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

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

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

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

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

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

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

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám mnoho spokojenosti a štěstí.

Vaše Rada města

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

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

chodby a kabinetu TV.
Zahájení stavebních prací 

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

město Vimperk, v tomto ohledu 
neexistovalo jiné možné řešení 

než zajistit nápravu zjištěných 

celkové ceny díla a prodloužení 
termínu jeho dokončení.

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

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

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

13107

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

platnosti nového jízdního řádu

povídání o historickém jádru města a jeho
nejstarších domech

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

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

Řemeslné trhy oživily letní divadlo.

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

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

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

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

Kanály, projekty a město
V úvodníku Vimperských no-

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

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

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

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

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

Toto považuji za správné sdělit 
pro vyváženost informací. 

Ing. Bohumil Petrášek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hezké dny a dobrou mysl. Držte nám palce.

Pavel Dvořák

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

Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete 

 na webových stránkách města  www.vimperk.cz.

Termín zastupitelstva: 13.11. 2017 v 15.00 hodin.

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

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

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

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

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

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

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

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

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

Pokračování na str. 5

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

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

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

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

Alena Szabová,odbor investic 
a údržby města

Oprava Hřbitovní ulice

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

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

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

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

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

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

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

Rada města Vimperk

V oblasti oprav a údržby s podzimem 
nekončí jen léto

Dokončení ze str. 4

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

foto Petr Marek

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

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

Pokud budete mít o kompostér 
zájem, kontaktujte nás:

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

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

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

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

„Úsporky“ nepatří do koše
Když doslouží klasická wolfra-

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

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

„Při ukládání většího množ-
ství úsporných světelných zdro-

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

Kam s nefunkčními úspor-
nými zářivkami

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

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

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

Marie Hejlková, odbor ŽP

Máte zájem o kompostér?

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

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

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

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

Stezka lesních skřítků omezuje 
s nástupem podzimu provoz

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

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

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

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

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

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

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

Renata Lešková
referent odboru ŠK a CR

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

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

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

samého počátku této soutěže.
Tímto děkujeme všem spolu-

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

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

Lenka Švecová, odbor ŠK a CR
Foto: Zdeněk Přibyl

Šestnáctý ročník festivalu NaturVision 
je minulostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vimperská akademie seniorů zahájila 
devátý rok své činnosti

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

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

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

Příští setkání se uskuteční 
16. listopadu od 10 hodin.

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

Renata Lešková 
odbor ŠK a CR

foto Jaroslav Pulkrábek 

Gymnázium a Střední odborná 

 školy ekonomické Vimperk

ADAPTAČNÍ POBYTY PRO 
ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

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

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

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

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

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

Ing. Dana Frnochová
školní metodička prevence

FOR ARCH PRAHA LETŇANY

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Martin Frnka

PROJEKT EDISON

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

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

Po přivítání ve městě Vimperku 

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

Mgr. Lenka Sobčiaková

24HODINOVÉ VYSÍLÁNÍ 
WEBRÁDIA EPIGON 

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

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

František Martan 
student 4. ročníku ME

Den otevřených dveří 

na G a SOŠe Vimperk

10. 11. 2017
13:00 – 16:30 

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

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

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

Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Lucie Pokorná

PROJEKTOVÝ DEN S DĚTMI 
Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
GRAFENAU

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

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

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

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

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

Mgr. Edita Wölfl ová
Mgr. Ivana Böhmová  

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

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

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

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

Mariam z Gruzie 
Büşra z Turecka
Navid z Iránu 

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

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

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

Dagmar Rückerová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLNÍ 
DUŽINĚ

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

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

Hana Veselá „Barevná“ 
a Karel Nový „Podzimní“

NEJSOU DRACI JAKO DRAVCI
Šumavská příroda zahalená 

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

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

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

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

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

Kateřina Gálová 
Mateřská škola Vimperk, 

Klostermannova 365, okres 
Prachatice

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

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

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

Listopad na nádraží
V letošním roce se Vimperk při-

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

Na pátek 24. listopadu si 
železniční spolek připravil další 

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

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

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

Vladislav Šlégr 
jednatel SPŽS Vimperk

Výtvarník Josef „Fitti“ Jiroušek 
v Happy Coffee

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

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

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

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

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

Nikde na světe nepotkáte tolik

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

Nejsou zvýhodněni vimperští 
autoři?

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

Jak poznám spisovatele své ob-

líbené knížky?
Jednoduše, mají viditelné jme-

novky. Když si necháte podepsat 

ZA NÁMI2 3SAMOSPRÁVA

Pavel Dvořák

Bazén teď a potom

reakce na článek v minulém čísle
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TURISTICKÉ

INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO 

VIMPERK

nám. Svobody 42, 
385 17 Vimperk

Po-pá:   9.00 – 16.00 hod.

Služby:
‒  prodej map, pohlednic, bro-

žur, suvenýrů, upomínkových 
předmětů

‒  internet pro veřejnost – 
v provozní době TIS,

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

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

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

‒  kontakty na ubytování a stra-
vování,

‒ v prodeji kalendář na rok 2018

STEINBRENEROVA 

TISKÁRNA

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Výpůjční doba pro dospělé:

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

Výpůjční doba pro děti a mládež:

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

BOHOSLUŽBY

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

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

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

SBĚRNÝ DVŮR

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

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

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

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU

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

Vzpomínka

Čas plyne, život jde dál, jen velká bolest 

v srdci zůstala nám.

Dne 23. 11. 2017 uplynou 2 smutné roky, 

kdy nás navždy opus l náš milovaný manžel, 

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

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva s celou 

rodinou a všichni  , co ho měli rádi.

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

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

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

Helena Váchová, matrikářka

Občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

ZE ŠKOL

Základní škola

 T. G. Masaryka

Mateřská škola
Klostermannova 365

Zprávičky z lesní 

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

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

Ale knižních festivalů je mno-
ho...

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

A daří se Vimperk takto profi -
lovat?

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

To je asi třeba dát o té akci dost 
vědět?

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

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

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

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

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

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

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

Teď více k programu, na co se 
můžeme těšit?

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

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

redakce
novky. Když si necháte podepsat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Logická hra Steinbrenerova tiskárna brzy přivítá 100. skupinu hráčů!

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

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

M Ú

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

M KS

Vánoční bazárek v knihovně

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

M  stská
knihovna

informuje

e

Výtvarná soutěž

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

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

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

PF 2018

e

e

M Úe

Krásné prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví 

a štěstí v novém roce 2018
přeje svým členům výbor 

MO STP Vimperk

MO STP
Vimperk

informuje

informuje

informuje

Kámen čarodějnic (Lipka) 

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

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

píše Pulkrábek 
kreslí Petrmanová

Dům „Sv. Anna“ – Kaplířova ulice 

č. p. 168

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

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

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

Roman Hajník
Fotografi e: archiv autora

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

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

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

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

TALENT OKRESU

XIX. ČESKO-BAVORSKÉ 
EKOROZHOVORY

VIVAT FAMILIA 
Nný amatérskcv ý orchestr Vivat Familia je složen převážně 

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

účinkují také jejich sourozenci, rodiče a dokonce i prarodiče. 

Většina jeho dětských členů má diplomy ze soutěží v sólové 

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

PhDr. LADISLAV ČEPIČKA:
KAPLÍŘOVÉ ZE SULEVIC

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

Vimperské noviny 11/201714 KULTURNÍ PŘEHLED 

1.11.  MěKS

15:00

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

so

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

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

10:00

so

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

so

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

 

REPORTÁŽ PŘÍMO Z PEKLA
Tradičná čertovská pohádka připravená divadelní souborem 

Bouček ve spolupráci s městským kulturním střediskem

DEN VETERÁNŮ 
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Město Vimperk ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou – jednotou Vimperk, 25. protiletadlovým plukem 

ze Strakonic a 35. pěším plukem Plzeň zvou na vzpomínkovou 

MATURITNÍ PLES 4. A 

GYMNÁZIA VIMPERK

Prezentace replik legionářských železničních vozů z let 

1918–1920, ukázky výzbroje a výstroje československých 

legionářů, otevřen depozitář SPŽS, otevřeno všední dny 

8.00–16.00, víkend 9.00–16.00. vstup zdarma

26.11.

19:00

ne

Zajímavosti z hodin matematiky s českou učitelkou v Africe.

4.11.

13:00

út

5.11.

19:00

st

11.11. u městské 
zvonice

13:00

út

 MěKS

15.11.

19:00

st

 kavárna
Happy 
Hemp

ATELIER SEIDEL 
ČESKÝ KRUMLOV: VLAKEM 
ZE STRAKONIC DO VOLAR

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda

18.11.

20:00

st

 kavárna
Ve skále

CO VŠE SOUVISÍ 

S NAŠÍM ZDRAVÍM

LEGIOVLAK20.11. železniční stanice

9:00

út - ne

24.11.

20:00

pá

 KD Cihelna

25.11.

19:30

so

ŠUMAVA LITERA

Třetí ročník festivalu regionální literatury.

18.11.

13:00

út

 MěKS 
kavárna Happy Hemp

hotel Zlatá Hvězda
II. díl z cyklu vimperské erbovní rody

Vstupné dobrovolné

 kavárna
Ve skále

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

vstup zdarma

železniční stanice

JANA DOLEŽALOVÁ: 
AFRICKÝ ŽIVOT 

 kavárna
Ve skále

legenda:
setkání, pietní akce, společenské akce
akce samosprávy

přednáška, beseda, školení,  

koncerty, hudební vystoupení

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

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

kino, projekce filmů a videí

cestopisné přednášky, akce spojené s
přírodou a její ochranou

divadlo, vystoupení, pohádka

 7-8 léto
2020

Vimperáci si 
pomáhají 

rozhoVor s a. pulkrábkoVou 
a m. poláčkem  
ze skautského oddílu Vimperk

4, 36 25

příjmy  
města

3

Koupaliště
městské koupaliště  je otevřené od pon-
dělí 29. 6. do 31. 8. provozní doba i vstup-
né zůstávají stejné jako minulý rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Instagram města
staňte se fanouškem instagramu města 
Vimperk a pomozte nám budovat profil, 
kterým naše město zviditelníme pro-
střednictvím této sociální sítě. 

Podpořte svého favorita –  
hlasujte pro návrhy  
participativního rozpočtu
až do konce září je možné hlasovat pro 
návrhy podané v letošním ročníku parti-
cipativního rozpočtu. 
www.tvorimevimperk.cz

Nejbližší uzávěrky VN
zářijové číslo: 14. 8.
říjnové číslo: 18. 9.

 

Vimperk

1990–2020
30 let Vimpersk ých noVin

Město Vimperk

vimperk.cz

mestovimperk

W

Prázdniny trochu jinak
Vážení čtenáři Vimperských novin, je začá-

tek července a začíná doba prázdnin a dovole-
ných. bylo zvykem, že v této době mnozí z nás 
již byli u moře, cestovali po zahraničí nebo se 
na cesty chystali. dnes, v souvislosti s virovou 
pandemií, zvažujeme, zda za hranice vůbec 
pojedeme, jaká jsou možná rizika s tím spoje-
ná, a v této souvislosti přemýšlíme, kam se vy-
dáme na dovolenou v tuzemsku. Naše země je 
v porovnání s ostatními státy evropy sice malá, 
ale krásná. bohatá na památky, na krásnou 
přírodu, turistické zajímavosti i  mimořádné 
zážitky. říká se, že vše špatné je také k něče-
mu dobré. je možné, že plánováním dovolené 
po naší zemi odhalíme místa, která bychom ni-
kdy nepoznali. za humny našeho domova jsou 
krásná místa a zákoutí přírody, která jsme léta 
nenavštívili, na hradech a zámcích jsou nové 
expozice a otevřeny nové prostory. i náš zá-
mek v letošním roce nabízí v průběhu prázdnin 
komentované prohlídky. je to jedna z příleži-
tostí, jak zajímavě strávit alespoň prázdninové 
odpoledne a také nakouknout pod pokličku 
probíhající rekonstrukce. ani město Vimperk 
nechce zůstat pozadu. V rámci podpory ces-
tovního ruchu chystáme pro Vás a návštěvníky 
novou cyklobusovou linku, která turisty i cyk-

listy dopraví do horních partií Šumavy a bude 
navazovat na linky zelených autobusů. také 
budou pokračovat komentované prohlídky 
města, jejichž frekvenci jsme rozšířili. léto je 
doba dovolených a  v  každém případě platí, 
že po skončení nouzového stavu je nutno si 
odpočinout a znovu se nadechnout. čas ne-
jistoty a strachu je za námi a je nutné se dívat 
dopředu. pravdou je, že nevíme, co nás čeká, 
ale věříme, že jsme se poučili a že jsme na pří-
padné budoucí komplikace připraveni. pokud 
by se něco takového vrátilo zpět, zvládneme 
to lépe a bez chaosu. 

V posledních letech nás sužovalo teplo a su-
cho. letošní květen byl deštivý, medard plní 
své proroctví, tak si přejme, aby nám přiměře-
ně pršelo, svítilo sluníčko a užili jsme si všech 
darů přírody, které nabízí. přejeme Vám hez-
kou dovolenou a dětem kouzelné prázdniny, 
i když letos delší než obvykle. Vraťte se domů 
odpočatí, zdraví, plní sil, energie a  pohody. 
přejme si, aby první září, kdy se děti vrátí do 
školních lavic, bylo jako každé jiné první září 
a náš život se vrátil k obyčejnému každoden-
nímu běhu jako v letech minulých. 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl,  
Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek
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začátkem června byla dokončena nová komunikace ve slunečné ulici – více 
na str. 3.

pasování prvňáků do zŠ tGm.

i letos se mohou děti těšit na divadelního kašpárka – termíny v kulturním 
programu.

deváťáci ze zŠ smetanova zasadili 1. června strom absolventů. 

setkání dřevosochařů  se letos uskuteční 20. 7. – 26. 7. 2020, park u Volyňky, 
více na str. 6.

probíhající rekonstrukce ulice 1. máje.
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Ulice Podzámčí má nové parkoviště
V roce 2021 by měla být dokončena první 

etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zám-
ku. pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky 
akcí v letním divadle byla v květnu dokončena 
stavební akce v ulici podzámčí. stavbu realizo-
vala společnost Vkb stavby, s. r. o. cena díla je  
3,3 mil. kč. stavba byla zahájena v září 2019. 
mezní termín stavby byl směřován do pláno-
vaného majálesu, ale k  tomu bohužel letos 
kvůli nouzovému stavu nedošlo.

jedná se o vybudování 29 kolmých parko-
vacích stání a 1 podélného parkovacího stání 
pro osobní automobily. součástí jsou i 2 parko-
vací místa pro osoby ztp. V rámci stavby byly 
vybudovány i  2 chodníky. jeden v  blízkosti 
vstupu do areálu, který propojuje blízké par-
kovací místo pro osoby ztp s tímto vstupem, 
a druhý, který spojuje stávající pěší trasy z cen-
tra města zámeckou alejí se zadním vstupem 
do kulturního areálu. součástí stavby je také 
nové oplocení, nové veřejné osvětlení a nové 
schodiště, které navazuje na branku u zadního 
vstupu do areálu. V neposlední řadě proběhla 
výsadba osmi stromů.

V  rámci areálu letního divadla letos do-
šlo také k demolici stávající rozvodné skříně 
a umístění nové na vhodnější místo. součas-

ně byl navýšen příkon z původních 40 ampérů 
na 160 ampérů. mělo by tak být do budoucna 
ošetřeno pořádání kulturních akcí většího roz-
sahu, kdy museli pořadatelé mnohdy používat 
elektrocentrály, nebo v některých případech 
elektřina vypadávala. cena díla je 168.000 kč.

V  letošním roce vznikne ve Vimperku na  
60 parkovacích míst. ke zmíněnému podzám-
čí se počítá v rámci rekonstrukce čelakovské-
ho ulice s 22 parkovacími místy (17 kolmých 
a 5 podélných) a také vzniknou nová parkova-
cí místa ve spodní části právě rekonstruované 
ulice 1. máje.

V projektové přípravě (více jak 100 parko-
vacích míst) je 14 vybraných lokalit na sídlišti 
(nová parkovací místa i zlegalizování stávají-
cího stavu) a hledáme projektanta na lokalitu 
starého sídliště.

V tuto chvíli je podstatné, jaké budou vzhle-
dem k současné ekonomické situaci investič-
ní možnosti města do dalších let. poslanecká 
sněmovna projednala a schválila body, které 
budou mít dopad na krácení rozpočtů obcí 
a krajů.

 Zdeněk Kuncl
místostarosta

Slunečná ulice je dokončena
začátkem června byla dokončena další stav-

ba letošního roku. jedná se o novou komuni-
kaci, která bude sloužit především obyvate-
lům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění 
dvou stavebních pozemků, které byly v minu-
losti prodány městem Vimperk. byla realizo-
vána komunikace se zpevněným povrchem 
z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního 
řadu (60 m) a vodovodního řadu (38 m) včetně 
přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chod-
ník. V  trase chodníku jsou umístěny 4 lam- 

py veřejného osvětlení osazené led svítidly. 
město Vimperk uzavřelo v roce 2017 směn-

né a darovací smlouvy s obyvateli v dané lo-
kalitě, na základě nichž se město stalo vlastní-
kem celé této hlavní přístupové komunikace 
a  mohlo následně nabízet k  prodeji své na-
vazující pozemky na stávající zástavbu v této 
ulici. V následujících letech pak město kupní-
mi smlouvami prodalo 2 pozemky. V  těchto 
smlouvách se město Vimperk zavázalo, že 
dokončí výstavbu základní technické vybave-

nosti ztV slunečná ulice. jednalo se o dlou-
hodobě řešený závazek města, který umožnil 
převod stávajících inženýrských sítí a pozem-
ků v ulici slunečná, budovaných v minulosti 
stavebníky rodinných domů v této lokalitě.

město Vimperk pak v roce 2019 nechalo vy-
pracovat projektovou dokumentaci na uvede-
nou stavbu ztV slunečná, zajistilo v rozpočtu 
finanční prostředky na realizaci, získalo sta-
vební povolení a stavbu vysoutěžilo. dodava-
telem byla stavební firma huko, s. r. o. cena 
díla je 3,5 milionů korun. 

Zdeněk Kuncl
místostarosta

Příjmy města budou výrazně kráceny
asi každý občan našeho města zaznamenal 

v médiích diskuzi, která se týká přerozdělová-
ní peněz z výnosu daní ze státního rozpočtu 
obcím. V posledních letech měly příjmy obcí 
stoupající tendenci, protože ekonomická si-
tuace ve státě i ve světě byla velmi příznivá. 
Firmy, podnikající právnické a  fyzické osoby 
odváděly vyšší daně. rovněž částka, která byla 
přerozdělována obcím, měla stoupající trend. 
bohužel, virové onemocnění a s tím spojená 
opatření se výrazně promítla do ekonomiky 
našeho státu i celého světa. po prvních pro-
hlášeních vlády, že pokles v  příjmech obcí 
z daní pro rok 2020 bude mezi 8–10 %, se toto 
číslo postupně navyšovalo až na 30 %. o kolik 
procent bude pokles příjmů od státu pro naše 
město, zatím nevíme, ale za měsíc květen jsme 
oproti loňskému roku obdrželi o  35 % nižší 
částku. předpokládáme, že skutečnost bude 

mezi 30–35 %. jsme si plně vědomi toho, že 
v důsledku snížení daní je nutné v  letošním 
roce přehodnotit rozpočet a hledat úspory ve 
výši 35 mil. kč. přestože se navyšuje, a to velmi 
výrazně, zadlužení státu na 500 miliard korun, 
pro obce to v podstatě nic neznamená. část-
ka, která bude obcím na podporu mimořád-
ně poskytnuta ve výši 1.200 kč na obyvatele, 
znamená pro nás příjem 8,8 mil. kč. Na druhé 
straně bude město podle predikce vlády krá-
ceno o  35 mil. kč. proklamovaná prohlášení 
o podpoře obcí formou dotací nemají konkrét-
ní podobu. zatím se mluví o podpoře obcí do 
3.000 obyvatel, což pro město Vimperk nepři-
padá v úvahu. 

z  principu předběžné opatrnosti a  s  péčí 
řádného hospodáře jsme byli nuceni zastavit 
investiční akce, které byly již vysoutěženy, ale 
doposud nebyly zahájeny. budeme jednat se 

zhotoviteli staveb v rámci stanovených podmí-
nek ve smlouvách o odsunu termínu pro jejich 
zahájení. V průběhu léta si budeme podle pří-
jmu daní zpřesňovat výši jejich poklesu, tj. výši 
příjmu od státu. čeká nás velmi náročná doba 
výrazných úspor, a to nejen pro tento rok, ale 
i roky příští. proto jsme již v letošním roce našli 
úspory v rozpočtu ve výši 18 mil. kč. tato úspo-
ra však neodpovídá očekávanému poklesu 
příjmů. lze předpokládat, že v nejbližší době 
budeme muset hledat další úspory a připra-
vovat rozpočet pro rok 2021 i 2022 s největší 
opatrností. Nelze však zastavit veškeré investi-
ce a opravy ve městě. jistě přijdou strategická 
rozhodnutí související s výdaji města. budou 
to rozhodnutí, která se budou týkat investic či 
nákupu pozemků pro budoucí rozvoj města. 
Vždy tomu tak bylo a bude. chceme na to být 
připraveni. hospodaření města v tomto roce 
i letech příštích je pro nás prioritou číslo jedna.

Jaroslava Martanová
starostka 
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Vimperáci si pomáhají
koncem minulého roku se objevily první 

zmínky o neznámém viru šířícím se do evropy 
z  jihovýchodní asie. Nevzrušujíce se těmito 
zprávami jsme přivítali nový rok, přáli si tra-
diční štěstí, zdraví a spokojenost. co všechno 
je obsáhlé v těchto třech slovech jsme si začali 
uvědomovat o měsíc později, kdy nemoc již 
naplno propukla ve středomoří a my začali po-
ciťovat důsledky síly, kterou nemůžeme zasta-
vit. můžeme ale společnými silami zmírnit její 
intenzitu, regulovat ji a pomáhat si mezi sebou 
tak, jak dokážeme nejlépe. Ve chvíli, kdy byly 
v březnu ze dne na den uzavřeny školy, bylo 
zakázáno se sdružovat, navštěvovat kostely, 
restaurace či kina, mnozí z nás propadali ske-
psi, smutku, beznaději a samotě. 

samovolně, bez jakýchkoliv výzev či žádostí 
se v tomto čase začala formovat facebooková 
skupina Vimperáci si pomáhají, která organi-
zovala pomoc spoluobčanům především šitím 
roušek. Vy, Vimperáci, jste pomáhali, kde se 
dalo. Nezištnou pomocí sousedům, balením 
pečiva v  supermarketech, roznosem letáků, 

nákupy seniorům, podporou vimperské ne-
mocnice či domova pro seniory v pravětíně. ať 
o vás bylo slyšet či nikoliv, všichni si zasloužíte 
poděkovat.

pro nás všechny, kteří jakkoliv v době koro-
naviru pomáhali, se rozhodlo město Vimperk 
v organizaci městského kulturního střediska 
a spolku missioN uspořádat letní happening 
Vimperáci si pomáhají.

do přípravy a realizace vlastního programu 
se ochotně a aktivně zapojila celá řada vim-
perských spolků a podnikatelských subjektů, 
kteří přišli s celou řadou nápadů, čím obohatit 
odpoledne.

a co nás vlastně čeká? jak sám název akce 
naznačuje – Vimperáci si pomáhají – chceme 
si nejen tento den pomáhat. proto v rámci akce 
budete moci přispět do sbírky organizované 
Šumavou na nohou. její výtěžek půjde na po-
moc dvouletému matyáškovi z Vimperka, kte-
rý má dětskou mozkovou obrnu. také budete 
moci přispět na obnovu kapličky na brantlově 
dvoře.

ale zpět k vlastnímu programu. brány let-
ního kina se otevřou 22. srpna ve dvě hodiny. 
od 14:00 do 18:00 budou připraveny drobné 
soutěže a tvořivé dílny pro děti všech věků, od 
15:00 je připravena pohádka z tvorby divadla 
studna – o Všudybylovi a od 16:15 se nám na 
pódiu postupně prostřídají kapely G-rock, 
Veronika spiegelová & Naboso, lucky brew, 
Narttu a na závěr vystoupí aNNa k. V průběhu 
odpoledne si budete moci zahrát celou řadu 
deskových her a  také potrápit své mozkové 
závity při Vimperském kvízování.

je libo něco sladkého? ale jistě! je připra-
vena soutěž o vimperskou buchtu, kterou vy-
hodnotí účastníci akce, kteří dle svého uvážení 
dají hlas té nejlahodnější. ani na občerstvení 
v pevném či kapalném skupenství jsme neza-
pomněli. o to se postarají jak jinak než vim-
perští občerstvovatelé.

ještě toho není dost? tak vás pozveme na 
výstavu grafika tomáše břínka prezentujícího 
se pod pseudonymem tmbk, který vytvořil 
soubor grafických koláží k tématu covid-19.

tak 22. 8. na viděnou!

