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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

 9 září
2020

Podzimní volby RozhovoR  
s dobRovolným 
hasičem 
K. ReichaRtem4 23

Přefinancování 
úvěRu města

3

NaturVision
Široká nabídka filmů o zvířatech a příro-
dě z festivalů naturvision, ekofilm, edu-
kofilm a voda, moře a oceány, komento-
vané vycházky, cestopisná přednáška, 
duel ředitelů nP bavorský les a  nP Šu-
mava, výtvarná soutěž i tradiční galave-
čer, to vše přináší letošní ročník festivalu 
naturvision.

Světový den první pomoci
8. 9. 2020, 9–12 hodin, u volyňky

Hlasovali jste?
hlasovali jste pro letošní návrhy podané 
do participativního rozpočtu? 
sledujte, jak to dopadlo. www.tvorime-
vimperk.cz. 

Zimní stadion
zimní stadion zahájil provoz 24. 8. 2020. 
sledujte fb zimní stadion vimperk. 

Zastupitelstvo města 
se uskuteční 16. 9. 2020

Nejbližší uzávěrka VN
říjnové číslo: 18. 9.

 

Vimperk

1990–2020
30 let Vimpersk ých noVin

čelakovského ulice již začíná mít novou podobu.  
 

Město Vimperk

vimperk.cz

mestovimperk

W

Se zářijovými dny přichází  
staronová vlna opatření 

tak jak bylo na jaře avizováno, očekává se 
nová vlna virového onemocnění covid-19 na 
tento podzim. na jaře letošního roku jsme 
prožili nelehké období obav z virového one-
mocnění, období přísných opatření souvise-
jících s  omezením šíření viru. Jak je patrno 
ze statistik po celém světě, některé země to 
zvládly velmi dobře, jiné se potýkají s onemoc-
něním stále. Přísná opatření v naší zemi byla 
zrušena v průběhu června a rovněž tak padla 
mnohá omezení související s  vycestováním 
do okolních států nebo i dále. Jak se ukazuje, 
opětovná ohniska zvýšeného výskytu one-
mocnění v  naší zemi se projevila v  místech, 
kde je vysoká pravděpodobnost přítomnosti 
cizinců, nebo se jedná o místa, kde jsou agen-
turní zaměstnanci, kteří přijíždějí do naší země 
za prací. ale život se nedá zastavit a nastave-
ní naší ekonomiky je závislé na pracovnících 
z ciziny. Je to obdobné jako naši spoluobča-
né, pendleři, kteří jezdí za prací do sousedních 
států. Podle vyhlášení ministra zdravotnictví 
je pravděpodobné, že opět od září bude na-
řízeno nosit roušky na úřadech, ve veřejných 
budovách, v obchodech a ve veřejné dopra-
vě. Pro děti ve škole bude zřejmě povinnost 
nosit roušky na chodbách. mnozí občané mají 
s tímto opatřením velký problém. Pochybují 
o účinnosti nošení roušky, považují to za ome-
zování osobní svobody. Pravdou je, že i názo-
ry odborníků se v tomto velmi liší. ať už je to 
jakkoliv, jedno máme jisté. virové onemocnění 
v lidské společnosti přežívá a přežívat bude. 
Je otázkou, za jak dlouho na toto onemocně-

ní bude nalezen lék či vakcína, jak bude do-
stupná a zda si bude moci společnost dovolit 
plošné očkování. v tomto případě nám zbývá 
v principu předběžné opatrnosti být uvážliví 
v plánování cest do zahraničí i do míst v naší 
zemi, kde je evidován zvýšený výskyt one-
mocnění. Je na našem uvážení, zda budeme 
chránit sebe a své okolí před šířením virů či ji-
ných bacilů kapénkovou nákazou, kdy jedním 
z opatření je právě tolik diskutovaná rouška. 
zda budeme vážit, do kterých nákupních 
center či jiných zařízení s velkou koncentrací 
lidí budeme chodit, aniž bychom pro to měli 
vážný důvod. Je na zváženou, jakých velkých 
společenských akcí se budeme účastnit, i když 
pro ně jsou také stanoveny podmínky. zkrátka 
a dobře je na každém z nás, co jsme ochotni 
udělat pro ochranu sebe i svých blízkých. Ži-
vot se nedá zastavit, musíme se naučit, jak se 
vypořádat s  neviditelným nepřítelem, který 
se stal součástí našich životů. a já věřím, že to 
zvládneme. mnohé generace před námi byly 
životem přinuceny vypořádat se s jinými útra-
pami, mnohdy s útrapami za hranicí lidskosti, 
a přežily. 

vážení spoluobčané, tak jako na jaře jsme 
v našem městě byli nápomocni omezení šíře-
ní nákazy mezi určitými skupinami obyvatel, 
uděláme to zase. Podle u nás nastalé situace 
budeme přijímat opatření, která budou nápo-
mocna v omezení virové nákazy. Přeji vám po-
klidný podzim, dobrou náladu a opatrujte se. 

S úctou 
Jaroslava Martanová
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Poděkování  dobrovolníkům vimperáci si pomáhají.

výstava údolím volyňky.

Šumavský mtb maraton – více na str. 26.

Pouštění lodiček.

mezinárodní soustředění ve stolním tenise – více na str. 27.

i letos proběhlo ve vimperku setkání dřevosochařů.

Pravidelná prázdninová nedělní pohádka.vimperský frňák. 
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Ukončení obnovy kaple na Sklářích
v  polovině měsíce srpna byly dokončeny 

stavební práce směřující k  celkové obnově 
kaple na sklářích.

obnova započala svou i. etapou již v  loň-
ském roce, kdy byly provedeny úpravy in-
teriéru kaple a  opatření ke snížení vlhkosti 
zdiva i k zajištění jeho statické stability. v roce 
letošním pak v  rámci ii. etapy stavby došlo 
k výměně střešní krytiny a oplechování stře-

chy a  k  obnově fasády. obě etapy obnovy 
kaple na sklářích byly podpořeny dotacemi 
z dotačního programu Jihočeského kraje Kul-
turní dědictví – drobná sakrální architektura, 
přičemž v roce letošním přispěl Jihočeský kraj 
městu vimperk částkou 35.000 Kč na obnovu 
zastřešení kaple.

Kompletní obnova kaple na sklářích vyšla 
město na celkových 1.117.418 Kč a realizačně 

ji v případě obou stavebních etap zajišťovala 
stavební firma tvinvest, s. r. o., vlachovo březí, 
které patří dík za pěkný finální výsledek a dob-
rou spolupráci.

Kaple na sklářích po své rekonstrukci opět 
nabyla odpovídající důstojnosti a  půjdete-li 
náhodně okolo či stane-li se kaple cílem vaší 
procházky, můžete díky otevíravým kazetám 
ve vstupních dveřích od jara do podzimu na-
hlédnout také do jejích vnitřních prostor.

Alena Szabová 
odbor investic a údržby města

Městské kulturní středisko má nový kabát
objekt měKs v Johnově ulici ve vimperku 

prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1997 až 
1998. v průběhu uplynulých cca 20 let provozu 
došlo v případě měKs pouze k jedné zásadněj-
ší opravě budovy, a to v roce 2014 k výměně 
nevhodné střešní krytiny. v roce 2016 byla na 
základě zpracovaného posouzení aktuálního 
stavu objektu zpracována projektová doku-
mentace řešící provedení sanace soklu, opravy 
fasády a úpravy venkovních schodišť.

s ohledem na prohlubující se devastaci pro-
jektem řešených konstrukcí bylo rozhodnuto 
zařadit opravu budovy měKs do rozpočtu na 
rok 2020. oproti původnímu projektu z roku 
2016 byl zohledněn i nový nátěr vyšších partií 
fasády, jejichž vybledlost a drobné nedostatky 
by již v kontrastu s opravenou spodní částí fa-
sády vytvářely značně negativní dojem. 

v provedeném řízení o výběru dodavatele 
pro výše uvedenou stavbu byla úspěšná spo-
lečnost pana Pavla tisoně s nabídkovou cenou 
1.067.984 Kč.

vzhledem k  nařízenému omezení kultur-
ních činností jsme se rozhodli tento čas sta-
vebně využít a rekonstrukci původně pláno-
vanou na období červenec–září po dohodě 
se zhotovitelem realizovat v průběhu měsíců 
duben–červen.

Pracovníci městského kulturního středis-
ka tento nečekaný kulturní výpadek taktéž 

stavebně a materiálně využili. Po společném 
odsouhlasení tedy došlo k nové výmalbě ně-
kterých částí vnitřních prostor měKs, zakoupe-
ní pohodlných židlí a stolů, úpravě jevištního 
prostoru, instalaci předokenních rolet v přísá-
lí – zatemnění sálu, doplnění komponentů 
k mobilnímu pódiu pro využití na sále měKs 
a také k osazení nových vývěsek u vstupů do 
budovy. celkem se jedná o částku 598.000 Kč, 

která byla čerpána z rozpočtu měKs, a to z fon-
du investic ve výši 406.000 Kč a rezervního fon-
du ve výši 192.000 Kč.

věříme, že ve vás při návštěvě „kulturáku“ 
změny na vnějších i vnitřních prostorech, včet-
ně samotného komfortu, zanechají pozitivní 
dojem.  

Zdeněk Kuncl 
místostarosta

Zastupitelstvo rozhodlo o přefinancování úvěru města 
za výhodnějších podmínek 

zastupitelstvo města v roce 2018 schválilo 
dva úvěry v  celkové výši 180 milionů Kč za 
účelem realizace velkých investic. Jednalo 
se o dvě plánované největší investice města, 
výstavbu krytého bazénu a rekonstrukci uli-
ce 1. máje. Realizační cena rekonstrukce ulice  
1. máje byla vysoutěžena na jaře roku 2018 za 
necelých 74 milionů Kč včetně dozoru stavby. 
nejnižší realizační cena za výstavbu krytého 
bazénu byla známa v  říjnu 2018 ve výši cca  
143 mil. Kč. celková cena obou akcí byla 220 
mil. Kč a  na investice v  takovémto rozsahu 
by město nikdy nedosáhlo najednou. Proto 
se v loňském roce čerpal pouze úvěr ve výši 
120 milionů Kč, který je použit na probíhající 
investiční akce, např. rekonstrukci ulic 1. máje, 
slunečná, čelakovského, parkoviště Podzámčí, 
odvodnění budovy zŠ tGm, opravu hřbitovní 

zdi, opravu urnového háje apod. tento úvěr je 
čerpán s úrokovou sazbou 1,29 %, což rozhod-
ně bylo zajímavé v době, kdy byl schvalován. 
druhý úvěr 60 mil. Kč je podle uzavřené smlou-
vy úročen již méně výhodnou sazbou 1,74 % 
a město tento úvěr nečerpalo. 

Podmínky úvěrů by se asi příliš neměnily, 
nebýt stagnace ekonomiky v souvislosti s při-
jatými opatřeními na omezení šíření  virové 
pandemie. Jak často slýcháme ve sdělovacích 
prostředcích, je nutno tuto ekonomickou kri-
zi překlenout tím, že budeme investovat i za 
cenu půjčených peněz. v důsledku toho také 
došlo k poklesu úrokových sazeb. Podle na-
bídek, které město obdrželo k čerpání úvěro-
vého rámce do výše 150 milionů Kč s pevnou 
úrokovou sazbou na deset let ve výši 0,99 %, 
jsme se rozhodli tuto možnost využít a přefi-

nancovat stávající úvěr za lepších podmínek. 
Pro město to znamená doplatit úvěr již načer-
paný novým úvěrem, tj. splatit 114 milionů Kč. 
novým úvěrem ušetříme za 10 let 2,8 mil. Kč 
oproti stávajícímu úvěru. dále je pro nás zají-
mavé, že první splátka tohoto úvěru bude až 
v roce 2023. město tak snáze překoná nejisté 
a asi i nelehké období ve výši výběru daní, kte-
ré lze očekávat v souvislosti s poklesem světo-
vé ekonomiky v příštích letech. v neposlední 
řadě máme možnost ještě do roku 2022 čerpat 
zbývajících 36 milionů Kč v rámci úvěrového 
rámce na další investiční akce. 

shoda na refinancování úvěru novým úvě-
rem byla úplná, všech 14 přítomných zastupi-
telů pro toto řešení zvedlo ruku. 

Jaroslava Martanová 
starostka
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Podzimní volby 2020
volby do zastupitelstev krajů a  volby do 

senátu Parlamentu čR na území české repub-
liky se budou konat ve dvou dnech, v pátek  
2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v so-
botu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. 
v případě, že se uskuteční druhé kolo voleb do 
senátu Parlamentu čR, budou probíhat volby 
v  pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 
14:00 hodin.

nejpozději 3 dny před volbami, tj. 29. 9. 
2020, obdrží každý volič hlasovací lístky do 
své domovní schránky. spolu s  nimi budou 
voličům doručeny též informační letáky, kte-
ré budou obsahovat informace potřebné pro 
realizaci volebního práva. v případě, že dojde 
k  poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, 
může volič ve volební místnosti požádat okrs-
kovou volební komisi o nové hlasovací lístky. 
hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo 
voleb do senátu Parlamentu čR již nebudou 
voliči dodány předem, ale volič je obdrží přímo 
ve volební místnosti ve dnech voleb.

volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do 
přenosné volební schránky. okrsková volební 
komise však může vysílat své členy s přenos-
nou volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku. Požadavek o  hlasování 
mimo volební místnost je možné nahlásit na 
tel. 388 402 215, 724 176 544.

ve dnech voleb bude zajištěna stálá služba 
na městském úřadu ve vimperku, steinbre-
nerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání 
občanského průkazu v případě, že volič bude 
mít doklad neplatný a není držitelem platného 
cestovního dokladu. tento občanský průkaz 
má omezenou platnost jednoho měsíce od 
jeho vydání.

Volby do zastupitelstev krajů 2020
Právo volit do zastupitelstva kraje má stát-

ní občan české republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu kraje, a nevznikla u něj 
překážka ve výkonu volebního práva. 

Každý volič je povinen po příchodu do 
volební místnosti prokázat okrskové volební 
komisi svoji totožnost a státní občanství čes-
ké republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem čR nebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou totož-
nost a  státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Přímo ve volební místnosti obdrží volič od 
okrskové volební komise úřední obálku šedé 
barvy, případně i nové hlasovací lístky (barvy 
šedé). Poté vstoupí volič do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do  prostoru určeného k  úpravě 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno.

v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků volič vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek pro politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hla-
sovat. na hlasovacím lístku, který vkládá do 
prázdné úřední obálky, může zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýše u  4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z nich dává přednost (udě-
lení preferenčního hlasu). Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzování hla-
sovacího lístku vliv.

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu 
voleb musí být hlasovací lístek vložen do 
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voli-
če neplatný.

neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 

volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybra-
ným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. s voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Ve volbách do zastupitelstev krajů může 
volič na voličský průkaz hlasovat jen ve 
volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlá-
šen k trvalému pobytu (na území Jihočeské-
ho kraje). 

Volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky 2020

Právo volit do senátu Parlamentu čR má 
státní občan české republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a nevznikla u něj překážka ve výkonu volební-
ho práva. ve druhém kole voleb do senátu Par-
lamentu čR může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. 

Každý volič je povinen po příchodu do 
volební místnosti prokázat okrskové volební 
komisi svoji totožnost a státní občanství čes-
ké republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem čR nebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou totož-

nost a  státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Přímo ve volební místnosti obdrží volič od 
okrskové volební komise úřední obálku žluté 
barvy, případně i nové hlasovací lístky (barvy 
žluté). Poté vstoupí volič do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do  prostoru určeného k  úpravě 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno.

v prostoru určeném k úpravě hlasovacích 
lístků vloží volič do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek pro kandidáta, pro kterého se 
rozhodl hlasovat. hlasovací lístek se nijak ne-
upravuje.

neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na předepsaném tiskopise, které jsou přetrže-
né a které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku 
nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patr-
né potřebné údaje. hlas voliče je neplatný, je-li 
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích 
lístků. 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední 
obálku vloží před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. s voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Ve volbách do Senátu může volič hlaso-
vat na voličský průkaz jen v obcích ve svém 
volebním obvodu (volební obvod č. 12 – stra-
konice). Přehled jednotlivých obcí spadajících 
do tohoto volebního obvodu najdete v adresá-
ři volby na stránkách města www.vimperk.cz. 
 Volič zapsaný v  zahraničí ve zvláštním 
seznamu voličů může na voličský průkaz 
hlasovat v kterémkoliv z 27 senátních vo-
lebních obvodů, ve kterých probíhají vol-
by.

veškeré informace o volbách do zastupitel-
stev krajů a o volbách do senátu Parlamentu 
české republiky najdete v adresáři volby na 
stránkách města www.vimperk.cz.

s  případnými dotazy se můžete obracet 
osobně nebo telefonicky na městský úřad vim-
perk, odbor vnitřních věcí, na ing. Janu schere-
rovou, mPa, tel. 388 402 215, 724 176 544 nebo  
na bc. Janu czerwenkovou, tel. 388 402 222, 
777 492 983.

