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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

 10 říjen
2020

téma májovka RozhovoR  
S Šimonem 
BlaSchkem  
z miSSion vimpeRk 5–7

23
koupě 
SteinBReneRových
domů 3

Pozastavení činnosti 
Vimperské akademie seniorů
z  epidemických důvodů dočasně do 
odvolání přerušujeme přednáškový cy-
klus vimperská akademie seniorů.  více 
informací budeme zveřejňovat na komu-
nikačních kanálech města. 

Ukliďme svět –  
ukliďme Vimperk, 10.10. 2020

Nový web
město vimperk spustilo nové webové 
stránky. podívejte se na www.vimperk.cz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NaturVision
hlavním hostem slavnostního galavečera 
byl potapěč Steve lichtag. Foto: l. Russ

 
Zastupitelstvo města 
se uskuteční 26. 10. 2020

Nejbližší uzávěrka VN
listopadové  číslo: 16. 10.
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Jsme homo sapiens, člověk rozumný?
S říjnem přichází nová vlna opatření proti 

šíření virové nákazy. jak se ukázalo a sami od-
borníci o tom tak hovoří, rozvolnění opatře-
ní v průběhu léta a navrácení se k běžnému 
chodu života přineslo výrazný nárůst pozitiv-
ně testovaných osob. nevím, o kolik se navýšil 
poměr testovaných osob k osobám pozitivně 
zjištěným ve srovnání s jarem, ale to již v tuto 
dobu příliš neznamená. Spíš si kladu otázku, 
proč k tomu muselo dojít. na jaře byla naše 
země v té „lepší desítce“, která zvládala přijímat 
opatření a mít kontrolu nad šířením covid-19. 
dnes jsme se stali jednou z nejvíce zasažených 
zemí z celého světa. proč jiné země silně po-
stižené nákazou na jaře prožívaly velmi krušné 
období a dnes jsou na tom podstatně lépe? 
není asi státu, který by se nepotkal s virovou 
nákazou covid-19. od prvních opatřeních 
v naší zemi uplynulo sedm měsíců, sedm mě-
síců, v průběhu kterých bylo možné a stále je 
možné komunikovat se státy v rámci evropské 
unie i v rámci světa, jaké mají zkušenosti a po-
znatky. Sdílení dobré praxe je, jak nejít slepou 
cestou, ale cestou vedoucí ke kýženému cíli. 
jsme země velmi schopných a chytrých lidí, 
což se prokázalo v první vlně pandemie. Bez 
pobídky, výzev či požadavků lidé sami začali 
pomáhat a vymýšlet a vyrábět, co bylo zapo-

třebí. Šili roušky, tiskli ochranné štíty, vyráběli 
ventilátory pro jednotky intenzivní péče. o to 
víc je zarážející, že jsme z principu předběžné 
opatrnosti a předvídavosti neměli připravený 
plán postupu, když nastane takováto situace. 
nevyužili jsme asi správně čas, který byl. dnes 
se politici dohadují, předkládají čísla, vzájem-
ně se obviňují. možná že po krajských a senát-
ních volbách opadne mediální hašteření politi-
ků. ale co z toho plyne pro nás? zbytečné de-
baty nikomu a ničemu nepomohou, jako lidé 
potřebujeme vědět, jaká opatření přijdou, až 
se situace bude zhoršovat. jako představitelé 
obcí a měst potřebujeme vědět, co budeme 
muset zabezpečit. není možné, aby opět ze 
dne na den byla země a my všichni uvrhnuta 
do nouzového stavu a přísných opatření. mu-
síme být připraveni. připraveným štěstí přeje. 
přejme si, aby schopní odborníci stanovovali 
opatření. přejme si, aby naši nejvyšší politici 
jim uměli naslouchat a respektovali je. přejme 
si, abychom vše dobře zvládli, ustáli a byli po-
učitelní. jsme lidé a jako lidé rozumní bychom 
se měli chovat. vyděláme na tom všichni. 

S úctou 
Jaroslava Martanová

starostka
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nové oplocení ii. zŠ Smetanova.

oprava kapličky na Brantlově dvoře.

Stezka odvahy v arboretu.

závěrečný koncert u parkboudy.

v sobotu 26. 9. byla vysvěcena opravená kaplička na Sklářích.

vítězný obrázek nely kramlové z naturvisionu.

výlet se spolkem Šumava litera.tradiční malování na asfalt a opékání špekáčku se spolkem vimpersko.
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Ve stínu velkých investičních akcí

každý rok jsou v  rámci rozpočtu města 
plánované klíčové investiční akce a  nejinak 
tomu je i letos. jde řádově o desítky milionů 
proinvestovaných korun. ve stínu těchto akcí 
jsou i ty drobnější, které jsou buď plánovány 
v  rámci schváleného rozpočtu, nebo město 
vimperk reaguje během roku na podněty ob-
čanů, případně na neutěšený stav konkrétních 
věcí. v průběhu posledních měsíců bylo rea-
lizováno několik těchto menších investičních 
akcí, které se pohybují řádově v  set tisících 
korun. 

koncem prázdnin došlo k opravě poloroz-
padlého plotu u zŠ Smetanova. nevyhovující 

plot byl nahrazen plotem novým. akci realizo-
valy městské služby vimperk a hrazeno bylo 
po naší společné dohodě s vedením školy z in-
vestičního fondu zŠ Smetanova.

v létě bylo v mírové ulici opraveno na 150 met- 
rů chodníku, včetně snížení obrub u nájezdů 
a výměny většiny obrubníků. původní nezni-
čená dlažba byla uskladněna a bude postupně 
použita na dočasné opravení rozbitých míst.

v polovině září byla realizována plánovaná 
akce, a to osazení nového veřejného osvětle-
ní v počtu 3 kusů lamp směrem od polikliniky 
k přechodu u tesca.

koncem července byl instalován nový pří-

střešek na autobusové zastávce mezi ulicemi 
k Rokli a luční. akce byla realizována na zákla-
dě podnětů obyvatel.

v neposlední řadě také došlo k opravě lesní 
cesty z výškovic do králova. 

v polovině září bylo instalováno druhé zr-
cadlo na křižovatce u Sloupů. původní jedno 
zrcadlo bylo svojí polohou nevyhovující. ces-
tou z kvildy by tak měla být zajištěna lepší vidi-
telnost při odbočení na zdíkov i při odbočení 
na vimperk. při jednáních na místě jsme se 
domluvili nejen na umístění druhého zrcadla, 
ale také na posunutí směrovek od zdíkova, 
které také bránily výhledu. začátkem srpna 
došlo po naší společné dohodě k vyznačení 
vodorovného dopravního značení, které by 
mělo řidiče k zrcadlům správně navést, a také 
k  instalaci StopkY. vzhledem k tomu, že re-
alizované investice na této křižovatce nejsou 
investicemi města, které v tomto případě není 
majitelem komunikace ani křižovatky, ale šlo 
o společnou dohodu, která vyplynula z něko-
lika jednání, tak se sluší poděkovat SÚS (Správě 
a údržbě silnic jih. kraje), pracoviště vimperk 
za spolupráci.

město vimperk má několik měsíců zadaný 
projekt na obratiště autobusů u Sloupů. „zmi-
zely“ by zastávky, kde není ani přechod nebo 
místo pro přecházení, a děti a ostatní cestující 
by tak mohli vystupovat bezpečně mimo tuto 
komunikaci.

 Zdeněk Kuncl
místostarosta

Zastupitelé rozhodli o koupi Steinbrenerových domů čp. 3 a čp. 4 
asi je málo lidí z vimperka a okolí, kteří by 

neznali jméno johanna Steibrenera. Člověk, 
který se svou pílí, pracovitostí a  umem vy-
pracoval na velmi prosperujícího, uvážlivého 
podnikatele. Byl dobrý podnikatel, ale také 
byl svými lidskými vlastnostmi a  obětavostí 
pro druhé zářným příkladem člověka. jeho 
životním cílem bylo nejen podnikání, ale také 
péče o své zaměstnance. johann Steinbrener 
zahájil svou činnost knihtisku v domě čp. 3, 
kterému se podle domovního znamení říka-
lo dům „u Slona“. Sousední dům čp. 4, který 
sloužil k bydlení, náležel rovněž jeho rodině. 
město vimperk oba tyto domy v  minulosti 
prodalo. jak je patrné z jejich stavu, dům čp. 3 
byl opraven, což se, bohužel, nestalo s domem 
čp. 4. oba tyto domy tvoří jeden komplex s bu-
dovami úřadu, tj. radnicí a domem čp. 5, a jsou 
propojeny v rámci dvora. před šesti lety byly 
oba domy zástupcem společností, které je 
vlastní, nabídnuty městu k odkoupení. město 
zvažovalo vhodnost této koupě, i s ohledem 
na jejich špatný technický vztah, zejména zad-
ního traktu domů bývalé tiskárny. v loňském 
roce byla zpracována pro mikroregion horní 
vltava – Boubínsko studie o potenciálu tohoto 
území pro environmentální a vzdělávací akti-
vity. v  této souvislosti byla zpracována také 
studie o  využití Steinbrenerovy tiskárny na 
tak zvané interpretační centrum, v kterém si 
budou moci návštěvníci vyzkoušet různé me-
tody tisku. zároveň by mohl prostor sloužit 
jako významné místo pro výstavy a kulturní 
akce. jedinečnost propojení zahrady radnice 
a vnitřního dvora k tomu vytváří velmi dobrý 

předpoklad. po zvážení daných faktů a okol-
ností nechalo město vypracovat znalecký 
posudek na obě tyto nemovitosti a  přilehlé 
pozemky. výsledná cena za tyto nemovitos-
ti byla stanovena na 2.450.000 kč. vzhledem 
k  tomu, že vlastníkem nemovitostí jsou za-
hraniční firmy z Ruské federace, proběhlo jed-
nání o ceně odkupu dne 11. září a následně 
dne 16. září na zasedání zastupitelstva bylo 
odsouhlaseno memorandum o koupi objek-
tů za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. 
nyní bude vypracován návrh kupní smlouvy 
na oba objekty. naší snahou bude podepsání 
kupní smlouvy do konce tohoto roku. jsme si 
vědomi toho, že je před námi velká investice 

do přestavby objektů a i částečné demolice je-
jich částí, ale budeme hledat vhodné dotační 
tituly na spolufinancování. otázka koupě není 
z mého pohledu jen a pouze otázka vytvoření 
zázemí pro kulturu a veřejnost, ale je to z velké 
míry otázka morálního dluhu vůči osobě jo-
hanna Steinbrenera, největší osobnosti naše-
ho města, která zde žila, pracovala a spánkem 
spravedlivých odpočívá na zdejším hřbitově. 
navrácení důstojného vzhledu objektům a je-
jich využitím si alespoň připomeneme velikost 
tohoto člověka, který si zaslouží pozornost nás 
i budoucích generací.

Jaroslava Martanová
starostka
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filmový festival NaturVision – týden přírody 
od 19. do 26. září se konal již 19. ročník fil-

mového festivalu naturvision – týden přírody. 
o restart této pro vimperk typické akce jsme 
se pokusili s  hlavním partnerem festivalu 
Správou np Šumava, a  to na několika úrov-
ních. Festival byl výraznou měrou doplněn 
o  komentované vycházky do přírody v  režii 
Správy np Šumava a  ČSop Šumava. Během 
festivalového týdne, jehož pořádání nám vý-
razným způsobem zkomplikovala složitá epi-
demiologická situace kolem nemoci covid-19, 
jsme uspořádali kromě tradičních dopoled-
ních promítacích bloků pro školy, odpoledních 

bloků pro veřejnost také besedu s ředitelem 
np Šumava. původně byl v plánu jeho duel 
s ředitelem np Bavorský les – ten se ale na po-
slední chvíli z důvodu zhoršující se epidemické 
situace omluvil. promítli jsme oceněné sním-
ky z festivalu naturvision, snímky z festivalů 
ekofilm, educofilm a voda, moře a oceány. ve 
spolupráci se Správou np Šumava jsme uspo-
řádali filmovou projekci pod názvem ozvěny 
ekofilmu na kvildě. 

nejvýrazněji nám zkomplikovala současná 
situace kolem koronaviru promítání pro ško-
ly, kdy jsme museli zajistit dodržení množství 

hygienických a bezpečnostních nařízení, která 
neumožnila projekce pro stovky pravidelných 
dětských návštěvníků.

nemohli-li naši věrní diváci za námi, nabíd-
li jsme během celého měsíce října projekce 
vybraných filmů přímo na školách. zdarma 
a všem školám v celém oRp vimperk. všem 
školám, které tuto možnost využily, děkujeme.

akce byla finančně podpořena jihočeským 
krajem a společností e.on Česká republika. 

Renata Lešková, odbor ŠK 
Tomáš Jiřička, ředitel MěKS

Město má nový web
1. září byl spuštěn nový web města. v loň-

ském roce byla k  realizaci nového webu 
města vybrána společnost Webhouse, kte-
rá se dlouhodobě specializuje na tvorbu 
webů pro města a  veřejnou správu obecně. 
cílem bylo web obsahově zpřehlednit a nej-
častěji hledané informace dobře zpřístupnit. 
Současně musí web města splňovat určité 
podmínky pro zobrazení na mobilních zaří-
zeních a musí být také přizpůsoben zrakově 
a jinak handicapovaným osobám.

koncept nového webu je postaven takto:
vimperk.cz – je oficiální stránka věnovaná 

občanům města, kteří se zde dozví vše, co je 
zajímá ohledně veřejné správy a samosprávy;

info.vimperk.cz – je turistický portál urče-
ný pro prezentaci města směrem k turistům 
a  dále zde také místní obyvatelé najdou in-
formace o kulturních a společenských akcích;

zdravemesto.vimperk.cz – v  této části 
webu je možné dohledat informace o realizo-
vaných, ale i plánovaných projektech města, 

existující koncepční a strategické dokumenty 
a také třeba územní studie. dále jsou zde k dis-
pozici informace o participativním rozpočtu 
a kampaních souvisejících s aktivitami města 
v rámci národní sítě zdravých měst.

na hlavní stránce města v horní liště je dě-
lení na pět oblastí:

měSto vimpeRk – zde jsou například zá-
kladní informace o městě, informační kanály 
města, odkaz na zdravotní a  sociální služby 
a oblast město seniorům – senioři městu.

nejČaStěji hledáte – do této sekce byly 
zařazeny nejčastější dotazy – jak si vyřídit ob-
čanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, 
informace o uzavírkách v dopravě, o jízdních 
řádech městské hromadné dopravy, o  pro-
vozu sběrného dvora, kompostárny, útulku 
a  dalších organizací. pod odkazem sociální 
služby jsou uvedeny informace o taxíku ma-
xíku, který je k dispozici seniorům. ale najdete 
zde i mnoho dalších informací.

měSto a ÚŘad – uvádí veškeré informace 

týkající se vedení města, samosprávy, jednot-
livých odborů městského úřadu, úřední desky, 
vyhlášek a nařízení a dalších důležitých oblastí.

volný ČaS – vás přesměruje na stránky 
info.vimperk.cz – tedy spíše turistický portál, 
který ale zahrnuje také nabídku kulturního 
a společenského vyžití.

kontaktY – zde je k dispozici například se-
znam kontaktů a organizační struktura úřadu.

nejdůležitější informace z města naleznete 
v sekci nepřehlédněte, která se zobrazí, pokud 
na oficiální stránce sjedete níže. 

další důležité odkazy se nacházejí dole 
v patce webových stránek – jsou to například 
odkazy na zubní pohotovost, městskou policii, 
knihovnu a další.

pevně věříme, že se zpřehlednění webu po-
vedlo a že si občané na nové webové stránky 
brzy zvyknou a  budou hojně navštěvované 
nejen občany, ale i  turisty, kteří si vimperk 
vyberou za svůj cíl. vaše případné připomín-
ky k novému webu města rádi přivítáme na  
e-mailové adrese: it@mesto.vimperk.cz. 

Petr Samek  
a Martina Křížová, odbor ŠK

kulturní dům Cihelna bude na prodej
na začátku letošního roku oslovil zástup-

ce společnosti coating c. z., s. r. o. ing. milan 
Straka město s nabídkou na odkup nemovitos-
ti kulturního domu cihelna. 
kulturní dům byl postaven 
v sedmdesátých letech minu-
lého století a slavnostně ote-
vřen v roce 1979, v kterém si 
vimperk připomínal 500 let od 
svého povýšení na město. kul-
turní dům je moderní stavbou 
s největším společenským sá-
lem ve městě a má, bohužel, 
za sebou i pohnutou historii. 
v  devadesátých letech byl 
prodán na supermarket a byly 
zde provedeny dílčí stavební 
úpravy. tento projekt však 
neměl dlouhého trvání a ob-
jekt byl poslán do dražby. v  roce 2002 byl 
vydražen a zapsán na list vlastnictví součas-
ného majitele, který jej zpět upravil a přestavěl 
k původnímu účelu využívání. asi málokterý 

občan našeho města a okolí nebyl za poslední 
roky na některé kulturní akci v cihelně, ať to 
byl koncert, divadlo či ples. dnes stojí město 

před velmi důležitým rozhodnutím, jak se vy-
pořádá s touto nabídkou. po dohodě s panem 
ing. Strakou měli všichni zastupitelé, pracov-
níci kulturního střediska a zaměstnanci města 

možnost si celý objekt prohlédnout, tak říkajíc 
od sklepa po půdu. Byly nám předány patřič-
né písemné podklady pro posouzení a zpra-
cování možného využití, finanční nákladovosti 
provozu a běžné údržby objektu tak, abychom 
měli k dispozici zásadní výchozí údaje pro roz-

hodování. město v  současné 
době zadalo zpracování zna-
leckého posudku na ocenění 
kulturního domu a  po jeho 
vypracování se uskuteční 
pracovní jednání zastupitelů, 
aby všichni byli obeznámeni 
s  podklady. Bude na zvážení 
nás všech, zda se přikloníme 
k tomu, aby se otevřelo jedná-
ní s majitelem o podmínkách 
případného odkupu cihelny 
a  podmínkách jejího provo-
zování. nebo bude učiněn 
závěr, že si město nemůže za 
současné situace a v současné 

době dovolit jeho koupi. ale to bych předbíha-
la se závěry. jedno je však jisté, je dobré mít ve 
městě sál této velikosti. 

Jaroslava Martanová, starostka

4  



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

Názor obyvatele: Ulice 1. máje
dokončovací práce v ulici 1. máje ukazují, 

že mohlo dojít k  omylu na levém chodníku 
(smĕrem nahoru).

Rozsáhlé vydláždĕní i  prostoru po zelené 
ploše, na níž byly vykáceny mladé vzrostlé 
stromy, které vrhaly stín jak na chodce, tak na 
zaparkovaná auta, nebylo využito pro slibova-
né zlepšení parkování. naopak. vykácení stro-
mů by se dalo pochopit pro parkování kolmo 
na vozovku, ale ne pro to, co vzniklo.

na vozovce se objevily nepochopitel-

né a  nebezpečné, kolmé, vysoké obrubní-
ky (asi pro stromy), omezující parkování – 
opĕt podélné. obrubníky mohou ohrozit 
na kluzké dlažbĕ chodce i  poškodit auta. 
přitom ve vimperku jsou stromy ve vozovce 
v  pivovarské ulici před ČSoB řešeny estetic-
ky a  bezpečnĕ i  pro auta. zde však je jejich 
vkládání do vozovky vedle prázdného mo-
hutného chodníku protismyslné, protože na 
chodce stínit, až nĕkdy vyrostou, nebudou. 
celá ulice je teď velmi smutná a  pustá. 

chybí tam rozčlenĕní zelení na chodníku. 
vzniklo členĕní nevzhlednými obrubníky 
ve vozovce. odstranit aspoň ty pro  stromy 
ve vozovce by moc pomohlo. esteticky, pro 
parkování i  bezpečnost. a  stromy upro-
střed dlažby mají četná mĕsta, která tak ne-
utĕšené rozsáhlé dláždĕné  plochy oživují. 
pokud se tedy vydláždĕní původního zele-
ného pásu nevyužije pro parkování kolmo na 
vozovku, bylo by laskavé k chodcům i k život-
nímu prostředí širokou dlažbu alespoň oživit 
stromy.

