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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

Nové rubriky
Počínaje tímto číslem budou dostávat ve 
Vimperských novinách prostor i  mlad-
ší generace. Pravidelně se budete moci 
seznámit s  názory dětí z  mateřských 
škol v rubrice Postřehy ze školky, kterou 
tentokrát naleznete na str. 10, a  oslovili 
jsme rovněž naše mladší kolegy ze stu-
dentského časopisu GOOL vimperského 
gymnázia. Ti budou přispívat rozhovory 
se zajímavými osobnostmi – první z nich 
si můžete přečíst na str. 8 v rubrice To je 
GOOL.

 

Zimní stadion
Z  důvodu protiepidemických opatření 
ukončil provoz zimní stadion. Na veřejné 
bruslení se můžete těšit opět na podzim.

 

Vimperk

Město Vimperk

vimperk.cz

mestovimperk
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Zodpovědnost je záležitostí každého z nás
Je to již rok, co sužuje naši zemi a  celý 

svět virová pandemie. V  loňském roce, díky 
přísným restriktivním opatřením od samého 
začátku, patřila Česká republika mezi země, 
které virovou pandemii zvládaly. Bohužel, 
přestože se již na jaře mluvilo o  podzimní 
vlně koronaviru, naše vláda se dost nepoučila 
a rozvolněná opatření v  létě i na podzim při-
nesla výrazné rozšíření tohoto onemocnění 
napříč všemi generacemi. Podzimní vyhláše-
ní nouzového stavu, jeho další prodlužování 
a s tím i související přijatá opatření nejsou brá-
na tak vážně jako na jaře a následky dopadají 
na nás všechny. Možná je to i z toho důvodu, 
že některá opatření se zdají být naprosto zby-
tečná, že nejsou řádně zdůvodněná a  jsou 
někdy zmatečná. Na druhé straně jsou opat-
ření, která jsou stále platná, ale nejsou již tak 
striktně dodržována. Mezi taková patří nošení 
roušek, mytí rukou, dodržování rozestupů. Asi 
nejvíce diskutovaným opatřením bylo a stále 
je používání roušek. Na jaře to některé země 
zpochybňovaly, jiné byly velmi opatrné nařídit 
jejich nošení. Jak se ukázalo, toto opatření má 
smysl. Díky němu se omezil výskyt běžných 
chřipek typických pro toto období. Dnes na-
opak některé země opatření související se 

zakrytím úst a  nosu zpřísňují. V  sousedním 
Německu a  Rakousku je nutné nosit na mís-
ta s  vyšší koncentrací lidí pouze respirátory. 
U nás se o tom také uvažuje.

Nouzový stav v  naší zemi přetrvává od  
5. října. V  období Vánoc se některá opatření 
uvolnila a  následkem byl opětovný nárůst 
onemocnění. Nárůst byl výrazně rychlejší než 
projev zpřísněných opatření na pokles počtu 
nemocných. Je jedno, jak se díváme na viro-
vou pandemii, zda to měříme optikou zákazů 
a omezení, nebo to měříme optikou hospitali-
zovaných a smrtností. Výsledek je takový, jaký 
je. Můžeme se podivovat sebevíc, můžeme se 
rozčilovat sebevíc, ale největší vliv na šíření 
onemocnění máme my sami a  tolik diskuto-
vané a  již zahájené očkování. Zda očkování 
bude mít očekávaný přínos, ukáže čas. Co však 
můžeme ovlivnit, je chování každého z  nás. 
Stačí si sáhnout do svědomí. Rozhlédněme se 
občas kolem sebe a uvidíme, jak pro uspoko-
jování si svých „prioritních“ potřeb riskujeme 
onemocnění sebe, svých blízkých a známých. 
Z  vlastní zkušenosti vím, že děti a  dospělí 
sportují, je však otázkou, který sport si vybe-
reme, abychom eliminovali rizika. 

Dokončení na str. 3

Zastupitelstvo města 
se uskuteční 15. 3. 2021

Nejbližší uzávěrka VN
Březnové číslo číslo: 19. 2.

Ve Vimperku už byli naočkováni první senioři

BRiGáDA 
V iNfORMAČNíM 
CeNTRU
Ve ViMPeRkU

ROZhOVOR S ČLeNy 
ŠUMAVSkéhO Z. S.

4 9

i Ve ViMPeRkU  
Už Se OČkUJe

3
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Na Vodníku najdou vyžití běžkaři …

Víte, co znamená značka K+R v ulici 1. máje u školky?

Letní exkurze pro místní obyvatele – jak se provádí revitalizace prameniště – více 
na str. 18. 

Masopust ve vimperském parku …

… i sáňkaři.

Na zámku v lednu intenzivně pokračovala instalace muzejních expozic.

Členové Dechového orchestru Vimperk z roku 1994 – více na str. 15.

… poučí i pobaví.

Parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob  – Kiss 
and Ride (polib a jeď) 
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Očkování proti covid-19 se rozbíhá
Široce diskutované a také mnohdy zpochyb- 

ňované téma, které denně slyšíme ve sdělo-
vacích prostředcích, je očkování proti koro-
naviru. V naší zemi se rozběhlo koncem roku 
a mezi prvními se jednalo o naočková-
ní zdravotnického personálu, který je 
v první linii boje s tímto onemocněním. 
Dalšími v  pořadí byli pracovníci v  so- 
ciálních službách a obyvatelé domovů 
pro seniory a obdobných zařízení, kte-
ří jsou zahrnuti do rizikových skupin. 
V polovině ledna se otevřela možnost 
registrace do pořadníku očkování pro 
populaci 80+. Jak se ukázalo, regist-
race nebyla tak jednoduchá, jak byla 
prezentována, a  proto došlo ve velmi 
krátké době k  její úpravě. S  čím vláda 
nepočítala ve své strategii, byl fakt, že 
výrobce vakcíny, která je u nás používána, na 
čas omezí její výrobu z důvodu možnosti roz-
šíření produkční kapacity na další období. 

O očkování se mluví již od konce podzimu, 
a proto si každý kraj připravoval svou strategii 
a  přistoupil k  tomu svým způsobem. Ze své 
zkušenosti mohu konstatovat, že Jihočeský 
kraj v čele s panem hejtmanem kubou k tomu 
přistoupil velmi zodpovědně a připravoval se 
s  předstihem na očkování. Na počátku byly 
stanoveny jasné cíle: 

•  snížit úmrtnost na tuto nemoc, 
•  zabránit přetížení zdravotního systému, 
•  stabilizovat a udržet zdravotní systém pro 

zabezpečení zdravotních služeb,
•  vytvořit  kolektivní  imunitu  na  základě 

nejvyšší míry proočkovanosti nerizikové sku-
piny obyvatel.

Ze statistik, které jsou k  dispozici, je zřej-
mé, že největší úmrtnost v  Jihočeském kraji 
je u  věkové kategorie 65+. Nejvíce hospitali-
zovaných je ve věku nad 50 a 60 let. Proto je 

cílem naočkovat v  co nejkratším čase osoby 
nad 60 let, což by mohlo být v období března 
až června, vše ale bude záležet na množství 
vakcín. 

Pro stabilizaci a udržení zdravotního systé-
mu je také nutné proočkování co největšího 
počtu lékařů, záchranářů a sester, včetně prak-
tických lékařů a ambulantních specialistů. 

V  Jihočeském kraji to znamená naočkovat 
kolem 200 tisíc osob, co je 400 tisíc provede-
ných vakcinací. Před létem lze očekávat také 
zvýšený zájem o  očkování ze strany dalších 
obyvatel, protože lze předpokládat, že pod-
mínkou vycestování do dovolenkových des-
tinací bude prokazatelné očkování. Jihočeský 
kraj při propočtu osob, které bude nutné na-
očkovat denně do léta, zvolil cestu vybudová-
ní „vysokoprůtokových“ vakcinačních center, 
která budou zřízena v  okresních městech. 
Nelze tedy předpokládat, že by bylo obdobné 
centrum také vybudováno u nás ve Vimperku. 

V  souvislosti s  očkováním osob, které žijí 
v  domech, jež jsou provozovány jako domy 
s pečovatelskou službou v našem městě, jsme 
měli možnost oslovit tyto obyvatele s nabíd-
kou očkování ve Vimperku a  bez nutnosti 

osobní registrace do systému. Tuto registraci 
provedl tým profesionálních pracovníků, kte-
ří mají očkování ve své kompetenci. Oslovili 
jsme obyvatele v ulici Svornosti čp. 81, v ulici 
Sklářská čp. 399 a  dům pro seniory Pohoda 
Vimperk v  krátké ulici. Při jednání s  panem 
hejtmanem se podařilo také do tohoto se-

znamu zařadit osoby, kterým je přes 
devadesát let, anebo jsou v  katego-
rii 80+ a  mají sníženou pohyblivost. 
Očkování provedl tým pracovníků 
prachatické nemocnice ve Vimperku 
v  komunitním centru ve Sklářské ulici 
dne 26. ledna a  celkem bylo naočko-
váno 30 osob. Věděli jsme, že nejvíce 
časově náročné je vyplnění papíro-
vých prohlášení k očkování, a proto ve 
spolupráci s městskou policií byly tyto 
formuláře všem zájemcům rozneseny, 
aby je bylo možné vyplnit v předstihu. 
Všichni, kteří byli očkováni, byli telefo-

nicky informováni o době přípravy a termínu 
očkování. Díky kolegům z  městského úřadu, 
kteří mají ve své gesci krizové řízení, byl celý 
průběh očkování velmi rychlý a bez komplika-
cí. Pochvala za výbornou přípravu a organiza-
ci očkování od zdravotního týmu i pracovníků 
odborné firmy byla zasloužená. Na základě 
této dobré zkušenosti a  odzkoušení si, že 
jsme schopni velmi efektivně vytvořit záze-
mí a  zorganizovat očkování, budeme jednat 
s vedením prachatické nemocnice a vedením 
Jihočeského kraje o  možnosti naočkovat ve 
Vimperku ještě naše obyvatele, kterým je 90+. 
Podle předběžného vyjádření pana ředitele 
nemocnice je to reálné. 

Vakcinace široké populace se rozbíhá, 
a  proto se budeme snažit přinášet na webo-
vých stránkách města, v  kabelové televizi či 
jiných sdělovacích prostředcích aktuální infor-
mace a nabízet pomoc všem, kteří mají zájem 
o očkování.  Jaroslava Martanová 

starostka

Dotace vyhlašovaná městem – 
Podpora na zachování objektů v památkové zóně

V  letošním roce je vyhlášena dotace na 
zachování a  obnovu nemovitých kulturních 
památek a  objektů nacházejících se na úze-
mí Městské památkové zóny Vimperk. Peněžní 
prostředky lze poskytnout na stavební úpra-
vy či opravy objektů (oprava fasády, výměna 

krytiny…), které se nacházejí na území památ-
kové zóny města Vimperk. Písemná žádost do 
tohoto programu musí být podána vlastníkem 
objektu v  městské památkové zóně před za-
početím stavebních prací. Písemné žádosti lze 
podávat na odboru školství, kultury a cestov-

ního ruchu Městského úřadu ve Vimperku do 
30. června 2021. Vyčleněné peněžní prostřed-
ky z rozpočtu města na podporu tohoto účelu 
pro letošní rok jsou celkem 100.000 kč. 

Více informací naleznete na stránkách měs-
ta Vimperk v sekci Dotace – Podpora na zacho-
vání objektů v památkové zóně.

Martina Navrátilová
památková péče, odbor ŠK

hrát hokej na zamrzlém rybníku je fajn, 
ale s rouškou a bez kontaktu se spoluhráčem 
těžko. Rodiče nechtějí ochudit své děti o  na-
rozeninovou party, tak ji zorganizují, a ostatní 
rodiče na ni dovezou své děti, aby si všechny 
užily. Do školy nesmí, ale na party ano. Dlouho 
jsme se neviděli se svými kamarády, uděláme 
oslavu, je jedno čeho, a prožíváme ji, aniž by-
chom přemýšleli o tom, že máme alespoň na 

něco dbát. A takových případů je víc. Výsledek 
na sebe nenechá dlouho čekat. Stačí jedna po-
zitivní osoba a onemocnění se šíří dál jako la-
vina. V lepším případě skončíme v karanténě, 
v horším v posteli a není nám dobře, v nejhor-
ším v nemocnici, kde o nás pečují. A jsme na 
konci řetězce, v  nemocnicích jsou stále jedni 
a  titíž lidé, protože jiný personál není. Jedni 
a  titíž lidé, kteří jsou ve velkém psychickém 
tlaku a  fyzické zátěži nepřetržitě od jara loň-
ského roku. Můžeme si říci, je to jejich povo-

lání. Ano, to je pravda. Jsou však dlouhodobě 
vystavováni většímu riziku než my z ostatních 
oborů. Ani lidé v sociálních službách to nemají 
jednoduché. Proto by se každý z nás měl za-
myslet nad tím, jak se chová a  co dělá. Je to 
o zodpovědnosti každého z nás, o zodpověd-
nosti za své děti a  své blízké. Zodpovědnost 
se nenechá nařídit, vydat zákonem či nějakým 
nařízením. Zodpovědnost máme v sobě a kaž-
dý za sebe, následky ale mohou mít i jiní. A ne-
musí jich být málo. 

