
VVOOLLAARRSSKKÉÉ SSLLAAVVNNOOSSTTII  DD¤¤EEVVAA
Ve dnech 20. až 22. srpna se konal 17. ročník Volarských slavností dřeva. 

Slavnosti byly zahájeny paní starostkou Martinou Pospíšilovou a Zdeňkem Izerem. 

Ohlédnutí za slavnostmi pfiineseme v fiíjnovém vydání Volarského zpravodaje.

VOLBY 2010
do zastupitelstva mûsta Volary a Senátu Parlamentu âR

se uskuteãní v pátek 15. fiíjna 2010  od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 16. fiíjna 2010  od  8.00 do 14.00 hodin

VáÏená voliãko, váÏen˘ voliãi,

rozhodnete-li se odevzdat své hlasy pfii volbách do zastupitelstva mûsta Volary a Senátu Parlamentu
âeské republiky, mÛÏete tak uãinit :

ve volebním okrsku  ã.1 - v zasedací místnosti v pfiízemí Mûstského úfiadu, Námûstí 25, Volary
a ve volebním okrsku  ã.2 - v hernû v pfiízemí Matefiské ‰koly, Sídli‰tû Míru 117, Volary
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Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 30. 8. 2010
Zastupitelé berou na vûdomí:
* zprávu o pfiijat˘ch usneseních na schÛ-

zích rady mûsta 
* územní studii ·umava pofiízenou

Krajsk˘m úfiadem Jihoãeského kraje 
a doporuãují scénáfi „Akce“

Zastupitelé schvalují:
* s úãinností od 1. 9. 2010 pfiedloÏen˘

návrh zmûny obecnû závazné vyhlá‰ky,
kterou se doplÀuje a mûní vyhlá‰ka
Mûsta Volary ã. 2/2008 o místním 
poplatku za provozovan˘ v˘herní
hrací stroj

* uzavfiení dohody o zmûnû prohlá‰ení 
vlastníka, o zmûnû smlouvy o v˘stavbû

jednotky a o pfievodu podílu na pozem-
ku mezi Mûstem Volary a p. Klimtem
ve znûní pfiedloÏeného návrhu

* vyhlá‰ení zámûru ã. 26/08/Smûna/2010
na smûnu pozemkÛ mezi Mûstem Vola-
ry a p. Sládeãkem ve znûní pfiedloÏe-
ného návrhu

* vyhlá‰ení zámûru ã.27/08/Prod/2010
na prodej pozemku p. ã. 375/16 v k.ú.
Krejãovice

Zastupitelé rozhodli:
* zúãastnit se draÏby dle draÏební vy-

hlá‰ky ã. 117EX643/08-44 a povûfiují
starostku a místostarostu k úãasti na
této draÏbû (jedná se o draÏbu hotelu
Bobík - na základû podání návrhu na 
insolventní fiízení u Krajského soudu

v âesk˘ch Budûjovicích byla draÏba 
odroãena)

* prodat bytovou jednotku ã. 38/8 v domû
ãp. 38 v ul. Budûjovická ve Volarech
vãetnû pfiíslu‰n˘ch podílÛ na spoleãn˘ch
ãástech domu a pozemcích

* uzavfiít smûnnou smlouvu ve znûní 
pfiedloÏeného návrhu mezi Mûstem Vo-
lary a p. Balou‰kem

* prodat nemovitost - ãást pozemku p.ã.
1254/30 - ostatní plocha o v˘mûfie 37 m2

s ve‰ker˘m pfiíslu‰enstvím a souãástmi
za ujednanou kupní cenu

Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádostem p. Bubleho a manÏelÛ Vo-

kurkov˘ch o koupi ãásti pozemku 
ZE 4905 díl 3PK

Z jednání rady mûsta
konaného dne 28. 7. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít smlouvu o dílo na dodavatele

akce „Stavební úpravy kaple sv. Floriá-
na“ s firmou REKON INSTA spol. s r.o.
Volary

* nevybrat Ïádnou z pfiedloÏen˘ch nabí-
dek z v˘bûrového fiízení na dodavatele
akce „Stavební úpravy budovy Z· 
v ul. Pod Kostelem“

konaného dne 11. 8. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* na základû Ïádosti âeské po‰ty, s.p. 

sníÏit nájemné za pronájem nebytov˘ch
prostor v domû ãp. 25 ve Volarech od
1. 10. 2010 tak, Ïe nájemné bude ãinit 
1.000,- Kã/m2/rok

* poskytnout bezplatnû ZO âeského
zahrádkáfiského svazu Volary frézova-
nou asfaltovou drÈ na opravu pfiístupové
cesty na pozemku p. ã. 4797/1 k za-
hrádkáfiské kolonii po provedení úprav
manipulaãních ploch na Soumarském
mostû v mnoÏství maximálnû 100 tun

konaného dne 25. 8. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít smlouvu o servisních sluÏbách

- revizí hasicích pfiístrojÛ a poÏárních 
hydrantÛ a smlouvu o zaji‰tûní v˘konu
funkce odbornû zpÛsobilé osoby v oboru
poÏární ochrany s Richardem Vondre-
sem, Prachatice

Rada mûsta povûfiuje:
* Správu sportovních zafiízení Volary

správou tûlocviãny s pfiíslu‰enstvím 
v ãp. 127 v ulici Pod Kostelem ve
Volarech vãetnû uzavírání smluv a sou-
ãasnû stanovuje v˘‰i úhrad za vyuÏití 
tûlocviãny takto: cena za uÏívání dle
nájemní smlouvy: 40,- Kã/hod. dûti 
a mládeÏ, 100,- Kã/hod. ostatní uÏi-
vatelé, cena jednorázové akce: 200,-
Kã/hod.

Poãasí ve Volarech v ãervenci a srpnu 2010
âervenec:

Minimální teplota: 3,8°C dne 8. 7. v 6:00
Pfiízemní minimální teplota: 3,4°C dne 8. 7. v 5:20
Maximální teplota: 32,0°C dne 16. 7. v 14:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 17,6°C
Úhrn sráÏek: 162,8 mm
Maximální náraz vûtru: 17.1 m/s dne 23. 7. v 00:27 

(tj. 61,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 279,5 hodiny
Poãet letních dní: 14
Poãet tropick˘ch dní: 5

Srpen:
Minimální teplota: 4,4°C dne 30. 8. v 21:55
Pfiízemní minimální teplota: 2,6°C dne 30. 8. v 21:40
Maximální teplota: 28,1°C dne 22. 8. v 16:20
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 14,6°C
Úhrn sráÏek: 115,8 mm
Maximální náraz vûtru: 13,5 m/s dne 27. 8. v 21:43 

(tj. 48,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 193,6 hodiny
Poãet letních dní: 7
Poãet tropick˘ch dní: 0
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Spoleãenská rubrikaZaãátek ‰kolního roku

Děkujeme všem přátelům a známým 

za projevenou soustrast, květinové

dary a za účast při posledním 

rozloučení s panem 

Františkem KRÜNPECKEM.

Panu Františku Krátkému děkujeme

za smuteční řeč při obřadu.

Rodina Krünpeckova

Děkujeme všem přátelům a známým 

za projevenou soustrast, květinové

dary a účast na posledním rozloučení 

s panem 

Ladislavem SOUKUPEM, 

zároveň děkujeme za velmi procítěný

projev panu Františku Krátkému.

Manželka a syn

Děkujeme touto cestou 

panu Františku Krátkému za citlivé

smuteční rozloučení s panem 

Antonínem MAZUROU.

Rodina Mazurova

Slavnostní zahájení nového ‰kolního
roku 1. záfií bylo historické. V‰ichni Ïáci
a uãitelé se poprvé se‰li v tûlocviãnû
budovy Z· U NádraÏí. Tohoto slavnost-
ního setkání se také zúãastnili rodiãe,
zástupci tisku a kabelové televize.
V‰echny dûti z prvního stupnû ãekaly 
v prvním patfie nové tfiídy a dvû uãebny
‰kolní druÏiny. V na‰í ‰kole jsme také
pfiivítali nové Ïáky, ktefií dojíÏdûjí z Le-
nory, StoÏce a Nové Pece. PrvÀáãky 
pfii‰la tradiãnû pfiivítat paní starostka
Martina Pospí‰ilová a pan místostarosta
Robert Proãka. Paní starostka popfiála
dûtem, aby je v nové budovû provázelo
jenom to dobré a aby byly ve ‰kole ‰Èast-
né a spokojené. 

Tfiídní uãitelé jednotliv˘ch tfiíd jsou:
1.A Mgr. Katefiina Jandejsková, 1.B
Mgr. Dana Míková, 2.A Mgr. Hana
Cigánková, 2.B Mgr. Dana Koldinská,
3.A Mgr. Iva Harvalíková, 3.B Mgr.
Vladislava KuboÀová, 4.A Mgr. Eli‰ka
Horálková, 4.B Mgr. Marie Pincová,
5.A Miroslava Gajdo‰ová, 5.B PaedDr.
Mirka ·váchová, na prvním stupni 
dobírá hodiny Mgr. Jana Fistrová, 6.A
Mgr. Klára ·vejdová, 6.B Mgr. Ivana
âerná,  7.A Mgr. Jan ·vácha, 7.B Mgr.
·tûpánka Andraschková, 8.A Mgr.
Milan Mík, 8.B Mgr. Marie Havlíková,
9.A Mgr. Pavlína Pavlíková, 9.B Mgr.
Lenka Slabyhoudková. Dal‰í uãitelé bez
tfiídnictví: Mgr. Andrea Jílková, Mgr.
Elen Soualmia, Mgr. Jaroslav ·iman. Ve
‰kolní druÏinû se budou o dûti starat
paní vychovatelky: Jitka Vr‰níková,
Petra Andraschková a v odpolední dru-
Ïinû ve tfietím oddûlení Pavla Hauptová. 
I v  tomto ‰kolním roce se nám podafiilo
zajistit do druh˘ch tfiíd asistenta pedago-
ga. Psychologické pracovi‰tû povede jako
v loÀském roce PhDr. Alena Wágnerová.
V̆ chovn˘m poradcem a koordinátorem
sociálnû patologick˘ch jevÛ na na‰í
‰kole je Mgr. Ivana âerná. ·kolní vzdû-
lávací program mají na starosti koordi-
nátorky Mgr. Lenka Slabyhoudková a
Mgr. Marie Pincová. Mgr. Jaroslav
·iman je koordinátorem pfies v˘poãetní
techniku.