S pozdravem
Jana Uličná

Odpověď starostky: kácení vzrostlých stromů
Níže uvádíme reakci paní starostky na článek 

paní Uličné, která ho kromě Vimperských novin 
poslala také paní starostce.

při vytýčení umístění stavby se narazilo 
na problém, který souvisel se stromy podél 
komunikace. jednalo se o sedm kusů javoru 
babyka, které měly zůstat. od samého začátku 
projektování byla snaha zachovat tyto dřevi-
ny, přestože bylo zřejmé, že jejich zachování 
bude pracovně i finančně náročné vzhledem 
k rozsahu prací a budoucímu prostorovému 
uspořádání. jejich zachování a snížení rizika 
odumření po provedení prací předpokládalo 
v  místě budoucích obrubníků připravit tzv. 
kořenovou clonu (v podstatě se strom okope, 
ořežou kořeny a rýha se zasype substrátem) 
jedno vegetační období před vlastní realizací 
prací. toto nebylo realizováno a ani nemohlo 
být realizováno, vzhledem k situaci se staveb-
ním povolením, kdy nebylo známo jeho vydá-
ní, respektive nabytí právní moci. provedení 
kořenové clony by znamenalo odložení stavby 
na podzim, respektive na jaro, což je odložení 
o rok, a okopání stromů až v okamžiku stav-

by by vedlo k výraznému navýšení rizika je-
jich úhynu. Bez provedení kořenové clony se 
značně zvýšilo riziko odumření v následujících 
letech a  jejich případná výměna by měla za 
následek výraznější neestetičnost aleje a další 
náklady v budoucích letech, neboť riziko jejich 
odumírání by nebylo záležitostí jednoho roku. 
pozitivem jejich pokácení je sjednocení aleje 
stromů jak velikostí, tak i liniovým umístěním 
a výrazně větší jistota přežití vysázených stro-
mů včetně záruky na novou výsadbu. nebylo 
to jednoduché rozhodnutí, protože je škoda 
každého stromu, který je vzrostlý a plní svoji 
funkci stínu, záchytu vody, produkce kyslíku 
a  i  estetickou. nicméně na kontrolním dnu 
bylo po odsouhlasení projektantem rozhod-
nuto o jejich pokácení. Stromy svou velikostí 
nepodléhaly povolení kácení. 

zlepšení parkování nebylo slibováno. otáz-
ka parkování kolmo k silnici nebyla řešena, a to 
z  důvodu špatného vyjíždění z  parkoviště. 
kolmé stání představuje záběr přes pět metrů 
místa, a pokud k tomu připočteme šíři komu-
nikace a chodníků, bylo by to těžko řešitelné.

k otázce obrubníků kolem stromů – jejich 
provedení bylo navrženo zhotoviteli projektu. 
vzhledem k tomu, že při zhotovení projektu 
jsem nebyla na radnici, a  tudíž jsem nebyla 
přítomna ani jeho připomínkování, nedokážu 
odpovědět na tuto připomínku. podle vyjád-
ření příslušných kolegů z odboru investic byl 
projekt v průběhu připomínkován.

osazení stromů mezi parkovací místa bylo 
také vyvoláno sítěmi, které vedou těsně pod 
povrchem chodníků a na některé z nichž se 
přišlo až po odkrytí původních vrstev. kabe-
ly nebylo možné přeložit, a  to z důvodu ča-
sových, kapacitních a finančních. nejedná se 
o kabely ve správě města.

vzhledem k tomu, že stavba není ještě do-
končena, působí ulice rozpačitě a neutěšeně. 
Sázení stromů by mělo proběhnout v průběhu 
měsíce října, v druhé polovině. věřím, že vý-
sadbou stromů a osazením mobiliáře se celý 
prostor celkově zútulní. vrácení života na ulici 
a  každodenního ruchu a  provozu ukáží, jak 
bude ulice působit a jak ji budou zejména ti, 
kteří po ní denně chodí, vnímat.

Jaroslava Martanová
starostka

Dny evropského dědictví ve Vimperku
dny evropského dědic-

tví (european heritage days 
– ehd) se konají každoroč-
ně v  měsíci září v  mnoha 
městech a  obcích po celé 
evropě. v  České republice 

se konají už od roku 1991. ve vimperku byly 
pro veřejnost zpřístupněny památky v sobotu  
12. září 2020 po celý den a do všech památek 
byl vstup zdarma. veřejnosti se otevřely pa-
mátky na území města, které nejsou běžně pří-
stupné nebo jsou přístupné jen zčásti. na ná-
městí Svobody si mohli lidé prohlédnout zvo-

ny v městské zvonici a užít si pohledy z věže, 
ve farním kostele navštívení panny marie si 
mohli prohlédnout vitráže a v hlavním oltáři 
spatřit vimperskou madonu. v domě čp. 8 byl 
k vidění gotický sklep s nainstalovanou logic-
kou hrou o vimperském knihtisku. v ulici zla-
tá stezka byla zpřístupněna bašta, u které se 
lidé mohli zastavit a prohlédnout si historické 
fotografie a vyobrazení městského opevnění. 
Fotografie na výstavu poskytl mgr. Roman haj-
ník. zpřístupněn byl interiér hřbitovního kos-
tela sv. Bartoloměje a kaple 14. sv. pomocníků 
v prostoru starého hřbitova a hřbitovní kostel 

nejsvětějšího Srdce páně na novém hřbitově. 
v rámci akce se odpoledne konala zajíma-

vá přednáška o sklářství s  ing.  josefem pec-
kou a komentovaná prohlídka o historii města 
s mgr. janou kriškovou. památkami provázeli 
jako každý rok studenti místního všeobec-
ného a sportovního gymnázia pod vedením 
mgr. jany kriškové. jak vyplývá z podpisů v ná-
vštěvních knihách, tento rok navštívilo památ-
ky minimálně 235 lidí.

děkuji všem návštěvníkům památek 
a všem, kteří ve svém volném čase napomohli 
k uskutečnění celé akce. 

Martina Navrátilová
odbor ŠK, památková péče

Karanténa   covid-19
Osoba, která je v karanténě, je za její nedodržení postiho-
vána podle zákona o ochraně veřejného zdraví (258/2000 
§ 92 n odst. 1 b). 
existují výjimky v karanténě. při udělení výjimky v karanténě 
se posuzuje rizikovost dané osoby. Vždy je potřeba se řídit 
informacemi z hygienické stanice! 
pokud má daná osoba povoleno si jít nakoupit (nemá jí kdo 
nakupovat), musí dodržovat následující:

•	 mít	celou	cestu	roušku
•	 rukavice
•	 dezinfekci
•	 jít	do	obchodu	v málo	frekventovanou	dobu
•	 udržovat	odstup	od	osob
•	 nikde	se	nezdržovat
•	 nakupovat	jen	v nutných	případech	 

(nechodit nakupovat každý den)

Děkujeme, že dodržujete pravidla!

!
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Sila zvyku a Májovka
jean nouvel, skvelý francúzsky architekt 

a s najväčšou pravdepodobnosťou psychopat 
i génus súčasne, je jedným z mála žijúcich sve-
tových architektov, o ktorých si myslím, že sú 
i dnes schopní navrhovať a svojich klientov mo-
tivovať stavať „katedrály“. nemyslím sakrálne 
stavby, ale stavby, ktoré podobne ako gotické 
katedrály dokážu pri vhodnom rozpoložení 
mysli v človeku vzbudiť silný emocionálny zá-
žitok. pôvodcami tohto silného zážitku je via- 
cero súčasne pôsobiacich faktorov priestoru, 
neraz až brutálnosť a zdanlivá bezohľadnosť 
k návštevníkovi. nouvel si ako architektonic-
ká superstar môže k dosiahnutiu pôsobenia 
svojich stavieb dovoliť používať i nástroje na 
hranici technologických možností, podobne 
ako v svojej dobe používali stavitelia katedrál. 
navrhuje však i  stavby civilné, v  ktorých ľu-
dia pracujú alebo bývajú. nevzácne sa však 
nouvelovi stávalo, že sa vhodnosť jeho sta-
vieb k týmto účelom nestretlo u  ich nových 
užívateľov s pochopením. i tu požíval surové 
materiály a nie štandardné priestorové alebo 
prevádzkové riešenia. Ľudia, ktorí sa do tých-
to stavieb nasťahovali, mali instantnú potrebu 
začať ich upravovať, skrášľovať a zjemňovať. 
ješitný nouvel tak začať majiteľov jeho sta-
vieb podmieňovať zmluvným záväzkom, aby 
do budov, vrátane ich interiérov, nijak estetic-
ky nezasahovali, a to v období prvých dvoch 
rokov ich používania. vedel, že s vecami resp. 
priestormi, ktoré sú nové a najmä iné oproti 
takým, na aké sú ľudia zvyknutí, je potrebné sa 
najskôr zžiť. je potrebné odhaliť ich možnosti, 
nedostatky i výhody, postupne ich každoden-
ným používaním pochopiť – zvyknúť si na ne. 

Ľudia si zvyknú na všetko. osobne toto tvr-
denie nemám rád, pretože to naznačuje po-
trebu istého otupenia zmyslov, aby bol človek 
schopný prestať sa predmetnou vecou alebo 
javom, ktorá rozrušenie spôsobila, zaoberať. 
zvyk mení tieto prvotné impulzy na normu, 
na záchytný bod každodennej normálnosti 
vytvárajúcej pocit podvedomého bezpečia, 
za súčasť nášho života, domova, mesta a kra-
jiny. je to vlastnosť univerzálna a  funguje 
spoľahlivo na obe strany. veci ktoré vnímame 
ako prínosné alebo príjemné, ale i  tie, ktoré 
pociťujeme ako nevhodné alebo nesprávne, 
sa postupne stávajú normálnymi.  Človek si 
zvykne a príde mu dokonca normálne, že má 
doma denne upratané či navarené a ani za to 
nikomu nepoďakuje. 

Rovnako si postupom času zvykneme i na 
nedostatky alebo nekvalitu. táto naša schop-
nosť mne, ako architektovi, vadí najmä z jed-
ného konkrétneho uhlu pohľadu súvisiaceho 
s architektúrou a kvalitou obytného prostre-
dia: po nedlhom čase sme hravo schopní ak-
ceptovať i neraz na prvý pohľad nepodarené 
a odpudivé stavebné počiny, ktoré okolo nás 
vznikajú. Síce kvôli nim spočiatku krútime hla-
vou, ale i napriek tomu to po čase prestávame 
riešiť a postupne, akoby pokorne, prijímame. 
takýmto spôsobom prijímame každodennú 
prítomnosť priehrštia už nič viac nehovoria-
cej reklamy, vizuálneho smogu, nedostatku 
vkusu či estetického ne-citu, remeselnej ne-
dokonalosti, prebujneného sebavedomia či 
výkrikov kreatívneho génia momentu. nieke-

dy sú to celé stavby, inokedy relatívne banálne 
detaily. môže to byť i  lavička, odpadový kôš 
alebo vyfrézované a  preplátované asfalto-
vé plochy po zimných údržbách či opravách 
inžinierskych sietí na chodníkoch a  cestách. 
dokonca nám postupom času prestávajú 
vadiť i  ony ozrutné prefabrikované betóno-
vé ploty okolo pozemkov rodinných domov 
zostavené z veľkých plotových tvárnic márne 
napodobujúcich kameň. tí, čo ich používajú, 
ich milujú, pretože nikdy predtým nedokázalo 
žiadne systémové riešenie oplotenia poskyt-
núť tak skvelý pomer ceny, času a  výkonu 
k dosiahnutiu súkromia a zlepšenej akustickej 
ochrany pozemku. tí ,čo okolo nich chodia, ich 
nenávidia, pretože ak nevedia, tak určite cítia, 
že zásadne znehodnocujú verejný priestor 
ulice, po ktorej nás každým takýmto novým 
plotom zas o niečo viac nebaví sa prechádzať. 
postupom času ochladne i  spomínaná láska 
i ona nenávisť, každá emócia. to, čo zostáva, 
sú pretrvávajúce elementy priestoru, ktoré 
na nás každodenne podvedome pôsobia. 
podvedome ovplyvňujú a malými krokmi me-
nia naše vzorce vnímania normálnosti, krásy 
alebo škaredosti, podvedome ovplyvňujú 
spôsob, akým daný priestor zažívame, akým 
spôsobom ho používame, akým spôsobom sa 
na ňom stretávame so susedmi, kamarátmi či 
cudzincami a spôsob, akým s nimi interagu-
jeme. 

ale k veci, teda k čerstvo zrekonštruovanej, 
výrazne pozmenenej, nie ešte úplne dokon-
čenej, ale už otvorenej prvej etape vimpers-
kej ulice 1. máje. pragmaticky by sa dali zmeny 
zhrnúť asi nasledovne:  v  tejto časti ulice sa 
pôvodne dalo legálne zaparkovať na jednej 
strane, teraz sa parkuje obojstranne. na ulici 
sa pôvodne dalo jazdiť 50 km/h, po novom to 
bude len 30 km/h. na ulici bol z oboch strán 
chodník, na jednej i pás trávnika. teraz sa pra-
vý chodník nepatrne rozšíril, ten ľavý sa však 
zväčšil o celý pôvodný pás trávy, ktorý sa úp-
lne zrušil, a teraz je tento chodník v niektorých 
miestach viac než 4metrový.  na ulici bolo 
nedávno vysadených niekoľko stromov, však 
nekoncepčne. po novom vznikne obojstranné 
stromoradie a stromy budú všade tam, kde to 
rozvody inžinierskych sietí alebo celková šírka 
ulice umožnia. pôvodný asfalt na chodníkoch 
nahradila kamenná dlažba a realizované zme-
ny situáciu pre pohybujúce sa autá zdanlivo 
zhoršili. 

a  čo si vlastne myslím o  novej májovke? 
myslím si, že zvyk je naozaj železná košeľa. 
myslím to jednak z pohľadu nostalgie na to, 
čo bolo, a  jednak z pohľadu nedôvery a po-
dozreniam voči novému, čo tu vzniká. vidím 
pri tom emócie, ktoré táto zmena vyvoláva. 
priznám sa, že je to pre mňa cenná lekcia na-
príklad i kvôli tomu, že som si nikdy predtým 
neuvedomil, že náš vzťah k asfaltovému chod-
níku môže byť tak pevný a verný. empiricky 
z toho vyvodzujem, že i na niektoré iné ma-
teriály, ktoré ľudia bežne považujú za chladné 
a nepekné, napríklad betón alebo oceľ, hoc sú 
integrálnou súčasťou našej dnešnej stavebnej 
kultúry a technológií, budeme raz spomínať 
s láskou a nostalgiou.

objavuje sa nemálo argumentov a názorov 

na viacero tém ale zásadne rezonujú najmä ti-
eto štyri: cena, údržba, pohodlnosť chodníkov 
a automobilová doprava a parkovanie: 

Cena:     
Rekonštrukcia ulice 1. máje je nákladná, 

podobne ako rekonštrukcia akejkoľvek inej 
dopravnej infraštruktúry. prvým kopnutím do 
zeme sa vždy roztočí špirála nezadržateľných 
výdajov. áno, kamenná kocka je drahšia ako 
betónová zámková dlažba. kvalitnejší a trvác-
nejší materiál vždy stojí viac. cena povrchovej 
úpravy finálnej vrstvy je však v kontexte cel-
kovej ceny stavby relatívne  marginálna. cena 
krokov vedúcich k položeniu dlažby vrátane 
práce je pri rôznych dlažobných materiáloch 
takmer rovnaká. pokiaľ ide o konkrétne porov-
nanie investície medzi kameňom a betónom či 
asfaltom, je dôležite porovnať ich cenu v dlho-
dobejšom horizonte. liate povrchy degradu-
jú a betónové kocky vydržia až 4x kratšie ako 
kamenné. z  pohľadu dlhovekosti je kameň 
správna investícia, pretože kamennú dlažbu 
možno pri opravách opakovane použiť. vo 
viacerých častiach vimperka sú kamenné ob-
rubníky či dlažba i viac než storočné. 

za dôležité je však treba považovať najmä 
to, či je táto investícia vynaložená zmyslup-
lne.  na ulicu 1. máje a nadväzujúcu ulicu pi-
vovarská bola v r. 2016 spracovaná a následne 
schválená územná štúdia, ktorú spracovala 
jedna z najlepších českých architektonických 
kancelárií re:architekti. Spomedzi viacerých 
schválených územných štúdií mesta je táto 
jediná, ktorej prvoradým cieľom nie je na- 
plnenie formálnych legislatívnych požiadaviek 
a paragrafov, ale skvalitnenie verejného pro-
stredia mesta pri dodržaní týchto legislatív-
nych požiadaviek a paragrafov. jej postupná 
realizácia, rozfrázovaná na viacero etáp od 
Fišerky po hotel zlatá hvězda (prvé dve eta-
py), a v budúcnosti až po gymnázium na pivo-
varskej, bude mať pre zvýšenie kvality hlavnej 
mestskej ulice vimperka a  jeho centrálneho 
verejného priestoru celkovo zásadný význam 
a predstavuje dôležitý kvalitatívny krok vpred. 
naň je možné v budúcnosti ďalej nadväzovať 
a rozvíjať ho. z tohto pohľadu tak ide pre mes-
to o výraznú, ale nesmierne dôležitú investíciu 
do budúcnosti.  

Údržba:        
je veľmi pravdepodobné, že dôjde k zvýše-

niu nárokov na údržbu ulice, a to predovšet-
kým na tú zimnú. na Šumave sú zimy tuhšie 
a  snehu je tu viac, hoc za posledné roky sa 
i do šumavského prostredia začala prepisovať 
globálna zmena klímy a na výdatné snehové 
zrážky už nie je možné sa spoliehať tak, ako 
v  minulosti. i  napriek tomu je téma údržby 
oprávnená, avšak predovšetkým pre  tých, 
ktorí ju musia zabezpečiť a  vykonávať. je 
prirodzené, že o  veci, ktoré sa používajú, je 
nutné sa starať a  udržiavať ich, aby vydrža-
li v  dobrom stave a  spoľahlivo fungovali čo 
možno najdlhšie.  zabezpečiť kvalitnú údržbu 
verejných priestorov, ulíc a chodníkov je jed-
na zo základných a prirodzených požiadaviek 
občanov voči tým, ktorým zverili spravujú 
svojho mesta. Skutočný problém by nastal 
vtedy, keby tento servis obyvateľom mesto 
nedokázalo zabezpečiť. nie je to obava lichá, 
pretože nemálo miest dokazuje, že je schopné 
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znehodnotiť vynaloženú energiu a financie do 
úprav verejných priestorov jednoducho tým, 
že si neuvedomuje, že ich realizáciou na svoje 
bedrá berú i zodpovednosť zvýšenej potreby 
o ich starostlivosť. pevne verím, že si vedenie 
a príslušné mestské odbory vimperka túto vý-
zvu dobre uvedomujú a údržbu zvládnu.

Pohodlnosť chodníkov:         
vraj sa po novej kamenej dlažbe nedá po-

hodlne chodiť. tá je ale i vo veľkej časti samého 
centra vimperka a chodiť sa tam po nej dá cel-
kom dobre. kamenná dlažba na májovke nie je 
prevedená v horšej kvalite ako tá v centre. ná-
mestie Svobody, křesanovské náměstí, Rožm- 
berská, podzámčí, kostelní, na Baště a mnoho 
iných ulíc kamennú dlažbu majú. májovka je 
začiatkom centra i napriek tomu, že začína síd-
liskom. dlažba vyššej estetickej kvality tu preto 
patrí a nie je prehnaným luxusom. Bude však 
potreba si zvyknúť, že tu pod nohami máme 
po desaťročiach zrazu iný materiál a  pocit 
chôdze po ňom je iný ako predtým. je ale po-
dobný ako zhruba o 600 m ďalej.  