Jana Schererová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Uzavírka silnice
městský úřad vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje, že od 

24. 8. 2020 do 18. 12. 2020 bude pro veškerý provoz uzavřena silnice iii. třídy č. 1673 
v úseku lipka – černá lada z důvodu realizace stavby „most přes volyňku na silnici 
iii/1673 za obcí lipka“. 
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Dny evropského dědictví 2020
Pravidelně každý rok 

se začátkem září oteví-
rají nejširší veřejnosti za-
jímavé památky v rámci 
akce dny evropského dě-
dictví, tzv. european he- 
ritage days (ehd). ote-

vřeny budou historické objekty a prostory, včet-
ně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela ne-
přístupné. letos se národní zahájení ehd usku-
teční 12. září 2020 ve městě olomouc. téma pro 
letošní rok bylo zvoleno „Památky a vzdělá-
vání“. 

ve vimperku se otevřou památky v sobotu 
12. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 
16:00 hodin. 

v  těchto dnech bude zpřístupněno sedm 
památek. bude možné navštívit kostel svaté-
ho bartoloměje a  kapli čtrnácti svatých po-
mocníků v prostoru starého hřbitova a kostel 
nejsvětějšího srdce Páně na novém hřbitově. 
na náměstí se otevřou dveře městské zvo-
nice, farního kostela navštívení Panny marie 
a gotické sklepní prostory měšťanského domu  
čp. 8. u brány v ulici zlatá stezka nad horní čás-
tí náměstí můžete navštívit baštu, která je sou-

částí městského opevnění. Její majitel ji svolil 
v rámci akce ehd zpřístupnit veřejnosti. vstup 
do objektu bude z ul. zlatá stezka. 

součástí ehd bude doprovodný program, 
který zahrnuje komentovanou prohlídku měs-
ta, která vás seznámí s historií města vimperk, 
a přednášku o sklářství, kterou povede ing. Jo-
sef Pecka u kaple čtrnácti svatých pomocníků. 
začátek komentované prohlídky a přednášky 
bude upřesněn v městském rozhlasu a na fa-
cebooku. 

těšíme se na všechny návštěvníky. u pamá-
tek vás budou již tradičně provázet studenti 
všeobecného a sportovního gymnázia vim-
perk.   Martina Navrátilová

odbor školství,  kultury a cest. ruchu 

nová obecně závazná vyhláška města Vimperk
v měsíci červenci 2020 vstoupila v platnost 

nová Obecně závazná vyhláška o evidenci 
trvale označených psů a jejich chovatelů, 
jejíž vydání odsouhlasilo zastupitelstvo města 
vimperk na svém zasedání dne 29. 6. 2020.

novela veterinárního zákona uložila od 
1. 1. 2020 chovatelům psů novou povinnost. 
chovatel, který chová psa, je povinen zajistit 
označení psa čipem do 3 měsíců věku psa, 
nejpozději však před přechodem psa k nové-
mu majiteli. chovatel, který chová psa, je dále 
povinen zajistit, aby identifikační číslo psa 
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 
výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 

2011. neočipovanému psu nebude z pohledu 
zákona uznána platnost očkování proti vztekli-
ně. Pokud chovatel nařízení nesplní, může být 
pokutován až do výše 50.000 Kč. 

zákon zároveň neukládá chovatelům po-
vinnost zaregistrovat svého očipovaného psa 
do jednoho z registrů očipovaných psů, kte-
rých v čR existuje hned několik, a tudíž očipo-
vaný pes, který není v žádném z registrů za- 
evidovaný, je ve chvíli, kdy se ztratí, prakticky 
nedohledatelný. 

obecně závazná vyhláška o evidenci trvale 
označených psů a jejich chovatelů má sloužit 
k vytvoření seznamu chovatelů psů, kteří se 
trvale zdržují na území města vimperk, aby 

v případě zatoulání psa došlo k jeho snadné 
identifikaci a navrácení chovateli. 

Žádáme všechny chovatele psů, kteří jsou 
přihlášeni nebo mají sídlo na území města 
vimperk a kteří psa trvale vlastní či jsou pově-
řeni se o něj starat, aby se dostavili do třiceti 
dnů od čipování svého psa na finanční odbor 
měú vimperk s  očkovacím průkazem svého 
psa a nahlásili zde potřebné údaje. Povinnost 
se vztahuje i na majitele již očipovaných psů – 
ti mají na ohlášení šedesát dnů. 

děkujeme za vaši spolupráci.

Marie Hejlková
odbor živ. prostředí

Jak pokročily stavební práce na zámku
v  prázdninovém čísle vimperských novin 

jste se mohli dočíst, kolik práce se schovává 
za tvorbou muzejní expozice, tentokrát se však 
vrátíme zpátky na stavbu. stavební práce se 
totiž pomalu, ale jistě začínají blížit k dokon-
čení, aby podzim mohl patřit instalaci muzea 
a prohlídkové trasy. Jaké jsou tedy největší no-
vinky ve stavebních pracích na zámku?

na začátku prázdnin bylo dokončeno re-
staurování záklopového stropu v  renesanč-
ním apartmánu. odměnou za náročnou práci 
restaurátorů a jejich bolavé krky (restaurování 
trvalo několik měsíců a  restaurátoři byli té-
měř pořád v záklonu) je krásný výsledek a vy 
se již nyní můžete těšit, až budete mít příští 
rok příležitost hledat na stropě různé rene-
sanční motivy, mezi kterými se skrývá tu liška, 
kobylka, myslivec či všelijaké obrazy krajiny 
a budov. hotové je však také restaurování vý-
maleb v kapli čtyř evangelistů a téměř hotová 
je fasáda na části severovýchodního křídla. 
Práce pokračují na nejnáročnější fasádě na 
příčném křídle – po jejím dokončení budeme 
pro letošní rok s fasádami hotovi. Jak už jsme 
několikrát zmiňovali, do plánované obnovy 
v rámci iRoP bylo možné zařadit jen tři fasá-
dy, i na prostředním nádvoří proto zůstanou 
druhá část severovýchodního křídla a  kaple 
sv. Josefa s fasádou neopravenou. Pevně však 
doufáme, že se je podaří zařadit do dalších 
etap obnovy zámku.

Kaple sv. Josefa ještě není zcela 
dokončena (chybí např. fládrování 
kůru – nátěr, který imituje kresbu 
dřeva). Již nyní však vypadá velmi 
pěkně a  příjemně – vrátila se do 
ní barevnost, jakou kaple získala 
v 19. století (nejspíše v rámci oprav 
a úprav po požáru horního zámku 
v roce 1857). světle zelené a modro-
šedé odstíny stěn působí, jako by do 
kaple vždycky patřily, a člověk si už 
ani nedovede představit, že kdy vy-
padala jinak. do kaple se po restau-
rování také vrátil secesní lustr, který 
již visí zpět na svém místě.

na svém místě už je také poklad-
na, respektive pokladní pult, skříň-
ky, lavička a  další vybavení. Jsou 
dokončeny výmalby většiny mu-
zejních expozic – ve čtyřech z nich 
naleznete dokonce kopie výmaleb, 
které jsou schované ve vrstvách pří-
mo pod nimi na stěnách místnosti. 
ve dvou případech se jedná o šab-
lony z 19. století a dvakrát se jedná 
dokonce o kopii válečku z 2. poloviny 20. stole-
tí. instalují se světla, nasazují se dveře, skládají 
se poslední kachlová kamna a dolním zámkem 
mezitím prochází návštěvníci a poznávají, jak 
vypadá takový zámek před začátkem oprav. 
Přijďte si to připomenout i vy – v září máme 

otevřeno každý víkend a také o státním svátku. 
o to lépe se vám pak bude porovnávat pokrok, 
který uvidíte na horním zámku příští rok.

Lucie Budirská
Státní zámek Vimperk
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VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU 
STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 
 

Cílem setkání bude představit návrh strategického plánu města Vimperk na 
období 2020 - 2030. 

 
 

Těším se na setkání. 

 
za město Vimperk 
Kristýna Samková 

Více informací o přípravě strategie Vám podá Kristýna Samková 
(Kristyna.Samkova@mesto.vimperk.cz , 778 888 462). 

 
 

Starostka města Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová, Vás zve  

na třetí setkání konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu, které se 

uskuteční ve čtvrtek 10. září 2020 od 17:00 hodin v sále Městského kulturního 

střediska ve Vimperku, Johnova 226/2.  

Na setkání jsou srdečně zváni i zástupci z řad veřejnosti, kteří se chtějí zapojit do 

tvorby nového strategického plánu města Vimperk a jeho osad. 
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O vizi rozvoje Vimperku se starostkou Jaroslavou Martanovou
Ještě před prázdninami ve čtvrtek 25. června se v městském kulturním středisku sešli členové 

konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu a zástupci vimperské veřejnosti, aby spo-
lečně formulovali vizi města. i když účastníci na setkání pracovali ve čtyřech skupinách a poté 
svá témata prezentovali ostatním, bylo vidět, že na prioritách rozvoje města panuje v podstatě 
shoda. nelehkým úkolem však bylo všechny ambice a záměry shrnout do jedné vize. 

Paní starostko, proč vlastně Vimperk po-
třebuje vizi rozvoje? 

vize města popisuje žádoucí budoucí stav, 
kterého chce město strategií rozvoje dosáh-
nout. Je to shrnutí hlavních priorit rozvoje 
města, tedy těch nejdůležitějších cílů a opat-
ření ze strategického plánu. vize komuniku-
je ambice města a měla by motivovat hlavní 
aktéry rozvoje města, tedy naše podnikatele, 
občanská sdružení nebo pracovníky škol, zdra-
votních a sociálních služeb, aby se do naplňo-
vání těchto cílů zapojili. 

Jak těžké bylo vizi formulovat? 
často se říká, že nejdůležitější na formulaci 

vize je diskuse, kterou při vytváření vize vede-
te s ostatními. my jsme do konzultační skupiny 
přizvali zástupce zaměstnavatelů, sportovních 
a dalších organizací občanského života, ředi-
tele škol, ale přijít mohl kdokoliv z veřejnosti. 

velmi podnětná je diskuse mezi takto různoro-
dou skupinou obyvatel města, kdy si navzájem 
vysvětlujete, co je pro rozvoj města důležité 
tak, abychom se všichni měli lépe, abychom 
nežili na dluh budoucích generací, aby u nás 
zůstávali mladí lidé a noví se k nám stěhova-
li. budu ráda, pokud se do diskuse a práce na 
rozvoji města zapojí vimperská veřejnost ještě 
více. 

Ve vizi město deklaruje, že chce navýšit 
počet obyvatel na stav před 100 lety, co se 
tím přesně myslí? 

Prosperita každého města závisí na jeho 
demografickém vývoji. město, kterému kle-
sá počet obyvatel, může těžko prosperovat. 
ve vimperku počet obyvatel za posledních 
10 let stagnuje nebo mírně klesá. Při sčítání 
lidu v roce 1930 žilo ve vimperku kolem 8.700 
osob. dneska je zde trvale hlášených 7.400 

obyvatel, pokud by se za 10 let tento počet 
navýšil o těch 1.300, tedy cca 18 %, tak bychom 
to považovali za úspěch. naše město bylo vy-
staveno pro tuto kapacitu, více lidí by uživilo 
více obchodů, restaurací a služeb. 

Kde budou noví obyvatelé bydlet? 
místní zaměstnavatelé si stěžují, že lidé, 

kteří sem přijdou za prací, často velmi kvali-
fikovaní mladí lidé, nemohou ve městě najít 
odpovídající bydlení. chybí zde zejména ná-
jemní byty dobrého standardu. takže na jednu 
stranu zde máme velmi nízkou nezaměstna-
nost a poptávku po nové pracovní síle, ale ta 
ve městě jen těžko najde bydlení. budeme se 
snažit usnadnit výstavbu bytů. dříve si všichni 
mysleli, že poptávka bude už jen po bydlení 
v rodinných domech, ale čím dál více se uka-
zuje, že zájem o byty zde stále je. a zejména 
mladí lidé chtějí bydlet v centru města, ve staré 
zástavbě a hledají nájemní bydlení. 

Pokud se chcete seznámit s cíli strategic-
kého plánu nebo okomentovat vizi rozvoje 
města, přijďte do MěKS ve čtvrtek 10. září 
od 17:00.  Petr Návrat, ONplan 

 Kristýna Samková, odbor rozvoje

Vize Vimperk na Šumavě 2030 
v roce 2030 je vimperk na Šumavě vyhledá-

vaným ekonomickým, kulturním a společen-
ským centrem regionu, které nabízí atraktivní 
pracovní příležitosti v odvětvích nové ekono-
miky a jedinečné zázemí historického města 
pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví.

vimperk ve spolupráci s místními zaměst-
navateli a díky efektivní bytové politice docílil 
nárůstu počtu obyvatel na úroveň před 100 
lety, a podporuje tak pozitivní demografický 
trend celého vimperska. město doplnilo defi-
city infrastruktury osad, k rozvoji města i jeho 
zázemí dochází s ohledem na uchování a posí-
lení kulturně krajinných hodnot. město se dále 
nerozrůstá do krajiny, pro výstavbu využívá 
přednostně vnitřních rezerv. K rozvoji regionu 

dochází v úzké spolupráci se správou národ-
ního parku Šumava s vědomím toho, že město 
i národní park se navzájem potřebují.

do vimperku se vyplatí jet za autentickými 
kulturními i  sportovními zážitky, za nákupy 
a službami vysoké kvality. Provozovny v centru 
města byly renovovány, ve městě jsou kvalitní 
hotely a restaurace. ve spolupráci s národním 
památkovým ústavem bylo využito potenciá-
lu státního zámku vimperk k rozvoji cestov-
ního ruchu a kulturních a kreativních odvětví, 
bylo otevřeno městské interpretační centrum 
s  výstavními prostory. nové návštěvnické 
centrum u  Pražské ulice přispělo k  omezení 
dopravní zátěže v centru města. volnočaso-
vý areál vimperk a sportovně rekreační areál 

vodník poskytuje kvalitní a dostupné zázemí 
pro sportovní kluby a komunitní aktivity, díky 
spolupráci se soukromým sektorem doplňují 
infrastrukturu cestovního ruchu. 

místní střední školy nabízí kvalitní a  re-
levantní vzdělávání, na kterém se podílejí 
i  místní zaměstnavatelé. ve městě funguje 
technologické centrum spolupracující s vyso-
kými školami. vysoce kvalifikovaní absolventi 
nacházejí uplatnění a usazují se ve vimperku. 
zdravotní a  sociální služby jsou adekvátně 
doplňovány s ohledem na demografický vý-
voj a  stárnutí populace. samospráva věnuje 
pozornost dobrému soužití různých skupin 
obyvatel a prevenci negativních jevů, jako je 
zadlužování nebo drogová závislost.
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Filmový festival NaturVision v nové podobě
Široká nabídka filmů o zvířatech a přírodě z festivalů NaturVision, Ekofilm, Edukofilm a Voda, moře 

a oceány, komentované vycházky, cestopisná přednáška, duel ředitelů NP Bavorský les a NP Šumava, 
výtvarná soutěž i tradiční galavečer, to vše přináší letošní ročník festivalu NaturVision.

od soboty 19. do pátku 26. září se nejen ve 
vimperském městském kulturním středisku 
uskuteční již devatenáctý ročník filmového 
festivalu o  zvířatech a  přírodě naturvision. 
Jedná se o  významnou vzdělávací, kulturní 
a  společenskou akci, kterou pořádá město 
vimperk ve spolupráci s městským kulturním 
střediskem, správou nP Šumava a společností 
eaRth-vision uG.

v  letošním roce máme pro návštěvníky 
a  milovníky festivalu několik změn. festival 
se nám ve spolupráci s mnoha partnery po-
dařilo připravit jako celotýdenní, zařadili jsme 
několik komentovaných vycházek a promítat 
budeme nejen ve vimperku, ale též na infor-

mačním středisku Kvilda. K vidění budou nejen 
filmy z filmového festivalu naturvision v lud-
wigsburgu, ale promítnuty budou též filmy 
z  festivalů ekofilm, edukofilm a  voda, moře 
a oceány. 

stále platí, že dopolední promítací bloky 
budou, tak jako každý rok, určeny pro žáky 
a studenty nejen z vimperska, ale i z celého re-
gionu. ty odpolední a večerní pak pro všechny 
milovníky dokumentů o zvířatech a přírodě.

Pondělní podvečer jsme vyhradili dívce, 
která přešla sama pěšky přes celý severoame-
rický kontinent, překonala tzv. Pacifickou hře-
benovku. 

během tradičního závěrečného galavečera, 

který se uskuteční v pátek 25. září, představí 
svou tvorbu známý český režisér steve li-
chtag, proběhne několik zajímavých rozho-
vorů s  významnými hosty a  budou oceněni 
výherci dětské výtvarné soutěže „máme rádi 
zvířata“. celým večerem provede moderátor 
Josef Kudrna.

Pomyslnou tečkou za festivalem a jednou 
z letošních novinek budou ozvěny eKofilmu, 
které se uskuteční 26.9. 2020 na informačním 
středisku Kvilda. 

veškeré informace k festivalu naleznete na 
fb kultura vimperk a www.vimperk.cz. 

děkujeme všem partnerům a sponzorům, 
kteří se na realizaci festivalu podílejí, a srdeč-
ně zveme všechny milovníky přírody na tento 
jedinečný zážitek!

tento projekt je spolufinancován Jihočes-
kým krajem.  Renata Lešková

odbor školství, kultury a cest. ruchu
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Zprávy z Rady 

Rada města dne 22. 6. 2020 
•	 rozhodla udělit Radku smejkalovi spolupo-
řadatelství města pro akci „echo řezbářský 
kurz 2020“.
•	 rozhodla přijmout neinvestiční dotaci Ji-
hočeského kraje ve výši 40.000 Kč za účelem 
zajištění projektu „20. ročník setkání dřevoso-
chařů“.
•	 rozhodla přijmout neinvestiční dotaci Jiho-
českého kraje ve výši 30.000 Kč za účelem za-
jištění projektu „mezinárodní filmový festival 
naturvision – týden přírody“.
•	 souhlasí se zněním smlouvy o  kyvadlové 
cyklodopravě vimperk, zdíkov, stachy, zadov, 
Pláně, Kvilda, borová lada a zpět za uvedenou 
smluvní cenu poníženou o jízdné.
•	 na základě zprávy o  hodnocení nabídek, 
kterou pořídila komise na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zpracování změny č. 3 úP 
vimperk, rozhodla přidělit výše uvedenou ve-
řejnou zakázku účastníkovi Projektový ateliér 
ad s. r. o., hosín 165, jehož nabídka byla vy-
hodnocena jako nabídka s nejnižší nabídko-
vou cenou.

Rada města dne 7. 7. 2020 
•	 rozhodla na základě omezení činnosti 
způsobené přijatými opatřeními vlády čR 
a příslušných ministerstev v souvislosti se za-
mezením šíření onemocnění covid-19 dočas-
ně upravit nájemné, tj. provést jeho snížení 
z prostor sloužících podnikání ve vlastnictví 
města vimperk. 
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
2.000 Kč pro rok 2020 organizaci linka bezpe-
čí, z. s. na zajištění projektu linka bezpečí pro 
děti a mládež z města vimperk.
•	 souhlasí s vyřazením a následnou likvidací 
neupotřebitelného drobného dlouhodobého 
hmotného majetku svěřeného příspěvkové or-
ganizaci městské kulturní středisko vimperk.
•	 rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „zŠ tGm vimperk – odvodně-
ní a  rekonstrukce kanalizace“ se společností 
stRabaG.
•	 rozhodla v  souladu s  vnitřní směrnicí 

č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání 
veřejných zakázek zrušit zadávací řízení na akci 
„vimperk, ulice Špidrova a Pravětín – kanaliza-
ce – projektové práce“.

