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Začíná školní rok
Do školních lavic usedne ve Vimperku 
102 nových prvňáčků. 
Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí a od-
náší si odsud krom znalostí a dovedností 
i spoustu zážitků a kamarádů.

 
Ukliďme město
Ukliďme Česko - ukliďme Vimperk - ten-
tokrát 19. září. Více na sociálních sítích 
města.

Nové prostory v knihovně
Dětské oddělení vimperské knihovny má 
nové prostory. Malým čtenářům je od 
září zpřístupněno téměř celé druhé patro 
bývalé lesnické školy. Více na str. 7.

Setkání dřevosochařů
Po setkání dřevosochařů má Vimperk ori-
ginální lavičky. Více na str. 4. 
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Prázdniny končí, nastává doba bilancování  
a doba návratu do škol

letošní prázdniny byly jiné než v  letech 
minulých. Nejen zámek, ale i  město prošlo 
zatěžkávací zkouškou související s  přílivem 
turistů do města. Nemalý vliv na návštěvnost 
má i  fakt, že mnozí naši občané stále upřed-
nostňují cestování po vlasti před cestou do 
zahraničních destinací. Obavy z covidové ná-
kazy a povinnosti z toho plynoucí před vyces-
továním a  po návratu mnohé odradily. Přes-
tože největší nápor turistů je za námi, nelze 
očekávat, že vše skončilo. i na podzim budou 
přijíždět víkendoví hosté, zejména ti, kteří již 
nemají děti školou povinné. 

V  letošním roce byla po delší době pro 
návštěvníky zpřístupněna zvonice s  dopro-
vodem a  výkladem. je opravena, vybílena 
a v přízemí se nachází krátké výstižné povídání 
o vzniku zvonů s možností vyzkoušet si zvon-
kohru. Prohlídka zvonů, hodinového stroje 
a výhled na město z oken zvonice určitě stojí 
za její návštěvu. Díky cestovní kanceláři rubín 
byly velmi úspěšné komentované prohlídky 
města odpoledne i  ve večerních hodinách. 
Nadšení a obětavost členů divadelního spolku 
Bouček pak návštěvníkům zpestřily jednotlivá 
zastavení po městě. Oblíbenou vycházkovou 
trasou pro rodiče s dětmi se stala stezka les-
ních skřítků. je tedy z čeho se poučit, co rozší-
řit a co nabídnout na příští sezónu. 

letní scéna kulturních akcí u  Parkboudy 
nabízela širokou škálu besed a koncertů i dvě 
výstavy. a tak jako každý rok nechyběli dřevo-
řezbáři a divadelní představení pro děti. Park 
se ukázal vhodným místem pro takovéto akce, 
i když na příští rok bude nutné doladit sklad-
bu koncertů a dobu produkce tak, aby nebyl 
rušen noční klid. V  současné době se připra-
vují dva projekty pro oživení parku, stezka pro 
pěší z  ulice 1. máje a  překvapení pro dětské 
návštěvníky, jak si z této ulice zkrátit cestu do 
parku či do školy.

Zatěžkávací zkouška to byla i  pro podni-
katele v  cestovním ruchu. Zejména pak pro 
podnikatele v oblasti pohostinství. Dát si něco 
k snědku či dobrou kávu, zákusek a zmrzlinu 
chtěl snad každý. Návštěvníci i  místní, po-
kud počasí dovolí, si raději posedí venku na 
předzahrádce či lavičce než sedět uvnitř. Nové 
projekty na úpravu veřejných prostranství by 
měly z této zkušenosti vycházet a brát ji v úva-
hu, bezpečnost chodců a  možnost posezení 
před domy by měly mít přednost před rych-
lostí projíždějících aut a  jejich parkováním. 
Poznatky z prázdnin, postřehy turistů, komen-
táře a zkušenosti za tuto sezónu zhodnotíme 
na společné schůzce, bude to dobrým vykro-
čením pro příští rok, protože je vždy co zlep-
šovat.

Ulicí 1. máje projedeme od 27. 8. již od Cihelny ke kinu, na úseku k hotelu Zlatá hvězda už se také 
finišuje.
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U Kláštereckého viaduktu je nainstalován dřevěný vláček...

Prázniny jsme ve Vimperku zahájili akcí Hurá na kola na Vodníku …

Objekt bývalého Herrenhausu – více na str. 20.

… i přátelská setkání.

... což děti jistě ocení.

Příměstský tábor ZŠ TGM – více na str. 12.

… a jednou z posledních akcí byl Šumavský Food Festival.

V Parkboudě proběhly o prázdninách besedy a kulturní pořady …

Nechyběly Letní kurzy žesťů …

O prázdninách proběhlo také vítání občánků.

Kdo chtěl, mohl se zúčastnit komentovaných procházek po Šumavě …

… a Vimperk má krásné nové lavičky

… ani Léto pod Boubínem s Michalem Hrůzou.

… jiný možná ocenil otevření nového obchodu v Cihelně.

Pro děti byla každý víkend připravena pohádka Vimperský kašpárek. 

Proběhlo již tradiční setkání dřevosochařů …

3  2  



tel. 388 402 264 vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz Zprávy Z města • září/2021  Zprávy Z města • září/2021

Skončilo tradiční setkání dřevosochařů
Za finanční podpory jiho-

českého kraje skončilo kon-
cem července již 21. setkání 

dřevosochařů. i tento ročník byl pořádán ještě 
nepřímo s  dozvuky koronavirové pandemie, 
přesto se setkání opět podařilo a  zhotove-
ná díla opět potvrdila, že Češi jsou mistry jak 
tvorby rukodělné, tak i  té s  pomocí motoro-
vých pil.  Zadané téma „Žili ve městě“ plně 
korespondovalo s  tématem výstavy, která je 
v  současné době umístěna v  městském par-
ku a prezentuje badatelskou i publikační čin-
nost Muzejního spolku Vimperského panství. 
tři členové echO carViNG teaMU a mentor 
vimperského dřevosochání Milan klement 
dokázali během necelých tří dnů opět přetavit 
svou kreativitu, výtvarné cítění i cit pro detail 

do špalků syrového dřeva, a  vznikla tak díla 
na počest josefa jungbauera, johanna stein-
brenera a josefa johna. Osobností, které jako 
jedny z  mnoha utvářely naše město a  jejichž 
jména by neměla být zapomenuta. Poslední 
lavička, pod kterou je podepsán František Ně-
mec alias Winca von samotzin, zaznamenala 
velký úspěch nejen u místních, ale především 
u  našich bavorských přátel, kteří ji v  médiích 
na druhé straně hranice velmi chválili. Zaujala 
i pořadatele Zemské krajinné výstavy, která se 
uskuteční ve Freyungu v roce 2023 a kde bude 
i naše město jedním z účastníků. kromě dřevo-
sochání se konala i  tradiční rychlořezba. soš-
ky medvíděte, psa i sovy si můžete do konce 
letních prázdnin prohlédnout v předsálí Měks 
Vimperk. 

Projekt byl podpořen z rozpočtu jihočeské-
ho kraje. Partnerem akce bylo Měks Vimperk 
a Městské lesy Vimperk. 

Renata Lešková, odbor ŠK

Ulice Luční je kompletně zrekonstruována

jak jsem již avizoval na jaře, město Vimperk 
zahájilo 15. 3. 2021 plánovanou stavební akci 
letošního roku, která je součástí „Projektu re-
generace veřejného prostranství na sídlišti 
Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“ a na kterou 
město v  polovině loňského roku obdrželo ze 
státního fondu podpory investic dotaci ve výši 
6.000.000 kč. V roce 2021 a 2022 tak postupně 
dochází k revitalizaci dvou lokalit sídliště. 

letos to byla rekonstrukce ulice luční, která 
byla zahájena, jak již bylo zmíněno, v polovi-
ně března. Ulice byla pro obyvatele otevřena 

v pátek 9. 7. 2021. V rámci této 4měsíční sta-
vební akce byla v souběhu realizována v této 
lokalitě další stavba. Z důvodu nevyhovujícího 
stavu stávajícího teplovodu, jehož trasa vedla 
v přední části panelových domů, jsme se roz-
hodli pro stavbu nového teplovodu. Nově 
vede trasa teplovodu (celkem téměř 210 m) 
od šachty před čp. 501 za panelové domy. 
k této stavbě a trase jsme se rozhodli z důvo-
du toho, že bychom neradi v případě havárie 
původního teplovodu zasahovali do nově 
zrekonstruované ulice, a  tím, že nově trasa 

teplovodu vede zadní částí panelových domů, 
tomu v budoucnu předejdeme. Náklady byly 
cca 1.900.000 kč.

součástí rekonstrukce ulice luční, která si 
vyžádala celkové náklady cca 9.651.000 kč, je 
nový chodník, který je posunut blíže k panelo-
vým domům. tím vznikl prostor pro parkovací 
stání. Po obou stranách jsou nově šikmá par-
kovací stání, čímž se navýšila kapacita parko-
vání. Byla provedena kompletní rekonstrukce 
komunikace. Ulice luční je nově jednosměrná. 
součástí je také nový mobiliář, nové přístřešky 
na odpady, nové veřejné osvětlení a letos nás 
ještě čeká nová výsadba stromů včetně terén-
ních úprav a výsadby před panelovými domy.

rád bych v  závěru poděkoval stavebním 
společnostem eUrOVia cs, a. s., reno Šuma-
va, a. s., a všem, kteří se na těchto dvou důle-
žitých a koordinačně náročných stavbách po-
díleli. Ulice byla otevřena o 64 dní dříve oproti 
smlouvě a  termínům stanoveným v  rámci 
projektu. taková byla společná domluva před 
zahájením stavby při našich společných jed-
náních. Poděkování patří také obyvatelům za 
součinnost a pochopení, protože to bylo pro 
běžný život v průběhu těchto měsíců náročné. 

Významné investice do lokality sídliště, kde 
žije okolo 2.400 obyvatel, budou letos i příští 
rok pokračovat. ale o  tom podrobněji někdy 
v příštích vydáních VN.

Zdeněk Kuncl
místostarosta

na Hájnou Horu a Skláře  
dojedete po novém povrchu

Město Vimperk letos pokračuje v opravách 
komunikací v  našich osadách nebo komuni-
kací vedoucích do našich osad. Minulý rok to 
byla část komunikace v Pravětíně v úseku od 
Domu klidného stáří Pravětín směrem na Ve-
selku. Pro letošek jsme se rozhodli pro další 
úsek, který byl ve velmi špatném technickém 
stavu. Část komunikace dlouhá 260 m a  širo-
ká 3–3,5 m vedoucí směrem na hájnou horu 
a skláře byla opravena společností straBaG, 

a. s., která podala nejlepší nabídku v  celkové 
výši cca 490.000 kč. Věřím, že v  nastaveném 
trendu budeme pokračovat i  v  roce příštím 
a dojde k opravě další části komunikace, která 
to bude potřebovat. Vše bude záležet na eko-
nomických možnostech města a vůli zastupi-
telů.

Zdeněk Kuncl
místostarosta

Nový projekt pro Pasovskou ulici
První dojem při vjezdu do města o lecčem 

napoví. jistě mnozí z  nás mají v  paměti, jak 
před pár lety vypadal příjezd do města smě-
rem od hranic. Po pravé straně zbytky zákla-
dů restaurace sklepy, po levé straně nepříliš 
vzhledný dům čp. 150 se svými nájemníky 
posedávajícími na ulici a přes ulici s odpadky. 
Pod objektem střední školy restaurace čp. 37 
a  svého času dům nevalné pověsti. Naproti 
prodejně vybavení koupelen dva opuštěné 
domy, jeden města čp. 45 a  druhý v  soukro-
mém vlastnictví čp.  52. smutná historie této 
ulice se začala psát počátkem nového tisí-
ciletí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘsD) z  Čes-
kých Budějovic mělo velké plány na rozšíření 
silnice z  dvouproudové na tříproudovou. 
Žádalo město o  pomoc při vyklizení baráků, 
které měly být demolovány s plánovaným roz-
šířením silnice, s  příslibem jejich odkoupení 
za odhadní cenu a  následně jejich zdemolo-
vání. Město vystěhovalo nájemníky z  domu  
čp. 45 a po vyjednávání vedení města s majite-
li přilehlého domu čp. 52 a jejich přestěhování 
do městského domu najednou vše skončilo. 
Člověk míní, čas a osud mění. Po nástupu po-
litického uskupení Věcích veřejných do vlády 
naší země se silnice i/4 dostala ze seznamu 
prioritních komunikací na rozšíření bez ohle-
du na to, zda by nebylo dobré se zamyslet 
alespoň nad úpravou jejích částí. Domy byly 
opuštěné a  chátraly. V  té době se také chýli-
lo ke konci užívání domu čp. 37, který se stal 
opuštěný a později občasným příbytkem pro 
bezdomovce. Domy chátraly, při 
příjezdu do města vypadala část 
ulice jako strašidelné město a pro 
dopravu byla velmi nebezpečná. 
Na přelomu roků 2015 a 2016 jsme 
se rozhodli, že je nutno tento stav 
řešit, a  proto bylo požádáno ŘsD 
v Českých Budějovicích o realizaci 
odkupu dvou opuštěných domů 
a  následnou demolici. tento krok 
se však ukázal nereálný, protože 
pro stavbu rozšíření silnice nebylo 
vydáno územní rozhodnutí a ředi-
telství nemůže z  tohoto důvodu 
domy odkoupit. Po úvaze a shodě 
mezi zastupiteli přebralo město na 
sebe morální zodpovědnost a dům 

čp. 52 za původní odhadní cenu od soukromé-
ho vlastníka koupilo. Zároveň požádalo v rám-
ci programu MMr pro sociálně vyloučené lo-
kality o demolici objektu čp. 45, který byl stále 
ve vlastnictví města. V  roce 2017 byla městu 
přiznána dotace a následně byl objekt zbou-
rán včetně odkoupeného baráku. celá lokali-
ta se prosvětlila a vznikl zde chodník. Na jaře 
2017 rovněž město odkoupilo pozemky podél 
Volyňky za těmito domy z  důvodu výstavby 
parkoviště. Ve stejném čase se podařilo vystě-
hovat poslední nájemníky domu čp. 150 a pro 
dům zpracovat dokumentaci na demolici. 
V roce 2020 město získalo znovu dotaci v rám-
ci téhož programu a dům byl na jaře letošní-
ho roku zbourán. Ředitelství po více jak dvou 
letech na podzim loňského roku opravilo utr-
žený svah silnice a vybudovalo nový chodník 
podél bytového domu čp. 151. Vzhled ulice se 
vylepšil a rovněž tak se zvýšila bezpečnost pro 
chodce a provoz na silnici. 

