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Chceme, aby ohleduplnost, otevřená a argumenty podložená diskuze  
vyhrála nad arogancí, lží a omezováním svobody projevu.  

Nechceme být loutkami. Budeme svobodně mluvit, psát i myslet. 
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Rezignaze redakční rady VN

Redakční rada Vimperských novin skončila podáním rezignace  
k 31. 5. 2017. Hlavním důvodem byla situace kolem nevinného článku  
pana Jiřího Samka, který chtěl otisknout ve VN. Je smutnou ironií, že zmí-
něný článek byl již předtím uveřejněn na vimperk.eu. Máte proto možnost 
posoudit sami, zda byl útočný nebo jednostranný – kdo jej nezná, může si 
ho přečíst na vedlejší straně. Dnes již bývalá redakční rada na jeho obsa-
hu neshledala žádný problém a chtěla jej dát do tisku. Problém s ním však 
měli pan radní Kutil a pan starosta Dvořák, když se po změnách ve vedení 
města zúčastnili jednání rady VN a o článku se dozvěděli. Konstatování, že 
probíhá proti Ski klubu Šumava správní  řízení, byla jen dobrá záminka, 
proč článek neotisknout. Přitom dostali výše zmínění představitelé měs-
ta od redakční rady nabídku, aby na článek reagovali v tomtéž čísle VN. 
Nabídka byla odmítnuta slovy: „My chceme pracovat, nemáme čas odepiso-
vat na články.“ Potom byla ze strany pana Kutila a pana Dvořáka vyřčena 
věta, která doslova šokovala celou redakční radu. Rada VN měla dobře 
zvážit, zda článek bude zveřejněn. Pokud nebude, město bude vstřícnější 
ke Ski klubu Šumava, který jim téhož dne zaslal dopis (Otevřený dopis Ski 
klubu Šumava), ze kterého oba představitelé města vycítili náznak spo-
lupráce. V tento moment byli členové redakční rady vyděšeni! Nebývalo 
zvykem, aby vedení města cenzurovalo obsah Vimperských novin.

Druhý den byl na bývalého šéfredaktora vyvíjen nátlak. Telefonicky se 
nejprve pan radní Kutil dotazoval, jak jsme se s oním článkem rozmysleli. 
Bylo mu sděleno, že rada VN míní článek uveřejnit. Poté pan Kutil sdělil, 
že za deset minut vydá pan starosta interní pokyn na jeho stažení. Tak se 
také stalo. Po nastalé situaci redakční rada došla jednoznačně k názoru, že 
je vzhledem k situaci nepřijatelné setrvávat na svých pozicích. Naprosto 
odmítla kšeftovat s článkem za „vstřícný postoj“. Připadali bychom si jako 
koňští handlíři. Všichni členové rady se rozhodli pro rezignaci. V tichosti 
a ve vší slušnosti rada předala své rozhodnutí radě města a napsala infor-
maci občanům o tom, k čemu se rozhodla. I toto bylo později vedením měs-
ta kritizováno. Zdá se, že věta pana Dvořáka: „Budeme vše říkat na rovinu, 
my všichni v novém vedení,” není a nebude vždy uplatňována. 

Postoj redakční rady k inkriminovanému článku byl – mimo právníků – 
konzultován i se syndikátem novinářů. Kromě zákazu zveřejnění článku 
Jirky Samka měl tento interní pokyn zavázat redakční radu k předkládání 
všech budoucích čísel Vimperských novin radě města k finálnímu schvá-
lení. Žádný podobný interní pokyn neměl být podle oslovených odborníků 
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Inkriminovaný článek Jirky Samka
Vážení spoluobčané,
obracím se na vás plný dojmů ze svojí návštěvy zasedání za-

stupitelstva. Popravdě nevím, čím začít. Nejdříve možná tím, 
co mě vyburcovalo jít dříve z práce a namísto hraní s dětmi 
navštívit pro mě tuto nepříliš lákavou akci. Tím impulzem 
bylo udání Ski klubu Šumava spolkem Vimpersko za černý 
odběr vody na zasněžování. To mi přišlo již za hranou a chtěl 
jsem si poslechnout naživo lidi, kteří za tím stojí.

Zážitek to byl opravdu velmi intenzivní, ale bohužel ve špatném slova 
smyslu. Přišlo mi to jako jedna velká, předem připravená černá komedie. 
Nejdříve se řešila krize obsazení rady města. Po rychlém zorientování, že 
koalice vlastně již není koalice, nýbrž díky paní Janáskové se stala opozicí, 
se začaly dít věci. Všichni z bývalé opozice se shodli na tom, že chtějí paní 
Martanovou nadále ve funkci starostky. Nicméně pokud četli její otevřený 
dopis, předem jasně věděli, že ji svým následným jednáním donutí k re-
zignaci. Nejprve odvolali z rady města pana Petráška. Následovalo odvolání 
Karla Hudečka z důvodu duplicity. Chudák Karel, je prostě duplicitní, to 
se nedá nic dělat. Výsledkem byla rezignace paní starostky. Po dlouhém 
potlesku, který si za svou práci a přístup zajisté zasloužila, neuběhla ani 
chvilka a hle, máme řešení, nová koalice odhlasovala nového starostu pana 

nikdy vydán! Tentýž názor sdělil i pan Oldřich Kužílek (poradce pro ote-
vřenost veřejné správy a ochranu soukromí).

Bylo možná jen otázkou času, kdy dojde ke střetu rady VN a vedení měs-
ta. Nicméně je důležité uvést, že práce ve VN byla pro všechny členy radost 
a záměrem rady VN nebylo vyvolávat konflikty a dělat naschvály. Ale jak 
se říká: „Člověk míní, život mění.“

V tuto chvíli máme sami možnost vidět, co v praxi znamená okřídlené 
heslo pana radního Kutila „nechte nás pracovat!“ (Dozorčí rady a některé 
komise zažívají čistky jako v 70. letech.) 

Vedení města poděkovalo odstupující radě VN, ale nakolik to bylo upřím-
né? To nechám na vaší úvaze. 

Něco se vymklo úplné kontrole a teď honem zahladit stopy.
Přeji nové redakční radě co nejméně interních pokynů!  
Reakce vedení města na Zastupitelstvu 19. 6. je na www.vimperkzije.cz

Karel Beránek
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Dvořáka. To vám byla rychlost, jak se v přímém přenosu vyměnilo vedení 
města, nemálo lidí také dalo hlasitě najevo, jak jsou s touto obměnou spoko-
jeni. Slova „hanba“, „hnuj“ se používají většinou při jiných příležitostech. 
Zaskočené nové vedení si vzalo 10 minut pauzu a jedeme dál.

