Modernizace a rozvoj mûsta
PﬁestoÏe i do na‰eho mûsta dorazily první pﬁíznaky dlouho ohla‰ované
hospodáﬁské krize, neznamená to
apokalypsu a konec svûta. VÏdyÈ
právû v leto‰ním roce se zhmotní
úspûchy na‰í samosprávy z loÀského
roku, kdy se podaﬁilo získat miliónové ãástky na modernizaci a rozvoj
infrastruktury Volar.
Zopakujme, Ïe z evropsk˘ch penûz jsme získali (zaokrouhlenû)
4 milióny korun na v˘stavbu nového
víceúãelového hﬁi‰tû u základní
‰koly, 3 milóny korun na modernizaci vnitﬁního vybavení uãeben a interiérÛ základní ‰koly a 11 miliónÛ
korun na dal‰í etapu celkové rekonstrukce ulic âeská a Pﬁíãná.
K tûmto takﬁka 18 miliónÛm
evropsk˘ch dotací se pﬁispûním prachatického starosty a poslance PâR
Ing. J. Bauera podaﬁilo ze státního
rozpoãtu získat dal‰ích 1 900 000

korun na rekonstrukci tzv. Námûstíãka ãili prostranství pﬁed základní
umûleckou ‰kolou. Mimoto jedno
z místních sdruÏení, Ski klub Volary,
obdrÏelo ze stejného zdroje dotaci
1 milión korun na vylep‰ení lyÏaﬁského vleku.
Projekty za tûchto více jak 20 milónÛ korun budou uskuteãnûny
právû v leto‰ním roce. âekají nás
modernizované ‰kolní uãebny, zbrusu nové ‰kolní hﬁi‰tû, nové vozovky,
chodníky a veﬁejné osvûtlení. Vedle
toho bude dokonãen nov˘ areál u
plaveckého bazénu: na jiÏ pﬁipravenou plochu s osvûtlením a oplocením
bude poloÏen umûlohmotn˘ povrch
tenisového kurtu, osazeno bude rovnûÏ vybavení jiÏ ãásteãnû zbudovaného nového dûtského hﬁi‰tû. Vedení
mûsta dále pro leto‰ek pﬁipravuje
obnovu dvou dûtsk˘ch hﬁi‰È na Sídli‰ti
Míru, roz‰íﬁení poãtu parkovacích

Nemil˘ vánoãní dárek
V samém závûru jinak úspû‰ného loÀského roku dorazil i do Volar první nepﬁíjemn˘ dÛkaz hospodáﬁské krize. Vedení
V˘robního druÏstva invalidÛ Otava Písek
oznámilo, Ïe ukonãí provoz své poboãky
ve
Volarech,
ãímÏ
dojde
k propu‰tûní v‰ech zamûstnancÛ. Na spoleãném jednání s vedením VDI Otava na
volarské radnici hledalo vedení mûsta

moÏnosti, jak provoz udrÏet ãi jeho ukonãení alespoÀ oddálit. Starostka mûsta
Martina Pospí‰ilová deklarovala, Ïe pro
mûsto je prioritou zachování pracovních
pﬁíleÏitostí. ZároveÀ pﬁedstavitelÛm
v˘robního druÏstva nabídla, Ïe by mûsto
v zájmu zachování v˘roby sníÏilo nájem
pronajat˘ch prostor v Sesazovnû d˘h na
pouze symbolickou ãástku. BohuÏel,

Cena vody nezv˘‰ena
V záplavû nemil˘ch zpráv o zdraÏování energií by nemûla zapadnout jedna
naopak pﬁíjemná vla‰tovka: Rada mûsta
Volary v závûru loÀského roku jednomy-

slnû rozhodla nezvy‰ovat cenu vodného
a stoãného na rok 2009 a zachovat ji
nadále na dosavadní úrovni. PﬁestoÏe
mûsto musí vyjít s rozpoãtem, do nûhoÏ

míst tamtéÏ. A co je‰tû nás v krizovém
roce ãeká? JestliÏe jsme loni dosáhli
na dotace ve v˘‰i dvaceti miliónÛ,
letos budeme usilovat o ãástku blíÏící
se pûtinásobku. Ano, v bﬁeznu podáme Ïádosti o bezmála 100 miliónÛ
korun na investice do rozvoje Volar.
Znovu pﬁedloÏíme Ïádost o dotaci
na modernizaci plaveckého bazénu
v relaxaãní aqacentrum a také Ïádost
o dotaci na v˘stavbu nového domu
pro seniory. Vedle toho se bûhem
roku vynasnaÏíme pﬁipravit dal‰í
projekty, které pﬁinesou zmûnu k lep‰ímu pro souãasnost i budoucnost
na‰eho mûsta.
Vedení samosprávy neskládá ruce
do klína a tak navzdory nepﬁízniv˘m
dopadÛm hospodáﬁské krize vûﬁím,
Ïe na‰e mûsto nastávající období
úspû‰nû zvládne.
Roman Kozák
pﬁedstavitelé VDI Otava konstatovali, Ïe
ani tento vstﬁícn˘ krok ze strany Mûsta
Volary jim jejich pozici na trhu udrÏet
nepomÛÏe.
Je nemilé, Ïe ukonãení pracovního
pomûru postihlo jako první právû ty
z na‰ich spoluobãanÛ, jejichÏ schopnost
uplatnûní na pracovním trhu je sníÏena
jejich zdravotním omezením.
Lze jen vûﬁit v ekonomickou zákonitost, Ïe útlum bude opût vystﬁídán obdobím rÛstu.
Roman Kozák
se ze v‰ech stran promítají zv˘‰ené ceny
energií a vstupÛ od cizích subjektÛ
a dodavatelÛ, ponechali jsme cenu vody
pro na‰e obãany nezv˘‰enu. Je to jedna
z nemnoha moÏností, jak mÛÏeme obãanÛm Volar zmírnit dÛsledky zvy‰ování
cen energií.
Roman Kozák

Z jednání rady mûsta, konané 10. 12. 2008
Rada mûsta rozhodla:
* prodlouÏit mandátní smlouvu na promítání ve volarském kinû panu Jiﬁímu
Novákovi na období od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2009
* zachovat cenu vodného a stoãného pro
rok 2009 pro v‰echny odbûratele ve v˘‰i
roku 2008 takto: vodné - 17,18 Kã/m3
(15,76 Kã/m3 + 9% DPH), stoãné 25,26 Kã/m3 (23,17 Kã/m3 + 9% DPH)
* pronajmout od 1. 1. 2009 na dobu 5 let
nebytové prostory ã. 3 v pﬁízemí domu
na Námûstí ãp. 34 pí. Miladû Vãalové za
úãelem provozování prodejny s drogistick˘m zboÏím; na dobu 2 let nebytové
prostory ã. 7 v I. patﬁe domu na Námûstí ãp. 34 firmû Ronex Group s.r.o. za
úãelem provozování realitní a projekãní
kanceláﬁe firmy; na dobu neurãitou
nebytové prostory ã. 8 v I. patﬁe domu
na Námûstí ãp. 34 sl. Miroslavû Kubové
za úãelem provozování kadeﬁnictví; na
dobu 5 let nebytové prostory ã. 9 v I. patﬁe domu na Námûstí ãp. 34 p. Jaroslavu
Hájíãkovi za úãelem provozování kanceláﬁe poboãky âeské poji‰Èovny a.s.;
na dobu 5 let nebytové prostory ã. 10
v I. patﬁe domu na Námûstí ãp. 34 p.
Jiﬁímu Fastnerovi za úãelem provozování prodejny; na dobu 5 let nebytové prostory ã. 11 v I. patﬁe domu na Námûstí
ãp. 34 firmû Profi‰ok za úãelem provo-

zování kanceláﬁe firmy (v‰ichni jsou
stávajícími nájemci)
* pronajmout na dobu neurãitou nebytové prostory ã.1 v pﬁízemí domu Námûstí ãp.136 firmû KEVA s.r.o. za úãelem
zﬁízení prezenãního místa nájemce
a maloobchodní prodejny
* vyhlásit zámûr ã. 2/12/ SD a B/08 na
pronájem nebytov˘ch prostor v domû
v ulici 5. kvûtna ãp. 149

na prodej pozemkÛ V Kasárnách ve
Volarech
* vyhlá‰ení zámûru ã. 27/12/Prod/2008
na prodej bytové jednotky ã.597/4 a souvisejících spoluvlastnick˘ch podílÛ na
spoleãn˘ch ãástech domu a pozemkÛ
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
vypracování projektové dokumentace
k akci „Revitalizace prostranství pﬁed
ZU·“

Rada mûsta schvaluje:
* cenu za likvidaci odpadÛ pro právnické osoby a fyzické osoby oprávnûné
k podnikání ve mûstû Volary, zapojené
na základû písemné smlouvy do systému
mûsta, pro rok 2009 takto: kontejner 12.800,- Kã, popelnice celoroãní známka - 3.590,- Kã, popelnice jednorázová
známka - 190,- Kã
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
vypracování projektové dokumentace
na instalaci svûtelného signalizaãního
zaﬁízení
* vyhlá‰ení zámûrÛ ã. 28/12/Prod/2008,
29/12/Prod/2008, 30/12/Prod/2008 a 31/12
/Prod/2008 na prodej pozemkÛ v Mlynáﬁovicích
* vyhlá‰ení zámûru ã. 26/12/Prod/2008
na prodej objektu ãp. 30 a pozemku st.
p. ã. 39 v Mlynáﬁovicích
* vyhlá‰ení zámûru ã. 25/12/Prod/2008

Rada mûsta bere na vûdomí:
* zápis o provedení a v˘sledcích voleb
do ‰kolské rady pﬁi Základní ‰kole Volary, kde byli pro druhé tﬁíleté období
2008-2011 za zákonné zástupce nezletil˘ch dûtí zvoleni paní Martina âerná,
paní Ladislava ·krnová a paní Hana
Tomá‰ková a za pedagogické pracovníky Mgr. Jan ·vácha, Mgr. Lenka Slabyhoudková a Mgr. Dana Koldinská
* spoleãnou Ïádost jednatelÛ firem
Stabe s.r.o. a Stabe Group s.r.o. o souhlas pﬁevedením nájmu nemovitostí
mûsta V Kasárnách, které dosud uÏívá
firma Stabe s.r.o. Bavorov na firmu
Stabe Group s.r.o. Prachatice
* písemn˘ záznam o projednání probíhajícího konkursního ﬁízení vÛãi b˘valému nájemci Mûsta Volary firmû WEP
Werbemittel s.r.o. jeho správcem

Ze zasedání zastupitelstva, konané 15. 12. 2008
Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtové zmûny ã.19/2008, 20/2008
a 21/2008 ve znûní pﬁedloÏen˘ch návrhÛ
* rozpoãet mûsta na rok 2009 ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu jako schodkov˘
s pﬁíjmy 52 027 200 Kã, v˘daji ve v˘‰i
73 562 400 Kã, splátkami úvûrÛ ve v˘‰i
3 531 500 Kã a financováním 25 036
700 Kã a rozpoãty fondÛ mûsta ve znûní
pﬁedloÏen˘ch návrhÛ - sociální fond
s pﬁíjmy i v˘daji ve v˘‰i 201 750 Kã,
rezervní fond s pﬁíjmy 5 000 Kã a v˘daji 1 000 Kã, fond rozvoje bydlení s pﬁíjmy 2 000 Kã a v˘daji 2 000 Kã, fond bydlení s pﬁíjmy 329 000 Kã a v˘daji 257 500
Kã
Zastupitelé berou na vûdomí:
* zápis zprávy o pﬁijat˘ch usneseních
rady mûsta ve dnech 5. 11., 19. 11.
a 10. 12. 2008
* zápis z jednání finanãního v˘boru ze
dne 19. 11. 2008 s pﬁipomínkou ãlena
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finanãního v˘boru
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze
dne 12. 11. 2008
* zprávu o v˘voji privatizace bytÛ, souãasnû rozhodlo prodat bytové jednotky
dle pﬁedloÏeného seznamu a budovy ãp.
368 a 519
Zastupitelé rozhodli:
* prodat pozemek p.ã. 4652/15 - ostatní
plocha, ze kterého byla geometrick˘m
plánem oddûlena prodávaná ãást o v˘mûﬁe 2018 m2 za vzájemnû ujednanou
kupní cenu ve v˘‰i 100 900,- Kã
* prodat nemovitosti st. p. p 1565/1 zastavûná plocha a nádvoﬁí o v˘mûﬁe
25 m2 a p.ã. 4652/23 - ostatní plocha
o v˘mûﬁe 294 m2 za vzájemnû ujednanou kupní cenu ve v˘‰i 27 050,- Kã
* prodat nemovitost p.ã. 37/2 - zastavûná plocha a nádvoﬁí o v˘mûﬁe 491 m2 za
vzájemnû ujednanou kupní cenu ve v˘‰i
74 141,- Kã