Renata Lešková, Tomáš Jiřička

Poděkování  
manželům Weingartovým za lékařské služby

tak už to v životě bývá, lidé přicházejí a od-
cházejí. paní mudr.  miloslava Weingartová 
a pan mudr. milan Weingart oznámili, že ke 
konci září tohoto roku ukončí poskytování 
zdravotních služeb ve svých ordinacích. paní 
doktorka Weingartová vykonávala dětskou 
lékařskou praxi v našem městě od roku 1982. 
jistě to byla dlouhá řada dětí, o které se starala, 
společně s rodiči řešila jejich pravidelnou péči 
i nemoci. mnohé z těchto dětí přišly do její or-
dinace po čase opět, tentokráte ale v roli rodi-
čů. společně s panem doktorem Weingartem, 

který byl ženským lékařem v našem městě již 
od roku 1977, poskytovali velmi dobrou péči 
pro své klienty a pacienty. ale vše má svůj čas. 

Vážení manželé Weingartovi, jménem měs-
ta a jeho občanů Vám přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a dlouhá léta užívání si zaslou-
ženého odpočinku. děkujeme za Vaši dlou-
holetou, obětavou lékařskou práci pro občany 
našeho města a okolí. 

Jaroslava Martanová
starostka

Upozornění  
ohledně neplatných 
občanských průkazů

upozorňujeme občany, kterým v době nou-
zového stavu skončila platnost občanského 
průkazu, že si již mohou podat žádost o vydání 
nového dokladu. odbor vnitřních věcí – občan-
ské průkazy, cestovní doklady již funguje bez 
omezení. Úřední hodiny pro veřejnost jsou:    
pondělí 7:30–11:30 hod. a  12:30–17:00 hod.  
středa 7:30–11:30 hod. a  12:30–17:00 hod. 
pátek 7:30–11:30 hod. Jana Schererová

odbor vnitřních věcí

Instagram města Vimperk
#mestovimperk #vimperk
#sumava #böhmerwald #winterberg
jako jeden z  dílčích projektů marketin-

gu cestovního ruchu mělo město Vimperk 
dlouhodobě zájem zřídit vedle fungujícího 
facebookového profilu i profil na instagramu. 

Vypadalo to jako oříšek prokousat se poj-
my jako story, hashtag nebo followers, ale 

díky Štěpánu a  Šimonu blaschkovým se to 
povedlo. 

společně budeme budovat fanouškov-
skou základnu, shánět kvalitní fotografie, 
zapojovat lokální fotografy či vytvářet pravi-
delná historická okénka o lidech z Vimperka 
a jeho okolí. 

staňte se fanouškem instagramu města 

Vimperk a  pomozte 
nám budovat profil, 
kterým naše město zvi-
ditelníme prostřednic-
tvím této sociální sítě. 

Renata Lešková
 odbor ŚK

oznámení  o ukončení lékařských praxí
mudr. milan Weingart a mudr. milosla-

va Weingartová, dětská a ženská ordina-
ce medi duo s. r. o. si dovolují oznámit 
pacientům a pacientkám, že ukončí své 
lékařské praxe. důvodem je odchod do 
důchodu. omlouváme se. ani po dlouhé 

a  usilovné snaze se nepodařilo zajistit 
nástupce a naše ordinace předat k další 
péči. proto ukončujeme naše praxe bez 
nástupce, poslední ordinace proběhnou 
30. 9. 2020. po tomto datu bude společ-
nost v likvidaci, tedy již nebude poskyto-

vat zdravotnické služby. prosíme pacien-
ty, aby se přeregistrovali k jiným lékařům 
dle vlastní volby. děkujeme za pochopení 
a za důvěru, kterou jste nám po léta pro-
jevovali.

MUDr. Weingart
MUDr. Weingartová                          
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o přípravě strategie rozvoje našeho města s kristýnou Samkovou
Paní Samková, jak ovlivnila opatření 

spojená s pandemií covid-19 práce na pří-
pravě nového strategického plánu Vimper-
ka?

jsem ráda, že nám aktuální situace ohled-
ně pandemie covid-19 opět umožňuje obnovit 
aktivity spojené s tvorbou nového strategické-
ho plánu pro město Vimperk a jeho osady. od 
konce května se tak znovu scházíme a navazu-
jeme na práci, kterou jsme během jarních mě-
síců museli bohužel přerušit. tehdy bylo pro 
nás pro všechny prioritou řešit bezprostřední 
dopady pandemie a krizového stavu. 

Bude situace kolem covid-19 nějak re-
flektována ve strategii města?

ano, chceme si znovu ověřit, zejména mezi 
místními podnikateli, jestli informace, které 
doposud sdělili o  svých záměrech, náboru 
nových pracovníků a  které tudíž mají vliv 
například na poptávku po nových bytech ve 
městě, stále platí. rovněž chceme zjistit, jaký 
má pandemie vliv na subjekty cestovního ru-
chu ve městě. 

V jaké fázi je tedy aktuálně proces tvor-
by strategického plánu města?

V  únoru jsme dokončili analytickou část 
strategického plánu a nyní už začínáme pra-
covat na návrhu budoucího stavu města. 
V analýze jsme komplexně vyhodnotili situaci 
Vimperka a  definovali rozvojové problémy 
a jejich příčiny. kvalita analýzy je pro další kro-
ky přípravy strategie stěžejní, proto jsme do 
její tvorby zapojili všechny klíčové pracovníky 
radnice a příspěvkových organizací města, ale 
i specialisty z různých oborů jako je urbanis-
mus, sociální péče a vzdělávání nebo cestovní 
ruch. celý proces tvorby strategického plánu 
probíhá pod metodickým vedením externích 
odborníků ze společnosti oNplan lab, s. r. o.

Jaké změny přinese strategický plán 
Vimperku?

těch impulsů pro změnu bude celá řada. 
Velký potenciál vidíme například v rozvoji ces-
tovního ruchu, který by se měl stát nástrojem 
revitalizace historického centra města. tedy 
více ubytovaných, lepší služby, větší příjmy pro 
majitele nemovitostí tak, aby mohli investovat 
do oprav historických budov. potřebujeme za-
plnit prázdné provozovny v parterech budov. 
chceme investovat do městského marketingu, 
posilovat značku Vimperk tak, abychom jako 
brána Šumavy byli lépe vidět a aby se zde vy-
platilo provozovat kvalitní ubytování a další 
služby, které vyžadují vyšší potenciál kupní 
síly, než který může naše město v  současné 
době poskytnout. tím by mělo dojít ke zvýšení 
kvality života a tvorbě nových pracovních míst 
pro místní obyvatele. 

Co předcházelo tomu, než se samotný 
strategický plán začal vytvářet? Co všech-
no bylo potřeba zjistit?

V úplném začátku jsme věnovali hodně času 
získání všech dostupných dat a  poznávání 
všech stránek našeho města. pravidelně jsme 
se setkávali s pracovní skupinou, složenou ze 
zástupců vedení města, zaměstnanců úřadu 
a  zástupců příspěvkových organizací města 
a kraje, která nám pomáhala data shromáždit 
a případně je také doplnit nebo aktualizovat, 
pokud to bylo možné.

V listopadu minulého roku jsme uspořádali 
setkání obyvatel města a  osad nad mapou, 
v únoru 2020 pak setkání konzultační skupi-
ny k pracovní verzi analytické části. koncem 
loňského roku proběhlo rovněž dotazníkové 
šetření, abychom zjistili, jak občané hodnotí 
současný stav města, jaká témata jsou pro ně 
důležitá, a co je naopak nechává chladnými. 
tyto informace totiž z grafů ani tabulek nevy-
čteme. 

A kdy bude strategický plán hotov?
během prázdnin budeme muset dohnat 

zpoždění způsobené pandemií covid-19, bu-
deme intenzivně pracovat na definici cílů 
a opatření. ty představíme veřejnosti na konci 
října. během podzimu tak budou mít všichni 
možnost nám strategické směřování města 
okomentovat. 

Kristýna Samková a Petr Návrat  

Schůzka s podnikateli
město Vimperk podporuje cestovní ruch 

a  připravuje v  tomto odvětví nové projek-
ty, které k  nám přitáhnou více návštěvníků. 
V pondělí 8. 6. 2020 se na radnici sešli zástupci 
města a místní podnikatelé. Na schůzce jsme 
představili nový projekt – město Vimperk 
zaplatí cyklobusy, které začnou jezdit v letní 
sezóně dvakrát denně z Vimperka na kvildu 
a zpět. z několika oslovených dopravců jsme 
nakonec zvolili místní firmu Švarctrans, jejíž 
cyklobusy budou dopravní spojení zajišťo-

vat. také jsme nabídli vimperským provozo-
vatelům ubytovacích a  stravovacích služeb 
reklamu zdarma v připravovaném letáku pro 
turisty. paní lucie budirská nás zasvětila do 
průběhu pokračující rekonstrukce vimper-
ského zámku. plánované a dlouho očekávané 
znovuotevření jedinečného šumavského zám-
ku se očekává 1. 5. 2021 a přiláká do Vimperka 
mnoho návštěvníků. dále jsme na společném 
setkání představili naše produkty cestovního 
ruchu a další plány do budoucna.

Simona Čejková
vedoucí IC

Kristýna Samková pracuje na pozici 
vedoucí odboru rozvoje na Městském 
úřadu ve Vimperku od března 2018, 
kdy byl odbor založen. Tento odbor za-
jišťuje zejména správu agendy dotací 
pro město. Za dobu fungování odboru 
se podařilo získat dotace např. na re-
konstrukci I. etapy ul. 1. máje, demoli-
ci objektu v Pasovské ul. č. p. 150 a na 
spolufinancování projektu Asistent pre-
vence kriminality. Od podzimu loňské-
ho roku je též koordinátorkou procesu 
tvorby nového strategického plánu pro 
Vimperk a  jeho osady na období let 
2021–2029.

Hlasování o návrzích odstartováno
V letošním ročníku participativního rozpoč-

tu bylo podáno 5 různých návrhů na zlepšení 
našeho města. V průběhu měsíce června jsme 
všechny návrhy diskutovali a detailně se zao-
bírali jejich realizovatelností z pohledu města. 

do uzávěrky letního dvojčísla Vimperských 
novin nebylo rozhodnuto, kolik projektů do 
veřejného hlasování postoupí, ale ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, máme již jasno a široká 

veřejnost může až do konce září prostřednic-
tvím mobilního rozhlasu na www.tvorime-
vimperk.cz hlasovat pro projekty, které mají 
šanci zlepšit vzhled našeho města a jeho okolí. 
Využijte svých dvou kladných a jednoho zá-
porného hlasu a zabojujte pro projekt, který 
si podle Vás zasluhuje být realizován. 

Renata Lešková
odbor ŠK

5  



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

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
revize a  kontrola kotle jsou pojmy, které 

jsou často zaměňovány. přitom mají odlišný 
cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty 
a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. 
pokud si objednáte revizi kotle a  provede ji 
revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou 
povinnost pravidelné kontroly kotle a  hrozí 
vám pokuta až do výše 20 tisíc korun. 

Kontroly kotlů 
každý provozovatel kotle na pevná pali-

va má zákonnou povinnost nechat každé tři 
roky zkontrolovat jeho technický stav. jelikož 
se tato povinnost týká všech zdrojů spalují-
cích pevná paliva s  celkovým příkonem 10 
kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu 
ústředního vytápění, vztahuje se tato povin-
nost i na některá krbová kamna a krby s tep-
lovodní vložkou. 

cílem pravidelných kontrol kotlů je mini-
malizace dopadu jejich provozu na životní 
prostředí. kontroly kotlů primárně nesouvisí 
s  bezpečností jejich provozu. jedná se o  vi-
zuální kontrolu, nikoliv o měření. zkoumá se 
celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, re-
gulace a havarijní termostat, podávací zařízení 
a sklad paliva i co a jak se v kotli spaluje. kon-
troloři jsou povinni poskytnout poradenství 
a  doporučit postupy k  vylepšení stávajícího 
stavu. Výstupem z kontroly je doklad o prove-
dení kontroly (doklad o kontrole technického 

stavu a  provozu spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva), který může obsaho-
vat doporučení týkající se bezpečnosti provo-
zu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz 
kontrolovaného zařízení. tento doklad je nut-
né uschovat a na požádání předložit obecní-
mu úřadu s rozšířenou působností. 

kontroly kotlů mohou podle  zákona 
o  ochraně ovzduší  provádět pouze fyzické 
osoby proškolené výrobcem daného kotle, 
který jim udělil oprávnění k  jeho instalaci, 
provozu a údržbě. zákon tyto osoby označuje 
jako odborně způsobilé osoby (ozo). V led-
nu 2020 byla spuštěna on-line databáze ozo 
na adrese https://ipo.mzp.cz/. po zadání ad-
resy provozovatele dle občanského průkazu, 
okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme ozo 
vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kot-
le lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší 
dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí 
i cena. Finanční limit pro částku za provedení 
kontroly je stanoven vyhláškou ministerstva 
životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez 
regulační jednotky 1.585 kč a u zdrojů s regu-
lační jednotkou 1.848 kč bez dph. 

Revize kotlů 
revize kotlů nemají nic společného se zá-

konnými pravidelnými kontrolami podle zá-
kona o ochraně ovzduší a běžných kotlů v do-
mácnostech se netýkají. 

revize kotlů smí provádět pouze odborně 
způsobilá osoba, která k této činnosti získala 
osvědčení u technické inspekce české republi-
ky (tičr). takové osoby vlastní „kulaté“ razítko 
s označením „revizní technik kotlů“. toto ra-
zítko je automaticky neopravňuje k provádění 
pravidelných povinných kontrol kotlů. 

revize kotlů spočívají především v tlakové 
zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že re-
vizní technik zjistí závažné nedostatky z po-
hledu bezpečnosti provozu, je oprávněn pou-
žívání tohoto zařízení do odstranění zjištěných 
nedostatků zakázat. 

Bezplatně vám poradí v Energy Centre 
České Budějovice 

pokud máte k  této problematice dotazy, 
nebo pokud plánujete výměnu tepelného 
zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zva-
žujete možnost získání dotací a  využití ob-
novitelných zdrojů energie, bezplatně a  ko-
merčně nezávisle vám poradí v poradenském 
středisku energy centre české budějovice. Na 
osobní konzultaci se můžete objednat na tel. 
č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplat-
né lince 800 38 38 38. odkaz na vkládání pí-
semných dotazů naleznete na www.eccb.cz. 
aktivity energy centre české budějovice jsou 
financované z rozpočtu jihočeského kraje.

Energy centre České Budějovice 

Letošní setkání dřevosochařů se vrací zpět na začátek
ani v  letošním roce nebudou Vimperáci 

ochuzeni o  atmosféru let minulých, kdy se 
městem ozývaly zvuky motorových pil. le-
tošní setkání dřevosochařů je z velké části po-
staveno na echo řezbářských kurzech radka 
smejkala, které se budou konat během celého 
řezbářského týdne. pod vedením zkušeného 
lektora bude možné si vyrobit sochu orla či 

divokého prasete. Na vlastním setkání dřevo-
sochařů, podpořeném jihočeským krajem, bu-
dou tradičně přítomny šikovné ruce osvědče-
ných mistrů sochařského řemesla. Vzniknout 
by měla zvířata a zvířátka do připravovaného 
vimperského betlému, který bude město Vim-
perk využívat v adventním čase.

Na řezbářské kurzy radka smejkala je mož-

né se přihlásit na níže uvedeném kontaktu.
http://www.smejkalradek.cz/echo-rezbars-

ke-kurzy-vypsane-na-rok-2020

tato akce byla podpořena z rozpočtu jiho-
českého kraje. 

Renata Lešková
odbor ŠK

Nové cyklobusy přilákají více turistů
město Vimperk ve spolupráci s  firmou 

ŠVarctraNs, s. r. o. zřizuje cyklobusy na 
trase Vimperk–zdíkov–stachy–zadov–churá-
ňov–kvilda–borová lada a zpět. Nový jízdní 
řád je platný od 1. 7. 2020. Na linky autobusů 
společnosti ŠVarctraNs navazují zelené au-
tobusy společnosti arriva střední čechy. do 
10. 7. 2020 bude jezdit cyklobus jen na kvildu, 
až od 11. 7. 2020 bude zajíždět na borová lada, 

a to z důvodu uzavření komunikace mezi kvil-
dou a borovými lady.

cyklobusy mají zastávky i v centru našeho 
města, umožní turistům pohodlně se dopravit 
se svými koly na známé šumavské cyklotrasy 
a stejně tak se mohou turisté ubytovaní v oko-
lí kvildy dostat do Vimperka. předpokládáme 
zvýšený počet návštěvníků našeho města 
a chceme udělat všechno pro to, aby si lidé 

mohli v klidu vychutnat pobyt v našem městě, 
projít si centrum města a památky, posedět si 
na venkovní zahrádce u některé z našich re-
staurací s lahodným mokem v ruce a dopravit 
se všude bez nutnosti použít své auto a řešit 
parkování. je to další krok pro rozvoj turistic-
kého ruchu v našem městě. turismus přinese 
užitek a  zisky nejen místním podnikatelům 
v oblasti ubytování a stravování, ale nám všem. 

Simona Čejková
vedoucí IC

Upozornění pro nájemce a pachtýře městských pozemků
odbor hospodářský a bytový upozorňuje 

nájemce a pachtýře městských pozemků na 
nutnost dodržování podmínek vyplývajících 
z  uzavřených smluv. V  souladu s  uzavřenou 
smlouvou by pozemky měly být užívány ná-
jemcem či pachtýřem, nikoliv jinou osobou. 
město Vimperk upozorňuje, že od 1. 1. 2021 
již nebude přistupovat k prostému přepisu ná-

jemce nebo pachtýře, ale bude pozemky nabí-
zet formou zveřejnění na úřední desce s tím, že 
pozemek bude pronajat, propachtován tomu, 
kdo podá pro město nejlepší nabídku. Vyzý-
váme tedy všechny nájemce městských po-
zemků, kteří pozemky v minulosti přenechali 
do užívání někomu jinému a sami pronajatý 
pozemek neužívají, aby si do konce roku 2020 

na odboru hospodářském a  bytovém měÚ 
Vimperk podali žádost o  změnu nájemní či 
pachtovní smlouvy. 

toto se samozřejmě netýká rodinných pří-
slušníků nájemců a jejich osob blízkých.   

odbor hospodářský a bytový
MěÚ Vimperk
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Vimperk, aut. nádraží 8:00 16:10
Vimperk, sídliště 8:03 16:08
Vimperk, pizzerie Marco 8:08 16:15
Vimperk, nemocnice 8:11 16:18
Vimperk,, Sloup 8:27 16:32
Zdíkov, aut.nádr. 8:30 16:35
Zdíkov, Zdíkovec 8:32 16:37
Stachy, aut.nádr. 8:35 16:40
Stachy, Michalov 8:38 16:43
Stachy, Kůsov 8:41 16:46
Stachy, Zadov, Pod Javorem 8:44 16:49
Stachy, Zadov horská služba 8:45 16:50
Stachy, Zadov Churáňov hotel 8:47 16:52
Stachy, Zadov Churáňov stad. 8:49 16:54
Stachy,Zadov, rozhledna 8:51 16:56
Nové Hutě, Pláně 8:53 16:58
Kvilda, Horská Kvilda rozc. 9:00 17:05
Kvilda 9:03 17:08
Kvilda, Františkov 9:07 17:12
Borová Lada,, Sviná Lada 9:11 17:16
Borová Lada 9:13 17:18
Borová Lada,, Sviná Lada 9:15 17:20
Kvilda, Františkov 9:19 17:24
Kvilda                               příj. 9:24 17:28

ARRIVA ZELENÉ BUSY

1) v 9:45 odjezd z Kvildy do Ž. Rudy 
(11:01)                                                    

2) v 9:23 odjezd z Kvildy na Bučinu 
(9:33)

1) v 17:23 odjezd na H. Kvildu (17:34)                                       
2) v 17:58 odjezd na Bučinu (18:08)
3) v 18:25 odjezd na Ž. Rudu (19:41)

ARRIVA ZELENÉ BUSY 1) odjezd v 7:57 ze Ž. Rudy (Kvilda 
                                                      

1) odjezd v 16:30 z Bučiny (Kvilda 16:40)                                                  
        Kvilda                            odj. 9:50 17:30

Kvilda, Horská Kvilda rozc. 9:53 17:33
Nové Hutě, Pláně 10:00 17:40
Stachy,Zadov, rozhledna 10:02 17:42
Stachy, Zadov Churáňov stad. 10:04 17:44
Stachy, Zadov Churáňov hotel 10:06 17:50
Stachy, Zadov horská služba 10:08 17:52
Stachy, Zadov, Pod Javorem 10:09 17:53
Stachy, Kůsov 10:13 17:56
Stachy, Michalov 10:16 18:00
Stachy, aut.nádr. 10:19 18:03
Zdíkov, Zdíkovec 10:22 18:06
Zdíkov, aut.nádr. 10:24 18:08
Vimperk,, Sloup 10:28 18:13
Vimperk, nemocnice 10:32 18:15
Vimperk, pizzerie Marco 10:34 17:17
Vimperk, sídliště 10:39 18:22
Vimperk, aut. nádraží 10:42 18:23

Pokud pojede skupina více než 5 lidí, je nutné informovat dispečink 605 200 002.
Cestující si kola nakládají a vykládají sami, a tím pádem si za ně i zodpovídají.

Řidič bude při nakládce dohlížet na správné upevnění kol.

Do 10. 7. 2020 bude jezdit cyklobus jen na Kvildu, až od 11. 7. 2020 bude zajíždět na Borová Lada, z důvodu uzavření komunikace mezi Kvildou a Borovými Lady.

Jízdní řád cyklobusu platný od 1. 7. 2020, provozovatel: ŠVARCTRANS, s. r. o.
Pondělí–pátek

Vimperk–Zdíkov–Stachy–Zadov–Churáňov–Kvilda–Borová Lada

Na linky autobusů společnosti Švarctrans navazují Zelené autobusy společnosti Arriva Střední Čechy. Autobusy odjíždí z Kvildy v 9:23 a 17:58 na Bučinu, v 9:45 a 18:25 na Železnou Rudu (Modravu,Srní) a v 17:23 na Horskou Kvildu.

Pondělí–pátek
Borová Lada–Kvilda–Churáňov–Zadov–Stachy–Zdíkov–Vimperk

Linky autobusů společnosti Švarctrans navazují na Zelené autobusy společnosti Arriva Střední Čechy. Ze Železné Rudy autobusy odjíždí na Kvildu v 7:57 (příjezd 9:20) a 15:57 (příjezd 17:20), z Bučiny na Kvildu v 9:35 (příjezd 9:45) a 16:30 (příjezd 16:40).
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Zprávy z Rady 

Rada města 18. 5. 2020
•	 dává souhlas městskému kulturnímu stře-
disku Vimperk k  použití fondu investic ve 
výši 406.380,19 kč a rezervního fondu ve výši 
192.014,33 kč.
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo, jejímž předmětem je zakázka na sta-
vební práce „revitalizace areálu hřbitova ve 
Vimperku, oprava hřbitovní zdi – stavební 
práce“ mezi městem Vimperk a  společností 
Gsi iNVest.
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 8. 4. 2020, jejímž předmětem je 
provedení akce „rekonstrukce vytápění v zŠ 
Vimperk, smetanova 405“ mezi městem Vim-
perk a společností rekoN iNsta Volary.
•	 odvolává ke dni 18. 5. 2020 člena dopravní 
komise rady města Vimperk jaroslava Flach-
se a jmenuje ke dni 19. 5. 2020 nového člena 
davida staňka.

Rada města 25. 5. 2020
•	 schvaluje možnost bezplatného zpřístup-
nění památkově chráněných objektů v  ma-
jetku města Vimperk pro veřejnost ve dne  
12. 9. 2020 v rámci dnů evropského kulturního 
dědictví.  
•	 dává souhlas základní škole Vimperk, sme-
tanova 405 k  použití fondu investic ve výši 
86.635 kč na dokončovací práce související 
s venkovní přírodovědnou učebnou.
•	 schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 dle 
předloženého návrhu: změny v objemu roz-
počtu ve výši 173.953 kč; změny ve výdajích 
rozpočtu ve výši 79.000 kč.
•	 rozhodla na základě výsledků zadávacího 
řízení uzavřít smlouvu o dílo pro veřejnou za-
kázku „revitalizace zpevněných ploch v areá-
lu urnového háje ve Vimperku“ se společností 
Vkb stavby, buk 51.

