
Vimperské noviny
2/2020 | ROČNÍK XXV | ZDARMA | VYDÁVÁ MĚSTO VIMPERK

1918
2018

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

 2 únor
2020

Tříkrálová  
sbírka

rozhovor 
s ladislavem
ČepiČkou

3 23

rok 2020 
a plány měsTa
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v sobotu 18. ledna propukl v brzkých 
ranních hodinách požár bývalého ob-
jektu Jitony v pražské ulici. oheň zasáhl 
dva domy a na jeho uhašení se po dobu 
tří hodin podíleli profesionální hasiči  
z vimperka a prachatic a dále sbory dob-
rovolných hasičů ze zdíkova, hrabic, vim-
perka a svaté maří. příčiny požáru, jehož 
následky jsou zatím vyčísleny na necelý 
milion korun, zatím nejsou známy. ob-
jekt byl naštěstí opuštěn. 

Foto: l. russ

Zastupitelstvo města zasedne  
v tomto roce podruhé v pondělí 2. března 
od 15:30 v sále měks.

Nejbližší uzávěrky VN
březnové číslo: 14. 2.

dubnové číslo: 20. 3.

Foto: Jan Tláskal

Vimperk

1995–2020
25 let Vimpersk ých noVin

Masopust a s ním půst 
se svátkem Tří králů skončily vánoce a na-

stala doba masopustu. masopustem je nazý-
vána nejen doba třídenního období od neděle 
do úterý před popeleční středou, ale také celá 
doba mezi vánocemi a velikonocemi. Jedná 
se o svátek, který dnes nejvíce slaví a uctívají 
křesťané a slované. masopust představuje ob-
dobí hodování a veselí, po kterém následuje 
postní doba. zejména v dřívější době v tomto 
období probíhaly taneční zábavy, zabijačky 
a také svatby. zejména poslední tři dny se po-
řádaly a dodnes pořádají karnevaly a průvody 
masek, které na některých místech končí ta-
neční zábavou. v období masopustu jsou do-
mácí zabijačky, a kdo nemá domácí zabijačku, 
dopřeje si těchto dobrot díky široké nabídce 
v obchodech. v mnohých domácnostech se 
v tomto období pečou koblihy. maškarní prů-
vod, který prochází od domu k domu, je uctěn 
hospodyňkami šunkou, slaninou, koblihami 
a  nezapomíná se ani na dobrou kořalku či 
něco sladšího. zkrátka nepřijdou ani děti, kte-
ré běhají s průvodem masek, ani jejich dospělý 
doprovod. i na ně zbydou nabízené dobroty 
a něco ostřejšího na posilněnou.

dříve však po tomto období následoval 
půst, a  to nejen že se lidé postili v  jídle, ale 

nekonaly se svatby ani taneční zábavy. lidé 
se připravovali na jeden z největších křesťan-
ských svátků, a to velikonoce. dnes, když se 
podíváme, jak žijeme a co si dopřáváme, tak 
lze s nadsázkou říci, že jsme si svátky hojnosti, 
jako jsou vánoce, masopust a velikonoce, po-
nechali a užíváme si dobrého jídla a zábavy 
až až, ale doba půstu se nám vytratila. doba 
střídmosti a rozjímání v době adventu i doba 
čtyřicetidenního půstu před velikonocemi. 
Je málo těch, kteří si dopřejí postní dobu po 
masopustě, nejí maso, nepijí alkohol a jí velmi 
střídmě. někdo tomu říká doba půstu, někdo 
to zase nazývá očistnou kúrou. ať už tomu 
říkáme jakkoliv, v každém případě to prospí-
vá našemu tělu a prospívá to našemu zdraví. 
a díky nabídkám v obchodech, které jsou po 
celý rok velmi lákavé, si můžeme dodržením 
doby půstu trénovat svou pevnou vůli. když 
odoláme koupi potravin, které jsou spíše pro 
chuť než pro naše zdraví, vyhráli jsme sami nad 
sebou. a  jak praví jedno staré přísloví: „nej-
mocnější je ten, kdo překoná sám sebe.“ přeji 
všem krásný masopust a dobu veselí a pevnou 
vůli pro zdolávání sebe samých!

Jaroslava Martanová 
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divadelní představení syndibád.

Tříkrálová sbírka na vimpersku – více na str. 3. vimperk se prezentoval na veletrhu cestovního ruchu v brně.

lyžařský kurz ii. zŠ smetanova – více na str. 6.

memoriál Jarky landové  – více na str. 23.

konverzační soutěž v německém jazyce  – více na str. 6.

v lednu ve vimperku trénovaly české reprezentantky v boxu.

Foto na stránce autoři článků a archiv vn.

vernisáž výstavy schwarzenbergové, 9. 1. 2020.
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Oprava  
tiskové chyby

upozorňujeme občany, kteří využívají 
k úhradě místních poplatků bankovní pře-
vod, že správné číslo účtu města vimperk 
je 19-722281/0100. v lednovém čísle vim-
perských novin, v příspěvku o změnách tý-
kajících se nových sazeb poplatku ze psů, 
se vyskytla v čísle účtu chyba, za kterou se 
omlouváme.

Poděkování
odbor životního prostředí má na staros-

ti kromě dalšího i odpadové hospodářství 
města vimperk. drtivou většinu prací pro 
město v této oblasti zajišťují městské služ-
by vimperk, s. r. o. – sváží odpad, provo-
zují sběrný dvůr, kompostárnu i  skládku 
odpadů. Já bych chtěl z tohoto místa moc 
poděkovat všem pracovníkům, kteří pro 
nás zajišťují tuto mnohdy nepříjemnou 
a namáhavou práci. většina z nás si užívala 
o vánočních svátcích volno, na nový rok 

jsme si na práci ani nevzpomněli (mnozí 
léčili následky silvestra) a právě pracovníci 
městských služeb, ať už to byli řidiči aut, 
chlapi na stupačkách popeláku či mnoho 
dalších, v těchto dnech uklízeli po nás ne-
pořádek. Takže ještě jednou moc děkuji, 
a to nejenom za ty svátky, ale i za vaši práci 
v průběhu celého uplynulého roku.

Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

rok 2020 a plány města v oblasti cestovního ruchu
„máme chuť, kreativní myšlení a  jsme 

ochotni debatovat o nových podnětech k roz-
voji cestovního ruchu a kultury,“ říkají referenti 
odboru školství, kultury a cestovního ruchu. 

rok 2019 byl svým způsobem pro všechny 
referenty odboru Šk výjimečný. aktivně jsme 
se zapojili do přípravy nového strategického 
plánu a analýzy cestovního ruchu, pracovali 
s  vedením města na tvorbě nových webo-
vých stránek města a stáli při prvních schůz-
kách ohledně připravovaného oživení vztahů 
s partnerským městem Freyung. o připravova-
né účasti města vimperk na krajinné zemské 
výstavě ve Freyungu a dalších projektech se 
dočtete v březnovém čísle vimperských novin.

Jednou velkou kapitolou je spolupráce 
s měks vimperk na kulturních akcích a plesu 
města. samostatnou kapitolou je „nový ka-
bát“ pro filmovou přehlídku naturvision, kte-
rá do svého 19. ročníku vstupuje pod názvem 
NaturVision – týden přírody. v  letošním 
roce bude obohacena o aktivní vycházky do 
přírody, debaty a  besedy, vše ve spolupráci 
s np Šumava. samozřejmostí bude promítání 
pro školy i širokou veřejnost, výtvarná soutěž 
a  slavnostní galavečer. podrobné informace 
budeme zveřejňovat postupně na webových 
stránkách města a  prostřednictvím vimper-
ských novin. 

v  souvislosti s  uzavřením memoranda 
o spolupráci mezi městem vimperk a mikro-
regionem Šumava–západ ze srpna loňského 
roku plánujeme nové projekty pro postupný 
rozvoj cestovního ruchu ve vimperku. uvědo-
mujeme si, že město nemůže mít spokojené 
turisty, pokud nebude mít spokojené obča-
ny. Jsme ochotni udělat maximum pro to, 
aby vimperk nebyl městem ideálů a vizí, ale 
abychom naše společné myšlenky dokázali 
proměnit v město, kde se nám bude dobře žít 
i díky rozvoji turistického ruchu. nejen mikro-
region Šumava–západ, ale především desti-
nační management pro Šumavsko je pro nás 
partnerem, se kterým budeme i nadále aktiv-
ně spolupracovat na produktech cestovního 
ruchu ve vimperku a jeho okolí. 

nedílnou součástí našeho odboru je také 
realizace projektů vimperská akademie seni-
orů a virtuální univerzita třetího věku. v té prv-

ní se setkáváme jednou za měsíc se stovkou 
studentů v měks vimperk, druhou pořádáme 
ve skromnějším duchu v prostorách komunit-
ního centra pro seniory a spolky. novinkou le-
tošního roku by měl být projekt Klub zdraví 
Vimperk, který bude zaměřen více na pohyb 
a výlety do přírody. otevřen bude široké veřej-
nosti od dětí po seniory. více o tomto projektu 
také v březnových vimperských novinách. 

když je řeč o klubech zdraví, musím se krát-
ce dotknout také zdravého města vimperk. 
loňský ročník byl pro nás první, nicméně 
plný zkušeností. Ty měly možnost referentky 
odboru Šk a odboru rozvoje načerpat na pra-
videlných vzdělávacích akcích, tzv. „školách“. 
Jako zdravé město vimperk budeme v letoš-
ním roce pořádat 2 kampaně, a  to 4. dubna 
ukliďme vimperk a 29. května den bez tabáku 
– pojď se hýbat.

nakonec musím ještě zmínit loňský nultý 
ročník participativního rozpočtu „Nápad 
pro Vimperk“, ze kterého vzešlo 5 veřejností 
vybraných projektů, které se budou v  letoš-
ním roce v úzkém kontaktu s jejich navrhova-
teli realizovat. a brzy vyhlásíme další ročník, 
máte-li tedy nápad, čím opět posunout naše 
město vpřed, již nyní plánujte, diskutujte, se-
pisujte. znáte to, kdo je připraven, není pře-
kvapen. více opět v březnových vimperských 
novinách. 

ale náš odbor není jen kultura a cestovní 
ruch, kolegyně ze školství a památkové péče 
a  naši „ajťáci“ si za jejich dobře odváděnou 
práci v jejich specifických agendách zaslouží 
také velké poděkování. 

díky, kolegové. 
 Renata Lešková

odbor ŠK

Tříkrálová sbírka 2020
od 1. do 14. ledna 2020 probíhala ve vim-

perku a jeho okolí Tříkrálová sbírka, která letos 
slavila již 20. výročí.

Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého 
druhu v Čr. Její výsledek je závislý na ochotě 
stovek dobrovolníků, kteří se do této sbírky 
po celé České republice každoročně zapojí. 
u nás na vimpersku jste mohli potkat jednu 
z 27 skupinek koledujících králů. velké podě-
kování patří všem těmto malým i velkým ko-
ledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla 

uskutečnit. děkujeme také především všem 
štědrým dárcům, z nichž mnozí i letos netrpě-
livě vyhlíželi koledníky, kteří jim přinášeli boží 
požehnání. 

výtěžek sbírky, který činí 199.073 Kč, bude 
využit na podporu našich terénních sociálních 
služeb a domova pro seniory v pravětíně. 

ze srdce děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat, a přejeme mnoho dobrého v roce 2020.

Simona Vidlášová
koordinátor TS

!

Foto: Jan Tláskal
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Poděkování ZŠ tGm vimperk
Chtěli bychom velice poděkovat ZŠ TGM 

Vimperk, která prostřednictvím paní mgr. alž-
běty rűckerové zorganizovala charitativní 
sbírku pro vimperské záchytné kotce pro 
psy. Tato akce proběhla při předvánočním 
programu školy v prosinci 2019. děti a jejich 
rodiče mohli přispět finančně anebo prostřed-
nictvím granulí, konzerv, pamlsků, hraček, dek 
atd. dále při této akci byla vybrána finanční 
částka 4.155 kč. za všechny dary vám jménem 

opuštěných pejsků velice děkujeme. krmivo 
a ostatní dary využije kromě zdejšího psího 
útulku také zvířecí azyl v záhoří u písku. 

děkujeme vám všem, kteří jste akci zorgani-
zovali, a vám, kteří jste jakkoli přispěli. děkuje-
me vám, že nejste lhostejní a pomáháte nám 
postarat se o opuštěná zvířata. 

přejeme vám do nového roku hodně zdraví 
a štěstí a stále stejnou ochotu pomáhat po-
třebným.

Marie Hejlková
odbor ŽP

Zprávy z Rady

Rada města 16. 12. 2019
•	 rozhodla uzavřít uznání dluhu a  dohodu 
o splátkách se společností městské lesy vim-
perk s. r. o.
•	 rozhodla uzavřít „smlouvu o  svozu a  od-
straňování směsného komunálního odpadu“ 
mezi provozovatelem: městské služby vim-
perk, s. r. o., zastoupeným jednatelem ing. Ja-
nem králem, a původcem: město vimperk, za-
stoupeným starostkou města ing. Jaroslavou 
martanovou.
•	 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „areál vodních sportů vim-
perk – změna stavby před dokončením č. 3 – 
posouzení projektové dokumentace pro sta-
vební povolení a provedení stavby“ obchodní 
firmě České vysoké učení technické v praze.

Rada města 30. 12. 2019
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytování 
supervize na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví mezi městem vimperk a poskytovate-
lem poradnou pro rodinu, manželství, mezilid-
ské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní 
oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., strakonice. 
•	 souhlasí s vypracováním přepravních pod-
mínek služby Taxík maxík.
•	 dává souhlas základní škole vimperk, sme-
tanova 405 k nabytí účelově určených finan- 
čních darů ve výši 53.000 kč na pokrytí části 
nákladů spojených s  jazykově-poznávacím 
pobytem žáků ve skotsku. 

•	 schvaluje podání žádosti o poskytnutí do-
tace z dotačního programu Jihočeského kraje, 
1. výzvy pro rok 2020 podpora oprav a rekon-
strukcí místních komunikací na akci „vimperk, 
ul. Čelakovského – rekonstrukce místních ko-
munikací“. rada města pověřuje odbor rozvo-
je administrací uvedené žádosti o poskytnutí 
dotace. 
•	 rozhodla v roce 2020 realizovat 5 vítězných 
návrhů nultého ročníku participativního roz-
počtu 2019.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřej-
nou zakázku „zŠ TGm vimperk – odvodnění 
a  rekonstrukce kanalizace“ se společností 
sTrabaG a. s. 
•	 schvaluje sazebník úhrad nákladů za po-
skytování informací podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím a sazebník úhrad 
nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo 
režim zákona o svobodném přístupu k infor-
macím.
•	 rozhodla, že město jako jediný společník 
obchodní společnosti městské lesy vimperk 
s. r. o. v  působnosti valné hromady uvede-
né společnosti souhlasí s  pořízením vyvá-
žecího stroje s  předpokládanou hodnotou 
6.500.000 kč bez dph, když nákup uvedeného 
stroje bude spolufinancován z dotace poskyt-
nuté sziF v rámci programu rozvoje venkova. 
dotace činí 50 % nákladů. 

