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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

 tel.: 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz 13VOLNÝ ČAS

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
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Ekonomika  
města

RozhovoR  
s maRtinEm
sichingEREm  
z šumavy litERy 4

19
Bytová 
politika

3

Taxík Maxík – karanténa
v případě, že se dostanete do karantény 
a nemáte možnost využít blízkých osob 
pro nákup, je možné domluvit se s řidi-
čem taxíku maxíku, který vám nákup 
zajistí v pracovních dnech 7:00–15:30, na 
tel. 773 754 801. 

Pořádání adventních akcí
Žádáme občany města, aby v souvis-
losti s konáním adventních akcí pečlivě 
sledovali především sociální sítě města, 
mobilní Rozhlas či webové stránky.  v 
jakém režimu a rozsahu budou vánoční 
trhy, rozsvícení vánočního stromu a dal-
ší adventní akce uspořádány, budeme 
průběžně sdělovat především na výše 
zmíněných kontaktech.
Děkujeme za pochopení. 

Výsledky voleb do  
Zastupitelstva Jihočeského 
kraje a Senátu
ano 2011 – 12 (mandátů)
oDs – 12
Česká pirátská strana – 9
top 09 a kDu-Čsl – spol. pro JČ – 7
ČssD – 6
starostové a nezávislí – 5
Jihočeši 2011 – 4
senátorem byl zvolen muDr. tomáš Fiala

Zastupitelstvo města 
se uskuteční 7. 12. 2020

Nejbližší uzávěrka VN
listopadové  číslo: 20. 11.

 

Vimperk

1990–2020
30 let Vimpersk ých noVin

Město Vimperk

vimperk.cz

mestovimperk
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Důvěra, jediná věc, která dokáže změnit vše 
Jak se zdá, téma virové pandemie nás bude 

doprovázet do konce letošního roku a i v le-
tech budoucích. Jedno si troufám říci, že ko-
ronavir zde bude žít s námi a my se musíme 
naučit žít s  ním, ať se nám to líbí, nebo ne. 
největší nadějí na omezení jeho šíření bude 
zřejmě nalezení vakcíny a  plošné očkování, 
ale to se zatím neprovádí. každý den slyšíme 
ze sdělovacích prostředků, jaký rekord padl 
v  počtu nakažených v  naší zemi, kolik osob 
je v  nemocnici a  kolik osob s  touto nemocí 
zemřelo. nejsou to dobré zprávy a v blížícím 
se dušičkovém čase na náladě moc nepřidají. 
nejvíce mě trápí a  vyvolává pocit beznadě-
je to, že ztrácím důvěru v  řízení naší země. 
Již v minulém čísle vimperských novin jsem 
psala o tom, že by bylo dobré, aby odborníci 
stanovovali opatření a politici jim naslouchali 
a respektovali je. abychom nebyli uvrženi ze 
dne na den do opatření, která velmi výrazně 
zasáhnou do ekonomiky a  prosperity firem. 
Bohužel mám pocit, že tomu tak stále není. 
lidé na vrcholných pozicích jsou odpovědní 
za řízení naší země a řízení společnosti a o to 
více mě zaráží, že členové naší vlády mluví roz-
dílně. Jeden mluví o tom, že do konce týdne 
se nebudou přijímat žádná nová opatření, dru-
hý řekne, že o tom budou v týdnu diskutovat 
a uvidí. výsledek je však takový, že hned dru-
hý den po těchto prohlášeních vyhlásí nová 

opatření. nejde o to, zda máme nosit roušky 
venku či v autě, pokud jsou vedle nás cizí lidé, 
jde o to, jak lidé odpovědní za řízení naší země, 
odpovědní za naši budoucnost a budoucnost 
příštích generací mezi sebou komunikují a co 
dělají. na to, že počty nakažených narůstají, že 
situace v nemocnicích se zhoršuje z důvodu 
počtu hospitalizovaných a počtu nakaženého 
personálu, bych očekávala, že bude nastaven 
krizový plán. plán, podle kterého si budou 
moci obyčejní lidé alespoň trochu uspořádat 
své záležitosti, obstarat své povinnosti a po-
starat se o své blízké. pokud se má něco změnit 
u nás všech, je nutné mít důvěru v to, co je nám 
sdělováno, co máme dělat a co můžeme oče-
kávat. s patřičným zdůvodněním, proč to tak 
má být. Důvěra je věc, která je společná lidem, 
rodinám, organizacím, společnosti, bez níž se 
neobejdeme, vládu tím nevyjímaje. 

vážení spoluobčané, přeji vám všem, abyste 
neztratili důvěru v sama sebe, měli jste naději, 
že to zvládnete, a měli jste vedle sebe někoho, 
na koho se můžete obrátit v případě potřeby. 
vedení města a  lidé z úřadu jsou připraveni 
podat pomocnou rukou všem, kteří o to po-
žádají. plně jsme si vědomi odpovědnosti za 
vás, občany města. opatrujte se. 

Jaroslava Martanová
starostka

I když je ve městě hezky, vyrazme se nadýchat svěžího vzduchu do přírody.
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graf k článku Jak se daří městu z pohledu ekonomiky na str. 4

osada arnoštka – více na str. 10 opravená kruchta v kostele sv. Bartoloměje – více na str. 6

graf k článku Bytová politika na str. 3

mš klostermannova – více na str. 9Revitalizace urnového háje – více na str. 3
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Bytová politika města
město hospodaří celkem se 1.031 byty. 

převážná část bytů je v panelových domech, 
menší část je v činžovních domech a zděných 
bytovkách. město tyto byty spravovalo v mi-
nulosti nebo je po roce 1989 dostalo do své 
správy. přestože se může zdát, že počet bytů je 
poměrně vysoký, není v současné době v mož-
nostech města uspokojit všechny žadatele 
o byt, kterých je více než 160. ve městě je také 
mnoho bytů v soukromém vlastnictví a pod-
le informací, které máme k dispozici nebo se 
dozvídáme přímo od uchazečů o městský byt, 
jsou všechny obsazené, a to poměrně dlouho-
době. 

pro přidělování bytů jsou stanovena pravi-
dla, která schvaluje rada města. tato pravidla 
byla již několikrát aktualizována, naposledy 
v  listopadu 2019. pravidla jsou zveřejněna 
na webových stránkách města. Rozhodnutí 
o přidělení bytu náleží do kompetence rady 
města, která má k  dispozici doporučení by-
tové komise, jež je jejím poradním orgánem. 
kritéria pro přidělování bytů jsou uvedena 
v  pravidlech. Bytová komise zasedá podle 
potřeby v závislosti na počtu aktuálně zveřej-
něných bytů k pronájmu. Jednotliví žadatelé 
o konkrétní byt jsou zváni na zasedání bytové 
komise, která na základě informací uvedených 
v žádosti a osobně sdělených žadatelem do-
poručuje přidělení bytu konkrétnímu žadateli. 
Bytová komise města má celkem šest členů, 
každý člen má čtyři body a podle svého uváže-
ní rozděluje body mezi uchazeče o konkrétní 
byt. po sečtení bodů je byt doporučen tomu 
uchazeči, který získal od členů komise nejvíce 
bodů. Rozhodování to není vůbec jednodu-
ché, neboť každý z uchazečů má svůj osobitý 
příběh a velmi těžko se hodnotí, který z nich se 
nachází v tíživější situaci. komise také přihlíží 
k délce doby evidence v seznamu uchazečů 
o přidělení bytu.

před časem byla na internetových strán-
kách, zabývajících se děním ve vimperku, 
otevřena otázka podnájmu bytů, které jsou 
ve vlastnictví města, a kontroly jejich užívání.

město, jako jakýkoliv vlastník bytů, se musí 
řídit platným občanským zákoníkem. tento 
zákoník pak stanovuje mimo jiné i práva a po-
vinnosti jak nájemce, tak i pronajímatele a rov-
něž řeší i způsob provádění kontroly užívání 
pronajatého bytu ze strany pronajímatele. ve 
vimperku tuto kontrolu provádí městská sprá-
va domů s. r. o., kterou má město zřízenou za 
účelem správy bytového fondu. Důvodem 
kontroly může být krom jiného i  podezření 
z nelegálního podnájmu bytu, ale stále platí, 
že tato kontrola musí být předem v přiměřené 
době nájemci oznámena.

Jsou případy, kdy současný nájemce z dů-
vodu zaměstnání mimo vimperk či jiného 
vážného důvodu nějaký čas byt neužívá. v ta-
kovýchto případech je možné tento byt se sou-
hlasem majitele, tj. rady města, podnajmout. 
v současné době se jedná zpravidla o souhlas 
s podnájmem na jeden rok s možností dalšího 
prodloužení maximálně na dva roky. za letošní 
rok rada města souhlasila ve dvou případech 
s podnájem bytu. pokud jsou byty podnajímá-
ny nelegálně, tj. bez souhlasu majitele bytu, 
jedná se o závažné porušení nájemní smlouvy, 
které může vést k výpovědi z nájmu. oprávně-
nost podání výpovědi pak v mnohých přípa-
dech řeší až soud.

Bytový fond města je různě starý. nejstarší 
byty jsou ve zděných domech, mnohdy z prv-
ní republiky. nejnovější byty jsou z let 2004–
2006 v ulici pod pekárnou. na tyto byty město 
získalo dotaci od ministerstva pro místní roz-
voj v  rámci podpory „startovacích bytů“. ke 
konci letošního roku bude zahájena přestavba 
bývalého internátu lesnické školy na 31 bytů. 
součástí rekonstrukce je také výstavba výtahu 

a předpokládáme, že na podzim příštího roku 
budou mít tyto byty již své nájemce. 

se správou bytů souvisí také otázka jejich 
stavu a postupná rekonstrukce či moderniza-
ce. vše se odvíjí od finančních možností měst-
ské správy domů, s. r. o., potažmo města. měs-
to jako správný hospodář by mělo v bytech 
vybírat tržní nájemné, což je nájemné obvyklé 
v daném místě a čase. v porovnání s výší ná-
jmu v soukromých bytech ve vimperku, které 
se pohybuje kolem 80 kč/m2/měsíc, je výše ná-
jemného v městských bytech průměrně 38,52 
kč/m2/měsíc, což je zhruba 48 %. ministerstvo 
pro místní rozvoj sestavilo tabulku mode-
lovaných nájmů v bytech, v které je průměr 
nájemného pro naše město stanoven ve výši 
102 kč/m2/měsíc. v případě, že se město ne-
chová jako správný hospodář, může vzniknout 
městu škoda, za kterou odpovídají zastupitelé. 
z uvedeného grafu na str. 2 je patrné porov-
nání výše nájemného ve vimperku ve vztahu 
k průměrné mzdě a příjmu domácností. 

výše nájemného se v našem městě upravo-
vala naposledy před více jak deseti lety, vyjma 
inflační doložky. otázka úpravy výše nájemné-
ho v městských bytech je tedy nevyhnutelná, 
musí však za to být nabídnuta nájemníkům ur-
čitá kvalita bydlení odpovídající dnešní době. 
nelze také zapomenout na občany našeho 
města, kteří mají nízké příjmy. Úlohou města 
je také mimo jiné mít k dispozici tzv. „sociální 
byty“ pro rodiny s  nízkými příjmy nebo sa-
moživitele. 

v  současné době městská správa domů 
s. r. o. připravuje pro zastupitele města mate-
riál o současném stavu bytového fondu měs-
ta s návrhem na investice a opravy v příštích 
letech. součástí tohoto materiálu také budou 
zásady, podle kterých bude spravován bytový 
fond města a za jakých podmínek a za kolik 
budou městské byty pronajímány.

Jaroslava Martanová
starostka

Základní část první etapy revitalizace urnového háje je hotová
počátkem října byla dokončena část a první 

etapy revitalizace areálu urnového háje. sta-
vební práce souvisely s  provedením rekon-
strukce zpevněných ploch a nových rozvodů 
veřejného osvětlení.

zpevněné komunikace, jež byly zahrnuty 
do této části i. etapy revitalizace urnového 
háje, dnes mají nový povrch z  kamenných 
žulových odseků s orámováním z kamenných 
žulových kostek. architektonické řešení zde 
respektuje funkční požadavky, okolní terén 
a  již realizované plochy v  sousedním areálu 
hřbitova. Rozsah nových zpevněných ploch 
zhruba odpovídá plochám původním, pouze 
v jižní části před kostelem je zpevněná plocha 
rozšířena a upravena s ohledem na požadavky 
provozovatele. zásadní slovo při návrhu řeše-
ní zpevněných ploch v prostoru měly orgány 
státní památkové péče, neboť urnový háj je 
součástí městské památkové zóny.

v rámci zadávacího řízení byla úspěšná sta-
vební společnost vkB stavby s. r. o. a smluvní 
cena za provedení celé i. etapy revitalizace 
představuje náklady ve výši 4.269.000 kč. 
v  letošním roce provedená první část této 

etapy vyšla městský rozpočet na 2.503.565 kč 
a  zahrnovala provedení revitalizace ploch 
jižně od kostela a kaple směrem k hlavnímu 
jižnímu vstupu, dále pak k místu s kontejne-
ry, včetně kruhové plochy kolem sloupku pro 
odběr vody. 

v případě části B i. etapy půjde o revitalizaci 
zbývajících zpevněných ploch v areálu s přiro-

zenou návazností na již revitalizovanou část. 
součástí stavby bude i vybudování nové ka-
menné vyrovnávací zdi v západní části areálu, 
odstranění stávajících betonových schodišť 
a jejich náhrada schodišti kamennými a opra-
va i stávající kamenné zdi. k důstojné atmo-
sféře revitalizovaného urnového háje pak 
jistě přispěje instalace nízkého sloupkového 
osvětlení ploch v hlavní vstupní části areálu 
a nasvícení kostela sv. Bartoloměje. 

věříme, že nám ekonomické možnosti měs-
ta v roce 2021 umožní druhou část zahájené 
i. etapy revitalizace urnového háje realizovat. 

areál urnového háje se nachází na ploše cca 
3.515 m2. podaří-li se v příštím roce realizovat 
druhou část i. etapy, bude celkem revitalizová-
no cca 940 m2 zpevněných ploch. 

Revitalizace urnového háje je zcela nepo-
chybně potřebnou investicí, která odpovída-
jícím způsobem přispěje ke zvýšení úrovně 
a důstojnosti prostředí posledního odpočinku 
našich blízkých. 

Zdeněk Kuncl
místostarosta
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Město chce příští rok navázat na úspěšný provoz cyklobusů 
více než 3.000 lidí a k tomu 350 kol převezly 

během letošní sezóny cyklobusy na nově zří-
zené lince, která zajišťovala spojení mezi vim-
perkem a Borovými lady. linku cyklobusu zří-
dilo před začátkem letošních prázdnin město 

vimperk. protože byl projekt úspěšný, prodlu-
žovala se doba jeho trvání do konce září.

za celou dobu cyklobusy najezdily více 
než 12.000 kilometrů. tento ročník byl pilotní 
a  jeho příprava probíhala na poslední chvíli, 
takže výsledek byl pro všechny milým překva-
pením. speciální cyklobusy mezi vimperkem 
a Borovými lady pravidelně jezdily od začát-
ku července. sloužily jako forma alternativní 
dopravy pro turisty, kteří v  letních měsících 
šumavu navštěvují ve vysokém počtu. provoz 
cyklobusu byl finančně podpořen obcemi zdí-
kov, stachy, nové hutě, kvilda, Borová lada, 
modrava a také Českou unií sportu na zadově, 
za což jim patří velký dík. v příštím roce budou 
probíhat jednání s dalšími obcemi o prodlou-
žení tras a finanční spoluúčasti. 

projekt cyklobusů není jedinou letošní no-
vinkou, kterou město vimperk pro cyklisty 
a návštěvníky vimperka přichystalo. na konci 
září byl dokončen projekt „vimperk podporuje 

e-cyklisty“ financovaný z rozpočtu Jihočeské-
ho kraje. v rámci tohoto projektu byly nain-
stalovány dvě nabíjecí stanice a kolostavy pro 
elektrokola – na náměstí svobody u informač-
ního centra a u hotelu zlatá hvězda. na příš-
tí rok se připravuje nové značení cyklotrasy, 
která vede z vimperka na nové hutě a z vim-
perka na zadov. tyto trasy povedou mimo 
hlavní komunikace, a budou tak bezpečnější 
a  atraktivnější, zejména pro rodiny s  dětmi. 
na své si ale přijdou i návštěvníci a obyvate-
lé vimperka, kteří na kole nejezdí. v příštím 
roce je v plánu otevření zvonice na náměstí 
pro veřejnost. Dále připravujeme proznačení 
nové vyhlídkové turistické trasy okolo vimper-
ka. na papíře jsou i další atrakce pro návštěv-
níky i obyvatele vimperka, vše je ale otázkou 
rozpočtového určení daní v příštím roce. 

