Zápis z druhého jednání Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník
Datum: 31. 7. 2017, Komunitní centrum ve Sklářské ulici, 18.00 – 20.00
Přítomni: Šárka Janásková, Jan Jedlička, Jan Král, Roman Kübelbeck, Petr Steinbach, Věra
Vávra (pořizovatelka zápisu)
Omluveni: Bohumil Cais, Milan Dutka, Pavel Hlava, Karel Hudeček, Radoslav Myslík
Témata setkání:
1. Podoba zápisu
2. Nadcházející zimní sezóna na Vodníku a její zajištění
3. Úprava plochy stávajícího kempu a přilehlé části za plechárnou (horní část areálu
Vodník u kolečkové dráhy)
4. Další termín konání schůzky
Diskuze a závěry k jednotlivým tématům:
1.
-

Podoba zápisu
Zápis našich setkání bude od této schůzky pořizován v bodech.
Ze schůzek nebude pořizován zvukový záznam.
Na příští schůzce se můžeme k tomuto tématu znovu vrátit.

Souhlas s tímto závěrem vyslovili všichni přítomní.
2. Nadcházející zimní sezóna na Vodníku a její zajištění
Zimní sezónu 2017/2018 jsou na Vodníku schopny a ochotny zajišťovat Městské služby.
Jan Král potvrdil ochotu a připravenost Městských služeb se na technickém zajištění
zasněžování a úpravy tras podílet. MS nedisponují zasněžovací technikou – děla, hadice,
kabely.
Podoba spolupráce:
- Dojde k schůzce Jana Krále se zástupci Ski klubu, na které budou projednány možnosti
spolupráce a způsobu využívání zasněžovací techniky, která není v majetku Městských
služeb nebo Města Vimperk.
- Výchozí pozice Městských služeb: jsou ochotny zajistit zasněžování a přípravu tras
v dolní i horní části areálu. Je to ve finančních možnostech městských služeb/města,
jsou personálně připraveni.
- První sezóna by mohla proběhnout ve spolupráci Ski klubu Šumava Vimperk
a Městských služeb. Tato spolupráce bude důležitá zejména v jejím úvodu, kdy se
budou zaměstnanci Městských služeb zasněžování učit. Skiklubáci mají cit pro sníh
a pro stopu, a proto bude určitá míra účasti členů Ski klubu velice žádoucí a důležitá.
- Čeho chceme dosáhnout:
o Úvodní spolupráce Městských služeb a Skiklubu při zasněžování spodní i horní
části areálu s cílem, aby byly Městské služby po této sezóně schopny
zasněžovat celý areál samostatně.
o Vyjasnění praktických a technických parametrů zajištění provozu areálu: voda,
elektřina – probrán současný stav a nastínění možností pro budoucnost: město
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jedná s panem Paštikou o přístupu k vodě, odběry elektřiny budou vyjasněny –
na schůzce Ski klubu s Janem Králem, patrně je na místě více míst, odkud se
elektřina bere. Ideální by bylo, kdyby v budoucnosti byly i odběry elektřiny pod
správou a na náklady Městských služeb.
o Vyjasnit, zda budeme v této sezóně zasněžovat i v místě kolem potoka. Ideální
by bylo, kdybychom neztratili nic z území, které už bylo zasněžováno loni. Ale
musí se vyjasnit, jak a jestli je to možné. S tím spojené otázky kapacit: vody,
hadice, čerpadlo, rozvoz sněhu. Bude také projednáno na schůzce Jana Krále
a Ski klubu Šumava.
Souhlas s tímto obsahem bodu a dalším postupem vyslovili všichni přítomní.

3. Úprava plochy stávajícího kempu a přilehlé části za plechárnou (horní část areálu
Vodník u kolečkové dráhy)
-

-

V horní části areálu by mohla být vybudována hřiště:
o Jedno menší obecně pro sporty, druhé takové, aby splňovalo parametry
dětského fotbalového hřiště.
o Došlo ke shodě, že v místě by byl užitečný:
 měkký běžecký okruh (fintrack) s mulčovací kůrou nebo štěpky
 pump track
 workout
Následující postup:
o Plocha bude geodeticky vyměřena.
o Do další schůzky projednáme mezi sebou a s dnes omluvenými členy pracovní
skupiny obsah tohoto bodu.
o Konkrétní postup dohodneme za přítomnosti omluvených členů pracovní
skupiny na našem dalším společném jednání.

Souhlas s tímto obsahem bodu a dalším postupem vyslovili všichni přítomní.
Diskuze k tématu:
- Rozšíření sportovně-rekreačního areálu Vodník podle návrhu Ski klubu Šumava
představeného na našem posledním setkání jsme na této schůzce neprobírali.
- Petr Steinbach uvedl, že se jedná o politické rozhodnutí, které bude na rozhodnutí
příštího vedení města.
- Všichni přítomní se shodli na tom, že úprava horní části areálu neohrožuje další rozvoj
areálu v jeho spodní části.
- Věra Vávra uvedla, že není jisté, jestli bude v příštím volebním období rozsáhlé
rozšíření areálu financovatelné vzhledem k tomu, že bude probíhat nebo jsou
rozjednané rekonstrukce Májovky, zastřešení a dostavba plaveckého bazénu, oprava
ulic Nad Stadionem a Čelakovského a výstavba kruhového objezdu Fišerka.

Další termín konání schůzky
Bylo navrženo a předběžně odsouhlaseno datum 30. 8. 2017, středa, stejné místo.
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