Automobilová doprava, parkovanie 
a priority:         

počet navrhovaných parkovacích státí vy-
chádza z  pomerne precízneho mapovania 
pôvodného stavu. ako súčasť vstupných ana-
lýz z  r. 2016 bola analýza stavu parkovania 
a  jeho vyťaženosti v priebehu bežného, ne-
prázdninového dňa v  rôznych hodinách, od 
rána do večera. výsledok tejto analýzy ukázal 
relatívne vysokú vyťaženosť parkovania na 
májovke a okolo 70–80 % miest bolo obyčaj-
ne zabratých v  priebehu celého dňa. počet 
nových parkovacích miest sa však v súčasnom 
stave nezmenšil. došlo iba k preusporiadaniu 
miest v priestore. parkovanie bolo veľkou té-
mou na samom začiatku prezentácie štúdie 
a obavy zníženia počtu parkovacích miest boli 
rozptýlené už na úvodnom verejnom prero-
kovaní.

na májovke dostali na frak však najmä autá, 
ktoré mali možnosť sa tu dobre rozbehnúť. 
májovka bola ich ulica a boli tu dominantné. 
o  toto privilégium novými úpravami autá 
prichádzajú. autá však ulicou prejdú rovnako 
dobre ako predtým, len nie tak rýchlo, počet 
jazdných pruhov (1+1) zostáva rovnaký. vim-
perk je jedinečný mimo iných tým, že je to 
mesto krátkych vzdialeností a  takmer všade 
je možné dostať sa pešo za pár minút. to je 
niečo, o čom môžu väčšie mestá už len snívať. 
pozitívny dopad chôdze na ľudské zdravie je 
v tomto kontexte relatívne nepodstatný, však 
príjemný vedľajší efekt. májovka je centrálna 
mestská ulica a prirodzená spojnica novej časti 
mesta s centrom, a to nie len pre autá, ale rov-
nako i pre peších. na májovke sa navyše na-
chádza mnoho cieľov a chodci nechodia len 
pozdĺž ulice, často prechádzajú, dochádzajú 
do školy či škôlky a ďalších miest. na takejto 
mestskej ulici nesmie mať prím automobilo-
vá doprava. dôležitosť a  preferencia pešej 
dopravy na úkor automobilovej v  centrách 
miest nie je len prvoplánový trend, ktorý si 
sem implementujeme zo západu. je to jed-
na zo série zásadných odpovedí na otázku, 
ako zvýšiť kvalitu života v mestách a zabrániť 
deštruktívnemu rozrastaniu periférii miest 
do voľnej krajiny, a zmenšovať tak negatívny 

dopad ľudskej činnosti na životné prostredie. 
táto téma je rovnako aktuálna tu, vo vimper-
ku, a týka sa i nás, rovnako ako ľudí vo veľkých 
mestách európy alebo iných kontinentov. 

auto, nepostrádateľný spoločník moderné-
ho človeka, má okrem všetkých pozitívnych 
vlastností, kvôli ktorým je pre nás tak dôležité 
tú vlastnosť, že si zoberie toľko priestoru, koľko 
sme ochotní mu dať.  počas celej druhej polo-
vice 20. storočia, kedy začal počet osobných 
áut výrazne stúpať (a rastie stále do dnešného 
dňa), sme dokázali, že naša ochota k poskyto-
vaniu priestoru našich miest autám je skutoč-
ne vysoká. na to, že naše mestá majú byť v pr-
vom rade vhodné k preprave osobným autom, 
ktoré možno kdekoľvek jednoducho zaparko-
vať, sme si zvykli takmer ako na základné ľud-
ské právo. zvykli sme si na to dokonca do tej 
miery, že nám príde prirodzené, že podobné 
práva i možnosti nám majú poskytnúť i histo-
rické časti miest, ktoré na autá neboli stavané 
a kde prirodzeným a najrýchlejším dopravným 
prostriedkom býval kôň, resp. konský povoz. 
zvykli sme si na to do tej miery, že akýkoľvek 
zásah do práva zadarmo a voľne odložiť svoj 
majetok a zabrať ním 10 m2 verejného prie-
storu, alebo do práva jeho rýchleho pohybu 
cez mesto, sa stretáva s našou veľkou nevôľou 
a pociťujeme pri tom zhoršenie kvality života. 
na skutočnosť, že ulice a námestia  dobrovoľne 
venujeme autám a ich pohybu, sme si zvykli 
do tej miery, že sme takmer stratili schopnosť 
vnímať ulice ako priestor, kde by mohlo do-
chádzať k jeho rovnomernejšiemu a férovejši-
emu prerozdeleniu i k iným možnostiam pohy-
bu či iným potrebám alebo využitiam.  

je pre nás nekomfortné a nepríjemné prísť 
o parkovacie miesto pred vlastným domom, 
i keď ďalšie voľné je 50, 100 či 500 m ďaleko. 
zvykli sme si na to a  je pre nás prirodzené, 
že ako chodci, kvôli úzkym chodníkom kvôli 
vedľa parkujúcim autám, nemôžeme kráčať 
bok po boku vedľa seba keď prechádza niek-
to naproti. zvykli sme si na to, že prechádzka 
s  detským kočíkom sa kvôli úzkym chodní-
kom vďaka zaparkovaným autám stáva ne-
príjemnou povinnosťou. zvykli sme si na to, 
že i v centre mesta musíme ako chodci jednať 
rýchlo, že nemôžeme autám zavadzať, pretože 
sú silnejšie, rýchlejšie a tým pádom nebezpeč-
né. zvykli sme si, že potreba a právo chodca 
prejsť z jednej strany ulice na druhú má men-
šiu cenu ako potreba a právo šoféra rýchlo sa 
v aute presunúť z jednej časti mesta do druhej. 

zvykli sme si na tento stav do takej miery, že 
keď zrazu popri ceste s možnosťou pozdĺžne-
ho zaparkovania máme ulicu so stromoradím 

a k dispozícii chodník o šírke niečo viac než 
4 metre, sme z toho nesvoji. Skúsme si však 
predstaviť iné scenáre využitia a  zamyslime 
sa, či nový stav znamená zmenu k horšiemu, 
či veci zostanú pre každodenné používanie po 
starom, alebo naopak prinesú nové možnosti. 
nesmúťme za pásom trávy, ktorá okrem klieš-
ťov ukrývala nejedno neviditeľné prekvapenie 
od domácich mazlíčkov, a začnime sa namies-
to toho tešiť na omnoho hodnotnejšie stromy, 
ktoré sa túto jeseň vysadia a o pár rokov pod-
rastú. Stromy majú nezanedbateľný vplyv na 
mikroklímu v meste, poskytujú tieň a zvyšujú 
estetickú kvalitu prostredia pre človeka tým 
najprirodzenejším spôsobom. predstavme si, 
že na tom širokom chodníku bude možné s ka-
marátmi kráčať v štvorstupe vedľa seba ako 
jedna parta, alebo že sa tu bude možné zasta-
viť a so známym, ktorý ide naproti, prehodiť 
pár viet bez toho, aby sme pri tom niekomu 
ďalšiemu vadili v  pohybe. predstavme si, že 
hospoda na začiatku ulice možno raz posta-
ví na leto záhradku so slnečníkmi a i napriek 
tomu zostane na chodníku dosť miesta k po-
hybu. predstavme si však i to, že sa tu môže 
hrať dieťa, ktoré náhodou vbehne do cesty, 
kde sa autá pohybujú do 30 km/hod. to auto 
ho buď včas uvidí a stihne zabrzdiť, alebo i ak 
by zabrzdiť nestačilo, tak ho pravdepodobne 
nezabije, pretože šanca jeho prežitia je v tejto 
rýchlosti násobne vyššia ako pri 50 či 70 km/
hod. 

zvyk je železná košeľa. Skúsme nostalgiu 
za tou prvou odložiť a začnime si zvykať na tú 
novú, ktorej prvá časť bude čoskoro hotová. 
možno postupne zistíme, že sa dá nosiť dobre 
a dokonca viacerými spôsobmi ako tá pôvod-
ná. nevylučujem, že niektoré z týchto nových 
spôsobov nám možno na začiatku budú pripa-
dať neprirodzené. 

koľko takýchto noviniek sme však každý 
z  nás už v  živote zažili a  koľko nám ich pri-
nieslo niečo nové, ba dokonca hodnotnejšie. 
individuálna obava z niečoho nového a nezná-
meho ešte nemusí znamenať zásadné osobné 
obmedzenia či ohrozenia práv či povinností 
vyplývajúcich zo spoločného spolužitia. tie 
vo verejnom priestore podstupujeme, či už 
chceme, alebo len skrátka musíme. verejné 
priestranstvá zdieľame a zdieľať vždy budeme. 
významnejšie verejné priestranstvá a ulice by 
mali byť v tomto duchu riešené – majú myslieť 
na širokú škálu používateľ a ich potrieb, nie len 
na jedinú.

 René Dlesk,
mestský architekt
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Policejní sloupek
12. 8. – 16. 9. 2020

město vimperk bylo prvním městem, které 
v  roce 2013 zřídilo místo asistenta prevence 
kriminality, které je pod městskou policií vim-
perk. v současné době do vimperku dojíždí zá-
stupci některých měst a obcí, aby se inspirovali 
ke zřízení stejného místa u nich. v současné 
době jsou ve vimperku dva asistenti prevence 
kriminality, kdy jeden z nich je úplně prvním 
asistentem prevence kriminality v  jihočes-
kém kraji. jejich náplní práce je dohlížet na 
bezpečí hlavně v problematických lokalitách 
města. mezi občany pohybujícími se ve zmi-
ňovaných lokalitách mají asistenti přirozený 
respekt a dokážou zjednat pořádek, aniž by 
na těchto místech museli zasahovat strážníci 
nebo policisté.

Strážníci mimo jiné řešili:
19. 8. zaměstnankyní obchodu lidl bylo 

telefonicky oznámeno, že v  obchodě chytili 
zloděje. Strážníci mp vimperk po příjezdu na 
místo ověřili, zda se u osoby nejedná o recidi-
vu. Byla uložena pokuta příkazem, na místě 
nezaplacená.

24. 8. proběhla ze strany strážníků mp vim-
perk beseda pro děti z nepobytového tábora 
zŠ tGm vimperk. 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.

26. 8. při hlídkové činnosti bylo zjištěno po-
dezření z přestupku: volné pobíhání psa, kde 
je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou 
města. Strážníci osobu ztotožnili a  upozor-
nili na to, že nemá psa na vodítku, že tímto 
porušuje obecně závaznou vyhlášku města 
vimperk. dále byla muži nabídnuta možnost 
vyřešení přestupku na místě, s čímž nesouhla-
sil. Strážníky bylo sepsáno oznámení a celá věc 
předána příslušnému správnímu orgánu.

27. 8. oznámeno hlídce mp vimperk, že 
u  lékárny max je sražená kočka. hlídka mp 
vimperk na místě kočku odchytla a převezla 
do veterinární ordinace.

30. 8. operátorem mkdS bylo zjištěno, že 
v ul. mírová ve vimperku je spadlý strom. ni-
koho neohrožuje. následně byl vyrozuměn 
odpovědný pracovník, který přislíbil, že strom 
odstraní.

8. 9. v rámci akce Světový den první pomo-
ci byla hlídka mp vimperk se služebním vozi-
dlem na stanovišti u volyňky v parku.

13. 9. telefonicky na mp vimperk oznámi-
la žena, že je v ul. Snp a že jí neznámý muž 
vulgárně nadává. hlídka po příjezdu na místo 
osoby ztotožnila a chování muže bylo ozná-
meno příslušnému správnímu orgánu k pro-
jednání.

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

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, 

společenská odpovědnost nebo ochrana ži-
votního prostředí za něco moderního a líbivé-
ho, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních 
letech. 

jde však o velký omyl, ochranou přírody se 
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice 
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská 
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, 
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně 
změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha 
místech i značně poškodila. 

osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. 
nejstarším chráněným územím v Česku a zá-
roveň i  nejstarší přírodní rezervací v evropě 
je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 
1838 na panství Buquoyů. 

v dnešní době si už nevystačíme jen s vyhla-
šováním chráněných území, je potřeba dělat 
víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak uše-
třit energie, nejen z  důvodu ekonomických, 
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní 
zdroje. v  kancelářích svítí úsporné světelné 
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firem-
ních materiálů zůstává jen v elektronické po-
době, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. 
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých roz-
počtů přispívají na zachování linkových au-
tobusů a  vlaků, nahradily veřejné osvětlení 
za úspornější světla, podporují místní firmy, 
motivují spoluobčany k důslednému třídění 

odpadů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. zatímco netříděný odpad 
musí obec předat specializované firmě, která 
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpět-
ný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma. 

zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení 
a jejich následná recyklace se vyplácejí hned 
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít mate-
riály a šetří přírodní zdroje. druhotné suroviny 
získané z recyklace jsou levnější než nová těž-
ba. navíc recyklace zamezí úniku škodlivých 
látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

zpětný odběr zářivek pro naše město zajiš-
ťuje již 12 let kolektivní systém ekolamp, který 
v České republice vytváří hustou síť sběrných 
míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajiš-
ťuje přepravu sběrných nádob do recyklační 
firmy i samotnou recyklaci. díky tomu ušetří 
město vimperk finanční prostředky, které by-
chom jinak museli utratit na likvidaci nebez-
pečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému ekolamp podaří recyklovat kolem 5 
miliónů kusů zářivek a výbojek. to představuje 
25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu 
o objemu téměř dvou lipenských přehrad. po-
mozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho 
města a nevyhazujte úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na:
www.ekolamp.cz.

EKOLAMP

Děkujeme, že třídíte sklo
děkujeme vám všem, kteří třídíte odpady, 

obzvláště pak sklo, které je velice vhodnou 
surovinou pro recyklaci. Bohužel vhazováním 
skla do kontejnerů se nevyhneme vzniku hlu-
ku, který může být někdy a pro někoho velmi 
nepříjemný. chtěli bychom vás požádat, abys-
te sklo vhazovali do kontejnerů v době, kdy 
tím nebudete nikoho rušit. například když 

na sídlišti budete vhazovat sklo do kontejnerů 
okolo páté hodiny ranní, věřte, že tímto po-
čínáním můžete někoho nechtěně vyrušit ze 
spánku…

prosím, buďme k sobě navzájem ohledupl-
ní! děkujeme za vaši spolupráci!

Marie Hejlková
odbor životního prostředí

Výsledky letošního hlasování o návrzích 
v participativním rozpočtu tvoříme Vimperk

vimperáci si vybrali tři nové projekty, které 
v budoucnu zkrášlí naše město. Realizovány 
budou v průběhu roku 2021.

v  letošním ročníku participativního roz-
počtu bylo vimperáky navrženo celkem  
5 projektů. jeden nebyl vpuštěn do hlasování 
z důvodu jeho obtížné realizovatelnosti (na-
vrhovatelce byly důvody vysvětleny) a ostatní 
čtyři postoupily do hlasování. hlasovat bylo 
možné v kategorii do 50 tisíc a kategorii do 
200 tisíc, celkem bude rozděleno až 500 tisíc 
korun českých.

 z výsledků hlasování, které trvalo od čer-
vence do poloviny září, je patrné, že k realizaci 
se probojovaly projekty pivovarské terasy ii., 
projekt nové přírodní schody – zkratka v par-

ku a  v  kategorii do 50 tisíc kč také projekt 
zhotovení přístřešku v areálu zdraví při komu-
nitním centru pro seniory a spolky. všechny 
vítězné návrhy splňují podmínku alespoň 10 % 
kladných hlasů ze všech získaných kladných 
hlasů. vítězné projekty nyní budou předány 
na zodpovědné odbory měÚ a ve spoluprá-
ci s městským architektem a koordinátorem 
participativního rozpočtu budou v  příštím 
roce realizovány.

 Sledujte nové webové stránky města vim-
perk. v průběhu měsíce října budou obsaho-
vat veškeré dostupné informace o  projektu 
participativního rozpočtu v roce 2019 i 2020.

Renata Lešková
koordinátor PaR
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Zprávy z Rady 

Rada města dne 31. 8. 2020 
•	 dává souhlas základní škole vimperk, Sme-
tanova 405 k  použití fondu investic ve výši 
108.295 kč na vybudování nového oplocení 
na západní straně pozemku školy.
•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí do-
tace na úhradu nákladů na regeneraci veřej-
ného prostranství, na realizaci akce s názvem 
„projekt regenerace veřejného prostranství na 
sídlišti míru ve vimperku – 2. a 3. etapa“. dota-
ce se poskytuje v rámci programu Regenerace 
sídlišť ve výši 6.000.000 kč.
•	 rozhodla poskytnout znak města vimperk 
pro účely propagačních materiálů Bike klubu 
vimperk. 
•	 rozhodla využít nabídky na odkup dřevěné 
sochy tetřeva a pověřuje pracovníka kontroly 
vyřízením této žádosti. 
•	 rozhodla uzavřít dodatek ke smlou-
vě mezi městem vimperk a  ČSad auto-
BuSY České Budějovice o  užívání auto-
busových stání na autobusovém nádraží  
ve vimperku.
•	 souhlasí s  uzavřením Smlouvy o  závazku 
veřejné služby k zajištění provozu cyklobusu 
v  září 2020 mezi městem vimperk a  firmou 
Švarctrans s. r. o. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
zo Českého svazu chovatelů, vimperk  
na úhradu nákladů při pořádání okresní výsta-
vy drobného zvířectva, která se bude konat 

dne 9. 10. 2020 – 11. 10. 2020 v areálu zo ČSch 
zámek 26. 

Rada města dne 7. 9. 2020
•	 bere na vědomí a souhlasí s předloženým 
návrhem částečné uzavírky části místní komu-
nikace a stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v důsledku stav-
by nové vodovodní přípojky a provádění výko-
pových prací od křižovatky ii/145 směr hrabice 
v období od 14. 9. 2020 – 16. 10. 2020, zaslaným 
společností Reno Šumava a. s.
•	 souhlasí se zveřejněním nabídky na odpro-
dej nepotřebného dlouhodobého hmotného 
majetku – bio drtiče z kompostárny vimperk 
a dvou ocelových kontejnerů ze skládky od-
padů pravětín.
•	 jmenuje ing.  Roberta pročku vedoucím 
odboru výstavby a  územního plánování od  
1. 10. 2020 na dobu neurčitou a pověřuje ta-
jemníka měÚ vydáním a podpisem jmenova-
cího dekretu.

Rada města dne 14. 9. 2020 
•	 rozhodla uzavřít Smlouvu o  poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostře-
dí České republiky se Státním fondem životní-
ho prostředí na projekt „Územní studie krajiny 
správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností vimperk“ v rámci národního programu 
Životní prostředí Územní studie krajiny. výše 

podpory formou dotace je stanovena částkou 
235.950 kč.
•	 rozhodla zahájit zadávací řízení na dodáv-
ku vybavení v rámci akce „Rozšíření městské 
knihovny vimperk“.
•	 se seznámila s  žádostí pavla tisoně ze 
dne 20. 8. 2020 a  návrhem na odstoupení  
od smlouvy o dílo, uzavřené dne 6. 11. 2019, 
jejímž předmětem byla realizace stavební 
zakázky „dům čp. 8, náměstí Svobody, vim- 
perk – obnova fasády vnějších stěn uzavřené-
ho traktu – ii. etapa“ a postupuje tento mate-
riál na jednání zm vimperk dne 26. 10. 2020 
s doporučením této žádosti vyhovět z důvo- 
du dlouhodobé pracovní neschopnosti žada-
tele.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  partnerství 
mezi městem vimperk a společností GSi ho-
tely, s. r. o. na podporu cykloturismu.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve v ýši 
20.000 kč tenisovému klubu vimperk, z. s.  
na částečnou úhradu nákladů spojených s čin-
ností klubu. dotace bude poskytnuta z kapito-
ly rady města. 
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 40.000 kč Sk 
SnoWRideRS vimpeRk na částečnou úhradu 
nákladů spojených s  činností klubu. dotace 
bude poskytnuta z kapitoly rady města. 
•	 rozhodla uzavřít dohodu o  předčas-
ném užívání stavby na akci „vimperk,  
ul. Čelakovského – rekonstrukce míst-
ních komunikací“ mezi městem vimperk  
a společností dŘevotvaR – ŘemeSla a Stav-
BY s. r. o

Zprávy ze Zastupitelstva  

Zastupitelstvo 17. 8. 2020
•	 r o z h o d l o  n e u s k u t e č n i t  č e r p á -
ní úvěru dle uzavřené smlouvy o  úvěru  
s fixací na 10 let mezi městem vimperk a ko-
merční bankou, a. s., kterým banka poskytne 

městu vimperk účelové peněžní prostředky na 
financování investičních akcí do výše úvěrové-
ho limitu 60.000.000 kč. 
•	 rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru s unicre-
dit Bank czech Republic and Slovakia na 

poskytnutí úvěru do výše úvěrového limitu 
150.000.000 kč na refinancování úvěru poskyt-
nutého Českou spořitelnou a. s. a na financo-
vání investičních akcí města. 

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

15. ročník letního tábora pro děti 
celkem 29 dětí se letos v termínu od 15. 8. 

2020 do 22. 8. 2020 zúčastnilo v nové peci let-
ního tábora, který opět pořádalo a finančně 
podpořilo město vimperk. Účastní-
ci tábora, kteří byli vybráni ve spo-
lupráci se školami a  odborem so- 
ciálních věcí měÚ vimperk, si užívali 
program naplněný sportem, zába-
vou i poznáváním.

cílem tábora je alespoň částečné 
řešení nedostatečné volnočasové 
náplně pro vybrané skupiny dětí 
a mládeže. mladí táborníci se odpo-
ledním pěším výletem podívali na 
stanici horské služby, kde se mimo 
jiné seznámili s  prací záchranářů. 
Soutěže si pro táborníky na jedno 
odpoledne připravili pracovníci od-
boru školství měÚ vimperk. 

do programu letního tábora pa-
třily nejen tvořivé aktivity, v  rámci 
kterých si každý účastník tábora 

mohl vytvořit obrázek ze zažehlovacích ko-
rálků, namalovat tričko, zhotovit fotorámeček 
a vytvořit si obrázek ubrouskovou technikou 

decoupage, ale i  mnoho sportovních her 
a soutěží.

počasí letošnímu letnímu táboru přálo a to 
umožnilo naplnit plánovaný program se vším 
všudy. Bylo zřejmé, že se zúčastněným dětem 

týdenní pobyt na břehu lipenského 
jezera velmi líbil a  odjížděly domů 
s novými zážitky. Snad proto většina 
dětí projevila upřímný zájem zúčast-
nit se obdobné akce i v příštím roce.

věříme, že zážitky z tohoto letního 
tábora byly pro všechny děti příno-
sem a  stanou se pro ně příjemnou 
vzpomínkou na celý život.

město vimperk chce zároveň touto 
cestou upřímně poděkovat sponzo-
rům, kteří podpořili konání letního 
tábora pro děti formou finančních 
i materiálních darů. poděkování pa-
tří zejména jednotě vimperk, panu 
davidu vinšovi a dále pak akciovým 
společnostem ČSoB, kB. 