Rada města 1. 6. 2020
•	 souhlasí s  poskytnutím dotace z  rozpoč-
tu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 
výši 15.000 kč pro svaz diabetiků čr, pobočný 
spolek Vimperk na zajištění projektu edukač-
ně motivační pobyt pro diabetiky v penzionu 
hejtman, chlum u třeboně 370.
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 
o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk 
a společností rohde & schWarz závod Vim-
perk dle předloženého návrhu.

•	 schvaluje použití historického znaku měs-
ta Winterberg – Vimperk za podmínek uvede-
ných v žádosti. znak bude použit jako ikona 
v  připravované webové stránce, která bude 
směřovat návštěvníky na historii města Vim-
perk.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební 
práce „stavební úpravy objektu, hřbitovní čp. 
313, Vimperk“ se společností Gsi iNVest.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo na akci 
„multifunkční hřiště – projektové práce“ se 
společnosti iNpropo, hrdějovice.

Rada města 8. 6. 2020
•	 pověřuje člena zastupitelstva města Vim-
perk zdeňka kutila zvoleného pro volební ob-
dobí 2018–2022 k tomu, aby před ním snou-
benci, při sňatečném obřadu prováděném 
orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu 
vstupují do manželství.
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
5.000 kč pro rok 2020 organizaci jihočeské 
centrum pro zdravotně postižené a  seniory,  
o. p. s., prachatice na projekt jihočeské cent-
rum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. 
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
5.000 kč pro rok 2020 organizaci společnost 
pro ranou péči, pobočka české budějovice na 
projekt podpora rané péče pro rodiny dětí se 
zrakovým a kombinovaným postižením. 
•	  rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
10.000 kč na rok 2020 poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o. p. s., strakonice na zajištění projektu porad-
na pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 
•	 rozhodla poskytnout dotace z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
15.000 kč pro rok 2020 organizaci svaz tělesně 
postižených v čr, místní organizace Vimperk 
na projekt zajištění volnočasových aktivit čle-
nů organizace. 
•	 schvaluje zařazení území města do územní 
působnosti místní akční skupiny Šumavsko na 
období 2021–2027.
•	 uděluje výjimku z počtu dětí ve 2. a 3. třídě 
mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180 tak, že 
obě třídy budou ve školním roce 2020/2021 
naplněny 28 dětmi. 

•	 uděluje výjimku z  počtu dětí ve třídách 
mateřské školy, klostermannova 365, Vimperk. 
pro všech 7 tříd je povolen počet 28 dětí.
•	 bere na vědomí rozhodnutí ředitele zá-
kladní školy Vimperk, smetanova 405, o vy-
hlášení dvou dnů ředitelského volna ve dnech  
29. 6. 2020 – 30. 6. 2020 ze závažných důvodů, 
zejména organizačních a technických.
•	 bere na vědomí rozhodnutí ředitele základ-
ní školy t. G. masaryka Vimperk, 1. máje 268, 
o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna ve 
dnech 29. 6. 2020–30. 6. 2020 z důvodu pro-
bíhajících stavebních prací.
•	 schvaluje jednorázovou dotační výzvu pro 
pravidelnou činnost kulturních a zájmových 
organizací v roce 2020, kterou navrhuje kul-
turní komise.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace na provedení výměny střešní krytiny na 
kapli na sklářích s jihočeským krajem.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí do-
tace na obnovu kruchty v kostele sv. bartolo-
měje ve Vimperku s jihočeským krajem.

Rada města 15. 6. 2020
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
10.000 kč pro hospic sv. jana N. Neumanna, 
prachatice na hospicovou péči pro občany 
města Vimperk v roce 2020.
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
2.000 kč pro rok 2020 organizaci i my, o. p. s., 
soběslav na zajištění projektu poskytování te-
rénní rané péče ve městě Vimperk.
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
50.000 kč pro rok 2020 organizaci spolek slu-
nečnice Vimperk na zajištění projektu sociálně 
terapeutické dílny – spolek slunečnice.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu mo-
bilních toalet mezi městem Vimperk a společ-
ností johNNy serVis s. r. o.
•	  souhlasí s předloženým návrhem finanč-
ních odměn pro ředitele základních a mateř-
ských škol, jejichž zřizovatelem je město Vim-
perk, a ukládá odboru školství, kultury a ces-
tovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
•	 bere na vědomí a schvaluje účetní závěrku 
za rok 2019 společnosti městské lesy Vimperk 
s. r. o. a bere na vědomí zprávu o výsledku hos-
podaření za rok 2019 a rozhodla, že město Vim-
perk v působnosti valné hromady jako jediný 
společník společnosti městské lesy Vimperk 
s. r. o. souhlasí s hospodářským výsledkem – 
ztrátou za rok 2019 ve výši 1.313.042,65 kč. 

Zprávy ze Zastupitelstva  

Zastupitelstvo města 18. 5. 2020
•	 rozhodlo zřídit panu s. t., bytem račov 22, 
zdíkov právo stavby. právo stavby bude zříze-
no pro novou plánovanou stavbu třípodlaž-
ního polyfunkčního komerčního objektu na 
autobusovém nádraží Vimperk, která bude 
vybudována na náklady soukromého inves-
tora dle předloženého návrhu podaného in-
vestorem jako součást nabídky na zveřejněný 
záměr. právo stavby bude zřízeno bezúplatně 

na dobu určitou, a to 5 let od jeho zápisu do 
katastru nemovitostí, s následným odkoupe-
ním výše uvedeného pozemku, zatíženého 
tímto právem stavby, vlastníkem nově vzniklé 
stavby. 
•	 souhlasí s  dočasnou úpravou nájemného 
(prominutím nebo snížením nájemného) ná-
jemcům prostor sloužících podnikání ve vlast-
nictví města Vimperk na základě vlastní žádos-
ti nájemců podané bez zbytečného odkladu 

pronajímateli s prokázáním období omezení 
činnosti způsobené přijatými opatřeními pří-
slušných ministerstev a vlády čr v souvislosti 
se zamezením šíření onemocnění covid-19.  
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle 
předloženého návrhu: změny v objemu roz-
počtu ve výši 5.335.770 kč; změny ve výdajích 
rozpočtu ve výši 2.680.253 kč 

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz
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Policejní sloupek
13. 5. – 12. 6. 2020

dne 8. 6. 2020 před sedmou hodinou ranní 
bylo telefonicky na linku mp Vimperk oznáme-
no pracovníkem svozu komunálního odpadu, 
že při vyvážení odpadu v  ul. kostelní nalezl 
v jedné z popelnic živého králíka. hlídka vy-
jela na místo a od pracovníka králíka převza-
la. tohoto poté předala do péče veterinární 
ordinace ve Vimperku. jednání neznámého 
pachatele bylo oznámeno příslušnému správ-
nímu orgánu. lidé se dotazovali na zdravotní 
stav a další osud králíka. spousta lidí si chtělo 
králíka hned vzít do své péče. 

V uvedeném období strážníci mj. řešili:
15. 5. Na mp bylo telefonicky oznámeno, že 

za plotem jedné ze zahrádek v ul. mírová se 
nachází injekční stříkačka. hlídka mp provedla 
kontrolu dané lokality, kde byly nalezeny 2 ks 
injekčních stříkaček. tyto hlídka mp umístila 
do sběrného boxu.

17. 5. telefonicky požádala ds oo pčr Vim-
perk o prověření oznámení, že cizím jazykem 
hovořící muž žebrá peníze v ul. mírová. hlídka 
mp zastihla muže na autobusové zastávce v ul. 
mírová. muž byl hlídkou ztotožněn a bylo mu 
vysvětleno, že v čr se nesmí žebrat. informace 
předána ds oo pčr Vimperk k dalšímu využití.

22. 5. telefonické oznámení muže, že se 
v  parku nedaleko autosalonu kia potuluje 
parta podnapilých osob a nemá roušky. hlíd-
ka městské policie Vimperk po příjezdu na 
místo ztotožnila osoby a sdělila jim, že vzhle-
dem k tomu, že nedodržují nařízené odstupy 
a nemají na obličeji roušku ani jinou ochranu, 
porušují nařízení vlády. strážníci vyzvali muže, 
aby dodržovali nařízené odstupy a nandali si 
roušky. Vzhledem k tomu, že dva ze zúčastně-
ných si roušky odmítli nasadit, byli oznámeni 
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

30. 5. operátorem městského kamerového 
a dohlížecího systému bylo zjištěno, že oko-
lo 20:15 hodin naboural řidič s  vozidlem do 
domu v ul. 1. máje ve Vimperku. Na místo vy-
jela hlídka mp, která na místě ztotožnila řidiče 
a provedla u něj orientační zkoušku na alkohol 
v dechu s pozitivním výsledkem. z místa byla 
telefonicky kontaktována pčr, která si celou 
událost převzala k dalšímu řešení.

10. 6. při hlídkové činnosti mp Vimperk byly 
zjištěny 3 osoby konzumující alkohol u prodej-
ny potravin na sídlišti ve Vimperku. osoby byly 
ze strany hlídky mp Vimperk vyřešeny příka-
zem na místě.

od začátku roku 2020 bylo ze strany mp 
oznámeno na příslušný odbor mÚ Vimperk 
devět vraků vozidel, které se nacházely v kata-
stru Vimperku a na pozemcích města.  přísluš-
ný odbor mÚ Vimperk se zabývá odstraněním 
vraků vozidel dle zákona. Některé vraky se již 
podařilo odstranit. 

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

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

pokud úsporné žárovky skončí v  odpadu 
místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu – obsahují totiž 
malé množství rtuti. 

„Úsporky“ do koše nepatří
když doslouží klasická wolframová žárovka, 

obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou 
však v posledních letech „wolframky“ postup-
ně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: 
jde zejména o úsporné kompaktní či lineární 
zářivky a led diodové žárovky. jejich přednos-
tí je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až 
o  90 % méně elektřiny než klasické žárovky. 
obsahují však druhotné suroviny a také vel-
mi malé množství toxické rtuti, proto když 
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale 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 
sběrného dvora.

„při ukládání většího množství úsporných 

světelných zdrojů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k  únikům rtuti do ovzduší 
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje matěj man 
z  organizace arnika. Vyšší koncentrace rtuti 
mohou znečistit půdu i vodu, v nichž se rtuť 
může transformovat do organické formy, která 
je obzvláště nebezpečná pro nervovou sou-
stavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběr-

ného dvora, nejbližší prodejny elektra či do 
takzvaných malých sběrných nádob, které se 
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech 
a v řadě firem. ekolamp v současnosti provo-
zuje přes 4.400 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob 
a správné likvidaci úsporných žárovek se do-
zvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se ve Vimperku nachá-
zí 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. 

EKOLAMP 

rozjíždějí se programy pro veřejnost 
Správy nP Šumava 

Na Šumavě se sezóna rozjela naplno. ote-
vřená jsou všechna návštěvnická zařízení, tedy 
všechna infocentra i návštěvnická centra. opět 
se chodí i mezi jeleny v rámci komentovaných 
prohlídek. zároveň můžete navštívit i záchran-
nou stanici živočichů v klášterci. otevřeno je 
každou středu v 10 a ve 13 hodin, kdy vás po 
areálu provedou zaměstnanci kristýna Falko-
vá a Vladimír dvořák. otevřely se také brány 

rybí líhně v  borových ladech. prohlédnout 
si pstruha obecného – formu potoční, mníka 
jednovousého nebo lipana podhorního může-
te v červenci a srpnu vždy v úterý od 10 hodin. 

snad jen pro připomenutí, letos bude z dů-
vodu rekonstrukce uzavřena rozhledna poled- 
ník. V  průběhu léta je třeba také počítat se 
zvýšeným stavebním ruchem u tohoto vyhle-
dávaného cíle a také s možnými omezeními. 
děkujeme za pochopení. 

rozběhly se také programy pro veřejnost. 
tedy všechny ty, co se konají venku. jedná se 
o nejrůznější komentované vycházky, třeba po 
stopách zlatokopů nebo za zajímavostmi mra-
venčí říše či už tradiční ukázky plavení dřeva. 
mimo to můžete i pomoci šumavské přírodě, 
například v  rámci akce Život pro rašeliniště, 
při které pomůžete s revitalizacemi mokřadů, 
nebo při akci hrrr na lupinu. při této činnos-
ti budete likvidovat sice krásnou, ale velmi 
agresivní a  nepůvodní rostlinu lupinu mno-
holistou. ta už bohužel začíná pomalu měnit 
mnohá místa na území Národního parku Šu-
mava ve svůj prospěch a vytlačuje jiné, málo 
konkurenční a původní druhy rostlin. 

je určitě z čeho vybírat, stačí jen navštívit in-
ternetové stránky www.npsumava.cz a vybrat 
si z desítek nabízených programů. a kdybyste 
si přece jen nevybrali, doporučujeme jen tak 
vyrazit na Šumavu. ale ideálně brzy po ránu, 
nebo později odpoledne, to v létě totiž po Šu-
mavě nechodí takové množství turistů. 

užívejte léto. Jan Dvořák
mluvčí Správy NP Šumava
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Základní škola
Smetanova

Základní škola
T. G. Masaryka

Venkovní přírodovědná učebna – 
sblížení výuky s přírodou

Výuka venku, v přímém kontaktu s přírodou 
a se světem, přináší dětem mnoho výhod. uče-
ní venku je názornější, zábavnější, zlepšují se 
vzdělávací výsledky, roste motivace dětí k uče-
ní, posiluje se jejich zdraví. my jsme prostředí 
pro takovouto výuku chtěli vytvořit i  v  naší 
škole. Nabízel se k tomu prostor za pavilonem 
i. stupně. část pozemku je již léta využívána 
zejména při hodinách pěstitelských prací. jsou 
zde školní výukové záhony, kompost a ovocný 
sad.

když se objevila možnost využít dotačního 
fondu irop, neváhali jsme a pustili se do rea-
lizace naší vize. poděkování patří našemu zři-
zovateli městu Vimperk, které nám pomohlo 
s realizací projektu a jeho financováním. chtěli 
bychom rovněž poděkovat všem firmám, kte-
ré se na realizaci podílely (projektová doku-
mentace – pan ing. pavel Vyskočil, stavební 
práce – firma matoušek, tesařské, klempířské 
a pokrývačské práce – firma střechy kukačka & 
benda, zahradnické práce – firma okrasné za-
hradnictví Novotná, vybavení učebny – firma 
truhlářství, dřevostyl plus s. r. o., časta, přípra-
va projektu – regionální rozvojová agentura 
Šumava, o. p. s., pan Štěpánek). V neposlední 
řadě je třeba poděkovat paní uč. lucii pokor-

né, která byla u zrodu myšlenky projektu a po-
dílela se na jeho přípravě.

Venkovní učebna je součástí výukové zahra-
dy, která neslouží pouze jako okrasný prvek. 
jsou zde zastoupeny rozmanité druhy rostlin, 
díky kterým by se výuka nejen přírodních věd 
měla stát názornější a zajímavější. Žáci mohou 
např. porovnat různé druhy listnatých i jehlič-
natých stromů, zkoumat životní cyklus kapra-
din, naučit se rozeznávat bylinky a následně 
je využít při vaření ve školní cvičné kuchyňce. 
k obdivu i výuce zde poroste i množství kve-
toucích rostlin. V  krásném prostoru plném 
zeleně žáci objeví od půdních bezobratlých 
přes zástupce hmyzí říše po drobné obratlov-
ce či ptáky. Výskyt různých druhů živočichů je 
zde podpořen i vybudovanou skalkou, kde za 
krásných slunečných dnů, doufejme, nebude 
problém pozorovat vyhřívající se ještěrky. jaké 
další živé organismy se nastěhují do jednotli-
vých částí zahrady nebo hmyzího hotelu, se 
necháme překvapit. koutek s  vystavenými 
přírodninami též poslouží mnoha živočichům 
jako úkryt. a šikovní kluci ve školních dílnách 
jistě vyrobí krásná krmítka a ptačí budky, aby-
chom druhové diverzitě v naší nové zahradě 
šli naproti.

přínos venkovní učebny není jen estetický 
a naučný, ale také ekologický. díky zachytá-

vání dešťové vody se konečně školní zahrada 
stane více soběstačnou a žáci nebudou muset 
plýtvat pitnou vodou na zalévání pěstované-
ho ovoce a zeleniny.

přestože by si někdo mohl myslet, že výuko-
vá zahrada slouží pouze ke studiu přírodopisu, 
není tomu tak. primárně bude využívána k vý-
uce přírodovědných předmětů na i. i ii. stupni 
základní školy. Naším cílem však bylo vytvořit 
víceúčelové prostředí. Špalky na sezení, které 
je možné rozmístit v  prostoru zahrady, jistě 
nebudou využívány pouze mladými přírodo-
vědci. V rámci hodin výtvarné výchovy bude 
určitě zajímavé posadit se ven a kreslit květiny 
jinak než jen ve váze na učitelském stole. za-
chytit krásný kousek živé přírody přímo venku 
a přitom neopustit areál školy. a co takové čte-
ní našich menších školáků, musí probíhat pou-
ze v prostorách školní třídy? za hezkého počasí 
děti jistě ocení možnost sednout si s knížkou 
na čerstvý vzduch do hezkého prostředí. a to 
jistě nejsou všechny aktivity, které naši vyuču-
jící pro žáky připraví.

Nová část školní zahrady určitě najde mno-
há využití jak pro výuku, tak zájmovou činnost. 
se zastřešenou pergolou vybavenou stoly, la-
vicemi i velkou tabulí může dobře posloužit 
k vyučování téměř všech předmětů i zájmové 
činnosti školní družiny a návštěvníkům ddm 
sídlícímu v naší škole. stane se tak další mul-
tifunkční a první učebnou pod širým nebem. 
Věřme, že se o  ni budou žáci pod vedením 
svých pedagogů dobře starat a rádi využívat 
všechny její možnosti a velmi příjemné pro-
středí. Vladan Pokorný, ředitel

Otevírání dveří do školy
V  období nouzového stavu vyhlášeného 

v  čr z  důvodu výskytu koronaviru byly od 
10. března školy uzavřené. přísná hygienická 
a preventivní opatření se postupně uvolňova-
la, a tak se se postupně začaly otevírat i dveře 
do škol. V zŠ tGm Vimperk jsme postupovali 
v  souladu s  ustanoveními a  doporučeními 
mŠmt a mz a otevírání probíhala postupně.

První: poprvé se otevřely dveře do školy  
10. května žákům 9. ročníku, kteří se připravo-
vali na přijímací zkoušky na střední školy, při-
hlásilo se ze dvou devátých tříd 19. měli měsíc 
na to, aby „doladili formu“ z domácí přípra-
vy, a nutno dodat, že většina při přijímacích 
zkouškách uspěla.

Druhé: 25. května se otevřely dveře pro 
žáky 1. stupně, kteří byli rozděleni do 7 skupin. 
jejich vzdělávací aktivity byly zaměřeny na 
práci s materiály zveřejněnými na webu školy, 
odpolední program byl věnován zájmovému 
vzdělávání.

Třetí: třetí otevřené dveře znamenaly 
vstup žáků 2. stupně v  týdnu od 8. června. 
do patnáctičlenných skupin se stejně jako 
v předchozích případech přihlašovali žáci on-
line a vstupovali do školy za dodržení platných 
preventivních opatření včetně čestného pro-
hlášení o bezinfekčnosti. k nástupu do školy 

se přihlásilo na 2. stupni 101 žáků.
poslední týden v  letošním neobvyklém 

školním roce bylo možné uskutečnit setkání 
všech žáků třídy, ale tentokrát mimo budovu 
školy. Někteří třídní učitelé toho se svými třída-
mi využili a uskutečnili společné setkání nebo 
výlet do okolí.

Čtvrté: počtvrté se dveře školy otevřely 
v pátek 26. 6. všem dětem. společně se žáci 
školy setkali při předávání závěrečného vy-
svědčení ve svých třídách. obdrželi kromě 
vysvědčení ocenění premianta a  případné 
pochvaly za celoroční práci a  byli poučeni 
o bezpečnosti o prázdninách.

Páté: 15. 6. se uskutečnily přijímací zkouš-
ky do sportovní třídy. 32 žáků 5. ročníku z naší 
školy i z okolí projevilo hned ráno své znalosti 
z českého jazyka a matematiky a poté násle-
dovaly jednotlivé disciplíny ze sportovní pří-
pravy.

O co jsme kvůli koronaviru přišli?
přišli jsme o uspořádání tradiční školní slav-

nosti. poprvé se slavnost konala v roce 1991 
ve školní jídelně, stejně tak o rok později. od 
roku 1993 již slavnost probíhala na školním hři-
šti s několika výjimkami na zimním stadionu 
Vimperk. Na programu bylo kromě vystoupení 
jednotlivých tříd a zájmových skupin rozlou-

čení vycházejících žáků, ocenění nejlepších 
sportovců školy, vyhodnocení premiantů, pře-
dání štafety nejstarším žákům, vyhodnocení 
sportovních utkání žáků 9. ročníku. letos jsme 
program nemohli připravit, ale premianti byli 
oceněni ve třídách a vycházející žáci se svými 
třídními si připravili rozloučení v užším kruhu. 
budeme se tedy těšit na další rok.

Co jsme díky koronaviru poznali?
poznali jsme, že rodiče jsou skvělí partneři 

školy a patří jim za to poděkování. pochopi-
li jsme, jak důležitá je samostatnost a  jak to 
vlastně je s touhou dítěte po vzdělání. Nau-
čili jsme se využívat nové výukové metody. 
zdokonalili jsme se v komunikačních techno-
logiích. poznali jsme, jak dokážeme zvládat 
neobvyklé a krizové situace. zjistili jsme, jak 
funguje krizové řízení. ukázalo se, jací jsme – 
jak nás ovlivňuje strach, zdali dokážeme být 
empatičtí, jak jsme schopni respektovat naří-
zení, kolik dokážeme obětovat ze své svobody, 
jak dokážeme vnímat práci a snahu ostatních 
a jak důležitá je morálka člověka.

ukázalo se, že mobily, tablety a  počítače 
neslouží jen ke hrám, pouštění hudby a není 
třeba je zakazovat, ale využívat je smysluplně 
a podle pravidel.

Vážení a  milí, věřím, že v  novém školním 
roce budou všechny dveře do naší školy ote-
vřené, všichni se ve zdraví setkáme ve stan-
dardních podmínkách normální školní vzdě-
lávací činnosti.

Dagmar Rückerová
ředitelka
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Průběh online výuky
Vyučující i žáci mají zkušenosti se vzájem-

nou elektronickou komunikací, se sdílením 
studijních materiálů a  s  elektronickou verzí 
cvičných testů již několik let, proto jim ne-
dělalo větší potíže přejít již od 16. března na 
online výuku podle nového rozvrhu. k výuce 
na dálku vyučující většinou využívali aplikací 
Google apps, jako je meet, classroom, k pří-
pravě zkušebních testů pak Formuláře. kromě 
online vyučovacích hodin učitelé připravovali 
pro žáky různé prezentace, pracovní listy, krát-
kodobé projekty a využívali bohaté nabídky 
výukových programů zveřejněných na inter-
netu.

Naprostá většina žáků přistoupila k tomuto 
způsobu výuky velmi zodpovědně, velmi rych-
le se přeorientovala na samostatnou domácí 
přípravu, snažila se řídit pokyny pedagogů 
a včas odevzdávala požadované materiály. po-
čínaje 11. květnem jsme nabídli maturantům 
možnost konzultací z maturitních předmětů 
přímo ve škole, které všichni využívali. 