Rada města 13. 1. 2020
•	 souhlasí se zplnomocněním společnosti 
městské služby vimperk, s. r. o., zastoupené 
jednatelem ing.  Janem králem, k  tomu, aby 
s právnickými osobami a fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání, jež mají své sídlo 
ve  správním obvodu města vimperk, sjed-
návala a uzavírala (tj. podepisovala) smlouvy 
o svozu a odstraňování odpadu podobného 
komunálnímu odpadu vznikajícího z činnosti 
právnických osob a fyzických osob oprávně-
ných k  podnikání, na základě kterých tyto 
osoby využívají systém zavedený městem 
vimperk pro nakládání s komunálním odpa-
dem, a dále aby takové smlouvy ukončovala 
(výpovědí, dohodou či jiným způsobem), popř. 
uzavírala k nim dodatky. 
•	 schvaluje Ceník skládkovného – skládka Tko 
pravětín pro městské služby vimperk, s. r. o., 
s  účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého 
návrhu. 
•	 doporučuje zastupitelstvu města uplatnit 
smluvní pokutu za nedodržení termínu do-
končení stavební zakázky „dům čp. 8, náměs-
tí svobody, vimperk – obnova fasády vnějších 
stěn uzavřeného traktu – i. etapa“ vůči zho-
toviteli stavby pavlu Tisoňovi, ve výši 0,25 % 
z  celkové ceny díla, a  to za dobu prodlení 
v délce 20 dnů.
•	 na základě předložené zprávy o hodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku „vimperk, ulice 
Čelakovského – rekonstrukce místních komu-
nikací“ rozhodla vybrat dodavatele dřevotvar – 
řemesla a stavby, s. r. o., který podal nejvýhod-
nější nabídku. 

Zprávy ze Zastupitelstva

Zastupitelstvo města 9. 12. 2019 
•	 schvaluje jednosložkovou cenu vodného 
a stočného s platností od 1. 1. 2020 takto: vod-
né 39,38 kč, stočné 34,57 kč, celkem 73,95 kč 
(ceny v kč/m3). Ceny jsou uvedeny bez dph.
•	 schvaluje střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb orp vimperk na období 2020–
2022.
•	 schvaluje rozpočet města vimperk na rok 
2020 – závazné ukazatele dle předloženého 
návrhu v celkové výši 403.884.200 kč včetně 
financování.
•	 vydává obecně závaznou vyhlášku města 
vimperk o místních poplatcích dle předlože-
ného návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
•	 vydává obecně závaznou vyhlášku města 

vimperk o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů dle předloženého návrhu s  účinností od  
1. 1. 2020.
•	 vydává obecně závaznou vyhlášku města 
vimperk o nakládání s komunálním a se sta-
vebním odpadem.
•	 jmenuje petrušku litvanovou členem osad-
ního výboru hrabice, Cejsice, křesanov a mod-
lenice s platností od 10. 12. 2019.
•	 souhlasí coby zástupce vlastníka jednotek 
v  bytovém domě dle předloženého návrhu 
s uzavřením smlouvy o dílo č. 202001 na re-
konstrukci domu v ulici klostermannova 367 
ve vimperku (oprava střechy, štítu a  fasády 

domu) mezi objednatelem společenstvím 
vlastníků jednotek domu klostermannova 
367 a zhotovitelem společností TexColor sta-
vební, s.  r. o. zastupitelstvo města dále sou-
hlasí s využitím předloženého návrhu úvěru ve 
výši maximálně 4.000.000 kč na dofinancování 
rekonstrukce tohoto domu čp. 367 v kloster-
mannově ulici ve vimperku a doporučuje od-
souhlasit navýšení příspěvku do fondu oprav 
o  maximálně 5  kč/m2/měsíc. zastupitelstvo 
města pověřuje jednatele městské správy 
domů, s. r. o. pana bc. daniela kaifera hlaso-
váním za město vimperk na jednání společen-
ství vlastníků jednotek domu klostermannova 
367 ve smyslu tohoto usnesení.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz
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Policejní sloupek
9. 12. 2019 – 12. 1. 2020

přelom roku byl pro strážníky městské 
policie velice pestrý. vánoční svátky a s nimi 
spojené oslavy (a  pro některé spoluobčany 
i chmury) se na pořádku ve městě podepsaly 
a městská policie musela často vyjíždět k pod-
napilým osobám. strážníci řešili například 
konflikty mezi hosty místních barů, spánek na 
veřejném prostranství (tj. přestupek proti ve-
řejnému pořádku) i konzumaci alkoholu v mís-
tech, kde to vyhláška zakazuje. v  některých 
případech bylo nutné zajistit převoz osob do 
protialkoholní záchytné stanice v Českých bu-
dějovicích. Takový nevyžádaný výlet do jiho-
české metropole se dotyčným dosti prodraží. 
ačkoliv patří tamější záchytka mezi nejlevnější 
v Čr, „ubytování“ zde vyjde na 1.200 kč.

kromě případů, které jsou buď oznámeny 
na služebnu (telefonicky či osobně), nebo na 
ně strážníci sami narazí při běžné hlídkové čin-
nosti, spočívá činnost městské policie rovněž 
v asistenci při různých akcích a událostech. na 
přelomu roku strážníci například dohlíželi na 
pořádek při silvestrovských akcích, pomáhali 
zajistit tradiční novoroční ohňostroj a asisto-
vali u  usměrňování provozu při dopravních 
nehodách. 

v uplynulém období strážníci dále řešili:
11. 12. strážníkům bylo telefonicky ozná-

meno, že na záchodě zdravotního střediska 
se zdržuje podnapilá osoba. hlídka se dosta-
vila na místo a osobu z místa vykázala.

30. 12. na služebnu se dostavil občan, který 
nalezl v městském parku u veřejného WC mo-
bilní telefon. hlídka sepsala záznam a celou 
věc předala na ztráty a nálezy.

3. 1. Telefonicky byla oznámena asi dvě ho-
diny otevřená garáž s klíčem v zámku a bez 
přítomnosti majitele. hlídka mp na místě ga-
ráž uzamkla a  na dveře nalepila samolepku 
mp vimperk. následně strážníci zjistili majitele 
a kontaktovali ho. Ještě tentýž den byly klíče 
majiteli předány.

9. 1. Telefonicky oznámeno, že v  jednom 
z  místních supermarketů byl chycen zloděj, 
který ukradl zboží v  hodnotě 164 kč. zboží 
bylo vráceno na prodejnu a po lustraci pacha-
tele byla celá věc řešena v příkazním řízení.

10. 1. strážníci obdrželi telefonické ozná-
mení, že se v nejmenovaném objektu nachází 
v  kotci psi, kteří nemají vodu, a  kotec je sil-
ně znečištěn. věc byla předána příslušnému 
správnímu orgánu.

12. 1. při kontrole bytového domu byl pod 
schody nalezen spící bezdomovec. hlídka mp 
bezdomovce vykázala z objektu a dále hlída-
la okolí objektu z důvodu možného návratu 
bezdomovce.

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 – 13. díl  
Systém sběru odpadů

vážení čtenáři, rádi bychom vám na tomto 
místě, kde jste se setkávali se seriálem o třídění 
a recyklaci odpadů, poděkovali za pozornost. 
Cílem seriálu bylo přiblížit vám smysl činnos-
tí nazývaných třídění odpadů, dotřiďování, 
zpracování a  recyklace. Je zřejmé, že jedno 
bez druhého nemůže existovat, ale naprosto 
rozhodující je zodpovědný přístup veřejnosti, 
protože bez něj nemá celý proces budoucnost. 
Celá řada procesů v systému třídění a recykla-
ce odpadů je veřejnosti skrytá, a proto jsme 
se pokusili je „odtajnit“. odpady, které vytří-
díte a odložíte na příslušná místa, ať jsou to 
kontejnery, pytle nebo sběrné dvory, jsou 
ještě dotřiďovány na dotřiďovacích linkách. 
Ty vlastně připravují surovinu pro konečného 
zpracovatele. zpracovatelé pak završují celý 
proces, jehož cílem je opětovná výroba ně-
čeho užitečného, při současné úspoře primár-
ních přírodních zdrojů a energií. a protože se 

odpady opravdu třídí, mohou papírny vyrábět 
nový papír, tepelné izolace ze starého papíru, 
sklárny nové lahve a  izolační nebo stavební 
materiály, celá řada firem opětovně vyrábí 
nové plastové výrobky z  vytříděných plastů 
a nápojové kartony se mohou stát novou pa-
pírovou krabicí na televizi nebo stavební des-
kou. i díky vám se recyklace může posouvat 
stále dál a být vylepšována a zdokonalována 
tak, že recyklovaný výrobek na první pohled 
vůbec nemusíte poznat. a v tom je celý smysl 
tohoto konání. pokud se nám podařilo rozšířit 
vám obzory a ukázat, že třídění odpadů má 
opravdu smysl, pak seriál splnil svůj účel.

vychází v rámci projektu Jihočeského kra- 
je a  autorizované obalové společnosti  
eko-kom, a. s.

Marie Hejlková
odbor ŽP

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
většina z  nás už dnes ví, že vysloužilé li- 

neární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat 
k recyklaci. ne všichni ale víme proč a jaký je 
jejich další osud. 

recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. v jedné 
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. při mnoho-
násobně vyšších koncentracích může tato je-
dovatá látka poškodit nejen životní prostředí, 
ale i naše zdraví. 

druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 
více než 90 %. využitím recyklovaných mate-
riálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje 
surovin. 

zpětným odběrem a ekologickou recyklací 
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
neziskový kolektivní systém ekolamp, který 
tyto služby zajišťuje i pro naše město. obyva-
telé našeho města mohou nefunkční zářivky 
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře ve 
sklářské ulici nebo v elektro obchodě při ná-
kupu nových. 

ze sběrných míst ekolamp sváží zářivky 
k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro 
opětovné použití získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrobě, například 
pro součástky jízdních kol. z  recyklovaných 
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce. vyčištěná rtuť je znovu využí-
vána v průmyslové výrobě. sklo ze zářivek se 
používá jako technický materiál.

prostřednictvím ekolampu se v roce 2018 
recyklovalo 727 t použitých světelných zdrojů 
(téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To před-
stavuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému 
odběru nedostala do přírody. bohužel stá-
le mnoho českých domácností nerecykluje 
a úsporné zářivky hází do komunálního od-
padu. právě vy můžete pomoci tuto situaci 
změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Marie Hejlková
odbor ŽP

Poděkování 
město vimperk předalo v  posledním ad-

ventním týdnu uplynulého roku zástupcům 
aktivizační dílny bh nemocnice vimperk fi-
nanční částku, která byla vybrána prostřed-
nictvím návštěvníků vánočních akcí za nákup 
keramických hrnečků. 

rádi otiskujeme poděkování paní aleny 
bernardové a všech vděčných obyvatelů do-
mova vimperk. 

Posíláme fotografii vysněné pečicí trouby 
značky Gorenje. Zbylo i na sendvičovač. Z toho 
plyne, že každé splněné přání má tu moc splnit 
další tajné přání. Zázrak splněného přání dává 
odvahu snít o splnění dalších přání, a dokonce 
je i vyslovit.

Poděkování patří všem, kteří na nás mysleli, 

přidali ruce k dílu a svou myšlenkou i činem při-
pomněli, že v Domově Vimperk žijí lidé, kteří patří 
do jejich společenství, i když je jejich věk a nemoc 
přivedly do určité formy společenské izolace.

Děkujeme.
 Bernardová Alena 
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

Krajské kolo florbalového turnaje
zŠ Školní v kaplici hostila dne 15. 1. 2020 

krajské kolo turnaje ve florbale v  kategorii 
chlapci iii. Turnaje se zúčastnilo osm školních 
týmů. naši školu reprezentovali: Štěpán kou-
řim, david kouřim, adam sedláček, václav 
hovorka, Tomáš krejsa, denis Tongel, roman 
kryštof a lukáš voldřich. kluci v základní sku-
pině dvakrát zvítězili (zŠ Třeboň 2:0, zŠ Frym-
burk 3:1) a jednou remizovali (zŠ máj Č. b. 1:1). 

postoupili tak do závěrečných bojů 
z  prvního místa. v  semifinále se 

utkali se zŠ Tábor, zborovská. krás-
né a vyrovnané utkání skončilo 

bez branek. následovalo trestné střílení, které 
naši hráči zvládli lépe a postoupili do finále. ve 
finále narazili na družstvo zŠ z milevska a po 
velkém boji mu podlehli 1:3. k  postupu do 
republikového finále scházel kousek, ale i tak 
tým naší školy odjížděl s krásným 2. místem. 
Třetí skončili chlapci ze zŠ Tábor, zborovská.

kluci si zaslouží velkou pochvalu za předve-
dené výkony a za výbornou reprezentaci zŠ 
smetanova. Karel Nový

Lyžařský kurz 2020
ve dnech 6.–10. ledna 2020 pořádala naše 

škola pobytový lyžařský kurz v  lyžařském 

areálu zadov, určený pro žáky sedmých tříd. 
Žáci se učili lyžovat na běžeckých i  sjezdo-
vých lyžích a samozřejmě někteří i na snow-
boardech. sněhové podmínky byly letos i přes 
nepřízeň počasí dobré. výuka na sjezdových 
lyžích a snowboardech probíhala na sjezdovce 
u horejšů, následně jsme se všichni přesunuli 
i na sjezdovku kobyla. na běžeckých lyžích pak 
žáci trénovali základní techniku jízdy v úseku 
modrava–březník a v běžeckém areálu zadov.

kromě vlastní výuky lyžování měli žáci mož-
nost zhlédnout instruktáž o úpravě a mazání 
lyží (to si někteří následně na svém lyžařském 
vybavení i  sami vyzkoušeli), podívat se na 
místní meteorologickou stanici a  rozhlednu 
na bývalém skokanském můstku a  navštívit 
bazén v sušici.

v  rámci kurzu proběhly také závody ve 
všech typech lyžování. na běžkách se uskuteč-
nil závod smíšených štafet. Tímto děkujeme 
všem za krásné výkony a skvělé nasazení. na 
sjezdovkách a snowboardech pak závod v ob-
řím slalomu. vítězem závodu snowboarďáků 
se stal miroslav Čech. v  kategorii lyžařů se 
soutěžilo ve skupinách dívek a chlapců. zde se 
z vítězství radovala Gabriela vokálová a radek 
Juřík. velkou pochvalu však zaslouží všichni!

vše navíc doplnila vysoká úroveň ubytování 
a stravování v hotelu Churáňov.

děkuji také všem pedagogům z naší školy, 
kteří se na přípravě a hladkém průběhu kurzu 
podíleli.

Těšíme se opět za rok na zadově!
Tomáš Gaudník 

vedoucí kurzu

Konverzační soutěž v německém 
jazyce – školní kolo 

dne 17. 1. 2020 se v naší škole uskutečnila 
olympiáda v německém jazyce. Této soutěže 
se zúčastnilo celkem 6 žáků z 9. tříd. 9. a re-
prezentovali vrtiková lucie, uhříčková natálie 
a Časta martin. z 9. b se na soutěži představili 
kůrka matěj, lašáková nikola a Jan bohumil 
hubáček. poslední jmenovaný předvedl nej-
lepší výkon nejen v poslechu, ale i v popisu 
určeného tématu a zúčastní se okresního kola, 
které proběhne 6. 2. 2020 v prachaticích.

všem žákům děkujeme za jejich zájem o ně-
mecký jazyk a za skvělé výkony a Jendovi pře-
jeme hodně štěstí v dalším kole!

Petra Hříbalová 

Sportovní třída 6. A ZŠ TGM na 
sjezdovkách a na snowboardu

ačkoli sněhové podmínky v letošním roce 
nejsou lyžařům příliš nakloněny, proběhlo ve 
dnech 7. 1. – 9. 1. 2020 zimní soustředění spor-
tovců 6. a. po příjemné cestě šumavskou lokál-
kou na kubovu huť se chlapci a děvčata uby-
tovali v hezkém prostředí hotelu kristián a pak 
už je vítal svah malé sjezdovky upravený pro 
lyžování chtivé sportovce. Šesťáci tak navázali 
na zkušenosti získané v předcházejících letech 
při lyžařských kurzech 1.–4. ročníku. výuky na 

sjezdovkách se ujali zkušení instruktoři místní 
lyžařské školy, snowboard si vzal na starost 
pan učitel Josef bejček. Žáci se během pobytu 
zdokonalili v jízdě na sjezdovkách, většina dětí 
zde získala první zkušenosti na snowboardu.

soustředění žáků nepřináší jen zdokonale-
ní ve sportovních disciplínách, ale znamená 
i podporu vzájemných vztahů, budování po-
zitivního klimatu ve třídě, pochopení druhé-
ho, pomoc, spolupráci, trpělivost, komunikaci 
i přizpůsobení se. zkrátka vše, co nabízí každý 
moment skutečného reálného života, jenž při-
náší radosti, úspěch, potěšení, ale také pocity 
méně příjemné. Je dobře, že se děti učí i to ne-
gativní zvládat. posílí je to a společná soustře-
dění jsou pro to výbornou příležitostí. a tak 
při pobytu nechyběla zábava v podobě her, 
tance, zpěvu, plavání v bazénu a také výuky 
jako tradiční součásti soustředění sportovních 
tříd od dob jejich založení.

a  jak hodnotili soustředění žáci 6. a  ve 
svých denících?

