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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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Konkurzy na ředitelky
Asi většina občanů Vimperka zaznamenala, že rada města (ve složení 

Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Petr Bednarčík, Šárka Janásková, Zdeněk Kutil) 
jako zřizovatel škol odvolala z funkcí ředitelku ZŠ TGM Dagmar Rücke-
rovou a ředitelku MŠ 1. máje Irenu Helmovou. Ze zákona na to má rada 
města právo, ale není to povinnost. Výběrové řízení rada města vypsala, 
přestože v minulosti nebyly nikdy k práci obou ředitelek žádné výhrady, 
a to jak ze strany školské inspekce, tak i z řad rodičů dětí. Na jednání zastu-
pitelstva 19. 2. 2018 vyzvalo 12 zastupitelů radu města ke zrušení usne-
sení o výběrovém řízení. Následně byli členové rady města vyzváni, aby 
se jednotlivě vyjádřili, jak se na jednání rady zachovají. Paní Janásková, 
pan Bednarčík a pan Sýs veřejně občanům slíbili, že na jednání rady města 
podpoří zrušení usnesení o výběrovém řízení. Rada města se tímto zabýva-
la až po několika týdnech. Potvrdila vyhlášení konkurzu a výpovědi ředi-
telkám. Ruku pro potvrzení zvedli všichni přítomní, tedy i ti, kteří veřejně 
na zastupitelstvu prohlašovali, že podpoří výzvu ke zrušení konkurzů. Jak 
máme této změně názoru tří radních rozumět? 

Radní Kutil prohlásil, že problematice školství nerozumí, nechce tedy 
jako radní rozhodovat o ponechání ředitelek ve funkci bez konkurzu. Ve 
výběrové komisi budou dle jeho slov sedět odborníci a ti vyberou nejlepší 
uchazeče. Přesto se nechal najmenovat do výběrové komise. Najednou mu 
skutečnost, že není odborníkem na školství, nevadí?

Konkurzy byly vypsány i přesto, že se proti jejich vyhlášení vyslovili ne-
jen zastupitelé, ale i zástupci pedagogického sboru a rodičů žáků. Nezbývá 
než věřit, že v konkurzním řízení bude skutečně posuzována kvalita obou 
současných ředitelek a že nezvítězí osobní antipatie. Pokud tomu tak bude, 
jsme přesvědčeni, že obě ředitelky své funkce bez problémů obhájí.

Můžeme o výhodách a nevýhodách konkurzů diskutovat, určitě to není 
černobílé. Nicméně konkurz by se neměl vyhlašovat ve chvíli, kdy se prá-
vem může mnoho lidí domnívat, že je to jen prostředek, jak prezentovat 
svoji moc. Pan starosta se odvolává na kraj. Ano, na kraji opravdu konkur-
zy vyhlašují paušálně. Rozdíl je ale v tom, že je vše řešeno s předstihem, 
transparentně a systematicky. Každý ví, co může čekat. Řešení zvolené 
naší radnicí dává pouze jasný vzkaz. Děláš dobře svoji práci? Čekej odmě-
nu, KONKURZ TĚ NEMINE.

Vážení spoluobčané, do komunálních voleb zbývá pět měsíců. Pokud 
chceme, aby se na radnici opět vrátila slušnost, transparentnost a pořádek, 
přijďme na podzim ke komunálním volbám.
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Druhá vimperská Pecha Kucha Night 
je za dveřmi!
Do výměníku pod ulicí SNP jsem 22. března nevstupovala s lehkým 

srdcem. Zbývalo jen pár okamžiků do začátku první Pecha Kucha Night ve 
Vimperku a já ji měla uvádět. Moje tréma hraničící s hysterií rostla s kaž-
dým dalším příchozím, ale na útěk už bylo pozdě.

Moje černé myšlenky a útěkářské tendence ale skončily hned poté, co 
jsem řekla úvodní slova a vystoupil první přednášející. Tréma zmizela, pro-
tože na ni nebyl čas ani pomyšlení. Seděla jsem a nechávala se bavit těmi, 
kteří vystupovali a z nichž každý měl opravdu co nabídnout. Někteří byli 
vtipní, jiní nás nutili k zamyšlení, někteří potěšili náš zrak, jiní zejména 
sluch. Všichni měli ale něco společného – byli osobití, zajímaví, neotřelí a je-
jich život je – až na dvě výjimky - spojen s Vimperkem. Prostory výměníku 
byly pro tuto událost jako stvořené a vystoupení pana Rysa s pobídkou 
občanům, aby se vyjádřili k budoucímu využití výměníku, doufám alespoň 
někoho inspirovalo k nějakým zajímavým nápadům.

Děkuju ještě jednou všem, kteří s námi zahájili Pecha Kucha Nights ve 
Vimperku, zejména pak přednášejícím Kubovi Marešovi, Honzovi Toma-
novi, Bohumile Molnárové, Luboši Smolovi, Bohumilu Kantorovi, Jakubu 
Hromasovi, Antoniu Lopomo s překladatelkou, Tereze Huříkové, Petru 
Váchovi a Michaele Keroušové. S díky nelze zapomenout ani na Město 
Vimperk, které nás finančně podpořilo, a Městské kulturní středisko, které 
nám poskytlo techniku i lidi.

Pokud se Vám Pecha Kucha Night líbila, případně pokud jste ji ještě naza-
žili a zajímá vás, máte možnost už 17. května přijít a zažít druhou vimper-
skou Pecha Kucha Night. Opět vystoupí několik hostů, z nichž každý bude 
moct promítnout přesně 20 snímků a o každém z nich promluví přesně  
20 sekund. Přednášejícím přeju stejně skvělé publikum, jako se sešlo ve 
výměníku, nám všem hezké počasí a já se opravdu moc těším, že tentokrát 
budu moci přijít v klidu a užít si ji – jestli to vůbec jde – ještě o něco víc.

Adéla Jiříková

Pecha Kucha Night #2  • 17. května, 20:20 hod.
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Opravník
V mediích se objevila informace starosty „..získali jsme pro město  

220 milionů Kč…“
Byla by to skvělá zpráva, kdyby to byla pravda. Bylo by po starostech 

s financováním bazénu, Májovky a na sídlišti by mohla vzniknout patrová 
parkoviště (po vydání stavebního povolení) a nebyl by ani problém se spo-
luúčastí na opravě objektu s Rafandou v Klostermannově ulici. A město by 
ani nemuselo vyčerpat celý schválený úvěr. 

Skutečnost je však naprosto jiná. K 31. březnu tohoto roku jsou celkové 
příjmy města cca 48 mil. Kč. Většina těchto příjmů jsou z tzv. rozpočto-
vého určení daní. Jsou to příjmy ze státního rozpočtu a peníze by město 
získalo v každém případě, ať sedí na radnici, jak se říká, Petr nebo Pavel. 
A 120 mil. Kč nebylo získáno, pouze půjčeno z budoucího rozpočtu, proto-
že se jedná o úvěr. Ti, kdo přijdou na město po podzimních volbách, budou 
splácet dluhy. Každá věc má svůj rub a líc a nelze se jenom chlubit. Je však 
pravdou, že díky našetřeným penězům z minulých let na tom nebylo město 
nikdy finančně lépe. Bohužel, našetřené peníze se tak říkajíc rozkutálely 
na projekty, které rozhodně nebyly prioritou pro tento rok a ještě je na ně 
možno získat dotace. Výsledek letošního hospodaření je zatím takový, že 
nemá město na Májovku a bazén současně, i když to vedení slibovalo. 