Lenka Pechoušková
Martina Křížová

odbor ŠK

Jak se daří městu z pohledu ekonomiky 
příjmy města jsou tvořeny z několika zdrojů, 

které jsou z daní právnických a fyzických osob, 
z daně z přidané hodnoty a daně z nemovitos-
tí. město dostává ze státu příspěvek na výkon 
státní správy a příspěvek na žáky základních 
a  mateřských škol. mezi další příjmy města 
náleží poplatky, které město vybírá, nájmy 
a finance z prodeje nemovitostí. 

podstatnou část všech těchto příjmů tvoří 
daně, které jsou přerozdělovány státem obcím 
a městům podle počtu obyvatel. 

za poslední roky, cca od roku 2016, eko-
nomika rostla a díky tomu také příjmy města 
stoupaly, neboť se jedná o přímou úměru. vy-
hlášením nouzového stavu na jaře letošního 
roku se však ekonomika téměř zastavila a úle-
vy vlády pro podnikatele a podniky se odrazi-
ly ve výběru daní. pomoc státu podnikatelům 
byla správná. ale o to větší bylo překvapení, 
když vláda poté, co si vzala 500miliardový úvěr 
na sanaci následků spojených s virovou pan-
demií, oznámila, že obce a města se musí také 
podílet na této pomoci. Důvodem toho je, že 
mají našetřené peníze, které leží na účtech, 
a  proto je asi nepotřebují. zvláštní zdůvod-
nění. 

odhady propadu daní a  krácení příjmů 
města byly podle informací uvedených na 
stránkách ministerstva financí v  rozmezí 8 
až 10 %. sdružení místních samospráv však 
předpovídalo podle vývoje ekonomiky pro-
pad až o 20 %. ale všechno byly pouhé úvahy 
a domněnky. skutečnost podle příjmů se lišila. 
z čeho lze skutečně vycházet, jsou reálná čísla 
výše daní, které město po měsících dostává od 
státu. na grafu na str. 2 je patrné, jakým způso-
bem se vyvíjel příjem daní za poslední tři roky 
v porovnání s rokem 2020. 

na červnovém zasedání zastupitelstva bylo 
přijato usnesení, které ukládalo vedení měs-
ta, finančnímu výboru a finančnímu odboru 
městského úřadu připravit na zářijové zase-
dání analýzu příjmů a navrhnout opatření pro 

snížení výdajů města. Již během prázdnin jsme 
hledali úspory v rámci rozpočtu tak, abychom 
byli schopni zabezpečit běžný chod města 
a proplácet realizované akce. z běžných výda-
jů byly v rámci schváleného rozpočtu města na 
rok 2020 navrženy úspory ve výši 7,55 mil. kč 
a z investičních akcí úspory ve výši 10,3 mil. kč. 

největší pokles příjmů byl za měsíc květen, 
o 35 % oproti květnu 2019. Červnovým uvol-
ňováním opatření se postupně začala rozbí-
hat ekonomika a  díky tomu se také propad 
daní zmenšoval. na základě návrhu poslanců 
a sdružení obcí bylo navrženo kompenzační 
opatření od státu pro obce a města formou 
jednorázového nenávratného příspěvku ve 
výši 1.250 kč na jednoho obyvatele. město ob-
drželo v srpnu částku 9.300.000 kč, která čás-
tečně sanovala propad příjmů za jarní měsíce. 

nyní jsme ve fázi, kdy začínáme připravo-
vat rozpočet na rok 2021. nebude to jedno-
duché, protože opět dochází ke zpomalování 
ekonomiky a nevíme, co můžeme očekávat. 
po zkušenostech, které mám za dobu mého 
působení ve vedení města, jsme se s takovou-
to situací nesetkali. víme, co musíme bezpod-
mínečně zabezpečit, a toto jsme vzali za zá-
klad takzvaného „krizového minimalistického 
rozpočtu“. není toho málo. Jedná se zejména 
o svoz odpadu, úklid, veřejné osvětlení, zimní 
a letní údržbu, chod úřadu a plnění závazků 
z  uzavřených smluv. vedoucí z  jednotlivých 
odborů dostali pokyny pro sestavování návrhu 
rozpočtu na příští rok, podle kterých by měli 
rozdělit jednotlivé výdaje na nezbytně nutné, 
výdaje, které mohou být v průběhu roku v pří-
padě nutnosti kráceny, a dále si uvedli zámě-
ry/projekty, které by chtěli realizovat v příštím 
roce se stanovením priorit. 

co víme jistě, že budou pokračovat již zahá-
jené investice či opravy, které byly započaty 
v tomto roce, např. rekonstrukce ulice 1. máje, 
přestavba bývalého internátu lesnické školy 
na byty, odkanalizování areálu u sloupů. Bu-

dou zahájeny nové investice, na které město 
dostalo již dotace, jedná se o revitalizaci síd-
liště míru – ulice luční a chodníky, přestavba 
druhého patra knihovny. 

nemůžeme také zapomínat na přípravu 
projektů, protože lze očekávat, že ke konci 
příštího roku budou schváleny a spuštěny do-
tační programy z  Evropské unie pro období 
2021–2027. Již dnes máme informace, do kte-
rých oblastí by měly být dotace směrovány. 
může se však stát, že v souvislosti s celkovým 
poklesem ekonomiky v Evropě i ve světě dojde 
ke změně některých programů se zaměřením 
na podporu nejvíce postižených odvětví. za-
tím však pracujeme s dílčími informacemi. 

Rozpočet na rok 2021 bude předložen ke 
schválení na prosincovém jednání zastupi-
telstva města. Dnes víme, že bude sestaven 
z principu předběžné opatrnosti jako minima-
listický z hlediska příjmů, které budou pokrý-
vat nezbytné výdaje. nelze očekávat, že město 
bude mít připraveny finance na různé dotace 
v plné výši jako v letech minulých. výjimkou 
bude oblast sociální podpory, kterou nelze 
krátit. součástí rozpočtu bude i zásobník pro-
jektů, které budou podle příjmů realizovány. 
Budou to především projekty, na které jsou 
uzavřeny smlouvy, anebo už byly tyto akce 
započaty. příkladem je pokračování  revitali-
zace urnového háje.

podle odborníků, kteří se věnují tomuto 
tématu, je zodpovědné mít sestaveny na roky 
2021 a 2022 rozpočty, v kterých budou pláno-
vány příjmy krácené o 15–20 % oproti skuteč-
nosti roku 2019. Dále je doporučeno zmrazit 
mandatorní výdaje a zhodnotit hospodářskou 
činnost města, zda odpovídá za poslední roky 
růstu minimálních mezd a  inflaci. město má 
hospodářskou činnost z pronájmů městského 
majetku, což jsou byty a nebytové prostory, 
dále pronájmu pozemků a výběru poplatků. 
i toto bude nutno analyzovat a případně upra-
vit. s tímto přístupem budeme náš rozpočet 
sestavovat včetně finančního výhledu na příš-
tích pět let. Jaroslava Martanová 

starostka
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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!

Jak to bude s adventními akcemi ve Vimperku?
vážení čtenáři vimperských novin, v  sou-

časné době není den, kdy bychom ze všech 
různých pohledů nediskutovali pořádání 
pravidelných vimperských kulturních akcí 
v době adventu. chtěli bychom vás ujistit, že 
děláme všechno proto, abychom mohli tyto 
akce v  souladu s  vládními nařízeními a  naší 
vlastní zodpovědností uspořádat. Jedná se 
především o vimperské peklo, plánované na 

3. 12., které pokud bude možné realizovat, 
nebude již ve sklepních prostorách radnice. 
nalezli jsme ve spolupráci s podnikateli vhod-
nější prostor, nicméně současná epidemická 
situace není jeho konání příliš nakloněna. 
proto prosím sledujte, kromě vimperských 
novin, také webové stránky města vimperk, 
mobilní Rozhlas, vysílání kabelové televize či 
facebookové profily město vimperk a kultura 

vimperk. tam především budeme informovat 
o tom, zda se konkrétní akce bude konat, ale 
také o dalších novinkách, které připravujeme. 
nejedná se pouze o vimperské peklo, ale také 
o  tradiční rozsvícení vánočního stromu, vá-
noční trhy a jiné adventní akce. 

věříme, že ve spolupráci s vámi se nám po-
daří prožít krásný a  klidný advent, přestože 
bude pravděpodobně trochu jiný. 

Renata Lešková
odbor ŠK

Křišťálová noc
tichá vzpomínka a zavěšení květin u příležitosti křišťálové noci 
se uskuteční v místech bývalé židovské synagogy bez účasti 
veřejnosti dne 9. 11. 2020.     

Veteráni
upozorňujeme občany města a spádových osad, že letošní 
vzpomínkový akt k příležitosti mezinárodního dne veteránů 
světových válek proběhne formou tiché vzpomínky bez do-
provodného programu. 

V Čelakovského ulici se jezdí po novém
koncem dubna byla zahájena plánovaná re-

konstrukce ulice Čelakovského a v průběhu říj-
na byla stavba dokončena. Rekonstrukce ulice, 
zejména když se jedná o slepou komunikaci, je 
vždy náročná záležitost. z tohoto pohledu byl 
klíčovým obdobím měsíc září. od 1. září došlo 
k úplné uzavírce ulice pro všechny obyvatele 
Čelakovského. předpokládalo se, že ulice bude 
takto uzavřena do konce měsíce, ale v úterý 
22. září proběhlo jednání o možnosti předčas-
ného užívání stavby. a to se podařilo. 

a jak stavba probíhala? v průběhu stavby se 
uskutečnila dvě setkání s místními obyvateli 
ulice. Bylo to důležité, protože jsme si vyjasnili 
další postupy prací a zároveň přislíbili udělat 
maximum pro možné zkrácení uzavírky ulice. 
to se také povedlo, neboť původně projekto-
vě plánovaná uzavírka této ulice byla v délce 
4 měsíců. po jednání zástupců města se sta-
vební firmou i  technickým dozorem stavby 
se podařilo etapizovat rekonstrukci ulice tak, 
aby úplná uzavírka byla zkrácena na mini-
mum, a to na období od 1. září do konce mě-
síce, tedy 30 dnů. Jsme velmi rádi, že omezení 
pro obyvatele ohledně zajíždění a parkování 
automobilů před domy se podařilo zkrátit na 
výsledných 22 dnů a ulice byla 22. září opět 
průjezdná. velké poděkování patří firmě a dal-
ším aktérům stavby a také všem obyvatelům 
žijícím v ulici. po dobu rekonstrukce se poda-
řilo nalézt v blízkosti Čelakovského ulice ná-
hradní místa pro parkování, aby byl usnadněn 
život všem, kteří denně využívají osobní auta. 

v této souvislosti se patří velmi poděkovat ve-
dení Jednoty vimperk, které poskytlo tři par-
kovací místa pro obyvatele z této ulice, kteří 
mají zdravotní komplikace.

před zahájením každé rekonstrukce ulice 
v našem městě je nutno řešit dostupnost ne-
movitostí a obyvatel pro záchranný integrova-
ný systém. tak tomu bylo i v případě této ulice. 
na společné schůzce se domluvil přístup do 
lokality a vymezily se náhradní trasy pro pří-
padný příjezd hasičů. i v průběhu rekonstrukce 
bylo se zástupci záchranného systému komu-
nikováno dopravní napojení. o to víc nás mrzí, 
že se v průběhu uzavírky objevily na sociálních 
sítích fotografie a  komentáře zpochybňující 
možný průjezd těchto složek s konstatováním, 
že o probíhající rekonstrukci hasiči apod. ani 
neví. vyvolávání strachu a paniky nikdy niko-
mu neprospělo. 

při opravě ulice byla zrekonstruována část 
páteřní komunikace v  délce 273 m, 150 m 
chodníků a  opravena část kanalizace a  vo-
dovodu. opravou ulice vzniklo 24 legálních 
parkovacích stání pro obyvatele z přilehlých 
bytových domů včetně vybudování nového 
chodníku, bylo vybudováno místo pro pře-
cházení, nové veřejné osvětlení a  přístřešek 
pro umístění nádob na odpad. nad rámec pů-
vodního plánu došlo k rekonstrukci části tep-
lovodu, který nebyl již v dobrém stavu. Bylo to 
logické rozhodnutí, protože by nebylo dobré 
v krátké době zasahovat do nových povrchů 
z  důvodu havárie teplovodu. šlo o  souběh 

dvou významných a pracných stavebních akcí 
nelehkých na koordinaci.

přes počáteční rozpaky a dohady, které tuto 
akci doprovázely, se podařilo ulici opravit a vě-
říme, že výsledek všem zpříjemní život v této 
lokalitě našeho města. ulice Čelakovského 
byla jedna z těch, jejichž technický stav byl na 
hraně životnosti a únosnosti. 

Jaroslava Martanová, starostka
Zdeněk Kuncl, místostarosta

UpoZoRNĚNÍ
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Policejní sloupek
17. 9. – 15. 10. 2020

aktuálně jsou nová krizová opatření vy-
daná ze strany vlády. opatřeními chce vláda 
zvrátit nepříznivý vývoj pandemie nemoci co-
vid-19, strážníci mp vimperk budou dohlížet 
na jejich dodržování.

strážníci mimo jiné řešili:
18. 9. zaměstnankyní obchodu penny bylo 

oznámeno, že v  obchodě došlo ke krádeži 
a pachatelku mají v obchodě. hlídka mp vim-
perk ověřila, zda se nejedná u osoby o recidi-
vu, a vzhledem k tomu, že žena nesouhlasila 
s tím, že něco odcizila, byla celá věc předána 
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

22. 9. telefonicky oznámeno pracovni-
cí z obchodu penny, že zde mají pachatelku 
krádeže. hlídka mp vimperk se na místě spo-
jila s oznamovatelkou, která uvedla, že viděla 
ženu, jak si zboží dává do kapes, a za poklad-
nou ji zastavila. hlídka mp vimperk ověřila, zda 
se nejedná o recidivu, a následně přestupek 
vyřešila pokutou příkazem na místě nezapla-
cenou.

23. 9. osobně na služebnu mp vimperk při-
nesla žena psa malého vzrůstu, kterého našla 
v ul. špidrova ve vimperku. na základě místní 

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

a osobní znalosti byla vyrozuměna majitelka 
psa a pes jí byl vydán. 

23. 9. při běžné hlídkové činnosti bylo hlíd-
kou mp vimperk zjištěno, že na kruhovém ob-
jezdu ve vimperku špatně odtéká kanalizační 
vpusť. provedeno vyrozumění sDh vimperk, 
který vpusť vyčistil.