Jaroslava Martanová
starostka

Pokračování ze str. 1

Zodpovědnost je záležitostí každého z nás
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Pomoc osobám bez přístřeší
Odbor sociálních věcí a  zdravotnictví při 

Městském úřadu Vimperk poskytuje mimo 
jiné i pomoc osobám bez přístřeší. V případě, 
že tato osoba potřebuje řešit svoji tíživou si-
tuaci a je ochotna spolupracovat se sociálním 
pracovníkem, je možné takovému kliento-
vi poskytnout pomoc při vyřízení osobních 
dokladů, pomoc při vyřízení dávek pomoci 
v  hmotné nouzi, dále poskytnout potravino-

vou pomoc, ošacení, zajistit bydlení v  azylo-
vém domě či jiném zařízení anebo v  období 
mrazů zajistit alespoň provizorní nocleh. Vždy 
je však potřeba, aby tato osoba chtěla změnit 
svůj způsob života, nebo byla alespoň ochot-
na dodržovat režimová opatření (např. zákaz 
požívání alkoholických nápojů) v  příslušném 
zařízení. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
tyto osoby aktivně vyhledává a rovněž reagu-

je na anonymní i  neanonymní oznámení ob-
čanů, že v jejich okolí se nachází člověk, který 
takovou pomoc potřebuje. V tomto případě je 
pak využívána i spolupráce s asistenty preven-
ce kriminality a dané osobě je dle její situace 
nabízena pomoc. Mnohdy opakovaně. Vzhle-
dem k tomu, že se ve všech případech jedná 
o  osoby, které nejsou omezeny ve svépráv-
nosti, konečné rozhodnutí nabízenou pomoc 
přijmout je však vždy na nich.

Jana Korbelová
vedoucí OSVZ

Brigáda v informačním centru Vimperk
informační centrum hledá pro nadcházející 

sezónu brigádníky.
Předpokládaný nástup: 15. 6. 2021 po 

dobu hlavní sezóny (přibližně do poloviny září 
2021).

Informační náplň práce: poskytování 
informací z  oblasti turistiky, kultury a  spole-
čenského dění ve městě i regionu, pomoc při 
zajišťování akcí iC, města a MěkS, komunikace 
směrem k obyvatelům Vimperka a okolí a ná-

vštěvníkům Vimperka prostřednictvím aplika-
cí, vyhodnocování návštěvnosti iC, kontrola 
značení turistických stezek, obsluha Steinbre-
nerovy tiskárny a zvonice, prodej suvenýrů.

Požadavky: věk minimálně 18 let, dobré 
komunikační schopnosti, příjemné vystu-
pování a vstřícné jednání, práce s PC, časová 
flexibilita, přizpůsobivost a  zodpovědnost, 
dobré jazykové znalosti (NJ nebo AJ), dobrá 
znalost města a okolí.

Zájemce zašle svůj životopis e-mailem  
na adresu simona.cejkova@mesto.vimperk.cz 
nebo jej doručí na podatelnu města Vimperk, 
Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17 označený jako 
„Brigáda iC – neotvírat“. k životopisu přiloží též 
kontakty, na kterých je k zastižení.

Podrobnější informace podá:
Simona Čejková, vedoucí informačního centra
Tel. 388 402 230
Mobil 778 521 547
e-mail: 
simona.cejkova@mesto.vimperk.cz

Policejní sloupek
17. 12. 2020 – 20. 1. 2021

25. 12. 2020 Telefonicky bylo oznámeno, že 
pod odbočkou na Svatou Maří leží v příkopu 
sražená srna. hlídkou byl telefonicky vyrozu-
měn mysl. hospodář MS Šumavské hoštice, 
který hlídce sdělil, že toto patří pod MS Nezdi-
ny a že vyrozumí mysl. hospodáře MS Nezdiny, 
který věc zařídí.

26. 12. 2020 Telefonicky byla hlídka MP 
Vimperk požádána ze strany hlídky OOP ČR 
Vimperk o  součinnost při oznámení, kdy má 
manžel napadat manželku ve Vimperku v  ul. 
Tovární. hlídka MP provedla asistenci při zá-
kroku hlídce PČR. Věc je dále v řešení PČR Vim-
perk.

27. 12. 2020 Muž telefonicky oznámil, že již 
asi půl hodiny se u prodejny v ul. Mírová pohy-
buje větší pes bez obojku. hlídka MP Vimperk 
psa odchytla a následně předala majiteli.

29. 12. 2020 Telefonicky bylo oznámeno, 
že dva muži v ul. Špidrova rozhazují popelni-
ce a stříkají vodu na myčce vozidel. Na místě 
hlídka MP Vimperk ztotožnila osoby pacha-
telů a věc byla zaslána k vyřízení příslušnému 
správnímu orgánu.

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

29. 12. 2020 Telefonicky bylo oznámeno, že 
se v okolí zahrádek v ul. klostermannova po-
hybuje malý černý pes. Po příjezdu na místo 
hlídka MP Vimperk zjistila, že pes sedí v blíz-
kosti zahrádky, u které na něho již volala maji-
telka. Ta byla hlídkou upozorněna, aby si lépe 
zajistila pejska proti opakovanému úniku. 

5. 1. 2021 Osobně se na služebně MP Vim-
perk informoval muž o  tom, jak postupovat, 
když na pozemku Střední školy Nerudova 
Vimperk je odstavený vrak vozidla. Muži bylo 
doporučeno, aby se obrátil na majitele areálu 
proti ZUŠ Vimperk, který části areálu pronají-
má různým subjektům s  tím, že vrak vozidla 
patří k jedné zde umístěné autodílně.

5. 1. 2021 hlídka APk nalezla v ul. inocenco-
va v kanálové vpusti injekční stříkačku. Přivo-
laná hlídka MP Vimperk injekční stříkačku vy-
jmula a umístila do sběrného boxu.

6. 1. 2021 Při výkonu služby byl hlídkou MP 
Vimperk odchycen pes. Následně byl pes hlíd-
kou MP umístěn do kotců. Z důvodu, že se jed-
nalo již o  opakovaný přestupek majitele psa, 
byla majiteli při převzetí psa uložena bloková 
pokuta příkazem na místě.

6. 1. 2021 Telefonicky na MP Vimperk ozná-
mil muž, že u sběrného dvora ve Vimperku za-
ložil někdo černou skládku. Věc na místě byla 
zdokumentována a dále zaslána příslušnému 
správnímu orgánu.

12. 1. 2021 Telefonicky oznámeno špatně 
parkující vozidlo u  kontejnerů ve Vimperku 
v ul. SNP. hlídka MP Vimperk věc na místě vy-
řídila umístěním VOPP na vozidlo (výzvou pro 
osobu podezřelou ze spáchání přestupku).

15. 1. 2021 Telefonicky bylo oznámeno, 
že v ul. Mírová ve Vimperku dochází k  rušení 
nočního klidu. hlídka na místě ztotožnila pří-
tomné osoby a věc bude zaslána příslušnému 
správnímu orgánu.

17. 1. 2021 Na služebnu přivezl občan psa, 
kterého nalezl u čerpací stanice. Pes byl umís-
těn do kotce. Jelikož se opět jednalo o opako-
vaný přestupek majitele psa, byla majiteli psa 
při jeho vydání uložena bloková pokuta příka-
zem na místě.

20. 1. 2021 Telefonicky bylo oznámeno ru-
šení nočního klidu v ul. SNP ve Vimperku. Po 
ztotožnění osob užívajících uvedený byt byla 
věc zaslána k vyřízení příslušnému správnímu 
orgánu.

 

4  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  Zprávy Z města • ÚNor/2021

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

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

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

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

Ing. Jana Schererová, MPA - vedoucí 388 402 215 724 176 544 Steinbrenerova čp. 6
Vlasta Chrstošová - trval. pobyty, evidence obyv. 388 402 216 Steinbrenerova čp. 6
Petra Hubáčková - trval. pobyty, evidence obyv. 388 402 216 Steinbrenerova čp. 6
Bc. Jana Czerwenková - matrika 388 402 222 777 492 983 Steinbrenerova čp. 6
Helena Váchová - matrika 388 402 223 721 323 970 Steinbrenerova čp. 6
Bc. Nikola Březinová - CP, evidence obyvatel 388 402 224 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Jana Martanová -  OP, evidence obyvatel 388 402 225 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel 388 402 226 778 410 794 Steinbrenerova čp. 6
Daniela Bostlová - přestupky 380 070 349 Kaplířova čp. 65
Bc. Vít Lukesch - přestupky 380 070 350 Kaplířova čp. 65
Martin Ženíšek - správce počítačové sítě 380 070 340 724 560 958 náměstí Svobody čp. 8
Michal Cigánek - správce počítačové sítě 380 070 339 602 236 456 náměstí Svobody čp. 8
René Štráchal - správce počítačové sítě 777 484 741 náměstí Svobody čp. 8
Věra Půbalová - úklid 388 402 268 Steinbrenerova čp. 6
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Jana Korbelová - vedoucí 388 459 029 725 043 967 Nad Stadionem 199
Mgr. Petra Půbalová - kurátorka pro děti a mládež 388 459 021 602 161 687 Nad Stadionem 199
Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí, NRP - žadatelé 388 459 023 725 043 968 Nad Stadionem 199
Mgr. Michaela Cwienczeková - soc. práce, soc. kurátor pro dosp. 380 070 122 778 410 793 Nad Stadionem 199
Bc. Anna Chytrová, DiS. - soc. práce 388 459 043 770 178 990 Nad Stadionem 199
Bc. Lenka Tomanová - protidrog. koord., admin.p., dispečink Taxík Maxík 388 459 024 773 754 800 Nad Stadionem 199

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

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

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

Ing. Josef Kotál - vedoucí - veřejná zeleň 388 402 250 606 907 553 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Miroslav Šíp, DiS. - lesní hosp., myslivost, rybářství, lov. lístky 388 402 251 778 410 795 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jana Beránková - ZPF, studny 388 402 252 777 462 231 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství 388 402 229 602 527 070 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jan Blahout  - vodní hospodářství 388 402 253 770 157 947 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Jaromír Langer - vodní hospodářství 388 402 255 777 486 775 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody 388 402 228 778 410 796 náměstí Svobody čp. 8
Ing. Eva Mikulová - dět. hřiště, ovzduší 388 402 254 770 127 789 náměstí Svobody čp. 8
Odbor obecní živnostenský úřad

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

Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk (platnost od 01.01.2021)
DS 9ydb7vm
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tel. 388 402 264  Zprávy Z města • ÚNor/2021 přímá linka služ. mobil umístění
Odbor finanční

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

Ing. Robert Pročka - vedoucí 388 459 050 778 745 198 Nad Stadionem 199
Ing. Marek Kopecký - stavební úřad 388 459 056 Nad Stadionem 199
Vojtěch Janoušek - stavební úřad 388 459 046 Nad Stadionem 199
Jana Randáková - stavební úřad, zást. vedoucího 388 459 047 Nad Stadionem 199
Marcela Štěrbová - stavební úřad 388 459 048 Nad Stadionem 199
Ing. Ilona Langerová  - stavební úřad 388 459 049 770 134 778 Nad Stadionem 199
Barbora Ascherlová - stavební úřad 388 459 057 Nad Stadionem 199
Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování 388 459 058 Nad Stadionem 199
Ing. Jana Cinádrová - úřad územního plánování 388 459 059 Nad Stadionem 199
Věra Jurášová - sekretářka 388 459 060 Nad Stadionem 199
Odbor investic a údržby

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

Bc. Lenka Černá - vedoucí, přestupky 388 459 089 725 551 901 Nad Stadionem 199
Milena Bělohubá - registr řidičů 388 459 081 Nad Stadionem 199
Ing. Alena Marková - registr řidičů 388 459 082 Nad Stadionem 199
David Lang - registr vozidel 388 459 083 Nad Stadionem 199
Pavla Knoppová - registr vozidel 388 459 084 Nad Stadionem 199
Petr Nový - silniční hospodářství 388 459 087 778 777 414 Nad Stadionem 199
Patrik Sladovník - registr vozidel 388 459 091 Nad Stadionem 199
Bc. Marie Svěchotová - přestupky 388 459 093 Nad Stadionem 199
Mgr. Petra Toncarová - přestupky 388 459 094 Nad Stadionem 199
Mgr. Anna Sosnová - přestupky 380 070 570 Nad Stadionem 199
Ing. Marie Jakšová - přestupky 380 070 571 Nad Stadionem 199
Jiří Horejš - registr vozidel, zkuš. komisař 380 070 433 724 508 408 Nad Stadionem 199
Věra Šenkýřová - výzvy 380 070 434 Nad Stadionem 199
Irena Předotová - výzvy 380 070 435 Nad Stadionem 199
Městská policie 156 388 414 365

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

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

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

Simona Čejková - vedoucí IC 388 402 230 778 521 547 Svornosti čp. 42
Jiřina Jandová - pracovnice IC 388 402 230 724 176 545
Městské služby, s.r.o. 
Ing. Jan Král - jednatel 388 411 520 606 664 949 Podzámčí 612
Právník
Mgr. Eliška Ketzerová, Ph.D.LL.M. 604 892 222 Pivovarská 60/12
Městský architekt
Ing. arch. René Dlesk, PhD. 773 556 603 náměstí Svobody čp. 8

e-mail
architekt@mesto.vimperk.cz

ek.outlook@seznam.cz
e-mail

778 410 791 nebo 778 410 790
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Městský park ve Vimperku bude žít i v letošním roce
Po úspěšném oživení městského parku ve Vimperku během loňského adventu chystá město Vim-

perk již od února pokračování, a to tématem masopust následovaným Velikonocemi.

Během adventního období jsme se na-
vzdory všudypřítomnému viru pokusili oživit 
městský park adventní výzdobou v  podobě 
vyzdobené kašny, betléma, ozdobených vá-
nočních stromků i  fotopanelů. Přijatá vládní 

opatření nám nedovolila plánované adventní 
soboty v parku ani stánkový prodej. Připravili 
jsme tedy pro návštěvníky parku adventní hru, 
která měla dle ohlasů velký úspěch. 