Zastupitelé ukládají:
* ãlenÛm zastupitelstva mûsta zúãastnit
se inventarizace majetku mûsta vãetnû jeho
zaﬁízení ke dni 31. 12. 2008 jako pﬁedsedové dílãích inventarizaãních komisí
V diskusi zaznûlo:
- mûsto Volary získalo dotace - na
v˘stavbu hﬁi‰tû a vybavení tﬁíd Z· 7 mil.
Kã a na opravy ulice âeská 11 mil. Kã obû akce se uskuteãní v leto‰ním roce
- ze státního rozpoãtu mûsto Volary
získalo na revitalizaci prostranství pﬁed
ZU· 1,9 mil. Kã
- podûkování zastupitelÛm, ãlenÛm
mûstské rady, ãlenÛm komisí, úﬁedníkÛm - v‰em, kdo se podíleli na získání
dotací
- ve Volarech ru‰í svou provozovnu VD
Písek
- podûkování technick˘m sluÏbám,
SDH, OO Policie âR, mûstu za pomoc
pﬁi akcích na I. stupni Z·

Informace z radnice
Czech POINT (âesk˘ Podací Ovûﬁovací
Informaãní Národní Terminál) roz‰íﬁil
od ledna leto‰ního roku dal‰í agendu
V lednu 2008 byla na Mûstském
úﬁadû ve Volarech zahájena ãinnost asistovaného místa Czech POINT pro
komunikaci obãana s veﬁejnou správou
tzv., sluÏba obãanÛm a podnikatelsk˘m
subjektÛm pﬁi zaji‰Èování a poskytování
ovûﬁen˘ch v˘pisÛ z tûchto registrÛ :
Katastru nemovitostí,
Obchodního rejstﬁíku,
Îivnostenského rejstﬁíku a
Rejstﬁíku trestÛ,
Podání Ïádosti o zaloÏení Ïivnosti.
Od ledna leto‰ního roku se roz‰íﬁil
okruh agend o V˘pis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru ﬁidiãÛ.
Obãané - ﬁidiãi tak mají moÏnost po
pﬁedloÏení prÛkazu totoÏnosti, ﬁidiãského prÛkazu a zaplacení správního
poplatku 50,- Kã za jednu stranu dokumentu, získat aktuální stav „bodÛ“.
PoÏadovan˘ dokument (v˘pis) je moÏno
získat v úﬁední i neúﬁední dny po celou
pracovní dobu, a dále i o sobotním
provozu mûstského úﬁadu na správním
odboru MûÚ, pﬁípadnû v sekretariátu
starostky mûsta.
Sobotní provoz na mûstském úﬁadû
Od ledna je opût zaji‰Èován sobotní provoz na mûstském úﬁadû a to kaÏdou
poslední sobotu v mûsíci v dobû od 8.00
hod. do 10.00 hod. (31. ledna, 28. února,
28. bﬁezna).

Zmûny a pﬁesuny na úﬁadû, které
s pﬁíchodem nového roku nastaly
V pﬁízemí budovy mûstského úﬁadu
jsou obãané a veﬁejnost informováni
informaãní tabulí o novém umístûní
agend.
Chtûli bychom prostﬁednictvím
Volarského zpravodaje informovat
obãany a veﬁejnost o uskuteãnûn˘ch
zmûnách a pﬁesunech kanceláﬁí a tím
spojen˘ch agend na úﬁadû, které s pﬁíchodem nového roku nastaly:
Podatelna, pokladna a evidence obyvatel je umístûna v pﬁízemí vlevo v ãásti
b˘valé kanceláﬁe vedoucí odboru kultury
a CR.
Agenda sociálních vûcí je umístûna
vedle podatelny v druhé ãásti b˘valé
kanceláﬁe Odboru kultury a CR.
Agenda pﬁestupkÛ a stíÏností, obãansk˘ch prÛkazÛ je umístûna v b˘valé
podatelnû a pokladnû.
Odbor kultury a cestovního ruchu se
pﬁemístil do pravé ãásti pﬁízemí budovy,
do prostoru b˘valé kanceláﬁe agendy
sociálních vûcí.
Do uvolnûné kanceláﬁe agendy pﬁestupkÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ se novû
pﬁemístí agenda Ïivotního prostﬁedí.
Odbor v˘stavby územního plánování a Ïivotního prostﬁedí, stavební úﬁad,
zÛstává ve stejn˘ch prostorách a to
v pravé ãásti pﬁízemí budovy a cel˘ prostor bude slouÏit tomuto odboru.
Ing. Franti‰ek Pokorn˘,
tajemník MûÚ

Informace ze sbûrného dvora
MoÏná jste zaregistrovali v médiích
informace o zmûnách t˘kajících se sbûrového papíru. To, co bylo po léta vykupovanou druhotnou surovinou, co jsme
do sbûren vozili uÏ jako dûti, se bûhem
podzimu stalo odpadem, za jehoÏ likvidaci je tﬁeba platit. DÛvody pro tento
fakt mohou b˘t rÛzné, na vinû mÛÏe b˘t
nejen útlum papírensk˘ch a následn˘ch
v˘rob v dÛsledku hospodáﬁské recese,
ale paradoxnû napﬁíklad pozitivní jev,
jak˘m je tﬁeba dÛslednûj‰í tﬁídûní
a recyklace. V obûhu je znaãné mnoÏství
papírov˘ch obalÛ, a, jak mohu i potvrdit, v prÛbûhu loÀského roku ho ve sbûrnû konãilo stále více, oproti pﬁedcházejícím letÛm aÏ dvojnásobnû. Pokud se
tak dûlo v‰ude, papírny byly surovinou
pﬁímo zahlceny a nestíhaly odpad zpra-

covávat. No, a zákonitosti trhu jsou neúprosné.
Poãínaje lednem 2009 do odvolání
budou ve sbûrnû ve Volarech podnikatelé a právnické osoby za likvidaci papíru
platit, a to ãástku 1,50 Kã/kg. Obãané
prozatím mohou papír odevzdat bezplatnû. K likvidaci papíru jsou obãany pﬁednostnû vyuÏívány modré kontejnery na
tﬁídûn˘ odpad, protoÏe jsou dostupnûj‰í,
i kdyÏ b˘vají ãasto pﬁeplnûny.
Otevírací doba:
bûhem zimního období
Úter˘ 9 – 12 a 16 – 19 hodin
Bûhem otevíracího dne nyní v zimû
nav‰tíví Sbûrn˘ dvÛr cca 10 klientÛ,
1 - 2 dal‰í odloÏí odpad pﬁed vrata.

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu
oslavili své
narozeniny
tito na‰i ãlenové
paní Elizabet Dibìáková,
paní Anna Jurá‰ová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní Marie Dokoupilová,
paní Irena Ohnutová,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Magda Breitová,
pan Jan Tou‰ek,
pan Zdeno Makovini,
pan Václav Buchtela,
pan Jan Breit,
pan Václav Kalensk˘ a
pan Josef Marek
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
Dûkujeme v‰em,
kteﬁí se pﬁi‰li rozlouãit s paní

Marií Peškovou.
Dûkujeme téÏ za mil˘ a upﬁímn˘
projev pana Krátkého.
Rodina Vávrova, Nechutn˘ch,
Laschova, ·nelcerova.
Rodina HuÀova dûkuje za kvûtinové dary a poslední rozlouãení
s Helenou Huňovou
dne 3. listopadu 2008.
Dûkujeme i panu Franti‰ku Krátkému
za smuteãní ﬁeã.
Pﬁestalo srdíãko bíti,
pﬁestala ústa se smát,
budeme synáãku drah˘
stále na tebe vzpomínat.

Dne 31. 1. 2009 tomu bude jiÏ 5 let,
co nás navÏdy opustil
ná‰ drah˘ a milovan˘ syn
Michal Trnka z Volar.
S bolestí v srdci vzpomínají rodiãe
a sourozenci.
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Pﬁehled ãinnosti OOP âR Volary v roce 2008
Dohled nad bezpeãnostní situací
v územním obvodu
OOP âR Volary
provádí celkem 16
policistÛ, kdy plánovan˘ stav je 18
policistÛ. Teritorium v na‰í pÛsobnosti
je o rozloze 346 km2, jedná se o jeden
z nejvût‰ích územních celkÛ v rámci
obvodních oddûlení v okrese Prachatice.
V oblasti správní agendy bylo v roce
2008 evidováno 312 pﬁestupkÛ, z ãehoÏ
152 skutkÛ bylo ﬁe‰eno v blokovém
ﬁízení v celkové ãástce 121 100,- Kã.
V roce 2006 bylo zji‰tûno 363 pﬁestupkÛ, v roce 2007 celkem 402 pﬁestupkÛ.
V roce 2008 bylo v teritoriu OOP âR
Volary evidováno celkem 146 trestn˘ch
ãinÛ. Objasnûnost protiprávního jednání
u zdej‰ího oddûlení ãiní celkem 64,38 %,
kdy prÛmûr objasnûnosti v okrese je
59,13 % a kraje 51,03 %. V roce 2006
a 2007 bylo evidováno 114 trestn˘ch ãinÛ.
V prÛbûhu uplynulého roku bylo ve
dvou pﬁípadech realizováno vykázání
z domácnosti v souvislosti s pro‰etﬁováním „domácího násilí“.

dochází 20 dûtí z Volar. Pro dûti jsou
organizovány zábavné hry s policejní
tématikou, poznávací v˘lety, zdravotnická
v˘chova - základy první pomoci apod.
Vedoucím krouÏku je prap. Ing. Pavel
Sedlák.
V prÛbûhu roku místní policisté
zrealizovali 13 pátracích akcí (rekreaãní
chaty), 1 akci ve spolupráci s HZS
Prachatice, 6 besed pro dûti Z· (NA·E
POLICIE), Den otevﬁen˘ch dveﬁí OOP
âR Volary, provedli 3 x kontrolu restauraãních zaﬁízení, 3 x akci „pytlák“, 2 x
ukázku ãinnosti IZS, 18 x se policisté
zúãastnili na konání zastupitelstva
v okrscích, 1 x besedu pro seniory.
Bûhem ‰kolního roku policisté OOP

Volary dohlíÏí u pﬁechodÛ pro chodce ve
mûstû za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti
dûtí docházejících do ‰kol. Byl zv˘‰en
pohyb pû‰ích hlídek ve mûstû, pohyb
hlídek byl nasmûrován do „kritick˘ch“
míst, kde policisté kontrolují podezﬁelé
osoby a vozidla za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti osob a ochrany majetku.
O dal‰ích projektech a plánech místních policistÛ na následující období
bude veﬁejnost postupnû informována.
Pﬁejeme v‰em obãanÛm klidn˘
a úspû‰n˘ rok 2009. Na‰ím krédem je
„POMÁHAT A CHRÁNIT“, rádi bychom byli takto veﬁejností vnímáni.
npor. Bc. Pavel BÁRTÍK,
vedoucí oddûlení

Prevence:
V mûsíci ﬁíjen byla zahájena ãinnost
dûtského krouÏku pﬁi DDM Prachatice,
stﬁedisko Volary, s názvem ·umavská
policejní akademie. Jedná se o nov˘
projekt Policie âR Volary. Do krouÏku

V˘sledky provádûného mûﬁení radarem
V roce 2008 bylo poﬁízeno celkem 193 783 záznamÛ. Mûﬁení bylo provádûno stﬁídavû na pﬁíjezdech do Volar v ulicích
Soumarská, Prachatická a Budûjovická a to pouze v dobû denní. Z tûchto mûﬁení lze uvést nûkteré prÛmûrné hodnoty.
750 vozidel /hodinu
9 000 vozidel/den
3 285 000 vozidel/rok
KaÏdou minutu se tu pohybuje prÛmûrnû:
12,5 vozidla
PrÛmûrná rychlost:
48,19 km/hod.
Pﬁes Volary projíÏdûlo v prÛmûru:

SníÏení rychlosti u radaru o:
7,1 km
85 % vozidel jede pomaleji neÏ:
58,25 km/hod
Nejvût‰í pohyb vozidel:
ãerven aÏ záﬁí - 894 voz./hod
Nejmen‰í pohyb vozidel:
leden, duben - 558 voz./hod
Maximální namûﬁená rychlost:
127 km/hod

Hlavním cílem pouÏití radaru je upozornit ﬁidiãe na jeho rychlost. Vût‰ina ﬁidiãÛ - 85 %, pak v obci svoji rychlost sníÏí.
Proto také vychází prÛmûrná rychlost 48,1 km/hod. Více neÏ 100 km rychlostí vjíÏdûlo do Volar celkem 111 vozidel.
Kromû mûﬁení radarem se umisÈují i makety policistÛ. Ty se v‰ak pouÏívají jen pﬁíleÏitostnû a po omezenou dobu.
Pavel Kohout, ﬁeditel TS
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Uprostﬁed prosince rozkvetla rÛÏe...
Byla kalná stﬁeda. Ani ne tak poãasím,
jako událostmi, kter˘mi byla naplnûna.
Jako by ten den nûkdo prodal ìáblu.
Vût‰inu, co jsem ten den udûlala, bylo
‰patnû, lidé, kteﬁí se tváﬁili, Ïe jsou
partneﬁi, se otoãili zády a navíc mi bodli
nÛÏ do zad. Od rána jsem poslouchala
samé nesmysly, kter˘m jsem se nemohla
ani nechtûla bránit. Îasla jsem nad lidskou hloupostí, chamtivostí a drzostí.
Nûjak mi ten den nevy‰lo slunce.
KdyÏ jsem pﬁijela odpoledne domÛ,
byla jsem vyãerpaná, nemohla jsem ani
mluvit, chtûlo se mi breãet, ale i ﬁvát
vzteky. V‰e bylo potaÏeno ‰edou pavuãinou. Jakoby ani nemûly b˘t za t˘den
Vánoce.
Zouvala jsem si boty, rozebírala
strategii dal‰ího postupu, kdyÏ tu mne
vítá má sedmiletá dcera.
,,Mami nezapomnûla jsi, za hodinu
musíme jít!“ „Proboha, kam?“ „No pﬁeci
na Vánoãní koncert na‰í lidu‰ky!“
„JeÏí‰i, já na to zapomnûla, jako na
smrt.“ To jsem lhala, protoÏe na smrt se
zapomenout opravdu nedá. Stra‰nû se
mi nikam nechtûlo, chtûla jsem zÛstat
zavﬁená se sv˘mi splíny, litovat se a hrabat se v odpadcích lidsk˘ch charakterÛ.