Rada města dne 20. 7. 2020 
•	 souhlasí s  uzavřením smlouvy mezi měs-
tem vimperk a čsad autobusy české budě-
jovice, a. s. o užívání autobusových stání na 
autobusovém nádraží ve vimperku dle před-
loženého návrhu.
•	 souhlasí s pořízením nabíjecích stanic pro 
e-bike a kolostavů s tím souvisejících, dle pod-
mínek dotačního titulu.
•	 revokuje část usnesení č. 197 ze dne 2. 3. 
2020, ve kterém schválila návrh kulturní ko-
mise o rozdělení dotací na pořádání jednorá-
zových kulturních akcí. vzhledem ke kompli-
kacím, které vznikly v souvislosti s nouzovým 
stavem, nebude spolek vimperk žije!, zastou-
pený a. J., čerpat dotace z rozpočtu města na 
částečnou úhradu nákladů spojených s pořá-
dáním akcí zažít vimperk jinak a PechaKucha 
nights.
•	 souhlasí s užíváním profilu informační cen-
trum vimperk, který je založen na sociální síti 
facebook. tento profil budou spravovat pra-
covníci ic vimperk a pracovníci odboru ŠK.
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
10.000 Kč pro rok 2020 organizaci aPla Jižní 
čechy na zajištění projektu Podpora sociálních 
služeb pro občany města vimperk trpící auti-
smem a jejich rodiny.
•	 rozhodla  poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
20.000 Kč pro rok 2020 organizaci mesada, z. s., 
Písek na zajištění projektu sociální rehabilitace 
mesada vimperk.
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
30.000 Kč organizaci Krebul, o. p. s. Prachatice 
na projekt občanská poradna Prachatice, de-
tašované pracoviště vimperk.
•	 schvaluje organizační a pracovní řád měst-
ské policie vimperk 2020 a  ruší organizační 
a pracovní řád městské policie vimperk 2008.

•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč  
tJ Šumavan vimperk na částečnou úhradu ná-
kladů při pořádání mezinárodního soustředění  
ve stolním tenisu, který se bude konat ve 
dnech 1. 8. 2020 – 5. 8. 2020 ve vimperku.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč  
tJ Šumavan vimperk na úhradu nákladů při 
pořádání 2. ročníku turnaje „o vimperský po-
hár“ ve fotbalu, který se bude konat v září 2020 
ve vimperku.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 7.000 Kč  
tJ Šumavan vimperk na úhradu nákladů při 
pořádání 19. ročníku turnaje „o zlatou vánoč-
ku“ ve stolním tenisu, který se bude konat 
v prosinci 2020 ve vimperku.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 25.500 Kč 
spolku Šumava litera vimperk na úhradu ná-
kladů pro vydávání občasníku spolku o historii 
města.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč 
spolku ski klub Šumava na částečnou úhradu 
nákladů při pořádání 23. ročníku mtb mara-
tonu české republiky, který se uskuteční dne 
1. 8. 2020.
•	 rozhodla uzavřít darovací smlouvu o  po-
skytnutí finančního daru na úhradu výdajů 
spojených s  pořádáním letního tábora pro 
děti v období 15. 8. 2020 – 22. 8. 2020 s optik 
spiegel s. r. o.
•	 rozhodla v  souladu s  vnitřní směrnicí  
č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu zahájit zadávací řízení na akci „sta-
vební úpravy části 2. nP budovy měú vimperk 
čp. 199“.
•	 souhlasí s  výsadbou stromů na pozemku 
parc. č. 2309/1 v  k. ú. vimperk. souhlas se 
vydává pro žadatele o grant spolku vimperk 
žije! z. s.

Rada města dne 5. 8. 2020 
•	 rozhodla uzavřít licenční smlouvu o poskyt-
nutí licenčních dat na tisk informačních sklá-
daček mezi správou národního parku Šumava  
a městem vimperk.
•	 souhlasí s  podporou a  pořádáním běhu 
vltava run – štafetového běžeckého závodu 
týmů v náhradním termínu ve dnech 19. 9. 2020  
a 20. 9. 2020 v úseku zadov – lipka – Kubo-
va huť z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
v čR na jaře tohoto roku v době původního 
termínu.

Zprávy ze Zastupitelstva  
zastupitelstvo dne 29. 6. 2020 
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle 
předloženého návrhu: změny ve výdajích roz-
počtu ve výši 3.389.675 Kč.
•	 schvaluje bez výhrad celoroční hospoda-
ření a předložený závěrečný účet města vim-
perk za rok 2019 včetně zprávy nezávislého 
auditora o  výsledku přezkumu hospodaření 
za rok 2019 s výrokem „nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky“.
•	 vydává obecně závaznou vyhlášku města 
vimperk č. 1 o evidenci trvale označených psů 
a jejich chovatelů dle předloženého návrhu.
•	 ukládá finančnímu odboru ve spolupráci 
s radou města a finančním výborem zpracovat 
analýzu příjmů za období leden–srpen 2020 

v porovnání s příjmy v letech 2018 a 2019, vy-
hodnotit čerpání rozpočtu dle kapitol za rok 
2020, zpracovat návrh úspor v  rozpočtu pro 
rok 2020 z důvodu poklesu příjmů ze státního 
rozpočtu a předložit zpracovaný materiál na 
zářijovém zasedání zm.
•	 se seznámilo s  podanou žalobou města 
vimperk na společnost ars fabrica s. r. o. na 
zaplacení pokuty za nedokončení díla pod ná-
zvem „územní studie veřejných prostranství 
vybraných lokalit oRP vimperk“ spočívající ve 
vypracování územních studií veřejných pro-
stranstvích pro území 6 obcí ve stanoveném 
termínu, s vyjádřením mgr. emílie Popovičo-
vé, advokátky zastupující žalovanou stranu, na 
základě výzvy obvodního soudu pro Prahu 4 

a souhlasí s tím, aby obvodní soud pro Prahu 4 
rozhodl o výši smluvní pokuty za jeden den.
•	 rozhodlo poskytnout finanční dotace na 
sportovní činnost sportovním klubům a oddí-
lům v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora 
sportu 2020/1 dle návrhu sportovní komise 
takto: bike klub vimperk z. s. 75.000 Kč, čes-
ký rybářský svaz, z. s., mo vimperk 15.000 Kč, 
Jezdecký klub hájná hora 10.000 Kč, sportov-
ní klub hc vimperk, z. s. 200.000 Kč, sKi klub 
Šumava vimperk, z. s. 180.000 Kč,  boxclub 
20.000 Kč, oddíl florbalu 10.000 Kč, oddíl ko-
pané  200.000 Kč,  oddíl sportovní gymnastiky 
50.000 Kč,  oddíl stolního tenisu 15.000 Kč, od-
díl volejbalu 10.000 Kč, oddíl sPv – 15.000 Kč. 
dotační prostředky budou použity v souladu 
s podmínkami uvedenými ve výzvě Podpora 
sportu 2020/1. vyúčtování dotace bude pro-
vedeno do 28. 2. 2021.
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Policejní sloupek
13. 6. – 12. 8. 2020

Problematika užívání průkazů ztP a ztP/P 
(čerpáno z ozpprace.cz):

Průkaz ztP a ztP/P, umístěný v autě na vi-
ditelném místě (nejčastěji za předním sklem 
vozu), umožňuje jeho držiteli vjezd nebo par-
kování i v místech, kde to není běžně dovole-
no. výhodou parkovacího průkazu je:

•	 vjezd	do	ulice	označené	dopravní	znač-
kou zákaz průjezdu s  dodatkovou tabulkou 
dopravní obsluze vjezd povolen

•	 vjezd	do	pěší	zóny
•	 vjezd	 do	 zákazu	 stání	 s  dodatkovými	

tabulkami dopravní obsluze vjezd povolen 
a mimo zásobování

•	 parkování	 na	 dobu	 nezbytně	 nutnou	
u  krajnice označené žlutou přerušovanou 
čárou (pro plnou žlutou čáru se výhoda ne-
vztahuje)

•	 stát	v zákazu	stání	po	nezbytně	nutnou	
dobu

•	 osvobození	 od	mýtného	 při	 vjezdu	 na	
dálnici

•	 držiteli	parkovacího	průkazu	je	umožně-
no zřízení vyhrazeného stání před domem, 
včetně označení tohoto místa zdarma

•	 chybně	zaparkované	vozidlo	s parkova-
cím průkazem nesmí dostat „botičku“, ovšem 

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

odtaženo při porušení parkovacích předpisů 
být může

•	 bezplatné	parkování	na	místech	určených	
pro invalidy, když je toto místo obsazeno jiným 
vozidlem s průkazem, je řidič povinen parko-
vání zaplatit – některá města mají parkování 
pro držitele průkazu ztP a ztP/P zdarma

Strážníci v uplynulém období například 
řešili:

16. 6. telefonicky bylo ze strany ostrahy 
marketu oznámeno, že mají v obchodě muže, 
který si odmítá nasadit roušku nebo jinou 
ochranu obličeje. hlídka mP vimperk po pří-
jezdu na místo muže ztotožnila. Prověřila, jestli 
není muž v pátrání. vzhledem k tomu, že muž 
neuposlechl výzvy strážníků a  nenasadil si 
roušku nebo jinou ochranu obličeje, byla celá 
událost předána příslušnému správnímu orgá-
nu k dořešení.

27. 6. telefonicky na mP vimperk v  17:24 
hodin oznámila žena, že u  pizzerie ve vim-
perku je muž, který je v pyžamu a má na ruce 
náramek, jaký se nosí v nemocnicích. hlídka 
z místa provedla dotaz na ldn 1 v nemocnici 
ve vimperku. muž byl dne 27. 6. 2020 v 17:40 
hodin na oddělení předán.

10. 7. Proběhla beseda pro děti tábora zŠ 
tGm vimperk s mP. beseda byla zaměřena na 
bezpečné chování v dopravě. dětem bylo vy-
světleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista 
a čím má být vybaveno jízdní kolo. dále si děti 
mohly prohlédnout služební vozidlo mP vim-
perk a výstroj a výzbroj strážníků.

25. 7. telefonické oznámení ženy, že se v ulici 
mírová nacházejí nějaké opilé děti, které se pe-
rou. hlídka mP vimperk po příjezdu na místo 
zjistila, že se na místě nachází skupinka osob, 
z nichž dvě osoby jevily známky podnapilosti. 
strážníci na místo přivolali PčR, která provedla 
u obou chlapců orientační dechové zkoušky, 
které byly pozitivní. osoby strážníkům sdělily, 
že jim jeden plnoletý muž koupil lahev vodky. 
strážníci díky místní znalosti již věděli, o koho 
se jedná. celá věc byla postoupena PčR.

3. 8. telefonicky byl oznámen spadlý strom 
v areálu bývalého dřevopodniku, asi 20 metrů 
od vjezdu do areálu. hlídka mP z místa kontak-
tovala odpovědného pracovníka, který strom 
nechal odklidit.

6. 8. Kamerovým systémem města bylo 
zjištěno podezření na protiprávní jednání: ne-
známý muž přemístil kontejner z ulice u lázní 
ke vchodu do provozovny alfa bar v ulici Kap-
lířova. hlídka mP dle popisu operátorky muže 
nalezla a následně ztotožnila. věc byla zaevi-
dována a dále bude postoupena na příslušný 
odbor k dořešení. Kontejner muž vrátil zpět 
na místo.

Vimperk podporuje e-cyklisty
Projekt „vim-

perk podporuje 
e-cyklisty“ je pod-
pořen z  rozpočtu 
Jihočeského kraje. 

město v těchto dnech finišuje projekt vim-
perk podporuje e-cyklisty, jehož cílem je pod-
pořit rozvoj cestovního ruchu ve vimperku 
v oblasti cykloturistiky. díky realizaci tohoto 
projektu budou v září ve vimperku zprovozně-
ny dvě nabíjecí stanice na elektrokola.

město umístí jednu stanici před svým infor-

mačním centrem na náměstí svobody, druhá 
stanice bude cykloturistům zpřístupněna před 
hotelem zlatá hvězda. na obou místech je tato 
služba poskytována zdarma. děkujeme Gsi 
hotely s. r. o. za reakci na výzvu místním pod-
nikatelům k nabídce spolupráce na projektu 
vimperk podporuje e-cyklisty a  zapojení se 
do tohoto projektu. z oslovených podnikate-
lů provozujících turistickou infrastrukturu ve 
vimperku byli jediní. 

město v  březnu podalo žádost o  dotaci 
do dotačního programu Jihočeského kraje 

Podpora cestovního ruchu. i když byl proces 
schvalování žádostí letos vzhledem k mimo-
řádným výdajům Jihočeského kraje v souvis-
losti s onemocněním covid-19 komplikovanější 
a některé dotační programy byly úplně zruše-
ny, tento projekt byl zastupitelstvem Jihočes-
kého kraje ke spolufinancování schválen.

a tak ti z vás, kteří plujete na vlně elektro-
kol, můžete nyní bez obav, že by došla vašemu 
kolu šťáva, zařadit vimperk do svých cyklotou-
lek po Šumavě. čas potřebný pro dobití kola 
můžete strávit prohlídkou města nebo využít 
k obědové pauze či posezení u kávy. 

Kristýna Samková, Martina Křížová
Městský úřad Vimperk

kompletní informace o okrese 
Freyung-Grafenau česky!

informace o okrese, historii, cestov-
ním ruchu, kultuře, politice, ekonomi-
ce, zdravotnictví a dalších tématech – 
www.freyung-grafenau.de. 

Vimperk zažijeme jinak až v příštím roce
s  lítostí oznamujeme, že již tradiční akce 

zažít vimperk jinak letos nebude. důvodem 
je, jak jinak, pandemie nemoci covid-19 a s ní 
spojená opatření. nejenže není v  současné 
chvíli jisté, zda a za jakých podmínek se bu-
dou moci podobné akce konat, ale z programu 
nám vypadla vystoupení a  workshopy žáků 

a studentů, kteří se nemohli z důvodu uzavření 
škol a zájmových kroužků scházet a program 
připravit. 

doufáme, že této akci zachováte přízeň, 
a v příštím roce se budeme opět těšit na ne-
tradiční setkání v ulicích vimperka.

Adéla Jiříková, Vimperk žije!, z. s.

Získávání dotací
ekoagrofarma hájná hora vimperk podala 

skrze mas Šumavsko, z. s. v  rámci opatření 
„Podpora provádění operací v rámci komunit-
ně vedeného místního rozvoje“ žádost o do-

taci v projektu nazvaném „Pořízení stavební 
techniky“. v  rámci dotace byl pořízen nový 
pásový bagr zn. doosan dX35z. 

celkové náklady projektu jsou ve výši 
1.289.860 Kč, z  čehož by měla být přiznaná 
dotace 450.000 Kč, kde v  současnosti je žá-
dost schválená, máme podepsanou dohodu 

a bude se podávat žádost o proplacení a čekat 
na vyplacení dotace. 

více informací o činnosti ekoagrofarmy uve-
deme v příštím čísle vimperských novin.

Jiří Sušila
Ekoagrofarma Hájná Hora Vimperk
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osada Skláře
na Šumavě najdeme mnoho osad se jmé-

nem huť, ale doslova jen pár se jménem skláře 
(druhé skláře jsou u hořic na Šumavě, v okrese 
český Krumlov). bohužel huť ani její pozůstat-
ky zde již nenalezneme. údajně se zde nachá-
zela jedna z nejstarších hutí na Šumavě, a to 
tzv. huť mikamon, zmiňovaná již v roce 1552, 
ovšem v  té době již jako opuštěná. o  jejím 
osudu se neví téměř nic, snad jen nález mělké 
pánve nasvědčuje pravděpodobně výrobě pá-
teříků. v soupisu hutí z roku 1689 již uváděna 
vůbec není. měla se nacházet přibližně 400 m 
od návsi, směrem na solnou lhotu.

První zmínku o osadě lze dohledat na vý-
znamné listině o  osídlení střední Šumavy 
z roku 1359: 20. 7. Karel iv. z Karlštejna převedl 
a potvrdil Petrovi z Janovic, hofmistru králov-
ny, jeho dědictví a  dědictví jeho zemřelého 
bratra herborta, a to pozemky hradu vimperk, 
hus a strážný, města vimperk, husinec, záblatí 
a 36 vesnic. Jednou z nich je i de s(k)larzích, 
později Glashüte, dnešní skláře.

stejně jako se nedochovaly žádné infor-
mace o huti, nevíme takřka nic ani o historii 
samotné osady. marně budete hledat jakou-
koliv starou pohlednici s  místním motivem. 
Pravděpodobně jediné historické fotky jsou 
k vidění v knize Jana lakosila Šumava 1938, 
které ovšem ukazují německé vojáky u kašny 
na návsi. v pozadí je škola, slavnostně vyzdo-
bena fašistickými vlajkami… 

Jednou z mála možností dozvědět se něco 
o historii obce jsou vzpomínky pana bendy, 
místního rodáka: na sklářích bylo před válkou 
celkem 32 stavení, kde žily převážně německé 
rodiny, pouze ve stavení u Šabouků, mondlů, 
Geierů a Kotálů (babička pana bendy) byly čes-

ké hospodyně. v roce 
1932, přesně na den 
matek, vyhořela část 
obce nad kapličkou. 
zlí jazykové prý tvr-
dili, že požár byl za-
ložen úmyslně. sta-
vení prý potřebovala 
rekonstrukci a  byla 
dobře pojištěna. co 
je na tom pravdy, se 
již nedozvíme. Prav-
dou ovšem je, že tato 
opravená stavení byla 
po válce ihned zábra-
na českými rodinami. 
zatímco převážná vět-
šina ostatních domů 
zůstala po válce, kvůli 
špatnému stavu, la-
dem a nakonec úplně 
zchátrala. v obci byla 
také německá škola, po válce přestavěna na 
byty (stále zachována, hned pod kapličkou). 
nechyběla zde ani hospoda, zhruba v  mís-
tech začátku obce směrem od hájné hory. na 
návsi se nacházel rybníček s kašnou velikosti  
4 x 6 m a hlubokou 1,5 m. nic z toho se bohu-
žel do dnešních dnů také nedochovalo. v okolí 
obce se pěstovalo žito, oves, ječmen a bram-
bory. Pole byla zcelená východním směrem až 
k Pravětínskému potoku. až v šedesátých le-
tech se začala tato pole zalesňovat smrkovým 
porostem. zhruba v  roce 1965 získaly státní 
statky část stavení a přestavěly je na kravín. 
od té doby až do dneška slouží okolní louky 
převážně k pastvě dobytka. tolik z historie. 

dnes bydlí na sklářích trvale 7 rodin a vel-
kou část roku jsou zde obydlena další tři sta-
vení. K tomu můžeme připočítat ještě tři novo-
stavby, které v brzké době rozšíří počet stálých 

obyvatel. v letošním roce byl ustanoven osad-
ní výbor, který by se rád zasadil především 
o znovuvybudování rybníčku (požární nádr-
že). třeba dojde jednou i na kašnu, která byla 
v devadesátých letech, po revoluci, zbourána 
a soukromým majitelem prý výhodně prodá-
na. na jaře proběhla první fáze rekonstrukce 
kapličky, zasvěcené sv. Janu se zvonem z roku 
1949 s nápisem skláře (letopočet opravdu není 
překlep), druhá fáze rekonstrukce probíhá 
nyní. Pokud zavítáte na skláře, jistě vám neu-
nikne pohled na ladný klus koní, patřící míst-
ními jezdeckému oddílu fenix, nebo místní 
rodině. no a pokud si budete chtít odpočinout 
po procházce z vimperka, můžete usednout 
na lavičku pod lípou na návsi a kochat se po-
hledem na Javorník a Královský kámen.