Následný program probíhal již v režii nového vedení. Dokonce se odsou-
hlasilo i připravené vypracování projektu úpravy bazénu bývalým vedením 
města. Program se zarazil až v pozdních hodinách na schválení zastavení 
změny územního plánu, souvisejícího s rozvojem areálu Vodník. Proti to-
muto rozvoji je zejména spolek Vimpersko, řízený paní Vávrovou, od které 
jsme si vyslechli srdceryvný projev. Je jí velmi smutno z toho, že musela 
nahlásit Ski klub Šumava na inspekci životního prostředí. To, že mohla 
nejdříve ohlásit daný nedostatek nějakému zástupci Ski klubu, jí zřejmě 
nenapadlo, mohlo se tak předejít pokutě. Holt děti, na koho nezbydou letos 
lyže, tak „sorry jako“.

Již dlouhodobě rozpracovaný projekt rozvoje Vodníka byl stopnut kvůli 
obavám z postavení Vodníkového mrakodrapu, který by nový územní plán 
města dovoloval postavit. To, že by případnou stavbu muselo schválit za-
stupitelstvo, jelikož pozemky jsou majetkem města, zřejmě není dostatečná 
záruka.

Závěrem bych chtěl poděkovat bývalému vedení města za práci, kterou 
vykonalo. Nynější vedení poprosit, aby se snažilo v rozpracovaných projek-
tech pokračovat a nešlo cestou jako u projektu rozšíření Vodníka, za kte-
rým bylo již mnoho práce a vynaložených prostředků a bylo vše smeteno 
do koše. Straně VPM popřát, aby vyřešila svůj problém 2 většin.

Nemohu se tvářit, že způsob, kterým se nové vedení města dostalo do 
svých funkcí, je správný. Plně věřím v přísloví „jak si kdo zaseje, tak také 
sklidí“ a že lidé dají najevo za rok a půl, co si o tom všem myslí.

Jiří Samek ml.

Vimperské noviny mají své hrdiny

Redakční rada
posty své skládá.
Nevadí to, odpočívej,
do budoucna síly sbírej.

Nastoupí teď nová,
jiná, lepší, snová.
Poslušnost ta jistě,
zajistí post v listě.

Lýdie Urbanová,  
šumavská písmářka, glosátorka, turistka, sportovkyně,  

vimperská patriotka
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Úderník
Tak se nám ve Vimperských novinách před-

stavil nový pan starosta. Jmenuje se Pavel 
Dvořák, a to je jedna z mála pravd, které ve 
svém článku uvádí. Již další věta, že je bý-
valým středoškolským profesorem na vim-
perském gymnáziu, není pravda, protože dle 
slovníku naučného je profesor nejvyšší peda-
gogická hodnost vysokoškolského pedagoga, 
tedy vyšší než docent. Profesory jmenuje pro 
určitý obor prezident republiky na návrh vě-
decké rady vysoké školy. Užívání titulu „stře-
doškolský profesor“ pro učitele na středních 
školách je neoprávněné a nesprávné. Titul 
středoškolský profesor fakticky neexistuje. 
Ano, jako tělocvikář, učitel branné výchovy 
a zeměpisu pan Dvořák na gymnáziu pracoval.

Ve svých prohlášeních tvrdí, že neměl ambice na funkci starosty, nicmé-
ně dělal vše pro to, aby k žádné dohodě, na základě které by paní Marta-
nová zůstala starostkou, nedošlo. O tom, že se na starostování velice těšil, 
svědčí i to, že hned ráno po jednání zastupitelstva, na kterém se nechal 
zvolit do funkce starosty, byla jeho fotografie na oficiálních stránkách měs-
ta. Opět s nesprávnými údaji. Vždy se uvádí věk v době zvolení do funkce. 
Pan Dvořák se „omladil“ na 65 let, přestože se narodil v listopadu 1948.

Ve svém článku ve Vimperských novinách se čtenářům vyznává z toho, 
že jeho životním postojem je Masarykovo „nelhat a nekrást“. Masaryko-
vým heslem však bylo „nebát se a nekrást“. Tento starostův omyl je však 
pochopitelný, neboť jeho heslo bylo před listopadem 1989 zcela jiné.

Jako jednu z priorit nového vedení města uvádí spustit výstavbu bytů 
U Sloupů a zafinancovat napojení na městskou kanalizaci. Pravda je, že 
výstavbu bytů chce v této lokalitě v objektu odkoupeném od města realizo-
vat radní pan Kutil. Tady už se dostáváme na hranici střetu zájmů, možná 
i za tuto hranici, kdy by z finančních prostředků města měla být budována 
infrastruktura pro soukromé podnikání.

Starosta uvádí, že nastoupil nový tým, který má nadšení, představu 
a rozhodnost město vést. To jsou jistě krásná slova, důležitější je však 
s městem žít a město spravovat ku prospěchu jeho obyvatel.

 Vimperk žije!

Nastoupí teď nová,
jiná, lepší, snová.
Poslušnost ta jistě,
zajistí post v listě.
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Starosta z radnice –
polopravdy a skutečnost?

Pozorně jsem si přečetl prohlášení pana Dvořáka a pana Kutila k sou-
časné situaci v našem městě a nestačím se divit. Proto bych se k nim na 
tomto místě rád vyjádřil.

  „Vimperk promarnil mnoho času, peněz a nápadů. Léta jsme upozorňo-
vali, navrhovali jak řešit bolavá místa města, jak realizovat i financovat 
další projekty.“
Jak to vidím já: Tehdejší opozice nenavrhovala téměř žádná řešení, 

pouze neurčitě hovořila, že by vše dělala lépe, že na kraji jsou desítky milio-
nů na komunikace apod. Bohužel, pro města našeho typu však není možno 
již minimálně 6 let získat žádnou dotaci na chodníky nebo komunikace 
(dříve byly dotace přidělovány městům do 3 tisíc obyvatel, dnes městům do 
5 tisíc obyvatel). 
  „Prvním krokem je bezodkladný plán na dokončení bazénu. Od roku 

2012 jsme žádali rozvrh dokončení, finanční plán, ale nic se nedělo.“
Jak to vidím já: Bývalé vedení zpracovalo zadání na změnu projektu už 

v roce 2016 a tato projektová dokumentace nové tváře bazénu je finančně 
kryta i v rozpočtu na rok 2017. V měsíci březnu byla již provedena prezen-
tace, jak bude budoucí krytý bazén vypadat. Cena bazénu nemá být 80 mil. 
Kč, ale 70 mil. Kč (původní cena bazénu byla plánována na 120 mil. Kč) 
s tím, že za 10 mil. Kč by měla být postavena tribuna a šatny pro zázemí 
venkovního sportovního areálu. Propočet na úvěr na bazén je již dávno 
připraven.
  „Ulice 1. máje je tankodromem již minimálně 4-6 let a město teprve nyní 