,,No to ale nemÛÏe‰, slíbila jsi, Ïe
pÛjde‰, já tam zpívám!“
V tu chvíli jsem se trochu zastydûla.
Nejsem sice velk˘ vychovatel, ale kdyÏ
na mne dcera vykulila ty svoje velké,
modré oãi, kde jsem zahlédla moﬁe,
které se právû vylévá z bﬁehÛ, podlehla
jsem. V˘chovnû jsem poznamenala: ,,No
kdyÏ jsem to slíbila, tak teda jdem.“
¤ekla jsem si, Ïe to nûjak pﬁeÏiju. Navíc
jsem si uvûdomila, Ïe vlastnû musím,
protoÏe jsem to dala jako v˘chovn˘ úkol
manÏelovi, Ïe musí jít také. Vzpomnûla
jsem si na své koncerty na lidu‰ce.
Horko, tréma, zpocené ruce, polovina
rodiãÛ usnula po dvou vystoupeních.
Dcera si oblékla sukénku a oranÏové
triãko Poupat a vyrazili jsme do zimy.
Pﬁekvapilo mne, kolik bylo na koncertû lidí. NeÏ nás vpustili do sálu,
málem jsme se u‰lapali. Dceru jsem
musela pﬁímo natlaãit do místnosti, kde
se shromáÏdili úãinkující.
Usadili jsme se v sále, hezky na kraj,
abychom byli blízko v˘chodu, kdybychom potﬁebovali odejít. Takov˘ hloup˘
zvyk z dob minul˘ch. Ani nevím, kdo
nás to nauãil.
Vánoãní koncert Lidu‰ky zaãal. Pﬁi-

znám se, Ïe po deseti minutách mi zaãaly téct slzy, zpívala jsem sebou, a ani
mne nenapadlo odcházet. ManÏel, protoÏe je to tvrd˘ chlap, nepﬁiznal, Ïe byl
namûkko, ale také nikam neode‰el
a sedûl jako pﬁikovan˘. Melodie se
vzná‰ely vzduchem jako dobré víly,
které hladí a d˘chají na mou zniãenou a
unavenou du‰iãku. Znûlo to, jako balzám na ten zl˘, o‰kliv˘, krut˘ svût tam
venku. Jako kdyby kapal Ïivou vodu na
vyprahlou zem. Na dûtech bylo znát, Ïe
je to baví, Ïe mají z toho, co dûlají,
radost. VÛbec mi to nepﬁipomínalo mé
koncerty pﬁed tﬁiceti lety, které byly pro
mne spí‰e potupou.
Odcházeli jsme z Vánoãního koncertu Základní umûlecké ‰koly a já mûla
pocit, Ïe se den rozjasnil, i kdyÏ byla jiÏ
tma a zima. Najednou jsem zaãala vnímat obrysy ﬁe‰ení mé situace, byla jsem
klidná, a pﬁipravená. Cítila jsem opût
svou sílu. V ten prosincov˘ den ve mnû
rozkvetla rÛÏe.
V‰em, kdo mají nûco spoleãného
s tímto neuvûﬁiteln˘m dílem, dûkuji.
Myslím, Ïe jejich práce má smysl
a s radostí jim své dítû svûﬁím.
MUDr. Michaela Neumanová

Nabídka projektÛ obãanského sdruÏení KREBUL
JiÏ témûﬁ dva roky realizuje v na‰em
mûstû své aktivity obãanské sdruÏení
KreBul. Pro obãany z Volar a okolí
pﬁipravilo v uplynulém roce celou ﬁadou
projektÛ.
Také v leto‰ním roce nás ãeká
mnoho zajímav˘ch aktivit pro dûti,
dospûlé i seniory. Z na‰í nabídky, kterou
právû zpracováváme lze jmenovat dva
kurzy základÛ práce s poãítaãem
a internetem pro úplné zaãáteãníky,
dva bûhy stejného kurzu pro pokroãilé.
JiÏ v tûchto dnech pﬁipravujeme program Akademie 3. vûku, na které se
budou i v leto‰ním roce spolupodílet
lektoﬁi z Vy‰‰í odborné ‰koly sociální
v Prachaticích a pro posluchaãe bude
pﬁipraveno nejedno pﬁekvapení, vãetnû
spoleãného v˘stupu na Boubínskou
rozhlednu. V kvûtnu pak budete moci
spoleãnû s námi pﬁivítat odborníky pﬁi
konferenci „Volary a pochod smrti“,
která se bude i v leto‰ním roce zab˘vat
otázkami holocaustu a pochodÛ smrti,
jednáme i o pﬁítomnosti nûkterého z pﬁe-

Ïiv‰ích úãastníkÛ ãi pamûtníkÛ pochodu
smrti. Stejnû jako v pﬁedchozích letech
máme pﬁipraven cyklus pﬁedná‰ek na
téma pochody smrti, se kter˘mi zavítáme do ﬁady ‰kol v regionu, v Praze
i zahraniãí. Z novinek, které pro leto‰ní
rok pﬁipravujeme lze jmenovat kurz
Trénování pamûti v kaÏdém vûku, kter˘
je souãástí projektu nazvaném „KaÏd˘
nûco umí aneb uãit se lze v kaÏdém
vûku“, na kter˘ se nám podaﬁilo získat
finanãní pﬁíspûvek od Nadace Vodafone
âR. Padesátka spoluobãanÛ se s námi
pojede do Národního divadla pﬁesvûdãit
o tom, Ïe M. Donutil dokáÏe b˘t sluhou
dvou pánÛ. Pro ty, na které se jiÏ nedostaly vstupenky máme pﬁipraveno nûkteré z dal‰ích divadelních pﬁedstavení,
která nav‰tívíme v prÛbûhu roku. Zcela
urãitû se budete moci pﬁijít informovat
do sociální poradny, která bude mít
i v leto‰ním roce své dveﬁe otevﬁeny
právû pro Vás a Va‰e dotazy.
Jaké by to v‰ak bylo pﬁipravovat tyto
v‰echny aktivity, kdyby nebylo Vás,

na‰ich spoluobãanÛ? Jednodu‰e by
nebylo Ïádné. Proto mi dovolte, abych
v‰em Vám, kteﬁí jste se do na‰ich
projektÛ zapojili, plánujete se zapojit,
pﬁípadnû jste se jakkoliv spolupodíleli
na jejich chodu (aÈ uÏ pﬁiloÏením ruky
k dílu ãi finanãnû), srdeãnû podûkoval
a popﬁál Vám, aby pro Vás rok 2009 byl
naplnûn ãlovûãenstvím, pevn˘m zdravím a aktivním trávením voln˘ch dnÛ
a za na‰í ‰Èastnou tﬁináctku se s Vámi
tû‰ím na shledání pﬁi nûkterém z námi
realizovan˘ch projektÛ.
Pokud se budete chtít o na‰ich aktivitách dozvûdût více, sledujte pravidelnû na‰e stránky www.oskrebul.cz,
stránky Volarského zpravodaje a speciální plakáty, které Vás budou informovat
o právû probíhajících aktivitách. Pokud
máte vlastní nápady, které by mohly
zaujmout obyvatele Volar, kontaktujte
nás! Tel: 723 123 093, e-mail: oskrebul@centrum.cz, adresa: KreBul, o.s.,
Ml˘nská 20, 384 51 Volary.
Bc. Zdenûk Krejsa, pﬁedseda sdruÏení
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Skautská zima
To, Ïe skauti v zimû nespí, ví uÏ ve
Volarech kaÏd˘, vÏdyÈ se pravidelnû
setkáváme na adventních trzích, kde
Vám nabízíme své v˘robky. A pak uÏ se
pﬁipravujeme na Vánoce, chodíme krmit
do lesa zvíﬁátka, chystáme dáreãky sv˘m
kamarádÛm i tûm, kdo nikoho nemají.
K na‰im tradiãním zvykÛm patﬁí
také rozná‰ení Betlémského svûtla.
Letos jako kaÏd˘ rok jsme ho také
dovezli do Volar a v pondûlí 22. prosince jej rozná‰eli po domácnostech. KaÏd˘
ve Volarech mûl moÏnost se pﬁihlásit,
a my mu pﬁinesli toto poselství pﬁátelství
a mezilidské lásky aÏ domÛ. A kdo této
moÏnosti nevyuÏil, mohl si svou svíãku
od svût˘lka zapáleného v Betlémû pﬁipálit v kostele, kam svût˘lko tradiãnû
umisÈujeme. TakÏe - i u nás ve Volarech
bude letos urãitû mile a hezky!
Vánoce jsme letos oslavili hned tﬁikrát. Jako první je oslavili na‰i nejmen‰í
ve Volarech. V pátek se se‰li ve své
klubovnû, pﬁipravili si stromeãek, naveãeﬁeli se a pak ãekali na JeÏí‰ka. KaÏd˘
pﬁipravil dáreãky pro ostatní. Celou
akci si zpﬁíjemnili tím, Ïe v klubovnû
pﬁespali a mohli si tak zahrát spoustu
her, zkusit vánoãní zvyky, zkrátka proÏít
hezk˘ spoleãn˘ veãer.
Z pondûlka na úter˘ oslavili své
Vánoce na‰i kluci - skauti a vlãata. Ti
mûli dokonce i rybu a salát. Také kaÏd˘
z nich mûl pﬁipravené dárky pro své
kamarády. Nezapomnûli ani na dáreãky
pro zvíﬁátka, a protoÏe i v Lenoﬁe je

zájem o svûtlo z Betléma, rozná‰eli ho
po domácnostech. S tím jim pak pomohly je‰tû svûtlu‰ky a skautky, které pﬁi‰ly
oslavit své Vánoce dal‰í den.
My dívky jsme ‰ly dopoledne tradiãnû také nakrmit zvíﬁátka a potom
pﬁipravovaly stromeãek. U stromeãku
pak nechybûly koledy, dárky a také tajná
ãinnost kaÏdé druÏiny. Vánoce jsme pﬁíjemnû oslavily, ale prázdniny jsou dlouhé, a tak jsme se rozhodly, Ïe se je‰tû
musíme vidût. Proto nechybûla tradiãní
dívãí silvestrovská oslava. Jely jsme na
Libínské sedlo k chatce u rybníãka.
Hned po pﬁíjezdu jsme si ‰ly ujezdit
dráhu na bobování, v na‰em pﬁípadû
spí‰e ,,pytlování“. Druh˘ den jsme se
vydaly na v˘pravu na bûÏkách. Jely
jsme se podívat, jak vypadá v zimû na‰e
táboﬁi‰tû. Tam jsme si na snûhu rozdûlaly oh˘nek a upekly si buﬁtíky. KdyÏ
jsme se vrátily, pﬁipravily jsme si chlebíãky a zaãaly jsme se veselit. KaÏd˘
mûl pﬁipravenou nûjakou hru nebo
soutûÏ, jako napﬁ. A-Z kvíz, riskuj, …
O pÛlnoci jsme se vydaly na kopec, kde
jsme pﬁesnû v 0.00 zapálily prskavky
a vykﬁikly svá pﬁedsevzetí. V chatce
jsme si pﬁipily a je‰tû jsme si trochu
pozpívaly. Tﬁetí den jsme si zabobovaly,
trochu se projely na bûÏkách a vydaly
se domÛ.
Prázdniny utekly jako voda a máme
tu nov˘ rok. Ale i teì po Vánocích se
budeme scházet na schÛzkách a na
v˘pravách.