Osadní výbor Skláře

Dobrovolní hasiči získali i letos dotaci od Jihočeského kraje 
Projekt „Doplnění 

výzbroje JSDHO Hra-
bice“ je podpořen 
z  rozpočtu Jihočes-

kého kraje.
Projekt „Doplnění výzbroje JSDHO Vim-

perk“ je podpořen z  rozpočtu Jihočeského 
kraje.

město vimperk letos opět využilo výzvy 
Jihočeského kraje dotačního programu „ne-
investiční dotace pro jednotky sborů dobro-
volných hasičů obcí (Jsdho)“ – 1. výzva pro 
rok 2020 a v lednu tohoto roku podalo žádos-
ti o poskytnutí dotace na projekty doplnění 
a zkvalitnění výzbroje a technických prostřed-
ků požární ochrany pro své jednotky.

Pro dobrovolné hasiče z hrabic a vimperku 
se tak podařilo získat 173 tis. Kč. tuto částku 
využily jednotky na pořízení osobních ochran-
ných prostředků, a to kompletních zásahových 
obleků, zásahové obuvi, rukavic, kukel a přileb 
a vodního čerpadla. všechny tyto prostředky 
jsou nezbytné pro zajištění ochrany zdraví 
a bezpečí všech členů při provádění zásahů 
a k akceschopnosti jednotek. město spolufi-
nancovalo vybavení pro dobrovolné hasiče 
částkou 118,2 tis. Kč.

na současnou činnost i  historii jednotky 
jsem se krátce zeptala starosty sboru dobro-
volných hasičů obce hrabice pana Radoslava 
myslíka 

Kdy vznikla jednotka SDH a kolik má členů, jak 
sbor funguje? 

archivní prameny sahají až do roku 1900. 
v letošním roce tedy máme 120 let od vzniku 
sboru. hasičská zbrojnice, původní budova, 
byla postavena kolem roku 1920, dostavba 
proběhla začátkem osmdesátých let v  akci 
„z“. celý hasičský sbor má 40 členů. Jednotka 
má 16 aktivních členů, plnohodnotně začala 
fungovat od roku 2016. od roku 2018 jsme 
zařazeni v kategorii JPo iii, což znamená, že 
jsme ve vimperku po profesionálních hasičích 
první z dobrovolných jednotek, které operační 
důstojník z hzs Jihočeského kraje vyzývá k vý-
jezdu jednotky, ta by měla vyjet do 10 minut 
po vyhlášení poplachu.

Který zásah byl pro vás v letošním roce nejná-
ročnější? 

zatím nejrozsáhlejší zásah, kterého jsme se 
letos zúčastnili, byl v lednu při požáru domu 
v Pražské ulici. Přes 30 výjezdů a zásahů bě-
hem dvou dnů bylo spojených s  orkánem 
sabina.

Je v dnešní době zájem o to, být dobrovolným 
hasičem? 

u dobrovolných hasičů to není jen o „ha-
sičině“, děti získají všestranné dovednosti, 
při branných závodech pak třeba dokáží číst 
v mapě, rozeznat topografické značky, ovlá-
dají střelbu ze vzduchovky. s tím se v dnešní 
době již téměř nesetkají. hasičský sport je naše 
další aktivita. sbor má družstvo mužů a žáků. 
družstvo mužů se zúčastňuje pravidelně le-
tošního ročníku extraligy požárního sportu 
české republiky. máme mladý tým, který sbí-
rá potřebné zkušenosti na té nejvyšší úrovni. 
na podzim plánujeme uspořádat den ote-
vřených dveří pro veřejnost. chtěli bychom 
návštěvníkům a hlavně dětem ukázat, jak vy-
padá a funguje hasičská technika, bude možné 
si vyzkoušet například dýchací přístroje nebo 
zásahové obleky. v rámci programu proběhne 
i krátká přednáška o prevenci požární ochrany 
zaměřená na dětské účastníky.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci

děkuji za rozhovor

Martina Malíková
odbor rozvoje
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základní škola
Smetanova

Ve finanční gramotnosti v České 
republice dokážeme porazit i střední 
školy

od září školního roku 2019/2020 jsme se 
začali intenzivněji zabývat aplikací fingrplay 
na výuku finanční gramotnosti a připravovali 
jsme se na celorepublikový turnaj. Jde o on-
line hru, která je obdobná jako desková hra 
finanční svoboda, kde jsme již také sklízeli 
úspěchy v  republikových soutěžích v  minu-
lých letech. soutěž není rozdělena na kategorii 
základních a středních škol, ale je zde pouze 
jediná společná kategorie, což nebylo pro 
naše žáky jednoduché. Protože jsme ale jedi-
ní nositelé diamantového certifikátu finanční 
gramotnosti v české republice, doufali jsme, 
že naše šance nejsou úplně ztracené. v této 
soutěži je velice důležitý kolektiv. Podmínkou 
k dosažení úspěchu je výborná úroveň zna-
lostí a  dovedností všech žáků třídy. nestačí 
mít ve svém středu jen výborné jednotlivce. 
to byl hlavní cíl v přípravě na soutěž. Poved-
lo se a dostavil se úžasný úspěch. ze čtyřiceti 
týmů z  české republiky se na prvním místě 

suverénně umístila třída iX. a, na třetím místě 
pak třída iX. b. druhá příčka patřila 4. ročníku 
oboru ekonomika a  podnikání integrované 
střední školy technické a ekonomické sokolov. 

absolutním vítězem v kategorii jednotlivců se 
stal lukáš sýs a na třetím místě se umístil matěj 
blahník (2. příčka opět student isŠte sokolov). 
Po získání diamantového certifikátu považuji 
tento výborný výsledek za jeden z největších 
úspěchů, kterého naše škola dosáhla v oblas-
ti finanční gramotnosti. myslím, že až budou 
naši žáci přebírat ocenění v  české národní 
bance, nebudu jediná, která na ně bude nále-
žitě pyšná. Jana Doležalová

od Harpuny k Parkboudě
v  pátek 10. července se ve vimperském 

parku otevřela Parkbouda, stánek s občerst-
vením, lavičkami a pódiem, nápad, se kterým 
přišli pánové Šimon a Štěpán blaschkovi a je-
jich spolek mission. už první večer ukázal to, co 
věděli už staří vimperáci, když si v městském 
parku postavili taneční altán – že tohle mís-
to je pro podobné příležitosti jako stvořené. 
návštěvnost prvního večera byla opravdu 
vysoká a atmosféru ještě vylepšila paní ředi-
telka mgr. dagmar Rückerová, když přítomné 
pozvala na noční prohlídku základní školy 
v parku. takže jsme my všichni, kteří jsme kdysi 
znuděně vyhlíželi z okna přímo na památník 
osvobození města sovětskou armádou, k ně-

muž museli branci přinášet květiny, aby podě-
kovali za to, že mohou na dva roky narukovat 
do československé lidové armády, tentokrát 
viděli Parkboudu obklopenou lavicemi a mla-
dými lidmi s kelímky piva v ruce. 

a  to byl jen začátek. Program, který se 
v Parkboudě přes léto rozběhl, nabídl koncer-
ty, výstavy, přednášky, divadelní představení, 
hovory pod lampou, filmové projekce a  ne-
dělní snídaně v  parku. osobně se mi nejvíc 
líbila vernisáž výstavy historických fotografií 
údolím volyňky, která byla připravena ve 
spolupráci s muzejním spolkem vimperského 
panství, a  koncert Jandanos, na který přišlo 
opravdu hodně návštěvníků. navíc byli na 

facebookové stránce Parkboudy představe-
ni vimperáci, kteří se u Parkboudy třeba jen 
zastavili na pivo, jako třeba pan Jan smolík, 
dlouholetý řidič sanitky. 

Parkbouda prostě funguje bezvadně. Před 
téměř třiceti lety – v březnu 1991 – se několik 
vimperáků včetně mě (Jiří Kotlík, Jaromír Štou-
ral a Radan běhoun z borových lad) pokusilo 
vytvořit cosi podobného v bývalém památní-
ku. naše galerie harpuna fungovala rok a půl 
a musím přiznat, že se klukům z mission poda-
řilo to, co nám ne – získat podporu města, při-
táhnout mladé a vytvořit místo, kde potkáte 
fajn lidi a kam se rádi budete vracet. 

Je prostě příjemné vidět, že to někdo umí. 
na příští léto se na akce v Parkboudě těší

Martin Sichinger 

Letošní festival Šumava litera 
festival proběhne v  týdnu od pondělí 

16. listopadu se slavnostním zahájením v Ka-
várně ve skále a  vyvrcholí v  sobotu 21. lis-
topadu hlavním celodenním programem 
a předvánočním trhem v hotelu zlatá hvězda 
a  slavnostním galavečerem a  předáním cen 
v městském kulturním středisku ve vimperku. 

festival poběží rovněž ve městech, které 
se na jeho programu podílely už loni: Plzeň, 
sušice, čkyně, volyně, Kašperské hory a horní 
Planá. letos se festival bude premiérově ko-
nat také v českých budějovicích, ve strážném 
a vrací se do Prachatic, kde se naším novým 
partnerem stal spolek Živá vila (o účasti Kla-
tov se v době uzávěrky tohoto vydání jedná 
a předpokládáme, že na konci srpna bude zá-
jem potvrzen).

hlavním tématem festivalu je letos Král 
Šumavy a na přednáškové části programu se 
budou podílet autoři obsáhlého stejnojmen-
ného sborníku, který loni vydal národní filmo-
vý ústav, takže ve vimperku přivítáme řadu 
významných českých historiků.

i náš festival bohužel nepříznivě ovlivnil co-
vid; letos se program bude muset obejít bez 
opravdu vzácných hostů, rodáků z vimperka 
a okolí, kteří odešli s hlubockou větví schwar-
zenberků do Štýrska na panství murau; ti měli 
po opravdu dlouhých letech navštívit vimperk 
a  zavzpomínat na dětství na schwarzenber-
ském panství. vzhledem k pokročilému věku 
svou účast bohužel odřekli. 

Podobná situace je s vimperskými rodáky, 
které jsme vypátrali v bavorsku, jako je napří-

klad Josef „sepp“ sager; doufáme, že je všech-
ny přivítáme napřesrok. 

o  prezentaci na festivalu projevily zájem 
spolky z partnerského města freyung a od je-
jich zástupců jsme si vyslechli pochvalu ohled-
ně kvality vimperských novin a jejich přílohy 
Šumava litera. 

takže výborná práce, milí vimperští redak-
toři! Je příjemné slyšet chválu až za hranicemi! 

od konce srpna budou také fungovat 
webové stránky Šumava litera.

doufáme, že se na festivalu uvidíme ve stej-
ně hojném počtu, jako tomu bylo loni, a všech-
ny vimperáky srdečně zveme!  

Martin Sichinger
spolky Šumava Litera

a Knihy über Grenze
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Po několikaměsíčním koronavirovém uza-
vření školských zařízení a letních prázdninách 
je tu opět měsíc září, kdy se školou povinné 
děti vracejí do školních lavic. vždy tomu ovšem 
tak nebylo. Ještě v 18. století byl stav vzdělá-

vání na našem území poměrně neutěšený. 
výraznou změnou bylo přijetí všeobecného 
školního řádu v roce 1774 za vlády marie tere-
zie, který zavedl docházku do škol, tehdy ještě 
nepovinně. situace se změnila až před 151 lety, 

14. května 1869, kdy byl přijat školský zákon, 
který povinnou školní docházku definitivně 
zavedl.

Redakce vimperských novin přeje všem 
vimperským školákům úspěšný…
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Letní „štěkatlon“ kynologického klubu Vimperk
Po nedobrovolné koronavirové odmlce 

jsme se všichni sešli 28. 6. 2020 na neoficiálním 
závodě nazvaném „štěkatlon“. Pro zlepšení 
nálady, pobavení, protažení zlenivělých svalů 
i načerpání nové energie do dalšího výcviku si 
pro nás hlavní výcvikářka magda voldřichová 
připravila víc než zábavnou dráhu. s  plným 
rendlíkem vody prolézt skokovým kruhem 
a souběžně navést psa do tunelu vyžadovalo 
notnou dávku zručnosti jak pro tatínky, tak je-
jich ratolesti. naopak dobře mířenou ránu te-
nisákem na cíl zvládla kdejaká maminka. Kaž- 
dý účastník si za svou odvahu odnesl medaili 
i odměny pro pejska.

červencové ukázky v  hoslovickém mlýně 
provázel déšť, který komplikoval celodenní 
program. Přesto se podařilo klub kvalitně od-
prezentovat, za což patří poděkování Julii Par-
tyce, hance sieberové a magdě voldřichové.

naopak vimperský závod konaný 25. čer-
vence byl zalit prázdninovým sluncem, voňa-
vými koláčky, usměvavým panem rozhodčím 
a  dobře naladěnými závodníky. závodilo se 
v kategorii zoP, ve které první příčku obsadil 

Jaroslav Grabmüller s bonou, druhou franti-
šek hobizal s thymosem, třetí pak maria Pil-
ná s Wendy. v kategorii zPu1 první i druhou 
příčku obsadila magda voldřichová s yukem 
a čaky, bronz patřil hance seibrové s teddym. 
díky sponzorům bylo snažení pejsků i páníčků 
odměněno bohatými cenami, ale hlavně dob-
rým pocitem z příjemně stráveného dne.

ukázky pro veřejnost proběhly na multi-
žánrovém festivalu vimperský frňák. vedle 

poslušnosti a obran bylo k vidění zaběhnutí 
agility dráhy s  různými plemeny. nechybě-
ly ani psí triky. díky nadprůměrně vysokým 
teplotám, času dovolených a ostatním okol-
nostem musím poděkovat všem, kdo náš 
klub reprezentovali, od figuranta po všechny 
vystupující.

Jaroslava Lukešová
předsedkyně Kynologického klubu Vimperk

Skautský tábor 2020
navzdory všem obavám a  nepříznivým 

podmínkám, které s  sebou začátek tohoto 
roku přinesl, se nám podařilo letošní letní 
tábor uskutečnit. a  je třeba říct, že se velmi 
vydařil. 

tentokráte jsme se rozhodli vyzkoušet něco 

zcela nového a netradičního, spojili jsme síly se 
skautským oddílem z nové včelnice, se kterým 
jsme se nedávno seznámili, a na jejich tábořišti 
poblíž Kamenice nad lipou uskutečnili velký 
tábor hned tří oddílů. byla to pro nás všechny 
velká výzva, ale veškerá snaha se nakonec vy-

platila. během 14 dnů jsme tak utužili vztahy 
všech zúčastněných oddílů, zažili hromadu 
legrace a  dobrodružství a  odvezli si z  tábo-
ra spoustu krásných i  veselých vzpomínek. 
a hlavně jsme se přesvědčili, že změna nemusí 
být vždy na škodu. 

Sousedka – Veronika Bartůšková  
a Betty – Anna Pulkrábková
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Výlet ŠUMaVa Litera s Martinem Sichingerem
ačkoli jsme si loni v září slibovali projít dru-

hou část bavorských schachten, a to pastviny 
přímo pod velkým Javorem, museli jsme trasu 
změnit, protože situace kolem covidu je v ba-
vorsku komplikovanější než u nás a některé 
části schachten jsou bohužel uzavřeny. 

letošní výlet, který pořádáme opět ve spo-
lupráci s měKs ve vimperku, proběhne tedy 
u nás. 

vyrážíme v neděli 13. září v 8:30 autobusem 
z autobusového nádraží ve vimperku (stejně 
jako loni). Kolem 9:00 pak vystoupíme za va-
covem (vrbicí) na místě, kterému se říká ohra-
dy. odtud půjdeme do dobrše (5 km), kde si 
s místním průvodcem prohlédneme dobršské 
památky a podivuhodnosti. 

v  dobrši je možné se také kolem 10:00 
k výletu připojit. Pak se podíváme do dřešína 
(3 km) a do čestic (3 km), kde navštívíme místní 
Kalvárii, ale hlavně si projdeme nově postave-
nou včelí stezku přes samoty na Kobylce do 
Krušlova (3 km), kde na okraji obce uvidíme 
jednu velmi pozoruhodnou novostavbu, a pak 
se zastavíme na prohlídce krušlovského vče-
lína a  muzea, kterým nás provede pan dan 
havlík. na zahradě včelína posedíme u piva 
a  nealkoholických nápojů, klobásy a  párků. 
Po posilnění nás čeká čertův kámen, studánka 
u dobré vody, seznámíme se s pohnutou his-
torií samot u sedmi zlodějů, navštívíme chalu-
pu, ve které prožil celý svůj život odpůrce ko-

lektivizace a  poslanec 
za stranu lidovou pan 
antonín hůlovec, a pak 
nás ještě jedna místní 
obyvatelka, kterou vět-
šina z vás velmi dobře 
zná, provede starou 
hájenkou u  záhoříčka 
(7 km).

a  odtud je to přes 
louky už jen kousek 
dolů na vlak do čkyně 
(1,5 km), kde pokud 
zbyde čas a  budeme 
mít zájem, uvidíme 
v synagoze jednu právě 
otevřenou výstavu. 

vlak do vimperka 
odjíždí ze čkyně v 16:02 a 18:02 a ten druhý 
určitě stihneme. 

návrat do vimperka na vlakové nádraží tedy 
bude přibližně kolem 18:15. 

celková délka výletu je cca 25 kilometrů, až 
na dva velmi krátké úseky po asfaltu se jde jen 
po lesních a polních cestách, trasa není nároč-
ná a je vhodná i pro odolné děti. (děti, které 
s námi loni absolvovaly schachten, si z výlet-
nictví zaslouží podtrženou jedničku.)

Počet účastníků je omezen kapacitou auto-
busu, ale je možné se kdekoli na trase připojit 

nebo odpojit. tentokrát nejdeme divočinou, 
po trase je dostupný mobilní signál a v Krušlo-
vě, kde bychom měli být kolem 14:00, i  ob-
čerstvení. 

Poplatek je letos 100 Kč na účastníka (nebo 
200 Kč na rodinu) za vstupy do muzea a pro-
hlídky a bude se vybírat v autobuse. 

