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

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

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

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

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

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

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

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám mnoho spokojenosti a štěstí.

Vaše Rada města

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

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

chodby a kabinetu TV.
Zahájení stavebních prací 

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

město Vimperk, v tomto ohledu 
neexistovalo jiné možné řešení 

než zajistit nápravu zjištěných 

celkové ceny díla a prodloužení 
termínu jeho dokončení.

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

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

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

13107

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

platnosti nového jízdního řádu

povídání o historickém jádru města a jeho
nejstarších domech

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

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

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

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

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

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

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

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

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

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

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

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

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

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

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

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

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

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

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

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

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

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

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

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

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

Pokračování na str. 5

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

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

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

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

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

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

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

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

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

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

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

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

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

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

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

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

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

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

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

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

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

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

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

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

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

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

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

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

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

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

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

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

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

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

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

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

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

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

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

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

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

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

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

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

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

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

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

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

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

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

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

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

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

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

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

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

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

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

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

Po přivítání ve městě Vimperku 

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

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

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

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

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

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

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

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

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

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

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

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

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

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

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

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

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

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

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

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

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

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

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

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

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

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

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

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

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

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

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

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

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

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

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

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

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

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

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

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

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

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

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

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

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

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

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

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

Nikde na světe nepotkáte tolik

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

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

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

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

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Výpůjční doba pro dospělé:

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

Výpůjční doba pro děti a mládež:

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

BOHOSLUŽBY

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

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

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

SBĚRNÝ DVŮR

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

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

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

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

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

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

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

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

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

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

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

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

školičky Šumavous 

Vimperské noviny 11/201710  tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 1 1ROZHOVORSTALO SE

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

 3 březen
2020

ParticiPativní 
rozPočet

rozhovor  
o kYnologickém 
klubu6 25

rekonstrukce 
ulice 
čelakovského 3

Ukliďme společně Vimperk 
během celého týdne od 30. března do 

4. dubna budeme mít společně možnost 
uklidit si v rámci akce ukliďme vimperk 
okolí svého bydliště, podnikání či školy. 

ruce k  dílu budou potřeba přiložit 
v sobotu 4. dubna od 10 hodin na tera-
sách proti gymnáziu, kde uklidíme čer-
nou skládku a pomůžeme odborníkům 
s  úklidem prořezaného náletu. hrábě, 
lopaty či vidle výhodou. 

více na str. 8

Tři stříbrné medaile 
tři stříbrné medaile přivezl z mistrov-

ství světa dorostu a  juniorů v  biatlonu 
student vimperského gymnázia ondra 
mánek. 

více na str. 13

Zastupitelstvo města zasedne 
v pondělí 2. 3. od 15:30 v sále měks. 

Nejbližší uzávěrky VN
Dubnové číslo: 20. 3.
květnové číslo: 17. 4.

Vimperk

1990–2020
30 let Vimpersk ých noVin

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?
město vimperk obdrželo dne 6. 2. 2020 

rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského 
kraje o odvolání proti vydanému rozhodnu-
tí o  povolení stavby „vimperk, rekonstrukce 
ulice 1. máje – 1. etapa“, která je v  rozsahu 
od Fišerky po hotel zlatá hvězda. ve výroku 
tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení 
se ruší a  věc se vrací k  novému projednání. 
v odůvodnění svého rozhodnutí krajský úřad 
uvádí, že jej přezkoumal a dospěl k závěru, že 
dokumentace pro vydání stavebního povolení 
neměla všechny náležitosti, které by měla mít 
podle dnes platné legislativy. taktéž některé 
námitky uvedené v  odvolání (šíře chodníku 
u hotelu zlatá hvězda, dotčení zeleně podél 
parkoviště hotelu a neporušení hydroizolace 
základů hotelu při opravě chodníku) je nutno 
lépe odůvodnit, aby bylo patrné, že námitky 
nejsou opodstatněné, a doplnit chybějící příč-
ný řez šíře chodníku. tolik podle řeči úřední. 

a nyní praktické věci a fakta, která jsou spo-
jena s rekonstrukcí ulice 1. máje. 

Již z  roku 2013 má město zpracovanou 
dokumentaci na opravu vodohospodářské 
infrastruktury v ulici 1. máje. Jedná se opra-
vy, které jsou pouze na ohlášení. v roce 2016 
město zadalo územní studii, která řešila celé 
veřejné prostranství nejen této ulice, ale také 
ulice Pivovarské až po gymnázium. návrh 
zpracovávala architektonická kancelář a výsle-
dek je velmi dobrý. celkové náklady na studii 
byly ve výši 671.000 kč, z čehož dotace činila 
602.692 kč. 

v srpnu 2017 bylo zadáno zpracování pro-
jektové dokumentace podle studie, která se 
týká vybudování nových parkovacích míst 
(např. u mateřské školky), úpravy komunikace 
a  vybudování zpomalovacích hrbů, nového 
veřejného osvětlení, výsadby zeleně a vyba-
vení mobiliářem. nově bude také upraven 
příjezd pro zásobování kuchyně u  základní 
školy tgm v  dolní části pozemku nad „rá-
kosárnou“. cílem úprav ulice je vytvořit zejmé-
na bezpečné, komfortní a příjemné prostředí 
pro všechny, kteří se budou v ulici pohybovat. 
zadání bylo na vyhotovení dvou samostat-
ných projektových dokumentací pro územní 
řízení a pro stavební povolení pro jednotlivá 
správní řízení. změna legislativy na konci roku 
2017 nabídla možnost, jak vést pouze jedno 
společné řízení pro umístění stavby a její po-
volení jedním rozhodnutím, čímž by se mohl 
krátit čas. Pro urychlení celého procesu bylo 
bývalým vedením města rozhodnuto jít touto 
cestou za účelem vydání pouze jednoho roz-
hodnutí, a proto byla podána dne 5. 3. 2018 
společná žádost. Žádost neměla všechna 
stanoviska dotčených orgánů, a proto muse-
lo být řízení přerušeno. od některých dotče-
ných orgánů nebylo jednoduché získat jejich 
vyjádření pro vydání společného rozhodnutí. 
Jejich nové požadavky také znamenaly aktua-
lizaci projektových dokumentací a prodlouže-
ní procesu správního řízení. 

Pokračování na str. 5
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z představení enigmatické variace, hráli martin stránský a Jan maléř.

akce Železnice, které odvál čas. Plán rekonstrukce ulice čelakovského – více na str. 3.

Škola nanečisto v zŠ tgm – více na str. 12.

22. a 23. února  se na kvildě konal 35. ročník Šumavského skimaratonu.

Divadlo v zŠ smetanova – více na str. 12.

beseda s m. horským – pupulárním režisérem a bývalým studentem gymnázia.

Foto na stránce autoři článků a archiv vn. Foto na str 7, 11 a 21 Jan tláskal. 
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Čelakovského ulice bude letos opravena
 tak jak uvedla paní starostka v lednovém 

vydání vimperských novin, čekali jsme na za-
čátek letošního roku, kdy jsme dostali infor-
maci, jaký je skutečný zůstatek na účtu města 
z loňského roku. na základě těchto informací 
jsme se rozhodli na lednové zastupitelstvo 
předložit návrh na úpravu letošního rozpočtu 
v  rámci rozpočtových opatření, a  to na akci 
rekonstrukce čelakovského ulice – i. etapa. 
tento předložený záměr většina zastupitelů 
odsouhlasila.

v průběhu roku 2019 jsme se rozhodli pro 
přepracování rozsahu zhotoveného projektu. 
nechali jsme provést kamerové zkoušky kana-
lizace a prověřit stav vodovodu, protože jsme 
toho názoru, že při takto zásadní a finančně 
objemné rekonstrukci je správné řešit dané 
místo komplexně, tedy i objekty, které se na-
cházejí pod komunikací. v brzké budoucnosti 
by mohlo dojít k poruchám těchto desítky let 
starých sítí, a muselo by se tak zasahovat do 
nové komunikace. Původní projekt totiž s re-
konstrukcí kanalizace a vodovodu nepočítal.

Předmětem je tedy kompletní rekonstrukce 
páteřní části (273 metrů) a odvodnění místní 
komunikace včetně přiléhajících chodníků 
(150 metrů) a  rekonstrukce částí kanalizace 
a  vodovodu v  ulici čelakovského. Jedná se 
o komunikaci, která je aktuálně ve vimperku 
v  nejhorším technickém stavu. Projektová 
dokumentace také řeší chybějící či živelné 
parkování v dané oblasti. vznikne celkem 22 
parkovacích stání s krytem z kamenné dlaž-
by (17 kolmých a 5 podélných) pro obyvatele 

z přilehlých bytových domů včetně vybudo-
vání nového chodníku. obousměrná komuni-
kace je navržena s dvěma příčnými prahy pro 
omezení rychlosti, a to na začátku zóny a v po-
lovině komunikace, přičemž druhý z  nich je 
zároveň využit jako prostor pro přecházení. 
součástí je také vybudování nového veřejné-
ho osvětlení a návrh na vybudování zpevně-
né plochy a přístřešku pro umístění nádob na 
odpad.

rekonstrukce by měla trvat až 180 dnů 
a  vzhledem k  tomu, že jde o  slepou komu-
nikaci, tak bude vyžadovat velkou trpělivost 
a pochopení obyvatel tam žijících. náročnou 
částí rekonstrukce bude úplná uzavírka provo-
zu, a to v průběhu realizace dvou částí. První 
je prostor pod výměníkem v blízkosti prvního 
panelového domu a další část stavby je v místě 
napojení na příjezd z ulice sušické. bude to na 
co nejkratší možnou dobu. tento klíčový bod 
byl také předmětem jednání se zhotovitelem 

a technickým dozorem stavby, které proběhlo 
20. 2. zbylá část stavby by měla umožnit objíž-
dění kolem bytovek.

v rozpočtu města je vyčleněno 10 milionů 
korun. zakázku bude realizovat stavební spo-
lečnost Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.

Dne 23. března od 16 hodin proběhne pří-
mo v ulici čelakovského setkání s obyvateli, 
na kterém představíme plánovanou rekon-
strukci a prodiskutujeme předpokládané za-
hájení prací i samotný harmonogram. zveme 
všechny obyvatele této ulice, aby se tohoto 
setkání zúčastnili. na místě budeme také rádi 
za případné podněty a připomínky. Pokud to 
bude v našich možnostech, tak je rádi zohled-
níme.

o  zahájení stavby budeme s  předstihem 
informovat. Půjde-li vše podle plánu, budou 
obyvatelé čelakovského ulice na podzim le-
tošního roku jezdit po novém.

 Za město Vimperk Zdeněk Kuncl

Provoz mateřských škol ve vimperku v době letních prázdnin 2020
rada města dne 3. 2. 2020 schválila organi-

zační zajištění provozu obou mateřských škol, 
jejichž je město zřizovatelem, v době letních 
prázdnin 2020. 

mateřská škola 1. máje bude uzavřena od 
7. 7. od 31. 7. 2020 a v té době bude otevřena 
školka na sídlišti mírová 442. mateřská škola 
klostermannova uzavře svůj provoz od 3. 8.  
do 31. 8. 2020. 

o uzavření mateřských škol v době letních 
prázdnin jsou rodiče informováni bezpro-
středně po schválení požadavku na uzavření 
radou města. každý rodič obdrží v měsíci dub-
nu tiskopis, prostřednictvím kterého nahlásí 
mateřské škole docházku svého dítěte v mě-
síci, kdy bude školka otevřena. na tiskopisu 
jsou uvedeny informace pro potřebu využití 
druhého zařízení v době, kdy bude jedna škol-
ka uzavřena. tento vyplněný tiskopis odevzdá 
rodič nejpozději do poloviny května, přesný 

termín je uveden na tiskopise. samotný zápis 
nahlášených dětí do druhého zařízení probíhá 
nejpozději do poloviny června.

v  loňském roce ohledně možností využití 
druhé školky, kam dítě není přihlášeno v prů-
běhu roku, proběhla diskuse jak s  vedením 
města, tak na sociálních sítích. Diskutovalo se 
o tom, jak to v jiných obcích funguje či nefun-
guje a co ve vimperku děláme špatně. v době 
letních prázdnin je vždy jedna školka otevře-
ná, aby rodiče měli možnost své děti někam 
umístit. ne každý si může naplánovat dovole-
nou dle svých potřeb a ne každý má možnost, 
aby děti trávily prázdniny u babičky a dědy. Je 
také pochopitelné, že rodiny si plánují společ-
né dny na pobyty a výlety. Doba letních prázd-
nin je také obdobím, kdy i paní učitelky čerpají 
řádnou dovolenou. 

způsob uzavírání školek v  tomto režimu 
probíhá již několik let a  i  loňské zkušenosti 

ukázaly, že zájem o umístění dítěte do druhé 
školky nebyl velký. Pro ilustraci uvádíme kon-
krétní čísla, jak byla jednotlivá zařízení využi-
ta. v  době uzavření školky klostermannova 
bylo do školky 1. máje přihlášeno šest dětí, ve 
skutečnosti však školku navštěvovaly pouze 
tři děti a ostatní se bez omluvy nedostavily. 
z těchto třech dětí pouze jedno docházelo do 
školky celé čtyři týdny, druhé sedm dní a třetí 
jen čtyři dny. ze školky 1. máje bylo do školky 
klostermannova přihlášeno pouze jedno dítě, 
kde rodiče svůj požadavek nakonec neuplat-
nili.

vše je o komunikaci mezi rodiči a ředitelka-
mi mateřských škol, které, pokud mají volnou 
kapacitu, se snaží vyhovět. v  loňském roce 
skutečně nebyl nikdo odmítnut. 

Martina Křížová
odbor ŠK

máte uhrazen poplatek za odpad?
termín splatnosti poplatku za komunální 

odpad je 31. 3. 2020. Pro rok 2020 byla sta-
novena sazba místního poplatku za provoz 
systému sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ve výši 
636 Kč na osobu. 

Při odvodu poplatku společným zástupcem 
za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou 

stejných splátkách v termínech do 31. 3. 2020 
a 31. 8. 2020, pokud činí částka společně od-
váděného poplatku 2.544 kč a více. 

Poplatek lze uhradit hotově či plateb-
ní kartou na finančním odboru měÚ 
vimperk, převodem na účet číslo  
19-722281/0100 nebo poštovní pou-
kázkou, kterou vám na vyžádání zašle-

me. Při úhradě převodem na účet je nutno 
uvést variabilní symbol – desetimístné číslo 
sloužící k identifikaci poplatníka, které je ne-
měnné a bez jehož uvedení je obtížné plat-
bu správně identifikovat. Pokud jej neznáte 
z  předchozích let, kontaktujte mne na tele-

fonním čísle 388 402 237 nebo e-mailové 
adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz 

 Jitka Bošková
finanční odbor

!
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střednědobý plán rozvoje sociálních služeb orp vimperk 
na období 2020–2022

v roce 2017 schválila rada města vimperk 
předběžný souhlas obce o spolupráci s orga-
nizací sos Šumavsko, z. ú. malenice ve věci 
spolupráce v  procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb. Proces komunitního 
plánování probíhal v  rámci projektu, který 
vyhlásilo mPsv. výsledkem této spolupráce 
bylo vytvoření navazujícího dokumentu pod 
názvem střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb orP vimperk na období 2020–2022, 
který schválilo na svém zasedání zastupitel-
stvo města vimperk dne 9. 12. 2019. tento 
dokument vznikl na základě dvouleté práce 
zástupců obce, spolupracující organizace, po-
skytovatelů sociálních služeb a jejich uživate-
lů. hned v úvodu byla nastavena vize komunit-
ního plánování: „chceme být dostupní všem, 
otevření příležitostem, hájit práva potřebných, 
zajistit kvalitní péči v oblasti sociálních služeb, 
být rovnocenným spojencem mezi sociální 
a zdravotní péčí.“ nastavena byla také orga-
nizační struktura komunitního plánování, kte-

rou tvořil realizační tým, řídicí tým a pracovní 
skupiny. realizační tým byl složen ze skupiny 
pracovníků pověřených řízením projektu. Ří-
dicí tým zajišťoval fungování procesu tvorby 
uvedeného plánu, koordinoval jeho tvorbu, 
projednával, schvaloval a připomínkoval výše 
uvedený dokument. Pracovní skupiny byly 
zaměřeny na tvorbu sWot analýz a spolupra-
covaly s realizačním týmem při tvorbě strate-
gické a implementační části dokumentu. Je-
jich zaměření zůstalo stejné jako v předešlém 
období, a to: senioři a osoby se zdravotním po-
stižením, rodiny s dětmi, osoby v krizi, národ-
nostní a etnické menšiny. každá pracovní sku-
pina se zabývala podporou systému posky-
tovaných sociálních služeb, jejich rozšířením 
a doprovodnými aktivitami. společně s tímto 
dokumentem byl rovněž vytvořen katalog 
poskytovatelů sociálních služeb orP vimperk, 
kde jsou uvedeny obecné informace o jednot-
livých službách dle zákonné úpravy a  který 
dále obsahuje základní informace o jednotli-

vých poskytovatelích, kteří sociální služby na 
území orP vimperk zajišťují. oba výše uve-
dené dokumenty jsou zveřejněny na webo-
vých stánkách města www.vimperk.cz v sekci 
město vimperk – informace pro občany – 
komunitní plánování, sociální a doprovodné 
služby. Pro širokou veřejnost pak byl vytvořen 
informativní leták základní přehled posky-
tovatelů sociálních služeb vimPersko, který 
obsahuje přehled všech poskytovatelů sociál-
ních služeb na území vimperska s uvedením 
služby, kterou poskytují, a kontaktních údajů. 
leták je v současné době pro klienty distribuo-
ván k jednotlivým poskytovatelům sociálních 
služeb a dále si ho občané můžou vyzvednout 
na městském úřadu vimperk, odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, nad stadiónem 199, 
vimperk. 

Jana Korbelová
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví

Taxík Maxík
město vimperk zahájilo od 2. 1. 2020 pře-

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

služba je určena pro území města vimperk 
a  jeho osady. službu můžete objednávat 48 
hodin před plánovaným termínem jízdy na 
dispečinku zřízeném na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, a to každý pracovní den 
v časech od 7:00 do 11:30 hodin.

Dispečink: 773 754 800
Řidič Taxíku Maxíku: 773 754 801

taxikmaxik@mesto.vimperk.cz
Přepravní služba taxík maxík je realizována 

v souladu s objednávkami klientů každý pra-
covní den v časech od 7:00 do 15:00 hod.

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

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

v případě použití vozidla z jednoho místa 
do téhož cíle více osobami (mimo doprovod) 
je cena služby: pro 2 osoby – 30 kč za jízdu 
a osobu, pro 3 osoby – 20 kč za jízdu a osobu.

tato cena, která je konečná, bude řidiči 

uhrazena v  hotovosti při nástupu do auto-
mobilu. Pokud bude klienta doprovázet další 
osoba jako doprovod, bude tato doprovázející 
osoba přepravena zdarma.

Řidič automobilu při nástupu klienta ově-
ří, že klient splňuje podmínky pro přepravu 
v rámci přepravní služby taxík maxík, tzn. že 
má trvalé bydliště na území města nebo jeho 
osad a zároveň že je starší 65 let nebo je dr-
žitelem průkazu ztP či ztP/P starším 35 let.

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

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Vimperk

Upozornění vlastníkům nemovitostí 
na území městské památkové zóny vimperk

městský úřad vimperk, odbor školství, kul-
tury a cestovního ruchu jako příslušný orgán 
veřejné správy, vykonávající v přenesené pů-
sobnosti státní správu na úseku státní památ-
kové péče, vydává následující upozornění pro 
všechny vlastníky nemovitostí na území měst-
ské památkové zóny (mPz) vimperk, která byla 
prohlášena vyhláškou jihočeského knv ze dne 
19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve 
městech a obcích Jihočeského kraje.

správní orgán státní památkové péče upo-
zorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost 
konzultovat umístění zařízení (reklamy, sate-
litní paraboly a antény) na objektech na území 
mPz vimperk s orgány památkové péče.

Je tedy nutné postupovat s  ohledem na 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 sb., 
o  státní památkové péči (dále památkový 
zákon), cit.: „Vlastník (správce, uživatel) ne-
movitosti, která není kulturní památkou, ale je 
v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo 

v ochranném pásmu nemovité kulturní památ-
ky, nemovité národní kulturní památky, památ-
kové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je 
povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stán-
ku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu 
a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 
30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zaříze-
ní, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udr-
žovacím pracím na této nemovitosti si předem 
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 
tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).“

Pokud nebude instalace s orgány památko-
vé péče projednána ani schválena, upozorňuje-
me, že jde o porušování ustanovení § 14 památ-
kového zákona. toto jednání je považováno 
za přestupek dle § 39 téhož zákona a je důvo-
dem udělení sankce na základě § 35 památ-
kového zákona.

Každý vlastník nemovitosti na území 
MPZ by měl ve svém zájmu před umístě-
ním zařízení (reklamy, satelitní paraboly 
či antény) projednat záležitost předem 
s orgány památkové péče a podat žádost 
o vydání závazného stanoviska u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností.

rozsah městské památkové zóny vimperk 
zahrnuje následující seznam ulic: 1. máje (část), 
hřbitovní (část), inocencova, Jirchářská, kaplí-
řova, kostelní, na baště, náměstí svobody, na 
výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Pod-
zámčí, rožmberská, sadová, steinbrenerova, 
svornosti, u lázní, zámecká alej, zámek, zlatá 
stezka (část). 

Žádost o  vydání závazného stanoviska je 
dostupná na internetových stránkách měs-
ta vimperk www.vimperk.cz (odkaz měst-
ský úřad – Formuláře) nebo osobně na měÚ 
vimperk, odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu, kontakt: ing. martina navrátilová, tel. 
388 402 265, mobil 775 869 393, e-mail: marti-
na.navratilova@mesto.vimperk.cz.