29. 9. na základě oznámení od občana byla 
hlídkou mp vimperk provedena kontrola par-
koviště v  ul. mírová ve vimperku, kde by se 
údajně měl nacházet vrak vozidla. hlídka mp 
vimperk na místě nalezla jedno vozidlo tov. 
zn. Renault, které nemá platnou technickou 
kontrolu od 6/2020. vozidlo bude hlídkou mp 
vimperk monitorováno a od doby, kdy bude 
vykazovat známky vraku, bude oznámeno na 
odbor investic a údržby mÚ vimperk (správce 
komunikace).

29. 9. telefonicky oznámeno pracovnicí 
z obchodu penny, že zde mají pachatelku krá-
deže. hlídka mp vimperk na místě ověřila, zda 
se nejedná o recidivu, a následně přestupek 
vyřešila pokutou příkazem na místě zaplace-
nou.

30. 9. hlídkou mp vimperk nalezen vrak 
jízdního kola v městském parku za fontánou – 
 jízdní kolo modré barvy target, ve stavu vraku 
(poškozené nefunkční brzdy, chybějící sedač-
ka, chybějící zadní pneumatika, poškozený 
výplet kol). Dne 1. 10. 2020 kolo předáno na 
ztráty a nálezy při mÚ vimperk.

30. 9. telefonicky oznámeno, že u obchodu 
tesco ve vimperku jsou mladíci na skateboar-
dech, vytahávají věci z  popelnic a  likvidují 
je. na místo vyjela hlídka mp vimperk, kde 
ztotožnila tři mladíky. zjištěno, že si na místě 
vytáhli z  kontejneru odložené žehlicí prkno 
a přeskakovali ho na skateboardu. po tomto 
vše vrátili zpět.

9. 10. telefonicky oznámil muž, že v ul. za-
hradní ve vimperku nalezl injekční stříkačku. 
hlídka mp vimperk injekční stříkačku umístila 
do sběrného boxu.

11. 10. telefonicky oznámil muž, že před 
domem na náměstí ve vimperku nalezl dvě 
injekční stříkačky. na místo se dostavila hlíd-
ka mp vimperk a injekční stříkačky umístila do 
sběrného boxu.

13. 9. při běžné hlídkové činnosti si hlídka mp 
vimperk všimla dvou vyvrácených dopravních 
značek v ul. hřbitovní. na základě kamerového 
záznamu bude jednání pachatelů, kteří značky 
vyvrátili, oznámeno k příslušnému správnímu 
orgánu. 

Ukončení obnovy kruchty v kostele sv. Bartoloměje
v  předposledním říjnovém týdnu byla 

ukončena obnova dřevěné kruchty a omítek 
na kruchtě v kostele sv. Bartoloměje na urno-
vém háji. tato akce završila několik let trvající 
proces postupné obnovy celého kostela, který 
byl zahájen v roce 2016 realizací odvlhčova-
cích opatření, na něž navázala v dalším roce 
oprava fasády kostela a v  letech dalších pak 
restaurování nástěnných gotických maleb, 
restaurování vstupního kamenného portálu 
i odborná rekonstrukce kamenného sanktuá-
ře. od roku 2016 bylo na obnovu kostela sv. 
Bartoloměje vynaloženo městem vimperk 
celkem 1.365.086 kč. tato částka v  sobě zo-
hledňuje 476.000 kč získaných městem v  le-
tech 2016–2018 ve formě dotací z programu 
regenerace městských památkových zón 
a městských památkových rezervací minister-
stva kultury ČR.

v letošním roce provedená obnova kruchty 
za celkových 85.194 kč byla podpořena dotací 
Jihočeského kraje z programu kulturní dědic-

tví, opatření v. nemovité kulturní památky ve 
výši 40.000 kč. v oblasti obnovy nemovitých 
kulturních památek pro nás dotace zcela ne-
pochybně představují velmi významnou a ví-

tanou podporu a jejich poskytovatelům za to 
patří dík. 

 Alena Szabová 
odbor investic a údržby

Vimperáci uklízeli po Vimperácích
v  polovině měsíce října proběhl naplá-

novaný úklid města, o kterém jsme předem 
informovali ve všech informačních kanálech 
města vimperk. Dobrovolníkům se podařilo 
uklidit další velkou část pivovarských teras 
proti gymnáziu, veřejná prostranství v centru 
města či prořezat přístupovou cestu z  ulice 
snp na parkoviště mírová. 

Děkujeme panu zdeňku škopkovi a ostat-
ním zapojeným dobrovolníkům za pomoc 
a zaslání fotografií z úklidu.

víte, že černé skládky, poruchy a vady na 
městském navigačním infosystému, majetku 
města či komunikacích můžete nahlásit pro-
střednictvím mobilního Rozhlasu, aplikace 
zmapujto či Facebooku město vimperk? 

touto cestou bychom chtěli vyjádřit podě-
kování pracovníkům městských služeb vim-
perk, kteří se o pravidelný úklid našeho města 
starají. 

Renata Lešková
odbor ŠK
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Zprávy z Rady 

Rada města dne 21. 9. 2020
•	 schvaluje typy laviček a  jejich nákup pro 
obnovu mobiliáře města. 
•	 schvaluje typy odpadových nádob (koše) 
a jejich rozmístění ve třech zónách.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Úklid oko-
lo kontejnerů na odpad v osadě lipka“ mezi 
městskými lesy vimperk a městem vimperk.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „péče o psy 
umístěné do městského útulku vimperk“ mezi 
městskými lesy vimperk a městem vimperk.
•	 souhlasí se zadáním objednávky na vyzna-
čení přeložení cyklotrasy 1201 v úseku vim-
perk–zadov a  vyznačení nového propojení 
ve směru vimperk – nové hutě společnosti 
nadace Jihočeské cyklostezky.

Rada města dne 29. 9. 2020
•	 rozhodla využít předložené cenové nabíd-
ky společnosti ČEvak a. s. k poskytování služby 
„voDa pod kontrolou“ týkající se monitoringu 
a dálkového odečtu fakturačních měřidel pro 
objekty ve správě městské správy domů, a to 
program vpk stanDaRD a  stanDaRD p za 
nabídkovou cenu 204.055 kč bez Dph.
•	 na základě předložené zprávy o hodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku „projekt rege-
nerace veřejného prostranství na sídlišti míru 
ve vimperku – 2. a 3. etapa“ rozhodla vybrat 
dodavatele EuRovia cs, který podal nejvý-
hodnější nabídku.

Rada města dne 5. 10. 2020
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 

45.000 kč organizaci pREvEnt 99 na služby 
poskytované v našem regionu.

Rada města dne 12. 10. 2020
•	 dává souhlas základní škole vimperk, sme-
tanova 405 k  použití fondu investic ve výši 
60.766,20 kč na opravu střechy tělocvičen.
•	 bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní 
komise ze dne 30. 9. 2020 a rozhodla naložit 
s dotacemi v rámci jednorázové dotační výzvy 
z rozpočtu města takto: Radě rodičů při vsg 
vimperk, zastoupené mgr. J. t., přidělit dotaci  
ve výši 5.000 kč na částečnou úhradu nákladů 
spojenou s pořízením nového koncertního ob-
lečení pro pěvecký sbor canto; shš artego, za-
stoupenému mgr. m. k., přidělit dotaci ve výši  
17.400 kč na částečnou úhradu nákladů spo-
jenou s pořízením nového světelného vyba-
vení lighttoys; Dechovému orchestru zuš 
vimperk, zastoupenému mgr.  p.  v., přidělit 
dotaci ve výši 20.000 kč na částečnou úhra-
du nákladů spojenou s  pořízením nových 
dětských sak pro členy orchestru; zapsané-
mu spolku vimpersko, zastoupenému p.  l., 
přidělit dotaci ve výši 4.500 kč na částečnou 
úhradu nákladů spojenou s pořízením rekvizit  
a kostýmů pro stezku odvahy; spolku mission 
vimperk, z. s., zastoupenému š. B., přidělit do- 
taci ve výši 15.000 kč na částečnou úhradu 
nákladů spojenou s  pořízením zázemí – 
parkboudy; Divadelnímu spolku Bouček, 
zastoupenému F. s., přidělit dotaci ve výši  
4.500 kč na částečnou úhradu nákladů spoje-
nou s pořízením technického dovybavení; shš 
Berit, z. s., zastoupenému J. š., přidělit dotaci 

ve výši 17.400 kč na částečnou úhradu nákladů 
spojenou s obnovou kostýmů a vybavení pro 
období třicetileté války; muzejnímu spolku 
vimperského panství, zastoupenému phDr. l. 
Č., přidělit dotaci ve výši 5.000 kč na částečnou 
úhradu nákladů za teplo v nebytových prosto-
rách, které jsou využívány jako depozitář pro 
muzejní sbírky; stifterovu pošumavskému 
železničnímu spolku, zastoupenému v. š., 
přidělit dotaci ve výši 6.700 kč na částečnou 
úhradu nákladů spojenou s provozem spolko-
vého depozitáře; střední škole a základní škole 
vimperk, nerudova 267, zastoupené ing. p. Ž., 
přidělit dotaci ve výši 10.000 kč na hudební 
a divadelní tvoření (výroba kulis).
•	 souhlasí s návrhem kulturní komise ze dne 
30. 9. 2020 na změnu pravidel vyplácení dota-
ce na jednorázovou kulturní akci.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 kč 
Českému svazu včelařů z.  s., zo vimperk na 
částečnou úhradu nákladů spojených s náku-
pem včelstev a léčiv pro včelstva.
•	 rozhodla, na základě vyhodnocení poptáv-
kového řízení, uzavřít kupní smlouvu s Jaro-
slavem Brabcem – FiData na dodání 30 pc 
sestav pro obnovu techniky městského úřadu 
vimperk.
•	 rozhodla zahájit proces výběru dodavatele 
pro stavební zakázku „obnova kaple – Bořa-
novice“.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo, jejímž 
předmětem je zakázka na stavební práce 
„Rozšíření městské knihovny vimperk“ mezi 
městem vimperk a společností gsi invEst.
•	 schvaluje vnitřní směrnici „zásady a postu-
py při zadávání veřejných zakázek“ s platností 
od 12. 10. 2020 a  pověřuje starostku města 
a místostarostu města jejím podpisem.

Zprávy ze Zastupitelstva

Zastupitelstvo města dne 16. 9. 2020
•	 rozhodlo prodat do podílového spoluvlast-
nictví vlastníkům jednotek nádražní 274 vim-
perk pozemky za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase 
obvyklá ve výši 69.750 kč (150 kč/m2). pozemky 
jsou prodávány svJ jako zázemí k domu čp. 274 
v nádražní ulici. 

•	 rozhodlo prodat do podílového spoluvlast-
nictví vlastníkům jednotek bytů snp 466 ve 
vimperku, tj. podle rozdělení podílů na spo-
lečných částech domu, pozemek za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem jako 
cena v místě a čase obvyklá ve výši 48.750 kč 
(150 kč/m2). pozemek je prodáván vlastníkům 
bytů snp 466 ve vimperku, neboť je na něm 
tento dům postaven. 
•	 rozhodlo směnit pozemek – trvalý travní 
porost o  výměře 1.474 m2 z  majetku města 
vimperk za parcely trvalý travní porost o vý-
měře 1.326 m2 v k. ú. Boubská. směna pozemků 
bude provedena bez doplatku rozdílu kupních 
cen pozemků z  důvodu, že pozemky, které 
touto směnou získá město vimperk, budou 
využity pro umístění dopravní a  technické 
infrastruktury, bez níž není možné plánovat 
další rozvoj ploch určených Územním plánem 
vimperk pro bydlení so 132 v dané lokalitě ulic 
za vrchem a malá homolka.
•	 rozhodlo, že souhlasí s tím, aby město vim-
perk úplatně nabylo nemovitosti: pozemek 
parc. č. 112/2 – zastavěná plocha a  nádvoří 
o  výměře 249 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp./če. – objekt k bydlení; pozemek parc. 
č. 113 – zastavěná plocha a  nádvoří o  vý-
měře 849 m2, jehož součástí je stavba čp. 3 

vimperk i – objekt k bydlení; pozemek parc. 
č. 114 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
336 m2, jehož součástí je stavba čp. 4 vim- 
perk i  – objekt k  bydlení; pozemek parc. č.  
115/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný 
dvůr o výměře 369 m2; vše v ulici steinbrenero-
va,  za celkovou kupní cenu ve výši 2.450.000 kč, 
která odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. 
zastupitelstvo si však vyhrazuje rozhodnout 
o uzavření příslušných kupních smluv a jejich 
podmínkách samostatným usnesením.
•	 schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle 
předloženého návrhu: změny v příjmech roz-
počtu ve výši 9.300.000 kč; změny v objemu 
rozpočtu ve výši 60.438.911,39 kč; změny ve 
výdajích rozpočtu ve výši 600.000 kč.
•	 rozhodlo poskytnout dotaci národnímu 
památkovému ústavu na částečnou úhradu 
mzdových nákladů pro personální zajištění 
provozu muzea vimperska na státním zámku 
vimperk v roce 2020. Dotace ve výši 350.000 kč 
bude poskytnuta z rozpočtu města.
•	 volí Jiřího horáka přísedícím okres-
ního soudu v  prachaticích na volební  
období 2020–2024.
•	 volí mgr.  aloise Dolejše přísedícím 
okresního soudu v  prachaticích na volební  
období 2020–2024.

plné znění zápisů na
www.vimperk.cz
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Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

den otevřených dveří 6. listopadu
pokud situace bude příznivá, zveme 

všechny zájemce o  studium na gymnáziu 
(osmiletém, čtyřletém, sportovním nebo 
se zaměřením na informační technolo-
gie) a  jejich rodiče na den otevřených dve-
ří v  pátek  6. 11. od 13 do 16:30 hodin. 
v opačném případě budeme hledat jiný ter-
mín nebo bychom nabídli online den otevře-
ných dveří. sledujte naše webové stránky, po-
případě Facebook.

Jan Heřta

adaptační kurz primy
v úterý 13. 10. 2020 se třída 1. g zúčastnila 

adaptačního kurzu, který byl z důvodu covido-
vých opatření zkrácen na jeden den a konal se 
v prostorách naší školy a blízkém parčíku. Žáci 
se zapojili do her a úkolů, které byly zaměřeny 

na práci v týmu, sdílení nápadů i názorů a byly 
zakončeny společným zhodnocením. Během 
celého dne měl každý možnost se zapojit a při-
spět svým dílem ke zdárnému splnění úkolů. 
Žáci si pohybový, tvořivý a diskuzní program 

užili, lépe se poznali a také si uvědomili, co je 
důležité pro to, aby jejich třídní tým co nejlépe 
fungoval.

Helena Samcová

Zahájení adventu 
28. listopadu 2020
Vánoční a řemeslné trhy
13.00 - 17.00, ulice Johnova a MěKS Vimperk
Pestrá nabídka občerstvení, prodej řemeslných výrobků, 
tvořivé dílny, vystoupení dětí z DDM Vimperk,  
základních a mateřských škol, venkovní hudební vystoupení – 
Martin Kajaba, Staropražští Pardálové

Zvonkový průvod
17.00, ulice Johnova
řazení průvodu před budovou MěKS

Rozsvícení vánočního stromu
17.30 - 21.00, náměstí Svobody
Doprovodný program, živá vystoupení -  
Kamarádi z pískoviště, Andělská pošta, 
občerstvení
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první měsíce školního roku jsou za námi. 
naši nejmenší si zvykli na paní učitelky i nové 
kamarády, seznámili se s prostředím školy a sl-
zičky, které se tu a tam objevily, se už po jejich 
tvářičkách nekutálejí. pro starší děti není po-
byt ve školce ničím novým, a tak se po prázd-
ninách bez problémů vrátily mezi své vrstev-
níky. předškolákům začala povinná docházka. 
připravit se na školu, dodržovat pravidla, umět 
spolupracovat, to vše je pro úspěšný nástup do 
školy důležité.

pro děti jsme naplánovali různé aktivi-
ty, avšak vzhledem k  současné situaci nelze 
všechny uskutečnit. snažíme se jejich realiza-
ci přesunout na příznivější čas. ke konci září 
se podařilo dětem ze třídy u ježka zasadit na 
naší zahradě jabloň. tuto akci jsme plánovali 
už na jaro. nakonec se ukázalo, že podzimní 
výsadba je možná lepší. pan Bedlivý se svým 
kolegou z firmy paradise dětem vysvětlil, jak se 

stromek vysazuje, co je třeba k jeho zdárnému 
růstu a  také, že i  jabloň má své jméno – Ja-
mes grieve. poučili se nejen děti, ale i dospě-
lí. a i když téměř do samého začátku našeho 
společného snažení pršelo, nakonec jsme ani 
nezmokli a výsadba se podařila. Doufáme, že 
nám v  budoucnu uzrají krásná červená jab-
líčka. tímto jsme zakončili projekt šablony ii 
v mš klostermannova spolufinancovaný z EsF.