„moc se mi tady líbí, první lyžování bylo 
suprové, odpolední ještě lepší.“

„krásné prostředí, krásný pokoj, instruktor 
se mi zdál malinko nepříjemný.“

„nejdřív jsem si myslel, že to bude celkem 
nuda, ale když jsme začali, bylo to úžasné.“

„hotel se mi líbí, lyžování mě hodně baví. 

oběd mi moc nechutnal, ale celkově se mi 
tady líbí.“

„Trenéři jsou na nás hodní, naučili nás nové 
věci, pokoje jsou velmi pěkné.“

„zlepšila jsem se v  tančení a  rozhodně tu 
máme jiné vztahy mezi sebou než ve třídě.“

„dnes jdu poprvé na snowboard, já se bo-
jím, ale těším se zároveň.“

„na sousku jsem se zlepšila na sjezdovkách 
a navíc jsem se naučila na snowboardu. moje 
zábava byla, že jsem mohla být služba.“

„učil jsem se na snowboardu. Je to boží, je 
to makačka!“

„dnes jedeme bohužel domů, ale radši bych 
tu zůstal ještě jeden týden.“

„byla sranda uklízet pokoje.“
„Chtěla bych tam zase a bylo to moc krásné.“

Dagmar Rückerová a žáci 6. A
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Příprava k přijímacím zkouškám
zájemcům o studium osmiletého i čtyřleté-

ho gymnázia na naší škole nabízíme možnost 
přípravy na přijímací zkoušky. 

na čtyřleté gymnázium bude probíhat pří-
prava ve čtvrtek 20. února z českého jazyka  
a  19. března 2020 z  matematiky vždy od 
14:45 hod. dvě vyučovací hodiny.

pro zájemce o studium osmiletého gymná-
zia jsme se rozhodli rozšířit nabídku přípravy 
na zkušební testy, a to v následujících termí-
nech: 13. února a 5. března z českého jazyka, 
20. února a 19. března z matematiky vždy od 
14:45 hod. dvě vyučovací hodiny. 2. dubna 
si pak uchazeči mohou vyzkoušet nanečisto 
přijímací test z českého jazyka i matematiky.

ve všech termínech se vyučující českého 
jazyka a matematiky zaměří na témata, která 
žákům činila v předcházejících letech v povin-
ných testech největší problémy. přihlásit se 
můžete na e-mailové adrese kancelář@oag.cz.

Jan Heřta
ředitel školy

Živé natáčení Fokusu
v úterý 14. 1. 2020 poznalo sedm žáků vim-

perského gymnázia atmosféru přímého tele-
vizního přenosu. byli součástí velké skupiny 
studentů ze 17 jihočeských gymnázií, která se 

vypravila do prahy na pozvání václava morav-
ce, moderátora pořadu Fokus václava morav-
ce. Žáci se zúčastnili živého vysílání již 47. dílu 
tohoto měsíčníku, tentokrát na téma „Chudá 
bohatá planeta“. Jako diváci si udělali před-
stavu o tom, co všechno je potřeba k realizaci 
dvouhodinového přímého přenosu.

na všechny udělal velký dojem sám mo-
derátor pořadu václav moravec, který nejen 
před začátkem živého vysílání, ale i po jeho 
skončení přímo sršel energií a  nedělalo mu 
žádný problém se nechat další bezmála ho-
dinu se studenty fotografovat. Také pozvaní 
hosté se těšili po skončení pořadu velkému 
zájmu studentů a nadšeně zodpovídali jejich 
dotazy. zážitek z návštěvy České televize byl 
ještě umocněn odpolední exkurzí do budovy 
zpravodajství ČT na kavčích horách, ve které 
se připravují všechny zpravodajské relace ČT. 
Žáci navštívili vysílací studio ČT24 pro pořady 
dobré ráno či hyde park Civilizace a také vir-
tuální studio, z něhož se každý večer vysílají 
události. 

navíc byli na místě v  pravý čas, protože 
v  tomto studiu se natáčí také pořad Gejzír, 
jehož moderátorku ivetu Toušlovou, naši ab-
solventku, potkali na chodbě před studiem ve 
chvíli, kdy se chystala na natáčení dalších dvou 
dílů tohoto oblíbeného pořadu. i ona k nim 
byla velmi vstřícná a nechala se s nimi vyfotit. 

průvodkyně studenty zavedla i  do režie, 
takže mohli na vlastní oči vidět práci režiséra, 
editora, střihače a zvukaře při natáčení pořadu 
politické spektrum.

pro všechny to byl neobyčejný zážitek, který 
by si určitě někdy rádi zopakovali.

Zdeňka Zámečníková

Lyžařský kurz – Špičák 2020 – poprvé!
v neděli 5. ledna jsme odjížděli se studen-

ty 1. a a 5. G na šumavský Špičák s nemalými 
obavami, že místo lyžování se budeme týden 
věnovat turistice. ale nic takového se nekona-
lo! kurz proběhl v plném rozsahu. na úvod se 
opět podařilo absolvovat výlet přes Čertovo 
a Černé jezero. i přes horší sněhové podmín-
ky a omezený počet sjezdovek se žáci moh-
li věnovat výuce a  zdokonalování techniky 
sjezdového lyžování. samozřejmě nechyběly 
teoretické přednášky o  lyžařském vybavení 
a výstroji, o bezpečném chování na sjezdovce 
a první pomoci. Také jsme domluvili návštěvu 
hs Špičák, kde žáky seznámil s fungováním hs, 
vozovým parkem a vybavením náš bývalý stu-
dent aleš Janda, který se stal profesionálním 
členem hs.

už tradičně patří poděkování mým kolegům 
v. huříkové a v. huříkovi za profesionálně od-
vedenou práci a zdravotnici m. kašparové, kte-
rá se o nás starala po stránce zdravotní.

závěrem bych chtěla pochválit všechny 
žáky za jejich přístup k lyžování i za dodržo-
vání pravidel, která jsme si stanovili.

pro letošní rok se s lyžováním ještě neloučí-
me, protože v březnu se do lyžařského středis-
ka vrátíme se žáky 2. G. Tak doufejme, že nás 
Špičák přivítá v „bílém“!

Martina Havlíčková

Den krásy v Domově pro seniory ve 
Vimperku

v úterý 18. 12. naše děvčata z oboru kadeř-
ník-vizážista z 1. a 3. ročníku dorazila do do-
mova pro seniory. 

naši školu oslovila paní bernardová z do-
mova pro seniory ve vimperku s přáním, aby 
naše děvčata udělala zkrášlující den  pro se- 
niory. stříhání a  barvení proběhlo v  kostý-

mech čertů a anděla. proběhl krásný den, který 
zpříjemnil adventní čas.

To vše pod záštitou organizace Šumava 
na nohou, která akci vymyslela a použila na 
ni část finančních prostředků z Charitativ-
ního vánočního bazaru.

všem se den moc líbil a doufáme, že jsme 
tady nebyly naposledy.

Aneta Švecová

Vánoční Pexeso
dne 19. 12. 2019 proběhlo každoroční pexe-

so klání se zastupiteli města vimperk. pozvá-
ní přijali mgr.  zdeněk kuncl – místostarosta 

a ing. martina křížová – vedoucí odboru škol-
ství, kultury a  cestovního ruchu. Jejich řady 
posílil ředitel školy ing. petr Žuravský. naši ško-
lu reprezentovali vítězové třídních kol – Jessica 
bledá, sandra bílá a Tomáš kloc.

souboje proběhly ve školní družině v pro-
storách sŠ nerudova 267, kam jsme se po dobu 
rekonstrukce naší školy přestěhovali.

ve vánoční atmosféře soutěžící podávali 
skvělé výkony. soutěžní klání bylo velice vy-
rovnané a nerozhodné. o druhé a třetí místo 
se utkali sandra bílá a Tomáš kloc. Celkovým 
vítězem se stala nejmladší soutěžící Jessica 
bledá. druhé místo obsadil Tomáš kloc a na 
třetím místě se umístila sandra bílá.

všem zúčastněným děkuji za čestné sou-
boje a za skvělou atmosféru, která panovala 
během této soutěže.

Olga Juřicová
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    Základní umělecká škola

Lovci perel
během roku 2019 přečetlo 67 dětí, zapoje-

ných do soutěže, celkem 533 knížek, za kte-
ré obdržely stejný počet perel. koncem roku 
bylo vyhodnoceno 15 nejlepších sběratelů. 
na vánočním bazárku, kam dorazilo 34 dětí, 
se obchodovalo jen s knihovnickými penězi – 
moriony. zbylé moriony můžete použít i v roce 
2020, neboť soutěž pro velký zájem čtenářů 
pokračuje.

Knížkohrátky
i  v  letošním roce nabízí knihovna prostor 

pro rodiče, prarodiče a jejich nejmenší. kníž-
kohrátky budou probíhat vždy první čtvrtek 
v měsíci od 9:00 do 11:00. Nejbližší termín 
je 6. 2. 2020. můžete si v klidu prohlédnout 
či vybrat knížky, s dětmi si něco vyrobit a ob-
držet informace o novinkách dětské literatury 
a akcích knihovny.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem 
nás

v pátek 21. 2. od 13 hodin proběhne v dět-
ském oddělení vyhodnocení a odměnění vý-
herců.

Mohlo by vás zajímat…
knihovnu v loňském roce navštívilo 23.359 

čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 33.575 knih. 
stejné množství knih bylo nutno knihovnicemi 
zařadit do regálů, což vydá přibližně na stě-
hování jedné knihovny. Celkový počet knih 
ke konci roku 2019 je 42.887 svazků, z  toho 
připadne 13.504 svazků na dětskou literaturu. 
během roku bylo nakoupeno 1.376 nových ti-
tulů za 262.930 kč.

knihovna svým čtenářům nabízí k půjčová-
ní nejen knihy a 57 titulů periodik, ale i audiok-
nihy, e-knihy, knihy pro albi tužku, deskové hry 
a kreativní kufříky.

potěšující je, že zájem čtenářů o  služby 
knihovny rok od roku stoupá. v loňském roce 
se zaregistrovalo 1.047 čtenářů, z  toho 387 
dětských, což je oproti roku 2018 (915, z toho 
337 dětí) o 132 zájemců více.

knihovna připravila 84 kulturních a vzdělá-
vacích akcí pro veřejnost. Této pestré nabídky 
využilo na 10.515 návštěvníků z celého vim-
perska.

v letošním roce se naši čtenáři mohou těšit 
v rámci rendez-vous na setkání s historikem 
p. Fenclem, s paní m. bittnerovou a jejím pro-
gramem lásky boženy němcové (200. výročí 
narození), také na pásmo o dr. věře kálalové.

Účast na setkání potvrdili i spisovatel dali-
bor vácha, držitelka steinbrenerovy ceny vik-
torie hanišová a  jiní. knihovna bude během 
tohoto roku nakupovat a  představovat no-
minované knihy festivalu Šumava litera 2020. 
děti se mohou v nejbližším termínu těšit na 
noc s andersenem (27. 3.). více napoví webové 
stránky a Facebook.

Knihovnice městské knihovny

Zveme vás na tradiční 
Maškarní karneval na ledě

zábavný program s panem pepou maxou, 
který přinese soutěže a spoustu tance nejen 
pro děti, se uskuteční v sobotu 15. února. mas-
ky mají vstupné zdarma, pro ostatní je vstupné 

30 kč. akce startuje na zimním stadionu v 9:00 
a plánovaný konec je v 10:30. sportovně-kul-
turní dopoledne pořádá ddm vimperk společ-
ně se základní školou T. G. masaryka.

Akademie umění a kultury, 
vzdělávání III. věku Vimperk

v základní umělecké škole vimperk probí-
há již druhé období výuka i studentů, kteří již 
nenavštěvují mateřskou, základní či střední 
školu. nabízíme totiž umělecký rozvoj i lidem, 
kteří jsou ve věku 55+. Jedná se o projekt Jiho-
českého kraje a některých základních umělec-
kých škol. díky tomu je studium pro tyto lidi 
bezplatné. výuka probíhá od října do května 

a trvá 2 školní roky. v současné době přijímá-
me přihlášky pro další dvouleté období. nabí-
zíme vzdělání v hudebním a výtvarném obo-
ru. v obou oborech je nabídka velice bohatá. 
pokud někdo nevlastní hudební nástroj, tak to 
není překážka. prakticky všechny hudební ná-
stroje může škola za poplatek zapůjčit. výuka 
v hudebním oboru probíhá v rozsahu 2 hodi-
ny za měsíc. výuka ve výtvarném oboru pak  
4 hodiny za měsíc. rozsah výuky fotografování 

pak bude záležet na počtu přihlášených, ale 
budou to minimálně 2 hodiny za měsíc. pro 
příští období prozatím nenabízíme výuku v ta-
nečním a literárně-dramatickém oboru. výuku 
zabezpečují učitelé ze zuŠ v dopoledních či 
večerních hodinách. budeme rádi, když mezi 
sebe přivítáme nové studenty. přihlášky přijí-
máme do konce měsíce dubna. Jsou k dispo-
zici na našich webových stránkách, ve škole, 
případně si o  ně můžete napsat e-mailem.  
zároveň se je pokusíme distribuovat i  na 
některá další veřejná místa (knihovna, měks 
apod.).

Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Městská knihovna
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Správná volba studijního oboru mi otevřela dveře…
Je čas, kdy žáci posledních ročníků zá-

kladních škol řeší, jakou si vyberou střední 
školu. Rozhodnutí o své budoucnosti není 
lehký úkol a  řeší jej většinou celá rodina 
budoucího absolventa. Jako inspiraci při-
nášíme příběh, který možná někomu po-
může při rozhodování.

Jan Jedlička je absolventem vimperského 
gymnázia. po maturitě studoval na přírodově-
decké fakultě geoinformatiku a nyní pracuje 
ve vimperské firmě virtualTraining. Firma je 
zaměřena zejména na vývoj softwaru určené-
ho pro indoor cyklistiku.

Jan Jedlička stál také u zrodu projektu ho-
dina kódu, který jednoduchým způsobem 
seznamuje žáky základních škol s  principy 
programování. na gymnázium ve vimperku 
se vrátil a studenti se s ním mohou setkat ze-
jména při projektových dnech.

rozhovor na téma, co mu dalo vimperské 
gymnázium, s ním vedla Jitka schneiderová. 
Jitka schneiderová je manažerkou spolku vim.
perk (Co nevim, to objevim), který ve městě 
a okolí podporuje technické vzdělávání.

Kdy a jak ses naučil programovat? 
mamka učila programování a matematiku 

na vimperském gymnáziu, takže jsem základ-
ní počítačovou gramotnost měl z domova (to 
byla doba, kdy ještě nebylo úplně běžné mít 
doma osobní počítač), ale rozhodně jsem ne-
byl žádný velký fanoušek počítačů a progra-
mování. během bakalářského studia na vysoké 
škole jsem se seznámil se základy programo-
vání a celkem mě to chytlo. na magisterském 
oboru jsem se pak o programování začal zají-
mat již seriózně.

Pamatuješ si, jak ses rozhodoval o výbě-
ru svého povolání? Co bylo to, co rozhodlo?

