
VáÏení rodiãe, spoluobãané a pfiátelé na‰í ‰koly,

dovolte, abych Vás pozval na setkání, které se bude konat v budovû druhého
stupnû 9. 3. 2009 v 17.00 hodin. Tématem tohoto setkání bude moÏné slouãení
budov, prezentace zámûru budoucnosti na‰í základní ‰koly a ukázka prostor pro
1. stupeÀ. V‰echny Vás srdeãnû zveme

Za vedení ‰koly Mgr. Petr Horálek

Základní ‰kola Volary

VáÏení rodiãe, milé dûtiãky, 

srdeãnû vás zveme na zápis do Matefiské ‰koly Volary.

Zápis do Matefiské ‰koly ul. Revoluãní 448, Volary se koná ve stfiedu 25. bfiezna 2009 od 8.00 do 15.00 hodin. 
Na zápis do Matefiské ‰koly Sídli‰tû Míru 117, Volary pfiijìte ve ãtvrtek 26.bfiezna 2009 od 8.00 do 15.00 hodin.

Rodiãe, s sebou si pfiineste rodn˘ list dítûte a doklad o oãkování Va‰eho dítûte.
Kapacita ‰kol je dostateãná, urãitû va‰e dítû do matefiské ‰koly zapí‰eme.

Za vedení M· se na vás tû‰í fieditelka ‰koly Tereza Votavová a zástupce ‰koly Dagmar Amlerová

Zápis do matefiské ‰koly
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dne 12. 1. 2009
Rada mûsta schvaluje:
* návrh na uzavfiení smlouvy o podmín-
kách poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Jihozápad - rozvoj místních komunikací

14. 1. 2009 
Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít Smlouvu o vytvofiení díla 
na filmové reportáÏe s panem Janem
Voldfiichem pro rok 2009
* pronajmout na dobu neurãitou firmû
Stabe Group Prachatice nebytové prosto-
ry v objektu na st. pozemku p.ã. 1896,
ãást nebytov˘ch prostor v objektu na st.
pozemku p.ã. 1892 a ãást stavebního
pozemku p.ã. 796/1 za úãelem sklado-
vání a prodeje stavebních materiálÛ,
zahradních architektonick˘ch prvkÛ 
a keramiky

* pronajmout Petru Neumanovi nebyto-
vé prostory ã. 103 v pfiízemí domu 
v ulici 5. kvûtna za úãelem maloobchod-
ního prodeje nábytku, elektro v˘robkÛ 
a bytov˘ch doplÀkÛ

Rada mûsta bere na vûdomí:
* pfiedloÏenou zprávu komise o posou-
zení a hodnocení nabídek vefiejné zakáz-
ky malého rozsahu "Revitalizace pro-
stranství pfied ZU·" a v souladu s pod-
mínkami v˘bûrového fiízení na zhotovi-
tele projektové dokumentace rozhodla
pfiidûlit tuto zakázku Ing. Petru Lampo-
vi, Stachy
* pfiedloÏenou zprávu komise o posou-
zení a hodnocení nabídek vefiejné 
zakázky malého rozsahu "Svûtelné sig-
nalizaãní zafiízení" a v souladu s pod-
mínkami na zhotovitele projektové
dokumentace  rozhodla pfiidûlit tuto za-

kázku Ing. Miroslavu Janou‰kovi, Pra-
chatice

dne 28. 1. 2009 
Rada mûsta bere na vûdomí:
* pfiedloÏen˘ koncept sluãování I. a II.
stupnû Z· a doporuãuje s tímto koncep-
tem seznámit zastupitele a vefiejnost

Rada mûsta schvaluje:
* bezúplatn˘ pfiístup na internet v Mûst-
ské knihovnû Volary a to s platností od
1. 2. 2009
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
dodavatele stavebních prací na akci
"Parkovi‰tû pfied ãp. 280, 281"
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky 
na vypracování projektové dokumentace
na akci "V̆ stavba kolumbária na hfibito-
vû ve Volarech"

Z jednání rady mûsta

Informace z radnice
POKLADNA - POKLADNÍ HODINY

PONDùLÍ 8.00 - 9.00 10.00 - 11.00 12.30 - 13.30 15.00 - 16.30
ÚTER¯ 8.00 - 9.00 10.00 - 11.00 12.30 - 13.30
ST¤EDA 8.00 - 9.00 10.00 - 11.00 12.30 - 13.30 15.00 - 16.30
âTVRTEK 8.00 - 9.00           10.00 - 11.00          12.30 - 13.30
PÁTEK 8.00 - 9.00           10.00 - 11.00          12.30 - 13.30

V dobû nepfiítomnosti zastupuje kanceláfi ã. 5 - pfiízemí vpravo

PODATELNA
PONDùLÍ 8.00 - 11.30                    12.00 - 17.00
ÚTER¯ 7.30 - 11.30                    12.00 - 15.00
ST¤EDA 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
âTVRTEK  7.30 - 11.30                   12.00 - 15.00
PÁTEK  7.30 - 11.30                   12,00 - 14,30

V dobû nepfiítomnosti zastupuje podatelnu kanceláfi ã. 9, pfiípadnû kanceláfi ã. 3

Rada mûsta ve snaze usnadnit 
pfiístup k vefiejnému internetu rozhodla o
tom, Ïe od leto‰ního února je uÏívání
internetu v na‰í knihovnû pro v‰echny
zájemce z fiad ãtenáfiÛ i vefiejnosti zcela
bez poplatkÛ, tedy zdarma. Navíc ta-
jemník mûstského úfiadu Ing. Franti‰ek
Pokorn˘ vyjednal pro mûstsk˘ server
vy‰‰í rychlost a vût‰í objem dat za niÏ‰í
cenu neÏli dosud.

Pfiejme uÏivatelÛm této sluÏby nejen
spokojenost s moÏnostmi internetu, ale
tfieba také poznání, Ïe i sebemodernûj‰í
poãítaãe pofiád je‰tû stárnou rychleji neÏ
lidé. Po otevfiení kniÏního trhu pfied dva-
ceti léty je dnes stále tûÏ‰í najít nûkoho,
kdo ãte stejnou knihu jako vy. A s inter-
netov˘mi stránkami je to podobné. Je uÏ
znakem souãasné doby, Ïe k získání
informací o dûní v sousední ulici ãi vsi

potfiebujeme celosvûtovou informaãní
poãítaãovou síÈ… Inu, proã ne. 

Za shlédnutí tak stojí tfieba stránky
www.mestovolary.cz, www.prachatic-
konews.cz, www.volary-pocasi.cz ãi
www.volary.vesele.info. Vedle toho
nadále platí, Ïe nejlep‰í tipy na zají-
mavé internetové odkazy a adresy se
dozvíte v hospodû ãi v saunû, o vlaku
nemluvû.                       Roman Kozák

Internet zdarma
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PRACOVNÍCI FINANâNÍCH Ú¤ADÒ
BUDOU POMÁHAT POPLATNÍKÒM
DANù Z P¤ÍJMÒ FYZICK¯CH OSOB.

V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb
âeská daÀová správa pfiipravila i pro
leto‰ní rok nûkterá opatfiení, která
vycházejí vstfiíc poplatníkÛm danû 
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob. I letos budou 
pfiiznání k této dani vybírána pracovníky
Finanãního úfiadu v Prachaticích pfiímo
v na‰em mûstû. Pfiitom nepÛjde jen 
o prost˘ v˘bûr pfiiznání k dani z pfiíjmÛ
fyzick˘ch osob, ale budou zde poskyto-

vány i relevantní informace potfiebné
pro jeho vyplnûní. 

Tiskopis daÀového pfiiznání k dani 
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob bude k dispozi-
ci od 2. 3. 2009 na mûstském úfiadû.

V̆ bûr pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzic-
k˘ch osob a pomoc obãanÛm pfii jejich
vyplnûní se po dohodû se starostkou
uskuteãní v zasedací místnosti v pfiízemí
Mûstského úfiadu ve Volarech ve dnech
2. bfiezna 2009 v dobû od 10.00 do 15.30
hodin a 16. bfiezna 2009 v dobû od 10.00
do 16.30 hodin.

Dne 12. března 2009 

tomu bude již  rok, 

co nás navždy opustil náš drahý 

a milovaný manžel a tatínek 

Jan Voráč.

S bolestí v srdci vzpomíná rodina

Spoleãenská rubrikaDaÀová pfiiznání

Plaveck˘ bazén informuje

Mûfiení radarem leden 2009

V mûsíci únoru 
oslaví z na‰ich ãlenÛ 

své narozeniny

paní BlaÏena Hvûzdová
paní Marie ·tûpánková
paní RÛÏena Hölingerová
paní Jarmila Topãevská
paní Marie Voldfiichová
paní Milada TrÏilová

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Celkov˘ poãet záznamÛ 15 958
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 133  
PrÛmûrná rychlost 47,7 km/h
Max. rychlost 124 km/h
Redukce rychlosti 6,0 km/h
(sníÏení u radaru)
Vozidel jedoucích 100 a rychleji bylo
zaznamenáno 6, 85 % vozidel jelo
maximálnû do 57 km/h.
Nejvût‰í pohyb vozidel byl v pondûlí.

A je‰tû nûkolik údajÛ:
Nejrychlej‰í vozidlo - 124 km/h - vjíÏ-
dûlo do Volar 21. ledna ve 14,05 hodin 
a u radaru sníÏilo rychlost na 101 km/h.