Marcela Kobrová
odbor investic a údržby
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Vzdělávání pro seniory z pohodlí domova
Senior klub vimperk a město vimperk ote-

vírají další semestr virtuální univerzity třetího 
věku.

jste již důchodového věku a máte chuť se 
stále vzdělávat? v poklidu, v pohodlí domo-
va, dle svých časových možností? Studovat 
virtuální akademii třetího věku lze i ve vim-

perku. Běžně se setkáváme jednou za čtrnáct 
dní v  komunitním centru, aktuálně jsou ale 
všechna společná setkání zrušena a celý pod-
zimní semestr studujeme distančně ze svých 
domovů. 

Stačí mít vlastní počítač, připojení z  inter-
netu a chuť dozvědět se něco o tvorbě rodo-

kmenů. to je totiž téma, kterému se budeme 
až do prosince věnovat. přihlásit se je možné 
až do 10. 10. 2020 na renata.leskova@mesto.
vimperk.cz, 602 237 427.

chcete se dozvědět více? připojit se k nám? 
informace naleznete na https://e-senior.czu.cz/ 
nebo u koordinátorek vu3v ve vimperku Be-
átky Šlemarové a Renaty leškové.

Renata Lešková

Zhodnocení letošní turistické sezóny z pohledu informačního centra 
vimperk rozhodně není zapomenuté město 

a má svým obyvatelům i  turistům co nabíd-
nout. o tom jsme se přesvědčili v letních měsí-
cích, kdy k nám zavítalo mnoho návštěvníků ze 
všech koutů naší republiky i ze zahraničí. v in-
formačním centru jsme se setkali s nejrůzněj-
šími dotazy, doporučili jsme mnohokrát den-
ně okruhy vimperkem a výlety do okolí. velké 
oblibě se těšila Stezka lesních skřítků, kam se 
vydaly rodiny s dětmi v opravdu hojném počtu 
a ocenily sladké odměny i nový fotopanel, kde 
se mohly na památku zvěčnit. Únikovou hru 
Steinbrenerova tiskárna úspěšně zdolalo ne-
spočet skupin a kromě mnoha pochval se nám 
dostalo i pár tipů na inovaci hry, proto se bude 
příští rok zase na co těšit. velkému zájmu se tě-
šily komentované prohlídky města a prohlídky 
Šumavského pivovaru s odborným výkladem. 
celkově musím konstatovat, že lidé vimperk 
chválili, líbilo se jim tu a díky předpokládané-
mu otevření zámku a zvonice na náměstí se 
sem někteří plánují vrátit i příští sezónu. 

poděkování patří místním provozovatelům 
služeb, především stravovacích, kteří úspěšně 
zvládli návaly hladových turistů a dokázali plně 
uspokojit jejich požadavky. také vimperské cy-
klobusy provozované firmou Švarctrans měly 
kladný ohlas a statistiky dokazují jejich vytí-
ženost. když jsme u těch statistik, informační 
centrum města vimperk navštívilo v  měsíci 
červenci a srpnu 11.000 turistů. to není malé 
číslo, vzhledem k tomu, že ne všichni návštěv-

níci města zajdou na íčko. Svědčí to o tom, že 
vimperk není mrtvé město a je to pro nás vý-
zvou k pečlivé přípravě na další sezónu. a také 
výzvou pro radnici, aby i nadále podporovala 
rozvoj cestovního ruchu, který bude následně 
přínosem pro další rozvoj města a jeho služeb. 

pokud vás zajímá, jak vypadá naše in-
formační centrum a  co nabízíme, přijďte se 

k nám podívat. v sobotu 24. 10. 2020 v rámci 
Světového dne pro rozvoj informací proběhne 
den turistických informačních center a my se 
do něj také zapojíme. od 10:00 do 16:00 jste 
srdečně zváni, vydejte se na náměstí Svobody, 
rohový dům č. 42.

 Simona Čejková
vedoucí IC

Vimperští prvňáčci a jejich první školní den
první školní den, který letos připadl na úterý 

1. září, provázela zvýšená hygienická opatření. 
aby své ratolesti mohli do školy doprovodit ro-
diče, posunuli ředitelé začátek vyučování pro 

první třídy, tak aby došlo k minimálnímu kon-
taktu s ostatními žáky. do prvních tříd nastou-
pilo celkem šedesát čtyři nových žáčků. Část 
z nich od té doby navštěvuje zŠ t.G.m., kde 
v tento první den školní rok zahájila ředitelka 
školy mgr.  dagmar Rückerová se starostkou 
města ing.  jaroslavou martanovou. druhou 
část prvňáčků přivítal na zŠ Smetanova ředitel 
školy mgr. vladan pokorný, který poté předal 
slovo místostarostovi města mgr. zdeňku kun-
clovi. vedení města popřálo úspěšný rok také 
školákům základní školy nerudova. věříme, že 
dárky, které věnovalo město vimperk, udělaly 
prvňáčkům radost. Svůj velký den měly také 
děti, které poprvé nastoupily do mateřských 
škol ve vimperku. 

všem žákům, nejen prvňáčkům, ale také 
dětem v  mateřských školách, pedagogům 
i  nepedagogům a  v  neposlední řadě rodičů 
přejeme úspěšný školní rok, co nejméně po-
znamenaný epidemiologickými opatřeními.

Martina Křížová
odbor školství, kultury a cest. ruchu

Foto Zdeněk Formánek
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Základní škola
Smetanova

 
Zahájení školního roku v prvních 
třídách

v letošním školním roce otevírá zŠ Smeta-
nova dvě první třídy. Současná epidemiologic-

ká situace umožnila, aby prvňáčci usedli 1. září 
poprvé do školních lavic v doprovodu svých 
rodičů. přivítat všechny přišli místostarosta 
města mgr. zdeněk kuncl, ing. martina křížová, 
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního 

ruchu a ředitel školy mgr. vladan pokorný. po-
přáli dětem hodně úspěchů, předali jim pa-
mětní listy a drobné dárky.

věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší 
škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých 
znalostí a dovedností.

Michal Kolafa

Obnova basketbalového vybavení 
tělocvičen

i v  letošním roce byla naše škola úspěšná 
v dotačním programu jihočeského kraje pod-
pora sportu. z tohoto programu jsme v minu-
lých letech například provedli renovaci podlah 
v obou tělocvičnách.

tentokrát jsme se zaměřili na obnovu bas-
ketbalových desek a košů. Částka 30.000 kč, 
kterou jsme získali, částečně pokryla výměnu 
šesti překližkových desek a košů a ještě opra-
vu zbylých dvou desek plexisklových. vše pro-
běhlo v červenci a od nového školního roku 
tak mohou žáci naší školy i vimperská veřej-
nost toto nové vybavení začít využívat.

Michal Kolafa

Prázdniny ve škole neznamenají 
prázdno,

ale plno práce. Rekonstrukce venkovní ka-
nalizace a odvodnění a s tím související sta-
vební úpravy začaly již v květnu a  trvaly do 
počátku září. a co je výsledkem?

•	 Nově	vybudovaná	splašková	kanalizace,	
připojena je také kanalizace dešťová

•	 Rekonstrukce	 elektroinstalace	 ve	 školní	
dílně a přilehlých sklepních prostorech

•	 Osazení	nových	oken	v této	části	budovy,	
výmalba prostoru

•	 Rekonstrukce	tzv.	anglických	venkovních	
dvorků

•	 Ošetření	venkovního	zdiva	budovy	proti	
vnikání vlhkosti

•	 Nové	obklady	v prostoru	před	školní	 jí-
delnou

•	 Nová	střecha	nad	školní	jídelnou	včetně	
zateplení

za těmito řádkami se skrývá nespočet ho-
din zhotovitelských firem, ale také správních 
zaměstnanců školy, a  tak mnohokrát děku-
jeme. poděkování náleží také zřizovateli naší 
školy městu vimperk, jenž do rozpočtu nevá-
hal potřebnou částku na rekonstrukci zařadit 
a dát tak dárek základní škole t. G. masaryka 
vimperk k jejím 90. narozeninám. tyto naro-
zeniny se budou muset protentokrát obejít 
z důvodu hygienických opatření bez veřejné 
oslavy.

Dagmar Rückerová

Základní škola
T. G. Masaryka

Díky hezkému počasí jsme v září mohli využívat k výuce i venkovní učebnu

1. září do školy nastoupili noví prvňáčci
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Tvoření	pro děti – 
vhodné od 10 let

7. 10. středa – Ruční pletení bez pou-
žití jehlic. plete se z hebké smyčkové vlny. 
vhodné např. na šály, polštářky, deky atd. 
od 15:00 hod., doba trvání 60–90 min. 

14. 10. středa – Korálkový anděl – vá-
noční ozdoba. od 16:00 hod., doba trvání 
90 min.

21. 10.  středa –  Výroba halloween 
dekorace. od 16:00 hod., doba trvání 
90 min.

Tvoření pro dospělé
9. 10. pátek – Ruční pletení bez po-

užití jehlic. od 16:00 hod., doba trvání 
60–90 min. 

16. 10. pátek – Korálkový anděl – vá-
noční ozdoba. od 16:00 hod., doba trvání 
90 min.

23. 10. pátek – Výroba halloween 
dekorace.  od 16:00 hod., doba trvání 
90 min.

29. 10. čtvrtek –  Výroba háčkované 
kabelky.  od 16:00 hod., doba trvání  
90 min. 

max. počet osob 6, bližší informace 
v obchůdku s korálky v Rožmberské ulici 
pod vedením loty Červené

Dny otevřených dveří 
v nerudovce a pozvání  
na svatomartinskou husí pečínku

 přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, na-
hlédnout do výuky a získat doplňující informa-
ce o všech studijních i učebních oborech na 
naší škole. dny otevřených dveří se budou ve 
vimperku konat 14. 11. od 8 do 12 hodin, 23. 11. 

od 8 do 15 hodin a 2. 2. 2021 rovněž od 8 do 15 
hodin. pokud vám uvedené termíny nevyho-
vují, rádi se po předchozí telefonické domluvě 
přizpůsobíme vašim časovým možnostem. 

ve školní restauraci Sv. Rafael, kterou na-
jdete nad náměstím v Brantlově ulici, můžete 
ochutnat dne 14. listopadu od 11:11 hodin již 
tradiční pečínku z husy, vrchol svatomartin-
ských hodů. 

na svatomartinskou husu si můžete rezer-
vovat místo na telefonu 730 890 660.

těšíme se vaši návštěvu!
Kolektiv SŠ a ZŠ Vimperk

Začátek školního roku v ZUŠ Vimperk
v úterý 1. září se otevřely dveře i do budovy 

základní umělecké školy ve vimperku. letošní 
rok je hodně specifický a vypadá to, že spe-
cifický bude ještě delší dobu. Fakta jsou ale 
v podstatě jasná. od září vyučuje v naší škole 
celkem 27 pedagogických pracovníků, z če-
hož jsou 3 noví kolegové. je hezké, že všichni 
navštěvovali v minulosti mj. právě naši školu. 
kromě toho se vrátila po sedmileté pauze, 
způsobené mateřskou a  rodičovskou dovo-

lenou, vyučující tanečního oboru, který tak 
může opět po roce plnohodnotně fungovat. 
ve škole vzděláváme žáky ve 4 oborech studia. 
hudební obor navštěvuje 285 žáků, výtvarný 
65, taneční 36 a literárně-dramatický 14 žáků. 
Stejně jako v minulých letech vyučujeme kro-
mě vimperka také na našich odloučených 
pracovištích ve Čkyni (54 žáků) a  ve vacově 
(28 žáků). novinkou letošního roku je speci-
fikace ve výuce zpěvu, tzn. vzděláváme žáky 
zvlášť ve studijním zaměření populární zpěv 

a zvlášť v zaměření klasický zpěv. Byl také zalo-
žen pěvecký sbor a velmi jsme rozšířili nabídku 
komorních her a souborové hry pro všechny 
žáky hudebního oboru.

od listopadu připravujeme veřejné akce 
a stejně tak akce v předvánočním čase včetně 
tradičních koncertů dechového orchestru. 

musíme věřit a doufat, že nám pandemie 
a  s  ní spojená opatření budou co nejméně 
zasahovat jak do připravovaných akcí, tak ze-
jména do samotné výuky.

Pavel Vališ

Ve Vimperku zářily Světlušky
ve středu 10. září jste mohli v ulicích vim-

perka potkat 8 studentů našeho gymnázia ve 
slušivých tričkách s logem Světlušky s poklad-
ničkami ve tvaru lucerniček a sbírkovými před-
měty – kartáčky, kartami a tykadly. 

do celonárodní sbírky pořádané nadačním 
fondem Českého rozhlasu se nám podařilo 
vybrat 12.537 kč. velký dík patří všem obyva-
telům vimperka a okolí, kteří přispěli, a přede-
vším světluškám z 2. a. 

loni  vynesla tato sbírka na podporu ne-
vidomých v  celé zemi 4,8 milionu, předloni  
5,2 milionu kč.

Ten, kdo světlušky nepotkal a rád by přispěl, 
může poslat peníze na konto 999 999 99 99/0100 
nebo odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
SVETLUSKA 30, DMS SVETLUSKA 60 nebo DMS 

SVETLUSKA 90 na číslo 87 777 (cena 30 Kč, 60 Kč 
nebo 90 Kč). Iva Doubková

Gymnázium v novém školním roce
Úkolem všech zaměstnanců školy bylo bě-

hem prázdnin a zejména v přípravném týdnu 
připravit podmínky pro případné omezení 
výuky z  epidemiologických důvodů. přesto 
pokračovaly práce na plánovaných akcích, 
kterými byly zejména dokončení rekonstrukce 
elektroinstalace v budově d a nová fasáda na 
čelní stěně historické budovy.

pedagogický sbor využil zkušeností, kte-
rých nabyl společně s žáky při online výuce 
v  druhém pololetí minulého školního roku, 
a sjednotil se na prostředcích i metodách, kte-
ré budou použity v případě, že by se v někte-
rých třídách muselo přejít na distanční výuku.

přestože maturanti absolvovali složitější pří-
pravu k maturitní zkoušce, všichni ze čtyřleté-
ho i osmiletého gymnázia u maturitní zkoušky 
uspěli a jejich výsledky jsou srovnatelné s ce-
lostátním průměrem na stejném typu školy.

Rodiče a žáky, kteří mají zájem o studium 

na gymnáziu nebo si chtějí prohlédnout naši 
školu a  získat potřebné informace o  všech 
oborech, které nabízíme, zveme na den ote-
vřených dveří, který se bude konat v pátek  
6. 11. 2020 od 13:00 do 16:30 hodin.

v úvodu školního roku vyučující s žáky zo-
pakovali některé náročnější partie učiva, ale 
ukázalo se, že se žáci během distanční výuky 
připravovali dobře. přesto je vidět, že vzá-
jemný osobní kontakt se nedá plně nahradit 
pouze elektronickou komunikací. potěšily nás 
kladné odezvy od rodičů na průběh online 
výuky, na ukázku citujeme z jednoho dopisu:

„Gymnázium navštěvují moji dva vnuci, kte-
ří byli s distančním vyučováním velice spoko-
jeni, a mám dojem, že se na něj i těšili. hlavně 
jsem si distanční výuku neuměl dost dobře ani 
představit. připletl jsem se k hodině matemati-
ky a biologie. musím konstatovat, že dle mého 
názoru byly excelentní. zajímavé, faktologické 
a dynamické. zvláště pak příprava na matema-
tiku musela paní učitelku stát podstatně více 
času než učení samotné.“

 Jan Heřta

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

    Základní umělecká škola
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Zprávy z prázdnin
tábory organizované domem dětí ve vim-

perku se i přes nynější složitou dobu uskuteč-
nily. v červenci odjely děti na tři pobytové tá-
bory do nové pece. první tábor byl motivován 
celotáborovou hrou Rychlé šípy, druhý tábor 
byl v duchu tradičních táborových činností, na 
třetí tábor vyjely děti, které zajímá rybaření. 
novinkou byl přírodovědný pobytový tábor ve 
Stožci, který jsme pořádali společně se Sprá-
vou národního parku Šumava. tábory si užilo 

celkem 122 dětí a dalších 27 dětí využilo mož-
nosti pobývat na příměstských táborech ve 
vimperku na téma Se svačinkou po evropě 
a  sportovně zaměřeném táboře netradiční 
olympiáda.

dům dětí se podílel svojí aktivní účastí na 
akci města vimperk vimperáci si pomáhají. 
v tvořivé dílně se vystřídalo 70 dětí, vyzkou-
šely si práci s Big Shotem, výsledkem byla zá-
ložka do knihy.

děkujeme dětem, které s námi léto proží-

valy, a děkujeme všem vedoucím, kteří pro ně 
připravili bohatý program a  na táborech se 
o ně starali.

Dům dětí a  mládeže ve Vimperku při-
chystal na nový školní rok 2020–21 širokou 
nabídku kroužků. nabízíme celkem 52 různě 
zaměřených zájmových útvarů, mezi nové pa-
tří Základy basketbalu, Trampolínky a Pří-
rodovědný kroužek. Činnost kroužků bude 
zahájena 1. října 2020. 

přehled všech kroužku je k dispozici na na-
šich stránkách www.ddm-prachatice.cz.

Prosíme rodiče o online přihlašování do 
kroužků.

Jitka Martanová, vedoucí DDM ve Vimperku

Ahoj kluci, ahoj holky,  
vítejte do naší školky

S radostí jsme zahájili nový školní rok a při-
vítali v našem předškolním zařízení všechny 
děti – od nejmenších po ty největší. 

třídy jsou plné dětí, kterým se po prázd-
ninách změnil život. naše nejmenší si done-
dávna hrály jen ve svém pokojíčku, ale dnes 
už si mohou vybírat z mnoha hraček ve třídě 
myšiček. Seznamují se s  novými kamarády 
a užívají her na školní zahradě. přitom si občas 
vzpomenou na maminku, ale to je naprosto 
v pořádku. Čekání na ni jim určitě zpříjemní 
mnoho pohádek a  divadelních představe-

ní, které si užíváme po celý rok. větší (starší) 
děti a předškoláčky také čekaly velké změny. 
vzhledem k  vysokému počtu předškolních 
dětí vznikly v naší mateřské škole dvě smíšené 
třídy, což vede mimo jiné k dřívější socializaci 
dětí a zároveň přispívá k většímu vzájemnému 
respektování. předškoláci ve třídách kočičky 
a Žabičky se budou pomocí her a zážitkové-
ho učení pilně připravovat na vstup do brány 
světa povinností. S přípravou na školu dětem 
rovněž pomůže spolupráce s chkoŠ a jejich 
výukové programy, využívání akcí a  progra-
mů pro předškoláky ze strany obou základ-
ních škol ve vimperku a zuŠ ve vimperku. po 

delší pauze, kdy probíhala rekonstrukce bazé-
nu v prachaticích a kdy byl bazén uzavřen, se 
děti opět mohou v tomto školním roce těšit na 
plavecký výcvik a školní výlet do zoo hluboká 
nad vltavou. 

velkou předností naší mateřské školy je 
možnost saunování, které bude probíhat od 
podzimu do jara. nejenže je saunování pro-
spěšné zdraví dětí a je prevencí proti nemo-
cem, ale děti při i po něm získají mnoho zážitků 
a prožijí veselé chvíle s kamarády. 

do nového školního roku máme spoustu 
nápadů, které, jak si přejeme, budeme moci 
beze změn zrealizovat a také o nich informovat 
rodiče a veřejnost. Snad si hry, aktivity, pro-
gramy a výlety budeme moci s dětmi užít bez 
viróz a karantén. 

to přejeme všem dětem, rodičům a samo-
zřejmě i nám, učitelkám mŠ 1. máje.

Irena Helmová

Dětský klub šumaváček ve Vimperku
začátkem září ve vimperku vznikl Dětský 

klub Šumaváček, který je určen pro děti  
1. stupně ZŠ. jeho partnerem je zŠ t. G. ma-
saryka ve vimperku. 

Klub funguje celoročně i v době prázd-
nin formou příměstského tábora. Službou 
dětského klubu nabízíme rodičům možnost 
zabezpečit jejich děti v době, kdy nemají mož-
nost jiného hlídání. 

pro děti je vždy připravený bohatý program, 
hry, soutěže, sportovní nebo jiné kreativní ak-
tivity. mají dostatečné zázemí pro denní pobyt 
včetně herního prostoru. S medvědem Šuma-
váčkem se tak mohou vydat po dobrodruž-

ných cestách plných překvapení a  navázat 
nová přátelství. 

kde sídlí dětský klub Šumaváček?
1. máje 194, vimperk – budova knihovny, 

vchod je samostatný ze dvora. 
jak dětský klub Šumaváček funguje?
Bez řádné přihlášky se to bohužel neobe-

jde. na druhou stranu je potěšující zpráva, že 
služba je zcela zdarma. vztahuje se to jak na 
činnost klubu, tak příměstský tábor. kapacita 
dětského klubu je v současné době maximál-
ně 16 dětí. vychovatelky podle možností a do-
mluvy s rodiči zajistí vyzvedávání dětí ze školy, 
školní družiny, jídelny, doprovodí je na kroužky 

či je rovnou odvedou do dětského klubu. zde 
si je rodiče vyzvednou. 