Na červen byly přesunuty přijímací zkouš-
ky z českého jazyka a matematiky na osmileté 
i čtyřleté gymnázium a také maturitní zkoušky. 
maturanti v tomto školním roce psali pouze di-
daktické testy z českého jazyka, matematiky, 
nebo cizího jazyka. písemné práce z českého 
jazyka a  cizího jazyka jim byly prominuty. 

u  didaktických testů neuspěl pouze jeden 
žák z jednoho předmětu a např. z matematiky 
z dvanácti maturujících všichni uspěli, z toho 
5 na výbornou. z 35 žáků závěrečných ročníků 
maturovalo 11 s vyznamenáním, z toho tři se 
samými jedničkami. k slavnostnímu předání 
maturitních vysvědčení došlo v měks za pří-
tomnosti starostky a místostarosty Vimperka, 
rodinných příslušníků a  známých čerstvých 
absolventů. Jan Heřta

 ředitel

INVENtA tAlKS
V  době, kdy se uzavřely hranice a  my 

jsme zůstali zavření doma, přišla iNVeNta se 
skvělým nápadem, jak poznávat nové země 
i z gauče v našem obývacím pokoji. každou 

středu se skupinka zvídavých studentů moh-
la díky systému Google meet virtuálně setkat 
s některým ze zahraničních kamarádů iNVeN-
ta teamu. 

díky této akci jsme měli možnost poznat lidi 
z portugalska, anglie, indie, ale také Nového 
zélandu nebo kolumbie. hosté z ciziny s námi 
sdíleli nejen zajímavá fakta o své rodné zemi, 
ale protože hodně cestují, vyprávěli i o svých 
zahraničních dobrodružstvích a  pracovních 
zkušenostech. my jsme nejen pozorně po-
slouchali, ale měli jsme také šanci klást otázky.

ze setkání s novými lidmi jsem vždy odchá-
zela dobitá pozitivní energii a chutí procesto-
vat celý svět. což, jak pevně doufám, bude 
zanedlouho znovu možné!

Kamila Švejdová (7. G)

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

Jinak než obvykle
to, že druhé pololetí tohoto školního roku 

neprobíhá podle zajetých kolejí, všichni 
slýcháme ze všech stran. 

a jak jsme se s tím vypořádali na naší škole, 
obzvlášť teď před závěrem školního roku?

dne 11. května se pro žáky posledních roč-
níků znovu otevřely dveře školy, aby se mohli 
připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky. 
Na pravidelné konzultace docházelo více než 
90 % budoucích absolventů. to podle mého 
svědčilo o jejich zodpovědnosti. 

příchodu žáků do školy předcházela svědo-
mitá příprava k zajištění hygienických podmí-
nek – dezinfekce všech prostor školy, přípra-
va tříd tak, aby bylo vše v souladu s pokyny 
mŠmt. 

s kolegyní jsme každému žákovi u vstupu 
měřili teplotu, dezinfikovali ruce a kontrolovali 
čestné prohlášení. povedlo se nám několikrát 
naměřit teplotu i zvýšenou, a protože jsme se 
stavěli od začátku k této situaci zodpovědně, 
poslali jsme dle hygienických pokynů žáka 
domů. pro jistotu se nechal na covid-19 testo-
vat, naštěstí s negativním výsledkem.

po třech týdnech konzultací byly 1. 6. zahá-
jeny maturitní a závěrečné zkoušky. termíny 
těchto zkoušek se letos prolínaly, což pro mne 
nebylo vůbec jednoduché zorganizovat, ob-
zvlášť měl-li jsem dodržet organizační a hygie- 

nické podmínky. chtěl bych ale veřejně podě-
kovat kolegům z mého pracovního úseku, kte-
ří mi pomohli všechny plány a nápady zdárně 
realizovat. mimo jiné bych chtěl vypíchnout 
i to, že úplně každý pedagog a asistent odvedl 
v době distančního vzdělávání mnoho práce 
a  neuvěřitelně se posunul v  rámci oboru it 
technologií. já sám vedu od dubna několik 
videohovorů s maturitním ročníkem. teď ale 
k maturitním a závěrečným zkouškám.

maturitní zkoušky začaly v pondělí didaktic-
kými testy z matematiky a anglického jazyka. 
V úterý pokračovaly testem z českého jazyka. 
dle mého názoru byl právě český jazyk z těch-
to zkoušek nejtěžší. Naopak matematika vy-
padala oproti dřívějším letům jednodušeji. 
písemné práce z českého jazyka a jazyka cizí-
ho byly mŠmt žákům odpuštěny. Ve stejných 
dnech se na pracovišti Vimperk konala i  pí-
semná část jednotné závěrečné zkoušky učeb-
ní. těchto zkoušek se ve Vimperku zúčastnilo 
letos 41 studentů. o výuční listy se uchází obo-

ry: strojník silničních strojů, elektromechanik 
pro zařízení a přístroje, opravář zemědělských 
strojů, instalatér, opravářské práce a stravovací 
a ubytovací služby. 

Ve dnech, kdy píšu tento článek, probíhá 
na škole část praktická, která navázala na část 
písemnou. Žáci zde předvádějí komisi, co se za 
celé 3 roky naučili a zda jsou schopni obstojně 
fungovat i v praxi. 12. 6. a 16. 6. 2020 pak žáky 
čeká poslední část, a to část ústní. každý žák si 
bude tahat minimálně z 25 otázek a 15 minut 
hovořit o daném tématu opět před komisí. ti, 
co uspějí, si pak odnesou výuční list, vysvěd-
čení o závěrečné zkoušce, evropský certifikát 
europass a  doufám, že i  spoustu krásných 
vzpomínek na naši školu a pedagogy. 

prosím držte všem pěsti a palce jako my, ať 
vše dobře dopadne a ať se všem v jejich pra-
covním a osobním životě ve zdraví daří. 

Martin Frnka 
zástupce ředitele školy SŠ a ZŠ Vimperk

Absolventi gymnázia
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Jaro v době koronaviru v MŠ
Na základě usnesení rady města Vimperk 

z 13. 3. 2020 byla obě pracoviště naší školy od 
17. 3. 2020 z preventivních důvodů uzavřena. 
to ale neznamená, že se život v  budovách 
mŠ zastavil, ale naopak byl využit k zútulnění 
prostor školy. Na mírové se maloval celý jeden 
pavilon, šatna byla vybavena novými nástěn-
kami, probíhala důkladná dezinfekce všech 
prostor školy, nábytku, lůžkovin, hraček, ka-
binetů, uklízely se zahrady a zahradní sklady, 

některé kolegyně se zapojily do šití roušek pro 
zaměstnance.

od 18. 5. 2020 je v provozu mateřská škola 
v klostermannově ulici ve zkráceném provozu 
od 6:30 do 16:00 hodin. děti jsou rozděleny 
do tří neměnných skupin. převážnou část dne 
děti tráví na školní zahradě. pro děti, rodiče 
i zaměstnance je to náročné období, ale trpě-
livostí a vzájemnou spoluprací ho překonáme. 
Nezapomínáme na kluky a holčičky, s kterými 
jsou rodiče doma a mŠ nenavštěvují. Na inter-

netových stránkách mohou sledovat a inspi-
rovat se náměty pro předškoláky a společně 
jednotlivé úkoly plnit.

V  souvislosti s  preventivními opatřeními 
šíření covid-19 proběhl zápis dětí do mŠ bez 
přítomnosti dětí. pro školní rok 2020/21 bylo 
přijato 50 dětí.

upozorňujeme rodiče na uzavření obou 
pracovišť naší školy o  letních prázdninách 
v  době od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020. provoz 
v červenci a srpnu bude probíhat na pracovi-
šti v mírové ulici.

Všem přejeme prázdniny plné sluníčka, kou-
pání a zážitků, předškolákům úspěšný start ve 
škole a v září se těšíme na viděnou.

Blanka Pošmourná

      Mateřská škola 
      Klostermannova

Zápis v základní umělecké škole
konec měsíce května je každoročně časem 

zápisu nových žáků do naší školy. i když naše 
škola funguje v  trochu jiném režimu, než je 
běžné, podařilo se nám zápis bez výrazných 
omezení uskutečnit. jsme rádi, že i v této těžké 
době k nám zavítalo poměrně dost zájemců, 
ačkoliv jsme celé jaro nemohli představit ško-
lu ani dětem z mateřských škol, ani z nižších 
ročníků základních škol, což pravidelně každý 
rok děláme. celkem projevilo zájem o studium 
v naší škole 62 uchazečů, přičemž 46 se přihlá-
silo do hudebního oboru, 10 do výtvarného 
oboru, 10 do tanečního oboru a 1 do literárně- 
-dramatického oboru. dne 19. 6. jsme zveřej-
nili přijetí celkem 56 nových žáků. ostatní jsou 
na seznamu čekatelů. i když je již po „oficiál-
ním“ zápisu, může se stát, že si někdo ještě 

vzpomene, že by rád navštěvoval naši školu. 
V tom případě doporučujeme vyplnit online 
přihlášku, která je na webu školy, a my už pak 
budeme zájemce 
kontaktovat. Vždyc-
ky se může stát, že se 
uvolní nějaké místo 
a  původně zklama-
ný uchazeč nakonec 
své místo ve škole 
najde. děkujeme za 
důvěru a budeme se 
těšit v  září. a  co nás 
čeká v září? o výuku 
se postará nejpočet-
nější pedagogický 
sbor v  historii školy 
a je připraven vyučo-

vat také nejvíce žáků. Nově všem hudebníkům 
nabídneme nejen zbrusu nový pěvecký sbor, 
ale také více možností, jak se zapojit do komor-
ních souborů a uskupení. a určitě to nebude 
vše. Nechte se překvapit… 

za všechny pedagogické pracovníky zuŠ 
Vimperk Vám přeji krásné léto a pevné zdraví!!!

Pavel Vališ, ředitel

    Základní umělecká škola

Rozšíření služeb online katalogu Měst-
ské knihovny Vimperk

od června letošního roku knihovna rozšířila 
webový katalog o modul metis.

jedná se o  portál systému tritius, který 
umožní našim čtenářům prohledávat i externí 
fondy jiných knihoven.

V našem online katalogu můžete vyhledat 
knihy, deskové hry, audioknihy, které si u nás 
můžete půjčit, dále e-knihy, které si po splnění 
určitých podmínek (viz stručný návod na půj-
čování e-knih) můžete stáhnout do své čtečky, 
tabletu a chytrého telefonu. pozor! do pc stáh-
nout e-knihy z našeho katalogu nelze!

rozšířením o metis se pro vás stávají do-
stupné:

•	 elektronické	 knihy	 z  produkce	Městské	
knihovny v praze

•	 	naučná	videa	z YouTube	od	různých	vy-
davatelů

pokud v katalogu narazíte na ikonku @, klik-

nete na zdroj: tritius e-knihy, objevíte záznam, 
ve kterém naleznete odkaz: online video, kte-
rý vás propojí s youtube.

pokud bude u  záznamu v  katalogu ikona 
čtečky a  půjčit e-knihu, můžete si záznam 
stáhnout do svého čtecího zařízení přímo 
z našeho katalogu.

pokud u záznamu bude jen zdroj: mlp, kli-
kem se dostanete na stránky městské knihov-
ny v praze, pokud je dokument dostupný onli-
ne, můžete na těchto stránkách prohlížet nebo 
si ho i stáhnout v různém formátu.

Vše je třeba vyzkoušet, neboť napsané to 
vypadá složitě, ale určitě nám dáte za pravdu, 
že nic na tom není…

Nevíte, jak si u nás půjčovat e-knihy?
stručný návod na půjčování e-knih
1. zaregistrovat se osobně v  knihovně. 

uvést e-mailovou adresu.
2. registrovat se na www.palmknihy.cz 

 a  uvést stejnou e-mailovou adresu jako 
v knihovně.

3. Nainstalovat si aplikaci ereading na zaří-
zení (telefony, tablety – android, ios). aplikace 
lze stáhnout na Google play.

Vhodné čtečky: boox poke pro, boox Nova 
pro, boox Note pro  (společnost onyx). Ne-
vhodné čtečky: kindle, pocketbook, kobo

4. přihlásit se do online katalogu knihovny – 
uživatelského konta.

u knihy kliknout na „půjčit e-knihu“. odsou-
hlasit podmínky výpůjčky.

5. spustit aplikaci ereading, kliknout na 
obálku – kniha se stáhne (nutno být připojen 
k internetu).

6. e-kniha se půjčuje na 31 dní, pak zmizí. 
pokud ji nestihnete přečíst, lze ji stáhnout 
znovu.

maximálně si u  nás můžete vypůjčit tři 
e-knihy na měsíc.

pokud nemáte čas pravidelně navštěvovat 
knihovnu, zaregistrujte se u nás a půjčujte si 
jen e-knihy nebo využívejte nový portál me-
tis.

knihovnice

Městská knihovna

12  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  růZné • léto/2020

kolik práce se schovává za jednou muzejní expozicí
pokud jste pravidelnými čtenáři Vimper-

ských novin, možná si ještě vzpomenete na 
seriál článků o nových expozicích muzea Vim-
perska, které vycházely od března roku 2018 
do března roku 2019. V nich jsme Vám postup-
ně představovali jednotlivé expozice muzea 
od zlaté stezky přes expozice zaměřené na 
město Vimperk a život v něm až po knihtisk 
a sklářství. ještě nikdy jsme Vám však nenastí-
nili, jak taková muzejní expozice vzniká a rádi 
bychom to napravili v tomto článku.

Na začátku stojí libreto (jakýsi návrh a popis 
celého muzea), které muselo být součástí žá-
dosti o samotnou dotaci, z níž je financována 
současná obnova horního zámku a  muzea. 
projektant pak ve spolupráci s kurátory jed-
notlivých expozic libreto přetvořil do pro-
jektu, který zpracovává přesnou podobu 
jednotlivých místností. V projektu vidíte, kolik 
bude v místnosti vitrín, kde bude jaký panel, 
kde budou umístěny edukační pomůcky atd. 
jednotliví kurátoři pak museli připravit výběr 
předmětů, které by rádi ve své expozici vysta-
vili. pokud u nějakého tématu nenabízí naše 
vlastní sbírka dostatek předmětů (například 
loveckých zbraní), bylo třeba zjistit, zda se 
vhodné předměty nachází v jiných institucích 
a zda by bylo možné je zapůjčit. Naši kolegové 

z oddělení správy mobiliáře v českých budě-
jovicích tak v posledních dvou letech vyřizují 
desítky výpůjčních smluv na předměty, které 
budou vystaveny v muzeu a na prohlídkové 
trase. Na každý poškozený předmět se musely 
zpracovat návrhy na restaurování a restaurá-
torské záměry, které jsou potřebné k tomu, aby 
restaurátor věděl, jak má postupovat. kromě 
toho naši kolegové vyřizují také desítky licenč-
ních smluv na fotografie a jiná vyobrazení, kte-
ré bychom v muzeu rádi použili.

další prací kurátora je příprava textů pro 
návštěvníky, které předchází rozsáhlé bádání. 
psaní pro muzeum je zapeklitá práce, neboť 
text nesmí být příliš obecný, zároveň však ne-
smí být ani příliš složitý, zkrátka a dobře musí 
být zpracovaný přesně tak akorát, aby přinášel 
zajímavé informace a byl pro naše návštěvní-
ky čtivý. abychom tohoto dosáhli, každý text 
prochází obsahovou korekturou, při které ho 
přečtou a okomentují tři lidé přímo z našeho 
zámecko-muzejního týmu a  následně pak 
kurátor jejich připomínky zapracovává. Ná-
sledně je pak text odeslán ještě na korekturu 
jazykovou a na překlady, protože všechny tex-
ty v muzeu (včetně popisků předmětů) budou 
přeloženy do angličtiny a němčiny.

V této chvíli už na expozicích pracuje i mu-

zejní firma, která dodává všechny podstavce 
pod předměty a  různé zařízení a  s  kurátory 
ladí všechny detaily jejich expozic. zároveň se 
s grafikem finalizuje grafická podoba panelů, 
popisků a dalších prvků. po celou dobu také 
naše edukátorka vymýšlí a stará se o zpraco-
vání edukačních pomůcek pro naše mladší ná-
vštěvníky. Vybírá se také audiovizuální techni-
ka, zpracovává se informační systém, chystají 
se předměty z depozitářů… to vše je práce, 
kterou nemůžeme zachytit a zprostředkovat 
fotografiemi tak jako stavební práce – jsou to 
činnosti v podstatě neviditelné. přesto se za 
každou muzejní expozicí, kterou budete moci 
od příštího roku navštívit, schovávají hodiny 
a hodiny práce mnoha různých lidí. a koordi-
nace všech těchto lidí a činností se pak z velké 
částí řídí přímo ze zámku.

závěrem bychom Vám rádi připomněli, 
že byť na zámku probíhá čilý pracovní ruch, 
zámek bude mít v létě otevřeno. stejně jako 
v  letech 2018 a  2019 bude zpřístupněný 
okruh dolní zámek, který prochází zahradami 
a jižním křídlem dolního zámku. člověk sice 
většinou v  létě plánuje výlety mimo hranice 
svého města, ale není špatné udělat výjimku 
a připomenout si, že zajímavé věci se ukrýva-
jí i doma. Vzpomeňte si proto, až budete mít 

Poradna family team4teen v době koronavirové a po ní
z  perspektivy začínajícího léta vše vypa-

dá mnohem optimističtěji, ale jaro bylo kvůli 
koronaviru poněkud dobrodružné i  u  nás. 
příchod pandemie a následná vládní opatře-
ní proměnily naši poradnu z útulného místa 
osobních rozhovorů v  poněkud neosobní 
callcentrum. Nejen proto, že jsme se stávají-
cími klienty přešli na konzultace po telefonu 
či skypu a prostřednictvím týchž komunikač-
ních kanálů nabízeli bezplatné konzultace 
i  dalším potřebným, ale také kvůli tomu, že 
jsme se personálně zapojili do týmu terape-
utické telefonické linky anténa, která vznikla 
právě pro situaci koronavirové plošné karan-
tény. u té bych se ráda chvilku zastavila jako 
u příkladu velikého vzedmutí solidarity ve vy-
pjaté situaci: protože ne všichni klienti chtěli 
či mohli přejít na on-line způsob práce, mno-
hým terapeutům vznikla v jejich soukromých 
praxích nečekaná volná kapacita. mezi členy 
české asociace pro psychoterapii tak padl ná-
pad dát dohromady dobrovolnickou platfor-
mu, která by byla celostátně k dispozici všem 
potřebným během plošné karantény. tento 
nápad padl ve středu 18. 3., v pátek ráno byla 
pokryta kapacita 7 dnů v týdnu, 15 hodin den-
ně s cca 8 dobrovolníky v každém okamžiku 
a od pondělí 23. 3. již běželo callcentrum ve 
zkušebním provozu. zmobilizovat kapacitu 
téměř 850 hodin týdně v tak krátké době bylo 
opravdu ohromující. společně s dalšími více 
než 200 kolegy jsme tak provázeli ty, kteří se 
kvůli koronaviru ocitli v tísnivé psychické situ-
aci. Nejčastěji šlo o úzkosti z ohrožení zdraví 
a existenčních jistot, ale i o krize ve vztazích 

a bohužel také o plošnou eskalaci domácího 
násilí. Ve světle těchto zkušeností z odborné 
praxe pak působilo jako zjevení, když na konci 
dubna krajští radní odhlasovali zrušení dotač-
ního programu podpora rodinné politiky, z ně-
hož se realizují právě ty odborné psychologic-
ké a terapeutické služby rodinám, jakých bylo 
v době koronaviru zapotřebí víc než obvykle. 
dotačních programů odsouzených k úplnému 
zrušení či alespoň finančnímu omezení bylo 
víc a vzhledem k tomu, co napáchal korona-
virus ve veřejných rozpočtech, se to dalo oče-
kávat, ale v oblastech podpůrných služeb pro 
obyvatele kraje to bylo poněkud překvapivé. 
Naštěstí podobný náhled na věc měla i vět-
šina krajských zastupitelů a  koncem května 
schválili sice finanční omezení, ale zachování 
většiny těchto dotačních programů včetně 
oné podpory rodinné politiky. snad k  tomu 
pomohl i společný otevřený dopis, kterým po-
skytovatelé těchto služeb (vč. nás) oslovili jak 
krajské radní, tak krajské zastupitele i vedení 
kraje, aby jim přiblížili tíživou koronavirovou 
situaci v rodinách. ačkoli tedy obvykle máme 
o finanční podpoře našich služeb jasno již na 
přelomu března a dubna, letos jsme s napětím 
čekali o celé čtvrtletí déle, tj. celou polovinu 
roku. přesto jsme po celou dobu naše služby 
poskytovali v plném rozsahu – omezeny byly 
pouze tak, že místo osobně byly poskytovány 
po telefonu či skypu.

toto kritické období, kdy jsme půl roku fun-
govali bez jakékoli oficiální finanční podpory, 
i nám dalo pocítit solidaritu a podporu dob-
rých duší: když jsme zjistili, že dotace nebyly 

projednány před karanténou, obávali jsme se 
o naši schopnost splatit včas prostředky, kte-
rými vždy předfinancováváme naše projek-
ty. Naštěstí se našlo dost přátel i neznámých 
dobrodinců, kteří nám svými finančními dary 
umožnili zásadní část půjčky splatit dávno 
před tím, než se dotace po karanténě znovu 
dostaly na politický stůl. snad vše dobře do-
padne a díky těmto darům nás snížení dota-
cí tolik nezasáhne. VŠEM DOBRODINCŮM 
MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

koronavirus naštěstí již odchází (kéž by de-
finitivně), zato přichází léto a s ním prázdniny. 
jako každý rok také letos zůstáváme v provozu 
i o prázdninách. stávající klienti mají své indi-
viduální termíny, kdy se jim věnujeme. Novým 
zájemcům je určena především tzv. základ-
ní provozní doba pro první kontakt, což je 
vždy v úterý od 16 do 18 h, kdy nás mohou 
navštívit bez předchozího ohlášení. Naše 
poradna sídlí v zadním traktu polikliniky 
v ulici Nad Stadiónem, č. p. 484. Zavřeno 
bude o prázdninách pouze 7. a 28. července 
a dále 11. srpna. Více o poradně najdete na 
http://www.team4teen.cz/family/.

služby poskytují odborníci se zkušenost-
mi a  kvalifikací v  psychologii, v  terapii dětí, 
mládeže, rodin a partnerských párů, v krizové 
intervenci, ale i v sociální práci a pedagogice. 
externě spolupracujeme také s  odborníky 
z  oblasti práva, speciální pedagogiky, adik-
tologie, psychiatrie a s dalšími organizacemi 
našeho zaměření.