Vedení města chce pro občany vybudovat plochu pro náhradní parko-
vání pod bývalým výměníkem po dobu rekonstrukce ulice Mírová. Určitě 
záslužná snaha, kdyby bylo vše včas vyřízeno a bylo vše povoleno. Je tady 
však ještě jeden zásadní problém. O poskytnutí pozemku za účelem zaříze-
ní staveniště po dobu realizace stavby rekonstrukce Mírová požádala  
29. 3. 2018 společnost Strabag a.s. a město její žádosti 6. 4. 2018 vyhovělo. 
Co z toho plyne? Pozemek může užívat výhradně Strabag a.s. k umístění 
zázemí pro dělníky, případně k skladování materiálu. Vzhledem k proble-
matickému dopravnímu přístupu lze uvažovat spíše o zázemí pro dělníky 
(stavební buňky a mobilní WC). Tedy žádné náhradní parkování pro lidi 
z Mírovky. Od vedení města opět dezinformace o možnosti parkování pro 
veřejnost. Opět se potvrzuje stará známá pravda, že „práce kvapná, málo 
platná“.

Z úvěru na bazén a Májovku bylo přesunuto 23,5 mil. Kč na rekonstrukci 
ulice Mírová. Vedení města tvrdilo na zastupitelstvu, že tím nebude ohrože-
na výstavba bazénu ani zahájení rekonstrukce Májovky. A ejhle! Po vypra-
cování kompletní dokumentace na bazén je projektovaná cena cca  
110 mil. Kč. Tolik už v úvěru město nemá. Byla by to manažerská i ekono-
mická chyba vypisovat výběrové řízení na stavbu bazénu v době, kdy firmy 
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mají naplněnou kapacitu a ceny prací jsou vysoké. Optimální by bylo vy-
psat výběrové řízení na podzim a práce zahájit na jaře 2019. Ono se nemá 
chválit dne před večerem a slibovat něco, co není promyšleno. I na radnici 
se musí přemýšlet s principem předběžné opatrnosti. Bude problém i s fi-
nancováním stavby v příštím roce, neboť s největší pravděpodobností bude 
krajem zahájena výstavba kruhové křižovatky Fišerka, kde bude podíl 
města v milionech. A Májovka? S takovým to přístupem k ekonomické-
mu hospodaření města je v nedohlednu. S tímto problémem se však bude 
muset vypořádat zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách. Ško-
da, že předvolební populismus je na úkor zásadních staveb v historii města. 

Bohumil Petrášek

Něco pro kutily

Hledá se kutil, který dokáže zastřešit vimperský bazén. 
Heslo: levně a rychle!
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Úderník

Vimperští supermani 
Při četbě radničních listů a jiných propagačních 

materiálů naší radnice by poslední dobou jeden získal 
pocit, že naše město vede tým supermanů, že se tu do-
posud nic neudělalo, ale naše radnice to teď konečně 
vzala do „teplých“ a věci se začaly hýbat. Z toho, co 
o sobě naši úžasní vůdci píšou nebo nechají psát, by 
jeden nabyl dojmu, že se již o budoucnost našeho měs-
ta bát nemusíme. Celá ta skvělá parta se o všechno 
postará. Zalepí silnice, spraví sídliště i školy, vymění 
výtahy, sežene 220 milionů, zařídí Rákosníčkovo hřiště.... Určitě zařídí 
i pěkné počasí v červnu, to se nabízí.

No, a teď konec dojmů. 
Jaká je realita? Současné radnici se někdy vcelku úspěšně, někdy méně 

úspěšně a někdy vůbec daří dotahovat rozjeté projekty minulého vedení 
radnice. Občas je osekají, aby se to urychlilo, někdy je odkopnou, ale jinak 
nic. Žádná nová invence, tedy pokud odhlédnu od malování dětských her 
na silnice. 

Tak si alespoň přivlastní Rákosníčkovo hřiště. Poněkud komicky, hlaso-
vali pro něj přeci všichni Vimperáci a na rozjetí celé akce se rozhodně nepo-
díleli jen naši radní. Nebo se pan starosta pochlubí, že zařídil městu přísun 
220 milionů ze státní pokladny. Nějak zapomene poznamenat, že na tom 
má asi tak stejnou zásluhu jako na dubnovém počasí. Peníze z rozpočtové-
ho určení daní chodí do pokladny radnice pouze a jen na základě výsledků 
hospodaření státu. Vedení radnice na to má nulový vliv.

Nebo městu pan radní poskytne svůj nově zakoupený pozemek pod tě-
locvičnou. Prý proto, aby měli obyvatelé Mírové ulice kde parkovat, když 
se to holt v tom spěchu nestihlo vyřešit předtím, než se kopne. Se tam pak 
vybuduje parkoviště. Načerno. A na jedné z hlavních tras pro pěší u školy. 
Každopádně město zřejmě zajistí panu radnímu skrývku a uložení zeminy, 
za které by jinak platil. A město by ji zase, možná, muselo kupovat, takže 
zřejmě synergie. Beze všeho, je to fér, ale vydávat to za úlitbu městské 
pokladně je opravdu demagogie. Navíc pomíjíme to, že pan radní koupil ten 
pozemek sám. I když věděl, že ho město bude potřebovat a že je na prodej. 
Chápu, tak moc zase městu vstříc vyjít nechtěl. Ale je to jeho plné právo, 
chraň Bůh. Jen mi trochu vadí, když za to pomalu ještě chce postavit so-
chu.
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Tomu všemu by se člověk měl zasmát. Volby se blíží, tak je prostě třeba 
mít zásluhy.

Ale teď již nastává váženější problém, kterému se již usmívat nelze. 
Je totiž kde brát, tak proč si za obecní peníze neudělat skvělou předvo-

lební kampaň. V nejhorším město vyplázne nějakou tu pokutu za černou 
stavbu, co se dá dělat. Nebo se bude stavět o nějaký ten milión, dva, pět 
dráž, ale stihne se to ještě letos. To víte, stavební firmy jsou přetížené, opro-
ti dřívějším časům tedy i předražené, ale volby se neptají. 

Když v předchozím období minulé vedení radnice odbylo tu otravnou 
a zdlouhavou nudu, jako je příprava projektů, dohady s vlastníky pozemků, 
vyřízení povolení a jiné ohavnosti, co člověka jen zdržují, proč to teď před 
volbami nerozjet? A slíznout smetanu ve velkém stylu, vždyť jsme si vzali 
úvěr na bazén, takže je tu 120 milionů korun navíc a je co utrácet.

Minulé vedení byli prý břídilové. Sice všechny ty akce naplánovali, ale 
pořád se s tím patlali, pořád jen skrblili a přemýšleli, kde na co vezmou, 
dělali ta zdlouhavá veřejná výběrová řízení, se všemi se vybavovali. Že 
nejdřív musíme znát cenu bazénu a revitalizace Májovky a pak se teprve 
bude řešit, jak financovat zbytek. Protože na běžné opravy a údržbu se 
nebudeme zadlužovat. Ale to znamenalo, že se třeba zahájení rekonstrukce 
Mírové ulice může posunout až na příští rok!!! Tedy přímo do nekonečně 
vzdálené povolební budoucnosti. 