Martina Navrátilová
odbor ŠK
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Dokončení ze str. 1
vzhledem k  tomu, že proces povolení na 

rekonstrukci této ulice není jednoduchý, je 
časově náročný a je vybrán i zhotovitel, svolali 
jsme na den 12. 2. 2020 jednání se všemi zain-
teresovanými stranami, abychom si společně 
stanovili další postup pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a z hledis-
ka času jej efektivně urychlili. ze společné 
diskuze, která se týkala rozhodnutí krajského 
úřadu, zpracovaných projektových dokumen-
tací a k tomu příslušných vyjádření ze strany 
dotčených orgánů a účastníků řízení, vyplynul 
následující postup: 

stáhneme žádost o  vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
v případě pokračování tohoto řízení by musely 
být projektové dokumentace sloučeny do jed-
né nově zpracované pod jiným názvem. ob-
sah by zůstal stejný, ale všechna vyjádření by 
musela být získána znovu v souladu s novými 
právními předpisy. zdá se to být nelogické, ale 
z hlediska úředního postupu je to nezbytné. 
v tomto případě by se jednalo o možnost po-
kračování již zahájeného řízení až v průběhu 
června. Proto jsme o stažení žádosti požádali 
hned dne 13. 2. 2020.

Podáme nové žádosti o vydání samostat-
ného územního rozhodnutí a samostatného 
stavebního povolení. lhůty budou běžet sou-
běžně. lze to takto udělat, protože na opravu 
komunikace a chodníků není nutné vydávat 
územní rozhodnutí, postačuje pouze sta-
vební povolení. Dokumentace je zpracována 
a  všechna stanoviska jsou v  platnosti. chy-
bějící stanovisko a  souhlas nového majitele 
nemovitosti pro stavební řízení, na které upo-
zornil krajský úřad, si opatříme sami. námitky 
účastníka řízení, které podal v rámci odvolání, 
budou vypořádány v souladu s rozhodnutím 
kraje a  v  duchu uzavřené společné doho- 
dy mezi městem a tímto účastníkem ze dne 
10. 2. 2020. Žádost o  vydání územního roz-
hodnutí pro celou stavbu jsme již podali. rov-
něž žádost o stavební povolení na 1. a 2. úsek 
jsme také podali. tato část stavby od Fišerky 
po ulici nad stadiónem by měla být dokon-
čena v tomto roce. zbývající 3. úsek od ulice 
nad stadiónem po hotel zlatá hvězda včetně 
vybudování parkoviště u základní školy tgm 
bude dokončen v roce 2021.

Podle dokumentace na obnovu vodohos-
podářské infrastruktury zahájíme práce v uli-
ci 1. máje koncem měsíce března, protože se 
jedná o náročné práce jak z technického, tak 
i časového hlediska. Práce tohoto rozsahu jsou 
pouze na ohlášení, které bylo učiněno dne  
27. 3. 2013. zhotovitel stavby, firma strabag, 
bude námi vyzvána v  souladu s  uzavřenou 
smlouvou. 

veškeré potřebné úkony pro získání územ-
ního rozhodnutí a  stavebního povolení si 
z  důvodu operativního zajištění a  flexibility 
zajistíme sami. 

otázka, která byla několikrát položena, proč 
k tomuto došlo a kdo za to může, nemá jedno-
značnou odpověď. Dokumentace byly zpraco-
vány v souladu s předpisy v rozsahu a kvalitě 
podle uzavřené smlouvy. Podání společné 

žádosti o  vydání jednoho rozhodnutí bylo 
učiněno po dohodě s  městem v  dobré víře 
zkrátit čas pro vydání společného rozhodnu-
tí. s novelou stavebního zákona od 1. 1. 2018 
je možné zcela nově vydávat speciálním sta-
vebním úřadem, což je v tomto případě odbor 
dopravy, společné rozhodnutí o umístění stav-
by a jejím povolení. ale jak má dokumentace 
pro toto povolení vypadat, bylo zveřejněno až 
v polovině prosince 2017, v době, kdy jsme již 
měli zpracované dvě samostatné dokumenta-
ce, jednu pro územní rozhodnutí a druhou pro 
stavební povolení. 

Faktem zůstává, že každé správní řízení je 
jedinečné. Problém této investice je v její ob-
sáhlosti a časové náročnosti přípravy, v průbě-
hu níž došlo k několika změnám platné právní 
úpravy, což jistě rychlému a efektivnímu vy-
řešení věci nepomohlo. Je rovněž nutné vzít 
v úvahu, že ne všechny odvolací orgány se do-
hodnou na společném výkladu právních před-

pisů a způsobu řešení. s touto praxí bohužel 
máme bohaté zkušenosti jak od orgánů státní 
správy, tak od našich soudů. Je proto těžké 
určit jednoznačně viníka, ukázat na někoho, 
že za to může. Důležité je, že máme shodu na 
tom, jak pokračovat dál.

Pro vás, občany města, proto máme jedno-
značnou zprávu. stavební práce na realizaci 
rekonstrukce ulice 1. máje budou na jaře zahá-
jeny a stavba se rozjede. Příslušná rozhodnutí 
pro ty části stavby, které vyžadují územní roz-
hodnutí nebo stavební povolení, budou řeše-
na průběžně tak, aby příslušná řízení nebrzdila 
ty stavební práce, které lze již provádět. tímto 
způsobem lze s trochou optimismu předpo-
kládat, že se vše podaří zvládnout v předpo-
kládaných termínech.

Pro lepší přehlednost jsou v tabulce uvede-
ny všechny nezbytné stavební objekty, které 
jsou obsaženy v projektových dokumentacích 
a jsou nutné pro provedení stavby a výběr do-
davatele. objekty pro vydání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení jsou samostat-
ně vyznačeny v jednotlivých sloupcích. 

Jaroslava Martanová

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

 Územní 
rozhodnutí

Stavební 
povolení

so 101 – rekonstrukce ul. 1. máje – 1. úsek
od okružní křižovatky Fišerka – ke vstupu do kD cihelna NE ANO

so 102 – rekonstrukce ul. 1. máje – 2. úsek
od vstupu do kD cihelna – po ulici nad stadiónem NE ANO

so 105 – rekonstrukce ul. 1. máje – 3. úsek
od ulice nad stadiónem – za hotel zlatá hvězda NE ANO

so 104 – Parkoviště u základní školy tgm ANO ANO

so 421 – veřejné osvětlení – 1. úsek 
od okružní křižovatky Fišerka – ke vstupu do kD cihelna ANO NE

so 422 – veřejné osvětlení – 2. úsek
od vstupu do kD cihelna – po ulici nad stadiónem ANO NE

so 423 – veřejné osvětlení – 3. úsek
od ulice nad stadiónem – za hotel zlatá hvězda ANO NE

so 451 – Přeložka vedení cetin – 1. úsek 
od okružní křižovatky Fišerka – ke vstupu do kD cihelna ANO NE

so 452 – Přeložka vedení cetin – 2. úsek
od vstupu do kD cihelna – po ulici nad stadiónem ANO NE

so 453 – Přeložka vedení cetin – 3. úsek
od ulice nad stadiónem – za hotel zlatá hvězda ANO NE

so 701 – mobiliář – 1. úsek 
od okružní křižovatky Fišerka – ke vstupu do kD cihelna NE NE

so 702 – mobiliář – 2. úsek
od vstupu do kD cihelna – po ulici nad stadiónem NE NE

so 703 – mobiliář – 3. úsek
od ulice nad stadiónem – za hotel zlatá hvězda NE NE

so 801 – výsadba stromů – 1. úsek 
od okružní křižovatky Fišerka – ke vstupu do kD cihelna NE NE

so 802 – výsadba stromů – 2. úsek
od vstupu do kD cihelna – po ulici nad stadiónem NE NE

so 803 – výsadba stromů – 3. úsek
od ulice nad stadiónem – za hotel zlatá hvězda NE NE
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Přeshraniční projekty města vimperk
Spolupráci na Zemské krajinné výstavě v roce 

2022 ve Freyungu a  otevření zrestaurovaného 
Státního zámku Vimperk považujeme za im-
pulsy pro zintenzivnění partnerství našeho měs-
ta a města Freyung.

v říjnu loňského roku vstoupilo vedení měs-
ta vimperk v  jednání s  naším partnerským 
městem Freyung a organizačním týmem zem-
ské krajinné výstavy Freyung 2022. společně 
se starostou Dr. o. heinrichem a paní katrin 
Prinz jsme část areálu freyungského geyers-
bergu prošli a byli seznámeni s probíhajícími 
pracemi na budované infrastruktuře, která 
bude součástí nové podoby volnočasového 
areálu na geyersbergu. tento areál prochází 
v souvislosti s připravovanou krajinnou výsta-
vou rekonstrukcí, jejíž výsledek bude moci ši-
roká veřejnost využívat i po skončení krajinné 
výstavy, během které se za dobu jejího konání 
očekává zvýšení návštěvnosti města na něko-
lik set tisíc návštěvníků.

tato krajinná výstava a zintenzivnění a po-

sílení spolupráce mezi oběma městy budou 
hlavními nositeli grantové žádosti podávané 
v letošním roce do programu interreg cíl 4 
eÚs svobodný stát bavorsko – česká republika. 
v rámci výstavy se bude naše město s partnery 
mikroregionem Šumava–západ a destinačním 
managementem Pro Šumavsko prezentovat 
po celý týden koncem června 2022. rozsah by 
měl být opravdu široký. od rozličných hudeb-
ních žánrů, počínajících hudbou dechovou 
přes folklórní vystoupení až k vystoupení škol 
a dalších subjektů. návštěvníky výstavy bude-
me lákat na zrestaurovaný zámek, produktové 
balíčky, nově proznačené stezky ze západní 
části Šumavy a řemeslnou zručnost místních 
obyvatel a kvalitní služby v sektoru cestovního 
ruchu. nedílnou součástí projektu by měly být 
i prezentace podnikatelů a institucí v regionu 
a dopravní spojení mezi Freyungem a vimper-
kem minimálně po dobu oněch čtyř měsíců, 
ve kterých bude výstava probíhat.  velmi rádi 
bychom v areálu geyersbergu umístili i trvalou 

expozici o našem městě a jeho bezprostřed-
ním okolí a  zintenzivnili spolupráci našich 
informačních středisek formou oboustran-
ných stáží, výměny informací přímo v terénu, 
výrobou společných letáků i  spolupráci na 
obsahovém vytváření webových prezentací 
obou měst.

společně s vedením města, novými kolegy-
němi na informačním centru a našimi partne-
ry uděláme maximum, aby byl vimperk v roce 
2022 důstojným partnerem zemské krajinné 
výstavy ve Freyungu.  Renata Lešková

odbor ŠK

participativní rozpočet „Nápad pro Vimperk“ zahajuje další ročník
v roce 2019 proběhl ve vimperku nultý roč-

ník projektu Participativní rozpočet „nápad 
pro vimperk“. ke konečné realizaci si vimper-
ská veřejnost vybrala 5 projektů, které začí-
náme postupně realizovat. v současné době 
pracují odborníci odboru životního prostředí 
a odboru investic a údržby ve spolupráci s na-
vrhovateli, městským architektem a koordiná-
torem Par na tom, abychom s příchodem jar-
ních měsíců mohli zahájit práce v terénu. tedy 
usazovat nové lavičky, zahájit revitalizaci teras 
proti gymnáziu, revitalizovat dětské hřiště na 
boubské, instalovat stůl do arboreta a přemos-
tit křesanovský potok v areálu nemocnice.

o  tom, jak se jednotlivé projekty vyvíjejí, 
budeme postupně informovat na sociálních 
sítích a webových stránkách města. 

vYhlaŠuJeme letoŠní ročník ParticiPa-
tivního rozPočtu „nÁPaD Pro vimPerk“

rozdělujeme 500 tisíc ve dvou kategoriích. 
kategorie do 50 tisíc: max. 2 vítězné návrhy
kategorie do 200 tisíc: max. 2 vítězné návrhy
hlasovat bude umožněno stejně jako v loň-

ském nultém ročníku dvěma kladnými hlasy 
a jedním hlasem záporným.

Příjem návrhů bude umožněn od začátku 
března až do konce dubna prostřednictvím 
formuláře na www.tvorimevimperk.cz nebo 

zasláním návrhu včetně všech povinných pří-
loh na odbor školství, kultury a  cestovního 
ruchu k rukám renaty leškové, koordinátorky 
Par. 

Apelujeme na všechny navrhovatele 
s žádostí o důkladnou přípravu celého ná-

vrhu a především jeho nákladové stránky. 
více informací a konzultace s navrhovate-

li – renata lešková, koordinátor Par, renata.
leskova@mesto.vimperk.cz, www.tvorime-
vimperk.cz Renata Lešková

 odbor ŠK

Přesun agendy evidence zemědělského podnikatele 
mezi odbory městského úřadu

informujeme veřejnost, že s  účinností od  
1. 1. 2020 přešla agenda evidence zemědělské-
ho podnikatele podle zákona č. 252/1997 sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
v rámci městského úřadu vimperk z odboru 
životního prostředí na odbor obecní živnos-
tenský úřad. adresa pracoviště odboru obec-
ní živnostenský úřad je: nad stadiónem 199, 
vimperk.

nadále se prosím obracejte s  podáními, 
která se týkají evidence zemědělského pod-
nikatele, na odbor obecní živnostenský úřad. 
mezi tato podání patří zejména žádosti o zápis 
do evidence zemědělského podnikatele, ozná-
mení o  změně údajů zapisovaných do  evi-
dence zemědělského podnikatele, oznámení 
o přerušení provozování zemědělské výroby, 
oznámení o pokračování v provozování země-

dělské výroby, žádosti o vyřazení z evidence 
zemědělského podnikatele a žádosti o výpis 
z evidence zemědělského podnikatele nebo 
o potvrzení o určitém zápisu nebo neexisten-
ci určitého zápisu v  evidenci zemědělského 
podnikatele. 

Vladimír Chum
odbor obecní živnostenský úřad

V rámci loňského ročníku participativního rozpočtu pracují referenti odboru životního prostředí na 
návrhu paní Petry Hříbalové – Klidová a relaxační zóna v arboretu
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Zprávy z Rady 

Rada města 20. 1. 2020
•	 rozhodla podat žádost na prezentaci města 
vimperk na zemské krajinné výstavě 2022 ve 
Freyungu a dalších projektů cr spojených se 
zintenzivněním spolupráce mezi partnerský-
mi městy vimperk a  Freyung. Žádost bude 
podána do Programu cíl eÚs svobodný stát 
bavorsko – česká republika, prioritní osy 4. 
•	 stanovila částku pro hodinovou sazbu za 
opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 
2020 ve výši 185 kč/hodina.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo na zpra-
cování administrace zadávacího řízení na akci 
„venkovní učebna zŠ smetanova“ mezi měs-
tem vimperk a  společností regionální roz-
vojová agentura Šumava, o. p. s., stachy 422, 
stachy, dle předloženého návrhu.
•	 schvaluje Plán zlepšování 2020 zdravého 
města vimperk dle předloženého návrhu.

Rada města 27. 1. 2020
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letní-
ho tábora pro děti v nové Peci pro rok 2020 
v období od 15. 8. 2020 do 22. 8. 2020 mezi 
Přátelé dětí z. s., menšíkova 1154, Prachatice 
a městem vimperk.
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvou s na-
dací charty 77, kdy předmětem daru je vázaná 
finanční částka ve výši 150.000 kč na provoz 
vozidla v projektu taxík maxík.
•	 jmenuje komisi na zadávací řízení na akci 
„vimperk, křesanov – přepojení nového vod-
ního zdroje k-2 a  doplnění technologie do 
objektu ats“ ve složení mgr.  kuncl zdeněk, 
ing. michal Janče, Josef mistr, alena szabová, 
lukáš sýs.
•	 rozhodla na základě předložené zprávy 
o  hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 

„Pronájem kamerového systému pro měření 
úsekové rychlosti“ vybrat dodavatele gemos 
DoPravní sYstémY, který podal nejvýhod-
nější nabídku.
•	 schvaluje s účinností od 1. 2. 2020 organi-
zační změnu za účelem zvýšení efektivnosti 
práce spočívající ve zrušení pozice kurýra 
v odboru kanceláře starostky a zřízení pozice 
referenta společné státní správy a samosprávy 
na odboru vnitřních věci, v přesunu 3 pracov-
ních pozic správců počítačové sítě z odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu na odbor 
vnitřních věcí a ukládá tajemníkovi městského 
úřadu učinit všechny pracovně právní kroky 
s touto změnou související.
•	 schvaluje organizační řád městského úřadu 
vimperk s platností od 1. 2. 2020 a pověřuje 
starostku města a tajemníka městského úřadu 
jeho podpisem.
•	 dává souhlas mateřské škole vimperk,  
1. máje 180, příspěvkové organizaci k použití 
fondu investic ve výši 52.000 kč k zakoupení 
dlouhodobého hmotného majetku – myčky 
do školní kuchyně.
•	 souhlasí s novými jízdními řády k provozo-
vání veřejné linkové osobní dopravy na lince 
370511 na lince vimperk – Prachatice – ne-
tolice – české budějovice a  na lince 370030 
stachy, zadov – vimperk, dopravcem čsaD 
autobusY.

Rada města 3. 2. 2020
•	 schvaluje projekt „vimperk – asistent 
prevence kriminality 2020–2022“, souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci na tento pro-
jekt v  rámci Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2020 vyhlášeného minister-
stvem vnitra české republiky a pověřuje odbor 

rozvoje podáním této žádosti.
•	 bere na vědomí organizační zajištění pro-
vozu obou mateřských škol, jejichž je město 
zřizovatelem, v  době letních prázdnin 2020 
a  pověřuje odbor školství, kultury a  cestov-
ního ruchu k  zajištění koordinace provozu 
mateřských škol tak, aby bylo vyhověno všem 
žádostem o umístění dítěte během prázdnin.
•	 souhlasí s  podáním žádosti o  pokácení 
dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví 
města vimperk.
•	 rozhodla zahájit zjednodušené podlimit-
ní řízení veřejné zakázky na stavební práce 
na akci: „vimperk, areál u  sloupů napojení 
na městskou kanalizační a  vodovodní síť –  
ii. etapa“. 
•	 rozhodla zahájit proces výběru dodavatele 
pro stavební zakázku „revitalizace zpevně-
ných ploch v  areálu urnového háje ve vim-
perku – i. etapa“.
•	 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci: 
„venkovní učebna zŠ smetanova – dřevostav-
ba a zeleň“.

Rada města 10. 2. 2020
•	 schvaluje nová PraviDla raDY mĚsta 
vimPerk upravující otázky související s  ná-
jmem bytů ve vlastnictví města vimperk.
•	 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce: „vimperk – areál 
letního kina zásuvkový a  elektroměrný roz-
vaděč“ Jaroslavu váchovi, svornosti 82 a po-
věřuje odbor investic a  údržby vystavením 
objednávky.
•	 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o  vý-
konu úkolů městské policie vimperk, jejímž 
předmětem je dílčí aktivita v oblasti prevence 
kriminality pro město volary, a to poskytovat 
mentoring asistenta prevence kriminality, 
mezi městem vimperk a městem volary.

Zprávy ze Zastupitelstva

Zastupitelstvo města 29. 1. 2020
•	 schvaluje zvýšení objemu rozpočtu na rok 
2020 dle předloženého návrhu: zvýšení obje-
mu rozpočtu na částku 432.066.500 kč.
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle 
předloženého návrhu: změny ve výdajích roz-
počtu ve výši 14.899.357,24 kč.
•	 rozhodlo poskytnout dotaci oblastní cha-
ritě vimperk na zajišťování charitní pečova-
telské služby pro město vimperk na rok 2020. 
Dotace ve výši 500.000 kč bude poskytnuta 
z  rozpočtu města dle předloženého návrhu 
smlouvy. 
•	 rozhodlo poskytnout dotaci městským 
službám vimperk na provoz a  správu spor-
tovních zařízení města vimperk pro rok 2020. 
Dotace ve výši 6.500.000 kč bude poskytnuta 
z  rozpočtu města dle předloženého návrhu 
smlouvy.
•	 rozhodlo uplatnit smluvní pokutu za nedo-
držení termínu dokončení stavební zakázky 
„Dům čp. 8, náměstí svobody vimperk – ob-
nova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – 
i. etapa“ vůči zhotoviteli díla Pavlu tisoňovi, 
Prachatice. smluvní pokuta bude činit 0,5 % 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. za 
dobu prodlení je v tomto smyslu považováno 
20 dní.
•	 souhlasí s tím, aby na budově radnice města 
vimperk byla dne 10. března 2020 vyvěšena 
vlajka tibetu u příležitosti 61. výročí povstání 
tibeťanů proti čínské okupaci.
•	 pověřuje kontrolní výbor překontrolovat 
veřejnou zakázku zŠ tgm v  parku – oprava 

fasády budovy, veřejnou zakázku přechod 
v ul. Pražská a veřejnou zakázku oprava střešní 
krytiny zŠ tgm 1. máje 268. 
•	 volí předsedou osadního výboru hrabice, 
cejsice, křesanov a modlenice zdeňku krýcho-
vou s platností od 30. 1. 2020.
•	 volí členem osadního výboru hrabice, cej-
sice, křesanov a modlenice rudolfa matouška, 
s platností od 30. 1. 2020.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz
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tel. 388 402 264  Zprávy Z města • 3/2020

Policejní sloupek
13. 1. – 9. 2. 2020

ve vimperku je od roku 2018 v  platnosti 
vyhláška č. 3, která upravuje zabezpečení ve-
řejného pořádku, ochranu životního prostředí, 
čistoty a bezpečnosti na veřejných prostran-
stvích. zde se mimo jiné vymezují veřejná pro-
stranství, kde se vysloveně nesmí konzumovat 
alkoholické nápoje. s  touto vyhláškou není 
srozuměna velká část obyvatel vimperka. 
z tohoto důvodu dochází na dotčených veřej-
ných prostranstvích ke značnému porušování 
této vyhlášky. stejně tak tomu bylo i v době od  
13. 1. 2020 do 9. 2. 2020, kdy bylo takovéto 
jednání řešeno ze strany mP hned na několi-
ka místech a několikrát. konzumenti alkoholu 
na těchto prostranstvích se vystavují postihu 
u správního orgánu.