Zuzana Bláhová
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Vimperk před 40 lety

V roce 1980 pomalu vrcholilo období tzv. 
normalizace v československu. bylo nedlou-
ho po vystoupení charty 1977 a normalizační 
režim utahoval šrouby v celé společnosti. Vr-
cholilo období bezčasí a nejinak tomu bylo i ve 
Vimperku. při probírání množství dobových 
dokumentů narážíme na stále se opakující ra-
dostné budování šťastných zítřků, podpořené 
množstvím splněných pracovních závazků, 
výzev a  usnesení všelijakých městských or-
ganizací, závodů, kolektivů a školní mládeže, 
za které se udělovaly různé prapory, diplomy 
a čestná uznání na různých stranických zase-
dáních, plenárních zasedáních a shromáždě-
ních. Všechny dokumenty jsou poznamenány 
dobovou ideologií a mírovou rétorikou. V té 
záplavě dobových klišé a přehledů plnění zá-
vazků jen složitě dohledáváme, co se vlastně 
ve městě dělo. a tak jsme mnohdy odkázáni 
na noticky v dobovém tisku a různé statistické 
přehledy. snad nejaktivnější ve městě byly růz-
né sportovní oddíly, ve sportu se toho opravdu 
dělo hodně a opravdově, bez ideologických 
a politických pouček.

takto vítal nový rok předseda městského 
výboru ksč jiří Žižka: „Stojíme opět na prahu 
nového roku, který bude v životě celé naší soci-
alistické společnosti prodchnut úsilím o úspěšné 
dovršení úkolů vytyčených XV. sjezdem KSČ. 
V tomto roce budeme také oslavovat význam-
nou událost v historii našich národů – 35. výročí 
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Vy-
soce oceňujeme tu skutečnost, že občané na-
šeho města vedle plnění náročných hospodář-
ských úkolů na svých pracovištích v závodech se 
ve svém volném čase velmi aktivně podíleli i na 
brigádnické pomoci při výstavbě a  zvelebova-

cích pracích ve prospěch města. Svojí poctivou 
a obětavou prací prokazují tak vztah ke svému 
městu, podporu politice KSČ i odpovědný přístup 
k realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ v našich pod-
mínkách. Chtěl bych proto jménem všech měst-
ských orgánů vyjádřit poděkování všem, kteří se 
v uplynulém roce na plnění našich společných 
úkolů podíleli.“

a  pokračuje: „V  našem městě je v  poslední 
době velká pracovní i společenská angažovanost 
a  iniciativa převážné většiny občanů, závodů, 
škol, armády, občanských výborů a organizací 
Národní fronty. Především na úseku výstavby 
a zvelebování města bylo mnohé již vykonáno. 
Neustáváme v  tomto úsilí ani v  letošním roce. 
Svědčí o  tom postup prací na mateřské škole 
v Gottwaldově ulici, na prodejně v Boubské a při 
výstavbě lidové školy umění. Pokračují práce na 
rekonstrukci koupaliště, úpravách ve Švermově 
ulici a na dostavbě Hajné Hory.“

pro nedostatek místa proto uvádím jen 
telegrafický přehled akcí ve Vimperku v roce 
1980: v  lednu proběhl vzpomínkový večer 
k  56. výročí úmrtí Vladimíra iljiče lenina. 
V  únoru se uskutečnily společenské večery 
k 35. výročí osvobození a asut (armádní sou-
těž umělecké tvořivosti). dne 21. února, po 
osazení parabolické antény na budově pošty 
a zřízení dočasného retranslačního bodu na 
mařském vrchu, bylo slavnostně zahájeno 
nové automatické radioreléové spojení Vim-
perka s českými budějovicemi a dalšími tele-
fonními okruhy v čssr. provoz zahájil telefo-
nát předsedy měst. NV teimla dr. jáchymovi, 
místopředsedovi jihočeského krajského NV. 
pro řadu současníků něco nepochopitelné-
ho, že bylo možno se dovolat bez pomoci 
spojovatelky na řadu míst jihočeského kraje, 
ale i například do strakonic. V březnu proběhl 
aktiv s ministrem zdravotnictví s. prokopcem, 
v dubnu přednáška s kulturním programem 
k 110. výročí narození V. i. lenina a lampióno-
vý průvod ohně přátelství, v květnu přednáška 
s kulturní vložkou na téma přátelství sssr na 
věčné časy a průvod městem před spartakiá-
dou. V sobotu 17. května proběhla ve Vimper-

ku okrsková spartakiáda, které se zúčastnilo 
3.600 cvičenců. V září se uskutečnila výstava 
ovoce a květin a v říjnu soutěž o partyzánský 
samopal.

tradičně nabitý byl listopad, měsíc česko-
slovensko-sovětského přátelství, kdy se konal 
běh československo-sovětského přátelství, 
slavnostní předání průkazů ssm, soutěžní 
večer „co víš o sssr?“ a přednáška na téma 
Vzájemná československo-sovětská spoluprá-
ce. „Dny sovětské kultury přinesly návštěvníkům 
slavnostního koncertu v  Měsíci čs.-sovětského 
přátelství nezapomenutelné zážitky z jiskřivého 
vystoupení padesátičlenného litevského soubo-
ru písní a  tanců SUVARTUKAS. Uplynulý týden 
proběhl rovněž ve znamení přehlídky nejnověj-
ších děl sovětské kinematografie. Návštěvníci 
zhlédli například filmy: Hledej vítr, Lásko moje, 
smutku můj apod. Patronáty nad jednotlivými 
představeními převzaly odbočky Svazu česko-
slovensko-sovětského přátelství závodů města.“

Ve městě se také vítaly různé návštěvy: Na 
městském národním výboru ve Vimperku byli 
13. února přijati představitelé sovětské armá-
dy, kteří navštívili naše město. „Sovětští hosté 
pobesedovali v  kulturním domě i  se žáky vim-
perských škol a navštívili n. p. Šumavan a vim-
perskou sklárnu.“

V měsíci únoru hostoval ve městě i čtvrtý 
nejlepší celek nejvyšší hokejové soutěže sssr – 
křídla sovětů. kromě střetnutí s vimperskými 
hokejisty, kteří jim byli důstojnými soupeři, na-
vštívili sovětští hokejisté i sportovní lyžařské 
středisko zadov, kde si prohlédli nový skokan-
ský můstek a lyžařský běžecký stadion.

V  obřadní síni ve Vimperku byl 4. května 
1980 přijat představiteli města major baranov, 
veterán Velké vlastenecké války a osvoboditel 
města Netolic. „Seznámil se s rozvojem města za 
uplynulých 35 let, které uplynuly od osvobození 
naší vlasti.“ „Ve dnech májových oslav navští-
vila naše město i delegace našich přátel z NDR. 
Delegace z  Oberweisbachu položila 8. května 
věnec u  Památníku osvobození, prohlédla si 
město a byla přítomna i místní spartakiádě ve 
Čkyni.“ V  rámci oslav 35. výročí osvobození 
uspořádala kulturní a výchovná komise čes-
koslovenského svazu žen ve Vimperku bese-
du s  generálporučíkem bedřichem, přímým 
účastníkem bojů československých jednotek 
v sssr. V závěru předvedly členky z Výškovic 
spolu se svazáky českou besedu. Ve Vimperku 
se 28. října 1980 uskutečnila ve společenském 
domě beseda se sovětskými turisty z dálného 
poloostrova sachalinu, kteří navštívili město. 
„Beseda byla doplněna kulturním programem, 
který byl velmi úspěšný. V odpoledních hodinách 
hosté si prohlédli některé závody města a navští-
vili i městské muzeum.“ „4. listopadu jsme přiví-
tali v našem městě jednoho z nejpopulárnějších 
a  nejoblíbenějších zpěváků z  Bulharské lidové 
republiky – Bisera Kirova.“

z  velkých akcí roku 1980, které změnily 
tvář města, je nutno zmínit počátek demolice 
pražské (tehdejší Gottwaldovy) ulice. V průbě-
hu února byla provedena demolice lidového 
domu. „Nevýznamná stavba bývalého hostince 
U Wiesserů jistě žádnou okrasu městu nedělala 
a není žádná škoda, že jako první musela ustou-
pit výstavbě plánované silniční přeložky. Přesto 
však chceme tuto stavbu připomenout budou-
cím generacím třeba schůzí, která se zde konala 
v  únorových dnech roku 1948, jako memento Bývalá Gottwaldova ulice
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připomenout jiné neblahé schůze z let první re-
publiky a z let okupace Vimperka, vzpomenout 
konečně i na ty nesčetné bály a plesy, které se zde 
konaly, i na divadelní představení a slavnostní 
akce v  dobách před otevřením společenského 
domu. S Lidovým domem odešel i kousek toho 
starého Vimperka, kterého jistě nelze nijak lito-
vat, ale tak trochu se nám chce říci: Sbohem starý 
Liďáku!“

městskou politikou také hýbala otázka no-
vého nákupního centra: „V návaznosti na velké 
akce, soustředěné do nové části města, tj. do 
sídlišť Vítězného února a Míru, je nutné zajistit 
i  uspokojování potřeb našich občanů v  centru 
města. Snahou všech orgánů města je zabez-
pečit u  nadřízeného ONV rekonstrukci objektu 
„Anna“ na nákupní středisko.“ a jak mělo toto 
nové nákupní středisko vypadat? V  přízemí, 
které mělo mít prodejní plochu asi 300 m2 
měla být plnosortimentní prodejna potravin 
(samoobsluha) s prodejními pulty ovoce, zele-
niny, speciálních potravin, masa, uzenin a drů-
beže. měla zde být i prodejna tabáku, novin 
a časopisů. Navíc v přízemí měly být sklady, vý-
robna lahůdek, chladicí boxy a sociální zaříze-
ní. do prvního patra se měla přestěhovat dro-
gerie, parfumerie, dále pak papírnictví, školní 
potřeby, hračky a sportovní potřeby, foto-kino 

a prodej upomínkových předmětů. zboží by 
se zde také na ploše 300 m2 prodávalo rovněž 
formou samoobsluhy s  pultovým prodejem 
některých speciálních druhů zboží. do dru-
hého patra (rovněž prodejní plochy 300 m2) 
se mělo putovat za kuchyňskými potřebami, 
za výrobky ze skla a porcelánu, jízdními koly 
a šicími stroji a za kompletním prodejem elek-
trospotřebičů. i  zde by byly sklady a  sociál- 
ní zařízení. celková dispozice objektu měla 
doznat značných změn. pro zajištění velkých 
prodejních ploch měly být zbourány všechny 
příčky, které nejsou nosným zdivem, měla být 
vybudována přístupová schodiště a nákladní 
výtahy. rovněž celá fasáda budovy měla být 
architektonicky nově upravena. jak by asi dnes 
vypadala?

závěrem trochu statistiky: v roce 1980 se ve 
Vimperku narodilo 118 dětí, z toho 63 chlapců 
a 55 dívek. bylo uzavřeno 79 manželství, z toho 
4 v kostele a oslaveno 5 zlatých a 1 diamantová 
svatba. zemřelo 41 mužů a 25 žen, do města 
se přistěhovalo 424 obyvatel a odstěhovalo se 
jich 287. 31. prosince 1980 žilo ve městě 7.185 
obyvatel.

a na úplný závěr typická stranická zdravice 
z konce roku 1980: „Letošním rokem jsme do-
vršili 6. pětiletku. V  jejím průběhu se zásluhou 

obětavé práce lidu podařilo povznést naše hos-
podářství na vyšší stupeň. Za této situace je mi-
mořádně naléhavé vystupňovat úsilí všech, jimž 
záleží na zachování míru, aby byly včas zmařeny 
záměry imperialismu. Jsme přesvědčeni, že po-
krokové, demokratické a protiimperialistické síly 
ve světě mohou svým společným a rozhodným 
postupem zmařit plány imperialismu a  zajistit 
mírový život národů. To je také hlavním smy-
slem koordinované mírové politiky států soci-
alistického společenství. V současné době je již 
zpracován nový celoměstský závazek, uzavřený 
na počest 60. výročí vzniku Komunistické strany 
Českosloslovenska. Závazek je podložen celkem 
1.037 individuálními závazky občanů a 65 závaz-
ky závodů, škol, armády a společenských organi-
zací. Občané se celkem zavázali odpracovat při 
pomoci zemědělství 18.770 brigádnických hodin 
a na zvelebení města a okolí věnují 115.319 hod. 
V rámci celoměstského závazku se uskuteční 91 
přednášek, 83 besed a schůzí a 11 výstav. Obča-
né (především školní mládež) odevzdají našemu 
národnímu hospodářství 118.450 kg druhotných 
surovin a 280 kg léčivých bylin. Předpokládá se 
i sklizeň 86 q sena. Ve městě a okolí vyroste přes 
tři stovky nových stromů a  keřů.“ No řekněte, 
kdo by to dnes vymyslel?

Ladislav Čepička

Stezka odvahy, soutěž o nejlepší vimperskou buchtu  
a opékání špekáčků

Ve Vimpersku máme radost, že všechny tyto 
akce nakonec budou.

Stezka odvahy v arboretu a letním 
kině

už tradičně se děti mohou těšit na letní stez-
ku odvahy.

18. srpna 2020, arboretum a letní kino
17:30 – vycházejí děti do 7 let
21:00 – vycházejí děti, kterým je  
8 a více let
jako tradičně potkají děti v  lese mnohá 

strašidla, zvířata a  nadpřirozené bytosti. po 
dokončení stezky odvahy na děti bude čekat 
malá odměna za statečnost – magnetka du-
cháček. 

letos chystáme navíc i  doprovodný pro-
gram. těšíme se na všechny děti, rodiče i pra-
rodiče. Vstupné je zdarma.

Soutěž o nejlepší vimperskou buchtu
22. srpna 2020 netradičně v rámci akce Vim-

peráci si pomáhají
Příjem buchet od 12:30 na stánku Vim-

perska
Začátek soutěže 14:00, areál letního kina
svou buchtu nebo koláč můžete přihlásit 

na telefonním čísle 603 469 165 (petra litva-
nová) nebo na e-mailu litvanovi@seznam.cz, 
anebo nám prostě jen pošlete zprávu na Fb 
Vimperska. kdo se nestihne přihlásit, nevadí, 
bude stačit, aby svůj výtvor donesl ke stánku 
Vimperska. 

Nejlepší je dodat celý plech, aby vaše šan-
ce na vítězství byla vyšší. čím víc vzorků na 
ochutnání máme, tím víc hlasů můžete dostat. 
buchty, koláče, řezy, dorty, cupcake nebo jaké-

koli jiné moučníky přineste prosím do 13:30, 
abychom je stihli připravit.

slavnostní vyhlášení nejlepší vimperské 
buchty proběhne během odpoledne, až se 
všechny vzorky vyhodnotí. pět receptů, které 
získají nejvyšší počet hlasů, zveřejníme v ma-
lých novinách Vimperska. tři vítězné recepty 
vyhrají zajímavé ceny. 

Malování na asfalt a opékání 
špekáčků

2. září 2020 (středa)
16:00, hřiště Nad Pekárnou

druhý školní den proběhne již tradiční opé-
kání špekáčků a malování na asfalt s mirkou 
Fridrichovou kunešovou. děti dostanou za 
namalovaný obrázek špekáček, péct budeme 
i hadí chléb, jablíčko nebo marshmallows.

odpoledne bude zábavné nejen pro děti, 
ale i pro jejich rodiče a prarodiče. jako vždy 
půjde o malou oslavu právě zahájeného škol-
ního roku. Vstup je zdarma. 

Na všech našich akcích budou kasičky sbírky 
na opravu kapličky na brantlově dvoře. 

těšíme se na shledanou s vámi.
Vimpersko
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S Frňákem  
do pohádek 

letní sezóna se nemůže obejít bez tradič-
ního festivalu Vimperský Frňák. ten proběh-
ne od 7. do 8. srpna v letním kině a na své si 
přijdou zejména děti. V  programu jsou pro 
ně čtyři pohádky – od vimperského souboru 
bouček, divadel studna, NaVětVi a  akorát. 
o zábavu se postará také pražský cirkus ko-

houtegg. chybět nemůže ani tradiční improvi-
zování, které si v pátek budete moci vyzkoušet 
na vlastní kůži. pro ty starší je pak připraveno 
kvízování o deskové hry, komiksy a další drob-
né ceny. Nikdo nepřijde zkrátka. páteční večer 
bude ve znamení country folkové hudby od 
kanadsko-irského dua bookie baker, kterou při 
záři měsíce vystřídají místní poetové. sobotní 
večer a vlastně celý festival zakončí představe-
ní racek podle a. p. čechova. 

V čase mezi představeními se můžete po-

kochat výstavou českého tvůrce koláží tmbk 
nebo si vyzkoušet některou z deskových her 
a komiksů. 

Vstupné na oba dny je 80 kč za dospělého 
a 50 kč za dítě. Návštěvou Frňáku navíc podpo-
říte centrum paraple, kterému poputuje 5 kč 
z každé vstupenky a celý výtěžek z kvízování. 

tak neváhejte a  zapište si do kalendářů! 
V pátek 7. srpna startujeme v 17 hodin a v so-
botu již v 15 hodin.

tým Vimperského Frňáku
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Nicov, Královský kámen, Javorník
dnes začínáme netradičně výlet na javor-

ník z obce Nicov. Výhodou je, že do Nicova se 
můžete dostat autobusem, zastávka je hned 
naproti hostinci. pokud vyrazíte autem, doje-
dete do obce Nicov a odbočíte u dopravního 
zrcadla doprava na parkoviště, které je přímo 
naproti kostelu. Vedle je nedávno opravené 
malé fotbalové hřiště a  je volně přístupné. 
Nicov je malá vesnička v  nadmořské výšce 
885 m n. m. první zmínka o ní je z roku 1295. 
cenný kostel sv. martina byl založen v 1. čtvrti-
ně 13. stol. a je to nejstarší románská památka 
v čechách. má hranolovou věž se slunečními 
hodinami a čtvercovým presbytářem, západ-
ní průčelí kryje břidlice. z původní stavby se 
dochovala klenba presbytáře a  v  interiéru 
románská křtitelnice. V kostele se slouží mše 
výjimečně, není běžně přístupný, letos byl 
otevřený pro veřejnost 12. června na akci Noc 
kostelů. Naproti kostelu stojí patrová barokní 
fara s mansardovou střechou. Fara je nevyu-
žívaná a veřejnosti nepřístupná, spíše chátrá. 
Na hřbitově kolem kostela je řada pěkných 
litinových křížů, jeden s letopočtem 1863 sto-
jí před vstupem na hřbitov. kolem je několik 
roubených stavení, které dohromady vytvářejí 
malebný celek. prostor u kostela a hřbitova si 
zachovává atmosféru časů dávno minulých. 
V horkém létě láká k odpočinku stín mohutné 
lípy stojící přímo u cesty. 

Vydáme se na trasu z parkoviště do mírného 
kopce a na rozcestí u malé venkovské kapličky 
odbočíme doprava. zahneme dvakrát doleva 
a sejdeme na pěšinku. mírným stoupáním se 
dostaneme do lesa, kde se cesta vylepší. mod-
ré turistické značení vede k místu s názvem 
královský kámen. toto tajemné místo působí 
až lehce ponuře. jedná se o 1.059 m vysoký 
skalnatý vrchol ze žulového porfyru, ukonče-
ný mrazovým srubem. Na jižním svahu hory 
se nachází kamenné moře a v jednom z bal-
vanů je vytesaná kaplička s letopočtem 1916. 
je to dílo josefa klementa a jeho syna z Nico-
va. pan klement podle pověsti vytesal oltář 
panně marii v prosbě a naději, že mu rodina 
nevymře na mor, který se ve vesnici rozmohl. 

z celé jeho rodiny přežil jen syn, který dílo po 
smrti otce dokončil. ke královskému kamenu 
se váže další pověst, kterou si můžete přečíst 
na informační tabuli před kamenným oltářem 
a posvačit tam na pěkném odpočívadle v tichu 
skal a lesa.

od tohoto místa začneme klesat směrem 
k  rozhledně javorník. Na pasece se držíme 
vlevo a jdeme pomalu lesem, značení je mož-
né přehlédnout, zvláště v létě, kdy roste kolem 
plno hřibů a jiných jedlých hub. lesy okolo Ni-
cova a javorníka jsou přímo houbařským rá-
jem, škoda jen, že na mnoha místech kvůli vel-
kým polomům byly části lesů vykáceny a ně-
která houbařská místa vzala za své. z paseky je 
výhled na sjezdovku kobyla na zadově. ještě 
před rozhlednou dorazíme na rozcestí a po-
kračujeme rovně k rozhledně. tato kamenná 
rozhledna byla na vrcholu javorníku postave-
na v roce 1938 podle projektu architekta karla 
houry ze sušice. Nachází se na žulovém vrcho-
lu. Výhled je po opravě a nástavbě rozhledny 
v roce 2003 velmi pěkný. umožňuje kruhový 
pohled na pohraniční hory i podhůří, za jas-
ného počasí je možno spatřit na jihozápadě 
i alpy vzdálené téměř 200 km. těsně za roz-
hlednou byla od října 1938 hranice tzv. protek-
torátu čechy a morava, za německé okupace 
byl javorník nejvyšší horou v čechách a sloužil 
jako protiletadlová pozorovatelna. po válce se 
javorník stal oblíbeným turistickým centrem.

dále modré značení vede přes mírnou sjez-
dovku k  pěkné kapli. u  kapličky sv. antoní-
na paduánského vyvěrá ze země pramen se 
studánkou a můžete si zde přečíst desatero 
božích přikázání vyřezaných panem karlem 
tittlem z Velhartic. z nadmořské výšky 1.009 m 
se nám naskýtá krásný výhled na obec javor-
ník, stašsko, Vacovsko, Vimpersko a  převáž-
nou část jižních čech. pokračujeme kratičký 
úsek lesem okolo naučných cedulí. za lesem 
nepřehlédněte odbočku doprava na polní 
cestu a sejděte na javornickou náves (960 m 
n. m.). Na hlavní silnici se vydáme doprava 
k  soše karla klostermanna. míjíme autobu-
sovou zastávku a pokračujeme až k ceduli na 

konec javorníka. za dopravní cedulí odbočíme 
doprava na nenápadnou lesní pěšinku, která 
se za chvíli rozšíří. pokračujeme po zeleném 
značení k  rozcestníku Nad rovinami. za le-
sem se dostanete k fotopointu, kde se můžete 
zvěčnit a najít si svou fotku na stránkách ma-
lebného penzionu jeřabina www.jerabina.cz. 
pokračujeme ke krásné vyhlídce a po červené 
značce se vydáme k další vyhlídce krankoty. 
V lese u malé chatky odbočíte doprava a jdete 
dále po červeném značení. za chvilku minete 
odbočku doprava do strmého kopce. kdybys-
te šli z javorníka, odbočíte a od královského 
kamene pokračujete k  rozhledně a  zpět do 
javorníka. my jsme ignorovali odbočku ke krá-
lovskému kameni a pokračovali rovně k místu 
zvanému kohoutí kříž. z krankot do Nicova je 
z dotací eu vybudovaná nová cesta – cyklotra-
sa č. 1.142. za lesem jsme došli na pěkné od-
počívadlo s dřevěnými lavičkami a informační 
cedulí přímo u kohoutího kříže. 

kohoutí kříž z  Nicova je pozoruhodnou 
památkou lidového umění. do roku 1890 stál 
nad Nicovem dřevěný kohoutí kříž, poté byl 
instalován nový z  tepaného železa a  ple-
chu. původně byl umístěn při polní cestě nad 
Nicovem, v 60. letech minulého století byl však 
stržen vandaly. dnešní kříž je kopií z roku 2005, 
poškozený originál byl přenesen v 60. letech 
20. stol. do muzea a dnes je umístěn u kostela 
sv. markéty v kašperských horách. V soused-
ství kříže stojí kamenný sokl s iniciálami jmk 
1890. od kříže je nádherný panoramatický 
výhled, je to jedno z mých oblíbených míst. 
kohoutí kříže byly rozšířené v 18. a 19. století 
v bavorsku. kohout na vrcholu připomíná trojí 
kristovo zapření petrem, hodiny zase okamžik, 
kdy ukřižovaný vydechl naposledy, a předmě-
ty na kříž navěšené znázorňují nástroje souvi-
sející s kristovým mučením a cestou na Golgo-
tu. zachovalý kohoutí kříž má také nedaleká 
obec Úbislav. 

pokochali jsme se výhledem a scházíme ces-
tou zpátky k parkovišti, naše putování je u kon-
ce. jsme zpět v Nicově, v místě začátku našeho 
výletu. čeká nás už jen zasloužené občerstvení 
v místním hostinci, který je vyhlášený dobrou 
kuchyní a stojí přímo u hlavní silnice.

zdroje: Šumava, průvodce po čechách, mo-
ravě a slezsku s  mapovým atlasem a http://
www.nicov.cz

Simona Čejková
vedoucí IC
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KulturNí pořAdy 
 » neděle 5. 7. 2020, 15:30, park u Volyňky

NEšťAStNý šAfářůV dVorEčEK
Vimperský kašpárek – divadlo kapsa andělská hora
selka si jednou pro radost upekla perníkového panáčka – 
zápecníčka. rostl jako z vody, žádná práce mu nebyla cizí, 
až se jednoho dne vydal do světa na zkušenou. co při svém 
putování viděl a co všechno se přihodilo, uvidíte v pohádce 
plné známých lidových písniček a veselých zvířátek.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » neděle 12. 7. 2020, 15:30, park u Volyňky

dloušIBy
Vimperský kašpárek – divadlo 100 opic
příběh prince a jeho tří podivných pomocníků je vyprávěn 
s aktivním zapojením publika do hry. pohádka vypráví 
o princi, který uhání (na čaroději proměněném v koně) vstříc 
jisté záhubě. má ale štěstí, protože potká tři obry, kteří mají 
neobyčejné schopnosti. 
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » středa 15. 7. 2020, 20:00, nám. svobody, ic

NočNí KomENtoVANá prohlídKA 
měStA – StAré měSto
prohlídka části starého města s průvodcem a s divadelními 
výjevy z historie.
Nutná rezervace na tel. 739 069 271.
vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 » čtvrtek 16. 7. 2020, 16:30, most přes Volyňku u auto jamra

trAdIčNí pouštěNí lodIčEK 
tradiční pouštění lodiček na Volyňce v parku. i tentokrát 
s prestižní soutěží o nejrychlejší, nejšikovnější a nejkrásnější 
lodičky. udělejte si hezké odpoledne a pojďte si hrát.