Dalším navazujícím projektem jsou šablony 
iii v mš klostermannova. škola získala téměř 
půl miliónu korun především na personální 
podporu, na spolupráci s rodiči dětí a veřej-
ností a též na osobnostně profesní rozvoj pe-
dagogů.

i když je provoz školy v souvislosti s řadou 
hygienických opatření mnohem náročnější, 
věříme, že vše společnými silami zvládneme 
ke vzájemné spokojenosti. Děkujeme dětem 
i „dospělákům“, že dodržují daná pravidla.

přejeme všem zdraví a hodně sil zvládnout 
toto nelehké období. 

Zdeňka Gálová

      Mateřská škola 
      Klostermannova

Základní škola
smetanova

soutěž Rozpočti si to! 
zná své letošní vítěze

proběhlo velké finále vii. ročníku soutěže 
Rozpočti si to! v kategorii 2. stupeň zš. v sou-
vislosti s  aktuální epidemickou situací byla 
akce realizována v on-line režimu. pořadate-
lem je společnost yourchance a  její projekt 
Finanční gramotnost do škol. hra prověřuje 
finanční gramotnost na českých školách a kaž-
doročně se jí účastní přes tisíc žáků základních 
a středních škol. 

celé finále v  éteru moderovala kateřina 
lichtenberková, expertka v  oblasti finanční 
gramotnosti a  rozvoje podnikavosti a  Jana 
merunková, ředitelka a spoluzakladatelka you-
rchance o. p. s. ta zasedla společně s lektorka-
mi projektu Finanční gramotnost do škol Evou 
zůnovou a monikou houškovou také do poro-
ty, která hodnotila připravená videa finálových 

týmů a následně rozhodovala o vítězích. Bě-
hem finále měly týmy za úkol představit po-
rotě a ostatním on-line účastníkům co nejza-
jímavějším způsobem svoji herní domácnost 
a sdělit jim tři nejdůležitější poznatky, které 
si ze soutěže odnáší. porota hodnotila obsah 
i formu prezentace každého týmu. všímala si 
také kreativity, kterou týmy do finálního videa 
dostaly. 

smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je 
rozvinout finanční gramotnost účastníků – 
žáků základních a středních škol, jejich rodičů 
a  učitelů, a  to zejména v  tématu domácího 
hospodaření. soutěž je postavena na hře, kte-
rá běží ve webové aplikaci. on-line hra je roz-
dělena na tři kola: první kolo je zaměřeno na 
profil herní rodiny (domácnosti) a její bydlení, 
dopravu a jídlo; druhé kolo pak na další výda-
je domácnosti (např. oblečení, média apod.); 

ve třetím kole se 
týmy zabý vají 
tématem vánoc, 
tvorbou finanč-
ních rezerv a  in-
vesticemi. hra je 
doplněna o krea-
tivní a  bonusové 
úkoly, které jsou 
dobrovolné, ale 
pomohou pro-
niknout hlouběji 
do problematiky 
peněžního toku 
herní rodiny a její 
konkrétní situa-
ce. ke kreativním 
úkolům patř í 
například me-
dailonek rodiny, 

finanční rezerva, rodinný recept, představení 
toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Bo-
nusové úkoly jsou rozdělené do šesti oblastí, 
které jsou zaměřené na různé nástroje, pomo-
cí nichž se můžete finančně vzdělávat – au- 
dio-video, kvízy, hry a aplikace a další. obsa-
hují různé formy získávání informací, rozvíjení 
schopností a  celkových kompetencí. cílem 
týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých 
herních mincí chechtáků. Úspěch ve hře záleží 
na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené 
strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, můžou 
ovlivnit rozpočet týmu i finální zisk chechtáků. 
kromě toho musí týmy myslet i na spokoje-
nost členů herní domácnosti. 

i přes covid-19 nepřízeň a on-line výuku od 
11. března do konce školního roku se soutě-
že ve školním roce 2019/2020 zúčastnilo 477 
týmů z celé České republiky, což je od přede-
šlého ročníku nárůst o 110 %. z 1. stupně zš to 
bylo 60 týmů, 2. stupeň zš měl hojnou účast 
259 týmů a ze středních škol, včetně gymnázií, 
to bylo 158 týmů. 

a jaké byly letos výsledky? 
stupně vítězů z kategorie 2. stupeň zš byly 

výsledkem velkého on-line finále, které pro-
běhlo 25. 9. 2020. kdo je obsadil? 

1. místo: tým originální ze zš vimperk, sme-
tanova; 2. místo: tým memesovi z gymnázia 
v písku; 3. místo: tým rodina soutěživých ze 
zš vimperk, smetanova

veškeré výsledky najdete na webových 
stránkách soutěže http://www.rozpoctisito.
cz/. všem finálovým týmům budou indivi- 
duálně předány certifikáty, diplomy a ceny. 

partnery soutěže jsou Česká mincov-
na, iQlanDia, EuRo nova & paRtnERs 
a  growJoB. všem partnerům děkujeme za 
podporu našich projektů, aktivit a  krásné 
ceny vítězům letošní soutěže Rozpočti si to! 
pro všechny tři kategorie. 

Renata Majvaldová
yourchance o. p. s.
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osada Arnoštka
milí čtenáři vimperských novin, rádi by-

chom vám na následujících řádcích představili 
naši malou osadu arnoštka nacházející se 6 km 
na jih od vimperka nad arnoštským potokem 
ve stínu Boubína. 

první písemná zmínka o  osadě pochází 
z  roku 1701. arnoštka v  minulosti prý měla 
kolem šedesáti obývaných domů. Dnes je 5 
domů trvale obydlených a žije zde 10 obyva-
tel, nejmladšímu bylo letos 18 let. Je zde 7 re- 
kreačních chaloupek. celá arnoštka je umís-
těna mezi krásnými loukami s  rozmanitou 
a chráněnou květenou a lesem od arnoštské-
ho potoka až po šeravu, která je kolem tisíce 
metrů nad mořem.  Je to odhadem asi 5 km 
a v lesním porostu ještě dnes naleznete zbytky 
starých domů a již zapomenutých hutí. osa-
dou prochází původní trasa zlaté solné stez-
ky, která ve své době zásobovala české země 
především solí, kořením a dalšími produkty.

Jednou ze zajímavostí jsou 3 památné stro-
my. Jedná se o dub u arnoštky, lípu na huti 
(v zaniklé osadě huť pod Boubínem) a jasan 

u  arnoštky – ten je 
hned vedle silnice 
vedoucí na strážný. 
původní starousedlík 
říká: „napadne-li sníh 
a  na jasanu jsou ještě 
listy, sníh roztaje. Jak-
mile ale sníh napadne 
a jasan je bez listí, zpra-
vidla již zůstane celou 
zimu.“ na arnoštském 
potoce se také prý rý-
žovalo zlato. určitě to 
mnozí zkoušeli, ale asi 
bez nálezu, přesto je tato lokalita uvedena 
jako středověké rýžoviště zlata.

většina obyvatel je zaměstnaných. nad 
potokem má usedlost steinbrenerova rodi-
na, která soukromě podniká v  zemědělství 
a obhospodařuje louky kolem usedlosti. Je to 
starý německý rod, který tady asi jako jeden 
z mála po válce zůstal a hospodařil. Dnes už 
opět na svých původních pozemcích.

starousedlíci se nepravidelně schází při růz-
ných příležitostech. příkladem může být vá-
noční punčování pod břízou či různá posezení 
v souvislosti s narozeninami atd. 

a co bychom chtěli zlepšit? autobusovou 
zastávku. ta je zde v hrozném stavu. otázkou 
je, zda je možné ji opravit či zcela odstranit.

obyvatelé Arnoštky
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Veronika Spiegelová 
& Naboso 

Adventní benefiční koncert 

Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Domácího 
hospicu sv. Jakuba v Prachaticích. V rámci koncertu 

proběhne charitativní prodej keňských výrobků. 

Účinkují: Denisa Ulmanová, Matouš Hron, Matěj Růžička, 
Honza Košina, Bára Švarcová, Milan Ernest, Šárka Vaňková a další. 

Předprodej vstupenek: www.kulturavimperk.cz nebo na tel. č. 388 413 800 (MěKS).

29.11.2020, 18:00
MěKS Vimperk Vstupné: 150 Kč
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Jedinečná nabídka správy np šumava – 
poznávat šumavskou přírodu je možné také on-line

správa np šumava přichází s novou mož-
ností výuky on-line. prostřednictvím svých 
středisek environmentální výchovy zdarma 
nabízí na svých webových stránkách www.
npsumava.cz širokou škálu materiálů, které je 
možné využít v rámci distanční výuky žáků ne-
jen prvních i druhých stupňů základních škol, 
ale také gymnázií a škol středních. 

„V rámci proticovidových opatření mu-
sela správa Np Šumava omezit fungování 
svých středisek environmentální výchovy. 
Nechceme však ochudit děti, učitele ani ro-
diče školáků o zajímavou a hravou formu 
učení o  jedinečnosti šumavské přírody,“ 
říká martina kučerová, vedoucí oddělení infor-
mačních středisek a středisek environmentální 
výchovy.

„Když tedy děti nemohou docházet 
k nám na výukové programy a my nemů-
žeme jezdit do škol, přicházíme s  řadou 
novinek na našem webu. Nabídka je velice 
široká a zahrnuje řadu studijních a součas-
ně hravých materiálů, které lze využívat 
jak při on-line výuce ve škole, tak pro sa-
mostatnou práci doma,“ dodává.

na webu správy np šumava je pro envi-
ronmentální výuku vytvořena speciální sekce, 
kde je ke stažení i vytištění například více než 
80 druhů „samoobslužných pracovních listů“ 
pro školy od mateřinek po základní. listy se 
zaměřují na jednotlivé druhy živočichů a rost-
lin, ale zajímavá je též sada listů místopisných. 
uživatelé tu naleznou také správná řešení. 

„Škálu samoobslužných pracovních lis-
tů neustále rozšiřujeme. aktuálně přidá-
me témata k biotopům Národního parku 
Šumava nebo k významu tlejícího dřeva. 

spousta dalších pracovních listů je v  pří-
pravě a postupně budou na našem webu 
přibývat,“ informuje lektor střediska envi-
ronmentální výchovy ve vimperku stanislav 
Čtvrtník a  doplňuje: „V  sekci poznáváme 
hrou najdete didaktické a  zároveň hravé 
plakáty, které také vychází jako příloha 
časopisu Šumava. Různorodá témata pla-
kátů doprovází například luštění tajenek 
a práce s obrázky. Nejen interaktivní for-
ma, ale také výjimečnost ilustrací a foto-
grafií pomáhá ke snadnému poznávání 
přírody.“ 

Environmentální výchova správy np šuma-
va toho však nabízí o dost více. zvídaví pozoro-
vatelé šumavy si mohou zkusit cestovat časem 
po otevření oddílu se srovnávacími fotografie-
mi vývoje lesa a všímat si přirozené obnovy 
horských smrčin. historické snímky z archivu 
správy np šumava v propojení se současnými 
fotografiemi pořízenými pracovníky národní-
ho parku nabízejí zajímavou podívanou a pře-
devším se můžete přesvědčit, že samovolná 
obnova lesů funguje a je fascinující. 

„Z  výsledků monitoringu vyplývá, že 
obnova lesů probíhá velice rychle. po 15 
letech od gradace kůrovce je hustota ob-
novy trojnásobná. odrůstající generace 
lesa je výškově rozrůzněná, což může kaž-
dý sám sledovat na těchto unikátních foto-
grafiích,“ dodává náměstek odboru ochrany 
přírody martin starý.

malé i  velké „vědátory“ jistě potěší slov-
níček pojmů z oboru přírodovědy a ochrany 
přírody. Je doplněný názornými ilustracemi či 
fotografiemi a  rychle pomůže pochopit od-
borné výrazy související nejen se šumavskou 

přírodou. Jsou zde k dispozici také sběratelské 
karty, návody na tvoření z přírodních mate- 
riálů i z papíru. 

pozornost si zaslouží zbrusu nový materiál 
vydávaný správou np šumava „pracovní sešit 
ke knize světem šumavské přírody“. pracovní 
sešit se přímo váže k jednotlivým kapitolám 
knihy a dokonce ji rozšiřuje o několik témat 
dalších. tento materiál, který má uplatnění 
nejen v  přírodovědných předmětech nebo 
v zeměpisu, vznikl díky projektové podpoře 
státního fondu životního prostředí ČR. zcela 
zdarma jej tak využívají ve výuce partnerské 
školy np šumava. „Jsme velice rádi, že může-
me zapojit pracovní sešit do výuky šestých 
a  sedmých ročníků v  naší škole. pomáhá 
nám rozšiřovat učební látku přírodopisu 
s důrazem na šumavskou přírodu,“ sděluje 
iva karasová, zástupkyně ředitelky základní 
školy t. g. masaryka vimperk.

v rámci on-line nabídky výukových mate-
riálů správa np šumava nezapomíná ani na 
podporu jazykového vzdělávání. „Kromě pra-
covních listů v němčině nabízíme podpo-
ru výuky německého a anglického jazyka 
formou hravých pracovních listů, ze kte-
rých se mohou žáci naučit nejen specifická 
slovíčka k různým tématům ze šumavské 
přírody. s přípravou materiálů nám pomá-
há praktikantka z Bavorského lesa, a tak se 
naučíte i něco málo z bavorského dialek-
tu,“ informuje martina kučerová. 

střediska environmentální výchovy nabí-
zí řadu dalších didaktických materiálů pro 
všechny věkové skupiny v tištěné formě. vy-
bírat můžete v  e-shopu np šumava. mate- 
riály pro podporu on-line výuky na stránkách 
www.npsumava.cz (sekce „navštivte šumavu“ 
– „Ekologická výchova“) budeme pravidelně 
doplňovat, a to několikrát za měsíc.

Jan Dvořák

Nová hra na sudslavickém okruhu

na druhé nejstarší naučné stezce v jižních 
Čechách, na sudslavickém okruhu, byla na 
konci září představena veřejnosti nová inter-
aktivní hra pro děti i dospělé s názvem „stez-
kou nestezkou za sudslavickým pokladem“. 

hra je založena na principu, kdy si ná-
vštěvníci odeberou či stáhnou z  webo-
vých stránek hrací plánek, putují po stezce, 
řeší připravené úkoly s  využitím informací 
z  tabulí a  získávají indicie pro vyluštění ta-

jenky, která je dovede ke schránce s  „po-
kladem“, což je odměna za splnění úkolů. 
tato hra je realizována v rámci projektu „oži-
vené stezky“, který je financován státním 
fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí ministerstva životního 
prostředí. projekt se realizuje na 8 místech ve 
vybraných zvláště chráněných územích Jiho-
českého kraje. nositelem projektu je krajská 
síť environmentálních center krasec. cílem 
tohoto projektu je zatraktivnit naučné stez-
ky a využít je k propojení jejich návštěvníků 
s  přírodou. Dostat nejen děti, ale i  dospělé 
a celé rodiny do přírody a ukázat jim zajímavá 
místa v jižních Čechách, která stojí za vidění. 
o  minulém víkendu proběhla tedy prv-
ní vycházka představující hru na sudsla-
vickém okruhu. skoro dvacet účastníků 
si tak poprvé tuto hru zahrálo, vyluštilo 
tajenku a  poté si vyzvedlo svůj „poklad“. 
hrací plány jsou ke stažení na webové stránce 
www.csopsumava.cz v  záložce „ke stažení“ 
a k odebrání na obou úvodních infotabulích 
na začátku naučné stezky v zásobníku letáků. 
v krátké době budou k dispozici i v informač-
ním centru ve vimperku.

