
VáÏení spoluobãané, 

srdeãnû Vám dûkuji za hlasy, kter˘mi jste rozhodli o jednoznaãném vítûzství 
na‰eho hnutí pro harmonick˘ rozvoj obcí a mûst. Va‰i volbu v ná‰ prospûch
chápu mimo jiné i jako ocenûní mé ãtyfileté práce ve funkci starostky mûsta. 

Va‰i dÛvûru, která mi Va‰ím rozhodnutím byla ve dnech 15. a 16. fiíjna pfii
komunálních volbách udûlena, nechci zklamat. Ze své pozice se budu snaÏit 
pfiispívat k fie‰ení problémÛ t˘kajících se celého na‰eho mûsta. K dispozici Vám
budu po celé volební období nejen já, ale v‰ichni na‰i zvolení, i nezvolení, kan-
didáti z na‰eho nezávislého hnutí.  

Podûkování také patfií Vám v‰em, ktefií jste pfii‰li ve dnech 15. a 16. fiíjna volit
do zastupitelstva mûsta a sv˘mi hlasy rozhodli o novém sloÏení patnáctiãlenné-
ho zastupitelstva pro volební období 2010–2014.  

VáÏení spoluobãané, Va‰e volba jednoznaãnû souhlasí s pokraãováním zapoãaté práce a s pokraãováním
dynamického rozvoje na‰eho mûsta. Va‰e podpora je pro nás závazkem a motivací k je‰tû usilovnûj‰í práci,
kterou od nás právem oãekáváte. 

Dûkuji Vám. 
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

VáÏení spoluobãané,

dovolte mi, abych podûkoval Vám, spoluobãanÛm, ktefií jste mi dali svÛj hlas ve vol-
bách do zastupitelstva mûsta. Vnímám to jako velké ocenûní své dosavadní práce pro
mûsto a jeho obãany.

Získal jsem od Vás velmi siln˘ mandát, kter˘ podpofiil a usnadnil mé rozhodnutí
opûtovnû se ucházet o zvolení do vedení na‰eho mûsta.

Chtûl bych Vás ubezpeãit, Ïe ve své práci bude u mne vÏdy na prvním místû pro-
spûch mûsta a spokojenost v‰ech jeho obãanÛ.

Ing. Robert Proãka, místostarosta

Starostkou mûsta je Martina Pospí‰ilová
V pondûlí 8. listopadu se ve Volarech

konalo ustavující zasedání mûstského
zastupitelstva. Ustavující zasedání vedl aÏ
do volby starosty Franti‰ek Krátk˘ jako
nejstar‰í ãlen zastupitelstva. Patnáct zastu-
pitelÛ zvolen˘ch ve volbách ve dnech 15.
a 16. fiíjna na zasedání sloÏilo slib. Poté 
se ve vefiejném hlasování volil starosta 
a místostarosta mûsta, jako uvolnûní
zástupci mûsta Volary na volební období
2010–2014. Starostkou byla zvolena 

Martina Pospí‰ilová (12 z 15 hlasÛ), mís-
tostarostou Ing. Robert Proãka (14 hlasÛ 
z 15). Do rady mûsta zasednou starostka
Martina Pospí‰ilová, místostarosta Ing.
Robert Proãka, Roman Kozák, Mgr. Vít
Pavlík a Ivo Rolãík. V dal‰ích bodech 
hlasování byla zvolena finanãní komise
(pfiedseda Petr Horálek, ãlenové Vilém
Mik‰ík, Petr âmerda, Jifií Cigánek, Jaro-
slava Mazurová) a kontrolní komise (pfied-
seda Pavel Trnka, ãlenové Martin Janda,

Dana Míková, Ladislav âutka,  Jana Bár-
tová).

V diskuzi podûkoval za dÛvûru místos-
tarosta Ing. Robert Proãka, svÛj názor 
pronesl Franti‰ek Krátk˘ a závûrem podû-
kovala starostka mûsta Martina Pospí‰ilo-
vá obãanÛm za úãast ve volbách a popfiála
novému zastupitelstvu hodnû sil do práce 
v následujícím ãtyfiletém období.

�  �  �
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Informace k dani z nemovitosti

Informace z MûÚ

VlastníkÛm pozemkÛ dosud evidova-
n˘ch ve zjednodu‰ené evidenci a prona-
jat˘ch, nacházejících se v katastrálních
územích, ve kter˘ch byla v prÛbûhu roku
2010 zjednodu‰ená evidence odstranûna,
vzniká na zdaÀovací období roku 2011
povinnost podat daÀové pfiiznání za novû
vzniklé pozemky evidované v podobû
parcel katastru, a to bez ohledu na to,
zda jsou pronajaty ãi nikoliv. DaÀové
pfiiznání je nutné podat finanãnímu
úfiadu nejpozdûji do 31. ledna 2011.

Podání daÀového pfiiznání
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost
podat pfiiznání k dani z nemovitostí na
zdaÀovací období roku 2011, je poplat-

ník povinen pfiiznání podat Finanãnímu
úfiadu v Prachaticích nebo podat k po‰-
tovní pfiepravû nejpozdûji dne 31. ledna
2011.

Pfiiznání k dani z nemovitostí lze 
zpracovat, pfiípadnû podat s vyuÏitím
aplikace daÀového portálu na interneto-
vé adrese: http://eds.mfcr.cz .

DaÀovému subjektu vzniká povin-
nost uhradit pokutu, nepodá-li daÀové
pfiiznání nebo dodateãné daÀové pfiizná-
ní, aãkoliv mûl tuto povinnost, nebo
uãiní-li tak po stanovené lhÛtû, a toto
zpoÏdûní je del‰í neÏ 5 pracovních dnÛ,
ve v˘‰i 0,05 % stanovené danû za kaÏd˘
následující den prodlení, nejv˘‰e v‰ak 
5 % stanovené danû. Minimální v˘‰e

pokuty za opoÏdûné tvrzení danû ãiní
500 Kã.

Splatnost danû z nemovitostí
Nepfiesahuje-li celková roãní daÀ z ne-
movitostí ãástku 5 000 Kã, je pro v‰ech-
ny poplatníky danû splatná najednou do
31. kvûtna 2011. Ke stejnému datu lze
zaplatit daÀ najednou i pfii vy‰‰í ãástce.