V  letošním roce Ředitelství silnic a  dálnic 
rozhodlo a  zadalo zpracování projektu na 
celkovou úpravu silnice v úseku od hotelu te-
rasa až po výjezd z města. samozřejmě s tím, 
že město si stanoví své požadavky na řešení 
přilehlých pozemků, které jsou v  jeho vlast-
nictví, a  dá souhlas s  jejich využitím pro roz-
šíření silnice. Požadavek ze strany krajského 
ředitelství Policie Čr jihočeského kraje, do-
pravního oddělení je: silnice široká nejméně 
7,5 m a  chodník 1,5 m. splnění tohoto poža-
davku je se současnou stávající zástavbou ne-

reálné. kolem silnice jsou soukromé pozemky 
a  obývané nemovitosti. Při terénním šetření 
na jaře letošního roku se zpracovateli projek-
tové dokumentace bylo nalezeno řešení, jak 
bezpečně dostat chodce podél Volyňky až 
k  poslednímu bytovému domu čp. 151, žáky 
střední školy a  Základní školy Vimperk od ob-
jektu dílen, v kterém probíhá praktická výuka, 
a rovněž tak propojit cyklotrasu Volyňka podél 
řeky. Dům čp. 37 stojící před budovou střední 
školy zbourat a zároveň zbourat dnes nevyu-
žívanou a mírně zchátralou nemovitost přilé-
hající k původnímu cihlovému komínu. cesta 
s nádhernou scenérií podél Volyňky bude ote-
vřena. Na jaře letošního roku byl tento dům 
čp. 37 na prodej, a proto jsme vyvolali jednání 
s  vedením jihočeského kraje a  Ředitelstvím 
silnic a dálnic o realizaci tohoto řešení. Všichni 
zúčastnění se shodli, že demolice dvou domů 
je nejlepším řešením, ale bude nutné vyřešit 
urychleně koupi domu, aby byla otevřena 
cesta pro další projektování. V případě, že by 
se toto nepovedlo, požadavek krajského ředi-
telství Policie Čr jihočeského kraje byl jedno-
značný, vykoupit domy po levé straně silnice 
při výjezdu z města a vybudovat chodník po-
dél komunikace v  šíři 1,5 m. Výrazně náklad-
nější řešení a otázka realizace dosti pochybná. 
Proto jsme se všichni zastupitelé města jedno-
myslně rozhodli a podpořili koupi objektu za 
2,8 mil. kč, a tím otevřeli cestu k smysluplné-
mu řešení bezpečného průchodu podél silnice 
a hezké pěší a cyklotrase podél Volyňky. tímto 
řešením zůstanou domy na protější straně 
silnice zachovány a jejich majitelé budou mít 
jistou budoucnost. Zároveň s  vybudováním 

chodníku podél řeky Volyňky se 
propojí kanalizace ze Zlaté stezky 
s kanalizací v ulici Pasovská a tím-
to se definitivně vyřeší problém 
volných výpustí do řeky v  této 
lokalitě. Nyní jsou před námi jed-
nání s  jihočeským krajem a  Ředi-
telstvím silnic a  dálnic v  Českých 
Budějovicích o  společné investici 
do této lokality. Velmi si vážím od-
povědného jednání a  rozhodnutí 
zastupitelů, které svědčí o  kon-
cepčním a  smysluplném utváření 
veřejného prostoru města.

Jaroslava Martanová
starostka

Prázdniny končí, nastává doba bilancování  
a doba návratu do škol

Zkouškou trpělivosti pro nás i  návštěvní-
ky či projíždějící řidiče byly a  ještě dnes jsou 
uzavřené silnice a  místní komunikace. V  su-
šické ulici se skví nový koberec, z dálky vypa-
dající jak letecká ranvej. Most pod estakádou 
bude hotov počátkem prosince, tak jako ulice  
1. máje. Dosud největší investiční akce. tím 
bude dokončena první část hlavní dopravní 
tepny uvnitř města. již dnes připravujeme 
poptávku na zpracování dokumentace nava-

zující na tuto část, a to v úseku od hotelu Zlatá 
hvězda po malé náměstíčko u  jelena. Pokud 
stihneme dokumentaci zpracovat a  budou 
finanční prostředky, mohla by začít oprava 
v druhé polovině příštího roku. ani zde to ne-
bude z  hlediska dopravní obslužnosti jedno-
duché. 

končícími prázdninami se navrátíme do 
pravidelného každodenního běhu života, do 
škol a  zaměstnání. Doufejme, že tato doba 
už nebude narušena výraznými protiepide-

mickými omezeními. Doufejme, že naše vláda 
i společnost se za rok a půl poučila a nasbírala 
zkušenosti. a co si přát pro podzimní čas?

Milí školáci, vám přejeme dobré vykroče-
ní do školního roku, který budete trávit ve 
školních lavicích, a ne doma u počítačů s dis-
tanční výukou. Vážení rodiče, vám přejeme 
elán a  plno sil při návratu do zaměstnání. 
a nám všem přejeme volnost a svobodu po-
hybu a cestování, ať si užíváme radosti ze spo- 
lečných setkávání a  kulturních akcí i  za cenu 
některých omezení. takových, co se dají vydr-
žet.  S úctou 

Jaroslava Martanová
starostka

Pokračování ze str 1.
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Recyklace – mysleme na budoucnost
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zby-

tečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních 
sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním 
přírodě způsobuje. 

ekologie a  recyklace nejsou ale jen módní 
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého 
způsobu života. třídění odpadů je pro lidi, kte-
ří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již 
zcela přirozenou součástí života. a nejedná se 
jen o  papír, sklo a  plasty, které odnášíme do 
barevných kontejnerů. Vytřídit můžete na-
příklad i textil, kovy a v neposlední řadě také 
elektrozařízení. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo 
zpětného odběru, jen tak se mohou dostat 
k  ekologické recyklaci. Například v  loňském 
roce se prostřednictvím společnosti ekOlaMP 

podařilo sebrat a následně recyklovat 587 tun 
vysloužilých světelných zdrojů a  téměř 3.000 
tun velkých a malých elektrozařízení. 

Opětovně se využilo přes 90 % materiálů 
ze všech sebraných elektrozařízení. Získané 
kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako 
technický materiál. Pečlivým sběrem a zpraco-
váním se navíc zabrání znečištění přírody, ke 
kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé 
látky z  nerecyklovaných zařízení dostaly do 
půdy či do podzemních vod. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční 
elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběr-

ném dvoře ve sklářské ulici nebo v elektroob-
chodě při nákupu nových. 

společnost ekOlaMP se od roku 2005 sta-
rá o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc 
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektro-
zařízení. tuto službu nabízí městům a  obcím 
zcela zdarma. 

jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné 
elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci 
prostřednictvím více než 4.300 sběrných míst, 
která společnost ekOlaMP po celé České re-
publice zřídila. sběrná místa jsou vybavena 
vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých 
jsou elektrozařízení bezpečně uložena do 
doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najde-
te na www.ekolamp.cz. 

 Marie Hejlková
odbor ŽP

Nové vybavení dobrovolných hasičů
Dobrovolní hasiči získali dotaci na modernizaci výstroje 
a technického vybavení od Jihočeského kraje 

Město Vimperk jako zřizo-
vatel jednotek sboru dobro-
volných hasičů letos využilo 

výzvy jihočeského kraje, dotačního programu 
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dob-
rovolných hasičů obcí (jsDhO) jihočeského 
kraje 1. výzva pro rok 2021 a v březnu tohoto 

roku podalo žádosti o  poskytnutí dotace na 
projekty doplnění a  obnova výzbroje a  tech-
nických prostředků požární ochrany pro své 
jednotky.

Pro dobrovolné hasiče z  Boubské, hrabic 
a  Výškovic se tak podařilo získat 164 tis. kč, 
což představuje zhruba 54 % celkových před-

pokládaných výdajů na pořízení. tuto částku 
využijí jednotky na pořízení osobních ochran-
ných prostředků a věcných prostředků požár-
ní ochrany, a to zásahových přileb, dýchacích 
setů, zásahových obleků, zásahové obuvi, ru-
kavic, motorové rozbrušovací pily, proudnic, 
zásahových lan a trhacích háků. Všechny tyto 
prostředky jsou nezbytné pro zajištění ochra-
ny zdraví a bezpečí všech členů při provádění 
zásahů.

Projekty jsou podpořeny z  rozpočtu jiho-
českého kraje.

 Martina Malíková
odbor rozvoje

Vimperská akademie seniorů  
vstupuje do dalšího ročníku

Pokud epidemická situace dovolí, sejdeme 
se v podzimním semestru v termínech 21. 10., 
18. 11. a 2. 12. vždy od 10 hodin v tradičním 
zázemí Městského kulturního střediska. Od 

přihlášených účastníků požadujeme potvrze-
ní o dokončeném očkování či negativní anti-
genní nebo Pcr test. 

automaticky jsme přihlásili všechny stu-

denty z  předminulého ročníku a  ty, kteří se 
po naší výzvě ve Vimperských novinách ozvali 
a své přihlášení potvrdili. Účastnické karty bu-
dou vydávány až na listopadové schůzce dle 
konečných počtů studentů. 

Renata Lešková
odbor ŠK

Třídění 
bioodpadu

chtěli bychom poprosit občany, když už tak 
hezky vytřídili bioodpad, aby jej nevhazovali 
do popelnic na bioodpady v  igelitových sáč-
cích... Foto bylo pořízeno v ulici Mírová.

Marie Hejlková
odbor ŽP

Bez plastu!

Jubilejní ročník festivalu 
NaturVision – týden přírody

Za pár dní startuje další ročník přehlídky 
oceněných filmů o  přírodě, zvířatech a  život-
ním prostředí z  festivalů ekofilm, edukofilm, 
NaturVision a  Voda, moře, oceány. kromě 
tradičních promítacích bloků pro školy i  širo-
kou veřejnost je připraveno ve spolupráci se 

správou NP Šumava a  ČsOP Šumava několik 
komentovaných vycházek do okolí, přivítáme 
známé režiséry, dokumentaristu a  polárníka 
Petra horkého a  režiséra a  dokumentaristu 
Martina slunečka. Duel ředitelů Národních 
parků Šumava a Bavorský les a závěrečný ga-
lavečer pak letošní ročník zakončí. i tento roč-
ník je pořádán s výraznou finanční podporou 
společnosti eG.D. tento projekt je financován 
z prostředků jihočeského kraje. 

Renata Lešková
odbor ŠK

Knihovna má nové prostory  
pro dětské oddělení a galerii

Začátkem září se otevírají v  městské 
knihovně nové prostory dětského oddělení. 
Děti i  náctiletí budou mít k  dispozici téměř 

celé druhé patro bývalé školy. Dnešní podo-
ba knihoven nejsou jen regály s knihami, ale 
také prostory pro čtení, hru, pořádání besed, 

výstav a literární výuku. Po otevření knihovny 
v prvním patře v roce 2013 dětští návštěvníci 
nepřicházeli pouze půjčit si knihu, ale trávili 
zde volný čas. Četli, hráli si, přicházeli na bese-
dy.  Prostor se stal malým a ne všechny akce se 
zde daly pořádat z důvodu malého prostoru. 
Přestavba druhého patra na dětské oddělení 
byla zahájena v  letošním roce a  město na ni 
získalo dotaci ve výši 1,2 mil kč. Projekt rozší-
ření Městské knihovny Vimperk je spolufinan-
cován evropskou unií. Nové oddělení nabízí 
pro malé čtenáře více soukromí a  také mož-
nosti vzdělávání. 

V prostoru po dětském oddělení v prvním 
patře bude otevřena galerie poskytující dosta-
tečně osvětlený prostor pro pořádání výstav. 
společnosti ČEVAK a. s., a Energie AG Teplo 
Vimperk s. r. o., výrazně napomohly jejímu 
vybavení sponzorským nákupem šesti pro-
sklených vitrín. Vystavovatelé si budou moci 
dovolit ukázat sbírkové předměty, které by 
jinak zůstaly ukryty ve skříních. Galerie bude 
otevřena pro veřejnost ve všedních dnech, 
jako je otvírací doba pro půjčení knih. O  ví-
kendech bude otevřeno každou sobotu od  
10 do 16 hodin. Praxe ukáže, zda i v tuto dobu 
si najde své návštěvníky. První zahajovací vý-
stava je zcela prozaická, je o českém školství 
ve Vimperku a o historii této budovy. jste sr-
dečně zváni.  Jaroslava Martanová

starostka

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny 
bude pro občany rychlejší a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepů-
jde elektřina kvůli opravám nebo dalším jiným 
pracím na rozvoji a modernizaci distribuční 
sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost eG.D 
na části svého distribučního území způsob, 
jakým bude informovat zákazníky o plánova-
ných odstávkách elektrické energie.

„rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým 
budeme ohlašovat plánované odstávky elek-
třiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, 
nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím 
je elektronické oznámení,“ vysvětluje lukáš 
svoboda z oblastního managementu společ-
nosti eG.D.

tato změna se od září bude týkat celých 

jižních Čech a podstatné části kraje Vysočina. 
„Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě 
elektronických informací v datových schrán-
kách vylepovali i informační letáky,“ dodává 
Miroslav točín z oblastního managementu. 

služba Distribuce24 je bezplatná a posky-
tuje nejen informace o plánované odstávce 
elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 
zde zákazníci najdou svá odběrná místa.  Ve 
svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které 
pak budeme ještě zvlášť posílat informace o 
odstávkách, poruchách nebo servisních pra-
cích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše 

na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat mož-
nosti, které vám nejvíce vyhovují. k uvedené 
registraci pak stačí pouze několik základních 
údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. 
Pro snadnější přístup k registraci pomůže i Qr 
kód, který Vás na danou stránku přímo nave-
de.

 Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 
800 22 55 77.

Přidělování dotací 
z kulturní komise

Na základě usnesení rady města vyhla-
šuje město Vimperk 3. kolo pro podávání 
žádostí o dotaci na pořádání jednorázo-
vé kulturní akce v  roce 2021. Žádosti je 
možné podat nejpozději do 31. 10. 2021 
na předepsaném formuláři, který je k dis-
pozici na webových stránkách města. Žá-
dosti zasílejte na adresu město Vimperk, 
odbor školství, kultury a  cestovního ru-
chu, steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 
či datovou schránkou. M. Křížová

app Store Google Play
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Zprávy z Rady

Rada města 21. 6. 2021
•	 souhlasí se zněním smluv o  poskytnutí 
finančního příspěvku na provoz cyklobusu 
mezi městem Vimperk a přispívajícími obcemi 
a institucemi.
•	 schvaluje prodej cyklomapy Vimperska za 
navrhovanou cenu 35 kč/ks.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
podpory z  Dotačního programu jihočeského 
kraje, Podpora cestovního ruchu 1. výzva pro 
rok 2021, s  jihočeským krajem na realizaci 
projektu „Vimperk – navigační systém“. Výše 
podpory formou dotace je stanovena ve výši 
50.000 kč.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
podpory z  Dotačního programu jihočeského 
kraje, Podpora cestovního ruchu 1. výzva pro 
rok 2021, s  jihočeským krajem na realizaci 
projektu „Vybavení interiéru městské zvonice“. 
Výše podpory formou dotace je stanovena ve 
výši 35.000 kč.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci 
stavební zakázky „Vimperk, vodojem Zámek 
– obnova střechy a armaturní komory“ s Davi-
dem Petrů – PtX – sanace.

Rada města 28. 6. 2021
•	 schvaluje podání žádosti o  poskytnutí 
podpory dle výzvy č. 2/2018 vyhlášené Mini-
sterstvem životního prostředí prostřednictvím 
státního fondu životního prostředí v  rámci 
podmínek Národního programu Životní pro-
středí na projekt s názvem „klášterec – připo-
jení na vodovod“.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 
dotace z krajského investičního fondu s jiho-
českým krajem na realizaci projektu „Vimperk, 
rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa – 3. část“. 
Výše podpory formou dotace je stanovena ve 
výši 3.000.000 kč.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  poskytnutí 

sponzorského daru mezi společností OV Media  
a městem Vimperk na zajištění sportovní čin-
nosti místních sportovních organizací pro-
střednictvím města a její sportovní komise.

Rada města 12. 7. 2021
•	 rozhodla pronajmout prostory sloužící 
podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje spolku slu-
nečnice za účelem rozšíření sociálně terapeu-
tické dílny a chráněné dílny.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 6.000 kč sh 
ČMs – sbor dobrovolných hasičů Výškovice 
na částečnou úhradu nákladů při pořádání 
hasičské soutěže „O  pohár starostky města 
Vimperk“. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 4.000 kč sh 
ČMs – sbor dobrovolných hasičů Výškovice na 
částečnou úhradu nákladů při pořádání hasič-
ské soutěže „Veterán“. Dotace bude poskytnu-
ta z kapitoly rady města.
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo, jejímž 
předmětem je veřejná zakázka malého roz-
sahu na služby „Vimperk: revitalizace Pivovar-
ských teras“ mezi městem Vimperk a ing. Pav-
línou Malíkovou.