Jakub Hromas
ZO ČSOP Šumava

12  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  tip na Výlet • listopad/2020

tam, kde lišky dávají dobrou noc
tak trochu inspirováni výletem z říjnového 

čísla vimperských novin se tentokrát vypra-
víme poznat malou část kaňonovitých údolí 
cikánského a Boubínského potoka, která ješ-
tě odolávají sezónním náporům návštěvníků 
šumavy a pošumaví. 

trasu dlouhou přibližně 15 kilometrů zahá-
jíme v šumavských hošticích, které generace 
občanů našeho města znají jako místo pravi-
delných zábav a plesů. Jinak je to již s poznává-
ním jejich nejbližšího okolí, ať pěšky, či na kole. 

po úzké silničce procházející kolem místní 
základní školy klesáme do hlubokého údolí 
cikánského potoka směrem na škarez. Jestli 
něco charakterizuje tuto část trasy, tak jsou to 
především pohledy na majestátní a pověstmi 
opředený Boubín. Jeden z nejkrásnějších se 
nám nabízí ve spojení s místní lidovou archi-
tekturou na začátku osady škarez. výklenková 
kaple sv. Jana nepomuckého si právem zaslu-
huje pozornost milovníků tohoto kraje. osa-
du znají také milovníci regionálních mléčných 
produktů. majitelé malé rodinné mlékárny 
zde svým přístupem a láskou k hospodaření 
a chovu dobytka dokazují, že pokud je práce 
koníčkem, na výsledku je vždy poznat. vy-
zkoušejte jejich domácí sýry, zákysy či tvaroh 
a uvidíte sami. 

v nohou máme zatím přibližně čtyři kilome-
try, proto si troufneme mírně odbočit z trasy 
do nedalekého chlístova. ten jihočeský ne-
daleko Drslavic, které mimochodem také stojí 
za návštěvu, se může pyšnit jedním z nejmo-
hutnějších a nejstarších stromů jižních Čech. 
tzv. husova lípa nacházející se na návsi byla 
vysazena pravděpodobně již v roce 1260, její 
stáří se tedy odhaduje na úctyhodných 760 let. 
kdyby tak mohla vyprávět o událostech utvá-
řejících dějiny českého národa a vzpomenout 
třeba na slavná data 4. 8. 1306, 11. 7. 1346, 6. 7. 
1415 či 8. 11. 1620...

ale vraťme se od rozjímání zpět k  turisti-
ce. počasí kolem Boubína je nevyzpytatelné, 
a proto zdoláme další kilometry kolem cikán-
ského potoka svižným tempem. po žluté tu-
ristické trase procházející cikánským údolím 
a cikánským lesem přicházíme do včelné pod 
Boubínem. místní lidová architektura, blízkost 
již zmiňovaného Boubína či unikátní muzeum 
žehliček rodiny nuskových přitahují po celý 
rok nemalé množství návštěvníků ze všech 
koutů naší republiky.

cestu zpět do šumavských hoštic již ne-
chám na vás, my opustili značenou turistickou 
trasu a vydali se kolem matulkova a trytlova 
mlýna po zpevněných cestách zpět do hoštic.

Renata Lešková 
odbor ŠK

Foto Jan Plánek
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KUltURNÍ pořadY 
 » čtvrtek 5. 11. 2020, 9:00, městská knihovna

KNÍžKohRÁtKY
Dopoledne pro rodiče a jejich nejmenší.

 » pátek 13. 11. 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)
 

 » pondělí 16. 11. 2020, 17:00, kavárna ve skále

ŠUMaVa litERa –  
slaVNostNÍ ZahÁJENÍ fEstiValU
Radan Běhoun grafické studio harpuna – prezentace nových 
webových stránek šumava litERa
Ďäblovi včelaři – „stopy / slova / šum…“ 
speciální audiovizuální představení tělesa rezonanční lidové 
hudby pro šumavu literu.

 » středa 18. 11. 2020, 19:00, kavárna ve skále

ŠUMaVa litERa –  
RUMUNŠtÍ sloVÁci Na ŠUMaVĚ
Radek ocelák, spisovatel a badatel, nám přiblíží život, dějiny  
a příchod rumunských slováků na šumavu.

 » pátek 20. 11. 2020, 16:00, městská knihovna

ŠUMaVa litERa –  
žiVot Na RoKlaNsKé hÁJENcE 
REnDEz-vous s Erikou zemanovou, autorkou knihy můj 
domov v sudetech. 

 » pátek 20. 11. 2020, 18:00, zlatá hvězda

ŠUMaVa litERa – talKshow 
ladislaVa ČEpiČKY s iVo KaREŠEM
talkshow s hlavním hostem festivalu, panem ivo karešem, 
ředitelem Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích a redaktorem webových stránek kohoutÍ kŘÍŽ.

 » pátek 20. 11. 2020, 19:00, kavárna ve skále

ŠUMaVa litERa – cEstY K ŠUMaVĚ
ondřej Fibich – autorské čtení z rukopisu z nové knihy.

 » pátek 20. 11. 2020, 20:00, calypso

sMacK oNE
po delší pauze se opět vrací na prachaticko a51 crew a kRál 
grimu.

 » sobota 21. 11. 2020, 10:00, zlatá hvězda

ŠUMaVa litERa – KNižNÍ VElEtRh 
ŠUMaVsKé litERatURY
přednášky a besedy:

11:00 Jan lakosil „šumava ve stínu železné opony“

12:00 ladislav Čepička „Železná opona“

13:00 prokop tomek „agenti chodci“

14:00 martin tichý „král šumavy Rudolfa kalčíka“

15:00 václav Žák „přijetí krále šumavy v zahraničí“

16:00 libor svoboda „organizované převaděčství 1948–1989“  

 » sobota 21. 11. 2020, 19:00, měks

ŠUMaVa litERa –  
galaVEČER a UdÍlENÍ cEN  
JohaNNa stEiNBRENERa
moderuje Josef Bejček, hraje the cricketz western-swing 
z plzně.

 » čtvrtek 26. 11. 2020, 19:00, měks 

KlaVÍRNÍ REcitÁl JaNa tlÁsKala 
večer věnovaný dvoustému desátému výročí narození 
dvou významných představitelů světového hudebního 
romantismu – Fryderyka chopina a Roberta schumanna. 
výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu boubínské 
rozhledny.
Vstupné dobrovolné
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 » pátek 27. 11. 2020, 20:00, calypso

iBiZa EVolUtioN aNoNYMoUs 
atmosféra z nejlepších světových tanečních festivalů.

 » sobota 28. 11. 2020, 13:00, měks, Johnova ul., nám. svobody

adVENtNÍ tRhY, ZVoNKoVý pRůVod 
a RoZsVÍcENÍ VÁNoČNÍho stRoMU

 » neděle 29. 11. 2020, 18:00, měks

VERoNiKa spiEgEloVÁ  
& NaBoso BaNd
koncert vimperské rodačky s vánoční tematikou. výtěžek 
koncertu bude věnován na podporu Domácího hospicu sv. 
Jakuba v prachaticích.
Vstupné: 150 Kč

KiNo ŠUMaVa, sÁl MĚKs
vstupné na filmová představení 70 kč

 » neděle 8. 11. 2020, 15:30

pRiNcEZNa ZaKlEtÁ V ČasE
pohádka/Fantasy, Česko, 2020, 115 min

Režie: petr kubík

Princezna se musí hodně změnit, aby zachránila celé království.

 » úterý 10. 11. 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 17. 11. 2020, 20:00

ŠUMaVa litERa – JEdNoU V žiVotĚ 
Na sVatoU hoRU
Dokumentární, německo, 2019, 60 min

autor: günther Rauch
Dokumentární film k prožívaným kulturním dějinám Bavorska 
a Čech.

 » čtvrtek 19. 11. 2020, 20:00

ŠUMaVa litERa – KRÁl ŠUMaVY
krimi/Drama, Československo, 1959, 93 min

Režie: karel kachyňa
Film zpracovávající téma festivalu Šumava litera 2020 tak, jak 
bylo v roce 1959 potřeba.

 » úterý 24. 11. 2020, 20:00

chlast
Drama, Dánsko, 2020, 117 min

Režie: thomas vinterberg

„Pít či nepít?“

VýstaVY
 » 1. 10. – 30. 11. 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. 

 » 2. 11. – 30. 11. 2020, kavárna happycoffee 

ŠUMaVa litERa –  
ŠUMaVsKé ilUstRacE
výstava muzejního spolku vimperského panství.  
vernisáž výstavy – 16. 11. 2020, 16:00.

připRaVUJEME
 » neděle 13. 12. 2020, 17:00, park u volyňky, zš tgm

ViMpERsKý BEtléM
připomenutí jednoho z nejkrásnějších příběhů historie lidstva 
formou „živého betlému“.

 » sobota 26. 12. 2020, 19:00, měks

VÁNoČNÍ ČERNoBÍlý KoNcERt
koncert v barvách osvobozeného divadla.  
Dáša zázvůrková a petr macháček s kapelou zpívají skladby 
Jaroslava Ježka, Jiřího voskovce a Jana Wericha.
Vstupné 200 Kč

Městské  kulturní  středisko  ve  Vimperku 
pořádá 

 

KLAVÍRNÍ 
VEČER 

 

 

na počest  210. výročí  narození 
 

FRYDERYKA  CHOPINA 
a 

ROBERTA SCHUMANNA 
 

* 
Klavír : 

JAN  TLÁSKAL 
 

 
 

sál MěKS  -  26.11.2020 - 19 hodin 
   

dobrovolné vstupné bude věnováno na podporu 
boubínské rozhledny 

15  



tel. 388 402 264  šuMaVa litera • listopad/2020

18:00 | Strážný Restaurace U sousedů 
Ladislav Čepička – „Železná opona na Šumavě 1948–1989“

17:00 | Horní Planá Rodný dům Adalberta Stiftera 
Josef Pecka – „Toulání za šumavskými sklárnami“

16:00 | Vimperk Kavárna HappyCoffee 
Vernisáž výstavy „Šumavské ilustrace“, Muzejní spolek Vimperského panství
16:00 | Prachatice Kralova vila 
Edmund Stern a Herbert Pöhnl – „Begegnungen / Setkávání“
17:00 | Vimperk Kavárna Ve Skále 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Radan Běhoun (Harpuna) – představení nového webu Šumava Litera
18:00 | Vimperk Kavárna Ve Skále 
Ďäblovi včelaři – „Stopy / slova / Šum…“ – vystoupení tělesa rezonanční lidové hudby

20:00 | Vimperk Městské kulturní středisko 
„Einmal im Leben auf den Heiligen Berg / Jednou za život na Svatou Horu“ – filmový dokument

17:00 | České Budějovice Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 
Martin Sichinger a Ossi Heindl – „Putování po bavorských Schachten“
17:00 | Sušice Městská knihovna 
Josef Pecka – „Toulání za šumavskými sklárnami“
18:00 | Klatovy Městská knihovna 
Edmund Stern a Herbert Pöhnl – „Begegnungen / Setkávání“
18:00 | Volyně Městské muzeum 
Marcel Grus – „Jdou krásné básně kolem mne“ – F. D. Merth, farář a básník ze Strašína
17:00 | České Budějovice Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 
Josef Pecka – „Toulání za šumavskými sklárnami“

18:00 | Strážný Restaurace U sousedů 
Radek Ocelák – „Rumunští Slováci na Šumavě“
20:00 | Vimperk Sál MěKS 
„Král Šumavy“ – filmové drama ze šumavských hranic v roce 1948

16:00 | Vimperk Městská knihovna 
Erika Zemanová – „Život na Roklanské hájence“
18:00 | Vimperk Hotel Zlatá Hvězda 
„Talkshow Ladislava Čepičky s Ivo Karešem“– povídání s hlavním hostem festivalu, ředitelem 
Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích a redaktorem webových stránek Kohoutí kříž
19:00 | Vimperk Kavárna Ve Skále 
Ondřej Fibich – „Cesty k Šumavě“ – autorské čtení z rukopisu z nové knihy
19:00 | Čkyně Synagoga 
Miroslav Počinek – „Činnost a osud J. F. Červenky“, člena partyzánské skupiny Šumava II
20:00 | Vimperk Hotel Zlatá Hvězda 
Posezení se spisovateli, nakladateli, hosty, historiky

10:00 | Vimperk Hotel Zlatá Hvězda 
1000–1800 Knižní veletrh šumavské literatury 
1100 Jan Lakosil – „Šumava ve stínu železné opony“ 
1200 Ladislav Čepička – „Železná opona“ 
1300 Prokop Tomek – „Agenti chodci“ 
1400 Martin Tichý – „Král Šumavy Rudolfa Kalčíka“ 
1500 Václav Žák – „Přijetí Krále Šumavy v zahraničí“ 
1600  Libor Svoboda – „Organizované 

převaděčství 1948–1989“

17:00 | Plzeň Polanova síň Knihovny města Plzně 
Josef Pecka – „Toulání za šumavskými sklárnami“

11. listopadu 
středa

12. listopadu 
čtvrtek

16. listopadu 
pondělí

17. listopadu 
úterý

18. listopadu 
středa

19. listopadu 
čtvrtek

20. listopadu 
pátek

21. listopadu 
sobota

26. listopadu 
čtvrtek

19:00 | Vimperk Městské kulturní středisko

GALAVEČER s vyhlášením 
a udílením cen 
Johanna Steinbrenera 
a dalších ocenění
moderuje Josef Bejček, 
hraje The Cricketz western-swing z Plzně

Výchozí stav programu ze dne vyhlášení 15. 10. 2020. Změna programu vyhrazena. Aktuální program najdete v sekci „Program“ na Sumava-litera.cz

20
l i t e r á r n í f e s t i v a l

20

20_program_a4.indd   1 23.10.20   1:41
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listopad očima vimperského kronikáře 
aneb co se ve Vimperku událo za posledních 30 let

1990
Bezesporu nejdůležitější událostí tohoto 

měsíce byly volby – nikoliv už do národního 
výboru, ale do městského úřadu ve vimper-
ku. na tento název si budeme muset zvyknout, 
doufejme, že už se nezmění.

1991
Radní rozhodli o  zrušení venkovských 

knihoven. v  nových podmínkách nelze tato 
zařízení prý nadále vydržovat, náklady na 
provoz nejsou adekvátní občanskému zájmu 
a  využití. nadále bude jedna velká městská 
knihovna ve vimperku.

1992
poslední listopadový den rozhoduje měst-

ské zastupitelstvo o prodeji kulturního domu 
formou městské dražby.

1993
odbory v šumavanu vyhlásily 22. listopadu 

stávkovou pohotovost. a to z důvodu porušo-
vání kolektivní smlouvy, spojeného s existenč-
ní nejistotou pracovníků závodu. nebudou-li 
požadavky v dohledné době vyřešeny, bude 
vyhlášena „tvrdá“ stávka.

1994
Dvoudenní možnosti odevzdat hlas ně-

kterým z kandidujících spoluobčanů využilo 
téměř tři čtvrtiny oprávněných voličů našeho 
města. podle volebního zákona a klíče v něm 
ustanoveného, podle počtu získaných hlasů 
bylo rozděleno sedmnáct mandátů v budou-
cím městském zastupitelstvu následovně:  
oDs 5 mandátů, ksČm 5 mandátů, kDu-Čsl 
3 mandáty, oDa 3 mandáty, spR-RsČ 1 man- 
dát. 

