Smutná výhra
Nepoštěstí se každý den, aby moje jméno bylo zmiňováno na titulní straně novin a to několikrát.
Proto chci upřesnit některé informace, které byly spojeny s mojí osobou. Člověk má hned hřejivý
pocit, když se dozví, jaká je péče o jeho volný čas. Je pravda, že 13.12.2010 jsem skutečně nebyl na
zastupitelstvu, kde se mimojiné projednávala cena vodného a stočného. Co už se ale čtenáři
Vimperských novin nedozvěděli, je ten fakt, že v tu samou dobu jsem seděl na odboru kultury
Městského úřadu a připravoval lednové číslo VN. Zodpovědnost zvítězila nad zvědavostí. Jedno
známé přísloví říká, že nelze jedním pozadím sedět na dvou židlích. Pokud si někdo ověřoval, kde
jsem byl a nebyl, má teď vysvětleno proč a jak.
Dále jsem se o sobě dočetl, že moje kritika směřovala na řadové zaměstnance ČEVAK. Velmi jsem
se snažil někde ve svém příspěvku nalézt onu zmíněnou kritiku, ale zřejmě byl zasažen náhlou
slepotou, neboť nic takového zde napsáno nebylo. Ani omylem bych si nedovolil kritizovat řadové
zaměstnance. Naopak vím, že jejich práce je nelehká a určitě by raději se svými potomky strojili
stromeček, než aby na Štědrý den kopali kanalizaci. Když se jako občan dozvím od nejvyšší
autority ve městě, jak bylo těžké vyjednávat stávající cenu vody, musím být spokojen? Sice jsem se
ptal na jiné a podstatnější věci, ale dobře udělaná mlha zahalila vše nedůležité. Dobrý politik tak
dělá vždy, když nechce odpovědět. Radost nad tím, jak dobře bylo vyjednáno, že voda není tak
drahá, má ale teď velmi hořkou příchuť. Daňoví kouzelníci ze Strakovy akademie se rozhodli, že v
našem státě budou postupovat jako v bájné pohádce Pyšná princezna. Jenže místo „Ševče, zaplať!“
nahradí první místo „Občane!“. V každém případě půjde nejen cena vody nahoru a žádné
telefonické vyjednávání tomu nepomůže. Proto vše, co bylo kolem vody napsáno ve VN, je jen
pouhá epizoda. Jen aby si politici nevzali z výše uvedené pohádky příklad úplně a nebylo u nás
půlnoční království. Nebude kam si jít postěžovat.
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