Pro více informací nás můžete kontak-
tovat:

Telefon: +420 778 508 102; +420 603 469 165 
e-mail: sumavacekvimperk@seznam.cz 
FB: https://www.facebook.com/detivimperk/

máte-li zájem o přihlášku do dětského klu-
bu Šumaváček, zavolejte nám nebo napište. 
Rádi si s vámi domluvíme schůzku, ukážeme 
vám prostory a  případně zodpovíme další 
dotazy. 

na Vaše děti se těší vychovatelky Lenka 
Havlíková a Petra Litvanová.

PROSPERITA Písek, z. s. 
web: www.prosperitapisek.cz

Knížkohrátky
první čtvrteční dopoledne v  měsíci patří 

knihovna našim nejmenším. 
jsou zváni nejen maminky se svými dětmi, 

ale i babičky a dědové s vnoučaty.
 

Vernisáž výstavy obrazů
za velkého zájmu proběhla 2. září v knihov-

ně vernisáž obrazů paní zdeňky perníkové. 
 

Přesun literatury
o prázdninách bylo částečně uzavřeno od-

dělení naučné literatury.
Během týdne se nám podařilo společnými 

silami přesunout 10.070 svazků naučných knih 
a 1.270 svazků detektivek. nynější uspořádání 
je dalším krokem k lepší orientaci v knihovním 
fondu a k přípravě orientačního značení pro 
naše čtenáře.

 

Klub 50+
Činnost klubu 50+ je do odvolání zatím po-

zastavena. 
děkujeme za pochopení.
 

Šumava litera 2020
na našich webových stránkách bylo spuště-

no hlasování čtenářů o nejhezčí knihu, která se 
vztahuje k našemu regionu a která byla vydá-
na v roce 2019.

dejte hlas některé z naší nabídky.
 

Eva Buryánová
vedoucí knihovny

Městská knihovna

      Mateřská škola 
     1. máje

            DDM Vimperk
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Plánovaná výstavba na Veselce 
Redakce Vimperských novin požádala sta-

rostku města Jaroslavu Martanovou o vyjádření 
k výstavbě na Veselce. 

nejsou věci jen černobílé, tak jak jsou anebo 
chtějí být viděny, a takto také interpretovány. 

otázka výstavby na veselce, pro kterou je vy-
dáno územní rozhodnutí na stavbu rodinné-
ho domu, je záležitostí táhnoucí se od května 
2017. jedná se o novostavbu rodinného domu 
o 3 bytových jednotkách v jihovýchodní části 
osady veselka u  vimperka s  doprovodnými 

stavbami. zastavěná plocha činí necelých 
900 m2. půdorysně je stavba navržena v pro-
vedení písmene u  s  uzavřeným dvorkem. 
jedná se o jednopodlažní objekt s obytným 
podkrovím, s výškou hřebene 7,2 m. Stavba je 
navržena ve zděném provedení s roubenými 
částmi, zastřešena sedlovou střechou se štíty 
a polovalbami s krytinou z dřevěných šindelů. 
Směrem do dvora má být umístěn dřevěný 

osada Veselka
milí čtenáři, byli jsme vyzváni redakcí vim-

perských novin, abychom představili osadu 
veselka.

naše maličká osada leží zhruba 6 km jihový-
chodně od města vimperk v nadmořské výšce  
cca 920 m, je součástí lučního komplexu ob-
klopeného lesy a nad ní se vypíná mohutná 
hora Boubín.

vesnice má předlouhou historii, první dolo-
žené písemné zmínky o ní jsou již z poloviny  
14. století, nazývala se nawesselcze. v průbě-
hu staletí se název různě komolil a přetvářel, až 
v 19. století je ves označena německy jako We-
ssele (a dnes je to česká veselka). v roce 1921 
patřila osada k pravětínu, nacházelo se zde v té 
době 27 domů a žilo tu 148 obyvatel převáž-
ně německé národnosti. naše další informa-
ce o historii osady ve 20. století jsou jen kusé 
a pocházejí z ústního podání. veselku, tak jako 
mnohé šumavské vesnice, čekala pohnutá bu-
doucnost. po 2. světové válce došlo k odsunu 
všech němců a jejich stavení byla ponechána 
napospas osudu. pak v 50. letech českosloven-
ská armáda většinu domů srovnala se zemí. 
a tak téměř celá vesnice zanikla, zachovalo se 
jen několik chalup. v západní části zůstal oby-
dlený českou rodinou jen jeden statek. zbytky 
hospodářských částí budov a rozlehlé louky 
využívalo socialistické zemědělství k  chovu 
hovězího dobytka. na přelomu 70. a  80. let 
ani veselka neunikla budovatelskému úsilí, 
byla provedena meliorace a potok zatrubněn, 
vojsko odváželo ohromná množství balvanů 
a družstevníci se tu po několik let pokoušeli 
pěstovat obilí. v 90. letech se odstěhovali po-
slední původní obyvatelé. ale těch několik 
málo chalup, které přežily, dostaly ve druhé 
polovině 70. let nové majitele, kteří začali psát 
další etapu historie tohoto místa. např. stave-
ní č. p. 10 začalo být v r. 1977 znovu obýváno 
a zvelebováno pro rekreační účely a nyní už 
sem jezdí čtvrtá generace rodiny. 

v  současné době je veselka co do počtu 
stálých obyvatel možná nejmenší osadou ná-
ležející k vimperku, je tu 9 domů, 5 těch pů-
vodních, které přečkaly do dnešních dnů, a 4 
nové z posledních asi deseti patnácti let. 9 lidí 
zde žije natrvalo, ostatní přijíždějí za rekreací. 
v jednom z původních objektů je rekreační za-
řízení evangelické církve metodistické, mnozí 
jeho návštěvníci se sem rádi vracejí. veselkou 
prochází červeně značená turistická stezka 
z vimperka až na pověstmi opředený památný 
Boubín, který vesničku ochraňuje a shlíží na ni 
z výšky 1.362 m. 

my všichni stálí i  rekreační obyvatelé udr-
žujeme a rozvíjíme dobré sousedské vztahy, 
občas se všichni scházíme u společného po-
sezení, už tradiční je silvestrovský půlnoční 

oheň s přípitkem a vzájemným přáním šťast-
ného nadcházejícího roku. zásluhou všech 
nynějších obyvatel se z vesnice zničené a už 
téměř opuštěné stalo příjemné místo, kde je 
respektována příroda i  historie místa a  kde 
každý svým dílem přispívá k hezkému soužití 
všech nebo i k udržování pěkného a fungující-
ho prostředí. a máme další nápady, kterými by 
bylo dobré, abychom prostor osady vylepšili. 

všichni máme veselku moc rádi, a  proto 
nám není jedno, co se děje v jejím v okolí. z kra-
je lidmi a Bohem zapomenutého v druhé po-
lovině minulého století se v současnosti stává 
místo turisty a houbaři stále více vyhledávané 
a my vítáme každého, ať pěšího či na kole, na 
koni nebo v zimě na lyžích, kdo sem přichází 
nebo přijíždí načerpat z přírody energii do dal-
ších dní. ale není všechno tak idylické, jak se na 
první pohled zdá. Stále častěji se tu setkáváme 
i s negativními jevy, které dnešní doba přináší 
a zatím nejsou nijak řešeny. mnozí návštěvníci 
si přírody a čistého životního prostředí neváží, 
zanechávají po sobě odpadky a jiné nechutné 
pozůstatky, s arogancí vjíždějí motorovými vo-
zidly do lesa, parkují a jezdí v lukách. zvláště 
oblíbeným nešvarem na veselce je jízda autem 
v louce pár metrů vedle veřejné cesty. Šuma-
va a veselka by si jistě zasloužily návrh řešení 
tohoto stavu a  přispění k  jeho praktickému 
provedení.

veselka má ryze přírodní charakter s rozma-
nitou flórou i faunou, s výskytem zvláště chrá- 
něných druhů, leží v ochranném pásmu nad-
regionálního biokoridoru Územního systému 
ekologické stability. a také se vyznačuje krás-
nou krajinnou scenerií. pro nebývale zachova-
nou urbanistickou strukturu sídla, která dopo-
sud není narušena novodobou zástavbou, a pro 
plužinu s několikahektarovými pruhy května-
tých luk, která navazuje na západní část vsi, je 
veselka vysoko ceněná i odbornou veřejností  
na krajinný ráz. hodnoty volné krajiny bez 
civilizační zátěže a  všechny ty hodnoty pří-
rodní, krajinné, ekologicko-stabilizační i  es-
tetické, jichž si váží obyvatelé veselky a které 

tak cení odborníci, jsou bohužel ohrožovány 
činností vedení města vimperk, některých 
odborů městského úřadu i Správy npŠ, kte-
ré zde schvalují po všech stránkách nekon-
cepční nevhodnou výstavbu velkého objektu 
s apartmány, jenž navždycky změní charakter 
osady a  znehodnotí lokalitu. je vlastně až 
s podivem, že otázky ochrany přírody, kraji-
ny a životního prostředí v chráněné krajinné 
oblasti jsou tak opomíjeny právě těmi orgány, 
které rozhodují o  budoucí podobě a  funkč-
nosti krajiny. uvědomují si ti, kteří tak od stolu 
rozhodují, svou odpovědnost osobní za to, jak 
kraj bude vypadat a jak se v něm bude žít? ja-
kou zemi chtějí, aby převzala další pokolení? 
uvědomují si, že i oni sami i  jejich děti, vnu-
ci, tak jako všichni lidi potřebují, aby alespoň 
někde byla zachována volnost a čistá příroda, 
alespoň někde krajina plnící všechny funkce, 
alespoň někde nezatížené životní prostředí, 
když už většina krajiny jinde je poznamenaná 
nevhodnými zásahy všeho druhu? v  celore-
publikovém měřítku se dnes jasně projevuje, 
k jak závažným problémům vede nerozumné 
hospodaření s  přírodou, s  životním prostře-
dím. z  toho vyplývá, že je třeba hospodařit 
jinak, než jaká byla praxe doposud, to jest 
neupřednostňovat ekonomický efekt sou-
kromých investorů před trvalou udržitelností 
hodnot nenahraditelných a  pro společnost 
skutečně podstatných. na internetu před vol-
bami v roce 2018 paní starostka zveřejnila své 
priority. na prvním místě stálo, že její prioritou 
bude ochrana přírody a  životního prostředí 
pro příští generace. o to více nás mrzí, že toto 
se na veselce zatím neprojevilo.

ale pohlížíme na budoucnost veselky s op-
timismem a věříme, že se nakonec podaří její 
jedinečnost zachovat. 

Za obyvatele Veselky  
a jménem Občanského spolku  

Veselka pod Boubínem 
Mirka Hurtová
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ochoz přístupný po dřevěném schodišti ze 
dvora. prosvětlení podkrovního prostoru je 
řešeno pomocí střešních světlíků a střešními 
okny. zdrojem vody bude vrtaná studna a od-
kanalizování je navrženo do jímky na vyvážení. 
tolik k popisu stavby. 

pozemek, na kterém má rodinný dům stát, 
byl na základě mnohaletého úsilí původního 
majitele zařazen do územního plánu města po 
vydaném souhlasu Správy chko Šumava coby 
příslušného orgánu ochrany přírody. v tomto 
souhlasu bylo definováno, na jakých pozem-
cích může být stavba realizována a za jakých 
podmínek. původním záměrem žadatele byla 
výstavba rodinného domu s hospodářstvím. 
jak už to v  životě bývá, původní majitel se 
rozhodl pozemek prodat a  nový majitel se 
rozhodl zde vybudovat penzion. tato stavba 
však není v souladu s územním plánem, a pro-
to byl projekt předělán na rodinný dům. místní 
obyvatelé a majitelé nemovitostí veselky však 
měli k tomuto projektu výhrady od samého 
počátku. město vimperk dne 26. 6. 2017 od-
souhlasilo usnesením bývalé rady města č. 640 
jednomyslně výstavbu tohoto objektu. po vol-
bách v roce 2018 bylo současné vedení města 
osloveno občany žijícími na veselce a byl mu 
přednesen jejich nesouhlas s  výstavbou ro-
dinného domu. Byl vznesen požadavek, aby 
město vykoupilo tento pozemek jako stavební 
parcelu a poté jej vyjmulo z územního plánu 
ze zastavitelných ploch. pro město by toto ře-
šení znamenalo milionové výdaje. z šetření na 
místě samém za účasti obyvatel veselky vyply-

nulo, že otázka výstavby a nesouhlas je dán 
k velkému objemu domu, nikoliv k výstavbě 
vlastní. pokud by na místě stál dům podob-
ného objemového řešení jako domy okolní, 
nebyly by k tomu pravděpodobně vznášeny 
námitky. 

otázka umístění staveb a  jejich architek-
tonické ztvárnění na veselce je v kompetenci 
a posouzení příslušných orgánů státní správy, 
zejména orgánu ochrany přírody, čímž je Sprá-
va chráněné krajinné oblasti Šumava. Správa 
po bedlivém posouzení a zvážení daných fak-
tů k tomuto záměru vydala kladné stanovisko. 
přesto rada města po diskuzi a zvážení připo-
mínek obyvatel veselky, i jejím odsouhlasení 
stavby v  roce 2017, rozhodla zadat pro od-
borné posouzení umístění rodinného domu 
zpracování hodnocení vlivu navrhované stav-
by na krajinný ráz. na základě zpracovaného 
posudku a jeho závěrů vydalo město stanovis-
ko z pozice účastníka řízení, v kterém uvedlo, 
že realizace záměru novostavby v předložené 
podobě dle dokumentace není v dané lokalitě 
se zvýšenými krajinnými hodnotami vhodná. 
proto město vimperk nesouhlasí s její realizací 
v takovémto pojetí. ve svém stanovisku uved-
lo, že se jedná o závažné důvody pro neudě-
lení souhlasu, neboť: 

osada veselka je jednou z osad, která má 
zachovaný charakter lánové vsi. jedná se o lo-
kalitu s nadprůměrnou až vysokou krajinnou 
hodnotou, kterou požaduje město respekto-
vat, a proto by měl být záměr přehodnocen 
tak, aby co nejméně měnil charakter enklávy. 

nejvíce kontroverzním se jeví objemové řešení 
celé stavby,

návrh stavby řešený jako uzavřený dvorec 
svým objemem se na daném místě vymyká 
původní zástavbě podél komunikace, kde jsou 
dnes jednopodlažní zděná stavení menšího 
objemu. posunutí stavby blíže komunikaci 
bude více respektovat současnou strukturu 
zástavby. 

objemové řešení stavby by se mělo více při-
způsobit charakteru původní zástavby.

nicméně nesouhlas s  umístěním stav-
by podle předloženého projektu a  námitky 
v něm uvedené byly v rámci vydaného územ-
ního rozhodnutí zamítnuty. 

vedení města s plnou odpovědností přistou-
pilo k posouzení záměru výstavby rodinného 
domu na veselce a nad rámec zadalo odborný 
posudek na hodnocení krajinného rázu. nelze 
tedy vedení města obviňovat z toho, že svou 
činností ohrožuje přírodní, krajinné a estetické 
hodnoty v osadě veselka. dnes, kdy správní ří-
zení probíhá a v současné době je územní roz-
hodnutí posuzováno v rámci odvolacího říze-
ní, je těžké předvídat, jak celý záměr nakonec 
dopadne. jedno je však jisté, že město nebude 
pozemek určený k zástavbě na veselce vyku-
povat za účelem vyjmutí z územního plánu. 
možná je to zklamání, ale pokud byl pozemek 
určen k zástavbě za daných podmínek, město 
bude tyto podmínky respektovat. 

Jaroslava Martanová
starostka
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KULTURní POřADY 
 » čtvrtek 1. 10. 2020, 17:00 a 18:00, kavárna ve Skále 

DnY ARCHITeKTURY VIMPeRK – 
PRůMYSLOVÁ ARCHITeKTURA / 17:00
virtuální procházka městem s historikem ladislavem 
Čepičkou.

DnY ARCHITeKTURY VIMPeRK – 
MĚSTSKÁ DIVOČInA / 18:00
prezentace diplomové práce kateřiny Čenovské z Fa vut 
v Brně.

 » pátek 2. 10. 2020, 19:00, kavárna ve Skále

VIMPeRSKé KVíZOVÁní VOL. 7
zábavný kvíz pro dvou až čtyřčlenné týmy, který prověřuje 
nejen vědomosti, ale i důvtip, postřeh, odhad a paměť. 
vstupné 100 Kč/tým

 » pátek 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 19:00, měkS

TAneČní KURZ PRO MLÁDež

 » 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

 » úterý 6. 10. 2020, 9:00, měkS

BURZA ŠKOL
nevíš, jak vybrat správnou školu? zjisti, co školy nabízí! 
prezentace středních škol, odborných učilišť a firem. 

 » středa 7. 10., 14. 10., 21. 10., 18:30, měkS

TAneČní KURZ PRO DOSPĚLé

 » středa 7. 10. 2020, 17:00, městská knihovna

RenDeZ-VOUS – VIMPeRK Ve 
FOTOGRAFII
vernisáž výstavy pana Ruperta Spirka – vimperk ve fotografii.

 » 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

 » pátek 9. 10. 2020, 13:00, městská knihovna

ZÁžITKY Z KARAnTénY
vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže pro děti na téma 
„zážitky z karantény“.

 » pátek 9. 10. 2020, 19:00, kavárna ve Skále

René SOUČeK Ve SKÁLe
Folkový bard hraje na kytaru a ukulele vlastní písňovou 
tvorbu a na kontě má už 2 alba.
vstupné 100 Kč

 » neděle 11. 10. 2020, 14:00, Brantlův dvůr

žeHnÁní ZVOnU 
Žehnání zvonu, jeho zavěšení a předání opravené kapličky na 
Brantlově dvoře městu vimperk. 

 » pátek 16. 10. 2020, 19:00, kavárna ve Skále

PROjeKT TYGří SVĚT 
každý z nás je jedinečný a potřebuje i svůj přístup. tygr 
vyjadřuje podvědomí a my můžeme pomoci dětem lépe mu 
porozumět... lektor: mgr. michaela kačmárová  
(www.tygrisvet.cz)
vstupné 100 Kč

 » pátek 16. 10. 2020, 20:00, calypso

MAnIAK & KOUKR +  
BLACK SHeeP KARTeL
Speciální vystoupení dvou mladých a jedinečných interpretů 
cz scény. 

 » 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. koučovat 
se dá všechno. pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, 
stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! Že nevíte, 
o co jde? to jste na tom stejně jako stárnoucí norbert, 
kterému neklape intimní život s manželkou hedvikou. 
koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se 
svým partnerem Robertem. a tak se terapeutická sezení stále 
více vymykají kontrole... 
vstupné 380 Kč

 » pátek 23. 10. 2020, 20:00, calypso

HALLOween 2020 
halloween ve vimperku o týden dříve – club calypso. 
v maskách vstup zdarma.

 » sobota 24. 10. 2020, 14:00, vodník

DRAKIÁDA
Soutěže v létání draků pro malé i velké.

 » neděle 25. 10. 2020, 15:30, měkS

PLAVÁČeK
vimperský kašpárek – divadlo elF
plaváček je chlapec jako každý jiný, má však navíc notnou 
dávku štěstí, kterou mu daly do vínku sudičky. jeho štěstím je 
princezna – ale než si ji zaslouží, musí splnit obtížné úkoly.
zlý král, který věštbu vyslechl a snaží se ze všech sil vzepřít 
osudu, pošle ženicha své dcerky pro tři zlaté vlasy děda 
vševěda. doufá, že plaváček na té dlouhé cestě zahyne...
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma
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 » pondělí 26. 10. 2020, 15:00, měkS

Veřejné ZASeDÁní ZASTUPITeLSTVA 
MĚSTA VIMPeRK

 » pátek 30. 10. 2020, 19:00, měkS

ZVYKY A POVĚSTI  
nejen Ze STARé ŠUMAVY
komponovaný večer s hudebním doprovodem.

 » pátek 30. 10. 2020, 20:00, calypso

eMILY & jUSTICe – BOROVIČKA PÁRTY
dvojice ze Slovenska se svým nejznámějším hitem Borovička.

 » sobota 31. 10. 2020, 19:00, kavárna ve Skále

PeTRA BöRneROVÁ TRIO 
Folk & roots & blues. projekt české zpěvačky a akordeonistky 
petry Börnerové, slovenského hudebníka tomáše 
Bobrovniczkého a jejich 10letého syna tomáše, hrajícího 
na bicí. několikanásobní držitelé ocenění osobnost české 
bluesové scény. 
vstupné 100 Kč

KInO ŠUMAVA, SÁL MĚKS
vstupné na filmová představení 70 kč

 » úterý 6. 10. 2020, 20:00

ŠARLATÁn
Životopisný/drama, Česko/irsko/polsko/Slovensko, 2020, 
118 min
Režie: agnieszka holland
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem 
výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.

 » neděle 11. 10. 2020, 15:30

KřUPAVí MAZLíČCI
animovaný, uSa/Španělsko, 2017, 105 min

Režie: tony Bancroft, Scott christian Sava
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek, které mají 
kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře?

 » úterý 13. 10. 2020, 20:00

HeLMUT newTOn: neSTOUDnÁ 
KRÁSA
dokumentární, německo, 2020, 89 min

Režie: Gero von Boehm
Helmut Newton byl bezpochyby jedním z nejvlivnějších mistrů 
módní fotografie, uznávaný, obdivovaný i zatracovaný...