âiní-li celková daÀ více jak 5 000 Kã,
je daÀ splatná ve dvou stejn˘ch splát-
kách; u poplatníkÛ danû provozujících
zemûdûlskou v˘robu a chov ryb nejpo-
zdûji do 31. srpna a do 30. listopadu
2011, u ostatních poplatníkÛ danû nej-
pozdûji do 31. kvûtna a do 30. listopadu
2011.

Souhrn poãasí za fiíjen 2010
Minimální teplota: - 6,6°C dne 27. 10. v 8:05
Pfiízemní minimální teplota: - 8,2°C dne 22. 10. v 7:00
Maximální teplota: + 16,2°C dne 31. 10. v 13:55
PrÛmûrná mûsíãní teplota: + 4,9°C
Maximální náraz vûtru: 11,7 m/s dne 19. 10. v 11:42 

(tj. 42,1 km/hod.)

Úhrn sráÏek: 20,6 mm (nejménû za posledních 
22 mûsícÛ) 

Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 13
Poãet dní s pfiízemním mrazem: 15
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 21. 10. popra‰ek snûhu
Sluneãní svit: 121,4 hodiny

V mûsíci prosinci nebude zaji‰tûn sobotní provoz na MûÚ Volary. Ve dnech 23. a 31. prosince bude
MûÚ Volary pro vefiejnost uzavfien. 

Dûkujeme za pochopení

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary

Jak ten čas letí...

Společné ANO jste si řekli již před padesáti lety.

Tak jak léta běží, říkat stále jen ANO jde stěží.

Jednou ANO, jednou NE. Pak to jde.

Však stejnou odpověď ať nadále dáte, že se i po letech stále rádi máte.

Dne 20. listopadu oslavili zlatou svatbu manÏelé Vûra a Vasil Kalensk˘ch.
Za v‰e co jste pro nás udûlali, za lásku a v˘chovu co jste nám dali, dûkujeme. 

Dcera Rajsa s rodinou a syn Jaroslav s pfiítelkyní

� �



Volarsk˘ zpravodaj 3

Spoleãenská rubrika

Vítání obãánkÛ
Dûkujeme starostce paní Martinû Pospí‰ilové a také paní Sylvû 

Konrádové za krásné a dojemné uvítání nejmen‰ích obãánkÛ do
Ïivota. Dûkujeme za dáreãky pro miminka a také za vystoupení
pûveckého krouÏku paní uãitelky Dany Koldinské.

Rodiãe Anetky ¤ezáãové a babiãka Mariana Meixnerová

Skauti si bûÏí pro dort
…uÏ po ‰estadvacáté!

Tak a je to tady, jako kaÏd˘m rokem
na podzim se scházíme na ·umavû. 
PfiijíÏdûjí i na‰i známí - sestry a bratfii
z Prachatic, chybí vimperáci, asi letos
nena‰li dost sil. Ptáte se na co? Inu, 
uÏ po dvacet ‰est let se koná Bûh za
Basumsk˘m dortem, totiÏ velké spor-
tovní klání, závody ve vybíhání drsného
‰umavského vrcholku. Kopec je velik˘
(pamûtníci fiíkají, Ïe je ãím dál vût‰í),
prudk˘ (i zde pamûtníci tvrdí, Ïe ãím dál
prud‰í), ale my se nedáme odradit.
Scházíme se pod kopcem, Medvûd
zahajuje, tradiãnû nás upozorÀuje na
strategii bûhu, nezapomene zdÛraznit
závûreãn˘ fini‰, nováãci to ukládají do
pamûti - my ostfiílení víme své (na zá-
vûreãn˘ fini‰ samosebou nikdo nemá
sílu). A je tu losování. KaÏd˘ si vylosu-
je startovní ãíslo, vybere kamaráda do
dvojice, a uÏ se vybíhá. První dvojice se
rozbíhá, supí, bojuje nejen mezi sebou
ale hlavnû kaÏd˘ sám se sebou. Nahofie
je tfieba dotknout se vrcholové klády, 

a pak teprve padnout do podzimního
listí, pomalu nabírat dech, uklidnit 
pálicí útroby, zapít dou‰kem ãaje hofiko-
sladko v krku, a kdyÏ je dost sil, spustit
se dolÛ. Kdo je‰tû (nebo uÏ)  nestartuje,
fandí a povzbuzuje, v podstatû jde o to
pfieÏít, neztuhnout, neudusit se. Kdo tré-
noval, má v˘hodu, ale jsou mezi námi
vÛbec tací? No slibujeme si (jako kaÏd˘
rok), Ïe pfií‰tû zaãneme trénovat nejpoz-
dûji o prázdninách, a pak kopec hravû
vybûhneme. Je fakt drsn˘, skoro kolm˘,
kaÏd˘ rok toho máme dost, ale pfiesto 
za rok vÏdycky pfiijedeme. Tak nûjak to
k podzimu patfií. Nebo se tû‰íme spí‰e
na opékání bufitÛ, které pak následuje, 
a parádní bojovky, kdyÏ ãekáme na
vyhlá‰ení. Nebo je motivací krásn˘ tfií-
patrov˘ dort, umûlecké dílo na‰ich
lenorsk˘ch skautek? Kdo ví. Urãitû ode
v‰eho trochu. A moÏná i to, Ïe se máme
‰anci po roce zase vidût, uÏít si spolu,
poveselit se, potû‰it pfiátelstvím. Tak za
rok, na 27. roãníku, ahoj!

Alena Wagnerová

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

paní Katefiina Dibìáková,
paní Marie Sedláková,
paní Blanka Svobodová,
paní Antonie Vondru‰ková,
a pan Jifií Skácel

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Zveme Vás 

na předvánoční 

vystoupení žáků 

Základní umělecké

školy. Volary

7. 12. 2010
Koncert tfiíd Petry Kaczkové 

a Franti‰ka Zacha
v sále ZU· Volary od 17.00 hodin

***
10. 12. 2010 

Vystoupení ÏákÛ a pedagogÛ 
v kostele P. Marie 

v Horní Vltavici od 17. 00 hodin
***

11. 12. 2010
Vánoãní koncert 

v Sokolovnû v Lenofie
od 18. 00 hodin

***
12. 12. 2010 

Adventní koncert v kostele 
sv. Anny na Libíském Sedle

od 16. 00 hodin
***

16. 12. 2010
Vánoãní koncert v Kinosále 
ve Volarech od 18. 00 hodin
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Náv‰tûva StoÏce
Dne 1. listopadu se na‰e tfiída 5.A

vypravila do StoÏce, bylo to tam oprav-
du fajn.