 » neděle 19. 7. 2020, 15:30, park u Volyňky

popElKA
Vimperský kašpárek – divadlo Víti marčíka
loutková hra na motivy bratří Grimmů s upraveným 
koncem... Nebojte se, vše dobře dopadne. dva Víťové, otec 
a syn, Vám zahrají pohádku se spoustou písniček a rýmů, 
doprovázených živou autorskou hudbou.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » neděle 19. 7. 2020, 19:00, park u Volyňky

VEroNIKA SpIEgEloVá:  
VE třEch NABoSo
komorní koncert na vlnách šansonu, folku a jazzu za 
doprovodu matouše hrona na kytaru a denisy ulmanové  
na klavír.
vstupné dobrovolné

 » 20. 7. – 23. 7. 2020, park u Volyňky

SEtKáNí dřEVoSochAřů

 » neděle 26. 7. 2020, 15:30, park u Volyňky

BARBUCHA
Vimperský kašpárek – divadlo Šus rokycany
pohádka o medvědáři jménem kuba kubikula, kterého 
doprovází na cestách medvídek kubula, velký neposeda. 
kuba si s ním mnohdy už neví rady, a tak na jeho nezbednosti 
vymyslí medvědí strašidlo barbuchu. a jak to všechno 
dopadne? z medvídka a strašidla se nakonec stanou nejlepší 
kamarádi, kteří společně zažijí plno dobrodružství.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » neděle 2. 8. 2020, 15:30, park u Volyňky

KouzElNá KulIčKA
Vimperský kašpárek – kejklíř Vojta Vrtek
příběh vychází z klasické pohádky o „kouzelné kuličce“, jejíž 
síla tkví ve víře ve vlastní schopnosti člověka. Vojta, prostý, 
jednoduchý, nešikovný hoch, je postaven před situace, 
které musí řešit jinak než obvyklým způsobem. Vytrvalostí, 
trpělivostí a spolehnutím na vlastní úsudek nakonec překoná 
intriky, proradného komořího, hordu hloupých loupežníků 
i nevíru vlastní mámy v jeho schopnosti.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » 7. 8. – 8. 8. 2020, letní kino

VIMPERSKý fRňÁK
Festival nejen pro děti. hromada pohádek, zábavných her, 
výstava tmbk, hudební představení, kvízování o hodnotné 
ceny. Vystoupí divadlo studna, bouček, kapela bookie baker 
a mnoho dalších.
Výtěžek z festivalu půjde na podporu centra paraple. 
V pátek začínáme program v 17:00 a v sobotu v 15:00.
Vstupné 80 Kč / 50 Kč

 » neděle 9. 8. 2020, 15:30, park u Volyňky

doKtor léčímrád
Vimperský kašpárek – divadélko kos české budějovice
znáte dětskou nemoc brečimcídu? a co třeba žalovnídu? 
Nebo binecajdu? Že jste o nich ještě neslyšeli? a možná, 
že právě na vás, milé děti, také někdy skočil jejich bacil. 
ani o tom nevíte. ale nebojte, náš pan doktor léčímrád si 
s podobnými neduhy dokáže poradit. přijďte na kontrolu do 
jeho ordinace. pan doktor léčí na počkání! 
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » středa 12. 8. 2020, 20:00, nám svobody, ic

NočNí KomENtoVANá prohlídKA 
měStA – StAré měSto
prohlídka části starého města s průvodcem a s divadelními 
výjevy z historie.
Nutná rezervace na tel. 739 069 271.
vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 » neděle 16. 8. 2020, 15:30, park u Volyňky

loutKy, KtEré NIKdE NEchtělI
Vimperský kašpárek – divadlo cirkus Žebřík
opuštěný cirkusový komediant se toulá světem, potká 
kašpárka a toho napadne založit vlastní cirkus... k tomu je ale 
potřeba více lidí, a tak se vydají do světa hledat kamarády. 
loutková klauniáda za doprovodu živé hudby.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma
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 » úterý 18. 8. 2020, 17:30 a 21:00, arboretum

STEZKA ODVAHY
děti potkají v lese mnohá strašidla, zvířata a nadpřirozené 
bytosti. po dokončení stezky odvahy na děti bude čekat malá 
odměna za statečnost – magnetka ducháček.

 » čtvrtek 20. 8. 2020, 20:20, park u Volyňky

PECHAKUCHA NIGHT
přednáškový cyklus. 

 » středa 19. 8. 2020, 20:00, park u Volyňky, zŠ tGm

NočNí KomENtoVANá prohlídKA 
měStA – přEdměStí
prohlídka předměstí Vimperka s průvodcem a s divadelními 
výjevy z historie.
Nutná rezervace na tel. 739 069 271.
vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 » sobota 22. 8. 2020, 14:00, letní kino

VIMPERÁCI SI POMÁHAJÍ
poděkování dobrovolníkům a všem, kdo s covid-19 bojovali 
v první linii.
divadlo, soutěže, hry, tvořivé dílny, koncerty – O Všudybylovi 
(divadlo studna), Vimperské kvízování, O Vimperskou 
buchtu, G-rock, Veronika Spiegelová & Naboso Band, 
lucky Brew, Narttu, Anna K. 

 » neděle 30. 8. 2020, 15:30, park u Volyňky

my plujEmE dááál...
Vimperský kašpárek – divadlo svatomařská soda
pojďte si s námi hrát, zpívat si, třeba se i smát... stačí pár 
hadříků a můžeme spolu vyrazit do vzdálených zemí. těší se 
na vás katka a hanka.
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

KINo šumAVA, Sál měKS
Vstupné na filmová představení 70 kč

 » pátek 3. 7. 2020, 20:00

přílIš oSoBNí zNámoSt
komedie/drama, česko/slovensko, 2020, 107 min
režie: marta Ferencová
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí 
i smutku…

 » úterý 7. 7. 2020, 20:00

ZEMĚ MEDU
dokumentární, makedonie, 2019, 87 min
režie: tamara kotevska, ljubomir stefanov
Láskyplný pohled na život sběračky medu divokých včel.

 » pátek 10. 7. 2020, 20:00

V SÍTI
dokumentární, česko, 2020, 100 min
režie: barbora chalupová, Vít klusák
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované 
téma zneužívání dětí na internetu.

 » úterý 14. 7. 2020, 20:00

VolEj mámu!
komedie, Švédsko, 2019, 102 min
režie: lisa aschan
Pozitivní film, který už svým názvem naznačuje, co dělat, když je 
život těžký.

 » pátek 17. 7. 2020, 20:00

VlAStNícI
komedie, česko, 2019, 97 min
režie a scénář: jiří havelka
Hvězdně obsazená komedie o domovní schůzi.

 » úterý 21. 7. 2020, 20:00

JÍT KRÁST KONĚ
drama, Norsko/Švédsko/dánsko, 2019, 122 min
režie: hans petter moland
Stellan Skarsgard jako zralý muž nemůže zapomenout na 
tragédii i vášeň, která zformovala jeho život.

 » pátek 24. 7. 2020, 20:00

modElář
drama, česko, 2020, 110 min
režie a scénář: petr zelenka
Kryštof Hádek a Jiří Mádl provozují prosperující půjčovnu dronů 
ve filmu Petra Zelenky.

 » úterý 28. 7. 2020, 20:00

#JSEMTADY
komedie, Francie/belgie, 2019, 98 min 
režie: eric lartigau
Slavný francouzský šéfkuchař na návštěvě v Koreji.

 » pátek 31. 7. 2020, 20:00

přES prSty
komedie, česko/slovensko, 2019, 101 min
režie: petr kolečko
Jiří Langmajer a Vojtěch Dyk v komedii o lásce pod volejbalovou 
sítí.

 » úterý 4. 8. 2020, 20:00

MAJÁK
drama/mysteriózní, usa/kanada, 2019, 110 min
režie: robert eggers
Willem Dafoe a Robert Pattinson na konci 19. století hlídají 
maják. Uhrančivá podívaná.

 » úterý 11. 8. 2020, 20:00

mAlá lEž
komedie/drama, usa/čína, 2019, 100 min
režie: lulu Wang
Komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi 
a její svérázné čínské babičky.
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 » pátek 14. 8. 2020, 20:00

3BoBulE
komedie, česko, 2020, 101 min
režie: martin kopp
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných 
moravských vinic.

 » úterý 18. 8. 2020, 20:00

DOKUD SE TANČÍ
drama, Švédsko/Gruzie/Francie, 2019, 113 min
režie: levan akin
Tanec a svoboda.

 » pátek 21. 8. 2020, 20:00

chlAp NA StřídAčKu
komedie, česko, 2020, 109 min
režie: petr zahrádka
Když si dvě ženy střídají jednoho muže.

 » úterý 25. 8. 2020, 20:00

pSI NENoSí KAlhoty
drama/komedie/romantický, Finsko/lotyšsko, 2019, 105 min
režie: jukka-pekka Valkeapää
Drsná „romantická“ SM komedie pro diváky, které už 
šablonovité romantické komedie nudí.

 » pátek 28. 8. 2020, 20:00

NA StřEšE
drama/komedie, česko, 2019, 101 min
režie: jiří mádl
Starý nevraživý pán a mladý Vietnamec najdou společnou řeč.

VýSTAVY
 » 1. 6. – 31. 8. 2020, měks

oBchod, průmySl A žIVNoStI VE 
VIMPERKU
Výstava představí zejména prostřednictvím historických 
reklam a poutačů vývoj průmyslových a obchodních aktivit 
ve městě.

 » 1. 7. – 31. 7. 2020, městská knihovna

šumAVSKé lESy
Výstava o životě a práci v lese.

 » 1. 7. – 31. 8. 2020, kavárna happycoffe

zE SBírEK muzEjNího SpolKu 
VImpErSKého pANStVí 
Výstava představí nové přírůstky ve sbírce muzejního spolku 
Vimperského panství. V expozici uvidíte obrazy a grafiky, 
velkoplošné historické fotografie z Vimperka, umělecké 
řemeslo, sklo, porcelán, majoliku, ale i předměty tvořící 
součást každodennosti našich předků. 

 » 1. 7. – 31. 8. 2020, železniční stanice Vimperk

dEpozItář „lAmpárNA“  
expozice o historii a současnosti železniční dopravy. 
otevřeno po předchozí dohodě na tel. 739 069 271.

přIprAVujEmE:
 » neděle 6. 9. 2020, 14:00, měks

šumAVSKý KorBEl 
tradiční setkání nejen šumavských harmonikářů 
a heligonkářů.
vstupné dobrovolné

 » pátek 11. 9. 2020, 19:00, měks

mAtEřSKá.com
hudebně-divadelní show mateřská.com je kontroverzní 
projekt plný humoru, nadsázky a ironie. zpěvačky lenka 
jankovská a bára Vaculíková rapují o mateřství bez růžových 
brýlí. dnes mají na kontě 2 alba – laktační psychóza 
a automatka. 
vstupné 150 Kč

 » pondělí 5. 10. 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.
vstupné 200 Kč

 » čtvrtek 8. 10. 2020, 19:00, měks

z hoštIc do BABoVřESK
Veselé povídání se zdeňkem troškou nejen o filmech, které 
natočil, ale i humorné povídání o životě. můžete se dozvědět 
zajímavé věci, které prožil, ale i zjistit, jaký je pan režisér 
vynikající kuchař. 
vstupné 230 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sociální pohoda, o. p. s.,

Vacov, Javorník, 384 73 Stachy

Sociální pohoda, o. p. s. v roce 2020
Sociální pohoda o. p. s. poskytuje i v roce 2020 osobám s mentálním, 
tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením péči a podporu 

v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti.
Více než 70 profesionálů pečuje přibližně o 82 klientů za rok v zaříze-

ní umístěném v šumavské horské obci Javorník, v prostředí s výji-
mečně kvalitními přírodními a klimatickými podmínkami.

Hlavním cílem domova je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby 
mohli svůj život prožívat aktivně, svobodně a především důstojně. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí pobytovou 
sociální službu výhradně osobám s mentálním postižením, případně 

s přidruženými kombinovanými vadami.

Činnost organizace Sociální pohoda, o. p. s. 
je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Sociální pohoda, o. p. s.,

Vacov, Javorník, 384 73 Stachy

Sociální 
pohoda, o. p. s. v roce 2020

Sociální pohoda o. p. s. poskytuje i v roce 2020 osobám s mentálním, tělesným, smyslovým  

či kombinovaným postižením péči a podporu v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti.

Více  než  70  profesionálů  pečuje  přibližně  o  82  klientů  za  rok  v  zařízení  umístěném    

v šumavské   horské   obci   Javorník,   v   prostředí   s   výjimečně   kvalitními   přírodními    

a klimatickými podmínkami.

Hlavním cílem domova je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby mohli svůj život 

prožívat aktivně, svobodně a především důstojně. Domov pro osoby se zdravotním postižením 

nabízí   pobytovou   sociální   službu   výhradně   osobám    s    mentálním    postižením, 

případně s přidruženými kombinovanými vadami.

Činnost organizace Sociální pohoda, o. p. s. je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
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co vás napadne, když se řekne léto a kultu-
ra? divadelní představení pod širým nebem, 
velké letní festivaly… ale co takhle si udělat 
poklidnou procházku do parku, dát si něco 

dobrého k pití a při tom si poslechnout malý 
koncert nebo pěknou cestovatelskou před-
nášku? mít místo, kde se v klidu posadíte se 
svými přáteli a  rodinami na čerstvém vzdu-

chu? přesně s  touhle myšlenkou přišel nový 
projekt parkbouda, o kterém se můžete do-
číst v aktuálním čísle Vimperských novin. co 
všechno vás už od července v parku čeká?
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Červenec a srpen 
očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve Vimperku událo za posledních 30 let

Červenec
1990
bezesporu největší novinkou tohoto měsíce 

jsou výsledky komise na změny názvů někte-
rých ulic ve Vimperku. od 10. 7. 1990 jsou tedy 
v platnosti tyto názvy: Nad stadiónem (dříve 
Švermova), klostermannova (Vítězného úno-
ra), johnova (Fučíkova), pivovarská (leninova), 
purkártova (mládežnická), pasovská (pohranič-
ní stráže), kaplířova, pražská a Nádražní (dříve 
Gottwaldova).

1991 
městská rada definitivně schválila statut 

městského kulturního střediska, v jehož pre-
ambuli se praví mj. že „… kultura a  umění 
představují jednu z nejvýznamnějších složek 
duchovního života ve městě.“ je tomu oprav-
du tak?

1993
kulturák prodán! Na základě inzerce se při-

hlásili dva zájemci, oba místní podnikatelé. 
předložili svoje podnikatelské záměry, nabídli 
cenu. po sáhodlouhém projednávání v  radě 
i zastupitelstvu, po osobních slyšeních obou 
zájemců rozhoduje zastupitelstvo o kupci: pan 
josef strašík z Vimperka. z kulturáku bude su-
permarket.

1994
začátkem června uspořádal nový nájemce 

a provozovatel areálu letního kina slavnostní 
zahájení provozu. s pásmem básniček a pís-
niček se představily děti základní umělecké 
školy, mažoretky a dětská dechovka. zájem ze 
strany veřejnosti byl prozatím rozpačitý. dou-
fejme, že až se dostane toto staronové kulturní 
zařízení opět do povědomí občanů, budou mít 
akce důstojnou návštěvnost.

1995
Na návrh ředitelky 1. základní školy v  uli-

ci 1. máje doporučila městská rada ministru 
školství, aby této škole byl znovu propůjčen 
její prvorepublikový název „základní škola t. 
G. masaryka“.

1998
jako blesk z čistého nebe přišlo mnohým 

občanům rozhodnutí ředitele městské nemoc-
nice o ukončení provozu jednoho z primariátu, 
a to gynekologicko-porodnického. důvodem 
má být dlouhodobá ztrátovost a nevytíženost 
tohoto oddělení a avizovaný odchod primáře 
mudr. Vávry do jiného zdravotnického zaříze-
ní.

1999
zastupitelé rozhodli o založení společnosti 

s r. o. pod názvem městské služby se základ-
ním jměním 100.000 kč a s předmětem pod-
nikání: nakládání s odpadky, koupě zboží za 
účelem dalšího prodeje apod.

2000
Firma ŠumaVaN teXtil, výrobce prádla 

s  padesátiletou tradicí, zastavila k  prvnímu 
červenci stroje a práci lidí, jimž rozdala výpo-
vědi. sto deset pracovníků, převážně žen, tak 
přijde o  práci. bývalý státní podnik zaměst-
nával v minulosti v 7 závodech téměř 3.000 
pracovníků a  jako poslední závod se ocitl 

v platební neschopnosti. (…) pro Vimperk se 
sedmiprocentní nezaměstnaností je to další 
nepříjemný problém.

2002
Velké překvapení způsobilo ve Vimperku 

zatčení a výslechy tří Vimperáků, z nichž jeden 
měl dle materiálů policie čr provést vraždu 
novinářky sabiny slonkové. 

2003
rada města pověřila pana j. pulkrábka 

vedením městského kulturního střediska ve 
Vimperku. bývalý ředitel ing. Gaudník náhle 
zemřel. byl to jeden z nejlepších a iniciativních 
vedoucích, jaké kdy městské kulturní středisko 
mělo.

2006
již naposledy v  tomto měsíci vykonával 

svůj kněžský úřad páter zawadzki, polské ná-
rodnosti, známý jako otec jaroslav. přišel do 
Vimperka před několika lety a zapojil se vel-
mi aktivně i do občanského a společenského 
dění. odchází již v srpnu do afriky. tuto zemi 
si sám vybral pro misionářskou práci.

2008
starosta města se jménem radnice i obča-

nů rozloučil s ředitelkou gymnázia a obchodní 
akademie rNdr.  hanou prokopovou. ta na-
stoupila jako profesorka biologie na gymná-
zium ve Vimperku v roce 1969. byla výraznou 
osobností pro svoji náročnost i umění předá-
vat studentům nadšení a zájem pro přírodní 
vědy. 

2009
město dostalo dotaci 2.800 eur na obnovu 

kaple svaté rodiny v modlenicích. z prostředků 
města v maximální výši 600.000 kč bude hra-
zena obnova fasády kaple a interiéru.  ostatní 
práce budou placeny z prostředků dotace.

2010
V republice čad v africe bylo postaveno hři-

ště i za peníze občanů Vimperka. ti mezi se-
bou vybrali více jak 100.000 kč a prostřednic-
tvím bývalého vimperského faráře jaroslava 
zawadského putovaly tyto peníze do africké 
republiky.

2011
pro milovníky tenisu je otevřen nový spor-

tovní areál za nákupním střediskem tesco. 
jsou k  dispozici 3 antukové kurty, moderní 
šatny, sprchy i  společenská místnost s  mož-
ností občerstvení.

2012
dne 26. 7. 2012 došlo u Vimperku k tragic-

kému úmrtí dvou osob cizí státní příslušnosti. 
byli nalezeni pod sloupem vysokého napětí 
u Vícemil, kde prováděli nátěry stožárů. případ 
vyšetřují prachatičtí kriminalisté.

2013
V sobotu 13. července se konaly na vlako-

vém nádraží ve Vimperku oslavy 120. výročí 
příjezdu prvního vlaku do města. součástí 
slavnosti železnice byl i příjezd parní lokomo-
tivy, výstava lokomotiv a další zajímavý dopro-
vodný program.

2014
město bylo vybráno jako jedno z 20 měst 

v rámci republiky do projektu asistentů pre-
vence kriminality plně hrazeného z prostřed-
ků evropské unie. Výhodou tedy je, že je město 
nebude proplácet z vlastního rozpočtu.

2016
barbora havlíčková, lyžařka z  Fischer ski 

klubu Šumavan Vimperk, si přidala ke svým 
úspěchům i titul mistryně světa v běhu do vr-
chu kategorie u17. dokázala ze čtvrtého místa 
zaběhnout nakonec na první místo. je to na-
dějná mladá závodnice.

2019
střední škola a zŠ v Nerudově ulici podepsa-

la s firmou rohde a schwarz novou smlouvu 
o další spolupráci. Žáci oboru elektromecha-
nik pro zařízení a přístroje zde již rok absol-
vovali odbornou praxi a pro žáky 3. ročníku 
je připraven projekt na využití volné energie.

Srpen
1990
horké léto nepřináší jen samé příjemné 

věci. jednou z  těch nepříjemných je také 
dlouhodobé sucho a s tím spojený nedosta-
tek pitné vody. dne 6. 8. tak rada NV na návrh 
tajemníka vyhlašuje úsporná opatření v odbě-
ru pitné vody. dotkne se to bolestivě hlavně 
zahrádkářů, ale není zbytí. další důkaz toho, 
jak nutně Vimperk potřebuje nový zdroj pitné 
vody. a vodárna brloh je zatím pořád ve stav-
bě. do kdy ještě?

1991
další z renomovaných bankovních ústavů si 

otevírá v našem městě svoji filiálku. po spoři-
telně a komerční bance je agrobanka již třetí.

1992
mezi městem a  nemocnicí dochází k  do-

hodě, že zrekonstruovaná budova bývalých 
jeslí v ulici Nad stadiónem bude využita pro 
potřeby zdravotnictví. stará poliklinika v ulici 
1. máje je v žalostném stavu a přestěhováním 
se výrazně zlepší jak komfort lékařů, tak pře-
devším pacientů.

1993
starosta města navrhuje v důsledku klesa-

jícího počtu dětí v mateřských školách jednu 
z nich zrušit. a sice v ulici pražská (poblíž auto-
busového nádraží). do těchto prostor by se po 
minimálních stavebních úpravách vystěhovala 
městská knihovna, dosud sídlící v prodaném 
kulturáku. s tímto řešením vyslovuje městská 
rada souhlas a  stěhování a  ostatní přípravy 
mohou tedy začít.

1994
V souvislosti s převzetím již poloviny histo-

rického lesního majetku rozhodlo městské za-
stupitelstvo o založení společnosti s ručením 
omezeným městské lesy Vimperk, ve které je-
diným zakladatelem a společníkem je a bude 
město Vimperk.

1995
V  kronice již několikrát zmiňovaný pra-

větínský dům klidného stáří Farní charity ve 
Vimperku byl vysvěcen. mše ve vimperském 
kostele, celebrovaná českobudějovickým bis-
kupem antonínem liškou, předznamenala 
2. srpna tuto slavnost. domov byl pokřtěn po 
patronce rodiny na domov svaté zdislavy.

1996
dosud neznámou štolu, pravděpodobně 

součást středověkého vodohospodářského 
systému, objevili dělníci při rekonstrukci ka-
nalizace v ulici steinbrenerova, pár metrů od 
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vchodu do radnice. podle odhadu archeologa 
dr.  beneše z  prachatického muzea se jedná 
o  precizní práci datovanou pravděpodobně 
do 15. až 17. století. pro tuto chvíli bude ná-
lez zakonzervován, aby mohly být dokončeny 
práce na kanalizačním sběrači. archeologický 
průzkum si vyžádá nemalé finanční prostřed-
ky, které nemá v tuto chvíli ani město, ani stát. 
takže snad v budoucnu.

1997
obrovská diskuze probíhá mezi obyvateli 

města. zastupitelstvo ještě před prázdninami 
přijalo záměr odprodat větší část bytových 
domů z majetku města občanům. Ve schvá-
lených pravidlech dostávají jednoznačnou 
přednost obyvatelé–nájemníci těchto domů, 
cena je pro ně stanovena příznivě a navíc je 
možnost koupit nemovitost až na dvacetile-
té splátky. z jedné strany je tento záměr kvi-
tován uspokojením, z  druhé strany se zlou. 
občané, bydlící ve svých vlastních domech, 
poukazují na nemístné zvýhodňování jedné 
skupiny obyvatel, která shodou okolností by-
dlí v obecním majetku a takto požívá a požije 
nespravedlivé výhody.

1999
obyvatelé čtyř panelových domů ve Vim-

perku v čelakovského ulici prosadili svými 55 
podpisy, že byl zrušen záměr zrekonstruovat 
za peníze státu v uvedených domech neby-
tové prostory na 4 byty 1. kategorie pro lidi se 
statutem uprchlíka.

Vimperský zámek na základě rozhodnutí za-
stupitelstva ze dne 24. 8. 1999 připadne opět 
městu. to jej před osmi lety prodalo za sedm 
miliónů státu a stát jej svěřil k obhospodařo-
vání správě Np Šumava.

2001
armáda, která již z Vimperka odchází, na-

bízí městu nejenom majetek bývalé posádky, 
ale i oplocený objekt kasáren, rekreační chatu 
barborka, rozsáhlou polní střelnici v klášterci 
i  s  komunikací a  železniční vlečku v  brlohu, 
která sloužila k nakládání a převozu těžké vo-
jenské techniky.

2002
měsíc srpen byl ve znamení největší událos-

ti, a to postižení Vimperka přívalovými dešti. 
Noc ze 13. na 14. srpna byla skutečně dramatic-
ká v očekávání toho nejhoršího. lidé v blízkos-
ti rozbouřeného potoka třeštilka opouštěli na 
nějaký čas své příbytky, voda neúprosně brala 
vše, co se jí namanulo do cesty, zejména růz-
né přístřešky, fóliovníky, zahradní domky v její 
blízkosti. radnice ohlásila, že škody, vzniklé 
povodní na městském, soukromém a  stát-
ním majetku, jsou předběžně odhadovány na  
18 milionů kč.

