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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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Úvod
Toto číslo Samizdatu se některým může zdát trochu sentimentální. A ono 

také je. Je totiž dost pravděpodobné, že je to číslo poslední. Za necelý měsíc 
jsou komunální volby a může se dost dobře stát, že se na radnici opět změní 
poměry a vyvracení chvástavých polopravd či dokonce lží už nebude potře-
ba. Možná se do města vrátí klid, skromnost a spolupráce. Doufáme v to.

Od prvního čísla Samizdatu uplynulo už 14 měsíců. Vydali jsme za tu 
dobu šest čísel. Slyšeli jsme chválu i podporu, kritiku i odsouzení. Někte-
ří nám vyčítali, že zbytečně čeříme lehce zakalené vimperské vody. Byli 
jsme mnohokrát osočeni ze lží, ale nikdo se nikdy ani nepokusil ukázat 
nám, v čem lžeme. Jiní nám naopak fandili a byli rádi, že vznikla protiváha 
k radnicí kontrolovaným Vimperským novinám. Zkrátka – není na světě 
člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.

Kdybychom měli existenci Samizdatu zhodnotit my, členové spolku Vim-
perk žije!, bylo by naše hodnocení veskrze pozitivní. Ono totiž mlčet a dívat 
se na to, jak někdo překrucuje fakta, jednoduše nelze. I za cenu toho, že tím 
bude přiloženo nějaké to polínko do ohně vimperských vášní. Pravda a sluš-
nost musí být slyšet více než pomluvy a arogance.

Vimperk žije! už ale dávno není jen Samizdat. Za těch 14 měsíců jsme již 
uspořádali slušný počet všemožných kulturních, sportovních i vzděláva-
cích akcí a zapojili jsme se do komunity aktivních Vimperáků. Díky Vim-
perk žije! jsme poznali spoustu zajímavých lidí a ověřili si, že spolupráce 
vždycky přináší více ovoce než házení klacků pod nohy.

Komunální volby se blíží a my všichni tak máme jedinečnou možnost vy-
jádřit, jaký si Vimperk představujeme v příštích čtyřech letech. My chceme 
Vimperk přátelský, prosperující, zodpovědně hospodařící a názorově plura-
litní. Doufáme v konec současného neutěšeného stavu a věříme, že po  
6. říjnu bude Vimperk lepší.

Obětujte chvilku a přijďte 5. či 6. října k volbám. Cesta k volební urně 
není ztráta času. Je to velký výdobytek demokracie, který bychom neměli 
dobrovolně zahazovat. Protože „historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale 
volba. Jejich volba!”  (generál Eisenhower)

Vimperk žije!
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Význam slova NIC 
Jihočeský význam slova nic
rozpálil mne víc než letní hic.

Nic je chodník k nemocnici,
nic je čistá voda ve sklenici.

Nic je u Lidlu kruhový objezd,
nic je zámku rekonstrukce rozjezd.

Nic je studie na Májovku, 
nic je držet v rezervě „aspoň stovku“.

...

Tak co si přát víc?
Co jiného, jenom další nic!

Lýdie Urbanová 
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Opravník aneb Co se opravilo
Opravy a investice ve městě za uplynulé volební období
Mohlo by se zdát, že volební období je dostatečně dlouhé, ale ne vždy se 

podaří realizovat to, co se naplánuje. Můžete stavět pouze to, co je připra-
vené a na co máte finance. Také musíte řešit priority v případě, že je to in-
vestice společná, např. okružní křižovatka u Lidlu. Musíte být připraveni. 
Jinak by také nemuselo být nic.

Příprava investičních akcí je zdlouhavá a mnohdy hodně náročná a žád-
ný výsledek vidět není. A u velkých investic to platí dvojnásobně. Realita 
je taková, že je nedostatek projektantů, zpracování dokumentace včetně 
řádných povolení se počítá na měsíce i roky a proces výběru zhotovitele 
také není nikterak krátký. A když je toto vše po kupě, musíte mít připrave-
né finance. Vypíše se výběrové řízení, vybere zhotovitel a začne se budovat. 
A teprve nyní se zúročí veškerá práce, která tomu předcházela. Ale ani 
žádná stavba nebývá jednoduchá, objevují se nečekané překážky a kompli-
kace. Odměnou Vám je pak dobře ukončené dílo.

Při pohledu zpět na toto volební období je možné říci, že bylo velmi dob-
ré. Dařilo se ekonomice státu, a to se odrazilo i na dobré ekonomice města. 
Vysoký výběr daní znamenal mimořádně dobrý přísun financí do městské 
pokladny. Díky tomu bylo možno v tomto období investovat do velkých 
akcí, které si město v minulosti dovolit nemohlo, protože na ně nemělo.