čeká na studii (údajně pro příštích 50 let), kterou zadala minulá rada až 
po dvou a půl letech ve vedení města“.
Jak to vidím já: Návrh na zcela nové architektonické řešení ulic  

1. máje a Pivovarská včetně přilehlých lokalit dala odvolaná rada v roce 
2016. Samozřejmě nebyl problém provést jen opravu ulice 1. máje. Minulé 
vedení města bylo a stále je přesvědčeno, že tato centrální dopravní osa si 
zaslouží nebýt pouze silnicí. Studie ukazuje velký potenciál tohoto území 
a také navrhuje, jak jej výrazně zatraktivnit a celkově vylepšit. Realizace 
této studie by měla ovlivnit vzhled města na dalších 50 let. Při realizaci 
je totiž nutno obnovit i všechny podzemní sítě. Že se jedná o dobré řešení, 
dokládá i fakt, že je nové vedení města nezavrhlo, přestože na jeho vzniku 
nemá žádný podíl. Žádné řádné vedení by se nepustilo do oprav této ulice 
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bez rozsáhlého průzkumu potřeb našeho města a zpracování architek-
tonické studie tak, jak je tomu nyní. Zároveň v roce 2015 nebyl dostatek 
prostředků z pronájmu vodohospodářské infrastruktury od ČEVAKu do té 
míry, aby nebylo nutno brát si na tuto akci úvěr. Peníze z pronájmu vodo-
vodní sítě totiž nelze využít jinak, než za účelem obnovy vodohospodář-
ské infrastruktury. Opravy, které aktuálně probíhají, by současné vedení 
nemohlo realizovat, kdyby již v lednu 2017 nedošlo k zahájení výběrového 
řízení na realizaci oprav komunikací po zimě. Toto výběrové řízení bylo 
ukončeno v dubnu 2017, takže opravy proběhly dle uzavřené smlouvy. 
Vedení města zároveň plánovalo z důvodu ušetření finančních prostředků 
spojit tuto rekonstrukci s opravou ulice Nad Stadionem a rovněž  
k tomuto účelu připravilo projekt.
  „U Sloupů bydlí mladé rodiny, chceme tam spustit výstavbu bytů. A není 

napojení na kanály a čističku ve městě. Další priorita zatím bez řešení, 
jenom sliby. Okamžitě se do toho musíme pustit.“
Jak to vidím já: Město Vimperk nemá žádnou studii, tudíž ani  

projekt na výstavbu bytů v lokalitě U Sloupů. Nemá žádné peníze v rozpoč-
tu, které by s touto výstavbou počítaly, a ani na to žádná ze stran ani hnutí 
neměla při kandidatuře ve volbách názor. V současné době je kapacita čis-
tírny odpadních vod U Sloupů dostatečná i pro plánovanou výstavbu bytů 
v objektu ve vlastnictví pana Kutila. Na napojení na městskou kanalizační 
síť byl rovněž zpracován investiční záměr. Situace tedy má řešení, jen 
o něm pan starosta neví. Na vybudování této kanalizace by se měly finanč-
ně podílet i subjekty, které staví U Sloupů byty, stejným způsobem, jakým 
na budování infrastruktury přispívají stavitelé rodinných domů. Jedná se 
totiž o soukromý podnikatelský projekt, který by město Vimperk mělo dofi-
nancovat tak, aby zisk ze strany soukromých investorů byl co největší.
  „Odmítl jsem tiskovou mluvčí, radnice si ji najala na vylepšování image. 

K 1. 5. 2017 byla (smlouva) ukončena.“
Jak to vidím já: Pan starosta samozřejmě k 1. květnu 2017 nemohl 

nikoho odvolávat z funkce, neboť sám byl zvolen do funkce až 15. května 
2017. Tisková mluvčí, která pracovala velmi kvalitně a úspěšně se zasadi-
la o vylepšení stránek města a jeho propagaci, ostatně na tuto práci byla 
i přijata, dostala totiž daleko lukrativnější nabídku od města Písek a svůj 
pracovní poměr u města Vimperk ukončila již před nástupem pana Dvořá-
ka do funkce.
  „Budeme vše říkat na rovinu, my všichni v novém vedení“

Jak to vidím já: Jak z výše uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, ten-
to výrok nového pana starosty je bohužel jen další z jeho nepravd. 

S pozdravem slušnost vždy a všude Libor Kudláč

OKAMŽITĚ  SE  DO  TOHO  MUSÍME  PUSTIT
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Co se udělalo a co je v běhu – 
předáno současnému vedení města
Již několikrát jsme si přečetli nebo slyšeli od současného vedení měs-

ta, že se ve městě nic nedělalo, vše má zpoždění, promarnilo se mnoho 
času, peněz a nápadů. Mnohokrát zazněla kritika na vedení města jak 
za dob starosty Bohumila Petráška, tak i za působení starostky Jaro-
slavy Martanové. Proto jsme se rozhodli popsat skutečný stav věcí, jak 
byly a jaké jsou.

Projektové práce a územní studie
Pro zlepšení dopravy, parkování, modernizaci infrastruktury, oprav 

bytového fondu a smysluplného využití území v celém městě bylo zadáno 
několik projektových dokumentací včetně zajištění stavebního povolení 
a studií. Než se lze pustit do vlastních oprav či zásadní proměny prostran-
ství, tak tomu musí předcházet vypracované smysluplné projekty a mít 
na vše řádné povolení. Za našeho působení byly zadány tyto dokumentace 
nebo studie pro: 

 � rekonstrukci ulice Mírová nad ZŠ Smetanova včetně rozšíření parkování 
 � vybudování autobusové zastávky u ulice K Rokli
 � nové řešení chodníků a rozšíření komunikací v ulici Čelakovského, pro-
běhlo setkání s občany, kteří byli seznámeni s návrhem řešení a jejichž 
připomínky byly předány projektantovi

 � celkovou rekonstrukci části ulice Nad Stadionem pod bytovkami včetně 
izolace objektů a nové infrastruktury

 � vybudování světelných semaforů na přechodu pro chodce v ulici Pražská 
naproti ZŠ TGM 

 � rekonstrukci ulice Hřbitovní včetně chodníku pro pěší pod touto komuni-
kací

 � vybudování parkoviště nad letním divadlem 
 � položení nového vodovodu a kanalizace v ulici 1. máje včetně napojení 
objektu ZŠ TGM na kanalizaci 

 � rekonstrukci chodníků na sídlišti Míru z ulice SNP do ulice Mírová k au-
tobusové zastávce K Rokli včetně nového řešení schodiště u MŠ Mírová 