Rada města 28. 7. 2021
•	 souhlasí s nabytím finančních darů ve výši 
50.000 kč Městským kulturním střediskem na 
pořádání akce 27. letní kurzy žesťů.
•	 souhlasí s  pořízením nového platebního 
terminálu od společnosti Worldline czech  
republic, s. r. o.
•	 souhlasí s  návrhem kulturní komise a  roz-
hodla vyhlásit 3. kolo pro podávání žádostí 
o  dotaci na pořádání jednorázových kultur-
ních akcí.
•	 rozhodla naložit s dotacemi na jednorázo-
vé kulturní akce z  rozpočtu města takto: shŠ 
Berit, zastoupenému janem Švehlou, přidělit 

dotaci ve výši 18.000 kč na částečnou úhra-
du nákladů souvisejících s  pořádáním akce 
halloweenský Frňák; zapsanému spolku Vim-
persko, zastoupenému Petruškou litvanovou, 
přidělit dotaci ve výši 2.500 kč na částečnou 
úhradu nákladů souvisejících s  pořádáním 
akce Malování na asfalt a  opékání špekáčků; 
zapsanému spolku Vimpersko, zastoupenému 
Petruškou litvanovou, přidělit dotaci ve výši 
4.000 kč na částečnou úhradu nákladů souvi-
sejících s pořádáním akce stezka odvahy; sh 
ČMs – sboru dobrovolných hasičů Výškovice, 
zastoupenému Petrem krejsou, přidělit do-
taci ve výši 10.000 kč na částečnou úhradu 
nákladů souvisejících s pořádáním kulturních 
a  společenských akcí v  roce 2021; rozhodla 
přidělit dotaci ve výši 10.000 kč spolku Šu-
mava litera na úhradu nákladů pro vydávání 
občasníku o  historii města. Dotace bude po-
skytnuta z kapitoly rady města.
•	 rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 spol-
ku ski klub Šumava na částečnou úhradu ná-
kladů při pořádání 24. ročníku MtB maratonu 
české republiky, který se uskuteční dne 31. 7. 
2021. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady 
města.

Rada města 11. 8. 2021
•	 rozhodla poskytnout dotaci z  rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
40.000 kč organizaci kreBul, o. p. s., na projekt 
Občanská poradna v Prachaticích, detašované 
pracoviště Vimperk. 
•	 rozhodla poskytnout dotaci ve výši 
20.000 kč z  rozpočtu města manželům Z. j. 
a e. j., oba bytem inocencova 24, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s  opravou domu 
čp. 24 v ulici inocencova ve Vimperku. 
•	 rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo, jejímž 
předmětem je veřejná zakázka malého rozsa-
hu na služby „revitalizace veřejného prostran-
ství Vimperk – k. Weise – i. etapa – projektové 
práce“ mezi městem Vimperk a podnikatelem 
ing. arch. k. harazimem dle předloženého ná-
vrhu. 

Zprávy ze Zastupitelstva

zastupitelstvo města 21. 6. 2021
•	 vyhodnotilo přijaté nabídky na zveřejněný 
záměr č. 15/07/2021 a rozhodlo vybrat nabíd-
ku ing. Martina Paštiky jako nejvýhodnější pro 
město Vimperk. Zastupitelstvo města pově-
řuje odbor hospodářský a  bytový zajištěním 
vyhotovení požadované smlouvy a její předlo-
žení na dalším zasedání zastupitelstva města 
k projednání a schválení.
•	 rozhodlo o  předčasném splacení úvěru 
v  aktuální výši 52.500.000 kč od komerční 
banky, a. s.
•	 schvaluje bez výhrad celoroční hospoda-
ření a předložený Závěrečný účet města Vim-
perk za rok 2020 včetně zprávy nezávislého 
auditora o  výsledku přezkumu hospodaření 
za rok 2020 s výrokem „nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky“.
•	 schvaluje účetní závěrku města Vimperk se-

stavenou ke dni 31. 12. 2020.
•	 určuje nové prostorové vymezení ulice 
Malá homolka ve Vimperku iii v  lokalitě Za 
Vrchem.
•	 rozhodlo poskytnou finanční dotace na 
sportovní činnost sportovním klubům a oddí-
lům v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora 
sportu 2021/1 dle návrhu sportovní komise 
takto: Bike klub Vimperk, z. s. – 65.000 kč; Čes-
ký rybářský svaz, z. s., MO Vimperk – 16.000 kč; 
jezdecký klub hájná hora – 10.000 kč; spor-
tovní klub hc Vimperk, z. s. – 184.000 kč; ski 
klub Šumava Vimperk, z. s. – 164.000 kč; tj 
Šumavan Vimperk, z. s., Boxclub – 18.000 kč; 
tj Šumavan Vimperk, z. s., oddíl florbalu – 
4.000 kč; tj Šumavan Vimperk, z. s., oddíl 
kopané – 189.000 kč; tj Šumavan Vimperk,  
z. s., oddíl sportovní gymnastiky – 50.000 kč; tj 
Šumavan Vimperk, z. s., oddíl stolního tenisu – 

15.000 kč; tj Šumavan Vimperk, z. s., oddíl vo-
lejbalu – 10.000 kč; sk snowriders Vimperk – 
50.000 kč; tenisový klub Vimperk – 25.000 kč.

zastupitelstvo města 14. 7. 2021
•	 rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vim-
perk od manželů r. a r. r. pozemek o výměře  
313 m2, jehož součástí je i budova čp. 37, Vim-
perk ii – objekt občanské vybavenosti v  Pa-
sovské ulici a další pozemky o výměře 404 m2 
a 179 m2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
2.800.000 kč. Převáděné nemovitosti budou 
ve spolupráci s  jihočeským krajem a Ředitel-
stvím silnic a  dálnic Čr využity pro rozšíření 
silnice i/4 v  Pasovské ulici a  úpravu tohoto 
dnes zúženého a  pro chodce nebezpečného 
prostoru.
•	 rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 
100.000 kč městu hodonín.

Plné znění zápisů na
www.vimperk.cz

Den otevřených památek
každoročně se ve Vimper-

ku začátkem září otevírají 
nejširší veřejnosti zajímavé 
památky v  rámci akce Dny 
evropského dědictví, tzv. eu-
ropean heritage Days (ehD). 

Otevřeny jsou objekty a prostory, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístup-
né. letos se národní zahájení ehD uskuteční 
10.–12.  září 2021 ve městě Uherské hradiště. 
téma pro letošní rok bylo zvoleno „Památky 
pro všechny“. 

Ve Vimperku se otevřou památky v  sobo-
tu 11. září 2021 v době od 9:30 do 12:00 a od 
13:00 do 16:00 hod. V  tento den bude zpří-
stupněno šest památek. V  prostoru starého 
hřbitova bude možné navštívit kostel sv. Bar-
toloměje a kapli Čtrnácti svatých pomocníků. 

V kapli bude nainstalovaná výstava s názvem 
„Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a  v  Bavor-
ském lese“, kde se budete moci dozvědět něco 
o  historii sklářství. Na novém hřbitově bude 
zpřístupněna hřbitovní kaple Nejsvětějšího 
srdce Páně. Na náměstí svobody se otevřou 
dveře městské zvonice, jejíž interiér letos pro-
šel obnovou. Dále můžete navštívit farní kos-
tel Navštívení Panny Marie a  gotické sklepní 
prostory v měšťanském domě čp. 8. 

Památkami Vás budou již tradičně provázet 
studenti místního Všeobecného a  sportovní-
ho gymnázia Vimperk. těšíme se na všechny 
návštěvníky.

srdečně všechny zveme. 

Martina Navrátilová
odbor ŠK

Požár pivovaru
Ve čtvrtek 23. září 2021 tomu bude 

již 65 let, co si připomeneme toto 
smutné výročí, kdy v  našem městě 
v  roce 1965 začal kolem 17. hodiny 
hořet schwarzenberský pivovar (zalo-
žený v r. 1547).

Přesná příčina vzniku požáru není 
dodnes jasná.

Provoz zde sice byl ještě poté obno-
ven, ale bohužel v r. 1967 se zde uvařila 
poslední várka dobrého vimperského 
piva. Dnes je v části pivovaru v provo-
zu aspoň vyhlášená cukrárna.

Josef „Fitti“ Jiroušek

65 let
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Policejní sloupek
16. 6. – 18. 8. 2021

16. 6. 2021 Při výkonu služby strážníci MP 
Vimperk zahlédli dvě osoby u  ležícího muže 
v  ul. Pražská. strážníci MP Vimperk na místě 
zjistili, že se ležícímu muži udělalo nevolno 
a upadl. Přítomnými osobami byla již zavolána 
ZZs. strážníci asistovali na místě do 17:05 h. 
Muž byl převezen ZZs Vimperk do nemocnice 
k dalšímu lékařskému ošetření.

24. 6. 2021 telefonicky bylo na tísňovou lin-
ku 156 oznámeno, že přes řeku Volyňku v sud-
slavicích je nelegální kovový most. hlídka MP 
Vimperk na místě provedla fotodokumentaci. 
Následně byl sepsán ÚZ a celá věc předána na 
příslušný odbor MÚ Vimperk k dalšímu řešení.

29. 6. 2021 hlídka MP Vimperk uskutečnila 
besedu pro děti ze ZŠ smetanova. Děti byly 
v doprovodu paní učitelek obeznámeny s čin-
ností a prostory služebny MP Vimperk. Došlo 
na ukázky donucovacích prostředků a výbavy 
strážníků včetně služebního vozidla.

7. 7. 2021 hlídkovou činností byla zjištěna 
volně ložená hromada starého textilu u garáží 
v  ul. 1. máje. hlídkou provedena fotodoku-
mentace. Věc byla zaslána na příslušný odbor 
MÚ Vimperk k vyřízení.

10. 7. 2021 telefonicky bylo oznámeno že-
nou, že byla napadena bratrem. Po příjezdu 
strážníků na místo oznámení se na místě na-

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

Postřehy ze školky 
Den 21. září je známý jako Mezinárodní den 

míru. Poprvé se slavil již v roce 1981 a připomí-
náme si jím nejen mír samotný, ale také oběti, 
které přinesla válka. Mír se ale nemusí týkat 
pouze celé společnosti či národů, ale také nás 
samotných či našich vztahů s  ostatními. Po-
dobně to ostatně vidí i  naši „školkáčci“, kteří 
na otázku, co je mír, odpovídali: „je klid.“ „Že 
se milujou.“ „Mír znamená, že jsou lidi hodní.“ 

„Mír znamená, že jsi v klidu.“ a ačkoliv většina 
z nich ještě nedokáže přesně pojmenovat, co 
se skrývá pod pojmy mír či válka, díky základ-
nímu povědomí dokážou rozeznat, co je lepší: 
„Mír, protože lidi nebojujou a nebude hodně 
mrtvých vojáků.“ „je lepší mír, protože při vál-
ce se zabíjejí lidi, ale když je mír, tak se zabíjí 
jen domy.“ „Mír je lepší, protože je hodný.“ „je 
lepší mír, protože při válce se trápí lidi.“ „je 
lepší mír, protože nechtějí bojovat.“ „Ve válce 
můžeš umřít a je smutno, když je válka.“ „lepší 
je mír, mají se lidi rádi.“

i  přesto je ale pro dětskou představivost 
a  naivitu na válce něco zajímavého: „lepší je 
válka, protože jsou tam vojáci a mají samopa-
ly.“ „Válka, protože jezdí tanky.“ „lepší je válka, 
všude budou kanóny a  pušky a  děla.“ „Válka, 
uvidíme granáty.“

Můžeme si jen přát, aby tato fascinace bo-
jem zůstala pouze v té dětské krásné iluzi a ni-
kdy se nás netýkala přímo. 

Přejeme krásný Mezinárodní den míru.

Michala Květoňová

cházela napadená žena, která strážníkům sdě-
lila, že si dojde na ošetření a s lékařskou zprá-
vou se dostaví na služebnu MP, kde následně 
celou věc oznámí. již se nedostavila.

13. 7. 2021 Osobně na služebnu MP Vim-
perk oznámil muž, že v ulici 1. máje je spadlá 
větev na chodník. hlídka MP Vimperk na mís-
tě zjistila, že se jedná o padlou větev z túje ze 
zahrady domu. strážníci vyrozuměli majitelku 
domu, které byl předán kontakt na vedoucího 
městských lesů, který větev rozřezal a odstra-
nil.

27. 7. 2021 telefonicky bylo oznámeno, že 
pravděpodobně došlo k založení černé sklád-
ky směrem od sídliště k  Vodníku. hlídka MP 
Vimperk na místě provedla fotodokumentaci 
a  následně věc předala příslušnému odboru 
MÚ k vyřízení.

8. 8. 2021 Osobně na služebnu MP Vimperk 
oznámil muž, že ho jeho kamarádka napadla 
a rozbila mu brýle před provozovnou alfa bar. 
hlídkou MP Vimperk bylo sepsáno oznámení 
o přestupku, které bylo předáno na příslušný 
odbor MÚ k vyřízení.

8. 8. 2021 telefonicky oznámil anonym ru-
šení nočního klidu před provozovnou alfa bar. 
hlídka MP Vimperk na místě zjistila, že zde 
noční klid ruší žena, která zde pokřikovala na 
ostatní hosty provozovny. se strážníky žena 
odmítala komunikovat. strážníky bylo sepsá-
no oznámení o přestupku, které bylo následně 
předáno na příslušný odbor MÚ k vyřízení.

11. 8. 2021 telefonicky bylo ze strany za-
městnance autobusového nádraží ve Vimper-
ku oznámeno, že na schodišti pijí dvě osoby 

alkoholické nápoje. Na místě strážníci ztotož-
nili dva muže, kdy jejich jednání bylo předáno 
příslušnému odboru MÚ k vyřízení.

14. 8. 2021 telefonicky se na l. 156 dotazo-
val muž, kdo řeší špatné parkování v obci kvil-
da. Muž odkázán na Policii Čr, l. 158.

14. 8. 2021 Osobně bylo občanem nahláše-
no na služebnu MP Vimperk, že před cihelnou 
stojí nákladní automobil, který přejel chodník 
a  zásobuje obchod. hlídka MP Vimperk na 
místě zjistila od vedoucího nově vznikajícího 
obchodu, že toto je v  řešení na MÚ Vimperk, 
příslušném odboru.

17. 8. 2021 telefonicky bylo oznámeno, že 
v  parku v  blízkosti kašny sedí muž a  konzu-
muje zde alkohol. hlídka MP Vimperk na mís-
tě zastihla muže, který odpovídal popisu, ale 
žádný alkohol nekonzumoval, ani jej neměl 
otevřený. V  danou chvíli konzumoval pouze 
nealkoholický nápoj. Následně se odebral 
z místa pryč. 

17. 8. 2021 Osobně přišel na služebnu MP 
Vimperk muž, který požádal strážníky o zavo-
lání ZZs z  důvodu řezné rány na pravé ruce. 
strážníci zavolali zraněnému muži ZZs, která 
ho následně ošetřila a propustila domů.

Z fotografií zaslaných do letní soutěže s novým logem města byl vylosován pan Martin Řehka a paní lenka Šenkýřová. Věříme, že jim dárkové 
poukazy do hotelu kristián 1 000 m n. m. udělaly radost. Gratulujeme.  Renata Lešková

Občasník Šumava litera
Milí čtenáři, nápad spolku Šumava litera 

vydávat občasník, který bude mapovat historii 
našeho města, se v minulém roce setkal s vel-
kým ohlasem a  jsem rád, že v  něm můžeme 
pokračovat i  v  tomto roce, kdy vyjde dalších 
šest čísel tohoto občasníku. 

každodenní život lidí, kteří tu žili před námi, 
ať už to byli naši příbuzní, nebo původní oby-

vatelé města, je vždy v něčem fascinující. i  já 
sám jsem se například v  letošním roce do-
zvěděl, že v  domě, kde jsem se narodil, byd-
lel sedm let i hrdina protifašistického odboje 
kapitán Špidra. 

Všechny tyto drobnosti pak pomáhají 
skládat obraz města, který nám ještě pořád 
chybí, jak ukazují letní setkání s  pamětníky 

v Parkboudě v městském parku, a bude trvat 
dlouhé roky, než ho my všichni společně složí-
me dohromady.  Přeji Vám všem hezké chvilky 
strávené nad naší minulostí.

tento rok nebudou jednotlivá čísla dodává-
na do poštovních schránek. Zájemci si tento 
občasník mohou bezplatně vyzvednout v  in-
formačním středisku na náměstí, v  městské 
knihovně a  v  kavárnách: kavárna a  pražírna 
kávy hrunek, café Mráz a kavárna Ve skále.