V letech 2014 až do jara 2017 jsme proinvestovali více jak 190 milionů 
korun. Největší akce, které byly realizovány, jsou generální rekonstrukce 
vodárny v Brlohu 28 mil. korun, výstavba areálu vodních sportů 30 mil. 
korun, zateplení školy Smetanova 36 mil. korun, postupné opravy interié-
rů ZŠ TGM v parku 5 mil. korun, opravy ulic Hraničářská, Pod Homolkou, 
Družstevní, Pivovarská a plocha před vlakovým nádražím za více jak  
25 mil. korun, zateplení části objektu nemocnice za 1,5 mil korun, gene-
rální rekonstrukce šaten v tělocvičně ZŠ Smetanova, sociální zařízení ZŠ 
Smetanova za 2,6 mil korun. Nemalou investiční akcí, a z pohledu obyva-
tel starého sídliště dosti významnou, byla jeho napojení na centrální kotel-
nu – dálkové teplo s podílem městských financí ve výši téměř 5 mil. korun. 
Dále to byly investice do školek, sportovišť, památek, hřbitova, infrastruk-
tury apod. Majetkově se podařilo získat pozemky v ulici Mírová, aby mohla 
být realizována její rekonstrukce. Podařilo se dořešit objekty v ulici Pasov-
ská, které byly opuštěné od roku 2006 a jenom chátraly. Projekt na demo-
lici uspěl v dotačním řízení a věřím, že do roku 2019 zde vznikne důstojná 
plocha pro odstavení vozidel a bezpečný chodník pro chodce. Také díky 
nezměrnému úsilí v letech 2012 – 2014 se podařilo vyřešit projekčně pře-
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chod pro chodce u Tesca. V době výstavby tohoto supermarketu bylo město 
přesvědčováno o tom, že to není možné. Dnes se přechod staví. Rovněž tak 
přechod v ulici Pražská, první s řízeným semaforem ve městě, se podařilo 
dohodnout a připravit ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Byly zadány studie na revitalizaci sídliště a veřejného prostranství 
a projekty na velké investiční akce ve městě. Z těch nejdůležitějších se 
jedná o projekt na rekonstrukci Mírové ulice 1. a 2. část, revitalizaci Čela-
kovského čtvrti, ulici Nad Stadionem, parkoviště pod zámkem nad letním 
kinem, chodník v Hřbitovní ulici. S rekonstrukcí ulice 1. máje by také měla 
být nově odkanalizována zdejší budova školy TGM. V této souvislosti jsme 
zadali projekty na generální rekonstrukci školní jídelny a hydroizolaci celé-
ho objektu, neboť z hlediska efektivity provedení prací je nutné udělat tyto 
práce souběžně, nejlépe hydroizolace s předstihem. Máme radost ze zdařilé 
studie veřejného prostranství ulice 1. máje za necelých 700 tisíc korun 
s téměř 600tisícovou dotací.

Tolik diskutovaný projekt na dostavbu areálu vodních sportů byl při 
převzetí radnice v květnu 2017 odevzdán s vyhodnocenými připomínkami 
od veřejnosti a návrhem zadání. Podle dostupných informací byl projekt 
zadán v srpnu 2017 podle zpracovaného zadání a dnes probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele. Bohužel v době, kdy je velký přetlak zakázek a firmy 
jsou zcela vytížené. Tomu pak odpovídají ceny zhotovení, které jsou nabí-
zeny nad rámec předpokládaného rozpočtu 110 mil korun. Je otázkou, zda 
za takovýchto podmínek soutěžit investiční akci, kdy uchazeči avizovali, že 
ani za částku 121 mil korun nejsou ochotni stavbu realizovat. Jiná města 
jako Písek, Třeboň, České Budějovice výběrová řízení zrušila a čekají na 
příznivější dobu.

V loňském a letošním roce jsou realizovány poměrně velké akce, které 
byly připraveny bývalým vedením města. Jedná se o důležité investice ve 
městě jak do infrastruktury, tak do budov města. Ať je to školní jídelna ZŠ 
TGM, sociální zařízení ZŠ Smetanova, hospodářský pavilon MŠ Mírová, 
ulice Nad Stadionem, demolice objektů na Pasovské, přechody pro chodce 
v ulici Sušická a Pražská, rekonstrukce ulice Mírová, atletický ovál v areá-
lu letních sportů, podzemní kontejnery na tříděný odpad atd. Za to součas-
nému vedení města náleží uznání. Projekty, v kterých se pokračuje, nebo 
byly zadány nyní, budou realizovány vedením, které vzejde z komunálních 
voleb. Je to logické. Každé vedení navazuje na práci svých předchůdců 
a musí myslet i na dobu budoucí a být připraveno nejen na dobu svého pů-
sobení na radnici, ale myslet i na ty, kteří přijdou po nich.