 » úterý 20. 10. 2020, 20:00

žALUjI
drama/historický, Francie/itálie, 2019, 132 min

Režie: Roman polanski
V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred 
Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. 
Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.

 » úterý 27. 10. 2020, 20:00

KDO SI MYSLíŠ, že jSeM
drama, Francie, 2019, 101 min

Režie: Safy nebbou

Napínavý příběh o lžích, které nebezpečně deformují realitu.

VÝSTAVY
 » 1. 10. – 31. 10. 2020, měkS

MUžI S MInULOSTí
výstava fotografií, která představuje azylový dům sv. petra 
v záblatí jako místo, kde se pomáhá lidem, kteří se dostali do 
těžké situace. 

 » 7. 10. – 29. 10. 2020, městská knihovna

VIMPeRK Ve FOTOGRAFII
výstava vimperáka pana Ruperta Spirka.

 » 1. 9. – 31. 10. 2020, kavárna happycoffee

VĚTRné MLÝnY
výstava fotografií jana lišky.

PřIPRAVUjeMe
 » čtvrtek 12. 11. 2020, 19:00, sál měkS vimperk

PRAVDA
divadlo SemtamFór 
„kdyby si lidi přestali lhát, byl by to konec civilizace.“ 
příběh čtveřice pařížanů a jejich (ne)bezpečných 
vztahů od současného autora Floriana zellera – jednoho 
z nejúspěšnějších a nejoceňovanějších francouzských 
prozaiků a dramatiků dnešní doby.  
hrají: leoš peteráč, taťána janevová, matěj pohořálek, aneta 
Bačíková 
vstupné 220 Kč

 » 16. – 21. 11. 2020, měkS, zlatá hvězda, kavárna ve Skále, 
kavárna happycoffee

ŠUMAVA LITeRA
Festival regionální literatury neznající hranice.

 » čtvrtek 26. 11. 2020, 19:00, měkS 

KLAVíRní ReCITÁL jAnA TLÁSKALA

 » sobota 28. 11. 2020, měkS, johnova ul., náměstí Svobody

ADVenTní TRHY A ROZSVíCení 
VÁnOČníHO STROMU

 » neděle 29. 11. 2020, měkS

VeROnIKA SPIeGeLOVÁ  
& nABOSO BAnD
koncert vimperské rodačky s vánoční tematikou.
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Po modré údolím Spůlky
volyňka, pravětínský, křesanovský, košinský 

potok či Spůlka. jako modré stužky spojují od 
nepaměti místa v kraji pod Šumavou. místa, 
která byla utvářena generacemi našich předků 
ať do podoby malých osad, či větších měst. tak 
jako vimperk má svou volyňku, krajem mezi 
zdíkovem a Čkyní se vine Spůlka. dravá zpo-
čátku, na svém středním toku staletí poháně-
jící mlýnská kola kovářova, langova, caisova 
či Bláhovcova mlýna u  Čábuz a  vlévající se 
nedaleko Bohumilic do volyňky. 

právě v Bohumilicích začneme náš podzim-
ní výlet proti proudu Spůlky. modrá turistická 
značka nás přibližně po dvou kilometrech za-
vede z vesnice známé osobou biskupa antoní-
na lišky či nálezem bohumilického meteoritu 
(1859) do osady Spůle. zdejší rodáci odvozují 
název osady od slova „půle, polovina“, odkazu-
jící na od nepaměti dvě části osady, horní i dol-
ní Spůli. mimochodem, víte, že první turistické 
značení se v českých zemích objevilo v roce 
1884 v Beskydech a okolí hory Radhošť díky 
pohorské jednotě Radhošť? jako první česká 
trasa se uvádí ta ze středočeských Štěchovic 
ke Svatojánským proudům, byla vyznačena již 
rok po založení klubu českých turistů (1888). 

Řeka Spůlka nás bude od této chvíle pro-
vázet po celou dobu našeho putování až do 
osady Čábuze na jejím horním toku. z jedné 
strany sevřená vysokými skalami, z té druhé 
obklopena loukami, které se s  příchodem 
jara zbarvují do fialova květy jaterníku pod-
léška. Budov, které by mohly vyprávět o  ta-
jích mlynářského řemesla, je po celém toku 
nespočet. po krátkém úseku nad Spůlí, který 
přináší výhledy na okolí osady, nás modrá tu-
ristická značka zavede k rozcestníku na Číhání 
pod osadou onšovice. krátké osvěžení v řece 
a opět se pustíme do zdolávání příkrých svahů 
nad údolím košinského potoka, po kterém do-
jdeme až do osady putkov. cestou procházíme 
kolem známého hradiště z doby laténské, je-
hož existenci si již můžeme jen domýšlet z te-
rénních nerovností lemujících úzkou pěšinu. 

v okolí je uschována i geocachingová schrán-
ka, je tedy možné věnovat chvíli odpočinku 
této především pro děti zajímavé aktivitě. 

z  putkova to již není daleko do malebné 
osady mlýny, známé nejen místním pstruhař-
stvím, ale především svými polohrázděnými 
domy s polovalbovou střechou a vysunutými 
štíty. nejznámějšími mlýny v  okolí byl mlýn 
u  Bláhovců v  domě čp. 38 a  mlýn u  mrázů 
v čp. 25. z mlýnů je to již kousek do místní čás-
ti zvané vítovce či podvítovčí, která je jednou 
z nejmalebnějších částí trasy. Řeka Spůlka zde 
kopíruje opravenou komunikaci, kolem které 
se nacházejí opravená stavení bývalých mlý-
nů či hospodářských stavení. jednou z míst-
ních zajímavostí je nedaleko i bývalá kovárna 
„hamr“, dnes užívaná jako rekreační objekt. 
proti proudu řeky Spůlky jsme našlapali skoro 
12 kilometrů, vítají nás Čábuze, a tak se rozlou-
číme krátkým úryvkem místní lidové písně, na 
kterou jsou Čábuzáci právem hrdí. 
Čábuze, moje rodná víska
Přišlo to jak na komando, 
když jsem dostal rekomando,
abych si vzal patrony a ručnici a jel ke strejdovi 
z Čábuz zastřelit si nějakou ramlici.
Sňal jsem ze zdi flintu, 
co s ní dědové bránili Prahu, 
když přišli Švédové, 
namazal jsem ji celou petrolejem, 
prolil volejem, tu ručnici. 
Čábuze jsou moje rodná víska, 
je mi tak blízká, tak milá mi.

Renata Lešková
odbor ŠK
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Říjen očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve Vimperku událo za posledních 30 let

1990
Rada měnv rozhodla o ukončení knihoven 

na Boubské a na lipce. a tak staří lidé, kteří 
mnohdy mají knihu jako jediný zdroj zábavy, 
asi ostrouhají. nu, také politika.

1991
ministerstvo životního prostředí rozhodlo 

definitivně o vimperku jako o sídle ředitelství 
a správy národního parku Šumava. výtečné. 
zastupitelstvo na toto konto rozhodlo o pro-
deji vimperského zámku ministerstvu za zlo-
mek reálné ceny – za 7 mil. kč. zda se tento na 
první pohled pro město nevýhodný odprodej 
v budoucnu zúročí, ukáže opět čas. 

1992
Rada se zabývá mimo jiné i satelitními ves-

nicemi, ve kterých není kamenný obchod, jsou 
závislé na zásobování pojízdnou prodejnou. 
ta je již též privátní a majitel žádá město o fi-
nanční příspěvek. v opačném případě nebude 
vesnice zásobovat. což zvláště pro staré a ne-
mohoucí občany bude svízel. Radní uvolňují 
požadovanou částku z rozpočtu a situace je 
přinejmenším pro další rok zachráněna. 

1993
v posledním říjnovém týdnu napadl první 

sníh, asi 10 centimetrů. kalamita se odehrává 
na hlavních tazích vimperkem. kolona vozů 
ucpala třicetikilometrový úsek od přechodu 
Strážný až do vimperka. celý den a noc trvalo 
silničářům, než za této situace silnici uvolnili.

1994
když se v lednu letošního roku započala re-

konstrukce bývalého dívčího internátu Svatá 
anna, málokdo věřil, že se z tohoto zchátralé-
ho objektu stane během pár měsíců prvotřídní 
hotel. nemožné se ale stalo skutečností. díky 
firmě top SpiRit se otevřelo 12 jednolůžko-
vých a 24 dvoulůžkových pokojů, dvě rodinná 
a  14 dalších apartmá, prvotřídní restaurace, 
bar a kongresový sál pro všestranné využití. in-
vestováno bylo přes 12 milionů korun (zhruba 
o polovinu více, než je celoměstský rozpočet 
na kalendářní rok pro celé město vimperk!).

1995
integrovaná střední škola lesnická vimperk 

je organizátorem dřevorubecké soutěže Šu-
mavský pohár, která se uskutečnila v  rámci 
mezinárodní výstavy euroforest. Soutěžilo 
třicet pět závodníků z pěti zemí evropy. a naši 
si vedli nejlépe!

1996
přes velmi rozsáhlou celostátní inzerci ne-

projevil o hotelový komplex zlatá hvězda ve 
veřejné dražbě nikdo zájem. zastupitelé jsou 
nuceni přemýšlet o osudu zařízení znovu (již 
po kolikáté?) a  hledat nejlepší způsob, jak 
uvést hotel znovu v život. Rozhodují o vypsá-
ní zcela volné nabídky na prodej, rekonstrukci 
a provozování. 

1997
dluhy z neplněných smluvních závazků vůči 

městu nabývají obludných rozměrů mnoha 
milionů. jedná se zejména o neplacení nájmů 
jak z bytů, tak z nebytových prostorů. městská 
rada rozhoduje o nekompromisním vypově-
zení těchto nájemních smluv a o okamžitém 
podání příslušných soudních žalob. jde o po-

měrně radikální zásah mimo jiné i do stávající 
obchodní sítě ve vimperku. pokud ale někteří 
z podnikatelů nereagují již na několikanásob-
né upozornění na nutnost platit nájem, pak 
jediná obrana je takový vztah ukončit.

1998
13. a  14. listopadu končí volební období 

současné samosprávy a v celé České republice 
budeme volit nová zastupitelstva. ve vimper-
ku se zaregistrovalo 9 kandidujících subjektů. 
Snad bude z čeho vybírat. kdo volí politické 
strany, má možnost od leva doprava, a naopak 
kdo volí osobnosti, má jich k dispozici okolo 
stovky.

1999
první výjezdní zasedání České televize 

programu „přísně veřejné“ se natáčelo ve 
vimperku s  tématem vimperské nemocni-
ce. u stolku hostů zasedli náměstek ministra 
zdravotnictví, zástupce všeobecné zdravotní 
pojišťovny, místopředseda asociace českých 
a moravských nemocnice a vimperský staros-
ta. diskuze měla dát odpověď na palčivé otáz-
ky vimperské současnosti. toho se však diváci 
nedočkali. ve sprše vzájemných napadení se 
nic nového neobjevilo ani nevyřešilo. zdá se 
být zřejmé, že všechny kompetentní orgány se 
v době nejtěžší od nemocnice odvrátily, a tak 
jí byla odebrána akutní péče.

2000
při Bike klubu ve vimperku vzniklo trénin-

kové centrum mládeže Českého svazu cyklis-
tiky. jako jediné v ČR je zaměřeno na horská 
kola a stará se o výchovu juniorských repre-
zentantů.

2001
jeden z  nejdůležitějších podniků dávající 

práci nejenom vimperským občanům, ale 
i dojíždějícím z obcí a osad vimperska – jito-
na, výrobna nábytku – končí ve vimperku po 
letech svoji existenci. 

2003
vláda rozhodla, že některé nemovitosti, 

ponejvíce pozemky spadající pod bývalou 
posádkou Sloup, tedy kasárny a  vodárna, 
připadnou bezúplatně městu vimperk. je to 
kolem dvou miliard kč.

2004
město vimperk vlastní celkem 1.260 bytů. 

na městské správě je v současné době evido-
váno 206 žádostí o byt, a to některé již od roku 
1992. získat byt je nejvíce složité pro mladé 
a svobodné lidi. upřednostňovány jsou rodi-
ny s dětmi. možnost získat byt a „přeskočit“ 
ostatní žadatele je i v tom, že uchazeč zaplatí 
za předchozí nájemníky jejich dluh, nebo ales-
poň část dlužné částky. průměrná čekací doba 
na přidělení bytu je dva až tři roky.

2005
celkem 66 chlapců z celé České republiky 

se zúčastnilo přeboru České republiky staveb-
ních škol v přespolním běhu. konal se v okolí 
autokempu vodník. závodníky uvítala starost-
ka města Stanislava chumanová.

2006
kompletní návrh na využití nemovitostí 

v prostoru bývalých kasáren u Sloupu předlo-
žil zastupitelům na jejich posledním zasedání 

architekt jaroslav daně. jedná se o 4 možné 
varianty využití. která varianta zvítězí, rozhod-
nou již noví zastupitelé.

2007
na desátém zasedání zastupitelstva byl  

12 hlasy zvolen v tajném hlasování nový sta-
rosta mgr. pavel dvořák podle návrhu ing. mar-
tanové. z rozdaných 17 hlasovacích lístků bylo 
12 pro, 3 proti a 2 hlasy byly neplatné. 

2008
vimperští ukončují privatizaci městských 

domů a bytů. zatím se je podařilo prodat zhru-
ba za patnáct miliónů kč. 

2009
Radnice chce realizovat tzv. „chodníko-

vý zákon“ v praxi. Bude i nadále uklízet sníh 
z chodníků podle stanovených priorit: školy, 
zdravotnická zařízení, autobusové zastávky, 
nákupní centra a  místa největšího pohybu 
lidí a  další. průměrnou zimu stojí město ko-
lem třech miliónů kč a musí se uklízet celkem 
21 km chodníků.

2010
v  pátek 22. října byl slavnostně zavěšen 

opravený zvon maria hilf po čtyřměsíční opra-
vě. Byl odlit již v roce 1419, přežil války a bylo 
nutné ho již opravit. o to se postarala holand-
ská firma.

2011
malí fotbalisté Šumavanu vimperk si zahráli 

v Generali aréně na letné, a to přátelský zápas 
se stejně starými benjamínky ac Sparty. jejich 
utkání zhlédlo 12.300 diváků. jaká radost byla, 
když kluci z vimperka vyhráli 1:0. všichni si od-
nesli neskonalý zážitek na celý život.

2012
ve dnech 12. a  13. 10. se konaly volby do 

krajských zastupitelstev. z vimperka do kraj-
ského zastupitelstva byli zvoleni starosta měs-
ta ing. Bohumil petrášek (top 09 a Starostové) 
a pan mgr. pavel dvořák (jihočeši).

2013
veřejnosti bylo slavnostně předáno po 

dvou měsících revitalizace arboretum a letní 
kino. je zde zážitkový chodník, informační 
tabule se stanovišti a tabulkami o dřevinách. 
dále lavičky, herní prvky pro děti, altán a další 
četné nové doplňky arboreta. tím byla zachrá-
něna jedna z přírodních rarit vimperka.

2014
největší ruch se v  říjnu odehrával kolem 

povolebního jednání jednotlivých stran 
s místostarostkou ing. j. martanovou. ta jed-
nala o možné spolupráci a vzájemné podpoře 
napříč politickými stranami. diskutovalo se 
také o možném složení budoucí rady města. 
ze všech rozhovorů vyplynul nakonec závěr, 
že koalice stran, vytvořená kolem ing. j. mar-
tanové, a  to zastupitelé Snk-ed, odS, vpm    
a kdu-ČSl, se bude opírat zřejmě pouze o vět-
šinu jednoho hlasu.

2015
ztrátou kolem 770 tisíc kč skončila první se-

zóna areálu vodních sportů ve vimperku. Byla 
oficiálně otevřena letos od 1. 7. do 31. 8. 2015. 
celkem navštívilo areál 12.728 lidí. na vstupném 
vybraly městské služby 366.220 kč. celkové 
náklady na provoz v letošním roce činily 1,1 mi- 
liónu kč. průměrná návštěvnost byla během 
41 dnů 310 lidí denně. areál byl již zazimován.

2016
v sále měkS se konala veřejná debata k pro-

jektu biatlonového areálu na vodníku.
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Vimperk před	70	lety

období krátce po konci druhé světové války 
v Československu se neslo v odkazu Benešo-
vých dekretů, na jejichž základě došlo ke zná-
rodnění většiny průmyslových podniků, pojiš-
ťoven, bank, zavedení centrálního plánování, 
všeobecné pracovní povinnosti a patří mezi 
ně dekrety spojené především s  konfiskací 
majetku etnických němců a maďarů, zrádců 
a  kolaborantů a  ztrátou československého 
státního občanství němců a maďarů. dekre-
ty a košický vládní program odstranily z po-
litické scény nejvážnějšího konkurenta stran 
národní fronty, předválečnou Republikánskou 
stranu zemědělského a malorolnického lidu – 
tzv. agrární stranu, která pravidelně vyhrávala 
volby, a umožnily vysídlení německého obyva-
telstva. v březnu roku 1946 začal odsun něm-
ců a byl skončen dne 14. prosince 1946. tak 
bylo z vimperka vysídleno v 21 transportech  
3.012 němců a od základu se proměnila ná-
rodnostní skladba vimperského okresu, který 
byl zřízen v roce 1949. od 1. února 1949 sídlil 
v  bývalém hotelu central a  jeho předsedou 
byl jaroslav Čuba, bývalý zaměstnanec vim-
perského pivovaru, „člověk objektivní a agilní, 
starý člen KSČ“. podle soupisu všech osob ně-
mecké národnosti, které i po odsunu zůstaly 
na území republiky, jich bylo ve vimperku cel-
kem 264. Byli většinou ze smíšených manžel-
ství či Rakušané, antifašisté perzekuovaní za 
okupace a specialisté zaměstnaní ve sklárnách 
a v tiskárně.

poválečný vývoj byl zakončen „vítězstvím 
dělnické třídy“ v  únoru 1948 a  nastolením 
diktatury proletariátu. pro pohraniční město 
vimperk to přineslo mnohé změny. po ko-
munistickém převratu, kdy odcházelo nebo 
se pokusilo opustit totalitní Československo 
mnoho českých a slovenských občanů, se si-
tuace na státních hranicích radikálně změnila. 
Série připravovaných zabezpečovacích a bez-
pečnostních opatření na hranicích vyvrcholila 
zřízením nového hraničního pásma, které bylo 
po několika odkladech vyhlášeno výnosem 
ministerstva vnitra 1. dubna 1950 a které se 
dotýkalo i okresů vimperk a prachatice.

v roce 1949 vznikla krajská a okresní velitel-
ství národní bezpečnosti, od roku 1949 stále 
častěji označovaná jako veřejná bezpečnost 
(vB), pod jejichž správu patřila mimo jiné po-
řádková, dopravní a kriminální služba. zároveň 
vznikla krajská velitelství Státní bezpečnosti 
a  v  jednotlivých okresech vznikaly oddíly, 
respektive velitelství oddílů StB. v roce 1949 
bylo rozhodnuto o založení druhého oddílu 
StB v regionu, který byl zřízen ve vimperku. 
prvním poúnorovým velitelem prachatické 
StB byl František lec, následovali josef kubo-
vec a jaroslav krčmář. prvním velitelem StB ve 
vimperku byl václav zídek, po něm nastoupil 
František herynek. prachatická StB se v letech 
1948–1955 podílela na vyšetřování řady přípa-

dů týkajících se nedovolených přechodů státní 
hranice, převaděčství, kurýrů (agentů-chod-
ců). její příslušníci byli proslulí mimořádnou 
brutalitou.

ještě v  roce 1950 doznívaly ve vimperku 
ohlasy velkého monstrprocesu, který se ode-
hrál roku 1949. hned po komunistickém puči 
po únoru 1948 se jako jedni z prvních v šu-
mavském pohraničí zapojili do odporu proti 
komunistům příslušníci SnB a finanční stráže, 
sloužící na státní hranici. jednou z největších 
převaděčských skupin, která zároveň vytvořila 
na Šumavě kanál, jímž do Československa pře-
cházeli kurýři řízení aloisem Šedou, byla skupi-
na nazvaná podle jejího údajného vedoucího, 
římskokatolického kněze Wolfganga jilečka. 
Státní bezpečnost celý případ označovala jako 
„akce Bučina“. v květnu 1949 zatkla prachatic-
ká StB 24 lidí, z čehož bylo 9 příslušníků SnB. 
pěti osobám se podařilo uprchnout za hranice, 
na 19 z nich byla podána žaloba.