1995
začátkem měsíce byl na průčelí 1. základ-

ní školy slavnostně odhalen čestný název se 
jménem t. g. masaryka. původní název, který 
byl masarykova obecná a  měšťanská škola, 
strhli němci. škola poté získala za komunistů 
absolutně nesourodý titul Československo-so-
větského přátelství. historie se však v tomto 
případě vrátila v  dobrém a  „masaryčka“, jak 
škole zejména ti dříve narození říkali neustále, 
se opět pyšní jménem našeho prvního prezi-
denta.

1996
senátní volby proběhly obdobně jako v celé 

republice. totiž za všeobecného nezájmu ve-
řejnosti. zhruba čtvrtinová účast oprávněných 
voličů cosi vypovídá o náladě ve společnosti 
a vztahu k nově konstituované horní komoře 
parlamentu.

1997
ministr zdravotnictví na základě výběrové-

ho řízení doporučil přeměnu vimperské ne-
mocnice na jakýsi doléčovací ústav, a to v ná-
sledujícím půlroce. Bez jakéhokoliv vysvětlení. 
v praxi by to znamenalo konec špitálu a konec 
většiny služeb v něm poskytovaných. staros-
ta jedná osobně s ministrem stráským, ovšem 
bezvýsledně.

1998
ve dnech 13. a  14. 11. proběhly tak jako 

v celé republice i u nás volby do městského 
zastupitelstva. kandidovalo téměř sto našich 

spoluobčanů na devíti kandidátních listinách. 
a je potřeba zmínit, že volit nás šlo dost málo, 
45 %. 

1999
asi 70 příznivců sdružení za záchranu ne-

mocnice a ostatních hodnot města demonst-
rovalo dne 17. 11. odpoledne na vimperském 
náměstí. podle jejich slov přišli vyjádřit svůj 
nesouhlas s prací radnice a zastupitelů.

2000
ze zapsaných 6.372 voličů ve vimperku se 

voleb do zastupitelstva Budějovického kraje 
zúčastnilo pouze 24,7 % obyvatel vimperka. 
vítězem krajských voleb ve vimperku se sta-
la oDs, která získala 362 hlasů, druhá ksČm 
s 358 hlasy, třetí byla čtyřkoalice s 331 hlasy.

2001
městské kulturní středisko uspořádalo 

11. listopadu svatomartinské posvícení. na po-
řadu byla husí pečínka, dobré pivo a jiný výběr 
nápojů i pokrmů. pořad doprovázeli a přítom-
né bavili harmonikáři. veřejné svatomartinské 
posvícení se vydařilo.

2002
na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

města vimperk byla veřejným hlasováním zvo-
lena starostka města stanislava chumanová 
a místostarosta města ing. Jaroslav zámečník.

2003
vedle dvou stříbrných smrků zasazených 

v  getsemanské zahradě na táflově huti na 
památku newyorských „dvojčat” zasadila 4. 11. 
manželka amerického velvyslance usa v ČR 
paní Dorothy stapletonová spolu s manželkou 
obchodního rady amerického velvyslanectví 
Barbarou hillasovou strom sekvoj.

2004
největší kulturní událostí bylo znovuote-

vření bývalého společenského domu neboli 
„cihelny“. oficiální otevření bylo v  sobotu  
13. listopadu 2004. město si zde pronajalo za 
jeden milión kč ročně velký sál od pražské fir-
my, která provedla rekonstrukci sálu. nájem 
je v současné době předmětem diskuze mezi 
občany. vimperk tím však získal prostor, který 
již celá léta postrádá pro organizování kultur-
ních akcí.

2005
s  koncem letošního roku končí čajovna 

u zvonu ve vimperku na náměstí. Je svázána 
s domovem mládeže a s budovou, kde se na-
dále s čajovnou nepočítá. v čajovně se pět let 
vařily lahodné čaje, konaly se koncerty, před-
nášky, výstavy, rukodělné dílny a  besedy se 
zajímavými osobnostmi.

2006
ustavující schůze nově zvoleného zastu-

pitelstva po říjnových volbách se konala 
v pondělí 6. 11. těšila se mimořádnému zájmu 
vimperských občanů. překvapení s výjimkou 
volby jednoho zastupitele se však nekonalo. 
s naprostou převahou byla starostkou města 
opět zvolena stanislava chumanová.

2007
v  neděli 11. 11. 2007 vysvětlil na vimper-

ském hřbitově farář michal pulec pětimet-
rový dřevěný kříž jako upomínku na oběti 

 dvou světových válek. Je věnován památce 
těch rodin, které ve válce trpěly, stejně tak 
i těm, kteří v první i druhé světové válce pad-
li, a to jak na české, tak i na německé straně. 
současně má být nový kříž mementem pro 
usmíření mezi lidmi různých náboženství a ná-
rodů.

2008
za účasti zástupce parlamentu ČR, našeho 

senátora, vimperských rodáků z Freyungu, zá-
stupců vimperských spolků a organizací, ob-
čanů města zasadili starosta města mgr. pavel 
Dvořák, kateřina neumannová a Roman haj-
ník novou lípu, národní symbol, u vimperské 
kašny na náměstí svobody. nahradila tak usy-
chající starou lípu. 

2009
starosta města mgr. pavel Dvořák přestřihl 

symbolicky pásku a  tím otevřel nově reno-
vovaný hotel zlatá hvězda ve vimperku. zá-
sluhou podnikatele zdeňka kutila se opět po 
letech zaskvěl hotel ve své kráse. 

2010
zrekonstruovaný viadukt u  vlakového 

nádraží byl předán do užívání 26. listopadu 
2010. investorem byl Jihočeský kraj. Byl zde 
otevřen i nový podchod pro chodce pod tratí 
k nádraží.

2011
Jednou ze vzrušujících událostí ve městě 

v měsíci listopadu byl mítink Dělnické strany 
sociální spravedlnosti v  sobotu dne 26. 11. 
2011. zúčastnilo se ho asi 250–300 lidí. z toho 
asi jedna polovina byli sympatizanti Dsss 
a druhou polovinu tvořili její odpůrci.

2012
taneční škola pana Fíly oslavila již 25 let své 

činnosti ve vimperku. k  tomuto výročí také 
připravila i řadu nových tanečních kurzů pro 
mládež a dospělé.

2013
významným dnem byl pátek 1. 11., kdy v ho-

landském astenu ve zvonárně Royal aijsbouts 
byl po druhé hodině po poledni odlit pro naše 
město nový zvon inocenc. odlití zvonu byli 
přítomni zástupci našeho města, významní 
sponzoři a novináři. v neděli 24. 11. 2013 pro-
běhlo slavnostní vysvěcení zvonu českobu-
dějovickým biskupem pavlem posádem za 
přítomnosti vimperských rodáků, kteří přijeli 
z  německa. zakončením svěcení zvonu byl 
slavnostní oběd v šumavském pivovaru, kdy 
se připíjelo na zvon novým 19stupňovým pi-
vem inocenc, které bylo pro tuto příležitost 
uvařeno. 

2014
vimperk získal 2. místo v soutěži „Jihočes-

ká ratolest“ v rámci projektu Revital za nově 
upravené arboretum. cenu převzal vedoucí 
odboru Žp vimperk ing. kotál a ing. tůmová 
z téhož odboru. zcela nově zrekonstruované 
arboretum je připraveno pro odpočinek, po-
učení a zábavu dětí i dospělých.

2016
Dne 10. 11. 2016 byl otevřen tak dlouho 

všemi řidiči očekávaný kruhový objezd u pen-
ny–lidl i do sušické ulice. uzavřena je zatím 
nádražní ulice z důvodu prací v tovární ulici. 
i když nejsou ještě všechny práce hotovy a bu-
dou muset být přes zimu odloženy, přesto se 
zde otevřel pro řidiče provoz, který významně 
napomůže v řešení tak složité dopravní situace 
ve městě.
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Představujeme luboše smolu – autoelektrikáře
někteří lidé vystřídají během života několik zaměstnání, některým stačí vzor v rodině, první 

zkušenosti v oboru a mají jasno. mezi druhou skupinu patří i pan luboš smola, vimperský auto-
elektrikář, který skloubil dvě vášně – elektriku a auta – a této profesi se věnuje téměř 30 let. co 
taková práce obnáší i jak se za posledních 30 let změnila, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jak dlouho se věnujete profesi autoelek-
trikáře? dělal jste někdy něco jiného?

příští rok to bude třicet let. ne, nikdy jsem 
nedělal nic jiného. vlastně od 16 let, kdy jsem 
měl první auto, jsem se začal motat kolem 
nich. pak jsem se vyučil jako mechanik elektro-
nických zařízení pro bývalou teslu. zde jsem 
vlastně ani nezačal pracovat jako mechanik, 
ale začal jsem pracovat na zkušebně, kde se 
vyráběly měřicí přístroje pro vysílače. abych 
mohl vykonávat funkci zkušebního technika, 
dodělal jsem si střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou v písku. chvíli jsem pracoval 
na zkušebně a poté přišla nabídka ze středis-
ka praktického vyučování vimperk, jestli bych 
nechtěl dělat mistra odborného výcviku pro 
nově otevíraný učební obor autoelektrikář. 
to mě docela lákalo. Další potřebné vzdělá-
ní jsem získal na třítýdenní stáži v kroměříži. 
práce mistra odborného výcviku byla tvrdá 
zkušenost, protože jsem dělal mistra třeťákům 
a chvíli trvalo, než jsem si vybudoval respekt. 
takto jsem pracoval asi čtyři roky, ale bez elek-
triky jsem nemohl vydržet. začal jsem podni-
kat na náměstí. tam jsem si pronajal prostor, 
opravil jsem ho a dva roky jsem zde působil. 
zjistil jsem, že to není k tomu. když byla ne-
přízeň počasí, tak jsem auta opravoval venku 
na chodníku, což se nedalo. začal jsem hledat 
nějaké místo, kde bych si postavil dílnu. toto 
se mi podařilo a působím zde dodnes. nebylo 
tu nic. nejprve jsem vybudoval dílnu, pak jsem 
přistavěl sklad, poté kancelář a pak jsem také 
postavil obytnou část. tak jsem postupně při-
stavoval. letos jsem ještě postavil větší garáž, 
ale tím končím. (smích)

co Vás k práci autoelektrikáře přivedlo?
můj děda byl vyhlášený opravář televizí 

v husinci, odkud pocházím. k elektrice jsem 

měl díky němu vztah od malička. autoelektri-
kář bylo skloubení elektriky s auty, která mě 
také zajímala.

co nejčastěji autoelektrikář opravuje?
alternátory a  startéry. (smích) nejčastě-

ji řeším poruchy na elektroinstalaci, kam 
spadají startéry, alternátory, centrální za-
mykání, montáže rádií, montáže parko-
vacích senzorů, dříve montáže alarmů  
a  další podobné věci. Člověk se musí po-
řád orientovat a  zdokonalovat a  také po-
hybovat v  době. když jsem začínal, tak se 
montovala zadní mlhová světla, centrál-
ní zamykání, alarmy. lidé se o  auta báli  
a chtěli je mít zabezpečená. Dnes je to jiné. 
u mnoha aut patří alarm do základní výbavy. 

Kolik opravíte aut za rok? Jak dlouho 
trvá oprava auta?

to je těžká otázka. nikdy jsem to nepočítal. 
Jak dlouho trvá oprava, je taky složité. může to 
být výměna žárovky, která trvá průměrně pět 
minut až dvě hodiny, kdy se musí sundat ná-
razník. oprava elektroinstalace na autě může 
trvat i čtrnáct dní.

Jak je u Vás dlouhá čekací doba pro zá-
kazníky?

když není sezóna, což nevím, kdy je (smích), 
je čekací doba asi 14 dní. Jednodušší věci, jako 
jsou startéry a alternátory, se snažím opravit 
do dvou dnů. v blízkém okolí moc autoelek-
trikářů není. Dříve jsem pracoval i do pozdních 
nočních hodin, ale s postupem času jsem do-
spěl k tomu, že se snažím dodržovat pracovní 
dobu, abych měl čas i na svou přítelkyni, své 
koníčky a své blízké.

Jak tedy trávíte volný čas?
věnuji se veteránům. vyhranil jsem se do 

jedné české prvorepublikové značky a  té 
se věnuji docela dost. mám mnoho kama-

rádů, kteří se této 
značce také věnu-
jí, tak se scházíme, 
děláme si vyjížďky  
a  společné večery, 
kdy si vyprávíme 
zážitky se starými 
auty. Baví mě na 
tom, že auto vzniká 
vlastně od začátku. 
musí se celé rozebrat 
a  jednotlivé díly se 
renovují a zase sklá-
dají. Je to renovace 
veteránů. zase se to 
týká aut. veteráni 
mě hodně baví. Je to 
takové probouzení 
stroje do života. teď 
renovuji prvorepub-
likového veterána, 
který pochází z dílny 
pana sodomky, což 
byl český vyhlášený 
karosář. toto auto je 
zajímavé tím, že byl 

vyroben pouze jeden kus, v roce 1937 na au-
tosalon. 

Jsou Vaše kapacity pro opravy dostaču-
jící?

určitě nejsou. vzhledem k tomu, že jsem mí-
val i tři zaměstnance a pracovní sílu v kanceláři 
a teď to dělám sám, nemohou být dostačující. 
Dá se říci, že dnes už si práci vybírám a dělám 
to, co mě baví. syn v letošním roce nastoupil 
do učení, učí se na autoklempíře a chodí mi 
pomáhat, když má čas.

Mění se nějak postupy za tu dobu, co se 
autoelektřině věnujete? třicet let je dlouhá 
doba.

určitě, dříve se auta opravovala bez dia-
gnostiky. Dnes existuje diagnostika, která se 
pořád mění a  je nutné ji často aktualizovat. 
pokud se chce člověk věnovat široké škále 
aut, potřebuje více druhů diagnostik. u  no-
vých aut už mnohdy diagnostika nestačí a je 
potřeba navštívit značkový servis. zde přehra-
jí celý software, desítky jednotek zkontrolují 
a ty, které nekomunikují, opravují. Je to složitý 
proces. myslím si, že postupem doby, třeba za 
pět nebo šest let, až začne jezdit víc aut teď 
vyrobených, nemá samostatný autoelektri-
kář šanci. autoelektrikáři budou potřeba ve 
značkových servisech, kde mají potřebnou 
diagnostiku a přísun informací. když chcete 
udělat na autě jednodušší opravu, je to spo-
jené s  vymazáním hlášky z  řídicí jednotky, 
což udělají ve značkovém servisu. takže to, 
že někdo vymění žárovku, ještě neznamená, 
že bude světlo svítit, neboť je nutné vymazat 
hlášení závady v řídicí jednotce. tím automo-
bilky docílí, aby se auta vracela do značkových 
servisů.

takže moderní technologie vnímáte 
jako ohrožení profese?

svým způsobem se to i  tak dá říci, ale na 
druhou stranu je moje profese tak široká, že 
záleží, jaký konkrétní směr si člověk vybere. 
v  autoelektrice je mnoho směrů. Člověk se 
může zabývat opravou elektroinstalace, opra-
vou centrálního zamykání, startéru, alternáto-
ru. Je toho hodně. Řekl bych, že v dnešní době, 
kdy je elektronika čím dál složitější, je možné si 
vybrat jen úzký směr a tomu se věnovat. není 
to o tom, že by člověk přišel o práci, to určitě 
nepřijde.

Jak se musíte přizpůsobovat plně elek-
tronizovaným autům? Musíte se pravidel-
ně školit?