V na‰í ‰kole je 366 ÏákÛ, z toho na
prvním stupni 205 a na druhém 161. 
V prvních tfiídách je 45 dûtí. ·kolní dru-
Ïinu nav‰tûvuje ve tfiech oddûleních více

neÏ 70 ÏákÛ prvního stupnû. 
Zápis do 1. tfiídy se uskuteãní ve

druhé polovinû ledna, konzultace s ro-
diãi budoucích prvÀáãkÛ probûhne na
poãátku ãervna. ·kolní vzdûlávací pro-
gram je nyní ve ãtvrté a deváté tfiídû.
Plaveck˘ v˘cvik bude probíhat pro 3.,
4., 5. roãníky. Opût se nám podafiilo zajis-
tit lyÏafisk˘ v˘cvik v âesk˘ch Îlebech
pro sedmé roãníky a pro osmé roãníky
pfiipravujeme turistick˘ kurz. Na poãátku
prosince se budou konat vánoãní trhy. 

V tomto ‰kolním roce zaãínáme
pracovat na pfiípravû 30. v˘roãí existence
nové budovy základní ‰koly, které budeme
slavit v roce 2011. Dne 22. 4. 2011 osla-
víme Den Zemû. 

Budeme pokraãovat ve spolupráci
s partnersk˘mi ‰kolami na Slovensku 
v Prievidzi a nûmeckou Základní ‰kolou
v Röhrnbachu. Bude samozfiejmû probí-
hat spousta jin˘ch soutûÏí, akcí, které
máme naplánovány na tento ‰kolní rok.

Telefon do ‰koly je 388 333 162, telefon
fieditele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292,
mobil: 724 212 048, mobil zástupce Mgr.
Lumíra Vozábala: 606 442 931, ‰kolní
jídelna 388 333 332, 721 843 550, webo-
vé stránky ‰koly jsou www.zsvolary.cz. 

VáÏení rodiãe a spoluobãané, 
slouãení základní ‰koly do jedné

budovy se uskuteãnilo za pût minut 
dvanáct. Vzhledem k souãasn˘m ekono-
mick˘m ‰krtÛm a úsporn˘m opatfiením
ministerstva ‰kolství se ukazuje, Ïe
pokud bychom budovy neslouãili,
museli bychom minimálnû v jednom
roãníku dvû tfiídy slouãit a tím nav˘‰it
poãet ÏákÛ na 36 ve tfiídû. ZároveÀ
bychom museli propustit dva uãitele.
Kvalita v˘uky v tak poãetné tfiídû by
samozfiejmû byla nesrovnatelnû hor‰í.
Peníze na platy zamûstnancÛ se odvíjejí
podle poãtu ÏákÛ a ministerstvo ‰kolství
nezajímá, Ïe máme dvû budovy a tedy 
o dvû uklízeãky navíc. 

Na závûr chci moc podûkovat za
obrovské úsilí v‰ech zamûstnancÛ pfii
stûhování a pfiípravû nov˘ch prostor pro
první stupeÀ. 

Rád bych popfiál v‰em, kter˘ch 
se Ïivot ve ‰kole t˘ká hodnû úspûchÛ 
a klidu pro studium a práci. 

Za vedení ‰koly Petr Horálek

�

Kdo jste ho mûli rádi, 
vzpomeÀte s námi.

Den 10. fiíjna 2010 uplynou tfii roky 
od úmrtí pana 

Miroslava STREJâKA.
Vzpomíná manÏelka 
a dcery s rodinami. 

Vzpomínka

V mûsíci záfií oslavili 
své narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní AneÏka ·vehlová,
paní Antonie Luãanová,
pan Franti‰ek TrÏil,
pan Josef Pocklan,
pan Václav Veverka,
pan Jindfiich Morong,
pan Jifií Skácel a
paní Franti‰ka Martínková

Hodnû zdraví a spokojenosti do dal‰ích
let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
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Základní informace

� Volební okrsky jsou rozdûleny podle
místa, kde jsou voliãi pfiihlá‰eni k trvalé-
mu pobytu a voliãi obdrÏí s hlasovacími
lístky i informaci, v kterém volebním okr-
sku mÛÏe voliã odevzdat hlasovací lístek.

� Voliãem je obãan mûsta za pfiedpokla-
du, Ïe alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl
vûku 18 let, je v den voleb  v tomto
mûstû pfiihlá‰en k trvalému pobytu, a jde
o státního obãana âeské republiky nebo
státního obãana ãlenského státu Evrop-
ské unie, pokud poÏádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voliãÛ.

� Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté,
kdy prokáÏe okrskové volební komisi ve
volební místnosti svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky platn˘m
obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním
pasem âeské republiky. Jde-li o cizince,
prokáÏe státní obãanství státu, jehoÏ
obãané jsou oprávnûni volit na území
âR, prÛkazem o povolení k pobytu
vydan˘m podle zákona ã. 326/1999 Sb.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství potfiebn˘mi doklady, nebude
mu hlasování umoÏnûno. 

� Voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny
pfiede dnem konání voleb (do 12. fiíjna
2010) hlasovací lístky a dal‰í nezbytné
informace k realizaci volebního aktu. 
V den voleb mÛÏe voliã obdrÏet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

� Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ, Mûstsk˘
úfiad Volary, a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zfiízena. K voliãi se pak dostaví
2 ãlenové okrskové volební komise 
s pfienosnou volební schránkou, úfiední
obálkou a hlasovacími lístky.

� Pro volby do zastupitelstva mûsta
Volary byly zaregistrovány tyto kandi-
dátní listiny s vylosovan˘mi ãísly:
1 - âeská strana sociálnû demokratická

2 - Obãanská demokratická strana
3 - Hnutí za harmonick˘ rozvoj obcí

a mûst
4 -  Mûsto lidem
5 - Komunistická strana âech a Moravy

Stanoven˘ a schválen˘ poãet ãlenÛ
zastupitelstva mûsta Volary je 15 ãlenÛ. 

Zásady hlasování 

Voliã po pfiíchodu do volební místnosti
prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství
âR, jde-li o cizince prÛkazem o povolení
k pobytu, obdrÏí od okrskové volební
komise úfiední obálku, pfiípadnû hlasovací
lístek a vÏdy vstoupí do prostoru urãe-
ného k úpravû hlasovacích lístkÛ, kde
mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním 
z uveden˘ch zpÛsobÛ :

Oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku v zá-
hlaví sloupce pfied názvem volební strany,
hnutí, sdruÏení pouze jednu volební
stranu, hnutí, sdruÏení. Tím je dán hlas
kandidátÛm této volební strany, hnutí,
sdruÏení v pofiadí dle hlasovacího lístku
v poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupi-
telstva mûsta, kter˘ má b˘t ve mûstû
volen (15). Pokud by byla oznaãena
tímto zpÛsobem více neÏ jedna volební
strana, hnutí, sdruÏení, byl by takov˘
hlas neplatn˘.

Oznaãit v rámeãcích pfied jmény
kandidátÛ kfiíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, hnutí, sdruÏení, nejv˘‰e v‰ak
tolik kandidátÛ, kolik ãlenÛ zastupitel-
stva mûsta ( 15) má b˘t zvoleno. Poãet
ãlenÛ zastupitelstva, kter˘ má b˘t ve
mûstû volen, je uveden v záhlaví hlaso-
vacího lístku. Pokud by bylo oznaãeno
tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je
stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas
neplatn˘.

Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané
v pfiedchozích bodech, kombinovat, a to
tak, Ïe lze oznaãit kfiíÏkem jednu volební
stranu, hnutí, sdruÏení a dále v rámeãku
pfied jménem kandidáta dal‰í kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch
samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch jsou
uvedeny ostatní volební strany, hnutí,
sdruÏení. V tomto pfiípadû je dán hlas
jednotlivû oznaãen˘m kandidátÛm. 

Z oznaãené volební strany, hnutí, sdru-
Ïení je dán hlas podle pofiadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátÛm,
kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch ãlenÛ
zastupitelstva mûsta. Pokud by bylo
oznaãeno tímto zpÛsobem více neÏ
jedna volební strana, hnutí, sdruÏení
nebo více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘
poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.

Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek
do ‰edé úfiední obálky, urãené pro volby
do zastupitelstva mûsta. Pokud voliã
neoznaãí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, hnutí, sdruÏení, ani Ïádné-
ho kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úfiední obálky, hlasovací lístek pfietrhne
nebo vloÏí do úfiední obálky nûkolik
hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitel-
stva, je hlas neplatn˘. Voliã hlasuje tak,
Ïe úfiední obálku vloÏí pfied okrskovou
volební komisí do volební schránky  „vo-
lební urny.“ KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû,
zastoupení není pfiípustné. S voliãem,
kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe v prostoru urãeném pro
opravu hlasovacích lístkÛ pfiítomen jin˘
voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za nûho upravit
a vloÏit do úfiední obálky, a popfiípadû 
i úfiední obálku vloÏit do volební
schránky „volební urny.“

Obdobnû bude postupováno pfii volbû
kandidáta do Senátu Parlamentu âeské
republiky, s tím rozdílem, Ïe z celkové-
ho poãtu kandidujících bude do úfiední
obálky vloÏen jen jeden moÏn˘ kandidát.
V pfiípadû, Ïe kandidát do Senátu Parla-
mentu âR nebude zvolen potfiebn˘m
poãtem hlasÛ v termínu 15. a 16. fiíjna
2010, uskuteãní se druhé kolo voleb 
do Senátu Parlamentu âeské republiky
v termínu  23. a 24. fiíjna 2010.

BliÏ‰í informace k volbám do zastu-
pitelstva mûsta Volary a Senátu Parla-
mentu âR v roce 2010 jsou uvedeny 
na webov˘ch stránkách Mûsta Volary:
www.mestovolary.cz v adresáfii VOLBY
2010 a dále Vám sdûlí na Správním
odboru Mûstského úfiadu Volary,v pfiíze-
mí, kanceláfi ã. 3, vedoucí odboru, paní
Hodánková, tel. ã. 388 302 202. 