Cesta k tomu, že si na živobytí vydělávám 
jako programátor, byla pozvolná. rozhodně 
to nebyl můj dětský sen. Jak jsem již říkal, 
o programování jsem se začal více zajímat na 
vysoké škole. protože mě to bavilo, tak jsem se 
začal zapojoval do různých školních projektů. 
po skončení magisterského studia jsem pokra-
čoval ve studiu postgraduálním a v rámci něho 
jsem vedl i výuku programování. 

někdy v  té době jsem se dohodl na spo-
lupráci s petrem samkem z vimperské firmy 
sportsoft. s  petrem jsme se znali z  vimper-

ského bike klubu. práce na sportovní aplikaci 
pro cyklisty mi přišla zajímavá, mohl jsem se 
pohybovat ve známém sportovním prostře-
dí. začal jsem tedy na zkoušku programovat 
webové stránky. a nakonec se z brigády, která 
byla jako přivýdělek ke studiu, stalo zaměstná-
ní na plný úvazek.

Co ve VirtualTraining konkrétně děláš?
pracuji jako programátor, jsem jeden z vý-

vojářů sportovní aplikace rouvy. Jedná se 
o aplikaci pro indoor tréninky na cyklistickém 
trenažéru. ve zkratce lze říct, že se snažíme 
vytvořit aplikaci, která by „nudné“ šlapání na 
trenažéru udělala trochu zábavnější. 

Vyvíjí se programování jako obor rychle?
v programování je důležité sledovat nové 

trendy, protože technologie se rychle vyvíjí. 
Takže se snažím zůstat v  obraze. pravidelně 
sleduji weby o programování a snažím se ob-
čas přečíst nějakou odbornou knihu. bylo by 
dobré navštívit i nějakou odbornou konferen-
ci, v tom se musím polepšit.

Co tě na tvé práci baví a co je pro tebe 
obtížné?

práce programátora je poměrně tvůrčí. 
stále se snažíme posouvat někam dále, tak-
že zkoušíme nové nápady a  přístupy. když 
k tomu přičteme ještě rychle se měnící tech-
nologie, tak pracovní stereotyp opravdu ne-
hrozí. obtížné je najít někdy společné řešení 
nějakého konkrétního problému. různí vývo-
jáři mají různé názory, ale většinou se nakonec 
rozumně dohodneme a odlišné pohledy jsou 
spíše obohacením. 

Studoval jsi v Praze. Proč ses rozhodl vrá-
tit zpět do Vimperka?

vždycky mě to táhlo spíše na hory a do pří-
rody než do velkoměsta. proto pro mě bylo 
velmi lákavé pracovat ve vimperku v  obo-
ru, který jsem vystudoval. no a když si moje 
manželka (tehdy ještě přítelkyně) našla místo 
ve strakonické nemocnici, bylo rozhodování 
celkem snadné.

Jan Jedlička je jedním z těch, kteří našli 
práci v  lukrativním odvětví informačních 
technologií. Tento studijní obor nabízí 
nově svým uchazečům také vimperské 
gymnázium. Studenti zde budou moci 
kromě přednášek odborníků z  praxe ab-
solvovat i odborné stáže u renomovaných 
firem z regionu, které jsou partnery školy. 
Jedná se o  společnosti Rohde & Schwarz 
závod Vimperk s. r. o., VirtualTraining  
s. r. o. a STYRAX a. s. 

Proto zvažte své rozhodnutí, zda právě 
pro vás není tento obor ten pravý...

Jitka Schneiderová
spolek ViM.Perk

Vimperk žije! i v únoru
na nejkratší měsíc v  roce si spolek 

vimperk žije!, z. s. připravil dvě akce. 
první z  nich, již tradiční, bude 27. února 
pechakucha night vol. 9, tentokráte na 
téma „byl jednou jeden život“. návštěvníci 
budou mít nejen příležitost poslechnout 
si zajímavé informace z oblasti porodnic-
tví, zdravotnictví a rodiny, ale budou moci 
zároveň navštívit prostory ergodílny ve 
vimperské nemocnici, kde bude akce pro-
bíhat. začátek je z  důvodu respektování 

režimu zařízení tentokrát již od 19:00. dru-
hou únorovou akcí je stále více oblíbené 
vimperské kvízování, které připravujeme 
společně se spolkem shŠ berit. vědomost-
ní klání maximálně čtyřčlenných družstev 
začíná v pátek 28. února v 19:00 v kavár-
ně ve skále. svůj tým můžete registrovat 
na vimperske.kvizovani@seznam.cz. více 
informací o  našich akcích hledejte na  
www.vimperkzije.cz.

Adéla Jiříková
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osada Sudslavice
Jedna z  těch menších vimperských osad, 

nacházející se necelé 4 kilometry od vimper-
ka, rozptýlená po obou stranách silnice č. 4 ze 
strakonic na strážný. ano, protože sudslavice 
nejsou jen usedlosti rozptýlené ve stráni nad 
zmíněnou silnicí, ale též nemovitosti těsně 
této komunikaci přiléhající a  několik budov 
kolem vlakového nádraží v  bohumilicích. 
pro většinu z nás jsou sudslavice především 
nejstarší státem chráněná lípa v Jihočeském 
kraji, tzv. sudslavická lípa u mlýna vanických 
a sudlavická jeskyně, součást naučné stezky 
sudslavický okruh. pro několik desítek osob 
jsou ale sudslavice domovem. po generace 
zde hospodařili drobní zemědělci, někteří 
z nich odolávajíce i všem překážkám minulé-
ho režimu, posilováni vírou a pevnou podpo-
rou svých rodin v naději, že nic netrvá věčně. 
v současnosti zde žije kolem 25 osob, z toho 
přibližně 7 dětí. Co chybí této osadě na počtu 
obyvatel, dohání na pevných sousedských 
vztazích, vzájemné pomoci a  vazbách, bez 
kterých by to v  takto malé osadě ani nešlo. 
není tajemstvím, že lípa uprostřed vsi byla od 
nepaměti místem dennodenního setkávání se, 
radostí i smutků. dodnes zde visí houpačka, 
kde se setkávají děti stejně tak jako před ně-
kolika desítkami let, kdy jsem měla to potěšení 
tuto osadu poměrně často navštěvovat, buď 
pěšky se svými prarodiči a rodiči přes les z ně-
kolik kilometrů vzdálené spůle, nebo později 
pravidelně koncem týdne při návratech do 
vimperka. v současnosti je přibližně 10 cha-
lup vlastněno „lufťáky“ z budějovic, prahy či 

příbrami, kteří ale sudslavicemi žijí a milují je 
stejně jako místní. zdejší obyvatelé si je nemo-
hou vynachválit, díky nim ožila „kovárna“ na 
návsi či další budovy. ožila také budova bývalé 
prádelny příze, později přestavěné na slévár-
nu litiny. provoz zdejší slévárny byl ukončen 
v roce 1996, nyní zde funguje moderní a hojně 
navštěvovaný fitness klub Fabrica Gym. stejně 
tak ožívá i budova bývalého hostince, která je 
v současné době užívána jako ubytovací za-
řízení. 

společenský život této osady nejsou jen 
společná posezení na návsi, ale také kulturní 
dění nedaleké osady výškovice. obyvatelé 
obou osad společně a  s  nadšením pořádají 
tradiční venkovský masopust, hrkání, dny dětí, 
hasičské zábavy či soutěže, adventní akce či 
silvestrovský výstup na martinovu horu u výš-
kovic. 

Život ať na vesnici, nebo ve městě je takový, 
jaký si ho sami uděláme. sudslavičtí by nemě-
nili, svou vesničku milují. 

Hanka Staňková a Mája Bendová, obě po 
chalupě od Vacků, Renata Lešková

první březnový pátek bude v měks vimperk patřit pivním cestovatelům 
Beer with Travel

po dvou vydařených lednových přednáš-
kách ladislava zibury do vimperka před ma-

jálesem přivezeme ještě jedny cestovatele. 
Tentokrát k nám zavítají beer with Travel alias 

Jan Šamla a vladimír maroušek, kteří nám po-
vypráví o svém dobrodružství na Transsibiřské 
magistrále. Termín je pátek 6. března od 19:00, 
místem konání pak měks vimperk.

beer with Travel, to je honza a vláďa, dva ka-
marádi od dětství, kteří milují vlaky, cestování 
a pivo. projeli přes padesát zemí světa a o zážit-
cích z cest píšou blog a dělají také cestovatelské 
stand-upy. v březnu nám povypráví o tom, jak 
jako dva kluci z prahy nahodili batohy na záda 
a s lahváčem v ruce ujeli vlakem od Finského 
zálivu k Japonskému moři přes 10.000 kilome-
trů. Cestou navštívili mnoho zajímavých míst 
a nechali se okouzlit krásou bajkalu. vyslechli 
řadu neobyčejných příběhů od obyčejných lidí 
a po celou dobu poctivě ochutnávali lokální 
pivo i gastronomické dobroty. můžete se těšit 
na více či méně vtipné příběhy z cest, hezké 
fotky a snad i pár zajímavostí z navštívených 
míst. nečekejte přednášku plnou historických 
dat a zeměpisných termínů, ale uvolněné vy-
právění o zážitcích a svobodě, kterou člověk 
při takovém cestování zažívá. 

vstupenky za 100 kč jsou už nyní k dostání 
v měks vimperk a také v síti Goout. budeme 
se těšit v pátek 6. března na viděnou!

Michal Pluščenko, MiSSiON Vimperk
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o restaurování
nedílnou součástí běžícího projektu obno-

vy horního zámku je restaurování. z částky 110 
milionů korun je na něj vyčleněno zhruba 29 
milionů. v dnešním článku se mu proto bude-
me věnovat o něco podrobněji.

samotné slovo restaurování znamená opra-
vu či obnovu umělecky či historicky cenných 
předmětů či památek. od běžných oprav se 
liší tím, že jej provádí odborník (restaurátor) 
a celý proces je daleko složitější. výsledkem 
restaurování by totiž měl být jen ten nejnut-
nější zásah, který nám předmět či  památku 
uchová, zdůrazní její hodnoty a také zachová 
co nejvíce originálního materiálu. v ideálním 
případě by na věci mělo být dohledatelné, kde 
restaurátor zasáhl, a jeho zásah by mělo být 
možné odstranit. proč tak přísné podmínky? 
protože chceme, aby originál zůstal originá-
lem – jen originál nám může říci něco o době, 
v  jaké daná věc vznikla, o  způsobu, jakým 
byla vytvořena, může nám dát zprávu o svém 
autorovi či o způsobu, jakým byla využívána. 
představte si, že máte obraz, který je poničený, 
a restaurátor jeho část domaluje pouze podle 
toho, jak se domnívá, že vypadal. obraz tak 
bude znehodnocen, protože se stane zčásti dí-
lem malíře a zčásti dílem restaurátora a my už 
z něj nikdy nemůžeme zjistit informace o bar-
vách, technice nebo osobnosti malíře, protože 
si nebudeme jisti, co je jeho práce a co je práce 
restaurátorova. restaurování je proto jednou 
z nejšetrnějších technik, jakou můžeme k ob-
nově přistoupit.

na zámku samotném se budou restaurovat 
ty nejcennější části – například renesanční vý-
malby a záklopový strop. probíhá především 
jejich fixování a čištění, které je dokáže oživit 
a zvýraznit jejich barvy. ani zde však restau-
rátoři nesmí domalovávat místa, u kterých si 
nejsme naprosto jisti, jak vypadaly, než je zni-
čilo působení času či nevhodné lidské zásahy. 
pokud chceme vidět originál, musíme se smířit 
s tím, že už nikdy nebude vypadat tak celistvě 
a nově jako v renesanci. Je to však malá daň za 
to, že můžeme obdivovat čtyři sta let starou 
výzdobu. restaurovat se bude i řada předmě-
tů ze sbírek muzea vimperska – obrazy, grafi-

ky, zbraně, kovové předměty, dokonce i krásné 
kočárové saně. předměty si odvezlo mnoho 
různých restaurátorů, neboť každý se specia-
lizuje na jiné předměty či materiály. protože 
ze zámeckého nábytku a dalšího vybavení se 
nám téměř nic nedochovalo, zapůjčí nám na 
prohlídkovou trasu nevyužité kousky ze svých 
depozitářů jiné hrady a zámky. Jedná se často 
o krásné předměty, které nutně potřebují re-
staurátorský zásah – z prostředků na restauro-
vání tak zachráníme mnoho předmětů, které 
potom na naší prohlídkové trase vystavíme.

závěrem rozšiřme naše drobné jazykové 
okénko o rozdíl mezi restaurováním a rekon-
strukcí. vyjasnění se nám bude hodit pro 
mnoho dalších příspěvků. rekonstrukce se na 
rozdíl od restaurování nepokouší o zachování 
originální hmoty a její zdůraznění, naopak se 
navrací ke staršímu, často nedochovanému 
stavu. například již hotová sgrafitová fasáda 
na části jižního křídla horního zámku byla re-
konstruována – byla vytvořena nová svrchní 
vrstva podle historického vzoru s použitím do-
bové řemeslné techniky (odstíny písku a po-
doba fasády přesně odpovídá tomu, jak fasáda 
vypadala v renesanci, avšak omítka byla nan-
esena zcela nově a zakryla všechny předchozí 

vrstvy). Je tedy re-konstruována, znovu vytvo-
řena. pokud bychom chtěli fasádu restaurovat, 
museli bychom odkrýt všechny vrstvy a plně 
odhalit a očistit originální renesanční omítku, 
čímž bychom samozřejmě přišli o  všechny 
vrstvy, které byly na fasádu naneseny v násle-
dujících staletích.

rekonstrukci používáme jen ve výjimeč-
ných a dobře vybraných případech. všimněte 
si proto, jak se snažíme v textech o probíhají-
cích pracích vyvarovat sousloví „rekonstruk-
ce zámku“. kdybychom totiž celý zámek jen 
„rekonstruovali“, znamenalo by to, že ho 
přestavujeme nebo vracíme k nějaké dřívější 
podobě – třeba bychom rekonstruovali (znovu 
postavili) jednu z již nestojících hradních věží. 
ale my se snažíme zachovat co nejvíce „origi-
nálu“ a nezasahovat do jeho podoby žádnými 
razantními zásahy. proto až příště uvidíte v no-
vinách či časopise, jak nějaký hrad či zámek 
prochází rekonstrukcí, můžete nad tím zvesela 
zakroutit hlavou. vy už totiž víte, že se o žád-
nou rekonstrukci nejedná – s největší pravdě-
podobností daný hrad či zámek jednoduše 
prochází obnovou/opravou.

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk

Návštěvnické centrum Kvilda rozšiřuje svoji nabídku
pravidelné komentované prohlídky výběhů 

s jeleny a rysy a nová vyhlídková věž – o to se 
rozšiřuje nabídka návštěvnického centra kvil-
da od ledna tohoto roku. 

„každý týden bude připraveno až osm ko-
mentovaných prohlídek jak k  jelenům, tak 
rysům, z toho o víkendech jsou naplánovány 
dvě vycházky. informace v průběhu komento-
vaných prohlídek zajistí jak personál návštěv-
nického centra, tak také kolegové z  územ-
ních pracovišť, tedy lesnický personál, který 
dokonale zná nejen zvířata v návštěvnických 
centrech, ale dokáže z  vlastních zkušeností 
sdělit zajímavosti ze života zvířat,“ informuje 
vedoucí informačních středisek a  středisek 
environmentální výchovy martina kučerová. 

mimo zavedení pravidelných komentova-
ných prohlídek, jejichž přesné termíny jsou 
průběžně vyvěšené na oficiálních interneto-
vých stránkách np Šumava www.npsumava.cz 
a  přímo v  nC kvilda, byla také zbudovaná 
nová vyhlídková věž vně výběhu, která bude 
přístupná hned po kolaudaci, jež proběhne 
nejpozději do poloviny února. 

do konce března je také možné navštívit vý-
stavu Czech nature photo. Jedná se o výběr 
těch nejlepších soutěžních snímků přírody za 
rok 2019, jež byly oceněny v prestižní soutěži. 
a pokud bude dostatek sněhu, doporučujeme 
vyzkoušet výlet na sněžnicích, který můžete 
absolvovat opět z informačního centra kvilda. 