po prozrazení ilegální skupiny, kterou tvořili 
z velké části příslušníci SnB z vimperska, byl 
zinscenován velký proces pod hlavičkou Stát-
ního soudu v praze, který se konal 18. a 19. čer- 
vence v  sále lidového domu ve vimperku. 
proces probíhal ve dvoudenním přelíčení, kdy 
prokurátor navrhoval některým obviněným 
i tresty smrti. nakonec nad nimi soud vynesl 
následující rozsudky: poručík a velitel SnB ve 
vimperku josef Rajmon (v té době byl přelo-
žen do mladé Boleslavi) na doživotí, zdeněk 
vondrášek, úředník vimperské Spořitelny, by-
tem ve Čkyni, také na doživotí, Waltr Gottal, 
automechanik z  vimperka, na 20 let, marie 
osvaldová z Radešova u Sušice také na 20 let, 
josef Červenka, štábní strážmistr SnB z kun-
žvartu (dnešní Strážný), na 15 let, václav koj-
zar, důstojník západní armády z vimperka, na 
12 let, František nusko, příslušník SnB z kvildy, 
na 10 let, václav hrubín, příslušník SnB z vaco-
va, na 10 let, kyznar, hoteliér z Bučiny, na 10 let, 
páter Wolfgang jileček, administrátor na vim-
perské faře, na 5 let, jaroslav Smolík, praporčík 
SnB z knížecích plání, na 5 let a jaroslav petrák, 
praporčík SnB z vimperka, na 3 roky. někteří 
byli pro nedostatek důkazů propuštěni, jiní 
byli odsouzeni v nepřítomnosti.

málokdo tehdy tušil, že na území vimperska 
operuje stále skupina jaroslava kasky a jana 
maška, která vybudovala rozsáhlou a kvalitní 
zpravodajskou síť a získala mnoho zajímavých 
a důležitých informací a zpráv z oblasti hos-
podářství a vojenství. Člověkem, přes kterého 
v Československu směřoval hlavní zpravodaj-
ský kanál, byl zdravotník arnošt Članěk z vim-
perské nemocnice.

přesto, jak píše tehdejší kronikář města 
František kalma: „Rok 1950 začíná druhým ro-
kem pětiletky k  šťastnějšímu budovatelskému 
úsilí našeho lidu a státu. I zde nachází nový úkol 
v podnicích u pracujících náležitého ohlasu při 
kritickém zhodnocení práce I. roku pětiletky 
a stanovení úkolů závodů a pracovních skupin. 
Nastává zlepšování organisace práce a pláno-
vání, jakož i zavádění norem. Závodní (dílenské) 
rady mobilisují pro lepší splnění pracovních i od-
borářských úkolů v nastávajícím roce na základě 
získaných zkušeností z roku 1948 a pracující ujiš-
ťují, že převzaté úkoly splní. Také místní národní 

výbor ve Vimperku resp. jeho rada sestávající 
z  předsedy Silvestra Vlčka, bývalého soudního 
revidenta a  členů Aloise Štěpánka, úředníka 
Československých drah, Antonie Markové, ro-
zené Petrů, v  domácnosti, Karla Janouda, za-
městnance národní správy Steinbrener, Václava 
Mandelíka, stavebního správce Českosloven-
ských státních lesů, Josefa Viktory, železničního 
zaměstnance v. v., Jana Michala, učitele národní 
školy, Václava Jarolíma, mistra pekařského, Jo-
sefa Imramovského, správce Československých 
státních lesů a Aloise Šťastného, zedníka a ma-
lozemědělce, a  pléna: N. Martínek, úředník, 
B. Vávra, truhlářský dělník a malorolník, P. Ko-
ška, železniční dělník a malorolník, J. Jiroušek, 
truhlářský dělník, J. Voldřich, štábní strážmistr 
SNB, v. v., Fr. Špringl, tiskař, J. Pancíř, újezdní ta-
jemník (dělník), J. Vališ, sedlář, T. Šartner, strojník, 
V. Levý, garážmistr ČSAD, J. Koller, topič mlékár-
ny, J. Treml, železniční dělník a zemědělec, J. Ta-
lián, úředník, St. Kuneš, cukrář, V. Staněk, vedou-
cí prodejny n. p. Kovomat, JUDr. L. Špicl, notář,  
L. Wurmová, v domácnosti, K. Höring, traťmistr, 
V. Sova, stavební asistent, R. Blažková, v domác-
nosti, rozvinul svou činnost podle skutečných 
zásad lidově-demokratického zřízení a  potřeb 
města, v dobré shodě s ONV ve Vimperku.“

a také vznikala jednotná organizace mlá-
deže, příkladem šli pionýři: „17. února založe-
na byla na zdejších školách pionýrská skupina, 
kterou tvoří 5 oddílů. Celkem přihlásilo se do 
tohoto hnutí 94 žáků a žákyň. Skupina je první 
na okrese.“ pak přišli na řadu svazáci, kteří se 
však do organizace asi tolik nehrnuli, jak pro-
zrazuje dobový leták: „Mladý příteli! Na neděli 
5. března 1950 o 10. hodině dopoledne svolává-
me celoměstskou schůzi mládeže od 15 do 26 let 
do hotelu Vltava. Na této schůzi se zrekapituluje 
veškerá dosavadní činnost mládeže, bude usta-
vena nová skupina Československého svazu mlá-
deže ve Vimperku a všichni noví členové budou 
s organisací ČSM seznámeni. V celém okrese se 
dnes práce mládeže zlepšila; během dvou měsíců 
vstoupilo do ČSM 700 nových členů, bylo ustave-
no na okrese 26 nových skupin ČSM. Jen dosud 
ve Vimperku mladí lidé mlčí. A právě v neděli si 
máme říci, jak si představujeme činnost nové 
skupiny. Československý svaz mládeže Tě volá do 
svých řad! Být členem milionové organisace mlá-

Velitel StB Václav Zídek
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deže v naší republice je ctí každého mladého 
člověka a jen na nás a na Tobě záleží, jakou 
skupinu budeme ve Vimperku mít. Skupina 
se bude scházet jednou za měsíc nebo za  
14 dní na svých členských schůzích. Věříme, 
že si najdeš pokaždé chvilečku času, abys 
mezi nás přišel, vyrůstal s námi v kolektivu, 
učil se a radoval. Pojď s námi budovat mi-
lionový Československý svaz mládeže, pojď 
s  námi připravovat I. sjezd ČSM v  červnu 
1950. Těšíme se na Tvoji spolupráci a účast 
na nedělní besedě ve Vltavě.“

komunistická kulturní politika se hrdě 
přiznávala k tendenčnosti socialistického 
umění, které mělo nepokrytě svádět boj 
o „nového člověka“. Roli kultury v sovět-
ské společnosti jasně a závazně definoval 
sám Stalin: „Potřebujeme inženýry, kteří 
konstruují vysoké pece, a potřebujeme in-
ženýry, kteří sestrojují automobily, traktory. 
Avšak ne méně potřebujeme také inženýry, 
kteří dovedou konstruovat lidské duše; vy, 
kulturní pracovníci, vy jste inženýry, kteří 
konstruují lidské duše.“ a  tak se kulturní 
pracovníci – inženýři lidských duší snažili: 
„14. dubna vzpomenuto bylo v  podnicích 
a na školách ve Vimperku 20. výročí úmrtí 
sovětského básníka V. V. Majakovského, je-
hož díla jsou zde hojně čtena.“ ve stejném 
duchu proběhly i povinné oslavy 1. máje 
a 9. května: „Májové oslavy vyzněly v tomto roce 
mohutně. Ve velkém průvodu byly neseny četné 
transparenty s přiléhavými hesly a obrazy čel-
ných představitelů světového dělnického hnutí. 
Zpěv budovatelských a pokrokových písní rozlé-
hal se s hudbou po celém městě, zatímco okraje 
silnice byly posety mávajícími a jásajícími dětmi 

s fáborkami. Žactvo škol tvořilo v průvodu samo-
statnou skupinu vedenou pionýry. Napočteno 
bylo na 3.000 návštěvníků oslavy.“

ale nejen radostmi byl naplněn život ve 
městě: „Podle zjištění a stížností místních obča-
nů rozmnožují se v městě potkani do té míry, že 
bylo nutno přikročiti k radikálnímu a odbornému 

hubení tohoto nevítaného hosta. Obzvláště 
na městských jatkách a  v  řeznických pro-
vozovnách přikročeno bylo k  intensivnímu 
jejich hubení a majitelům domů prodáván 
jest hubící prostředek k hubení myší. Přivo-
laný krysař se ujal a provedl akci se zdarem, 
takže se zde potkani nevyskytují, alespoň 
zdánlivě.“ a také v roce 1950 vrcholila kam-
paň proti americkému brouku: „Ke konci 
května zúčastnilo se žactvo škol a  dospělí 
o nedělích dobrovolných brigád při hledání 
mandelinky bramborové v  katastru obce 
Vimperk, Korkusové Huti, Hrabic a Boubské 
s výsledkem skoro negativním, takže možno 
za to míti, že kalamita mandelinková je na 
ústupu.“

od padesátých let se zvyšoval počet vo-
jenských útvarů ve městě, který vyvrcholil 
výstavbou kasáren u Sloupu v roce 1953. 
a tak se častým námětem stávala i druž-
ba mezi civilisty a vojáky ve městě: „Velmi 
dobrý vzájemný styk mezi obyvatelstvem 
města a zdejší vojenskou posádkou přispí-
vá k provádění naléhavých prací a brigády 
vojenské uskutečnily v součinnosti s místním 
občanstvem mnohé plány v oboru kultury, 
sportu a  zařízení města. Vzájemně se na-
vštěvují v podnikaných zábavách, besedách 
a akademiích, v nichž často spolupůsobí za 
velké radosti mládeže, která by nejraději 

sdílela s vojíny život v kasárnách i mimo ně. Se-
znamovací večery s kolektivy zdejších podniků 
upevnily vojsko v přesvědčení, že lid náš jde s ar-
mádou a voják s poctivě pracujícím lidem. A pro-
to zde vítáme tuto upřímnou harmonii.“

Ladislav Čepička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukliďme
Vimperk a jeho osady 

10. října 2020 
Pokusme se všichni uklidit 
okolí svých domovů, okolí 
dětských hřišť a zahrádek. 

Pytle a rukavice zajištěny /k vyzvednutí na 
odboru kultury/

Nezapomeňte na pevnou obuv!

Renata Lešková
602 237 427

Fotografie z úklidu můžete zasílat na email 
vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz
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Představujeme Jiřího Sušilu
 hájná hora, o níž bude řeč v následujícím rozhovoru, je v povědomí vimperáků neodmys-

litelně spojena s koňmi. už několik generací vimperských milovníků těchto ušlechtilých zvířat 
míří právě tam, aby se přesvědčili, jestli je svět skutečně nejkrásnější z koňského hřbetu. v tradi-
ci hájnohorských „koňáků“ pokračuje i současný majitel objektu a provozovatel ekoagrofarmy 
hájná hora pan jiří Sušila. 

Když se řekne „farma“, představím si 
drůbež, skot a nějaké pole, na kterém se 
pěstují brambory a  zelenina. Vaše farma 
ale této mojí představě tak úplně neodpo-
vídá, je to tak? 

máte pravdu. u nás na farmě sice jsou k vi-
dění drůbež (slepice, kachny), králíci, anglonu-
bijské kozy, pes, kočky i krávy (chováme masné 
plemeno limousine, základní stádo máme do 
15 ks), obhospodařujeme asi 50 ha zeměděl-
ských pozemků, ale v  současnosti se zamě-
řujeme zejména na koně a jezdectví. na naší 
farmě jsme založili, vlastně obnovili, jezdecký 
klub hájná hora, který máme registrovaný 
pod Českou jezdeckou federací (ČjF). 

Takže je u vás možné jezdit na koních? 
ano. v  oddíle jsme parta lidí, kteří milují 

koně a snaží se to předat zejména mladší ge-
neraci, dětem, které mají zájem o koně a jez-
decký sport. v letošním roce získaly jezdeckou 
licenci ČjF celkem 4 dívky a již se účastní jez-
deckých závodů. na sportovní činnost mláde-
že jsme získali dotaci 10.000 kč od města vim-
perk, za což bych rád poděkoval. k tomu, aby 
se děti mohly připravovat i v zimním období, 
využíváme krytou jezdeckou halu. na rekon-
strukci střešní krytiny této haly se nám podaři-
lo získat dotaci 300.000 kč z celkových nákladů 
671.102 kč od jihočeského krajského úřadu, za 
což bych také ještě jednou rád poděkoval. 

říkal jste, že jezdecký klub na Hájné 
Hoře jste obnovili – znamená to tedy, že 
tam byl už někdy v minulosti? 

objekt na hájné hoře, ve kterém naši ro-
dinnou farmu provozujeme, byl postavený 
v roce 1962 Státními statky Šumava jako první 
lehká šumavská stavba pro dobytek. od roku 
1978 byl objekt využíván k chovu koní a sklá-
dal se ze stájí pro koně, stodoly, kryté jízdárny 
a obytné části. koně z tohoto statku (Santos, 
Golgota a tokyo) se dokonce účastnili velké 
pardubické! po sametové revoluci se Státní 

statky Šumava rozpadly. po rozpadu se ob-
jektu ujalo nejdříve jelko Šumava a poté sou-
kromá osoba, která objekt zakoupila. od této 
osoby jsem objekt na konci roku 2008 zakoupil 
s pomocí mé sestry a tatínka, který viděl, že mě 
zemědělství baví a naplňuje. v rámci možností 
jsem pak začal objekt k bydlení rekonstruovat 
svépomocí a za pomoci kamarádů. na rekon-
strukci stáje pro koně se mi podařilo sehnat 
dotaci, díky čemuž máme nyní 23 boxů pro 
koně. 

Co jste dělal předtím, než jste začal pů-
sobit na Hájné Hoře? 

ačkoliv jsem se ve vimperku nenarodil, dnes 
už se vimperákem cítím. do vimperka jsem se 
přistěhoval v roce 1992 z východoslovenských 
košic, kde jsem maturoval na střední škole 
hutnické. tomuto oboru jsem se ale nikdy 
nevěnoval. Bavila mě zvířata, ale tatínkovi se 
bohužel tato moje záliba příliš nezamlouvala, 
tak jsem musel nastoupit na vysokou školu – 
hutnický obor. nakonec jsem tento problém 
vyřešil po svém – odstěhoval jsem se. nejpr-
ve jsem si našel práci u koní v plemenářském 
podniku v netolicích. v roce 1996 jsem nastou-
pil k jízdní policii do prahy a pak na konci roku 
1997 jsem přešel na obvodní oddělení policie 
ČR do vimperka.

tady jsem začal chodit ke koním na hájnou 
horu – do objektu, který jsem později koupil. 
u  policie jsem skončil začátkem roku 2009 
a začal jsem naplno podnikat v zemědělství. 

Kdo všechno se na chodu Vaší farmy po-
dílí? Lze mluvit o rodinné farmě? 

u rodinných farem je to o rodinné tradici. 
vlastně hájnohorskou rodinnou farmu jsem 
založil jako první z rodu. tak snad to pár stovek 
let bude pokračovat. na farmě je nás šest, já 
a moje manželka plus čtyři děti, samé holky – 
17, 15, 11, a  0,8 roku –, které také přikládají 
ruku k dílu. dále nám s chodem farmy pomá-
há naše anička, která pracuje s koňmi, a náš 

michal, který pomáhá s pracemi kolem farmy. 
o farmáře, pokračovatele rodu, se ještě můžu 
pokusit, ale při mé smůle to bude zase holka 
(smích), tak snad si nějaká z holek šikovného 
farmáře najde. 

Slyšela jsem, že máte nějaký pozemek 
i v Pravětínském údolí, je to pravda?

v poslední době se nám podařilo koupit po-
zemek na začátku pravětínského údolí, který 
byl ale léta neobdělávaný. museli jsme provést 
vykácení a zjistili jsme, že část pozemku je pod-
máčená. v podmáčené části jsme vybudovali 
tůň, na kterou jsme získali dotaci z operačního 
programu Životní prostředí. podél pozemku 
vede cesta z vimperka na alej smíření. podél 
této cesty jsme upravili mez, do které jsme za-
sázeli 33 ovocných stromů – starých odrůd. na 
výsadbu stromů se nám opět podařilo sehnat 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
zapojili jsme se do projektu zasaď strom pro 
naše děti. na výsadbě se podíleli zahradnic-
tví arbrocom, zahradník pan vališ a občané 
z vimperka a okolí, čímž bych chtěl ještě jed-
nou všem zúčastněným poděkovat. a hlásím, 
že všech 33 stromů úspěšně roste! 

jaké plány máte do budoucna?
Rádi bychom naši rodinnou farmu ještě 

rozšířili. chtěli bychom navýšit počet krav 
i  koní, ale v  dnešní době je bohužel složité 
sehnat zemědělské pozemky, a to jak do ná-
jmu, tak ke koupi. tak kdyby měl někdo zájem 
podpořit místního farmáře pronájmem nebo 
odprodejem pozemku k zemědělské činnosti, 
budeme hrozně rádi. manželka by chtěla vy-
rábět domácí mléčné výrobky. S pásovým ba-
grem bychom chtěli provádět výkopové práce 
nejenom u nás, ale taky pro ostatní zájemce 
v okolí. na části pozemku v pravětínském údolí 
bychom chtěli vybudovat odpočinkovou zónu 
s herními prvky pro děti, což se nám zatím ne-
povedlo (neprošli jsme participativním rozpo-
čtem). tak to bude muset ještě chvilku vydržet, 
než na to vyděláme, nebo se nám podaří na 
to sehnat nějakou dotaci. u nás na farmě by-
chom chtěli uspořádat jezdecké závody uve-
dené v kalendáři ČjF, a tím podpořit propaga-
ci vimperka jako města sportu. chceme také 
udělat něco na způsob dnu otevřených dveří 
ve spolupráci s asociací soukromého země-
dělství, které jsme členy. doufáme, že se nám 
naše plány podaří. ale nebojte se k nám zajít 
jen tak podívat, jste u nás vždy vítáni. 

děkuji za rozhovor. 
Adéla Jiříková 

22  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  roZhoVor • říjen/2020

Mission	Vimperk
mission vimperk patří mezi spolky, které se velkou měrou podílejí na kulturním dění ve vimper-

ku a okolí. když začali kluci před deseti lety pořádat první koncerty v hotelu zlatá hvězda, nejspíš 
netušili, že o pár let později bude jejich majáles jednou z nejnavštěvovanějších akcí v regionu. 
o jejich zápalu svědčí nejen počet návštěvníků majálesu, ale také fakt, že po zrušení letošního 
ročníku neusnuli na vavřínech, ale vymysleli si nový projekt – parkboudu. ta se v průběhu léta 
stala oblíbeným místem setkávání v městském parku. klukům ze spolku mission se tedy opět 
podařilo dokázat, že když se spojí dobrý nápad s nadšením pro věc, je možné téměř všechno. 
jaké byly jejich začátky i jak vznikl nápad s parkboudou, se dozvíte v rozhovoru s jedním ze členů 
spolku, Šimonem Blaschkem.   

Vimperská veřejnost má váš spolek spo-
jený zejména s  Vimperským Majálesem, 
díky letošnímu létu také s  Parkboudou. 
jaké byly ale vaše začátky?

celé to začalo před více než 10 lety ještě 
na gymplu. v hotelu zlatá hvězda jsme zača-
li pořádat koncerty pod názvem Rockpárty. 
nejdříve to byly lokální kapely, zhruba po roce 
jsme si troufli i na první velké jméno, kterým 
byla vypsaná Fixa. tehdy jsme ale fungovali 
vlastně celkem punkově, neměli jsme na to 
žádný spolek nebo firmu. co se vybralo, to 
se zaplatilo kapelám a zvukaři. a  takhle po-
řád dokola. po pár letech jsme hledali novou 
výzvu – uspořádat venkovní akci. a právě tak 
vznikl majáles a s ním i náš spolek. pořádat akci 
takového rozsahu už totiž bez náležité právní 
formy nebylo možné.

jak vůbec vznikl název vašeho spolku?
ačkoliv by to mohlo vypadat, že jsme se ná-

zvem snažili naznačit snahu o rozvoj vimper-
ka, takovou hloubku to v sobě bohužel nene-
se. jde o spojení křestních jmen zakládajících 
členů – michala, Šimona a ondry. až nedávno 
se do party přidal můj mladší brácha Štěpán, 
tomu jste tedy z názvu spolku přidělili volné S.

nutno říct, jak z popisu názvu vyplývá, 
že za spolkem stojíte pouze čtyři. Dají se 
takto velké akce zvládat v tak malém po-
čtu lidí?

občas je to poměrně divoká jízda, zatím se 
nám to ale vždy podařilo ukočírovat, ačkoliv 
naše přítelkyně z nás občas nejsou nadšené. 
mají ale svatou trpělivost, za což jim děkuje-
me! výhodou je, že za ty roky máme poměrně 
jasně stanovené úkoly a nemusíme spolu kon-
zultovat každý detail, jen zásadní věci. na ak-
cích se náš tým pak rozrůstá na desítky lidí – od 
stage manažera přes bedňáky, uklízeče až po 
ty, co mají na starost koordinaci jednotlivých 
částí programu. jak už jsem zmínil, aktuálně je 
novou tváří spolku také můj brácha, který se 
doposud staral jen o grafiku, nyní mu ale ur-
čitě naložíme i něco málo organizační zátěže. 
zároveň jsme otevření i případným dalším zá-
jemcům, nenabízíme sice odpovídající platové 
ohodnocení, ale spoustu zážitků a  možnost 
podílet se na zajímavých projektech.