Druhému nejrychlej‰ímu vozidlu bylo
namûfieno 123 km/h v pátek 23. ledna 
v 11,10 hodin a u radaru sníÏilo rychlost
na 107 km/hod. Dá se pfiedpokládat, Ïe
obû vozidla projíÏdûla touto rychlostí
pfies nedalek˘ pfiechod pro chodce 
u prodejny ESO. Tento pfiechod je vy-
uÏívan˘ pfieváÏnû dûtmi ze základní
‰koly. Co chybûlo k tragické nehodû? 

V souãasné dobû je ve fázi zpraco-
vání projektové dokumentace v˘stavba
semaforu u tohoto pfiechodu, kter˘ by
mûl pfiispût k vût‰í bezpeãnosti chodcÛ.

Pavel Kohout, fieditel TS

Dfievafiské
stejskání

JiÏ tradiãní setkání b˘val˘ch dfievafiÛ 
je pfiipraveno na sobotu 

21. bfiezna 2009. 

Sejdeme se tentokrát 
v hotelu Chata 
od 16.00 hodin 

a budeme vzpomínat na léta 
strávená v kolektivu pracovníkÛ 

Jihoãesk˘ch dfievafisk˘ch závodÛ. 

S radostí pfiivítáme i rodinné pfiíslu‰níky.

K tanci a zpûvu nás doprovodí 
harmonikáfiské duo Míly Pence 

z Chrobol.

Od mûsíce bfiezna pfiipravujeme
"Saunování rodiãÛ s dûtmi".

Sauna - slovo, které v poslední dobû
stále více ãteme. Jde o horkovzdu‰nou
lázeÀ spojenou s ochlazováním, nejãas-
tûji studenou vodou. Pravidelné sauno-
vání zvy‰uje odolnost organizmu proti
bûÏn˘m infekcím horních cest d˘cha-
cích. Ukazuje se, Ïe zdravotní obtíÏe z
na-chlazení jsou zpÛsobeny hlavnû zmû-
nami klimatick˘ch ãinitelÛ. Proto se 
v prevenci zamûfiujeme na to, abychom
posílili pfiizpÛsobivost tûla na zmûny
klimatu. Úmyslnému zvy‰ování odol-
nosti na v˘kyvy poãasí fiíkáme otuÏová-
ní. S otuÏováním je nejlépe zaãínat jiÏ 
v útlém vûku. Je to jeden z nejúãinnûj-
‰ích zpÛsobÛ zvy‰ování odolnosti, a tak
schopnosti pfiedcházet skupinû chorob

oznaãovan˘ch jako choroby z nachlaze-
ní. Jako jedno z nejvhodnûj‰ích zafiízení
pro zvy‰ování odolnosti se jeví lázeÀ v
saunû. Vliv sauny se vhodnû vyuÏívá pfii
léãení nûkter˘ch chronick˘ch onemoc-
nûní pfiedev‰ím d˘chacího systému, jako
pfii chronické r˘mû, pfii zánûtech vedlej-
‰ích nosních dutin, chronického zánûtu
prÛdu‰ek, prÛdu‰kovém astmatu apod.
Pravidelné sanování odstraÀuje pocit
nervozity, nechutenství, nespavost, vede
k du‰evní relaxaci a dobré náladû. 
A proto kaÏdé pondûlí od 16.00 do 19.00
hodin bude provoz sauny, s vhodnû
nastavenou teplotou, vyhrazen pro sau-
nování rodiãÛ a jejich dûtí. První sauno-
vání mÛÏete vyzkou‰et jiÏ 2. 3. 2009

Eva Doãekalová, fieditelka SSZ



Volarsk˘ zpravodaj 4

Dne 30. 1. 2009 se se‰la v˘roãní
ãlenská schÛze Svazu tûlesnû postiÏe-
n˘ch âR o. s. Mûstská organizace Vola-
ry. Pfii hodnocení ãinnosti na‰í organiza-
ce jsme vycházeli ze zpracovaného
plánu práce na rok 2008. V tomto plánu
jsme si vytyãili nûkolik úkolÛ. Byly to
následující úkoly.

Zajistit zájezd do Homolí na setkání
HarmonikáfiÛ, coÏ se nám povedlo, za-
jistit rekondiãní pobyty na‰ich ãlenÛ 
v M. Lázních, v Hnaãovû na Klatovsku,
rekondiãní pobyt v termálních lázních 
v Podhajskej na Slovensku. Mariánské
Láznû a Podhájskou jsme zaji‰Èovali
prostfiednictvím Centra denních sluÏeb 
a O.V.STP Prachatice. Rekondice Hna-
ãov jsme si zaji‰Èovali sami. ·koda jen,
Ïe byl tak mal˘ zájem, coÏ se promítlo 
i v nákladech na jednoho úãastníka. 

V ãervenci jsme uspofiádali zájezd

do Jámy na Festival dechov˘ch hudeb,
kter˘ mûl velk˘ ohlas ze strany zúãast-
nûn˘ch. Také jsme uspofiádali posezení
pfii táboráku spojené s opékáním vufitÛ.
Této akce se pomalu zaãínají zúãastÀo-
vat i ostatní obãané Volar, coÏ je jenom
ku prospûchu vûci. 

V srpnu jsme se jeli kulturnû vzdûlá-
vat, a to do divadla na otáãivé hledi‰tû
na pfiedstavení Cikánsk˘ Baron. Pfiálo
nám poãasí, proto jsme shlédli nádherné
pfiedstavení pod nejvy‰‰ím stropem.
Bylo to prostû nádherné.

Pfied vánoãními svátky jsme uspofiá-
dali tzv. vánoãní peãení cukroví pro na‰e
osamûlé ãleny. Toto vánoãní peãení se
praktikuje jiÏ nûkolik let a vÏdy s vel-
k˘m ohlasem od obdarovan˘ch. Na
závûr roku, abychom jenom nepracova-
li, jsme se i pobavili pfii Mikulá‰ské
zábavû.

Na závûr mého povídání chci vzká-
zat v‰em, kdo by mûl zájem pfiijít mezi
nás, dvefie jsou otevfiené pro kaÏdého,
kdo projeví zájem. Do urãité míry 
zastupujeme i klub dÛchodcÛ, kter˘ ve
Volarech není. 

A co pfiipravujeme v tomto roce? Na
den 25. bfiezna 2009 od 18.00 hodin
pfiedná‰ku "âarovné a léãivé studánky 
z ·umavského podhÛfií". Srdeãnû Vás
v‰echny zveme do spoleãenského sálu
volarské radnice.

Na úpln˘ závûr touto cestou dûkuji
v‰em sponzorÛm, ktefií nám jak˘mkoliv
zpÛsobem pfiispûli na na‰i ãinnost.
Nebudu je vyjmenovávat, doufám, Ïe se
v‰ichni poznají. Je‰tû jednou moc dûku-
jeme za v‰echny pfiíspûvky.

Za organizaci STP âR o. s. Volary
Augustin Sobotoviã 

Jak jsme pracovali?

Revitalizace Ïeleznice
Projekt revitalizace Ïelezniãní trati

Volary - Kájov pro‰el v únoru pfiipomín-
kov˘m fiízením na odboru v˘stavby
Mûstského úfiadu ve Volarech. Hlavním
cílem je zv˘‰ení traÈové rychlosti na 
80 km/hod., zv˘‰ení bezpeãnosti fiízení
provozu a zlep‰ení kultury cestování.
Projekt obsahuje celou fiadou technic-
k˘ch úprav a zdokonalení, v první fiadû
systém dálkového ovládacího zafiízení
DOZ, dále pak pokládku nového kolejo-
vého svr‰ku mezi â. KfiíÏem a âernou 
v Po‰umaví, vybudování vyv˘‰en˘ch
stfiedov˘ch nástupi‰È v nácestn˘ch stani-
cích, instalaci informaãních tabulí ve
stanicích a traÈového rozhlasu, osazení
dal‰ích samovratov˘ch v˘hybek a jejich
vyhfiívání pfii teplotách pod bodem
mrazu atd. Jen v samotné Ïelezniãní sta-

nici Volary se tyto úpravy dotknou 13
v˘hybek. O potfiebnosti zlep‰ení sluÏeb
hromadné dopravy není pochyb, a tak si

jen pfiejme rychlé uskuteãnûní v˘‰e uve-
deného projektu. 

R. Kozák

Îelezniãní souãasnost a historie se na Volarsku potkávají ãasto a bûÏnû. 

ZÁMEâNICTVÍ PAHORECK¯
Sváfieãské práce a stavební zámeãnictví vãetnû Ïárového zinkování

Vyrábíme vrata, branky, kfiídlové a samonosné brány, plotové dílce, zábradlí,
MfiíÏe, regály, kotce, sklepní kóje a dal‰í drobné zámeãnické práce. Od návrhu po montáÏ.

Tel. 775 115 302 * V Kasárnách, Volary * www.pahorecky.cz
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Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, specializované
zdravotnické zafiízení, je v provozu ãtvrt˘m rokem. Pfiichází
na fiadu ve chvíli, kdy medicína vyãerpala ve‰keré cesty
vedoucí k vyléãení. Pfii zachování odborné léãby s kaÏdoden-
ní pfiítomností lékafiÛ, dopfiáváme pacientÛm kvalitní o‰etfio-
vatelskou péãi, vysok˘ komfort prostfiedí a reÏim, na kter˘
jsou zvyklí z domova. Vycházíme z úcty k ãlovûku jako 
neopakovatelné lidské bytosti.