Martin Sichinger, Šumava Litera  

letošní festival Šumava Litera 
Festival proběhne ve dnech 12. až 20. listo-

padu ve Vimperku se slavnostním zahájením 
v  pátek 12. listopadu v  hotelu Zlatá hvězda 
a  vyvrcholí v  sobotu 21. listopadu obvyklým 
hlavním celodenním programem a  předvá-
nočním knižním trhem v hotelu Zlatá hvězda 
a  slavnostním galavečerem a  předáním cen 
v Městském kulturním středisku ve Vimperku. 

hlavním tématem festivalu je letos Pohra-
niční stráž a  na přednáškové části programu 
se bude podílet řada autorů a přednášejících. 

Mezi nejzajímavější hosty budou patřit 
spisovatel jaroslav rudiš, který představí svůj 
poslední román Winterbergova poslední ces-
ta, jehož děj se odehrává ve Vimperku, historik 
a spisovatel jiří Padevět a historik Prokop to-
mek. Festival rovněž nabídne filmovou premié- 
ru dokumentárního filmu karla Čiháka o stří-
hání drátů v blízkosti stožce bezprostředně po 

pádu komunismu, křest knihy Pavla Moce Šu-
mavští převaděči, uvedení knihy luďka Něm-
ce o  Českých Žlebech, přednášku historika 
jana lakosila, vzpomínání Dušana Žampacha 
na roky na hranici a uvedení výstavy o vimper-
ském nakladatelství Velarium, která proběhne 
v happycoffee. 

V  bavorské části programu vystoupí pan 
heinrich Vierlinger, bývalý důstojník bun-
deswehru, se svým vzpomínkami na život 
kolem hranice v bavorském lese a skutečnou 
novinkou, která z  našeho festivalu dělá po 
letech spolupráce opravdu česko-německý 
festival, je představení mezinárodní česko-ně-
mecko-rakouské poroty, která bude poprvé 
v  historii festivalu udělovat cenu za nejlepší 
knihu o  Šumavě a  Bavorském lese napsanou 
v německém jazyce. 

Další důležitou novinkou je, že jsme defi-

nitivně pojali Šumavu nejenom zeměpisně, 
ale i kulturně. Z české strany pro nás pokrývá 
okresy Český krumlov, klatovy a  Prachatice 
i  šumavské Podlesí, tedy celé jižní příhraničí 
okresu strakonice, a jižní výběžek okresu Čes-
ké Budějovice, kde se nachází zbylé území PP 
Novohradské hory.

Z  německé strany tvoří zájmové území 
část Dolního Bavorska s okresy cham, regen, 
Freyung-Grafenau a Pasov a na rakouské stra-
ně část horního rakouska, okresy rohrbach, 
Urfahr-Umgebung a  Freistadt a  část Dolního 
rakouska, okres Gmünd.

Doufáme, že se na festivalu uvidíme ve 
stejně hojném počtu, jako tomu bylo předlo-
ni, a připomínáme, že celý loňský program je 
k  vidění na stránkách www.sumava-litera.cz/
program/. 

Martin Sichinger 
Šumava Litera a Knihy über Grenze

Výlet Šumava litera 
s  radostí našim příznivcům oznamujeme, 

že i  letos jsme pro vás připravili náš tradiční 
výlet ve spolupráci s  Měks ve Vimperku a  ic 
Žihobce, který se bude konat v sobotu 18. září. 
Průvodcem nám bude fotograf jan kavale, 
kterého znáte z festivalu Šumava litera a který 
inicioval vznik muzea lamberská stezka. 

Program je následující: 
Odjezd z autobusového nádraží ve Vimper-

ku v 8.00. Přistoupit je možno kdekoli cestou, 
například Zdíkov 8.10 (autobusové nádraží), 
stachy 8.15 (autobusové nádraží), kašperské 
hory 8.25 (informační centrum NP Šumava, 
pozor ne to na náměstí, to patří městu), sušice 
8.45 (vlakové nádraží) nebo dojet po svém až 
do Žihobců.

Příjezd do Žihobců autobusem je v 9.00. 
Program: Návštěva muzea lamberská stez-

ka na zámku v  Žihobcích. Zámek je bezba- 
riérový a  je možné se občerstvit ranní kávou. 
Následuje prohlídka jediné divadelní budovy 
ve vlastnictví ochotníků v Čechách s originální 
oponou a  prohlídka kostela Proměnění Páně 
a  procházka naučnou stezkou Netopýří park 
až k lamberskému loži (anglickým parkem).

10.30 odjezd do strašína, prohlídka poutní-
ho kostela Panny Marie. Poté návštěva Nezdic, 
návštěva muzea řemesel.

12.30 odjezd do soběšic, možnost oběda 
v  místním hotelu nebo prohlídka soběšic.

14.00 návštěva Parýzku, procházka k  po-
mníku emila antona lamberka. Nato odjezd 
do Nezamyslic, návštěva místního kostela, 
muzea kostelů a rodové hrobky lamberků.

konec prohlídky kolem 16.30, odjezd do 
Vimperka, předpokládaný návrat zpět přes 
sušici a  kašperské hory do Vimperka kolem 
17.30. 

Poplatek tentokrát činí 400 kč na účastníka 
a zahrnuje dopravu i vstupy do zámků a mu-

zeí a  bude zaplacen na informačním centru 
Žihobce při příjezdu. 

Pojištění si hradí každý účastník sám. 
Výlet se uskuteční za každého počasí. 
Účast je nutno potvrdit na e-mail sichi@

email.cz nebo smskou na tel. 607  884  924 
nebo na e-mail info-muzeum@zihobce.eu 
nebo na tel:724 895 012, Mgr. Veronika kočí. 

Počet účastníků je omezen kapacitou auto-
busu. 

tak přijďte! sláva nazdar výletu!
Martin Sichinger

Šumava Litera a Knihy über Grenze
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základní škola
T. G. Masaryka

Příměstský tábor v zŠ TGM
V  rámci spolupráce s  Mas Šumavsko, z. s., 

prostřednictvím projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro OrP Vimperk ii pořáda-
la ZŠ tGM v průběhu prázdnin příměstský tá-
bor. hlavním zaměřením byly aktivity podpo-
rující rozvoj gramotnosti a  kompetencí žáků. 
k této prázdninové činnosti byli zařazeni žáci 
1. i 2. stupně na základě přihlášky potvrzené 
zákonným zástupcem. kromě doplňování uči-
va a doučování, jež připravili vyučující daného 
předmětu, byly do programu nepobytového 
tábora zařazeny i odpočinkové, relaxační a zá-
bavné aktivity. Prázdninová činnost formou 
příměstských táborů probíhala v obou budo-
vách školy. 

Děkujeme pedagogům, kteří pro žáky při-
pravili jak vzdělávací, tak zábavný prázdnino-
vý program.

Dagmar Rückerová

Soustředění mažoretek
Ve dnech 9.–11. 8. se v budově Pražská 167 

uskutečnilo soustředění mažoretek klapeto. 
cílem soustředění bylo navázat na tradici této 
zájmové činnosti školy, jež byla narušena vý-
skytem onemocnění covid. jednotlivá cvičení 
byla zaměřena na správné držení těla, tech-

nickou práci s hůlkou, procvičování pochodu, 
zařazeno bylo i procvičování učiva z matema-
tiky, českého a  anglického jazyka, nechyběly 
ani hry a zábavné aktivity.

Dagmar Rückerová

Školení učitelů
součástí učitelské práce je vzdělávání v pe- 

dagogické činnosti. Ve dnech 19. a  20. 8. 
2021 (někteří 24.–25. 8. 2021) se učitelé ZŠ 
tGM Vimperk zúčastnili úvodního workshopu 
dvouletého projektu financovaného z esF v ji-
hočeském Purkarci.  Dagmar Rückerová

základní škola
Smetanova

    základní umělecká škola

zUŠ má ještě volná místa
i  když nás červnový zájem nových ucha-

zečů mile překvapil a  již nyní máme zapsáno 
ke studiu více žáků než v loňském roce, ještě 
můžeme přijmout některé žáky do určitých 

oborů či studijních zaměření. Nejpozději do  
8. 9. můžeme přijmout nové žáky, kteří by 
chtěli hrát na zobcovou flétnu, klarinet, trub-
ku, lesní roh, baskřídlovku či tubu, housle 
a  klavír. Dále můžeme přijmout i  žáky z  ma-

teřských škol (ve věku 5 či 6 let) do studijního 
zaměření hudební přípravka i. kromě hudeb-
ního oboru ještě máme volná místa v  oboru 
výtvarném. celkem můžeme přijmout cca 10 
nových žáků ve výše nabízených zaměřeních, 
a  to jen pro výuku ve Vimperku. Případní zá-
jemci nechť nás kontaktují e-mailem či telefo-
nicky co nejdříve. Věřím, že se v tomto školním 
roce budou moci naši žáci prezentovat i veřej-
ně, a pomalu tak začneme žít životem, na který 
jsme byli zvyklí před pandemií. Pavel Vališ

Léto v zŠ Smetanova
stejně jako každé prázdniny byly i tyto vyu-

žity k nejrůznějším opravám a rekonstrukcím. 
i zde se ale neblaze projevila „covidová“ doba. 
Vše je mnohem složitější – všichni dohánějí 
zakázky z dob karantén a lockdownů, není čas 
ani materiál. i  přesto jsme dokončili výměnu 
podlahové krytiny v již poslední třídě na prv-
ním stupni a došlo také k vylepšení zázemí ve 
sborovně prvního stupně pro stále se rozrůs-
tající pedagogický sbor.

Největší akcí letošního léta pak byla výmě-

na časomíry ve velké tělocvičně, na kterou 
jsme získali krajskou dotaci ve výši 50.000 kč. 
tato časomíra má moderní ovládání, které 
spolu s  desítkami nejrůznějších funkcí pro 
všechny druhy sportů umožní rozsáhlé využití 
při mnoha sportovních akcích, ať už školních, 
nebo pořádaných vimperskou sportovní ve-
řejností.

se začínajícím školním rokem však rekon-
strukce ve škole nekončí. Městu Vimperk se 
podařilo získat dotaci na rekonstrukci školní 
kuchyně a  jídelny. tato rozsáhlá akce bude 

z  hlediska provozu letošního školního roku 
náročná už vzhledem k současné složité pan-
demické situaci. Odměnou bude nesrovnatel-
ně lepší pracovní prostředí pro zaměstnance 
školní kuchyně a moderní a příjemné prostře-
dí pro stravování žáků i zaměstnanců školy.

Michal Kolafa

Zájmová činnost začíná v  pondělí 27. září 
2021 a končí v úterý 31. května 2022.

Činnost kroužků bude zahájena v  pondělí 
27. září 2021 dle rozvrhu.

Nabídka všech kroužků je zveřejněna na 
www.ddm-prachatice.cz.

Vzhledem k platnosti GDPr prosíme rodiče 
o online přihlašování dětí, v sekci kroužky na-
jdete vybraný kroužek, u tohoto kroužku pro-
veďte registraci a  přihlášení dítěte do krouž-

DDM
Vimperk

ku. Vygenerovanou a  podepsanou přihlášku 
přineste prosím na zahajovací schůzku nebo 
odevzdejte v DDM.
Bližší informace můžete získat přímo v  DDM 
Vimperk:
Dům dětí a mládeže
Smetanova 405, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 411 164, 605 370 746, 
732 796 844

Jitka Martanová

Nabídka kroužků DDM Vimperk  
2021–2022
Organizační informace:

tak trochu z vimperské historie
Historie ve světle místních jmen (3. část)
Osidlování, prováděné ve 13. a  14. století, 

bylo zčásti německé a zčásti české. Německá 
kolonizace, která se rozšiřovala z jižní Šumavy 
směrem na západ, vycházela původně z  ob-
lasti horního rakouska. svědčí o tom podoby 
jmen, které se shodně objevují na obou stra-
nách hranice (na české straně později). Bavor-
ská kolonizace v této době nepřechází do čes-
kého pohraničního hvozdu, ačkoliv dosáhla 
oblastí jemu blízkých – dokazuje to například 
skutečnost, že hojnému typu -reut v názvech 
obcí v  okolí Freyungu (Philippsreut, herzog-
sreut, Bischofsreut) neodpovídá žádný takový 
název obce na české straně. Osídlení je zde 
totiž výrazně mladší a v 17. a 18. století nebyl 
typ -reut již produktivní. Německá jména obcí, 
která se vyskytují ve 14. a 15. století v písem-
ných podkladech, odrážejí činnosti typické 
pro mýcení lesa a zakládání nových vesnic. Na 
Prachaticku to byla nejčastěji jména na -stift 
(odpovídá českému pojmenování „lhota“), 
-schlag („paseka“), -haid („neobdělaná půda“, 
později také „paseka, luh“), -berg („hora“). 

Na konci 14. století se proces kolonizace 
zastavuje a  stagnace přetrvává až do druhé 
poloviny 16. století s  výjimkou stašska, např. 
stachy (první zmínka z  roku 1578), rohanov 
(1544), Úbislav (1543). hlavními důvody byly 
hospodářská krize, přerušení přílivu němec-
kých kolonialistů v  důsledku častých moro-
vých epidemií v  Německu a  časté války. Od 
16. století také narůstá počet sklářských hutí 
na vimperském panství (např. huť pod Boubí-
nem, 1552). 

takzvaná sekundární kolonizace zasahuje 
po roce 1600 území centrální Šumavy jako 
celek, dosahuje svého vrcholu ve druhé po-
lovině 18. století a zastavuje se až kolem roku 
1850. Nejvíce obcí vzniká v této době právě na 
Vimpersku. Osídlení pohraničí na jih od teplé 
Vltavy proběhlo převážně v  18. století, starší 
jsou jen strážný (osada 1688), kvilda (1569), 
horní Vltavice (1359) a Zátoň (1359). Po roce 
1850 vznikají nové obce již jen výjimečně, po 
roce 1900 již vůbec – souvisí to s postupným 
přesunem obyvatelstva do měst, která přiná-
šela možnost obživy vzhledem k  rychlému 
rozvoji průmyslu. 

Osidlovací proces probíhá v období sekun-
dární kolonizace v  jiných podmínkách. Ves-
nice jsou zakládány na území již osídleném, 
nebo alespoň známém (s  ustálenými země-
pisnými názvy). Z  tohoto důvodu je četné 
přejímání nejrůznějších jmen do názvů obcí, 
nejčastěji pojmenování zeměpisných. Vlastní 
jména osobní s  příponami -any, -ice, -ovice 
již nejsou produktivní. Módou se v této době 
stávají pojmenování vzniklých osad podle ma-
jitele (nebo správce) panství či jeho manžel-
ky. Časté je také pojmenování prostředí, kde 
obec vznikla (např. typ „lada“ jihozápadně od 
Vimperka). Z tohoto výčtu nelze vynechat ani 
pojmenování podle porostů (Bučina) a obec-
ných jmen sídlišť (České chalupy, Nový Dvůr). 
Způsobů pojmenování nových obcí bylo sa-
mozřejmě ještě mnohem více. 

Lipka (1542 ves Lipka, okolo 1600 Lypka, 

1630 Lybka, 1686 Freyung, 1720 Holzfreyung, 
1915 Freiung/Lipka) jméno bylo vytvořeno 
z  českého slova lipka, tj. malá lípa. Německé 
jméno znamená původně „osvobození, svo-
bodné místo“ – ves byla osvobozena na urči-
tou dobu např. od dávek. 

Korkusova Huť (1625 Hutt Jana Khorgusa, 
1687 Korkhußhütten, 1854 Korkushütten, 1895 
Huť Korkusová, 1921 Korkusova Huť) Majitel 
zdejší sklárny korkus je zmíněn již r. 1581 v po-
době Gorghus. Po něm byla nazvána sklárna 
i obec, jež u ní vznikla. 

Arnoštka (1701 Ernstberg, 1720 Ehrnsberg, 
1840 Ernstberg, 1921 Arnoštka) Osada dostala 
jméno podle arnoštky z eggenbergu (ernesti-
ne von eggenberg), která se v roce 1710 stala 
majitelkou vimperského panství. Druhá část 
německého názvu označuje vysokou polohu 
osady. 

Huťský Dvůr (11552 Hut v  Klasstercze, 
1621 Hut Girzika Sslemara, 1654 na samotě při 
Sklennych Hutech, 1725 Schlemmerhütte, 1790 
Schlemmer- oder Hüttenhof, 1850 Hüttenhof, 
1921 Huťský Dvůr) Z  bývalé sklárny, kterou 
vlastnil rod schlemmerových, vznikl po r. 1725 
dvůr a na jeho pozemku rozptýlené chalupy. 