Jan Dvořák, Správa NP ŠumavaNová vyhlídková věž u výběhu jelenů
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Únor očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve vimperku událo za posledních 30 let

1990
dne 12. února se koná v  pravdě historic-

ké zasedání rady měnv. asi poprvé za dobu 
existence tohoto orgánu padne návrh na od-
stoupení celé rady před ukončením funkční-
ho období, a to na popud veřejného mínění. 
místopředseda seznamuje radu s novým zá-
konem Fs o rekonstrukci rad a poslaneckých 
sborů. po bohaté diskusi se rada měnv roz-
hoduje odstoupit na plenárním zasedání dne  
19. února. nově zvolená rada měnv vypadá 
takto: předseda – Jiří potužník, místopředse-
da – Jiří medek, tajemník – Jan bláha.

---
byla sestavena názvoslovná komise pro 

přejmenování ulic v  našem městě. některé 
názvy až příliš připomínají padnuvší totalitní 
režim, některé jsou naprosto nelogické. Jsem 
upřímně zvědav, kde budu bydlet (nyní na síd-
lišti vítězného února).

1991
bez ohledu na třeskuté mrazy téměř po celý 

měsíc se vesele a odvážně draží, pronajímá, 
nakupuje – zkrátka privatizuje. odstátněno 
je tímto způsobem již kdeco, věci možné i ne-
možné, obchody menší i větší, služby rozlič-
ného charakteru, mj. i služba pro člověka po-
slední, a to pohřební. Jak v tomto podnikatel-
ském boomu neudělat chybu a jak rozpoznat 
poctivce od darebáka? znalosti z kapitalismu 
máme všichni zhruba stejné, a to takřka žádné. 

1992
Jako téměř v celé republice i v našem okrese 

a městě stávkovaly autobusy, resp. jejich pro-
vozovatelé. 12. února nedorazila spousta lidí 
do svých podniků a tyto musely pracovníky 
svážet vlastní silou. o tyto zbytečné výdaje se 
hodlají s  Čsad soudit. nejvíce poškozeným 
podnikem se cítí býti Tesla, kam nedorazila až 
čtvrtina zaměstnanců a provoz byl ochromen.

1993
nejasné ekonomické vztahy, nejasné kom-

petence, nejasno v  možnostech a  rozsahu 
hospodaření a  v  perspektivách zemědělství 
a koneckonců i bezkoncepčnost dalšího osi-
dlování a  života lidí v  parku vůbec. To jsou 
zásadní problémy tohoto relativně mladého 
národního parku Šumava. inu – některé věci 
se rodí v bolestech.

1994
Tak jako v celé republice i ve vimperku se za-

čínají objevovat v čím dál větším počtu osoby, 
jejichž vzezření, oděv i mluva napovídají jejich 
cizokrajný původ. pracují převážně u různých 
stavebních firem a jsou najímáni především na 
provádění nekvalifikovaných prací. zátah na 
tyto gastarbeitry provedla v únoru cizinecká 
policie a pasová služba z prachatic a výsled-
kem byly desítky občanů přistižených „v akci“, 
a  to bez jakéhokoliv pracovního povolení 
a povolení k pobytu v obci. budou muset bě-
hem několika málo dní opustit jak naše město, 
tak i území České republiky.

1995
první umělou krytou lezeckou stěnu na 

jihu Čech zřídili horolezci ve vimperku v  tě-
locvičně JJ základní školy na sídlišti. brzy se 
zde uskuteční celorepublikové závody v této 

atraktivní disciplíně. stěna bude též k použití 
pro veřejnost.

1996
Tak přece jen se našel zájemce o provozová-

ní bývalého památníku v parku. majitel cestov-
ní kanceláře ing. kohout zde bude provozovat 
informační centrum. v době rozmachu cestov-
ního ruchu jistě i pro město vítaná služba.

1997
událost z konce měsíce, i když není bezpro-

středně z  našeho města, nemohu nezmínit. 
vražda faráře ve Čkyni otřásla i občany měs-
ta a celé republiky. objeven byl vimperským 
farářem zavražděný brutálním způsobem na 
faře ve Čkyni. policie Čr zahajuje okamžitě 
rozsáhlou celostátní pátrací akci.

1998
nová doba přinesla i  do našeho regionu 

a města další paradox: téměř nikdo z vychá-
zejících základní školu nemá zájem o učební 
obory, a třeba v černých řemeslech už vůbec 
nikdo. všichni chtějí studovat, nebo okamži-
tě podnikat. hlavně rychle vydělávat a velký 
prachy. učiliště začínají mít problémy s nedo-
statkem žáků, zatímco soukromé střední školy 
rostou jak houby po dešti. vždyť to se přece 
musí jednou naší společnosti vymstít, říká si 
mnohý z nás.

2000
na pozvání ředitele integrované střední 

školy lesnické navštívil vimperk v únoru mi-
nistr zemědělství Jan Fencl. mnoho zájemců 
se sešlo na besedě s ministrem v hotelu anna. 
ministr J. Fencl byl také přijat na radnici sta-
rostou města. 

2002
Českobudějovický biskup římskokatolické 

církve antonín liška otevřel a  vysvětil nové 
prostory domu klidného stáří svaté zdislavy 
v pravětíně.

2005
každoročně se prezentují ve vimperku 

v maškarním průvodu různé druhy masek. nej-
více převažují děti, mládež, dospělí a zvláště 
chovanci Ústavu sociální péče v hrabicích. Ti 
mají také nejlepší masky. novodobá tradice 
masopustního veselí se ve vimperku dobře 
ujala a jistě bude mít i nadále pokračování.

2006
občané vimperka jsou přesvědčeni, že kraj 

rozhodl v případě lesnické školy ve vimperku 
bez nich. Tento objekt spadá již od 1. ledna 
2006 pod správu lesnické školy v písku. Je po-
litováníhodné, že tato škola při blížícím se půl 
století své existence byla zrušena. samozřej-
mě, zásluhou vyšších orgánů. snah o zrušení 
školy bylo v minulosti několik, ale vždy je pře-
stála. lze přičíst k dobru vimperské radnici její 
boj o zachování školy a stejně tak i domova 
mládeže.

2007
o  objekty integrované střední školy les-

nické ve vimperku má zájem nejenom měs-
to vimperk, ale i nemocnice vimperk o. p. s.  
vedení nemocnice zamýšlí vybudovat v tom- 
to areálu dům s pečovatelskou službou a ško-
licí a vzdělávací středisko. Jde o to, podaří-li 
se získat tyto objekty z majetku Jihočeského 
kraje.

2008
městu se podařilo získat za více než čtyři 

milióny kč dílny v areálu bývalé lesnické školy 
ve vimperku. přestěhují se sem městské lesy 
a  městské služby. zbývající prostory budou 
pronajímány, zřejmě lesům Čr.

2010
Česká vláda na svém zasedání dne 8. 2. 

2010 schválila návrh na zařazení vimperské-
ho zámku do kategorie národní kulturní pa-
mátka s účinností od 1. července 2010. měs-
to sice v současné době zámek nevlastní, je 
majetkem mŽp, tedy správy národního parku 
a Chko Šumava. pro vimperské občany je toto 
zařazení zámku do nové vyšší kategorie velká 
pocta. snad vyjdou i plány na přestavbu zám-
ku pro celoevropské použití.

2013
město otevřelo novou knihovnu v budově 

bývalé lesnické školy ve vimperku. za účasti 
velkého počtu veřejnosti poděkovala pracov-
nicím knihovny i všem ostatním, kteří pomohli 
při stěhování, místostarostka ing. J. martano-
vá. Tři knihovnice pracují více než se 40.000 
svazky a s 900 čtenáři. nové vybudované pro-
story budou nejen ozdobou, ale i  chloubou 
knihovny.

2014
na základě rozhodnutí Jihočeského kraje, 

jakožto zřizovatele, byl zrušen ekonomický 
obor při Gymnáziu a  střední odborné škole 
ekonomické ve vimperku a  od ledna 2014 
došlo ke sloučení základní školy praktické se 
střední školou vimperk. od nového školního 
roku 2014/2015 nebudou přijímáni studenti do 
ekonomického oboru. 

Bořanovický masopust v roce 1998
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Po stopách Keltů na Šumavě

když jsem přemýšlela, jakým tipem na výlet 
přispět do únorového vydání vimperských no-
vin, opět pomohla náhoda. dostalo se mi do 
rukou jedno ze starších čísel zajímavého časo-
pisu o archeologii, kde byl velmi poutavě před-
staven projekt prácheňského muzea v písku, 
mapující záchranné archeologické průzkumy 
na prácheňsku. Jednalo se především o  za-
jímavé nálezy z dob, kdy jižní Čechy obývali 
bojovní bójové, známí později jako keltové.

a tak se společně vypravme po části keltské 
stezky, která vede poutníky po žlutohnědých 
šipkách z kubovy huti přes boubín a mařský 
vrch na vrch věnec. na konci léta 2008 se 
poprvé po této trase vydala skupina keltů na 
„putování keltskou stezkou“, v současnosti je 
jeho pěkným zakončením keltská slavnost 
v lčovicích.

Královácký kámen v Budilově
ideálním místem, kde vycházku za kelty 

začít, je vesnice budilov nedaleko Čkyně. po 
červené turistické značce směrem na zálezly 
nemůžeme minout necelé 2 kilometry za 
budilovem dřevěné odpočívadlo a o kousek 
dále tzv. královácký kámen. zdejší poddaní 
patřili přímo královně elišce přemyslovně, jak 
je zmíněno v latinské listině z 11. srpna 1314, 
kde se jmenují mezi 28 vesnicemi královského 
újezdu volyňského i vsi bošice a budilov. krá-
lovácký kámen býval údajně hraniční kámen 
šumavské královácké rychty a je zajímavý zob-

razením kříže, sekyry, kola a nástroje na lámá-
ní údů. informační tabule umístěná nedaleko 
vysvětluje tyto znaky mimo jiné takto: „kdo na 
budilovské pastvy sáhne, na kámen tento hla-
vu nahne.“ Červená turistická značka přibližně 
po 400 metrech odbočuje na nezpevněnou 
lesní cestu, která bývá ve vlhčím období lehce 
rozbahněná. zpočátku mírné stoupání se na 
necelém kilometru postupně mění na prudší 
pěšinu po okraji vytěženého lesa. 

Hradiště Věnec
hradiště nacházející se na skalnatém vrchu 

pržmo (765 m n. m.) je kulturní památka z doby 
halštatské a laténské. Je obklopeno 1,5 kilome-
tru dlouhým valovým opevněním. podobných 
hradišť je na Šumavě několik, vznikala kolem 
5. století před naším letopočtem jako sídla 
velmožů a také jako útočiště vesničanů před 
blížícím se nebezpečím. keltové byli známí 
obchodníci, kteří prostřednictvím obchodních 
stezek vedoucích přes šumavské průsmyky 
obchodovali s okolním světem.

na vrcholu věnce se nachází příjemné po-
sezení s ohništěm a návštěvní knihou, kde je 
možné si odpočinout. zpět se můžeme vy-
dat stejnou cestou či využít modré turistické 
značky, která nás zavede do cíle keltské stezky, 
obce lčovice. Cestou z kopce máme možnost 
se svlažit v pramenech, z nichž obzvláště ten 
první má hezky upravené okolí s ohništěm. 

Keltský telegraf
pro kelty a  jiné národy byly hory a kopce 

posvátným prostorem. na řadě z  nich byly 
umisťovány svatyně a pohřebiště, které měly 
své duchovní správce. i proto bylo využíváno 
kopců a na nich umístěných signálních ritu-
álních ohňů pro přenos zpráv i jako výstrahy 
před hrozícím nebezpečím. Takto vznikl i prin-
cip keltského telegrafu, který pomocí světel-
ných signálů propojí během první jarní soboty 
stovky „čertů“ po celé České republice z jed-
noho stanoviště na druhé. dochází k mystic-
kému propojení všech účastníků akce a osla-
vě přicházejícího jara. pokud se chcete letos 
účastnit keltského telegrafu i na svém kopci, 
máte možnost. registrace letošního ročníku, 
který se bude konat 21. března, bude spuštěna  
1. února 2020 na www.keltskytelegraf.cz.

Renata Lešková
odbor ŠK 

Zdroje: Archiv obce Budilov, 
www.ketskytelegraf.cz

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, bu-
dova 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

Hradiště Věnec

Dalším z keltských hradišť na Šumavě je např. Obří hrad u Nicova.
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KuLTuRNÍ POŘADY 
 » sobota 1. 2. 2020, 15:30, kd Cihelna

DĚTSKÝ KARNEVAL
dovádivé odpoledne plné her a tance.

 » čtvrtek 6. 2. 2020, 9:00, městská knihovna

KNÍŽKOHRÁTKY
hravé dopoledne pro rodiče a děti.

 » středa 12. 2. 2020, 17:00, městská knihovna

RENDEZ-VOuS
o zajímavostech a tajemstvích vimperska se zaníceným 
historikem  a badatelem mgr. pavlem Fenclem.

 » středa 12. 2. 2020, 20:00, kd Cihelna

PARTIČKA NA VZDuCHu
divadelní show „parTiČka“ – richard Genzer, michal 
suchánek, igor Chmela, michal novotný, moderátor dano 
dangl nebo dalibor Gondík a hudebník marián Čurko. 

 » čtvrtek 13. 2. 2020, 8:00, městská knihovna

SETKÁNÍ KLuBu 50+
Tradiční setkání přátel knih, dobrého posezení a aktivit 
„šedých buněk“.

 » čtvrtek 13. 2. 2020, 17:00, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ JANA 
TLÁSKALA
koncert nástrojů: klavír

 » čtvrtek 13. 2. 2020, 19:00, měks

S VESMÍREM ZA ZÁDY
Jaké je to vyrazit na motorce na sibiř? když se všechno 
podělá, ale druhá šance Ti zachrání sen! přednáška ondřeje 
vlka o 4měsíční cestě, více jak 20 tisíci kilometrech sibiří, 
střední asií a světem okolo. 

 » pátek 14. 2. 2020, 19:00, měks

ŽELEZNICE, KTERÉ ODVÁL ČAS 
komponovaný večer o zaniklých a nerealizovaných tratích na 
Šumavě. součástí večera bude hudební doprovod, projekce 
a přehlídka dobových železničářských uniforem a oděvů. 

 » sobota 15. 2. 2020, 9:00, zimní stadion

MAŠKARNÍ KARNEVAL NA LEDĚ
zábavný program s panem pepou maxou přinese soutěže 
a spoustu tance nejen pro děti. masky mají vstupné zdarma. 

 » úterý 18. 2. 2020, 16:30, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ JANY ZÍKOVÉ
koncert nástrojů: klavír

 » středa 19. 2. 2020, 19:00, měks

TRIO OPERA DIVA A HOSTÉ    
slavné árie a skladby od a. dvořáka, C. saint-saense,  
F. Chopina, r. schumanna v podání ani vardanyan – zpěv, 
drahoslavy satorové – klavír a zpěv, evy miškové – flétna, 
ivana boreše – kytara a Jana Tláskala – klavír.