 � nové účelné řešení veřejného prostranství ulice 1. máje a Pivovarská, 
dokončení finálního návrhu podle zadání mělo být vyhotoveno nejpozději 
do konce července 2017, nikoliv jak je uváděno do konce 30. listopadu 
2017

 � odizolování budovy ZŠ TGM v ulici 1. máje a celkovou rekonstrukci ku-
chyně a jídelny 
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 � novou kotelnu ZŠ TGM v parku
 � venkovní nasvícení budovy ZŠ TGM v parku 
 � vybudování 21 nových bytů z internátu lesnické školy včetně nového 
důstojnějšího zázemí pro městskou policii

 � dořešení areálu vodních sportů, smlouva byla schválena zastupitelstvem 
města dne 15. 5. 2017 včetně krytí z rozpočtu města. Bylo odsouhlase-
no objemové řešení včetně podzemního podlaží pro vybudování zázemí 
letního sportovního areálu, provedena anketa mezi občany města i pře-
spolními včetně vyhodnocení, na základě výsledků ankety zpracováno 
upřesnění zadání vybavení a rozsah poskytovaných služeb (wellnes, 
sauna, atrakce apod.). Zbývá odsouhlasit finální podobu a rozsah služeb. 
V loňském roce finanční odbor podle požadavku vedení města vypra-
coval analýzu a možnosti čerpání úvěru na realizaci dostavby bazénu. 
Podle časového harmonogramu, který byl vypracován na začátku roku, 
by mělo být reálné v letošním roce požádat o vydání stavebního povolení 
tak, aby v příštím roce na jaře mohla být dostavba bazénu zahájena;

 � vybudování nových teplovodních přípojek a předávacích stanic tepla pro 
čp. 486, zdravotní středisko v ulici Nad Stadionem, budovu ZŠ Smetano-
va, kde budou muset být prověřeny celé rozvody tepla a teplé užitkové 
vody 

 � vybudování výtahu na radnici čp. 6 
 � opravu kapličky na Sklářích a na Brantlově Dvoře 
 � odvedení povrchových vod kolem hasičské zbrojnice ve Výškovicích
 � celkové řešení areálu nemocnice a využití a rekonstrukci stávajících 
budov 

 � možnost bezpečného parkování u školy v parku včetně autobusové za-
stávky

 � zřízení nového odběrného místa pro elektrickou energii v areálu letního 
divadla s dostatečnou kapacitou pro pořádání kulturních akcí většího 
rozsahu 

 � poptávku na zhotovení studie využití areálu U Sloupů z důvodu koncepč-
ního a smysluplného rozdělení nezastavěného prostoru uvnitř areálu.

Zároveň bylo doporučeno využít možnosti získání finančních prostředků 
na zpracování studií veřejného prostranství návsí našich osad a ve spolu-
práci s firmou ČEVAK řešit likvidaci odpadních vod v těchto osadách.

Pro možnost zadání vlastní dokumentace pro cyklotrasu Volyňka pro-
běhlo terénní šetření, při kterém byla nalezena její trasa, poté bylo jednáno 
s vlastníky pozemků za účelem získání jejich souhlasu s realizací cyklotra-
sy. Bylo nalezeno i variantní řešení pro část cyklotrasy v úseku od autobu-
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sové zastávky Výškovice k mostu v Sudslavicích, přídavný pruh ke komu-
nikaci I. třídy, z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků. Toto řešení bylo 
projednáno i s Ředitelstvím silnic a dálnic v Českých Budějovicích.

Pro pokračování zpracování projektové dokumentace pro okružní křižo-
vatka Fišerka bylo jednáno s majitelem firmy Robin Oil za účelem získání 
souhlasu s realizací křižovatky, podařilo se. 

Akce připravené k realizaci pro rok 2017
Vždy ke konci roku se připravuje rozpočet města na rok příští, jsou do 

něj zařazovány investice a opravy, které jsou nezbytné udělat a jsou na ně 
příslušná povolení. Do rozpočtu pro rok 2017 byly navrženy tyto investice 
nebo opravy: 

 � oprava atletické dráhy u ZŠ TGM, je hotová
 � oprava fasády a oken na čp. 5, je hotová
 � restaurování ciferníků věžních hodin probíhá
 � rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Smetanova probíhá
 � rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení šaten dětí na zimním 
stadionu je již téměř hotova

 � obnova městského opevnění nad Cukrárnou Pod zámkem
 � oprava střechy hřbitovní kaple
 � oprava fasády kostela Sv. Bartoloměje 
 � oprava střechy kaple v Křesánově
 � rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ TGM v budově v parku 
 � komplexní oprava fasády a střechy včetně nasvícení budovy ZŠ TGM 
v parku

 � přístavba osobního výtahu v poliklinice v ulici Nad Stadionem
 � demolice objektu v Pasovské ulici čp. 45 včetně získání dotace ve výši 
2,3 mil. Kč na její demolici, následné řešení celého prostoru dohodnuto 
s Ředitelstvím silnic a dálnic

 � realizace autobusové zastávky u nemocnice 
 � bezpečnostní nasvícení přechodu pro chodce v ulici Sušická
 � realizace přechodu pro pěší u Tesca, požádáno o dotaci na Státním fondu 
dopravní infrastruktury

 � rozšíření kamerového systému, město obdrželo dotaci ve výši 
350 000 Kč

 � realizace sportovního hřiště na Lipce, v minulých dvou letech se podařilo 
získat vhodný pozemek do pronájmu a poté získat stavební povolení 

 � oprava hřbitovních zdí, bylo doporučeno zahájit první část opravy zdi 
v ulici Nad Stadionem

 � instalace informačního panelu pro turisty v osadě Lipka včetně laviček 
a stolu. 
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Vážení spoluobčané, před květnovým zasedáním zastupitelstva jsem Vás 
oslovila otevřeným dopisem, ve kterém jsem popsala situaci na politické 
scéně našeho města. Kdo z Vás byl přítomen jednání zastupitelstva osobně 
či následně zhlédl jeho videozáznam v kabelové televizi nebo na internetu, 
si udělal svůj úsudek o dění v našem městě. Je to svobodné právo každé-
ho. Vzhledem k událostem, které následovaly a kvůli kterým také vzniklo 
vydání Vimperského samizdatu, Vám chci touto cestou poděkovat za účast 
na zasedání a vyjádření podpory mé osobě a kolegům z koalice. Velice si 
tohoto uznání vážíme a je to pro nás závazek. 

Vážení spoluobčané, přes to, co se událo, jsme tu proto, abychom Vám na-
dále byli nápomocni a v rámci svých možností a prostoru, který nám bude 
dán, budeme nadále pracovat ve prospěch města a jeho občanů. 