Ing. Franti‰ek Pokorn˘,
tajemník MùÚ Volary

VOLBY 2010
Do zastupitelstva mûsta Volary a Senátu Parlamentu âR 



Volarsk˘ zpravodaj 5

VáÏení spoluobãané,

pfiedstavujeme Vám kandidáty âSSD
pro volby do zastupitelstva mûsta Volary.
Na‰i kandidáti tvofií kompaktní, zku‰en˘
a odbornû zdatn˘ t˘m lidí, kter˘ je scho-
pen a ochoten plnû pracovat ve prospûch
rozvoje mûsta a ke spokojenosti jeho
obãanÛ.

V pfiípadû zvolení do zastupitelstva
mûsta budou na‰i kandidáti prosazovat
reálné a splnitelné cíle smûfiující k dal‰ímu
rozvoji mûsta a ke zv˘‰ení spokojenosti
Vás obãanÛ s Ïivotem v na‰em mûstû.

Nechceme a nebudeme Vám dávat
plané sliby. Ná‰ volební program je
postaven na realitû moÏného. Zahrnuje
vût‰inové ale zároveÀ splnitelné potfieby
mûsta a jeho obãanÛ, které vyplynuly
zejména z kaÏdodenního kontaktu s Vámi,
obãany mûsta. 

Na‰í prioritou je zejména zaji‰tûní
dÛstojného Ïivota kaÏdého obãana a jeho
základních potfieb s pfiihlédnutím k jeho
moÏnostem a schopnostem. Budeme
dÛraznû prosazovat a ovlivÀovat ceno-
vou politiku v oblastech, ve kter˘ch ji
mûsto mÛÏe ovlivnit (nájemné, vodné,
stoãné, teplo, daÀ z nemovitosti atd.)
tak, aby dopad na Vás, obãany, byl co
nejmen‰í.

V oblasti rozvoje mûsta se zamûfiíme
zejména na takové investice kde lze 
získat dotace z jin˘ch zdrojÛ. Máme jiÏ
dostatek zku‰eností a umíme to. Zv˘‰e-
nou pozornost zamûfiíme na spolupráci 
s policií âR pfii zaji‰Èování vefiejného
pofiádku. Na‰i podporu mohou oãekávat
spolky a organizace pÛsobící ve mûstû,
zejména ty které aktivnû pracují s dûtmi
a mládeÏí, vãetnû ‰kolsk˘ch zafiízení.
Pozornost zamûfiíme na propagaci a vy-

uÏití bezesporu velkého turistického
potenciálu na‰eho mûsta a okolní pfiírody
pro náv‰tûvníky i místní obãany. 

V neposlední fiadû chceme zachovat,
zkvalitnit, pfiípadnû roz‰ífiit nabídku kul-
turnû spoleãensk˘ch akcí  ve mûstû.

VáÏení spoluobãané,

pokud jste doãetli aÏ k tûmto fiádkÛm je
to pro nás známka toho, Ïe Vám není
lhostejno, jak se bude na‰e mûsto v ná-
sledujícím období rozvíjet a jak˘ bude
Ïivot jeho obãanÛ. Pokud Vás navíc
oslovily na‰e priority pfiijìte prosím ve
dnech 15. nebo 16. fiíjna k volbám 
a dejte hlas na‰im kandidátÛm.

Dûkujeme Vám 

Va‰i kandidáti

1. Ing. Robert PROâKA
49 let, místostarosta mûsta

2. Ivo ROLâÍK, DiS.
32 let, zdravotnick˘ záchranáfi

3. Mgr. Dana MÍKOVÁ
47 let, uãitelka základní ‰koly 

4. Martina âERNÁ
43 let, úãetní

5. Rostislav SKOTNICA, DiS.
41 let, sociální pracovník

6. Ladislav JIRA≈
43 let, opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ

7. Josef RIEDERER
39 let, fiidiã - Lesy âR

8. Zdenûk VOTAVA
53 let, Ïivnostník  

9. Václav ·PETA
37 let, mechanik

10.Vladimír DIBëÁK
46 let, dûlník

11.Robert PROâKA
23 let, hajn˘ 

12.Zdenûk PINC
47 let, strojvedoucí âD, a.s.

13.Marek SMOLEN
35 let, vlakvedoucí âD, a.s.                    

14.Mgr. Milan MÍK
61 let, uãitel základní ‰koly

15.Petr MAURIC
68 let, dÛchodce

Kandidáti 
âeské strany sociálnû 

demokratické 
pro volby do zastupitelstva 

mûsta Volary, 
konané ve dnech 15.-16. 10. 2010
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KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS
pro volby do Zastupitelstva Mûsta Volary

VOLEBNÍ PROGRAM 2010–2014

1. Zámeãník Jan
30 let, odborn˘ prodejce, ãlen ODS

2. Ing. ¤eÏábek Miroslav
48 let, jednatel, ãlen ODS

3. MUDr. Neumanová Michaela
41 let, lékafi, ãlen ODS

4. Mgr. Horálek Petr
50 let, fieditel Z·

5. Koníãková Renata
56 let, Ïivnostník, ãlen ODS

6. Jícha Zdenûk 
31 let, Ïivnostník, ãlen ODS

7. Cimická Erika 
67 let, ekologick˘ poradce

8. Andráschková Petra
31 let, vychovatelka

9. Lebeda Bohumil
26 let, Ïivnostník, ãlen ODS

10. Zavázalová Marcela
36 let, matefiská dovolená, ãlen ODS

11. Halamová Eva
51 let, inv. dÛchodce, ãlen ODS

12. Havlík Jan
28 let, Ïivnostník

13. ·varc Jifií
38 let, odborn˘ prodejce

14. Ka‰párek Petr
67 let, Ïivnostník

15. Neuman Petr
43 let, Ïivnostník, ãlen ODS

Na‰ím cílem je dosáhnout toho, aby se 
i nadále Volary mûnily v malebné
‰umavské mûsteãko. Proto budeme 
prosazovat níÏe uveden˘ program:

1. Cestovní ruch, kultura
- rekonstrukce plaveckého bazénu
- vytipujeme vhodnou lokalitu 

a zajistíme v˘stavbu rozhledny
- budeme pokraãovat v rekonstrukci

kfiíÏové cesty a v opravû sakrálních
staveb

- dokonãíme provádûnou rekonstrukci
kina

- budeme dále podporovat spolupráci 
s partnersk˘mi mûsty a vyhledáme
nové na Slovensku

- zachováme kulturní akce ve mûstû
- pokusíme se i nadále napojit Volary

na cyklotrasy

2. Bytová politika a dopravní obsluÏnost
- dokonãíme bytovou privatizaci
- s pomocí dotaãních penûz budeme

realizovat stavební pozemky 
v lokalitû Finské domky

- budeme podporovat vytvofiení 
kruhového objezdu u kostela

- postupnû budeme promûÀovat 

námûstí v pfiíjemné centrum Volar
- chceme pokraãovat v projektu 

revitalizace panelového sídli‰tû
- nadále prosazovat investice, které 

zlep‰í stav vozovek a chodníkÛ 
ve mûstû

3. ·kolství, dûti, mládeÏ, sport 
a spolky

- dokonãíme úspû‰nû realizaci projektu
na zateplení základní ‰koly

- nadále podpofiíme celoroãní provoz
matefisk˘ch ‰kol

- z b˘valé budovy 1. stupnû základní
‰koly vytvofiíme kulturní centrum
(knihovna, DDM, spolky)

- budeme podporovat zájmovou 
a sportovní ãinnost ve mûstû

4. Mûstsk˘ úfiad a finance mûsta
- zajistíme rozumné hospodafiení 

s majetkem a financemi mûsta
- chceme získat budovu hotelu Bobík

a urãíme její dal‰í vyuÏití (hotel, byty,
dÛm pro seniory)

- budeme nadále podporovat pfiíspûvko-
vé a mûstem zfiizované organizace

- zachováme sobotní provoz Mûstského 
úfiadu

- dále budeme podporovat Mlynáfiovice,
Krejãovice, Ml˘ny a Chlum

5. Bezpeãnost
- zajistíme dobrou spolupráci s Policií 

âR
- budeme podporovat Sbor 

dobrovoln˘ch hasiãÛ

6. Sociální péãe a zdravotnictví
- chceme i nadále prosazovat v˘stavbu

domu pro seniory
- zajistíme nadále pravidelné setkávání 

seniorÛ a zdravotnû i jinak postiÏen˘ch
spoluobãanÛ s pfiedstaviteli mûsta

- podpofiíme vznik lékafiské pohotovosti

7. Podnikání
- budeme prosazovat rozvoj a podporu 

podnikání, na kterém je Ïivotnû zá-
visl˘ rozvoj mûsta

- územní plán mûsta nebudeme chápat 
jako nedotknuteln˘ a zakonzervovan˘
projekt

8. Îivotní prostfiedí
- chceme rekonstruovat sbûrn˘ dvÛr

dle pfiipraveného projektu
- pfiemûníme lesopark v dÛstojné 

odpoãinkové místo      
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Hnutí nezávislých kandidátů 
za harmonický rozvoj obcí a měst, Volary

3Volte č. 

VáÏení spoluobãané, váÏení voliãi, 

na‰e práce pokr˘vá ‰irokou paletu
potfieb mûsta. Umíme se domluvit a do-
kázali jsme úspû‰nû spolupracovat se
zástupci ostatních kandidátek zastou-
pen˘ch v Radû mûsta. Na pozici sta-
rostky mûsta nadále navrhujeme paní
Martinu Pospí‰ilovou. Pokud cítíte, Ïe se
Volary i na‰í zásluhou mûní k lep‰ímu -
dejte nám svÛj hlas.

Vzhled a rozvoj mûsta: Na‰ím cílem je
naplÀovat strategick˘ plán rozvoje mûsta,
schválen˘ v konãícím volebním období.
StûÏejním úkolem bude revitalizace
námûstí a Sídli‰tû Míru. Svou pozornost
budeme vûnovat dal‰ím opravám chod-
níkÛ a komunikací. Nastolili jsme pfiísná
pravidla vÛãi dluÏníkÛm, na ãemÏ trváme
i do budoucna. Uvolnûné byty a domy
chceme pfiemûnit na moderní bydlení. 
V jiÏ zateplen˘ch a opraven˘ch domech
bude pokraãovat modernizace a zkvalit-
Àování bytového standardu. Jsou pfiipra-
veny projekty na tfii desítky stavebních
parcel pro rodinné domy, jejichÏ realiza-
ci podpofiíme.