 » čtvrtek 20. 2. 2020, 10:00, měks 

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ

 » čtvrtek 20. 2. 2020, 17:00, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ  
BARBORY ŠVARCOVÉ
koncert nástrojů: zpěv

 » čtvrtek 20. 2. 2020, 17:00, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ HELENY 
SZPuKOVÉ 
koncert nástrojů: kytara, violoncello

 » pátek 21. 2. 2020, 20:00, kd Cihelna

PLES ZAMĚSTNANCŮ  
ROHDE & SCHWARZ

 » neděle 23. 2. 2020, 15:30, měks

KNIHOMOLI
vimperský kašpárek – divadlo navětvi

Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou a napůl snězenou stránku, o nich asi ještě 
neslyšel. My ostatní ale dobře víme, že v našich knihovničkách se prohánějí malí 
broučci, kteří doslova a do písmene hltají příběhy v knihách. 

 » pondělí 24. 2. 2020, 17:00, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ  
HEDVIKY VAVŘÍKOVÉ
koncert nástrojů: housle

 » úterý 25. 2. 2020, 16:30, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ  
MARTINA VALIŠE 
koncert nástrojů: trubka, zobcová flétna, ekn

 » středa 26. 2. 2020, 16:30, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ KARLA 
ŠKVRNY 
koncert nástrojů: trubka, lesní roh, tenor, trombon, tuba

 » středa 26. 2. 2020, 20:00, kavárna ve skále

JIŘÍ SMRŽ 
koncert originálního autora a písničkáře, dvojnásobného 
držitele hudební ceny anděl.
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www.meks-vimperk.com
kultura vimperk

 » čtvrtek 27. 2. 2020, 9:00, měks

RSG
Finále zábavné matematicko-fyzikální soutěže o zajímavé 
ceny pro žáky 8. a 9. tříd zŠ z vimperka a okolí.

 » čtvrtek 27. 2. 2020, 17:00, zuŠ    

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ  
ANEŽKY VALIŠOVÉ
koncert nástrojů: saxofon, elektrická kytara

 » čtvrtek 27. 2. 2020, 19:00, ergodílna vimperské nemocnice 

PECHAKuCHA NIGHT
přednáškový večer na téma: byl jednou jeden život. 

 » pátek 28. 2. 2020, 19:00, kavárna ve skále

VIMPERSKÉ KVÍZOVÁNÍ VOL. 3 
zábavný kvíz pro dvou až čtyřčlenné týmy, který prověřuje 
nejen vědomosti, ale i důvtip, odhad, postřeh a paměť. 

KINO ŠuMAVA, SÁL MĚKS
 » úterý 4. 2. 2020, 20:00

PAVAROTTI
dokumentární/Životopisný/hudební, velká británie / 
usa, 2019, 114 min

režie: ron howard

Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana 
Pavarottiho. 

 » neděle 9. 2. 2020, 15:30

OVEČKA SHAuN VE FILMu: 
FARMAGEDDON
animovaný/rodinný/dobrodružný/komedie/sci-Fi, velká 
británie / usa / Francie, 2019, 86 min

režie: richard phelan

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém 
filmovém dobrodružství.

 » úterý 11. 2. 2020, 19:00

TENKRÁT V HOLLYWOODu
komedie/drama, usa / velká británie / Čína, 2019, 161 min

režie: Quentin Tarantino

Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina – Hollywood – rok 1969 v Los 
Angeles.

 » úterý 18. 2. 2020, 20:00

BÍDNÍCI
drama/krimi, Francie, 2019, 102 min

režie: ladj ly

Film inspirovaný vzpourami z roku 2005 zasazený do současného Montfermeilu.

 » úterý 25. 2. 2020, 20:00

DALEKO OD REYKJAVÍKu
drama/komedie, island/dánsko/německo/Francie, 2019, 92 
min

režie: Grímur hákonarson

Příběh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách islandské krajiny a je protkán 
severskou absurditou.

 » pátek 28. 2. 2020, 20:00

ŽENSKÁ NA VRCHOLu
romantický/komedie, Česko/slovensko, 2019, 109 min

režie: lenka kny

Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!

VÝSTAVY
 » 6. 2. – 5. 3. 2020, měks

MÓDA 19. A 20. STOLETÍ 
výstava dobových módních časopisů, módní doplňky 
a ukázka dobových oděvů. 

 » 8. 1. – 31. 3. 2020, městská knihovna

MÝM POLEM JE SVĚT –  
HISTORIE VIMPERSKÉHO KNIHTISKu
výstavu k historii vimperského knihtisku vytvořilo a zapůjčilo 
Jihočeské muzeum v Českých budějovicích.

 » 11. 1. - 28. 2. 2020, kavárna happyCoffee

JOHANA HAVRDOVÁ –  
VÝSTAVA OBRAZŮ
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Ani Vardanyan
zpěv 

Eva Mišková
étna 

Drahoslava Satorová
klavír 

hosté: 
Jan Tláskal - klavír 
Ivan Boreš - kytara 

Trio Opera Diva a hosté

19. února 2020 v 19 hodin 
Sál MěKS Vimperk, Johnova 226 

Vstupné 150,-Kč
Předprodej vstupenek: MěKS Vimperk, tel.: 388 413 800
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vimperská radnice před 90 lety

Skládání kamínků do mozaiky je zajímavá 
a vzrušující zábava. Nejinak tomu je při sklá-
dání různých střípků z historických pramenů 
tak, aby vznikl ucelený obraz historie. Mnohdy 
se při hledání toho správného kamínku, který 
by ten obraz uzavřel, dočkáme nečekaných 
překvapení. A najednou se celé bádání začne 
ubírat jiným směrem, vynořují se nová fakta 
a do nedávna tradovaná jistota se jeví ve zcela 
jiném světle. 

Ve vší dostupné literatuře se můžeme dočíst, 
že starostou Vimperka byl do roku 1931 Felix 
Pohl, kterého v tom roce na podzim vystřídal 
katecheta Ferdinand Mathe. A najednou se 
před vámi při studiu archivních dokumentů ke 
zcela jinému tématu vynoří potrhaný a zažlout-
lý list papíru a nevěřícně čtete zápis o předání 
funkce mezi odstoupivším a nově zvoleným 
starostou. Jenže to datum je zcela jiné, než je 
všude uváděno. Je o rok starší, z roku 1930. 
A tak vás hned začne ten rok zajímat, co že se 
to vlastně v tom Vimperku dělo.

V zastupitelstvu města seděli zástupci sed-
mi stran: nejsilnější Deutsche Christlichsoziale 
Volkspartei (DCV) – Německá křesťansko-so-
ciální strana lidová, která ve volbách získala 
607 hlasů, zastupovali ji Franz Pock, Ferdinand 
Mathe, Viktor Jawurek, Dr. Rupert Steinbrener, 
Franz Küblbeck, Wilhelm Ernst a Josef Kranl ju-
nior, jako náhradníci Anton Eckerl, Ruprecht 
Steinbrener, Stefan Albrecht a Johann Stö-
gbauer.

Druhou nejsilnější s 543 hlasy byla Deutsche 
sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Ts-
chechoslowakischen Republik (DSAP) – Ně-
mecká sociálně demokratická strana dělnická 
v ČSR, kterou zastupovali Julius Joachimstha-
ler, Josef Wilhelm, Franz Kreiner junior, Hans 
Humel senior, Alois Werner a Karl Kuplent, ná-
hradníci Rafael Koženy, Franz Pisinger a Josef 
Kufner. 

Třetí Česká volební skupina (ČVS) získala 485 
hlasů a jejími představiteli byli Ladislav Berg-
mann, Josef Kryl, Stanislav Štingl, Josef Černík, 
Josef Zelenka, náhradníci Josef Hanzal, Josef 
Tauber, Václav Štěrba.

Deutsche Nationalsozialistische Arbeiter-
partei (DNSAP) – Německou národně socialis-
tickou stranu dělnickou volilo 353 voličů. Jejími 
představiteli byli Ludwig Igler, Arnold Aschen-
brenner, Karl Nessl a Johann Springer, náhrad-
níci Viktor Telzer a Leopold Lenz.

Komunistická strana získala 338 hlasů, její-
mi zastupiteli byli Karl Schwamberger KS, Adolf 
Joachimsthaler junior KS, Emanuel Schwam-
berger a Franz Gottal, náhradníci Ludwig Hoff-
mann a Wenzel Meyer.

Deutsche Nationalpartei (DNP) – Německou 
nacionální stranu nebo také Německou národní 
stranu s 290 hlasy reprezentovali Franz Sellner, 
Franz Thema a Anton Heinzl, náhradníci Alois 
Robl a Josef Deibl.

Poslední stranou, která měla své zástupce 
na radnici, byla Deutsche Gewerbepartei – Ně-
mecká živnostenská strana, kterou zastupoval 
Edmund Herbich a jako náhradník Karl Lang. 
Celkem bylo zvoleno třicet zastupitelů.

Německá křesťansko-sociální strana lidová, 
Německá národně socialistická strana dělnická, 
Německá nacionální strana a Německá živnos-
tenská strana vytvořily koalici, která ovládla 
nejdůležitější posty ve městě. 

Za starostu (měšťanostu, jak psal dobový 
český tisk) byl zvolen Ferdinand Mathe, prv-
ním místostarostou se stal mistr zámečnický 
Franz Sellner za DNP, druhým místostarostou 
obchodník Ludwig Igler za DNSAP. Radními 
města byli zvoleni dílovedoucí Franz Pock a my-
dlář Viktor Jawurek za 
DCV, kolář Josef Wilhelm 
a úředník Alois Werner 
za DSAP, ředitel záložny 
Ladislav Bergmann a ře-
ditel továrny Josef Kryl 
za ČVS a brusič skla, toho 
času senátor za KSČ, Karl 
Schwamberger.

Jen pro dokreslení na 

okraj: Ve Vimperku bylo tehdy 21 osobních aut, 
jejichž vlastníky byli majitel továrny na deštníky 
Anton Aschenbrenner, lékárník Bohuslav Bu-
dínský, velkoobchodník Berthold Eisner, notář 
Josef Fantl, MUDr. Fridrich Hoser, velkoobchod-
ník Artur Klauber, továrník Albert Kralik, ředi-
tel továrny Josef Kryl, MUDr. Heinrich Stanger, 
Johann, Rupert a Johann Tomas Steinbrenero-
vé, úředník Fridrich Schmied, stavitel Hans Hu-
mel, výrobce štočků Leopold Czech, ředitelství 
Schwarzenberského panství a provozovatelé 
osobní autodopravy Josef Bakeš, Franz Herzig, 
Johann Küblbeck, Franz Sellner a Josef Tobias.

A také jste mohli potkat auta nákladní. Vlast-
nili je lékárník Budinský, řezník Jakub Bursa, 
velkoobchodník Bertold Eisner, velkoobchod-
ník Artur Klauber, řezník Anton Hulle, Schwar-
zenberský pivovar a autodopravci Josef Bakeš, 
Fridrich Gabriel a Anton Hilf.   L. Čepička

vol. 9Vimperk

čtvrtek
27/2/2020
              19:00 Ergodílna vimperské nemocnice 

Více na www.vimperkzije.cz

 ” Byl jednou jeden život”
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Představujeme dominiku staňkovou Chválovou
před devíti lety si začala krůček po krůčku plnit své sny – od prvních amatérských fotografií 

a líčení panenek přes sbírání zkušeností na kurzech i v Chorvatsku se vypracovala až k 2. místu 
na mistrovství Čr v make-upu v roce 2018. spolupracovala dokonce s Českou miss a pro líčení 
modelek si ji vybral i známý fotograf celebrit Filip matušinský. ve vimperku v ulici 1. máje má 
vlastní studio, ze kterého si odnesou krásné fotografie ženy, rodiny i novorozeňátka, nalíčí 
vás na společenskou akci nebo vás na kurzu naučí, jak se líčit. zastává názor, že vizážistika je 
podceňovaný obor, ke kterému nejsou dívky na kosmetických školách dostatečně motivo-
vány, což je velká škoda, protože se mu často věnují cílevědomé, chytré a talentované ženy. 
Fotografka a vizážistka dominika staňková Chválová.

Bývalá mažoretka a dobrovolná hasička, 
vystudovaná dentální hygienistka a  od-
bornice na marketing, fotografka a vizážis-
tka… tvůj záběr aktivit je opravdu široký. 
Ve které „roli“ se cítíš nejlíp?

Jeden blízký člověk mi řekl: „dělej, co chceš, 
dokud můžeš.“ mé potřeby jsou pro mě důle-
žité a každá role, kterou zastávám, nebo jsem 
v minulosti zastávala, měla svůj důvod a smysl. 

mažoretky mě v dospívání naučily vytrva-
losti, disciplíně a práci v týmu. dobrovolní ha-
siči mi dali přátele, manžela, lásku k pivu a ně-
kolik skvělých prázdnin na vesnici. dentální 
hygienistka byl rozumný kompromis, kam po 
maturitě, ale nešťastný krok vedle. Tyto role 
už aktivní nejsou, ale vzpomínám na ně ráda.

rozhodnutí změnit obor, opustit zdravot-
nictví a jít studovat marketingového specialis-
tu vnímám jako jedno z nejlepších. byla to pro 
mě úleva a zároveň výzva. marketingový spe-
cialista je již od léta mé hlavní zaměstnání, kte-
ré mě baví, ale jsem v tom prozatím zelenáč. 
nejvíce se cítím jako vizážistka a fotografka, 
jsou to role, které mě činí svobodnou, šťastnou 
a mám možnost se díky nim seberealizovat. Je 
to koníček, díky kterému se setkávám s různý-
mi životními příběhy. 

Jaké byly tvé první fotografické a vizáži-
stické krůčky?

pokud si dobře vzpomínám, tak první věc, 
kterou jsem vyfotila před 9 lety, byla dlaždi-
ce na chodníku. a první make-up look, který 
jsem nalíčila, byly modré oční stíny na obličeji 
plastové panenky, kterou jsem dostala jako 
dítě. od té doby uběhl nějaký čas. když jsem 
začala v 17 letech postupně navštěvovat kurzy 
pro profesionály, otevřel se mi úplně jiný svět. 
měla jsem velké štěstí a podporu nejbližších. 
Jako každý nadšenec i já musela věnovat do 
začátků plno času, financí, překonat překážky 
a pak doufat, že možná slíznu smetanu… no 
a tento kolotoč se opakuje stále dokola. 

Jsi 1. vicemistryní Mezinárodního mist-
rovství ČR v make-upu z roku 2018. Jak to 
probíhalo a jaký to byl pocit stát na bedně?

na mČr v make-upu jsem se přihlásila ze 
zvědavosti. Tu soutěž jsem již sledovala delší 
dobu a neměla jsem téměř žádné ambice. na-
víc to byla má první soutěž, takže jsem úplně 
nevěděla, co od toho mám očekávat. důležité 
pro mě bylo neudělat ostudu. Čím více se sou-
těž blížila, tím bylo potřeba více a více trénovat 
techniku, vytvořit si plán a naučit se pracovat 
s nervozitou. 

na soutěžích podobného typu máte pevně 
daný čas, za který musíte podat maximální vý-
kon. většinou nezbývá čas na opravu, proto 
není dobré chybovat a je nutné mít pod kon-
trolou každý tah štětcem. soutěž měla dvě 

postupová kola a trvala dva dny. v semifinále 
jsem se umístila první, což jsem absolutně ne-
čekala, a ve finále, kterého se účastnili i zahra-
niční soutěžící, druhá. když jsem nastupovala 
do finálového kola, nervozita by se dala krá-
jet. už jsem věděla, že pokud se zadaří, půjde 
o bednu, pokud ne, budu strašně zklamaná. 
a klaplo to! stát dvakrát na bedně bylo skvělé, 
nečekala jsem to a byla to pro mě velká odmě-
na. když jsem se pak zpětně dozvěděla, že mi 
postup na evropu utekl o bod, myslela jsem, 
že se zblázním. ale rozhodla jsem se nerouhat.