Kdepak, současné vedení má jednodušší řešení. Spraví nejprve celou 
Mírovou ulici najednou a k tomu všechny výtahy, ať nežerou. To bude 
před volbami pěkně vidět. A raději odsunou, možná i definitivně, výstav-
bu bazénu i revitalizaci Májovky. Stejně by se do voleb nestihly. Ono se to 
pak nějak vyřeší. Možná. A že ještě vloni horovali, že jde o jejich prioritní 
investiční akce? Změna je život. Ostatně, z toho, že pan starosta revitaliza-
ci Májovky nazval ekonomickým nesmyslem, lze soudit, že se mu do ní moc 
nechce. Kdo to také kdy viděl, aby ve Vimperku byla hezká ulice, kde by se 
dalo bezpečně chodit pěšky. To je moc drahé. A nemuselo by zbýt třeba na 
kanalizaci na Sloupech, kterou pan Kutil tolik potřebuje kvůli bytům, které 
tam buduje. 

Otázkou ale je, kdy a zda vůbec pak bazén a revitalizaci Májovky udě-
láme. Všechny rezervy na jejich financování už se vesele utrácí a nebude 
z čeho brát. Zastupitelé přitom dobře vědí, že ceny rostou a s úsporou se 
nedá moc počítat, spíše s nárůstem ceny oproti předpokladu. To je ostatně 
vidět na výsledcích soutěže na první část Májovky. Málo zájemců, velká 
cena. A u bazénu to bude ještě horší.

Úvěr přitom neměl pokrýt celou cenu stavby bazénu a revitalizace Má-
jovky, část peněz předchozí radnice ušetřila a měla tvořit spolu s možnými 
budoucími příjmy rezervu, zejména právě na Májovku. Oprava sídliště byla 
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minulou radnicí také projektově připravována, ale měla být rozfázována 
na více let, i s ohledem na očekávanou možnost podání žádostí o dotace (na 
jednotlivé fáze je úspěšnost žádosti určitě pravděpodobnější, protože ne-
budou tolik stát). Nemuselo by se tak sahat na peníze ušetřené jako rezer-
vu na revitalizaci Májovky a bazén a ještě by na sídlišti nenastaly takové 
dopravní komplikace. 

Ale kdeže loňské sněhy jsou. Třeba ty dotace nebudou, není čas čekat 
a volby jsou za dveřmi. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, říká si 
jistě současná radnice. A tak dotáhla projektovou přípravu Mírové ulice 
a rozjela rekonstrukci. A k tomu se udělají všechny výtahy. Že na to pad-
nou v podstatě veškeré finance ušetřené z nájemného a pak už na žádné 
investice do bytových domů nebude se teď neřeší. 

Jenže takový přístup v sobě skrývá velký problém. Ono prostě nejde 
spravit Vimperk celý najednou. Vždy musí být nastaveny priority a podle 
nich je třeba postupovat. Volby, nevolby. Jinak se začne dít to, že se budou 
spravovat a rozvíjet jen lokality, kde je hodně voličů. A zbylí obyvatelé, 
zejména z osad a oblastí s rodinnou zástavbou, utřou nos. Je jich zkrátka 
málo a u voleb by nebyli takovým přínosem. Navíc provádět běžné opra-
vy a údržbu z půjček je špatný směr. Kde se to pak zastaví? Potom nelze 
jedněm říci, že na opravu silnice nebo chodníku před jejich domem nejsou 
peníze a jinde vesele opravovat. To si pak budeme muset půjčit půl miliardy 
a spravit všechno, aby se všem měřilo stejným metrem. 

Pokud se má v tomto městě docílit nějakého koncepčního rozvoje, určitě 
to nepůjde dělat jednoduchými a rádoby lacinými (ve skutečnosti sakra 
drahými) gesty. Zastupitelé jednou schválili rozvojový plán, kde se stanoví 
investiční priority, tedy jaká akce má finančně přednost. Ale zdá se, že pro 
současné vedení je to stejně jenom kus papíru. Jenže rozvoj se nedá pláno-
vat jen na rok nebo na čtyři roky. Občas je třeba udělat i rozhodnutí, které 
se nebude líbit všem. Nedej Bože odvést práci, která je nevděčná a nevidi-
telná, jako je projektová a ekonomická příprava, zajištění povolení a po-
dobně. A to zpravidla trvá mnohem déle, než stavba samotná, a málokdo to 
ocení. 

No, uvidíme při volbách. Tomáš Samek

Nekorektní ohlédnutí
Město nejen staví, ale jede dál… (P. Dvořák, starosta)
Jen aby nedojelo… (zaslechnuto v restauraci)
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Majáles
Nejen studentům bude patřit vimperský majáles. Sobota 19. května a dny 

jí předcházející budou patřit všem, kteří budou mít zájem - spolek Mission 
Vimperk připravil již několikátým rokem bohatý program. 
Hlavním majálesovým dnem bude sobota 19. května. Podrobným progra-
mem, který je uveden dále, ale nabídka vimperského Majálesu 2018 nekon-
čí. V sobotu budou v prostorách letního kina připraveny kromě hudebních 
a divadelních vystoupení také doprovodné programy, jako je šermování 
a žonglování, tetování na banány, malování na obličej, stánek Rohde & 
Schwarz, kde budou různé kvízy o ceny atd. Ukončením programu v letním 
kině noc neskončí, následovat bude afterparty v Calypsu.

Nabitá sobota bude ale jen pomyslnou třešničkou na dortu předmajále-
sového týdne, ve kterém bude probíhat spousta zajímavých akcí, zejména 
přednášek. Všechny proběhnou v Majálesové zóně, která bude v prostran-
ství před gymnáziem. Těšit se můžeme na následující:

14. 5. Roman Hajník - Když století místem proletí - 20:00
Výlet do minulosti té části Vimperka, ve které bude už druhým rokem 

Majálesová zóna - tam, kde se setkává PIvovarská ulice s ulicí Svornosti.

15. 5. Cestovatelská přednáška - 20:00 
Jaroslav Šoul: Tři týdny na vlnách Tichého oceánu 
Beer with Travel: Transsibiřská magistrála

16. 5. Pavel Fischer - 
Demokracie v ČR aneb Co pro ni mohu udělat? - 19:00
Kandidát na prezidenta pohovoří o stavu současné demokracie a o tom, 

jak se v ní mohou občané angažovat.

17. 5. PechaKucha Night Vimperk #2 - 20:20
V pořadí druhá vimperská PechaKucha Night. Více se dočtete na str. 3. 

18. 5. Calypso - Warm Up s MC Gey - 21:00
Nejen sobotní večer patří hudbě. Rozehřívací večírek proběhne o den 

dříve v Calypsu.