Jaroslav Martanová

Reakce na prezidenta

Někomu se odpustí  
dovolená v moři, 
pro jiného naopak  
plamen pomsty hoří. 

Totalitní způsoby  
oprášíme lehce, 
poslouchat vás naučíme, 
i když se vám nechce. 

Zpráva z webu Za krásnější Vimperk: „Událostí číslo jedna tohoto 
týdne ve Vimperku byla bezesporu úterní návštěva prezidenta repub-
liky Miloše Zemana, který přijel v doprovodu jihočeské hejtmanky 
Ivany Stráské. Myslím si, že vimperští občané se předvedli v dobrém 
světle a neuřízli si ostudu. … Zato někteří vimperští zastupitelé, kom-
plet celá současná opozice, se ukázali v pravém světle … nepřišli, ač 
pozváni.“ 

Co z toho plyne? Opravdu jsou pan starosta a jeden z radních již  
v opozici??!!!

Přišlo zvaní na akci 
z postu nejvyššího, 
že tam 2 z nich nebyli, 
to vám není milo?

Svobodně se rozhodnout, 
na to zapomeňte!
Za strach, respekt,  
poslušnost
svobodu svou změňte.

Lýdie Urbanová  

?
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Opravník
… Konstatuje, že bolavá místa města 
byla řešena

Oprava ulice 1. máje (Zdeněk Kutil)
… Už při schvalování rozpočtu pro rok 2017 jsme prosazovali navýšení 

kapitoly opravy chodníků a komunikací. Stavy chodníků a komunikací jsou 
ve městě Vimperk obecně dost špatné. Tato kapitola rozpočtu byla navýše-
na, díky naší iniciativě, z 1 mil. Kč na 5 mil. Kč. Je dobře, že jsme tak učinili 
a můžeme alespoň opravit to nejnutnější…

… Je mrzuté, že byť máme již několik let stavební povolení na opravu (uli-
ce 1. máje, pozn. Opravník), začalo se teprve na konci minulého roku praco-
vat na „dodatečné studii“ této ulice...

… Naše koalice při schvalování rozpočtu striktně trvala na zakonzervová-
ní peněz ve výši 20 mil. Kč z rozpočtu pro opravu této ulice. Základní částku 
na opravu tedy máme. Chceme to vše urychlit, což znamená dokončit co 
nejrychleji uvedenou studii, provést dokončení stavebního povolení, vybrat 
zhotovitele a zahájit samotnou rekonstrukci této páteřní komunikace. Jsem 
přesvědčen, že přesto všechno opravu zahájíme nejpozději na jaře roku 
2018…

Ale jak to bylo?
  Na přelomu února a března 2017 provedli pracovníci odboru investic 

a údržby zmapování závad na komunikacích.
  Výsledkem byla fotodokumentace závad, která byla dne 15. 3. 2017 

zaslána zastupitelům města Vimperk. Zastupitelé měli možnost se 
k tomuto materiálu vyjádřit a posílat své připomínky, nikdo tak neuči-
nil. Proběhla pouze jedna slíbená pracovní procházka na sídlišti s cílem 
představit záměr na zpracování projektových dokumentací na rekon-
strukci chodníků. Z řad zastupitelů se zúčastnili Beránek, Preslová 
a Martanová.

	Dne 20. 3. 2017 rozhodla rada města svým usnesením č. 281 zadat ve-
řejnou zakázku „Vimperk, oprava komunikací a chodníků 2017“.

 Dne 21. 3. 2017 byla výzva zaslána dodavatelům Reno Šumava, a. s., 
STRABAG, a. s., a ZNAKON, a. s., a dále byla výzva zveřejněna na webu 
města Vimperk. Nabídky bylo možné zaslat do 7. 4.2017.

	Město Vimperk přijalo nabídky od dodavatelů: ZNAKON, a. s., Reno Šu-
mava, a. s., STRABAG, a. s. a Silnice Klatovy, a. s.

	Dne 19. 4. 2017 rozhodla starostka svým usnesením č. 378/RS přidělit 
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veřejnou zakázku účastníkovi Reno Šumava, a. s. Nemohla být však 
podepsána smlouva z důvodu neúplného finančního krytí této zakázky. 

	Dne 15. 5. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Vimperk svým usnese-
ním č. 459 změny ve výdajích rozpočtu, kterými bylo zajištěno financo-
vání realizace této veřejné zakázky. Došlo k přesunu finančních pro-
středků z položky chodníků na položku komunikací. Ve výši 1,2 mil Kč. 

 Dne 24. 5. 2017 rozhodla Rada města Vimperk svým usnesením č. 460 
uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem společností Reno Šuma-
va, a. s.

Prostředky, které byly součástí schváleného rozpočtu v prosinci 2016 
a byly určeny na opravu silnic a chodníků po zimě, byly v celkové výši 
 2 mil. Kč, nikoliv ve výši 1 mil., jak účelově napsal Zdeněk Kutil. 1,5 mil. 
bylo schváleno na silnice a 0,5 mil. Kč na chodníky. Na dubnovém zasedá-
ní zastupitelstva byl předložen materiál s navýšením částky na chodníky 
o 1 mil. Kč. Opozice si prosadila na návrh Ivety Preslová ještě 2 mil. Kč na 
chodníky, i když neřekla, na které konkrétně. Na pracovním jednání za-
stupitelů v únoru navrhovala starostka zpracování přehledu (databáze) 
chodníků a komunikací, které by se měly opravit se stanovením časového 
harmonogramu na jejich opravu, což by do budoucna vyřešilo dohady týka-
jící se každoročních oprav. 

Tak prostě to je!
Vimperk žije!

Nekorektní vtip
Zastupitelstvo města Vimperk schválilo návrh na úpravu 
pracovní doby pro kancelář starosty města. Nová pracovní 
doba bude nyní takto: 

Pondělí = volno po víkendu
Uterý = volno před úředním dnem
Středa = úřední den
Čtvrtek = volno po úředním dni
Pátek = volno před víkendem
Ruku na dotaz zvedá zastupitel Beránek a ptá se:  
„Starosto, ve středu tam nebudeme dlouho, že ne?“



– 14 –

Ulice 1. máje

Tato ulice je v poslední době nejsledovanější vimperská ulice. Ulice, 
která potřebuje zásadní rekonstrukci. Nejjednodušší řešení by bylo opravit 
povrchy silnice a chodníků, toto řešení má ale velká úskalí – výrazně by se 
zvýšila rychlost projíždějících vozidel. Odvolaná rada města se proto roz-
hodla pro komplexní řešení, které výrazně pozitivně ovlivní vzhled města 
od křižovatky „Fišerka“ až k nemocnici, včetně některých přilehlých ulic. 
Nebude se jen opravovat vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a povrchy, 
ale zásadním způsobem se změní vzhled a využití celé této ulice. Řešení má 
přinést zklidnění dopravy, vyřešit bolavé problémy s parkováním či zasta-
vením na krátkou dobu u mateřské školky a celkové zlepšení vzhledu ulic. 
Na mnoha minulých jednání bylo zadání studie předmětem kritiky součas-
ného vedení města přesto, že pokaždé byl vysvětlováno jak dlouho trvalo 
vlastní zadání, konzultace o možnosti získání dotace na její zpracování 
a výběrové řízení zhotovitele. 