Ve svém studiu nabízíš i kurzy osobního 
make-upu. Myslíš, že ženy mají často pro-
blém se správně nalíčit?

ano, nabízím a jsou čím dál oblíbenější. Čes-
ké ženy jsou jedny z nejkrásnějších na světě, 
avšak většina z nás s tím neumí pracovat. Je to 
velká škoda. Chybí nám sebevědomí, cit a při-
jde nám zbytečné o sebe pečovat. ale lepší 
se to, hurá!

moc se mi líbí přístup Francouzek. když dív-
ky dospívají, maminky je slavnostně zasvěcují 
do pravidelných ženských rituálů – učí je pra-
videlně navštěvovat kosmetičku, kadeřníka, 
manikérku, ukazují jim základy jemného líčení 
apod. Je to moc milé. nedávno jsem navštívila 
srí lanku a tam mě pro změnu uchvátily indic-
ké ženy a jejich orientální styl líčení a oblékání. 
byla to nádhera. 

V  čem konkrétně? A  není to na české 
ženy příliš extravagantní?

všechny ženy mají zdravé, dlouhé a husté 
vlasy, které si upravují jen letmo. většina z nich 
se i na všední den obléká do pestrobarevných 
šatů, které jsou vkusné a velmi ženské. říká se 
jim sárí a  jsou složeny z  jednoho kusu látky. 
neodhalují ani málo, ani příliš a krásně mode-
lují postavu všech velikostí. líčí se pestrými 
barvami, tmavě vykreslují oko tužkou a milu-
jí šperky na všechny způsoby. stylizují se do 
éterické bohyně a čím je společenská událost 
významnější, tím více přidávají na extravagan-
ci. vyzařuje z nich ženská smyslnost, tajuplnost 
a moudrost, kterou podporují červenou teč-
kou uprostřed obočí. o extravagantní styl se 
samozřejmě jedná, není pro každého a  ani 
není potřeba jej následovat. spíše se jako čes-
ké ženy můžeme inspirovat jejich samotným 
přístupem k líčení a ženskosti. 

Na svém FB profilu máš jako svůj cíl: „…
hledat krásu a  neobyčejnost tam, kde ji 
ostatní nehledají, nebo najít nemohou.“ Dá 
se říct, že bereš jako poslání ukázat ženám, 
jak jsou krásné?

přesně tak. všechny ženy jsou krásné a in-
spirující, ale ne všechny to vědí. a pokud to 
mohu alespoň částečně ovlivnit, tak to má pro 
mě smysl. ráda bych tomu dala jednou větší 

rozměr, ale zatím mi to časové možnosti ne-
umožňují.

Mimo studio líčíš například na plesy 
nebo svatby, které zároveň i fotíš. To je asi 
dost hektická a zodpovědná práce, ne?

z vizážistiky se nejvíce zaměřuju na svatby, 
kurzy a osobní klientelu (firemní večírky, práce 
pro externí fotografy a firmy). v případě focení 
se zaměřuju pouze na služby svého ateliéru – 
novorozeňátka, rodinky a  osobní fotografie 
žen a dívek. akce již delší dobu nefotím. hek-
tické to tedy není, spíše je občas oříšek vše 
naplánovat.

V loňském roce jsi prožila vlastní svatbu – 
pomohly ti tvé zkušenosti z druhé strany? 
Nebo naopak, řekla sis – tohle mi jako ne-
věstě vadilo, tohle už jako fotografka/vizá-
žistka dělat nebudu?

určitě ano. zažila jsem si různé situace 
z druhé strany a bylo to pro mě velmi poučné! 
a zkušenosti z role vizážistky? Těch bylo! znám 
celou řadu dodavatelů, se kterými se pravidel-
ně setkávám, takže plánování a příprava byla 
hračka. naštěstí.

Pokud by měl někdo zájem o tvé služby, 
kde tě může oslovit a najít další informace? 
A je třeba nějaká příprava třeba na focení 
v ateliéru? 

pokud má být dobrý výsledek, příprava je 
nutná vždy, ale nejde o  nic složitého. ráda 
klientům s přípravou poradím. momentálně 
nejvíc funguju na facebookové stránce do-
minika Chválová – Fotografické a vizážistické 
studio pro ženy. najdete na ní všechny důleži-
té informace a v případě potřeby mi můžete 
napsat zprávu. velmi ráda odpovím na jaké-
koliv dotazy. 

Děkuji za rozhovor.
Michala Květoňová
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PhDr. LaDisLav ČePiČka je původem z prahy. absolvoval Filozofickou fakultu karlovy univer-
zity, obor prehistorie a dějiny umění, muzeologii na masarykově univerzitě a středověkou kul-
turu na univerzitě v poitiers ve Francii. v roce 1989 byl členem programové rady občanského 
fóra. působil ve vojenském historickém ústavu, po roce 1990 v jeho rámci šéfoval vojenskému 
historickému muzeu v praze, podplukovník ve výslužbě. dále se zabýval rozvojem regionu kři-
voklátska a stál u zrodu regionální rozvojové agentury střední Čechy. autor řady výstavních, 
televizních a rozhlasových projektů doma i v cizině, publicista, scénárista, odborný poradce 
historických filmů, např. v erbu lvice. Je držitelem řady domácích i zahraničních vyznamenání, 
za své výstavní aktivity obdržel medaili marie Terezie od otty habsburského a čestnou me-
daili senátu parlamentu České republiky. vimperáci ho znají jako ředitele zámeckého muzea, 
kterým byl do přechodu místního zámku pod npÚ. v současné době se věnuje regionálním 
i obecným dějinám, pátrá po ztracených uměleckých předmětech, v americké sbírce například 
nalezl malovaný renesanční štít uloupený nacisty během války ze zámku konopiště. mimo jiné 
je členem spolku Šumava litera, ve kterém se podílí na přípravě a organizaci tohoto festivalu 
a také je majitelem nakladatelství bílý lev.

Muzejní spolek Vimperského panství 
přestože město vimperk své vlastní mu-

zeum nemá (muzeum na zámku je ve správě 
národního památkového ústavu), funguje ve 
vimperku už několik let spolek, který si říká 
„muzejní spolek vimperského panství“. Čím se 
spolek zabývá, jak jeho činnost souvisí s mu-
zejnictvím a kdo za ním stojí jsem si povídala 
s phdr. ladislavem Čepičkou.

už samotný název spolku může být pro 
někoho docela zapeklitý. Můžeš nám ho 
rozklíčovat?

muzejní spolek proto, že jeho hlavním cílem 
je vybudovat městské muzeum, které se bude 
starat o městskou historii, a najít prostory, kde 
by se daly sbírky vystavit. mapujeme historii 
vimperka, potažmo vimperského panství. 
vimperské panství je historický termín pro 
správní jednotku, který v podstatě existuje od 
14. století. panství byl majetek, který si předá-
valy šlechtické rody od Janoviců přes kaplíře 
a malovice, pány z hradce, rožmberky, eggen-
bergy až schwarzenbergy. panství v podstatě 
fungovala až do roku 1850, kdy vznikly okre-
sy. Jeho rozloha se měnila, dřív třeba patřily 
k vimperku i různé statky, které se dokupovaly 
či prodávaly, třeba dobrš, kosmo, drslavice… 
sídlo bylo ve vimperku, kde seděl hejtman, 
který se o celé panství staral. a vimperk byl 
správním centrem pro celou střední Šumavu.

Kdy a jak spolek vznikl?
spolek vznikl v roce 2017. zakládali jsme ho 

s  honzou vávrou a  davidem kotáskem. po-
stupně jsme se rozrostli, teď už je nás sedm. 
Já dělám celý život v muzeu, a když jsem musel 
odejít z muzea na zámku, řekl jsem si, že si za-
ložím muzeum své. mám spoustu sbírek, které 
budovaly už generace přede mnou. Tak jsme 
založili muzeum a všechno jsme tam vložili. 
sklo, porcelán, knížky a  podobně. rád bych 
jednou všechny sbírky spolku předal městu.

Žádné prostory, kde by se daly vaše sbírky 
vystavit, zatím nemáte. Jak tedy fungujete?

všechny sbírky máme uložené v depozitáři. 
Jakmile nám někdo přinese něco nového, tak 
to dostane přírůstkové číslo, tj. přidám ho do 
katalogu sbírek, a uložím k ostatním předmě-
tům do depozitáře. my jsme členem asociace 
muzeí a galerií v Čr a naše sbírky jsou zapsané 
v Cesu, což je Centrální evidence sbírek mu-
zejní povahy. To nás hodně povyšuje, protože 
existuje spousta muzeí, jejichž sbírky nejsou 
natolik hodnotné, aby se do Cesu dostaly.

Dá se tedy říct, že pokud by se našly 

vhodné prostory, můžete provoz muzea 
v podstatě okamžitě zahájit? 

ano, jakmile bychom našli prostory, může-
me začít ihned budovat. krom vlastních sbírek 
bychom si mohli vypomoci i sbírkami půjče-
nými. máme podepsané partnerské smlouvy 
s  národním technickým muzeem, s  vojen-
ským historickým ústavem, s muzei v pracha-
ticích, sušici i volyni… můžeme si půjčit sbírky 
od jiných kolegů muzejníků, jsem domluven 
například s uměleckoprůmyslovým muzeem 
v praze, že nám půjčí věci, které má v depozi-
táři a které se týkají vimperka nebo Šumavy. 
rád bych, kdyby se povedlo muzeum otevřít 
v době, kdy jsou moji kamarádi ještě řediteli 
různých státních muzeí. až nastoupí nová ge-
nerace, tak už to třeba tak snadno nepůjde. 

Máte nějaké tipy, kde by šlo muzeum ve 
Vimperku udělat?

nějaké nápady samozřejmě jsou, tak uvidí-
me, co v budoucnu bude. Úplně na začátku 
jsem si pomýšlel na objekt bývalých tiskáren. 
pak přišli kůrkovi, kteří nám nabídli kus pivo-
varu, tak jsme začali budovat muzeum tam. 
prostory bohužel nejsou vhodné, jsou příliš 
malé. ale i tak jsme tam dělali alespoň výstavy.

Co všechno ve svých sbírkách máte?
máme například ohromnou sbírku plakátů, 

to je možná už tisícovka plakátů. dále velkou 
sbírku obrazů, skla, keramiky, porcelánu… 
a pak také spoustu věcí každodenní potřeby. 
Jsme rádi, když nám lidi přinesou, co najdou 
doma, třeba domácí spotřebiče z 60. let. věci 
z 50. a 60. let jsou obecně nejvíc nedostatko-
vé zboží, protože to lidi všechno vyházeli po 
blahobytu 70. let. spolupracujeme proto i se 
sběrným dvorem a spoustu věcí zachraňujeme 
ve sběrném dvoře. ony jsou to zdánlivě braky, 
ale i v tom je funkce muzea, že schraňuje do-
klady každodennosti. 

městské muzeum ve městě neplní jen tu 
funkci, že se v něm můžou návštěvníci něco 
dozvědět a strávit v něm čas. muzeum je také 
místo, kam se lidé obrací, když potřebují vědět 
cokoliv o městě a jeho historii – vždyť kdo jiný 
by měl znát odpovědi než městští muzejníci? 
muzeum by mělo být součástí života ve městě, 
mělo by žít s lokalitou, ve které je.. a v nepo-
slední řadě, jak už bylo řečeno, by mělo doku-
mentovat i  tu každodennost daného města. 
kdo si třeba jednou vzpomene, že tady byla 
nějaká akce, výstava atp. a ještě to dokáže do-
ložit exponáty? a proto máme např. plakáty 
všeho, co už proběhlo – za což mimochodem 
vděčíme výborné spolupráci s měksem. 

Jakých exponátů si Ty osobně nejvíc po-
važuješ?

pro mě osobně jsou nejsrdcovější takové 
zdánlivě nehodnotné exponáty či tzv. dotýkané 
věci z pozůstalostí. máme třeba portréty starých 
a mladých Wiserů, kteří měli restauraci u Wiserů 
se sálem, pozdější „liďák“, což byla nejvýznam-
nější spolková místnost ve vimperku. 

Činnost spolku ale nestojí jen na muzej-
ní činnosti, máte toho „na svědomí“ víc. Co 
všechno spolek dělá?

děláme výstavy a  přednášky – šlechtické 
rody, dějiny průmyslu, obchodu a  živností, 
sklo a vimperk aj. Celkem už jsme udělali přes 
stovku přednášek a výstav. Teď máme třeba 
v kině schwarzenbergy, v rámci vimperského 
máje, na kterém spolupracujeme s  dalšími 
spolky, plánujeme zase jako v minulých letech 
velkoplošnou výstavu. Jezdíme pod hlavičkou 
spolku přednášet například do prachatic, su-
šice, vyššího brodu, Českých budějovic a po-
dobně, účastníme se vědeckých konferencí.

Jak se můžou do vašich aktivit zapojit 
i ti, kdo nejsou členy spolku?

můžou nám přispět do sbírek předměty, 
které doma mají, nebo které najdou třeba ně-
kde na půdě. dále mohou navštěvovat naše 
akce, ať už jsou to výstavy nebo přednášky, 
které pořádáme. a  také mohou vstoupit do 
spolku a podílet se na jeho činnosti. plánuje-
me přednáškovou činnost rozšířit i o externí 
zdroje, to znamená pozvat kolegy z různých 
vědeckých pracovišť, aby ve vimperku před-
nášeli. z nejbližších akcí spolku nás čeká na-
příklad květnový vimperský máj, na kterém 
se budeme už tradičně podílet. a  koho by 
naše činnost zajímala více, může sledovat 
naše stránky www.winterberg.cz, Facebook 
muzejní spolek vimperského panství a samo-
zřejmě číst vimperské noviny, kam pravidelně 
přispívám články o historii vimperka.

 Adéla Jiříková

výstava na zborovských polích 2017
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

karel hlavsa
olga lavičková
Jarmila rodová
milan zelenka
blažena svěchotová
kamila rychtářová
Jiří kudlička
Jitka kolafová
ladislav marek
zdeněk rod
vladimír lehečka
helena musilová
František kordík
helena machnitzová
karel schwamberger
marie dejmková
karel havlíček
zdeňka kopfová
marie heřtová

BLAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v lednu 2020

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

Helena Váchová, matrikářka

AKCE mo stp vimperk 
omluva našim členům.
stalo se nedopatřením, že jsem zaměnila 

výběr peněz za hydroterapii ve Waldkirchenu.
hydroterapie Waldkirchen se bude konat: 

18. 1., 14. 3., 4. 4., 16. 5., 19. 9., 17. 10., 21. 11.,  
12. 12. Cena člen 250 kč a nečlen 300 kč.

Zwettlerová Věra

Očima jaroslava pomezného
•	 9. ledna se v městské knihovně uskutečnilo 
první letošní setkání klubu 50+. v jeho úvodu 
seznámila Jitka přibylová přítomné s  novin-
kami beletrie, naučné a cestopisné literatury 
našich i zahraničních autorů, které je možno 
vypůjčit si v knihovně. zajímavá byla také in-
formace o nejčtenějších knihách v roce 2019. 
v další části byla připomenuta lednová výročí 
spisovatelů. na závěr setkání byl připraven 
vědomostní kvíz s doplňováním pojmů a ře-
šení detektivního příběhu „mrtvola v pracov-
ně“. druhé setkání klubu 50+ se uskuteční  
13. února.
•	 v plném proudu jsou přípravy 35. ročníku 
ČT Šumavského skimaratonu, který ve dnech 
22.–23. února 2020 pořádá na tratích v okolí 
kvildy Fischer ski klub Šumava vimperk. no-
vinkou letošního ročníku je nové výroční logo 

závodu. v sobotu 22. 2. jsou na pořadu od 10 
hodin dětské závody, ve 12 hodin následuje 
běh volnou technikou na 46 km, ve 12:15 na 
23 km a ve 12:20 na 8 km. v neděli 23. 2. se v 10 
hodin vydají do bílé stopy klasici na 45 km a ve 
12 hodin na 23 km. start a cíl je po oba dny na 
louce za mostem směrem na horskou kvildu, 
kde bude také zázemí závodu, občerstvení, 
pestrý doprovodný program a  prezentace 
partnerů seriálu stopa pro život. pořadatelé 
zvou na vrchol letošní běžecké lyžařské sezóny 
širokou veřejnost. stojí za zmínku, že loňského 
34. ročníku se zúčastnilo více jak 14 stovek na-
šich a zahraničních závodníků a v akci „každé 
číslo se počítá!“ byla získána částka 14.190 kč, 
která byla věnována na podporu činnosti ob-
lastní charity vimperk.