Všechno, co se ve městě buduje a děje, má sloužit jeho občanům. A o tom 
to je.

 Jaroslava Martanová



– 6 –

Hladivý úderník
Asi se shodneme na tom, že člověk by měl nad tím, 

co dělá, přemýšlet. Na druhu stranu, někdy je dobré 
jen vnímat, co vymysleli ti druzí. Také se mi to občas 
podaří a prostě nepřemýšlím a jen vnímám. A někdy 
mě u toho napadne i něco kloudného. Když jsem tuhle 
počátkem srpna usilovně nepřemýšlel v letním kině 
při sledování programu Bitvy o Winterberg, najednou 
jsem dostal pořádnou herdu. To mě totiž něco trklo. 

Trklo mě to, že často nevnímám, nebo spíš považuji 
za samozřejmost, to dobré, co mě ve Vimperku obklo-
puje, a místo toho se soustředím na problémy, které 
kolem sebe vidím, nebo které kolem nás všech občas někteří naši sousedé 
vytvářejí. 

A z toho trknutí jsem měl najednou velice příjemný pocit, neboť Vimperk 
a jeho budoucnost se mi, a věřím, že nejen mně, z tohoto pohledu jeví určitě 
daleko příznivěji, než by se z veřejných diskuzí posledních pěti let mohlo 
zdát.

Věřte, nebo ne, ale žijeme v opravdu výjimečném městě. Je vklíněné do 
šumavských a pošumavských lesů, luk a údolí tak, že to máme na houby 
nebo jen tak do přírody kousek. A hodně lidí nám to závidí. A město samot-
né máme krásné. Jen si vzpomeňte, jak neutěšeně v některých lokalitách 
vypadalo počátkem devadesátých let minulého století a jaký skok udělalo 
od té doby. Také máme centrum plné turistů. A až se opraví zámek, které-
ho si konečně stát všímá, budeme tu mít v celé kráse jednu z perel jižních 
Čech.

Ale to není všechno. V našem městě se podařilo udržet, byť někdy s obtí-
žemi (ale kde ne) většinu tradičního průmyslu, ať už je to neméně slavný 
nástupce slavné Tesly, či menší, často rodinné podniky zabývající se kni-
hařinou, textilem, sklem a vůbec vším, co bylo a je tomuto městu vlastní. 
Zkrátka, jsme město pilných a houževnatých lidí, kteří se jen tak nevzdá-
vají. Asi proto také máme jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v repub-
lice. 

Poslední půlstoletí z Vimperka udělalo navíc baštu sportu, a to v mnoha 
jeho podobách. Máme tu bezvadné zázemí pro zimní i letní sporty. A spous-
tu nezištných lidí, kteří obětují svůj volný čas dětem. Nejen při sportu, 
vždyť Vimperk to je pro okolní svět i dechovka, mažoretky, ohnivé show, 
šermíři, ochotnické divadlo a spousta další kultury. 

Zkrátka, když to srovnám s jinými městy, nežijeme si tu vůbec špatně.
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Nenechme se proto zmást demagogií a manipulací. Naše město se v po-
sledních deseti letech čile rozvíjelo a i nadále se rozvíjí. Svět není černobílý 
a jak minulé vedení města, tak jeho vedení současné k tomu nepochybně 
přispívají. To, co jedni začali a připravili, druzí, a za to jim bezpochyby 
patří chvála, dokončují. Někdy se na všem neshodneme, ale bezpochyby se 
snaží to dělat dobře. A tak to má být. 

Je proto smutné, když si pak malá skupinka lidí začne tuhle společnou 
práci přivlastňovat, neváhá ostatní očerňovat a vytváří tak ve městě nega-
tivní atmosféru jakési nepostradatelnosti. Jako by se tu před jejich působe-
ním a bez nich nic nedělo, jako by to všichni před nimi dělali blbě. 

Zkrátka a dobře, až na ten současný opravdu zapáchající odér samochvá-
ly ze strany vedení současné radnice, respektive, abych nebyl nespravedli-
vý, jen některých našich sousedů, kořeněný dezinformacemi a pomlouvá-
ním, se v našem městě žije úžasně. 

A co si budeme namlouvat. Říjnové volby nebudou o tom, co se v našem 
městě ještě vybuduje nebo ne, protože na tom se, díky za to, v podstatě 
všichni kandidáti z devadesáti procent shodnou. Spíš budou o tom, kdy se 
to postaví, jestli za rok nebo dva, čemu se dá přednost, a kolik to bude stát. 