Takovou zásadní změnu musí navrhnout odborníci a z výběrového řízení 
byla vybrána společnost Re-architekti. Ta nejdříve udělala důkladný průz- 
kum dopravních poměrů v zadaném území. Následně proběhlo 13. ledna 
tohoto roku první setkání s obyvateli Vimperka, kde byly shromažďovány 
náměty veřejnosti a další návrhy řešení pro jednotlivé body trasy. Další 
jednání s veřejností proběhlo 10. května. To již architekti představili svoji 
představu řešení celého území a opět se diskutovalo a padaly další připo-
mínky, jak co upravit.

Výsledkem je návrh, který klade důraz na bezpečnost dopravy vozidel 
i chodců a vnáší do našeho města nová řešení využití veřejného prostoru, 
přičemž také zdůrazňuje historický charakter starého města. Protože se 
veřejného projednávání nezúčastnili zástupci všech institucí a zařízení 
z ulice 1. máje a Pivovarská, měl být tento návrh následně projednáván 
i s jednotlivými provozovateli či jejich představiteli. Jedná se o podnikate-
le, školy, kulturní zařízení apod. Po výměně vedení města na jednání zastu-
pitelstva 15. května se téměř čtyři týdny nic zásadního nestalo. 

Práce na studii přitom mohly pokračovat a v brzké době bylo možno za-
dat projektové práce na realizačním projektu, aby mohl být vybrán doda-
vatel prací pro první etapu. Pro realizaci stavebních prací není rozhodující, 
jaké budou lavičky, květináče a druhy stromů. V představeném návrhu 
studie jsou uvedeny „typy stromů“ (košaté, vysoké, s upravovanou koru-
nou atd.) i s návrhy jednotlivých vhodných druhů. Na základě připomínek 
vlastníků rodinných domů byly tyto „typy stromů“ v aleji podél ulice  
1. máje změněny. Pro stavební řízení není nutné vědět, zda na určitém 
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Májovku za týden,

bazén do Vánoc!!!
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místě vysadíme kaštan nebo javor. Veřejného projednávání se zúčastnili 
vedoucí odboru investic a údržby, odboru dopravy a životního prostředí, 
všichni vedoucí odborů věděli o veřejném projednání a na jednání byli 
pozváni. Podle harmonogramu bývalého vedení města měly být na začátku 
června shromážděny všechny připomínky ke studii (od obyvatel, provozo-
vatelů zařízení, odborů města i městských služeb) a poté předány zpraco-
vateli. Finální návrh mohl být nejpozději začátkem července. 

Minimálně měsíční zdržení projekčních prací bohužel posouvá  
i možnost vlastního zahájení této zásadní rekonstrukce. Argumen- 
tace pana starosty na fb Za krásnější Vimperk: „Studie ulice 1. máje. Tam je 
trochu rozpačitosti. Dva týdny mají odbory radnice čas na připomínky. Je 
škoda, že nebyly zahrnuty do toho dříve. Ale třeba lavičky, druhy 

květináčů, jaké stromy tam dát, to je třeba znát už nyní. Hodně 
diskuzí bude o povrchu ulice a chodníků. Projektanti dostali za úkol před-

ložit finanční rozvahu pro peníze, které půjdou z našeho rozpočtu. Dotace 
na místní komunikace nikde nejsou. Do 23. června mají termín na předlože-
ní všech věcí, co nejsou hotovy,“ zřejmě plyne z neznalosti, a nebo je důvo-
dem něco jiného? V předávacím protokolu mezi Jaroslavou Martanovou 
a Pavlem Dvořákem ze dne 19. 5. 2017 o přehledu rozdělaných projektů 
a investic bylo uvedeno, že je nutné dořešit zveřejnění návrhu včetně mož-
nosti podávání připomínek od veřejnosti. Bylo doporučeno setkání přísluš-
ných odborů městského úřadu ke společnému jednání nad návrhem studie 
za přítomnosti zpracovatelů. Poté sepsat připomínky, předat zpracovateli 
a ze smlouvy dopracovat čistopis konečného řešení do 30 dnů. Lhůty jsou 
uvedeny ve smlouvě. 

Bohumil Petrášek

Nová síla

Na radnici – nová síla.
A Májovka – žádná díra. 
Jen pár hodin stačilo,
aby se líp jezdilo.

Na radnici nová síla,
ta své body lživě sbírá.
Na chlubení nejsou skoupí,
ale Vimperk není hloupý!

Lýdie Urbanová  

J S T E  TA KÉ  ROZPAČITÍ – Z ČEHO?
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?

Odpověď: Ani jedna odpověď zdánlivě nedává smysl, nicméně existence 
varianty B byla experimentálně ověřena na jednání zastupitelstva města.

Opakujeme matematiku
Rozhodni, kterých zvířátek je více, a ty vybarvi. 
Varování: Tento matematický úkol není vhodný 
pro děti školou povinné. Upozornění: dle většiny 
vimperských zastupitelů je jedněch opravdu více.

9 > 9

O vysvětlení tohoto matematického příkladu jsme požádali středoškolskou 
učitelku matematiky Evu J.: Ano, opravdu se jedná o správné znaménko 
mezi číslicemi. V dnešní době se tento model výpočtu používá především 
při dělení majetku a poskytování určitých výhod. Sami jste se jistě s tímto 
sami setkali. Uvedu zde malý příklad. Hostitelka rozkrojí dort na dvě stejné 
části a zeptá se Vás: „Chcete větší, nebo menší půlku?“

Pro ověření správnosti kvízu a matematického úkolu se podívejte  
na záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vimperk na: 
https://youtu.be/65On1OpTC98 - čas videa 37:30 - 39:00

J S T E  TA KÉ  ROZPAČITÍ – Z ČEHO?