Huť pod Boubínem (1552 Hut pod Baubi-
nem, 1687 Toffel-Bettlhütten, 1790 Tafelhütten, 
1915 Tafelhütten, Tabulová Huť, 1921/1950 Huť 
pod Boubínem) huť zanikla počátkem 18. sto-
letí, nesla jméno svého zakladatele christopha 
toffela. již na konci 18. století nebylo příjmení 
v  názvu rozeznáváno, „tofel“ bylo pokládáno 

za nářeční slovo spisovného výrazu „tafel“. tak 
došlo ke změně názvu na tabulová huť. Čes-
ký název označoval polohu této dnes zaniklé 
obce. 

Michlova Huť (1552 Hut v Lypky, okolo 1600 
Hut Janausskowa, 1672 Helmbacher Glashütte, 
1790 Halmbacherhütten, 1854 Michlova Huť, 
Helmbach) sklárna dostala své jméno podle 
huťmistra Michala Müllera, který zde půso-
bil koncem 17. století. Předtím se jmenovala 
např. janouškova. Německé jméno vzniklo 
převzetím názvu místního potoka. 

Šerava (okolo 1600 Hut Sserarau, 1720 Cze-
rau, 11840 Scherau auch Scherauerhütte, 1869 
Šerau, 1921 Šerava) jméno obce vzniklo analo-
gicky podle okolních obcí (Gansau). spisovný 
tvar příjmení je scherer. Vynecháním koncov-
ky došlo ke změně na scherau a vzniklo také 
počeštělé pojmenování Šerava. 

Kubova Huť (1728 Gubohütten, 1790 Ku-
bohütten, 1895 Kubohütten, Huť Kubova) huť 
vznikla v roce 1728, osada v roce 1735. Název 
kubovy hutě je ale jistě starší než uvedený rok 
1728, pochází z období 16.–17. století a odpo-
vídá tehdejšímu způsobu pojmenování hutě 
podle jména sklářského mistra. 

Kamenná Lhota (1359 Camyna Lhota, 1840 
Försterhaus und Hegerhaus Steindlberg) Pů-
vodní název z  roku 1359 je sporný, protože 
další písemný doklad pochází až z 19. století. 
Přívlastek kamenná dostala tato obec (dnes 
místní část hrabic) podle svého kamenitého 
pozemku. Německý název lze přeložit jako 
„kamínková hora“. 

Hrabická Lada (1840 Rabitzerhaid, 1895 
Lada Hrabická, Rabitzerhaid, 1921/1950 Hrabic-
ká Lada) jméno dnes již zaniklá obec dostala 
podle vsi hrabic (rabitz), které zdejší lada pat-
řila před založením obce. 

Švajglova Lada (1756 Schweigelhaidt, 1790 
Schweigelhayd, 1880/1890 Schweiglhaid t. 
Schweiglowa Lada, 1921/1950 Švajglova Lada) 
Prvním členem názvu je německé příjmení 
schweig(e)l s  významem „flétnista, flautis-
ta“. U  Vimperka nacházíme schweiglův dvůr 
(schweigelhof ), podle kterého zřejmě dostala 
název i tato někdejší osada. 

Roman Hajník 

malá vimperská připomenutí 
1281 (740 let)
V  neklidných dobách, které panovaly 

v  českých zemích po skonu krále Přemy-
sla Otakara ii. v  roce 1278 v  bitvě na Mo-
ravském poli u Vídně, inicioval v roce 1281 
pražský biskup tobiáš z Bechyně společně 
s  dalšími představiteli české šlechty, mezi 
nimiž byl i  tehdejší hofmistr Purkart z  ja-
novic a Vimperka, jednání s  markrabětem 
Otou i. Braniborským (asi 1246–1299). Po-
ručník mladého nástupce na český trůn, 
budoucího krále Václava ii., totiž malého 
kralevice (v  roce 1281 mu bylo pouhých 
9 let) zadržoval mimo území království 
a česká šlechta poměrně dlouho usilovala 
o jeho vydání zpět do Čech. cíle se podařilo 

dosáhnout jeho vyplacením až o dva roky 
později. 

1851 (170 let)
V  roce 1851 se narodil leonard Wieser. 

jako majitel realit ve Vimperku pojal v roce 
1906 nápad postavit hostinec v  Nádražní 
ulici, nedaleko objektu sv. anny. hostinec 
nesl název Wiesers saalräume (Wieserovy 
sály), ale mezi lidmi se mu říkalo jednodu-
še U Wieserů. V  roce 1925 prošel hostinec 
se sálem přestavbou, tu už byl ale majite-
lem leonardův syn johann Wieser. Po roce 
1945 se znovu měnil název, tentokrát na 
lidový dům. Život leonarda Wiesera se 
uzavřel ve Vimperku v roce 1930. 
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Skryté krásy Stráženska
V  jednom z  minulých čísel jsme se vydali 

pohodovou projížďkou s bicykly po cyklotra-
se Volyňka z lipky až do strakonic. V dnešním 
„tipu“ se podíváme s koly i bez nich do české-
ho příhraničí kolem městyse strážný. 

Městys strážný je ideálním výchozím mís-
tem pro cyklistické i  turistické výlety nejen 
v  rámci právě končícího léta, ale především 
podzimu, který bývá na Šumavě obzvlášť krás-
ný. turistickou zajímavost těchto míst ještě 
umocnil během letošní letní sezóny projekt 
Šumavou na kole vimperským cyklobusem. 
také jste se s ním svezli jako my? 

My se během léta vypravili do okolí strážné-
ho několikrát a zcela určitě to nebylo naposle-
dy. jako výchozí místo doporučuji jedno z od-
stavných parkovišť v centru obce. Místo, podle 
kterého dlouho městys nesl své pojmenování, 
asi všichni dobře znáte. Zřícenina hradu kun-

žvart se tyčí jen pár kilometrů nad obcí a  je 
lehce dosažitelná po modré turistické značce 
vedoucí kolem místního lyžařského areálu 
a Mariánské kaple vystavěné v roce 1843. stej-
ně tak pohodlná, ale výrazně delší je naučná 
stezka Zlatá solná stezka vedoucí z Vimperka 
až na hraniční přechod strážný, kde se napo-
juje na její neméně krásnou bavorskou část. 
letos jsme zvládli úsek mezi strážným a horní 
Vltavicí, který patří k našim nejoblíbenějším, či 
návštěvu malé vodní elektrárny Polka. ta patří 
mezi  nejvýznamnější technické památky na 
Šumavě. 

cyklistům a  lyžařům je známá trasa podél 
říčky Častá kolem Žďáreckého jezírka směrem 
na knížecí Pláně. i zde turistů přibylo, stále jich 
je v těchto místech ale méně než v centrálních 
částech Šumavy. je fajn, že Šumava svou roz-
lehlostí umožňuje poznat některé její krásy 

jen těm, kteří pro ně obětují několik pěších či 
cyklokilometrů. 

Po červené turistické značce jsou ze stráž-
ného během několika hodin pěšky dostupné 
méně známé slunovratné kameny, dva men-
hiry sloužící v dávných dobách snad k určová-
ní data letního slunovratu. stodůlky, josefov, 
horní a  Dolní světlé hory jsou zase známé 
těm, které zajímá historie zaniklých osad 
v česko-bavorském příhraničí. tyto a další osa-
dy připomíná mimořádně vydařený projekt 
správy NP Šumava „album Šumavy“, kterým 
autor toto téma návštěvníkům přibližuje. 

Nesmírně zajímavá je ale také oblast mezi 
strážným a  Českými Žleby, kde jsme v  letoš-
ním roce tiše postáli u historického pontono-
vého mostu na hraničním toku Řasnice, který 
byl svědkem příchodu amerických vojsk do 
Československa v roce 1945. Řasnice je v těch-
to místech obzvláště úchvatná, stejně jako 
bývalý splavský mlýn, kde byla v  polovině 
16. století vybudována Petrem Malovcem jed-
na z největších přehradních nádrží v Čechách. 
Místo je památkově chráněno a nachází se ve 
velké míře v 1. zóně NP Šumava. a po červené 
turistické značce můžete dál až do okolí Čes-
kých Žlebů či Nového Údolí. 

Nám by na poznání krás stráženska nestači-
lo jedno léto, protože tahle oblast má rozhod-
ně co nabídnout ve všech ročních obdobích. 
a abych nezapomněla, až se budete toulat ko-
lem, nezapomeňte navštívit vyhlášenou Ge-
laterii (zmrzlinárnu) na strážném či restauraci 
U  sousedů. Oba podniky můžeme z  vlastní 
zkušenosti vřele doporučit. 

Renata Lešková

Slunovratné kameny

Žďárecké jezírkoCestou na Knížecí Pláně

Vodní elektrárna Polka
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KULTURNí POřADY
 » čtvrtek 2. 9. 2021, 16:00, hřiště nad Pekárnou

MALOVáNí NA ASfALT  
A OPéKáNí ŠPEKáČKů
Pečení špekáčků a malování na asfalt s Mirkou Fridrichovou Kunešovou, které 
bude zakončeno malou dětskou diskotékou.

 » pátek 3. 9. 2021, 14:30, městská knihovna

HISTORIE ČESKéHO ŠKOLSTVí  
VE VIMPERKU
Vernisáž výstavy.

 » sobota 4. 9. 2021, 15:00, Pivovarské terasy

zAžíT VIMPERK JINAK
Tradiční akce tentokrát trochu jinak... Na Pivovarských terasách na Vás 
čeká piknik v trávě, tvořivé dílny, hry pro malé i velké, Karkulka v podání 
divadelního spolku KOS ze Čkyně a večerní tancovačka s kapelou MP3.
vstupné dobrovolné

 » neděle 5. 9. 2021, 14:00, MěKS

ŠUMAVSKý KORBEL 
Tradiční setkání nejen „šumavských“ harmonikářů a heligonkářů.

 » pondělí 6. 9. 2021, 10:00–18:00, městská knihovna

DEN OTEVřENýcH DVEří 
Zveme děti i dospělé do nového dětského oddělení.

 » sobota 11. 9. 2021, 14:00, Brantlův Dvůr

VYSVĚcENí KAPLE PANNY  
MARIE POMOcNé
Slavnostní vysvěcení kaple, která byla opravena spolkem Vimpersko  
a bude předána městu Vimperk a jeho obyvatelům. 

 » pondělí 13. 9. 2021, 15:00, MěKS

VEřEJNé zASEDáNí zASTUPITELSTVA 
MĚSTA VIMPERK

 » středa 15. 9. 2021, 17:00, městská knihovna

DOKTORKA z DOMU TRUBAČů
Poutavé vyprávění manželů Práškových o Dr. Vlastě Kálalové.

 » čtvrtek 16. 9. 2021, 9:00, městská knihovna 
KNížKOHRáTKY 
Budeme si číst, prohlížet nové knihy nebo si něco společně vyrobíme.

 » čtvrtek 16. 9. 2021, 19:00, MěKS

PRAVDA
Divadlo SemTamFór
Komedie současného francouzského dramatika Floriana Zellera.
vstupné 220 Kč

 » pátek 17. 9. 2021, 19:00, MěKS

TANEČNí KURz PRO MLáDEž 

 » sobota 18. 9. 2021, 10:00–15:00, prostory ZUŠ 

30 LET DEcHOVéHO ORcHESTRU zUŠ 
VIMPERK 
Výstava o historii a současnosti orchestru, setkání současných a bývalých 
členů orchestru, koncert, prodej knihy mapující celých 30 let, stolního 
kalendáře na rok 2022 a dalších upomínkových předmětů. 

 » sobota 18. 9. 2021, 10:00, Borová Lada

NATURVISION – LíHEň RYB
Komentovaná prohlídka líhně ryb, která se věnuje chovu původní šumavské 
populace pstruha obecného – formy potoční.

 » sobota 18. 9. 2021, 14:00, Borová Lada

NATURVISION – SOVí VOLIéRY
Chcete poznat tajemství z ptačího světa? Komentovaná prohlídka největší 
soví voliéry v České republice. Můžete zde spatřit většinu zástupců 
šumavských sov.

 » Sobota 18. 9. 2021, 19:00, Kavárna Ve Skále

HVĚzDY JEDNA PO DRUHé HASNOU
Křest nové sbírky básní Romana Szpuka.

 » neděle 19. 9. 2021, 10:00, vlakové nádraží Vimperk

NATURVISION –  
PříRODOVĚDNá VYcHázKA
Komentovaná vycházka z Vimperka na Boubskou, při které navštívíme 
entomologicky zajímavou Velkou Homolku a památný Podlešákův jilm. 
Vycházka bude zakončena výkladem o významu chovu včel.

 » pondělí 20. 9. 2021, 19:00, MěKS

NATURVISION – cIVILIzAcE – ANEBO 
DOBRá zPRáVA O KONcI SVĚTA
Beseda s režisérem a cestovatelem Petrem Horkým o společném natáčení 
s egyptologem prof. Miroslavem Bártou celovečerního dokumentu 
o vzestupu a kolapsech lidských civilizací. V čem jsou zákonitosti lidského 
fungování, co nás čeká a kdo to má v rukou.
vstupné 100 Kč

 » úterý 21. 9. 2021, 17:30, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Křeček – malý polní hrdina
Divoká mláďata

 » úterý 21. 9. 2021, 20:00, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Na tenkém ledě
Měděné hory

 » středa 22. 9. 2021, 16:00, Klášterec – záchranná stanice

KLáŠTEREc – zácHRANNá STANIcE
Komentovaná prohlídka záchranné stanice živočichů. Mimo jiné se dovíte, jak 
správně postupovat, když najdete zraněného živočicha,  
a která zvířata naopak naši pomoc nepotřebují, i když to tak může na první 
pohled vypadat.

 » středa 22. 9. 2021, 17:30, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Život v mezích planety část 2 – agrolesnictví
Mizející skvrny
Svobodný prales

 » středa 22. 9. 2021, 20:00, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Olimba – leopardí královna
Die Moldau – královna českých řek

 » čtvrtek 23. 9. 2021, 19:00, MěKS

NATURVISION –  
DIVOČINA – SRDcE EVROPY
Duel ředitele NP Bavorský les Franze Leibla s ředitelem NP Šumava Pavlem 
Hubeným.

 » pátek 24. 9. 2021, 17:30, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Superpotraviny – trendy zdravá strava
Robin Food
Jsou to jen ryby
Hmyz na talíř

 » pátek 24. 9. 2021, 20:00, MěKS

NATURVISION – PROJEKcE fILMů
Čas změn na Henryho farmě
Zachránce včel

 » sobota 25. 9. 2021, 10:00–13:00, IS Kvilda

NATURVISION – PROJEKcE fILMů

 » sobota 25. 9. 2021, 11:00, Nc srní

NATURVISION – NáVŠTĚVNIcKé cENTRUM 
SRNí
Vlci jsou zpět! Přijďte se dozvědět více o vlcích, kteří se pomalu vracejí zpět 
nejen do šumavské přírody. Komentovaný doprovod k výběhu s vlky.

 » sobota 25. 9. 2021, 18:00, MěKS

NATURVISION – GALAVEČER
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, host večera Martin Slunečko
vstupné 250 Kč

 » neděle 26. 9. 2021, 15:30, MěKS

PIRáTSKá POHáDKA
Vimperský kašpárek – divadlo Kubko
Když jste kluk, co nemá ruku, každej vás má na háku a chcete hákovat na lodi, 
máte jedinou šanci – stát se pirátem…
vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

Kino Šumava, sál MěKS
vstupné na filmová představení 70 Kč

 » úterý 7. 9. 2021, 20:00

JABKA
Komedie/Drama, Řecko/Polsko/Slovinsko, 2020, 90 min
Režie: Christos Nikou
Groteskní portrét doby, která vnucuje lidem pochybné recepty na štěstí.

 » pátek 10. 9. 2021, 20:00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, Česko, 2021, 118 min
Režie: Patrik Hartl
Film o čtyřech kamarádech natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu 
režisér Patrik Hartl.