V letošním roce připomeneme v městském 

parku různými formami masopust a poté i jaro. 
A vrcholem letošního roku bude opět oblíbe-
ná Parkbouda, kterou organizátoři z MiSSiON 
Vimperk připravují ve spolupráci s MěkS Vim-
perk a městem Vimperk. Další pravidelné akce 
budeme postupně zveřejňovat na fB kultura 
Vimperk a Město Vimperk. 

Renata Lešková, odbor ŠK

nový jednací řád rady města
Rada města Vimperk přijala na svém za-

sedání dne 11. ledna 2021 nový jednací řád 
rady města a komisí rady města. Důvodem 
této změny je současná situace vyvolaná 
virovou pandemií. 

Nový jednací řád umožňuje účast člena 
rady na zasedání rady města prostřednic-
tvím dálkového audiovizuálního přenosu.

Při schůzi rady konané prostřednictvím 
dálkového audiovizuálního přenosu musí 

být jednoznačně prokazatelná identita 
zúčastněného člena rady pomocí přenosu 
obrazu i zvuku. 

Umožněna je také účast přizvaných osob 
na jednání rady prostřednictvím dálkového 
audiovizuálního přenosu, musí však být 
prokazatelná identita přizvané zúčastněné 
osoby pomocí přenosu obrazu i zvuku.

Zprávy z Rady

rada města 30. 12. 2020
•  dala souhlas Městskému kulturnímu středis-
ku Vimperk s provedením opravy osvětlení sálu  
a scénického osvětlení v budově MěkS v cel-
kové hodnotě 292.010 kč.
•  jmenovala členy řídící a  pracovní skupiny 
pro implementaci Strategického plánu města 
Vimperk 2021–2030. Řídící skupinu jmeno-
vala rada města v  tomto složení: ing.  Michal 
Janče, ing.  ivana Janoudová, ing.  Josef kotál, 
ing.  Martina křížová, Mgr.  Zdeněk kuncl, 
ing.  Jaroslava Martanová, ing.  Bohumil Pe-
trášek, ing.  Petr Samek, JUDr.  Tomáš Samek, 
Bc. kristýna Samková, ing. Jan Tůma, MPA. Pra-
covní skupiny jmenovala rada města v tomto 
složení: oblast č. 1 ekonomický rozvoj ve slo-
žení – ing.  Jaroslava Martanová, ing.  Martin 
Paštika, MBA, Simona Čejková, Petr Málek, 
Bc. Daniel kaifer, Bc. kristýna Samková; oblast 
č. 2 kvalita života a sociální rozvoj ve složení 
– Mgr. Zdeněk kuncl, ing. Jaroslava Martano-
vá, Mgr.  Jana korbelová, ing.  Jan král, Tomáš 
Jiřička, ing.  Martina křížová, Renata Lešková, 
Mgr.  Jan heřta, Mgr. Vladan Pokorný, Zdeňka 
Gálová; oblast č. 3 Udržitelný územní rozvoj 
a  ochrana přírodních hodnot ve složení – 
ing. Petr Samek, Mgr. Zdeněk kuncl, ing. arch. 
René Dlesk, PhD., ing. Michal Janče, ing. Josef 
kotál, ing. Jana Cinádrová; oblast č. 4 Cestovní 
ruch ve složení – ing. Martina křížová, Tomáš 
Jiřička, Simona Čejková, Bc. Lenka Pechouško-
vá, Petr Málek, Mgr. Josef Štemberk, Mgr. Lucie 
Budirská; oblast č. 5 efektivní správa města ve 
složení – ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zde-
něk kuncl, ing. Jan Tůma, MPA, ing. Josef kotál, 

ing.  ivana Janoudová, ing.  Bohumil Petrášek, 
Martina Malíková.
•  rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy 
o  dílo, jejímž předmětem je zakázka na sta-
vební práce: „Vimperk, rekonstrukce ulice  
1. máje – 1. etapa“ mezi městem Vimperk 
a  společností STRABAG, a. s., dle skutečného 
rozsahu provedených prací.
•  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž před-
mětem je veřejná zakázka malého rozsahu  
na služby „Zajištění zimní údržby veřejných 
ploch“ mezi městem Vimperk a  společností 
Městské služby Vimperk, s. r. o.
•  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž před-
mětem je veřejná zakázka malého rozsahu  
na služby „Zajištění letní údržby veřejných 
ploch“ mezi městem Vimperk a  společností 
Městské služby Vimperk, s. r. o.
•   rozhodla uzavřít dohodu o  poskytování 
informací z  provozovaných kamerových sys-
témů mezi městem Vimperk a  Policií České 
republiky – krajským ředitelstvím policie Jiho-
českého kraje.
•  souhlasí s tím, aby společnost Městské lesy 
Vimperk, s. r. o., uzavřela obchod – pořízení 
investice na zakoupení stroje na přibližování 
dřeva (železný kůň) v  předpokládané ceně 
520.000 kč.
•  schvaluje podání žádosti o  dotaci v  rámci 
investičního programu č. 162  52 Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024, Výzvy 
12/2020, vyhlašované národní sportovní 
agenturou, na projekt „Multifunkční hřiště 
Vimperk“. 

rada města 11. 1. 2021
•  rozhodla uzavřít Dohodu o poskytnutí dota-
ce z Programu rozvoje venkova ČR se Státním 
zemědělským intervenčním fondem na pro-
jekt  „Doplnění herních prvků do školní zahrady  
MŠ 1. máje”.
•  schvaluje podání žádosti o  poskytnutí 
dotace z  dotačního programu Jihočeského 
kraje kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, 
číslo opatření V. Nemovité kulturní památky,  
na projekt s názvem „Výměna vstupních bran 
v areálu urnového háje ve Vimperku”.
•  rozhodla pronajmout prostory sloužící 
k podnikání č. 304 o výměře 86,06 m2 v čp. 194 
v ulici 1. máje ve Vimperku spolku PROSPeRiTA 
Písek za účelem provozování Dětského klubu 
Šumaváček.

rada města 15. 1. 2021
•  rozhodla z důvodu preventivního opatření 
proti šíření covid-19 uzavřít MŠ klostermanno-
va 365, okres Prachatice – pracoviště kloster-
mannova – počínaje dnem 18. 1. 2021 až do 
odvolání.

rada města 18. 1. 2021
•  schválila podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z  dotačního programu Jihočeského kraje,  
1. výzvy pro rok 2021 Podpora kultury na pro-
jekt „21. ročník setkání dřevosochařů ve Vim-
perku“.
•  schválila podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z  dotačního programu Jihočeského kraje,  
1. výzvy Podpora kultury na projekt „filmový 
festival NaturVision – týden přírody“.
•  rozhodla udělit spolku MiSSiON Vimperk 
spolupořadatelství pro akci Majáles Vimperk 
2021.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

Zprávy ze Zastupitelstva

Zastupitelstvo města 18. 12. 2020
•  schválilo rozpočet města na rok 2021 – zá-
vazné ukazatele dle předloženého návrhu 

v celkové výši 350.573.826 kč včetně financo-
vání. 

Na tomto zasedání zastupitelstva též pro-

běhlo složení slibu nového člena Zastupitel-
stva města Vimperk Blanky kramářové.
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Co obnáší práce sportovního manažera?
Ester Ledecká, Ondřej Synek a Roman Koudelka jsou jména osobností známých nejen sportovním 

fanouškům. Tito všichni mají stejného osobního manažera, kterým je Viktor Valta, jehož studentský 
život je spojen úzce s Vimperkem, kde absolvoval zdejší gymnázium. Redakci našeho školního časopi-
su zajímalo, jak se mu daří a čemu se právě nyní věnuje.

Práce osobního sportovního manažera 
je jistě neobvyklá a zajímavá. Jak tvá kari-
éra započala? 

Během prvního ročníku navazujícího stu-
dia na Uk fTVS jsem začal přemýšlet o svém 
budoucím povolání. Dal jsem dohromady ži-
votopis, který jsem mimo jiné poslal také do 
Sport investu (Si). Zpět se mi ozvali asi po týd-
nu (přesně 22. prosince), jestli bych měl zájem 
dostavit se na výběrové řízení. Obratem jsem 
odpověděl, že zájem mám. Následující den 
mi přišel mail, že se 2. ledna mám dostavit na 
pohovor. Ta „vánoční“ data mě trochu děsila, 
ale řekl jsem si, že to zkusím. Na začátku led-
na jsem absolvoval dvouhodinový pohovor 
a  poté čekal. Přibližně po týdnu mi zavolala 
slečna, že mě berou na částečný úvazek 3 dny 
v týdnu. Nastoupil jsem 20. ledna 2014. Polo-
viční úvazek to byl pouze první týden, jelikož 
jsem začal ve středu a pak už jsem byl v Si po-
řád. Začal jsem v oddělení produkce, kde jsme 
pořádali různé sportovní akce. Asi po tři čtvrtě 
roce mě pozval šéf na oběd a nabídl mi místo 
u individuálních sportovců, kde jsem doteď.

V čem taková práce spočívá? 
V agentuře Sport invest mám na starost ob-

last individuálních sportovců. Má práce spočí-
vá především v jejich zastupování. Jsem s nimi 
v každodenním kontaktu. Řeším jejich potře-
by. komunikuji s  jejich sponzory. Předávám 
jim požadavky od sponzorů a  zároveň spor-
tovcům pomáhám plnit povinnosti vyplývající 
ze sponzorských smluv. Mediální záležitosti 
deleguji na své kolegy z PR. Buď hlídám, nebo 
pomáhám sportovcům s jejich sociálními sítě-
mi. Dále se snažím vyhledávat nové sponzory, 
aby sportovci měli co nejlépe zajištěné pod-
mínky potřebné k tréninku a závodění. Vyhle-
dávám nové sportovní talenty, kteří by mohli 
s  námi potenciálně spolupracovat. Mezi mé 
stávající sportovce patří ester Ledecká, Ondřej 
Synek, Martin a Petr fuksovi, Anna fernstädt, 
Vávra hradilek, Dominik Dvořák, Barbora ha-
vlíčková, Roman koudelka, Lucie Svěcená, fi-
lip Nepejchal. 

Jak se ti spolupracuje například s  Ester 
Ledeckou? 

ester je výjimečná osobnost. Spoluprá-
ce s  ní je pestrá, člověk se rozhodně nenudí. 
Většinou čím je sportovec více výjimečný po 
sportovní stránce, je výjimečný i  po stránce 
běžného života a  života okolo sportu. Tito 
sportovci většinou vnímají spoustu věcí tro-
chu jinak než my „normální“ lidé, což není 
nic špatného. i  já jsem se s  tím musel naučit 
pracovat. každý sportovec je naprosto odlišný 
a  individuální, a  proto i  můj přístup ke všem 
musí být individuální. každopádně všichni 
jsme lidé a občasné „skřípání“ vždy vynahradí 
ten fantastický pocit vítězství a úspěchu, ať už 
sportovního, nebo na poli marketingu.

nyní bychom se vrátili trochu do minu- 
losti. Jak vzpomínáš na studium na naší 
škole? 

Na studium vzpomínám jen v  dobrém, na 
gymnáziu jsem zažil skvělá léta, naučil se hod-
ně věcí, zažil spoustu srandy, ale i „průserů“, 
jako například rozbité okno na „lyžáku“ v Peci 
nebo házení pytlíků s vodou z oken, bílení tří-
dy a tak dále… V každém ročníku jsem se nej-
víc těšil na kurzy a  sportovní turnaje. Byla to 
skvělá příležitost, jak s partou spolužáků zažít 
neopakovatelné chvíle, ale taky si i vybudovat 
jiný, osobnější vztah s učiteli, což se mi nyní při 
různých setkáních se spolužáky nebo s učiteli 
okamžitě vybaví. 

Jaký byl tvůj nejoblíbenější a  naopak 
nejméně oblíbený předmět na gymnáziu? 

Asi neumím říct konkrétně, ale vždycky 
jsem tíhnul ke sportu a  zároveň k  logickým 
předmětům. Naopak mě moc nebavily před-
měty, které byly o klasickém „šprtání“.

Je pravda, že ses zúčastnil ročního studij-
ního pobytu v německu? Jak na to vzpomí-
náš? Doporučil bys tento pobyt i ostatním 
studentům?

Ano, byl to úžasný rok plný nových zkuše-
ností, ze kterých čerpám dodnes, a  zároveň 
neuvěřitelných zážitků, na které hrozně rád 
vzpomínám. Rozhodně tento projekt doporu-
čuji! Jeďte a užijte si ho naplno! 

Kam směřovaly Tvé kroky po maturitě?
Měl jsem před sebou těžkou volbu, jelikož 

jsem studoval programátorský gympl, tak 
jsem měl jasnou přihlášku na ČVUT, ale záro-
veň jsem si dal přihlášku na zmíněný manage-
ment a  marketing sportu. Na poslední chvíli 

jsem se rozhodl pro sport a  myslím si, že to 
bylo jedno z  nejlepších a  zároveň nejtěžších 
rozhodnutí v mém životě, respektive mi ho to 
nejvíce ovlivnilo. Studoval jsem tedy sportov-
ní management a  marketing. V  tomto oboru 
zná Sport invest prakticky každý a většina se 
tam chce dostat, což je vidět u mých kolegů. 
Devadesát procent vystudovalo tento obor. 

A  jsme opět u  sportu. Jaké jeho druhy 
preferuješ a co patří mezi tvé koníčky nebo 
volnočasové aktivity?