Čas od času na školení jezdím, ale největ-
ším školením je pro mě samotná oprava aut. 
na autech se člověk učí celý život. moderním 
autům se přizpůsobovat musím, opravy u nich 
jsou čím dál náročnější a složitější.

takže každé tlačítko v autě navíc je vlast-
ně další práce pro autoelektrikáře?

ano, dá se to tak říci. (smích) ale i v dnešní 
době se vyrábí auta se základní výbavou, která 
nejsou tolik elektronizovaná.

poslední otázka: Jaká auta opravujete 
nejraději?

asi jsou to domácí škodovky a  německé 
volkswageny. Jsou to v této oblasti nejrozší-
řenější značky a člověk toho o nich už dost ví.

Děkuji za rozhovor.
Martina Křížová
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Šumava litera
Již šestým rokem bude, pokud to epidemiologická situace dovolí, konec vimperského listopa-

du patřit knihám s šumavskou tematikou. organizaci festivalu šumava litera, který nabízí krom 
oceňování nejlepších knih i řadu přednášek, promítání, besed aj., převzal po Jaroslavu pulkráb-
kovi spolek šumava litera. o spolku i festivalu jsem si povídala s martinem sichingerem, který 
má k šumavské literatuře sám velice blízko.

Když řekneme „Šumava litera“, před-
stavíme si každoroční listopadový festival 
knih s šumavskou tematikou, který se koná 
ve Vimperku. V loňském roce se ale začal 
objevovat i spolek s totožným názvem. co 
vás ke vzniku spolku vedlo?

určitě situace z  poloviny loňského roku, 
kdy po odchodu bývalého šéfa kulturního 
městského střediska ve vimperku bylo nutné 
připravit další ročník a nezbývalo moc času, 
také jsme chtěli tomášovi Jiřičkovi předat naše 
know-how a forma spolku byla určitě vhod-
nější, než abychom mu všichni pomáhali jako 
jednotlivci. 

co kromě festivalu spolek dělá, případ-
ně zamýšlí dělat?

kromě festivalu pořádáme každoroční výlet 
pro veřejnost a také řadu výstav, třeba v listo-
padu začne v Regensburgu výstava fotografií 
vladimíra a martiny kožíškových z bavorských 
schachten (horské louky, bývalé pastviny, v ná-
rodním parku Bavorský les – pozn. AJ). Rádi by-
chom také ke každému ročníku vydali sborník.

Kolik členů má váš spolek?
abychom mohli všechno řešit rychle a efek-

tivně, rozhodli jsme se zatím nepřijímat nové 
členy, takže jsme několik zájemců museli bo-
hužel odmítnout. Jsme čtyři, děláme všechno 

ve svém volném čase 
a  každý z  nás má na 
starosti dost nezávisle 
na druhých jednotlivé 
části festivalu, napří-
klad václav vácha ko-
munikuje s  porotou 
a  knihovnami, Radan 
Běhoun má na sta-
rosti webové stránky 
a  Facebook, ladislav 
Čepička organizuje 
tiskovky, výstupy pro 
média a  marketing 
a  já mám na starosti 
nabídku programů, 
bavorské hosty a po-
řady v Bavorsku.

všechny tyto ak-
tivity ovšem zastře-
šuje, řídí, diploma-
ticky uhlazuje a  do 
celkového obrazu 
festivalu proměňuje 
tomáš Jiřička, ředitel 
měks. 

V  loňském roce 
jste festival rozšířili – 
jak do prostoru (do 

jiných nejen šumavských měst a obcí), tak 
do témat (nová kategorie „Šumava virtuál-
ní“). Jaké novinky plánujete letos?

letos jsme pokryli další města – klatovy, 
prachatice a strážný – a zaměřili se na nové 
webové stránky, které jsme už spustili, takže 
hlavní úkol pro letošek byl splněn a čtenáři už 
na webové stránky pro své oblíbené knihy po-
sílají hlasy (teď právě probíhá dost dramatic-
ký souboj mezi pěti nejúspěšnějšími knihami) 
a přihlašují knihy do dalšího ročníku.

Jinak pokud jde o  letošní ročník, máme 
pozvané opravdu významné historiky jako 
prokopa tomka nebo libora svobodu, jejichž 
příspěvky ohledně například agentů chodců 
a převaděčských gangů se budou týkat i vim-
perka. 

Kdo a  jak knihy a blogy nominuje? Jak 
se posuzuje, jestli je kniha dostatečně „šu-
mavská“, aby mohla být nominována?

seznam knih, které jsou zařazeny do soutě-
že, si připravujeme sami, nejvíc ladislav Čepič-
ka, který nějakým jasnozřivým způsobem – na 
podrobnosti se mě opravdu neptejte – dokáže 
na základě isBn sestavit seznam všech knih 
o šumavě vydaných v uplynulém roce. knihy, 
které nemají isBn, nám pak nosí nebo posí-
lají sami autoři. z těch máme největší radost, 

jde většinou o nadšence, kteří si vydali knihu 
o vlastní obci, někdy opravdu velmi kvalitní, 
jako je zrovna příklad Bezděkova u  klatov, 
kdy paní autorka přijela loni na festival, dala 
nám knihu, o  které bychom se jinak neměli 
šanci dozvědět, a teď je v průběžném hlaso-
vání čtenářů na prvním místě před Davidem 
Janem Žákem! 

Existuje dnes ještě vůbec šumavská lite-
ratura, nebo spíš „jen“ literatura o Šuma-
vě?

Je opravdu něco jiného, když nějaký foto-
graf třeba z ostravy přijede na týden na šuma-
vu, nafotí knihu a vydá ji. ale troufnu si říct, že 
95 % nominovaných knih napsali lidé, kteří se 
na šumavě narodili nebo tu žijí.

co všechno odborná porota hodnotí – 
pouze obsah, nebo i formu? a jaké je slože-
ní poroty? Mě třeba překvapuje, že v poro-
tě neusedá žádný literární kritik/teoretik.

předsedou poroty je spisovatel Jan štifter, 
v porotě jsou knihovnice, typograf, další spi-
sovatel, knihkupkyně a etnografka, která je zá-
roveň bývalou kulturní redaktorkou rozhlasu. 
to, jak kniha vypadá, hodnotí typograf, což je 
v našem případě Jan viener.

literární kritik/teoretik, který se šumavou 
zabývá, by v porotě sedět mohl a také jsme 
o tom přemýšleli, problém je, že tihle lidé rov-
něž o šumavě publikují, mají knihy v soutěži 
a nemůžou být tudíž členy poroty. letos je na-
příklad nominována kniha Drolení od libora 
staňka.

Na festivalu spolupracujete se spolkem 
Knihy über grenze, jehož jsi předsedou. 
Čím se zabývá?

spolek knihy über grenze zajišťuje hos-
ty a  pořady na druhé straně hranice a  také 
v Rakousku, odkud jsme loni přivezli adama 
pezolda. samozřejmě se snažíme vymyslet 
a uspořádat přeshraniční festival, ale to bude 
běh na dlouhou trať.

ty sám jsi dvojnásobným držitelem ceny 
Šumava litera v kategorii próza a poezie. 
Jak ty osobně tohle ocenění vnímáš?

samozřejmě mám radost, ale spíš mě baví 
celý ten festivalový týden, kdy je ve vimperku 
spousta lidí, kteří milují šumavu a které bych 
nikde jinde nepotkal. to je myslím podstata 
celého festivalu a je příjemné vidět, kolik vim-
peráků náš festival navštěvuje.

Má ocenění knihy vliv na její prodejnost?
těžko říct, festival probíhá v listopadu a lis-

topad a prosinec jsou měsíce, ve kterých se 
prodá 85 % knih z období celého roku. možná 
kdyby se festival konal v únoru, tak by se to 
podle prodaných výtisků zjistit dalo. ale řada 
vítězných knih si na další vydání pořídila re-
klamní sdělení – cena Johanna steinbrenera – 
nejlepší kniha o šumavě.

Máte připravenou i variantu, že se festi-
val nebude moci kvůli covid-19 konat?

no to by bylo opravdu smutné, ale jednáme 
o možnosti odvysílat každý den jednu před-
nášku – pravděpodobně spíš jako talkshow – 
včetně kompletního sobotního programu 
a slavnostního udílení cen.

takže se v  listopadu všichni každopádně 
svým způsobem uvidíme a  my všechny sr-
dečně zveme. 

Děkuji za rozhovor.
Adéla Jiříková

Martin Sichinger narozen r. 1967 ve vimperku, kde absolvoval místní gymnázium. vystu-
doval pedagogickou fakultu v plzni a živí se jako učitel angličtiny a češtiny. Je autorem osmi 
románů, z nichž dva získaly cenu Johanna steinbrenera (poslední šumavská pastvina – 2017 
a meyrovo sklo – 2015). Žije v praze, je ženatý a má tři děti.
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Červený kříž poskytuje kurzy pro 
dobrovolný pomocný zdravotnický personál

součástí poslání ČČk podle zákona o ČsČk 
je příprava obyvatelstva k plnění zdravotnic-
kých úkonů a spolupráce s poskytovateli zdra-
votní péče. od 6. října tak probíhají jednoden-
ní kurzy věnované základům ošetřovatelství, 
které absolvovaly i členky Českého červeného 
kříže prachatice. také my se potýkáme s tím, že 

profesionální zdravotníci v našich řadách jsou 
nyní pozitivní nebo v karanténě. a proto se ti 
naši členové, kteří jsou profesionály v  jiných 
oborech, připravují, abychom v případě potře-
by mohli odlehčit nemocnicím a pobytovým 
zařízením (např. domovům pro seniory).

i zvládnutí základních jednoduchých tech-

nik péče totiž pomůže ulevit nemocným a od-
lehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat 
o více nemocných. nebo se naučíme pečovat 
o své blízké doma u lůžka. 

to všem pomůže odlehčit v  případě po-
třeby zdravotnickému systému. podrobné 
informace, podmínky přijetí do kurzu a samo-
zřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na 
www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.

Zuzana Pelikánová,
Marek Jukl

Železniční retroden aneb návrat	v čase

na tomto místě měla původně být pozván-
ka na listopadovou akci, kterou náš spolek 
připravil. Bohužel jednotlivá opatření a ome-

zení nám znesnadnila pořádání železničního 
retrodne ve vimperku. celá akce byla plánová-
na jako oslava 120 let dokončení stavby želez-

ničního úseku vimperk–lenora a tím zahájení 
provozu na celé trati strakonice–volary. myš-
lenku jsme ale neopustili, a pokud bude mož-
né, uskuteční se retroden na jaře roku 2021.

Dále dostáváme množství dotazů na silves-
trovské jízdy zvláštních vlaků na kubovu huť. 
i zde samozřejmě bude záležet na opatřeních 
vydaných státní správou. oproti uplynulým 
dvaceti ročníkům již nebude náš spolek tím, 
kdo vypravuje zvláštní vlaky, tuto činnost si 
převzal dopravce gW train Regio, spolek tuto 
akci zastřešuje a koordinuje. pro vás jako ces-
tující se však nic nemění. o konečné podobě 
budete informováni v prosincovém vydání vn. 

chtěl bych touto cestou poděkovat za pod-
poru naší činnosti městu vimperk, vimper-
ským spolkům, sdružením a  mnoha dalším 
partnerům. 

 Vladislav Šlégr
SPŽS Vimperk

K plánované	výstavbě na Veselce
vracíme se znovu ke článku plánovaná 

vÝstavBa na vEsElcE uveřejněnému v  říj-
novém čísle vimperských novin na str. 14 a 15, 
abychom zpřesnili nebo doplnili v článku uve-
dené informace. 

problémem stavebního rozvoje na veselce 
se zabýváme zhruba od poloviny roku 2017, 
a tak jsme pročetli možná veškerou dokumen-
taci, která se k tomu vztahuje, a z ní vyplývá 
(jen v maximální stručnosti) následující: 

v  roce 2011 správa chko vydávala k  za-
stavění předmětného pozemku opakovaně 
nesouhlas, podložený zákonem, odbornými 
podklady a plánem péče. výsledkem úsilí teh-
dejšího majitele předmětného pozemku bylo, 
že správa chko na nestandardním ústním jed-
nání (za účasti mj. i zástupce města a staveb-
ního odboru) začátkem ledna 2012 začala se 
zástavbou souhlasit, aniž se jakkoliv změnily 
podmínky v daném prostoru. hned byla vy-
mezena zastavitelná plocha pro stavbu malé 
zemědělské usedlosti. správa vydala stano-
visko souhlasné a poté žádal majitel o změnu 
územního plánu. Jakmile měl tehdejší majitel 
zastavitelnou plochu v Úp černé na bílém, tak, 
„jak už to tak v životě bývá“, prodal tento poze-
mek, který získal od města za cenu zeměděl-
ského půdního fondu, jako stavební parcelu. 

z dokumentace, písemné komunikace teh-
dejšího vlastníka-žadatele se správou chko, 
vlastně i  z našich ústních rozhovorů na úřa-
dech jsme poznali, že pro vymezení zastavi-

telné plochy nebyl důvod, který by byl v sou-
ladu se zákony a  odbornými podklady pro 
práci správy chko. (v územním plánu se také 
vyskytuje věta, kterou písemná dokumenta-
ce popírá: Původní záměr žadatele byl postavit 
usedlost na pozemku PK 30, ale na základě po-
žadavků Správy CHKO Šumava bylo dohodnuto 
přesunutí záměru výstavby na uvedené pozem-
ky.) z dokumentace a podkladů vyplynulo, že 
vymezení zastavitelné plochy není krokem 
správným směrem, ve svém důsledku je to 
krok poškozující hodnoty území, zájmy měs-
ta i obyvatel, a proto jsme požádali o změnu 
územního plánu, nikoliv o vykoupení pozem-
ku městem. návrh byl zamítnut s odůvodně-
ním povinnosti kompenzace ze strany města.

nový vlastník pozemku se rozhodl vybudo-
vat velký objekt s apartmány, ale protože by 
povolení takové stavby zde bylo problema-
tické, na doporučení správy chko byl projekt 
nikoliv předělán, ale pouze přejmenován na 
rodinný dům. projekt se nezměnil objemově 
ani dispozičně, něco však nebylo do projek-
tové dokumentace zaneseno, např. cesta 
od vrat k  veřejné komunikaci. správa chko 
znovu, aniž se jakkoliv změnily podmínky 
v daném prostoru, změnila postoj k zastavě-
ní předmětných parcel a souhlasila tentokrát 
s velkým objektem, tak jak byl popsán v úvodu 
výše zmíněného říjnového článku. 

odborníci i  obyvatelé osady se shodují 
v tom, že k narušení charakteru území došlo 

již proniknutím této zastavitelné plochy do 
územního plánu. podle názoru občanského 
spolku veselka pod Boubínem na nevhodně 
vymezené zastavitelné ploše nelze dosáhnout 
toho, aby jakákoliv zástavba této plochy byla 
pro lokalitu vhodná. Bude zdrojem problémů 
a obyvatelé ji vnímají pouze negativně. záro-
veň je důvodný předpoklad, že bude prece-
dentem pro další zastavování tohoto přírod-
ně, krajinářsky a esteticky hodnotného území, 
které by mělo zůstat zachované v přírodní po-
době. (umístění stavby je nekoncepční např. 
i  pro obtížnější dostupnost lokality a  stav 
vozovky, problematickou likvidaci odpadních 
vod a sporné ze všech dalších hledisek.)  aby 
se to všechno napravilo a předešlo se budou-
cím problémům a znehodnocení lokality, na-
vrhovali jsme při setkání s paní starostkou na 
městském úřadě pro všechny strany férové 
řešení: výměnu tohoto pro výstavbu nevhod-
ného pozemku za jinou zastavitelnou plochu 
ve vlastnictví města. takové plochy v územ-
ním plánu jsou. 

k odbornému posudku investičního zámě-
ru, který město z pozice účastníka řízení zada-
lo vypracovat, a k námitce města posudkem 
podloženou stavební úřad nepřihlédl. město 
se neodvolalo ani vyjádřením nepodpořilo 
odvolání obyvatel nebo občanského spolku.

v době vzniku tohoto textu stále probíhá 
odvolací řízení proti územnímu rozhodnutí.