Všechny akce se konají za všech počasí, jsme přece Šumaváci, tak nás 
počasí neodradí! 
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Jak to bylo aneb Slibem nezarmoutíš
Zima je pryč a město čeká spousta stavění. Podle současných představi-

telů města je to jen jejich zásluha. Loni toho moc nepředvedli, na začátku 
své vlády akorát nastavěli řidičům pár překážek v ulici 1. máje a na podzim 
dali položit asfalt na část Hřbitovní ulice okolo kempu. Víc jsem nezazname-
nal. Zajímalo mě, jak se na to, co anoncuje koalice vládnoucí jedním hlasem 
navíc, dívá bývalá čelní představitelka města Ing. Martanová, a proto jsem 
ji poprosil o rozhovor.

Hlavní plány, jež si vaše zastupitelstvo předsevzalo, to současné 
plní?

My jsme za uplynulé volební období plánovali zejména výstavbu bazénu, 
přesněji jeho dostavbu, a potom rekonstrukci ulice 1. máje. Rekonstrukci 
předcházelo zpracování studie veřejného prostranství, protože ulici be-
reme jako významnou dopravní komunikaci pro město, ale zároveň jako 
reprezentativní komunikaci města. Chtěli jsme, aby byla velice kvalitně 
udělaná a hlavně aby se v ní lidé cítili dobře. To znamená, aby tam bylo dost 
zeleně a dostatek parkovacích míst, zejména pak, aby byla bezpečná, proto-
že je v ní mateřská škola, blízko městské kulturní středisko, zimní stadión, 
Základní škola TGM. To bylo důvodem zadání zpracování studie na řešení 
veřejného prostranství. Na její zpracování jsme zažádali o dotaci a peníze 
letos přišly. 

Současné vedení se také ohání tím, že budou dělat 1. máje a mají na to 
obrovské finance.

To je pravda. Město schválilo v loňském listopadu úvěr na 120 mil. a při 
diskusích na jednání zastupitelstva bylo jednoznačně řečeno současným 
vedením, že úvěr je na dvě akce – bazén a rekonstrukce ulice 1. máje. My 
jsme chtěli, aby toto bylo garantováno, oni řekli, že je to garantováno na 
tyto akce a na ostatní se budeme společně domlouvat. Bohužel na březno-
vém jednání zastupitelstva jsme se přesvědčili, že to tak není, protože už 
dnes odebrali 20 % ze 120 milionů, což je 23,5 milionů, na vybudování par-
koviště v ulici Mírová. Já tomu naprosto rozumím, že se buduje parkoviště 
a že je nutné ho udělat, ale nebyli jsme pro to, aby se peníze vzaly z úvěru, 
který byl prioritně určen na bazén. Tím je zásadně ohrožena jeho dostavba.

Ale vy jste také chtěli dělat v Mírové nějaké úpravy.
Ano, my jsme chtěli započít s rekonstrukcí sídliště a také jsme pro to za 

poslední rok a půl udělali všechno, co se před tím nikdy neudělalo. Udě-
lali jsme projekt revitalizace sídliště, vyřešili majetkové poměry tak, aby 
mohla vůbec být provedena rekonstrukce ulice, a zadali jsme projektovou 
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dokumentaci na vybudování parkoviště na ulici v Mírové I. a II. část. Chá-
pali jsme to jako prioritu. To je skutečnost a takhle jsme to měli napláno-
vané. Nicméně jsme předpokládali, že peníze na rekonstrukci budou brány 
z běžného rozpočtu a je úkolem vedení města, aby tyto peníze našlo ještě 
v tomto roce a stanovilo jasné priority, a nikoliv aby bralo peníze z úvěru. 
My jsme navrhovali vzít peníze z jiných akcí města na jeho vybudování, ale 
to neprošlo. Starosta napsal do Vimperských novin, že jsme byli proti a za 
celá léta jsme s tím nic neudělali, což je pouze účelová lež. 

Ten úvěr byl určený výhradně na 1. máje?
Úvěr byl určený výhradně na bazén, ale protože se bralo 120 mil, tak 

se řeklo, že 40 mil. se vezme na rekonstrukci ulice 1. máje. Uvidíme tedy, 
jak se vedení rozhodne. Je to jeho politická zodpovědnost, jestli půjdou do 
rekonstrukce ulice 1. máje a do dostavby bazénu s tím, že to nebude finanč-
ně kryto. My bychom si to nikdy nedovolili. Při sestavování rozpočtu jsme 
mysleli vždy na zadní vrátka a u velkých akcí, které přecházely z roku na 
rok, jsme měli jasno, z čeho je budeme investovat, např. vodárna Brloh. 
Nikdy bychom si nedovolili vzít peníze z jiné velké akce, natož když nebyla 
známa vysoutěžená cena na zhotovení. 

Mě zajímá ještě jedna věc. Loni udělali pár akcí na 1. máje, vlastně 
nastrkali na ulici akorát nějaké překážky dopravě, potom ale položili 
asfaltový koberec v Hřbitovní ulici okolo kempu. Položili ho jenom na 
asfalt a ty díry.

Je to pravda, že byl položený koberec. Byla to neplánovaná akce vedení, 
které se samo o sobě rozhodlo, že to tak udělá, a peníze si vzalo z jiných 
akcí. Ulice Hřbitovní měla být podle připravovaného projektu a chtěli jsme, 
aby součástí rekonstrukce bylo i vybudování chodníku. To se bohužel ne-
stalo a nevím, jak tenhle způsob opravy vydrží. Co je k tomu vedlo, těžko 
říct.

No dobře, ale já si myslím, že ten nový povrch moc dlouho nevydrží, 
protože byl položený na ty díry, které v silnici byly…

Já nejsem odborník, abych to dokázala posoudit, nicméně my, když jsme 
chtěli před časem, ještě za starosty pana Petráška, rekonstruovat ulici 
Hřbitovní, tak nám bylo zaměstnanci odboru údržby a investic řečeno, že 
tam je nekvalitní podklad, a proto jsme se rozhodli tehdy pro projektovou 
dokumentaci. Nedokážu to posoudit, ale čas ukáže, jestli tahle rekonstruk-
ce a peníze, které do toho byly investovány, byly vloženy účelně. 

Ale přece všechny peníze na tyhlety věci procházejí zastupitelstvem 
a musí je zastupitelstvo schválit.

Musí je schválit. Ale v současné době má koalice 9 hlasů a za poslední 
dobu mám dojem, že je jim jedno, jestli tam jsme, nebo nejsme. My jsme tam 
takový přívažek, který někdy poslouchají.
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Respektují, že tam máte právo sedět.
Možná by se to tak dalo říct. Pokud něco navrhneme a je to dobrý ná-

pad, tak si to přisvojí. Jako jsem si přečetla vyjádření starosty, že zároveň 
s rekonstrukcí ulice Mírová se bude dělat autobusová zastávka pod Luční. 
O tuto autobusovou zastávku jsme usilovali přes dva roky. Když se udělal 
projekt, my jsme na radnici nebyli a pravidelně jsem slýchala od současné-
ho vedení, že je to drahé, že je to zbytečné, že to důchodci nepotřebují, že 
stačí dvě zastávky. Teď to navrhl pan Bohumil Petrášek, prohlasovalo se to 
a starosta už si to přisvojil. 

Rovněž jsem procházel ulicí Nad Stadionem. Tam jste také měli v mi-
nulém roce něco dělat. A teď už se tam staví.