A taky, a to zejména, o tom, jestli se u toho budeme všichni i nadále tvářit 
politicky, budeme dělat jen to, co je vidět a o čem je slyšet, pro dosažení 
„popularity“ si budeme vymýšlet, pomlouvat a očerňovat své konkurenty 
a kazit všem spoluobčanům ten dobrý pocit z Vimperka. Nebo zda budeme 
věci řešit s rozumem, slušností a ohledy na názory těch druhých. Bez popu-
lismu, prostě jen zodpovědně. I když to třeba občas nebude hned vidět.

Pak nám všem možná dojde, že to jako Vimperáci oceníme daleko víc. Pro-
tože město není jen souhrn nedokončených staveb. Jsou to také lidé, kteří 
v něm žijí. A lidé, tedy myslím, že většina, se nechtějí pořád hádat a měřit, 
kdo je větší borec. Chtějí klidné a dobré místo pro život. 

Ono prostě nestačí být sousedé. Musíme být dobří sousedé. A k tomu nám 
všem budu držet palce.

Tomáš Samek

NEKOREKTNÍ VTIP

Děda vyběhne z chalupy a soused na něj volá: 
„Tak co, Josef, jakou stranu letos budeš volit?” 
„Jediná strana, která mě teď zajímá, je ta,  
co mě tlačí v kalhotech!” křičí v odpověď  
stařík a mizí za dřevěnými dveřmi kadibudky.
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Jak volit v komunálních volbách
Komunální volby ve Vimperku kupodivu patří k těm s nižší voličskou 

účastí. Zdá se, že občany tolik nezajímá, kdo a jak bude město v příštím 
volebním období řídit. Volební účast u komunálních voleb se pohybuje pod 
40 %. Přitom komunální volby dávají voličům možnost vybrat si jednotlivce 
ze všech kandidujících volebních uskupení. Tato možnost u jiných voleb 
není.  
Ke vstupu do zastupitelstva musí získat politické uskupení alespoň 5 % 
hlasů. 
V letošních volbách se o přízeň voličů ve Vimperku uchází 12 volebních 
uskupení.  
Je to 204 lidí, kteří se ucházejí o práci pro město v zastupitelstvu. Jsou 
všichni ochotni v případě zvolení skutečně pracovat v zastupitelstvu, nebo 
chtějí jen vyjádřit podporu jistému uskupení? V minulosti jsme se setkali 
s tím, že zvolení z různých důvodů účast v zastupitelstvu odmítli. Každý, 
kdo kandiduje – třeba i na posledním místě kandidátky – by měl s prací 
v zastupitelstvu počítat.

Jak tedy volit? 
Každý volič má k dispozici tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů, u nás tedy 
17 hlasů. Je jen na něm, jak je využije a zda využije všechny. V komunál-
ních volbách není možnost dát ve zvoleném politickém uskupení ještě 
preferenční hlasy. 

Jsou tři možnosti vyplnění hlasovacího lístku.
Volím jedno politické uskupení. V tomto případě zaškrtnu křížkem poli-

tické uskupení a každý z kandidátů tohoto uskupení dostane jeden hlas.
Volím jednotlivce. Křížkem označím ty kandidáty, které preferuji bez 

ohledu na to, v jakém jsou politickém uskupení. K dispozici mám 17 hlasů. 
V tomto případě mohu zaškrtnout jedno až sedmnáct jmen, hlasy dostávají 
všichni zaškrtnutí. Nevyužité hlasy propadají, a to je škoda. Je potřeba dát 
si pozor, abychom nezaškrtli více jmen než 17, v tom případě by byl hlaso-
vací lístek neplatný. 

Kombinace obou předcházejících způsobů. Vyberu si několik kandidátů 
z různých uskupení (musí jich být méně než 17) a zaškrtnu ještě politickou 
stranu. V tomto případě dostává politická strana zbývající hlasy. Hlasy se 
v politické straně přidělují kandidátům podle pořadí na kandidátní listině. 
To znamená, že pokud zaškrtnu 1 stranu a například 12 kandidátů z jiných 
stran, pro zaškrtnutou stranu zbývá jen pět hlasů, které jsou rozděleny 
mezi prvních pět kandidátů.

K posunu vzhůru na kandidátce musí mít preferovaný kandidát nejenom 



– 9 – www.vimperkzije.cz

velký počet hlasů, ale zároveň musí získat nejméně o 10 procent hlasů 
více, než byl průměr hlasů na jednoho kandidáta této strany. Není to časté, 
ale v našem městě jsme to už zažili několikrát. To svědčí o tom, že voliči si 
většinou vybírají z více stran a zaškrtávají jména i v rámci své preferované 
politické strany, aniž by dali hlas celé straně. 