Dne 10. ledna jsme se pﬁestrojili za
Tﬁi krále a ‰li potû‰it obyvatele Lenory,
Zátonû a Horní Vltavice. V‰em jsme
zazpívali tﬁíkrálovou koledu, rozdali
bílé zlato (cukﬁíky) a kalendáﬁíky na
nov˘ rok. Kdo chtûl, mohl pﬁispût do
charitní pokladniãky - zároveÀ jsme
totiÏ vybírali peníze na pomoc Peãovatelskému domu v Pravûtínû.
A co chystáme dále? Tradiãní lednov˘ turnaj v âlovûãe, nezlob se, velkou
v˘pravu na bûÏkách o pololetních prázdninách. A na únor? Sejdeme se u deskov˘ch her ve Volarech, na ty zveme
i zájemce z ﬁad veﬁejnosti - na stáﬁí nezáleÏí, staãí chuÈ si nûco zahrát. A pak
vyrazíme na zimní tábor - ãekají nás
totiÏ „jarní“ prázdniny. Kdo má chuÈ,
mÛÏe se k nám pﬁipojit!
Hanka Wagnerová

KLUB deskov˘ch her
pro zájemce o spoleãné hraní. Máme v zásobû rÛzné deskové hry, napﬁ. Metro, Agricolu, Osadníky, Kris kros, Hrady, …
První schÛzka bude v na‰í volarské klubovnû v sobotu 14.2.2009 od 14.00 hodin.
S sebou vezmûte pﬁezÛvky, jinak nepotﬁebujete nic neÏ chuÈ si zahrát.
Dal‰í schÛzky se uskuteãní vÏdy druhou sobotu v mûsíci, o termínech vás budeme pravidelnû informovat ve Volarském
zpravodaji, mÛÏete se o nich dozvûdût i na na‰ich webov˘ch stránkách- www.boubin-dvojka.estranky.cz

Skibusem za lyÏováním
Stejnû jako v loÀském roce, i letos
mohou milovníci zimních sportÛ vyuÏít
skibusy, které provozuje spoleãnost
âSAD JIHOTRANS a. s. za podpory
jihoãeského kraje. Skibusy budou v dobû
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od 20. 12. 2008 do 29. 3. 2009 formou
pravidelné dopravy obsluhovat následující stﬁediska: Skiareál Lipno (skibusy
z âesk˘ch Budûjovic pﬁes âesk˘ Krumlov, Kájov, âernou v Po‰umaví, Frym-

burk do Lipna n./Vlt.), LyÏaﬁsk˘ areál
Zadov (spoj z âesk˘ch Budûjovic pﬁes
Netolice, Husinec, Vimperk, Stachy na
Kvildu) a Skiareál Mitterdorf (spoj
z âesk˘ch Budûjovic pﬁes Prachatice,
Libínské Sedlo, Volary, StráÏn˘, Philippsreut do Mitterfirmiansreutu - tento spoj
jede jen v dobû provozu skiareálu, informace o provozu na tel. 386 715 119).

Návrat do adventních dnÛ
I kdyÏ star˘ rok má své dny seãteny,
vraÈme se je‰tû do jeho adventních dnÛ.
Ty byly ve znamení hudby a velk˘ dík
za to patﬁí volarské ZU·. V‰e zahájili
uãitelé v Horní Vltavici v kostele svatého Jana Nepomuckého a svaté rodiny.
Zde spoleãnû s Ïáky místní základní
‰koly zazpívali uãitelé ZU· Volary Dana
Koldinská, Petra Kaczková a Franti‰ek
Zach vánoãní písnû a koledy a bylo to
velmi pûkné. Pokraãovalo se v Lenoﬁe,
kde pﬁed zaplnûnou místní sokolovnou
vystoupili umûlci ZU· a opût ‰lo o zdaﬁil˘ koncert, kter˘ lenor‰tí ocenili dlouhotrvajícím potleskem.
Dal‰í koncert se uskuteãnil v kostele svaté Anny na Libínském sedle, zde
je vynikající akustika a Ïáci na‰í
ZU·ky opût pﬁedvedli vynikající v˘kony. V‰echny koncerty byly v˘borné
a mûly velk˘ ohlas. Volar‰tí umûlci se po

té pﬁedstavili doma a pﬁed zaplnûn˘m
kinosálem své umûní pﬁedvedli jednotlivci na hudební nástroje, zpûvaãky
a zpûváci a oba pûvecké sbory Poupátka a Poupata. Veãer to byl nádhern˘
a volar‰tí hudebníci a zpûváci ukázali
moc ze svého umûní. Závûreãné ovace
byli dlouhé a zaslouÏené.
Na poslední adventní nedûli pﬁipravil
Mûstsk˘ úﬁad koncert Jakuba Smolíka.
Ten ve svém koncertním vystoupení
vzal jako hosta k spoleãnému zpûvu
Dûtsk˘ pûveck˘ sbor ZU· Poupata a poté
si zazpíval se zpûvaãkami Nikolou
a Markétou. Na‰i umûlci byli pochváleni dlouhotrvajícím potleskem zaplnûného kinosálu.
Jakub Smolík pﬁedvedl ve svém koncertu svoji skupinu a hlavnû v‰echny
jeho známé i ménû známé písnû. Koncert od AÏ se ti jednou bude zdát po Ave

A zase budeme plesat
Lidé mne zastavují a ptají se, zda bude
zase ples? Má odpovûì je hrdá a radostná. ANO, letos opût bude, jiÏ III. Ples
dárcÛ krve. Kdy? V sobotu 7. 3. 2009 od
20,00 hodin ve spoleãenském sále radnice. Za kolik? Pro nedárce za 100 Kã, pro
dárce zadarmo, jako vloni. Muzika?
Také jako vloni, prostû úÏasná. Navrch
ov‰em mal˘ bonbonek za odmûnu.Takové pﬁekvapení, které rozehﬁeje na‰e
unavená srdíãka. Tombola? Bude. Proti
loÀsku moÏná ménû cen, ov‰em moÏná
o to hodnotnûj‰ích. Jako vloni, bude za

babku a pro v‰echny. Jídlo? Co si kdo
bude pﬁát. Pití? Lihoviny dle chuti,
v˘borné víno, pivo Gambrinus 10%
a PlzeÀ 12%. Lístky? V pﬁedprodeji
v kanceláﬁi odboru K a CR na Mûstském
úﬁadû .
Zásadní zmûnou letos bude organizace plesu. JelikoÏ se dárci vûãnû dohadovali, kdo dostal pozvánku a kdo ne,
navíc vût‰ina dárcÛ bydlela jinde neÏ
jsme je hledali, nedárci si mysleli, Ïe
nemohou pﬁijít a jiné komplikace, rozhodli jsme se o zásadní zjednodu‰ení.

Marii vyvrcholil závûreãn˘m pﬁídavkem, kter˘ rozparádil úplnû v‰echny.
Poslední Adventní veãer se vydaﬁil a my
musíme podûkovat v‰em. Pochvala
smûﬁuje k orchestru ZU· Volary, pûveck˘m sborÛm Poupátka a Poupata, v‰em
hudebníkÛm na jednotlivé hudební
nástroje, zpûvákÛm a zpûvaãkám a hlavnû celému uãitelskému sboru volarské
ZU·, pánÛm ·ípovi, Zachovi a Votavovi, paní uãitelce Mgr. Koldinské, paní
uãitelce Kaczkové a ﬁediteli na‰í umûlecké ‰koly panu Pavlíkovi.
Adventní koncerty byly nádherné
a mnohé Ïeny, ãi dívky si rády odpoãinuly od peãení vánoãního cukroví
a dal‰ích dobrot. Vánoãní melodie
a koledy naladily v‰echny na krásnou
sváteãní notu.
Popﬁejme v‰em umûlcÛm, aby
v tom leto‰ním roce byl odmûnou pro
v‰echny dlouhotrvající potlesk, aby se
v‰em daﬁilo a hlavnû, aby v‰ichni byli
zdraví tak, aby nás mohli sv˘m umûním
bavit a rozdávat radost.
Ladislav Beran
Zvaní jsou samozﬁejmû v‰ichni. To
znamená dárci krve i nedárci krve. Kdo
je dárce krve, vezme si sebou legitimaci
dárce krve, tou se prokáÏe u vstupu
a bude mít vstup zadarmo. Kdo se
neprokáÏe, bude mít lístek z pﬁedprodeje, kde si samozﬁejmû mohou zájemci
lístky kupovat jiÏ od zaãátku února,
nebo si jej zakoupí pﬁímo u vstupu.
Letos Ïádné pozvánky. Nûkomu to
moÏná bude líto, tûm se omlouvám,
ne‰lo to jinak, dûlalo to jen zlou krev.
Tû‰íme se na Vás.
ManÏelé Neumanovi,
drÏitelé stﬁíbrné plakety Jánského,
ãlenové registru dárcÛ kostní dﬁenû

Vánoãní ohlédnutí
I kdyÏ je jiÏ nûÏn˘ vánoãní ãas za námi, pojìme se je‰tû na chviliãku krátce ohlédnout.
Je‰tû jednou si zavzpomínejme na krásné chvilky, které pro nás pﬁipravili na‰i blízcí i úplnû
neznámí. Mezi tyto chvilky bezesporu patﬁily v‰echny ty krásné vánoãní besídky ve ‰kolách, ‰kolkách
ãi krouÏcích. V‰echny dûtiãky a dospûláci si zaslouÏí obdiv a podûkování za krásnû pﬁipravená
vystoupení, která zpﬁíjemnila náladu rodiãÛ, prarodiãÛ, spoluÏákÛ a vlastnû témûﬁ kaÏdého.
Dûkujeme.
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Novinky na kolejích
Loni 14. ãervna pﬁijela do Volar
prvnû Regionova ãili modernizovaná
motorová jednotka ﬁady 914. Bûhem léta
byla nasazována na traÈov˘ch úsecích
âíãenice - Volary a Volary - Nové Údolí.
Od 14. prosince 2008, tedy od nového
jízdního ﬁádu, jezdí na Volarsku jiÏ dvû
tyto modernizované Ïlutozelené vlakové
soupravy. O víkendech obû Regionovy
pokryjí v‰echny spoje z Volar do âíãenic a zpût, na prvním ranním nedûlním
spoji pak Regionova zajíÏdí i do StoÏce.
Na jednom páru vlakÛ jsou ve Volarech
k vidûní v pracovních dnech.
V prosinci byla zprovoznûna hned tﬁi
nová pﬁejezdová zabezpeãovací zaﬁízení
s v˘straÏn˘mi svûtly bez závor mezi
Volary a Lenorou. Jsou osazena na Soumarském mostû, na silnici 1. tﬁídy pﬁed
Lenorou a u zastávky pod lenorsk˘m
sídli‰tûm. Souãástí nového zaﬁízení jsou
i tzv. pﬁejezdníky, které informují strojvedoucího o tom, je-li v˘straÏné zaﬁízení
v ãinnosti ãi nikoliv.
Akciová spoleãnost âeské dráhy jiÏ
pﬁedstavila leto‰ní rozsah jízd zvlá‰tních
historick˘ch vlakÛ na tratích ·umavy a
jiÏních âech. âD vypraví v dobû od

kvûtna do záﬁí 2009 celkem 22 parních
vlakÛ, které se tradiãnû nevyhnou ani
VolarÛm. Jejich souãástí bude vÏdy
doprovodn˘ program a vlaky ponesou
zajímavá jména: kupﬁ. mar‰ál Radeck˘
(Volary-Polná), Jan Nepomuk Neumann
(Volary-Prachatice), Zuzana Vojíﬁová
(â. Budûjovice-â. Krumlov) aj. BlíÏe na
www.cd.cz/jiznicechy.

Text a foto
Roman Kozák

Îlutozelené vlakové soupravy Regionova jezdí na trati Volary - âíãenice

Vánoãní turnaj v kuleãníku
26. 12. 2008 se v na‰em mûstû
uskuteãnil dal‰í roãník Vánoãního turnaje
v karambolu. V den turnaje se v restauraci U PotÛãku se‰lo celkem sedm
vyznavaãÛ tohoto krásného sportu. Pﬁínosem bylo, Ïe jeden z úãastníkÛ (A. Kreps)
pﬁijel aÏ z Volynû. Turnaj oproti minulému roãníku zaãínal aÏ v 10 hodin dopoledne, a proto bylo dobojováno aÏ
v pozdních odpoledních hodinách.
Od samého zaãátku celému turnaji
vévodil M. âern˘, kter˘ nena‰el v turnaji Ïádného pﬁemoÏitele, a po zásluze se
6 body obsadil první místo. Druhé místo
se 4 body si vybojoval J. ·tim. O tﬁetí
místo svedli boj J. Sedláãek, J. Matys
a M. Zpûvák, neboÈ v‰ichni tﬁi v koncovém souãtu shodnû dosáhli 3 bodÛ. Pﬁi
porovnání vzájemn˘ch zápasÛ, nejlépe

Silvestrovské vlaky kategorie InterLokál vypravené z Vimperka na Kubovu
HuÈ Stifterov˘m po‰umavsk˘m Ïelezniãním spolkem pﬁepravily neuvûﬁiteln˘ch
1 300 platících cestujících, pﬁiãemÏ dûti
do ‰esti let jely zdarma. Vydaﬁilo se jak
poãasí, tak leto‰ní téma: sníh ozáﬁen˘
sluncem a desítky postaviãek z veãerníãkÛ vytvoﬁily dojem doslova pohádkov˘…

z tohoto klání vy‰el J. Sedláãek, kter˘
oba své soupeﬁe porazil a obsadil tﬁetí
místo. Asi nejdramatiãtûj‰ím zápasem
celého turnaje bylo klání mezi J. Matysem a M. Zpûvákem, kteﬁí na konci
zápasu mûli shodn˘ poãet bodÛ (60:60),
a následoval takzvan˘ rozstﬁel, ze kterého vy‰el lépe J. Matys a to mu vyneslo
ãtvrté místo, na M. Zpûváka pak zbylo
jen páté místo. Nutno podotknout, Ïe
M. Zpûvák mûl urãit˘ handicap v tom,
Ïe se nikdy s takzvan˘m rozstﬁelem
nesetkal. Pﬁesto si poãínal velmi dobﬁe.
Na ‰estém místû se umístil ná‰ host
z Volynû A. Kreps a poslední, tedy
sedmé místo kupodivu v‰ech obsadil
loÀsk˘ vítûz M. Lasch.
V závûru mi dovolte, abych touto
cestou jménem v‰ech zúãastnûn˘ hráãÛ

a tedy i sv˘m, podûkoval personálu této
restaurace, kter˘ se o nás po ãas turnaje
velmi dobﬁe staral. V neposlední ﬁadû
nesmím opomenout podûkovat hlavnímu sponzorovi, paní Janû Morongové,
která nám pﬁispûla na krásné a hodnotné
ceny, jakoÏ i na poskytnutí zázemí
v restauraci U PotÛãku, bez kterého by
nebylo vÛbec moÏné tento turnaj v na‰em mûstû uskuteãnit, neboÈ v Ïádné
jiné restauraci na‰eho mûsta karambolov˘ stÛl není.
A na úpln˘ závûr, nemohu si odpustit
jednu poznámku, nebo spí‰e prosbu pro
ty, kteﬁí si sem zajdou posedût, nebo si
zde organizují rÛzná spoleãenská posezení. Pokud si chcete zahrát nûkter˘
z kuleãníkÛ, aÈ uÏ jde o biliár nebo
karambol, prosím, chovejte se tak, jako
by stoly byly va‰e vlastní a po va‰í
náv‰tûvû zÛstaly nepo‰kozené a nepolité.
Dûkuji.
Jan Matys

Mûsto Volary nabízí do pronájmu v˘lepové plochy. Pﬁípadní zájemci se mohou hlásit na Odboru ISM.
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Zpráviãky z Volarského domeãku
únor 2009

9. 2. - 12. 2. 2009
JARNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR
bûhem tábora nav‰tívíme bazén ve Volarech, sklárnu "U BandíkÛ" v Lenoﬁe,
SEV ve StoÏci a CEV Dﬁípatka v Prachaticích. Budeme si hrát, cestovat
a získávat spoustu nov˘ch poznatkÛ ze
Ïivota lidí i zvíﬁat.

pro v‰echny dûti pﬁipraven Dûtsk˘ karneval pln˘ zábavy, radosti, soutûÏí,
odmûn a pohody.
Vstupné: masky 20,- Kã, nemasky 30,- Kã

18. 2. 2009
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO M·
od 10,00 do 11, 30 hodin v DDM.