Kromě hudby se zaměřujete také na 
pořádání cestovatelských přednášek, Pe-
chaKucha nights, nejrůznějších debat… 
je nějaká oblast kultury, kam jste ještě ne-
pronikli a chtěli byste?

asi se nedá říct, že bychom měli jednu kon-
krétní oblast, všeobecně nás baví dělat ve vim-
perku akce, které nikdo před námi ještě nedě-
lal. teď v  létě jsme ve spolupráci s martinou 
krinedlovou a hm catering například udělali 
v parku historicky první nedělní brunch alias 
pozdní snídani, což se setkalo s velkou ode-

zvou a chceme v tom určitě pokračovat i na-
dále. zároveň nám dává smysl spojovat síly 
s různými spolky a živnostníky a připravovat 
společně různé akce. díky takové spolupráci 
mohou vzniknout zajímavé projekty, které 
budou přínosné nejen pro nás, ale i pro město. 

jak jste se letos „poprali“ se zrušením 
Vimperského Majálesu? Můžeme se na ne-
uskutečněný program těšit příští rok?

když v březnu přišla poměrně striktní ome-
zení, vůbec nás nenapadlo, že by se mohla do-
tknout i majálesu. jak ale postupoval čas, bylo 
nám jasné, že majáles nebude možné uspořá-
dat ani v nějaké menší verzi. Byla to pro nás po-
měrně rána, protože je to takové naše kulturní 
dítě, ale situace byla taková, jaká byla, nedalo 
se nic dělat. obratem jsme hlavní kapelu, kte-
rou letos měli být mig 21, domluvili na příští 
rok. v jednání jsou i další interpreti, primárně 
ale stojíme před rozhodnutím, jak další ročník 
pojmout. nikdo bohužel netušíme, jaká bude 
na jaře situace ohledně koronaviru, pracujeme 
tedy hned s několika scénáři. 

Můžeš nějaký ze scénářů prozradit už 
teď? je možné, že se oblíbený Majáles do 
budoucna úplně promění v jinou akci? 

v tuto chvíli se jako nejreálnější jeví varianta, 
že majáles připravíme v trochu komornějším 
duchu. naše představy se upínají ke stropu 
1.000 návštěvníků, což je limit, který věříme, že 
by v květnu mohl být reálný, zároveň nám při-
padá průchozí i s ohledem na očekávaný vý-
padek partnerů. definitivně rozhodnutí zatím 
ale nejsme, závazné slovo by mělo padnout 
během podzimu. jinak jsme s  konceptem 
včetně doprovodného programu v týdnu před 
majálesem spokojení a žádné radikální změny 
neplánujeme.

Vznik Parkoudy je podle vašich slov vá-
zaný právě na zrušený Majáles. jak vás to 
napadlo a jak bylo náročné všechno zrea-
lizovat?

S  příchodem první vlny koronakrize jsme 
s  bráchou přišli o  příjem, proto jsme šli na 
brigádu do lesa. a právě při házení větví ten 
nápad vznikl. vždy odpoledne po práci jsme 
pak na internetu hledali, co všechno si musíme 
zařídit, aby vše bylo správně a legální. potom 
už se rozběhl kolotoč podávání žádostí a tele-
fonování. tím, že jsme měli na všechno prak-
ticky jen dva měsíce, to bylo velmi hektické, 
ale naštěstí se vše zvládlo!

Parkbouda se setkala vesměs s pozitiv-
ními ohlasy, jaký dojem máte vy? 

Samozřejmě víme o spoustě chybách a vě-
cech, co jsme chtěli udělat jinak, ale s ohledem 
na to, že celý projekt vznikal během několika 
málo týdnů, jsme s výsledkem spokojení. Bě-
hem 9 týdnů provozu jsme připravili ve spolu-
práci s měkS vimperk a dalšími spolky 25 akcí – 
od koncertů přes pechakucha night, divadla 
pro děti, besedy se spisovateli, cestovatelské 
přednášky až po nedělní brunch. nestal se ani 
žádný velký průšvih, proto si troufáme tvrdit, 
že se léto v parku povedlo.

jak zaznělo nejen na zářijové zaví-
račce, Vimperáci už se těší na příští léto 
v Parkboudě. Ačkoliv v dnešní době není 
nic jisté, máte na příští rok s Parkboudou 
plány? 

abychom byli upřímní, celkem nás zaskoči-
lo, že se poměrně brzy začalo počítat s tím, že 
parkbouda bude každoroční projekt, původně 
jsme ji totiž plánovali vybudovat jen na letošní 
léto. naší prioritou pro příští rok je uspořádat 
opět majáles, ačkoliv je v současné chvíli tro-
chu věštění z křišťálové koule, v jaké podobě 
se budou moct konat hromadné akce. zároveň 
nechceme hodit přes palubu ani parkboudu, 
v  jaké podobě se ale uskuteční a  jestli opět 
v  městském parku, na to zatím odpovědět 
nedokážeme.

nenapadlo vás někdy rozšířit své půso-
bení i do jiných měst či vesnic nejen v okolí?

my už částečně mimo vimperk fungujeme – 
já například pracuju jako hlavní produkční 
v pražském Rock café nebo dělám fotbalový 
turnaj Čkyně cup v nedaleké Čkyni, jako spo-
lek se také podílíme na některých akcích na 
prvorepublikové plovárně ve volyni a v plánu 
jsou i další projekty v okolí. právě ve vimperku 
se ale cítíme doma a maximum energie smě-
řujeme sem. v hlavách už nosíme pár nápadů, 
které bychom rádi brzy postavili na nohy, za 
nás tedy určitě můžeme slíbit, že ve vimperku 
bude veselo!

děkuji za rozhovor. Michala Květoňová
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Vimperský pohár
v neděli 6. 9. 2020 uspořádala naše kynolo-

gická organizace závod pod názvem „vimper-
ský pohár“. Své reprezentanty vyslaly i ostatní 
kluby např. prachatice, netolice, Strakonice, 
a tím připravily pro naše členy zdravou kon-
kurenci s chutí zabojovat.

všichni, kdo se na něm podíleli, se snažili vy-
tvořit závodníkům příjemnou atmosféru, na-
příklad skvělým domácím pohoštěním, které 
místy připomínalo spíše soutěž o nejchutnější 
zákusek či chlebíček s perfektní obsluhou kat-
ky jiráňové. chod závodů svědomitě zabezpe-
čovala jejich vedoucí mária pilná. nepřeberné 
množství cen, výběr terénu na stopy a mnoho 
dalšího zajistila hlavní výcvikářka magda vold-
řichová. závodilo se ve dvou kategoriích, a to 
zzo, která je sestavena pro psy bez obran za-
měřující se především na poslušnost, doplně-
ná cviky přes překážky. k vidění byly vyrovna-
né výkony, zvláště pak na stupních vítězů. zde 
vyhrála jaroslava lukešová s border kolií Fly 
(kk vimperk), druhé místo obsadil jiří novák 
s chodským psem erynií (kk prachatice), třetí 

se umístila hanka Sieberová s německým ov-
čákem teddem (kk vimperk). v kategorii zvv1 
předvedli psovodi svůj um jak na stopách, tak 
při obranách nebo poslušnosti. Bravurním 
výkonem na stopách fenka Čaky vystopovala 
96 bodů ze 100, ale ani to nestačilo na vítěz-
ství. nejvíce se vedlo vojtěchu molnárovi, kte-
rý skončil na prvním místě s boxerkou elis (kk 
Strakonice), druhá a třetí příčka patřila magdě 
voldřichové s německými ovčáky Čaky a Yuki 
(kk vimperk). na čtvrtém místě i přes zdaři-

lou obranu s 90 body se umístila julie partyka 
s jersey (kk vimperk).

nejen krásné počasí a vstřícnost rozhodčí 
paní ley Šverákové, ochotné poradit a podpo-
řit své kolegy, dodalo závodu příjemný pocit 
z pohodové pozdně letní neděle.

nezbývá mi než poděkovat všem za účast, 
organizaci, sponzorské dary.

Jaroslava Lukešová 
předsedkyně Kynologického klubu Vimperk

Vimperáci si opět pomáhají
vimperáci si pomáhají je heslo, které se 

v  našem městě objevuje v  posledních mě-
sících velice často. kdo však sleduje činnost 
Šumavy na nohou, ví, že vimperáci si pomá-
hali už dávno před vypuknutím pandemie. 
na akcích Šumavy na nohou přispěli dětem 
i dospělým se zdravotním postižením dosud 
již téměř osmi set tisíci korunami. a  jak se 
22. srpna na letňáku ukázalo, ochotu pomáhat 
těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, 
nevzal vimperákům ani covid-19. do kasičky 
u vstupu i dalších kasiček rozmístěných po are-
álu se pro matyáška podařilo vybrat krásných 

21.953 kč. děkujeme každému, kdo přispěl!
tříletý matyášek z  vimperka trpí dětskou 

mozkovou obrnou. postiženy má všechny čty-
ři končetiny, což značně omezuje jeho schop-
nost pohybu. proto je potřeba intenzivně 
cvičit pod kvalifikovaným dohledem. a právě 
na rehabilitační pobyt v neurorehabilitační kli-
nice axon budou peníze z veřejné sbírky, kte-
rou pro matyáška vyhlásila Šumava na nohou, 
použity. matyášek pobyt v  této klinice, jejíž 
součástí je moderní centrum robotické reha-
bilitace, již absolvoval se zjevnými pokroky. 

pokud jste nestihli do sbírky přispět na akci 

vimperáci si pomáhají, nevěšte hlavu. pomoci 
můžete posláním libovolné částky na sbírkový 
účet 123-0458250247/0100, případně přispět 
do kasičky v  květince anička na tzv. malém 
náměstí. Sbírka potrvá až do konce října. pů-
vodně jsme měli v plánu uspořádat ještě ve 
spolupráci s  měkS filmové představení pro 
děti a výtěžek přidat do sbírky, ale raději jsme 
ho vzhledem k aktuální stále se zhoršující epi-
demiologické situaci přehodnotili. Schováme 
si ho na dobu, kdy bude scházení se na hro-
madných akcích opět bezpečné.

děkujeme všem, kteří pomáhají spolu 
s námi, a přejeme ve zdraví prožitý podzim.

Adéla Jiříková, Šumava na nohou, z. s.

Kaplička na Brantlově Dvoře:  
zvon a dokončení její opravy

1. září byl pro kapličku na Brantlově dvoře 
a pro náš spolek vimpersko významný den.

ve zvonařství votruba v myslkovicích se pro 
kapličku odléval zvon. někteří z nás byli u od-
lévání zvonu spolu se členy jiných spolků, kteří 
opravu kapličky podporují, přítomni. když se 
zvon odlil, s velkou netrpělivostí jsme čekali 
na zprávu od mistra zvonaře, pana votruby, 
zda se povedl. dostali jsme ji 2. září v době, 

kdy právě pro-
bíhalo opékání 
špekáčků a ma-
lování na asfalt 
na hřišti nad 
pekárnou. tam 
jsme se s  vámi 
mohli o  tuto 
radostnou no-
vinu podělit. 

den předtím 
jsme se spolu 
s  odborník y 
byli podívat na 

kapličku na Brantlově dvoře. kaplička 
byla na začátku září téměř hotová. Sešli 
jsme se u ní, abychom vybrali barvu fa-
sády a interiéru. vybrali jsme tu, která 
se nejvíce podobá původní barvě. 

kaplička je v době vydání říjnových 
vimperských novin již opravena. po-
dařilo se nám to především díky vám 
všem, kteří jste na její opravu přispěli 
nebo jste se na její rekonstrukci prací 
nebo darem podíleli. proto s velkým 
potěšením oznamujeme, že

v neděli 11. 10. 2020 ve 14:00 pro-
běhne žehnání zvonu a  kapličky.  
Zcela opravená kaplička bude slav-
nostně otevřena a  předána městu 
Vimperk.

těšíme se na vás u nové kapličky na 
Brantlově dvoře.

Vaše Vimpersko
Fotky Martina Bělíková  

a Petruška Litvanová.
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BLAHOPřejeMe
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v září 2020

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

Helena Váchová, matrikářka

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

milan Čejka
ludmila kopřivová
jaroslav holý
anna hronová
František polata
Růžena pilná
václav matějka
jaroslav kolafa
antonie koubová
jana Sichingerová
josef pilný
František dubský
jaromír hudec
zdeněk pešek
marie kovářová
František Rod
václav květoň
Gonda heindlová
václav hubáček
irena váchová
mária Szajková
václav Škopek
jaroslav piech
Růžena michálková

akCe MoStP ViMPerk – 
upozornění 

hYdRoteRapie WaldkiRchen se do konce 
roku 2020 z důvodu onemocnění koronavirem 
konat nebude.

kdo má zaplaceno, může si vyzvednout pe-
níze v komunitním centru každou první středu 
v měsíci od 9 do 11 hodin.

výBoR děkuje za pochopenÍ.

Poděkování
prostřednictvím vimperských novin děkuji členům Sdh výškovice za rychlou a vstřícnou po-

moc při likvidaci hnízda sršní v přístavku domu ve výškovicích, kde se pohybovalo malé dítě. 
Marie Řezanková, Výškovice

Radost ze života
je to letos opravdu zvláštní rok, kdy proží-

váme situace pro nás dosud nepoznané. téma 
koronavirus nás provází každodenně a téměř 
všude. Často v nás může vzbuzovat pocit nejis-
toty, který vede k obavám a strachu. co bude, 
jak se situace bude vyvíjet, jak to všechno do-
padne? nevíme, a jak se říká, budoucnost je 
vždy nejistá. každá doba a každá generace má 
své nejistoty a těžkosti. přesto ale je třeba ne-
ztrácet naději a optimismus. možná je to velká 
příležitost se zamyslet nad životem a hodnota-
mi, které mu dávají smysl. kdosi řekl, že z koro-
navirové krize vyjdeme jako lidstvo buď lepší, 
nebo horší. záleží ale na každém z nás. každý 
sám za sebe musí svůj život přijmout jako dar 
a  velkou příležitost. nikdo z  nás si nevybral 
dobu, místo a okolnosti svého života. nikdo 
jsme si ho nezvolili a  nevybrali dobrovolně. 
na svém narození nemáme žádnou zásluhu. 
je ale důležité, abychom svůj život přijali jako 
dar, který můžeme a máme rozvíjet k dobré-
mu. nemáme žít jen pro sebe. to, co nám bylo 
svěřeno, naše schopnosti, intelekt, práce a vše 
ostatní, co naplňuje náš život, má sloužit také 
našim bližním. v evangeliu u sv. matouše /mt, 
25,14–30/ o  tom vypráví ježíš krásné podo-
benství o  svěřených hřivnách /jistý finanční 
obnos/. jeden bohatý člověk se chystal na 
dalekou cestu a svým služebníkům svěřil svůj 
majetek. jednomu dal pět hřiven, druhému 
dvě a  třetímu jednu, každému podle jeho 
schopností, a odcestoval. když se po čase vrá-
til, zavolal si služebníky k sobě a dal se s nimi 
do účtování. první přistoupil a řekl: „pane, pět 

hřiven si mi svěřil a ji-
ných pět jsem vydě-
lal.“ pán služebníka 
pochválil. druhý na 
tom byl podobně. 
ten třetí vrátil svě-
řenou hřivnu bez 
zisku. zakopal ji do 
země a  nezužitko-
val. ten byl přísně 
pokárán a potrestán. 
každému z nás byly 
svěřeny určité hřiv-
ny. Svatý pavel píše 
v  listě Římanům, že 
jednou každý z  nás 
bude stát před Bo-
hem a  skládat účty ze svého života. tehdy 
se nebude počítat, jaký máme titul před a za 
jménem, jaká je výše našeho bankovního 
konta, v jak velkém domě jsme bydleli a jakou 
značkou auta jezdili. počítat se bude hodnota 
dobra a lásky, kterou jsme rozdali druhým, věr-
nost spravedlnosti a pravdě, i když to nepřiná-
šelo právě osobní prospěch, schopnost oběti 
a služby. Život je opravdu svěřený dar a je třeba 
ho správně zužitkovat. vnější okolnosti nemusí 
být vždy ideální a právě příjemné, což si mů-
žeme více uvědomit i v této době. někdy jen 
těžko chápeme, proč to je právě tak a ne jinak, 
ale vždy se máme snažit vykonat dobro, které 
můžeme vykonat a zhodnotit svěřené hřivny. 
všem nám přeji radost ze života a krásný pod-
zim. 

P. Jaromír Stehlík, farář

Poděkování
chtěla bych touto cestou moc poděkovat dobrým lidem z vimperka, p. peterovi Revákovi 

a jeho přítelkyni, za pomoc při mém úrazu na kole cestou z kašperských hor. děkuji za 
veškerou pomoc, moc si toho vážím.  M. Vávrová

Poděkování
tímto děkuji všem vimperským občanům, ale i ostatním lidem v ČR a SR, kteří zakoupením 

mé knihy trošku o troškovi, ale nejen o něm podpořili nejen mě, ale i českou kulturu. doufám, 
že jim kniha přinesla v této těžké době alespoň trochu radosti...

Josef „Fitti“ Jiroušek (autor)

Slunečnice
v rámci týdne sociálních služeb České re-

publiky uživatelé a zaměstnanci Spolku Slu-
nečnice srdečně zvou širokou veřejnost na den 
otevřených dveří, který se uskuteční dne 6. 10. 
2020 od 9:00 do 15:00 hodin na adrese 1. máje 
74 ve vimperku, v tomto čase vám nabídneme 
prohlídku našich prostor.

S našimi uživateli a zaměstnanci si můžete 

tento den vyzkoušet, a to od 10:00 do 14:00 
hodin, různé pracovní činnosti a něco zajíma-
vého si společně s námi vytvořit. 

tvorbu sociálně terapeutických a  chráně-
ných dílen si můžete také prohlédnout v na-
šem novém  obchůdku Spolku Slunečnice 
v ulici pivovarská 63 (naproti pizzerii marco), 
který je otevřen od 8:30 do 17:00 hodin. 

těšíme se na vaši návštěvu

Radka Furišová

Oznámení
od 1. 10. 2020 se  rozšiřuje ordinační 
doba psychiatrické ambulance  
mudr. aleny kukačkové   
v prostorách Bh nemocnice vimperk.
ordinační doba: 
po: 10–18; út: 7–15
st: klinický den – Bh nemocnice vimperk
čt: 7–15; pá: 7–13
tel. 388 400 159
email: kukackova@nemocnicevimperk.cz
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INFORMAČNÍ CENTRUM VIMPERK
nám. Svobody 42, 385 17 vimperk

OTeVíRACí DOBA

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 instalová-
ny informační schránky s  razítky u  jednotli- 
vých skřítků. po nasbírání sedmi razítek  
a  předložení 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

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
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Den vzniku samostatného československa
28. října 1918, v době vyhlášení samostatného Československa, se ……….nacházel v Ženevě, kam 25. října odjel na setkání představitelů domá-

cího a zahraničního odboje. na jednání bylo dohodnuto, že stane v čele nové československé vlády. 14. listopadu 1918 byl proto zvolen prvním 
ministerským předsedou ČSR. jeho ústy byl rod habsbursko-lotrinský zbaven všech práv na český trůn a stát vyhlášen za svobodnou demokratickou 
republiku. na tomto shromáždění byl také zvolen prezidentem nového státu t. G. masaryk.

27  



tel. 388 402 264  růZné • říjen/2020

 • 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.
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Veřejné 
bruslení
So  10. 10. 14:15–15:45
ne  11. 10. 14:15–15:45
So  17. 10. 14:15–15:45
ne  18. 10. 14:15–15:45
So  24. 10. 14:30–16:00
ne  25. 10. 14:15–15:45
St 28. 10. 13:30–15:00
Čt 29. 10. 13:30–15:00
pá  30. 10. 13:30–15:00
So  31. 10. 14:45–15:45
 pozn. pouze 60 minut

Změna v programu vyhrazena. 
Tento program zahrnuje pouze vybrané 
akce. Aktuální a kompletní rozpis (včet-
ně zápasů, tréninků atd.) najdete na 
oficiálních stránkách zimního stadionu: 
www.sport-vimperk.cz/zimnistadion

Prodej slepiček
 Červený Hrádek  prodává slepičky  typu  

Tetra hnědá,  Dominant všechny bavy,  
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu 
Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, 169–229 Kč/ks.                                                                                                    

Prodej: 30. 10. 2020                                                                        
Vimperk – u  Penny – 15.25  hod.   

Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270,  
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Upozornění:  v souvislosti s modernizací prodejny lidl upozorňujeme na její uzavření do soboty 
31. října 2020. 

Upozornění pro zemědělce
v termínu od 1. září do 30. listopadu 2020 proběhne u zemědělských subjektů v obci 

integrované terénní šetření v zemědělství. případné detailnější informace o integrovaném 
šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.
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Malíř – lakýrník
•  malířské práce

•  lakýrnické práce

•  zateplování budov

•  úprava bytových jader (umakartových)

•  nátěry fasád

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

KOnCeRT 
PřeSUnUT 
nA 2. 10. 2021
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POJISTÍME VÁS  
VE VŠECH SMĚRECH 

NOVÁ POBOČKA ČPP
VIMPERK
PIVOVARSKÁ 109

www.cpp.cz
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