Na volbách je nejdůležitější účast voličů. Je dobré, když lidé vyjádří svoji 
představu, kdo a jak by měl město v příštím volebním období vést. Je to vý-
znamná možnost, kterou nám dává demokracie. Je jen na nás, zda ji využi-
jeme. Pokud k volbám nepůjdeme, neměli bychom kritizovat vedení města 
za jeho kroky. Ve volbách jsme měli možnost složení vedení města ovlivnit.  
Važme si toho, že k volbám můžeme jít a můžeme si zcela svobodně vybrat, 
koho chceme ve vedení města. Není to tak dávno, co to nebylo možné.  

Svým hlasem rozhodneme o složení vedení města a směřování města 
v příštím volebním období, o tom. kdo bude ovlivňovat život města i náš.  
Přijďme k volbám v co největším počtu, ať má nové vedení města širokou 
podporu svých občanů. 

Další volby budou až za čtyři roky. Bohumil Petrášek

(Za)žít život jinak – PKN vol. 3
Večerním vyvrcholením akce Zažít Vimperk jinak bude již třetí vimper-

ská PechaKucha Night (PKN). Pro případ, že někomu stále uniká význam 
těchto podivuhodných slov: PechaKucha je jednoduchý formát prezentace, 
který je nastaven tak, že přednášející ukáže přesně 20 snímků a každý 
z nich může komentovat přesně 20 sekund. Celá prezentace tedy dohroma-
dy trvá jen 6 minut a 40 vteřin a během této doby musí přednášející krátce 
a zajímavě předat svou zprávu. Během večera, který spojuje nějaké ústřed-
ní téma, se vystřídá několik mluvčích.

Třetí vimperská PKN nese téma (Za)žít život jinak. V průběhu večera 
se představí několik osobností, které svým životem více či méně vybočují 
z řady a nespadají do přednastavených mainstreamových škatulek. Mimo 
jiné se tedy můžeme těšit na průkopníky alternativního vzdělávání ve 
Volyni, na mladého psychologa na vozíku, který si, jak říká, „všude nosí 
vlastní židli“, a dále na streetworkera, kterého jeho práce denně přivádí 
mezi ty, kteří žijí svůj život jinak a často velmi na hraně. Tuto malou ochut-
návku zajímavých hostů ukončíme prozrazením, že pozvání přijal i autor 
knihy Raději zešílet v divočině Aleš Palán.

Krátké výpravy do pozoruhodných životů našich přednášejících odstar-
tují v sobotu 15. září od 20:20 hodin na náměstí před pizzerií Marco. Tak 
přijďte a zažijte sobotní večer jinak! Adéla Jiříková
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Zažít Vimperk jinak již příští víkend!
Druhý ročník pouliční slavnosti Zažít Vimperk jinak je za pár dní, a proto 

již můžeme zveřejnit program slavnosti, který by se snad již neměl příliš 
měnit. Nejprve však zapsat do diářů, notýsků, zapamatovat a hlavně si 
udělat čas - sobota 15. 9. 10:00 - 24:00, ulice Pivovarská od pošty až po 
hostinec Na Koreji.

Pozor! Stále hledáme dobrovolníky na poslední stanoviště, třeba můžete 
pomoci právě Vy! V případě zájmu či jen “pomyšlení” nás neváhejte kon-
taktovat e-mailem (info@vimperkzije.cz) nebo telefonen (Petr Samek: 
736 776 432, Bára Samková: 728 439 421). Poslední setkání dobrovolní-
ků před konáním akce bude v neděli 9. 9. tradičně v 17:00 na Vodníku 
(dole u vody).

Hlavní scéna
10:00 - Pěvecký sbor ZŠ Smetanova
10:45 - Překvapení (možná i pro nás:-))
11:30 - Cimbálovka originál  - Cimbál Praha
14:00 - Brnky Boys
15:00 - Pohádka z košíku - Svatomářská Soda
16:00 - Ivana Harazimová & Band
17:45 - Martina’s Boys
19:00 - Veronika Spiegelová a její hosté
20:20 - PechaKucha Night vol. 3 - (Za)žít život jinak
22:00 - Brass Avenue 
Mimo pódium v ulicích
Z nových atrakcí je to vodní svět, bublinárium, výtvarná dílna, aktivity 

Národního parku Šumava, skauti si možná přivezou trochu větší “stan”, 
v Suezu bude něco do žaludku. Prověřené atrakce jsou samozřejmě při-
praveny! Lezecká stěna, tvořivé dílny, minigolf, hasiči, hlavolamy, soutěž 
o nejlepší buchtu, blešák, charitativní bufet a těšit se můžete na vystoupení 
gymnastek Vimperk a jejich “trénink” v ulici 1. máje, dále na lezení na basy 
od piva, cyklojízdu zručnosti a mnoho dalších aktivit.