Mám rád spoustu sportů, ale především fot-
bal, lyže a kolo. Většinu volného času se sna-
žím věnovat rodině a mé dvouapůlleté dceři. 
Zároveň se pořád snažím po práci ještě závod-
ně hrát fotbal na nějaké slušné úrovni, takže 
po absolvování tří tréninků a jednoho zápasu 
týdně moc času na další koníčky nezbývá. Ve-
čer si rád pustím nějaký hezký film.

Vracíš se rád domů na Šumavu? 
hrozně rád jezdím domů k  rodičům. Není 

nic lepšího než přijet do svého rodiště, jít ven 
na procházku do míst, kde člověk vyrůstal, vzít 
kolo nebo běžky a vyrazit nahoru na Šumavu 
do přírody. 

Jaké jsou tvé nejčerstvější plány?
Trochu mě nyní omezuje doba, která mo-

mentálně panuje ve světě vzhledem k  pan-
demii koronaviru, takže do konce ledna pro-
zatím zůstanu v ČR, ale v únoru se chystám za 
ester Ledeckou na mistrovství světa do italské 
Cortiny a  hned potom bych přejížděl na MS 
ve skeletonu a bobech do německého Alten-
bergu. Dál se uvidí podle programu směrem 
k olympiádě. 

Máš pro nás na závěr nějakou 
radu? 

Jděte si za svými cíli, užívejte si života a ne-
nechte se ničím otrávit, žijete jen jednou!

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. 
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Šumavský spolek
Vimperk má asi jako každé maloměsto tu vlastnost, že kdykoliv přijdete na nějakou akci, po-

tkáváte stále tytéž lidi. Například pokud se taková akce týká historie, Šumavy nebo šumavské 
literatury, s  velkou pravděpodobností na ní potkáte manžele Váchovy. Ti svůj zájem o  historii 
Šumavy nedávno posunuli dokonce tak daleko, že si založili vlastní Šumavský z. s. a  jeho jmé-
nem pořádají ve Vimperku i  okolí všemožné vzdělávací akce a  výstavy. O  tom, co přesně Šumav- 
ský z. s. dělá, jsem si povídala s jeho předsedkyní Růženou Váchovou (RV) a členem Václavem Váchou 
(VV).

V  Šumavském z. s. jste pouze vy dva 
a  vaši rodinní příslušníci. nedá mi to se 
nezeptat, proč jste si vlastně zakládali spo-
lek?

RV: Šumavský spolek vznikl 
v červnu 2016. Podnět k zalo-
žení spolku vzešel od předse-
dy bavorského spolku pana 
hanse Schopfa z  Riedlhütte. 
S tímto spolkem spolupracu-
jeme již od roku 2000. V roce 
2016 za námi přišel pan 
Schopf, že by chtěl seznámit 
veřejnost s  vimperským hu-
debním skladatelem Juliem 
Blechingerem a  zda bychom 
se nechtěli podílet na tomto 
projektu. A to byl také jeden 
z důvodu založení spolku.

VV: Přeshraniční spolu-
práce spolků je jednodušší 
ve všech směrech, ať už se 
jedná o  shánění finančních 
prostředků, podávání žádostí o grant apod. Ve 
většině případů je nutný německý partner.

Jaké je hlavní poslání spolku?
VV: hlavní náplní spolku je pořádat různé 

besedy, výstavy, komponované večery a také 
výstavy na roll up bannerech. Besedy, výstavy 
a  komponované večery jsou pořádány v  šu-
mavském duchu.

Co všechno má váš spolek za necelých 
pět let své existence „na svědomí“?

RV: Máme za sebou čtyři velké akce, tzv. 
komponované večery. Tyto večery náš spolek 
pořádal společně s německým partnerem. Ať 
už to byl Julius Blechinger, vimperský hudební 
skladatel, Zaniklé sklářské hutě v  Bavorském 
lese a na Šumavě, Stopy věčnosti – významné 
osobnosti Bavorského lesa a  Šumavy, nebo 
v  neposlední řadě i  komponovaný večer ve 
spolupráci se Stifterovým pošumavským že-
lezničním spolkem železnice, které odvál čas. 
Jak už jsme se zmínili, pořádáme besedy a vý-
stavy, a to převážně v městské knihovně Pra-
chatice, Sušice, klatovy, v muzeu Sušice, v Do-
mově seniorů Mistra křišťana v  Prachaticích 
a v městské knihovně ve Vimperku. Náš spolek 
se společně s  německým spolkem zúčastnil 
výstavy Rosa Tahedl v  bavorském Rundingu, 
kterou pořádal ředitel Šumavského muzea ve 
Vídni dr.  Gernot Peter. Rosa Tahedl působila 
část svého života ve Vimperku jako učitelka.

VV: Podklady pro výstavy získáváme převáž-
ně z archivů, muzeí, od pamětníků a manželka 
sbírá šumavské pohlednice, pohlednice s  vá-
noční tematikou, různé malé předměty, které 
se vážou k šumavské kuchyni, a  též milostné 
dopisy apod. Většina podkladů pro výstavy 
pochází z  vlastních zdrojů. V  současné době 
probíhá v  místní knihovně výstava fotografií 

vimperského fotografa pana Ruperta Spirka. 
Je škoda, že současná situace neumožňuje, 
aby tuto výstavu zhlédla široká veřejnost. 

 Říkali jste, že většinu toho, co vystavuje-

te, máte z vlastních zdrojů. Kde jste k tolika 
historickým předmětům přišli?

RV: Většina předmětů pochází se sbírek 
osob, které mě znají a ví, že sbírám předměty, 
které se vážou k šumavské kuchyni a ke staré 
Šumavě. Takže se sami ozývají, že mají před-
měty nebo písemnosti, které by mě mohly 
zajímat. 

VV: Ve výjimečných případech lze nakoupit 
různé předměty na prodejních portálech a ba-
zarech. Manželka také získala z  pozůstalosti 
psané recepty z roku 1942 a staré kuchařky.

Váš spolek spolupracuje na velkých pro-
jektech s  němci. Jak taková přeshraniční 
spolupráce vypadá?

RV: Na komponovaných večerech pracuje-
me společně s německým partnerem. Nejprve 
vybereme společně téma a  následně přijde 
jeho realizace. V případě, že se komponovaný 
večer koná u  nás ve Vimperku, zařizuje vše, 
co se týká večera, náš spolek. komponovaný 
večer na straně německé zařizuje německý 
partner.

VV: Na podzim loňského roku jsme zahájili 
spolupráci se spolky z  bavorského freyungu. 
Bohužel byla tato spolupráce pozastavena 
kvůli pandemii. O spolupráci s naším spolkem 
je velký zájem. Velice nás překvapilo, jaký je 
v  Německu zájem spolupracovat s  českou 
stranou a kolik lidí se učí nebo již mluví česky. 
Při jedné akci ve Waldkirchenu za námi přišla 
dáma v letech a řekla, že se narodila v křesa-
nově u Vimperka. Jsou to někdy opravdu za-
jímavá setkání. když se člověk zabývá historií, 
tak to bez té přeshraniční spolupráce ani ne-
jde. V případě, že chcete něco vypátrat, musíte 
do Německa nebo Rakouska. Tak třeba o Juliu 
Blechingerovi jsme nejvíce podkladů našli 

v  Šumavském muzeu ve Vídni, v  německém 
Mnichově a paradoxně v Ostravě, kde existuje 
citerový klub, který má Blechingerovy sklad-
by. Ale dopátráte se Blechingerových skladeb 
třeba i  v  New yorku, kam je s  sebou přivezli 
vystěhovalci.

A  spolupracovali jste na něčem i  s  vim-
perskými spolky?

VV: Ano, spolupracovali jsme se Stifterovým 
spolkem, a to na projektu železnice, které od-
vál čas v Bavorském lese a na Šumavě. Domlu-
vena je také spolupráce s divadelním soubo-
rem Bouček, který s námi již spolupracoval na 
„železnicích“. Členové Stifterova spolku s  na-

ším spolkem spolupra-
cují při různých bese-
dách, jako tomu bylo 
například při besedě 
v  městské knihovně 
v  Sušici nebo ve Vim-
perku, kde se dámy 
ze Stifterova spolku 
oblékly jako služebné 
a  kuchařky z  počátku 
20. století. Pánové pak 
představili železničář-
ské uniformy.

RV: Naše spolupráce 
probíhá také s  Muzej-
ním spolkem Vimper-
ského panství. Nejvíce 
jsou do našich akcí 
zapojeni žáci a  učitel-

ky ZUŠ hedvika Vavříková a Jana Zíková. ZUŠ 
s námi spolupracovala a spolupracuje vlastně 
na všech projektech.

Jak získáváte finanční prostředky?
VV: Na větší akce žádáme vždy grant, pře-

vážně Regionální rozvojovou agenturu Šuma-
va na Staších, Česko-německý fond budouc-
nosti a  v  neposlední řadě i  město Vimperk. 
Granty nejsou vypláceny ve 100% výši, a proto 
část peněžních prostředků jde z  rodinného 
rozpočtu. Menší akce jsou hrazeny kompletně 
ze soukromých prostředků. Akce děláme pře-
vážně zdarma.

V  posledních měsících se všichni potý-
káme s  tím, že nám životy komplikuje co-
vid-19. Dotkla se pandemie i vašich plánů?

RV: 5. listopadu 2020 měl proběhnout kom-
ponovaný večer Zvyky, pověsti nejen na staré 
Šumavě, který se z  důvodu pandemie neko-
nal. S německým partnerem bylo a je dohod-
nuto, že vzájemně představíme českou a  ba-
vorskou kuchyni. Myšlenka vznikla při setkání 
s panem edmundem Sternem v Plzni, když si 
stěžoval, že u  nás neumíme upéct maso. Bo-
hužel i tuto akci jsme museli pozastavit. Vařilo 
by se ve Zwieselu v místním pivovaru a u nás 
ve Vimperku by to byla nejspíš restaurace Ra-
fael. V současné době připravujeme poměrně 
rozsáhlý projekt, ale o tom bych prozatím ne-
chtěla hovořit.

na závěr se zástupců spolků vždy ptáme, 
zda mezi sebe přijímají nové členy a  co je 
pro to případně potřeba udělat. Jak je to 
u vás?

VV. Nové členy nepřijímáme. Představa byla 
a je, že spolek bude rodinný.

Děkuji za rozhovor.
Adéla Jiříková 
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Postřehy ze školky 
V posledních měsících je bezesporu nejskloňovanějším slovem „koronavir“. V médiích, na ulicích, 

v  obchodech, zkrátka všude kolem nás se k  němu vyjadřují lékaři, politici, vědci, laici, ti, kteří one-
mocnění covid-19 bagatelizují, i ti, kteří z něj mají strach. Téma pandemie chtě nechtě pohltilo všech-
ny, včetně těch nejmenších. I oni jsou dnes a denně vystavováni zprávám o tom, jak se koronavir šíří 
a jaká opatření se k jeho zastavení přijímají. Co si o tom myslí a jak situaci kolem covid-19 vnímají, 
jsme se prostřednictvím paní učitelek (kterým tímto děkujeme za ochotu) zeptali dětí v MŠ Kloster-
mannova, pracoviště Mírová, a MŠ 1. máje. A jejich odpovědi stojí za to – přesvědčte se sami. (Z důvo-
du větší autenticity ponecháváme odpovědi bez oprav – pozn. red.)

hned několik dotázaných dětí se zamýšlí 
nad tím, jak vlastně takový koronavirus vy-
padá. „Je to nemoc. Je chlupatá a  růžová.“ 
„Je to bacil, má na sobě proužky a  je kulatý. 
Viděla jsem ho ve zprávách.“ „Viděla jsem na 
novinách kouli s  přísavkama.“ „Takový malý 
broučci, jsou velice nebezpečný, protože mají 
na sobě koronavirus. A nevidíš ho, je malý.“ „To 
je takový bacil, zelený.“ „Já ho nikdy nevidě-
la, ale myslím, že je chlupatý. Zdá se mi, 
že má nos, oči a pusu.“ „Zlá, neviditelná 
nemoc.“ „To je těžký nad tím přemýš-
let. Myslím, že nelítá, že nemá kříd-
la, že ho nese vítr. Vzal bych si na 
něj teleskop nebo jinej vesmírnej 
dalekohled, čím se pozorujou 
hvězdy, abych ho viděl.“

Nejvíce dětí se ale zaměřuje 
na to, jak se nemoc covid-19 
projevuje: „Je to bacil. kazí lidi.“ 
„Taková nemoc, na kterou může 
člověk umřít. kluci i babičky. Bu-
deme se očkovat.“ „Nějaká chřip-
ka. když dojdeš na testy, tak ti to 
řeknou. Musíš nosit roušky a sklíčka 
a víc léčit ostatní.“ „Nemoc v televizi.“ 
„Je to nemoc, že máš chřipku, kašel 
a  rýmu. Nemoc, která se šíří úplně všu-
de. Bojím se jí. Nechci ji dostat. V největším 
městě je jí nejvíc.“ „Je to nemoc. Nelíbí se mi. 
Pro mnohé lidi je to šílené, protože je teplo-
ta pár dní. Pro staré lidi je to smrtelné.“ „Je to 
nemoc, dává to bacily. Nelíbí se mi, nechci to 
dostat, protože bych nemohla chodit na pro-
cházky a  do školky.“ „Je to bacil. Babička ho 
měla, nemohl jsem za ní, abych nebyl nakaže-
ný. Nechci ho mít, měl bych kašel a rýmu.“ „To 

je, když máš kašel a horečku, je nakažlivý. Já se 
ho fakt bojím, nechci do nemocnice.“ „Odvezli 
by mě do nemocnice, kašlala bych a pčíkala.“