16. 1. během služby zpozorovali strážníci vo-
zidlo tov. zn. vW golf variant s podezřením, že 
uvedené vozidlo řídí osoba, která má soudem 
vysloven zákaz řízení mot. vozidel. Řidič s vo-
zidlem následně havaroval a podezření stráž-
níků se po lustraci na místě potvrdilo. na místo 
přivolána hlídka Pčr, která si věc převzala.

22. 1. telefonicky oznámeno z  místního 
supermarketu, že zde došlo ke krádeži zbo-
ží a pachatel je na místě. hlídkou lustrací na 
místě zjištěno, že pachatel byl za stejný čin již 
v minulosti pravomocně odsouzen. z tohoto 
důvodu byla osoba předána na místě hlídce 
Pčr.

29. 1. během služby asistovali strážníci mP 
posádkám zzs a hzs při snesení pacientky ve 
vimperku na náměstí svobody, která byla ná-
sledně sanitním vozem převezena na ošetření.

5. 2. telefonicky bylo na lince 156 oznáme-
no z recepce jednoho z místních hotelů, že se 
po hotelu pohybuje bezdomovec. hlídka mP 
vimperk bezdomovce z místa vykázala.

Opakovaně upozorňujeme občany, aby 
si řádně zabezpečovali vchodové dveře do 
domů, aby se zde nemohly pohybovat oso-
by, které zde nemají co dělat.

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

Ukliďme svět – ukliďme  Vimperk
zima ještě nekončí, přesto již nyní startují 

první úklidy pod hlavičkou největší dobrovol-
nické akce ukliďme svět, ukliďme česko. Do 
hlavního jarního termínu přitom zbývá přibliž-
ně měsíc, v sobotu 4. dubna se vydají desetiti-
síce dobrovolníků uklidit nepořádek z našich 
obcí, měst a především přírody. během loňské-
ho roku se jich zapojilo přes 150.000. staňte se 
jedním z nich i vy!

zdravé město vimperk se připojuje úklidem 
v  týdnu od 30. 3. do 4. 4. 2020. Jednotlivci, 
školská zařízení, neziskové organizace i skupi-
ny přátel mají možnost v tomto týdnu uklidit 
předem vybrané místo ve vimperku a  jeho 
nejbližším okolí. Žádáme všechny o nahlá-
šení úklidů během tohoto týdne z důvodu 
organizace svozu nahromaděného odpa-
du. Více informací na webových stránkách 
města, FB města Vimperk a v kabelové te-
levizi. 

společný úklid poté bude probíhat v sobo-
tu 4. dubna od 10 hodin v parčíku (terasách) 
proti gymnáziu. 

ve stejný den od 15:00 jsou všichni zapoje-
ní dobrovolníci zváni na vodník na společné 

opékání buřtů a poděkování formou předání 
drobných dárků zdravého města. 

Účast na tomto poděkování je podmíněna 
zasláním fotografie úklidu a rezervací účasti na 
renata.leskova@mesto.vimperk.cz nebo na tel. 
602 237 427. Děkujeme, že pomáháte.  

Renata Lešková
odbor ŠK

Aktivity Klubu Zdravého města  
pro širokou veřejnost 

19. března, 17:00, měks – přednáška profe-
sora Petra čorneje, autora oceňované knižní 
novinky Žižka a odborníka na husitství

28. března – bitva u sudoměře, výlet s or-
ganizovanou dopravou, počet míst omezen, 
doprava zdarma, vstupné na akci si hradí kaž- 
dý účastník sám, rezervace do 20. března na 
renata.leskova@mesto.vimperk.cz

25. dubna – přírodní rezervace Řežabinec 
u Písku, dopravu si hradí každý účastník sám 
(bus, vlak), na místě pozorování ptáků daleko-
hledy, ukázka kroužkování a prohlídka muzea 
Řežabince, komentovaná vycházka, rezervace 

23. května – prohlídka vodní elektrárny 
Polka u horní vltavice, turistika na Poleckou 
nádrž, dopravu si hradí každý účastník sám, 
komentovaná vycházka, rezervace

rezervace a  informace o projektu u koor-
dinátora zdravého města, tel. 388  402  264, 
renata.leskova@mesto.vimperk.cz.

tento projekt je součástí aktivit zdravého 
města vimperk a  je pořádán ve spolupráci 
s mas Šumavsko.

Renata Lešková
odbor ŠK

naturvision – týden přírody

se začátkem nového roku se rozjely přípra-
vy devatenáctého ročníku filmové přehlídky 
naturvision, která má ve vimperku již své ne-
zastupitelné místo. Přesto bylo potřeba dát jí 
po tolika letech „nový kabát“. Po dlouhých dis-
kuzích se organizační tým přehlídky složený ze 
zástupců vedení města, odboru Šk, měks vim-
perk a správy nP Šumava rozhodl pro letošek 
užívat název naturvision – týden přírody. už 
v samotném názvu je obsaženo, že přehlídka 
bude stále stát na kvalitních a oceňovaných 
dokumentech z oblasti přírody, bude ale delší 

a především se do ní vrací jako partner sprá-
va nP a chko Šumava. kostrou nového pojetí 
naturvision budou projekce oceněných děl 
z filmových festivalů ekoFilm a eDucoFilm, 
diváci se dále mohou těšit na vítězné filmy z fil-
mového festivalu naturvision z ludwigsbur-
gu, zajímavé přednášky a besedy, výtvarnou 
soutěž či tradiční galavečer.

novinkou tohoto ročníku bude zahájení 
i zakončení filmové přehlídky komentovanými 
vycházkami do přírody v režii odborníků sprá-
vy nP a chko Šumava a beseda odborníků na 
aktuální témata životního prostředí nejen v nP 
Šumava.

Podrobné informace budeme přinášet pro-
střednictvím vimperských novin, na Fb města 
i prostřednictvím kabelové televize.

Renata Lešková
odbor ŠK 

8  



stránky města: www.vimperk.cz
e-mail: urad@mesto.vimperk.cz
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
centrální podatelna: Steinbrenerova 6, Vimperk

přímá linka služ. mobil umístění
Ing. Martanová Jaroslava - starostka 388 402 212 388 414 510 778 777 315 Steinbrenerova čp. 6
Mgr. Zdeněk Kuncl - místostarosta 388 402 213 602 469 568 Steinbrenerova čp. 6
Ing. Jan Tůma, MPA - tajemník 388 402 214 724 182 266 Steinbrenerova čp. 6
Ing. Veronika Čermáková - personalistka 380 070 347 770 121 778 Steinbrenerova čp. 6
Kancelář starostky

Bc. Renata Samohejlová - vedoucí 388 402 210 775 862 550 Steinbrenerova čp. 6
Petra Láchová - sekretářka, CZECH POINT 388 402 220 Steinbrenerova čp. 6
Hana Vondrášková - podatelna, spojovatelka 388 402 211 Steinbrenerova čp. 6
Zdeňka Hořejšová - podatelna, spojovatelka 388 402 231 Steinbrenerova čp. 6
Pavel Filip - krizové řízení a plánování, CZECH POINT 380 070 348 724 167 138 Steinbrenerova čp. 6
Odbor rozvoje

Bc. Kristýna Samková - vedoucí 380 070 345 778 888 462 Steinbrenerova čp. 6
Eliška Gregorová - referentka 380 070 345 Steinbrenerova čp. 6
Kontrolní odbor
Ing. Vladislav Oliwa 380 070 346 Steinbrenerova čp. 6
Odbor vnitřních věcí

Ing. Jana Schererová, MPA - vedoucí 388 402 215 724 176 544 Steinbrenerova čp. 6
Vlasta Chrstošová - trval. pobyty, evidence obyv. 388 402 216

Bc. Jana Czerwenková - matrika 388 402 222 777 492 983 Steinbrenerova čp. 6
Helena Váchová - matrika 388 402 223 721 323 970 Steinbrenerova čp. 6
Bc. Nikola Březinová - CP, evidence obyvatel 388 402 224 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Jana Martanová -  OP, evidence obyvatel 388 402 225 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel 388 402 226 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Daniela Bostlová - přestupky 388 411 860 Kaplířova čp. 65
Vít Lukesch - přestupky 388 411 860 Kaplířova čp. 65
Martin Ženíšek - správce počítačové sítě 380 070 340 724 560 958 náměstí Svobody čp. 8
Michal Cigánek - správce počítačové sítě 380 070 339 602 236 456 náměstí Svobody čp. 8
Věra Půbalová - úklid 388 402 268 Steinbrenerova čp. 6
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Jana Korbelová - vedoucí 388 459 029 725 043 967 Nad Stadionem 199
Mgr. Světlana Holubová - kurátorka pro děti a mládež 388 459 021 602 161 687 Nad Stadionem 199
Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí, NRP - žadatelé 388 459 023 725 043 968 Nad Stadionem 199
Mgr. Michaela Cwienczeková - soc. práce, soc. kurátor pro dosp. 380 070 122 778 410 793 Nad Stadionem 199
Michaela Kunešová, DiS. - romský terénní soc. pracovník 388 459 043 778 777 401 Nad Stadionem 199
Bc. Lenka Tomanová - protidrog. koord., admin.p., dispečink Taxík Maxík 388 459 024 773 754 800 Nad Stadionem 199

Mgr. Petra Šísl - soc. právní ochrana dětí 388 459 027 777 497 663 Nad Stadionem 199
Bc. Marie Loquenzová - pěstounská péče, SPOD 388 459 045 778 410 792 Nad Stadionem 199
Václava Říhová - soc. práce, romský poradce 380 070 121 770 178 990 Nad Stadionem 199
Bohumil Hradský - řidič Taxík Maxík 773 754 801 Nad Stadionem 199
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Ing. Martina Křížová - vedoucí 388 402 260 777 355 846 náměstí Svobody čp. 8
Eva Markéta Hervertová - školství 388 402 261 náměstí Svobody čp. 8
Martina Votočková - kultura, cestovní ruch 388 402 263 602 236 484 náměstí Svobody čp. 8
Renata Lešková - kultura, školství 388 402 264 602 237 427 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Martina Navrátilová - státní památková péče 388 402 265 775 869 393 náměstí Svobody čp. 8
Odbor hospodářský a bytový

Ing. Martin Kalous - vedoucí 388 402 257 724 176 542 náměstí Svobody čp. 8
Hana Pánová - výherní hrací přístroje, pohřebnictví 380 070 337 770 149 778 náměstí Svobody čp. 8
Martina Jírovcová - byty, nebytové prostory 380 070 338 náměstí Svobody čp. 8
Odbor životního prostředí

Ing. Josef Kotál - vedoucí - veřejná zeleň 388 402 250 606 907 553 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Miroslav Šíp, DiS. - lesní hosp., myslivost, rybářství, lov. lístky 388 402 251 778 410 795 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jana Beránková - ZPF, studny 388 402 252 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství 388 402 229 602 527 070 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jan Blahout  - vodní hospodářství 388 402 253 725 757 421 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jaromír Langer - vodní hospodářství 388 402 255 777 486 775 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody 388 402 228 778 410 796 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Eva Mikulová - dět. hřiště, ovzduší 388 402 254 770 127 789 náměstí Svobody čp. 8
Odbor obecní živnostenský úřad

Mgr. Vladimír Chum - vedoucí, reg. zahr. a práv. osob 388 459 055 724 339 383 Nad Stadionem 199
Bc. Jana Ludvíková - registrace fyzických a právnických osob 388 459 051 Nad Stadionem 199
Josef Slanec - registrace fyzických a právnických osob, kontrola 388 459 052 Nad Stadionem 199
Pavel Micka - kontrola 388 459 053 724 560 949 Nad Stadionem 199

Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk (platnost od 1. 1. 2020)
fax: 388 414 822; DS 9ydb7vm



přímá linka služ. mobil umístění
Odbor finanční

Ing. Ivana Janoudová - vedoucí 388 402 232 777 355 845 Steinbrenerova čp. 6
Mgr. Anna Filipová - pokuty 388 402 217 Steinbrenerova čp. 6
Zdeňka Filipová - místní poplatky 388 402 219 Steinbrenerova čp. 6
Helena Smíšková - účtárna 388 402 233 Steinbrenerova čp. 6
Hana Janoudová - mzdy 388 402 235 Steinbrenerova čp. 6
Jitka Bošková - poplatky za odpad 388 402 237 Steinbrenerova čp. 6
Zdeňka Navrátilová - evidence faktur 388 402 238 Steinbrenerova čp. 6
Jaroslava Fuchsová - fakturace, DPH, hlavní pokladna 388 402 239 Steinbrenerova čp. 6
Platby 602 237 346
Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Václav Kokštein - vedoucí 388 459 050 724 176 541 Nad Stadionem 199
Ing. Marek Kopecký - stavební úřad 388 459 056 Nad Stadionem 199
Vojtěch Janoušek - stavební úřad 388 459 046 Nad Stadionem 199
Jana Randáková - stavební úřad 388 459 047 Nad Stadionem 199
Marcela Štěrbová - stavební úřad 388 459 048 Nad Stadionem 199
Ing. Ilona Langerová  - stavební úřad 388 459 049 770 134 778 Nad Stadionem 199

Ing. Robert Pročka - stavební úřad, zást. vedoucího 388 459 057 Nad Stadionem 199
Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování 388 459 058 Nad Stadionem 199
Ing. Jana Cinádrová - úřad územního plánování 388 459 059 Nad Stadionem 199
Věra Jurášová - sekretářka 388 459 060 Nad Stadionem 199
Odbor investic a údržby

Ing. Michal Janče - vedoucí 388 402 234 602 368 575 Steinbrenerova čp. 6
Josef Mistr - technik, zimní údržba 380 070 341 602 491 547 Steinbrenerova čp. 6
Petr Květoň - technik, zimní údržba 380 070 342 724 176 543 Steinbrenerova čp. 6
Alena Szabová - technik, dotace 380 070 343 725 111 854 Steinbrenerova čp. 6
Marcela Kobrová - technik 380 070 344 778 542 689 Steinbrenerova čp. 6
údržbáři (M. Hubáček, P. Stejskal) 720 513 109
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Bc. Lenka Černá - vedoucí, přestupky 388 459 089 725 551 901 Nad Stadionem 199
Milena Bělohubá - registr řidičů 388 459 081 Nad Stadionem 199
Věra Šenkýřová - registr řidičů 388 459 082 Nad Stadionem 199
David Lang - registr vozidel 388 459 083 Nad Stadionem 199
Pavla Knoppová, Patrik Sladovník - registr vozidel 388 459 084 Nad Stadionem 199
Petr Nový - silniční hospodářství 388 459 087 778 777 414 Nad Stadionem 199
Miroslav Kavlík - zkuš.komisař, siln. hospodářství, taxi 388 459 091 602 161 677 Nad Stadionem 199
Marie Svěchotová - přestupky 388 459 093 Nad Stadionem 199
Mgr. Petra Toncarová - přestupky 388 459 094
Jiří Horejš - registr vozidel, zkuš. komisař 388 459 084 724 508 408 Nad Stadionem 199
Městská policie 156 388 414 365

Milan Kobera - vrchní strážník 388 414 218 606 178 724 Kaplířova 65
Petr Levík - zástupce, mentor APK, manažer prevence kriminality 388 414 218 608 893 056 Kaplířova 65
Karel Ferenc - asistent prevence kriminality    608 893 064 Kaplířova 65
Jan Bílý - asistent prevence kriminality 778 773 378 Kaplířova 65
Hlídka ve službě
Městské lesy
Stanislav Hlava - jednatel 388 416 330 602 651 962 Podzámčí 612
Městská knihovna

Eva Buryanová - vedoucí, kancelář dětské oddělení 380 070 060 778 747 437 1. máje 194
Mgr. Jitka Přibylová - oddělení pro dospělé 388 411 457 778 748 996 1. máje 194
Alžběta Bendeová - knihovnice, oddělení pro dospělé 380 070 061 778 748 997 1. máje 194
Martina Kornoušková, BBus (Hons) - kancelář dětské oddělení 380 070 060 1. máje 194
Městská správa domů, s.r.o.

Bc. Daniel Kaifer - jednatel 388 411 990 739 455 849 náměstí Svobody čp. 8
František Hadrava 388 411 400 736 672 135 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Ivana Sichingerová - předpisovatelka nájemného 388 402 256 388 411 989 náměstí Svobody čp. 8
Městské kulturní středisko
Tomáš Jiřička - ředitel fax 388 411 722 388 413 800 607 516 025 Johnova 226
Informační centrum

Jaroslava Řehořová - pracovnice IC 388 402 230 724 176 545 Svornosti čp. 42
Jiřina Jandová - pracovnice IC 388 402 230
Městské služby, s.r.o. 
Ing. Jan Král - jednatel 388 411 520 606 664 949 Podzámčí 612
Právník
Mgr. Eliška Ketzerová, Ph.D.LL.M. 604 892 222 Pivovarská 60/12
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Díky Dudáku poroste u vimperka 7.000 stromů
zhruba 7.000 stromů na jaře vysadí spo-

lečnost městské lesy vimperk díky nově na-
vázané spolupráci s měšťanským pivovarem 
strakonice. Jediný pivovar v republice, který 
patří městu, se rozhodl prodejem svého piva 
král Šumavy přispět na obnovu kůrovcem 
zpustošených vimperských lesů. zájem o akci 
s názvem kup si krále Šumavy a my zasadíme 
strom, která se týká pouze lahvového piva 
a začala na začátku prosince a skončí v břez-
nu, je nečekaně velký. Prodej lahvového krále 
Šumavy se oproti stejnému období minulého 
roku zvedl o téměř 25 procent. 

„největší nárůst prodeje jsme zaznamenali 
na Šumavě a  hlavně ve vimperku. Jsme tak 
rádi, že část zisku z prodeje se do vimperka 
znovu vrací,“ okomentoval ředitel pivovaru 
Dudák Dušan krankus. 

za prosinec a  leden je na vimperském 
kontě „kůrovec“ zatím téměř 35.000 korun. 
Pokud bude prodej krále Šumavy pokračovat 
i během února a března stejně svižným tem-

pem, pak se bude příspěvek pohybovat okolo 
70.000 korun, což podle ředitele městské spo-
lečnosti městské lesy vimperk stanislava hlavy 
představuje zhruba 7.000 sazenic.

volba obyvatel vimperka, kteří stále častěji 
hasí žízeň králem Šumavy, je logická. chutný 
ležák s  přídavkem mnichovského sladu se 
od roku 2008 vaří přímo pro vimperk. tato 

dvanáctka má obsah alkoholu 5,1 % objemo-
vých.

společnost městské lesy vimperk pečuje 
o 1.368 hektarů. loni museli lesníci pokácet 
více než 8.000 m3 kůrovcem napadeného dře-
va na ploše téměř 15 hektarů. Finanční podpo-
ra tak přijde vhod.

Pavel Pechoušek

Noc s Andersenem 
milé děti, v pátek 27. března od 18:00 ho-

din pořádá vimperská knihovna noc s ander- 
senem. letošní téma „noc v bradavicích“ je vě-
nováno 20. výročí českého překladu a vydání 
knížky harry Potter.

Přihlášky na tuto akci budou k  dispozici 
v dětském oddělení od 2. do 19. března v době 
výpůjčních hodin knihovny.

letos přijímáme na spa-
ní 20 andersenů, tak s při-
hlašováním neváhejte!

Pokud doma najdete 
cokoliv kouzelnického 
a potterovského, přines-
te si vše s sebou. 

Na kouzelníky a kouzelnice
se těší vaše knihovnice.

Městská knihovna

Nový web správy np Šumava

Po dvaceti letech, nespočtu aktualizací 
a  neustálého doplňování starého webu má 
správa národního parku Šumava zbrusu nové 
internetové stránky. ty jsou hlavně zásadním 
a přehledným zdrojem ověřených informací 
o území nP a chko Šumava pro návštěvníky, 
místní obyvatele, podnikatele a  odbornou 
veřejnost.

„Základ starých stránek byl vytvořený 

v roce 2000, z dnešního pohledu tedy ješ-
tě v  internetovém pravěku. Tento základ 
digitálního dinosaura jsme se dlouho sna-
žili upravovat a i graficky inovovat. Jenže 
každý z těchto zásahů vždy časem přestal 
splňovat naše představy a požadavky,“ říká 
mluvčí správy nP Šumava Jan Dvořák. 

zásadní rozdíl posledních let je ve využívá-
ní zařízení, ze kterých jsou stránky sledovány. 

Ještě v  roce 2018 měli návštěvníci sledující 
web z mobilů třetinový podíl, o rok později to 
již byla polovina a v roce 2019 se téměř srovnal 
podíl návštěvníků sledujících webový portál 
prostřednictvím mobilního telefonu a  přes 
desktop.

oficiální internetové stránky správy nP 
Šumava jsou stále nejdůležitějším zdrojem 
informací pro návštěvníky, místní občany, 
podnikatele, ale i  odborníky. obsah nových 
webových stránek, které byly spuštěny nedáv-
no, sdružuje jak povinné a důležité informace 
týkající se spravovaného území, tak ty směro-
vané na hosty národního parku a  chráněné 
krajinné oblasti. Po provedeném anketním 
průzkumu a díky analýze požadavků jak ná-
vštěvníků území, tak i uživatelů našeho webu, 
jsme přehodnotili priority toho, co má náš web 
nabízet především. 