26. 2. 2009
BESEDA O MA·INKÁCH
od 16:00 hodin
si ve Volarském domeãku budeme povídat s p. Romanem Kozákem o vlacích,
ma‰inkách a v‰em, co se kolem Ïeleznice dûje.

21. 2. 2009
VELK¯ DùTSK¯ KARNEVAL
od 14, 00 do 16,00 hodin
ve Spoleãenském sále Mûsta Volary, bude

Upozornûní pro rodiãe!!!
Od února mÛÏete v kanceláﬁi DDM
Volary pﬁihla‰ovat dûti na na‰e letní
tábory.

Máte zájem o ru‰tinu?
V minulém ãísle jsme ãtenáﬁÛm
pﬁedstavili jeden z nov˘ch zájmov˘ch
útvarÛ pﬁi Domu dûtí a mládeÏe Prachatice pracovi‰tû Volary, a to florball. Dnes
se podíváme na dal‰í nov˘ zájmov˘
útvar - Rusk˘ jazyk. Ten nav‰tûvuje sedm
zájemcÛ, kteﬁí jsou jistû spokojeni, neboÈ
lektorka paní Svûtlana Naumová ho
vede s pﬁehledem, humorem a hlavnû
tak, Ïe uãení vyhovuje v‰em.

Je to opravdu podle Komenského
‰kola hrou. A kdyÏ zrovna ne a ne si
vzpomenout, tak pﬁijde pomoc nejen
skvûlé lektorky, ale v‰ech ostatních
v kolektivu. Ru‰tina se opût dostává do
podvûdomí a zaãíná se vyuãovat na ‰kolách, takÏe ono opakování matkou
moudrosti zde platí nûkolikanásobnû.
Ladislav Beran

Vyprodan˘ kinosál
Koncert Jakuba Smolíka, kter˘
21. prosince vyprodal volarsk˘ kinosál,
zavr‰il kulturní akce, které pro obãany
Volar pﬁipravil Odbor kultury a cestovního ruchu na MûÚ Volary. Bylo to
první kulturní vystoupení po mnoha
letech, které zcela zaplnilo místní kinosál. V‰em divákÛ se vystoupení líbilo,
potû‰ilo jejich srdce, pobavilo je a navodilo tu správnou pﬁedvánoãní atmosféru.
Jakub Smolík ov‰em nebyl jedinou
známou osobností na‰eho ‰oubyznysu,
která se sv˘m vystoupením Volary nav‰tívila. Dne 25. kvûtna zde vystoupil
Vladimír Hron s velice zábavn˘m poﬁa-

dem ABECEDA HVùZD 1, kter˘ doslova nadchl v‰echny pﬁítomné diváky
a jeho vystoupení provázely salvy smíchu.
Na 15. roãníku Volarsk˘ch slavností
dﬁeva slavila úspûch skupina Hamleti,
kterou tvoﬁí hned ãtyﬁi známé osobnosti
- Dalibor Gondík, kter˘ se starostkou
mûsta slavnosti zahajoval, Ale‰ Háma,
Jakub Weremberk a Hardi Marzuky.
Kromû toho se v prÛbûhu roku uskuteãnila ﬁada kulturních akcí a poﬁadÛ spoleãensk˘ ples mûsta, taneãní zábava
s kapelou BRUTUS, vystoupení prachatické BELTINY, KELTSK¯ VEâER,

koncert Lenky Baarové v kostele sv.
Kateﬁiny, Galaveãer Operetních melodií,
Adventní jazzov˘ koncert, velice zajímav˘ a pouãn˘ klubov˘ poﬁad o historii
·umavy - Toulky starou ·umavou (ve
3 dílech), byla slavnostnû zahájena
muzejní sezona, uskuteãnila se rekonstrukce bitvy z konce 2. svûtové války,
poﬁádalo se jiÏ tradiãní PIVOBRANÍ,
Vánoãní trhy. V lednu probûhlo setkání
vedení mûsta s místními seniory, v kvûtnu se vedení mûsta setkalo se SdruÏením
zdravotnû postiÏen˘ch, obû tato setkání
zpestﬁilo kulturní vystoupení dûtí ze
ZU·, Z· a M·.
Myslím, Ïe v roce 2008 bylo z ãeho
vybírat, proto Vás v‰echny srdeãnû zvu
na dal‰í akce i v roce 2009.
Frejková Jana
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Pﬁedstavujeme ãleny Rady mûsta Volary
V tomto a následujících ãtyﬁech
ãíslech Volarského zpravodaje Vám redakãní rada pﬁedstaví ãleny Mûstské
rady tak, jak je neznáte. Seznámíme Vás
s tím, jaké mají koníãky a zájmy a jak
tráví svÛj voln˘ ãas. Jako první na na‰e
zvídavé otázky odpovídal pan Roman
Kozák, v˘pravãí a radní, ve Volarech od
r. 1988.
1. âím jste chtûl v dûtství b˘t?
Nemûl jsem vysnûné zamûstnání.
Ale dráha mûla systém a kouzlo, které
mû zaãaly bavit od prvního dne. VÏdyÈ
první vlakovou cestu v Ka‰ticích jsem
pro vlak s rusk˘mi tanky stavûl na
rakouskouherském hradle a po telefonu
s hákov˘m kﬁíÏem! V roce 1983!
2. Jaké máte záliby?
Fotografování, kníÏky, historii, rodopis, ·umavu a jiÏní âechy, v˘lety na
kole, ‰pacírování po lese a podél vody,
akce spolku pﬁátel lokálek... Cokoliv
z toho kdykoliv, kdekoliv, jakoliv.

3. Jakou historickou osobnost obdivujete?
To je snadné: Cimrman Jaroslav,
svûtobûÏník. A vlastnû kaÏdého, kdo si
k odpovûdnosti dokáÏe udrÏet i smysl
pro humor.

6. Jaké je va‰e zamilované jídlo?
âerstv˘ volarsk˘ chleba nebo netolické housky s kmínem, toho se nedá
pﬁejíst. Sváteãní obûd, to je svíãková
s dvanácti knedlíky do hlubokého talíﬁe.

4. Jak si pﬁedstavujete ideální dovolenou?
Dovolená není místo, ale ãas. Nejãastûji odpoãívám u kníÏek, nejradûji s foÈákem, nejlépe v lese, nejrychleji na kole,
nejzdravûji v saunû. Baví mû driftovat
vlakem: byl jsem ve Walesu, Bretani,
Turecku i Pyrenejích, vlakem a pû‰ky
jsem doputoval na nejzápadnûj‰í mys
Francie i na nejsevernûj‰í bod Dánska.

7. Jaké zvíﬁe je vám sympatické a proã?
Klokan. Bohemce fandím uÏ víc jak
tﬁicet let!

5. Jakému sportu dáváte pﬁednost aÈ uÏ
jako divák nebo jako aktivní úãastník?
Jako Ïák jsem vozil diplomy ze
závodÛ branné v‰estrannosti, gymnázium
jsem reprezentoval ve volejbalu i atletice, závodnû jsem hrál badminton. Teì
mi v‰echno vynahrazuje kolo. A loni
jsem objevil bowling.

Cestou do Bretanû (foto Petr âmerda).

Mûstská knihovna Volary
ve spolupráci s DDM Volary a Klubem seniorÛ
poﬁádá autorské ãtení cestopisu Anny Johany Nyklové

BABKA ËAPKA NA KRAJI SVùTA
aneb
NOV¯ ZÉLAND OâIMA âESKÉ BABIâKY
Autorka, pÛvodním povolání prodavaãka, si ve sv˘ch sedmdesáti dvou letech splnila dávn˘ sen z mládí a vypravila se
úplnû sama na tﬁi mûsíce na Nov˘ Zéland. Ve své kníÏce nám, díky jejímu vyprávûní i ãetn˘m fotografiím, nev‰edním
zpÛsobem dává moÏnost proÏít tuto dobrodruÏnou cestu. Její vûk a Ïivotní zku‰enosti jsou pramenem osobitého pohledu,
kter˘m zkoumá Ïivot v pro nás tak exotické zemi.
Tû‰íme se na Vás v prostorách mûstské knihovny ve ãtvrtek 12. února 2009 v 10 hodin dopoledne.
Knihu si zde mÛÏete za 520,- Kã zakoupit. Více na www.babkatapka.cz

Krátce

●

Krátce

* jiÏ v mûsíci prosinci byla v pﬁízemí
v Domu sluÏeb otevﬁena prodejna
ovoce a zeleniny,
* na adrese Budûjovická 500 je moÏné
nav‰tívit obchodní kanceláﬁ a vzorkovou prodejnu spoleãnosti AMON
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●

Krátce

CZ, jeÏ se zab˘vá dovozem a distribucí pﬁírodních léãiv˘ch produktÛ
z Egypta vyrábûn˘ch dle star˘ch
receptur, jak˘mi jsou bylinné mastû,
bylinné ãajové smûsi ãi olejové
bylinné extrakty,

●

Krátce

* zaãátkem ledna byla v prostorách
vedle kina otevﬁena nová prodejna
zdrav˘ch potravin a bylin.
KaÏd˘ druh˘ t˘den ve ãtvrtek ochutnávka potravin.

V plaveckém bazénu bilancovali
Na konci kaÏdého roku, nebo s jeho
poãátkem, se pou‰tíme do nejrÛznûj‰ích
bilancí. Polemizujeme nad tím, co nám
star˘ rok dal ãi vzal, sãítáme v‰echna
na‰e vítûzství i prohry. Probíráme v‰e od
jeho poãátku aÏ k jeho zavr‰ení, kde se
nám daﬁilo a kde tomu bylo právû naopak. Proto nám nyní dovolte, abychom
i my uãinili takové malé ohlédnutí za
tím uplynul˘m rokem.
První jeho polovina byla ve znamení
dûtí. Od ledna do ãervna pro‰lo na‰í plaveckou ‰kolou na 394 ÏákÛ základních
a mateﬁsk˘ch ‰kol z Volar, Lenory,
Horní Plané, âerné v Po‰umaví a StoÏce. Dûti se od tûch nejmen‰ích pﬁed‰kolákÛ sÏívaly s vodním prostﬁedím, uãily
se správnému d˘chání a základÛm plavání. Îáci základních ‰kol své dovednosti více zdokonalovali, uãili se technice
a didaktice plavání, základÛm potápûní
a v neposlední ﬁadû i záchranû tonoucího.
V mûsíci ãervnu jsme ve spolupráci
s DDM, uspoﬁádali dûtsk˘ den. Areál
plaveckého bazénu byl zaplnûn nejrÛznûj‰ími stanovi‰ti, kde se dûti mohly
pobavit, zasoutûÏit si a je‰tû b˘t sladce

odmûnûny. Ti vût‰í zatím zmûﬁili své
síly v plavání a v druhém roãníku vodního póla. V‰ichni úãastníci obdrÏeli
mal˘ dáreãek a ti nejúspû‰nûj‰í si odnesli poháry za svá umístûní. Doprovodn˘m programem byla ukázka záchrany
tonoucího a následná resuscitace.
V dobû letních prázdnin jsme u nás,
mimo jiné, uvítali ãtyﬁi plavecká soustﬁedûní z Písku, Karlov˘ch VarÛ, Plznû
a Mladé Boleslavi.
Zaãátek ‰kolního roku s sebou pﬁinesl i nové aktivity. Opût se zde naplno
rozbûhl chod plavecké ‰koly, tentokráte
pro Ïáky Horní Vltavice, Svaté Máﬁí,
Lenory a Volar. Pro na‰e pﬁed‰koláky
jsme otevﬁeli baby klub "Vodníãek", ve
kterém byly uvítány dûti mezi pát˘m
a ‰est˘m rokem. Malí plaváãci se pravidelnû scházejí kaÏdé pondûlí, aby se zde
seznamovali s vodním prostﬁedím,
pohráli si, nauãili se základním polohám
v plavání a v neposlední ﬁadû také potápûní. Pro dûti jiÏ ‰kolou povinné jsme jiÏ
tradiãnû otevﬁeli plaveck˘ krouÏek, kde
se Ïáci uãí správné technice plavání
a potápûní.