Pojištění si hradí každý účastník sám. 
výlet se uskuteční za každého počasí. 
účast lze potvrdit na e-mail: sichi@email.cz 

nebo smskou na tel. 607 884 924.
tak přijďte!

Martin Sichinger
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KulTuRNí POřADY 
 » úterý 1. 9. 2020, 8:00, městská knihovna

Klub 50+

 » středa 2. 9. 2020, 16:00, hřiště nad Pekárnou

MAlOVáNí NA ASfAlT  
A OPéKáNí šPEKáČKů
Pečení špekáčků a malování na asfalt s mirkou fridrichovou 
Kunešovou, které bude zakončeno malou dětskou 
diskotékou.
vstupné zdarma

 » čtvrtek 3. 9. 2020, 9:00, měKs

SENIOR Klub – VýROČNí ČlENSKá 
SchůzE

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

KNížKOhRáTKY
Přijďte a objevte s dětmi poklady, které naše knihovna 
ukrývá...

 » neděle 6. 9. 2020, 14:00, měKs

šuMAVSKý KORbEl 
tradiční setkání nejen „šumavských“ harmonikářů 
a heligonkářů.
vstupné dobrovolné

 » čtvrtek 10. 9. 2020, 17:00, měKs

VEřEJNá KONzulTAcE NáVRhu 
NOVéhO STRATEgIcKéhO PláNu 
MĚSTA VIMPERK A JEhO OSAD 
Přijďte diskutovat o návrhu dokumentu, který bude mít 
zásadní vliv na rozvoj vimperka a jeho osad v dalších deseti 
letech. 

 » 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

 » pátek 11. 9. 2020, 19:00, Kavárna ve skále

AMERIcKý SEN – cESTA zA Mé 
VlASTNí hRANIcE
cestování s handicapem aneb nic není nemožné.
vstupné 80 Kč

 » pátek 11. 9. 2020, 20:00, calypso

YzOMANDIAS X NIK TENDO lIVE
Špička cz rap scény dorazí do vimperka jako první zastávky 
v jižních čechách.

 » pondělí 14. 9. 2020, 19:00, měKs

ČARODĚJKY V KuchYNI
brilantní komedie kanadské autorky caroline smith, ve které 
hrají sandra Pogodová, michaela dolinová, milan duchek, 
ladislav ondřej a vincent navrátil.
urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady 
ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová 
omáčka...
vstupné 350 Kč

 » středa 16. 9. 2020, 15:00, měKs

VEřEJNé zASEDáNí zASTuPITElSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » středa 16. 9. 2020, 17:00, městská knihovna

RENDEz-VOuS  
S VIKTORIí hANIšOVOu
dostaveníčko s překladatelkou a spisovatelkou, autorkou 
knih anežka, houbařka, Rekonstrukce...

 » čtvrtek 17. 9. 2020, 10:00, měKs

VIMPERSKá AKADEMIE SENIORů

 » pátek 18. 9. 2020, 17:00, měKs

AbSOlVENTSKý KONcERT
Koncert žáků zuŠ vimperk – zpěv adéla bille,  
tereza zámečníková.

 » pátek 18. 9. 2020, 20:00, calypso

IbIzA EVOluTION – ANONYMOuS
zcela nová laser & light show od edice ibiza evolution.

 » 19. 9. – 26. 9. 2020

NATuRVISION – TýDEN PříRODY
Vimperk, Boubín, Sudslavice, Kvilda, Horská Kvilda
naturvision, ekofilm, edukofilm a voda, moře, oceány
filmová přehlídka z festivalů o zvířatech a přírodě 
moje Pacifická hřebenovka
cestopisná přednáška
sudslavická stezka, boubín, Kvilda, horská Kvilda
komentované vycházky 
divočina – srdce evropy
Duel ředitele NP Bavorský les F. Leibla s ředitelem NP Šumava 
P. Hubeným

 » pátek 25. 9. 2020, 19:00, Kavárna ve skále

VýbORNý TRIO
melodické písně světových baskytaristů, funky, jazz 
a latinsko-americké rytmy v podání skvělých muzikantů 
(Jiří výborný – baskytara a ukulele, Radim sládek – klávesy 
a hammondy, matěj diviš – bicí)
vstupné 100 Kč

 » pátek 25. 9. 2020, 20:00, calypso

ATMO MuSIc A SPEcIálNí hOST
comeback kapely atmo music letos znovu. Poprvé ve 
vimperku a dorazí i speciální host z tour.
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 » sobota 26. 9. 2020, 19:00, měKs

TANEČNí KuRz PRO MláDEž 

 » neděle 27. 9. 2020, 15:30, měKs

KOcOuR V bOTách
vimperský kašpárek – divadlo buchty a loutky
Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví... nejstarší syn 
dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl 
jen kocour. cha chá, jen obyčejný kocour? ale pozor, on tak 
docela obyčejný není, on totiž mluví! a dokáže taky ledacos 
vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo...
nevěříte? tak se přijďte podívat!
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

 » středa 30. 9. 2020, 18:00, měKs

PROMOcE AbSOlVENTů 2018–2020 
A IMATRIKulAcE NOVých STuDENTů 
2020–2022
akademie umění a kultury – vzdělávání iii. věku

KINO šuMAVA, Sál MĚKS
vstupné na filmová představení 70 Kč

 » úterý 1. 9. 2020, 20:00

chRISTO: chůzE PO VODĚ
dokumentární, itálie/usa/německo/sae, 2018, 105 min
Režie: andrey Paounov
Jedinečný pohled do tvůrčí dílny muže, jehož neotřelé 
konceptuální instalace měnily tvář ikonických míst po celém 
světě.

 » pátek 4. 9. 2020, 20:00

hAVEl
Životopisný, česko, 2020, 100 min
Režie: slávek horák
Film přináší příběh Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl 
slavnou osobností.

 » úterý 8. 9. 2020, 20:00

NEž SKONČí léTO
drama/Komedie, austrálie, 2019, 120 min
Režie: shannon murphy
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. S lehkostí 
a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo 
diváckým hitem festivalu v Benátkách.

 » neděle 13. 9. 2020, 15:30

JEžEK SONIc
Rodinný, usa/Japonsko, 2020, 100 min
Režie: Jeff fowler
Nejrychlejší ježek na světě a Jim Carrey jako lotr.

 » úterý 15. 9. 2020, 20:00

VíKEND NA chATĚ
Komedie, finsko, 2020, 122 min
Režie: Jenni toivoniemi
Komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě 
na víkendové oslavě.

 » úterý 29. 9. 2020, 20:00

cORPuS chRISTI
drama, Polsko, 2019, 115 min 
Režie: Jan Komasa
Strhující drama hříchu, který přinesl vykoupení. Film 
nominovaný na Oscara.

VýSTAVY
 » 1. 9. – 30. 9. 2020, měKs

žIVOT V DIVOČINĚ
výstava nejzajímavějších prací z výtvarné soutěže 
naturvision – týden přírody.

 » 1. 9. – 30. 9. 2020, městská knihovna

cESTY
výstava obrazů zdeňky Perníkové. vernisáž výstavy –  
2. 9. 2020, 17:00

 » 1. 9. - 31. 10. 2020, kavárna happycoffe

VĚTRNé MlýNY
výstava fotografií Jana lišky.  
vernisáž výstavy – 1. 9. 2020, 17:00

PřIPRAVuJEME
 » 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

 » čtvrtek 22. 10. 2020, 19:00, měKs

SEXEM KE šTĚSTí
ztřeštěná komedie z pera Jakuba zindulky, ve které hrají 
martina hudečková, vladimír Kratina, Jitka Ježková.
vstupné 380 Kč

KNÍŽKOHRÁTKY

Ve čtvrtek 3. září od 9.00 do 11.00 hodin
pořádá knihovna dopoledne s dětmi a rodiči.

Budeme si číst, prohlížet nové knížky,
něco vyrobíme a pohrajeme si.

Přijďte a objevte s dětmi poklady,
které naše knihovna ukrývá...
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Vimperáci si pomáhají 
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Září očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve Vimperku událo za posledních 30 let

1989
hodnocení letní sezóny. neodpustím si 

malý souhrn – dojdeme k zajímavým číslům: 
v bufetu u Jelena bylo několikrát neoprávně-
ně zavřeno; 128x během léta bylo v různých 
obchodech zavřeno pro přejímku zboží, do-
volené apod.; opět chyběly nealkoholické ná-
poje; často byly, zejména v prodejně Jednota, 
prázdné police. chceme-li takto zlepšovat 
služby, nemá to cenu!

1990
Předvolební kampaň do obecních zastu-

pitelstev začala. nejen v hromadných sdělo-
vacích prostředcích, ale už i ve vimperských 
novinách. články osočující toho či onoho, 
odpovědi na ně, odpovědi na odpovědi atd. 
začínají nabývat vrchu nad ostatními zpráva-
mi. mé obavy o osud této tiskoviny se začínají 
naplňovat.

1991
boj o  sídlo nP Šumava. tak tedy i  další-

mu městu se zachtělo vytvořit domov před 
nedávno vzniknuvšímu národnímu parku 
Šumava. a sice sušici. Radní koncipují dopis 
ministerstvu životního prostředí zdůvodňu-
jící oprávněnost vimperka coby sídla této 
ne nevýznamné instituce. navíc v tuto chvíli 
hypoteticky připouštějí možnost odprodeje 
stávajícího sídla – vimperského zámku – prá-
vě ministerstvu. bude nabídka dostatečně 
lákavá?

1992
máme dvě nové ulice, a to v lokalitě u ne-

mocnice. vyrůstají tu první rodinné domky, 
v budoucnu zde podle projektu vzniknou celé 
fronty domů – prostě nové ulice. z rozhodnutí 
města dostávají již nyní svoje názvy – Purkár-
tova a na stráni.

1993
zanedbání i té minimální opatrnosti může 

mít někdy nemalé následky. Přesvědčila se 
o tom jedna ze zákaznic Komerční banky ve 
vimperku, kde si vyzvedla přes milion korun 
v  hotovosti a  uložila jej do schránky svého 
favorita. auto nezamkla a odskočila si do sou-
sední prodejny na nákup. zloděj příliš práce 
neměl. zmíněná dáma nyní postrádá peníze, 
policisté pachatele prozatím také.

1995
osm družstev vojenských požárníků z celé 

republiky soutěžilo ve vimperku. nejlepší byli 
požárníci od vojenského útvaru u  sloupu. 
Prokázali vysokou připravenost a  profesio-
nální zdatnost při zásazích. važme si i  jako 
civilní obyvatelé přítomnosti tohoto elitního 
družstva v  sousedství našeho města. nikdy 
nevíme…

1996
integrovaná střední škola lesnická ve vim-

perku připravila mezinárodní dřevorubeckou 
soutěž Šumavský pohár. zúčastnili se borci 
z naší republiky a řady zemí evropy. absolut-
ním vítězem se stal dřevorubec ze Švédska, 
nejlepším z  české republiky byl Josef Kotál 
z vimperka. 

1997
zvláštní škola v ulici 1. máje slaví třicet let 

od svého založení. Paní ředitelka Kozáková při-

pravila v celé budově výstavku školních prací 
a po celý týden otevřela dveře školy pro širo-
kou veřejnost. Po zhlédnutí žákovských prací 
a besedě s pedagogy nezbývá než jim vyjádřit 
obdiv za jejich nezměrnou trpělivost s žáky.

1998
mezi obyvateli se šušká, že by i ve vimperku 

měla v dohledné době vyrůst dvě nová nákup-
ní střediska s potravinami. v současnosti je to 
tak, že nemalá část místních jezdí na týdenní, 
ba i  měsíční nákupy mimo naše město. dů-
vodem jsou nepoměrně nižší ceny prakticky 
všeho zboží, a zvláště potravin. stavební úřad 
potvrzuje, že jsou vedena dvě stavební řízení. 
Jedno nákupní středisko by mělo vyrůst poblíž 
autobusového nádraží a druhé u stávajícího 
supermarketu v ul. 1. máje.

1999
Jednou z  význačných kulturních událostí 

v měsíci září bylo slavnostní otevření bývalé 
soumarské cesty, jedné ze tří větví zlaté stez-
ky z vimperka do strážného. Po slavnostním 
projevu starosty města se vydali na cestu v do-
bových kostýmech soumaři s koňmi a ozbro-
jeným doprovodem. naučná stezka byla vy-
značena za finanční podpory fondu Phare. Je 
dlouhá 30 km a má 12 zastavení s  informač-
ními tabulemi. stezka začíná na vimperském 
náměstí.

2000
novým vlastníkem areálu dřívějšího podni-

ku Šumavan ve vimperku se stala nově založe-
ná firma siewer, správa majetku, s. r. o. firma 
chce pronajímat veškeré prostory bývalého 
Šumavanu k lehké průmyslové výrobě.

2001
téměř po padesáti letech se rozloučili s měs-

tem i vojáci, praporčíci a důstojníci u sloupu, 
neboť tato posádka byla dnem 1. října 2001 
zcela zrušena. nejvíce tím utrpí podnikatelé, 
zejména v pohostinstvích a restauracích, ne-
boť vojáci dílčí částí pomáhali „zvedat“ jejich 
tržbu. 

2002
ve vimperku začal nový školní rok opět 

slavnostně. a to nejen v základních školách, 
ale i na obchodní akademii a ve vimperském 
gymnáziu, kde se letos otevírají nové tři třídy. 
Každou třídu tvoří 30 žáků. Přijímací zkoušky 
mají již od dubna žáci za sebou a teď již jen 
se řádně učit.

2003
v sobotu 20. září 2003 byla ve vimperku za 

účasti představitelů radnic vimperka a freyun-
gu, dále různých zástupců zájmových skupin 
a organizací obou měst podepsána vzájemná 
smlouva o spolupráci mezi oběma městy.

2004
od 9. do 12. září 2004 se konalo mistrovství 

světa v zápase ve volném stylu v hradci Krá-
lové. v kategorii nad 35 let získal bronzovou 
medaili milan Presl z  vimperka. tím dosáhl 
svého největšího životního úspěchu.

2005
tereza huříková z vimperka vybojovala titul 

juniorské mistryně světa v cross country dne  
1. září 2005 v italském livignu. získala tak zla-
tou medaili. 

2007
starostka města vimperka stanislava chu-

manová zemřela po krátké těžké nemoci dne 
17. září 2007. znal jsem ji dobře, stejně jako je-
jího otce, kdysi tajemníka mnv vimperk. Jeho 
dcera měla nejenom dar odvahy, ale zejména 
to, co dělá člověka člověkem. byla upřímná, 
dobrosrdečná, energická, ale i  laskavá. vždy 
se obklopovala lidmi, které milovala, a obča-
né vimperka jí dvakrát dali svoji důvěru ve 
volbách. 

2008
hotel zlatá hvězda získal nového majitele 

p.  Kutila a  konečně se přistoupilo k  opravě 
této významné vimperské památky. v  letoš-
ním roce by měla být hotova střecha, obnova 
oken a snad i fasáda. celá stavba by mohla být 
ukončena v roce 2010.

2009
zásluhou obchodní akademie a gymnázia 

ve vimperku byla vybudována nová lezecká 
cvičná stěna. Škola na ni získala finanční pro-
středky dotací od Jihočeského kraje. 

2010
11. září 2010 se na akci houština slov před-

stavili v  kapli na zámku básníci a  prozaici 
z čech. akustická hudba doprovázela vystou-
pení všech šesti vystupujících v  jedinečném 
spojení ducha, hudby a prostředí.

2011
vimperk má novou kvalitní likvidaci biood-

padu – kompostárnu. byla slavnostně otevře-
na 22. 9. 2011. celkové náklady na vybudování 
kompostárny byly 31 miliónů Kč bez dPh.

2013
Při setkání vedení města s obyvateli vimper-

ka a nájemcem hotelu vltava vyjádřili přítomní 
nesouhlas s přeměnou tohoto hotelu na uby-
tovnu pro sociálně slabé. atmosféra setkání 
byla bouřlivá. zřejmě pod tímto tlakem firma 
czech ordinem Ras s. r. o. od svého záměru 
zatím ustoupila. co bude dál, jak bude hotel 
využit, je zatím v jednání mezi městem a ma-
jitelem hotelu.

2015
další koncert charitativního zaměření uspo-

řádalo nové sdružení Šumava na nohou dne 
19. 9. 2015. Koncert se vydařil a  výtěžek je 
určen pro postižené děti báru, barušku, luc-
ku, Jonáše, Pavlíka a  tomáška ve výši okolo 
200.000 Kč. náklady na koncert zaplatili různí 
sponzoři, různé firmy a měú vimperk. velká 
účast 700 posluchačů svědčí o zájmu vimper-
ských občanů na pomoc postiženým dětem.

2016
Roste zájem o naše město. Je to znát i na 

počtu turistů, kteří do září 2016 nás navštívi-
li, celkem přes 11.000 turistů. vimperk se ná-
vštěvníkům líbí, velký zájem je o vycházkové 
trasy a okruhy jak kolem vimperka, tak se líbí 
i zámek se svými komentovanými prohlídka-
mi. největší zájem je i o památky a pamětihod-
nosti vimperka a okolí.

2019
Při rekultivaci komunálního odpadu nalezl 

dělník z vimperka dělostřelecký granát ráže 
122 mm. Přivolaní policisté a pyrotechnik gra-
nát z  místa odvezli k  likvidaci. nikdo nebyl 
zraněn. v blízkosti bývalých kasáren u sloupů 
se v  50. letech m. st. nacházel v  lese hlída- 
ný muniční sklad s  různými druhy střeliva.  
ten byl později zrušen a zásoby munice od-
vezeny.
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Zákaz návštěv na sociálních lůžkách
většina z  nás to viděla: starý pán či stará 

paní se na „eldéence“ nebo v domově pro se-
niory naklání nad tablet. sestřička jim pomáhá 
přiblížit virtuální tvář dcery, syna nebo vnuků. 
babička nebo dědoušek se usmívají, že vidí své 
blízké alespoň na dálku.

a jaká je realita? zde vám mohu přiblížit svo-
ji vlastní zkušenost. stojím u dveří, ke kterým 
ochotná sestra přivádí z pokoje moji maminku. 
Přesněji: stojím deset metrů od těchto dveří. 
maminka se zoufale snaží udržet na tváři rouš-
ku. něco na ni volám, nerozumí, už špatně slyší 
a můj hlas je navíc rouškou zkreslený. sestra 
jí musí tlumočit mé huhňání. maminka to po 
chvíli vzdává a žádá sestru, aby ji zase odvedla 
zpět na pokoj. obejmout se nemůžeme. ani 
rouška proti roušce totiž není bezpečná v této 
paranoidní atmosféře strachu z nákazy. Pozdě-
ji slaví moje dcera třicet let. Ráda by prababič-
ku svých dětí pohostila na blízkém vodníku. 
ani to není možné. Po dohodě se nám zdaří 
zprostředkovat alespoň krátké setkání mamin-
ky s vnučkou. ohlížíme se jak štvanci, kteří se 
dopouštějí největšího zločinu. „dva metry, 
proboha, dodržujte dva metry,“ prosí nešťast-
ná sestra, která maminku s rouškou na chvilku 
přivezla ke dveřím nemocniční budovy. Jak při 
konspiraci za doby totality předává sestra mé 
dceři maminčin dárek. Krátké přání zní opět na 
dálku jak z klece do klece. Roušky se nám lepí 
na tváře a krátí se nám za nimi dech.