„Začali jsme velmi intenzivně pracovat 
s  mapovými podklady a  důraz klademe 
i na výběr fotografií. Základem webu jsou 
vždy ověřené a  úplné informace o  území 
NP a CHKO Šumava a snažíme se, aby tyto 
informace byly v  rámci webu vzájemně 
provázané. A proto práce na nových strán-
kách jejich spuštěním rozhodně nekončí,“ 
vysvětluje lenka Dvořáková ze správy nP Šu-
mava.

v  nejbližších měsících bude část obsahu 
stránek přeložena do němčiny a angličtiny. Dál 
se bude průběžně plnit například databáze vý-
letů nebo zajímavostí ze šumavské přírody. na 
webové stránky navazuje i nový e-shop, který 
nabízí nejen zboží z naší produkce, ale připra-
vujeme v něm také sezónní prodej oblíbených 
vycházek s průvodci do divočiny a rezervace 
na některé akce pro veřejnost. 

součástí nových stránek je také galerie fo-
tografů, kteří na svých instagramových účtech 
sdílejí nádherné scenérie Šumavy. aktuálně 
jsou k vidění fotografie marka Drhy.

tak se nezapomeňte podívat na www.npsu-
mava.cz, kde naleznete také aktuální program 
akcí pro veřejnost.  Správa NP Šumava
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

Pozvánka na zápis dětí do prvních 
tříd aneb „Na chvilku školákem“ 

ve čtvrtek 13. února 2020 se zŠ smetano-
va opět otevřela budoucím prvňáčkům. Děti, 
jejich rodiče a paní učitelky z mateřských škol 
si prohlédli školu, ve školní družině si zahráli 
hry a ve třídách si vyzkoušeli, jaké to bude, být 
žákem první třídy. Další zastávka se uskuteč-
nila v  tělocvičnách, kde si pro děti připravili 

program z gymnastiky a pohybové průpravy 
učitelé nepovinných předmětů.

Děkuji všem rodičům, kteří navštívili naši 
školu a podpořili své ratolesti. zároveň děkuji 
všem pedagogům za přípravu a organizaci.

těšíme se na setkání u zápisu dětí do 1. tříd, 
který se uskuteční 3. a 4. dubna 2020.

Michal Kolafa
zástupce ředitele

Národní testování SCIO na  
ZŠ Smetanova

stalo se již tradicí, že žáci naší školy často 
dosahují v  národním testování společnosti 
scio vynikajících výsledků. Jedná se o  kva-
litní celorepublikové srovnání znalostí žáků 
v matematice, českém jazyce a obecných stu-
dijních předpokladech. zŠ smetanova využí-
vá k testování svých žáků společnost scio již 
řadu let a v rámci Jihočeského kraje se nejlepší 
žáci naší školy pravidelně umisťují na předních 
pozicích.

nicméně to, co se povedlo v tomto školním 
roce ivě vozobulové, už asi půjde těžko pře-
konat. nejlepšího umístění z celého Jihočes-
kého kraje dosáhla hned ve všech výše zmi-
ňovaných oblastech. krásným bonusem pak je 
i umístění iviny spolužačky karolíny kurzové, 
která dosáhla třetího nejlepšího výsledku v Ji-
hočeském kraji v českém jazyce.

Michal Kolafa
Pololetní divadelní představení

závěr prvního pololetí školního roku jsme 
žákům naší školy zpříjemnili divadelním před-
stavením. Divadelní společnost p. Pěnkavy si 
pro mladší žáky připravila pohádku o zakleté 
princezně, starší žáci se přenesli do doby stře-
dověku, na dvůr císaře rudolfa ii. zábavnou 
formou se děti dozvěděly mnoho zajímavostí 
ze života rudolfa ii. a v dobových kostýmech 
se některé staly i aktéry samotného programu. 
v dobré náladě se pak všichni vrátili do lavic 
a z rukou třídních učitelů převzali svá pololetní 
vysvědčení.

 Ivana Böhmová

Olympiáda v českém jazyce
na konci listopadu 2019 se na naší základní 

škole uskutečnilo školní kolo olympiády v čes-
kém jazyce. soutěže se zúčastnilo celkem 41 
chlapců a děvčat z 8. a 9. tříd. olympiáda je 
vždy rozdělena na dvě části – mluvnickou 
a  slohovou. mluvnická část byla zaměřena 
např. na frazémy, na vysvětlování významu 
slov, rozvíjení slovní zásoby atd. slohový úkol 
měl být zpracován formou prózy na téma 
tomu říkám překvapení. 

Po sečtení bodů z  obou částí se naši žáci 
umístili na prvních třech místech takto:  
1. místo – nella Pflanzerová – 9. a – postup do 
okresního kola, 2. místo – matěj Štufka – 8. a, 
3. místo – adéla Doulová – 9. b.

nella Pflanzerová reprezentovala naši školu 
22. ledna 2020 v okresním kole v Prachaticích. 
spolu s ní se tohoto kola zúčastnilo celkem 15 
žáků z okolních základních škol. nella obsadila 
5. místo. Děkujeme všem žákům za účast. nel-
le děkujeme za reprezentaci školy.

Alžběta Rückerová
 

Exkurze v Rohde & Schwarz
Žáci 9. ročníku jsou před důležitým rozhod-

nutím, vybírají si svou profesní budoucnost. 
a tak není divu, že přivítali možnost prohléd-
nout si firmu rohde & schwarz, největšího za-

městnavatele ve vimperku. v rámci předmětu 
svĚt PrÁce si třídy 9. b a 9. a prohlédly nejen 
výrobní prostory, ale také si vyzkoušely v za-
školovacím středisku svou manuální zručnost 
a trpělivost.

hned v recepci si žáci všimli stromu benefi-
tů, kterých všichni zaměstnanci mohou využí-
vat a jež přispívají k jejich spokojenosti. Poté se 
žáků ujala paní hanzlíčková, průvodkyně ex-
kurze. zahájení patřilo prezentaci firmy v zase-
dací místnosti, kde se žáci dověděli něco z his-
torie firmy, informace o místech, kde má firma 
a další pobočky sídlo. zásadní informací byly 
samozřejmě produkty výroby a jejich využití. 
Prezentace byla provázena slovním výkladem, 
nechybělo zapojení posluchačů do problema-
tiky, zajímavosti i otázky. k příjemné atmosféře 
přispělo i občerstvení z firemní kuchyně.

exkurze pokračovala halou logistiky, kde si 
žáci uvědomili, jak důležitá je příprava mate-
riálu a  jeho pohyb. následovala kovovýroba 
a dále kabelová výroba, v níž pracuje na 100 
zaměstnanců. v další hale žáci viděli výrobu 
a  montáž těch produktů, které byly přeja-
té od jiných firem. na žáky zapůsobila i  vý-
roba a  montáž modulů přispívajících např. 
k bezpečnosti cestujících v  letecké dopravě. 
v celém objektu je udržována skvělá čistota 
a důsledně je dodržována bezpečnost práce, 

což je důležité jak pro zaměstnance, tak pro 
vyráběné velmi citlivé produkty. Průvodcem 
ve výrobních halách nám byl ing. Josef krýcha, 
zaměstnanec mající na starost výuku těch, co 
se rekvalifikují pro potřeby firmy.

organizátory exkurze samozřejmě zajíma-
lo, co žákům utkvělo v paměti z tříhodinového 
pobytu v jejich firmě. zpětná vazba spočívala 
v testových otázkách, při nichž naši žáci uspě-
li velmi dobře. tak snad si dobře zvolí i svou 
budoucí profesi.

organizátorům exkurze patří vřelé poděko-
vání a firmě rohde & schwarz přejeme hodně 
úspěchů. Dagmar Rückerová 

Škola nanečisto 
v  úterý 11. 2. a  ve středu 12. 2. se usku-

tečnilo pokračování projektu Škola nanečis-
to pro děti z  mŠ klostermannova a  mírová.  
Program pro budoucí školáky připravily paní 
učitelky alžběta rückerová a Jana hudečková 
se třídami 8. a, 9. a, 9. b.

Dagmar Rückerová

Školní kolo olympiády v německém 
jazyce

Dne 9. 1. 2020 se v naší škole uskutečnila 
olympiáda v německém jazyce. nejlepší výkon 
předvedla nella Pflanzerová z 9. a, když bra-
vurně obstála nejen v poslechu a konverzaci, 
ale i v popisu určeného tématu. 

Druhá skončila lucie Dolejší a třetí místo ná-
leží simoně kostkové. obě děvčata jsou také 
ze třídy 9. a. Děkujeme za skvělé výkony!

Petra Hříbalová 
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Nerudovka ve Waldkirchenu
Dne 3. února 2020 proběhla pracovní ná-

vštěva v naší partnerské škole staatliches be-
rufliches schulzentrum Waldkirchen.

této pracovní schůzky se zúčastnili ředitel 
školy ing. Petr Žuravský, technik televizního 
studia Petr krejsa a tlumočník Jaromír starý. 
cílem setkání této pracovní skupiny bylo do-
končení nové partnerské smlouvy, která ob-
sahuje formy spolupráce obou škol v konkrét-
ních oborech a programech. Dalším bodem 
jednání byla možnost natočení školního videa 
o učebních oborech tesař a truhlář partnerské 
školy ve Waldkirchenu.

na konci tohoto setkání byla podepsaná 
řediteli obou škol nová partnerská smlouva, 
která rozšiřuje možnosti spolupráce obou 
škol. Jedním z dohodnutých bodů vzájemné 

spolupráce je 14denní praxe (stáž) žáků vybra-
ných technických a službových oborů sŠ a zŠ 
vimperk v partnerské škole ve Waldkirchenu.

spolupráce naší školy s partnerskými škola-
mi v zahraničí je pro nás velmi důležitá neje-
nom z hlediska rozšíření obzoru našich žáků, 
ale i z důvodu zapojení školy v mezinárodních 
projektech. Petr Žuravský

ředitel SŠ a ZŠ Vimperk

Projektový den Muzikoterapie
Dne 11. února 2020 jsme si na sŠ a zŠ neru-

dova 267 užili trochu jiné vyučování. naši žáci 
zŠ se zúčastnili projektového dne realizova-
ného v rámci operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projektový 
den muzikoterapie. netradiční bylo i  pro-
středí. výuka proběhla v  prostorách školní 
restaurace sv. rafael v brantlově ulici. Po pří-
jezdu všech žáků naší školy z volar a vimper-
ka se výuky ujala paní lektorka Pavla Žílová se 
svým synem. Žáci se společně zaposlouchali 

do melodie houslí a kytary, kterou provázelo 
zajímavé vyprávění paní lektorky o  hudbě. 
všichni pozorně naslouchali, spolupracovali, 
nechyběl zpěv, rytmická cvičení a  relaxace. 
závěrem proběhla společná reflexe a rozlou-
čení s  milou dvojicí muzikantů. Dětem, ale 
nejen jim, se muzikoterapie líbila. Pro všech-
ny to byl velmi zajímavý a netradiční zážitek. 
Po společném obědě jsme se vydali zpět do 
školy, kde pokračovala odpolední výuka. velký 
dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci 
projektového dne.

Milada Zahradníková

Návštěva školní restaurace 
v předchozím týdnu měli zaměstnanci naší 

školy příležitost navštívit praktikanty kuchaře 
osobně na praxi ve školní restauraci sv. rafa-
el ve vimperku a ochutnat jimi připravované 
pokrmy. každý den se jich několik vydalo na 
slavnostní oběd, který měl celkem šest chodů. 
celé menu každý den připravoval jeden žák 
a další mu pomáhal roznést jednotlivé chody 
pro pozvané hosty. Díky tomu měli strávníci 
příležitost ochutnat i některé netradiční nebo 
málo užívané suroviny, vyzkoušet různé druhy 
sýru a vše zakončit sladkou tečkou v podobě 
dezertu. všichni návštěvníci si ohromně chváli-
li nejen výbornou chuť jídla, ale rovněž úpravu 
servírovaných jídel, usměvavý personál a cel-
kovou velice příjemnou atmosféru u  stolu. 
velká pochvala a  zároveň poděkování patří 
našim žákům, kteří svůj úkol zvládli skutečně 
velmi dobře. 

 Zaměstnanci školy

Mladý programátor již odstartoval
leden 2020 zahájilo všeobecné a sportovní 

gymnázium vimperk ve spolupráci se spolkem 
vim.Perk kroužkem programování. mladé-
ho programátora navštěvují žáci osmiletého 
gymnázia a  základních škol na vimpersku. 
„Zájem předčil naše očekávání,“ uvedl Petr ulč, 
zástupce spolku vim.Perk. 13 chlapců a 2 dív-
ky se zaujetím odkrývají taje programování, 
s nimiž je seznamuje mgr. Jindřich turek. Jeho 

pravou rukou je žák vimperského gymnázia 
Jakub vonášek, který při výuce pomáhá zku-
šenějším žákům.

Účastníci se seznámí nejen se základy al-
goritmů, využívání podmínek a  cyklů, ale 
i řadou dalšího. získané dovednosti a znalosti 
pak mladí programátoři využijí k  vytvoření 
jednoduchých 2D her. kroužek je podpořen 
z  dotačního programu Jihočeského kraje 
a mas Šumavsko.

„Nejen absolventi kroužku, ale samozřejmě 
všichni milovníci programování a práce s virtu-
ální realitou mohou informatiku studovat přímo 
na naší škole,“ řekl Jan heřta, ředitel gymnázia 
vimperk. v letošním roce vimperské gymná-
zium otevírá nový studijní obor informační 
technologie.

Kateřina Koubová

Ondra Mánek třikrát stříbrný  
na MS v biatlonu

ondra mánek se z mistrovství světa dorostu 
a  juniorů v biatlonu, které se konalo ve švý-
carském lenzerheide, vrací se třemi stříbrnými 
medailemi a jedním sedmým místem. závody 
pro něho začaly výborně. sedmým místem se 
blýskl hned v prvním vytrvalostním závodě na 
12,5 km. na 4 položkách minul terč jen dvakrát 
(0, 1, 1, 0). následovala skvělá dorostenecká 
štafeta, která vybojovala pro česko 2. místo – 
za norskou a před ruskou štafetou. to hlavní 
ale teprve přišlo. v  individuálním sprintu na 
7,5 km ondra sestřelil všechny terče na ležce 
i ve stojce a to ho vyneslo na vynikající druhé 
místo. svoji famózní formu potvrdil v závěreč-

ném stíhacím závodě na 10 km se čtyřmi střel-
bami. ondra jel fantasticky, čtyřikrát vynuloval 
všechny terče a získal pro sebe a českou re-
publiku třetí stříbro na jednom šampionátu. 
něco takového se českému sportovci podařilo 
naposledy v roce 2006. Díky svým výkonům se 
ondra stal druhým nejúspěšnějším závodní-
kem celého šampionátu ve všech startujících 
kategoriích.

Jan Heřta

Besedy na téma dopravní výchova
Dne 28. 1. 2020 navštívila naši školu 

por. ing. Štěpánka schwarzová, mluvčí krajské-
ho ředitelství Policie Jihočeského kraje, která 
přijela na pozvání naší výchovné poradkyně 
ing.  Dany Frnochové.  k  naší škole má vřelý 
vztah, neboť je její absolventkou.

v rámci předmětu obv se nově vyučuje na 
malém gymnáziu také téma dopravní výcho-
va, neboť je velice potřebné z hlediska rostou-
cího počtu dopravních nehod. tyto nehody se 
netýkají jen řidičů automobilů, ale stále častěji 
i chodců a cyklistů.

Žáci se dozvěděli praktické rady, jak se po-
hybovat na silnici na kole, jak přecházet vo-
zovku, jak zajistit svou bezpečnost v silničním 
provozu. seznámili se s  řešením dopravních 
situací na křižovatkách, kdy na interaktivní 
tabuli řešili průjezdy křižovatkou z  hlediska 
přednosti v jízdě.

Děkujeme por.  ing. Štěpánce schwarzové 
za poutavé přednášky a  informace z  oblasti 
bezpečnosti v silničním provozu.

Vendulka Huříková
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Zimní čas v MŠ
Pořádné „ladovské zimy“, která přináší dě-

tem i dospělým mnoho radosti, jsme se letos 
nemohli dočkat, a tak jsem se snažili pravou 
zimní atmosféru vytvořit alespoň v mŠ. Děti 
čarováním přivolávaly zimu, zdobily třídy 
a prostory školy výtvory se zimní tematikou, 
v herně si vyzkoušely některé činnosti, které 
neodmyslitelně k tomuto ročnímu období pa-
tří – koulovačku, lyžování, bruslení.

Přestože leden přinesl jen slabou sněhovou 
nadílku, kluci a holky z tříd u veverek se vy-
pravili ke krmelci na hrabický kopec, kde pan 
hnětkovský z mysliveckého sdružení Šumava 
vimperk vyprávěl dětem, čím můžeme v zimě 
zvěř přikrmovat a  čím ne, ukázal jim oprav-
dové paroží, společně zkoumali stopy srnek 
a zajíců. Děti z třídy u žabiček nezapomněly 
na ptáčky a vyrobily pro ně závěsy z plátků jab-
lek a semen. snad jim na jaře malí opeřenci na 
oplátku zazpívají.    
tentokrát jsme ve školce přivítali divadlo zvo-

neček, které přivezlo muzikantskou pohádku 
s čarodějkou Dobrodějkou. 

Pedagogové DDm ve vimperku v  rámci 
spolupráce připravili pro nejstarší děti zají-
mavý výukový program „Dopravní výchova“. 
Formou hry si děti procvičily a  prohloubily 
znalosti o  dopravních prostředcích a  pravi-
dlech silničního provozu, o  základních pra-
vidlech chování na chodníku, při přecházení 
vozovky, učily se porozumět světelné signali-
zaci. i v letošním školním roce navštívili před-
školáci z obou zařízení „Školu nanečisto“ v zŠ 
tgm. Děti si hravé odpoledne náramně užily 
v tělocvičně a ve třídách prvňáčků, kde se na-
učily a společně s kytarou zpívaly zimní píseň 
a  vyrobily si zafóliovaného sněhuláka. také 
zŠ smetanova připravila pro budoucí žáčky 
a  jejich rodiče zábavné a poznávací dopole-
dne „na chvilku školákem“. Děti si vyzkoušely 
školní lavice, pohrály si v  družině, rozpohy-
bovaly se v tělocvičně a poznaly se se svými 
budoucími učitelkami.

Děkujeme pedagogům a ostatním partne-
rům za spolupráci, moc si toho vážíme.  

Pošmourná Blanka
MŠ Klostermannova

Připravované tábory Domu dětí 
a mládeže ve Vimperku na rok 2020

6. 7. – 12. 7. 2020 Hvězdná brána
Pobytový tábor na táborové základně 

v  nové Peci, tábor se ponese v  duchu sci-fi 
a bude ukrývat spoustu zábavy, dobrodruž-
ství a nových zkušeností. naším úkolem bude 
přemístit se do jiné galaxie, navázat kontakt 
s novými civilizacemi a získat nové technolo-
gie. mise začne na základně rohde & schwarz 
základním výcvikem a sestavením průzkum-
ných jednotek. sestavíme hvězdnou bránu 
a vydáme se vstříc novým zážitkům. Přednost-
ně určeno pro děti zaměstnanců firmy rohde 
& schwarz. Pokud bude volná kapacita tábora, 
bude doplněna dětmi z veřejnosti.

12. 7. – 19. 7. 2020 Rychlé šípy
Pobytový tábor na táborové základně 

v nové Peci. celotáborová hra bude motivová-
na knihou Jaroslava Foglara a s pěticí chlapců 
z rychlých šípů zažijí děti zajímavá dobrodruž-
ství, která by je měla vést k čestnosti, samo-
statnosti, pomoci slabším atd. Prostě týden 
plný pohybu, her, zábavy a tvoření.

19. 7. – 26. 7. 2020 Jedeme na tábor
Pobytový tábor v nové Peci, který je určen 

pro děti od 6 do 15 let. táborové dovednosti, 
soutěže, sportovní hry a relaxace budou nápl-
ní tohoto tábora.

19. 7. – 26. 7. 2020 Rybářský tábor
Pobytový tábor v nové Peci. určeno před-

nostně pro děti z rybářského kroužku.
16. 8. – 21. 8. 2020 Stožec
letní pobytový tábor s  přírodovědným 

zaměřením, pro děti ve věku 6–10 let. tábor 
je pořádán ve spolupráci DDm vimperk a nP 
Šumava. určeno přednostně pro děti z příro-
dovědných kroužků.

20. 7. – 24. 7. 2020 Se svačinkou po Ev-
ropě 

Příměstský tábor pro děti, co rády vaří i  jí. 
Děti budou seznámeny s pestrostí evropské 
kuchyně. Děti budou nejen vařit, ale i vyrážet 
na zajímavé výlety.

24. 8. – 28. 8. 2020 Netradiční olympiáda
Příměstský tábor určený pro děti, které si 

chtějí vyzkoušet atmosféru olympijských her. 
Připravené jsou tradiční i netradiční sportovní 
disciplíny. nejde o výkony, ale o radost z po-
hybu a legraci.

Tábory jsou zveřejněny na:
 www.ddm-prachatice.cz s možností online 
přihlašování. Podmínkou účasti na táboře 
je ukončené povinné očkování, které bude 
doloženo potvrzením od lékaře. 

Vimperské děti ani o prázdninách 
nezahálí

DDm vimperk o jarních prázdninách uspo-
řádal pro děti z  vimperku a  okolí tradičně 
bohatý program. Dva dny byla připravena 
činnost v klubovnách DDm, kde se děti věno-
valy výtvarným a tvořivým činnostem, hrály 
deskové hry a soutěžily. 

v dalších dnech se vydaly na výlety, dvakrát 
navštívily město Písek. První výprava byla do 
sladovny na interaktivní výstavy za barokem, 
všude papír a  mraveniště, druhá směřovala 
do laser arény. Poslední prázdninový den se 
vypravily společně do zimního střediska na 
kvildu. celkem se našich akcí zúčastnilo téměř 
100 dětí.

svým velkým zájmem udělaly děti radost 
i pracovnicím DDm ve vimperku, že připrave-
né akce se povedly.

Jitka Martanová a Eva Kubišová
pracovnice DDM ve Vimperku

      Mateřská škola 
      Klostermannova

            DDM Vimperk

turnaj mezi členy šachového kroužku na 2x 15 minut vyhrál adam Procházka, druhý skončil matěj 
matheisel a třetí byl roman krečmer.
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Beseda o transsibiřské magistrále
už v pátek 6. března zavítají do měks vim-

perk dva poněkud netradiční cestovatelé – 
honza a vláďa alias beer with travel. zatímco 
spousta turistů obráží maximální možný po-
čet památek, kluci si raději dají pivo s místní-
mi a baví se s nimi o jejich životě, díky čemuž 
mají spoustu netradičních zážitků. my jsme 
proto oslovili jednoho z nich – honzu Šamlu –  
aby nám v  krátkém rozhovoru přiblížil, co 
nás první březnový pátek čeká. začátek je 
plánovaný na 19:00, pořádá spolek mission 
vimperk.