Dělá se v ulici Nad Stadionem kolem čtyř bytovek. My jsme řešili tuto 
ulici v roce 2014, kdy jsme se tam sešli s místními. Předpokládali jsme, že 
se tam opraví povrch, nicméně vyplynulo, že je tam třeba udělat kanaliza-
ci, vodu a izolaci všech objektů, které tam jsou, protože nic není v dobrém 
stavu. Jsou ještě napojeni na ulici Nad Stadionem a ulici Boženy Němcové, 
odkud přichází přívalový déšť. Jinak jsme se snažili vyhovět požadavku na 
více parkovacích míst. Udělal se projekt, který se prodražil, vycházel ko-
lem 10 mil. V loňském roce, když jsme se snažili, aby se realizovala oprava, 
vedením a současnou koalicí bylo rozhodnuto, že se to nemůže dělat, proto-
že tam není platné stavební povolení. Když jsme se tam setkali s lidmi, bylo 
řečeno, že je to zbytečné, že parkovací místa, která se tam měla na opěrné 
zdi rozšířit, nikdo nechtěl. Udělá se pouze rekonstrukce ve stávajícím roz-
sahu. Je dobře, že se rekonstrukce dělá, ale rozhodně to nebyl požadavek, 
nějaká naše marnost, aby se tam dělala opěrná zeď a rozšiřovala parkovací 
místa. 

Začala rekonstrukce ulice Mírové. Ještě před tím, než byly práce za-
hájeny, začal být srovnáván firmou, která Mírovku vysoutěžila, terén 
na soukromých pozemcích pod gymnaziální tělocvičnou. To bylo též 
součástí projektu?

Rozhodně tyto pozemky nebyly součástí projektu. Na březnovém zase-
dání zastupitelstva jsme se na závěr dozvěděli, že manželé Kutilovi, kteří 
koupili tento pozemek začátkem tohoto roku, nabízejí městu pozemek 
k pronájmu za účelem možnosti parkování. Proč ne, pokud by to bylo mož-
né. Předpokládala jsem, že někdo předběžně prověří, zda se tento pozemek 
k tomu účelu hodí. Ale neudělalo se to pozemek si město pronajalo od 15. 
dubna a na pozemku byly už před tímto datem započaty firmou Strabag 
terénní práce. Druhý den jsem měla několik telefonů od lidí žijících na 
sídlišti, co se to tam děje. Ukázalo se, že stavební povolení na terénní úpra-
vy není. Reakce starosty na diskuzi o této stavbě na zastupitelstvu byla 
neadekvátní a jeho vyjádření v pravidelném týdenním sloupku nemá vůbec 
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smysl komentovat. Na prvním místě jde především o bezpečnost chodců, 
zejména dětí, které jdou ze školy a vycházejí z podchodu. A bezpečnost je 
priorita číslo jedna. 

Povídá se, že letos již na rekonstrukci ulice 1. máje nedojde, ale že 
se začne stavět kruhový objezd na Fišerce. Myslíte, že by se to mohlo 
stát? Vždyť Májovku nové vedení skloňuje v každých Vimperských 
novinách. Z jakých důvodů by k rekontrukci nemuselo dojít? Kvůli 
nedostatku peněz?

Podle informací, které mám k dispozici z kraje, se předpokládá výstavba 
okružní křižovatky na Fišerce příští rok. Nevím, jak se současné vedení vy-
pořádá s generální rekonstrukcí ulice 1. máje v tomto roce. Před dubnovým 
jednáním zastupitelstva nám bylo panem místostarostou řečeno, že se na 
to musíme hned sejít a společně to řešit, ale čas plyne a nic se neděje. 

A je po kruháku na Fišerce. V rozhovoru dosud nepřišla řeč na stře-
chu bazénu. Vypůjčené peníze se tenčí!

Takhle bych to rozhodně neviděla. Věřím, že kruhák na Fišerce se bude 
příští rok dělat a město do toho půjde. Zastřešení bazénu je pro nás z hle-
diska použití financí z úvěru priorita číslo jedna. Bazén nelze rozestavět 
a nechat to v takovém stavu několik let. Všechny naše snahy a upozornění 
na jednání zastupitelstva, zda peníze z úvěru na bazén budou stačit, byly 
naprosto marné. 

Děkuji za rozhovor. Nejsem znalec, mé otázky byly diletantní. Odpově-
děla jste na ně obšírně, fundovaně. Rozhodně mi mnohé objasnily. Kéž se 
rekonstrukce Mírovky a 1. máje podaří, nechť se zastřeší bazén!

Jiří Horák, Mírová ul. 

Víla z východu
Milióny běžných dní
vane vítr západní.
Vynech u nás větře sílu,
východní teď chceme vílu.
 
Víla dechem ovane,
na kolena dostane
vnuky, vnučky našich předků,
mlčky hledí plno svědků.

(Lýdie A. Urbanová)
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Krátká historie a současnost 
TJ Šumavan Vimperk z.s.

„Na jaře 1907 se část české mládeže (zaměstnanci pivovaru, živnostenští 
učni a pomocníci, praktikant z lékárny, podúředníci ze soudu a jiní) dohod-
la, že utvoří cvičící četu, která bude po sokolském vzoru pěstovat tělocvik.“

Dne 22. října 1908 byla četa cvičenců na vlastní žádost začleněna do 
České besedy a stává se tak jejím tělocvičným kroužkem. V roce 1909 byl 
tělocvičný kroužek převeden pod Národní jednotu pošumavskou, neboť 
zkostnatělá struktura České besedy bránila v jeho rozvoji. Cvičenců neu-
stále přibývalo, a tak byla dne 2. března 1911 založena první samostatná 
jednota Sokola ve Vimperku.

Kromě tělocvičné jednoty Sokol existovaly ve Vimperku další dva tělo-
výchovné spolky – Sportovní klub založený v roce 1924 a fotbalový klub 
SK Vimperk založený v roce 1925. Hráče klubu tvořili zejména příslušníci 
místní posádky. Hlavní fotbalové hřiště bylo v místech bývalých kasáren za 
nádražím. Hrálo se také v městském parku a na koupališti Vodník.

V roce 1934 byla založena vimperská SK Slavie. Kromě sportovních 
zájmů měl fotbalový klub pro českou menšinu také významnou výchovnou 
a kulturní funkci. Činnost kubu je přerušena v roce 1938 okupací a zno-
vuobnovena až v roce 1946. 29. června 1947 je slavnostně otevřeno nové 
fotbalové hřiště. Svému účelu sloužilo až do roku 1950. V té době dochází 
k jeho prvním povrchovým úpravám, neboť hřiště svým značným sklonem 
bylo téměř na hranici regulérnosti. Další úpravy následovaly od roku 1955. 
Finální podobu získalo fotbalové hřiště v roce 1965. 

Období mezi roky 1948–1956 je obdobím reorganizací, slučování a pře-
jmenovávání vimperských tělovýchovných spolků. 13. února 1956 došlo 
ke slavnostnímu sloučení 4 tělovýchovných jednot (Jiskra, Slovan, Tatran 
a Slavoj) a vzniká TJ Jiskra Vimperk. Pod tímto názvem vystupuje tělový-
chovná jednota až do roku 1962, kdy je znovu sloučena, tentokrát s VTJ 
Dukla Vimperk, a od této doby nese jméno svého bývalého patronátního 
závodu Šumavan Vimperk, které si ponechala i po zrušení tohoto závodu.