RovnûÏ nabízíme pobyty na omezenou dobu pro pacienty,
jejichÏ peãující rodina si potfiebuje odpoãinout a napfi. po
návratu z dovolené si vezmou blízkého zpût do péãe domÛ.
Jin˘m typem krátkodobého pobytu je moÏnost hospitalizace
za úãelem nastavení léãby (napfi. léãby bolesti), po níÏ se 
pacient vrací zpût domÛ do domácího o‰etfiování. Disponuje-
me téÏ pÛjãovnou pomÛcek vãetnû pfiístrojÛ, jako jsou auto-
matická polohovací lÛÏka, koncentrátory kyslíku, automatické
dávkovaãe analgetik a fiada dal‰ích.

Kapacita zafiízení je 30 lÛÏek, vût‰inou na jednolÛÏkov˘ch
pokojích, vÏdy vybaven˘ch pfiist˘lkou, na které pfiíbuzn˘
mÛÏe kdykoli pob˘vat u svého blízkého. Pfiítomnost rodiny 
u nemocného velmi vítáme a podporujeme. ReÏim náv‰tûv je
pfiizpÛsoben potfiebám pacienta 24 hodin dennû. RovnûÏ
hmotné zázemí vychází vstfiíc vysok˘m nárokÛm. AÈ se jiÏ
jedná o bezbariérovou dispozici budovy, pfiilehl˘ klidn˘ roz-
sáhl˘ parkov˘ areál, automatická polohovací lÛÏka s aktivní-
mi antidekubitními matracemi, televizor nebo moÏnost pfiipo-
jení k internetu na kaÏdém pokoji, spoleãenská místnost,
zimní zahrada, bohosluÏby, rÛzné kulturní akce a tvofiivé 
práce s klienty. 

Je ‰koda, Ïe mnozí pacienti jsou pfiekládáni ãi zÛstávají na
vícelÛÏkov˘ch nemocniãních pokojích bez pfiist˘lek, aãkoli
pro nû bylo na jihu âech vybudováno toto (pro kaÏdého
finanãnû dostupné) moderní zafiízení s vybavením i péãí odpo-
vídající jejich specifick˘m potfiebám.

Proto, váÏení ãtenáfii, kdokoli se budete chtít podívat na
exkursi ãi prohlídku do hospice, jste vítáni. Skuteãnost je totiÏ
mnohem hezãí a milej‰í, neÏ fiada zkreslen˘ch pfiedstav. Více
informací naleznete na www.hospicpt.cz. ãi tel. ãísle 388 311 726.

Mnoho dopisÛ, jeÏ dostáváme nás utvrzuje, Ïe rodiny,
které nám svûfiily blízkého do péãe, nelitují toho, Ïe si vybra-
li tfieba i vzdálenûj‰í zafiízení. ProtoÏe moderní technika pfie-
konala v‰echny vzdálenosti, nevytvofiila v‰ak Ïádnou blíz-
kost... My ji máme pro Vás pfiipravenou!

Dobr˘ den, dnes jsou tomu právû 2 roky, co moje máma
ode‰la do jiného svûta. Posledních pár t˘dnÛ svého Ïivota
strávila ve Va‰em hospici a já dennû dûkuji Bohu, Ïe nám bylo
dáno setkat se právû s Va‰ím personálem v prostfiedí Vámi
vytvofieném. Znovu a znovu si vybavuji dny, které jsem v hospi-
ci mohla proÏívat v její spoleãnosti. Byla klidná, usmûvavá,
uvolnûná. Tím byla naplnûná atmosféra celého hospice;
kaÏd˘, s k˘m jsem se u Vás setkala, mûl kdykoliv povzbuzující
úsmûv, pár mil˘ch slov, chvilku na uvafiení ãaje, emoãní 
podporu. Nikdy ani jedin˘ náznak nevole, únavy, nesouhlasu,
spûchu. Hluboce se pfied Vámi skláním a dûkuji. Dûkuji. Vzpo-
mínám na Vás s láskou a pokorou, nauãili jste mne hodnû.
Pfieji Vám dny naplnûné radostí, klidem a láskou.
(Z dopisu pfiíbuzné pacienta v hospici).

Robert Hune‰, fieditel hospice
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V tomto ãísle VZ na otázky redakãní
rady odpovídal pan Jan Zámeãník.

1. âím jste chtûl v dûtství b˘t?
Radním mûsta Volary. :-) Ne, teì vaÏnû.
Moc si nevzpomínám, ale pravdûpodob-
nû nûco kolem aut a bagrÛ.

2. Jaké máte záliby?
Cestování, turistiku, saunu, historii
(hlavnû období 2. sv. války) a s pfiítelky-
ní objevujeme ãeské hrady a zámky.

3. Jakou historickou postavu obdivujete?
Tyto historické postavy budou vedle
sebe vypadat divnû, ale i pfiesto Vám je
prozradím. Urãitû 40. amerického prezi-
denta Ronalda Wilsona Reagana. A pak
v‰em dobfie známého Josefa ·vejka.

4. Jak si pfiedstavujete ideální dovolenou?
Dopoledne napfi. v˘‰lap do hor, veãer
termál, sauna nebo masáÏ, a pak dobré
víno. Ideální je pro mne taková dovole-

ná, pfii které se aktivnû vyÏiji i odpoãinu
a naãerpám nové síly. TakÏe hory, mofie
a poslední dobou termální prameny 
a láznû (péãe o sama sebe, to je fajn).

5. Jakému sportu dáváte pfiednost aÈ uÏ
jako divák nebo jako aktivní úãastník?
Pasivnû urãitû hokeji - fandím HC
Mountfield âeské Budûjovice. Obãas 
je zajedu podpofiit také pfiímo na 
stadion. Jinak od mala jsem jezdil 
s rodiãi na kole a v zimû na bûÏkách.
Rekreaãnû se nebráním Ïádnému sportu
- kolo, tenis,  bowling, v zimû bûÏky.
Doufám, Ïe brzy okusím kouzlo sjezdo-
vého lyÏování. Zatím jsem se k tomu
je‰tû nedostal.

6. Jaké je va‰e zamilované jídlo?
KaÏdé, které je pro mne pfiipraveno 
s láskou. Ale jinak staroãeská klasika -
peãená kachniãka, zelíãko a bramboro-
v˘ knedlíãek. Nedávno jsem ochutnal
‰neky - musím pfiiznat: zajímavé.

7. Jaké zvífie je vám sympatické a proã?
Fauna jako taková je velmi tajemná a
krásná. Pokud mám vybrat jedno zvífie,
tak asi tuãÀák. Proto jak vypadá. :-)

V Teplicích u Pravfiídla.

V lednu se uskuteãnila ve spoleãen-
ském sále radnice velmi zajímavá cesto-
pisná beseda.

Vladimír Martan se svou pfiítelkyní
Lenkou Skuhravou pfiivezli povídání 
o zajímavé cestû . Jelo se z Egypta pfies
Suez do Jordánska. V‰e bylo doprováze-
no perfektním v˘kladem a poãítaãovou
projekcí fotografií. Vidûli jsme obyãejn˘
Ïivot EgypÈanÛ, dlouhou cestu kolem
Suezského prÛplavu aÏ do Jordánského

kouzelného mûsta Petra. Projeli jsme
dvû mofie, Stfiedozemní a Rudé. Zajíma-
vostí je kromû toho, Ïe prÛplav je 160
km dlouh˘ a tato mofie spojuje, Ïe  jede-
te témûfi soubûÏnû s lodûmi. V‰e konãilo
v tajemném mûstû Jordánska v Petfie.
Toto zapomenuté mûsto, které známe 
z filmÛ o Indiana Jonesovi, bylo úchvat-
né. Pískovcové dílo pfiírody nadchlo
témûfi tfii desítky posluchaãÛ. V‰e skon-
ãilo pohlédnutím do knih o místech,

která byla pfiedstavena. Kdo chtûl, mohl
si prohlédnout suven˘ry hlav, které jsou
vidût na pyramidách, a zajímav˘ naba-
tejsk˘ náhrdelník.

V závûru oba prÛvodci, ktefií jsou 
z poboãky CK Oceán z Prachatic, podû-
kovali za v˘drÏ a oba konstatovali, Ïe 
i kdyÏ jsou ve Volarech poprvé, tak byli
pfiekvapeni zájmem a líbilo se jim nato-
lik, Ïe pfiipraví dal‰í cestopis.

Akce, kterou pfiipravily vedoucí kni-
hovny Vûra Pálková s knihovnicí Ladi-
slavou ·krnovou, byla zajímavá a obûma
dámám dûkuji touto cestou za v‰echny
pfiítomné.                       Ladislav Beran

Z Egypta do Jordánska

Pfiedstavujeme ãleny Rady mûsta Volary 

MùSTSKÁ KNIHOVNA VOLARY ve spolupráci s CA OCEAN
Vás zve do spoleãenského sálu mûsta Volary na 

cestopisnou pfiedná‰ku s promítáním diapozitivÛ
V¯CHODNÍ ST¤EDOMO¤Í

Toulky star˘m tureck˘m mûstem Alanye - me‰ity, pfiístav, historická pevnost, 
bájná pláÏ královny Kleopatry. 

Pokraãování cesty na legendární ostrov Kréta s památkami minojské kultury, 
stfiedovûk˘mi mûsty a krásn˘mi pláÏemi. 