 » neděle 12. 9. 2021, 15:30

YAKARI – VELKé DOBRODRUžSTVí
Animovaný/Dobrodružný, Francie/Německo/Belgie, 2020, 82 min
Režie: Toby Genkel, Xavier Giacometti
Dobrodružství siouxského chlapce Yakariho a divokého mustanga Malého 
Bleska.

 » úterý 14. 9. 2021, 20:00

OKUPAcE
Drama/Komedie, Česko, 2021, 98 min
Režie: Michal Nohejl
Černá komedie se odehrává jedné noci v zakouřeném baru, kde charaktery vlají 
jako oblaka cigaretového dýmu.

 » úterý 28. 9. 2021, 20:00
JAN WERIcH:  
KDYž Už ČLOVĚK JEDNOU JE
Dokumentární, Česko, 2021, 105 min
Režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer
Strhující životní příběh herecké legendy.

VýSTAVY
 » 3. 9. – 30. 9. 2021, městská knihovna
HISTORIE ČESKéHO ŠKOLSTVí VE 
VIMPERKU
Kdy a kým byl postaven dům, ve kterém dnes sídlí městská knihovna.

 » 1. 9. – 30. 9. 2021, HappyCoffee
SLIKAJ SLOBODNO 
Tomáš Bonhard – výstava fotografií. Vernisáž se uskuteční 2. 9. od 17:00
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Myslivecký spolek Šumava Vimperk
Jak říká zákon, myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako 

součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturního dědictví.

O mysliveckém spolku nám povypráví rodák z Vimperka, pan Vlastimil Schartner. Mezi jeho zájmy 
patří sport, zbrojařina a zejména myslivost, která ho i jeho rodinu provází celým životem. Tato vášeň 
se v rodu dědí z generaci na generaci. Jak pan Schartner říká, myslivcem tělem a duší se člověk nesta-
ne, tím se musí narodit. Děda pana Schartnera byl jedním z původních zakladatelů spolku.

Od kdy spolek existuje a kolik má členů?
Myslivecká organizace vznikla už v  roce 

1946, při transformaci mysliveckého dění ze 
soukromých honiteb. Původně měl asi devět 
členů a menší honitbu. Z dochovaných vzpo-
mínek stáli u vzniku spolku pánové schartner, 
hanuš, Černík, Bakeš, kumbera, Pelouch, rešl 
a  Škopek. Po roce 1950 došlo k  reorganizaci 
a spojení ve velkou honitbu až k Polce, Borov-
ce a do těchto končin. Časem byla odčleněna 
část honitby pro účely školního polesí. Probí-
hala na ní výuka myslivosti. Postupem času se 
měnila členská základna, ale spolek existuje 
dodnes. Do roku 1958 pod názvem Myslivec-
ké sdružení hrabice a  od roku 1959 dosud 
přetrvává název Myslivecký spolek Šumava 
Vimperk. Poslední žijící pamětník je pan karel 
schartner ve věku 87 let, který dělával lesníka. 
i když ve Vimperku již nežije, je se členy stále 
v kontaktu. V současnosti má spolek 18 členů, 
pan Zenon hnětkovský je předsedou spolku, 
pan ladislav levanský místopředsedou, hos-
podářem pan Petr levanský a  já jsem jedna-
telem. Z osmnácti členů je asi deset aktivních.

Je možné vstoupit do spolku? 
Určitě to možné je, ale vzhledem k výměře 

honitby, kterou obhospodařujeme myslivec-
ky, by to nebylo s větším počtem členů možné 
vykonávat. Okrajové části kolem intravilánu 
města není možné myslivecky obhospodařo-
vat. honební území se tím značně zmenšuje. 
každý z nás má přidělený úsek, má vybudova-
né krmné zařízení, kde má povinnost v době 
přípravy před zahájením přikrmovacího ob-
dobí zajistit dostatečné množství objemové-
ho krmiva – sena, dostatečné množství jádra 
– obilí a  dužnatého krmiva. Pak se přikrmu-
je formou jednotlivých krmelišť, což má za 
účel zvyšovat úživnost honitby. Přikrmuje se 
i mimo krmné zařízení, abychom byli schopni 
plnit plán lovu. lovit musíme z důvodů hospo-
daření i z hlediska škod způsobovaných zvěří 
na lesních a zemědělských plodinách a kultu-
rách. Základ je, že je stanovený odstřel jednot-
livých druhů srnčí zvěře, rozepsaný dle věko-
vých tříd, dle jarního sčítání a momentálních 
stavů pro náhradu škody způsobených zvěří. 

Jak velká je honitba a kde se rozkládá?
honitba má výměr necelých 1.500 hekta-

rů a  rozkládá se na území od kašpírku smě-
rem k  železniční trati, nad celým Vimperkem 
směrem k  lipce až k  vojenské vodárně, dál 
u sloupu až k Žírci, na králov, cejsice směrem 
k Vyškovicím. je to v podstatě příměstská část 
intravilánu města. Myslivecké dění je směřo-
váno kolem hrabic.

Jak probíhá péče o zvěř v průběhu roku?
snažíme se nechat zvěř volně žít. Pomocí 

poutačů upozorňujeme veřejnost na pohyb 
zvěře, aby byla co nejméně rušena. Čím více je 

vyrušována, tím větší má třeba snahu loupat. 
jinak v období nouze se snažíme přikrmovat 
objemovým krmivem a dbáme, aby měla zvěř 
dostatek minerálů. Za největší problém pova-
žujeme udržení klidu v  honitbě, což ale není 
úplně v našich silách zajistit.

Jaký druh zvěře je stěžejní? 
Nemáme tu lány kukuřice ani třeba řepky, 

které jsou úkrytem divokých prasat. takže 
těch moc nemáme. když dojde ke sklizni 
v podhůří, tak zvěř migruje jinam a  tehdy se 
dá říct, že se tu objeví. to samé je s vysokou, 
tedy zvěří jelení. takže my můžeme jako o stě-
žejní mluvit o zvěři srnčí. 

Jaká zvěř způsobuje škody na honebních 
pozemcích a v jakém rozsahu? 

jde o  úhel pohledu. třeba prasata, která 
mají v letním období nadbytek rostlinné stra-
vy, hledají v posečené louce larvy, myši a další. 
Někteří zemědělci se spokojí s náhradou malé 
škody v  podobě kusu zvěřiny. Větší škodu je 
nutné zaplatit. ale škody u  nás žádné velké 
nemáme. jedním z kritérií, ke kterému se při-
hlíží, je, zda byl splněn plán odstřelu. Pokud by 
nebyl splněn plán odstřelu, je za způsobené 
škody odpovědný spolek, který plán odstřelu 
nenaplnil.

Kdo je vlastníkem honebních pozemků, 
na kterých vykonáváte právo myslivosti?

honitba je sdružení jednotlivých vlastníků 
pozemků a  je vytvořena prostřednictvím ho-
nebního společenstva. Vždy jsou v  honitbě 
majoritní vlastníci. V současné době to u nás 
jsou město Vimperk, agrorašelina, lesy České 
republiky, Vojenské lesy a statky a menší čás-
ti potom drobných soukromníků. Důležitá je 
jedna věc. Zákon stanovuje minimální výmě-
ru honitby 500 hektarů souvislé plochy, kde 
přechodové území je minimálně 250 metrů. 
Nikdo z jednotlivců nedokáže dát dohromady 
honitbu, protože má pozemky rozloženy na 
více místech. honební společenstvo uzavírá 
s  uživatelem, tedy mysliveckým sdružením 
nájemní smlouvu pro výkon práva myslivosti 
na deset let. 

honitba není z  hlediska výtěžnosti nijak 
extra zajímavá. Řadu z  nás drží pohromadě 
nostalgie a vzpomínky na to, co jsme tu pro-
žili a vybudovali. Myslivost je velmi ovlivněna 
zemědělským způsobem hospodaření. Dle 
dřívějšího způsobu byla na některých místech 
třeba kukuřičná pole, která přinášela kryt pro 
zvěř a potravinovou základnu, takzvaná úživ-
nost honitby. ale od roku 1990 se tu obilniny 
nepěstují a  všechny plochy jsou zatravněny. 
tudy zvěř sice projde, ale nezdržuje se tu. Zvěř 
se stahuje do okrajových stařin okolo travna-
tých ploch, kde se špatně sleduje a  loví. Dal-
ší omezující vliv je životní styl obyvatelstva 
v  příměstské části honitby. Pozdě do večera 

a  brzy ráno se v  blízkosti lesa pohybují lidé. 
Potravinová základna se pro zvěř zužuje do 
těch lokalit, které nejsou tímto způsobem ru-
šeny. Dalším problémem v příměstské oblasti 
je venčení psů, kteří zvěř honí.

Jak nakládáte s ulovenou zvěřinou? 
Řešíme to většinou formou vlastní spotře-

by, když jde o osamělý lov. Nebo pokud země-
dělci, na jehož pozemcích se rozkládá honitba, 
způsobí zvěř menší škody, řešíme to tak, že se 
s ním domluvíme a dostane kus zvěřiny. Dál se 
v našem spolku již historicky předává zvěřina 
k životním jubileím. Při společném lovu máme 
nastavená pravidla tak, že střelci náleží pouze 
kýta a zbytek se rozděluje mezi ostatní členy.

co je pro Vás hlavní myšlenkou myslivos-
ti nebo činnosti v  přírodě či krajině? A  co 
spolek dělá? 

teď mohu mluvit jen za sebe. Pohybuji se 
v místech, která jsou mi blízká a mám ta mís-
ta rád. Čím dál více mně nezáleží na tom, co 
ulovím. Mám radost z  pohybu zvěře. každé 
období nebo denní doba má něco svého. Pod-
le mě není nutné střílet, ale zažít ten okamžik 
se zvěří. 

Naším cílem je i informovat lidi o myslivec-
ké činnosti. informační tabule jsou nainsta-
lovány na přístupových cestách do honitby. 
Dlouhodobě také spolupracujeme s  mateř-
skou školou, ve které děti seznamujeme s tím, 
co děláme. V rámci úcty k historii a zachování 
minulosti se jako spolek staráme o boží muka, 
která jsou na území honitby. 

jako spolek se pravidelně scházíme, mini-
málně jednou za dva měsíce. Nejprve je schů-
ze výborová, kde se sejdou předseda, místo-
předseda, jednatel, pokladník a  hospodář, 
případně předseda revizní komise, a následu-
je členská schůze, kde se probírají záležitosti, 
které vyplývají z myslivecké činnosti dané roč-
ním obdobím. 

Poslední a  vlastně osobní otázka. Váš 
nejhezčí myslivecký zážitek? 

to bylo asi když jsem dostal k šedesátinám 
odstřel daňka, kteří tady běžně nejsou. lovil 
jsem ho na sedlické oboře. Byl to opravdu lov 
se vší parádou. Nejdříve vřelé přivítání a  po 
lovu pocta ulovené zvěři zvoněním na zvonič-
ku. Následovala hostina v  hezkém prostředí, 
která dokonala tento pěkný zážitek.

Děkuji za rozhovor. 
Martina Křížová
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Počátky big beatu ve Vimperku
Počátkem roku 1962 se dala ve Vimperku 

dohromady parta sedmnáctiletých kluků, 
milujích rock’n’roll a  zpěváky, jakými byli Bill 
haley, chuck Berry či elvis Presley, a  založila 
skupinu satelit. hlavním iniciátorem kapely 
byl mladý listonoš jaroslav sova, který tehdy 
navštěvoval kursy hry na kytaru ve vimper-
ském pionýrském domě pod vedením učitele 
jana sejka. Mladý jarda, sólový kytarista, svedl 
dohromady dalších svých pět vrstevníků: stu-
denta zemědělské školy v Dubu a hráče na ba-
sovou kytaru josefa jiřičku, tesaře a kytaristu 
Miroslava kurce, hráče na bicí Zdeňka Šťast-
ného, studenta průmyslovky v Plzni a zpěváka 
skupiny Václava Fantu a  řidiče a  saxofonistu 
Pavla králíka. Zároveň přemluvil vedoucí pio-
nýrského domu, který tehdy fungoval v  ma-
lém domku naproti dnešní restauraci terasa, 
paní kollerovou, aby jim půjčovala klíče od 
pionýráku, aby měli kde zkoušet. Nakonec 
se pionýrský dům stal zřizovatelem kape-

ly. kapela, která měla v  repertoáru zejména 
rock’n’rollové rytmy svých zahraničních vzorů 
i  převzaté skladby domácí bigbeatové scény, 
pravidelně koncertovala s  vypůjčeným mik-
rofonem od taneční skupiny stUDiO 57, kte-
rou vedl učitel jan sejk, na nedělních čajích 
v hotelu Zlatá hvězda, ale i v Národním domě 
v Prachaticích, kde se střídala s tehdy nejslav-
nějšími jihočeskými kapelami kiNGs z tábora 
a  siNGers z  Českých Budějovic. Na koncerty 
mimo Vimperk je vozil Miroslav Viktora skříňo-
vým roburem...

kapela satelit se rozpadla v roce 1963 po 
odchodu zpěváka a  aranžéra písní Václava 
Fanty na vysokou školu do Bratislavy a  smrti 
bubeníka Zdeňka Šťastného, který zemřel v 18 
letech na leukemii.

jarda sova však nevydržel nečinně přihlížet 
soudobým trendům a  již následujícího roku 
1964 dal dohromady kapelu teNessy. V  ní 
se sešli sólový kytarista jarda sova, truhlář 

a  basový kytarista karel skřípal, hráč na bicí 
a zaměstnanec vimperské Zbrojovky jaroslav 
koška, zpěvák Miroslav kurc a  jeho bratr, klá-
vesista ladislav kurc. Díky jardovi koškovi se 
zřizovatelem skupiny stala Zbrojovka Vimperk. 
V té době již byly povinné přehrávky před ko-
misí, která schvalovala repertoár a  dohlížela 
na hudební úroveň skupin, které se chtěly ve-
řejně prezentovat. jak vypráví jaroslav sova, 
skupina dostávala na přehrávkách 90–100 
bodů (ze sta možných), zatímco podobné ka-
pely ze Čkyně, Volyně či strakonic jen 40–60 
bodů. kapela již zkoušela v novém pionýrském 
domě v bývalém objektu hostince Na sklepích 
a pravidelně koncertovala v klubu mladých ve 
Volarech, občas ve Vimperku nebo Prachati-
cích, ale i třeba na kozím hrádku. hlavním re-
pertoárem kapely byly skladby Beatles, které 
překládal do češtiny učitel jan sejk, a převzaté 
skladby, zejména skupiny OlyMPic. jak vyprá-
ví jarda sova, kapela odevzdávala z  každého 
koncertu 2 % na Osvětový dům Prachatice,  
7 % svému zřizovateli a  8 % na daň. Velmi 
úsměvně vypadá čestný diplom, který kapela 
obdržela od Okresní komise soutěže tvořivos-
ti mládeže a pracujících v Prachaticích v roce 
1967 „Za velmi impulsivní vztah k  hraným 
skladbám.“

jaroslav také vzpomíná na silný zážitek ze 
šedesátých let, kdy Československo objíždě-
ly různé estrády. tehdy proběhla v  lidovém 
domě před vyprodaným sálem estráda „Vim-
perk se baví“, kterou moderoval tehdy velmi 
oblíbený dr. kamil Pixa a jíž se účastnily hvěz-
dy tehdejšího mainstreamu. kapela teNessy 
byla přizvána do této estrády a  vystupovala 
hned po tenkrát hvězdných kUČerOVcích. 
Druhý den byl frontman kapely teNessy po-
zván na tehdejší MNV a  pod dojmem jejího 
vystoupení jim město pořídilo kvalitní apara-
turu a zesilovače. kapela teNessy se rozpadla 
po okupaci v roce 1968. její textař jan sejk byl 
„odejit“ z  Vimperka a  skončil jako krmič jZD 
v  Pacově na Vysočině. a  tak nám po prvních 
bigbeatových kapelách ve Vimperku zbyly dvě 
fotografie, jeden diplom a vzpomínky jarosla-
va sovy, kterému z celého srdce děkuji...