Mezi dětmi se našly i některé velice dobře 

informované: „Musíme dodržovat pravidla. 
Musíme být v roušce a 2 metry od sebe. A jak 
poznám dva metry? když uděláš 4 kroky.” 
„když jdeme ven, musíme mít roušku, aby-

chom nenakazili druhého. kdyby nakazil 
všechny, byly by přecpané nemocnice.“ „Je 
to nemoc, nemocný musí do nemocnice. Vím 
toho hodně, protože poslouchám zprávy co-
vid-19. když ho dostanu, budu nemocný. V te-
levizi se očkují, aby nebyli nemocní. Bál bych 
se očkovat, protože bych řval jako pavián.“

A jeden z dotázaných chlapečků má dokon-
ce jasno i v tom, jak se covid-19 léčí: „Je kulatej 
a  nakazí lidi a  pak jdou do nemocnice. Tam 
je jeden přístroj a ten dává pryč koronavirus. 
A  když do člověka dají lektvar, tak se ten vi-
rus rozpustí.“ Naopak jiný chlapec připustil, že 
o koronaviru nic neví – zato má ale jiné užiteč-
né znalosti: „To já nevim. Nikdo mi nic neříkal. 
Ale když se někdo hodně spálí na ruce třeba, 
tak se musí volat záchranka, říkali ve zprávách. 
Tys to neslyšela? Ne? Tak ještě že jsem ti to při-
pomněl.“

Stejně jako my dospělí i děti řeší omezení, 
která plynou z vládních nařízení a která se 

jich a jejich blízkých dotýkají: „Moc lidí 
nesmí nakupovat. kdyby měl někdo 

sundanou roušku, kde mají všichni 
roušky, tak mu někdo jiný řekne: 

,Nasaď si roušku.‘ “ „Nesmím si 
dávat sníh do pusy, mohl by tam 
bejt zalezlej.“ „Jsou zavřené ob-
chody. Nesmí se koupit hračky. 
Nemůžu si koupit jablkový čaj. 
Jen ve Strakonicích u babičky.“ 
„Naše babička si nemůže kou-
pit ani boty ani fixy ani tužky, 

prostě ani kabelku, skoro nic.“ 
„Nemůžeme od nikoho ochut-

návat a pít z cizího pití.“ „Nemůžu 
na keramiku, na gymnastiku. Zby-

ly mi jen lyže a školka.“ „Musíš nosit 
roušky a  měřit teplotu.“ „že musíme 

nosit roušku. když přijdeme z  krámu, 
musíme si umýt ruce.“ „Pozor na něj. když 

někdo nebude mít roušku při nákupu, tak se 
nakazí a  musí být celou noc doma.“ „Nosíme 
roušky, a to se dusím. Moje sestřička se při vy-
učování dusí a druhý den blinká.“ „Nemůžeme 
na horolezeckou stěnu. A v tom má prsty An-
drej Babiš. Sportovat se musí!“

Adéla Jiříková
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osada Klášterec
Malá vesnička ležící mezi sousedními osa-

dami Solná Lhota a Lipka, 4 km od města Vim-
perk. Vesnička je to opravdu malá, nenajdete 
zde více jak 20 rodinných domků se zahrádka-
mi. V současnosti vesnici obývá kolem 30 oby-
vatel, v létě navíc rekreanti, které už zde místní 
vnímají jako vlastní obyvatele.

Dominantou klášterce je bezesporu kláš-
terecký viadukt, který leží necelé 2 km jihozá-
padně od Vimperka. Čtyři oblouky železniční-
ho mostu, který byl otevřen 9. července 1900, 
zaujmou nejen dospělé, ale především děti, 
které zde často rády pod viaduktem vyhlížejí 
právě projíždějící vlak směřující k Lipce či od 
ní. V roce 2003 a 2004 byl most rekonstruován. 
Všem můžeme doporučit si k této dominantě 
udělat pěkný výlet přes „Šumavěnku“, lesní 
cesta je klidná, podél řeky a sjízdná i pro kočá-
rek, odrážedla, kola…

kláštereckým „náměstím“ je střed vesnice, 
kde stojí kaple Povýšení sv. kříže, která byla 
vystavěna v roce 1852. Od roku 1989 zde bylo 

povoleno sloužit jednou za rok mši svatou. 
V současné době kaplička neslouží. Posloužit 
může jedině příjemným posezením na dřevě-
né lavičce pro unavené turisty, a  nabídnout 
tak chvilku k  odpočinku. Vedle kapličky stojí 
obytný dům, ve kterém bydlel donedávna pan 
Vojtěch kohout, kterého místní, ale i  okolní 
obyvatelé pamatují jako veselého harmoniká-
ře a neskutečně aktivního pána v letech.

Půjdeme-li malou vesnicí až na konec, do-

jdeme ke „střelnici“. Tak tomuto místu místní 
obyvatelé dodnes říkají. Před rokem 1989 se 
zde nacházela tanková střelnice. Dvě tanko-
vé dráhy a  pozorovací věže byly zachovány 
a  v  současné době zde najdete ubytování – 
Brautfergerův dvůr.

Aktuálně se ve vesnici nedodržují žádné 
zvyklosti ani tradice. 

obyvatelé Klášterce

dej Bůh štěstí na Strašínsku
Panenko Maria strašenská, co na Tvou pouť jsem se těšíval! Ani pomyslit nemohu, že vše to přešlo, 
přeletělo jako luzný sen, jako jitřní červánky. Tvůj kostelíček stojí na nízkém pahorku jako jindy stával –  
ale jiní jsou, kteří tam k němu putují: generace se vyměnily…“

Karel Klostermann, Šumavské Podlesí a typy z něho, 1890

Pravidelní čtenáři Vimperských novin jistě 
poznali, že se v  rubrice Tip na výlet záměrně 
věnujeme místům, která ještě byla ušetřena 
nájezdům turistů a  víkendových návštěvníků 
Šumavy. Nebyli bychom upřímní, kdybychom 
tvrdili, že nás netěší oblíbenost tohoto kou-
tu naší země, ale přece jen si stále tak trochu 
uchováváme některá místa pro nás místní. 
Nejsou neobjevena, ale jsou svou vzdáleností, 
nepřístupností či absencí bister a zaručených 
„must see“ pro velkou část návštěvníků méně 
atraktivní. 

Strašínsko a jeho okolí, které se vám v rych-
losti pokusíme představit v  tomto čísle Vim-
perských novin, nabízí nejen přírodní krásy 
přírodního parku kašperská vrchovina, ale též 

pozoruhodné historické památky, energetická 
místa či gastrozážitky, za nimiž se vyplatí vy-
pravit. 

Ves Strašín se nalézá v oblasti šumavského 
podlesí, asi 15 kilometrů východně od Sušice. 
Nepřehlédnutelnou dominantou je na malém 
kopečku hrdě se tyčící strašínský poutní kostel 
Narození Panny Marie. Postaven byl původně 
v  románském slohu, dnešní barokní podoba 
pochází z  poloviny 18. století. Za kostelem 
na malé skalce se nachází důlek, kde údajně 
nikdy nevysychá léčivá voda. Toto místo je 
i  podle psychotronika Pavla kozáka silným 
energetickým bodem. 

Centrem obce je svažitá náves, kolem níž 
se rozkládají selské usedlosti. Ve středu návsi 

stojí dům „U Rathauskejch“, nad kterým se na-
chází kašna prohlášená roku 2004 za kulturní 
památku. Samostatná kapitola nejen Strašína 
se týká specifického označování chalup a lidí. 
Takzvané jméno „po chalupě“ v sobě nese do 
současnosti historii stavení dle jmen a  pova-
hových vlastností jeho majitelů či účelu dané-
ho stavení. Mezi ta nejzajímavější strašínská 
jména „po chalupě“ patří „U Nácků“, též nazý-
váno „U  Poprdů“, „U  Sajrajtů“, „U  Pinďourů“ či 
„U Julky z chlíva“. 

kromě samotné obce, která se hrdě hlá-
sí k  členství v  Národní síti Zdravých měst, je 
možné v  okolí během letní turistické sezóny 
navštívit i známou Strašínskou jeskyni, ateliér 
šumavské perle v  blízkých Nezdicích či ne-
dalekou rozhlednu Sedlo u  Sušice. Zajímavý 
je také lovecký zámeček Zaluží v  Pohorsku, 
kterému se také přezdívá Malá hluboká. Ten 
nechal postavit kolem roku 1860 kníže Gustav 
von Lamberg, dlouhá léta sloužil jako hájovna, 
v současnosti jako ubytovací zařízení. 

Pidipivovárek U Pujiče, Lazny 
A  protože nejen turistikou a  poznáváním 

živ je člověk, tak naše toulání Strašínskem 
zakončíme v  nedalekých Laznech, kde se 
nachází pivovárek známý v  dalekém okolí. 
Správně řečeno, Pidipivovárek U Pujiče, který 
dokazuje, že když se dělá řemeslo srdcem, je 
to na výsledku vždy vidět. Zachování tradič-
ních postupů a  pramenitá voda ze Šumavy 
jsou základem až dvacítky různých druhů piv. 
Nás zaujala právě na čepu tradiční dvanáctka 
a Medový Pujič, které neměly chybu. Není ná-
hodou, že i  členové Jihočeské filharmonie si 
oblíbili místní pivo i  svérázného a srdečného 
majitele. Návštěvu si ale domluvte předem 
(www.pidipivovarek.cz), samozřejmě ve chvíli, 
kdy to bude díky vládním nařízením možné. 
My se určitě na svých toulkách Strašínskem 
vrátíme a loučíme se tradičním pivovarnickým 
pozdravem „Dej Bůh štěstí“.

Renata Lešková
Zdroj: strasin.com, sumavanet.cz
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Den otevřených dveří a příprava na 
přijímací zkoušky

Ve středu 4. 2. 2021 od 15:00 hodin zve-
me všechny zájemce o studium na naší škole 
a jejich rodiče na den otevřených dveří, který 
proběhne online prostřednictvím youTube. 
Během přenosu budou sděleny základní in-
formace o  jednotlivých zaměřeních na škole 
a  poté se budeme věnovat vašim dotazům, 
které můžete také dopředu zaslat na adresy: 
kancelar@oag.cz nebo reditel@oag.cz.

Škola také chystá online přípravu na přijí-
mací zkoušky z českého jazyka a matematiky 
pro žáky pátých a devátých tříd. Zatím nabízí-
me dva termíny, 18. 2. a 18. 3. 2021, vždy od 
14:00 hodin. 

Pro možnost aktivně konzultovat s  vyuču-
jícími gymnázia úkoly z  přípravných pracov-
ních listů je nutné, aby si rodič nebo žák zřídil 
e-mailovou adresu u společnosti Google. Po-
kud už má u Google adresu zřízenu a chce ji 
použít, není nutné zřizovat další. Tuto adresu 
společně se svým jménem pošle společně 
s přihláškou do přípravných hodin na kance-
lar@oag.cz. Dále už bude probíhat komunika-
ce přes tuto adresu. (Doporučení: volte formát 
adresy například „příjmení.vsg@gmail.com“, 
protože takové nebudou obsazeny.) 

Na tuto adresu pošleme text pracovního 

listu a informace o způsobu připojení k online 
schůzce. konzultace online se uskuteční pro-
střednictvím brány Meet, což je jedna z nepla-
cených aplikací Googlu.

Jan Heřta 

Daruj notebook
V  rámci společného projektu Oblastních 

spolků Českého červeného kříže působících 
na území ČR naše škola obdržela peněžní 
dar 65.000 kč. Mnohokrát děkujeme našemu 
dárci. Prostředky škola využila k  zakoupení 
technických prostředků, jako jsou notebooky, 
vizualizér a grafické tablety, které podpoří dis-
tanční výuku.

Jan Heřta 

Bronzový GooL v celostátním kole!
když se redakce našeho školního časopisu 

GOOL na podzim roku 2019 rozhodla, že by-
chom mohli kromě jeho internetové formy 
(s níž jsme slavili úspěch v předchozích letech 
v  krajském i  celostátním kole a  která je ke 
zhlédnutí na webových stránkách školy a  in-
stagramu) vytvořit i  tištěnou podobu, nikdo 
z nás netušil, kolik práce před námi stojí. 

Začali jsme sbírat informace o  tom, jak se 
takový časopis dělá, co by měl obsahovat a jak 
jím zaujmout co nejvíce lidí. Navíc regule sou-
těže stanovují, že tištěná podoba nesmí ob-
sahovat totéž co internetová. Čekala nás tedy 
dvojí práce. Ale měli jsme velké štěstí na lidi 
kolem, ať naše výtvarníky, kteří přišli se zajíma-
vými návrhy, nebo technicky a graficky zdatné 

poradce. Velkým přínosem byla zejména spo-
lupráce s bývalým absolventem vimperského 
gymnázia Vilémem Tláskalem, který nejen 
vtiskl časopisu jeho výslednou grafickou po-
dobu, ale ochotně též v daném oboru proško-
lil vybrané členy redakční rady.

Do soutěže Školní časopis roku jsme tedy 
loni přihlásili dvě tištěná čísla. Čekali jsme po-
chvaly, čekali jsme samozřejmě i kritiku, přece 
jen jsme byli teprve na začátku dlouhé cesty. 
Po velmi náročné práci, která se stala součástí 
i školních projektových dnů, přineslo vynalo-
žené úsilí své ovoce. 