Mûstsk˘ rozpoãet: Nadále a nepfietrÏitû
budeme Ïádat o dotace z evropsk˘ch fondÛ

na uskuteãnûní v‰ech na‰ich tûchto
zámûrÛ. Tak jako dosud jsme i nadále
rozhodnuti dotovat obãanÛm ceny odpadÛ,
vodného a stoãného z mûstského rozpoãtu.
Na‰i snahou bude udrÏet nadále mûstsk˘
rozpoãet vyrovnan˘ a na‰e mûsto fi-
nanãnû zdravé. Nechceme se vymlouvat
na krizi a nebudeme mûsto zbyteãnû
zadluÏovat, ale pfiitom se nebudeme bát
realizovat nároãnûj‰í investiãní akce. 

Bezpeãnost, pofiádek, zdravotnictví:
Chceme roz‰ífiit poãet míst stfieÏen˘ch
kamerov˘m systémem. Na‰ím cílem je
ve mûstû udrÏet zdravotní záchrannou
sluÏbu i praktické a odborné lékafie. Tak
jako dosud budeme finanãnû i technicky
podporovat Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ,
jehoÏ práci oceÀujeme. 

Zamûstnanost: Podafiilo se získat a scelit
pozemky u staré pily, které hodláme
nabídnout investorÛm a vhodn˘mi pobíd-
kami podporovat tvorbu nov˘ pracovních
míst. Jsme pfiipraveni nabídnout v˘robní
a nebytové prostory zájemcÛm o podni-
kání ve Volarech, tak jako dosud chceme
udrÏet zamûstnanost v Sesazovnû d˘h.

Sport a kultura: Budeme podporovat
rozvoj bohat‰ího Ïivota mûstsk˘ch spolkÛ

a zájmov˘ch sdruÏení, usilujeme o vy-
tvofiení tvÛrãí a vstfiícné atmosféry, v níÏ
se s plnou váÏností nakládá s nápady
v‰ech obãanÛ. Chceme roz‰ifiovat spor-
tovní areál u bazénu a poãet hfii‰È pro
v‰echny vûkové kategorie. Uvedeme 
v Ïivot Ïánrovû pestr˘ koncept Volarské-
ho kulturního léta.

Informovanost obãanÛ: Chceme pod-
porovat rozvoj internetu a je‰tû více
vyuÏívat jeho moÏností. Vefiejnost bude-
me o dûní ve mûstû nadále informovat
systémem zdarma zasílan˘ch SMS
zpráv. Mûstsk˘ úfiad bude opût kaÏd˘
mûsíc otevfien i v sobotu.

Volary coby brána ·umavy: Jsme 
hrdí na na‰e mûsto a budeme v‰emoÏnû 
usilovat o jeho prezentaci a populariza-
ci. Nadále budeme peãovat o historické
a kulturní dûdictví mûsta, napfi. dokon-
ãením rekonstrukce kfiíÏové cesty a hfibi-
tovní kaple. Chceme rozvíjet kontakty 
s partnersk˘mi mûsty a nabízet Volary
náv‰tûvníkÛm jako v‰estrannû zajímavé
místo s lákav˘m okolím. 

Volarsko je na‰ím domovem!

� � � 

1. Martina Pospíšilová
46 let, starostka Města Volary

2. Roman Kozák
45 let, dirigující dispečer ČD a. s. - výpravčí

3. Šárka Trubelová
44 let, samostatný technik ČD a. s. 

4. Mgr. Vít V. Pavlík
34 let, ředitel ZUŠ Volary

5. Petr Čmerda
45 let, dirigující dispečer ČD a. s. - výpravčí

6. Ing. Martin Janda
45 let, podnikatel

7. Stanislav Haladej
44 let, strážce NP a CHKO Šumava

8. Věra Preňková
41 let, vedoucí prodejny SD Jednota

9. Radek Šebest
34 let, strojvedoucí ČD a. s.

10. Mgr. Vladislava Kuboňová
42 let, učitelka na ZŠ ve Volarech

11. Jana Bajčíková
43 let, povrchová úprava obrazových lišt

12. Jelena Tesařová
48 let, učitelka ZUŠ Volary

13. Radim Sivok
34 let , řidič (firma Pro Less)

14. Petr Mrkvička
25 let, truhlář

15. Ing. Ivo Stehlík
47 let, nakladatel 
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Zde se vám struãnû pfiedstavujeme:

1. Ing. Miroslav Mlãoch   
57 let, nyní nezamûstnan˘

2. Vilém Mik‰ík
54 let, vedoucí realitní kanceláfie 
v Prachaticích  

3. Bohumil Machník
36 let, obrábûã kovÛ ve Volarsk˘ch
autoopravnách

4. Martin Papou‰ek
35 let, elektrikáfi u Státních lesÛ âR

5. Ilona Du‰ková
53 let, peãuje o své nemocné dítû

6.    Petr Pazourek
39 let, vedoucí prodejny Masna
Vimperk ve Volarech

7. Miloslava Zídková
52 let, poradenství v elektroenergetice
a plynárenství

8. Dana Hamrníková
50 let, obchodní zástupce poji‰Èovny
Kooperativa a. s.

9. Vladimír âutka
48 let, fiidiã - rozvoz paliva 
obãanÛm mûsta

10. Karel Horelica
63 let, dÛchodce

11. Michal ·varc
46 let, zedník firmy Stavservis 
Jaroslava Steinbacha 

12. Václav Jícha
60 let, podnikatel 
v autodopravû

13. Václav Hamrník
43 let, ãí‰ník ve Volarech

14. Ivan Iliev
51 let, fiidiã MKD u firmy 
Jihotrans a.s. âeské Budûjovice 

15. Pavel Kaczko
50 let, dozorce v˘hybek ve stanici
âD ve Volarech

Milí spoluobãané, milí voliãi,
na‰e kandidátní listina pro volby 
do Zastupitelstva Mûsta Volary, 

konající se ve dnech 15. a 16. fiíjna 2010, 
obsahuje 15 kandidátÛ, 13 nás bydlí ve Volarech, paní Du‰ková 

v Chlumu a pan Horelica v Mlynáfiovicích.

V tûchto volbách kandidujeme za
fiádnû registrované celostátní politické
hnutí „MùSTO LIDEM“, jehoÏ vedení
souhlasí s na‰í kandidaturou a podpo-
ruje ji. Proã právû za politické hnutí 
a nikoliv za nûkterou politickou stranu?
ProtoÏe nikdo z nás není politicky jak-
koliv organizován a chceme tak pro na‰e
mûsto pracovat a rozhodovat se pouze
podle svého svûdomí, nikoliv podle 
stranick˘ch zájmÛ, pfiípadnû zájmÛ
úzkého okruhu lidí. S respektem k uve-
den˘m zásadám jsme toho názoru, Ïe se
nám podafiilo ve Volarech sestavit kva-
litní kandidátku pracovit˘ch, poctiv˘ch 
a charakterních lidí. 

Chceme, aby v na‰em mûstû bylo co
nejménû nespokojen˘ch obãanÛ. Proto
chceme zmûnit fiízení vefiejn˘ch vûcí ve
mûstû prosazováním jin˘ch priorit a bu-
deme také uplatÀovat zcela jiné principy,
styl a metody práce zastupitelÛ a dÛslednû
plnit ná‰ volební program. 

Ve Volarském zpravodaji byl po-
skytnut omezen˘ prostor pro prezentaci
volebních stran, s na‰imi prioritami 
a s konkrétním volebním programem se
ale mÛÏete v‰ichni seznámit takto:

1. jednak na internetu na na‰ich
stránkách www.mestolidem.eu, na kte-
r˘ch naleznete i e-mailov˘ kontakt na

nás, mÛÏete s námi pfies nûj diskutovat,
2. a také jeho doruãením v písemné

podobû do va‰ich po‰tovních schránek.

Prioritou na‰eho volebního programu
a tím na‰í práce pro mûsto, kdyÏ to fiek-
neme obecnû, jste a budete vy, obãané
na‰eho mûsta. 

Chceme vám do Volar „pfiinést“ práci,
zajistit bydlení bez zdraÏování, pfiimûfie-
né poplatky, danû atd. a umoÏnit tak, aby
mladí nemuseli odcházet z na-‰eho
mûsta. Více se dozvíte z volebního pro-
gramu.   

Va‰i kandidáti 

� � � 



Volarsk˘ zpravodaj 9

Volební program KSâM pfiedpokládá
navazovat na dosaÏené pozitivní v˘sledky.

V oblasti finanãního hospodafiení
� pro naplÀování pfiíjmové ãásti rozpo-

ãtu mûsta soustavnû sledovat a vyuÏívat
v‰echny vyhlá‰ené granty a dotace;

� nezatûÏovat mûsto úvûry a pokraãovat
ve sniÏování zadluÏenosti mûsta;

� pravidelnû seznamovat obãany s hos-
podafiením obchodních organizací
mûsta.

V oblasti Ïivotního prostfiedí a bydlení
� pokraãovat v rekonstrukci chodníkÛ,

roz‰ifiování parkovacích ploch, údrÏbû
a úpravû stávající zelenû;

� pfiipravit ZTV pro rodinnou zástavbu;
� podporovat v˘stavbu komplexu pro

seniory a s peãovatelskou sluÏbou;
� udrÏet a rekonstruovat stávající byto-

v˘ fond;
� zastavit prodej bytÛ - ve vlastnictví

mûsta - tfietím osobám.

V oblasti zamûstnanosti
� udrÏet, pfiípadnû i roz‰ifiovat zamûst-

nanost ve vlastních obchodních
organizacích mûsta;

� v tûchto organizacích periodicky
vyhla‰ovat v˘bûrová fiízení na obsa-
zení (obhájení) pozic vedoucích 
pracovníkÛ;

� preferovat nabídku vhodn˘ch prostor
pro podnikání subjektÛm zaji‰Èujících
zfiízení nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí.

V oblasti ‰kolství, zdravotnictví 
a kultury
� zkvalitÀovat základní ‰kolství, roz-

víjet mimo‰kolní aktivity vytváfiením
dostateãného materiálového zázemí;

� zachovat dostupnost základní zdra-
votní péãe a udrÏet dosavadní síÈ
zdravotnick˘ch sluÏeb;

� podporovat zájmovou ãinnost, kulturní
a spoleãensk˘ Ïivot ve mûstû;

� vytváfiet podmínky pro rozvoj tûlo-
v˘chovy a sportu.