Ladislav ČepičkaSkupina Satelit: zleva Josef Jiřička, Václav Fanta, Jaroslav Sova, Pavel Králík a Zdeněk Šťastný

Nové 
přírůstky 
do sbírky 
muzejního spolku 
Vimperského panství

architektonický model 
bývalých tiskáren, 
dnes OV Media. 
Dar Václava linharta. 
Děkujeme.

Herrenhaus – panský dům – zámeček

Mnozí z  nás denně 
nebo často chodí či 
jezdí okolo zámečku 
naproti cihelně v ulici 

k. Weise. Známe však jeho historii a  možnou 
budoucnost? 

Zámeček postavil kolem roku 1816 josef 
Meyr, zakladatel vimperských skláren. Vzhle-
dem k  tomu, že provoz skláren byl zahájen 
1. října 1816, můžeme se domnívat, že objekt 
v té době již sloužil jako panský dům majite-
le skláren. Formální a  chladná šestiosá archi-
tektura se středovým rizalitem zakončeným 
zimní zahradou vznikla v klasicistním pozdně 
empírovém stylu a  odrážela technicistní vní-
mání budovatelů sklářského průmyslu na Šu-
mavě i v Bavorském lese. k této hlavní budově 
byl později přistaven služebný domek, který 
zřejmě sloužil jako zázemí pro kuchyni, praní 
a žehlení a ubytování pro služebnictvo. Okolní 
kůlny, dřevníky, stáje a  kočárovna těsně na-
vazovaly na objekt a vytvářely charakter uza-
vřeného dvora. Původní půdorys celé stavby 
můžeme sledovat na císařském otisku mapy 
stabilního katastru z roku 1837 (tento otisk vy-
vrací tvrzení romana hajníka v knize Vimperk 
v zrcadle času z roku 2013, že herrenhaus po-
stavil Vilhelm kralik v roce 1871). V roce 1906 
došlo za alfreda kralika von Meyrswalden 
(12. 3. 1870 lenora – 12. 3. 1919 Dobřany) 
k  poslední přestavbě herrenhausu podle 
plánů schwarzenberského stavitele jaroslava 
ryse, kdy nad kuchyňským traktem a  pokoji 
pro hosty v  jihovýchodní části objektu vznik-
la přístavba dětského pokoje a zimní zahrady 
v novogotickém stylu.

V  té době se celá vznikající a  rozvíjející se 
sklářská čtvrť začala nazývat adolfov. tento 
název vznikl poté, kdy josef Meyr odeslal prv-
ní výrobky sklárny 29. listopadu 1816 tehdej-
šímu majiteli panství josefu ii., 6. knížeti ze 
schwarzenbergu a  11. vévodovi krumlovské-
mu, a sklářská huť byla dána pod ochranu jeho 
syna prince jana adolfa ii. a  na jeho počest 
byla nazvána adolfovem.

Budova zámečku sloužila od svého vzniku 
jako panské sídlo majitelů skláren. Posled-
ním z nich byl alfons kralik von Meyrswalden 

(30. 6. 1885 lenora – 22. 5. 1962 Frauenau), 
bratr posledního majitele lenorských skláren 
siegfrieda kralika von Meyrswalden.

Po složitých majetkových peripetiích koupi-
la majetek firmy Meyra synovec, a. s., továrny 
na křišťálové sklo, adolfov–Vimperk v  draž-
bě v  roce 1944 továrna na hodinky j. keiser, 
zaps. spol. s  r. o., ve Villingenu, schwarzwald. 
Po válce společníci akciové společnosti patr-
ně uplatnili restituční nárok, protože koncem 
roku 1945 podle dochované korespondence, 
firemních papírů a  razítek figurovala akcio-
vá společnost již jako „český majetek“ pod 
názvem Meyra synovec, a. s., továrny na křiš-
ťálové sklo, adolfov–Vimperk. akciový kapi-
tál firmy byl v  roce 1949 uváděn v  hodnotě 
1.000.000 kč. Předsednictvo správní rady fun- 
govalo ve složení Dr. B. Budínský, Praha, Č. Ba- 
báček, ředitel společnosti FiDis Praha a V. svo-
boda, prokurista firmy Fruta, trhové sviny. 

Firma Meyra synovec, a. s., továrny na křiš-
ťálové sklo, adolfov–Vimperk byla po zrušení 
národní správy zavedené výměrem Zemského 
národního výboru v Praze ze dne 5. září 1945  
č. j. Ps 3237/1-1945 (zrušení provedeno pro 
neujasněné právní poměry v  březnu 1947) 
znovu dána do národní správy na základě 
výměru MNV v Prachaticích č. j. 9113/1948 ze 
dne 29. 4. 1948. Národním správcem byl jme-
nován jaroslav kubálek.

Mezitím v  srpnu roku 
1947 požádala rada 
MNV ve Vimperku Místní 
osvětovou radu o  usta-
vení muzeálního odboru, 
který by řídil přípravné 
práce ke zřízení muzea. 
Na schůzi 22. září 1947 
byla Místní osvětovou 
radou ve Vimperku zvo-
lena muzejní komise. 
správcem muzea a  his-
toricky cenného měst-
ského archivu byl zvolen 
František kalma, který 
byl zároveň archivářem 
a ještě konal práce spoje-
né s cestovní informační 

službou ve Vimperku. V srpnu 1949 byla Míst-
ním národním výborem ve Vimperku vydána 
výzva pro občany a  instituce, aby svými dary 
přispěli k založení muzea.

Po drobných úpravách místností v bývalém 
herrenhausu zde byla instalována muzejní 
expozice, která spíše připomínala pamětní síň 
než muzeum. Na návrh archiváře kalmy zde 
měly být zároveň uloženy dokumenty a  listi-
ny městského historického archivu, k tomu již 
však nedošlo. Základ muzejních sbírek tvořily 
konfiskáty po odsunutých německých oby-
vatelích Vimperka, soukromá sbírka kraliků 
a dary místních rodin.

slavnostní otevření muzea v  zámečku se 
konalo 5. února 1950, pro veřejnost bylo ote-
vřeno od května. ještě v témže roce muzeum 
převzal Okresní národní výbor ve Vimperku, 
zrušil muzeum a  budovu předal Městskému 
hudebnímu ústavu ve Vimperku, pozdější li-
dové škole umění. sbírkové předměty byly 
přesunuty do bývalého skladiště tiskáren 
v dnes již neexistujícím domě čp. 110, v pod-
statě se jednalo o zadní trakt domů ruprech-
ta a johanna steinbrenerových čp. 4 a 5 pod 
městským úřadem, kde byla v  roce 1956 
v  osmi místnostech otevřena muzejní výsta-
va. exponáty přibližovaly šumavské dřevařství 
a sklářství, tiskařství i dějiny města.

Po odstěhování lŠU na „smetanku“ v  roce 
1973 sloužil zámeček městským službám, 
pracoval zde tzv. KADRUMEL (Kadlecovo druž-
stvo melouchářů), před tím již někdy v  letech 
1967–1968 začala v prostorách nynějšího Mu-
sic Baru fungovat prodejna jednoty, vedou-
cím byl František schartner. Družstvo i prodej-
na zanikly po roce 1990 a pak zámeček sloužil 
jako skladiště. Počátkem devadesátých let mi-
nulého století objekt získala v  restituci dcera 
posledního majitele lenorských skláren siegf-
rieda kralika von Meyrswalden (27. 12. 1891 
lenora – 12. 4. 1974 Frauenau) z  druhého 
manželství kitty, provdaná Müller. Dnes je ma-
jitelem herrenhausu její syn siefried Nikolaus 
Peter Müller von kralik. a právě s ním uzavřel 
Muzejní spolek Vimperského panství koncem 
července letošního roku na vimperské radnici 
smlouvu o spolupráci při přípravě multifunkč-
ního kulturního centra, které by mělo zahrno-
vat i  galerii, muzejní prostor a  expozici skla. 
ale o tom zase jindy…

Ladislav Čepička
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Sportovní gymnastika a covid-19
Ve školním roce 2020/21 byla činnost od-

dílu sportovní gymnastiky velmi ovlivněna 
covidem-19. Pro gymnastky v oddíle to zna-
menalo zrušení všech podzimních i  jarních 
soutěží a  velkou tréninkovou pauzu. V  září 
jsme sice absolvovali všechny tréninky v  tě-
locvičně, ale v říjnu jsme stihli už jen tři, v lis-
topadu žádný a v prosinci jsme měli možnost 
navštívit tělocvičnu 5x. Vzhledem k charakteru 
cvičení jsme v zimě nemohli trénovat ani ven-
ku. Nejmladší gymnastky zkoušely úspěšně 
trénovat online pod vedením Pavly Uhříčkové 
a její dcery Natálie.

ani začátkem r. 2021 nebyla situace lepší. 
Velmi jsme uvítali možnost trénovat od května 
alespoň venku. Díky pochopení a  vstřícnos-
ti vedení ZŠ smetanova jsme se scházeli na 
školním hřišti. Počasí nám moc nepřálo – zima 
a  často déšť. Zkusili jsme i  workout a  fotba-

lové hřiště. koncem května jsme se konečně 
dočkali a nadšeně vběhli do tělocvičny, která 
se nám zdála úžasně krásná. a  co teprve to 
nářadí. 

Byl čas i na rozloučení s kateřinou Němco-
vou, která odchází na studium do Českých Bu-
dějovic, na drobné dárky všem i na medaile za 
vzornou docházku.

Bohužel ne všechna děvčata covidové ob-
dobí vydržela a  už se ke gymnastice pravdě-
podobně nevrátí. Byl to vlastně takový přiro-
zený výběr. kdo má o  sportovní gymnastiku 
opravdový zájem, cvičí nyní s o to s větším zá-
palem. když vše dobře půjde, čekají nás hned 
v září první krajské závody a věřím, že budeme 
připraveni.

Děkuji dětem za výdrž, rodičům za pod-
poru, bez které by to nešlo, a  trenérům za 
vytrvalost a nápaditost při řešení covidových 
problémů. 

Pěkné léto všem a v září se těším na setkání 
v tělocvičně.

Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG 

TJ Šumavan, z. s. Vimperk

Vimperk přivítal stolní tenisty z celého kraje 
i rakouska

Od soboty 31. července do středy  
4. srpna uspořádal oddíl stolního tenisu 
TJ Šumavan Vimperk druhý ročník letního 
soustředění pro mládež i dospělé. Pohled-
nou a  vybavenou halu na základní škole 
Vimperk, Smetanova zaplnilo čtyřicet dva 
stolních tenistů z celého Jihočeského kraje 
i sousedního Rakouska. Hráči byli podle vý-
konnosti rozděleni do dvou skupin – začá-
tečníci a pokročilí. První kategorii začáteč-
níků tvořilo devatenáct dětí ročníku 2006 
a mladších. Skupina pokročilých pak čítala 
třiadvacet hráčů. „K  mládeži jsme anga-
žovali Míru Martenka. Spolu s  ním a  Jirkou 
Hyků jsme dali kemp dohromady. Dříve se 
soustředění pořádalo v Protivíně. S tím se ale 
přestalo, a tak jsme si řekli, proč to nezkusit 
tady ve Vimperku. Dříve tady byla velká zá-
kladna stolního tenisu. Loni se první ročník 
vydařil, tak jsme letos uspořádali druhý.“

Druhý ročník letního soustředění přiblížil 
hlavní trenér Vladimír Martenek: „Hrajeme 
ve dvou skupinách – začátečníci a  pokročilí. 
Trénujeme úderovou techniku, 
pohybovou techniku, herní kom-
binace a všechno, co je před sezo-
nou potřeba. Někteří hráči mají 
za sebou dlouhou pauzu, takže 
jsme ze začátku hráli trochu opa-
trněji. Postupem času už to bude 
náročnější. Závěrečný pátý den 
byl trochu pestřejší, hráči hráli 
i soutěže a podobně. Děti to mají 
ještě zpestřené různými pohybo-
vými soutěžemi navíc. Dospělí se 
rozcvičují individuálně, ale zařa-
zujeme cvičení na rychlost a  ko-
ordinaci u stolu.“

kromě hlavního trenéra sou-
středění Vladimíra Martenka 
jsou hráčům k  dispozici i  další 
zkušení hráči. „Je tady Jiří Hyka, 

Ondra Peterka a dlouholetá krajská jednička Mi-
chal Vávra,“ představil trenérský tým šéftrenér 
vimperské mládeže. „Kromě rakouských hráčů, 
kteří tady spí, sem účastnící jezdí každý den. 
Není to zase tak daleko. Je škoda, že nepřijeli 
ještě čtyři další hráči z Rakouska, kteří z různých 
důvodů nemohli dorazit.“

Na letním soustředění ve Vimperku se musí 
dodržet všechna pravidla spojená s pandemií 
covidu-19. „Loni nám vyšlo, že se soustředění 
obešlo bez covidových restrikcí. Letos se pravi-
dla neustále měnila, ale i  tak se podařilo kemp 
uspořádat. Všechno probíhá dle aktuálních na-
řízení, účastníci i trenéři se prokázali očkováním, 
testem nebo potvrzením o  prodělané nemoci. 
Máme tady k dispozici i antigenní testy, kdyby se 
někdo chtěl otestovat na místě“. 

chtěl bych touto cestou poděkovat vede-
ní a  personálu hotelu terasa, který po celou 
dobu zajišťoval stravování pro účastníky to-
hoto soustředění a odvedl opravdu vynikající 
práci, jak všichni účastníci prohlásili.

Mládežnický stolní tenis má ve Vimperku 

zelenou. „Ve Vimperku máme základnu dvaceti 
dětí a celkově ve stolním tenise čtyřiatřicet hrá-
čů. Mládež bude nastupovat od letošní sezóny 
už i  v  soutěžích, ti nejlepší pak v  OP dospělých, 
kam jsme přihlásili nově jedno družstvo navíc. 
Už loni jsme chtěli udělat něco pro děti, bohužel 
covid to neumožnil. Chtěli bychom ale příští jaro 
uspořádat dva krajské bodovací turnaje, kon-
krétně mladšího a  nejmladšího žactva. U  nás 
má na starosti děti hlavně Míra Martenek a Jirka 
Hyka, kterým pomáhají s tréninky ještě dva další 
hráči.“ 

„Podle našeho názoru musí být v  oddíle 
hlavně dobří trenéři. Když jsou dobří trenéři, 
tak to děti zaujme. Nás moc mile překvapilo, že 
všechny děti, které chodily před koronavirovou 
pauzou, se nám zase vrátily. To nemluvím jen 
o  stolním tenise, ale i  ostatních sportech, které 
Šumavan zastřešuje. Je to hlavně o  práci celé-
ho kolektivu. Pauza na dětech byla znát. Někdo 
sice mohl trénovat doma, ale nikdy to nenahradí 
práci trenérů. Doufáme, že už proočkovanost 
bude dostatečně veliká a začne normální život. 
Bez toho to nejde.“

sezona krajského přeboru mužů, kde na-
stupuje také vimperský Šumavan, startuje na 
konci září. a klub se chce pohybovat na před-

ních místech. „Chtěli bychom 
být na čelních místech. Loni, 
když začala sezona, tak jsme 
všechny zápasy vyhráli. Pak bo-
hužel přišla stopka.“ 

Na závěr bych chtěl podě-
kovat výboru jčksst za pod-
poru v mládežnickém stolním 
tenisu, městu Vimperk za trva-
lou podporu sportu ve městě, 
jihočeskému kraji za příspě-
vek na tuto akci i dotační pod-
poru sportu a  Národní spor-
tovní agentuře za program 
„Můj klub“, který pomáhá 
financovat hlavně trenérské 
a materiální zajištění mládeže.

Libor Kudláč
předseda TJ  Šumavan

Boxerské o.k.énk.o. První sobotu v červenci se konalo další ob-
lastní kolo, tentokrát v Plzni. Opět jsme vyra-
zili s Matějem „Bohoušem“ sovou do zápasu. 
Pořadatelem tohoto kola byl klub Bc star Pl-
zeň, ze kterého byl Bohoušův soupeř, se kte-
rým se již utkal před třemi týdny v radotíně. 
Věděli jsme dopředu, že soupeř bude stejný, 
a  po předešlém zápase, kde byl Bohouš jen 
dobře zabaleným terčem, jsme zapracovali 
na uvolnění do úderů… a povedlo se! Bohouš 
předvedl, že se soupeře nezalekne, a  začal 
udávat tempo zápasu. kola byla vypsána na 
3 x 1 minutu. celý zápas kluci opravdu makali 
a nenechali soupeře, aby se v ringu rozkoukal. 
Po několika pěkných výměnách, ve kterých 
padaly tvrdé údery, se Bohouš blížil ke svému 
prvnímu vítězství! Předvedl pěkný a  náročný 
výkon, boxování v  ústupu a  dobrou obranu 
s úhyby… jen tak dál. 