V  krajském kole jsme obsadili skvělé 
druhé místo, jež nám zajistilo postup do kola 
celostátního. Následovaly týdny napjatého 
očekávání, neboť v  konkurenci osmi nejlep-
ších časopisů z  celé republiky jsme si velké 
naděje nedělali. když jsme letošního 8. ledna 
obdrželi vyhodnocení, moment překvapení 
vystřídaly pocity radosti, štěstí a  doslova eu-
forie. Jsme TŘETÍ! Třetí z  celé republiky!!! 
Naše práce byla odměněna. 

Chtěl bych poděkovat všem svým spolure-
daktorům za dřinu a čas, jež časopisu věnova-
li, jakožto i těm, kteří, ač nejsou jeho součástí, 
nám svým úsilím velmi pomohli a bez nichž by 
cíle dosaženo nebylo.

konkurence studentských časopisů je sku-
tečně velká a tím více si získaných ocenění vá-
žíme. Vždy tu byl, je a bude prostor pro zlep-
šení, čehož jsme si vědomi a hodláme na tom 
pracovat. 

 Vojtěch Jirkovský

Leden v MŠ Klostermannova
Všichni jsme se spolu rádi setkali po vánoč-

ních prázdninách a hodně si povídali o dárcích 
a  čase stráveném se svou rodinou. Vyprávě-
li jsme si betlémský příběh a  navázali na něj 
různými hrami, vyráběním, výzdobou šaten. 
Zpívali jsme také tradiční píseň „My tři králové 
jdeme k vám“.

Leden nás ve školce přivítal svou sněhovou 

náručí. Velká radost dětí a dostatek sněhu nás 
každý den lákaly ven k hrám na sněhu i se sně-
hem. Naučili jsme se perfektně jezdit třeba na 
lopatách, postavili jsme sněhuláka nebo zkou-
šeli postavit iglú. Pozorovali jsme a krmili ptáč-
ky, kteří pravidelně navštěvovali naše krmítka. 
Prohlíželi jsme si rozmanitost sněhových vlo-
ček a hráli si na ně.

Pracoviště klostermannova muselo být 

v polovině ledna z důvodu zvýšeného výskytu 
onemocnění covid-19 uzavřeno. Přesto před-
školní výuka probíhala dál distanční formou, 
kterou připravily učitelky předškolních tříd. 
Děti si spolu s rodiči mohli vypracovat pracov-
ní listy zaměřené na zimní sporty a dozvědět 
se nové informace o  olympiádě, paralympiá-
dě, rozumět např. fair-play hře. Vykreslováním 
olympijských kruhů si děti procvičily prosto-
rové pojmy a  naučily se básničky doplněné 
pohybem. 

Všem přejeme krásné zimní dny prožité ve 
zdraví. 

  Iveta Pavlíková

Všeobecné a sportovní 
gymnázium Vimperk

      Mateřská škola 
      Klostermannova
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jarní prázdniny 
DDM Vimperk má připravenou nabíd-

ku aktivit na jarní prázdniny, v  případě 
příznivé epidemické situace bude zveřej-
něna na www.ddm-prachatice.cz.

Sledujte naše webové stránky, ať vám 
nic neunikne.

Jitka Martanová, Eva Kubišová
DDM Vimperk

rok 2020, jemuž jsme si zvykli říkat 
podivný

V databázi novotvarů Ústavu pro jazyk čes-
ký Akademie věd České republiky je uvedeno 
na 80 slov začínajících „korona“. Během roku 
jsme si zvykli na slova koronákaza, koronáč, 
koronadeprese, v  souvislosti s  nezodpověd-
ným chováním člověka v  pandemické si- 
tuaci se objevuje i slovo koronaidiot. Jak dlou-
ho budeme ještě „hrát rouškovanou“ nelze 
předvídat, ale těšíme se na to, až takovýchto 
novotvarů nebude potřeba. V  souvislosti se 
zavedením distančního způsobu vzdělávání 
do našich škol se mnohdy uvádí také sousloví 
„škola v pyžamu“.

Připomeňme si průběh vzdělávání  
v ZŠ TGM v roce 2020

11. března – uzavření škol, přechod na dob-
rovolné distanční vzdělávání

30. března – zavedení videokonferencí pro 
žáky 2. stupně, natáčení videí

1.–17. dubna – zápis žáků do 1. ročníku bez 
přítomnosti žáků

11. května – pro žáky 9. ročníku umožněna 
příprava k přijímacím zkouškám

25. května – dobrovolný nástup žáků  
1. stupně k  prezenční výuce v  patnáctičlen-
ných skupinách

8. června – dobrovolný nástup žáků 2. stup-
ně maximálně v patnáctičlenných skupinách

září – zahájení školního roku ve všech tří-
dách za dodržení hygienických opatření

říjen – zpřísnění hygienických opatření ve 
školní jídelně

14. října – uzavření škol, přechod na distanč-
ní výuku, videokonference pro žáky 2. stupně

listopad – zavedení videokonferencí pro 
žáky 1.–5. ročníku

18. listopadu – nástup žáků 1. a 2. ročníku 
k  prezenční výuce, pro tyto žáky umožněn 
provoz školní družiny a školní jídelny

30. listopadu – přibyla prezenční výuka pro 
žáky 3. 5. a  9. ročníku, žáci 6., 7. a  8. ročníku 
se prezenčně vzdělávali rotačně, střídali se po 
týdnech

21., 22. prosince – vyhlášeny mimořádné 
prázdniny

První pololetí školního roku končí 28. ledna, 
ve škole jsou žáci 1. a 2. tříd, všichni ostatní se 
vzdělávají distančním způsobem. Těšíme se, 
až bude „škola v pyžamu“ minulostí.

Dagmar Rückerová

I  přes mimořádné okolnosti se žáci ZŠ 
TGM účastnili některých soutěží vyhláše-
ných MŠMT ve školním roce 2020/2021 (lis-
topad 2020 – leden 2021)

olympiáda v českém jazyce
Pořadí vítězů vzniklo sečtením bodového 

hodnocení mluvnické a slohové části 47. roč-
níku školního kola: 1. místo – Martin kučera  
(9. B), 2. místo – Diana izhboldina (9. B), 3. mís-
to – Tereza Czerwenková (9. A).

Alžběta Rückerová
Dějepisná olympiáda
Soutěže, jejímž tématem bylo období ba-

roka, se zúčastnilo 15 žáků: 1. místo – Tereza 
Czerwenková (9. A), 2. místo – Jakub krejčí  
(9. A), 3. místo – Aneta Nová (9. A).

Vladislava Lehečková
olympiáda v německém jazyce
Celkem 10 žáků se zúčastnilo online školní-

ho kola olympiády v německém jazyce. V po-
slechových konverzačních úkolech si nejlépe 
vedli: 1. místo – Nela kjučukovová (9. B), ellen 
Polívková (9. A), 2. místo – Diana izhboldina  
(9. B), 3. místo – Lucie Šifaldová, eva Tučková 
(9. B).

Petra Hříbalová

Základní škola
T. G. Masaryka

MASOPUSTNÍ

TVOŘENÍ S DDM

Z A P O J T E  S E  D O  V Ý Z D O B Y  MĚS T S K É H O
P A R K U

1 . — 2 8 .  2 .  2 0 2 1

V ý r o b a  m a s o p u s t n í  m a s k y
rů z n ý m i  t e c h n i k a m i  

J a k  n a  v ý r o b u  m a s k y :  
w w w . d d m - p r a c h a t i c e . c z

M o žn o s t  z a vě š e n í  v  mě s t s k é m  p a r k u  
o d  8 .  ú n o r a  2 0 2 1  

P ř í p a d n é  z a l a m i n o v á n í  n a  D D M  V i m p e r k ,
j e d n o t l i v c i  t a k é  n a  I n f o r m a č n í m  c e n t r u

V i m p e r k .  
 
 

Ě
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V  roce 2020 se knihovna několikrát uzaví-
rala a to poznamenalo i statistická čísla, která 
za každý rok knihovna vykazuje a  odesílá na 
Ministerstvo kultury ČR.

Dobu uzavření jsme se snažili vždy využít 
k  pracím, které nelze vykonávat v  době půj-
čování knih veřejnosti, a k přípravě návrhu na 
využití 2. patra budovy pro dětské oddělení.

revize knihovního fondu
V době od 16. 3. do 28. 4. proběhla v knihov-

ně revize knihovního fondu, kterou musí ze zá-
kona knihovna naší velikosti zrealizovat 1x za 
5 let. Předcházela tomu kontrola knihovního 
fondu a vyřazení zastaralých, opotřebovaných 
a duplicitních knih. Celkem bylo z fondu ode-
psáno 1.446 svazků.

Revize probíhá tak, že každý svazek je na-
čítán do počítače, přičemž je provedena kon-
trola záznamu a  umístění knihy v  prostoru 
knihovny. Celkem bylo zrevidováno 42.662 sv., 
v době tohoto konání bylo 2.657 sv. půjčeno.

Stěhování naučné literatury
Během léta od 27. do 31. 7. jsme uskuteč-

nili přesun dvou místností naučné literatury 
a  detektivek. Bylo naplněno celkem 114 ba-
nánových krabic naučné literatury a 31 krabic 
s  detektivkami. Zpět do regálů bylo vřazeno 
11.342 svazků. Vše se dělo bez omezení pro-
vozu.

Nyní je naučná literatura přehledně označe-
na a nová orientační tabule informuje čtenáře, 
kde přesně požadovanou knihu najít.

Jistě jste si všimli, že tato literatura je řazena 
tematicky (podle tzv. mezinárodního desetin-
ného třídění), a ne jako beletrie podle příjmení 
autora. Příjmení je u  řazení naučné literatury 
až na druhém místě. Tyto důležité informace 
naleznete na hřbetě knihy.

Stěhování skladu
Během léta došlo k  uspořádání 4.184 sv. 

ve skladu, část skladového knihovního fondu 
byla přebalena.

E-knihy
Během „koronových“ uzavření jsme pro 

čtenáře navýšili počet e-knih (na 3 e-knihy 
měsíčně), které si mohou půjčit přes náš on-
line katalog. Tato služba je poskytována zdar-
ma registrovaným čtenářům, není pro ty, kteří 
mají jakoukoliv pohledávku vůči knihovně. 
Délka výpůjčky je 30 dní, po uplynutí této 
doby se e-kniha automaticky znepřístupní, 
výpůjčky nelze tudíž prodlužovat a nevztahu-
je se na ně pokuta z prodlení.

Stručný návod na půjčování e-knih nalez-
nete na www.knihovna.vimperk.cz.

obnova technického vybavení
knihovna získala z grantu ViSk 3 Mk ČR do-

taci 91.000 kč, s jejíž pomocí vybavila knihov-
nu novými PC, serverem, záložním zdrojem, 
čtečkou a  tabletem. k  počítači pro veřejnost 
jsme zakoupili novou tiskárnu.

nové knihy
V  roce 2020 bylo nakoupeno a  zkatalogi-

zováno 1.485 nových knih v  celkové částce 
269.350 kč, z  toho bylo pořízeno 36 titulů 
z grantového projektu Česká knihovna v cel-
kové hodnotě 6.958 kč. knihovna odebírá 
67 titulů periodik a  cena předplatného činí 
33.616 kč.

Literaturu vybírají knihovnice na základě 
požadavků čtenářů, na základě věkového slo-
žení uživatelů, jejich zájmů, přihlíží se k literár-
ním recenzím, požadavkům škol a  hlavně se 
přihlíží k pestrosti knihovního fondu a aktuál-
nímu dění ve společnosti.

Akvizice se většinou děje přes internet.

Čtenáři
i  když byl rok 2020 ve znamení „otevře- 

ní–zavření“, našlo si do knihovny cestu na 
20.941 návštěvníků, ať již to byli čtenáři nebo 
účastníci besed, vernisáží nebo výstav.

V knihovně se zaregistrovalo 1.014 čtenářů, 
z toho 379 dětí.

Těší nás, že k nám díky projektu knížkohrát-
ky zavítala řada rodičů těch nejmenších, kte-
rým má knihovna také co nabídnout.

Sice byl provoz omezen, ale i tak si čtenáři 
půjčili 29.422 knih a časopisů.

Veřejnost stále více využívá náš on-line ka-
talog, kde je možné si výpůjčky prodlužovat či 
si knihy rezervovat.

Kulturní akce
Řadu besed jsme byli nuceni odvolat, ale 

i tak jsme stihli výstavu o Johannu Steinbrene-
rovi a výstavu fotografií pana Ruperta Spirka, 
která je prodloužena do konce února 2021.

Besedovali jsme se spisovatelkou Viktorií 
hanišovou, které byla předána cena Šumavy 
litery za rok 2019. Se spisovatelkou Martinou 
Bittnerovou jsme si připomněli 200. výročí na-
rození Boženy Němcové.

Jen co situace dovolí, máme pro vás při-
praveno setkání s panem Janem Voldřichem, 
autorem knihy Příběhy ze šumavských chalup, 
besedu se spisovatelkou Terezou Boučkovou 
nebo literární pásmo o Dr. Věře kálalové (Dok-
torka z domu Trubačů).

Knihovnické okénko
Při 4. stupni tabulky PeS bude knihovna fun-

govat v režimu tzv. okénka. informace o tomto 
systému půjčování naleznete na www.knihov-
na.vimperk.cz a fB knihovny.

knihovna se stala součástí kulturního života 
nejen našeho města, ale i  prachatického re- 
gionu a věříme, že tomu bude tak i nadále.

Těšme se tedy společně na dobu „pocovi-
dovou“.

 Eva Buryánová
vedoucí Městské knihovny Vimperk

Městská knihovna

Dechový orchestr v roce 2021 slaví
V letošním roce oslaví Dechový orchestr 

ZUŠ Vimperk již 30 let od svého vzniku. Sa-
motné oslavy jsou plánované na 18. 9. 2021, 
a tak bych Vám rád připomněl, jak to vlastně 
všechno začalo.