V oblasti bezpeãnosti
� poÏadovat po Policii âR spolupráci 

pfii zabezpeãení místních záleÏitostí 
vefiejného pofiádku;

VáÏení spoluobãané - voliãi, 

tento dovûtek nebyl pÛvodnû zam˘‰len,
ale okolnosti, kdy mûsíc pfied volbami
prosakují informace, Ïe za „pfiedpoklá-
danou podporu“ jedni slibují dobfie 
placená místeãka ve státní správû nebo
naopak druzí vyhroÏují krutou pomstou,
mû nutí vydat prohlá‰ení, Ïe nikdo 
z kandidátÛ KSâM takto nejednal,
nejedná a ani jednat nebude. 

DokáÏeme hledat kompromis s kaÏd˘m,
ale vÏdy ve prospûch slu‰n˘ch obãanÛ
na‰eho mûsta. 

Vy rozhodnete, jak se stavíte k po-
dobn˘m praktikám. Pfieji vám dobrou 
a ‰Èastnou volbu.

Franti‰ek Zach

Volební program KSâM 
pro volby do mûstského zastupitelstva Volary

pro období 2010 - 2014
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Bilance Rady mûsta 2010
VáÏení spoluobãané, 
pfiiná‰íme vám dal‰í shrnutí práce Rady
mûsta Volary a nejdÛleÏitûj‰ích zmûn 
v chodu mûsta, v tomto volebním 
(2006-10) období jiÏ ãtvrté. Pfiehled
zahrnuje krat‰í období neÏ obvykle (od
loÀského listopadu do leto‰ního srpna
2010) a s ohledem na nadcházející volby
do mûstské samosprávy je zpracován
struãnûji neÏ v minul˘ch létech. Lze
pfiedpokládat, Ïe mnohé z v˘sledkÛ se
promítnou do pfiedvolebních materiálÛ
kandidujících hnutí a stran. A tak konsta-
tujme, Ïe pfiestoÏe po minul˘ch volbách
do‰lo ke kompletní obmûnû personálního
obsazení rady mûsta, pracovala pak po
celou dobu v témÏe sloÏení: starostka
Martina Pospí‰ilová (nez. HNHRM),
místostarosta Ing. Robert Proãka
(âSSD), Ing. Miroslav ¤eÏábek (ODS),
Roman Kozák (nez. HNHRM) a Jan
Zámeãník (ODS). 

V závûru loÀského roku zastupitel-
stvo projednalo novelu tzv. chodníkového
zákona, a jak se ukázalo, navzdory dlouhé
zimû se podafiilo odklízení snûhu zvlád-
nout tak jako v minul˘ch letech. Mûsto
podalo Ïalobu na Pozemkov˘ fond âR
ve snaze získat historick˘ lesní majetek.
Z vedení Správy domÛ a bytÛ byl odvolán
Ing. M. Mlãoch, jehoÏ ve funkci nahra-
dil P. Interholz. Opravena byla cesta
vedoucí od hfibitova k zahrádkáfiské

kolonii a kfiíÏové cestû. Matefiská ‰kolka
na sídli‰ti byla zateplena a dostala
v˘raznou barevnou fasádu. Bezpeãnost
na pfiechodu pro chodce u ‰koly v Sou-
marské ulici byla zv˘‰ena zfiízením
semaforu, teprve druhého v na‰em okre-
se. V prosinci se Volary staly hostitelem
setkání starostÛ a tajemníkÛ mûst a obcí
PrácheÀského kraje. Poãetnou náv‰tûvu
mûly adventní trhy, na nichÏ se jako
obvykle podával hork˘ punã, a uskuteã-
nila se dosud nejpoãetnûj‰í série pfiedvá-
noãních koncertÛ. Vedení mûsta pfiipra-
vilo ve spoleãenském sále mikulá‰skou
nadílku pro seniory. Mûstská knihovna
spustila svÛj internetov˘ on-line katalog.
Byl schválen fiádn˘ rozpoãet mûsta na
rok 2010. Mûstské lesy Volary dokázaly
odvést sjednan˘ nájem, pfiestoÏe krize
na lesnickém trhu dopadla na vût‰inu
firem. Budûjovická ulice dostala 12 sto-
ÏárÛ nového vefiejného osvûtlení.    

Prostfiednictvím Technick˘ch sluÏeb
bylo ve mûstû vysazeno 15 nov˘ch stro-
mÛ a 123 okrasn˘ch dfievin, odstranûny
ãerné skládky ve ãtyfiech lokalitách, cel-
kovû opravena autobusová ãekárna na
Ml˘nû a pfiipraveno roz‰ífiení vefiejného
osvûtlení tamtéÏ, obnoveno 38 odpado-
v˘ch ko‰Û, celoroãnû pak byl Technic-
k˘mi sluÏbami zaji‰Èován úklid mûsta.

V lednu mûsto získalo dotaci 11,8
miliónÛ korun na zateplení budovy
základní ‰koly. Probûhlo setkání vedení
mûsta se seniory, jehoÏ se zúãastnil 
i senátor Ing. T. Jirsa. U bazénu byla
zku‰ebnû na tfii mûsíce zfiízena bruslafiská
plocha s umûl˘m povrchem. Pofiízena
byla studie parkovacího domu V kasár-
nách. Mûsto pfievzalo novou ãistiãku 
v Ml˘nské ulici. Dal‰í dotaci ve v˘‰i 
6 miliónÛ korun Volary získaly na opravu
silnice v Krejãovicích a rekonstrukci
ãásti ulice K. V. Raise podél potoka.
Úspû‰nû probûhl ples mûsta. Na jafie
byla dokonãena úprava prostoru pfied
ZU·, kde na místû vybydleného domu
vzniklo nové Námûstíãko (slavnostnû
bylo pfiedáno vefiejnosti 22. ãervna). Dle
poÏadavkÛ obãanÛ byl pfiepracován 
projekt rekonstrukce Tovární a pfiilehlé
ãásti Budûjovické ulice. Dokonãen byl
projekt základní technické vybavenosti
23 nov˘ch stavebních parcel za Finsk˘-
mi domky. Opravena byla komunikace

od Pivovarského rybníka k BöhmÛm.
Opravena byla fasáda kina, na trÏnici se
uskuteãnilo Pivobraní, mezinárodní úãast
mûla soutûÏ v tradiãním seãení Volarsk˘
sekáã, v na‰em mûstû 24. ãervna nocovala
karavana soumarÛ vypravená u pfiíleÏi-
tosti milénia Zlaté stezky. 

Restaurátorsky byly opraveny diori-
tové kapliãky kfiíÏové cesty a obnovou
pro‰la kapliãka v Chlumu. Mûsto získalo
dotaci 2,8 miliónu korun na rekonstrukci
Chlumského rybníka a 200 tisíc korun
na opravu hfibitovní kaple sv. Floriána.
Základní ‰kola dokonãila pfiípravy k ses-
tûhování v‰ech tfiíd do budovy U nádraÏí.
·kolní tûlocviãna v ulici Pod kostelem
byla pfievedena pod Správu sportovních
zafiízení (na plaveckém bazénu). Novû
vydláÏdûn byl chodník z námûstí do
âeské ulice, upraven byl vjezd na
námûstí naproti radnici. Spoleãensk˘ sál
dostal novou podlahu a svûtelnou i zvuko-
vou aparaturu. Vydány byly nové propa-
gaãní materiály Volar a pofiízeno oficiální
peãetidlo mûsta. 

Program Volarsk˘ch slavností
dfieva byl po loÀském roz‰ífiení opût
koncipován jako tfiídenní: kladné ohlasy
mûla jak hudební stránka slavností, tak 
i fiemeslnická úãast a pestr˘ program;
pfiálo i poãasí.

Za Radu mûsta Volary 
Roman Kozák a Jan Zámeãník
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Souãástí leto‰ních Slavností dfieva byla
soutûÏ EUROJACK. Pfii této pfiíleÏitosti
jsem vyzpovídal muÏe, kter˘ závod tak
perfektnû moderoval, pana Jindfiicha
PraÏáka, kter˘ v závûru vyzdvihl volarské
diváky a vyslovil nadûji, Ïe v budoucnu
by na‰e mûsto mohlo pofiádat závod
Evropského poháru v dfievorubeckém
sportu. A zde jsou jeho odpovûdi na
m˘ch nûkolik zvídav˘ch otázek.

Ve Volarech jste v rámci Volarsk˘ch
slavností dfieva pfiedvedli souboj dvou
t˘mÛ z âR a Rakouska v dfievorubeckém
sportu. Jak jste se k nám dostali a jak 
se vám líbilo prostfiedí Volarsk˘ch slav-
ností, do kter˘ch va‰e exhibice urãitû
parádnû zapadla?

ZávodÛ Eurojack se úãastníme od
roku 2005 a v podstatû od prvních závo-
dÛ si pohráváme s my‰lenkou, uspofiádat
jeden také v âeské republice. Na leto‰-
ním závodû v rakouském Langschlagu se
nás zahraniãní organizátofii tradiãnû
ptali, kdy uÏ koneãnû budou závody u nás.
Letos byl s námi i „vimperák“ Honza
WawrÛ a ten fiíkal, Ïe nechápe, co fie‰íme.
Îe jestli se to nûkde hodí, tak jedinû ve
Volarech na Slavnostech dfieva. Slovo
dalo slovo, probûhlo pár telefonátÛ,
následovala schÛzka u paní starostky
Martiny Pospí‰ilové, a pak uÏ bylo jasné,
Ïe by byla chyba v‰e je‰tû odkládat na
nûkdy do budoucna. Teì, po probûhlém
- sice malém, ale také mezinárodním -
závodu je nám jasné, jak to myslel, a Ïe
mûl pravdu do posledního písmene.

Jak hodnotíte diváky, ktefií vytvofiili
závodníkÛm v˘bornou atmosféru? Mûl
jste ãas podívat se i na ostatní atrakce ãi
soutûÏ O putovní dfievák, pokud ano, jak
se vám líbily ?

Diváci byli jednoznaãnû skvûlí.
Takovou atmosféru ãlovûk jen tak neza-
Ïije a závodníka dokáÏe vybiãovat k tûm
nejlep‰ím v˘konÛm. Jen nás to utvrdilo

v tom, Ïe Volary byly a jsou správná
volba pro závod Eurojack v âR. Na
ostatní atrakce ani na soutûÏ O putovní
dfievák nám nezbyl ãas, protoÏe jsme se
museli postarat i o technickou stránku
celého závodu. KaÏdopádnû nás ale
atmosféra celé akce uchvátila a pfií‰tí
rok si rozhodnû udûláme ãas na cel˘
víkend a pofiádnû si Volarské slavnosti
dfieva uÏijeme. 