A na závûr Théra - nejkrásnûj‰í ostrov ¤ecka - Santorini, úchvatná mûsta 
postavená v kráteru vybuchlé sopky.

Pfiedná‰ka se uskuteãní 16. 3. 2009 od 18.30 hodin
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LoÀsk˘ rok se nesl ve znamení 
jubilea Karla Klostermanna (1848-1923),
ale myslím, Ïe by byla ‰koda v‰ímat si
tohoto ‰umavského autora jen o v˘ro-
ãích. Oã je nám Stifterova Horní Planá
bliÏ‰í, o to jsou zase Klostermannovy
realistické romány a ãrty ãtivûj‰í.  

Pfied léty jsem v autorovû tvorbû hle-
dal nûjakou zmínku o Volarech ãi jeho
spojitost s na‰ím mûstem. Nalezl jsem ji
v Klostermannov˘ch dvoudíln˘ch vzpo-
mínkách na dûtství, které vy‰ly soubornû
roku 1926 u vydavatele J. R. Vilímka
pod názvem âervánky mého mládí. 

„O prázdninách ze sexty do septimy
jsem je nav‰tívil v Lipce, kde jsem pobyl
asi t˘den. Vzpomínám na vyjíÏìky
koÀmo, na bohaté lovy pstruhÛ v potoce,
protékajícím roklí fieãenou Bärenloch,

na dlouhé procházky v krásn˘ch hlubo-
k˘ch lesích tamního revíru, na náv‰tûvy
ve star˘ch sklárnách v Kaltenbachu a na
v˘stup na Boubín, Basum a Schreiner 
a na veselou spoleãnost ve Vimperku.
Ach, byly to krásné ãasy!“ vzpomínal
Klostermann.  

Lze dohledat, Ïe do primy mlad˘
Karel nastoupil v roce 1857 a maturoval
v roce 1865. Na Schreiner ãili Bobík
tudíÏ vystoupil v létû roku 1863, coÏ byl
pro staré Volary nezapomenuteln˘ 
a pfielomov˘ rok! V noci 22. ãervence
1863 zachvátil mûsto obrovsk˘ poÏár,
jemuÏ padlo za obûÈ na ‰edesát domÛ 
a usedlostí. Hovofiilo se o zniãení polo-
viny mûsta na levém bfiehu potoka.  

To otvírá prostor k dohadÛm: vidûl
student Klostermann staré roubené Volary

jako jeden z posledních anebo naopak
vystoupal na Bobík, aby shlédl poÏáfii‰tû?
Pro první verzi mluví to, Ïe o zniãujícím
poÏáru mûsta se Klostermann nijak
nezmínil. Pro druhou pak domnûnka, Ïe
dÛvodem k v˘stupu na Bobík mohla b˘t
právû vyhlídka na postiÏené mûsto. 

Ostatnû, postkatastrofická turistika
existovala jiÏ tehdy. Studie nûmeck˘ch
badatelÛ I. Jordana, M. Franka a P. Prax-
la uvádí, Ïe nejstar‰í prokazatelnû 
pfiesnû datovaná fotografie z prostfiedí
horské ·umavy pochází z roku 1863 
a zachycuje právû poÏárem stiÏené Volary.

AÈ tak nebo tak, Klostermannovo
dílo zÛstává ãtivé a ãtené podnes, aÈ 
jiÏ pro autorovu dokonalou znalost pro-
stfiedí ãi pro jeho schopnost zachytit
·umavu v˘stiÏnû a vûrnû. Mimocho-
dem, volarská mûstská knihovna nabízí
ãtenáfiÛm na tfiicet knih Karla Kloster-
manna ãi jemu vûnovan˘ch.

R. Kozák

Klostermann ve Volarech

Pfiedloni byla péãí volarské radnice
opravena v˘klenková kapliãka na 
Stögrovû Huti, vloni se dostalo zásadní
obnovy dvûma kapliãkám v b˘val˘ch
Cudrovicích a nového barevného kabátu
velké kapli pod volarskou kfiíÏovou 

cestou. Také letos poÏádal odbor investic
a správy majetku na‰í radnice o dotaci 
z krajského rozpoãtu na opravu dal‰í 
z volarsk˘ch kapliãek, tentokráte té 
u zahrádkáfiské kolonie (viz snímek).  

R. Kozák

Obnova kapliãek

Oznámení pro vefiejnost
Ve dnech 26. bfiezna od 12.00 hodin do 27. bfiezna do 15.00 hodin bude z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien 
provoz Mûstského úfiadu Volary. Pro vefiejnost bude provoz Mûstského úfiadu ve Volarech zabezpeãen 

v sobotu dne 28. bfiezna 2009 v dobû od 8.00 do 10.00 hodin.
Dûkujeme za pochopení.

7. roãník turnaje 
v nohejbale

Podûkování 
sponzorÛm

V sobotu 14. února 
se v tûlocviãnû Z· Volary 

konal jiÏ 7. roãník 
turnaje v nohejbale.

Turnaje se zúãastnilo osm druÏstev 
a v‰ichni zúãastnûní by touto cestou
rádi podûkovali sponzorÛm, kter˘mi
byli: RekonInsta - p. Ferenãík ml.,

Truhlárna Kadlec, 
Beton H+·, 
Karel Pocklan, 
p. Kováfi - hospoda Grobián 
Lenora a Spar âkynû.

(red)
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Ze vzpomínek pana uãitele Kálala
Pokraãování vyprávûní z minulého ãísla Volarského zpravodaje

Národnostní sloÏení ÏákÛ mlynáfio-
vické ‰koly bylo pestré. Asi polovina
dûtí byla národnosti nûmecké, druhá
polovina slovenské. Byly to dûti reemi-
grantÛ z Rumunska, jejichÏ pfiedkové
ode‰li ze Slovenska do Rumunska za
lep‰ím Ïivotem kolem roku 1850. Zdá
se, Ïe lep‰í Ïivot v sedmihradsk˘ch
horách nena‰li. Îili tam ve vesnicích,
které svou úrovní pfiipomínaly ãeské
vesnice na rozhraní devatenáctého 
a dvacátého století. Vût‰ina pfiesídlencÛ
neznala prkenné podlahy, mûli jen 
udusanou hlínu. Nechtûli zpoãátku 
uÏívat ani vlak a vysvûtlovali mi, Ïe byli
zvyklí v Rumunsku vykonávat pû‰ky
vût‰í vzdálenosti, neÏ bylo nûjak˘ch
dvacet kilometrÛ do Prachatic. Vût‰ina
dospûl˘ch nechodila do ‰koly. Neumûli
ãíst a psát. Napfiíklad ze slovensk˘ch
dospûl˘ch osídlencÛ v Mlynáfiovicích
umûl ãíst a psát jen Josef Merãák, kter˘
si své byÈ velmi nedokonalé privilegium
Ïárlivû stfieÏil a mé pokusy zbavit 
dospûlé reemigranty negramotnosti
nevidûl rád. Ale o tom aÏ pozdûji.

Jedin˘ Ïák, kter˘ se nepfiihlásil 
k nûmecké nebo slovenské národnosti,
na mou otázku, zda je âech, odpovûdûl
zápornû a hrdû mi sdûlil: „Já su Mora-
vák!“ Z národnostního sloÏení uÏ 
pfiedem vypl˘valo, Ïe s v˘ukou ãeského
jazyka budou potíÏe, bez ohledu na to,
Ïe ‰kola mûla k dispozici dostatek ães-
k˘ch uãebnic. Sloven‰tina, kterou od
sv˘ch spoluÏákÛ dûti nûmecké národ-
nosti sly‰ely, stejnû jako ãasto velmi
zkomolená ãe‰tina z úst dûtí nûmecké
národnosti odposlechu správné v˘slov-
nosti, správn˘ch tvarÛ a roz‰ifiování
slovní zásoby nijak nepfiispívaly, spí‰e
byly v˘uce na závadu. 

Jak to bylo pro dûti nûmecké národ-
nosti tûÏké, mohl bych demonstrovat na
pfiíkladu jednoho milého a poslu‰ného
Ïáãka tfietího postupného roãníku, jehoÏ
jsem se rozhodl stÛj co stÛj nauãit psaní
vyjmenovan˘ch slov po „b“. Zámûrnû
jsem si vybral slovo „b˘k“, neboÈ jsem
správnû pfiedpokládal, Ïe obsah je malé-
mu Otovi bezpeãnû znám uÏ proto, Ïe ve
vsi obecní b˘k byl a nebylo dítûte, které
by pod tímto slovem nemûlo zcela kon-

krétní pfiedstavu. Na mou otázku zda ví,
co je to b˘k, Otík radostnû pfiisvûdãil 
a pouãil mne, Ïe toto zvífie se momentál-
nû nachází u pana Chromka, coÏ jsem
nevûdûl, ale bylo to moÏné, neboÈ ple-
meník skuteãnû putoval od jednoho 
chovatele skotu ke druhému. „Oto“, fiekl
jsem mu, „ptám se tû proto, abys vûdûl,
Ïe v tomto slovû se pí‰e ‚y‘. Rozumí‰
mi?“ Po chvilce vysvûtlování jsem jej
vyzval, aby vzal kfiídu a ‰el v‰em dûtem
ukázat, jak dával pozor a aby na tabuli
krasopisnû napsal slovo „b˘k“. Otík ‰el
mé pfiání splnit, ale kdyÏ jsem si jeho
v˘tvor pfieãetl, stálo na tabuli (ale kraso-
pisnû) „PEJK“. V tu chvíli jsem litoval,
Ïe nemám vedle sebe Jana Ámose, aby
mi poradil, jak dál. A tak jsem do 
omrzení vysvûtloval, Ïe se nemÛÏe psát
„papiãka“, kdyÏ je to babiãka, Ïe „dûdi“
je nûco jiného neÏ dûti, kaÏdou hodinu,
ve v‰ech pfiedmûtech a v písemn˘ch 
projevech zvlá‰tû. Pfiitom jsem musel
peãlivû opravovat, klasifikovat a nedávat
jenom ‰patné známky, neboÈ mé dûti na
jazykovém handicapu nenesly nejmen‰í
vinu. Právem jsem se obával, Ïe ne
v‰ichni uãitelé a ne ve v‰ech ‰kolách
budou brát stejné ohledy. Kde se to
nedûlo, v˘sledkem byli frustrovaní Ïáci,
jimÏ se mnohdy nedostalo ani úplného
základního vzdûlání jenom proto, Ïe se
narodili do doznívajících pováleãn˘ch
zmatkÛ. Zase se potvrdilo, Ïe vÏdycky
nejvíce trpí ti, ktefií o niãem nerozhodo-
vali a chod vûcí nemohli ovlivnit.