V současné době má TJ Šumavan Vimperk z.s. celkem 326 členů a organi-
začně zahrnuje oddíly basketbalu, boxu, fotbalu, volejbalu, stolního tenisu, 
florbalu, SPV a sportovní gymnastiky.
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INFoRMACe o ČINNoSTI 
JeDNoTLIVýCH oDDíLů V SoUČASNoSTI

Fotbal
Hraje soutěže organizované krajským a okresním svazem Fotbalové 

asociace České republiky. Momentálně má přihlášené tyto týmy v mis-
trovských soutěžích: muži - krajská I. A třída, dorost - I. A třída, starší žáci 
- krajský přebor, mladší žáci „A“ - krajský přebor, mladší žáci „B“- okresní 
přebor, starší přípravka „A“- krajský přebor, starší přípravka „B“ - okresní 
přebor, mladší přípravka „A“ - krajský přebor, mladší přípravka „B“- okres-
ní přebor. Všechna naše družstva hrají mistrovské soutěže řízené Jihočes-
kým KFS a OFS Prachatice. Dále se účastní různých turnajů na zahraniční, 
republikové či krajské úrovni. 

Umístění jednotlivých družstev po podzimu: Dorost (soutěž I. A třída) – 
2. místo, Starší žáci (KP) – 3. místo, Mladší žáci „A“ (KP) – 1. místo, Mladší 
žáci „B“ (OP) – 1. místo, Starší přípravka „A“ (KP) – 2. místo, Starší pří-
pravka „B“ (OP) – 1. místo, Minifotbal (OP) – 1. a 5. místo.

 Musím připomenout ještě výrazný úspěch, a to vítězství mladších žáků 
v  „Zimní lize 2018“, které se zúčastnila nejlepší družstva našeho kraje. 
Dobré fungování oddílu je založeno na obětavé práci vedení oddílu, což při  
normálním pracovním a rodinném zatížení vyžaduje velký kus obětavé 
práce. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na všechny poctivé trenéry 
a vedoucí jednotlivých družstev a mnohé rodiče dětí, kteří také umějí při-
dat pomocnou ruku.

 Florbal 
 V Jihočeské lize si vede velmi dobře, neboť před posledním turnajem 
 sezóny si družstvo mužů zajistilo celkové 2. místo v kraji. Což je u účast-

níka,  který Jihočeskou ligu hraje třetím rokem, velký úspěch. Od září roku  
2016 hráči převzali oficiálně tréninky dětí, které dochází do kroužku při 
naší  TJ. V roce 2017 přihlásil florbalový oddíl do soutěží také družstvo 
mladších žáků, kterému se tento rok, jako nováčkovi, výsledkově příliš 
nedaří a žáci zatím spíše sbírají zkušenosti. Nutno však konstatovat, že 
členové družstva jsou většinou o 2 roky mladší než jejich soupeři.

 Sportovní gymnastika 
 V roce 2017 absolvovali členové tohoto oddílu celkem 11 závodů na úrov-

ni kraje. Zastoupení měl v kategorii přípravek mladších i starších žákyň, 
v kategorii základního stupně žákyň a v kategorii žákyň C i v kategorii 
juniorek a žen C. V kategorii jednotlivců juniorky C jsme získali krajský 
přebor a na krajských přeborech družstev jsme získali 1. místo.  
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2x jsme získali v krajských pohárových závodech 2. místo a 6x jsme získa-
li 3. místo. Do 10. místa jsme se umístili 19x. V oddíle pracuje 7 kvalifiko-
vaných trenérů a 5 kvalifikovaných rozhodčích. V roce 2017 oddíl rozšířil 
členskou základnu na 49 členů. Zároveň členové oddílu vystoupili i na  
3 veřejných vystoupeních. V roce 2017 byl z dotace Jihočeského kraje poří-
zen nový přeskokový můstek za cca 26 tis. Kč.

 Volejbal 
 Oddíl volejbalu má družstvo žen, které reprezentuje naši TJ v soutěži 

JCZ - 2B. Jedná se o krajskou soutěž ve volejbale, pořádanou Českým vo-
lejbalovým svazem. V průběhu jara a podzimu odehrály celkem 12 zápasů, 
z toho 6 doma na antukovém hřišti ve sportovním areálu. Přes léto se volej-
balisté zúčastnili turnajů v Husinci, Hartmanicích, Sušici, Volarech a Zdíko-
vě. Dále uspořádali tradiční domácí vánoční turnaj.

 Stolní tenis 
 Oddíl stolního tenisu má v roce 2017 3 družstva a hraje v soutěžích KSB, 

OP I. a OP II. Během roku se hráči zúčastňují turnajů v Prachaticích, Zlivi, 
Malenicích a v Českých Budějovicích. Již tradičně organizuje oddíl vánoční 
turnaj „O zlatou vánočku“, který má za sebou již 16. ročníků. V soutěžích 
skončilo A-mužstvo na 4. místě v kraji, B-mužstvo na 5. místě v okrese a  
C-mužstvo na 6. místě v okrese.

 SPV 
 Tento oddíl prezentuje skutečnost, že sportovat se dá v každém věku. 

Zde by do budoucna měla být rozšířena členská základna o děti z Lipky.

 Box 
 Oddíl boxu do naší TJ přistoupil na podzim roku 2017 a celkem úspěšně 

se rozvíjí. Členská základna se rozrostla již na 20 členů. V současné době 
budujeme tréninkové zázemí tak, aby členové měli kvalitní podmínky pro 
tréninkovou činnost. 

Basketbal
Oddíl basketbalu přistoupil do naší TJ na jaře roku 2017 a v současné 

době členové pouze trénují. Junioři trénují s muži. Uvažujeme o přihlášení 
do soutěží na podzim roku 2018. Zároveň je ve výhledu obnovení činnosti 
oddílu dětí, který byl v minulých letech velmi úspěšný. 

V roce 2017 TJ Šumavan obdržel dotaci od Jihočeského kraje ve výši  
72 tis. Kč.
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V roce 2017 jsme započali s odměňováním trenérů mládeže, které jsme 
částečně pokryli z dotace Jihočeského kraje. Z důvodu neposkytnutí dotace 
z MŠMT jsme museli odměňování dočasně pozastavit. V letošním roce jsme 
dostali na činnost dotaci z MŠMT, takže odměňování trenérů mládeže jsme 
mohli obnovit.

Za to, že TJ měla po celé období dostatek finančních prostředků na své 
aktivity, vděčí zejména podpoře ze strany Města Vimperk, reklamním part-
nerům a sponzorům.

110 let existence vimperské TJ je jistě dobrá příležitost k oslavě. Jelikož 
se ale v areálu letních sportů plánuje v tomto roce rekonstrukce atletic-
ké dráhy, oslavíme to až příští rok. O termínu budeme včas informovat 
a všichni členové i přátelé TJ budou srdečně zváni.

Libor Kudláč
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Víte, jak bude vypadat 
areál letních sportů?

Víte, jak bude vypadat areál letních sportů? My ne. Proto jsme se zeptali 
na názor i dalších Vimperáků. Setkání se uskutečnilo 12. dubna v MěKS 
a zastoupena byla veřejnost, školy i školky, sportovní organizace, které 
areál využívají. Akce se zúčastnila také významná část zastupitelů včetně 
pana starosty i místostarosty. Všem patří dík. 