Ukázali jste v závodû nûkolik 
disciplin. MÛÏete je nûjak pfiiblíÏit – já
mûl dojem, Ïe vût‰inou jsou to ukázky
práce dfievorubcÛ v lese, sice ve vût‰ím
tempu a moÏná trochu jin˘mi stroji, je
tomu tak?

Závod Eurojack je zajímav˘ mimo
jiné tím, Ïe jde o dfievorubeck˘ víceboj,
kde je na pofiadateli daného závodu, ve
kter˘ch disciplínách se bude závodit. 
V mezinárodních pravidlech jsou popsá-
ny 3 základní a dal‰ích 11 v˘bûrov˘ch
disciplín. Tfii základní – fiezání ruãní pilou,
pfiesekávání leÏícího kmene a létající
kotouãe – musí b˘t v kaÏdém závodû jak
v kvalifikaci, tak i ve finále. Pak je jiÏ jen
na organizátorech, jak˘mi disciplínami
jednotlivá kola závodu doplní, s tím, Ïe
je doporuãeno kvalifikaci pofiádat s 4-5
a finále s 5-7 disciplínami. V podstatû
v‰echny disciplíny vychází více ãi ménû
ze skuteãné práce v lese. U nûkter˘ch
jde více o technickou stránku – pfiípra-
va/úprava motorové pily, fietûzu a po-
dobnû, u jin˘ch jde hlavnû o dovednosti
pfii vlastním závodû. Nûkteré disciplíny
ukazují práci v lese v dfiívûj‰ích dobách,
jiné jsou spí‰e postavené na vyuÏití 
dfievorubeckého náãiní „ke sportovním
úãelÛm“. Ve Volarech mûli diváci moÏ-
nost vidût zmínûné 3 základní disciplíny
a dvû v˘bûrové – skládané kotouãe a Po-
werSaw.

Volary, jak jste uvedl na pódiu pfii
vyhla‰ování v˘sledkÛ soutûÏe, by se mohly

v budoucnu stát jedním z mûst, kde se
koná Evropsk˘ pohár v tomto sportu. Kdy
by to tak mohlo b˘t? V jak˘ch mûstech
evropského kontinentu soutûÏ probíhá 
a jak si na ni vedou na‰i reprezentanti?

Pokud se v‰e podafií, Eurojack by
mohl nav‰tívit Volary koncem srpna
nebo zaãátkem záfií 2011. V Evropû 
jsou tfii základní ba‰ty Eurojacku, a to
rakousk˘ Langschlag, nûmeck˘ Schutter-
tal a francouzské Ugine. KaÏd˘ rok se 
k tûmto místÛm pfiidají je‰tû dvû aÏ tfii
dal‰í. Pro rok 2010 to byl ‰védsk˘ 
Rattvik a rakousk˘ Dornbirn, kter˘ nás
teprve ãeká 11.–12. záfií. Na‰i reprezen-
tanti si nevedou vÛbec ‰patnû, v kaÏdém
závodû postupují do finále minimálnû
dva aÏ tfii. Na ‰piãce u nás stojí jedno-
znaãnû David Síla, kter˘ také vyhrál
závod ve Volarech, za ním se drÏí Leo‰
Klíma, ten byl ve Volarech 4–5, jelikoÏ
zkazil dvû disciplíny. V celkovém 
pofiadí Evropského poháru, pak na‰i 

borci naráÏí na to, Ïe neabsolvují vût-
‰inou z finanãních, nûkdy i ãasov˘ch
dÛvodÛ v‰echny závody seriálu, a body
z tûch vypu‰tûn˘ch jim pak v celkovém
souãtu chybí.  

Ve Volarech jste byli poprvé. Jak se
vám u nás líbilo a jaké ‰ance nám dáváte
k pofiádání onoho evropského závodu?

Ve Volarech se nám líbilo moc 
a doufám, Ïe se i Volarsk˘m líbil ná‰
závod a Ïe se k vám za rok zase vrátíme.
·ance na pofiádání závodu jsou pomûrnû
slu‰né. Pofiádání závodu v roce 2011
máme pfiedbûÏnû domluvené s vedením
evropské asociace Eurojack. Volary mají
zájem také a uÏ zb˘vá jen drobnost –
sehnat dostatek finanãních prostfiedkÛ
nutn˘ch k realizaci. Zda se tu závod
uskuteãní, bude jasné zaãátkem pfií‰tího
roku.

Dûkuji za rozhovor a tû‰ím se na
setkání pfii dal‰í závodech.

Ladislav Beran

Bude EUROJACK ve Volarech?
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Volarsk˘ sekáã 2010

Loutkáfisk˘ kurz

Po pfieãtení ãlánku v minulém
Volarském zpravodaji jsem usoudil, Ïe
je tfieba faktické chyby, jimiÏ se ãlánek
hemÏí, uvést na pravou míru. Volarské-
ho sekáãe se zúãastnilo osmnáct muÏÛ,
pût Ïen a tfii dûti. MuÏi sekali ãtverec
10x10 metrÛ, Ïeny 5x5 metrÛ a dûti 
2x2 metry. MuÏskou kategorii vyhrál 
L’ubomír Ko‰út (55 let) ze Slovenska
ãasem 4 minuty 39 vtefiin, druh˘ byl Ján
·tajer (66 let) ze Slovenska ãasem 5:16
a tfietí byl místní borec David Vostrovsk˘
(36 let) z Mile‰ic ãasem 5: 20. I dal‰í
místní závodníci se umístili na pûkn˘ch
místech. Sedm˘ byl Jan Michalãák (38
let) ãasem 8:42, coÏ je v˘razné zlep‰ení
oproti loÀskému ãasu. Na pûkném dva-
náctém místû skonãil nejstar‰í ná‰ repre-
zentant, dvaa‰edesátilet˘ Karel Horelica
z Mlynafiovic ãasem 11:48. Pokud by
muÏská kategorie byla rozdûlena na dvû,
do ‰edesáti let a nad ‰edesát let, coÏ od
pfií‰tího roãníku bude zavedeno, byl by
Karel Horelica tûsnû tfietí. Na tfiináctém
místû skonãil Jifií Musálek star‰í (38 let)
ãasem 13:50 a ãtrnáct˘ byl Ondra Kli‰ík
(47 let) ãasem 15:04. Jako jedin˘ ze
v‰ech nemûl Ïádné opravy, jeho seãení
bylo bez vady. DluÏno pfiiznat, Ïe s pora-
nûn˘m Ïebrem je to fantastick˘ v˘kon.

V Ïenské kategorii v‰echny pobila
mnohonásobná vítûzka Slovenské kosec-
ké ligy Emilie ·eligová (48 let). Zvítûzila
ãasem 1:56. Na druhém místû se umísti-
la nastupující hvûzda slovenského Ïen-
ského kosení Jana Ko‰útová (26 let)
ãasem 2:13 a tfietí byla nejstar‰í úãast-
nice Ïenské soutûÏe, ãtyfiia‰edesátiletá
Marie Svato‰ová z Prachatic ãasem 3:12.
LoÀská vítûzka Drahomíra Pe‰ková z Volar
skonãila tûsnû ãtvrtá ãasem 3:34.

Obrovsk˘m pfiekvapením byla dûtská
kategorie. V‰echny tfii dûti totiÏ pfied-
vedly velice pûknou techniku kosení,

coÏ bylo tfieba ocenit zvlá‰tû u bratrÛ
Musálkov˘ch, ktefií zaãali sekat kosou
pfiesnû mûsíc pfied soutûÏí. Klobouk
dolÛ. SoutûÏ tûsnû vyhrála sedmiletá
Amia Vostrovská z Mile‰ic ãasem 1:07,
tûsnû následovaná devítilet˘m Jirkou Mu-
sálkem mlad‰ím s ãasem 1:25 a sedmile-
t˘m Jardou Musálkem s ãasem 1:35. 

Vyvrcholením celého dopoledne
byla exhibice, kdy se proti sobû posta-
vili vítûz muÏské kategorie L’ubomír
Ko‰út, vyzbrojen˘ kosou dlouhou 120
centimetrÛ a Kfiovinátor Martin Janda,
vyzbrojen˘ kfiovinofiezem. Oba sekali
dvacet metrÛ dlouh˘ a tfii metry ‰irok˘ pás.
Lubo‰ Ko‰út nedal Kfiovinátorovi ‰anci
a zvítûzil o metr a pÛl. Pokud nûkdo umí
tak, jako tento postavou men‰í, ale umû-
ním ohromn˘ a pfiitom velice skromn˘
sekáã z Oravy, není opravdu co fie‰it.
Doufáme, Ïe i pfií‰tí rok si sloven‰tí kosci
najdou ãas v nabitém programu Sloven-
ského koseckého poháru a Slovenské
kosecké ligy. Jejich bezprostfiednost,
sekáãské mistrovství a nádherné písnû
byly ozdobou celého dopoledne. Mimo-
fiádnû nás potû‰ila velká úãast volarsk˘ch
sekáãÛ, doufáme ale, Ïe v pfií‰tím roãní-
ku by mohla b˘t je‰tû vy‰‰í, protoÏe
víme o celé fiadû dal‰ích, ktefií mají zví-
fiata a pravidelnû se ohánûjí kosou.

V polední pauze zahrála zúãastnû-
n˘m hudební skupina Pracovní sobota.
PfiestoÏe muzikanti jsou pfieváÏnû vola-
ráci, nemáme pfiíli‰ moÏností je ve Vola-
rech sly‰et a o to to bylo milej‰í.

Odpoledne bylo ve znamení Volar-
ského víceboje. Závodníci v mej‰lácích
bûÏeli s pytlem obilí, fiezali ruãní pilou
kuláã ze smrkového kmínku, naloÏili
koleãko kamením a bûÏeli s ním a nako-
nec házeli kamením na cíl. Závodu se
zúãastnila vût‰ina sekáãÛ a kromû nich
dal‰í úãastníci z fiad náv‰tûvníkÛ a orga-

nizátorÛ. I v této soutûÏi hráli prim 
sloven‰tí závodníci, v muÏské kategorii
obsadili dokonce první tfii místa. První
byl Luká‰ Jáno‰ka ãasem 0:39:32, druh˘
Ján ·tajer  ãasem 0:45:51 a tfietí Ale-
xandr Pacer ãasem 0:46:32. Volar‰tí si
vedli dobfie, ãtvrt˘ byl Jifií Musálek star-
‰í ãasem 0:56:00, ‰est˘ Ivo Stehlík
a osm˘ Martin Janda.