Cestování má v  dnešní době mnoho 
podob, někdo se snaží oběhnout všechny 
památky a významná místa, vy preferujete 
spíš poznání místních lidí a zvyklostí, na-
víc vás to poměrně často táhne na východ. 
Proč právě tam?

láká nás to na východ, protože máme rádi 
nevšednost a atmosféru všech postsovětských 
zemí (a okolních států). líbí se nám, že to ne-
jsou prvoplánově turistická místa a člověk si 
tu krásu v nich musí umět najít. ne každý chce 
poznávat místa, kde je pouze šeď a pusto. ty 
státy jsou většinou dost poznamenaný vlivem 
sssr, chudobou a bohužel často i válkou. hod-
ně nás zajímá, jak místní lidi žijou, a nepřestává 
nás překvapovat, jak jsou na východě všichni 
pohostinní a milí. 

no a v neposlední řadě taky to, že tyhle de-
stinace nejsou tak zprofanovaný, tudíž nejsou 
ani tak drahý. a i přesto nabízí skvělou příro-
du, architekturu a asi ty nejlepší lidi, co jsme 
potkali. 

Už v pátek 6. března povyprávíte v MěKS 
Vimperk o své cestě po Transsibiřské ma-
gistrále, ke které jste nedávno vydali i kni-
hu. Bylo něco, co vás na Rusku vyloženě 
překvapilo?

asi největší překvapení bylo to, že rusko 
není taková divočina, jak se říká a  jak jsme 
očekávali, což je z našeho pohledu vlastně spíš 
škoda. co je naopak super, je překvapivé zjiště-
ní, že většina obyčejných lidí je v rusku strašně 
fajn. čímž se dostáváme k tomu, že všude na 
světě jsou převážně dobří lidé. bohužel ti špat-
ní jsou vidět o dost víc. 

Před pár dny jste se vrátili ze své posled-
ní výpravy, když jste starou Felicií vyrazili 
na okruh Ukrajina–Moldávie–Podněstří–
Rumunsko–Srbsko–Chorvatsko a zpět do 
ČR, navíc jste za každé ochutnané pivo 
přispívali na charitu. Jak vás tato poměrně 
dobrodružná cesta napadla?

to bylo asi takhle – plánovali jsme další větší 
cestu a nebyli jsme pořád finálně rozhodnuti, 
kam vyrazíme. směr byl vcelku jasnej (východ), 
ale nic víc. na cestovatelském festivalu v Par-
dubicích posloucháme takhle jednu přednáš-
ku a najednou vláďu napadlo, že pojedeme 
tentokrát autem. nápad byl na světě, a proto 
jsme začali shánět auto. rozbili jsme prasátko, 
a  jelikož jsme toho moc neušetřili, zbylo jen 
na starou rezavou Felicii. už delší dobu jsme 
si také pohrávali s nápadem někomu tím na-
ším pivním cestováním pomoci, proto jsme tu 
naši cestu věnovali na podporou malé lenky, 
která trpí těžkým autismem. rozhodli jsme se, 

že za každou značku piva, kterou na tomhle 
výletu ochutnáme, věnujeme ze svého lence 
200 kč. a těch značek jsme ochutnali celkem 
64. Přispívat mohli i lidé přímo na lenčin trans-
parentní účet. máme radost, že jsme mohli při-
spět na dobrou věc. 

Ne nadarmo se říká, že v České republice 
máme to nejlepší pivo. Můžete to s vašimi 
cestovatelskými zkušenostmi potvrdit, 
nebo byste vyzdvihli i  nějaké cizokrajné 
pivo?

naprostej souhlas. nikde jinde na světě není 
tak dobrý pivo jako u nás. a to nemluvíme jen 
o plzni, kterou lemtáme snad denně! na dru-
hou stranu, jak přejedeme hranice, stává  se 
z nás neřízená střela, která je schopna pozřít 
jakékoliv pivo bez ohledu na jeho chuť, cenu 
a  teplotu. ochutnáváme prostě všechno, co 
jde. bohužel zatím nikde na světě nebylo nic, 
co by se naší pivní modle přiblížilo. ale třeba 
čas ukáže, že se pleteme a nejlepší pivo vaří 
třeba na ostrově nauru.

Šimon Blaschko
MISSION Vimperk

Vynášení morany
vynášení morany je starodávná tradice, 

která se dochovala ze slovanských dob až 
do dnešní doby. Pro naše předky byl rituál 
vynášení zimy a vítání jara velmi významnou 
událostí. vždy se slavil v postním období před 
velikonocemi. konkrétní týden se však na jed-
notlivých územích čech lišil. nejčastěji se vítá-
ní jara slavilo během 5. neděle postní, která je 
právě díky zvyku vynášení smrti pojmenována 
jako smrtná neděle. 

samotný průběh obřadu vítání jara a  vy-

nášení morany se  lišil 
v  závislosti na kraji. Princip však 
zůstal všude stejný. základem bylo 
sestrojení figury z různých materiálů. 
vždy se používaly materiály, kte-
ré již nebyly potřebné (větve, listí, 
stará sláma, tráva apod.). Dbalo se 
však na bohatou výzdobu figuríny. 
mladí moranu strojili do bílého a zdo-
bili ji ozdobami z  vyfouknutých vaječných 
skořápek a prázdných šnečích ulit, tedy sym-

boly smrti a zmaru – vždyť 
morana měla představo-
vat smrt, nemoci, bídu 

a  všechno, co lidem škodí.  
obřad vynášení morany začínal v sa-

motné vesnici, odkud se figurína v prů-
vodu za doprovodu zpěvu nesla k místnímu 

potoku či příkopu, do kterého byla vhozena. 
na některých místech se figura dokonce za-
kopávala do země. i samotné pojmenování 

pro figuru se teritoriálně lišilo. nejznámější 
jméno je sice morana, označuje se však také 
jako morena, mařena, smrtka či marzana.

Přestože morana letos nevládla pevnou ru-
kou, rádi bychom pozvali všechny na tradiční 
vynášení morany a  definitivní rozloučení se 
zimou a přivítání jara.  

akce se bude konat na smrtnou neděli  
29. 3. 2020 v parku u volyňky (u Jamry) ve 14 hod. 
vyrobíme si moranu, ošatíme ji, ozdobíme 
a průvodem za doprovodu chřestítek a bubín-
ků se vydáme parkem k bikrosové dráze, kde 
moranu utopíme ve volyňce a oslavíme pří-
chod jara. v areálu bikrosky se můžete těšit na 
doprovodný program (soutěže a hry) a pečení 
buřtů (které nezapomeňte doma!).

s  sebou vezměte: vyfouklá vajíčka, šnečí 
ulity, chřestítka, bubínky (nebo jiné hudební 
nástroje do průvodu), buřty.

Přijďte i letos oživit pradávný zvyk vynášení 
morany a oslavit příchod jara!

těšíme se na vás!
Vimperk žije! 
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Šumava Litera na festivalu treffpunkt
ve dnech 7. a 8. února 2020 se Šumava li-

tera zúčastnila česko-bavorského festivalu 
treFFPunkt, který dvakrát ročně, jednou na 
české a  jednou na bavorské straně, pořádají 
společně města Plzeň a regensburg. Festival 
se koná ve dvou halách v prostorech DePo2015 
v Plzni, v jedné se pořádá obdoba bavorského 
oktoberfestu a ve druhé vystavují umělci a or-
ganizace z obou stran hranice. už první den 
festivalu byla za přítomnosti primátora Plzně 
pana martina baxy představena dvojjazyčná 
výstava stopy věčnosti v bavorském lese a na 
Šumavě, kterou vytvořil Šumavský spolek 
manželů váchových z vimperka ve spolupráci 
s hansem schopfem z nakladatelství morsak/
ohetaler. 

od pana primátora se nám dostalo ujištění, 
že festival Šumava litera je pro Plzeň do bu-
doucna velmi zajímavý, a také plzeňští umělci 

a fotografové, kteří jezdí na Šumavu, projevili 
zájem v jeho rámci rovněž v budoucnu vysta-
vovat. 

spolu s námi a naším městským kulturním 
střediskem se na naší účasti podíleli fotogra-
fové herbert Pöhnl a edmund stern, kterého 
známe z  našich výletů i  festivalu. u  plzeň-
ského piva jsme se také rozhodli, že nám ed- 
mund v létě ve vimperku představí ve spolu-
práci s paní váchovou typické barovské pokr-
my, takže se máme na co těšit!

zájem o náš stánek i výstavu byl opravdu 
velký a na podzim se rádi vypravíme i do re-
gensburgu, a pokud by někdo z vimperských 
rád v bavorsku vystavoval, rádi ho vezmeme 
s sebou. 

Za spolek Šumava Litera 
Martin Sichinger

Šumava na nohou v roce 2019

začátkem února byla pomocí prostřed-
ků získaných spolkem Šumava na nohou při 
charitativním bazaru dovybavena ergodílna 
Domova vimperk, která sídlí v objektu bývalé 
nemocnice. za částku 6.198 kč byly zakoupeny 
podložky na cvičení, ruční šlehač do kuchyň-
ky a úložné boxy. uzavřela se tím sbírka z vá-
nočního charitativního bazaru, který proběhl  
30. listopadu v prostorách hotelu zlatá hvěz-
da. celkový výtěžek sbírky činil 7.698 kč.  
částka 1.492 kč byla použita na kadeřnické 
služby pro obyvatele Domova vimperk, kte-
ré zajistily dívky z  oboru kadeřník-vizážista  
sŠ nerudovka.

Podporou ergodílny a  seniorů Domova 
vimperk se Šumava na nohou zapojila do 
iniciativy dalších subjektů, které v  minulém 
roce toto zařízení podpořily (město vimperk 
a organizace show Your help). vimperáci tak 
celkovou částkou téměř 70.000 kč ukázali, že 
na seniory ve svém městě nezapomínají a že je 
vnímají jako součást místní komunity. 

charitativní bazar však nebyl jedinou loň-
skou aktivitou spolku Šumava na nohou. v září 
jsme se již tradičně zapojili do akce zažít vim-

perk jinak, pořádané spolkem vimperk žije!, 
z. s. náš charitativní bazar, do něhož vlast-
noručně vyrobenými pochutinami přispělo 
několik desítek lidí, podpořili návštěvníci 

akce celkovou částkou 15.532 kč. ta byla ještě 
navýšena o 15.000 kč, které jsme získali pro-
dejem lístků na dětské filmové představení 
Jak vycvičit draka 3, a částku 3.100 kč, kterou 
poslali dárci přímo na náš sbírkový účet. vý-
sledných 33.632 kč jsme darovali rodině malé-
ho tomáška, který dostal tablet se speciálním 
programem a obalem a vitamíny. zbývajících 
19.084 kč zatím čeká na účtu Šnn, až budou 
použity buď na autosedačku, kterou bude 
částečně hradit pojišťovna, nebo jako dopla-
tek rehabilitačního programu.

Děkujeme všem, díky kterým jsme v  mi-
nulém roce mohli pomáhat a rozdávat lidem 
v  těžkých životních situacích naději, že sou-
sedům, přátelům i  zcela neznámým lidem 
nejsou jejich problémy lhostejné. Jmenovitě 
děkujeme městskému kulturnímu středis-
ku za promítnutí filmu, všem pomocníkům 
v  charitativním bufetu, hotelu zlatá hvězda 
za poskytnutí prostor pro bazar, střední škole 
a základní škole nerudovka a  zejména vám 
všem, kteří jste do sbírek přispěli. Děkujeme, 
že pomáháte s námi.

Adéla Jiříková a Jana Kunclová
Šumava na nohou, z. s. 
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Toulky šumavskými lady
necelých 20 kilometrů na jihozápad od 

vimperka se rozprostírá kraj, v jehož místních 
názvech se opakuje výraz „lada“. zvukoma-
lebnost tohoto slova, umocněná přídomky 
borová, březová, černá, Pravětínská, svinná či 
Švajglova, neevokuje chudost a neúrodnost 
označovaných území, kterou původně zna-
mená. Dnes si pod těmito názvy představíme 
spíše atraktivní cíle pro toulky přírodou, která 
povětšinou ještě není zasažena masovým tu-
rismem, a umožňuje tak tulákovi spočinout ve 
vytouženém tichu a samotě. navzdory místní 
zvyklosti je název všech těchto osad v množ-
ném čísle, tj. např. „borová lada, bez borových 
lad“ atd. „lado“ znamená neobdělanou půdu, 
pláň. náš kraj lad byl tedy od nepaměti krajem 
chudým, se skromnou vegetací a množstvím 
vřesovišť a slatí.

První z lad, na kterou při cestě z vimperka 
přes lipku na borová lada narazíme, jsou Švaj- 
glova lada (swiegehaid). osadu, kterou až do 
poválečného vysidlování obývalo cca 40 osob 
německé národnosti, dnes připomíná bývalá 
myslivna u  silnice, nazývaná „u  broučka“. 
u  turistického rozcestníku „Švajglova lada“ 
můžeme nechat auto vedle turistického pří-
střešku a vydat se po červené buď na světlou 
horu, pod kterou pramení volyňka a u jejíhož 
vrcholu byl zabit poslední šumavský vlk, nebo 
kolem vrchu bukovec na Šindlov. cestou se 
určitě vyplatí udělat si zacházku na tzv. alp-
skou vyhlídku, ze které při příznivé viditelnosti 
dohlédneme až k našim jižním sousedům na 
majestání vrcholy Dachstein či grosser Priel.

ti, kteří se chtějí vypravit do kraje lad, nevy-
užijí ani jedné z možnosti nabídnuté klubem 
českých turistů a vypraví se po neznačené ces-
tě směrem na černá lada (schwarzhaid). nej-
dříve je potřeba jít cca 150 m po hlavní silnici 
vedoucí na borová lada. tu nechal v roce 1853 
postavit lesmistr Josef John, tentýž muž, který 
se zasloužil o vyhlášení přírodní památky bou-
bínský prales a po němž se jmenuje ulice, v níž 
sídlí vimperské kino. Poté, na druhé odbočce 
doleva, kterou mineme, odbočíme na lesní 
cestu, z níž sejdeme po dalších cca 150 m na 
druhé odbočce doprava. lesní cestou klesáme 
k loukám, na nichž se dříve rozprostírala osada 
zelená hora (grünberg). ta vznikla až v roce 
1840 a v seznamech z roku 1930 se uvádí, že 

zde žilo 74 obyvatel. Dnes tuto osadu připomí-
ná jen skromný křížek a rozvaliny několika sta-
vení. Pokud bychom se od zelené hory vydali 
přes špatně dostupnou Pr Pravětínská lada, 
na jejíž části se občas pase dobytek, směrem 
na jih (k silnici spojující horní vltavici s boro-
vými lady), došli bychom k bývalým Pravětín-
ským ladům (gansauerhaid). ta sousedila 
s obcí zahrádky, kde je dnes oblíbený auto-
kemp. v době největší slávy této malé osady, 
která vznikla v roce 1791, zde stávalo 7 chalup. 
Dnes jsou Pravětínská lada zcela zaniklá.

Půjdeme-li od zelené hory dále po původ-
ní cestě, dojdeme do černých lad. na rozdíl 
od předchozí obce se zde zachovalo několik 
stavení (jedno z nich sloužilo od r. 1935 jako 
škola i pro sousední obce), a začíná zde dokon-
ce i nová výstavba. z rozlehlých luk, na nichž 
lze při troše štěstí za soumraku spatřit početná 
stáda laní s jeleny, je krásný výhled na okolní 
vrchy s dominantním Poleckým vrchem. 

cesta, po níž jsme se u  Švajglových lad 
před třemi kilometry vydali, se u černých lad 
napojuje opět na asfaltovou silnici mezi lip-
kou a borovými lady. můžeme se po ní přes 
alpskou vyhlídku vrátit ke startu naší výpravy. 
kdo se však ještě náležitě nepokochal krásou 
tohoto malebného kraje, může silničku pouze 
přejít a vydat se po polní cestě směrem na hra-
bická lada (rabitzerhaid). cesta kříží zelenou 
turistickou trasu, po které se na zpáteční cestě 
můžeme vrátit zpět k výchozímu bodu výle-
tu. cesta k hrabickým ladům prochází skrze 
rozlehlé pastviny. Doporučuji odbočit z cesty 
doprava a vystoupat až na samý okraj pastvin, 
který nabízí neobvyklý pohled na chalupskou 
slať. ta leží v blízkosti svinných lad (seehaid). 
z původních 30 stavení, která obývali výhrad-
ně němci, se v této dřevorubecké osadě z roku 
1760 zachovalo do dnešní doby pouhých 7. 
neobvyklý přídomek „svinná“ má dvojí vy-
světlení – buď se zde krom tradičního skotu 
v hojném počtu chovala i prasata – svině, nebo 
blízkost slatě způsobila častý nepořádek (svi-
nec) na obecní cestě. 

Po návratu na cestu nás od hrabických lad 
dělí už pouhých pár set metrů. tato osada pře-
vzala svůj název od vimperské osady hrabice, 
které území hrabických lad patřilo. Jedná se 
o nejmenší osadu z dřívějšího správního území 

nového světa, kam celý kraj lad patřil. Údaje 
z roku 1930 uvádí v osadě 9 domů a 38 obyva-
tel. v blízkosti dnes již povětšinou zaniklé obce 
stojí kravín se silážními věžemi.

hrabickými lady dnešní výlet zakončíme 
a po silničce vystavěné lesmistrem Johnem se 
vrátíme přes alpskou vyhlídku zpět ke startu 
naší cesty. kdo by však chtěl mít sbírku navští-
vených okolních lad kompletní, může se zpět 
do vimperka vydat přes borová lada. tam lze 
navštívit jednu ze dvou restaurací, případně 
nedávno otevřenou palačinkárnu. zvláště pro 
děti může být od května do září odměnou za 
ušlé kilometry návštěva sovích voliér, které se 
přímo v obci nacházejí. 

návštěvu kraje lad uzavřeme březovými 
lady (birkenhaid). ta se rozprostírají podél 
meandrující teplé vltavy pod cestou, která 
vede do horní vltavice. zaparkovat můžeme 
na Polce (elendbachl). od parkoviště se nevy-
dáme ani po žluté turistické trase směrem na 
strážné, ani po modré přes novou Polku a Ždá-
recké sedýlko na knížecí Pláně. vydáme se po 
neznačené cestě směrem proti proudu teplé 
vltavy. Podle posledních údajů z roku 1950 stá-
lo v obci 21 domů. Dnes někdejší život v obci 
připomínají pouze rozbořené základy stavení 
a ojedinělé kusy hrnců a jiných nádob, které 
někdo pro potěchu tuláků vystavil u  křížků. 
těch je v bývalých březových ladách k vidě-
ní celkem sedm a  jsou dnes už jen mlhavou 
vzpomínkou na víru těch, kteří tu žili a které 
vyhnalo válečné a poválečné běsnění z jejich 
domovů a nenávratně vytrhlo kořeny, které tu 
po staletí zapouštěli.

Adéla Jiříková
Zdroj:

Petráš, Karel: Krajem šumavských Lad. České 
Budějovice: KOPP, 2019.

www.zanikleobce.cz
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KUlTURNÍ POŘADY 
 » pondělí 2. 3. 2020, 15:00, měks

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITElSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » pondělí 2. 3. 2020, 17:00, zuŠ

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ PETRA ZÍKY 
koncert nástrojů: klarinet, hoboj. 

 » středa 4. 3. 2020, 19:00, kavárna ve skále

PETR BATĚK: MEZI SVÝMI RÝMY
hudebně-poetické vystoupení herce, zpěváka a básníka. 
Představí své knihy básní, proloží poezií a zpěvem s kytarou.

 » středa 4. 3. 2020, 17:00, městská knihovna

PÁSMO KE 120. VÝROČÍ NAROZENÍ  
KARlA ČAPKA
Dramatické zpracování ukázek z čapkových 
nejvýznamnějších děl.

 » čtvrtek 5. 3. 2020, 18:00, měks

OBCHOD, PRŮMYSl A ŽIVNOSTI  
VE VIMPERKU
vernisáž výstavy, která zejména prostřednictvím 
historických reklam a poutačů představí vývoj průmyslových 
a obchodních aktivit ve městě.

 » pátek 6. 3. 2020, 19:00, měks

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁlA 
cestovatelská přednáška beer with travel, to je honza a vláďa,  
dva kamarádi od dětství, kteří milují vlaky, cestování a pivo. 

 » sobota 7. 3. 2020, 20:00, měks

56. RYBÁŘSKÝ PlES
hraje Šuma banD václava smolíka.

 » středa 11. 3. 2020, 17:00, městská knihovna

RENDEZ-VOUS
o láskách boženy němcové se spisovatelkou martinou 
bittnerovou.

 » čtvrtek 12. 3. 2020, 9:00, městská knihovna

KNÍŽKOHRÁTKY
hravé dopoledne pro rodiče a děti.

 » čtvrtek 12. 3. 2020, 19:00, měks

KlAVÍRNÍ VEČER
klavírní recitál Jana tláskala na počest 210. výročí narození 
Fryderyka chopina a roberta schumanna.  

 » pátek 13. 3. 2020, 20:00, zlatá hvězda

PlES MĚSTA VIMPERK
hraje: De Facto, moderují: J. sovová a r. hajník.

 » pátek 13. 3. 2020, 20:00, calypso 

ATMO MUSIC + SOFIAN MEDJMEDJ
atmo music hlásí comeback na pódia po roční pauze. Jako 
speciální host z jejich tour sofian medjmedj.

 » sobota 14. 3. 2020, 19:00, měks

NÁVRAT DO HOTElU BlACKOUT
Úspěšné pokračování hotelu blackout v podání Šos 
Prachatice.
mojžíš, izák, eliáš, ráchel a sára se vrací do hotelu 
blackout, aby společně oslavili roční výročí svatby eliáše 
s ráchel. 