Nejprve Martin Veselý z Dialog Architekti prezentoval výsledky průzku-
mu vnímání areálu dětmi na základních a středních školách, který se konal 
v lednu a únoru. Děti dokázaly pojmenovat mnoho současných problémů 
- prostupnost, uzavřená sportoviště, absence toalet, osvětlení do půlky 
areálu a mnohé další. Žáci současně navrhovali vlastní řešení, učili se, co je 
to veřejný prostor.

Poté již začala samotná analytická diskuze. Tým Petra Návrata z Onplan 
lab s.r.o., který v minulosti pracoval například i na strategických plánech 
Prahy, rozdělil účastníky do čtyř skupin. Každá skupina byla řízena jedním 
facilitátorem, který se ptal na problémy, pozitiva a příležitosti areálu kaž-
dého ve skupině. Facilitátoři byli předem seznámeni s problematikou kry-
tého bazénu, plánované rekonstrukce atletické dráhy a ulice 1. máje. Také 
znali existující studie areálu pana architekta Lejska a Skaly, jejich přednos-
ti, zápory i jejich neaktuálnost. Nicméně cílem bylo identifikovat skutečné 
potřeby občanů a organizací v areálu fungujících, které budou kvalitním 
základem pro stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje lokality.

Součástí identifikace potřeb areálu je i hledání jeho názvu. „Areál letních 
sportů“ je zavádějící. Tato lokalita by neměla být jen o sportu, ale také o se-
tkávání, odpočinku. Jak toho docílit? Do vymýšlení nového názvu bychom 
rádi zapojili děti, protože ty jsou hodně kreativní. Dále prosíme o vyplňová-
ní on-line ankety na webových stránkách vimperkzije.cz.

Výsledky z diskuze budou nyní zpracovány do výsledné zprávy, doplněny 
o výsledky z on-line ankety a participace dětí. Zprávu pak budeme pre-
zentovat na druhém setkání v červnu přímo v areálu, podrobíme ji kritice 
a nakonec předáme zástupcům městu. 

Naší snahou je zajistit, že s areálem se bude pracovat v souvislostech 
a bude budován smysluplně. Většina zastupitelů písemně podpořila naši 
aktivitu a souhlasí s tím, aby další rozvoj areálu vycházel ze studie respek-
tující skutečné potřeby občanů. My k tomu chceme přispět právě diskuzí 
s občany. Současně chceme ukázat, že sběr analytických dat od občanů je 
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důležitý, lze dělat různě a měl by se stát pevnou součástí plánování rozvoje 
lokalit ve Vimperku. Samotnou koncepci, případně navazující studii areálu 
pak musí řešit město. 

Tak jen doufejme, že potenciál místa využijeme maximálně. Vždyť tato 
lokalita může být sportovní areál a současně místo pro setkávání a aktivní 
odpočinek, místo bez aut a přitom v centru města. Místo, kde se mohou děti 
všeho věku, rodiče i senioři aktivně bavit nebo si jen tak povídat. A že to 
není reálné? Stačí se podívat do Sušice. 

Pokud chcete, aby areál byl i podle Vašich představ, zapojte se. Vyplňte 
anketu a napište svůj názor. On-line anketa zde: https://goo.gl/jcJDGK

Na viděnou na druhém veřejném setkání, tentokrát přímo v areálu v po-
lovině června. Více o projektu Hledá se Vimperk na http://www.hledasevim-
perk.cz

Za organizátory Vimperk žije! a Prostor Vimperk 
Petr Samek a Jitka Schneiderová

 

Kvíz

KDo Se ZASLoUžIL o RáKoSNíČKoVo HřIŠTě Ve VIMPeRKU?

a) Jiřina Bohdalová

b) Nguyen Thin Chim

c) Pavlína Chvostová, Hana Košnarová a Iveta Preslová

d) Penny market

e) Všichni, kteří hlasovali

Správná odpověď, zdá se, neexistuje. Mnozí by 
volili možnost E, případně C. Vzhledem k tomu, jakou 
odpověď předkládají lokální média a sociální sítě, je 
to však sporné. Nevylučujeme proto žádnou z uvede-
ných možností.
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Na návštěvě u Ingrid Rolníkové

V tomto čísle přinášíme rozhovor s dámou, kterou zná každý všíma-
vý Vimperák. Je jí paní Ingrid Rolníková, hrdinka vimperských ulic, 
která každé ráno vstává s posláním udělat z Vimperka čistší město. 
Zaměstnankyně městských služeb si povídala s Jitkou Kabourkovou. 
Z důvodu větší přehlednosti textu byly četné slovenské výrazy změně-
ny na výrazy české.

 Jak dlouho žijete ve Vimperku?
Já už jsem tu dvanáctym rokem.
A odkud pocházíte?
Ze Slovenska. Já jsem se narodila v Ružomberku. A moje matka se pak 

podruhé vdala a bydleli jsme ve Vrutkách, kde byl nevlastní otec u vojska.
Kolik vás bylo sourozenců?
Tři. A já mam dva syny. S mámou už dlouho nejsem v kontaktu. Od té 

doby, co mě vyhodila. To mě třikrát vyhodila a já jsem si řekla dost. Já jsem 
trávila hodně času s babičkou.

Co vás do Vimperka přivedlo? Práce?
Přesně tak. Vyučená jsem chovatelka hospodářských zvířat. Tady jsem 

dělala pro město. Nejdřív jsme ještě chodili na výbor k panu Květoňovi 
a odtud jsem potom přešla k panu Královi a u něho už budu pomalu devá-
tým rokem.

A jste tam spokojená? Neuvažovala jste někdy o změně práce?
Jsem. O změně neuvažuju. Dělala jsem ve fabrice a už ani heverem by mě 

tam nedostali.
Kolik vás v práci je?
Jsme tří. Jedna je tam o rok míň, takže osum. Ale i to, že odchází, se sta-

lo. Já vám řeknu, tuhle práci málokterá ženská zvládne. Ale kdo je zocele-
ný, tomu to nevadí. A když je prudký slejvák a neustává, tak máme dovo-
lenou. Víte co, jednou bylo i mínus osmnáct. Ale to nám šéf řek, ať něco 
sesypem a jdeme se schovat a pak pokračujeme. My fasujeme i zimní boty. 
Jsem nenosila čepice a musela jsem je začít znova nosit.

Já vás vidím uklízet za každého počasí, ať je horko nebo zima. Bývá-
te někdy nemocná? A vadí vám nějaké počasí?

Mně je to jedno. Nemocná jsem byla, ještě když tu byl doktor Hefner. To 
jsem měla nateklý nárt. Od tý doby jsem nebyla nikdy nemocná.

Jak se vám ve Vimperku žije?
Víte co, já jsem ten typ, který si zvykne všude.
Máte nějakou oblíbenou oblast?
Nemám. Ale sídliště, to proklínám. Tam je věčně bordel. Hlavně jak jsou 

ti Vietnamci, tak tam zezadu, v tom křoví. Tam se člověk nemůže dostat.
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Poděkují vám někdy lidi, že tady takhle uklízíte?
Některý jo a některý ještě hudrujou. Ale stalo se mi, já jsem uklízela, šel 

klučina a odhodil kapesníček. Povídám mu: „Otoč se, zvedni si to, tady máš 
koš a hoď to tam.“ A on na mě, že prej ho buzeruju. Osum nebo devět mu 
mohlo být.

