hned dvě družstva, a to také úspěš-
ně. Na 6. pozici skončilo družstvo ve složení 
jitka pelešková, linda pištěková, šárka václa-
víková a  Barbora zdeňková (trenérka marie 

kotlíková). další vimperské gymnastky lucie 
hermanová, kateřina horová, adriana koš-
narová, anna kotrlíková a ester ollé (trenérka 
hana košnarová) obsadily 7. příčku, s rozdílem 
pouhých dvou bodů.

všem děvčatům gratulujeme a  děkujeme 
za dobrou reprezentaci vimperské sportovní 
gymnastiky.

Memoriál Petra Kouby ve SG žen – 
České Budějovice

posledním krajským závodem ve sportovní 
gymnastice žen je již tradičně dvojboj (prost-
ná – kladina) pořádaný v Gymcentru merkur 
v českých Budějovicích na počest významné-
ho jihočeského trenéra a předsedy tréninkové-
ho střediska mládeže petra kouby.

Gymnastky z pořádajícího oddílu cvičily na 
závěr ve ii. lize a potvrdily, že 8. místo přive-
zené minulý týden z mistrovství republiky jim 
právem náleží.

vimperská děvčata se na tento závod vždyc-
ky moc těší. Bylo tomu tak i letos. ve čtyřech 
kategoriích se jich prezentovalo celkem 19. 
z  toho hned čtyři závodnice se umístily do 

desátého místa. všechny zacvičily, k  radosti 
trenérek i rodičů, jak nejlépe dovedly. 

z výsledků: 
vi. liga – 10. m. lucie Gubániová, 12. m. ana-

stázie klasová, 14. m. šarlota jakšová, 15. m. 
michaela hermanová, 20. m. aneta medková

v. liga – 18. m. ester kohoutová, 22. m. vik-
torie ollé, 24. m. eliška čtvrtníková

iv. liga – 10. m. lucie hermanová,  
14. m. anna kotrlíková

iii. liga – 9. m. ester ollé, 10. m. linda piště-
ková, 14. m. Barbora zdeňková, 15. m. šárka 
václavíková, 16. m. adriana košnarová, 25. m. 
kristýna Niedobová, 26. m. jitka pelešková,  
27. m. adéla pištěková, 28. m. terezie šťastná.

závod, v příjemné předvánoční atmosféře, 
byl důstojným zakončením podzimní sezóny. 
děvčatům a  trenérkám děkuji za výbornou 
celoroční práci a přeji hodně elánu do dalšího 
období.

všem příznivcům a podporovatelům sG ve 
vimperku přeji hodně zdraví do nového roku 
a hlavně děkuji za morální a finanční podporu, 
bez které by tento krásný sport ve vimperku 
nemohl existovat. moc si toho vážíme.

Marie Kotlíková, předsedkyně oddílu  
SG TJ Šumavan z. s. Vimperk
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

marie maierová,
jan mareš,
josef Frček,
eva markytánová,
jiří psota,
Růžena košáková,
libuše moravcová,
antonín pikl,
olga valdmanová,
milada koukalová,
milada Roučková,
marta Novotná,
michal valenta,
zdeňka svěráková,
jarmila hadová,
irena permanová,
zdeňka lachová,
karel kramář,
marie Nováková,
jiřina krbečková,
jindřich hájek,
petr harazin,
josef mitáš.

BLAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v prosinci 2019

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

Jana Czerwenková, matrikářka

Akce mo stp vimperk 
HYDROTERAPIE WALDKIRCHEN
8. 1., 12. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8.,  

2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.,
Přihlášky a termíny plateb
13.–20. 6. podhajská sk – 8. 1. 2020, nej-

později 4. 3. 2020
8.–12. 11. 2020 Bükfürdö ma – záloha 1. 4. 

a 6. 5. 2020, doplatek 2. 9.
2.–9. 2. 2020 sezimovo Ústí – změny 8. 1. 

2020
dne 4. 1. vás zveme na divadlo zlatá rybka 

do svaté maří. odjezd autobusu v 17:30 h. a. N.
18. 2. se koná výroční členská schůze v měks 

od 13 hodin. od 12:30 bude ve vestibulu kina 
výměna průkazek a placení členských příspěv-
ků. srdečně zveme naše členy.