Mûl bych se zmínit i o vlastním jazy-
kovém vybavení. Byl jsem váleãné dítû,
neboÈ kdyÏ vypukla druhá svûtová
válka, zaãal jsem chodit do druhé tfiídy
tehdej‰í obecné ‰koly. V dobû vzniku
Protektorátu âechy a Morava mi je‰tû
nebylo osm let a prodûlal jsem dlouh˘ch
‰est let ponûmãování ‰kolství a vefiejné-
ho Ïivota. Nûmãina byla v‰ude. V‰echna
hlá‰ení rozhlasu byla nejdfiíve v nûmec-
kém jazyce a teprve potom ãesky, kaÏd˘
psan˘ text, kter˘ se na vefiejnosti objevil,
byl buì jenom nûmecky nebo nejv˘‰e
nûmecko-ãesky, vãetnû oznaãení ulic,
obchodÛ, dopravních ukazatelÛ atd. To
se dûlo s maximální dÛsledností. Pfiidá-
me-li k tomu vysokou dotaci hodin

nûmeckého jazyka v ãeské protektorátní
‰kole a podmínky Ïivota v okresním
mûstû s velkou posádkou Wehrmachtu
na samé hranici ¤í‰e, není divu, Ïe 
znalosti nûmãiny u znaãné ãásti ÏákÛ
posledního roãníku tehdej‰í hlavní
(základní) ‰koly byly takové, Ïe by jim
mohla závidût velké vût‰ina dne‰ních
stfiedo‰kolsk˘ch maturantÛ. Ani já jsem
nebyl v˘jimkou, mimo jiné také proto,
Ïe jazyky mi nedûlaly potíÏe, jak jsem
se pozdûji mohl pfiesvûdãit na ru‰tinû 
a angliãtinû. Bez zbyteãného vychloubá-
ní mohu fiíci, Ïe jsem ve sv˘ch ãtrnácti
letech v roce 1945 hovofiil plynnû
nûmecky, bez problémÛ jsem umûl pfie-
kládat, ovládal jsem i ‰vabach.

JenÏe konec války pfiinesl i silnou
protinûmeckou vlnu, vefiejné mínûní,
politika i uãební plány ‰kol zavrhly
v˘uku nûmeckého jazyka a ten ze ‰kol
pfies noc zmizel. Nastoupila ru‰tina 
a angliãtina a to, co jsme se bûhem 
okupace nauãili, jsme zaãali rychle
zapomínat. MÛÏeme dnes fiíkat, Ïe se
stala chyba, ale situace byla taková, jaká
byla. Historie se ov‰em po roce 1989
opakovala a také ru‰tina se z v˘uky
rázem vytratila.

KdyÏ jsem potom pfii‰el do nûmec-
k˘ch rodin v Mlynáfiovicích, museli ze
mne mít nûmeãtí spoluobãané urãitû
legraci. Pletl jsem dohromady nûmecká
a anglická slovíãka, m˘lil jsem se 
v ãlenech, zamûÀoval jsem ãasy a mé
potíÏe znásoboval i volarsk˘ dialekt,
kter˘ se podstatnû li‰il od ‰kolské
„hochdeutsch“.

Sloven‰tina mi problémy nedûlala.
Pfied tím jsem se s ní setkal na letních
ozdravn˘ch táborech, kam pfiijíÏdûly
skupiny slovensk˘ch dûtí. Tûch nûkolik
bûÏnû pouÏívan˘ch v˘razÛ, odli‰ujících
se od ãe‰tiny, se dalo snadno nauãit.
BûÏnû jsem ãetl slovenskou prózu a ãasto
jsem si ani neuvûdomoval, Ïe jde 
o sloven‰tinu.

Nikdy jsem nepozoroval, Ïe by jazy-
ková rozdílnost mezi mlynáfiovick˘mi
dûtmi byla pfiíãinou konfliktÛ. Ostatnû 
i dospûlí, pokud k sobû chovali pfiátelské
city, si vycházeli vstfiíc a byli v tomto
ohledu dostateãnû tolerantní.

Jazykov˘ Babylón
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Svût dûtí mi nebyl cizí a první 
zku‰enosti z práce s nimi jsem nezaãal
získávat aÏ jako uãitel. Od roku 1945
jsem pÛsobil jako vedoucí skautského
oddílu, jezdil jsem s dûtmi na letní 
tábory. Pozdûji byly mé studentské
prázdniny po dobu témûfi cel˘ch dvou
mûsícÛ naplnûny prací s dûtmi na tzv.
rekreaãních táborech, které se v‰ak od
skautsk˘ch náplní práce pfiíli‰ neli‰ily.
Rozdíl byl v tom, Ïe zde bylo tfieba 
zlep‰ovat fyzick˘ stav dûtí, proto o stra-
vování peãovaly profesionální kuchafi-
ky, a kromû toho byly tábory poãetnûj‰í
- o prázdninách v roce 1950 jsem vedl
tábor se 160 dûtmi. Práce ve ‰kole byla
ov‰em kvalitativnû jiná.

O národnostním sloÏení mlynáfiovic-
ké tfiídy jsem jiÏ psal. Byly zde je‰tû jiné
odli‰nosti od souãasné ‰koly, protoÏe
vûkové rozpûtí jednotfiídní ‰koly s pûti
postupn˘mi roãníky bylo od ‰estilet˘ch
prvÀáãkÛ aÏ po ãtrnáctileté témûfi vychá-
zející Ïáky. Nebylo tenkrát v˘jimkou, Ïe
do nejniÏ‰ích tfiíd chodily i tak staré dûti
a nedalo se to udûlat jinak. Pfiistûhovaly
se, aniÏ by byly pfiedtím nav‰tûvovaly
‰kolu a musely tedy nûjak zaãít. KázeÀ-
ské problémy jsem v Mlynáfiovicích
nikdy s dûtmi nemûl, ale rozdíln˘ vûk
ÏákÛ vyÏadoval i rozdílné pfiístupy a to
bylo nûkdy pfii pûti oddûleních obtíÏné,
zvlá‰tû pfii m˘ch mal˘ch zku‰enostech. 

Od doby mého pÛsobení na první
‰kole uplynulo uÏ více neÏ pÛl století,
ale kdybych se opravdu chtûl rozpomí-
nat, snad bych umûl v‰echny své Ïáky
pojmenovat. Jak uÏ to b˘vá, obrazy
nûkter˘ch dûtí se do vzpomínek zapí‰í
tak plasticky, Ïe ani za dlouhá desetiletí
nevyblednou. Mezi v˘razné dûtské „osob-
nosti“ patfiil Franti‰ek Ernst Tischler,
druhák, kter˘ se od sv˘ch spoluÏákÛ
odli‰oval váÏností, ukáznûností a rozu-
mov˘mi schopnostmi v tom nejlep‰ím
smyslu. Mûl to do ‰koly daleko, v Mly-
náfiovicích nebydlel. Jeho otec pracoval
v lese a myslím, Ïe jsem se s ním neset-
kal. Maminka ãas od ãasu do ‰koly
za‰la, jednou dokonce se stíÏností na
malého Franti‰ka. Îádala mne, abych
mu domluvil, aby pfii v˘uce svého mlad-
‰ího bratra Jana nebyl tak hrub˘, Ïe pr˘
mu vulgárnû nadává, kdyÏ pfied‰kolák
Jan neumí ãíst hned celé vûty (!) a poãí-
tat to, co se uãí ve druhé tfiídû.

Ná‰ rozhovor probíhal v duchu pfiá-
telském (vÏdyÈ se jednalo o kolegu 

uãitele), ale dozvûdûl jsem se, Ïe 
malému Honzíkovi uãení nejde, neboÈ
„je blbej“, a kdyÏ jsem zji‰Èoval, co ho
uãí z matematiky, dozvûdûl jsem se, Ïe
tam uÏ je to lep‰í, Ïe pûtimístná ãísla
seãítá písemnû uÏ docela dobfie, ale 
s vût‰ími Ïe je‰tû chybuje. AÈ se na mne
bratfii za toto vyzrazení rodinn˘ch patá-
lií nezlobí, kritika na hlavu mlad‰ího
byla tenkrát mnohem razantnûj‰í a ãasto
jsem si na ni vzpomnûl, kdyÏ jsem
musel fie‰it sourozenecké spory aÈ jiÏ v
rodinû nebo ve tfiídû.