 » čtvrtek 19. 3. 2020, 10:00, měks 

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ

 » čtvrtek 19. 3. 2020, 17:00, měks

ŽIŽKOVO VÍTĚZSTVÍ U SUDOMĚŘE
výročí 600 let bitvy u sudoměře připomene  
prof. PhDr. Petr čornej, Drsc.

 » pátek 20. 3. 2020, 19:00, kavárna ve skále

KRAJINA, ROSTlINY A lIDÉ  
HORSKÉHO SEČUÁNU
Jak je pozoruhodné bohatství krajiny a přírody a jak složité 
je soužití tibetského a čínského etnika, se dovíte v přednášce 
doc. rnDr. Jana kirschnera, csc. 

 » pátek 20. 3. 2020, 17:00, kD cihelna

XVIII. PlES ZŠ A MŠ ZDÍKOV

 » pátek 20. 3. 2020, 20:00, calypso 

IBIZA EVOlUTION – ANONYMOUS
největší klubová akce na jihu znovu dorazí do vimperka.  
zcela nová laser a light show.

 » středa 25. 3. 2020, 14:00, měks

DEN UČITElŮ
slavnostní předávání ocenění pedagogům za celoživotní či 
dlouhodobý podíl na výchově a vzdělávání dětí. 

 » čtvrtek 26. 3. 2020, 13:00, měks

VÝROČNÍ ČlENSKÁ SCHŮZE  
SENIOR KlUBU VIMPERK  
od 15:00 taneční zábava.

 » pátek 27. 3. 2020, 18:00, městská knihovna

NOC S ANDERSENEM
Dětská noc plná her, dobrodružství a překvapení.

 » pátek 27. 3. 2020, 19:00, kavárna ve skále 

POZNEJ SVŮJ KOMUNIKAČNÍ TYP
zajímá tě, proč si s někým rozumíš na první dobrou a s někým 
ne? i to se dozvíš na přednášce projektu tygří svět.  
lektor: michaela kačmárová.
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www.kulturavimperk.cz
kultura vimperk

 » pátek 27. 3. 2020, 20:00, zlatá hvězda

DISKOTÉKA PRO KAPlIČKU  
A NA PAMÁTKU ŠTĚPÁNA SMUTNÉHO
Diskotéka je pořádána na památku Štěpána smutného a na 
podporu kapličky na brantlově Dvoře. hraje DJ ivan müller. 

 » pátek 27. 3. 2020, 20:00, calypso 

YZOMANDIAS X NIK TENDO 
megaakce jara je tady. milion plus a jeho dva nejžádanější 
interpreti vystoupí ve vimperku jako první v jižních čechách 
vůbec. 

 » sobota 28. 3. 2020, 19:00, měks

MAlINA BROTHERS TOUR 2020
koncert skupiny malina brothers, oblíbené stálice české folk 
& country scény, která v roce 2020 oslaví desáté výročí své 
existence.

 » sobota 28. 3. 2020, 19:00, kD cihelna

HOKEJOVÝ PlES
hraje: De Facto

neděle 29. 3. 2020, 14:00, park u Jamry

VYNÁŠENÍ MORANY 
starodávný zvyk vynášení zimy a vítání jara. s sebou buřty, 
přírodniny na ozdobení morany (vyfouklá vajíčka, šnečí ulity 
apod.) a bubínky či chrastítka.

 » neděle 29. 3. 2020, 15:30, měks

VŠÍ SIlOU ANEB A PAK SE TO STAlO!
vimperský kašpárek – divadlo Šos Prachatice
tři pohádky o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají 
a dospělí z nich šílí. o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si 
česat vlásky a proč si čistit zoubky. a co všechno se může stát, 
když to dělat nebudeme! 

KINO ŠUMAVA, SÁl MĚKS
 » úterý 3. 3. 2020, 20:00

STAŘÍCI
Drama / road movie, česko/slovensko, 2019, 85 min
režie a scénář: martin Dušek, ondřej Provazník
Dva staří političtí vězni si jedou vyřídit účty s komunistickým 
prokurátorem.

 » úterý 10. 3. 2020, 20:00

25 KM/H
komedie / road movie, německo, 2018, 116 min
režie: markus goller
na výlet skrz celé německo na stařičkých mopedech 
s rychlostí omezenou na 25 km/h.

 » neděle 15. 3. 2020, 15:30

ANGRY BIRDS VE FIlMU 2
animovaný/Dobrodružný/akční/komedie/rodinný, 
usa, 2019,  
97 min
režie: thurop van orman, John rice
Ptáci a vepři jdou znovu do boje.

 » úterý 17. 3. 2020, 20:00

ODlOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJÖlD
Dokument/thriller, Dánsko/norsko/Švédsko/belgie, 2019, 
118 min
režie: mads brügger
strhující pátrání ve strhujícím dokumentu.

 » pátek 20. 3. 2020, 20:00

POSlEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie, česko, 2019, 110 min
režie a scénář: Jiří vejdělek
když newyorčan zdědí zámek v čechách, tak bude legrace.

 » úterý 24. 3. 2020, 19:00

lE MANS ‚66
Drama/Životopisný/sportovní/akční, usa/Francie, 2019, 152 
min
režie: James mangold
Ford proti Ferrari. nejlepší automobilový film posledních let, 
oceněný dvěma oscary.

 » úterý 31. 3. 2020, 20:00

SRDCOVÁ KRÁlOVNA
Drama, Dánsko/Švédsko, 2019, 127 min
režie: may el-toukhy
Film přináší kontroverzní téma vztahu starší ženy a mladého 
chlapce.

VÝSTAVY
 » 5. 3. – 2. 4. 2020, měks

OBCHOD, PRŮMYSl A ŽIVNOSTI  
VE VIMPERKU
výstava představí zejména prostřednictvím historických 
reklam a poutačů vývoj průmyslových a obchodních aktivit 
ve městě.

 » 2. 3. – 29. 3. 2020, kavárna happycoffee

lEOŠ RUSS: MŮJ SVĚT
výstava fotografií vimperského autora.

 » 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.

tel. 388 413 800
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DISKOTÉKA
PRO
KAPLIČKU
a na památku
Štěpána
Smutného

27.3.2020,  20.00
ZLATÁ HVĚZDA

DJ IVAN MÜLLER 
BOHATÁ TOMBOLA

20  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  kUltUra • 3/2020

kulturní pozvánky
Čarodějky v kuchyni 

co se stane, když osud svede dvě kuchařky, 
které se dlouhá léta nenávidí, do jedné televiz-
ní kuchařské show? Jedna vaří francouzskou 
kuchyni a ta druhá kuchyni domácí. stanete 
se svědky jakoby živého natáčení, a dokonce 
můžete ochutnat, co si obě naservírují. Dámy 
se nešetří, ani když jde o přímý přenos. Dojde 
nakonec ke smíření? na konci nás čeká pře-
kvapivé rozuzlení. skvělá komedie kanadské 
autorky c. smith. hrají: m. Dolinová, s. Po-
godová / v. Žilková, l. ondřej, m. Duchek /  

b. Polák. Divadelní představení divadla metro 
se uskuteční 2. 4. 2020 v sále měks vimperk. 
vstupenky za 350 kč jsou k  dostání v  měks 
vimperk.

Malina Brothers slaví 10 let 
a představují DVD 

bratři malinové, tedy banjista luboš (Druhá 
tráva), kytarista Pavel a houslista Josef, se spo-
lečně sešli na pódiu v unikátním projektu na-
zvaném malina brothers, ke kterému přizvali 
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku. za několik 

posledních dekád se objevili jako hudebníci či 
producenti snad na všech důležitých albech 
žánru folk & country u nás. mj. spolupracovali 
s robertem křesťanem, Pavlem bobkem, vě-
rou martinovou, Wabim Daňkem, charliem 
mccoyem (bob Dylan, elvis Presley) aj. mají 
za sebou řadu koncertů v usa i na domácích 
pódiích. vydali tři řadová cD a na jaře 2019 na-
točili DvD s hosty charliem mccoyem a kate-
řinou garcía. skupina v roce 2020 oslaví deset 
let existence a v rámci tour 2020 představí 
nové DvD. na koncert v sále měks vimperk 
se můžete těšit v sobotu 28. března v 19:00. 
vstupenky jsou k dostání v měks vimperk za 
200 kč. Tomáš Jiřička

pestrý březen v Kavárně Ve Skále
 ve středu 4. března 

navštíví kavárnu Petr 
baťek. herec, moderá-
tor, básník a muzikant, 
kterého jste mohli 
vidět na prknech ná-

rodního divadla, Divadla na Fidlovačce, Di-
vadla na vinohradech a  jiných scénách, ale 
známý také z filmů a televizních seriálů. v roce 
2019 vydal svou zatím poslední, třetí básnic-
kou sbírku „mezi svými rýmy“. Podle ní také 
nazval své hudebně-poetické vystoupení, ve 
kterém představí své knihy veršů a poezii pro-
loží hudbou – zpěvem s kytarou.  

se začátkem jara, v pátek 20. března, nás čeká 
další neméně zajímavý host. Pozvání do vim-
perka přijal botanik doc. rnDr. Jan kirschner, 
csc. z botanického ústavu akademie věd čr. 
ve své přednášce o horském sečuánu zdoku-
mentuje okruh více jak 2.500 km, od městečka 
čcheng-tu až po poutní jezero Yihun lhatso. 
horský sečuán patří mezi krajinářsky nejpo-
zoruhodnější a  přírodou nejbohatší a  také 
nejméně probádané území nejen v číně, ale 
i v celém severním mírném pásu. my v kavárně 
nahlédneme jak na bohatství krajiny a přírody, 
tak i na složité soužití tibetského a čínského et-
nika.

v  neposlední řadě, i  když poslední pátek 
v měsíci, 27. března pronikneme do tajů komu-
nikace s ambasadorkou projektu „tygří svět“ 
michaelou kačmárovou. to, že komunikace je 
velice důležitá v rodině, ve škole, školce i ve 
vztazích, víme všichni. každý z nás je ale jiný 
a potřebuje jiný přístup. Proč si s někým ro-
zumíme na první dobrou a s někým ne? Jak si 
snáze porozumět, umět se navzájem vnímat 
a  naslouchat? to se dozvíme na přednášce 
„Poznej svůj komunikační typ“, kterou lze do-
poručit nejen všem rodičům a pedagogům.

vnímejte tyto řádky jako pozvánku do ka-
várny ve skále. Prožijte začátek jara v dobré 
náladě a  pohodě a  na viděnou nad šálkem 
dobré kávy…

Michaela Černá

pozvánka na diskotéku pro Kapličku na Brantlově Dvoře
rádi bychom vás všechny pozvali na Disko-

téku pro Kapličku, na které si zároveň připo-
meneme Štěpána smutného. mnozí z nás Ště-
pána znali z různých hudebních akcí. bavil celé 
generace vimperáků a zaslouží si, abychom na 
něj nezapomněli. celé roky byl naším diskžo-
kejem v hotelu zlatá hvězda a právě tady si ho 
i připomeneme.

Diskotéka se bude konat v pátek 27. 3. 2020 
od 20:00. DJ bude ivan müller. bude hrát hud-
bu blízkou Štěpánovi a bez jakéhokoli nároku 
na honorář.

Dobrovolné vstupné a  výtěžek z  bohaté 
tomboly budou použity na opravy kapličky na 
brantlově Dvoře. v současné době máme na 

její opravu k dispozici 537.825 kč. Doposud už 
jsme vynaložili 450.000 kč. na celkové dokon-
čení budeme ještě potřebovat 125.000 kč. Jen 
díky vám všem, kteří jste přispěli do sbírek na 
její záchranu, máme jistotu, že tento poslední 
díl peněz se nám s vaší pomocí podaří získat 
a kapličku ještě letos opravíme. 

součástí Diskotéky pro kapličku bude i bo-
hatá tombola, kdy skutečně každý lístek vy-
hrává.

Srdečně Vás všechny zveme v  pátek  
27. března 2020 ve 20:00 hodin do Zlaté 
hvězdy, abychom společně zavzpomínali 
na Štěpána a přispěli na obnovu kapličky na 
brantlově Dvoře. Spolek Vimpersko

Vimperský máj 2020
Jak už se stalo v posledních letech tradicí, 

nebude program majálesu vimperk pouze 
o hlavním sobotním dnu, předcházet mu bude 
podobně jako při minulých ročnících celotý-
denní doprovodný program ve speciální ma-
jálesové zóně. ten společně připravují spolky 
mission vimperk, vimperk žije!, Prostor vim-
perk a muzejní spolek vimperského panství ve 
spolupráci s měks vimperk a bude probíhat 
od 11. do 15. května 2020.

vždy se snažíme upozornit na budovy či 
místa ve městě, která jsou opuštěná, zanedba-
ná či hledají novou náplň. takovým místem je 

i tzv. „lesárna“, kde se letošní majálesová zóna 
bude odehrávat. Jedná se o akupunkturní bod 
ve městě, který na týden oživíme a budeme 
hledat jeho možnosti skrze doprovodný pro-
gram. veřejný prostor doplníme drobnou do-
časnou architekturou, kterou v předprostoru 
budovy bývalé lesnické školy vybudujeme.

Program v zóně bude tradičně velmi pestrý – 
od vystoupení školního sboru přes cyklistický 
závod, besedu s ředitelem transparency inter-
national Davidem ondráčkou, oblíbenou Pe-
chakucha night až po páteční koncert, který 
letos obstarají Povodí ohře ze západních čech 

a Walden z Prachatic. chybět opět nebude ani 
výstava – muzejní spolek vimperského pan-
ství tentokrát připraví velkoformátovou výsta-
vu o významných osobnostech, které prošly 
historií našeho města. bude také instalovat 
historické vitríny s ukázkou svých muzejních 
sbírek a  v  pátek proběhne pod taktovkou 
tohoto spolku ii. vimperská muzejní noc. 
vstupné do zóny bude jako v minulých letech 
dobrovolné.

Jedno je jisté už teď – majálesovým děním 
opět na týden ožije celé město! Přijďte si ho 
užít společně s námi!

Karel Harazim
Prostor Vimperk
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vimperk před padesáti lety

rok 1970. v československu pomalu končila 
tzv. konsolidace spojená s obnovou prosovět-
ského režimu zahájená invazí vojsk varšavské 
smlouvy v srpnu 1968 a začínala tuhá normali-
zace. v lednu schválil Úv ksč usnesení o výmě-
ně členských legitimací spojené s dokončením 
„očisty strany od revizionistických a pravicově 
oportunistických živlů“. v té době koloval mezi 
lidmi vtip: „narodil se nový rusák, jmenuje se 
gustáv husák“. Do října 1970 prošlo prověrka-
mi 1.508.326 členů ksč, 67.147 jich bylo vylou-
čeno a 259.670 zrušeno členství za „nevhod-
né“ postoje během krizových let 1968–1969. 
z veřejného života bylo vyloučeno přes 300 
tisíc nekomunistů, o své funkce přišlo kolem 
700 tisíc členů ksč a ze zaměstnání bylo pro-
puštěno nebo na podřadnou práci přeřazeno 
až 350 tisíc lidí.

bezprostředně po okupaci československa 
armádami varšavské smlouvy emigrovalo 100 
až 150 tisíc československých občanů, v obdo-
bí mezi roky 1968 až 1989 to pak bylo čtvrt 
milionu až 300 tisíc lidí.

Důležitější než odbornost bylo členství ve 
straně, které se čím dál více stávalo jen usnad-
něním cesty ke kariéře. Život většiny společ-
nosti se postupně přeorientoval z veřejného 
do soukromého, nepolitického prostoru. Po-
řízení chaty, auta, televize, dovolená u moře, 
kutilství, turistika a  celá řada dalších aktivit 
byly jeho neodmyslitelnou součástí. Životní 
úroveň v československu však byla v porov-
nání s ostatními socialistickými zeměmi stále 
relativně vysoká. Podpora mladých rodin for-
mou výhodných půjček a rodinných přídavků 
výrazně přispěla k populačnímu růstu v 70. le-
tech, rodily se tzv. husákovy děti.

10. prosince 1970 schválilo plenární zasedá-
ní Úv komunistické strany československa do-
kument s názvem Poučení z krizového vývoje ve 
straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který ofi-
ciálně potvrdil nastoupený kurs normalizace. 

nejinak tomu bylo i ve vimperku. Protože 
se mi nepodařilo dohledat městskou kroniku 
z roku 1970, skládáme historii města z útržků 
archivních pramenů a z dobového tisku.

v  říjnu začaly vycházet vimperské aktua-
lity. v  redakčním úvodníku prvního čísla se 
dozvídáme: „Dostáváte dnes do ruky první číslo 
Vimperských aktualit, které vás chtějí měsíčně 
informovat o  nejdůležitějších událostech ve 
Vimperku... Není náhodou, že prvé číslo vychá-
zí právě před začátkem Měsíce přátelství, před 
výročím VŘSR. K tomuto dni vyhlásí totiž MěNV 
celoměstský závazek k 50. výročí KSČ... Na strán-
kách VA chceme dát slovo i závodům ve městě, 
společenským organizacím, školám. Vyzýváme 
všechny tyto organizace ke spolupráci a žádáme 
o materiály hodné ke zveřejnění. Jsme přesvěd-
čeni, že každá organizace se má čím pochlubit, 
má něco, co zaslouží, aby se to vědělo.“

Politický úvodník prvního čísla napsal J. 
narovec, předseda městského výboru ksč: 
Jak dál po výměně stranických legitimací 
v našem městě. „V poslední době probíhá v naší 
komunistické straně proces, který nemá za 50 let 
její existence obdoby. Léta 1968–1969 do zákla-
dů prověřila sílu a jednotu naší strany. Projevily 
se nedostatky v ideologické výchově a v kádro-
vé práci. Z takového stavu bylo třeba udělat ve 
straně pořádek, proto se pohovory se členy stra-
ny staly úkolem č. 1. Nyní se strana očistila a na-
stává období konkrétních úkolů. Nejcennějšími 
příspěvky k dosažení plné politické a hospodář-
ské konsolidace jsou dobrovolné a účelové akce 
ve prospěch naší socialistické republiky. V inicia-
tivní a příkladné práci komunistů vidí MěNV KSČ 
cestu k upevňování ideové jednoty stranických 
řad, k posílení jejich sebedůvěry a k dosažení plné 
normalizace... Každý člen strany má nyní příleži-
tost prací ukázat svůj vztah ke straně a k Česko-
slovenské socialistické republice.“

ve stejném duchu se nesly i úvodníky v dal-
ších číslech, které napsali předseda měnv 
J. hájek a tajemník měnv J. teiml. většina ob-
sahu tří čísel aktualit se věnuje významným 
výročím a pracovním závazkům kolektivů zá-
vodů, škol a společenských organizací.

mimo jiné se dozvídáme, že „nedílnou sou-
částí vimperského léta se stalo už tradiční Léto 
pod Boubínem. Letos proběhlo koncem června. 
Pro občany našeho města bylo uchystáno mno-
ho lákavých kulturních pořadů, z nichž mnohé 
byly velmi atraktivní, jako bylo např. vystoupení 
pražského divadla Rokoko a jiných importova-
ných pořadů. Velkou nevýhodou bylo právě to, 
že kultura k nám byla dovážena, že jsme nebyli 
schopni připravit své pořady.“

velký prostor byl věnován výročí vŘsr: 
„V současných dnech znamenáme počátek mě-
síce pro náš lid nad jiné významného. Měsíce čes-
koslovensko-sovětského přátelství. 5. listopadu 
se ve 14:00 hodin konala manifestace k  výročí 
VŘSR. 3,5 tisíce manifestujících vyjádřily roz-
hodně a jednoznačně svůj vřelý bratrský vztah 
k  Sovětskému svazu a  ostatním socialistickým 
zemím. V  17:00 proběhl lampionový průvod 
organizovaný Okresním domem pionýrů a mlá-

deže, kterého se zúčastnilo 300 dětí prvních až 
třetích tříd. Večer byl odstartován I. večerní běh 
na počest VŘSR, který organizoval Socialistický 
svaz mládeže a kterého se zúčastnilo téměř 350 
závodníků.“

Jak patrno z úvodu tohoto článku, ideologie 
se stala hlavním středem zájmu: „Dne 27. 10. 
se sešli na společném stranickém aktivu komu-
nisté z Vimperka a širokého okolí. Vystoupil zde 
předseda kontrolní a revizní komise ÚV KSČ Miloš 
Jakeš, který jasným a otevřeným přístupem uká-
zal na chyby strany v roce 1968, na rozvratnou 
činnost pravicových, protisocialistických a pro-
tisovětských sil a nutnost zásahu spojeneckých 
armád... Po dlouhé době zazněla na závěr aktivu 
znovu internacionála.“

zajímavá je také zpráva o zahraniční návště-
vě: „Ve dnech 26.–27. 10. jsme přivítali v našem 
městě třicetičlennou delegaci sovětských pracu-
jících z Moskvy. Hosté byli přijati v  jednací síni 
MěNV, prohlédli si město, zámek a besedovali se 
zástupci n. p. Šumavan, seznámili se se způso-
bem výroby závodu. Večer byl věnován zahájení 
oslav VŘSR a setkání sovětské delegace s obča-
ny Vimperka. Setkání bylo výrazem hlubokého 
přátelství a bratrství mezi našimi a sovětskými 
občany, bylo prodchnuto duchem vzájemné dů-
věry a lásky.“

Jen na okraj se dovídáme, že „Mykoprodukta 
exportovala 10 vagonů borůvkového kompotu 
a vagon sušených šípků do NSR, vagon sušené 
cibule do Rakouska. Ročně vyrobí 50 vagonů Šu-
mavského bylinného vína. Začal se vyrábět nový 
druh bylinného vína Herbana, s jinou skladbou, 
než má Šumavské.“

a jako hudba z marsu zní noticka na závěr 
všech těch ideologických šarád: „Stranou zá-
jmu vimperské veřejnosti se uskutečnil 10. prosin-
ce večer poezie a hudby, který připravila skupina 
studentů vimperského gymnázia pod vedením 
prof. Horáka. Představila pásmo z veršů americ-
kého básníka Robinsona Jefferse a z hudebních 
nahrávek Ray Charlese.“

závěrem dodejme, že v roce 1970 bylo u nás 
zavedeno rodné číslo a  v  prosinci proběhlo 
v československu sčítání obyvatelstva. vim-
perk měl 5.738 obyvatel – 2.819 mužů a 2.919 
žen.