Sraz jsme mûli na vlakovém nádraÏí
a pfii‰li v‰ichni. Ve vlaku byla zábava.
UÏ pfied 7 hodinou jsme byli v IS StoÏec.
Tam jsme si odloÏili vûci, pfiezuli se 
a ve‰li do místnosti, kde byly velké stoly.
Sedli jsme si po skupinkách a zaãali pra-
covat. Paní Dá‰a Kozlová nám toho
hodnû fiekla o CHKO· a my sami podle

mapy vym˘‰leli nejrÛznûj‰í v˘lety po
·umavû. Práce s mapou byla zajímavá.
Potom jsme pfie‰li do vedlej‰í místnosti
a tam jsme se navzájem poznávali a
hráli hry. O pfiírodû kolem nás jsme se
opravdu dozvûdûli hodnû. 

Po svaãinû jsme se oblékli a ‰li ven
do lesa. Cestou jsme zjistili, Ïe se dají
poznávat stromy i podle kÛry. V lese
jsme také hráli hry a nejvíce nás bavila
"StráÏci pfiírody". A moc se nám líbilo

stavûní domeãkÛ z pfiírodnin. ·koda, Ïe
jsme tam nemohli b˘t déle. 

Po návratu z lesa jsme si povûdûli,co
se nám povedlo a za odmûnu jsme
dostali do ‰koly pûkné pracovní listy.
Pak jsme se vrátily vlakem do Volar. 

Den se nám pûknû vydafiil, svítilo
sluníãko a my jsme si v˘let hezky 
uÏili.

Andrea Tylová, 5.A

Noãní maratón ve ‰kole

Intersalon 2010

JiÏ potfietí se na‰e ‰kola zúãastnila
akce eTwinning maraton, která se letos
nesla v duchu evropsk˘ch jazykÛ.
Zúãastnûné ‰koly z celé republiky, 
kter˘ch bylo kolem 20, se v termínu od
18. do 26. fiíjna zhostily nelehkého
úkolu, neboÈ musely vymyslet neexistu-
jícího tvora, v jazyce jí pfiidûleném ho
popsat, tzn. jak vypadá, jakou má hlavu,
oãi, ústa, tûlo, co jí, co rád dûlá... Tento
popis poslat následující ‰kole v pofiadí, ta
mûla za úkol popis pfieloÏit, tvora vytvo-
fiit - nakreslit, vymodelovat, sestavit... 
a ve svém pfiidûleném jazyce popsat

vlastního tvora a popis poslat dal‰í
‰kole. V̆ sledky své práce musela kaÏdá
‰kola umístit na spoleãn˘ blog, aby ostat-
ní zúãastnûní mohli zkontrolovat, jak
jsou úspû‰ní a zda vystihli to, co mûli.

Adresa blogu, kde si mÛÏete pro-
hlédnout ve‰keré v˘tvory, je: http://2010
maraton.blogspot.com/. 

Na‰e ‰kola, konkrétnû pár nad‰encÛ,
ktefií nav‰tûvují krouÏek angliãtiny 
a eTwinningu, kter˘ se zab˘vá navazo-
váním mezinárodní spolupráce s ostatní-
mi ‰kolami a procviãováním angliãtiny,
se tohoto maratonu úãastnila v noãním

termínu z pondûlí 25. na úter˘ 26. fiíjna.
Se‰li jsme se ve 20.00 hodin pfied 
‰kolou, maminky nás vybavily jídlem,
abychom tuto nároãnou noc pfieÏili ve
zdraví a hned poté, co jsme se pracnû
pfiesunuli do druhého patra do poãítaão-
vé místnosti, kde jsme i nocovali, jsme
se pustili do práce. Nejdfiíve nás ãekal
pfieklad popisu tvora z litev‰tiny, kter˘
nám poslala ‰kola z Hrochova T˘nce, to
nám celkem ‰lo, potom jsme se museli
domluvit, jak a z ãeho postavu, která se
jmenovala Ïirafa hro‰í, ztvárníme. Do
v˘roby se pustila jedna skupina. Druhá
skupina zaãala pracovat na pfiekladu
na‰eho tvora, kterého jsme pojmenovali
Etvol, popis musel b˘t pfieloÏen do
holand‰tiny a s popisem a v˘robou se
mûla poprat ‰kola v Ostravû.

Nakonec se nám v‰e zdafiilo, Ïirafa
hro‰í byla dle popisu a instrukcí vyrobe-
na, popis do holand‰tiny na‰eho Etvola
taktéÏ, v˘sledné foto celého t˘mu se
také zdafiilo a v‰e mohlo b˘t umístûno
na blog, aby ostatní mohli zkontrolovat
na‰e snaÏení. 

UÏ teì se tû‰íme, co si na nás pfií‰tí
rok organizátofii vymyslí.

Mgr. Andrea Jílková, uãitelka Z·

Na konci fiíjna se 11 ÏákÛ 8. tfiíd 
v rámci volitelného literárního semináfie
zúãastnilo ve v˘stavních prostorách 
Sladovny v Písku mezinárodní v˘tvarné

pfiehlídky Intersalon 2010. Za zajímavé
prÛvodní slovo a odvoz dûkujeme 
fiediteli ZU· Volary Mgr. Vítu Pavlíko-
vi. Získané poznatky, fotodokumentaci 

a na‰e záÏitky zpracujeme v literárnû -
v˘tvarném miniprojektu.