V Ïenské kategorii vyhrála opût
Emilie ·eligová ze Slovenska ãasem
0:53:07, druhá velice tûsnû byla vola-
randa Drahomíra Pe‰ková ãasem
0:54:57 a tfietí byla opût slovenská
reprezentantka Jana Ko‰útová ãasem
1:08:45. âtvrté místo získala druhá
volarská závodnice Jitka Stehlíková
ãasem 1:11:51.

Vítûzství v dûtské kategorii si roz-
dûlili první ·tûpán Pluãar ãasem
0:22:77, druh˘ Jifií Musálek mlad‰í
ãasem 0:34:64 a tfietí Monika Neuman-
nová ãasem 1:12:89.

Cel˘ den bylo sluneãné poãasí,
takÏe závodníci a diváci se doslova pekli
zaÏiva. Cel˘ závod byl pofiádán pod
zá‰titou mûsta Volary, starostka Martina
Pospí‰ilová závod slavnostnû zahájila 
a pfiedala ceny vítûzÛm. Nic by samo-
zfiejmû nemohlo fungovat bez pomoci
sponzorÛ. Ná‰ velik˘ dík patfií manÏe-
lÛm Ho‰nov˘m, jejichÏ vynikající s˘ry 
a jogurty dodávaly sílu závodníkÛm,
Standovi Haladûjovi za restaurovan˘
historick˘ toulec na brousek, první cenu
pro vítûze muÏské kategorie, manÏelÛm
Kulhánkov˘m a nakladatelství Stehlík,
které darovalo kniÏní ceny. Celá akce
byla zastfie‰ena dotací Evropské unie 
z Evropského fondu pro regionální roz-
voj. Nicménû ná‰ nejvût‰í dík patfií fiadû
na‰ich volarsk˘ch kamarádÛ, ktefií nám
pomohli s organizací soutûÏe.

Za organizátory Ivo Stehlík

Na devût dní od 14. do 22.  8. 2010
se osmi loutkáfiÛm z celé republiky stala
domovem dílna Z· Volary a stodola 
u StehlíkÛ. Loutkáfii postupnû vdechli Ïivot
kouskÛm lipového dfieva, ústfiiÏkÛm látek
a kÛÏí, kouskÛm nití a drátkÛ. Z toho
v‰eho vzniklo osm originálních loutek:
chobotnice, vodák Jindra Ry‰av˘, kÛÀ,

padouch KabáÏ, husa, Honzík, úfiedník
imigraãího úfiadu a krásná indiánka Lini-
kula. V nedûli 22. 8. v‰echny loutky se
sv˘mi tvÛrci sehráli svûtovou premiéru
hry Kouzelná chobotnice aneb jak vodák
Jindra Ry‰av˘ v Americe ‰tûstí na‰el.
Hra se líbila a zhruba ‰edesát divákÛ
doslova fivalo nad‰ením. Kurz vedl uÏ

druh˘m rokem nesmírnû charismatick˘
loutkáfi a loutkoherec Vladimír Sosna 
z plzeÀského divadla Alfa. 

Veliké díky organizátorÛ a úãastní-
kÛ kurzu patfií vedení volarské ‰koly,
které nám jako kaÏdoroãnû mimofiádnû
vycházelo vstfiíc.

Ivo Stehlík 
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Mûfiení radarem v ul. Prachatická

T˘den knihoven 4. 10. - 10. 10. 2010

Novinky v knihovnû

âervenec:
Poãet mûfien˘ch vozidel 24 498
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 214  
PrÛmûrná rychlost 46,5  km/h
Max. rychlost 113  km/h 
Redukce rychlosti  (sníÏení u radaru) o 8,2  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 15 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do 55 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl ve ãtvrtek v dobû mezi 10:00 -
11:00 hod.

Srpen:
Poãet mûfien˘ch vozidel  17 311
PrÛmûr za 1 hodinu 120 vozidel
PrÛmûrná rychlost 48,2 km/hod.
Max. rychlost 103 km/hod.
Redukce rychlosti u radaru o 9,9 km/h.
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 4 vozidla
Nejvût‰í pohyb v vozidel byl v pondûlí mezi 10:00 - 11:00
hod. 

Pavel Kohout, fieditel TS

Sekce vefiejn˘ch knihoven SKIP vyhla-
‰uje jiÏ 14. roãník celostátní akce
T¯DEN KNIHOVEN. Probûhne od 
4. do 10. fiíjna s leto‰ním mottem
KNIHOVNA PRO V·ECHNY.

Cílem aktivit knihoven na podporu
knih a ãtenáfiství je nabídnout atraktivní
vyuÏití volného ãasu nejen nov˘m ãtená-
fiÛm, ale peãovat hlavnû o na‰e ãtenáfie
stávající. I Mûstská knihovna ve Volarech
se k T˘dnu knihoven tradiãnû pfiipojí 
a v mûsíci fiíjnu vám nabízí tyto akce:

� Od 4. 10. do 10. 10. bude v prosto-
rách knihovny k vidûní v˘stava s názvem
„Pocta Karlu Hynku Máchovi“, od jehoÏ
narození uplyne na podzim 200 let.

� Po cel˘ t˘den AMNESTIE na upomín-

ky - ãtenáfii, ktefií nûjak˘m opomenutím
nevrátili pÛjãené knihy, dostali upomínku
a zdaleka se vyh˘bají budovû knihovny,
mají v tomto t˘dnu moÏnost knihy vrátit
bez pokuty.
TaktéÏ ãtenáfii, ktefií se v tomto t˘dnu
novû zaregistrují, budou mít registraci
bez poplatkÛ - tudíÏ rok zdarma! 

� V pondûlí 4. 10. probûhne v prosto-
rách knihovny v 10.00 hodin beseda 
s Ondfiejem Fibichem „Nebe studánek 2“
- povídání nejen o posvátn˘ch pramenech
na ·umavû. 

� 5. 10. úterní dopoledne bude patfiit
dûtem I. stupnû Z· Volary a Zdendovi
Palkoskovi, autorovi knih Mistr datel
spisovatel (r˘movaãky pro mrÀousky,

ktefií zkou‰í ba‰tit housky) a O zvífiátkách
(zbrusu nové básniãky pro kluky a hol-
ãiãky od 3 do 123 let).  

� Stfieda 6. 10. „Dopolední ãtení pro
rodiãe s dûtmi“ - v‰ichni rodiãe ãi pra-
rodiãe jsou vítáni od 10 do 12 hodin 
v dûtském oddûlení knihovny na spoleã-
né ãtení pro nejmen‰í.

� âtvrtek 7. 10. je vyhrazen pro seniory
a handicapované. „Pfiijìte k nám na
Internet“. Rády vám poradíme.

� Pátek 8. 10. dopoledne bude opût
patfiit dûtem, tentokrát ze Z· Praktické.
Pfiipraveno je pro nû literární ãtení se
zajímavostmi o Karlu Hynku Máchovi.

Dagmar ·imková:
BYLY JSME TAM TAKY

Její útlá kníÏka je doposud nejsilnûj‰í
v˘povûdí o pomûrech v ãeskoslovensk˘ch
komunistick˘ch Ïensk˘ch vûznicích,
kde utopila celé své mládí. Státní bez-
peãnost ji zatkla, kdyÏ jí bylo tfiiadvacet,
z vûzení vy‰la v sedmatfiiceti. Narodila se
a Ïila v jihoãeském Písku, v roce 1968
emigrovala spolu s matkou do Austrálie.
Tato pozoruhodná Ïena v Perthu vystu-
dovala dvû vysoké ‰koly - dûjiny umûní
a sociální práci. Dagmar ·imková po roce
1989 nûkolikrát pfiijela i do své staré
vlasti. Setkala se s nûkolika „dûvãaty“, 
s nimiÏ proÏila roky v kriminále.

Hoeg Peter:
CIT SLEâNY SMILLY PRO SNÍH

Román dánského autora, jehoÏ základní
osnovou jsou tajemné okolnosti smrti
malého kamaráda hlavní hrdinky, grón-
ského chlapce Izaiá‰e. Odhalování záhady
vede pfies tajné archivy pochybn˘ch
spoleãností a patologick˘ch ústavÛ, pfies
kodaÀské podsvûtí na loì, která odplouvá
s tajemn˘m posláním k ostrÛvku u zá-
padního pobfieÏí Grónska.

Markus Zusak: 
ZLODùJKA KNIH

Mlad˘ australsk˘ autor sepsal siln˘,
jímav˘ a neobyãejnû ãtiv˘ pfiíbûh. Jeho

vypravûãem uãinil Smrt. Smrt je zdánlivû
nezúãastnûn˘ divák, s dokonal˘m odstu-
pem, s osobitou perspektivou. Ale pfiíbûh
Liesel Memingerové je tak mimofiádn˘,
Ïe i Smrt si musí pfiiznat zájem o Ïivé lidi,
dojetí z jejich utrpení, hofikost a úlevu 
z koncÛ. I Smrt má srdce.

Kniha se stala záhy po svém vydání
mezinárodním bestsellerem. âtenáfii
oceÀují Zusakovo vypravûãské umûní,
poetick˘ jazyk, zejména se v‰ak vyzve-
dává téma knihy. Druhou svûtovou
válku a holokaust se Zusakovi podafiilo
originálnû a pÛsobivû zprostfiedkovat 
i tûm, ktefií tu dobu znají uÏ jen z litera-
tury, filmÛ ãi z vyprávûní.



2. 10. sobota 20.00 hod.
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ÎIVÍ 

Akãní komedie USA (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 109 min., od 12 let! 
Tom Druide a Cameron Diaz v nejakãnûj-
‰í jízdû tohoto léta. 

***
9. 10. sobota 20.00 hod.

PREDÁTO¤I
Sci-fi, akãní horror USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 100 min., od 15 let!
Nová kapitola v dûjinách „PredátorÛ“
aneb skuteãn˘ boj o pfieÏití!   