Kvíz 

Co znamená pojem „Vimperská volba“?
A)Chiméra (přelud či klamná představa)
B) Stav, kdy se mezi dvěma kandidáty stejné politické strany 

rozhoduje na základě dvou  písemně doložených většin devíti 
podporovatelů  ze sedmnácti možných  

C) Konstelace hvězd, vyskytující se jednou za sto let
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Na návštěvě u
vimperského „Pošťáka“  Petra Matějky

Ve Vimperku žije mnoho lidí, kterým není osud města lhostejný a kte-
ří se různými prostředky a v závislosti na svých možnostech podílejí 
na jeho chodu a atmosféře. Jedná se zejména o lidi politicky angažova-
né, dále o podnikatele, učitele, vedoucí různých volnočasových oddílů, 
členy všemožných spolků atp. Všem těmto lidem je po právu věnován 
prostor v místních médiích, lidé je znají, mluví o nich i s nimi.

Krom nich tu však žijí i osoby, které přispívají do vimperského dění 
svým svérázným, leckdy kontroverzním způsobem, který může bavit 
i pohoršovat. A právě těmto vimperským postavám jsme se rozhodli dát 
prostor ve Vimperském samizdatu, protože i ony mají podíl na specific-
kém vimperském koloritu. 

Jsi rodilý Vimperák?
Já jsem v podstatě Pražák. Do mateřský školy jsem vyrůstal v Praze. Pak 

pro mě bylo i z hlediska zdravotního lepší přesunout se k dědovi do Vnarov. 
Od té doby mě vychovával děda. V tom okamžiku se ze mě stal z Pražáka 
Vimperák. Od tý doby tady žiju tak nějak plus mínus pořád.

Jaké bylo tvoje dětství a mládí?
Měl jsem dost pohnutej osud, dost vlastní vinou. Začal jsem dělat kariéru 

na poště, která po pár letech ztroskotala na mejch problémech a blbostech. 
Do toho jsem měl problémy s dědou, byl tam obrovskej mezigenerační roz-
díl a já jsem nebyl schopnej s nim komunikovat, prostě vůbec s nim soužít. 
Občas jsem se choval dost blbě. Pak jsem musel odejít z pošty a ocitl jsem 
se v období totálního balastu. Dostal jsem se mezi punkáče, což pro mě 
bylo něco absolutně novýho, co mi dávalo smysl. Po krátké době jsem utekl 
do Strakonic, kde jsem žil skoro 15 let, šílenym, punkovym životem, hod-
ně jsem pil. Setkal jsem se v tu dobu se zajímavýma lidma, s alternativní 
scénou a kulturou undergroundu, což mě dost ovlivnilo. Pak nastala krize, 
kdy jsem přišel uplně o všechno, v exekuci i o dědovo barák, skončil jsem 
na ulici.

Tak ses vrátil do Vimperka?
Přijel jsem do Vimperka za kamarádem a on mi řekl: „Peťo, jediný, co ti 

pomůže, je blázinec“ – zavedl mě za psychiatrem a poslali mě do Lnářů. To 
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byla resuscitace pro mojí 
duši. Po Lnářích jsem se nas-
těhoval do ubytovny ve Vim-
perku, což pro mě bylo straš-
ný peklo, vrátit se s cejchem 
toho ztroskotanýho Pošťá-
ka. Co mě pocitově hodně 
vrátilo zpátky do Vimperka, 
byla výstava o Janu Henovi 
Vaňkovi „Půvab šílenství“, 
kterou jsem uspořádal spolu 
s Hankou Malíkovou. Byla to 
pro mě čest, protože Hénu 
jsem hodně obdivoval. Podle 
mě by stálo za to pojmenovat 
po něm třeba nějakou ulici 
ve Vimperku, protože svýma 
kresbama udělal pro tohle 
město fakt dost.

Čím tě Vimperk okouzlil?
Jeho poloha, jeho patina, 

že to neni stejnej disneyland 
jako třeba Krumlov. Podle 
mě má Vimperk obrovskej 
potenciál v rámci turistický-
ho ruchu. Spousta lidí, kteří 
sem přijedou, jsou z Vimperka nadšení. Já mam skoro pocit, že lidi, co tu 
žijou, mají nějakej komplex méněcennosti tohohle města. To je podle mě bl-
bost. Já mam k Vimperku hodně silnej vztah, trošku mi jeho pestrá historie 
připomíná kotrmelce mýho života.

Co bys tu naopak změnil?
Pro mě jakožto milovníka zeměpisu a veřejný dopravy je nepochopitelný, 

že Vimperk, kterej má vzhledem k Šumavě tak výhodnou polohu, je smě-
rem na Kvildu apod. tak málo dopravně napojenej. Lidi, co se dostanou do 
Vimperka, si stěžujou, že se nedá pořádně dostat někam nahoru. V návaz-
nosti třeba na vlaky.

Často se ve Vimperku nadává na kulturu. Já si myslim, že jsme na tom 
docela dobře. Líp, než leckterý okolní města. Na to, jakej máme rozpočet 
třeba my tady a jakej třeba ve Strakonicích, je ta kultura tady lepší.
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V posledních měsících ses dostal do povědomí Vimperáků dvěma řek-
něme „nudistickými incidenty“. Řekneš mi k tomu něco?

To, co mě tenkrát totálně naštvalo, bylo to, že na takhle malym městě 
nejsou zastupitelé schopni táhnout za jeden provaz. Ta moje holá prdel 
platila pro všechny, co tam sedí. Vadily mi ty žabomyší války, to, že nedo-
kážou spolupracovat, to, že nejsou schopni společně směřovat město. Chtěl 
jsem je timhle gestem poslat všechny do prdele, říct jim, ať táhnou za jeden 
provaz.

A ta nedávná akce, kdy jsi přišel na radnici jak tě Pán Bůh stvořil 
s hlavicí od vysavače? Ta proběhla proč?

Já si vážim bývalý starostky, která má evidentně tohle město ráda 
a snaží se pro něj poctivě pracovat. Mám v ní důvěru, že má Vimperk ráda 
a myslí to s nim dobře – tim netvrdim, že dělá uplně všechno dobře. Naštva-
lo mě to, co se stalo, To, že byla politickýma hrama dotlačená k odstoupení. 
Dvořákovi absolutně, absolutně nevěřim. Jemu jde podle mě jenom o moc. 
Jsem přesvědčenej o tom, že až budou další volby, tak má spočítáno. Napří-
klad jeho špinavá předvolební kampaň… Podle mě má zatvrzelý srdce.