Mgr. Lenka Slabyhoudková
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Pfiestup na 2. stupeÀ základní ‰koly
b˘vá pro Ïáky spojen s mnoha zmûnami
- nov˘ tfiídní uãitel, nové pfiedmûty, stfií-
dání vyuãujících v jednotliv˘ch pfiedmû-
tech, nûkdy i zmûna kolektivu. Nejnada-
nûj‰í Ïáci odchází na gymnázia, pfiichází
noví spoluÏáci ze spádov˘ch vesnick˘ch
malotfiídek. V‰echny tyto zmûny nás
vedly k rozhodnutí uspofiádat pro Ïáky
6.A vícedenní adaptaãní kurz, kde by
mûly moÏnost lépe se vzájemnû poznat 
a také nastartovat novou ãást svého ‰kol-
ního Ïivota s nov˘m tfiídním uãitelem.

Vyjeli jsme odpoledne ve ãtvrtek 
21. 10. do Kováfiova na ubytovnu. Ta asi
zprvu nûkoho pfiekvapila, ale velice
rychle si v‰ichni zvykli na prostfiedí 
i pravidla pobytu. Souãástí programu
byly rÛzné hry podnûcující vzájemné
poznávání, spolupráci mezi sebou,
nastavení pravidel do dal‰ího spoleãné-
ho Ïivota ve ‰kole i pfii mimo‰kolních
ãinnostech. Po úvodním pfiedstavování
jsme "soupefiili" o su‰enky, potom fie‰ili
spoleãné skládání ãtvercÛ, aniÏ kdo
mohl promluvit a mnoho dal‰ího. Pfied
veãerkou jsme je‰tû stihli malou pro-
cházku do mrazivé témûfi úplÀkové noci.

Tím se bohuÏel vût‰ina úãastníkÛ místo
únavy spí‰e probudila, takÏe jsme 
usínali aÏ do pozdních ranních hodin. -
To se dalo ãekat.

Druh˘ den probíhal podle plánu. Po
programu venku, kter˘ mûl provûfiit na‰i
zdatnost a schopnost pracovat spoleãnû,
jsme se pokusili stanovit si práva, která
by nemûla b˘t v na‰í tfiídû nikomu upí-
rána. Povedlo se, a uÏ jsme museli
honem chystat spoleãn˘ obûd, uklízet

pokoje a v rychlém tempu spûchat na
autobus. Ten nás pomûrnû znavené, ale
myslím spokojené, dovezl k vlaku. Tím
jsme se dopravili aÏ do Volar. Z mého
pohledu se kurz vydafiil, splnil pfiedpo-
kládaná oãekávání a ukázal, jak se dûti
pfiirozenû projevují v mnoha situacích,
které pfiiná‰í Ïivot. (Budu se tû‰it na
dal‰í podobné v˘jezdy a ‰esÈákÛm pfieji
úspû‰né dal‰í úspû‰né roky v na‰í ‰kole.)

Klára ·vejdová - tfi. uã.

Adaptaãní kurz

ZP MV ČR varuje !
Množí se případy, kdy některé agentury pracující

pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují 
lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce
podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pra-
cují bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení
elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec
podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně,
aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále
například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samo-
zřejmě není pravda.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepiso-
vali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli!
Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás 
náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí 
a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR pro-
střednictvím náborových agentur žádné služby svým
klientům neposkytuje !  

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již
rok elektronickou zdravotní Kartu života (není totož-
ná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost
doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za
Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojiš-
ťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky 
k důležitým údajům v případě ohrožení života a též
telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste 
s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli sami
komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS
i ve Vašem mobilu.

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto
oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na
nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je
šance na nápravu. 

V případě nejasností volejte na naši infolinku 
844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky
České Budějovice  tel. 387 782 111
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Pokraãování z VZ 3/2010

Paní Kolínská, rozená Klímová vzpomí-
ná na léta váleãná a pováleãná 

Po pfiíjezdu do Bavorova jsme nûja-
k˘ ãas bydleli u tatínkov˘ch rodiãÛ.
Pozdûji jsme se mohli ubytovat v domu
církve. V té dobû byl tatínek na vojnû 
a slouÏil na hranicích, odkud byla pak
celá posádka pfievelena do kasáren v Su-
‰ici. V‰echna starost o rodinu zÛstala na
mamince. KdyÏ dostaly vystûhované
rodiny povolení, Ïe si mohou pfiijet do
Volar pro svÛj skromn˘ majetek, kter˘
pfii odchodu musely v bytû zanechat, uÏ
jsme se tû‰ili, Ïe budeme Ïít zase "ve
svém". Maminka se sestrou se vydaly do
Volar, kde se jim podafiilo zajistit pfievoz
nábytku, nádobí a o‰acení. Tehdy se
je‰tû na‰li lidé, ktefií druh˘m ochotnû 
a nezi‰tnû pomáhali. Pfiestûhováním
vûcí z volarského bytu byla i maminka
spokojenûj‰í. Mûli jsme alespoÀ nûco
vlastního, co bylo jen na‰e.

KdyÏ se tatínek vrátil z vojny, tak
dostal hned místo skladníka na nádraÏí
âSD ve Strunkovicích nad Blanicí. A tak
jsme se opût stûhovali. Strunkoviãtí nás
pfiijali mezi sebe jako kdybychom tam
Ïili odjakÏiva. Byli k nám pfiátel‰tí 
a upfiímní. Îilo se nám zde opravdu jako
doma, v pohodû. My dûti jsme si na‰ly
hned kamarády, maminka nemûla nouzi
o dobré sousedky, no a tatínek - ten mûl
mezi sousedy dobrou partiãku na mariá‰
- tenkrát se hrál desetihaléfiov˘. Jen
neb˘t té ne‰Èastné války, která dûlala
vrásky na ãele v‰em dospûl˘m.

Pfii‰el rok 1939 - 15. bfiezen - do 
Prachatic pfiijela nûmecká armáda obsa-
zovat a hlavnû zabírat ãeská mûsta.
Nevûdûli jsme, co se bude dít. Následu-
jící dny v‰ak ukázaly, co nás ãeká. To uÏ
se objevily plakáty plné pfiíkazÛ, zákazÛ
a v˘hrÛÏek. Poru‰ení nafiízení mohlo b˘t
dÛvodem k vystfiílení celé rodiny. Zaãa-
ly pro nás v‰echny smutné roky. Mûli
jsme v‰e zakázáno, ani tanãit se nesmû-
lo. Je‰tû, Ïe se mohlo chodit do kina a do
pfiírody. Tehdy se pracovalo i v sobotu,
takÏe na vycházky zÛstala jen nedûle. 
V létû jsme ‰li nûkdy do okolních vesnic
na pouÈ, ale co to bylo za pouÈ bez 
"tancovaãky".