Dne 1. ﬁíjna jsme se pod zá‰titou
âeského olympijského v˘boru zúãastnili celorepublikové soutûÏe mûst, kde
kaÏd˘ úãastník musí uplavat stanovenou
délku tratû 100 m libovoln˘m zpÛsobem. Na‰e mûsto reprezentovalo celkem
128 náv‰tûvníkÛ, pﬁiãemÏ nejmlad‰í
plavkyni byly 4 roky a nejstar‰ímu plavci bylo 73 let. V na‰í kategorii, coÏ je do
20 000 obyvatel, jsme se umístili na 8.
místû. Doufáme, Ïe v tûch dal‰ích roãnících budeme je‰tû více úspû‰ní.
Závûrem nám dovolte je‰tû malou
statistiku. V roce 2008 nav‰tívilo plaveck˘ bazén celkem 22 702 náv‰tûvníkÛ, z toho 4 726 saunáﬁÛ. Oproti roku
2007 vzrostl poãet náv‰tûvníkÛ o 2 478.
Byli bychom rádi, kdyby tento poãet
vzrostl je‰tû více a to zejména o volarské obãany. V na‰em areálu si nejen
zaplavete, ale mÛÏete zde vyuÏít i saunu.
Tímto Vás srdeãnû zveme k náv‰tûvám plaveckého bazénu, pﬁi kter˘ch
udûláte i nûco pro své zdraví.
Kolektiv plaveckého bazénu
Eva Doãekalová - ﬁeditelka SSZ

Nová sluÏba ve ‰kolní jídelnû
VáÏení rodiãe a strávníci ‰kolní jídelny,
dovolte, abychom Vás v novém roce seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V souãasnosti
jsme zﬁídili pro strávníky moÏnost objednávat stravu prostﬁednictvím internetu. SluÏba, kterou aktivnû vyuÏívá stále vût‰í
mnoÏství ‰kolních jídelen, umoÏÀuje dûtem a jejich rodiãÛm jednodu‰e a operativnû objednávat a odhla‰ovat stravu na
webov˘ch stránkách.
·kolním jídelnám zase umoÏÀuje rozesílat strávníkÛm do jejich e-mailov˘ch schránek informace o v˘‰i konta, upozornûní na neodebranou stravu, mûsíãní pﬁehledy atd.
Dal‰í podrobnosti a návody, jak postupovat Vám sdûlíme na telefonním ãísle 388 333 332 a na informaãních letácích
v jídelnû základní ‰koly.
Hana Tomá‰ková, vedoucí ‰kolní jídelny

Ze vzpomínek pana uãitele Kálala
Na Ïádost ãtenáﬁÛ se vracíme k dopisu od pana Karla Kálala, kter˘ popisuje svÛj Ïivot na ·umavû
po roce 1950. V roce 2008 jsme otiskli pouze ãást pﬁíspûvku, nyní pro velk˘ zájem na následujících
stránkách a v dal‰ích ãíslech Vorarského zpravodaje otiskneme na pokraãování pﬁíspûvek cel˘.
(red)
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Na krásné ·umavû
AÏ do ﬁíjna roku 1950 jsem o existenci nûjak˘ch Mlynáﬁovic vÛbec nevûdûl a nic mi neﬁíkala ani jména Velk˘
a Mal˘ Bobík. O této ãásti ·umavy jsem
mûl znalosti ostudnû chabé, byl jsem
nanejv˘‰ schopen lokalizovat mûsteãko
Volary, ale i ty pro mne stejnû znamenaly jen krouÏek na mapû.
V té dobû byly Mlynáﬁovice zpola
osídlená vesniãka ztracená ve stráni pod
Bobíkem, kde dávaly li‰ky dobrou noc.
Jinde se toto rãení uÏívá obraznû, zde se
skuteãnû stalo, Ïe li‰ka do vsi pﬁi‰la,
obe‰la nûkolik stavení a neÏ se z lesovny podaﬁilo pﬁivolat nûkoho s pu‰kou,
zase se dÛstojnû ztratila do lesa. ·kolu
zde nikdy nemûli, a proto tu nebyla ani
‰kolní budova. Dûti z Mlynáﬁovic chodily do sousedních Krejãovic, kde stála
slu‰ná ‰kola, ale pro zmûnu tam zase
nebyli Ïádní Ïáci. Proto mÛj uãitelsk˘
pﬁedchÛdce, s nímÏ jsem se ale nikdy
nesetkal, dostal za úkol pﬁestûhovat
z krejãovické ‰koly nejnutnûj‰í vybavení a umístit je nûkde tak, aby se od
1. záﬁí 1950 dalo vyuãovat v Mlynáﬁovicích. To poctivû udûlal, lavice a tabuli
nastûhoval do lokálu místního hostince,
kter˘ tak jako tak v provozu nebyl.
Necel˘ mûsíc uãil a koncem záﬁí byl
povolán k v˘konu základní vojenské
sluÏby. ·kola zÛstala neobsazena. Bylo
to v dobû, kdy je‰tû stály Cudrovice,
pﬁed válkou stﬁedisko okolních obcí, se
‰kolou, velik˘m kostelem, hﬁbitovem
a farou. Teì byly stra‰idelnû prázdné
a mûly jediného obyvatele: faráﬁe
s podivnou zálibou shromaÏìovat v rozlehl˘ch farsk˘ch prostorách nábytek
z opu‰tûn˘ch stavení. Byl podivín;
nejednou jsem ho potkal, jak z Blanického Ml˘na tlaãí do kopce trakaﬁ s nádobou se zbytky ze závodní kuchynû
blanické pily pro své dva obrovité psy
a jakési vûtve, kter˘ch mûl ov‰em
v Cudrovicích habadûj.
Nikdo se do Mlynáﬁovic uãit nehrnul, neboÈ vesniãku tvoﬁilo pár chalup,
bez autobusového spojení, bez prodejny
i bez hostince. Elektrifikace se obci
zatím vyhnula. Na vlak do Volar bylo
sedm kilometrÛ stﬁídavého stoupání
a klesání, cesta sice romantická, ale jít si
pro chleba znamenalo aÏ nûkolikahodinovou procházku. Îádn˘ motorov˘
dopravní prostﬁedek se koupit nedal,
automobily patﬁily k nedosaÏitelnému
pﬁepychu a na poukazy byla i obyãejná
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jízdní kola. Nebyla tranzistorová rádia
a kdo chtûl pﬁece jenom rozhlasov˘
pﬁijímaã mít, musel pravidelnû doná‰et
k nabíjení olovûn˘ akumulátor. V domku, v nûmÏ nyní sídlila ‰kola, bydleli
star‰í manÏelé, ãekající na povolení
k pﬁestûhování do Nûmecka. O stav
budovy se nestarali, malé hospodáﬁství
mûli zanedbané. Obrovská kupa hnoje
na dvorku byla rejdi‰tûm potkanÛ, kteﬁí
ãas od ãasu zavítali i do tﬁídy.
Paní Stögbauerová, jak se nájemnice
v domku s b˘val˘m hostincem jmenovala, mi nabídla, abych se u nich stravoval.
Nemyslím si, Ïe jí péãe o mé fyzické
blaho leÏela nûjak pﬁíli‰ na srdci, pﬁíãinou jejího návrhu byla spí‰e obava,
abych si snad nenárokoval uvolnûní celé
budovy pro ‰kolní úãely. Na to jsem
v‰ak ani nepomyslil. Mûl jsem plnou
hlavu jin˘ch problémÛ, pot˘kal jsem
se s v˘ukou, ‰kolní administrativou
i s plnûním dal‰ích povinností, které se
tenkrát na vsi od uãitele oãekávaly. Nadﬁízené ‰kolské úﬁady na mnû zabrání
celé budovy ani nepoÏadovaly, neboÈ
zﬁejmû braly v úvahu, Ïe já, stejnû jako
moÏná dal‰í dvû desítky zaãáteãníkÛ na
podobn˘ch mal˘ch ‰kolách prachatického okresu, jsou bez zku‰eností pedagogick˘ch i Ïivotních a bez znalosti venkovské problematiky padesát˘ch let
minulého století. Mûl jsem co dûlat
s v˘ukou a nûjakou dal‰í reorganizaci
nebo dokonce stavební úpravy ve ‰kolní
budovû bych asi nezvládl. Musím konstatovat, Ïe mé maturitní vysvûdãení
s vyznamenáním mi nebylo k niãemu,
a Ïe jediné, co tenkrát pomáhalo pﬁi pﬁekonávání obtíÏí nejrÛznûj‰ího druhu,
bylo nad‰ení a chuÈ do uãitelské práce.
Obojího jsme mûl, na‰tûstí, ve sv˘ch
devatenácti letech dostatek.
Mlynáﬁovická ‰kola nebyla na okrese Ïádnou v˘jimkou. UãitelÛ bylo po
válce nedostatek. MÛÏeme dnes zazlívat
tehdej‰ím okresním ‰kolsk˘m funkcionáﬁÛm, Ïe do obtíÏn˘ch podmínek
pohraniãních ‰kol ustanovovali takové
"odborníky" jako jsem byl tﬁeba já, ale
asi bychom jim kﬁivdili. Pokud chtûli
udrÏet ‰koly v provozu, nic jiného jim
nezb˘valo. Dnes kromû toho vidím, Ïe
tato tvrdá cesta uãitelsk˘ch zaãátkÛ
pÛsobila na formování budoucích pedagogÛ blahodárnû. Znaãná ãást m˘ch
kolegÛ i kolegyÀ pﬁekonala poãáteãní
nezku‰enost a po absolvování vût‰inou

dálkového studia postupnû dosahovala
v uãitelské hierarchii velice dobr˘ch
míst. Stávali se z nich zástupci, ﬁeditelé
a na‰lo by se i nûkolik inspektorÛ, pracovníkÛ pedagogick˘ch ústavÛ apod.
VraÈme se ale k mé první cestû do
Mlynáﬁovic. Dne 9. ﬁíjna 1950 jsem se
po men‰ím bloudûní cestou z Kﬁi‰Èanovic pﬁes jiÏ zmínûné prázdné Cudrovice
dostal k cíli. Mûl jsem s sebou jízdní
kolo, pár osobních vûcí a housle. V Cudrovicích mne vydûsili dva obrov‰tí hafani a jednu chvíli jsem si dokonce myslel,
Ïe je to konec mé uãitelské kariéry a Ïe
národ pﬁijde o zaãínajícího pedagoga,
ale v‰e se v dobré obrátilo. Obû obludy
jen vyjadﬁovaly radost nad setkáním
s nûk˘m jin˘m, neÏ byl jejich pán a to
byla opravdu v prázdné vesnici a ﬁídce
osídlené krajinû zvlá‰tnost. S jejich
majitelem jsem se pozdûji ãasto vídal
i rozprávûl, neboÈ patﬁilo k m˘m povinnostem doruãovat mu potravinové lístky. Samota poznamenala jeho psychiku
neblaze. Nûkteré ãiny dosvûdãovaly, Ïe
po du‰evní stránce není zcela v poﬁádku.
Pobyt v Cudrovicích mu nikdo závidût
nemusel. Prázdné domy, zarostlé zahrady, slepá okna a vrata, rozbité dveﬁe
a nikde ani ãlovíãka. Jedin˘m zvukem
byly vrzající okenice a skﬁípûjící vrátka,
pohybující se pﬁi sebemen‰ím závanu
vûtru. Nejsem bojácn˘ ãlovûk, ale pﬁiznám se, Ïe se mi ulevilo, kdyÏ jsem
veãer nebo v noci mûl prÛchod touto
mrtvou vesnicí za sebou.
Musím je‰tû zdÛraznit, Ïe velk˘m
pomocníkem pﬁi m˘ch prvních ‰umavsk˘ch krocích v neznámém prostﬁedí mi
byla spoluÏaãka z gymnázia, která od
1. záﬁí uãila v jednotﬁídce v obci Kﬁi‰Èanovice a mûla uÏ tedy mûsíãní (!) praxi
v podobn˘ch podmínkách, jaké panovaly v Mlynáﬁovicích. Nepotkal jsme ji
aÏ zde, mûli jsme se spolu rádi jiÏ jako
studenti gymnázia.
V roce 1952 jsme se vzali a potom
spolu sná‰eli v‰echno dobré i zlé, co
uãitelsk˘ Ïivot pﬁiná‰el. Brzy po zahájení ‰kolního roku jsme zaãali dálkovû
studovat, pﬁekonali i obtíÏné dojíÏdûní
na povinné konzultace do âesk˘ch
Budûjovic a do Písku a studium jsme
úspû‰nû zakonãili státní zkou‰kou.
Nemohl jsem pro uãitelskou práci a pozdûji pro spoleãn˘ Ïivot najít lep‰ího
ãlovûka. V roce 2002 jsme oslavili
zlatou svatbu.