2004
V prvním pololetí roku 2004 se ve Vimper-

ku narodilo 54 dětí, 40 obyvatel zemřelo, bylo 
16 svateb. Vimpersko má 539 registrovaných 
nezaměstnaných, tj. 6,2 %. celostátní průměr 
je 9,8 %. občané Vimperska vyprodukovali 
v průměru na občana 158 kg smíšeného od-
padu. je registrováno 184 žadatelů o přidělení 
bytu a 14 soudních výpovědí z bytu.

2005
integrovaná střední škola lesnická má být 

ve Vimperku zrušena. Na základě rozhodnutí 
kraje budou stejné obory slučovány s dalšími 
školami, a tak v příštím roce musí „lesáci“ již 
jezdit do školy v  písku, do Vodňan nebo do 
hněvkovic. rozhodnutí je zdůvodněno ekono-
mickými důvody a také proto, že ubývá žáků 
těchto škol. podle názorů občanů Vimperka je 
to zásah do tradice lesnické školy ve Vimperku, 
která zde přetrvává celých 48 let! Nešťastné 
rozhodnutí pro město Vimperk!

2007
budova bývalé lesnické školy ve Vimper- 

ku přešla od srpna 2007 do nájmu vim- 
perské nemocnice. stále však patří kraji, kte-
rý ji nemocnici bude pronajímat. mimo jiné 
byla zde opět zprovozněna kuchyně, mělo by 
zde do budoucna vzniknout centrum celoži- 
votního vzdělávání a připravují se další pro-
jekty.

2010
základní umělecká škola se přestěhovala. 

má k  dispozici nové prostory a  místnosti ke 
své činnosti v Nerudově ulici.

V našem městě byl nově otevřen Šumavský 
pivovar ve steinbrenerově ulici. Vaří se zde 
ležák světlý, tmavý a polotmavý pod názvem 
Šumavské pivo.

2012
z hlášení městské policie ve Vimperku vy-

plývá, že v měsíci červenci a srpnu 2012 měla 
policie nejvíce práce opět s  nestandardním 
chováním nepřizpůsobivých občanů, zejmé-
na romské národnosti. zvláště pak v  době, 
kdy dostávali sociální dávky. Nejvíce inciden-
tů se vyskytovalo v kaplířově a pasovské ulici. 
také až na trojnásobek se zvýšil odvoz opilců 
do zařízení v českých budějovicích. množí se 
také případy, že řidiči nerespektují dopravní 
značení, nejvíce na sídlišti míru.

2013
Velký rozruch ve městě způsobily zprávy ko-

lem hotelu Vltava, který by měl být proměněn 
v azylový dům. tuto aktivitu občanů rozvířil 
majitel hotelu, jenž hotel pronajal společnos-
ti czech ordinem ras s. r. o. obyvatelé mají 
obavy, aby se nestal ubytovací možností pou-
ze pro romské obyvatele. proto píší petice, ob-
racejí se na město, aby o tomto problému bylo 
jednáno. to vedení města konalo ze své inici-
ativy již od samého začátku a přislíbilo hledat 
a jednat s majitelem objektu o jiném využití.

2014
Významnou akcí k poctě bývalé starostky 

st. chumanové byla obnova a vybudování od-
počinkové zóny a dětského hřiště v místě za 
pekárnou v ulici mírová. pro děti a rodiče jsou 
zde zabudovány lavičky, vybudováno písko-
viště, ohniště, asfaltová plocha pro jízdy dětí, 
skluzavka, tabule pro kreslení, stůl na stolní 
tenis i sluneční hodiny. 

2015
Ve čtvrtek 20. 8. 2015 byl otevřen „hrabický 

okruh“ u Vimperka. okruh byl dalším počinem 
občanského sdružení stanislavy chumanové, 
vychází z  ulice k rokli, přes hrabice a  končí 
v „parku nad pekárnou“. je dlouhý 4 km.

Spolek MiSSion Vimperk představuje svůj letní projekt Parkbouda
rok 2020 překopal plány zřejmě každému 

z nás, jinak tomu nebylo ani u našeho spol-
ku. jak už jsme zmiňovali v minulých číslech, 
z  důvodu epidemie koronaviru se letos ne-
mohl uskutečnit náš hlavní projekt – majáles 
Vimperk. protože jsme ale nechtěli jen čekat 
na rok 2021, rozhodli jsme se po letním kině 
oživit další lokalitu – městský park u dolní bu-
dovy zŠ t. G. masaryka.

s nápadem přišel můj bratr Štěpán, který je 
nově také členem našeho spolku. Ve veřejném 
prostoru vytvoříme venkovní posezení s ob-
čerstvením (viz přiložená vizualizace), kde bu-
deme po celé léto pořádat nejrůznější kultur-
ní akce – od cestovatelských přednášek přes 
malé koncerty, divadla až po projekce filmů. 
Vstupné na všechny akce bude dobrovolné.

Naším cílem je podpořit vimperské kultur-
ní dění v tomto netradičním roce a oživit další 
zajímavou lokalitu v  našem městě. zároveň 
chceme alespoň drobným dílem pomoci české 
ekonomice – drtivá většina dostupného sorti-
mentu bude od českých dodavatelů. to se týká 

i samotné boudy – projektuje a vyrábí nám ji 
jihočeský dodavatel. 

oficiální otevření naší parkboudy je pláno-
vané na pátek 10. července, pokud ale vše pů-

jde dobře, budeme vás moci přivítat už o pár 
dní dříve. Na viděnou v parku!

Šimon Blaschko
MISSION Vimperk
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Představujeme brusiče skla – jaroslava Zedníka
sklárny vznikaly na Vimpersku již ve středověku. ke vzniku sklárny bylo zapotřebí velkého 

množství dřeva, kterého bylo v lesích okolo Vimperka dost. sklářských hutí bylo na Vimpersku 
mnoho a dodnes mají některé okolní vesnice v názvu huť. Nejznámější je michlova huť, která 
byla pojmenována po nejvýznamnějším skláři michalu müllerovi.

V okolí Vimperka bylo mnoho hutí, ve kterých pracovali skláři, hranaři, brusiči, malíři skla  
a další lidé. a my si teď jednoho brusiče skla představíme. je jím jaroslav zedník, který se této 
profesi věnuje už 47 let.

Kdy jste se stal brusičem a  kde jste se 
vyučil? Máte předky, kteří pracovali ve 
sklářství? 

předky, kteří by se věnovali sklářství, ne-
mám, naše rodina byla zemědělská. a nemám 
v  rodině ani dalšího pokračovatele, což mě 
trochu mrzí. s kamarádem jsme se učili v po-
děbradech, tam bylo učiliště a tam jsme se učili 
tři roky, v posledním roce už jsme pracovali ve 
Vimperku ve sklárně a do školy jezdili méně.

Dělal jste někdy něco jiného? 
Ne, nikdy jsem nic jiného nedělal. 
Dopočítáte, jak dlouho jako brusič pra-

cujete? 
No je to 47 let. teď už jsem to zkorigoval 

a dělám jen vitráže a sklo na objednávku.
Máte svoji dílnu? 
ano, mám svoji soukromou dílnu. začal 

jsem se učit v  roce 1972 a  v  18 letech jsem 
začal na smlouvu pracovat ve sklárně ve 
Vimperku. V  roce 1993 jsem začal podnikat. 
začínal jsem s pěti dalšími kolegy v dílně na 
náměstí, kde jsme byli skoro pět let. pak jsem 
zjistil, že to není úplně ono a udělal jsem si ve 
starých kasárnách dílnu, do které jsem sehnal 
zaměstnance. bylo nás osm a vozili jsme sklo 
převážně do Německa. tam jsme fungovali asi 
dalších 5 let. V roce 2002 koupil pan Šťastný 
zachovalou sklárnu, kam jsem přešel i se svými 
zaměstnanci a dělal vedoucího. tady už pra-
covalo asi čtyřicet lidí. ale v roce 2004 jsem se 
vrátil zpátky ke své dílně.

Zmínil jste, že jste vyvážel sklo převážně 
do Německa. Kam je vlastně větší odbyt? 
Do zahraničí nebo v rámci České republiky? 

dříve to byl dobrý odbyt, ale asi dva roky už 
do Německa zboží nevozím. už se to nevypla-
tí. dnes dodávám pouze na místní trh. teď už 
se nezabývám pouze broušením skla, ale také 
broušením fazet na vitrážová okna.

Podle Vás je již tři nebo čtyři roky pro-
blém s odbytem. Proč tomu tak je? 

pomalu vymizely speciální prodejny skla, 
do kterých jsem sklo dodával a bylo jich po re-
publice dost (české budějovice, kaplice, Vyšší 
brod, praha, karlovy Vary, klatovy). speciální 
prodejny se změnily spíše na prodejny s dár-
kovým zbožím. dnes už vozím jen do prahy 
a teplic.

Myslíte si, že celkově broušení skla upa-
dá? že už to není takový hit jako dřív? 

samozřejmě se to mění do moderna. 
Takže i brusič skla se musí zabývat no-

vými trendy? 
Vlastně ano, ale záleží na zákazníkovi. jsou 

lidé, kteří si přijdou pro takovou tu klasiku, 
konkrétní výrobek – skleničku, misku, kterou 
už doma mají a chtějí doplnit sadu. tady se 
většinou jedná o tradiční dekor 500 pk. když 
přijdou mladší, chtějí něco jednoduššího, tře-
ba vázu ozdobenou pouze několika čárkami. 

je to různé. já když dělám skleničky, používám 
dekor 500 pk, pak jeden, který jsem si vymyslel 
sám, a pak dělám ještě jeden úplně jednodu-
chý.

Je pravda, že s dobou se broušení skla 
minimalizuje? 

lidé už nechtějí jen takzvanou pětistovku, 
která byla dříve velmi oblíbená. i když pokud 
se jedná o cizince, kteří třeba v praze mé vý-
robky nakupují, tak ti chtějí něco tradičního, 
což dekor 500 pk je, takže i to se stále prodává. 
záleží na tom konkrétním zákazníkovi.

Je rozdíl mezi broušením skleničky nebo 
třeba velké vázy? 

Nevidím v  tom rozdíl, snad jen váhový. 
broušení mě baví a vidím za sebou ten výtvor, 
který si někdo koupí.

Co Vás nejvíce bavilo? 
Nejvíce mě baví brousit. když si vzpomenu, 

jak jsem pro Němce opravoval skleničky, tak to 
nebyla úplně práce snů, ale živilo mě to.

Jaká práce se Vám nelíbila? 
Nesnášel jsem opravy koulové vázy. ale bral 

jsem to tak, že jednou je lepší práce a  jindy 
horší, to se nedá nic dělat.

Jak vlastně vzniká ta broušená krása, 
kterou tak milovaly ty naše babičky a  ta 
starší generace? 

z hutě přijde polotovar, ten jde na pukárnu, 
kde se to musí oříznout a výrobek dostane fi-
nální tvar. pak se předkreslí vzor. Nakreslí se 
síť a do té pak ten konkrétní dekor. Vybrousí 
se ten hlavní dekor a  v  kyselině – chemické 
lázni – se sklo vyleští. pak se musí ještě udělat 

matová výplň. kontrast mezi leskem a matem 
dodá výrobku tu hezkost a musí být vyvážený. 

Takže musíte mít estetické cítění, před-
stavivost a určitě i talent, že? 

No to drobet ano, člověk k tomu nějak do-
spěje.

Čím se vlastně sklo brousí? 
dříve se používaly carborundové kotouče, 

ale dnes už více méně jen diamantové kotou-
če.

České sklo je známé v celém světě. Víte, 
kam nejdále se dostaly Vaše výrobky?  
Vím, že jsme dělali sklo do japonska a  do 
ameriky. asi dvakrát jsme dodali zboží také 
do anglie. prodej do ameriky a anglie skončil 
pádem dvojčat. ale za patnáct let, co vozím 
zboží do prahy, se díky cizincům rozlétlo mé 
sklo do celého světa.

Máte nějaký top výtvor, který Vám 
utkvěl v paměti? 

za velmi zajímavou považuji práci pro jed-
nu hraběnku, kterou navrhla designérka a na 
letáčku v každé krabici se sklem bylo napsáno, 
že to brousil mistr sklář jaroslav zedník. musel 
tam být i můj podpis. dělal jsem i pro pana 
prezidenta.

Dá se říci, že i  Vás nějakým způsobem 
zasáhl koronavirus? 

zasáhl určitě, byly zavřené obchody, takže 
nebyl žádný odbyt. Nehledě na to, že v praze 
se moje výrobky prodávají více cizincům než 
místním, a to taky nebylo možné.

A poslední otázka. Co si myslíte o pou-
žívání broušeného skla? Je škoda ho pou-
žívat? 

je chyba, že se nepoužívá, třeba ve Francii je 
tomu jinak a tohle sklo tam používají. Ne třeba 
každý den, ale pro nedělní oběd nebo oslavu 
a tak. sklo by se mělo točit, protože jinak, jak 
říkala paní zázvorková, nebudou mít skláři co 
žrát. (smích) Děkuji za rozhovor.

Martina Křížová
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Anna Pulkrábková pochází z horní Vltavice. součástí dívčího oddílu je od osmi let, po-
stupně prošla všechny věkové kategorie – od světlušky přes pomocnou vedoucí až po vedení 
oddílu, které převzala před dvěma lety. má vystudovanou psychologii a nyní pracuje jako 
psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v písku.

Matěj Poláček pochází z plzně a dětství strávil ve skautském oddíle v Nové Včelnici. po 
přestěhování pomáhal ve 20. oddíle Ginkgo v českých budějovicích, kde zároveň navštěvo-
val biskupské gymnázium. po vystudování Fakulty biomedicínského inženýrství na čVut se 
přestěhoval do Vimperka za prací, aktuálně pracuje v rohde & schwarz.

Skautský oddíl Vimperk
když robert baden-powell pořádal na počátku 20. století první skautský tábor, nejspíš netušil, 

jak velkou oblibu bude mít skauting i o více než sto let později. díky a. b. svojsíkovi, který je 
považován za otce českého skautingu, může skautská organizace předávat své hodnoty dětem 
u nás už 108 let. ačkoliv zažil skauting v historii i krušné chvíle, jeho popularita rok od roku roste, 
aktuálně je v česku téměř 68 tisíc skautů a skautek. dohromady téměř 50 členů mají i oddíly 
ve Vimperku a jak sami vedoucí říkají, jedná se o velmi pestrou škálu aktivit, která nabízí dě-
tem spoustu zážitků, ale i poznání sebe sama. o tom, proč je skauting skvělou volbou, jsem si 
povídala s vedoucím chlapeckého oddílu matějem poláčkem a vedoucí dívčího oddílu annou 
pulkrábkovou.

Skauting je v ČR poměrně 
populární, aktuálně je vás 
skoro 68 tisíc. Co na tom děti 
láká – kamarádství, výlety?

a: myslím, že je to pro ně 
něco nevšedního, mají tady 
kamarády, se kterými rádi cho-
dí ven a dělají věci, které jinde 
nedělají. láká je podle mě jak 
kolektiv, tak zároveň nové zá-
žitky.

m: mně se vybavují takové ty 
oblíbené fráze, když se zeptáte malých dětí, co 
je na tom baví. řeknou – je tam sranda, hraje-
me tam hry a mám tam kamarády. to myslím, 
že jsou takové tři zásadní věci. pak je to samo-
zřejmě hodně individuální, každé dítě je jinak 
zaměřené a ve skautu je velká příležitost najít 
sám sebe.

Objevují se i články, že jsou skauti zají-
maví pro zaměstnavatele. Máte s tím zku-
šenost?

a: my jsme na mém pracovním pohovoru 
do  práce v  pedagogicko-psychologické po-
radně zavedli řeč na skauty. a pro zaměstna-
vatele je to vlastně známka toho, že pracujete 
s dětmi, máte k nim vztah a rozumíte si s nimi. 
a myslím, že i v oborech, jako je učitelství nebo 
sociální práce, to hodně pomůže. 

m: já bych ještě doplnil, že to nemusí být jen 
otázka pedagogiky nebo práce s dětmi. děti 
spolu musí umět fungovat, vyřešit společně 
nějaký problém, ve vedení musí zvládnout na-
plánovat výpravu, udělat rozpočet, komuniko-
vat… to jsou vlastně základy managementu.

Jak vy osobně vnímáte pozici vedoucí/
vedoucího oddílu?

m: pro mě je to hodně o hodnotách a možná 
trochu duchovní záležitost. člověk má příleži-
tost ujít kus cesty s tím druhým, pomoct mu 
se zorientovat v tom, kam jde a co chce. umět 
mu podat ruku, něco společného prožít. Velmi 
důležitý je vztah s dětmi, pak je můžete pozi-
tivně ovlivnit nebo jim něco předat. a nemusí 
to být jen o tom, že já mám to know-how, ale 
i já se od dítěte můžu učit. 

a: Vztahovost tam určitě je, přece jen když 
jste s oddílem od malička, rostete společně. 
Ve skautu se nejdříve učíte starat se o  sebe 
a později se učíte starat i o ostatní. máte pak 
příležitost předat dál to, co někdo předal vám. 
předtím tady byl někdo pro vás jako váš ve-

doucí, staral se o vás a teď to vy můžete předat 
zase dál.

m: objektivně je ale třeba přiznat, že to sa-
mozřejmě není vždy taková pohodička. občas 
přijde období, kdy toho má člověk dost. stejně 
jako v životě. 

a: ano, někdy je těžší tu motivaci najít, ale 
když máte dobré děti, ony vás vytáhnou zase 
nahoru a motivují vás. pak to chcete dělat, pro-
tože víte, že to za to stojí. 

m: já jsem dříve jsem pomáhal v českých 
budějovicích ve vedení jiného chlapeckého 
oddílu a  teď, když tam jedu, často potkám 
někoho z  kluků. oni se ke mně pořád hlásí 
a to je strašně hezký. a pak, když jsem přišel 
do Vimperka, přišly za mnou holky od aničky 
z oddílu s tím, že jsou hrozně rády, že tu jsem, 
že povedu chlapecký oddíl a můžeme jezdit na 
akce spolu. to jsou ty chvíle, kdy vám to děti 
dají najevo, kdy víte, že to má smysl.

Tenhle váš přístup vychází z nějaké vzo-
ru, od jiného vedoucího? 

a: Vedoucí, kteří byli přede mnou, byli 
skvělí. ale samozřejmě na každém vedoucím, 
zvlášť když je vám 14/15, najdete něco špatné-
ho. (smích) u nás byli vedoucí, kteří měli skvělý 
přístup a dětem se opravdu věnovali. člověk si 
pak vzpomene na to, co s nimi zažil, a chce, aby 
to zažili i ostatní.

m: já jsem měl skauting v rodině a dva bra-
try, kteří částečně vedli i mě, takže to jsou roz-
hodně vzory pro mě. co mě také hodně ovliv-
nilo je, že teď je to už třetí chlapecký oddíl, kde 
se věnuju dětem, a každé prostředí bylo tro-
chu jiné. tam je pak příležitost si vyměňovat 
názory, sdílet a hledat nějakou novou cestu.

Vyvrcholením vaší celoroční činnosti 
jsou skautské tábory, liší se nějak od těch 
„klasických“?

m: poměrně zásadní rozdíl je ve stavění tá-

bora. Vedeme děti k tomu, aby si tábor posta-
vily samy, alespoň částečně. je tady také práce 
s nějakými obřady a rituály. u některých tá-
borů je to navíc tak, že děti se poznávají až na 
místě, zatímco u nás se děti znají, potkávají se 
celý rok. a pak příležitosti, kdy se děti učí pra-
covat s různým nářadím a učí se najít k práci 
pozitivní vztah. 

a: snažíme se, aby se děti naučily o  sebe 
postarat a podílely se na přípravě. Není to tak, 
že pro ně tábor někdo udělá, ale učí se i prak-
tickou stránku, např. že když chtějí mít oběd, 

je třeba, aby si ho uvařily. 
V souvislosti se skauty se 

často objevuje i společenská 
angažovanost. Kde všude 
můžeme skauty potkat?

a: skauti mají opravdu širo-
ký záběr, není to tak, že by se 
věnovali pouze přírodě, nebo 
pouze dobročinnosti. můžete 
dělat cokoliv, od toho, že sbí-
ráte odpadky za městem až po 
veřejné sbírky. my se snažíme 

zapojovat i do veřejného života, například na 
akci zažít Vimperk jinak.

m: možná by byla dobrá otázka, kde skauta 
člověk potkat nemůže. spoustu oddílů pomá-
halo teď v období karantény, při povodních 
v roce 2002, někteří chodí jako dobrovolníci 
do nízkoprahových center doučovat, jezdí jako 
dobrovolníci do ciziny… těch možností je sku-
tečně hodně. my například s holkama jezdíme 
na Vánoce do pravětína zpívat koledy. 

Zmínil jste období karantény, to byl asi 
velký zásah do vaší činnosti, jak jste to ře-
šili?

m: činnost byla přerušena asi na 14 dní, kdy 
jsme se všichni rozkoukávali. ale pak vznikaly 
různé online aktivity. děti si mohly plnit ak-
tivity doma samy, organizovali jsme online 
schůzky, kdy jsme pomocí Google street view 
procházeli centrum evropského města a plnili 
různé úkoly. malým dětem jsme většinou psali 
e-maily nebo posílali „úkolníček“. 

a: pro starší jsme organizovali schůzky po 
internetu, které byly více o povídání, ale byl 
to způsob, jak spolu trávit čas. dělali jsme po 
internetu šifrovací hru, u mladších jsme hod-
ně komunikovali s  rodiči, posílali návrhy na 
programy, zkrátka jsme se snažili děti zabavit 
a situaci jim co nejvíc ulehčit. 

Pokud by se chtěl někdo do oddílů při-
dat, co pro to musí udělat, případně umět?

m: umět nemusí nic, nejdůležitější je chtít. 
pak se stačí ozvat mě nebo aničce a  prostě 
přijít. já bych to všem doporučil, je to skvělá 
příležitost něco zažít a zároveň trochu objevit 
sám sebe. přijďte, zkuste a uvidíte. 

říká se, že jednou skautem, navždy 
skautem. Vnímáte to tak? 

a: myslím, že i když ze skauta odejdete, zů-
stane to ve vás. Všechny zážitky i rituály ve vás 
něco zanechají. takže i když vypadnete z ko-
lektivu, pořád to máte v sobě.

m: hodně to podle mě souvisí se skaut-
ským slibem, který se slibuje na celý život a je 
to vlastně takový celoživotní program, který 
není jen o tom, co musím a můžu, ale o tom, co 
vlastně chci, co můžu se svým životem udělat. 
skauta nedělá to, jestli má krojovou košili na 
sobě nebo ne.  Děkuji za rozhovor.

Michala Květoňová
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občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

milan hovorka
jan kurz
stanislav martan
elena prajeová
František peška
Věra košnařová
milena rodová
olga černá
antonín důra
alois chaloupka
jan hodina
lubomír pech
pavel horal
miroslav Šíma
alena kadochová
božena králová
zdeňka zídková
František diviš
anna chválová
jana pivoňková
marie albrechtová

BlAhopřEjEmE
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v červnu 2020

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

Helena Váchová, matrikářka

dne 28. 6. 2020 uplynulo 15 let, co si k sobě 
bůh vzal milovanou manželku, maminku, dce-
ru a hlavně člověka s dobrým srdcem – paní 
milenu důrovou (roz. kroupovou) z Vimperka.