Speciální výzva pro aktivní vařečky a buchtičky. Nestyďte se 
a upečte, uvařte či usmažte něco dobrého a přineste to k nám do charitativ-
ního bufíku. A pokud jste přesvědčeni o kvalitě vaší buchty, určitě se při-
hlašte do soutěže o nejlepší buchtu.
Sledujte nás na www.zazitvimperkjinak.cz
a Facebooku fb.com/vimperkzije.  

Vimperk žije! a armáda vimperských dobrovolníků
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Něco nejen pro všechny kuchařky, pekařky  
a cukrářky, ale i příležitostné kutily v kuchyni 

 
Z dobře informovaného zdroje přinášíme zaručený recept na to, jak 

získat co nejlepší pocit v rámci charitativního bufetu  pořádaného na akci 
Zažít Vimperk jinak.

Jedná se o tradiční recepturu, která v minulém roce vynesla více než 
14tisícový výtěžek. A tak vyzýváme všechny, kteří to umí v kuchyni pořád-
ně roztočit, rozpálit a rozehřát, aby přinesli svoji oblíbenou delikatesu a da-
rovali ji i letos v co největším množství do našeho charitativního bufetu.

Tam poté bude servírována za dobrovolný příspěvek všem kolemjdou-
cím. Výtěžek poputuje i letos prostřednictvím  Šumavy na nohou na chari-
tativní účely.

 
Příprava: Výroba takové delikatesy není nikterak náročná a pustit se do 

ní může každý, kdo má srdce na správném místě…
 
Přísady:  500 g lásky, 300 ml empatie, 50 g solidarity, 3 lžičky elixíru 

blaha, dobrá mysl, 1x srdce na dlani, úsměv na tváři
 
Postup: Ve velké nádobě smícháte lásku s empatií, přidáte 50 g šu-

mavské solidarity a vyšleháte do hladka. Poté po lžičkách přidáváte elixír 
nekonečného blaha. Na závěr okořeníte větším než malým množství dobro-
mysli a se srdcem na dlani necháte půl hodiny uležet. Následně pokračujete 
s úsměvem na tváři ve Vaší oblíbené receptuře…

 
Účinky: Dlouhodobé blahodárné účinky pro Vaši duši i tělo. (Pozor! Po 

požití byly popisovány případy závislosti a nutkání konat dobré skutky po 
celý rok.)

 
Servírování: Vaše delikatesy budeme přijímat v charitativním bufetu na 

„náměstí U Jelena“ v sobotu 15. září od 10 hod.
 
Podpořte potřebné Šumaváky darováním své pochutiny do bufetu!
 

Děkujeme.

Něco pro kutily
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Rozhovor s Lýdií Urbanovou,

šumavskou písmařkou, glosátorkou, turistkou,  

sportovkyní a vimperskou patriotkou.

 
Vážená paní Lýdie, v první řadě bychom Vám rádi poděkovali za pra-

videlné příspěvky do našeho Samizdatu. Jak se Vám s námi spolupraco-
valo?

Také děkuji, spolupráce s Vimperk žije! pro mě byla velkou ctí a radostí. 
Lidé z tohoto spolku jsou mi velice blízcí svými názory. Stejně jako oni i já 
jsem zastáncem otevřené a argumenty podložené diskuse, která musí vždy 
zvítězit na arogancí, lží a omezováním svobody projevu. Nebojí se popsat 
věci pravými jmény, podporují kulturní a společenské dění ve městě a pře-
devším jsou to aktivní lidé, kterým záleží na dlouhodobém a smysluplném 
rozvoji města.

Ve Vimperku žijete dlouhá léta, jak hodnotíte aktuální změny, který-
mi město prochází?

Máte pravdu, aktuálních změn si nelze nevšimnout… Kladně hodnotím 
probíhající i dokončené  opravy komunikací a chodníků, započatou revita-
lizaci sídliště a rekonstrukci atletického oválu. Co mě však mrzí, je způsob 
prezentace probíhajících projektů. Myslím si, že všechny tyto  akce jsou 
výsledkem společné a dlouhodobé spolupráce mnoha lidí, nikoliv jednoho 
hnutí . Často mne také znepokojuje způsob financování, nadměrné zadlu-
žování a snahy zrealizovat vše a co nejrychleji , aniž by se myslelo na roky 
další, kdy se městu nemusí ekonomicky dařit, jako nyní. A to nás ještě če-
kají nezbytné, finančně velice náročné projekty, jako je rekonstrukce ulice 
1. máje a zastřešení bazénu, jejichž konečná cena realizace může vysoce 
převyšovat cenu projektovou.