Za výbor Věra Zwettlerová

Nový rok
přichází nový rok. možná jsme již upustili 

od novoročních předsevzetí, ale přesto jsme 
nuceni okolnostmi nějak zrekapitulovat uply-
nulé období a promýšlet plán do budoucna. 
dokonce i  farář musí vyplnit různé výkazy 
a hlášení, udělat vyúčtování financí. předkládá 
se požadavek oprav nemovitostí na další rok. 
jsou to věci, co se dají spočítat, vyhodnotit, 
tedy vykázat. tak to dnes chodí a vyžaduje se 
stálý růst a úspěšnost. Nemáme čas mít klid 
a nepodléhat stresu. občas si vzpomenu na 
setkání s  jedním člověkem, vlastně takovým 
skoro bezdomovcem a podivínem. Žil ve sta-
ré stodole, protože chalupa mu lehla popelem 
a jeho zálibou bylo svážet všemožnou veteš, 
protože by se třeba ještě jednou mohla hodit. 
zrovna odstavil starou káru a seděl na mezi 
pod lesem. dali jsme se do řeči a já po chvíli, 
když už mě rozhovor nebavil, mu řekl, že už 
musím jít. Na to on pravil větu, která mě hlu-
boce zasáhla: „No jo, vy musíte spěchat, to já 
mám času dost.“ seděl na té mezi, napil se z la-
hve laciné kořalky a byl spokojený. Ne že bych 
chtěl vést podobný způsob života, ale občas se 
ptám sám sebe, jestli opravdu musím spěchat 
a stále dělat jenom potřebné věci. známe to 
všichni. vždy je něco důležitého, nikdy není 
všechno hotovo. stále nemáme čas a pak při-
chází stres a neklid. setkáváme se s tím všude 
okolo sebe, jsme taková uspěchaná a neklidná 
společnost. Někdy se zdá, že vlastně zapomí-
náme žít. pracujeme, vyděláváme, spěchá-
me, ale někdy si ani neuvědomujeme, proč 
to všechno děláme. jistě, jsou situace, které 
jenom těžko ovlivníme, ale stále je dost pro-

storu k tomu, abychom si správně uspořádali 
své priority a životní hodnoty. Naučit se být 
někdy méně výkonný, ale zato více spokojený. 
umět někdy ztrácet čas pro druhého, ale tím 
vlastně mu dát vyšší hodnotu. uvědomit si, 
že v životě vlastně nepotřebujeme tolik věcí, 
které jsou sice možná lákavé, ale radost nám 
dlouhodobě nepřinesou. pravou radost a smy-
sl života nám dají dobré vztahy s lidmi okolo 
nás. je důležité, co s druhými prožijeme, a ne 
kde k tomu dojde. mnohem raději vzpomínám 
na prázdninové stanování u potoka za lesem, 
pár kilometrů od domova, než na nudnou 
dovolenou u Balatonu, což bylo za dřívějších 
dob asi to nejexkluzivnější, co si naše rodina 
mohla dovolit. Nebo jak bylo mnohem úspěš-
nější, když jsem strávil odpoledne v domově 
seniorů a hrál s obyvateli žolíky, než abych jim 
dělal nějaké kázání. zvláště děti a staří lidé po-
třebují zažít, že na ně máme čas. ale potřebu-
jeme to vlastně všichni. Nemusíme si tedy do 
nového roku dělat nějaká velká předsevzetí. 
stačí každý den prožívat jako možnost setká-
ní s  lidmi okolo sebe a mít dobrou vůli, aby 
i pro toho druhého bylo naše setkání radostné 
a zažil pocit, že jsme na něho měli čas. a až 
ten právě začínající rok skončí, ať můžeme ne-
jenom vykázat, co jsme všechno udělali, kolik 
jsme vydělali, kde jsme všude byli, ale ať nás 
provází i dobrý pocit, že jsme přispěli k lepší 
pohodě a klidu světa který vytváříme, že jsme 
snad i potěšili lidi, se kterými jsme se setkali 
a kterým jsme věnovali nejen naši práci, ale 
především svůj čas, pozornost a  lásku. přeji 
nám všem krásný a požehnaný nový rok 2020.

P. Jaromír Stehlík, farář ve Vimperku.

Očima Jaroslava pomezného
•	 Na pozvání poslance a  předsedy hnutí 
staN víta Rakušana navštívili vimperští senio-
ři v úterý 10. prosince poslaneckou sněmov-
nu. zde si prohlédli její prostory a seznámili se 
s prací a činností zákonodárného orgánu čR. 
čas adventu si zpestřili ještě návštěvou vánoč-
ního trhu na staroměstském náměstí.
•	 také v roce 2020 se vydají bezpříspěvkoví 
dárci krve z vimperska a čkyňska svozovými 
autobusy, které pro ně zajišťuje prachatický 
oblastní spolek českého červeného kříže, 
do českobudějovické transfúzní stanice, aby 
zde naplnili heslo „daruj krev, daruješ život“. 
celkem to bude třikrát, první autobus odjíždí  
10. března, další 30. června a poslední 27. října.
•	 Rendez-vous, které se neslo v předvánoč-
ním duchu, se uskutečnilo dne 11. 12. v měst-
ské knihovně. Nejprve si přítomní vyslechli 
koncert vojty violinisty, poté bylo připraveno 
malé pohoštění a posezení u kávy podávané 