S Franti‰kem jsem se setkal na
·umavû je‰tû jednou. To uÏ jsme se
Ïenou pÛsobili v Nové Peci a bylo to 
v dobû, kdy se na tehdej‰ích osmilet˘ch
stfiedních ‰kolách (nynûj‰ích základ-
ních) konaly na závûr ‰kolní docházky
závûreãní zkou‰ky. Úfiad mne tenkrát
povûfiil ãlenstvím v jedné ze zkou‰ko-
v˘ch komisí na ‰kole ve Volarech, kam
mlynáfiovické dûti obvodem spadaly.
Tfiíd vycházejících ÏákÛ bylo více a stej-
n˘ byl i poãet komisí. Zástupce minis-
terstva ‰kolství v komisi (v pedagogické
vefiejnosti dobfie znám˘ dr O. Poklad-
ník), kde jsem byl i já ãlenem, poÏádal 
o krátké pfieru‰ení zkou‰ek, neboÈ se
chtûl podívat do sousední komise, kde
skládal zkou‰ku z ãeského jazyka údaj-
nû mimofiádnû dobfie pfiipraven˘ Ïák.
V̆ jimeãnost byla v tom, Ïe to mûl do
Volar velice daleko, chodil pû‰ky a v zimû
musel mít pravidelnû absenci. Kromû
toho od rodiãÛ se mu v ãeském jazyce
pomoci dostat nemohlo. ·el jsem se také
podívat, a ejhle, Franti‰ek.

Vzpomínám také na malou Aniãku
Jungwirthovou, rovnûÏ ze vzdálené
samoty, která Ïila jenom v kruhu své
rodiny a ‰kola pro ni byla vlastnû prv-
ním setkáním se svûtem ostatních
dospûl˘ch. ProtoÏe si doma v‰ichni
tykali, vykat snad ani neumûla. Napomí-
nal jsem ji: „Andulko, dávej pozor, dûti
to budou uÏ umût a ty ne“, a ona mi
odpovídala: „VÏdyÈ ty mi to bude‰ fiíkat
je‰tû víckrát!“ a nakonec mûla pravdu,
neboÈ mi nic jiného nezb˘valo.

Zmínil jsem se o tom, Ïe rÛznost
vûku dûtí ãinila v˘uku obtíÏnûj‰í. Na
vztahy v kolektivu tfiídy to ‰patn˘ vliv
nemûlo, spí‰e naopak. To není Ïádn˘
objev, neboÈ tak tomu bylo vût‰inou i na
ostatních vesnick˘ch málotfiídkách. Mnû
pfiítomnost star‰ích dûtí ve tfiídû jednou
moc pomohla. Dostali jsme pozvánku 

z malé pily v Blanickém Ml˘nû, kam
pfiijelo pojízdné kino, abychom se pfii‰li
na promítání podívat. Chtûl jsem to
sv˘m ÏákÛm umoÏnit, neboÈ jakkoliv se
to zdá podivné, nûktefií z nich ve svém
Ïivotû kino je‰tû nevidûli. Ve Volarech
se sice pravidelnû promítalo, ale tak
malé dûti nemohly samy bez rodiãÛ
dalekou cestu tam a zpût absolvovat.

Byl podmraãen˘ den koncem listo-
padu. Do Blanického Ml˘na jsme dora-
zili vãas, aãkoliv to bylo dost daleko.
Film se dûtem líbil, mnû moc ne, proto-
Ïe v Blanici bylo asi málo vody a tak
napûtí elektrického proudu, kter˘ si pila
vyrábûla vlastní malou elektrárniãkou,
stále kolísalo, coÏ se neblaze projevova-
lo na kvalitû zvuku i obraz. Hor‰í v‰ak
bylo, Ïe zatímco jsme koukali na film,
venku se strhla veliká chumelenice 
a v krátké dobû napadlo neuvûfiitelné
mnoÏství snûhu. Navíc se zaãínalo stmí-
vat. Zaãal jsem se opravdu bát, Ïe své
Ïáãky nedovedu vãas a v pofiádku domÛ.
Utvofiil jsem z nich zástup, na konec
jsem postavil dva nejstar‰í chlapce a s je-
jich pomocí jsme nejmen‰í dûti dokonce
pfienesli po úzkém mÛstku, aby nám
nûkdo nezapadl do ãerstvû navát˘ch
závûjí. Dûti byly nepfiíznivému poãasí 
a pû‰í chÛzi zvyklé, vesnice nemûla jiné
spojení, neÏ pû‰ky. Mûl jsem jenom
strach, aby se ve strm˘ch stráním 
nikomu nic nepfiihodilo, protoÏe cesta,
po které jsme ‰li, byla nepouÏívaná 
a pomoci bych se zcela urãitû nedovolal.
Na‰tûstí to potfieba nebylo.

Mlynáfiovické dûti byly opravdu 
otuÏilé, zvyklé práci a nebojácné. Vzpo-
mínám si, jak jsem byl jednou odvolán
na jakési dvout˘denní ‰kolení a stfiídali
mne pedagogové z Volar. KaÏd˘ den
nûkdo jin˘. KdyÏ jsem se vrátil, vypra-
vovaly mi dûti, jak „…jeden den tu uãila
jedna paní uãitelka a najednou se ve
tfiídû objevila my‰. Paní uãitelka se 
hroznû lekla, stoupla si na katedru 
a kfiiãela, aby kdo se bojí, si také stoupl
na lavici…“ Její návrh nikdo nepfiijal. 

Îe nás ãas od ãasu nav‰tívila my‰,
jsem pozdûji poznal podle toho, Ïe
najednou bylo ve tfiídû nezvyklé ticho.
Dûti totiÏ soustfiedûnû pozorovaly
nezvaného náv‰tûvníka a myslím, Ïe ho
vítaly jako zpestfiení hodiny. Ono také
koukat celé dopoledne na jednoho 
ãlovûka den co den…

První Ïáci
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B˘t negramotn˘ mezi vût‰inou
negramotn˘ch se dá asi vydrÏet, ale b˘t
negramotn˘ v âechách v roce 1950 zna-
menalo pro kaÏdého dospûlého zcela
urãitû velk˘ handicap a muselo to vyvo-
lávat pocity ménûcennosti. Jak jsem se
jiÏ zmínil, mlynáfioviãtí dospûlí pfiesíd-
lenci z Rumunska byli s v˘jimkou 
jediného negramotní v‰ichni. Obdobná
situace byla i v Kfii‰Èanovicích, kde
umûli z dospûl˘ch psát maximálnû dva
muÏi. A tak jsem se rozhodl, Ïe do Mly-
náfiovic pfiinesu svûtlo osvûty a dal jsem
se do boje proti negramotnosti. Pfiedsta-
voval jsem si to jednodu‰e (jako ostatnû
i mnoho jin˘ch vûcí): zfiídím veãerní
‰kolu, dospûlí Ïáci mi budou vdûãni,
neboÈ za to nebudou muset nic platit 
a historická kfiivda, které se nich dopus-
tily neblahé pomûry minul˘ch let, bude
v krátké dobû odstranûna. Za své, aby se
nikdo nemohl domnívat, Ïe na tom chci
vydûlávat, jsem zakoupil dal‰í dvû pet-
rolejové lampy, v‰echny potenciální
dospûlé Ïáky jsem fiádnû pozval na veãer
do ‰koly, pfiipravil tuÏky, papíry, slabi-
káfie a potom ãekal. Marnû. Nepfii‰la 
ani noha.

KdyÏ mne pfie‰el vztek a rozmrzení
nad touto nevdûãností, zaãal jsem pfie-
m˘‰let o pfiíãinách, proã se to stalo. Jed-
ním z hlavních dÛvodÛ byl stud a strach,
aby se jim nikdo nesmál, pfiedev‰ím
jejich dûti. Nechtûli si prostû sednout na
ta místa, kde je‰tû pfied nûkolika hodina-
mi sedûly jejich malé ratolesti. V druhé
fiadû pÛsobila i „kontrapropaganda“
jediného gramotného, kter˘ se obával
ztráty v˘sadního postavení. Neumûl
toho mnoho, ale zatím byl v situaci, Ïe
kdyÏ nûkdo nûco potfieboval pfieãíst,
musel za ním. Byl navíc jedním z nej-
star‰ích slovensk˘ch osídlencÛ a tak
v˘luãnost jeho gramotnosti mu v posta-
vení „hlavy rodiny“ jenom pomáhala.
Dozvûdûl jsem se, Ïe právû on byl 
horliv˘m roz‰ifiovatelem pofiekadla 
o starém koni, kterého jiÏ nelze nauãit

tahat.
Udûlal jsem tedy dal‰í pokus. Uãení

veãer ve ‰kole jsem vzdal a pozval jsem
je k sobû domÛ, do svého mládeneckého
pokoje v domû ã. 10. Sehnal jsem si
dal‰í stÛl, zakoupené lampy jsem roz-
místil tak, aby bylo jakÏ takÏ vidût. 
Pfii‰li, jakoby na besedu, ale uãit jsme se
zaãali. Ledy byly prolomeny. Zpoãátku
to ‰lo ztuha. Chvilku jsme se uãili,
chvilku se koufiilo, povídalo se - musel
jsem zkrátka ze sv˘ch naivních pfiedstav
hodnû slevit. Pfii‰li s obavou, Ïe se
nenauãí a s nedÛvûrou. Vzpomínám na
tenkrát je‰tû mladého ãlovûka, otce ãtyfi
dûtí, Pavla Stojku, kter˘ mi nabízel
láhev rumu jako sázku o to, Ïe pofieka-
dlo o starém koni platí. Neplatilo, aspoÀ
ne v jeho pfiípadû. Tento nadprÛmûrnû
inteligentní (ale negramotn˘) ãlovûk se
za pût (!) veãerÛ nauãil ãíst. A to, jak
fiíkal „… poznal som iba o, bo to je malé
koleãko…“ Kdybych to sám nezaÏil,
nevûfiil bych, Ïe to nûkdo za tak krátkou
dobu svede.