Ptám se v  duchu: Přišli jsme všichni o  ro-
zum? Pro staré lidi na sociálních lůžkách či 

v domovech důchodců není nic důležitějšího 
než prožívat sounáležitost se svými blízkými. 
znamená to pro ně víc než dodržování hygie- 
nických zásad. Jak by se asi hygienici tvářili, 
kdybychom jim odebrali děti, zavřeli je do be-
tonového krytu a potěšili je tvrzením, že jsou 
v dokonalé izolaci, kde opravdu žádný virus 
nehrozí?

První vzpoury se v itálii objevily, když do-
šlo k zákazu návštěv ve věznicích. tam si lidé 
uvědomili svá práva a dokázali se za ně po-
stavit. ale staří lidé tolik energie nemají. více 
se bojí. zvykli si už, že je za ně rozhodováno 
i v takovýchto základních otázkách. Pustí ke 
mně návštěvu? nepustí? vše se dá tak dobře 
zdůvodnit ochranou jejich zdraví. Je o ně po-
staráno. odpovědní lidé, hygienici a další, kteří 
si uvědomili, jakou mají moc, nám namlouvají, 
že chrání lidi. oni však především chrání sami 
sebe. Když se v nemocnici objeví nákaza, jsou 
pak z obliga. zeptal bych se jich: Před čím chrá-
níte starého člověka? tvrdíte, že je ochraňujete 
před nákazou, a přitom je odstřihujete od živo-
ta. Příběh jejich existence je nemyslitelný bez 
osudů těch, kteří vzešli z jejich krve.

tam, kde rodinné vztahy nefungují, nechá-
vá všechny zákaz návštěv v nemocnici klidný-
mi. o mnoho více však trpí senioři tam, kde 
rodiny fungují a  nescházely v  nich bohaté 
osobní kontakty. Kolik těm starým lidem zbý-
vá let, měsíců, týdnů či hodin? čas je proti nim 
i proti těm, kteří jim chtějí být nablízku, potěšit 
je, vyjet s nimi na vycházku, prožít společně 

krásu letní přírody. a tak staří lidé nepozorova-
ně chřadnou. své blízké uklidňují: nic mi není. 
tím se jejich chřadnutí stává předmětem ta-
jemství, o kterém se nemluví.

Je-li starý člověk izolován před vnějším 
světem a nesmí-li přijímat návštěvy, dochází 
k potlačení jednoho z jeho základních lidských 
práv. ve strachu z nákazy, kterým nás neustá-
le masírují média, se tváříme jako odpověd-
ní a mlčíme k této ostudné usurpaci člověka 
státem, hygieniky či zdravotnickým zařízením. 
Představme si soustavu soustředných kruhů. 
uprostřed ztroskotal starý člověk. okolo něj 
sevře ústav první kruh. až okolo ústavu vzni-
ká další kruh, který bychom mohli nazvat 
rodinou. takzvaný kruh bezpečí, do kterého 
nesmějí zvenčí vstoupit nejbližší, mění se ve 
vězení. zkusme soustředné kruhy nesvobody 
zaměnit za trojúhelník, na jehož tři rohy by-
chom mohli napsat klient, ústav a rodina.

těch, kteří by svůj strach rádi zamkli za vy-
soké zdi sterilních útulků, se ptám: Jste zděše-
ni, že každý člověk umírá? dobrá, pak se obal-
te rouškami a  igelity od hlavy až po zadnici, 
je-li vám libo, ale nechte svobodu těm, kteří 
si cení lidské blízkosti více než imunity vůči ži-
votu, jaký je: nádherný v sounáležitosti živých, 
zranitelný ve svých krásách a heroický v oběti. 
člověk je pomíjivý, ale láska znamená více než 
smrt a láska chce být projevovaná naživo, bez 
dvoumetrových odstupů a vyděšených očí na 
plakátech všude po obchodech. Život kaž- 
dého z nás jednou skončí. Kdo z nás by chtěl 
umírat daleko od svých nejbližších?

Roman Szpuk

Senior klub 
Senior klub Vimperk uskutečnil 
během prázdnin dva turistické výlety

První výlet se uskutečnil na trase malenice–
lčovice–čkyně. od malenické vlakové zastáv-
ky jsme se zastavili na místním hřbitově, který 
je známým odpočinkem z. Podskalského, J. 
Jiráskové, pana Pleskota a o. čuříkové. další 
zastávka byla domluvena v místním infocent-
ru, kde nás seznámili s pestrým životem v této 
obci. Pěšky jsme dále pokračovali po cyklos-
tezce kolem řeky volyňky do lčovic, kde jsme 
se zastavili u pamětní tabule, kde 1. 1. 1946 do-
šlo ke smrtelné srážce dvou vlaků. ve čkyni nás 
čekala návštěva synagogy obohacená krásnou 
výstavou vyšívaných obrazů zdobených kraj-
kou a knoflíky. ze čkyně jsme odjeli zpět do 
vimperka vlakem.

další výlet naplánovala paní alena bostlo-
vá do volar. volary jsme prošli od vlakového 
nádraží přes náměstí a poté ke hřbitovu, k po-
mníkům židovských žen z  „pochodu smrti“. 
naším cílem byla křížová cesta a vyhlídka na 
krásné okolí a šumavská panoramata. na zpá-
teční cestě jsme se občerstvili v místní cukrár-
ně a pak nás již čekala cesta z volar zpět do 
vimperka.

obě vycházky se vydařily nejen díky pěkné-
mu počasí, ale i díky překvapením, které pro 
nás alena připravila.

Členská schůze
senior klub vimperk zve všechny své členy 

na výroční členskou schůzi, která se bude ko-
nat dne 3. 9. 2020 dopoledne v měKs vim-
perk.

Program:
9–10 hod.         výběr členských příspěvků
10–11:30 hod.   výroční členská schůze
na schůzi bude podáváno občerstvení. toto 

je náhradní termín za neuskutečněnou schůzi 
v březnu z důvodu karantény.

účast nutná!!

Setkání
Společné setkání seniorů a tělesně postiže-

ných ve Vimperku se uskutečnilo v úterý 11. 8. 
2020 při již tradičním opékání špekáčků na hřiš-
ti. Dobrou náladu vytvořila skupina harmoniká-
řů – pan Jan Gajer, pan Jiří Noha a paní Milada 
Bejčková s manželem, který doplnil skupinu 
hrou na netradiční nástroj – valchu.

O pěkné zázemí v podobě posezení a občer-
stvení se zasloužila rodina Uhlíků a Černých – 
moc děkujeme! Miloslava Pomezná
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Představujeme ženu, která dělá svými výrobky  
radost malým i velkým – ivanu rajniakovou

Tentokrát vám představíme ženu, která má zlaté české ručičky. Věnuje se hlavně háčkování a šití 
a v jejím sortimentu najdete dětské tepláčky, sukýnky, čepičky pro děti i dospělé, výbavičky pro mimin-
ka, háčkované hračky a spoustu dalších věcí. Háčkovat se učila sama a krásné výrobky dělají radost 
jí i jejím zákazníkům. Zmíněnou tvorbu najdeme pod značkou GOMI.

Odkud pocházíš a jak ses dostala do Vim-
perka? Jak dlouho tady žiješ?

Pocházím z horní vltavice, ale ve vimperku 
žiji již 25 let, a proto se považuji za vimperač-
ku. v tehdejší době nebylo možné sehnat ve 
vltavici bydlení a manžel pracoval ve vimper-
ku, tak jsme se přesunuli sem. 

co jsi vystudovala? Čím ses živila před 
tím, než jsi začala s podnikáním?

nejdříve jsem musela jako holka z vesnice, 
po vzoru svých rodičů, vystudovat zeměděl-
skou školu. tomuto oboru jsem se nikdy ne-
věnovala. Po škole jsem začala vařit v  jedné 
místní restauraci, kde jsem působila 14 let. 
vařením jsem se posunula dál a vystudovala 
jsem obor kuchař. Pak jsem začala podnikat 
a  ještě vystudovala ekonomku. mým snem 
bylo vystudovat jakýkoli obor, který se týká 
vln a podobných věcí. dovršením by pro mě 
byla oděvní průmyslovka, která má k vlnám 
a  látkám hodně blízko. Já se o původ mate-
riálů hodně zajímám. obcházela jsem farmy, 
kde se stříhaly ovce, a doma jsem si vlnu dříve 
sama barvila. ale není to úplně věc, která se 
dá dělat doma. výsledek každého barvení byl 
překvapením.

co Tě k  nápadu podnikat přivedlo? 
A kdy?

Živnostenský list už mám asi dvacet let, zpo-
čátku jsem to dělala při zaměstnání. tak deset 
let už jsem háčkovala naplno a poslední čtyři 
roky se věnuji podnikání bez dalšího zaměst-
nání. zásadní pro mě bylo, že mě ruční práce 
velmi baví a že při podnikání mohu podle sebe 
nakládat se svým časem. mám ráda svobod-
nou volbu a nemám ráda vázanost.

Vím, že se zabýváš háčkováním a šitím. 
Čím jsi začínala? 

nejdříve mi přirostly k srdci jehlice a pletla 
jsem. Poprvé jsem pletla asi v sedmé třídě če-
lenku a šálu na lyžařský kurz. Po letech jsem 
se dostala k háčkování. Přišlo mi, že v pletení 
už nejsou tak krásné vzorky a háčkování je ta-
kové vzdušnější. tak jsem vzala do ruky háček, 
a protože v té době nebyl internet, učila jsem 
se podle časopisů. K šití jsem se pak dostala 
tak, že různě na trzích byla poptávka po šitých 
čepičkách a dalším zboží, tak jsem usedla k ši-
címu stroji. 

Práce trhovce není jednoduchá. V  týd-
nu musí člověk tvořit a o víkendu zase své 
výrobky prodat. Nebo je to jinak? co na to 
říká Tvá rodina/manžel?

Práce trhovce určitě není jednoduchá. i když 
mnoho lidí mi řekne, že nemohu být unavená, 
když tam celý den jen stojím. ale o tom to není, 
protože trhovec prodává, ať je -20 nebo +40, 
za větru, za deště, za každého počasí. ať jsou 
lidé, nebo nejsou lidé. stalo se, že trhy byly na-
prostý propadák a my jsme si nevydělali ani na 
stánkovné. určitě to není lehká práce, ale je to 
jedna z věcí, které se nikdy nechci vzdát. Kon-
takt s lidmi je pro mě nadevše. trhovcování mě 

baví. Rodina se s tím musela smířit. zpočátku 
moc nadšení nebyli, ale dnes při mně stojí 
a velmi mě podporují. Když je potřeba, pomá-
hají mi. Respektují i nepořádek doma, proto-
že v místech, kde mají jiní obývací pokoj, my 
máme dílnu. všichni jsou ke mně velice tole-
rantní. mám dva syny, kteří pomohou, když je 
potřeba, a musím vyzdvihnout manžela, který 
mi třeba při předvánočních zakázkách motal 
i  bambule na čepice. věřím tomu, že kdyby 
bylo více času a neměl náročnou práci, tak by 
začal i motat kulichy (smích). Když bylo nejhů-
ře, jezdil se mnou manžel i na trhy.

Jak daleko jezdíš na trhy? A vybíráš si, 
kam chceš jet?

nejvíce se pohybuji v  Jihočeském kraji. 
mimo tento kraj jsem byla několikrát v Plzni 
a svého času mockrát v Praze, ale většinou pro-
dávám tady u nás na jihu. a to jak v menších 
obcích, tak i větších městech. Když jsem začí-
nala, tak jsem si trhy spíše musela vyhledat, 
ale dnes už to funguje tak, že mě oslovují po-
řadatelé, abych se konkrétního trhu zúčastnila. 
takže si vlastně vybírám a je to tak, že spous-
tu trhů musím odmítat, protože nemohu být 
všude.

Kdo Tě k ručním pracím přivedl? Kdo Tě 
učil háčkovat?

možná paní učitelka v sedmé třídě, kdy jsem 
uháčkovala svůj první výtvor. úplně u všech 
ručních prací jsem byla samouk. asi proto, že 
mám ráda originalitu, a když se mi líbily nějaké 
šaty, tak jsem si je chtěla uháčkovat. háčkova-
la jsem metodou pokus a omyl, a proto byly 
všechny šaty naprosto originální. měla jsem 
jistotu, že ve stejných šatech nikdy nikoho ne-
potkám. v dnešní internetové době je mno-
hem jednodušší se učit háčkovat. i  já se po 
dvaceti letech praxe občas inspiruji. se svými 
výrobky musím být úplně spokojená, než je 
nabídnu k prodeji. 

Jakou nejsložitější věc jsi uháčkovala/
ušila a co Tě nejvíce baví vytvářet?

nejsložitější věc, kterou jsem dělala na za-
kázku, byly háčkované svatební šaty. byly to 
šaty z tisíce malých kytiček. ale byly to nejhez-
čí a nejsložitější, co jsem uháčkovala. z šitých 
věcí jsou to výbavičky do postýlky. nejvíce mě 
baví háčkovat právě šaty. vždy vytvářím ně-
jaké nápady v hlavě a pak se s nimi dá velmi 
experimentovat. opět se vracím k  tomu, že 
jsem zastánce originality.

Vypadá to, že se háčkování vrací do 
módy. Nebo z  ní nikdy nevyšlo? Sleduješ 
nějaké trendy?

Já to vnímám tak, že z módy nikdy nevy-
šlo, akorát se měnily styly. a posouvá se urči-
tě kvalita materiálu. trendy sleduji, bez toho 
by to nešlo, a sbírám inspiraci. stále se držím 
originality, ale bez inspirace by tvorba nebyla 
možná. 

Je těžké se v dnešní moderní době pro-
sadit ruční výrobou?

Podle mě není. Když tomu dá někdo srdce 
a  čas, tak to těžké není. Pokud člověk chce, 
tak se tím uživit dá. ale je to o píli a odříká-
ní. někdy pracuji dvacet hodin denně sedm 
dní v týdnu. zhodnocením mé práce není jen 
finanční odměna, ale i ta radost, kterou výrob-
ky udělají. Každý výrobek, který mi odpadne 
od ruky, je jako zrození. ze všeho mám velkou 
radost. člověk se tomu musí věnovat na sto 
procent. a pro mě je velmi důležité používat 
materiál, který má atest, aby mé výrobky byly 
vhodné i pro děti do tří let.

Jak své zboží prodáváš? Jsou v  průbě-
hu roku období, kdy se Tvé zboží prodává 
více?

momentálně prodávám přes e-shop, na 
trzích a poutích. vzhledem k tomu, že mám 
specializaci hodně na čepice, tak je to období 
zimy, které u mě začíná v říjnu a končí v dub-
nu. tam vnímám největší poptávku. v dubnu 
mi končí zimní sezóna a v květnu už začínám 
háčkovat na další zimu, abych měla skladem 
dostatek kusů.

Čemu se věnuješ, když zrovna neháčku-
ješ a nešiješ? Jaké jsou Tvé koníčky?

takového času je hodně málo. Když nešiji 
a neháčkuji, věnuji se hospůdce v maří. Kromě 
experimentování s háčkem také ráda experi-
mentuji s  jídlem a ráda vařím. co mě trochu 
mrzí je, že jsem byla vášnivá čtenářka a mo-
mentálně na to nemám čas. doufám však, že 
jednou nastane doba, kdy zase budu mít čas 
se večer zavrtat s knihou. další, co je pro mě, 
když háčkuji, důležité, je sport. Při běhání si 
vyčistím hlavu a pro záda dělám pilates nebo 
jógu. ani na ten sport nemám teď tolik času, 
ale doufám, že bude lépe.

zaslechla jsem něco o  chystaném ob-
chůdku. Prozradíš nám k tomu něco bliž-
šího? Nebo je to zatím tajné?

tajné to není. na obchůdek se moc tě-
ším. Jsem ráda, že ho budu mít ve vimperku 
v Rožmberské ulici. dost lidí mě od otevření 
obchůdku ve vimperku odrazuje, ale já se toho 
nebojím. spousta zákazníků si dnes chodí pro 
zboží ke mně domů, takže to doma konečně 
nebudu mít jako v průchoďáku. v obchůdku 
budu mít zboží, na které jsou lidé zvyklí a kte-
ré si konečně budou moci v klidu vyzkoušet. 
dál bych tam chtěla pořádat kurzy háčkování, 
které jsem před dobou koronavirovou pořá-
dala v jedné místní kavárně. o kurzy byl zájem 
a já ráda předám něco, co umím, někomu dal-
šímu. Je to můj letitý splněný sen. o otevření 
obchůdku se určitě včas dozvíte a všechny vás 
srdečně zvu.

děkuji za rozhovor.
Martina Křížová
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Ing. Karel reIchart narozen 3. 8. 1943 v čb, důchodce. od roku 1980 ve vimperku, kde žije 
dodnes, tři děti (jedna dcera, dva synové).

Sbor dobrovolných hasičů
dobrovolní hasiči oslavili v čechách již 166. výročí. sbory dobrovolných hasičů (sdh) patří 

zejména ke koloritu vesnic a malých obcí, ale pozadu nezůstávají ani mnohá města a městečka. 
ve vimperku máme například sbory dva. o tom, jak k tomu došlo, i o tom, zda dobrovolní hasiči 
také hasí, jsem si povídala s Karlem Reichartem.

Ve Vimperku jsou dva sbo-
ry dobrovolných hasičů – Sbor 
dobrovolných hasičů Vimperk 
a  Sbor dobrovolných hasičů 
sídliště Mír Vimperk. Vy pa-
tříte ke sboru na sídlišti. Jak 
k  tomu, že máme dva sbory, 
došlo?

do roku 1987 byl ve vimperku 
sbor pouze jeden, a to ten, kte-
rý je ve městě. v  roce 1987 byl 
po sjezdu hasičů velký rozmach 
požární ochrany na sídlištích. 
cílem bylo informovat lidi, školit 
je a rozdávat jim různé materiály 
o požární ochraně právě v pro-
středí anonymity městských 
sídlišť. měli jsme je například in-
formovat, na co si dát v panelácích pozor. vzni-
kaly proto nové sídlištní sbory dobrovolných 
hasičů – a tak jsme začali i my. v roce 1987 jsme 
se odpojili od městského sboru a já, protože 
jsem byl členem okresního výboru, jsem to 
dostal na triko. vybral jsem si k sobě lidi a stal 
jsem se prvním starostou – a jsem jím dodnes, 
více než 30 let. 