Ladislav Čepička
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Březen očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve vimperku událo za posledních 30 let

1990
na základě nařízení rady onv byli dne  

14. 3. odvoláni ze svých funkcí ředitelé a zá-
stupci všech základních škol, ředitel zvláštní 
školy, ředitelka lŠu a ředitelka DDm. zároveň 
byl vypsán konkurs na uvedená místa.

listopadové události loňského roku a celý 
následný revoluční proces vynesl na světlo 
dlouho tabuizovanou otázku obyvatelstva 
romského původu. inteligence z  romských 
řad se rozhodla napomoci řešení otázek svého 
etnika založením vlastní politické organizace – 
romskou občanskou iniciativu. Dne 23. 3. byla 
její odbočka založena také ve vimperku.

1991
téměř ve všech restauračních zařízeních 

(a  nejen tam) se začínají objevovat žrouti 
času a peněz – hrací automaty. s legislativou 
ošetřující jejich provoz si však mnozí hostinští 
hlavu příliš nelámou, a tak padají první citelné 
finanční postihy. stejně tak na pováženou je 
pohled na lidi všeho věku a hlavně děti oku-
pující nonstop tyto přístroje na produkci iluzí 
a snů.

stavební podnik nabídnul městu bezplat-
ným převodem objekt v kaplířově ulici, zvaný 
anna. byla zde započata rekonstrukce, další 
prostředky nejsou. město souhlasí. co však 
bude s objektem dále, v tuto chvíli zřejmě ni-
kdo přesně neví.

1992
zastupitelstvo souhlasilo s  poskytnutím 

finanční částky na výrobu pamětní desky za-
kladateli vimperské tiskárny J. steinbrenerovi 
a rozhodlo o umístění desky na jeho rodném 
domě v ulici Partyzánské. rozhodlo též o pře-
jmenování této ulice na steinbrenerovu.

1993
na příjezdové silnici od strakonic vyrostla 

nová čerpací stanice. v  bezprostřední blíz-
kosti vyrůstá architektonicky zajímavá stavba 
budoucího motorestu. Docela interesantní 
komplex budoucích služeb.

redakce časopisu reflex obdržela výhružný 
dopis z vimperka, ve kterém anonymní pisatel 
požaduje omezení provozu stávající benzino-
vé stanice „na Fišerce“ do 22 hodin, jinak tuto 
stanici v  hustě osídlené části města vyhodí 
výbušninou semtex do povětří.

1994
od letošního ročníku rallye Šumava vede 

převážná část rychlostních zkoušek okolím 
vimperka a  klatov. neuvěřitelně početná 
návštěvnost tohoto motoristického podniku 

napovídá o velkém zájmu našich spoluobča-
nů o tento sport. město samotné slibuje, že se 
v rámci svých možností vynasnaží nabídnout 
pořadatelům přesunout ještě větší díl závodu 
do bezprostřední blízkosti vimperka.

1995
mykoprodukta blatná ukončila výrobu ve 

ztrátovém vimperském provozu, který vyráběl 
především kompot, čaje a Šumavské bylinné 
víno. Po léta oblíbený alkoholický nápoj z dva-
advaceti druhů bylin již téměř vymizel z pultů 
prodejen a  dalšího se zákazníci nedočkají. 
o práci přišlo ze dne na den padesát našich 
spoluobčanů. i toto s sebou přinesla nová tržní 
ekonomika.

1997
se vzestupem teplot se objevují ve městě 

další a další výkopy v chodnících a vozovkách. 
občané se již několikátým rokem připojují 
na nové sítě vybudované městem. hlavním 
hitem je plynofikace, na kterou obec v rámci 
programu ozdravění ovzduší občanovi přispě-
je. v neposlední řadě se objekty připojují i na 
nový kanalizační sběrač, odvádějící splašky 
do moderní čističky nad vimperkem. i ryby ve 
volyňce tak začínají mít lepší žití.

1998
okamžitě po skončení topné sezóny bude 

započato s  rekonstrukcí centrální vimperské 
kotelny. bude instalován nový plynový kotel 
a  stávající kotle uhelné budou opatřeny za-
řízeními na tzv. odprášení. Podle odborníků 
budou tyto ekologizační změny opět velkým 
přínosem pro životní prostředí v našem měs-
tě. nic není zadarmo. ukrojí z peněz nás všech 
opět více než deset milionů korun. ale kolik 
stojí zdravý vzduch (a zdraví vůbec), je těžko 
spočítat.

1999
na veřejném zasedání bylo zastupiteli vzato 

na vědomí ukončení akutní lůžkové péče ve 
vimperské nemocnici ke dni 31. března 1999. 
Již proto, že i zástupci vzP prohlásili, že ne-
mají zájem na provozování akutních lůžek ve 
vimperské nemocnici. Jinými slovy řečeno, od 
1. dubna 1999 bude veřejnosti sloužit v nepře-
tržitém provozu pouze ambulance v oborech 
chirurgie, interna a  gynekologie s  denními 
stacionáři, dále pak ambulance pediatrická, 
ortopedická a rehabilitační.

2000
letošního roku obdržela tzv. cenu naděje 

a porozumění dne 25. 3. integrovaná střední 
lesnická škola ve vimperku. tato cena je kaž- 
doročně udílena těm, kteří nejvíce přispívají 
k rozvíjení dobrých česko-německých vztahů.

2001
ve čtvrtek 8. března se uskutečnilo slav-

nostní přivítání příslušníků 2. průzkumné roty 
armády čr, kteří se vrátili z kosova domů. slav-
nostního přivítání se zúčastnil ministr obrany 
vladimír vetchý a náčelník gŠ ačr generálpo-
ručík Jiří Šedivý. téměř 200 profesionálním 
vojákům byly uděleny pamětní medaile. 

2003
největší sportovní událostí v  březnu byla 

tradiční rallye Šumava. trať byla zařazena do 
seriálu mistrovství evropy. v Jihočeském kraji 

čekalo jezdce celkem osm těžkých rychlost-
ních zkoušek na Prachaticku a vimpersku.

2005
nová německá tiskařská firma bude ve vim-

perku tisknout potisky obalů na cD. Již byla 
zahájena renovace starých provozů v bývalé 
knihtiskárně. zpočátku zaměstná firma 30 lidí 
ve směnném provozu.

2006
anketa města na webových stránkách 

o nejkrásnější vlajku má vítěze. zvítězil návrh 
číslo 16 (autor milan mysliveček), bíločervený 
s písmenem v do strany.

2008
vichřice emma řádila i na vimperském hřbi-

tově. vývraty stromů zde způsobily veliké ško-
dy na náhrobcích. radnice se rozhodla pomoci 
postiženým částečnou finanční úhradou.

2009
Po dvouletém vyjednávání podepsali 

představitelé města a tělovýchovy spoluzod-
povědnost za stav sportovního areálu, jeho 
chod a organizaci, jakož i plné využití oddíly, 
školami a sportovní veřejností.

2011
v úterý 8. 3. se měla konat beseda s Jiřím 

slavíčkem, který měl také odhalit pamětní des-
ku Janu lopatkovi. ten studoval vimperskou 
jedenáctiletku. stal se významným autorem, 
podílel se na vydávání exilové literatury a se-
stavy například havlovy Dopisy olze. Pamětní 
desku však musela odhalit ředitelka škola Dag-
mar rückerová, neboť Jiří slavíček několik dnů 
předtím zemřel.

2013
Dramatická situace byla ve vimperku dne 

5. 3. 2013, kdy jednadvacetiletý mladík na-
padl fyzicky ženu v baru a požadoval vydání 
tržby. Žena se ubránila a mladík uprchl. to mu 
však nestačilo. vtrhl do obchodu u benzinové 
pumpy, kde chytil obsluhu za krk a vyžadoval 
stále peníze. když je dostal, odcizil ještě lahev 
s alkoholem a uprchl. to již však měl v patách 
vimperské policisty. zloděj překonal řeku vo-
lyňku, policisté ho stále pronásledovali, až ho 
dopadli. navrhli také jeho vzetí do vazby. čeká 
ho až desetiletý trest vězení.

2014
o měsíc dříve, než se původně plánovalo, 

začala stavba budoucího areálu vodních spor-
tů ve vimperku. stavbu provádí firma aldast. 
začátkem března převzala stanoviště, neboť 
letos jsou vhodné podmínky pro stavební 
činnost. stavba areálu je rozdělena do pěti 
etap. na první etapu získalo město z  roPu 
27.119.398 kč. nejvíce vadilo vimperákům, že 
se zde muselo pokácet mnoho zeleně, ale 
město má za povinnost vysázet náhradní ze-
leň. stavba dalších etap dle plánu je však závis-
lá na dostatku finančních prostředků.

2016
o dvou domech, které jsou ve velmi špat-

ném stavu, a  to dům č. 150 v  Pasovské ulici 
a dům č. 17 ve výškovicích (při silnici strakoni-
ce–vimperk), bylo rozhodnuto zastupiteli na 
březnovém zasedání, že budou demolovány. 
Domy jsou na hlavním tahu směrem do bavor-
ska a dobrou vizitku městu nedělají. 

2017
vimperská masna, která byla v provozu od 

roku 1963, na konci ledna 2017 skončila po 54 
letech svoji výrobu. z původních 250 zaměst-
nanců se ocitlo současných 55 bez práce. 
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Přestavujeme petra Šísla, majitele pohřební služby
tentokrát přinášíme rozhovor s mužem, s nímž už se většina z nás někdy setkala, případ-

ně setká. ačkoliv je jeho profese nenahraditelná, odborná a velice náročná, vzpomínky na 
setkání s ní nepatří mezi ty, ke kterým se rádi vracíme. a i když svou práci vykonává pro-
fesionálně, na špičkové úrovni a je svým zákazníkům velkou oporou, neslýchává od nich 
věty typu: „rádi vašich služeb zase využijeme.“ Představujeme Petra Šísla, majitele Pohřební 
služby vimperk.

Jste už druhou generací ve Vaší rodině, 
která se zabývá pohřebnictvím. S  tímto 
podnikáním začal podle Vašich stránek už 
v roce 1991 Váš otec Bedřich Šísl. Proč se 
rozhodl podnikat zrovna v pohřebnictví?

v roce 1989 byl otec správce hřbitova a spo-
lupracoval s panem Františkem smolou, který 
pracoval v pohřební službě. Pak přišla priva-
tizace a  otec se rozhodl, že bude podnikat. 
a zvolil si vcelku logicky právě obor pohřeb-
nictví, ke kterému měl blízko.

Činnosti pohřební služby jsou poměrně 
dost široké – od převozu nebožtíka až po 
samotný pohřeb. Co všechno mohou pozů-
stalí svěřit do Vašich rukou?

Pozůstalí se na nás mohou obrátit kdyko-
liv, máme nepřetržitou pohotovost. v  první 
řadě se na nás mohou obrátit už tehdy, když 
potřebují převézt zesnulého, a to v rámci celé 

republiky i ze zahraničí. Dále zemřelé obléká-
me, holíme a  upravujeme na pohřeb. nabí-
zíme také široký výběr rakví a obalů na urny 
včetně nápisů. tiskneme smuteční oznámení – 
i  na počkání. Prodáváme hřbitovní doplňky, 
vázy, urny atd.

zajišťujeme samozřejmě i samotné pohřby, 
ať už žehem, do země, s obřadem, bez obřadu 
či v rodinném kruhu. Pozůstalí si mohou vy-
brat, zda chtějí obřad v kostele či v pietní síni, 
zda chtějí pohřeb vypravit z domova. Pomá-
háme jim zajistit kněze či smutečního řečníka, 
květinovou smuteční vazbu dle přání, včetně 
věnců. Jsme schopni zajistit jim hudbu, na 
které se domluvíme, ať už chtějí živou, nebo 
reprodukovanou. k našim službám patří i ko-
pání hrobu, otevření hrobek, uložení uren či 
rozptyl popela. v případě potřeby zajišťujeme 
na pohřeb i autobusovou dopravu. 

Vy sám jste před-
tím, než jste v  roce 
2004 převzal pod-
nik po otci, pracoval 
kde?

Já se v pohřebnictví 
pohybuji celý život – 
už po vyučení jsem 
od roku 1991 pracoval 
jako otcův zaměstna-
nec v pohřební službě. 

Jak se mění poža-
davky a přání pozů-
stalých? lze i  v  po-
hřebnictví vysledo-
vat nějaké trendy?

Přání a  požadavky 
pozůstalých se ne-
ustále mění. napří-
klad můj otec, když 
začínal v  podnikání, 
měl  na výběr ze tří 
druhů rakví. nyní je 
výběr mnohem větší. 
Při občanských po-
hřbech nastala změ-
na ohledně hudby. 
lidé dávají přednost 
reprodukované hud-
bě před živou. Dále 
je například možnost 
popel zesnulého za-
tavit do skla, které je 
vyrobeno z  kvalitní-
ho křišťálu. toto sklo 
se vyrábí v  mnoha 
tvarech a  barvách 
tak, aby co nejvěrněji 
zvěčnilo vzpomínku 
na blízkou osobu.

Je časté, že se rodiny rozhodnou své ze-
mřelé členy pohřbít bez obřadu?

ano, počet těchto pohřbů stoupá. v dnešní 
době si asi 40 % pozůstalých přeje pohřeb bez 
obřadu. 

Je i  ve Vašem oboru potřeba stále se 
vzdělávat, sledovat novinky, absolvovat 
kurzy atd.? 

Jak už jsem uvedl, trendy v pohřbívání se 
mění a požadavky pozůstalých jsou jiné, než 
bývaly dříve. navíc se k pohřbívání váže i roz-
sáhlá legislativa, musíme se vyznat v ekono-
mice našeho podnikání apod. lidé se na nás 
často obracejí s  prosbou o  radu, jak postu-
povat po úmrtí člena rodiny, musíme se tedy 
dobře orientovat. Proto se i  v  našem oboru 
musíme neustále vzdělávat a absolvovat růz-
ná školení. v české republice existuje sdružení 
pohřebnictví v čr se sídlem v ostravě. sdru-
žuje ty, kteří poskytují pohřební, kremační 
a  hřbitovní služby a  příbuzné obory. Posky-
tuje odborné rady a pořádá i různé semináře, 
konference aj.

Musí být pracovník pohřební služby také 
tak trochu zpovědník a psycholog? Před-
pokládám, že jste často jeden z  prvních, 
s kým rodina pozůstalého hovoří.

určitě, pracovník pohřební služby by měl 
být tak trochu psycholog. tato práce vyžaduje 
znalost, určitou empatii a velmi citlivý přístup 
k  pozůstalým. Popravdě – je to práce velice 
náročná, a to jak psychicky, tak i fyzicky.

Na pohřebnictví je navázána spousta 
dalších profesí – kněží či pohřební řeční-
ci, výrobci rakví, floristi… Spolupracujete 
s  vybranými místními podnikateli, nebo 
jsou Vaši dodavatelé i  ze vzdálenějších 
končin?

spolupracujeme výhradně s místními doda-
vateli a podnikateli.

Při Vaší práci přicházíte v podstatě dnes 
a denně do styku se smrtí. Myslíte si, že to 
na Vás má vliv, že jste v něčem jiní, zvláštní, 
třeba i cyničtí? 

Práce v  této oblasti člověka určitě pozna-
mená. setkáváme se téměř neustále s bolestí 
pozůstalých – a tato setkání člověku srovnají 
žebříček hodnot daleko přesněji, než je tomu 
v ruchu civilního života.

Dotýká se Vás ještě smutek pozůstalých, 
nebo už jste po těch letech zvyklí?

s  pozůstalými soucítíme, vnímáme jejich 
zármutek a dokážeme se do jejich situace vcí-
tit. vždyť i my sami jsme byli v situaci, kdy jsme 
vyřizovali pohřeb svých nejbližších. sami jsme 
zažili, jak člověku v takových chvílích je.

Jak po práci relaxujete?
Po práci se většinou věnuji své rodině, rád 

si vyjdu do přírody nebo se pobavit s přáteli.

Je Vaše práce zaměstnání, nebo poslání?
Já vnímám naši práci jako poslání. Pohřbívat 

zemřelé je akt milosrdenství. 
Děkuji za rozhovor. Adéla Jiříková

24  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  roZhovor • 3/2020

Fenka Fly  – 7letá border kolie (foto na úvodní straně), celkově má složeno 9 zkoušek  
z  agility a  sportovní kynologie. Účastnila se závodů v  našem i  okolních okresech, vždy 
s umístěním do třetího místa. momentálně chceme závody omezit a připravit se na mistrov-
ství republiky podle řádu zPu s na podzim na moravě. (zPu s – zde jsou nakombinovány 
pachové práce, poslušnost, agility, záchranařina, obrany.)

Kynologický 
klub Vimperk

Pokud toužíte po příjemném trávení času 
se svým čtyřnohým kamarádem, ze kterého 
si odnesete nejen dobrou náladu, ale i nové 
dovednosti, kynologický klub vimperk má 
„otevřené dveře“ pro každého vždy v nedě-
li od 9:00 do 12:00 hodin na kynologickém 
cvičišti v ulici karolíny světlé, směrem na Pra-
větínské údolí. klub se pod záštitou českého 
kynologického svazu věnuje výcviku i agility, 
účastní se mnoha oblastních i mezinárodních 
výstav a soutěží a některé i sám pořádá. Jak 
jste si již mohli přečíst v minulých číslech vn, 
členové navíc často obsazují medailové pozi-
ce. kdy klub vznikl, zda by měl každý pes projít 
výcvikem i jak náročná je příprava na závody 
se dozvíte z  rozhovoru s předsedkyní klubu 
Jaroslavou lukešovou.

Kdy vznikl ve Vimperku kynologický 
klub a co vedlo k jeho založení?

k znovuobnovení klubu došlo okolo roku 
1995 díky nadšení dnes již bývalých předse-
dů. snažili se vzkřísit několik let uzamčený ne-
funkční areál a nastolit určitou úroveň výcviku, 
která by vedla až k pořádání závodů a zkoušek. 

Jak dlouho se Vy sama věnujete výcviku 
psů? Máte zkušenosti i z jiných klubů?

výcviku psů se věnuji přes dvacet let. v pr-
vopočátcích mých méně či více zdařilých po-
kusů mě provázeli francouzští ovčáci „briardi“, 
kteří se stali mou srdeční záležitostí. zkušenos-
ti jsem se snažila získat hostováním v klubech 
například ve strakonicích. v letních měsících 
šlo především o  výcvikové tábory v  netoli-
cích, čimelicích, ale i  ve  vzdálených besky-
dech v rožnově pod radhoštěm atd. výcvik 
mé poslední fenky border kolie Fly začínal 
v soukromé výcvikové škole ve strakonicích 
se zaměřením na agility. nicméně nejenom 
zkušenosti, vědomosti, ale vše okolo výcviku 
se snažím získávat neustále. ráda se proto 
jako divák účastním mistrovských závodů, 
kde s velkou pokorou a úctou můžu vidět um 
našich nejlepších reprezentantů, kteří se řadí 
ke světové špičce.

Předpokládám, že u Vás, víc než u jiných, 
platí pravidlo „pes je nejlepší přítel člově-
ka“. Je to tak?

Přála bych nejenom nám, ale všem maji-
telům psů, aby toto pravidlo bylo zcela na-
plněno. k tomu vede cesta již od samotného 
rozhodnutí pořídit si štěňátko. každý by si 
měl uvědomit své možnosti, zda je schopen 
svědomitě se psovi věnovat a vychovat z něj 
spolehlivého skvělého parťáka, se kterým 
prožije několik krásných společných let. měl 
by si obstarat co nejvíce informacích kladných 
i těch záporných o zvoleném plemeni. zvážit, 
k  čemu bylo vybrané plemeno vyšlechtěno 
a jaké vlastnosti byly v plemeni po generace 
upevňovány. vzít takzvaně rozum do hrsti 
a položit si základní otázky: zvládnu toto ple-
meno v dospělosti fyzicky? budu mít dostatek 
času na jeho výchovu? za jakým účelem si ho 
pořizuji a co od něj očekávám? Pokud v jed-

né z  odpovědí zapochybujete, přehodnoťte 
prosím své rozhodnutí, protože váš „nejlepší 
přítel“ si zaslouží opravdu to nejlepší!

Klub se věnuje výcviku poslušnosti a do-
vednosti, obranářských prací, stopařských 
prací i agility. Dá se říct, že je některá z dis-
ciplín nejnáročnější a  některá nejoblíbe-
nější?

záleží, z  jakého úhlu pohledu se na to dí-
váme. v  našich očích je nejobtížnější agili-
ty. nejen pro svou fyzickou náročnost, ale 
schopnost se soustředit během překonávání 
překážek a včas vydávat psovi povely, umět 
předvídat reakce psa, zkrátka napojit se na 
stejnou myšlenkovou vlnu. Pro psa nejoblíbe-
nější bývají většinou adrenalinové obrany. sa-
mozřejmě vždy záleží na plemeni. nemůžeme 
očekávat od chrta zadržení figuranta.

Myslíte si, že každý pes by měl projít vý-
cvikem?

za mě jednoznačně ano. nemusí se zrovna 
jednat o sportovní výcvik, mnohdy stačí soci-
alizace a ovladatelnost, se kterou pejsek žijící 
jen na své oplocené zahradě nemůže přijít do 
kontaktu. Právě k  těmto účelům jsou dveře 
cvičiště všem otevřeny. mojí vizí do budouc-
nosti je zprostit poplatků ze psů ty majitele, 
kteří předloží doklad o složení zkoušky základ-
ní ovladatelnosti, jako tomu bylo už v letech 
dávno minulých.

Předpokládám, že výcvik psů má daná 
pravidla. Jsou ale nějaká specifika různých 
ras, ke kterým se musí přihlížet?