Byl bych nerad, aby si nûkdo pfiesta-
voval na‰e uãení jako idylku. Nûktefií se
nauãili ãíst i psát, nûktefií jenom ãíst 
a nûktefií odpadli. Moje postel fungo-
vala veãer ãasto jako odkládací stÛl 
v porodnici, protoÏe mladí manÏelé mûli
obvykle jiÏ dost dûtí a nezb˘valo nic
jiného, neÏ aby nejmlad‰í vzali s sebou.
OdloÏili je vedle sebe v povijanech na
postel, psali kostrbatá písmena, potili se,
koufi se dal u mne krájet. Pokud se nûko-
mu zdá divn˘ problém s mal˘mi dûtmi,
musím pfiipomenout, Ïe slovenské rodi-
ny byly velmi poãetné. Tak napfiíklad
blízko domu ã. 10 bydlela rodina 
MondekÛ, kde mûli patnáct dûtí. Otec
Mondek byl podle vzhledu jiÏ vetch˘
stafiík, ale pofiád se culil a fiíkal: „Je‰tû
jedno budû.“ A bolo. Zaruãenû jeho, 
protoÏe dûti si byly podobné jako ruské
rozkládací matrjo‰ky. Nebyla to v˘sada
Mlynáfiovic. Moje nastávající Ïena,
která uãila v Kfii‰Èanovickích, mûla v té

dobû z devíti rodin ve své jednotfiídce 
27 dûtí.

Nemohu fiíci, Ïe jsem své pfiedstavy
o odstranûní negramotnosti beze zbytku
naplnil. Pfiesto mne potû‰il dopis jednoho
z absolventÛ na‰eho veãerního sezení,
kter˘ mi jako voják základní sluÏby 
a souãasnû otec tfií dûtí napsal: „… nikdy
jsem si o sobû nemyslel, Ïe jsem nej-
chytfiej‰í, ale tady na vojnû vidím, Ïe
jsem poslední mezi posledními a to 
jste mne nauãil ãíst a psát…“ Byl jed-
ním z tûch, ktefií z moci úfiední dostali
tak dlouho odmítané ãeskoslovenské
státní obãanství, aby mohli b˘t povolá-
váni do vojenské základní sluÏby. Stude-
ná válka v padesát˘ch létech minulého
století ovlivÀovala Ïivot i v na‰ich
mal˘ch Mlynáfiovicích.

Za krátkou dobu jsem si odstraÀová-
ní negramotnosti u dospûl˘ch mohl
zopakovat jako voják u útvaru v âeském
Krumlovû, kde mi dali na starost skupi-
nu romsk˘ch vojákÛ prvního roãníku,
ktefií rovnûÏ nikdy nechodili do ‰koly a
byli negramotní. Pfiiznám se, Ïe mi to
zdaleka neãinilo takové potû‰ení, jako 
v Mlynáfiovicích a myslím, Ïe ani
v˘sledky nebyly srovnatelné s tím, ãeho
jsem dosáhl ve svûtle petrolejov˘ch
lamp v Bohem zapomenuté vísce upro-
stfied ‰umavsk˘ch kopcÛ a lesÛ.

Mezi m˘mi slovensk˘mi sousedy
jsem se pfii dlouh˘ch debatách snaÏil 
i o to, abych je pfiesvûdãil o neexistenci
duchÛ, babiãek, které po smrti pfiicháze-
ly do svûtnic uklízet za nepofiádné mladé
hospodynû, o tom, Ïe mûsíc není líva-
nec, n˘brÏ koule a je‰tû o mnohém.
Upfiímnû se pfiiznávám, Ïe jsem mnoho
úspûchÛ nemûl. Nepodezfiívali mne ze
lÏi, ale nemûl jsem na podobná tvrzení
vûk. A to jsem si, prosím, nechal narÛst
knír, abych vypadal star‰í, ale stejnû to
nepomohlo!

Pokraãování v pfií‰tím ãísle VZ

Jak jsem se stal svûtlono‰em

Z volarsk˘ch statistik
K 31. 12. 2008 bylo pfiihlá‰eno k trvalému pobytu ve Volarech 3 914 obãanÛ. 

V roce 2008 se narodilo 47 obãanÛ a zemfielo 35 obãanÛ.
Odstûhovalo se 79 obãanÛ a pfiistûhovalo se 67 obãanÛ.
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bfiezen 2009
7. 3. 2009  

KARNEVAL NA SNùHU
v sobotu od 13.00 do 16.00 hodin
ve spolupráci DDM Volary a SKI

KLUB ·UMAVA Volary. 
*

11. 3. 2009 
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO Z· 

od 10.00 do 12.00 hodin v DDM
*

18. 3. 2009 
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO M· 

od 09.00 do 12.00 hodin v DDM

20.- 21. 3. 2009  
JARNÍ âTENÍ V KNIHOVNù 
A NOCOVÁNÍ V DOMEâKU

Pfiihlá‰ky do 16. 3. 2009, cena: 70,- Kã
26. 3. 2009   

JARNÍ TVO¤IVÁ DÍLNA
"Velikonoce svátky jara a sluníãka"

Ve ãtvrtek od 16.00 hodin

Cena: 15,- Kã za kaÏdého úãastníka
S sebou: bfiezové proutky, vyfouklá
vajíãka, stuhy a ma‰le, jarní zdobení 

(kytiãky, beru‰ky, kufiátka...)

Srdeãnû v‰echny zveme
Lída a Vlaìka

Zpráviãky z Volarského domeãku

Nebojte se vysvûdãení...

Nabídka letních táborÛ DDM Volary

Název tábora: MÒJ PRVNÍ TÁBOR /leto‰ní novinka/

Místo, ubytování: âeské Îleby - ‰kolící zafiízení VO· a S·P âáslav
Termín: 30. 6. - 3. 7. 2009
Cena: 1.080,-Kã
Hlavní vedoucí: Ludmila Haklová

Zamûfiení: Pro dûti, které jedou poprvé na tábor (mimo domov).
Rekreaãní ãinnosti v pfiírodû - vycházky do pfiírody, kolektivní sportovní a spoleãenské hry na
louce, táborák, tvofiivé ãinnosti v pfiírodû i v klubovnû, krmení zvífiat (divoãáci v ohradû, ovce, 
koza, psi,...), jízda na kolobûÏkách, stolní tenis, veãerní hra se svût˘lky

Pozn.: tábor mÛÏe mít návaznost na dal‰í celot˘denní tábor - dûti odjedou v pátek domÛ a hned v nedûli mohou nastoupit 
na celot˘denní tábor rovnûÏ v âesk˘ch Îlebech - dûti si mohou nechat své vûci pfies víkend v ubytovacím zafiízení.

v roce 2009

Akce "NEBOJTE SE VYSVùDâENÍ,
MÁME PRO VÁS P¤EKVAPENÍ" pro-
bûhla letos jiÏ podruhé.

Dûti bûhem páteãního prázdninové-
ho dopoledne 30. ledna hledaly cestu 
z bludi‰tû, malovaly obrázky, fie‰ily test
o Karlu Jaromíru Erbenovi a ve spolu-
práci s mûstskou knihovnou v dûtském
oddûlení hledaly jednotlivé kapitoly 

z knih tohoto spisovatele. Knihovnice
Ladislava ·krnová dohlíÏela na správn˘
v˘bûr díla a rozdávala zajímavé ceny. 
U babiãky Jaroslavy Novákové kaÏd˘
hledal jiÏ zmínûnou cestu z bludi‰tû a ve
v˘tvarné klubovnû dûti malovaly obrá-
zek na téma Karneval. KaÏd˘ si svÛj
úkol splnil velmi dobfie. SnaÏení dûtí
jsme zakonãili malou diskotékou. 

V‰echny dûti pfiinesly s sebou svá
leto‰ní pololetní vysvûdãení. S touto
akcí jsme zaãali v loÀském roce. Cílem
je ukázat dûtem, Ïe vysvûdãení se bát
nemusí, naopak, v˘sledky jejich práce
ve ‰kole jsou dÛleÏité a vÏdy je za co
dûti pochválit.

Vlaìka Laschová,
PVâ- DDM Prachatice, prac. Volary
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Název tábora: MÒJ POSLEDNÍ TÁBOR / leto‰ní novinka /

Místo, ubytování: âeské Îleby - ‰kolící zafiízení VO· a S·P âáslav
Termín: 30. 6. - 3. 7. 2009
Cena: 1.080,-Kã
Hlavní vedoucí: Vladimíra Laschová
Zamûfiení: Pro mládeÏ ve vûku 15 - 18 let.