A jak to celé probíhalo?
Já jsem ho v podstatě chtěl symbolicky vyhnat, jako Ježíš vyhnal kupčí-

ky z chrámu. A aby to mělo ty správný grády, tak jsem to pojal ála Ivan Ma-
gor Jirous, nahej. V nahotě je přirozenost, křehkost, opravdovost. Já jsem 
šel i naboso. Nechtěl jsem mu ublížit, chtěl jsem ho symbolicky s tou nása-
dou od vysavače vyhnat před obecní úřad. Tím by to skončilo. To bylo celý 
jenom symbolický. Samozřejmě jsem si dal pár panáků a pár piv. Dvořák 
bohužel v práci nebyl. Málem jsem ještě praštil pana Ženíška, tomu jsem 
se omluvil, on mi řekl, že starosta je na jednání v Prachaticích, tak jsem se 
omluvil a šel. Zavolal jsem si taxíka, ale než přijel, přijeli policajti. Chtěli, 
abych se šel oblíct. Tak jsem si vzal bílý holčičí šatičky, což se jim nezdálo 
a odvezli mě na PČR. Tam jsem musel čekat, než vystřízlivim, což docela 
trvalo. Pak řešili, co se mnou. Nakonec přišli na to, že nejlepší bude odvézt 
mě na psychiatrii do ČB.

A tam ti řekli co?
Tam jsem vysvětlil situaci i důvody svýho počínání. Pak mě vyšetřili 

a byl jsem shledán naprosto příčetným. Propustili mě a ještě jsem měl od-
voz převozní sanitkou až domů.

Vimperk žije!
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Něco pro kutily

Hádanka

Pult a zboží život je,
psaním si ho zpestřuje.
Na lidičky nakydat 
Primalex či Akrylát.

Namaluj Vysavač, co dokáže vysát všechnu špínu na radnici. Fotky 
svých výtvorů nám posílejte na Facebook či Instagram Vimperk žije! 
Nejlepší výtvory vytiskneme a předáme uklízečkám městského úřadu jako 
námět na zlepšení a nejlepší z Vás odměníme!!!

Facebook - https://www.facebook.com/vimperkzije/
Instagram - https://www.instagram.com/vimperkzije/

Neuveřejněné příspěvky v tomto samizdatu nikde nenajdete,  
byly vymazány dříve, než byly napsány!!!

Do očí se nedívat, 
v tichu se pak všeho bát.
Máš-li přístup na zdroje, 
budeš vědět, kdo to je.

Lýdie Urbanová  
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Jak se pije pivo
článek volně navazující na rubriku Vimperských novin Jak se vaří pivo

Člověk sídlištní, pivu holdující, nemá to ve Vimperku jed-
noduché. Od nejvýše položeného paneláku má to k nej-
bližší osvěžovně 963 kroků, což je cestou dolů zcela 
v souladu se záměrem žízně, leč cestou domů napros-
to proti záměru spánku.

Zmíněná nejdostupnější nálevna je malebná Pivni-
ce Autoškola. Provozována je již po 26 let a posled-
ních 17 roků s láskou a péčí stále stejným provozova-
telem. Stejně tak i složení hostů se s léty příliš nemění. 
Podíl na tom má krom čistého prostředí i lahodný Dudák, 
který větší fajnšmekři mohou proložit lahvovou Plzní nebo polotmavým 
Klostermannem. A když se náhodou někdo trochu zapomene a na večeři 
domů nedorazí, hlad ho nepřekvapí – sličná servírka či sympatický výčep-
ní dokáže vykouzlit několik druhů pizzy, která je dle mnohých gurmánů 
téměř rovna pizze doma dělané.

S plným břichem i půllitrem se pak osazenstvo věnuje rozličným kra-
tochvílím, počínaje sledováním televizních přenosů, přes zdravě přiměře-
ný hazard ve formě karet a kostek, po poklidné víkendové grilování. A co 
víc! Kdo žízniv je již od ranního procitnutí, může přijít dokonce už posní-
dat! Pivnice Autoškola má dveře dokořán už dopoledne a poté od 16:00 do 
pozdních večerních hodin. A kdo by, blížíc se k tomuto příjemnému podni-
ku, pochyboval, zda se trefil do provozní doby, nenechá ho na pochybách 
štěkot malého psíka, který podnik svého majitele svědomitě a chrabře 
brání!

Hned vedle Autoškoly, dokonce ve stejné budově, možno se napíti v dal-
ší nálevně zvané Sedmička. I zde je na výběr z několika druhů tekutého 
zlata – Gambrinus, Kozel a Plzeň. Ceny jsou zde stejně jako v sousedním 
podniku lidové a prostředí příjemné. Hladovějící zde nestrádá, i zde se 
může občerstvit pizzou. Osazenstvo podniku je v porovnání se sousedstvím 
mladší a bujařejší. A aby také ne, když Sedmička nabízí zábavu mladými 
hojně vyhledávanou – šipky, fotbálek a za některých večerů i poker.

Velkou výzvou je pro opojené hosty umístění toalet. Člověk musí sejít 
a následně vyjít několik strmých schodů, jejichž zdolání je však jistým uka-
zatelem, že v pití netřeba zatím ustávat. Sedmička je zkrátka podnik plný 
dobrodružství, což se projevuje i na složení jeho štamgastů.

Posledním z podniků, který lze při troše dobré vůle ještě nazvat podni-
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kem sídlištním, je Pivnice Rafanda. Podnik je to již vysloužilý, funguje od 
roku 1957! A ve složení stálého osazenstva je znát, že kdo si Rafandu jed-
nou oblíbí, těžko se s ní loučí. Velkou roli v tom hraje řízný Platan, který se 
tu čepuje až na několikatýdenní pauzu již od samého počátku! Ceny jsou tu 
velmi přijatelné a otevírací doba spánku prospívající – denně od 16 do 21 
hodin, vyjma pondělí, kdy je zde po vzoru hradů, zámků a muzeí zavřeno. 
Pan výčepní je velmi sdílný, takže i kdyby se člověk náhodou ocitl na Rafan-
dě bez kumpánů, nudit se jistě nebude.

A tak vám všem, nejen ze sídliště, přejeme, ať se máte ve Vimperku 
dobře - což by neměl být takový problém, protože „kde se pivo pije, tam se 
dobře žije“!

Vimperk žije!

Námluvy po výprasku

V jedné buňce jsme se sešli, názory se nám tam vešly.
Že jsem pět let občas prudil? Asi jsem se špatně vzbudil.
Nic se neboj, Jarko zlatá, opozice k tobě chvátá.
Budeme ti oporou, ty se vyzbroj pokorou.
Tvoje píle, naše síla, Vimperk body všude sbírá.

Lýdie Urbanová  
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Kde je starosta? Na setkání s panem prezidentem, které se konalo 13.6. 
v hotelu Zlatá Hvězda, nebyl!  ……. .. …… ……... ?

A co na to Pošťák? Může opravdu vysavač vyřešit problém 
Vimperka? Má Pošťák také priority jako pan starosta? Potřebuje 
Pošťák nové auto? Setkal se Pošťák nakonec s prezidentem?