Dechové orchestry působily ve Vimperku již 
od cca poloviny sedmdesátých let, kdy první 
podobný soubor založil učitel žesťových ná-
strojů a vojenský muzikant Miloslav Matějka. 
Po jeho odchodu byla činnost utlumena, aby 
pak byla obnovena dalším učitelem žesťo-
vých nástrojů Miloslavem Plachým cca v roce 
1985. Tehdejší soubor vystupoval spíše pouze 
ve Vimperku a nejbližším okolí. V únoru roku 
1989 se zúčastnil okresního kola soutěže, kde 

skončil na třetím místě. Tehdy se před toto 
hudební těleso postavil poprvé učitel Petr 
Staněk, který tak začal p. Plachému pomáhat. 
Pan Plachý však náhle zemřel na jaře r. 1991 
a soubor se v podstatě rozpadl. To bylo líto Pe-
tru Staňkovi, a tak zkusil ihned na podzim čin-
nost obnovit. Začal však skládat úplně nové 
těleso s většinou nových členů, zejména pak 
těch nejmladších. Protože sám vyučoval kla-
rinet, potřeboval podporu učitele žesťových 
nástrojů. Tu mu poskytl tehdy nově nastupu-
jící učitel karel Škvrna. Začala tak „mravenčí 
práce“. Již po dvou letech se orchestr zúčastnil 
první soutěže ve Vysokém Mýtě, která všem, 
zejména pak dirigentovi, „otevřela oči“. Rok 
poté, tj. r. 1994, se ve Vimperku uskutečnilo  

1. setkání dechovek, na které přijali pozvání 
dva hudební skladatelé Jaroslav Dufek a Jiří 
Rada. Zejména pak v osobě Jiřího Rady získal 
Petr Staněk skvělého mentora, a dechový or-
chestr se tak i díky němu vydal na cestu mezi 
nejlepší orchestry v naší republice. Ta cesta 
však byla ještě dlouhá. V roce 1995 to začalo 
3. místem v krajském kole soutěže ZUŠ. První 
celostátní úspěch se dostavil v roce 1997, kdy 
náš orchestr poprvé zvítězil na národní sou-
těžní přehlídce Čermákovo Vysoké Mýto. Na-
stupující kvalita byla potvrzena o rok později, 
kdy už Dechový orchestr ZUŠ Vimperk v kraj-
ském kole soutěže ZUŠ nejen zvítězil, ale po-
stoupil až do kola ústředního. To se uskuteč-
nilo v kolíně a tam svým výkonem překvapil 
všechny tehdejší „zaběhnuté a známé“ orche-
stry a porotce a suverénně zvítězil. Vimperk 
se tak dostal na celostátní scénu mládežnické 
dechové hudby v České republice.

Pavel Vališ

    Základní umělecká škola
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Masopust, jehož kořeny s velkou pravděpodobností sahají ještě do dob před příchodem křesťanství na české území, začíná po svátku Tří králů  
6. ledna a končí dnem nazývaným jako… (tajenka). 

Období masopustu je tradičně spojeno s maškarními průvody a hodováním. V minulosti se v průběhu masopustu tradičně konaly zabijačky, 
svatby nebo taneční zábavy. Typický jídelníček, jemuž dominovala mastná a tučná jídla a koblihy, doplňovalo tolik oblíbené pivo. Po těchto ma-
sopustních radovánkách začínala několikatýdenní postní doba, období přípravy na Velikonoce.

16  



vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz  Z historie • ÚNor/2021

tak trochu z vimperské historie
Byl jednou jeden… vlastně byli dva

Úplně stejně, jako začíná řada pohádek, 
se v  druhé polovině 19. století začal odvíjet 
životní příběh jistého obchodníka, který se 
nakonec stal spoluzakladatelem české znač-
ky a firmy, která přetrvala dodnes. V důsledku 
rozvoje průmyslové výroby oblečení od po-
loviny 19. století vznikly v 60. letech předmi-
nulého století v Anglii a francii továrny zamě-
řené na výrobu prádla pro široký trh. Bylo jen 
otázkou času, kdy se podobná výroba prosadí 
i v českých zemích. 

V  roce 1870 se tohoto úkolu ujal Marcus 
Joss, podnikatel narozený v  Praze 18. ledna 
1844. Vadilo mu totiž, že se límce a  manže-
ty musely dovážet do Čech z  Vídně. historii 
své firmy začal psát na Václavském náměstí 
v  jedné místnosti spolu s deseti zaměstnanci 
a  dvěma šicími stroji. Výroba se rychle uchy-
tila a vzhledem k narůstajícímu objemu zaká-
zek bylo brzy nutno vyhledat větší prostory, 
které se firmě podařilo najít v  pražské Jung-
mannově ulici na královských Vinohradech. 
Marcus Joss přestal sám na všechno stačit, 
proto přibral v roce 1877 do vedení firmy jako 
společníka svého švagra Simona Löwensteina 
(1846–1920). Tak spatřila světlo světa ona 
známá značka Joss & Löwenstein. firma se 
rychle rozvíjela, v  roce 1878 přistavěla velký 
areál v  Bubnech (dnes Praha-Bubny), úspěš-
ně se účastnila domácích i  světových výstav, 
odkud si přivezla řadu ocenění (Vídeň 1873, 
Melbourne 1880, Sydney 1888, Praha 1891, 
Chicago 1893) a stala se dokonce c. a k. dvor-
ním dodavatelem. 

V roce 1898 měla firma jen v Praze 1.050 za-
městnanců a začala postupně expandovat do 
jihozápadního pohraničí, kde již od roku 1881 
provozovala filiálku v  klatovech. Následovaly 
další pobočky v Nýrsku a kolinci. A to ještě ne-
bylo všechno. V  roce 1904 byla zřízena první 
dílna ve Vimperku v  jednom z  domů na ná-
městí. Byla zničena požárem, znovu obnove-
na, ale brzy jí začaly být prostory příliš těsné, 
proto se firma rozhodla v roce 1907 vystavět 
novou továrnu poblíž tehdy ještě nové že-
lezniční stanice. k  továrnímu objektu přibyla 
ještě ubytovna pro zaměstnankyně, most přes 
Pravětínský potok umožňující přímý přístup 
k  nádraží a  uhelná sjížď. Počet zaměstnanců 
ve vimperské továrně kolísal v této době mezi 
350 a 500 podle toho, jak velký byl objem vý-
roby. 

V  roce 1914, kdy firma dosáhla největšího 
rozmachu a  provozovala pobočku už i  v  Bu-
dapešti, bylo u firmy zaměstnáno již úctyhod-
ných 2.500 zaměstnanců. 

V historii města se firma, jejíž značka v po-
době zlatého ležícího lva v červeném trojúhel-
níku a zlatým písmem napsaným jménem Joss 
byla známa po celém světě, objevuje na sa-
mém konci první světové války. V pohnutých 
listopadových dnech roku 1918 totiž dorazil 
do Vimperka vlak s  četou píseckých vojáků, 
kteří měli zajistit zásoby šatstva před jejich 
odvozem tzv. heimkehrery, německými vojá-
ky vracejícími se z války za svými rodinami. To 
se podařilo a zásoby ve skladišti byly nakonec 

vydány pro potřeby Čechů i Němců, část byla 
rozprodána i ve Strakonicích. 

Marcus Joss vznik Československé republi-
ky dlouho nepřežil, zemřel ve svých 78 letech 
možná symbolicky 28. října 1922. V  žádném 

případě to však neznamenalo zánik firmy, ale 
o některých, třeba i méně známých kapitolách 
její další historie, si povíme zase někdy příště. 

Roman Hajník

Malá vimperská připomenutí 
1901 (120 let) – 1961 (60 let)
Přesně před 60 lety opustil tento svět 

člověk, který ač nepocházel z  Vimperka, 
v tomto městě prožil téměř půl století. felix 
Pohl se narodil v roce 1878 v Novém Měs-
tě pod Smrkem. Ve svých 22 letech přišel 
do Vimperka a  nastoupil do fotoateliéru 
Rudolfa Dürrhammera v  Pivovarské ulici 
(dnešní čp. 62). Již o rok později tento ate-
liér, který se jmenoval „helios“, již převzal 
do svých rukou, tedy právě před 120 lety. 
Protože byl přesvědčen o tom, že svou bu-
doucnost bude mít i  poměrně rychle se 
rozvíjející kinematografie, opatřil si jako 
první ve Vimperku licenci na promítání 
filmů. V roce, v němž začala první světová 
válka, měli obyvatelé města možnost spat-
řit na vlastní oči první oživlé obrázky. Stalo 
se tak ovšem v  sále s  názvem Wiesers Sa-
alräume, tedy ještě v  původním sálu poz-
dějšího Lidového domu. Promítané filmy 
byly tehdy pochopitelně ještě němé. kina 
se město dočkalo až o  více než desetiletí 
později, v  roce 1926. To už byl felix Pohl 
tři roky starostou města (zůstal jím až do 
roku 1930) a  moderní budovu v  dnešní 
Johnově ulici si nechal postavit městským 
stavitelem hansem humelem v  těsném 
sousedství vimperské synagogy. Na svou 
dobu se jednalo o opravdu moderní kino, 
které nabízelo veškerý tehdy myslitelný 
komfort. filmy mohlo v  přízemí a  na bal-
koně sledovat najednou 528 (!) diváků, bu-
dova nabízela foyer, šatnu i bufet. Jak kino 
tehdy vypadalo, jsme mohli tušit ještě do 
poslední přestavby v  90. letech minulého 
století. Velmi rychle se stalo centrem ob-

líbené a  vzhledem k  nízkému vstupnému 
i dostupné zábavy. felix Pohl opustil město 
při prvním transportu v rámci poválečného 
odsunu. Později se vrátil do freyungu, kde 
také v roce 1961 zemřel.

1901 (120 let)
krátce poté, co byl na zbývající části 

někdejší tzv. panské louky v centru města 
u Volyňky po jejím zmenšení stavbou dívčí 
měšťanské školy (1897–1899) zřízen měst-
ský park, byla v  místech, kde je přibližně 
dnešní kašna, navršena kamenná mohy-
la a  na ni umístěna železná socha císaře 
Josefa ii. Stalo se tak 9. září 1901 a u  této 
příležitosti byla vydána pamětní medaile. 
Na její lícové straně je zobrazena mohy-
la se sochou a  nápisem „císař Josef ii.“, na 
rubové straně mezi ratolestmi vinoucími 
se po obvodu medaile je vyveden nápis 
„Dem Schätzer der Menschheit Die STADT 
WiNTeRBeRG 8. September 1901“ (nápis 
zřejmě obsahuje chybu, první slovo „Schät-
zer“ /odhadce, hodnotitel/ by mělo znít 
„Schützer“ /ochránce/, překlad by pak zněl 
„Ochránci lidstva město Vimperk 8. září 
1901). Nic naplat, socha Josefa ii. vydržela 
na podstavci do roku 1918, kdy byla od-
straněna. Na mohylu se vrátila 
ještě jednou po záboru měs-
ta v  roce 1938, ale v  roce 
1947 byla definitivně 
rozbita na kusy. 
Zbylo po ní jen ně-
kolik pohlednic 
a  právě tato me-
daile… 

Pohled na železniční stanici a areál firmy Joss & Löwenstein. Historická pohlednice z roku 1922.
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 

všem ženám se srdcem na pravém místě, kte-
ré se dobrovolně a zcela nezištně podílely na 
akci Pečeme s láskou pro druhé!!!

Zatím poslední akcí bylo vánoční pečení 
pro obyvatele Pravětína, LDN Vimperk a  Sta-
chy–kůsov, kdy jsme napekly přibližně 40 kg 
cukroví a  rozdělily toto množství domácího 
a  s  láskou pečeného cukroví mezi zmíněné 
domovy. Byla to dobrovolná akce skupinky asi 
15 žen. S některými z nich jsem založila už na 
jaře fB skupinku Pečeme s  láskou pro druhé, 
původně s názvem Pečeme s láskou pro LDN 
Vimperk a Pravětín. 

Celý nápad vznikl v  době, kdy se poprvé 
kvůli koronavirové pandemii zavřela i všechna 
zařízení, kde bydleli naši starší obyvatelé. Zů-
stali tak na Velikonoce bez možnosti návštěv 
svých blízkých, jak byli zvyklí. Zkusila jsem se 
domluvit s vedoucími zaměstnankyněmi těch-
to zařízení na spolupráci. My z pohodlí domo-
va napečeme a  Vaši klienti i  Vy zaměstnanci 
to od nás dostanete jako poděkování za zvlá-
dání mnohem složitějších podmínek v  práci, 
a  také aby lidé v  těchto zařízeních věděli, že 
na ně „my z  venka“ myslíme a  uděláme pro 
ně, co je v našich silách. A to je, že pro babič-
ky a dědečky s láskou po domácku upečeme, 
když za nimi jejich příbuzní nemohou přijet 
a  dovézt jim dobroty tak, jak byli léta zvyklí. 
Oslovila jsem i veřejnost, protože to nebyl úkol 
pro jednotlivce, ale chtělo to pořádnou partu. 

A podařilo se, díky sociálním sítím se nás sešlo 
okolo 10 a  udělaly jsme radost našim spolu- 
občanům v Pravětíně a LDN Vimperk. Napek-
ly jsme bochánky, různé buchty na plech, 
štrúdly, zákusky a  řezy. Byly jsme nadšené 
z toho, jak bezvadně se nám spolupracovalo, 
a  většina mi přislíbila, že kdyby bylo někdy 
opět třeba, že se do podobné akce rády zapojí. 