Jezdíte i do osad, nebo jste jenom tady ve Vimperku?
Na Lipce jsme byli jednou, to jsme čistili pískoviště. Jinak ne.
A co v zimě, kde je to nejhorší na údržbu?
Nahoře na náměstí. Já jsem tam jednou sebou řízla, tam jak byla restau-

race. Víte co, pokud je to mírné, tak tam člověk nechá tak pět šest kýblů 
soli. Ten když je plný, narvaný solí, tak váží tak dvacet kilo.

A co podzim, když padá listí a je takové to sychravé počasí. To zvládá-
te jak?

Nu, zvládnu. Pokud je listí suchý a hned se to odvozí, když uděláme hro-
mady, tak to jde. Ale jak do toho foukne vítr, je zle.

Loni jste také vypomáhala na veřejných záchodcích. Budete tam i le-
tos?

No uvidíme, jak to bude. Nevím. No nemít u sebe vyšívání, tak bych tam 
zcvoknula.

A co vás kromě vyšívání ještě baví?
Mám ráda hokej. Koukám na hokej. A mam zahrádku. Jedenáctym ro-

kem. Tam pěstuju hrách a fazole. A řepu. Já miluju řepu. Jí pak zavařuju. 
Já nezavařim jen to, co se zavařit nedá.

A jak se vám tady, v ulici U Lázní, bydlí? Cítíte se tu bezpečně?
Jsme tady osmým rokem. Já vám to řeknu takhle. Já se snažím s kaž-

dým po dobrym vyjít. Ale když tu mam zametat, dole pod pavlačí, tak se mi 
zvedá kolikrát žaludek.

Takže byste neměnila?
Víte co, do paneláku byste mě už nedostala. Kdysi doma jsme bydleli 

v paneláku a to byl konec. Tady od tý doby, co máme vypnutý zvonky, tak 
máme klid. Jen občas bouchají děcka. V paneláku furt mi někdo zespoda 
vyzváněl. Já přijdu z práce a jsem ráda, že si sednu. Já pracuju osum hodin 
denně, osum hodin jsem venku. Ale možná proto nejsem nemocná. Víte co, 
já jsem od malička vyrostla pod lesama. Mě jen tak něco nerozhodí.

A co vás čeká v práci zítra, víte to?
Nás čeká Hřbitovní a postranní ulice.
Jaké máte plány do budoucna?
Chci se dožít důchodu. Mam ještě čtyři roky. Budu chodit na houby, na 

borůvky. Chodíme tam na Klášterec. Loni nebylo nic. Ale předtim rok, my 
jsme nevěděli, kam zajít, do kterého místa vlézt. A jaké velké byly! Tak 
jsem to zavařila, marmeládu, kompot… A pokud budu zvládat, tak ještě 
zahrádku. Takže já ne nadarmo pocházím z vesnice.
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Jak se pije pivo
článek volně navazující na rubriku Vimperských novin Jak se vaří pivo

Lidem neznalým místních poměrů by se mohlo zdát, že 
minulými čísly Vimperského samizdatu jsme vyčerpali 
možnosti této rubriky. Ovšem ti, kteří Vimperk znají 
lépe, vědí, že možnosti Vimperka jsou, co se hospod 
týče, téměř nevyčerpatelné. V současné době si ve 
Vimperku můžete dát pivo v 27 podnicích, na jednu 
hospodu tak připadá přibližně 275 obyvatel.

Tentokrát jsme se vypravili do náleven v blízkos-
ti vlakového nádraží. Podniky v této oblasti s úlevou 
využívá nejeden cestující, který získal osobní zkušenost 
se spolehlivostí české vlakové dopravy. Jako první představujeme restau-
raci Boubín. Restaurace je víceméně jídelnou pro pracující lid. Už cedule 
pivovaru Kozel na chodníku informuje o připravených specialitách a pivu, 
kterým je lze spláchnout. Za dvojími dveřmi se otevře přívětivý prostor 
rozdělený na sezení u výčepu a jídelnu. Dobře vychlazený Kozel nemá 
chybu, ale na delší vysedávání to zde není, protože se zavírá už ve 13:30. 
Znalci zdejších poměrů nabádají k co nejčasnější návštěvě, protože ačkoliv 
je servírka skutečně milá, tak vás ve 12:15 příliš nepotěší nabídkou posled-
ního jídla z menu. Jinak ale Boubín za návštěvu jistě stojí. Zvláště ti, kteří 
spěchají, ti, kteří vyhledávají kontakt s dělnickou třídou, a ti, kteří rádi 
cestují v čase, tento přátelský podnik určitě ocení.

Jen o pár kroků níže se nachází další svérázný podnik Hotel Růže, spíše 
známý jako „Vagón“. Interiér skutečně připomíná dnes už téměř historické 
vlakové vagóny s koženými sedačkami. Vagón je první volba pro ty, které 
zmohla jízda „šumavskou střelou“ a potřebují se posilnit. Protivínský Pla-
tan je k těmto účelům jako stvořený. Že je místní pivo mezi pivaři oblíbené 
dokazuje i fakt, že Vagón má poměrně silnou základnu štamgastů. Aby 
také ne, v části Vimperka za viaduktem je to jediná večer otevřená hos-
poda, a to ještě tak dobrá, že kroků nelitují ani ti ze vzdálenějších končin 
Vimperka. A když budete mít štěstí, třeba zde narazíte i na živou hudbu, ať 
už v podobě harmonik nebo kytar.

Jdeme-li od vlakového nádraží směrem k autobusovému, potkáme hos-
podu zvanou „Beton“. Na její provoz jsme ale neměli štěstí, proto se k ní 
vrátíme někdy příště a posuneme se do dalšího svérázného podniku, Píč 
Pitu. Jelikož je majitel totožný s majitelem Vagónu, nikoho asi nepřekvapí, 
že i zde se čepuje jihočeský Platan.
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Píč Pit je typický podnik nádražkovitého typu, a to jak svým interiérem 
(který je ale vždy čistý a útulný), tak osazenstvem i rázovitou a velice sym-
patickou výčepní. Každý pátek se zde hraje na kytary a zpívá a jednou za 
čas se tu dokonce pořádají koncerty místních, zejména bigbítových kapel. 
V těchto případech se jedna z místností změní v taneční parket, jehož té-
měř okamžité zaplnění je snem každé kapely. A když vám při tanci vyhlád-
ne? Žádný problém, v Píč Pitu umějí zahánět krom žízně i hlad.

A tak někdy vyměňte auto za vlak a cestou z nádraží se zastavte v uvede-
ných podnicích. Zjistíte, že i v této části Vimperka se můžete cítit skutečně 
dobře – protože kde se pivo pije, tam se dobře žije!

Vimperk žije!

Pomsta bude sladká
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Víte, jaký je nejnovější trend v oblasti personální politiky na radnici? 
Úspěšně řídíte chod příspěvkové organizace města, máte zkušenosti i oce-
nění nezávislých kontrolních orgánů? Pak čekejte ocenění za vaši práci! 

.
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