Za války míval tatínek také noãní
sluÏby u telefonu, pfii kter˘ch se stfiídali
s v˘pravãím.

Sestra mûla ‰tûstí, Ïe dostala práci na
nádraÏí v âiãenicích, takÏe nemusela jít
na "nucené práce" do Nûmecka. Já jsem
se uãila ve Strunkovicích dámskou 
krejãovou. Jednu noc pfiepadlo gestapo
rodinu na‰ich zamûstnavatelÛ a odvezlo
je k v˘slechu do Písku. Dûti, dvû ‰ko-
laãky, dalo zatím k pfiíbuzn˘m. Paní W.
pustili po v˘slechu domÛ, ale dostala
zákaz jeden rok provozovat Ïivnost. To
byla pro nás uãenky rána, protoÏe jsme
musely jít do uãení jinam. Pana W. pus-
tili aÏ za mûsíc, ale nesmûl o tom, co se
s ním dûlo, s nik˘m mluvit.  

I kdyÏ byla válka, neminula nás
chmelová brigáda, na kterou jsme jeli do
Bûlohradu. Na hranicích, ve stanici 
Mladotice, jsme potkali vlak pln˘
vûzÀÛ. Vidûli jsme surovost nûmeckého
vojáka. Pfiíãinou bití bylo jen mizerné
jablko. Padla na nás hrÛza a strach.
KdyÏ jsme pfiijeli do Bûlohradu, tak nás
ubytovali v jedné garáÏi, kde jsme spali
na zemi, ale to nám nevadilo, protoÏe 
i pfies to nevlídné prostfiedí jsme si uÏili
spoustu legrace a tûch ãtrnáct dnÛ jsme
to vydrÏeli. Hlavnû, Ïe nás pak pustili
domÛ.

Také na‰i rodinu pfiipravila válka 
o pfiíbuzné. Str˘ce zastfielili Nûmci 
v práci v Protivínû, protoÏe u nûj na‰li
nûjaké letáky proti válce a bratranec pfii-
‰el o Ïivot pfii jednom náletu.

I kdyÏ se blíÏil konec války, stále
létaly skupiny letadel a bombardovaly
mûsta. Detonace z dopadajících bomb
ãasto doléhaly aÏ k nám. Nechybûly ani
hloubkové letouny (tzv. "kotláfii"). Mezi
Îíchovcem a Strunkovicemi napadly
transport lidí, u VodÀan vlak; pfii této
pfiestfielce zemfiel Ïelezniãáfi, kter˘ slou-
Ïil ve strunkovické stanici.

V kvûtnu 1945 jsme se doãkali tak
dlouho oãekávané svobody. KdyÏ se 
z rádia ozval hlas, kter˘ oznamoval
konec války, tak jsme v práci od pani W.
v‰echny ‰vadleny dostaly volno, abychom
si té radosti z nadcházející svobody
mohly uÏít doma.

Od Strakonic pfiijeli Ameriãané a od
Netolic Sovûti. Ani nevím jak se nám
dûvãatÛm podafiilo mezi vojáky "zamo-

tat". âe‰tí chlapci se vraceli z války 
a z pracovního nasazení v Nûmecku.
Pomalu nastával normální Ïivot. Válka
skonãila a pohraniãí potfiebovalo nové
posily. Hlavnû doprava musela "fungo-
vat". A tak i tatínek se na v˘zvu Ïelezni-
ce pfiihlásil opût do Volar. Zpoãátku do
práce dojíÏdûl, ale pozdûji mûl moÏnost
zakoupit domek ve Volarech, tak této
pfiíleÏitosti vyuÏil. Tehdy jiÏ s námi Ïila
také babiãka a koupením domku jsme
mûli problém s bydlením vyfie‰en˘.

Sestra pracovala v prachatické nemoc-
nici a já zatím je‰tû ve Strunkovicích.
Do Volar jsme se stûhovali aÏ v záfií
1945. Îelezniãáfii byli jedni z prvních,
ktefií se vraceli zpût do Volar, a tak tady
tatínek na‰el fiadu sv˘ch b˘val˘ch pfied-
váleãn˘ch spolupracovníkÛ.

V tu dobu byla ve Volarech je‰tû
americká armáda. DÛkazem je fotografie,
na které jsou na volarském nádraÏí spo-
leãnû vyfoceni Ïelezniãáfii a pfiíslu‰níci
americké armády. Dokonce jedno ãeské
dûvãe si vzalo Ameriãana a krátce po
svatbû, jako jedni z prvních, opustili
Volary.

I nás mlad˘ch ve Volarech pfiib˘valo
a nikdo nezÛstal bez zamûstnání. Dûv-
ãata pracovala na úfiadech, ve ‰kole, 
v matefiské ‰kole, na po‰tû, v obchodech
atd. Ani chlapci nemûli nouzi o práci.

Hodnû lidí mûlo Volary jen jako
"pfiestupní stanici". Obsadili dÛm, ten
vybrali a zmizeli. Ve mûstû zÛstali sku-
teãnû jen ti, ktefií hledali práci a bydlení.
Zbohatnout se tady doopravdy nedalo. 
V tu dobu byly v pohraniãí nízké platy 
a stále pfietrvával váleãn˘ pfiídûlov˘
systém, potravinové lístky, poukázky na
‰aty, boty atd. V‰ichni jsme museli moc
‰etfiit a stále poãítat, ale na‰e maminka si
dovedla vÏdy se v‰ím poradit.

KdyÏ jsme se pfiistûhovali, tak ve
mûstû bylo je‰tû hodnû vojákÛ. I ‰kola
pod kostelem byla obsazena vojskem 
a proto byla "mû‰Èanka" umístûna do
b˘valé dfievafiské ‰koly. Obecná ‰kola
byla za kostelem, u fary. 