Vimperk je často nazýván městem sportu, možná i proto, že zde na-
startovalo svoji kariéru mnoho úspěšných sportovců…

Sportovní tradice ve Vimperku sahá do daleké historie. Aby také ne, 
šumavské kopce máme v těsné blízkosti, a tak není divu, že cyklistika či 
běžecké lyžování se těší velké popularitě u vimperské veřejnosti napříč ge-
neracemi. Vzhledem k poloze města tu jsou ideální podmínky pro trénování 
a sportovní výchovu mládeže (což potvrzuje pravidelná účast našich spor-
tovců  na závodech dalece přesahujících hranice republiky, olympijských 
her nevyjímaje).  A tak doufám, že v dalších čtyřech letech se budou nejen 
sportovní areál Vodník, ale i zimní stadion či areál vodních sportů rozvíjet 
ku spokojenosti nás běžných občanů. Osobně věřím v postupný rozvoj těch-
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to areálů, ale s jasně stanoveným plánem. Nechtěla bych se dožít kočkopsa. 
Snad to budou důstojná sportoviště i pro sportovce s ambicemi naše město 
reprezentovat za hranicemi kraje ba či i dále v zemích cizokrajných.

O Vás se ví, že jste také  umělecky založený člověk, jak  jste spokojená 
s kulturním životem ve Vimperku?

Velice mě těší projekt „probouzení zimního zámku“. Věřím, že za několik 
let bude z Vimperka turisticky atraktivní město a  dosud tolik přehlížený 
a opomíjený zámek bude jednou vyhledávaným cílem všech turistů z širo-
kého okolí. Dokážu si představit, že v zámku bude i galerie a koncertní síň 
a díky tomu se zámek a potažmo celý Vimperk stane cílem nejen turistů, 
ale i umělců.  Dále jsem nadšená ze zvyšujícího se počtu kulturních i spole-
čenských akcí ve Vimperku, za jejichž realizací stojí vimperské spolky, kte-
rým za to patří velký dík. Z mnoha akcí můžu zmínit Majáles, Vimperský 
Frňák a určitě nejbližší nadcházející akci, Zažít Vimperk jinak, která měla 
minulý rok veliký ohlas nejen po celém městě, ale i v širokém okolí.

 Co byste popřála Vimperku a Vimperákům do dalších let?
Městu přeji, ať v něm žijí lidé, kterým není osud města lhostejný. Ať  

jsou tu lidé, kteří budou město posouvat vpřed, kultivovat a reprezentovat 
a s hrdostí se do něj budou rádi vracet.. A Vimperákům přeji, ať se jim v na-
šem šumavském městečku hezky žije a váží si všeho, co jim město nabízí. 
A že toho není málo, stačí se jen rozhlédnout..:-)

 A poslední otázka, možná trochu osobní… Znáte pana Pravoslava 
Pravdu?

Přiznám se, že neznám. Vy snad ano? Ale nedávno jsem se potkala s Ci-
mrmanem a ten by ho mohl znát, ten zná leckoho.

 Děkuji za rozhovor!

Co nás asi 
čeká?
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Stromy pro Vimperk 
Na jaře 2018  spolek Vimperk žije!  zareagoval na grantovou výzvu Na-

dace Partnerství – Podzimní výsadba stromů 2018. Cílem tohoto grantu je 
podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí 
a zvýšení zájmu obyvatel o své okolí. Bylo možné zažádat o finanční grant 
v rozsahu 10 000 Kč–30 000 Kč na nákup sazenic a stromů (od minimálně 
10 kusů sazenic stromů) a na zakoupení nezbytného materiálu (kůly, pleti-
va..). V rámci projektu se předpokládala finanční spoluúčast dalších partne-
rů - místních sdružení, spolků, samosprávy či podnikatelů.

Po dlouhých a intenzivních úvahách a konzultacích s odborníky,  které 
místo ve Vimperku by bylo to pravé k výsadbě nových stromků, jsme vy-
brali lokalitu v parku u Volyňky – svah za nově vybudovaným Rákosníčko-
vým hřištěm. Park je často navštěvovanou lokalitou a průchozí tepnou pro 
pěší, která propojuje cesty z nádraží a supermarketů do centra města. Dlou-
hodobě vnímáme jako velkou nevýhodu této klidové zóny města blízkost 
frekventované silnice, která tento park lemuje a není od parku dostatečně 
hlukově ani esteticky oddělena.  Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli 
výsadbu realizovat právě zde, byla plánovaná výstavba nového dětského 
hřiště v místech, kde zcela chybí stromové osázení, které by opticky oddě-
lilo park od rušného silničního tahu. K výsadbě jsme vybrali druhy stromů 
Šumavě blízké, přirozeně se zde vyskytující.  Jedná se celkem o 15  sazenic 
(1x lípa malolistá, 6x javor klen a 8x jeřáb ptačí). Lípa bude centrální domi-
nantou a bude symbolizovat blížící se jubilejní výročí vzniku republiky.