Îivot na vsi
Jak jsem uÏ uvedl, Mlynáﬁovice jsem
na‰el a bylo m˘m úkolem neprodlenû
obnovit vyuãování, které odchodem uãitele na vojnu bylo jiÏ na nûkolik dnÛ pﬁeru‰eno. Nejprve jsem krátkou dobu bydlel
v domû „staﬁe‰iny“ pana Merãáka, ale
brzy jsem se pﬁestûhoval do domu, kde
jsem byl sám sobû domácím pánem.
V domû ãíslo 10 byl dﬁíve také obchod,
o ãemÏ svûdãila je‰tû stále staÏená
kovová roleta. Mûl vybudované podkroví,
z nûhoÏ se vycházelo na verandu. V˘hledem na obec z verandy jsem se ale moc
netû‰il, protoÏe kdyÏ jsem na ni poprvé
vstoupil, zaãala se mi pod nohama bortit
jiÏ prohnilá podláÏka, a tak jsem od dal‰ích exkurzí po domû upustil a v podstatû
jsem ob˘val jednu místnost. Psací stÛl,
postel, skﬁíÀ a kamna - to v‰e mi bohatû
postaãovalo.
Se stravováním v rodinû bydlící v b˘valém hostinci - tedy nyní ve ‰kole - jsem
spokojen nebyl. Nic ‰patného se mezi
námi nestalo, ale pokud jde o kuchaﬁské
umûní tehdej‰í paní domu, dodnes na nûj
nevzpomínám rád. A to jsem byl, prosím,
vychován ke skromnosti lístkov˘m systémem váleãn˘ch let. Kdo tuto dobu zaÏil,
musí potvrdit, Ïe sice za války nebyl hlad,
ale jedlo se více neÏ skromnû a kdo nemûl
jiné zdroje potravin, neÏ byly potravinové
lístky, musel si o nûjakém slu‰nûj‰ím
jídle nechat jen zdát. Po vzájemné dohodû
jsem s radostí brzy pﬁe‰el do jiné nûmecké rodiny a tam jsem se naopak cítil jako
v ráji.
Rodina Josefa Honise byla spoﬁádaná,
vztahy mezi manÏeli velmi pﬁátelské, paní
vynikající kuchaﬁka - musím ﬁíci, Ïe jsem
si v tomto ohledu liboval. Pan Honis
pracoval jako lesní dûlník, paní, pokud
vím, byla v domácnosti. Mûli malého
chlapeãka ve vûku dva a pÛl roku. A právû
o tragické události v této rodinû bych
chtûl napsat podrobnûji, neboÈ pﬁi jedné
mé náv‰tûvû v Mlynáﬁovicích jsem o tom
sly‰el vyprávût zkreslenû a v rozporu se
skuteãností.
Ne‰tûstí se stalo 30. dubna 1951. Houf
dûtí si hrál na návsi a mezi nimi byl i mal˘
Honis. Není známo, z jakého dÛvodu se
vydal do lesa, pravdûpodobnû chtûl najít
svého otce, a kdyÏ po nûm zaãala sháÀka,
uplynulo nûkolik desítek minut. Nikdo
ov‰em nevûdûl, jak˘m smûrem se vydal
a neÏ se vûc rozkﬁikla a sebûhli se lidé na
pomoc, po chlapci jako by se zem slehla.
Tenkrát nebyl v obci je‰tû telefon, muselo

se dva kilometry do lesovny. V dobré
snaze chlapeãka najít roz‰lapali hledající
jeho stopy, takÏe ani sluÏební pes policejní stanice z Volar pachovou stopu nezachytil a ani pomoc dospûl˘ch z Volar
nemûla úspûch. K dovr‰ení v‰eho pﬁi‰el
v noci liják s bouﬁí. ManÏelé Honisovi
a s nimi i celá vesnice byli zdrceni.
To se stalo v dobû, kdy jsem ve vsi
nebyl, ale nemyslím si, Ïe by má pﬁítomnost mohla hledání nûjak ovlivnit. Hluboké lesy, tûÏko schÛdn˘ terén, málo lidí
a obtíÏné spojení byly pﬁíãinou neúspûchu
pﬁi snaze o záchranu dítûte. Bylo to
v dobû, kdy ve Volarech snad ani nebyla
vojenská posádka. Pohraniãní stráÏ se
teprve tvoﬁila a záchranáﬁi nemûli k dispozici dostatek dopravních prostﬁedkÛ, o nûjakém vrtulníku s termovizní, mobilních
telefonech a dal‰í technice nemûl v polovinû minulého století nikdo ani zdání.
Pﬁi‰el jsem do ‰koly v pondûlí ráno.
Chlapec nalezen nebyl, i kdyÏ nadûje na
to, Ïe by byl Ïiv˘, byla jiÏ nepatrná. Jak uÏ
to b˘vá, vyrojily se i fámy, z nichÏ nejváÏnûj‰í bylo obvinûní jednoho osídlence
- âecha, kter˘ bydlel asi kilometr za vsí
u lesa smûrem na Krejãovice. Tento
ãlovûk se s obyvateli Mlynáﬁovic pﬁíli‰
nest˘kal. Nûkoho napadlo, Ïe chlapce by
mohli mít na svûdomí jeho psi, mohutní
nûmeãtí ovãáci.
Sebral jsem dûti a vydali jsme se do
lesa hledat. Do‰li jsme vÏdy aÏ na okraj
velkého lesního komplexu, kter˘ pokraãoval tûÏko schÛdnou kﬁovinami a staﬁinou porostlou loukou, protkanou navíc
dvûma potÛãky s úzk˘m pﬁechodem. Dále
jsme ne‰li, protoÏe se zdálo nemoÏné, Ïe
by malé dítû pﬁekonalo hust˘m lesním
porostem tak velikou vzdálenost za
pomûrnû krátkou dobu, která uplynula od
jeho zmizení do poãátku hledací akce.
Dopustili jsme se stejné chyby jako ti,
co po nûm pátrali ono osudné odpoledne.
Vrátil jsem se s dûtmi s nepoﬁízenou, ale
hned druh˘ den dopoledne jsem pﬁi vyuãování vidûl z okna, jak jistá Ïena, pﬁicházející ze vsi, nese na rukou chlapeãka,
samozﬁejmû jiÏ mrtvého. Na‰la ho, kdyÏ
vedla do Mlynáﬁovic krávu právû po oné
zanedbané louce, aãkoliv v‰ichni pﬁedpokládali, Ïe tak daleko dojít nemohl. Lékaﬁ
urãil jako dobu smrti noc potom, co se
ztratil. Liják a hroznou bouﬁku nepﬁeÏil.
V té dobû jsem se u HonisÛ pﬁestal
stravovat. Bylo mi rodiãÛ líto a ta pﬁestávka trvala nûkolik t˘dnÛ. KdyÏ v‰ak

hodná paní Honisová zjistila, Ïe jsem
se jednou pﬁiotrávil vlastnoruãnû vyroben˘m rybím pokrmem, stal jsem se zase
jejím strávníkem. V rodinû pﬁekonali
bolest ze ztráty chlapeãka asi tím nejlep‰ím zpÛsobem - brzy pﬁi‰la paní do
jiného stavu a oãekávali radostnou událost. O jejich dal‰ím osudu nevím nic, ale
vzpomínám na oba rád. Kdyby tak paní
vûdûla, Ïe jsem se potom nûkolikrát
pokou‰el vyrobit její pochoutku, skládající se z mlad˘ch nasekan˘ch kopﬁiv, kyselé smetany a asi je‰tû z nûãeho jiného,
protoÏe se mi to nikdy zcela nepodaﬁilo
a nechutnalo tak, jako tenkrát.
S lidmi ve vsi jsem vycházel dobﬁe
a myslím, Ïe oni ke mnû také nemûli
zvlá‰tní v˘hrady. Získal jsem si dÛvûru
slovensk˘ch osídlencÛ tím, Ïe jsem jim
ãas od ãasu vyﬁizoval potﬁebné písemnosti. Nebylo jich mnoho. Ne v‰ichni âe‰i se
k reemigrantÛm chovali slu‰nû, na‰li se
i takoví, kteﬁí se snaÏili vyuÏít jejich
negramotnosti a chtûli je podvádût. Pro
mnohé osídlence z Rumunska bylo hospodaﬁení v ‰umavsk˘ch podmínkách
zklamáním. První léta se snaÏili pûstovat
dokonce tabák. Stalo se nejednou, Ïe se
celá vesnice sebrala a do rána pﬁesídlila
jinam, do stejnû zanedban˘ch konãin
a osidlování tak bylo nekoneãné.
Ani vztahy mezi jednotliv˘mi slovensk˘mi rodinami nebyly ve v‰ech vesnicích stejné. V dobû mého pobytu v Mlynáﬁovicích bych je mohl oznaãit jako
druÏné. KdyÏ nûkdo z nich poﬁádal domácí zabijaãku, pozval i ostatní a myslím, Ïe
po bohat˘ch hodech znaãná ãást prasete
zmizela. Musím ﬁíci, Ïe upﬁímné pozvání
jsem vÏdycky dostal i já a Ïe jsem se mu
snaÏil vyhovût. Zvlá‰È proto, Ïe v nûkolika pﬁípadech zabijaãku odloÏili, pokud
jsem se zúãastnit nemohl. Potﬁeboval
jsem mít ve vsi dÛvûru a pﬁátelské vztahy,
neboÈ bylo nutné vyÏadovat pravidelnou
‰kolní docházku (i v dobû pastvy) a prosazovat dÛleÏitost vzdûlání. Názory jako
„star˘ otec nevedeli ãíst, moj otec tiÏ nie,
ani já neviem a pozritû sa, jako dobﬁe
Ïijem…“ nebyly zdaleka ojedinûlé, i kdyÏ
vím, Ïe u mnoh˘ch byly spí‰e „kyselé
hrozny“ neÏ opravdová hrdost na negramotnost.
Netroufám si ani tvrdit, Ïe v‰ude
byly mezi slovensk˘mi rodinami tak
dobré vztahy jako v Mlynáﬁovicích. JiÏ
v sousedních Kﬁi‰Èanovicích to vypadalo
ponûkud jinak.
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MÛj první pes
Chtûl bych pﬁedeslat, Ïe mi pﬁíroda
nenadûlila nûjakou zvlá‰tní lásku k pejskÛm. Nemohl bych jim sice ublíÏit, ale
mít jsem je nemusel. V tomto ohledu se
li‰ím od své Ïeny, která naopak psy
miluje a jak mÛÏe, vûnuje jim v‰estrannou pozornost. MÛj první pes ale ke mnû
pﬁilnul, aniÏ bych o to nûjak zvlá‰È stál.
Komu vlastnû patﬁil jsem nikdy nevûdûl.
Potuloval se po vsi, vysok˘ jako dobﬁe
vyvinut˘ ovãák, ‰edivou kudrnatou srst,
hlavu hranatou jako teriér - zkrátka
dokonalá vesnická smûska. Lidé ho moc
rádi nemûli, trochu se ho báli a ani on
nemûl dÛvod mlynáﬁovické obãany
pﬁíli‰ milovat, byl vûãnû hladov˘.
KdyÏ jsem popisoval své vztahy
s osídlenci, zapomnûl jsem se zmínit
o pravideln˘ch náv‰tûvách, které u mne
zvlá‰tû v podzimním a zimním období
nûkdy aÏ s únavnou pravidelností vykonávali. Pﬁi‰li, posadili se, kouﬁili cigarety
ubalené z pﬁí‰erného „Slovenského lulkového“ a povídali jsme si. Co také dûlat,

kdyÏ je v‰ude tma a petrolej není zadarmo. A aby nepﬁi‰li jen tak s prázdnou, pﬁinesli mi dÏbán mléka, neboÈ nic jiného
vlastnû nemûli. JenÏe kdyÏ pﬁi‰li tﬁi, co
jsem mûl dûlat se ‰esti litry plnotuãného
mléka já, jeden spotﬁebitel? Mléko mi
zkyslo, tak jsem sebral smetanu a zbytek
jsem tajnû vyléval. TûÏko by byli nesli,
Ïe jejich dar pﬁichází vniveã. Kromû
pﬁebytkÛ mléka mi snad pravidelnû
ztvrdl chléb, kterého jsem si pro jistotu
kupoval do zásoby ve Volarech velk˘
bochník. A tak mne jednou napadlo toto
bezprizorné nevábnû vypadající zvíﬁe
nakrmit. Podstoupil jsem riziko pokousání a vlákal vrãící a cenící zvíﬁe do
chodby, zamkl dveﬁe a do umyvadla
jsem mu nalil litry nespotﬁebovaného
mléka, nadrobil bohatû stejnû nespotﬁebovaného chleba a pak uÏ jsem se jenom
divil, kam se to do nûj ve‰lo. KdyÏ jsem
ho vypou‰tûl zpût na náves, mûl dietní
pﬁedek i zadek, ale na bﬁi‰e mu stály
chlupy, jako kdyby spolkl kopací míã.