To je dlouhá doba na starostování, co by 
za to jiní starostové dali... Jaká je vlastně 
struktura takového sboru dobrovolných 
hasičů?

Každý sbor se skládá z členstva a výboru. 
členové výboru jsou starosta, jeden nebo dva 
místostarostové, dále hospodář a potom pod-
le specifikace ještě velitel, preventista a stroj-
ník. my nemáme strojníka, protože nemáme 
techniku. celkem je nás deset členů.

Vznikli jste z důvodu prevence požární 
ochrany na sídlištích. Jaká je vaše činnost 
nyní, 33 let od vzniku?

Když jsme vznikali, měli jsme přislíbeny pod-
klady, projektory apod. – zkrátka vše potřebné 
k tomu, abychom mohli lidi proškolovat. ale 
v roce 1989 se změnil režim a my neměli nic. 
co s hasiči, kteří nehasí? zaměřili jsme se tedy 
na preventivní a propagační činnost. držíme 
hlídky na kulturních akcích. bereme na sebe 
zodpovědnost, že kdyby se něco stalo, včas 
zasáhneme. naštěstí jsme ale dosud zasaho-
vat nemuseli. Pořádali jsme například soutěž 
o pohár starosty města. v roce 1991 jsme se 
dostali k partnerství s němci. byli jsme tenkrát 
na okrese první, kdo s němci začal spolupraco-
vat – konkrétně s breitenbergem. Potkáváme 
se dodnes několikrát ročně – na výročních 
schůzích u nás a u nich, účastníme se také je-
jich florianifestu a dalších akcí. Jezdili k nám na 
zábavy, které jsme pořádali v hrabicích, ještě 
když fungovala stará hospoda.

říkal jste, že nemáte vlastní techniku – 
znamená to, že nevyjíždíte k zásahům?

tady si musíme nejdřív upřesnit terminolo-

gii – něco jiného je sbor dobrovolných hasičů 
a něco jiného je zásahová jednotka. sbor dob-
rovolných hasičů je občanské sdružení. Jsme 
pobočným spolkem sdružení hasičů čech, 
moravy a slezska. v sdh může být v podstatě 
kdokoliv a nemusí jezdit k zásahům. zásaho-
vou JPo3 zřizuje město a v případě vimper-
ku ji zastává sdh hrabice. členové musí mít 
odbornou a zdravotní způsobilost a každý rok 
absolvují 40 hodin odborné přípravy u hzs čR. 
K zásahům mají samozřejmě nejblíže dobro-
volní hasiči, takže většina členů zásahové jed-
notky jsou zároveň dobrovolní hasiči. ale není 
to podmínka. v našem sdh je to tak, že ně-
kteří jsou zároveň členy JPo3 v hrabicích. díky 
tomu se taky dostaneme k zásahům a zároveň 
pomáháme hrabickým, aby byli vždy schopni 
k zásahu do 10 minut vyjet. 

 u čeho jste například zasahovali?
většinou se něco semele, když jsou po-

vodně, vichřice apod. tomu se říká technické 
zásahy – odstraňujeme stromy, odklízíme ško-
dy… nebo jsme třeba pomáhali „útvarákům“ 
(tj. příslušníkům Hasičského záchranného sboru 
ČR – pozn. AJ), když chytly piliny u kotelny. to 
nám bylo nahlášeno, že hoří v  ulici K  Rokli. 
tak tam letím a ono nikde nic. Koukám dolů 
a  tam jsem viděl, jak hoří štěpky u  kotelny. 
chyba byla zřejmě na straně oPis (operační 
a informační středisko), napsali tam adresu, ze 
které volal oznamovatel. JPo hrabice a vim-
perk také zasahovaly, když hořelo v Pražské 
ulici vedle marousků. JPo3 hrabice zasahova-
la i u tesca, když se kouřilo ze skladu. Rychle 
jsem tam přiběhl, ale je dobře, že jsem nešel 
dovnitř. už tam někdo byl infikován korona-
virem a hrabičtí pak byli 14 dní v karanténě. 
a to se tam jenom ukázali. nakonec to byla jen 
prasklá trubka, ze které šla pára.

Jak dlouhá je historie dobrovolných ha-
sičů ve Vimperku?

na podzim se slavilo 80 let od vzniku. bohu-
žel nejsou žádné kroniky, historie není přesně 

zmapována. tady je problém, že v příhraničí 
vznikaly sbory původně německé. a mnohde 
v bývalých sudetech si z toho nedělají hlavu, 
jestli ti první byli češi nebo němci – zkrátka 
datují svůj počátek do doby třeba před sto 
padesáti lety, kdy to v tom místě vzniklo. ale 
tady se to pořád bere tak, že vznik hasičů je až 
vznik českého sboru. 

Když se bavím s lidmi zejména 
z menších obcí a vesnic, mám po-
cit, že dobrovolný hasič je snad 
každý druhý. Pletu se?

tak třeba v  našem okrese je 
momentálně 113 sborů a  zhruba  
5,5 tisíce dobrovolných hasičů. 
zvlášť na vesnicích jsou ty sbory 
velmi aktivní v pořádání kulturních 
akcí. mladí se věnují převážně po-
žárnímu sportu.

Konkrétně okrsek vimperk má 
sdh šest. nás, sdh ve městě a dále 
v  osadách – hrabice, výškovice, 
bořanovice a boubská. v podstatě 
jsou aktivní všechny sbory na vim-
persku – jezdí po soutěžích (hrabi-
ce, výškovice, vimperk), účastní se 

aktivních zásahů, pracují s dětmi. sdh výškovi-
ce po nás taky převzal soutěž o pohár starosty 
města. Jsem rád, že když je potřeba, tak všech-
ny sbory umí spolupracovat a udržují dobré 
vzájemné kontakty i na osobní úrovni.

A  co přivedlo k  dobrovolným hasičům 
Vás?

můj táta byl hasič. v patnácti letech jsem 
nastoupil k sdh Rožnov u českých budějovic. 
Já jsem tam teda byl už od osmi, ale oficiálně 
jsem tam směl až v patnácti. Pak jsem šel v se-
dmnácti po maturitě do vojenského učiliště, ve 
dvaceti jsem skončil jako poručík a sloužil jsem 
v hodoníně. ale všude, kde jsem byl, jsem se 
kolem hasičů motal. Když jsem přišel do vim-
perka, to bylo v roce 1980, tak všichni věděli, 
že mám k hasičům blízko. dostal jsem se sem 
po vysoké škole jako velitel útvaru. s papírem 
od hodonínských hasičů jsem se hlásil u pana 
Škopka, jehož syn si pak mimochodem vzal 
moji dceru. Poté jsem byl převelen, abych šel 
dělat na vvz velitele vojenských hasičů – to 
bylo v  osmdesátém devátém, kdy se měnil 
režim. takže já místo toho, abych rozvíjel vo-
jenskou požární ochranu, tak jsem ji likvidoval. 
Podílel jsem se například na tom, aby se vojen-
ská technika převáděla obcím. v táboře jsem 
byl do roku 1993 a od roku 1993 do roku 1997 
jsem působil na generálním štábu jako požár-
ní rada. v roce 1997 jsem šel na organizační 
odbor ústředí sh čms a odtud v roce 1998 do 
důchodu. 

Na závěr obligátní otázka – kdyby se 
k Vašemu SDh chtěl někdo přidat, vezmete 
ho mezi sebe?

K nám moc nových členů nepřichází. větši-
nou jen ti, které si sami ukecáme (smích). ono 
se to nejčastěji dědí z otců na syny. Když třeba 
vidíte soupisky na soutěžích, tak jsou tam stá-
le tatáž příjmení – mění se jen křestní jména 
a obličeje. takže že by někdo přišel a řekl, že 
chce být hasičem, tak to se nám moc nestává – 
stalo se to asi dvakrát. ale pokud by někdo 
chtěl, určitě se k  nám hlásit může – buď ho 
vezmeme mezi sebe, nebo ho odkážeme do 
jiného sboru.

děkuji za rozhovor. Adéla Jiříková
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blAhOPřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v červenci a srpnu 2020

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

Helena Váchová, matrikářka

První pomoc i složky iZS představí 
den branné přípravy u Volyňky

na druhou sobotu v září připadá světový 
den první pomoci. oblastní spolek českého 
červeného kříže Prachatice spolu s partnery 
u této příležitosti přichystal mnoho zajímavé-
ho – v úterý 8. září od 9 do 12 hodin tak bude 
v parku u volyňky možné vyzkoušet si ošetření 
různých poranění, nechat si změřit tlak nebo 
zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné 
kynologické brigády. 

stanoviště s ukázkami první pomoci připra-
ví ččK ve spolupráci s místními zŠ. dále bude 
možné prohlédnout si vozy a techniku horské 
služby, zzs, hzs i městské policie, dozvědět se 
bližší informace o dárcovství krve. 

Konání akce podporuje ministerstvo obrany 
čR a město vimperk.

Zuzana Pelikánová
ČČK Prachatice

Babička svatá Ludmila
svátek svaté ludmily slavíme v občanském 

i  církevním kalendáři 16. září. ludmila patří 
mezi první české světce a zároveň stojí na po-
čátku českých dějin. Podle tradice byla pokřtě-
na i se svým manželem knížetem bořivojem 
od samotného biskupa metoděje na velké mo-
ravě koncem 9. století. byly to poměrně bouř-
livé časy, kdy se rozhodovalo, jestli čechy bu-
dou pod vlivem východu nebo západu. to již 
necháme na studiu národních dějin a budeme 
si více všímat ludmily jako křesťanky a babič-
ky knížete václava. to, že byla pokřtěna, ještě 
totiž nemuselo nutně znamenat, že přijala 
křesťanskou víru. mohl to být pouze politic-
ky výhodný krok tehdejší doby a mnozí to tak 
skutečně udělali. ono pokušení spojovat moc 
a náboženství je nebezpečné v každé době. 
ludmila však svůj křest vzala vážně a snažila se 
podle něho žít. hodnoty evangelia a křesťan-
ské víry předávala a ukazovala i svým dětem, 
ale především svému vnuku václavovi, budou-
címu panovníkovi. zajištění vzdělání a příklad 
života babičky ludmily formovaly osobnost 
knížete václava. 

dnes již žijeme v jiné době, ale něco nám 
zůstalo společné. i v 21. století mohou babičky 
a dědové formovat svá vnoučata a předávat 
zkušenost života. Jistě, rozhodující vliv na vý-
chovu mají rodiče, ale prarodiče mají také své 
nezastupitelné místo. Jako kněz často slyším 
vyprávět příběhy, jak babička vzala vnouče do 

kostela, jak ho 
učila modlit. 
a  po letech si 
na to člověk 
v z p o m e n e 
a  hledá svoji 
duchovní ces-
tu, protože si 
vzpomněl, že 
babička byla 
moudrá žena 
a  víra jí dáva-
la sílu a  klid. 
všichni si jistě 
vzpomeneme 
na známé dílo 
boženy něm-
cové s názvem 
„babička“. Kaž-
dý, kdo měl to štěstí na dobré prarodiče, na ně 
rád vzpomíná, i když často až po jejich ztrátě. 
a jak jsou na tom dědové a babičky dnes? Jaké 
hodnoty života ukazujeme dětem a jaký pří-
klad jim dáváme? snad všichni prarodiče mají 
radost ze svých vnoučat, ale neměli bychom 
zapomínat na důležitost příkladu dobrého 
života. a vy, kdo umíte, nezapomínejte se za 
svá vnoučata modlit. ať nás k tomu vede svatá 
ludmila, babička svatého knížete václava. 

P. Jaromír Stehlík
farář

Lidé odcházejí, ale v našich vzpomínkách žijí dál 
v  červenci tohoto roku jsme doprovodili 

na poslední cestě pana františka Svobodu, 
obětavého člověka nejen pro své blízké, ale 
i lidi kolem sebe. bohužel, tak jak to v životě 
bývá, mnohé z nás potkají v životě zdravotní 
trable. ať už se jedná o nemoc krátkodobou 
bez následků, či nemoc, kterou si neseme již 
do konce svého života. Pan svoboda onemoc-
něl diabetem, a proto se také stal v polovině 
devadesátých let členem vznikajícího svazu 
diabetiků ve vimperku, kde později pracoval 
ve výboru a od roku 2010 byl jeho předsedou. 
Pracoval s  plným nasazením ve prospěch 
diabetiků v  organizaci, pořádal společně se 
členy výboru různé akce a rekondiční poby-
ty. neodmítl nikoho, kdo ho požádal o radu či 
výpomoc.

Pan svoboda byl rovněž členem rady se- 
niorů města vimperk, kde jsem měla tu čest se 
s ním potkat již v roce 2010. Při vzpomínce na 
něj se mi vždy vybaví usměvavá tvář, poklidný 
hlas a dar optimismu a dobré nálady, kterou 
kolem sebe šířil. byl to člověk obětavý, měl 
rád lidi a společnost. Jsem velmi ráda, že jsem 
měla tu čest při své práci takového člověka po-
znat. člověka, kterých za svůj život nepotkává-
me tucty. a takový navždy zůstane v srdcích 
svých blízkých a nás, kteří jsme ho znali. 

vážený pane svobodo, děkuji za vše, co jste 
vykonal ve prospěch spoluobčanů, za práci 
pro naše město, za dobré rady a postřehy. čest 
vaší památce!

S úctou 
Jaroslava Martanová

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

vlasta chalašová
alberta Russová
bohuslav novotný
svatopluk Končitý
Petr těšitel
helena Štefcová
Karel beran
bohuslav Kroupa
anna Škopková
tomáš Rataj
václav Kubla
marie Krňoulová
václav Kavan
Josef bendík
Jaroslava havlíčková
Karel ondrášek
marie Rejšková
františek fiala
ludmila Kolmanová
václav Žižka
Jarmila Kůsová
veronika stuchlá
libuše Šartnerová
anna Prosrová
Jan Pokorný
Květoslava Kempferová
Jitka Koubová
Karel Riedl
Karel střeleček
bohumila Kramlová
marie stachová
anna hödlová
Jaroslav sova
Štefan Kerekeš
Štefan labaj
drahomíra Rodová
václav hodoušek
aloisie bostlová
blanka stránská
václav zábran
ludmila skolková
marie trochová
vlasta hanzalová
marie tušlová
marie váchová
ludmila volmanová
Jarmila dvořáková
marie Kopfová
marie Klasová
Rudolf Kozár
marie součková
emilie nárovcová
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InFOrMaČnÍ centrUM VIMPerK
nám. svobody 42, 385 17 vimperk

OTEVíRAcí DObA
Pondělí–neděle: 9:00–17:00
Od 15. 9. 2020
Pondělí–PáteK: 9:00–16:00

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
září:
soboty a neděle 10:00–16:00
v  pondělí 28. 9. bude otevřeno 10:00–16:00 
otevřen bude pouze prohlídkový okruh dol-
ní zámek.

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

Blahopřání
tímto blahopřeji panu václavovi hu-

báčkovi z vimperka (jinak dlouholetému 
členovi sdh vimperk, ze kterého musel 
bohužel ze zdravotních důvodů vystou-
pit) k  jeho krásným 85. narozeninám, 
které oslaví 13. září 2020. takže václave, 
všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví 
do dalších let ti přeje kamarád Josef „fitti“ 
Jiroušek.

listí
žloutne den
stromy rozdávají pestrobarevné karty
podzimním karbaníkům
které vítr rozfouká
do všech koutů
lidé neradi listí uklízejí
raději bezmocné stromy pokácejí
v parku či aleji
průvan udělají
pranic na milence nedbají
že skrýš nemají
a zvědavci
ze všech světových stran
jejich tváře poznají...

Josef „Fitti“ Jiroušek
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TJ Šumavan Vimperk z. s. v roce 2019 a jak dál?
Dokončení z minulého čísla

Volejbal
oddíl volejbalu tJ Šumavan vimperk má 

32 členů. družstvo žen reprezentuje tJ Šuma-
van vimperk v okresním přeboru strakonicka, 
neboť na Prachaticku se žádná dlouhodobá 
oficiální volejbalová soutěž nehraje. Jedná 
se o celoroční soutěž, září až červen, hranou 
turnajově o víkendech. v této soutěži získávají 
první zkušenosti volejbalistky z řad mládeže. 
v minulém ročníku 2018/2019 ženy vybojovaly 
4. místo mezi 12 účastníky.

během podzimu a zimy se ženy účastní již 
osmým rokem zimní ligy ve volejbale v čes-
kých budějovicích. během pěti turnajových 
sobot se jim podařilo vybojovat 13. místo mezi 
18 družstvy.

mladé volejbalistky trénují v zŠ t. G. m. ve 
vimperku. dále uspořádaly již tradiční domácí 
vánoční turnaj.

Stolní tenis
oddíl stolního tenisu má v  současnosti 

36 členů. tři družstva, která pravidelně hrají 
soutěže Ksb, oP i a oP ii. začátek sezóny měla 
všechna tři družstva velmi dobrý a  po ode-
hraných kolech a mužstvo obsadilo 1. místo 
a postoupilo do krajského přeboru. Po obno-
vení spolupráce s ddm Prachatice se podařilo 
navýšit členskou základnu mládeže a 5 členů 
oddílu si udělalo trenérskou licenci, aby na-
pomohlo hlavnímu trenérovi při jeho práci. 
oddílová chlouba je pořádání domácího tur-
naje o zlatou vánočku, který má za sebou již 
18 ročníků. loňský ročník byl zařazen do ce-
lostátního projektu akcí čus sPoRtuJ s námi 
2019. letošní ročník měl být rovněž do kalen-
dáře zařazen, ale z  důvodu koronaviru byly 
veškeré akce pořádané čus zrušeny. oddíl se 
snaží pracovat s mládeží, kde byl pro tyto účely 
zajištěn kvalifikovaný a mezinárodně ostříle-
ný trenér. v roce 2020 je snahou oddílu uspo-
řádat mezinárodní soustředění v  hale ii. zŠ 
v letních měsících pro děti, mládež i dospělé, 
které by mělo nastartovat novou vimperskou 
tradici. zároveň od podzimu 2020 by oddíl již 
chtěl přihlásit některé nadějné mladé hráče 
do turnajů a případně i soutěží. oddíl mužů 
postoupil do krajského přeboru, takže nás ve 

vimperku čekají zajímavé zápasy na dobré 
sportovní úrovni.