Jsme velice rádi, že náš projekt byl odbornou komisí hodnocen spolu 
s dalšími sedmi projekty jako jeden z nejkvalitnějších a byl tak podpořen 
přímo, bez nutnosti dalšího hlasování.

A tak bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní sázení stromků, které se 
uskuteční na Den stromů – 20. 10. 2018 v parku u Volyňky. Výsadba 
bude probíhat za účasti veřejnosti, ve spolupráci se ZO ČSOP Šumava a za 
finanční spoluúčasti města Vimperk. Z grantu bude hrazena cena sazenic  
(29 512 Kč vč. DPH).

Tímto bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství za přímé podpoření 
našeho projektu, firmě Park+, která bude dodávat sazenice a potřebný 
materiál. Další dík patří ZO ČSOP Šumava za odbornou pomoc a edukaci při 
realizaci výsadby, dále odboru životního prostředí a Ing. Kotálovi za spo-
lupráci a v neposlední řadě velké dík patří městu Vimperk za udělení sou-
hlasu s výsadbou na pozemku města a za přislíbení finanční spoluúčasti. 
Děkujeme! Těšíme se na Vás! Vimperk žije!

Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanč-
ní podpory RunCzech.
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Jak se nepije pivo
článek volně navazující na rubriku Vimperských novin Jak se vaří pivo

Tato rubrika byla pro nás, členy Vimperk žije!, i naše 
rodinné příslušníky poměrně dost náročná. Ono obejít 
dosud celkem 15 hospod a restaurací, dát si všude 
minimálně jedno od každého z nabízených piv, ochut-
nat místní nabídku jídel a ještě nějakou dobu posedět, 
abychom stihli nasát atmosféru popisovaného pod-
niku, nikomu příliš nesvědčí. Sice jsme utužili naše 
vztahy, podpořili místní podnikatele a poznali zajíma-
vé a svérázné štamgasty – ale uhynulé mozkové buňky, 
večery s rodinami a náročná rána už nám nikdo nevrátí. 
A tak jsme se rozhodli zůstat taky jednou doma.

Ono je sice pivo něco jako náš národní poklad a málokterá typicky česká 
akce se obejde bez něj. Dokazuje to i skutečnost, že počet pivovarů, zejmé-
na těch malých, neustále stoupá – aktuální součet je kolem 435. Máme rov-
něž velice hustou síť hospod a restaurací – na jednu hospodu připadá 265 
lidí. Ale ruku v ruce s tímto národním klenotem jdou i v Čechách neméně 
„oblíbené“ problémy s alkoholem spojené. Odhaduje se, že u zhruba čtvrt 
milionu Čechů se dobrý sluha proměnil ve zlého pána. Česká republika se 
dlouhodobě umisťuje na prvních příčkách spotřeby alkoholu. Průměrný 
Čech podle statistik vypil v roce 2017 138 litrů piva. O léčbu ročně žádá 
okolo 1500 lidí, pro které se začíná stávat jejich záliba v alkoholu osudná. 
Okolo půldruhého tisíce osob zemře ročně na problémy spojené s alkoho-
lem.

Zkrátka – všeho moc škodí a přílišné popíjení může člověka dostat do 
pěkných problémů. Například pokud sednete pod vlivem za volant a namě-
ří vám více než jedno promile, můžete si odsedět až 3 roky, přijít až  
o 50 tisíc a 10 let si nezařídit. Přítomnost alkoholu byla v roce 2017 zjiště-
na u 1291 dopravních nehod. Stejně tak se může prodražit popíjení lahvá-
če v parku, v centru města, u škol a na jiných, vyhláškou města Vimperk 
jasně definovaných místech.

Nenechte se však předchozími odstavci zmýlit. Nestali se z nás moralizu-
jící suchaři, kteří navždy vyměnili tekuté zlato za abstinenci. Ve Vimperku, 
kde máme tolik zajímavých hospod s širokou paletou dobrých piv a v nich 
neméně zajímavé lidi, by to byla škoda. A v čase před volbami obzvlášť.

 
Vimperk žije!
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Od dobře informovaného zdroje z Vimperského institutu finančního  
zdraví: Víte, že se blahobyt bude psát s měkkým i? Proč? Protože to … 
(více v tajence)!

.
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