Od té doby jsem nemûl ve vsi vûrnûj‰ího pﬁítele. Spával dokonce na návsi pod
okny mého domu a kdyÏ zjistil, Ïe jsem
vzhÛru, vrtûl ocasem a zﬁejmû se tû‰il na
setkání se mnou a samozﬁejmû na snídani.
Kdyby se to nestalo mnû, nikdy bych
nevûﬁil, Ïe mÛÏe pes tak vytrvale ãekat na
okraji vesnice a letût naproti pﬁes hluboké
údolí, jakmile mne v dálce zpozoroval,
kdyÏ jsem v pondûlí ráno pﬁicházel do vsi.
A protoÏe se moje vyÏivování celou dobu
neprozradilo, vyloÏili si mí sousedé jeho
vztahy ke mnû po svém. KdyÏ jednou
vidûli, jak leÏí pﬁed domem, kde jsem
bydlel, zaslechl jsem, jak ﬁíkají: „·aktû
ten ná‰ uãitel je naozaj dobr˘ ãlovûk. I to
zvera to cítí.“ Nechal jsem je pﬁi tom.
Po roce pÛsobení v Nové Peci jsem se
jednou se znám˘mi pﬁijel podívat na své
první pÛsobi‰tû do Mlynáﬁovic. „MÛj“
pes tam byl a uvítání bylo tak bouﬁlivé, Ïe
se to ani nedá vypsat.
(Pokraãování vyprávûní najdete v dal‰í
vydání Volarského zpravodaje)

Novinky v knihovnû • Novinky v knihovnû
Bull Bartle
·ANGHAJSKÉ NÁDRAÎÍ
Dûj románu se odehrává v pohnuté dobû
na poãátku 20. století v jednom z nejru‰nûj‰ích mûst svûta, ãínské ·anghaji.
Mlad˘ rusk˘ ‰lechtic Alexandr Karlov
prchá pﬁed bol‰eviky a jejich krvavou
revolucí z rodného Ruska a ocitá se
v bouﬁlivém, nelítostném svûtû, plném
vá‰ní, krutosti, násilí a pomsty. ·anghaj
vﬁe. O vládu nad ãtvrt˘m nejvût‰ím
mûstem svûta bojují triády, âankaj‰kÛv
Kuomintang a Maova Komunistická strana âíny. Bez vlivu nejsou ani evropské
mocnosti, které disponují policií, své zájmy prosazuje stále agresivnûj‰í Japonsko.
Franti‰ek Emmert
âE·I U TOBRUKU
Autentické vzpomínky ãesk˘ch muÏÛ,
kteﬁí v letech 1941 a 1942 bojovali v ãeskoslovensk˘ch uniformách u severoafrického Tobruku. Kniha mapuje osudy
dobrovolníkÛ od jejich odchodu do emigrace po roce 1939 aÏ po pﬁesun ãeskoslovenské jednotky na Britské ostrovy
v roce 1943. Líãí sloÏité útûky pﬁes
Polsko a Sovûtsk˘ svaz na Blízk˘
v˘chod, zformování 11. pû‰ího praporu
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a jeho bojovou cestu pﬁes S˘rii a Palestinu do Egypta a dále k libyjskému
Tobruku, kde se ãeskosloven‰tí vojáci
spoleãnû s Brity, Poláky a pﬁíslu‰níky
dal‰ích národností spolupodíleli na
obranû tohoto strategicky v˘znamného
pﬁístavního mûsta obklíãeného nûmeck˘m Afrikakorpsem. Pﬁiná‰í pﬁímá svûdectví o jejich vytrvalosti, odhodlání
a stateãnosti, se kterou vzdorovali pﬁesile a nakonec zvítûzili. Vzpomínky
pamûtníkÛ doplÀuje také historick˘
komentáﬁ a historiografick˘ popis
v˘znamné bitvy
Ilona Maria Hilliges:
HVùZDY NAD AFRIKOU
Lékaﬁka Amélie se pﬁipojuje k expedici
do v˘chodní Afriky, aby pomáhala
prozkoumat a potlaãit nebezpeãnou
epidemii. Osud ji zavede aÏ k jezeru
Tanganika, do kraje plného tajemství,
nebezpeãí a neãekan˘ch zvratÛ. Amélie
se hrdû vypoﬁádává s muÏi, kteﬁí jí
dávají jasnû najevo, Ïe v této zemi
dobrodruhÛ nemá Ïena se sv˘mi city co
pohledávat. Ale kdyÏ se ocitne v ohroÏení Ïivota, zachránit ji mohou jen ãáry
domorodého ‰amana.

Khaled Hosseini
TISÍCE PLANOUCÍCH SLUNCÍ
Marjam je pouh˘ch patnáct let, kdyÏ ji
po‰lou do Kábulu, aby se provdala za
pûtaãtyﬁicetiletého Ra‰ída. O necel˘ch
dvacet let pozdûji vyroste mezi Marjam
a dospívající dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné vztahu matky
s dcerou. KdyÏ se dostane k moci Tálibán, uÏ tak neutû‰en˘ Ïivot se promûní
v zoufal˘ boj s hladem, krutostí a neustál˘m strachem. Láska v‰ak dokáÏe
ãlovûka pohnout k neãekan˘m skutkÛm
a pﬁekvapiv˘m hrdinstvím pﬁekonat
i nesmírnû bolestivé pﬁekáÏky. Druh˘
román Khaleda Hosseiniho pﬁijalo svûtové publikum neménû pﬁíznivû jako
autorovu veleúspû‰nou prvotinu Lovec
drakÛ.
Matt Groening, Peter Bagge,
Evan Dorkin:
SIMPSONOVI - NERVY V K¯BLU
Komiksová kniha ãarodûjnick˘ch pﬁíbehÛ rodiny Simpsonovy. Kniha je navíc
doplnûna kvantem instruktáÏí a návodÛ
na téma, jak si uÏít Halloween, kdyÏ jste
buran, jak ubránit svÛj pokoj proti bubákÛm a podobnû.

KINO VOLARY

Pﬁipravujeme

Námûstí 27, Volary

âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz Vás zve
v sobotu 7. února od 20.00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na
RYBÁ¤SK¯ PLES.
K tanci a poslechu bude hrát Planety
dance. Pﬁedprodej vstupenek koncem
ledna na MûÚ Volary odbor kultury
a cestovního ruchu.
*
V úter˘ 10. února od 19.00 hodin
Vás Mûsto Volary srdeãnû zve
do volarského kinosálu
na divadelní pﬁedstavení
ÎENITBA.
Je to hra, která nabízí ﬁadu komick˘ch,
ale i temn˘ch momentÛ. Pﬁedprodej
vstupenek koncem ledna na MûÚ Volary odbor kultury a cest. ruchu.
Vstupné 60,- Kã
*
V úter˘ 24. února od 18.00 hodin
Vás zveme do spoleãenského sálu
radnice na klubov˘ poﬁad
TOULKY STAROU ·UMAVOU VE STÍNU KNÍÎECÍHO STOLCE
Vstup voln˘
*
2. bﬁezna 2009 od 17.00 hodin
se bude konat
SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
S MÍSTNÍMI SENIORY
ve spoleãenském sále radnice. K tanci
a poslechu bude hrát Standa "Drobek"
Schwarz.

Únor 2009
7. 2. ve 20.00 hod.
sobota
QUANTUM OF SOLACE
Bondovka USA (titulky)
Vstupné 60,- Kã, 107 min., od 15 let
Volné pokraãování dobrodruÏství agenta
007 Jamese Bonda z filmu "Casino
Royale"
*
14. 2. v 17.00 a 20.00 hod.
sobota
NEBEZPEâN¯ CÍL
Akãní thriller USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 100 min., od 12 let!
Jeden muÏ, jedna kulka, jeden zásah!

21. 2. v 17.00 a 20.00 hod.
sobota
KOZÍ P¤ÍBùH - ANEB
POVùSTI STARÉ PRAHY
3D animovaná komedie âR
Vstupné 40,- Kã, 80 min.
Staré praÏské legendy a KOZA...
*
28. 2. ve 20.00 hod.
sobota
HLÍDAâ ã. 47
âesk˘ film reÏiséra Filipa Renãe.
Vstupné 60,- Kã, 108min.
Karel Roden v milostném pﬁíbûhu o lásce, vá‰ni, smrti a trestu.

Prodej vstupenek je hodinu pﬁed promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Zmûna programu vyhrazena!

Tyd˘t
Jednou takhle pravdûpodobnû z hospody táhli domÛ ãtyﬁi Tyd˘ti. A jak to bylo dál
vypráví ﬁíkadlo :

Potkal Tyd˘t stromeãek
A protoÏe byl blbeãek
Tak pod ním hledal dáreãek
Îe dáreãek tam nebyl
Tak tyd˘t stromek rozbil

Masopust
28. února ve 13.00 hodin
bude na námûstí pﬁedáno právo
rychtáﬁi masopustního veselí
k poﬁádání Masopustu
ve mûstû Volary.
Odtud se prÛvod vydá spolu s kapelou
k jednotliv˘m stavení.
Masopustní tancovaãka,
na kterou vás srdeãnû zveme,
zaãíná od 19.00 hodin.
K dobré zábavû, tanci i poslechu
bude vyhrávat Netolická pûtka.
Vstupné je pouh˘ch 70 korun.

Srdeãnû vás zveme nejen na
tancovaãku, ale i do prÛvodu.
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Tatran v zimní pﬁípravû
Jsme opût na zaãátku roku, kter˘ nebude jednoduch˘ pro volarskou kopanou,
neboÈ první i rezervní t˘m budou bojovat o záchranu a bude to nelehk˘ úkol.
O prvním t˘mu jsem psal v posledním zpravodaji. Dnes si pﬁedstavíme
"béãko". Pﬁed zahájením sezóny do‰lo
k zajímavé fÛzi, to kdyÏ oddíl Hraniãáﬁe
Nová Pec spojil své úsilí s volarsk˘m
Tatranem a vytvoﬁil rezervu. T˘m mûl
pﬁed sezónou docela zajímavé plány, ale

z tûch brzy se‰lo. Cílem Tatranu B, bylo
hrát uprostﬁed tabulky a bez problému.
JenÏe v na‰lapané skupinû pﬁi‰lo vystﬁízlivûní hned od zaãátku. Rezerva se
rozjíÏdûla pomalu a dlouho ãekala na
první body i v˘hru. Celek od prvních kol
obsadil samé dno tabulky a zÛstal tam
témûﬁ do konce.
AÏ v posledním kole t˘m ztratil prokletí posledního místa a v˘hrou nad lídrem tabulky âK Lenorou v podobû 6:2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

naznaãil své moÏnosti. Má nyní pﬁed
sebou novou v˘zvu. I kdyÏ do první
pûtky to jiÏ nebude, v boji o záchranu by
celek mûl sehrát dÛstojnou roli a 6. místo
je jistû v jeho silách. A jiÏ zmínûná
v˘hra nad sousedem v derby by mohla
b˘t dobr˘m odrazov˘m mÛstkem.
Nyní má rezerva pﬁed sebou zimní
pﬁípravu. SoutûÏ zahájí aÏ zaãátkem
dubna, a tak je relativnû ãasu dost.
Ladislav Beran

TABULKA V¯SLEDKÚ PO PODZIMNÍ âÁSTI
Lenora
14 10
1
3
61: 27
31
·um. Ho‰tice 13
9
1
3
31: 18
28
âkynû "B"
13
7
4
2
41: 22
25
StoÏec
14
7
3
4
41: 32
24
Vacov "B"
13
6
3
4
35: 20
21
Sv. Máﬁí
13
4
5
4
39: 41
17
Borová Lada 13
3
2
8
26: 42
11
Volary "B"
13
2
2
9
29: 54
8
Horní Vltavice 14
0
3
11
20: 67
3

Plaveck˘ bazén Volary zve k náv‰tûvû
Provozní doba pro veﬁejnost
od 2. 1. 2009:
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota
Nedûle

11.30 - 20.00
11.30 - 20.00
11.30 - 20.00
11.30 - 20.00
11.30 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00

Plavání pro dÛchodce:
11.30 - 12.30
Provoz páry:
Stﬁeda
16.00 - 19.00
Provoz sauny:
MuÏi - úter˘
14.00 - 19.00
Îeny - ãtvrtek
15.00 - 19.00
Spoleãná - pátek
14.00 - 19.30
sobota
14.00 - 19.30
nedûle
14.00 - 19.30
Stﬁeda

KaÏdé pondûlí od 18.30 - 20.00 hodin je
plaveck˘ bazén vyhrazen pro cviãení
"Vodního aerobiku".
*
O jarních prázdninách od 9. 2. - 13. 2.
2009 je pro v‰echny dûti od 1-15 let
plavání za poloviãní cenu. A je‰tû nûco
navíc. Které dítû bude mít v tomto t˘dnu
narozeniny a pﬁijde si ten den zaplavat,
bude mít jednu hodinu plavání zdarma.

Souhrn poãasí za mûsíc prosinec:

PRODÁM

Minimální teplota: -14,8°C dne 30. a 31. 12., obojí v 7:15 hodin
Maximální teplota: +8,7°C dne 1. 12. 2008 v 13:10 hodin
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,6°C
Úhrn sráÏek: 23,4 mm
Maximální náraz vûtru: 14,8 m/s dne 22. 12. v 4:40 hodin
53,3 km/hod
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 27
Maximální v˘‰ka snûhu: 12 cm

DVE¤E VCHODOVÉ PLASTOVÉ BÍLÉ.

PrÛmûrná roãní teplota ve Volarech za rok 2008
je +6,6°C.

Rozmûr 88 x 200 cm a hnûdé 98 x 200 cm vã. rámu.
âásteãnû prosklené, zdobené.
PLASTOVÁ OKNA BÍLÁ, DVOUK¤ÍDLÁ
150 x 120 cm a 150 x 150 cm a rÛzná jednokﬁídlá.
Nová, z neuskuteãnûné stavby.
Doklad a záruka, moÏnost splátek. Levnû.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709
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