No a  netrvalo to moc dlouho, přišla zima, 
koronavirus stále kolem nás, opatření ještě 
přísnější a  blížily se Vánoce… Oslovila jsem 
tedy svou partu bezva ženských a  neváhaly 
ani na vteřinu. Napsaly, že do toho jdou zno-
vu. Shodly jsme se, že je nás na pečení víc než 
na jaře a  že bychom mohly tentokrát přibrat 
i Domov pro seniory Stachy–kůsov. Celá akce 
se rozjela domácí výrobou perníčků a  malo-
váním obrázků od našich nejmenších z hýbá-
nek a  MŠ klostermannova. Vše bylo předáno 
na první a  druhou adventní neděli. Obrázků, 
vánočních přání a  perníčků bylo dohromady 
předáno okolo 500 kusů. Z  fotek z  různých 
zařízení, jak dárečky doputovaly ke svým maji-
telům, jsme měly radost i my, co jsme akci or-
ganizovaly. Poté už jsme se naplno pustily do 
pečení a zdobení cukroví.

V neděli 20. 12. 2020 jsme se společně sešly 
ohledně rozdělení a  předávky už zmíněných 
asi 40 kg cukroví, vánoček, přáníček a dárečků 
pro babičky, dědečky a zaměstnance. Vše jsme 
zdokumentovaly, rozdělily a ten den i předaly 
zástupcům z Pravětína, LDN Vimperk a kůso-
va.

Opět to byla krásná akce, která dle zpráv ze 
zařízení potěšila. A  pokud bude někdy třeba 

pomoct a potěšit druhé, tak věřím, že se zno-
vu semkneme a jako vždy upečeme s láskou.

Mé poděkování za spolupráci patří určitě 
Míše Bauerové a  Martince Mondlové, mým 
koordinátorkám pro rozdělování i rozvoz cuk-
roví, které se velkou měrou podílely i na akci 
„Perníčky a  obrázky pro babičky a  dědečky“ 
a byly u zrodu a prvních příprav skupinky o Ve-
likonocích. Dále s  námi pekla karolína kune-
šová, Lucie Musilová, Andrea Billová, Renata 
Paletářová, Tereza Růžičková, Petra Půbalová 
Čenovská, Nikola Málková, Nikola frčková, 
Martina Bendová, Darina Prouzová, Petra ho-
vorková za SOS Šumavsko Malenice a  okolí, 
Petra Litvanová i  za Šumaváček (té děkuji za 
možnost zázemí v něm při rozdělování cukro-
ví), Lenka krebsová, Jaroslava Blažková, Lucie 
kohoutová. Nikole folvarčíkové děkuji za pří-
spěvek na perníčky a Věře Bártové za poskyt-
nutí dekorativních předmětů na svícny. Dále 
děkuji i  těm, které přinesly opravdu krásná 
dárková balení a  kvalitní drogerii jako dárky. 
Maminkám s dětmi z hýbánek Míši Bauerové, 
které pekly a  malovaly. Dětem ze ZŠ TGM ve 
Vimperku – třídě Martiny Mondlové. A musím 
poděkovat všem svým kolegyním a  dětem 
z  MŠ klostermannova za spoustu krásných 
obrázků! Doufám, že jsem na nikoho nezapo-
mněla, to se předem omlouvám.

Všem nám přeji příjemnější zítřky, a kdyby 
se k  nám chtěl někdo při další podobné akci 
přidat, tak nás najdete na fB Pečeme s láskou 
pro druhé!

Za skupinu Pečeme s láskou pro druhé  
Iveta Pavlíková

Návraty mokřadů v nP šumava
Odvodňování krajiny se v české kotlině sta-

lo běžným jevem a jinak tomu bohužel nebylo 
ani na Šumavě. V  minulosti, za dob staré Šu-
mavy, nevznikaly příkopy tak hluboké, zato 
jich bylo hodně. Od poloviny minulého stole-
tí, kdy se začala hojně využívat mechanizace 
i trhaviny, se ale již budovaly velké a hluboké 
odvodňovací kanály. Některé z mokřadů kvůli 
tomu doslova vyschly. A  nebylo jich málo – 
Šumava, která je ze třetiny podmáčená, má 
téměř polovinu mokřadů narušených odvod-
něním. Jaký to má důsledek pro krajinu a její 
obyvatele?

Velmi zásadní je fakt, že žijeme v době kli-
matické změny. každý z  nás cítí, že počasí je 
občas velmi nestabilní. Objevují se dlouhotr-
vající sucha, nebo naopak přívalové srážky. 
Právě v takové době je odvodněná krajina vel-
kým problémem. Při teplých slunných dnech 
vypařují mokřady vodu a fungují v krajině jako 
chladicí zařízení. krajina bez mokřadů se v ob-
dobí sucha naopak přehřívá. To má dopad i na 
zemědělskou produkci. V případě intenzivních 
dešťů se voda málo zadržuje a  z  odvodněné 
krajiny bez mokřadů rychle odtéká. Snadněji 
se formuje povodňová vlna, která způsobuje 
škody na majetku. Odvodnění krajiny tedy ne-
znamená ztrátu pouze pro přírodu, ale rovněž 
pro společnost.

S  obnovou mokřadů a  vodního režimu 
krajiny začala Správa NP Šumava již před více 

než 20 lety. Aktuálně se zabývá třetí etapou 
obnovy mokřadů, a to v rámci projektu „život 
pro mokřady“, který je financován evropským 
programem Life. Během jeho šestiletého trvá-
ní (2018–2024) zde bude obnoveno více než 
2.000 hektarů mokřadů a 13 km přírodních po-
toků. Objem zadržené vody v krajině se navýší 
o 170.000 m3. Vzhledem k značnému rozsahu 
území na projektu spolupracují hned čtyři 
partneři – Správy NP Šumava a  Bavorského 
lesa, bavorský spolek ochrany přírody BUND 
Naturschutz a Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích.

V  roce 2020 se pracovalo hlavně na raše-
liništích, prameništích, lučních mokřadech 
a v rašelinných lesích, a to především v oblasti 
Stožecka, Modravských plání a  na Prášilsku. 
Podařilo se obnovit mokřady a  vodní režim 

na úctyhodné rozloze 247 ha. Celkem bylo 
zrušeno 37 km odvodňovacích kanálů, což 
je více než trasa z Vimperka do Strakonic. Do 
těchto kanálů bylo příčně vsazeno přes 1.900 
dřevěných přehrádek, které po zasypání zemi-
nou zajistily jejich ucpání. Dále bylo obnoveno 
4,5 km drobných potoků, které se z hlubokých 
kanálů vrátily do svých původních tras a měl-
kých koryt. Na realizaci se podílelo celkem 6 
dodavatelských firem, z  toho byly dvě firmy 
z regionu.

V  průběhu Life projektu také pořádáme 
spoustu letních akcí a setkání pro návštěvníky 
i šumavské obyvatele. Při nich se nejen dozví-
te o  vodě v  krajině mnoho zajímavých infor-
mací, ale také se můžete do prací na záchranu 
mokřadů aktivně zapojit. 

Pokud vás dění kolem šumavských mokřa-
dů zajímá, na webových stránkách life.npsu-
mava.cz naleznete další články o  projektu, 
včetně kalendáře akcí na letošní rok.
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BLAHoPŘEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v měsíci lednu 2021

Město Vimperk přeje touto cestou  osla-
vencům hodně zdraví, štěstí a spokojenos-
ti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Jiří Glos
Josef Vácha
helena Mifková
Božena Slámová
Věra Švejdová
Miloslav Novák
Marie kadeřábková
Anna Lávičková
Johana havrdová
emílie Bandíková
Marie Dejmková
Josef kotek
Zdeňka kopfová
františek Dolejší
Růžena košková
františek Bayer
Jarmila Chvalová
karel Stránský

Blahopřejeme
Dne 6. února 2021 se dožívá krásných 

90. narozenin maminka, babička, praba-
bička a praprababička, paní helena Něm-
čáková z Vimperka. Touto cestou jí přeje-
me všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí 
a spokojenost. 

Děti s rodinami

Poděkování veterinární lékařce  
MVdr. šárce janáskové

Chceme touto cestou velmi poděkovat ve-
terinární lékařce MVDr. Šárce Janáskové, která 
bez ohledu na svůj čas v noci z 23. 12. na 24. 12. 
přijala našeho pejska do intenzivní péče a po 
celé Vánoce se mu plně věnovala a  poskytla 
mu neodkladnou péči, která byla nutná k jeho 

zotavení. Přejeme dodatečně jak MVDr. Šárce 
Janáskové, tak i  ostatním zaměstnankyním 
veterinární ordinace hodně zdraví a štěstí do 
nového roku, jakož i hodně úspěchů při léčbě 
a záchraně našich mazlíčků. Ještě jednou díky. 

Roman a Václava Mošnovi

světový den nemocných
Téma nemoci a  nemocných je stále živé, 

vždyť nemoci nás provázejí neustále, ale v po-
sledním roce je to přece jenom téma živější 
více než kdy jindy. Můžeme si proto připome-
nout, že 11. února vzpomínáme již 29. Světový 
den nemocných. O jeho ustanovení se zaslou-
žil papež Jan Pavel ii. v roce 1993. A proč právě 
11. února? To se roku 1858 poblíž francouzské 
obce Lurdy zjevila ve skalní jeskyni čtrnáctile-
té Bernadetě Panna Maria. Zjevení se během 
půl roku opakovalo sedmnáctkrát. V  jeskyni 
se objevil pramen vody a od té doby sem při-
chází zástupy poutníků, především prosit za 
uzdravení. A  skutečně stále dochází k  uzdra-
vení mnohých nemocných. Těch zázračných, 
tedy lékařsky nevysvětlitelných, bylo za ta léta 
necelých sto, ale úlevu přinesla pouť mnohem 
většímu počtu lidí. A  uzdravují se nejenom 
nemoci tělesné. Jsou různá svědectví i  od 
lidí nevěřících a  k  nadpřirozeným zjevením 
skeptickým, jak jim návštěva Lurd změnila ži-
vot. Dnes jsou Lurdy jedním z nejznámějších 
poutních míst na celém světě. Z chudé vesnice 
v Pyrenejích se stalo turistické centrum, kam 
přijíždějí statisíce lidí, což bývá osud většiny 
známých míst. Ale stále je to především místo 
modlitby a duchovní obrody. k Světovému dni 
nemocných papež vždy vydává své poselství. 
Pro letošní rok si papež františek vybral heslo 
z Matoušova evangelia: „Jenom jeden je váš Mi-
str, a vy všichni jste bratři /a sestry/.“ Zdůrazňuje, 

jak je zvláště v  těchto dnech důležité obrátit 
svou pozornost na nemocné a  na ty, kteří se 
o  ně starají. Píše: „Zvláště myslím na všechny, 
kdo na celém světě trpí v  důsledku pandemie 
koronaviru.“ Zmiňuje nutnost péče nejen o tě-
lesné uzdravení, ale vnímat vždy i  lidské po-
třeby každého nemocného, umět se zastavit, 
naslouchat a navázat osobní vztah. „V nemoci 
nás prostupuje nejistota, obavy a někdy i zděše-
ní. Doléhá na nás bezmoc, protože naše zdraví 
není závislé na našich schopnostech nebo sta-
rostlivosti.“ Nemoc má vždy tvář jednotlivého 
nemocného a  péče o  zdraví je vždy prvotní 
společné dobro. Papež vybízí k  ochotě slou-
žit potřebným. Sloužit znamená pečovat o ty, 
kdo jsou slabí v našich rodinách, v naší zemi, 
v našem národě. Služba nikdy není ideologic-
ká, protože neslouží idejím, nýbrž osobám. 
Papež františek připomíná, že i Ježíš pomáhal 
nemocným a  totéž žádá i  od svých učední-
ků. „Přikázání lásky, které Ježíš zanechal svým 
učedníkům, se konkrétně naplňuje i  ve vztahu 
k nemocným. Společnost je o to humánnější, oč 
účinněji se v duchu bratrské lásky dokáže posta-
rat o své trpící a slabé členy. Snažme se dojít to-
hoto cíle a vytvářejme svět, kde nikdo nezůstane 
sám, nikdo není vyloučen nebo opuštěn.“ Na zá-
věr nás papež povzbuzuje k vytrvalosti, naději 
a  víře a  k  tomu uděluje svoje požehnání, ke 
kterému se přidávám i já. 

P. Jaromír Stehlík,  farář ve Vimperku

•  Koupím starší dům nebo chalupu, vhodnou 
k rekonstrukci, telefon 606916148.

řádková inzerce
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DOTACE

ZATEPLENÍ

ROK 2021

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
dotačního programu pro váš dům

ČAS NA REALIZACI 2 ROKY
veškeré práce je možné provést svépomocí

DOTACE ZPĚTNĚ
na zateplení realizované v předchozím roce

KONZULTACE A PORADENSTVÍ:

B -ARCH

www.b-arch.cz
info@b-arch.cz
+420 722 650 606

RYCHLÝ A STABILNÍ

INTERNET
TELEVIZE

S ARCHIVEM

380 428 810 www.itprofi.eu

NOVĚ
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PRODEJ     KUŘIC
                2021 
FIRMA

          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 

VIMPERK – 15.15 hod.                          
U  LIDLU 
DNE: 12. 3. / 9. 4. / 7. 5. / 4. 6. / 2. 7. / 30. 7. / 27. 8. / 24. 9. / 22. 10. / 19. 11.

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  - stáří 20 týdnů

cena 195 Kč/ks
tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz
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