Filip Černý
BoxClub Vimperk 

P.s. Od září opět začínáme s  tréninky pro 
děti v út a čt od 17 hod., dorost a ostatní v út, 
čt a ne od 19 hod.

V PÁTEK 10. ZÁŘÍ V DOBĚ 
OD 10:00  DO 17:00 

V prostorách před školou ZŠ Smetanova Vimperk bude
instalována mobilní horolezecká stěna, určená pro všechny
věkové kategorie a oblíbená atrakce běh na gumě. Jedná se

o atrakci, při které se převážně soutěží v tom, kdo dojde
nejdále při protitahu gumového lana, doprovodný program

zajistí LEZETO Písek.
 

K DISPOZICI BUDOU PŘIHLÁŠKY A NABÍDKA KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK, PRACOVNICE DDM VÁS PROVEDOU PROSTORY, V GALERII DDM LZE
VIDĚT VÝSTAVU PRACÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ DDM. NA MÍSTĚ LZE PODEPSAT
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ A ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE O ČINNOSTI A

NÁPLNI JEDNOTLIVÝCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ.
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DDM VIMPERK

Moje prázdniny
Městská knihovna vyhlašuje u  příležitos-

ti celostátního týdne knihoven 4. 10. – 8. 10. 
2021 literárně výtvarnou soutěž pro děti na 
téma  „Moje prázdniny“.

Vytvořte na čtvrtku prázdninovou koláž 
(nalepte výstřižky obrázků nebo pohlednic, 
kde jste pobývali o  prázdninách, doplňte je 
popisem události nebo krátkým příběhem). 
Můžete lepit, malovat nebo se pokusit o  ko-
miks.

Obrázek podepište, uveďte třídu, školu 
a přineste nám ho do konce září do knihovny.

soutěžit budeme v těchto kategoriích:
i. kat. děti MŠ 
ii. kat. žáci 1.–2. tříd
iii. kat. žáci 3.–4. tříd
iV. kat. žáci 5.–6. tříd
V. kat. žáci 7.–9. tříd

Nejkrásnější koláže vyhodnotíme a  tvůr-
ce odměníme ve čtvrtek 7. října ve 13 hodin 
v dětském oddělení. 

Výstavu obrázků si můžete prohlédnout 
v prostorách dětského oddělení do konce říj-
na. 
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BLAHOPřEJEME
občanům Vimperska,
kteří oslavili jubilea  
v měsíci červenci a srpnu 2021

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

Helena Váchová, matrikářka

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

kněžna 
Ludmila

Možná si někdo vzpomene, že 
o  kněžně ludmile, babičce kní-
žete Václava, jsem se zmiňoval 
již před dvěma roky. letos si při-
pomínáme 1.100 let od její smr-
ti, proto bych se k  této postavě 
z počátku našich dějin rád vrátil. 
již od prázdnin se toto téma 
začíná objevovat v naší spo-
lečnosti a  v  září se s  ním 
jistě setkáme skrze sdě-
lovací prostředky všichni. 
Velká připomínková akce 
bude především na tetíně, 
místě ludmiliny smrti, ale i  mnohde jinde. 
také v našem kraji máme kostel svaté ludmily, 
a to ve Zdíkově, kde si letos připomínáme 100 
let od položení základního kamene stavby. již 
o prázdninách byla v areálu kostela instalová-
na panelová výstava věnovaná svaté ludmile 
a také pouť bude letos slavnostnější než jindy. 
O  ludmile a  její době, jako součásti českých 
dějin, jistě mnoho uslyšíme nebo si můžeme 
přečíst. O ludmile jako babičce a vychovatel-
ce vnuka Václava jsem jsem se zmiňoval mi-
nule. k  dnešnímu zamyšlení mě přivedl text 
ze starého zákona, který jsme nedávno četli 
při bohoslužbě /jozue 24,15/. „Jestliže se vám 
zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, 
komu chcete sloužit; zda božstvům, kterým 
sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, 
nebo božstvům Emorejců, v  jejichž zemi sídlíte. 
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Před-
kládá se zde možnost volby. Můžeme říci, že 
nejen náboženství, ale i kultury, hodnot a mo-
rálky. ludmila byla pokřtěna, a tím přijala ne-
jen křesťanskou víru v Boha, ale i evangelijní 
cestu života. V  její době bylo násilné řešení 

konfliktů a  názorů celkem 
běžné. snacha Drahomíra 
byla sice také pokřtěna, ale 
její postoje se hodnotami 
evangelia neformovaly. 

Proto když ludmila svým 
vlivem na následovníka trů-

nu Václava stála v  cestě 
její touze po moci, 
neváhala ji nechat od-
stranit. Podle tradice 
byla ludmila zardou-
šena svým vlastním 

závojem od dvou lotrů, 
tunny a Gommona, na tetíně. již za pár let ne-
chá násilně odstranit Boleslav svého staršího 
bratra Václava, aby se dostal k moci. Pokušení 
získat moc, řešit věci násilím, touha ovládat 
druhé, šířit strach, s  tím se setkáváme v  kaž-
dé době. Můžeme se schovávat za nábožen-
ství, národní zájmy, osvobozenecký boj, ale 
nakonec to bude vždy výsledek lidské pýchy, 
sobectví a  hamižnosti. Dějiny nám dávají 
mnoho příkladů. Možnost volby máme každý 
z nás. Často se zdá, že ti násilníci bez slitování, 
sobci a vypočítavci jsou úspěšnější a mají na-
vrch. ale právě příklad svaté ludmily a Václava 
nás povzbuzuje, abychom se tím nedali zmást. 
hlásíme se přece k odkazu a postoji ludmily, 
ne Drahomíry a královská koruna je svatovác-
lavská. konat dobro je lepší než zlo a věříme, 
že dobro zvítězí. jak se rozhoduji a  volím já. 
jak se rozhoduji dnes, zítra a každý den. sva-
tá ludmilo, svatý Václave, pomozte, abych se 
rozhodoval a volil správně. 

P. Jaromír Stehlík
farář

 

BLAHOPŘEJEME

 

občanům Vimperska, kteří oslavili svá jubilea 

Milan straka
stanislava stuchlíková
František Bízek
Věra hanková
jiří toninger
Miroslav Škopek
Věra Blažková
Marta Poláčková
jiří kotlík
ludmila kortanová
Zdeněk Desat
Marie Matoušková
František Fiala
Miroslav hrabák
jarmila kůsová
Veronika stuchlá
Marie krýchová
eva Býčková
Marie klementová
Božena Škývarová
anna himmelová
Marta Vrbová
jan Pokorný
anna Martanová
Zdeňka kučerová
stanislav Bláha
ladislav Vlášek
ludmila kyznarová
libuše Ptáková
sylvia horalová
ludmila Dojčarová
Marie stolzová
Marie Dimová
alena taušová
Marie holá
jitka Pflanzerová
František hadrava
Marie Ouředníková
kristina jandáková
Bohuslav Procházka
Marie Štráchalová
Milada Šmídová
Miloslav jelínek
růžena Geierová
růžena Šperlová
Marie klasová
Zdeňka Vachelová
jaroslava Bočanová
růžena Šetková
Marie součková
emilie Nárovcová

Volyňské kulturní okénko
kulturní program naleznete na www.kul-

tura-volyne.cz nebo na FB kultura Volyně.

středa 15. 9. od 18 hod. sál Na Nové
Iluzionista
Nenapravitelný milovník divadla a  no-

torický amatér předvádí během jednoho 
večera vše, co by chtěl každý znalec scénic-
kých umění vidět – operu, western, balet 
i horor. k vidění bude epochální dílo krále 
iluzí. Přímo před zraky diváků vyrobí velké 
divadlo. Žánry, role i kostýmy se tu střídají 
jako na běžící pásu a náš hrdina si ani ne-
stačí všimnout, že zajatcem světa iluzí je 
především on sám.

soubor Wariot ideal se s one-man kaba-
retem Vojty Švejdy nazvaném iluzionista 
vrací ke svým počátkům a navazuje na ně-
kdejší úspěšné sólové klauniády Bliss nebo 
albert se bojí. Nová práce však není pros-
tým návratem k  moderní pantomimě či 
klaunérii, ale umanutě vytváří eklektickou 
směs všech dostupných jevištních disciplín. 
Vojta Švejda zde představuje klasického 
antihrdinu, který se v  umolousaných kuli-
sách pokouší hrát velké divadlo, ať to stojí, 
co to stojí.

režie Petr Forman.
Vstupné v předprodeji 200 kč / na místě 

250 kč.

V souvislosti s blížícím se festivalem NaturVision si představíme osobnost, jejíž jméno je tentokrát tajenkou zářijové křížovky. absolvent FaMU, 
FsV Univerzity karlovy, Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a Fotoworkshopů NaturVision ve Vimperku. Držitel prestižních cen a autor 
více jak 10 dokumentárních filmů, z nichž většina soutěžila na mezinárodních filmových festivalech. Mezi nejúspěšnější snímky patří archa světel 
a stínů, dále africa obscura a divoČiNy. V roce 2010 uspořádal fotografickou expedici Fotografické návraty, během které fotografoval v nehostin-
ných končinách severní keni starou analogovou technikou a vyvolával filmy v přenosné temné komoře. 

spolupracuje s mnoha dalšími domácími i mezinárodními institucemi. Pravidelně přispívá do tuzemských periodik, jako jsou magazín Xantypa či 
časopis koktejl. Zasedal jako člen poroty na řadě mezinárodních filmových festivalů, např. NaturVision či ekofilm.

Prvnímu luštiteli, který správně odpoví, náleží voucher na služby ve Vimperku. Odpovědi zasílejte na vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz. 
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•	 Koupím	 garáž	 ve	 Vimperku.	 Telefon: 
732 711  863 

•	 Koupím	starší	dům	nebo	chalupu,	vhodnou	
k rekonstrukci, telefon 606  916  148.

•	 Policie	 České	 republiky	 územní	 odbor	
krajského ředitelství policie jihočeské-
ho kraje Prachatice přijímá i  nadále nové 
policisty do služebního poměru. Ná-
stupní plat činí 25.720 kč, po roce pak 
31.190 kč, náborový příspěvek, za splnění 
daných podmínek, ve výši 75.000 kč. Veške-
ré informace pro zájemce podá u územního 
odboru kŘP jčk Prachatice personalista sta-
nislava Vachtfeidlová, tel. číslo 702 158 218 
nebo 974 236 400, e-mail: stanislava.vacht-
feidlova a nebo přímo osobně na adrese Po-
licie Čr Územní odbor kŘP jčk, Prachatice, 
Pivovarská 4.

•	 Koupím	známky,	mince,	bankovky,	obrazy,	
staré hodiny, vojenské předměty – šavli, 
uniformu a  podobně. Můžete nabídnout 
i  jiné staré předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. tel: 722  777  672.

•	 Hledám	 uklízečku	 pro	 malý	 penzion.	
Úklid 1x týdně. Doprava vlastním autem.  
180kč /hodinu. tel.: 775 645 581.

řádková inzerce

PáNSKé STříHaNí
Pánové, nemáte se kde ostříhat?

kadeřnictví Harmonie 
 rozšiřuje své služby.

Pánské stříhání bez objednání vždy:
Pátek od 13:00-18:00 hodin.
Sobota od 8:00-11:00 hodin.

otevřeno od 3. září 2021
Více informací na telefonu 

724 529 103.
Kde nás najdete?

kadeřnictví Harmonie
Pražská 202

Vimperk 385 01
Těšíme se na vaší návštěvu.

 

  

GW JIHOTRANS a.s.
Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, CZ
IČ: 04356411   DIČ: CZ04356411
www.gwjihotrans.cz

 

Stránka 1 z 1 
Tel.: +420 389 009 205 E-mail: info@gwjihotrans.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2293.

 

GW Jihotrans a.s. divize Vimperk 

Śpidrova 80 / 8 , VIMPERK

Nabízí následující služby:

- autoservis osobních a nákladních vozidel
- příprava a provedení STK osobních vozidel
- pneuservis osobní, nákladní a speciální pneu
- prodej nafty a Ad Blue
- mytí nákladních vozidel
- parkování nákladních vozidel
- pronájem kanceláří

Kontakt :  pronájmy, prodej PHM : 602 317 879   p. Švec

                 opravy, servis :             602 140 333   p. Aleš
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GW Jihotrans a.s. divize Vimperk 

Śpidrova 80 / 8 , VIMPERK

Nabízí následující služby:

- autoservis osobních a nákladních vozidel
- příprava a provedení STK osobních vozidel
- pneuservis osobní, nákladní a speciální pneu
- prodej nafty a Ad Blue
- mytí nákladních vozidel
- parkování nákladních vozidel
- pronájem kanceláří

Kontakt :  pronájmy, prodej PHM : 602 317 879   p. Švec

                 opravy, servis :             602 140 333   p. Aleš

Uzávěrka 
dalšího čísla:

17. 9.

řádková inzerce

Prodej zelí
26. 9. 2021, 10.00 hodin
parkoviště u Auto Jamra

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

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

objednávky u p. Roučové: 607 923 103

POTŘEBUJETE SE DOMLUVIT 
ANGLICKY?
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
• Individuální výuka
• Skupinová výuka (2560 Kč / pololetí)
• Firemní výuka
• Konverzační hodiny
• Prezenčně nebo on-line (SKYPE)

E-mail: nej.anglictina@email.cz

  Tel: 739 626 187
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Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobrý pracovní kolektiv
• velmi dobré mzdové podmínky
• náborový příspěvek ve výši 70 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravován, příspěvek 

na penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
a životní pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, 
možnost bezúročné půjčky, možnost ubytování

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

Požadavky: 
• znalost programování v systému Heidenhaim
Nabízíme: 
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobrý pracovní kolektiv
• velmi dobré mzdové podmínky
• náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 

příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dopravu, možnost 
bezúročné půjčky, možnost ubytování

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)  

Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz 

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

SOUSTRUŽNÍK – FRÉZAŘ OBRÁBĚČ KOVŮ  
– OBSLUHA HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY

Kontaktní telefon: 604 295 325

Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• nadšení pro konstrukční práci
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• dobrý pracovní kolektiv
• zajímavou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• roční odměny
• náborový příspěvek do výše 300 000 Kč 
• možnost ubytování v podnikovém apartmánu s výhledem možnosti získání podnikového bytu
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní 

pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce 
pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Náplň:
• řízení montáží technologických celků
• jednání se zástupci investora
• dohled nad prací subdodavatelů
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• práci i na zahraničních montáží
• náborový příspěvek ve výši 150 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na 

dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
• možnost ubytování  v podnikovém apartmánu

Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz 

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI:

VEDOUCÍ MONTÉR KONSTRUKTÉRA

Kontaktní telefon: 604 295 325

18. 9. 2021
10:00 – 15:00

areál ZUŠ Vimperk a SŠ Vimperk, Nerudova 267

- výstava o historii a současnosti orchestru
- prodej knihy o dechovém orchestru

- prodej stolního kalendáře na rok 2022 a dalších pamětních předmětů
- prostor na vzpomínání a posezení při občerstvení

- společné fotografování bývalých a současných členů orchestru (13:30)

DECHOVÝ ORCHESTR BUDE HRÁT V ČASECH:
11:00 – 11:30, 12:00 – 12:30, 13:00 – 13:30,14:00 – 14:30

VSTUP VOLNÝ

30 LET DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ VIMPERK

29  28  
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PRO PRODEJNU VIMPERK

garantovaný růst mzdy
smlouva na dobu neurčitou
možnost volby úvazku
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
MultiSport karta

PRODAVAČ/KAHLEDÁME

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

25 000 Kč
Nástupní mzda

26 000 Kč
Mzda po 1. roce

27 000 Kč
Mzda po 2. roce

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

31  30  