Za obyvatele Veselky  
a jménem Občanského spolku  

Veselka pod Boubínem 
Mirka Hurtová
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BlahopřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v měsíci říjnu 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 

věra nusková
marie krejsová
marie tomášková
miloslav panoš
marie zádková
Eva chalupová
Jana nováková
Jaromír Černý
Jiří hadrava
helena horejšová
zdenka vienerová
vavrinec ladič
Jana Drábková
František lavička
václav mourek
Bohumila Jiříková
ludmila mrázová
marta harazinová
Jaroslava Doulová
Jaroslava Čejková
Josef svěrák

Krize nebo výzva?
tak jsem si letos pořídil elektrokolo. vím, 

že skalní cyklisté tím trochu opovrhují, ale 
pro nás, stárnoucí amatéry, to je v  našich 
šumavských kopcích dobrý pomocník. výlet 
na kole se najednou i bez tréninku stane ra-
dostí a nepadáte únavou již někde na lipce či 
u veselky. má to ale jednu zásadní podmín-
ku. kromě správného fungování celého kola 
musíte mít i nabitou baterii. komu někdy při 
cestě došla energie, ví, jaká to je potom dřina. 
proč o tom ale píšu? všichni prožíváme zvlášt-
ní dobu, čas koronakrize, která má dopad na 
celou společnost i každého z nás. týká se to 
i života církve a farnosti. Bylo zrušeno mnoho 
připravených akcí na různých úrovních, a do-
konce došlo i na konání veřejných bohoslužeb. 
najednou nemůžeme to, na co jsme byli zvyklí 
celý život. nemůžeme se sejít v neděli při bo-
hoslužbě, zazpívat si, pozdravit známé, zajít do 
farní kavárny. Je to stejné jako v kultuře, sportu 
a dalších oborech společenského života. ano, 
nemůžeme vykazovat vnější výsledky. kolik 
se nás sešlo na které pouti, jaká byla účast 
na pořádané akci, kolik peněz se vybralo na 
dobročinné sbírce. není to však konec duchov-
ního života a víry. může to být příležitost se 
zastavit a uvědomit si podstatu a smysl života, 

na jakých hodnotách stavím svůj náboženský 
a duchovní život. Je to vlastně taková možnost 
dobít baterii, abych potom mohl znovu ra-
dostně pokračovat na cestě života. uvědomit 
si, že mnoho krásných věcí a vztahů bereme 
jako samozřejmost a zapomínáme za ně děko-
vat a projevovat vděčnost. v Bibli to bývá časté 
téma. tam, kde člověk, nebo i celé společen-
ství národa opustí cestu dobra a spravedlnos-
ti, vděčnosti a odpovědnosti, kde myslí jen na 
svůj zisk a pohodlí, tam často přichází „výchov-
ný políček“. ve starém zákoně to byli proroci, 
kteří varovali, napomínali a někdy i hrozili. Čas-
to to byla tvrdá slova bez planých slibů, ale na-
konec však vždy byli hlasateli naděje a důvěry 
v Boží pomoc. neříkali, že to bude hned a bez 
těžkostí, vždy však zdůrazňovali nutnost obrá-
cení, nápravy životních postojů, obnovení so-
ciální spravedlnosti a morálky. Jaké výzvy stojí 
před naší společností? víme, že těch velkých 
témat je mnoho. o  některých se dovídáme 
ve sdělovacích prostředcích, jiná se zlehčují či 
přehlížejí. Důležité je ale především to, co se 
týká mne samotného. co mám a mohu změnit 
ve svém vlastním životě, rodině, společenství, 
okolí. prožíváme nejen těžké časy, ale také vel-
ké výzvy a příležitosti. přeji nám všem pevné 
zdraví, rychlý návrat k normálnímu stavu, ale 
především správné využití nabídnuté šance. 

P. Jaromír Stehlík, farář

dne 23. 11. 2020 tomu bude 5 let, 
kdy nás opustil pan františek Kuneš.

Nikdy nezapomeneme.

Manželka s rodinou

Vzpomínka
ve věku sedmasedmdesáti let nás v pondělí 

21. 9. opustil dlouholetý ředitel vimperského 
gymnázia, pan phDr. václav vlček z masákovy 
lhoty.

vystudoval matematiku a  fyziku na pF 
v Českých Budějovicích, jako pedagog začal 
na zš ve vimperku, poté na gymnáziu v pra-
chaticích, několik let vyučoval fyziku na vš 
v Českých Budějovicích. v  letech 1980–1990 
byl ředitelem gymnázia a střední ekonomic-
ké školy vimperk. od roku 1995 pracoval jako 
daňový poradce.

svým tolerantním a liberálním přístupem se 
v osmdesátých letech zasadil mj. o podporu 
existence studentských literárních časopisů 
jako noční směna, habet a dalších. nám – stu-
dentům – byl korektním partnerem a choval se 
vždy slušně a se smyslem pro fair play.

Byl jednou z nemnoha osobností, díky nimž 
bylo prostředí vimperského gymnázia i v době 
pozdní normalizace velmi inspirativní a pod-
nětnou arénou myšlenek a  skutečností, jež 
byly tehdy oficiálně v klatbě. podařilo se mu 
vytvořit a udržovat jakousi akademickou oázu 
vzájemného názorového respektu a úcty (což 
vynikne zejména při možnosti porovnat, jak 
tomu v té době bylo jinde). Já i ostatní mí spo-
lužáci dost živě pamatujeme debatu z našeho 
maturitního večírku v červnu 1985 na hájné 
hoře, kde jsme se během půlnoci pustili do 
dost ožehavé debaty ohledně postavení uměl-
ce-kolaboranta za socialismu a dostali od pana 
ředitele vlčka velmi podrobné vysvětlení po-
stavení umělců-kolaborantů v dějinách umění, 
s dost názornými příklady konformního jed-
nání (Rubens, goya atd.). na jednoho našeho 
spolužáka měl zážitek z  toho, jak otevřeně 

s námi všemi pan ředitel jednal, takový účinek, 
že druhý den ráno cestou do školy během naší 
retrospektivní diskuze spadl do vypuštěného 
bazénu na hájné hoře. 

i  po letech bylo vždy příjemné pana  
vlčka potkat a popovídat si. Byl pravidelným 
návštěvníkem našeho festivalu a  ještě loni 
v květnu nám při degustaci znovuvzkříšeného 
šumavského bylinného vína na nových hutích 
udělal přednášku o panu magistru Budínském 
a smutném osudu jeho potomků. právě tam 
ho řada z nás viděla naposledy…

i proto bychom mu rádi letos na festivalu 
věnovali vzpomínku.

Za spolek Šumava Litera
Martin Sichinger
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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, 13:00–17:00 hod.
Út 13:00–17:00 hod.
st  8:00–12:00, 13:00–17:00 hod.
Čt zavřeno
pá 13:00–17:00 hod.
so  8:00–12:00 hod.

PSÍ ÚtULeK Ve ViMPerKU
tel. 388 402 229, mobil 602 527 070
E-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz
www.facebook.com/psiutulekvimperk

Vzhledem k epidemiologické situaci sle-
dujte	informační	kanály	daných	institucí.

o vimperský pohár
Fotbalisté místního oddílu využili volného 

a svátečního dne a ve spolupráci s tJ šuma-
van vimperk z. s. a za podpory města vimperk, 
Jihočeského kraje a mšmt ČR uspořádali fot-
balový turnaj pro hráče ročníků narození 2008 
a mladší. turnaj se odehrál i přes nepříznivé 
počasí a všem hráčům, rodičům a organizáto-
rům patří velký dík za podané výkony i stateč-
nost, protože po celou dobu pršelo. Domácí 
oddíl postavil do bojů dva týmy, které nesly 
jméno modří a  Žlutí. své týmy měla i  muž-
stva tJ hradiště, skp České Budějovice a JFa 
České Budějovice. Bohužel na poslední chví-
li se z důvodu nemocí odhlásilo mužstvo ze 
strakonic. hrálo se systémem každý s každým 

s hrací dobou 1 x 32 minut. nejlépe si vedlo 
družstvo skp České Budějovice, které všechna 
svá utkání vyhrálo se skóre 20:4. na druhém 
místě se umístil domácí tým Žlutí, který za 
celý turnaj inkasoval pouhou jednu branku, 
která ale znamenala prohru s vítězem turnaje 
skp České Budějovice 0:1. celkové skóre měl 
tým Žlutých 16:1, kdy třikrát vyhrál a jednou 
prohrál. na třetím místě skončilo družstvo JFa 
České Budějovice, které mělo stejný vzájemný 
zápas, ale lepší skóre než čtvrtý tým tabulky tJ 
hradiště. na 5. místě se umístil domácí tým tJ 
šumavan vimperk modří, který byl sestavený 
převážně z hráčů mladších ročníků. 

nejlepším střelcem se stal David uhlík 

z týmu tJ šumavan vimperk Žlutí, který svým 
soupeřům nasázel 7 gólů za 4 zápasy. nej-
lepším hráčem byl vyhlášen matěj šíma z JFa 
České Budějovice a nejlepším brankářem byl 
Dominik Ficl z skp České Budějovice. 

závěrečného vyhlášení turnaje se zúčast-
nila i starostka města vimperk ing. Jaroslava 
martanová, která všechny hráče pochválila za 
předvedené výkony a společně s předsedou 
tJ šumavan vimperk z. s. liborem kudláčem 
ocenila nejlepší týmy a jednotlivce. 

poděkování patří všem sponzorům a  re-
klamním partnerům, rozhodčím, trenérům 
i firmám, které zajišťovaly občerstvení účastní-
ků. zvláštní poděkování patří firmě sport11šu-
mava za ceny, které obdrželi všichni účastníci.

Michal Uhlík
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Bývá označována za jednu z největších národních katastrof. Během dvouhodinového boje, v němž české stavy podlehly habsburské moci, se na 
vrchu za prahou započal proces rekatolizace a germanizace země, jemuž spisovatel alois Jirásek vtisknul označení „doba temna“. v letošním roce 
si připomínáme 400 let od vypuknutí této slavné bitvy. o jakou bitvu se jedná?
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• policie České republiky, územní 
odbor krajského ředitelství policie Jiho-
českého kraje prachatice, přijímá i  nadá-
le nové policisty 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 prachatice personalista stanislava va-
chtfeidlová, tel. číslo: 974 236 400, e-mail: 
stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz,  anebo 
přímo osobně na adrese policie ČR územní 
odbor kŘp Jčk prachatice, pivovarská ulice 4.

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

 

řádková inzerce
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ROZVOZ JÍDEL  |  CATERING
Č E R S T V Ě  &  R Y C H L E

   774 408 515
Objednávky přijímáme od 8 h do 20.30 h

KOMPLETNÍ NABÍDKA A DENNÍ MENU ZDE:

PIZZA ø33 cm ø50 cm
Panne 85,- 153,-
(pizza chléb, olivový olej, česnek)

Margherita 99,- 178,-
(pomodoro, mozzarella, bazalka)

Prosciutto 139,- 250,-
(pomodoro, mozzarella, šunka)

Salami 139,- 250,-
(pomodoro, mozzarella, salám)

Prosciutto e Funghi 149,- 268,-
(pomodoro, mozzarella, šunka, žampiony)

All verde 169,- 304,-
(pomodoro, mozzarella, šunka, niva,
listový špenát, česnek, vejce)

Quattro Stagioni 159,- 286,-
(pomodoro, mozzarella, žampiony, salám,
šunka, olivy)

Tonno 155,- 279,-
(pomodoro, mozzarella, tuňák, cibule, olivy)

Hawai 149,- 268,-
(pomodoro, mozzarella, šunka, ananas)

Mexicana 159,- 286,-
(pomodoro, mozzarella, pikantní salám,
slanina, cibulka, kukuřice, jalapeño)

Qauttro formaggi e Pollo 169,- 304,-
(smetana, čtyři druhy sýra, kuřecí maso) 

Spinaci e Pollo 169,- 304,-
(pomodoro, mozzarella, kuřecí maso,
listový špenát, rajče, česnek)

Milano 159,- 286,-
(pomodoro, mozzarella, kukuřice, žampiony, niva)

Vegetariana 155,- 279,-
(smetana, mozzarella, rajče, špenát, česnek, vejce)

BURGER
Hamburger, hranolky  129,-
(150 g hovězího masa, bulka, salát, rajče, cibule,nakládaná 
okurka, hořčice a kečup)

Baconburger, hranolky  149,-
(150 g hovězího masa, bulka, sýr cheddar, opečená slanina, 
salát, rajče, cibule, nakládaná okurka, hořčice a kečup)

Cheeseburger, hranolky  139,-
(150 g hovězího masa, bulka, sýr cheddar, salát, rajče, 
cibule, nakládaná okurka, hořčice a kečup)

Blue cheeseburger, hranolky  149,-
(150 g hovězího masa, bulka, modrý plísňový sýr, salát, 
rajče, cibule, majonéza)

Jalapeño burger, hranolky  159,-
(150 g hovězího masa, bulka, dvojitý sýr cheddar,
salát, rajče, cibule, jalapeño, dip s jalapeño papričkami)

GNOCCHI
Gnocchi s kuřecím masem a špenátem  165,-
(kuřecí maso, špenát, smetana, česnek)

Gnocchi Vegetariana  139,-
(mozzarella, niva, parmazán, česnek)

Krabice na pizzu  8,-
Jumbo krabice na pizzu  15,-
Menubox  5,-
Alobal  3,-

FIREMNÍ STRAVOVÁNÍ
- množstevní slevy
- fakturace 1× měsíčně
-  kontakt pro bližší info:

tel.: 602 323 297
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POJISTÍME VÁS  
VE VŠECH SMĚRECH 

NOVÁ POBOČKA ČPP
VIMPERK
PIVOVARSKÁ 109

www.cpp.cz

CPP200134_inzerat_smery_Vimperk_89x125_02.indd   1 07/07/20   11:01

ROZVOZ OBĚDŮ
AKCE menuboxy za hubičku!

HLADOVÉ OKNO
AKCE káva k jídlu ZDARMA!

Pondělí – Pátek  10 h –14 h
775 722 222

Objednávky přijímáme od 8.30 h do 14 h

POCTIVÁ 
ČESKÁ 

KUCHYNĚ

NOVĚ!
ROZVOZ
OBĚDŮ

DENNÍ MENU
 ZDE:

Hotel a restaurace Terasa, Pasovská 34, Vimperk
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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.

VYDÁVÁ MĚSTO VIMPERK
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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 
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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

Vimperské noviny 11/2017

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
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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
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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
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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

rozšíření služeb
pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy koronavirem 
a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně 

službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou službu, 

a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků 

pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. 

Nákup bude zajištěn v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod. 

Zároveň je možné zabezpečit dovoZ obědů 

ze zařízení, která vydávají obědy přes „výdejní okna“ a nezajišťují vlastní rozvoz.

Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. 
Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, 

případně jídlonosič na oběd s lístečkem a kontaktem, kde je domluven odběr obědu.
Cílem této služby stále zůstává eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva 

a tím u nich snížit riziko nákazy. Sledujte informační prostředky, dodržujte doporučení a nepodléhejte panice. 
Ve Vimperku, 19. 10. 2020

Ing. Jaroslava Martanová Mgr. Zdeněk Kuncl
starostka místostarosta

Integrovaný záchranný systém České republiky - 112
Informační linka hygienické služby České republiky: 1221

Upozornění -  v případě podezření nákazou viru Covid 19  
kontaktujte svého praktického lékaře 

telefonicky!!!