Jaroslav Pomezný

Vzpomínka 
  dne 6. února 2020 uplyne 5 let od úmrtí mého  manžela, pana zdeňka koukala.  

kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. nikdy nezapome-
neme. 

Manželka Vlasta a celá rodina

Zamyšlení na únor
v církevním kalendáři je hned na začátku 

února (2. 2.) svátek s  názvem uvedení páně 
do chrámu, všeobecně známý spíše pod ná-
zvem hromnice. Je to již čtyřicet dní od vá-
noc a svátek nám připomíná událost, kterou 
popisuje lukášovo evangelium: „… přinesli 
Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili 
před hospodina, jak je psáno v zákoně páně: 
vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, 
bude zasvěceno Hospodinu…“ Je to podě-
kování za narození dítěte a  připomínka zá-
chrany z egyptského otroctví, které pro židy 
mělo zcela zásadní význam. v kostele začíná 
bohoslužba žehnáním svící a  symbolickým 
průvodem. dříve se požehnané svíce zapa-
lovaly při bouřce v oknech jako ochrana před 
nebezpečím, kterým blesk jistě byl. odtud ten 
název hromnice. dnes se nám to může jevit 
jako pověra a před bouří a zásahem bleskem 
se chráníme hromosvodem, ale dříve lidé sku-
tečně věřili a prosili o boží ochranu. poselství 
tohoto svátku a zvyku je ale aktuální i dnes. 
především bychom měli děkovat za dar života 
každého dítěte. přivést na svět zdravé dítě není 
vůbec samozřejmost a mnozí s tím mají osobní 
zkušenost. narození dítěte je skutečně darem 
a nadějí pro budoucnost nejen rodiny, ale ce-
lého národa a lidstva. můžeme si připomenout 
i bolest lidí, kteří z nějakého důvodu dítě mít 
nemohou. ale také ty matky, které rodí své 
děti do světa chudoby, války, nemocí nebo 
nějakých jiných těžkých okolností. možná 
někdy až moc bereme jako samozřejmost, že 
žijeme ve svobodě, míru a blahobytu. projevit 
vděčnost bohu, tedy dárci, znamená radovat 
se z daru života. ale i v našich životech mohou 
přicházet různé bouře, které ohrožují naši exi-

stenci nebo alespoň pokoj a radost. zapálená 
svíce je symbolem naděje. vždyť i malé světlo 
je lepší než temnota a kde je naděje, tam je 
i cesta. pro křesťana je tím světlem poselství 
evangelia. Ježíš přišel na tento svět, aby nám 
ukázal cestu k životu. Je to cesta pravdy, lásky, 
služby, oběti. Cesta někdy náročná a namáha-
vá, ale cesta vedoucí k  cíli. on sám říká: „Já 
jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude 
bloudit ve tmách, ale bude mít světlo života.“ 
(Jan 8,12) a  tak právě o  svátku Hromnic be-
reme do rukou zapálenou svíci a  jdeme do 
chrámu (kostela), abychom děkovali za dar ži-
vota a symbolicky vyjádřili, že ve svém životě 
chceme jít cestou Ježíšova evangelia a  jeho 
učení. To nám také připomíná úcta ke svatým, 
kteří nám jsou příkladem. k vimperku patří mi-
mořádným způsobem svatý inocenc, patron 
města. letos je to již 252 let, kdy byl do měs-
ta přenesen vzácný relikviář s ostatky tohoto 
světce, mučedníka z počátku 4. století. Tehdy 
to byla velká událost a svátek pro všechny oby-
vatele města. mnoho generací našich předků 
se k němu obracelo o přímluvu a prosilo o po-
žehnání a ochranu pro sebe i celé město. v naší 
době jsme na kostel i svatého inocence trochu 
zapomněli. a tak po letech tento relikviář v ti-
chosti a nenápadně opustil naše město a vrátil 
se zpět do prahy. konečně se našla možnost 
a prostředky, jak zajistit pro tuto vzácnou pa-
mátku restaurátorskou péči, aby byla zachová-
na i pro další generace. a tak doufáme, že se za 
nějaký čas relikviář opět do vimperku vrátí ve 
své původní kráse a svatý inocenc bude dále 
dobrým patronem našeho města.

P. Jaromír Stehlík
farář
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH SUBJEKTU ZPRACOVÁNÍ 
 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře potvrzuji ZUŠ Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk, 
IČ: 708 41 080 – správci osobních údajů, že jsem byl/a informován/a o zpracování mých osobních údajů na 
stanovené účely a dobu trvání. 
 

Kategorie osobního údaje Účel zpracování osobního údaje Doba zpracování 
jméno a příjmení, adresa bydliště, datum 
narození, telefonní číslo, e-mail.  

- školní evidence, 
- evidence půjčovného za hudební 

nástroj, 
- evidence čipů (docházkový systém 

ZUŠ). 

- období studia, 
- doba určená zákonem 

o archivnictví a spisové 
službě1. 

 
 

Byl/a jsem informován/a, že zpracování výše uvedených osobních údajů provádí správce na základě právního 
důvodu splnění úkolů ve veřejném zájmu během celého období studia Akademie umění a kultury III. věku 
(akademické roky 2020/2021, 2021/2022) v ZUŠ Vimperk a byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména 
o svém právu vznést proti tomuto zpracování námitku dle článku 21 Obecného nařízení2.  

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní uměleckou školou Vimperk informován 
o svých právech: 

1) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Obecného nařízení. 
2) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Obecného nařízení. 
3) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Obecného nařízení. 
4) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení. 
5) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Obecného nařízení. 
6) Právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 Obecného nařízení. 
7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení. 

Svá práva mohu uplatnit písemně na adrese správce Základní umělecká škola Vimperk, Nerudova 267, 
385 01 Vimperk nebo na e-mailové adrese: info@zusvimperk.cz, hrdlicka@zusvimperk.cz . 

Doba zpracování osobních údajů je určena na dobu studia a na dobu určenou zákonem o archivnictví a spi-
sové službě1. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 
Nemanická 7 

Kontakty: 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 
 

 

      Jméno a Příjmení: ___________________________________ 

           

Ve Vimperku dne: _________________________      Podpis: ___________________________________ 

                                                           
1 zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 
2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
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Zimní stadion – 
přehled vybraných akcí v měsíci únoru
Veřejné bruslení
ne  2. 2.  14:45–16:15
po  3. 2.  12:45–14:15 
Út  4. 2.  13:45–15:15
st  5. 2.  13:45–15:15
Čt  6. 2. 13:45–15:15
pá  7. 2.  13:45–15:15

so  8. 2.  14:15–15:45
ne  9. 2.  14:45–16:15
ne 16. 2.  13:45–15:15
so  22. 2.  14:15–15:45
ne  23. 2.  14:45–16:15
so  29. 2.  14:30–16:00  

Lední hokej
ne 2. 2.  12:30 vimperk – milevsko 5. třída
so  8. 2. 10:00/12:00 vimperk – klatovy mŽ/sŽ
so 8. 2. 17:00 vimperk – veselí nad luž. muži
ne 9. 2. 11:00 vimperk – Jh, milevsko 3. třída
so 15. 2. 12:00 vimperk – m. Čb, soběslav 2. třída
so 22. 2. 17:00 vimperk – strakonice muži
ne 23. 2. 12:30 vimperk – Tábor 5. třída
so 29. 2.  9:30 vimperk – J. hradec mŽ 

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

Boxérské OKénKO ke konci roku 2019
v závěru podzimní části oblastních kol jsme 

se zúčastnili dvou soutěží, v plzni a v novém 
strašecí.

do plzně jsme se vydali 17. listopadu. na 
první zkušenou vyrazil vojta hikl, který na-
stupoval v kadetech do 69 kg proti borci z sk 
boxing praha, kde oba předvedli, že mají srd-
ce bojovníka a tři kola byla plná výměn úderů 
a pohybu po ringu. vojta ve svém prvním zá-
pase po dvou měsících pravidelných tréninků 
ukázal, že se lze připravit do zápasu a neudělat 

ostudu! vítězství připadlo soupeři a vojtovi dík 
za pěkný zápas.

další kolo se konalo 15. prosince v novém 
strašecí. Jeli jsme tam s  karlem bílků, který 
jel na zápas o  poznání chytřejší a  snažil se 
více boxovat. proti kájovi nastoupil rohovník 
z  pražského rohovníku, který byl výborně 
připravený a boxoval tvrdými údery, zvláště 
přední ruka byla rychlá a tvrdá. kája většinu 
úderů pokryl ve dvojitém krytu a povedlo se 
mu i několik nebezpečných trefných výpadů, 

kterým scházelo zakončení více údery. několik 
úderů prošlo skrz karlovy paže a on začal krvá-
cet z nosu. ve třetím kole se ringový lékař roz-
hodl ukončit zápas, a soupeř se tak mohl rado-
vat z výhry. vojtovi a kájovi patří od nás velký 
dík a respekt, že mají chuť boxovat, a doufáme 
v brzké vítězství za boxClub vimperk.

v podzimní části letošní sezóny jsme i díky 
pavlovi Jeníčků nasbírali několik bodů do klu-
bového hodnocení.

přejeme všem našim fanouškům a  čle-
nům do nového roku 2020 spousty životních 
a sportovních úspěchů ve zdraví!

Za BC Vimperk Filip Černý

Memoriál Jarky Landové
vimperské gymnastky uspořádaly 18. ledna 

2020 v tělocvičně zŠ smetanova ve vimperku 
letos již třináctý ročník soutěže ve sportov-
ní gymnastice „Memoriál Jarky Landové“. 
uctít památku skvělé trenérky gymnastiky 
přijelo 78 soutěžících (z  vimperka, boršova 
a písku) i celá blízká rodina Jarmily landové, 
která přivezla dětem spoustu krásných cen.

zahájení závodu se ujala hana košnarová, 
která ve své řeči zavzpomínala na Jarku lan-
dovou, poté promluvila paní starostka ing. Ja-
roslava martanová.

závodní kategorie byly rozděleny opět pod-
le věku a výkonnosti gymnastek. Jako první za-
čaly cvičit děti z mateřské školky a první třídy, 
a to pouze na akrobacii a přeskoku. 

s gymnastikou teprve začínají a bylo by pro 
ně tedy velmi náročné závodit v gymnastic-
kém trojboji (akrobacie, přeskok, lavička/kla-
dina) jako ostatní. všichni se v průběhu závodu 
snažili podávat co nejlepší výkony. občas se 
něco nepovedlo (padalo se z  lavičky a z kla-
diny) nebo se něco v  sestavách zapomnělo 
a mělo to velký vliv na konečnou známku, ale 
skvělá atmosféra, fandění rodičů, kamarádů 
a potlesk diváků vynahradilo zklamání. slav-
nostní vyhlášení výsledků proběhlo ve dvou 
etapách (mŠ, 1. tř., 2. tř., 3. tř. byly vyhlášeny 
dříve, vzhledem k velkému počtu malých gym-
nastek, pro které by bylo čekání na konec celé-
ho závodu velice dlouhé). při vyhlášení výsled-
ků každý soutěžící obdržel diplom, bezvadné 
věcné ceny a pamětní medaili. vítězové získali 
navíc krásné poháry. rozhodčí a trenéři si na 
památku odnesli také věcnou cenu. 

všem našim zúčastněným děkuji za skvělou 
reprezentaci. 

poděkování patří měks za ozvučení závodu. 
zŠ smetanova děkuji za zapůjčení tělocvičny, 

oddílu sG za zapůjčení gymnastického nářa-
dí. velké díky také patří trenérkám, rodičům 
a bývalým svěřenkám za pomoc při organiza-
ci závodu.

umístění vimperských gymnastek: 
MŠ mladší: 1. nikol venclíková, 2. sofie 

sochová, 3. barbora Jedličková, 4. Gabriela 
kabourková; MŠ starší: 6. anna Jedličková; 
Mini přípravka: 1. dorota Jakšová, 2. viktorie 
duková, 3. kristýna Šochmanová; Přípravka: 
1. anastázie klasová, 2. michaela herman-

nová, 3. aneta medková, 4. Šarlota Jakšová,  
5. lucie kotrlíková; 2. tř.: 1. Tereza Jedličko-
vá; 3. tř.: 6. eliška záleská, 7. eliška novotná,  
8. aneta marešová; 4. tř.: 3. nikola Tůmová;  
5. tř.: 4. lucie kutheilová, 5. marie Jánošíková, 
7. adéla honesová; 6. tř.: 3. adéla Chvalová,  
4. alice podskalská; 7. tř.: 1. viktorie klasová,  
3. eliška Častová; ml.  žákyně: 1. anna kotr-
líková, 3. viktorie ollé, 4. lucie vintrová; st. 
žákyně 2007–2008: 2. lucie hermannová, 3. 
ester ollé, 4. adriana košnarová, 5. Tereza ven-
clíková, 6. Tereza hadová; st. žákyně 2006:  
4. kateřina horová Silvie Chalupná

 • policie České republiky, územní odbor 
krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje prachatice, přijímá i nadále nové po-
licisty do služebního poměru. nástupní 

plat činí 25.720 kč, po jednom roce pak 
31.190 kč, náborový příspěvek ve výši 
75.000 kč. veškeré informace pro zájemce 
podá u územního odboru křp Jčk pracha-
tice personalista stanislava vachtfeidlová, 
tel. číslo: 974  236  400, e-mail: stanislava.
vachtfeidlova@pcr.cz,  anebo přímo osob-

ně na adrese policie Čr územní odbor 
křp Jčk prachatice, pivovarská ulice 4.

• koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. můžete na-
bídnout i  jiné staré předměty nebo ce-
lou sbírku a  pozůstalost. Tel. 722  777  672 

řádková inzerce
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dne 4. února uběhne již 200 let od narození známé české spisovatelky, narozené pod jménem barbora novotná. nejznámějším dílem této 
významné ženy, označované také jako femme fatale obrozenecké společnosti, je idealizovaná vzpomínka na vlastní dětství s podtitulem „obrazy 
venkovského života“. o kterou českou spisovatelku se jedná?

Výprodej zboží (únor)
rukavice, sáčky i uzavíratelné, tašky, lepicí pásky, respirátory, 
jednorázové overaly, zástěry, montérky, obuv, bundy i další sortiment.

Uzavření firmy  
LIDVET s. r. o.
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Místo výkonu: 

V případě Vašeho zájmu stát se naším zaměstnancem
nás neváhejte kontaktovat: 

tel: 773 742 379, 387 201 152
e-mail: personal@pco.cz
Adresa: 
PCO - hlídací služba, s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice
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Nabízíme: náborový příspěvek ve výši Kč 6000, vánoční bonusy, mzda 
včas na Vašem účtě je samozřejmostí

Měsíční mzda od 16.500 Kč 

PCO - hlídací služba, s.r.o. 
Silná stabilní společnost s perspektivou

dlouhodobého zaměstnání hledá nové zaměstnance
na pozice:

Pouze pro invalidní důchodce a  osoby se zdravotním znevýhodněním. 

PRACOVNÍK OSTRAHY

Vimperk
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       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

  

  PRODEJ     KUŘIC
                2020
 FIRMA
          NOVÁK
                     RADOMYŠL

VIMPERK – 15.15 hod.                    
 U  LIDLU
DNE: 13.3 / 10.4 / 8.5 / 5.6 / 3.7 / 

31.7 / 28.8 / 25.9 / 23.10 / 20.11           

červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé  - stáří 20 týdnů
                      cena 180 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

26  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  Inzerce • 2/2020 27  