Skonãením války se Ïivot ve mûstû
nezastavil. V provozu zÛstaly: pily, mlé-
kárna, sodovkárna, pivovar, fietízkárna,
truhláfiské a soustruÏnické dílny, obcho-
dy i lékárna. V‰echno jiÏ vedli ãe‰tí lidé,
tzv. národní správci. A tûch hospod co

Vzpomínky stále Ïivé



tady bylo. My mladí jsme se kaÏdou
sobotu scházeli "na ãaj" v hostinci Pod
Lípou, kde jsme se uãili tanãit, vÏdyÈ uÏ
nám bylo devatenáct rokÛ a za války se
to nesmûlo. Do Sportu jsme chodili do
kina, kde filmy promítal pan Kortus.
Hotel Sport byl jedním z nejnav‰tûvova-
nûj‰ích hostincÛ, protoÏe tam byl velk˘
sál, kde se konaly témûfi v‰echny taneã-
ní zábavy a plesy. Ty b˘valy kaÏdou
sobotu. První ples mûli vÏdy hasiãi, pak
následovaly plesy v‰ech závodÛ a spol-
kÛ, to jsme se natancovali. Ve Sportu
hrávala i dechovka Karla Polaty ze 
Su‰ice a to sál "praskal ve ‰vech". Také
nádraÏáci mûli svoji kapelu, kterou vedl
pan Kalí‰ek. Co ta se nahrála. Nechybû-
la ani pfii vítání vojákÛ - nováãkÛ.

Volarsk˘ kulturní dÛm (kino) hostil
fiadu umûlcÛ, skupin a souborÛ, napfi.:
známého houslistu Václava Hudeãka,

Borise Hybnera, Pavla Trávníãka, Hele-
nu RÛÏiãkovou se synem Jirkou, Scho-
vanky a dal‰í. âast˘mi hosty b˘vali také
herci Jihoãeského divadla âeské Budû-
jovice. Ov‰em nebyli to jen cizí umûlci,
ktefií nás bavili, ale byli to i na‰i volar‰tí
ochotníci, ktefií jiÏ v tûch prvních pová-
leãn˘ch létech hráli "Lucernu" v mûstském
parku u pivovaru. A co jsme se pak na
jejich vystoupení nachodili do Sportu 
a pozdûji do "kulturáku". Ne jen kultu-
rou je ãlovûk Ïiv, ale byl to i sport. 
FotbalistÛm jsme chodili fandit na
"Odboãku", v roce 1955 vyslal Tatran 
a Rudá Hvûzda své zástupce na I. celo-
státní spartakiádu do Prahy. Pozemní
hokejistky se v 60. letech probojovaly 
aÏ do celostátního pfieboru a tak bych
mohla pokraãovat dál, ale to uÏ je minu-
lost. Dnes je v‰e jiné. 

Vyprávûní zakonãím vzpomínkami

na své nejbliÏ‰í. Sestra a ‰vagr pfied léty
zemfieli. Jejich dûti byly je‰tû malé a tak
se o nû aÏ do dospûlosti starala moje
maminka, jejich babiãka. Bratr Jenda
mûl od dûtství rád ma‰inky, a tak po
vojnû nastoupil k âSD, kde cel˘ch ãty-
fiicet rokÛ jezdil jak s lokomotivou, tak 
s motoráãkem. Teì uÏ jezdí jeho syn.
Tatínek mûl rád rodinu, dráhu, pfiírodu 
a hlavnû lesy. V dÛchodu chodil dennû
do lesa a kdyÏ pfii‰el domÛ, vÏdy si
chválil, jak se mu tam dobfie d˘chá. KéÏ
by tam mohl chodit je‰tû dnes, ale tako-
v˘ je Ïivot. Ti nejbliÏ‰í - rodiãe - odchá-
zí, my zÛstáváme.

JiÏ pût generací rodu Klímov˘ch Ïije
v JiÏních âechách a já vûfiím, Ïe i dal‰í
potomci tohoto rodu jim zÛstanou vûrni.

J. Krejsová
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Mûfiení radarem v ul. Soumarská od Lenory
Poãet mûfien˘ch vozidel 19 417
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 149  
PrÛmûrná rychlost 48,9  km/h
Max. rychlost 120  km/h 
Redukce rychlosti  (sníÏení u radaru) o      7,6  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji   14 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do               59 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl ve stfiedu v dobû mezi 10:00 - 11:00 hod

Na v˘jezdu z Volar ve smûru Lenora  bylo zaznamenáno dal‰ích 20 803 vozidel. Nejvût‰í provoz byl v pondûlí. Celkov˘
prÛmûr obousmûrného pohybu vozidel  je tak 309 za hodinu.

Pán s fajfkou je pan Klíma, otec paní Kolínské
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Vyzkou‰et a proÏít je lep‰í neÏ stokrát
ãíst v knihách

V̆ ukové programy v DDM Volary jsou
dvouhodinové bloky s rÛzn˘m zamûfie-
ním. Jsou urãeny pro Ïáky základních
‰kol. V tûchto programech si dûti pro-
hloubí a doplní vûdomosti a dovednosti.
Uãitelé mají moÏnost sledovat tfiídní
kolektiv mimo ‰kolní lavice a pod jin˘m
vedením. Pedagogové volného ãasu z Do-
mu dûtí a mládeÏe, tak jako v pfiedcho-
zích letech nabízejí pro Z· tyto v˘ukové
programy:

1) Filcování ovãí vlny mokrou cestou
(v˘roba duhové kuliãky)

2) Filcování ovãí vlny pomocí speciální 
filcovací jehly (v˘roba obrázku)

3) Enkaustika - malování hork˘m vos-
kem speciální enkaustickou Ïehliãkou

Novinkou v leto‰ním roce je v˘ukov˘
program "Saténování skla" - malování
na sklo. V̆ ukové programy jsou hojnû
nav‰tûvovány a mají jiÏ víceletou tradici.