„tu, kterou jsme milovali, nenahradí jiná.“
Vzpomínají manžel Miroslav s dětmi  

a maminka

Svatý Prokop 
Na začátku července si v církevním kalendáři 

připomínáme svátek svatého prokopa, opata. 
patří mezi naše české světce a patrony země. 
Narodil se někdy kolem roku 970 v chotouni 
u českého brodu. V jeho životopise se propo-
jují historická fakta s legendami jen těžko uvě-
řitelnými, ale přesto k nám jeho životní odkaz 
stále promlouvá. byl slovanským knězem a pa-
třil mezi zbytky těch, kdo ještě drželi při životě 
odkaz Velké moravy a staroslovanské liturgie. 
chtěl být poustevníkem, a proto odešel do les-
ní pustiny u sázavy. ale i tam za ním přicházeli 
lidé, kteří žádali jeho radu, modlitbu a někteří 
chtěli napodobovat jeho způsob života. proto 
byl na sázavě s pomocí knížete oldřicha zalo-
žen kolem roku 1030 klášter a prokop se v něm 
stal představeným, opatem. zbytky kláštera 
jsou na sázavě dodnes a je to významné mís-
to našich dějin. jak jsem již napsal, o  životě 
svatého prokopa se vypráví i různé legendy. 
jednou z  nejznámějších je, jak prokop orá 
s čertem. je to stará zkušenost, že kde se děje 
něco dobrého, buhumilého, přichází těžkos-
ti a potíže. často jejich symbolem bývá čert, 
tedy ten, kdo chce dílo překazit nebo mu dát 
špatný úmysl. prokopova činnost na sázavě 
přinášela mnoho dobrého a prospěšného pro 
lidi i krajinu. proto přichází čert, aby dílo překa-
zil. ale prokop se nenechá odradit. a protože 
slouží bohu a  na jeho ochranu a  požehnání 
spoléhá, čerta zapřáhne do pluhu a  on mu 
musí sloužit. je to takové krásné ponaučení 
i pro nás. často máme snahu něco dobrého 
vykonat, ale mnohdy nás odradí různé těžkos-
ti a překážky. Nejhorší bývá nepochopení od 
druhých, podsouvání špatných a  sobeckých 
úmyslů. jindy se zdají vnější okolnosti zcela 
nevhodné. prostě může být mnoho důvodů, 
proč to vzdát. svatý jan bosco říkával, že když 
se v jeho práci /staral se o chudou mládež v itá-
lii, budoval nejen kostely, ale také tzv. oratoře 
pro mládež/ objeví nečekané těžkosti, je si jist, 

že je to dobré dílo. Vždyť ten „zlý“ se vždycky 
snaží škodit tam, kde je něco skutečně dob-
rého. svatý pavel píše: „Všechno napomáhá 
k dobrému těm, kdo milují Boha.“ milovat boha 
také znamená usilovat o dobro, spravedlnost, 
pomáhat druhým opravdu s čistým a nesobec-
kým úmyslem. i když se někdy říká, že každý 
dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, 
nenechme se odradit. Nemusíme dojít oceně-
ní a uznání hned, ale dobro, které člověk koná, 
je často jako zrno, které zapadne do země, ale 
po čase přinese úrodu a užitek. z díla svatého 
prokopa čerpáme i dnes, i když si to možná 
neuvědomujeme. je to prostě součást dějin-
ného dobra našeho národa. každý z nás má 
možnost, a svým způsobem i povinnost, k to-
muto pokladu přispět. měli bychom každý den 
zpytovat své svědomí, tedy se ptát sami sebe: 
„byl dnes můj život příspěvkem k dobrému, 
nebo jsem spíše byl tím čertem, který dob-
ro kazí? byly moje úmysly čisté a nesobecké, 
nebo jsem hledal jen svůj prospěch i na úkor 
těch druhých?“ Nebojme se konat dobro, to 
se vždy vyplatí. a věřte, že je Někdo, kdo na 
to nikdy nezapomene. přeji vám všem krásné 
léto a prázdniny.   P. Jaromír Stehlík, farář

Josef Fitti Jiroušek
Pitný režim

slyšíš jehličky znít
to slunce zase šimrá do zátylku
pospícháš do stínu
vodou chladíš rozpálené paty

Turistický výlet Senior klubu
příjemným startem po koronavirové karan-

téně byl pro členy vimperského senior klu-
bu turistický výlet na trase kosmo – lštění – 
Šumavské hoštice. pod vedením aleny bost-
lové a za krásného slunného počasí se senioři 
vydali z kosma do lštění, které bylo cílem vý-
letu. poutní kostel sv. Vojtěcha a přilehlé kap-
le panny marie klatovské a kaple Nanebevzetí 
panny marie. zde čekalo na turisty příjemné 

překvapení – prohlídka kostela a poslech var-
han a zpěvu, o které se postaral pan bedřich 
Šísl. ke kompletní prohlídce patřila ještě kap-
le sv. Vojtěcha, též nazývaná dobrá voda. Na 
zpáteční cestě do Šumavských hoštic byl pří-
jemným rozptýlením nález prvních hub podél 
cesty.

Miloslava Pomezná 
Senior klub Vimperk 

léto letos zase praží
o stupínek víc
tak pitný režim neflákej
léto hezky užívej …

V červnu 2020 vyšla vimperskému výtvarníkovi a básníkovi j. F. jirouškovi nová velmi 
zajímavá kniha o slavném režisérovi z. troškovi s názvem „trošku o troškovi, ale nejen 
o něm“. kniha vyšla v omezeném množství.
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INFORMAČNÍ CENTRUM VIMPERK
nám. svobody 42, 385 17 Vimperk

OTEVÍRACÍ DOBA
poNdělí–Neděle: 9:00–17:00

SlužBy
•	 prodej map, turistických známek, pohled-

nic, turistických vizitek, magnetů, brožur 
a suvenýrů s motivy Vimperka

•	 internet pro veřejnost 
•	 kopírování, skenování, kroužková vazba, 

laminování
•	 informace o  historických a  kulturních pa-

mátkách Vimperska a Šumavy
•	 informace o  přírodních a  technických pa-

mátkách Vimperska a Šumavy
•	 informace o kulturních a společenských ak-

cích ve Vimperku
•	 informace o turistických trasách a cyklotra-

sách Vimperka a okolí
•	 Facebook a  mobilní rozhlas „město Vim-

perk“
•	 kontakty na ubytování a stravování

STEINBRENEROVA TISKÁRNA
logická hra na principu her únikových. hra 
se nachází v původním sklepení staré radnice 
a nabízí pohled na dějiny vimperského knihtis-
ku, na dobu, kdy výrobky z vimperské tiskárny 
byly známy po celém světě. hra trvá maximál-
ně 60 minut a je vhodná pro skupiny 2–5 hráčů 
ve věku od 11 let výše. rezervace v ic.

StEzKA lESNích SKřítKů
stezka lesních skřítků je oživením vycházkové-
ho okruhu kolem Vimperka, zaměřená převáž-
ně na ty nejmenší návštěvníky. V informačním 
centru si vyzvednete kartičky, na které si děti 
tisknou razítka rozmístěná po trase. V rozsa-
hu necelých dvou kilometrů jsou instalovány 
informační schránky s razítky u jednotlivých 
skřítků. po nasbírání sedmi razítek a předlo-
žení kartičky v ic získají děti malou odměnu.

KONTAKT
tel. 388 402 230
mobil 724 176 545
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz 

Služby ve Vimperku
STÁTNÍ ZÁMEK VIMPERK
www.zamek-vimperk.cz
Červenec a srpen:
Út–Ne 10:00–16:00
V pondělí 6. 7. (státní svátek) bude zámek ote-
vřen, zavírací den se přesouvá na úterý 7. 7.
začátky prohlídek: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00
otevřen bude pouze prohlídkový okruh dolní 
zámek
Září:
so a Ne

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
1. máje 194
tel. 388 411 457; 380 070 060
www.knihovna.vimperk.cz
půjčování e-knih: https://tritius.vimperk.cz/
katalog

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, pá zavřeno

BOHOSLUŽBY
římskokatolická církev, kostel Navštívení 
Panny Marie:
www.vimperk.farnost.cz
Út 18:00 hod., kostel
pá 18:00 hod., kostel
Ne  8:30 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 (Nad stadiónem 199)
www.krestanskysbor-vimperk.estranky.cz
 
SBĚRNÝ DVŮR
sklářská ulice, tel. 388 402 229.
po  8:00–12:00, 14:00–18:00 hod.
Út 14:00–18:00 hod.
st  8:00–12:00, 14:00–18:00 hod.
čt zavřeno
pá 14:00–18:00 hod.
so  8:00–12:00 hod.

PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU
tel. 388 402 229, mobil 602 5 27 070
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

i

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TOULÁME SE ŠUMAVOU
27.-31. ČERVENCE 2020

CENA: 1300 KČ

PŘIHLÁŠKY NA

WWW.SHSBERIT.CZ
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TJ Šumavan Vimperk z. s. v roce 2019 a jak dál?
Vážení vimperští občané, jelikož naše čin-

nost je z podstatné části financována i z roz-
počtu města Vimperk, a tudíž na naši činnost 
přispívá každý vimperský občan, je naší povin-
ností seznámit s činností naší tj v roce 2019 
a s výhledem na rok 2020. 

tj Šumavan Vimperk z. s. v průběhu roku 
financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů města Vimperk, 
jihočeského kraje a ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy čr, příspěvků od sportov-
ních organizací a svazů a z provozování vlast-
ních sportovních zařízení a z příjmů z reklam 
a sponzorských darů.

V roce 2019 tj Šumavan obdržela dotaci od 
jihočeského kraje na sportovní činnost mláde-
že do 18 let a dotaci na dovybavení boxovny. 
dále jsme obdrželi dotaci na uspořádání oslav 
111. výročí založení tj od radního jč. kraje 
bc. jiřího Švece.

V roce 2019 tj Šumavan Vimperk z. s. ob-
držela dotaci z ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy čr na titul „můj klub“ na spor-
tování dětí a mládeže do 23 let.

V roce 2019 tj Šumavan Vimperk obdržela 
dotace od města Vimperk na činnost jednotli-
vých oddílů a dotace na jednotlivé akce.

tj Šumavan Vimperk z. s. evidovala na konci 
roku 2019 537 členů. 

o činnosti jednotlivých oddílů tj a celkem 
slušných sportovních výsledcích svědčí násle-
dující stručný přehled:

fotbal
Fotbalisté tj Šumavanu Vimperk z. s. měli 

v roce 2019 přihlášené své jednotlivé týmy do 
mistrovských soutěží organizovaných jihočes-
kým krajským fotbalovým svazem a okresním 
fotbalovým svazem prachatice. jednotlivé 
týmy jsou muži (i. a), dorost (kp), žáci (kp) 
a přípravky (kp, op). dorost, žáci a přípravky 
jsou ještě rozděleny na starší a mladší.

co se našich nejlepších umístění týká, tak 
mladší žáci a starší žáci a mladší dorostenci byli 

po podzimní části soutěže na prvních místech 
ve svých soutěžích a starší dorostenci byli na 
2. místě v kraji. Vzhledem ke zrušení soutěží 
z důvodu koronaviru nemohli dotáhnout své 
snažení ke zdárnému výsledku.

kromě výše zmíněných mistrovských soutě-
ží hrají naše týmy ještě různé turnaje na kraj-
ské, republikové či zahraniční úrovni. V zimním 
období hrajeme ještě zimní ligy v rámci jiho-
českého kraje. 

musíme připomenout ještě další výrazný 
úspěch, a to 2. místo mladších žáků v zimní 
lize 2019, které se zúčastnila nejlepší družstva 
našeho kraje.

zároveň nutno připomenout, že oddíl fot-
balu byl vyhlášen na letošním slavnostním 
vyhlášení sportovců okresu za rok 2018 nej-
lepším kolektivem v kategorii kolektivů do 18 
let. zároveň byli i navrženi na stejné umístění 
za rok 2019, ale slavnostní vyhlášení výsledků 
„sportovec okresu 2019“ bylo bohužel kvůli 
koronaviru zrušeno.

junior team4teen v době pandemické
doba pandemická bohužel zasáhla i  naši 

činnost a byli jsme nuceni se tak trochu stáh-
nout do „ilegality“. Velikou výhodou bylo, že 
máme vlastní webové stránky a  skupinu na 
Facebooku, kterou stačilo upravit pro online 
kroužek – takto jsme každý u svého pc přeč-
kali do doby, kdy už jsme mohli vystrčit nos 
z domova a vydat se v malé skupince k oblí-
beným revírům. první výprava kroužku vedla 
18. 5. 2020 k řece Volyňce a byla krásné vidět 
náruživost, s  jakou se děti ponořily do jejích 
vod, které vydaly spoustu nádherných ryb. bo-
hužel hned druhý kroužek nás místo výpravy 
ven zahnalo špatné počasí opět domů k pc 
a vazačským svěráčkům, ale tím spíše jsme to 
využili pro přípravu k lovu na otavě 6.

Výprava na otavu 6 byla zorganizována 
z několika důvodů. Na prvním místě bylo, aby 
děti vyrazily od počítačů do nádherné přírody 
a po čase opět ochutnaly, jak vypadá lov vel-
kých ryb, což tento revír splňuje bezezbytku. 
abychom děti dlouho uvězněné doma u pc 
ještě více namotivovali k  návratu od reality 
virtuální do reality skutečné přírody, připra-
vili jsme ještě minizávod pod názvem otav-
ský tygr. tygr je slangový výraz pro křížence 
pstruha potočního se sivenem americkým 
a na tomto revíru je možno ho chytit. 

revír jsme obtěžkali „dvojitou směnou“, kdy 
od rána do druhé odpolední probíhal závod 
otavský tygr a po vyhlášení výsledků do ve-
čera pak běžný rybolov. V rámci závodu bylo 
důležité hlavně ulovit onoho otavského tygra, 
až pak se počítaly ostatní nalovené ryby. kluci 
to ráno podcenili a první hodinu je ryby při-
pravovaly o jejich drahocenné mušky. pak se 
to naštěstí otočilo a začaly se fotit první úlovky 
nádherných ryb. otavského tygra jsme ukonči-
li kolem druhé odpolední a výsledek byl vyhlá-
šen kolem půl třetí: 1. místo libor Kukla (tygr 
53 cm + 7 ryb), 2. místo Jan Horejš (tygr 50 cm 
+ 9 ryb) a 3. místo Jan Krejsa (tygr 40 cm – zde 

je nejvíce patrné, jak důležité bylo chytit právě 
tygra, neboť to v závodu byla honzova jediná 
ryba a až za ním skončili borci, kteří sice měli 
více než 7 ryb, ale žádného tygra). ještě byla 
vyhlášena speciální soutěž, komu se podaří 
ulovit velkou pětku tohoto revíru (tzn. pstruha 
potočního, pstruha duhového, sivena americ-
kého, tygra a lipana podhorního). to se nepo-
vedlo nikomu, ale nejblíže tomu byli libor kuk-
la (chyběl lipan) a zdeněk dvořák (chyběl tygr). 
po závodu byl vyhlášen volný pohyb po celém 
revíru a kluci toho využili k nachytání spousty 
nádherných velikých ryb. den na otavě jsme 
si náramně užili a ukončili jsme ho v půl desáté 
večer, kdy už i ryby šly do hajánek.

Náš ohromný dík patří klatovskému rybář-
ství a. s. za pronajmutí tohoto nádherného re-
víru, jihočeskému kraji za finanční podporu, 
firmám tommi-Fly 
a  sybai za věnová-
ní krásných cen do 
z ávodu o tavsk ý 
tygr a  firmě haNák 
competitioN za 
propůjčení úžasných 
muškařských prutů, 
díky kterým kluci 
zvládali ryby zdolat. 
děkujeme.

Výše zmíněné 
akce jsou již minu-
lostí, ale u  junior 
team4teen se stále 
něco děje, a  tak už 
všichni netrpělivě 
vyhlížíme 10. srpen, 
kdy proběhne naše 
tradiční prázdninové 
soustředění – opět 
v  horní Vltavici. 
po pandemických 
opatřeních se po-

malu probírají k  životu také tradiční závody 
a začínají nám chodit různé propozice. letos 
nejsou závody bodované do žádných žeb-
říčků a půjde více méně o společenské akce, 
kterých se pokusíme dle možností zúčastnit. 
již jsme potvrdili účast na dvou mezinárod-
ních závodech, a to svratecký lipan (svratka, 
tišnov) a memoriál theodora kouby (Vltava, 
Vyšší brod). po domluvě jsme se rozhodli jako 
klub vzít pod svá organizační křídla podzimní 
kolo krajské divize a uděláme ho jako otevřený 
závod, kterého se bude moci zúčastnit každý, 
kdo bude mít zájem a dá dohromady čtyřčlen-
né družstvo. ještě máme v plánu dvě víkendo-
vá soustředění na otavě v Novém městečku 
a soumarském mostě. je toho v plánu opravdu 
hodně a určitě se o své zážitky opět podělíme 
také na stránkách Vimperských novin. Všem 
přejeme klidné prožití prázdnin. 

Stanislav Bláha
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florbal
V loňském roce došlo k menším i větším pro-

blémům ohledně kádru mužstva mužů, kde 
dochází k obměně týmu z důvodu odchodů 
některých hráčů. po první sezóně v kategorii 
mladších žáků v jihočeské lize, kdy zaplatili tzv. 
nováčkovskou daň, se vedení florbalu rozhod-
lo, že v současné době mládežnický tým do 
soutěže nepřihlásí. přesto však, ve spolupráci 
s ddm prachatice, jedenkrát týdně od podzi-
mu probíhají pravidelné tréninky dětí, ale je 
nutno rozšířit členskou a hráčskou základnu 
tak, aby bylo možno opět uvažovat o zapojení 
do soutěží. s obměněnou a hlavně omlazenou 
sestavou vstoupili muži v září 2019 do své 5. se-
zóny. pravidelně střídali vítězství s porážkami 

a na konci základní části nedohrané soutěže 
obsadili v regionální lize mužů 5. místo. V sezó-
ně 2020/2021 se florbalisté po 3 letech zúčastní 
opět celostátního poháru.

V rámci oslav 111. výročí tj florbalisté uspo-
řádali turnaj, který úspěšně vyhráli a  pohár 
tudíž zůstal doma.

Sportovní gymnastika
V roce 2019 bylo v oddíle sportovní gym-

nastiky evidováno celkem 54 členů, z toho 35 
závodnic, 9 kvalifikovaných trenérů, 3 rozhod-
čí iii. třídy a jedna rozhodčí ii. třídy. perfektní 
dlouholetá spolupráce s ddm pokračuje v ne-
změněné formě. V kroužcích sG zde trénuje 
každoročně kolem 100 děvčat i chlapců. tré-

ninky jsou 4x týdně po 2 hodinách v ii. zŠ sme-
tanova, Vimperk. V roce 2019 oddíl absolvoval 
5 závodů na úrovni kraje a 2 závody místního 
charakteru ve strunkovicích nad blanicí a ve 
Vimperku. zastoupení měl na jaře v kategorii 
Vs 0a, 0b, 4c, 5c, 6c. Na krajských pohárových 
závodech členové oddílu získali 1x druhé mís-
to, 1x třetí místo. do 10. místa jsme se v kraji 
umístili celkem 35x.

za rok 2018 získal oddíl sG ocenění „spor-
tovec okresu prachatice“ v kolektivech do 18 
let a i za rok 2019 byl mezi navrženými oceně-
nými, ale vyhlášení opět přerušil koronavirus.

Dokončení v příštím čísle VN
Libor Kudláč

předseda

krátké zprávy ze sportu
Výbornou zprávou pro šumavské běžecké 

lyžování je, že osmnáctiletý dorostenec, stu-
dent vimperského sportovního gymnázia on-
dřej mánek, závodící v současné době za skp 
kornspitz jablonec n. Nisou, obsadil v letošní 
anketě biatlonista roku pěkné třetí místo. při-
spěly k tomu i tři stříbrné medaile, které ondra 
získal ve sprintu, stíhacím závodě a štafetě na 
letošním biatlonovém světovém šampionátu 
dorostu ve švýcarském lenzerheide.

omezení v důsledku nemoci covid-19 se do-
tklo také letošního ročníku Šumavského pohá-
ru horských kol. z plánovaných sedmi závodů 
jsou na programu pouze čtyři závody: 30.–31. 5. 
zadov, 6. 6. prachatice, 21. 6. horní planá a fi-
nále 20. 9. ve sportovním areálu Vodník ve 
Vimperku. závody v Nové peci, v německém 
haibachu a bad Griesbachu byly bez náhrady 
zrušeny.

V  obou závodech letošního ročníku Šu-

mavského poháru mtb, jak na zadově 30.–31. 5., 
tak i  6. 6. v  prachaticích se dařilo bikerům 
z vimperského týmu rouVy specialized cyc-
ling team. Na zadově obsadil junior jan sáska 
druhé místo a kadetka Nela Viktorová skonči-
la třetí. ještě lepší to bylo v prachaticích, kde 
junior jan sáska a kadetka Nela Viktorová zví-
tězili. V ženách tereza sásková, v mužích elite 
jaroslav Vondráček, kadet matyáš Vondráček 
a mladší žák Vincent jirouš skončili druzí. starší 
žák jan böhm, mladší žákyně emma mánková 
a Štěpán samek v potěru hoši brali bronz.

Jaroslav Pomezný 

Pět let vimperského florbalu
červen 2015. před pěti lety 

jsme prvotní myšlenku o  za-
ložení florbalového klubu ve 
Vimperku přetavili v  realitu 
v podobě potvrzené přihlášky 
z české florbalové unie, zavazu-

jící nás k účasti v krajské soutěži jihočeského 
kraje. Úvodní nadšení a značně idealizované 
představy o  bezstarostném hraní florbalu 
rychle vystřídala nutná potřeba spočívající ve 
vytvoření funkčního organizačního zázemí. 
byli a jsme stále velmi rádi, že jsme se mohli 
připojit k tehdy čerstvě znovuzrozené tělový-
chovné jednotě Šumavan Vimperk. 

z krátké historie si nejvíce ceníme vítězství 
v krajské soutěži a 2. a 3. místa v krajské lize 
dospělých. Velkou zkušeností byla i dvouletá 
účast v krajské lize mladších žáků. V kronice 
našeho klubu jsou mladší žáci prvním týmem, 
který kdy uspořádal a odehrál soutěžní flor-
balové utkání na území Vimperka. kategorie 
dospělých si na tuto možnost musí, z důvodu 
absence zázemí v podobě rozměrově vyhovu-
jící sportovní haly, zatím počkat. 

rok 2020 přinesl kromě zmíněného výročí 
založení ještě další zajímavé jubileum. V únoru 
jsme na turnaji v českých budějovicích ode-
hráli 100. soutěžní utkání. do konce uplynulé 
sezóny, která byla předčasně uzavřena jedno 
kolo před plánovaným koncem, jsme pak stihli 
přidat ještě dvě. těchto 102 utkání jsme ode-
hráli s celkovou bilancí 54 výher, 32 porážek 
a 16 remíz ve třech různých soutěžích (krajská 
soutěž 2015/16, krajská liga 2016/17–2018/19, 
regionální liga 2019/20). z řad hráčů se stej-

nou bilancí může pochlubit jeden ze zakláda-
jících členů a nynější předseda oddílu Vladi-
mír pešl mladší, který tak jako správný kapitán 
vedl svůj tým ve všech dosavadních zápasech 
v historii klubu (zde se sluší připomenout jeho 
individuální bilanci, která přesahuje průměrně 
2 vstřelené branky na jeden zápas). V násle-
dující sezóně by se do klubu „stovkařů“ měli 
zařadit další dva hráči, kteří působí v klubu od 

první sezóny – Václav havelka a Vítek robl.
V tuto chvíli již známe podobu dalšího roč-

níku regionální ligy mužů, který odstartuje  
19. září. Vimperk bude nasazen v  osmičlen-
né skupině, kterou tvoří tři týmy z krajského 
města, b-týmy písku a  strakonic a  mužstva 
chýnova a soběslavi. ještě předtím se hráči 
Šumavanu Vimperk po dvouleté přestávce 
představí na poháru českého florbalu, jehož 
úvodní kolo je naplánováno na 22. a 23. srpna.

 Michal Gabauer
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 • policie české republiky, územní odbor 
krajského ředitelství policie jihočeského 
kraje prachatice, přijímá i nadále nové po-
licisty do služebního poměru. Nástupní 
plat činí 25.720 kč, po jednom roce pak 
31.190 kč, náborový příspěvek ve výši 
75.000 kč. Veškeré informace pro zájemce 
podá u územního odboru křp jčk pracha-

tice personalista stanislava Vachtfeidlová, 
tel. číslo: 974  236  400, e-mail: stanislava.
vachtfeidlova@pcr.cz,  anebo přímo osob-
ně na adrese policie čr územní odbor 
křp jčk prachatice, pivovarská ulice 4.

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

řádková inzerce
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Prodám
palivové
dřevo

výhodné ceny, 
doprava možná. 
Tel. 774 532 901,

608 902 420

RÁMOVÁNÍ
a ZASKLENÍ

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

zrcadla do rámu 
a jiné

Po – Ne, 
mobil 606 825 009  

(p. Pešl), Stachy

Uzávěrka zářijového čísla bude 

18. 8. 2020

IT camp září 2020
zajímá tě programování?  

 chceš se něco naučit a ještě si užít spoustu zábavy?
je tady první ročník it campu! 

it camp bude probíhat 18.–20. 9. 2020. 
je určen pro žáky 6.–9. třídy. 

pokud se chceš přihlásit 
a získat podrobnější informace, kontaktuj nás na 

jitka.schneiderova@vimdotperk.cz.
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Malíř – lakýrník
•  malířské práce
•  lakýrnické práce
•  zateplování budov
•  úprava bytových jader (umakartových)
•  drobné zednické práce
•  nátěry fasád

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