***
16. 10. sobota 17.00 a 20.00 hod.

TOY STORY 3
Akãní komedie USA (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 95 min.     
Pokraãování pfiíbûhÛ animovan˘ch hraãek  

23. 10. sobota 20.00 hod.
SALT

Akãní thriller USA s Angelinou Jolie 
v hlavní roli (titulky).                             
Vstupné 50,- Kã, 100 min., od 15 let!   
Závod s ãasem o odhalení pravdy, kdo je
vlastnû tajná agentka Salt. 

***
30. 10. sobota 20.00 hod.

AGORA
·panûlsko, USA - historicko romantick˘
film (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 127 min., od 12 let!
Inspirace skuteãnou událostí kolem roku
391 n. l. – kdy se svût navÏdy zmûnil.

***

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním!
Zmûna programu vyhrazena!
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

¤íjen 2010

Zlatá svatba

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Dne 25. září oslaví zlatou svatbu

manželé 

Ladislav a Eva Beranovi.

Tatínku a maminko, 
dûdeãku a babiãko,

jistû si vzpomenete, kdy jste si fiekli
poprvé va‰e „ANO“.

MoÏná dávno zdá se, ale dÛkazem va‰í
lásky je to, Ïe jste tu dnes s námi, Ïe jste
stále spolu, Ïe jste tolik spoleãnû zvládli
a Ïe pomáháte i nám.

Vám patfií srdeãná gratulace, srdeãné
díky za to, co jste spoleãnû dokázali.
Pfiejeme vám, nechÈ vám Ïivot stále 
pfiiná‰í jen to krásné. 

Nejsou tolik dÛleÏité vûcné dary, ale
smysl pro to, vzájemnû si naslouchat,
podporovat se, zvládat neduhy a trápení,
pohladit mil˘m slÛvkem a spoleãnû si
povídat o ãemkoliv a tím si tak dokázat,
Ïe aã uÏ tak dlouhou dobu, tak pfiece je
stále krásné b˘t si na blízku a mít se rádi.

Za v‰e co jste pro nás udûlali, za
Ïivotní cestu, krásnou lásku, v˘chovu,
za v‰echny radosti, ale hlavnû za v‰e to
pûkné a hezké, co cel˘ Ïivot pfiiná‰í
dûkují a je‰tû dlouhou cestu s námi pfiejí 

syn Ladislav a dcera Eva 
s rodinami.

Podûkování
Dne 6. 9. 2010 jsme pfii‰ly po Medvûdí
stezce na nádraÏí âern˘ KfiíÏ. Odtud
jsme mûly odjet ve 20.10 hodin vlakem
do Volar. Na vlak jsme ãekaly marnû.
Informace o jakékoliv zmûnû se nám
nepodafiilo zjistit. Pomohli nám aÏ ochot-
ní lidé ze zdej‰ího penzionu âern˘ KfiíÏ.
S neobyãejnou ochotou paní vedoucí 
a jeden z hostÛ, ktefií nás odvezli do
Volar. Tímto jim chceme podûkovat.
ZároveÀ, nemÛÏeme pochopit naprostou
lhostejnost âD k cestujícím, ktefií se
jejich vinou dostanou do problémÛ.  

Za skupinu turistek z Klatov 
Helena Veselá

Filmov˘ historik Karel âáslavsk˘ v tûch-
to t˘dnech zpracovává dal‰í, vefiejnosti
dosud neznámé zábûry americk˘ch
vojensk˘ch kameramanÛ, které vznikly
v kvûtnu 1945 pfii osvobozování ·umavy.
Nûkteré pasáÏe bylo nutno nejprve místnû
urãit, coÏ se i s pfiispûním Jaroslava Pul-
krábka z Horní Vltavice podafiilo. Dobfie
rozpoznatelná je vojenská polní m‰e s vo-
larskou nádraÏní nocleÏnou v pozadí,

atraktivní jsou americké tanky u v˘pravní
budovy na‰í Ïelezniãní stanice, v˘jimeãné
jsou zábûry, na nichÏ ve Volarech vojáci
z rádia v dÏípu poslouchají slavn˘ projev
britského premiéra W. Churchilla, v nûmÏ
oznamuje kapitulaci Nûmecka a konec
války. Pfiejme Karlu âáslavskému hodnû
zdraví k dokonãení zpracování tûchto novû
objeven˘ch dokumentÛ. 

R. Kozák

Volary ve filmu

Potû‰ením pro mû byl pfiístup pracovníkÛ
udrÏujících volarské vodárny. Pfii srpno-
vé v˘mûnû zámkÛ u vodárny ve svazích
Kamenáãe, která nese dataci 1909,
vûkovit˘ zámek nevyhodili do sbûru,
n˘brÏ ho pan Rudolf Macháãek vûnoval
volarskému muzeu. MoÏná si fieknete,
co je zajímavého na starém zámku?
Pfiednû uÏ to, Ïe spolehlivû fungoval
více jak sto let.  Zdá-li se vám to nudné,
tak si zkuste uvûdomit, která z úÏasn˘ch

vûcí, jeÏ vás dnes obklopují, to dokáÏe:
zvládne to vá‰ mobil? Zvládne to vá‰
notebook? A co DVD pfiehrávaã nebo
automobil? Dost moÏná zámek k vodárnû
sestrojil nûkter˘ z volarsk˘ch zámeãníkÛ -
a ãlovûka bezdûky napadne: co z na‰í
práce tu bude spolehlivû fungovat je‰tû 
i v roce 2111?  No nic, voda teãe, ãas
plyne - a já v‰em pfieji vydafien˘ barevn˘
‰umavsk˘ podzim.

Roman Kozák

Volarsk˘ zámek
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Volarsk˘ fotbal zahájil fotbalovou
sezónu 2010-2011 tradiãnû ‰patnû 
a hlavnû mnoh˘mi zmûnami.

Ta první je, Ïe celek Tatranu Volary
nepfiihlásil do soutûÏního roãníku oddíl
ÏákÛ. Po nûkolika v˘zvách jak v kabelo-
vé televizi, tak ve Volarském zpravodaji
se nepodafiilo oddíl ÏákÛ dát dohromady.
Kde je chyba? âekalo se, jak se k tomu
postaví v˘bor oddílu. Zfiejmû nebyla
vÛle pfiipravit nábor a chtít oddíl ÏákÛ.
Jde o velk˘ a hlavnû negativní zásah do
struktury klubu. NeboÈ pokud není mladá
generace, je jasné, Ïe v dohledné dobû
dojde ke generaãnímu problému. Tenhle
problém zaãal jiÏ zru‰ením oddílu pfií-
pravek. Trenéfii Václav Nechutn˘ a Jifií
Jarou‰ek, ktefií uãí nejmen‰í fotbalovou
generaci, stojí jiÏ tfietí rok pfied problé-
mem, kam pÛjdou jejich svûfienci, kdyÏ
star‰í pfiípravka není a na Ïáky je je‰tû
vûk tûchto fotbalistÛ nízk˘. Chybí ná-
vaznost, pfiípravka, Ïáci a to je velk˘
problém. Je velmi ‰patné, Ïe v˘bor oddí-
lu o problému moc dobfie vûdûl a témûfi

od kvûtna do záfií se nic neudálo. Tak za
prvé nebyla náborová akce a za druhé -
kdo oslovil rodiãe, ‰kolu a samotné dûti?
AÏ na jiÏ zmínûné v˘zvy v JVP a VZ
nic. To se potom nemÛÏeme divit, Ïe
volarsk˘ fotbal se nachází nad propastí. 

Druh˘ problém v mládeÏnickém
fotbale je nepfiihlá‰ení dorostu do IA.
tfiídy, ale jen do spoleãného okresu 
Prachatice-Strakonice. I kdyÏ v krajské
soutûÏi to ne vÏdy bylo to „pravé ofie-
chové“, kluci hráli vût‰inou se solidními
soupefii na kvalitních hracích plochách 
a hlavnû v mnoha zápasech si dokázali
sáhnout na dno a vidût, jak na tom jsou.
Nechci tím sniÏovat úroveÀ okresního
pfieboru, ale rozdíl v tûchto soutûÏích je
dost velk˘. 

Struktura klubu a filozofie mít dva
t˘my dospûl˘ch A a B, dorost a potom
jiÏ jen mini kopanou je velmi ‰patné.
Kde se nevychovává mladá generace, je
klub pfied zkázou. Oddíl Tatranu Volary
v souãasné dobû je zfiejmû s tímto stavem
spokojen, ale tohle je v˘sledek nûkolika-

leté práce, která se mÛÏe v brzké dobû
odrazit tak, Ïe jednou se na fotbal ve
Volarech nebude vÛbec chodit. Zkrátka
jde o alarmující stav, kter˘ by mûl v˘bor
z oddílu kopané analyzovat sám. 

Zde jsou v˘sledky Tatranu Volary A
v I.B tfiídû skupiny B a udûlejte si obrá-
zek sami: Vimperk - Tatran Volary 7:2,
Tatran - Vitûjovice 1:3, Sokol Stachy -
Tatran Volary 3:2. Tfii kola, tfii prohry, nula
bodÛ a mizérie posledních let se opakuje.

Okresní pfiebor skupina B : Lenora -
Tatran Volary B 4:0, Tatran Volary B -
Horní Vltavice 3:1, Sokol Záblatí - Tat-
ran Volary 8:1. Jen v˘hra nad slabou
Vltavicí, která moÏná pfii lep‰ím sloÏení
by byla tûÏk˘m soupefiem. Ostatní v˘-
sledky ukazují, Ïe rezerva bude zákuskem
pro ostatní soupefie. 

TakÏe oba hlavní t˘my zahájily
parádnû a v˘sledky jen ukazují, Ïe
mizerné v˘sledky posledních let mají
stabilní tendenci. A boj o záchranu je
prvnímu t˘mu vlastní.

Ladislav Beran

Boj o záchranu je t˘mu vlastní

InzerceInzerceInzerceInzerceInzerceInzerce

Kdo pokosí pravidelnû zahradu 
cca 800 m2. 

Tel. 728 837 441

Prodej BRIKET Volary
Nabízím k prodeji brikety z tvrdého dfieva  

(balení 25 kg - 120 Kã) 
a brikety z biomasy (balení 60 kg - 270 Kã).

Objednávky a jiné informace 
na tel.: 777932049 

nebo drev.brikety@seznam.cz

Mûsto Volary nabízí k prodeji voln˘ byt 3+1 v panelovém domû. 
BliÏ‰í informace na odboru ISM MûÚ Volary.