SPV
tento oddíl prezentuje skutečnost, že 

sportovat se dá v  každém věku. v  loňském 
roce jsme se zaměřili na nábor a cvičení pře-
devším rodičů s dětmi, což vedlo i k nárůstu 
členské základny. v současné době probíhá již 
šest kroužků s různým zaměřením. Počítáme 
s tím, že tyto děti by měly být základnou pro 
ostatní sporty v  naší tJ, ale také základnou 
i pro ostatní sporty v našem městě. snažíme se 
oslovovat rovněž děti v dorosteneckém a juni-
orském věku tak, aby alespoň 1x týdně pravi-
delně cvičily. malé děti rovněž předvedly své 
dovednosti při různých akcích v okrese, kde 
předvedly krásná vystoupení. zároveň ten- 
to oddíl uspořádal tradiční „vánoční cvičko-
vání“, které se uskutečnilo v sále hotelu zlatá 
hvězda.

box
v roce 2019 boxclub vimperk rozšířil svoji 

členskou základnu, a  to převážně o  děti do 
15 let. v nově otevřené boxovně v lednu 2019 
trénovala reprezentace čR, kde se naši členo-
vé mohli po dohodě s reprezentačními trenéry 
zúčastnit i aktivně jejich tréninků. v průběhu 
roku oddíl uspořádal seminář s mezinárodní 
rozhodčí p.  terezií Krejbychovou, dis. Kon-
cem školního roku se podařilo zúčastnit se 
prvního zápasu v  oblastním kole. v  novém 
školním roce se naši borci již zúčastnili dalších 
kol. Pravidelné tréninky probíhají až 5x týdně. 
členové oddílu se starají o prostory boxovny 
a  poskytují její prostory i  ostatním oddílům 
tJ a ostatním zájemcům ze strany sportovní 
veřejnosti.

basketbal
oddíl basketbalu má v současné době 12 

členů. Junioři trénují společně s muži 1x týdně. 
někteří členové hrají oblastní soutěž ve stra-
konicích. Jelikož v letošním roce oslaví tento 
klub 45. výročí založení, bude snaha tJ tuto 
událost nějak připomenout a zorganizovat. Je 
nutné, aby byla obnovena základna dětí, která 
by pravidelně trénovala.

v roce 2019 se naší tJ povedlo zorganizovat 

oslavy k 111. výročí založení naší tělovýchovné 
jednoty, které proběhly v květnu 2019 a kte-
rých se v  areálu letních sportů a  na zimním 
stadionu zúčastnily všechny oddíly, které jsou 
v  naší tJ evidovány, a  pro širokou veřejnost 
byly uspořádány ukázky, soutěže a možnost 
aktivního sportování pro příchozí a  hlavně 
pro děti. byla založena nová tradice fotbalo-
vého turnaje „o vimperský pohár“, který bude 
pořádán každý rok. v roce 2020 bohužel turnaj  
8. května 2020 nemohl proběhnout, takže 
bude přesunut na 28. září 2020. zároveň v pro-
sinci 2020 uspořádáme již 19. ročník turnaje 
ve stolním tenise „o zlatou vánočku“. v  létě 
2020 od 1. do 5. srpna proběhne mezinárodní 
soustředění ve stolním tenise za účasti hráčů 
z Rakouska. 

dále jednotlivé oddíly průběžně sportují 
a dělají ukázky na různých společenských ak-
cích v okrese.

závěrem bych chtěl poděkovat za oběta-
vou práci všem předsedům oddílů, trenérům, 
rozhodčím a všem obětavým lidem, kteří po-
máhají naši tělovýchovnou jednotu povznést 
a dobře prezentovat na veřejnosti. a v nepo-
slední řadě bych chtěl poděkovat všem spon-
zorům a reklamním partnerům, kteří ani v této 
těžké době nezapomínají investovat prostřed-
ky do naší mládeže, a to:

Reklamní partneři: auto JamRa sPol. s R. o., 
autoPRoGRes vimPeRK s. R. o., autodo-
PRava GaieR s. R. o., aGRoRaŠelina s. R. o., 
česKá unie sPoRtu – la zadov, dřevo-Pa-
lety-vlK s. R. o., eneRGie aG tePlo vimPeRK 
s. R. o., Gsi hotely s. R. o., hobbytech sPol. 
s R. o., hotel Pila, s. R. o., Jednota, sd ve 
vimPeRKu, Jiří foRmáneK-euRosystem, 
městsKÉ lesy vimPeRK s. R. o., mh tools 
s. R. o., ondřeJ Kalous - sPoRt11Šumava, 
PeKařství Jan hanŽl s. R. o., sběRnÉ suRo-
viny a. s., t & P RestauRace s. R. o., věRa 
vávRová – vavi 

sponzoři: brodec Jiří, česká unie sportu, 
lenc Karel, městské služby vimperk s. r. o., 
fasta s. r. o. – mudR Jana fabianová, s–tisK 
vimperk s. r. o., saK spol. s r. o., účetnictví 
K+K s. r. o.  

 Libor Kudláč
předseda

MTB maraton
v sobotu 1. srpna se na zadově konal 23. roč-

ník Šumavského mtb maratonu seriálu české 
spořitelny Kolo pro život, který pořádal fischer 
ski klub Šumava vimperk. velmi teplé letní 
počasí přilákalo na Šumavu více jak 12 stovek 
závodníků z české republiky a zahraničí, kteří 
absolvovali krásné, ale technicky náročné tratě 
vedoucí vimperskou částí Šumavy. nejprve od 
9 hodin závodily žákovské a dětské kategorie. 
v 11 hodin se čtyři sta bikerů, z toho 24 žen, 
vydalo na trať 53 km. Již úvodní dvoukilome-
trové stoupání z parkoviště Kobyla na churá-
ňov prověřilo jejich fyzické síly. zajímavostí je, 
že trasa 53 km zavedla bikery až do vimperka. 
ve 12 hodin se z churáňovského stadionu na 

trasu 27 km vydalo 360 závodníků a ve 12:30 
hodin na family jízdu 200 bikerů. diváci viděli 
na tratích všech kategorií pěkné boje. na trati 
53 km zvítězil martin stošek, future cycling 
northwave, před matoušem ulmanem, česká 
spořitelna – accolade cycling team, a Janem 
Škarnitzlem z cyklostar trek mercedes-benz 
Praha. v kategorii žen na stejné trase zvítězila 
tereza neumanová, česká spořitelna – accola-
de cycling team, druhá skončila Jana Pichlíková 
z Kross bikeranch team a třetí Klára Pavelková 
ze supGirls. dobře si vedli na „padesát trojce“ 
i vimperští bikeři, Kateřina mondlová, fischer 
ski klub Šumava, ve své kategorii zvítězila, 
celkově skončila osmá. na trase 27 km zvítězil 

v mužích luděk Šeller, česká spořitelna speci-
alized Junior mtb team, druhý skončil antonín 
honsa, fischer ski klub Šumava, a třetí daniel 
Štula, ethicsport cycling team. v  ženách se 
z vítězství na 27 km radovala daniela Radová, 
fischer ski klub Šumava vimperk, druhá skon-
čila Kateřina beyerová a třetí anna dostálová, 
obě lyko klub Prachatice. Šumavský mtb ma-
raton se vydařil a přinesl bikerům i divákům 
pěkný letní zážitek. Pořadatelé z  fischer ski 
klubu Šumava vimperk děkují za velmi dob-
rou pomoc a spolupráci horské službě zadov 
a městské policii vimperk.

Jaroslav Pomezný   
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Domácí fotbalové zápasy – podzim 2020
st 2. 9. 17:00 h vimperk b – vimperk c oP ml. přípravka

so 5. 9. 10:00 h vimperk – Kaplice KP st. žáci
so 5. 9. 11:45 h vimperk – Kaplice KP ml. žáci
so 5. 9. 15:00 h vimperk – trhové sviny i. a muži
ne 6. 9. 10:00 h vimperk – slavia čb KP st. dorost
ne 6. 9. 12:15 h vimperk – slavia čb KP ml. dorost

st 9. 9. 17:00 h vimperk c – vacov oP ml. přípravka
st 9. 9. 17:00 h vimperk b – volary oP ml. přípravka

so 12. 9. 10:00 h vimperk – hradiště KP st. žáci
so 12. 9. 11:45 h vimperk – hradiště KP ml. žáci
so 12. 9. 13:00 h vimperk – volary oP st. přípravka
so 12. 9. 15:00 h vimperk – sousedovice i. a muži
ne 13. 9. 10:00 h vimperk – tábor KP st. dorost
ne 13. 9. 12:15 h vimperk – tábor KP ml. dorost

ne 20. 9. 15:30 h vimperk – třeboň KP přípravky
ne 20. 9. 17:00 h vimperk – třeboň KP přípravky

st 23. 9. 16:30 h vimperk b – zdíkov/stachy oP ml. přípravka
st 23. 9. 16:30 h vimperk c – netolice oP ml. přípravka

so 26. 9. 10:00 h vimperk – milevsko KP st. žáci
so 26. 9. 11:45 h vimperk – milevsko KP ml. žáci
so 26. 9. 13:00 h vimperk b – vlachovo březí oP st. přípravka
so 26. 9. 15:00 h vimperk – semice i. a muži
ne 27. 9. 10:00 h vimperk – Prachatice KP st. dorost
ne 27. 9. 12:15 h vimperk – Prachatice KP ml. dorost
Po 28. 9. 9:00 h turnaj mladších žáků

st 7. 10. 15:30 h vimperk b – vacov oP ml. přípravka
st 7. 10. 15:30 h vimperk c – husinec/lažiště oP ml. přípravka

so 10. 10. 10:00 h vimperk – tábor KP st. žáci
so 10. 10. 11:45 h vimperk – tábor KP ml. žáci
so 10. 10. 13:00 h vimperk b – Prachatice b oP st. přípravka
so 10. 10.  15:00 h vimperk – strunkovice i. a muži
ne 11. 10.  9:30 h vimperk – Ševětín KP st. dorost
ne 11. 10. 11:45 h vimperk – Ševětín KP ml. dorost
ne 11. 10. 15:00 h vimperk – milevsko KP přípravky
ne 11. 10. 16:30 h vimperk – milevsko KP přípravky

ne 18. 10. 10:15 h vimperk – volyně KP st. žáci
ne 18. 10. 12:00 h vimperk – volyně KP ml. žáci

st 21. 10. 14:30 h vimperk b – husinec/lažiště oP ml. přípravka
st 21. 10. 14:30 h vimperk c – strunkovice/lhenice oP ml. přípravka

so 24. 10. 10:00 h vimperk – třeboň KP st. žáci
so 24. 10. 11:45 h vimperk – třeboň KP ml. žáci
so 24. 10. 12:30 h vimperk – zdíkov/stachy oP st. přípravka
so 24. 10. 14:30 h vimperk – Roudné i. a muži
ne 25. 10.  9:30 h vimperk – třeboň KP st. dorost
ne 25. 10. 11:45 h vimperk – třeboň KP ml. dorost
ne 25. 10. 14:00 h vimperk – strakonice KP přípravky
ne 25. 10. 15:30 h vimperk – strakonice KP přípravky

so 7. 11. 10:00 h vimperk – strakonice KP st. žáci
so 7. 11. 11:45 h vimperk – strakonice KP ml. žáci
so 7. 11. 14:00 h vimperk – Prachatice i. a muži
ne 8. 11. 10:00 h vimperk – hradiště/Písek b KP st. dorost
ne 8. 11. 12:15 h vimperk – hradiště/Písek b KP ml. dorost

Mezinárodní letní soustředění ve stolním tenise ve Vimperku 2020
ve dnech 1.–5. 8. 2020 se uskutečnilo ve 

vzorně připravených halách ii. zŠ smetanova 
letní soustředění. i přes problémy s covid-19 se 
akce uskutečnila v plném rozsahu podle plánu, 
tzn. ve 2 výkonnostně rozdílných skupinách – 
jak začátečníci, tak i pokročilí.

celkem se zúčastnilo 19 začátečníků – dětí 
a 23 pokročilých (včetně 7 dětí či dorostenců 
z Jihočeského kraje nebo rakouského Štýrska). 
Škoda jen, že covid-19, pracovní povinnosti či 
nemoc účast několika dalším hráčům znemož-
nily. 

Je velice potěšitelný zájem o náš sport z řad 
dětí. v naší oblasti (vimpersko) mládežnický 
stolní tenis chybí, proto jsme se na podzim 
2019 rozhodli toto změnit a  ve spolupráci 
s tJ Šumavan vimperk a ddm vimperk jsme 
s trénováním započali. bohužel situace s covi-
dem naše aktivity, jako v ostatních sportech, 
zkomplikovala. Počítali jsme s  tím, že bude 
těžké znovu vůbec začít. o to větší a řekněme 
příjemné překvapení nás čekalo, když se děti 
na naší akci přihlásily. navíc je zde dobrá per-
spektiva nejen pokračovat, ale i spolupracovat 
s jinými oddíly v oblasti. svou dobrou práci od-
vádějí například ve zdíkově, odkud přijeli také 
někteří účastníci.

my chceme jako oddíl v práci s mládeží na-
dále pokračovat, činnost rozšířit, což podporu-
je i vv JčKsst v čele s mgr. Pavlem hložkem, 
který rovněž vysoce hodnotil naše soustředění 
jak po stránce kvality, tak i organizace.

Plánujeme, pokud 
nám to vv krajské-
ho svazu odsouhlasí, 
v  následující sezóně 
uspořádat 

2 krajské žebříčko-
vé turnaje mládeže 
a  hlavně zahájit tré-
ninková soustředění 
pro Kctm (krajské 
centrum talentova-
né mládeže), kterých 
je v  kraji několik, ale 
v našem regionu chy-
bí.

naše soustředění 
se vydařilo, mělo i  díky kolegům trenérům 
dobrou kvalitu, což potvrdili hlavně ti hráči, 
kteří na různá soustředění často jezdí a mohou 
kvalitu porovnávat. určitě jej chceme pravidel-
ně opakovat, protože jak věříme, nastartovalo 
další pozitivní vývoj našeho oblíbeného spor-
tu u nás na vimpersku a okolí.

závěrem hodnocení bych obzvláště rád po-
děkoval sponzorům a reklamním partnerům 
za finanční podporu a především městu vim-
perk, neboť jen těžko bychom mohli tuto akci 
bez finanční podpory ze strany městské rady 
zajistit a uskutečnit.

za celkovou organizaci a  podporu dále 
děkuji všem dalším, kteří se na akci finančně 
nebo jinak podíleli nebo nám umožnili její 

uspořádání, a to především předsedovi oddí-
lu stolního tenisu p. Jiřímu hykovi za přípravu 
občerstvení a  všeho potřebného materiálu 
a zajištění všech hygienických potřeb a čisto-
ty prostor, JčKsst, jeho výkonnému výboru 
a  p.  předsedovi za finanční pomoc, oběma 
trenérům m. vávrovi a o. Peterkovi za kvalitní 
vedení a všem rodičům i účastníkům za pozi-
tivní přístup.

zvláště chceme poděkovat panu Kutilovi 
a personálu hotelu terasa za zajištění stravo-
vání pro všechny účastníky ve výborné kvalitě 
a l. Pavlíčkovi z penzionu babůrek za zajištění 
perfektního ubytování a stravování.

Vladimír Martenek
vedoucí akce
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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.

• hledám veselého muže s duší kluka a chutí 
do života, který by uvítal společnost ak-
tivní ženy (roč. vítězný únor) k výletům na 
kole či autem, k návštěvě kina nebo k po-
sezení u  vínka či dobré kávy, nejlépe při 
dobré muzice. milovník Šumavy a  neku-
řák vítán. Kontakt: nevzdavamto@post.cz 

řádková inzerce
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Prodej zelí
27. 9. 2020, 10.00 hodin
parkoviště u Auto Jamra

krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané, brambory, cibule na uskladnění

aktuální ceny na www.farmaumiklasu.cz 
budou zveřejněny od poloviny září

objednávky u p. Roučové: 607 923 103

Sportovní gymnastika a covid-19
covid-19 všem, tedy 

i  sportovcům, dost 
zkomplikoval život. Pro 
gymnastky to znamenalo 
výpadek soutěží za celé 
pololetí a  zákaz vstupu 
do tělocvičny. Pohyb dě-

tem chyběl, a  tak jsme přemýšleli, co s  tím. 
a dostali jsme nápad chodit trénovat do areá-
lu fotbalového hřiště, kde je velká molitanová 
žíněnka pro skok vysoký, výborná běžecká 
dráha a v blízkosti street workout. 

velice oceňuji přístup všech, kteří nám 
pomohli tento nápad realizovat. vedení zŠ 
smetanova zapůjčilo trampolínu, oddíl volej-
balu nám poskytl zázemí v kabinách, fotbalisté 

tolerovali, že jim skáčeme přímo za brankou 
a  občas i  na trávníku. Jediným problémem 
bylo počasí. 

Gymnastkám venkovní tréninky přinesly 
hodně nových pozitivních zkušeností. např. 
že se přemety, fliky i salta dají skákat i na trá-
vě. Pozorováním trénujících lyžařů zjistily, že 
se hřiště dá obíhat i hodinu bez újmy na zdraví. 
obdivovaly fotbalisty, kteří se zápalem tréno-
vali i  v  dešti. naučily se několik zajímavých 
kombinací prvků a tréninkem ve venkovní po-
silovně byly nadšeny. zvládly i prvky, o kterých 
si myslely, že jsou pro ně nedostupné. vzorem 
jim byli mladíci, kteří dělali např. shyby s 20ki-
lovým závažím připevněným v pase. tréninky 
venku se nám natolik zalíbily, že jsme se roz-

hodli chodit občas na hřiště i v příštím roce. 
Přišel začátek prázdnin a  nám se vůbec 

nechtělo končit. také i proto, že čtyři děvčata 
po prázdninách budou nastupovat na střední 
školu a s největší pravděpodobností nebudou 
tréninky stíhat. tím, že jsme chodili společně 
trénovat až do konce školního roku, jsme se 
s nimi mohli /až neradi/ rozloučit a  také jim 
předat upomínkové dárky.

„danielko, lindo, adélko a  terezko, moc 
vám děkuji za výbornou dlouholetou repre-
zentaci oddílu sportovní gymnastiky. byly jste 
vzorem pro mladší děvčata a věřím tomu, že 
kamarádství, které jste zde navázaly, vám vy-
drží hodně dlouho. Ráda bych vás časem při-
vítala i v řadách trenérek. ať se vám i nadále 
všechno daří.“ 

Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG  

Uzávěrka dalšího čísla bude 18. 9. 
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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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POJISTÍME VÁS  
VE VŠECH SMĚRECH 

NOVÁ POBOČKA ČPP
VIMPERK
PIVOVARSKÁ 109

www.cpp.cz
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