Jak jsem zmínila v předešlých otázkách, vše 
záleží na výběru plemene. Jinak lze napláno-
vat výcvik německému ovčákovi a jinak je nut-
no přistupovat například k border kolii. Právě 
toto dnes velice módní a oblíbené plemeno 
vyžaduje speciální přístup pro svůj v genech 
silně zakořeněný pracovní instinkt. Díky její 
vysoké inteligenci, rychlým reakcím a vytrva-
losti potřebuje nejenom dostatek pohybu, ale 
i  zaměstnat mozek, jinak může propadnout 
do neurotického či stereotypního chování. 
neznám žalostnější pohled než vidět zmítající 
se borderku na napnutém vodítku, snažící se 
zastavit cyklistu nebo kolo u auta.

V rámci ukázek výcviku na akcích nabí-
zíte i možnost navléct si figurantský rukáv 
a pocítit, jaké to je, když se do Vás pes za-
kousne. Já bych na to odvahu neměla, není 
to nebezpečné? 

nebezpečné to není, jedná-li se o psa cvi-
čeného kořistnickou metodou, ve které rukáv 
simuluje kořist a  zmíněné zakousnutí je pro 
něj tou nejvyšší odměnou. Dobrovolníci jsou 
v rámci své bezpečnosti proškoleni, a pokud 
informace dodrží, obejde se vše bez karambo-
lu. musím podotknout, že s výchovou se začí-
ná již od štěněte na hadr, střapce, přechází se 
na různé druhy pešků, klínů. samotný rukáv je 
až pomyslnou „třešničkou na dortu“.

Pravidelně se účastníte nejrůznějších 
závodů, některé sami pořádáte. Jak takový 
závod probíhá? Je před závodem potřeba 
speciální příprava?

co se týče našich závodů, jejich samotná 
organizace začíná již s mnohatýdenním před-
stihem. od požadavků o přidělení rozhodčího 
na čks, zabezpečení figuranta, vypracování 
propozic k rozesílání e-mailem na všechny klu-
by v našem kraji, ale hlavně sehnání dostateč-
ného množství sponzorů. Díky nim je možné 
zakoupit hodnotné ceny pro závodníky, jako 
jsou poháry, medaile, krmení pro psy a další. 
nesmíme zapomenout ani na občerstvení pro 
všechny zúčastněné, kteří se rozhodnou tento 
den s námi strávit. speciální příprava pro psa 
se taktéž odehrává již několik měsíců před zá-
vody, a to samotným výcvikem podle zkušeb-
ního řádu, dle kterého bude závod uskuteč-
něn. náš čtyřnohý svěřenec by měl nastoupit 
dostatečně připraven. musí z  něj vyzařovat 
ochota a radost pracovat.

Co musí zájemci udělat, aby se mohli stát 
členem klubu? Jsou součástí přijetí do vý-
cviku nějaké „přijímačky“? 

na naše cvičiště je možné dorazit bez ja-
kékoliv přípravy se štěnětem i dospělým je-
dincem každou neděli od 9:00 hod. Pokud je 
majitel schopen naslouchat a řídit se radami 
výcvikářů, cvičit pozitivním přístupem s ne-
přeberným množstvím odměn, je u nás vždy 
vítán. Děkuji za rozhovor.

Michala Květoňová
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BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ludmila housková
Jan Panoš
blažena konopková
miluše rodová
vlasta černá
František schwamberger
lota čutková
eva levinská
František Janda
Josef tobisch
Josef Pluščenko
květuše Štěpánková
Františka myslíková
věra křížová
Josef bartoš

BlAHOPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v únoru 2020

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

Helena Váchová, matrikářka

Josef slaví svátek
v březnu slaví svůj svátek Josefové. Dnes 

již asi není toto jméno tak časté jako dříve, 
ale stále je těch Josefů, Jožků a Pepíků dost. 
Je to totiž staré a slavné jméno. také v bibli 
se často vyskytuje. můžeme si připomenout 
dva nejslavnější nositele tohoto jména. První 
je starozákonní Josef, syn patriarchy Jakuba, 
zvaný egyptský. Jeho životní příběh je velice 
poutavý a poučný. narodil se jako jedenáctý 
syn a mohli bychom klidně říct, že jako nej-
mladší byl svým otcem celkem slušně roz-
mazlován. také asi trochu donášel na své 
starší bratry, takže se není co divit, že ho moc 
rádi neměli. Jednoho dne se rozhodli, že se ho 
zbaví. Původní návrh byl ho rovnou zabít, pak 
vhodit ho do prázdné studny, ale nakonec jej 
prodali obchodníkům, kteří Josefa vzali jako 
otroka do egypta. tam se Josefův život ocitl 
jako na houpačce. z otroka se stal správcem 
domu bohatého měšťana, poté byl pro křivé 
obvinění zavřen do vězení, z kterého se však 
dostal až k faraonovi. bible k tomu říká: „ale 
hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své 
milosrdenství.“ Josef byl obdarován mimo-
řádnou moudrostí a  schopností vysvětlovat 
prorocké sny. /vyjádření pro schopnost ko-
munikace s bohem./ Díky tomu pomohl k zá-
chraně obyvatel egypta před hladomorem. Do 
egypta přicházeli nakupovat obilí i lidé z okol-
ních zemí. Přišli i Josefovi bratři, ale nepoznali 
ho. on je však poznal velice dobře a také znal 
jejich jazyk, takže rozuměl všemu, o čem spo-
lu hovořili. malou lstí je vyzkoušel, aby zjistil, 
jestli dokážou jednat správně a milosrdně. Pak 
se jim dal poznat. to byl pro bratry šok a čeka-
li oprávněnou pomstu. Josef však na pomstu 

vůbec nemyslel a řekl větu plnou víry a odpuš-
tění: „netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste 
mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal 
bůh pro zachování života.“ Josef i  celá jeho 
rodina se v egyptě usadili. Je to velký příběh 
odpuštění a důvěry, že bůh o nás ví, a kdo na 
něho spoléhá, nemusí ztrácet naději ani v těch 
nejtěžších chvílích života. /celý příběh si mů-
žete přečíst v první knize starého zákona na-
zvané genesis nebo také 1. kniha mojžíšova./

Druhým velkým nositelem jména Josef je 
v bibli snoubenec Ježíšovy matky marie. Píše 
se o něm, že je to muž spravedlivý a zbožný. 
v textech evangelia, kde se o něm píše, není 
zaznamenáno ani jedno jeho slovo. Je snad-
né si představit, že Josef si plánoval prostý 
a klidný život, mít velkou rodinu s více dětmi 
a živit se poctivou prací. měl malou tesařskou 
dílnu a marii měl rád. všechny jeho plány však 
vezmou za své, když marie čeká dítě a Josef 
otcem není. chce ji tedy propustit, zrušit man-
želskou smlouvu. v evangeliu se o tom píše: 
„když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu 
zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj 
se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní 
bylo počato, je z  Ducha svatého. Porodí syna 
a dáš mu jméno Ježíš… když se Josef probudil 
ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospo-
dinův, a přijal svou manželku k sobě.“ Josef je 
muž činu. nemluví, nediskutuje, ale jedná. Jak 
často se chováme jinak. nadělá se mnoho řečí 
o všem možném, ale když je třeba přiložit ruku 
k dílu, zříci se svých plánů a představ a konat, 
nikomu se moc nechce. ať i nás povzbudí pří-
klad Josefa, muže spravedlivého a pracovité-
ho. a všem Josefům vše nejlepší k svátku.

Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku

Senior klub
senior klub vimperk zve všechny své čle-

ny na výroční členskou schůzi, která se bude 
konat ve čtvrtek 26. března v sále městského 
kulturního střediska.

Program: 
13:00 hodin – výběr členských příspěvků na 

rok 2020, prezentace
14:00 hodin – zahájení výroční členské 

schůze
15:00–19:00 hodin – taneční odpoledne, 

k tanci a poslechu zahraje Šísl band.
v průběhu schůze bude podáváno občerst-

vení. Účast členů senior klubu nutná!!!
Jaroslav Pomezný

Dárci krve mohou využít Český červený kříž
oblastní spolek českého červeného kříže 

Prachatice zajišťuje ve spolupráci s transfúz-
ním oddělením nemocnice čb, a. s. svozové 
autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dár-
ce krve z  Prachaticka a  vimperska. svozový 
autobus vyjíždí z vimperka ve dnech 10. 3.,  
30. 6. a 27. 10. vždy v 6:45 z autobusového ná-
draží, zastávka u Penny marketu. Po domluvě 
lze zastavit i na některé ze zastávek na cestě 
z Prachatic přes vlachovo březí a čkyni do 
českých budějovic. Dárcovství krve na 
Prachaticku podporují Jihočeský kraj, 
města Prachatice, netolice, vimperk 
a vlachovo březí.

JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? stačí při-
jet naším svozovým autobusem na transfúzní 
oddělení nemocnice čb a zde podstoupit lé-
kařské vyšetření. na místě vám je také možné 
potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro 
zaměstnavatele, případně vydat potvrzení 
pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší 
informace kontaktujte oblastní spolek ččk 

Pt e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, 
telefonicky na 724 367 840 nebo osobně 

každou středu od 8:00 do 16:00 na adre-
se nemocniční 204, Prachatice (budova 
polikliniky).

Zuzana Pelikánová

vzpomínka
Dne 16. března 2020 to bude jeden rok od úmrtí mé milované man-

želky, paní vlasty bečvaříkové. kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí se 
mnou tichou vzpomínku. 

Manžel a synové Miroslav, František

klub 50+
Pravidelné setkání  klubu 50+ v  knihovně 

se uskutečnilo 13. 2. 2020. Jitka Přibylová pří-
tomné seznámila s akcemi knihovny na měsíc 
březen. na pořadu byla také slavná výročí 
v únoru, knižní novinky, nechyběl ani test na 
procvičení zrakového vnímání a krátká detek-
tivka s otázkou: Šlo-li o vraždu, či ne? 

Jaroslav Pomezný

Krev dárců  
zachraňuje životy Staň se jím i ty
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Krajský přebor v běhu na lyžích
vimperský sportovní areál vodník hostil 

v neděli 26. ledna závod krajského přeboru Ji-
hočeského kraje v běhu na lyžích. Díky aktivitě 
trenéra zbyňka Pavláska z pořádajícího Fischer 
ski klubu Šumava se podařilo připravit lyža-
řům velmi dobré a kvalitní běžecké tratě, za 
které si zasloužil velké poděkování všech star-

tujících. na trať závodu, který se běžel volnou 
technikou s hromadnými starty, se postavilo 
110 lyžařů z oddílů jižních čech, kteří absolvo-
vali tratě od 200 metrů pro nejmenší děti až 
po 9 km pro muže a juniory. v kategorii mužů 
a  juniorů zvítězil tomáš kalivoda před Jaku-
bem Švejdou a  matějem vachutou, všichni 

Fischer ski klub Šumava vimperk. v kategorii 
žen a juniorek, které absolvovaly trať 6 km, se 
z vítězství radovala vimperská odchovankyně 
barbora havlíčková, závodící nyní za Duklu 
liberec, druhá skončila aneta grabmüllerová 
a  třetí Šárka grabmüllerová, obě Fischer ski 
klub Šumava vimperk.

Jaroslav Pomezný

Mistrovství ČR v běhu na lyžích 2020
ve dnech 31. 1. – 2. 2. 2020 se uskuteč-

nilo mčr v  běhu na lyžích v  novém měs-
tě na moravě.  Fischer ski klub Šumava 
vimperk byl na tomto prvním vrcholu se-
zóny zastoupen čtrnácti závodníky, a  to 
zejména v  kategoriích staršího dorostu.  
v pátečním sprintu klasicky postoupilo 9 našich 
sprinterů do čtvrtfinálových rozjížděk, do finá-
le se pak probojovali starší dorostenci našeho 
klubu Šimon Pavlásek a mathias vacek. lépe se 
v něm dařilo Šimonovi, který si dojel pro stříbr-
nou medaili, mathias skončil pátý. v téže kate-
gorii skončil celkově na 12. místě Josef kadlec. 
anežka honsová skončila mezi staršími doros-
tenkami celkově devátá. Finálové zastoupení 
jsme měli i v kategorii mužů díky tomáši ka-
livodovi. ten však po výborném začátku na-
bral ztrátu vinou zlomené hole a skončil šestý.  
v  sobotu byly na programu intervalové zá-

vody volně. Pro mistrovský titul v  kategorii 
staršího dorostu si v dresu průběžného lea-
dera seriálu čP dojel Šimon Pavlásek. sedmé 
místo v této kategorii obsadil mathias vacek. 
ostatním našim závodníkům se tolik neda-
řilo, chtěli se ale zlepšit při nedělních závo-
dech s  hromadnými starty klasicky. většině 
z  nich se to podařilo. v  mladších dorosten-
kách skončila v klasice anežka Pavlásková na  
19. místě, Jarda zahradník byl mezi mladšími 
dorostenci 25. ve starších dorostencích si do-
jel pro mistrovský titul mathias vacek. slabší 
závod si vybral Šimon Pavlásek (8. místo), 
naopak výborně si vedl, těsně za ním, o  rok 
mladší antonín honsa (10. místo), sedmnác-
tý finišoval Jan Řezník, honza sáska dokončil 
závody na 22. a  Jakub sládek na 24. místě.  
ve starších dorostenkách se letos podruhé do 
první desítky probojovala anežka honsová. 

Jakub Švejda získal v juniorské kategorii stří-
bro a  téměř jistou nominaci na březnové 
msJ. velmi pěkně si mezi juniory vedl i v cíli 
devátý matěj vachuta. v  hlavní kategorii 
mužů jezdila dlouhou dobu pospolu pěti-
ce závodníků, ve které pracoval i náš tomáš 
kalivoda. v  závěrečném okruhu již však na 
nejlepší nestačil a zůstalo mu páté místo s mi-
nutovou ztrátou na vítěze miroslava rypla.  
Pro úplnost zmíníme ještě výsledky dalších 
odchovanců našeho klubu, kteří v současné 
době závodí za jiné oddíly. barbora havlíčko-
vá (Duli) si odvezla dva juniorské tituly z dis-
tančních závodů a  bronz ze sprintu, adéla 
nováková (scPl) byla v téže kategorii druhá 
v klasickém sprintu i v nedělní klasice. luděk 
Šeller (scPl) si po klasickém sprintu také užíval 
stříbrnou radost. všem závodníkům gratuluje-
me k předvedeným výkonům a přejeme hod-
ně úspěchů v dalších závodech.

Zbyněk Pavlásek

Jihočeští snowboarďáci na iX. zimní olympiádě mládeže 
opět zacinkali medailemi! 

chlapci a  děvčata ze snowboardového 
klubu sk snowriders vimperk, kteří reprezen-
tovali Jihočeský kraj na zimní olympiádě mlá-
deže v krušných horách, odsud přivezli velmi 
dobré výsledky. 

bojovali ve třech disciplínách – paralelním 
obřím slalomu, snowboardcrossu a  slopes-
tylu. za pěkného počasí na sjezdovkách na 
neklidu a  klínovci získal Jakub krejčí zlatou 
medaili ve snowboardcrossu, Daniela vašico-
vá a vítězslav Dvořák stříbrnou za slopestyle, 
andrea zemanová s terezou hajtolovou bron-
zové medaile ve snowboardcrossu a karolína 
hrůšová bronzovou medaili ve slopestylu 
a také pro naši výpravu získala nejvíce bodů, 
4. místo snowboardcross a 5. místo paralelní 
slalom. Pěkné sedmé místo získal také vojtěch 
kautman ve slopestylu. Do bodovací soutěže 
krajů naši snowboarďáci tak přispěli výrazným 
dílem 146 bodů a pomohli získat výborné sed-
mé místo. 

Pro děvčata a chlapce, kteří navštěvují spor-
tovní třídy se zaměřením na snowboarding na 
základní škole tgm ve vimperku, budou vý-
sledky jejich spolužáků určitě novou motivací 
a zároveň odrazovým můstkem pro jejich další 
sportovní rozvoj. 

Poděkování patří nejenom celému realizač-
nímu týmu, ale také představitelům Jihočeské-
ho kraje, kteří nám vytvořili výborné podmín-
ky pro přípravu a realizaci celé akce a nadále 
podporují náš sport.

Přátelská atmosféra iX. zimní olympiády, 
starostlivost hostitelů z karlovarského kraje, 
navázání nových přátelství a kontaktů, dopro-

vodné programy a pět krásných dnů na božím 
Daru – to už nám nikdo z paměti nevymaže.

Josef Bejček
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Den učitelů
vzdělávání a  školství je poslední dobou 

velmi mediálně omílané téma. Jak by ne, kaž- 
dý z  nás na své školní období vzpomíná, ať 
už v dobrém či ve zlém, každého z nás škola 
nějakým způsobem zformovala a vychovala. 
ruku na srdce, kdo si občas při řešení procent 
nevzpomene na dril trojčlenky, při setkání 

s  cizincem na úmorné večery nad slovíčky 
nebo při psaní žádostí a e-mailů na správné 
oslovení? stejně tak si i po dlouhých letech do-
kážeme vybavit jméno učitele či učitelky, kteří 
nás ovlivnili. názorů na aktuální stav školství 
a učitele je nepřeberné množství, jedno je ale 
jisté – učitelé byli a budou důležitou součás-
tí života nás všech a stále existuje řada těch 
skvělých, kteří berou svou práci jako životní 

poslání. Pojďme si společně při luštění křížov-
ky připomenout významného myslitele, který 
je považován za zakladatele moderní peda-
gogiky a na výročí jehož narození 28. března 
slavíme v čr a na slovensku Den učitelů.

Den učitelů oslavíme i ve Vimperku, a to 
ve středu 25. března od 14:00 v MěKS Vim-
perk.
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Zimní stadion – přehled vybraných akcí v měsíci březnu
Veřejné bruslení
ne  1. 3. 14:15–15:45
ne  8. 3. 14:45–16:15
ne 15. 3. 13:45–15:15
ne  22. 3. 14:45–16:15
ne  29. 3. 14:45–16:15

lední hokej
ne  1. 3.  10:15/12:15 vimperk–strakonice  mŽ/sŽ
so 7. 3.  09:00–17:45 turnaj – jarní pohár  mŽ
ne 8. 3.  12:30  vimperk–motor čb  5. třída
so 21. 3.  11:30  vimperk–Písek  5. třída
so 21. 3.  13:45/15:45 vimperk–motor čb  mŽ/sŽ
ne 22. 3.  11:00, 13:00 vimperk–soběslav, m. čb 3. třída
ne 29. 3.  12:30  vimperk–J. hradec  sŽ

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

BRUSLíME S 211
každou březnovou neděli

mají pojištěnci 
Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra Čr (211) 
veřejné bruslení

zdarma. 
při vstupu je nutné

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

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

PSÍ ÚTUlek Ve VIMPeRkU
tel. 388 402 229, mobil 602 527 070
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

RÁMOVÁNÍ
a ZASKLENÍ

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

zrcadla do rámu 
a jiné

Po – Ne, 
mobil 606 825 009  

(p. Pešl), Stachy

 • 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

• Prodám družstevní byt 1+1 ve vimperku, 
cena 950.000 kč. kontakt mob. 737 218 262. 
rk prosím nevolat.

 

řádková inzerce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. máje 194
tel. 388 411 457, 380 070 060
www.knihovna.vimperk.cz
Výpůjční doba oddělení pro dospělé:
Po, čt 10:00–11:30, 12:30–18:00 hod.
Út , st     10:00–11:30, 12:30–16:00 hod.
Výpůjční doba dětského oddělení:
Po  12:30–17:00 hod.
Út, st 12:30–16:00 hod.
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TESIA Solution s.r.o. (IČ: 05499828) oznamuje, 
že MUDr. Lukáš Kuča 

od 1. 2. 2020 už nepronajímá nebytové prostory 
na adrese 1.máje 116/13, 38501 vimperk 

za účelem provozu vlastní zubní ordinace.

Nova adresa: Zdravotní středisko, číslo prostoru 314 
(Nad Stadiónem 484/23, 38501 Vimperk)

objednávání je možné pouze pro registrované pacienty, telefonicky:
pondělí–pátek od 10:00 do 12:00 hodin

+420 704 915 919
vážení pacienti, z důvodu výrazného překročení kapacity  

registrovaných pacientů v naši ordinaci, 
zastaven příjem nových pacientů.

Děkujeme vám za pochopení.
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Zdravotnické zařízení MUDr. Hana Doležalová, s.r.o                           

                                                                oznamuje: 

Od 1. 1. 2020 jsme převzali ordinaci v Lenoře po MUDr. Editě Sedlecké. 

Obě ordinace ve Vimperku a v Lenoře jsou nyní elektronicky propojeny, lze navštívit obě 
ordinace,  dle vašich potřeb, vhodné telefonické objednání! 

 www.mudrdolezalova-vimperk-lenora.cz      e-mail: ordinace.chmelda@seznam.cz 

Ordinační hodiny Vimperk   telefon: 388/415870, mobil: 722/494801 

Nad Stadionem 484 Krevní náběry Nemocní Jen  na objednání 

Pondělí 6.30 -7.30   7.30 – 12.00 12.00 – 13.30 

Úterý Lenora 14.30 – 16.30 16.30 – 18.00 

Středa 6.30 - 7.30   7.30 – 12.00 12.00  - 13.00 

čtvrtek 6.30 – 7.30   7.30 –  8.30 Lenora 

Pátek 6.30 -  7.30   7.30 – 11.00 11.00 – 12.30 

 

Ordinační hodiny Lenora      telefon: 388/438 855, mobil:722/494801                                     

Lenora 88 Krevní náběry Nemocní Jen  na objednání 

Pondělí Vimperk Vimperk Vimperk 

Úterý 8.00 – 8.30 8.30 – 12.30 12.30 – 13.30 

Středa Vimperk Vimperk Vimperk 

čtvrtek Vimperk 9.30 – 13.00 13.00 – 14.00 

Pátek Vimperk Vimperk Vimperk 

 

Vybavení:   EKG a laboratorní přístroje pro stanovení CRP, Strept test , INR, glykemie 

Zasíláme   e-Recepty.     Provádíme prohlídky:     ZPP, řidičský průkaz, zbrojní průkaz a jiné. 

Nové pacienty přijímáme pouze do naplnění naší kapacity! 
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