Vladimíra Laschová 
a Monika Gricová

Vyzkou‰et a proÏít

Past˘fi
Ten, kdo ‰el za tmy v posledních

dnech Brixov˘mi Dvory, se moÏná lekl,
kdyÏ mezi dvûma stromy u cesty zpozo-
roval nehybnou lidskou postavu. Není
se ale ãeho bát. Jedná se o dvoumetro-
vou dfievûnou sochu, kterou vyfiezal
motorov˘mi pilami ve Volarech znám˘
sochafi Ivan "Dûdek" ·míd a vûnoval
nám ji. 

Zámûrnû jsme ji umístili k cestû, aby
se z ní mohli tû‰it v‰ichni pocestní, ktefií
si udûlají procházku po staré lenorské
cestû.

Socha se naz˘vá Past˘fi.

Ivo a Jitka Stehlíkovi

Po témûfi osmnácti mûsících se vrátí na pracovi‰tû DDM Volary paní Ludmila Haklová, chce obnovit své krouÏky.
Popfiejme paní Lídû mnoho zdraví, které tak potfiebuje a hlavnû aÈ se jí velmi dobfie dafií.

L. Beran
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Martin Ry‰av˘: VRAâ
Nová kniha autora románu Cesty na

Sibifi, ocenûného Magnesií Litera 2009.
Ústfiední postavou prózy Vraã je b˘val˘
reÏisér, kter˘ pro‰el fiadou regionálních 
i experimentálních divadel a v souãas-
nosti je zamûstnán jako dispeãer mos-
kevsk˘ch komunálních sluÏeb. Jeho
"Ïivotní inscenací" se stává oãistn˘
proud fieãi, nepfietrÏit˘ tragikomick˘
monolog o absurditû, která na scénû
Ruska trvale reÏíruje lidské osudy.

Olga Tokarczuková: SVÒJ VÒZ I PLUH
VEë P¤ES KOSTI MRTV¯CH

Nov˘ román Olgy Tokarczukové by
bylo moÏno oznaãit jako "morální thril-
ler". Hlavní hrdinkou pfiíbûhu je Janina
Duszejko, stavební inÏen˘rka, která si
musí vydûlávat na Ïivobytí jako uãitelka
angliãtiny a zemûpisu na ‰kole v Klad-
ské kotlinû, na ãesko-polském pomezí.
V zimû pracuje také jako správkynû let-
ních bytÛ. Její vá‰ní je astrologie a nade
v‰e miluje zvífiata. SnaÏí se jim v‰emoÏ-
nû pomáhat a chránit je, bojuje proti
lidem, ktefií jim ubliÏují. Varuje pfied
nerozváÏn˘m niãením pfiírody, vidí lidské
osudy vepsané do hvûzd. Patfií k okruhu

nad‰en˘ch ãtenáfiÛ anglického básníka
Williama Blakea (název knihy je citát 
z jeho básnû). Jednoho dne je Janinin
soused nalezen mrtv˘. Následuje dal‰í
vraÏda a pak dal‰í... Pytláci i v˘znamní
ãlenové spoleãnosti záhadnû umírají.
Jen zvífiata jsou nûm˘mi svûdky. O tûch-
to vraÏdách hrdinka nûco ví, policie ji
v‰ak ignoruje - jenÏe Janina Duszejko
dokáÏe ãíst ve hvûzdách...

Tana French: V LESÍCH
Policejní vy‰etfiovatel v Dublinu

Rob Ryan se svou kolegyní Cassií 
Maddoxovou dostanou na starost pfiípad
dvanáctileté holãiãky brutálnû zavraÏdû-
né v lese blízko místa, kde si pfied dva-
ceti lety hrály o prázdninách tfii dûti 
a dvû z nich se uÏ nikdy nevrátily. To
tfietí, které se vrátilo a které si ale vÛbec
nic nepamatovalo, je Rob Ryan, jenÏ si
kvÛli svému traumatickému záÏitku
dokonce i zmûnil jméno. Nov˘ pfiípad,
kter˘ je ãím dál jasnûji provázan˘ 
s onou starou tragédií, otvírá Robovu
hluboce skrytou minulost a kaÏdá stopa
pátrání vede vÏdycky do lesa. Tana
Frenchová je mladá irská autorka, vystu-
dovala herectví a v souãasné dobû Ïije 

v Dublinu. Její debut z r. 2007 se stal 
v Ïánru kriminálních thrillerÛ senzací
roku a záskal cenu E. A. Poea.

Dharmachari Nagaraja: BUDDHOVY
POHÁDKY NA DOBROU NOC

Tato kniha obsahuje dvacet klasick˘ch
buddhistick˘ch pfiíbûhÛ pfievyprávûn˘ch
zábavn˘m zpÛsobem tak, aby je rodiãe
mohli pfiedãítat sv˘m dûtem. Podmanivé
vyprávûní podnítí pfiedstavivost va‰ich
dûtí, které tak zaÏijí fiadu neobvykl˘ch
dobrodruÏství. ZároveÀ je podnítí k to-
mu, aby si samy v mysli utváfiely nej-
rÛznûj‰í pfiíbûhy, které jim pomohou 
b˘t klidnûj‰í, kreativnûj‰í, sebevûdomûj-
‰í a mít vût‰í soucit s druh˘mi. Krásné
barevné ilustrace na poãátku kaÏdé
pohádky va‰e dûti pfiímo vybízejí 
k aktivní úãasti. Na konci kaÏdé pohád-
ky je zdÛraznûné buddhistické poselství,
z nûhoÏ mohou rodiãe vycházet pfii
následn˘ch diskusích. Pro rodiãe je
kniha doplnûna úvodem, kter˘ pfiibliÏuje
poãátky buddhismu a závûreãnou kapi-
tolou s podrobn˘m návodem k medita-
cím vhodn˘m pro dûti. Tato pÛvabná
kniha tak zcela originálním zpÛsobem
pfiivádí dûti k tradici buddhismu.

Novinky v knihovnû

Oznámení

Malífii v knihovnû
V pátek 8. fiíjna 2010, v poslední den

T˘dne knihoven, nav‰tívila volarskou
knihovnu Z· Praktická. Îáci zde strávi-
li témûfi 2 hodiny a poslechli si o Ïivotû
a díle K. H. Máchy, jehoÏ 200. v˘roãí
narození jsme si tímto pfiipomnûli.