panem hrunkem. pod názvem vánoce podle 
paní váchové proběhla před koutkem dobové 
kuchyně módní přehlídka úborů, v jakých bylo 
obsluhováno za starých časů panstvo při slav-
nostních příležitostech. přítomní obdivovali 
krásně zdobené zástěry a čepečky. závěrem 
proběhla tradiční výstava prací čtenářek spo-
jená s prodejem.
•	 vimperský spolek slunečnice pořádal pro 
veřejnost ve čtvrtek 12. prosince od 9 do 16 
hodin ve svém sídle v ulici 1. máje vánoční den 
otevřených dveří. Návštěvníky čekala prohlíd-
ka prostor spolku včetně sociálně terapeutické 
a chráněné dílny, seznámení se s denní prací 
uživatelů spolku a prodejní výstavka výrobků 
ozdobné, zahradní a užitkové keramiky zhoto-
vené klienty spolku, která mnohým návštěv-
níkům posloužila jako pěkný vánoční dárek. 
klienti slunečnice připravili také malé a chutné 
pohoštění.  Jaroslav Pomezný

Vánoční tvoření
z ruliček od papírových utěrek si seniorky 

přišly vytvořit vánoční dekoraci v podobě an-
děla 26. listopadu do komunitního centra ve 
sklářské ulici, kde již tradičně pořádalo město 
vimperk vánoční tvoření pod vedením vlasty 
chrstošové a věry půbalové. 

Jana Schererová
Vedoucí odboru vnitřních věcí
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www.autoskola-Michaela.cz
777 987 696

Autoškola Michaela Kunešová

Řidičák na osobák
a
kondiční jízdy

facebook.com/autoskolaMichaela

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

Služby ve vimperku
BOHOSLUŽBY
Římskokatolická církev,  
kostel Navštívení Panny Marie:
út, pá – 18:00 hod., kostel
ne – 08:30 hod., kostel 
Evangelická církev metodistická, misijní 
sbor Vimperk:
každá neděle, kromě 1. neděle v měsíci, budo-
va bývalé knihovny (Nádražní 274), 9:30
Křesťanský sbor Šumava – Vimperk:
shromáždění a bohoslužba každou neděli od 
10:00 hod., budova tkB.
www.krestanskysbor-vimperk.estranky.cz

SBĚRnÝ DvŮR
sklářská ulice, tel. 388 402 229
po, st  8:00–12:00, 14:00–18:00 hod.
Út, pá  14:00–18:00 hod.
čtvrtek zavřeno
sobota  8:00–12:00 hod.

PSÍ ÚTULEK vE viMPERKU
tel. 388 402 229, mobil 602 527 070
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

Zimní stadion – 
přehled vybraných akcí v měsíci lednu
Veřejné bruslení
st 1. 1. 13.30–15.00
čt 2. 1. 13.30–15.00
pá 3. 1. 13.30–15.00
so  4. 1. 14.15–15.45
Ne  5. 1. 14.45–16.15
so 11. 1. 14.15–15.45

Ne 12. 1. 13.45–15.15
so  18. 1. 14.15–15.45
Ne  19. 1. 14.45–16.15
so  25. 1. 14:15–15:45
Ne  26. 1. 13.45–15.15
pá 31. 1. 13.45–15.15

Lední hokej
so 4. 1. 17.00  vimperk–milevsko  muži
Ne 5. 1. 12.30  vimperk–soběslav  5. třída
so  11. 1. 10.00/12.00 vimperk–lvi čB  mŽ/sŽ
so 11. 1. 17.00  vimperk–pelhřimov  muži
so 18. 1. 17.00  vimperk–Božetice  muži
Ne 19. 1. 12.30  vimperk–j. hradec  5. třída
so 25. 1. 10.00/12.00 vimperk–plzeň  mŽ/sŽ

změna v programu vyhrazena. tento program zahrnuje pouze vybrané akce.
kompletní a aktuální rozpis najdete na oficiálních stránkách zimního stadionu:
www.sport-vimperk.cz/zimnistadion
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Pracovní  nabídka
Síť maloobchodních prodejen v pohraničí

FreeOneShop přijme do obchodu Strážný  
prodavačky / prodavače

Nabízíme výhodné platební podmínky, 
zaměstnanecké bonusy, možnost kariérního 
růstu.  

Nástupní plat 
20.000,–
+ měsíční prémie a odměny
 
 Váš životopis pošlete na 

e-mail: buzkova@freeoneshop.com
nebo volejte na telefon 
T: +420 723 802 471

freeoneshop.com

Stravenky

Příspěvek  

na dopravu

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

Staňte se účastníkem projektu
CESTA KE ZMĚNĚ II

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

Oblasti realizace: Prachaticko, Jindřichohradecko, Písecko

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

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

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

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

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

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