Pozornû naslouchali a zahráli si na
detektivy. ProtoÏe za Ïivota básníka
nevznikl témûfi Ïádn˘ portrét, sami dûti
mûli podle indicií, které jim knihovnice
poskytly, namalovat tohoto ãeského veli-
kána. Nejlep‰ích ‰est dûl bylo odmûnûno,

a protoÏe vybírání vítûzn˘ch portrétÛ
nebylo pro knihovnice jednoduché, vítûze
si zvolili sami dûti. Ukázky portrétÛ jste
mûli moÏnost vidût po cel˘ fiíjen v dût-
ském oddûlení knihovny spolu s v˘stav-
kou K. H. Máchy.

Nevíte co nadělit svým blízkým pod stromeček? 
Darujte vánoční poukaz na SHIATSU MASÁŽ v hodnotě 380,- Kč.

Kontakt: Světlana Valíčková, mob.: 602 624 087. Více na: www:http://shiatsu-masaze.ic

Mûstská knihovna Volary bude z technick˘ch dÛvodÛ a dÛvodÛ ãerpání dovolené uzavfiena 
od 20. do 31. prosince 2010. Dûkujeme za pochopení.



4. 12. sobota 20.00 hod.
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

Akãní sci-fi horror USA, Velké Británie
a Nûmecka (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 97 min., od 15 let!
âtvrté pokraãování velmi úspû‰né série
podle videoher.                                      

***
11. 12. sobota 20.00 hod.

ROMÁN PRO MUÎE
Komedie Michala Viewegha s Mirosla-
vem Donutilem v hl. roli.
Vstupné 60,- Kã, 100 min., od 12 let!
Není nad nápad uspofiádat senzaãní sou-
rozeneckou jízdu do Tater se v‰ím v‰udy!!!

18. 12. sobota 17.00 a 20.00 hod.
SHREK - ZVONEC A KONEC

Komedie USA (dabing).
Vstupné 50,- Kã, 92 min.     
Co nás ãeká: otyl˘ kocour v botách, 
drsÀácká Fiona a království "Za sedme-
ro horami" vzhÛru nohama.                     

***
23. 12. ãtvrtek 17.00 hod.

ALENKA V ¤Í·I DIVÒ
W. Disney studio uvádí animovan˘ film
(dabing).
Vstupné 30,- Kã, dûtské pfiedstavení
Devatenáctiletou Alenku potká po útûku
ze slavnosti kopice dobrodruÏství.

Volarsk˘ zpravodaj 11

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Listopad 2010

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

VáÏení volar‰tí spoluobãané,
voliãi,

chtûli bychom vám podûkovat
za podporu a za va‰e hlasy,
které jsme obdrÏeli pfii leto‰-
ních komunálních volbách do
Zastupitelstva Mûsta Volary.
Jsme rádi, Ïe právû díky vám
jsme tak spoleãnû získali 2
mandáty v na‰em 15-ti ãlen-
ném zastupitelstvu. MÛÏeme
tak zaãít, byÈ ãásteãnû, ovlivÀo-
vat fiízení a chod vefiejn˘ch
vûcí v na‰em mûstû. 

Blahopfiejeme také v‰em dal-
‰ím zvolen˘m zastupitelÛm.

Kandidáti volební strany
MùSTO LIDEM

Po podzimu jsou volar‰tí dorostenci
z deseti t˘mÛ na osmém místû a v˘sled-
ky zatím nejsou dobré. T˘m pro‰el vel-
kou promûnou a vzhledem k nízkému
vûku hráãÛ, v˘bor Tatranu rozhodl, Ïe
nepfiihlásí t˘m do IA. tfiídy krajské sou-
tûÏe. Zdá se dle v˘sledkÛ i pfiedvádûné
hfie, Ïe je to krok správn˘. 

Kluci, ktefií pfie‰li ze Ïákovské kate-
gorie, se uãí novému zpÛsobu hry
zejména s mnohem star‰ími soupefii. Jde

nakonec o dobrou konfrontaci a snad na
jafie bude t˘m dosahovat lep‰ích v˘sled-
kÛ. Pfiechod ze Ïákovské kategorie je
velmi sloÏit˘ a hlavnû zde hrají kluci od
13. do 18. let. To musí b˘t na na‰em
t˘mu, kter˘ je vût‰inou tvofien z hráãÛ,
ktefií je‰tû v pohodû mohou hrát za Ïáky,
znát. Volar‰tí dorostenci mají pfied
sebou tûÏké jaro. âeká je zimní pfiíprava
a boj o lep‰í umístûní. Vûfime, Ïe kluci
pfies zimu naberou sílu a chuÈ a budou se

prát na jafie se soupefii lépe neÏ dosud.

V̆ sledky Tatran Volary dorost:
Kestfiany - Tatran 8:0, Tatran - Cehnice
7:1, ·tûkeÀ - Tatran 9:0, Nebahovy -
Tatran 10:0, Tatran - Husinec 0:10,
Strunkovice - Tatran 7: 0, Tatran - Voly-
nû 1:2, Sousedovice - Tatran 0:2, Tatran
- DraÏejov 2:2.
Pofiadí:  Tatran Volary 8. místo 12:49

L. Beran

Okresní pfiebor: Prachatice - Strakonice

Datum 15. 11. je velmi historické a v˘znamnû zasahuje do
dûjin na‰eho mûsta. V tento den, pfied 100 lety, vyjel první
vlak z Volar do Pasova pfies Nové Údolí. Oslava se konala
v sobotu 13. 11. na Novém Údolí, kde bylo pfiipra-veno sto
piv, sto Kofol, sto ãesnekov˘ch placek a chlebov˘ch dob-
rot z Lenorské pece. Toto obãerstvení bylo podáváno zdar-
ma. Na Nové Údolí se mohlo dojet vlakem, kter˘m se pfie-
jelo více jak sto praÏcÛ, ale jízda netrvala ani sto minut.
Program, kter˘ byl pfiipraven trval více neÏ sto minut, ale
ménû neÏ sto hodin. Po‰umavská JiÏní dráha v ãele 
s Pavlem Kosmatou pfiipravila ve spolupráci s âesk˘mi
dráhami zajímav˘ den.

L. Beran

100 let dráhy Volary - Pasov
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