Komunikativní, dÛvûfiivé a sociální hry, sportovní ãinnosti , fotografování v pfiírodû i ãinností 
bûhem tábora, tvofiivé ãinnosti (v˘roba ‰perkÛ, encaustika, filcování, batikování a jiné techniky)

Pozn.: tábor mÛÏe mít návaznost na dal‰í celot˘denní tábor - dûti odjedou v pátek domÛ a hned v nedûli mohou nastoupit
na celot˘denní tábor rovnûÏ v âesk˘ch Îlebech - dûti si mohou nechat své vûci pfies víkend v ubytovacím zafiízení.

Název tábora: ÎLEBÁK 
Místo, ubytování: âeské Îleby - ‰kolící zafiízení VO· a S·P âáslav
Termín: 5. - 12. 7. 2009
Cena: 2.500,- Kã
Hlavní vedoucí: Ludmila Haklová
Zamûfiení: Pro dûti a mládeÏ ve vûku od 7 do 18 let 

- pû‰í a cykloturistika (Mechov˘ potok, Nové Údolí, StoÏec, StoÏecká kaple, Lenora, 
Dobrá,...) - dítû s sebou mÛÏe mít vlastní kolo v bezvadném technickém stavu (kolo ale není
podmínkou - dobrovolné rozhodnutí dítûte)
- lidové tradice - peãení chleba v peci v Lenofie
- moÏnost kontaktu se zvífiaty a krmení zvífiat (divoãáci v ohradû, ovce, koza, psi, …)

Celotáborová hra "Îlebák":
- kolektivní sportovní a spoleãenské hry na louce, na hfii‰ti, v klubovnách
- táborák, noãní hra, hledání pokladu, táborová olympiáda, karneval
- tvofiivé  ãinnosti v pfiírodû i v klubovnû (filcování, encaustika, ….)
- ukázky ‰ermu, práce PâR a SDH Volary

Pozn.: Tábor mÛÏe mít návaznost na pfiedchozí dvû krátké pobytové akce a to: MÛj první a MÛj poslední tábor 
(30. 6. - 3. 7. 2009). KaÏdá akce je zvlá‰È financovatelná a to z ekonomick˘ch dÛvodÛ, aby mohly jet na tábor i dûti, jejichÏ
rodiãe si nemohou dovolit zaplatit del‰í pobyt.
Dal‰ím dÛvodem moÏnosti prodlouÏení respektive návaznosti dal‰ího tábora byla i poptávka ze strany dûtí i rodiãÛ 
o del‰í pobyt.

Název tábora: BOUBÍN
Místo, ubytování: ZátoÀ, chatov˘ tábor 
Termín: 16. 8. - 26. 8. 2009
Cena: 2 990,- Kã
Hlavní vedoucí: Vladimíra Laschová
Zamûfiení: Pro dûti od 6 let "ZATOâÍME S NUDOU"

- v˘tvarná ãinnost /zamûfiená na maximální vyuÏití pfiírodních materiálÛ - tkaní v pfiírodû, 
v˘robky z keramické hmoty, malování kamenÛ, atd./
- táborové hry: Utkání národÛ,

Veãerní hra Hledání chrámÛ,
Cel˘ rok za jeden den, atd.

- pû‰í v˘lety /k Vltavû - hry u vody, Boubín, ZátoÀ, …/
- ukázky práce PâR a HS

V areálu chatového tábora Boubín je bazén, hfii‰tû na odbíjenou a kopanou, prolézaãky, pfiírodní ohni‰tû s moÏností
posezení a opékání vufitÛ atd. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí je v centrální budovû k dispozici - klubovna, s moÏností  pro-
mítání natoãen˘ch záznamÛ a prezentaci digitálních fotografií pofiízen˘ch bûhem pobytu. 
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Stehen King: SVùDECTVÍ 
Syrov˘ postapokalyptick˘ román Svû-
dectví Stephena Kinga je fiazen˘ k auto-
rov˘m nejlep‰ím dílÛm. Rozehrává 
v nûm jiÏ mnohokrát zpracované téma
boje s katastrofální epidemií nevyléãi-
telné nakaÏlivé choroby, která má zde
podobu "superchfiipky," vyvinuté ve
vojensk˘ch laboratofiích. Experiment se
v‰ak vymkne kontrole a nákaza vyhubí
takfika celé lidstvo. Hrstka tûch, kdo pfie-
Ïili, se dûlí na dvû skupiny, jedni se
uchylují k laskavé matce Abigail, která
je oslovila ve snech, druzí smûfiují do
náruãí Temného muÏe. KingÛv román
vrcholí jako klasick˘ souboj mezi Dob-
rem a Zlem, v nûmÏ lidem zÛstává role
figurek na ‰achovnici hry o svût. King si

v knize pohrává se sv˘m oblíben˘m
tématem pfiedurãenosti, kterému se
vûnoval i v dal‰ích románech jako
Mrtvá zóna, To nebo Temná vûÏ

Iva Pekárková: KULAT¯ SVùT
Román inspirovan˘ autorãin˘m poby-
tem v uprchlickém tábofie.

Alexandr Jakovlev: 
RUSKO PLNÉ K¤ÍÎÒ 

Autor, kter˘ pÛsobil jako GorbaãovÛv
poradce a je oznaãován za "otce ruské
perestrojky", sepsal knihu o hrÛzách bol-
‰evického teroru v Rusku na základû
mnohaletého studia pfiíslu‰n˘ch doku-
mentÛ. Publikace pfiiná‰í o tomto období
fiadu ‰okujících informací. 

Christopher Paolini: BRISINGR
Dlouho oãekávan˘ 3. díl fantasy série. 

Pfiísahy, zkou‰ky oddanosti, mocné
síly se stfietnou... Bitvou na Hofiících
pláních boj s Královstvím zdaleka
neskonãil a zdá se, Ïe v nadcházejícím
stfietu bude GalbatorixÛv Jezdec moc-
n˘m protivníkem. Eragona se Safirou
proto ãekají dal‰í zkou‰ky v boji, ale 
v pfiíbûhu uÏ nejde jenom o nû… Stejnû
jako Eragon a Eldest, i Brisingr je pln˘
napûtí, neãekan˘ch odhalení a zvratÛ, ve
kterém nechybí ani Safifiin nûÏn˘ humor.

Pro dívky je pfiipraven nov˘ dívãí román
Lenky Lanczové POTÍÎISTKA. 

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu

Novinky v knihovnû • Novinky v knihovnû

V prostorách Mûstské knihovny Volary probûhne od 9. 3. do 20. 3. 2009 v˘stava 

POEZIE V KRAJCE - KRAJKA V POEZII
Unikátní putovní v˘stava, jejíÏ expozice obsahuje vítûzná díla stejnojmenné celostátní soutûÏe krajek, 

kterou v roce 2006 vyhlásila Mûstská knihovna Sedlãany, SdruÏení Krajka, SKIP (Svaz knihovníkÛ a informaãních 
pracovníkÛ) a nakladatelství Paseka. 

V̆ stavu tvofií krajky, realizované kteroukoli z následujících technik: paliãkovaná, ‰itá, jiné textilní techniky, papír. 
Tematicky díla ãerpají z textÛ poezie. 

Putovní v˘stava vystfiídá od záfií 2007 do záfií 2009 na tfiicet knihoven po celé âeské republice.
V̆ stava je pfiístupná v provozní dobû knihovny.

Mûstské lesy 
Volary s.r.o.

nabízí k prodeji

PPAALLIIVVOOVVÉÉ
DD¤¤EEVVOO..

Zájemci se mohou
hlásit na telefonu

724 633 170.
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7. 3. v 17.00 a 20.00 hod.            sobota
MADAGASKAR 2

Animovaná komedie USA pro celou
rodinu (dabing)
Vstupné 40,- Kã, 85 min.     
Pokraãování Ïivotních osudÛ hrdinÛ 
z "1" tentokrát v divoké Africe.

14. 3. ve 20.00 hod.                    sobota
SNùÎENKY A MACH¤I 
PO 25 LETECH 

Nostalgická komedie.                             
Vstupné 60,- Kã, 104 min.   
Co udûláte, aby se va‰e platonická láska
stala skuteãnou.   

21. 3. ve 20.00 hod.                    sobota
HELLBOY: ZLATÁ ARMÁDA

Akãní film USA (titulky)
Vstupné 60,- Kã, 120 min.
Od 12 let!   
Zachránit svût je hrozná dfiina.     

28. 3. ve 20.00 hod.                    sobota
âESKÁ RAP-UBLIKA

Hudební film âR.
Vstupné 50,- Kã, 87 min,
Od 15 let!
První celoveãerní film o ãeském rapu. 

Zmûna programu vyhrazena!

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary

Bfiezen 2009

Pfiipravujeme
V pondûlí 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

*
NEZAPOME≈TE !!!! 

Dne 7. 3. 2009 ve 20.00 hodin jdeme
na PLES DÁRCÒ KRVE, 

do spoleãenského sálu mûsta. Hudba
Rock band Netolice, dárci krve vstup
zdarma, tombola za babku, dobré pivo,
nûco na zub. Na pfiivítání mal˘ hudeb-
ní dárek pro nároãné. 

Tû‰íme se 
ManÏelé Neumanovi

*
V úter˘ 24. bfiezna 2009 

od 18.00 hodin Vás Mûsto Volary 
zve do spoleãenského sálu radnice 

na klubov˘ pofiad 
TOULKY STAROU ·UMAVOU.

Vstup voln˘

*
Taneãní ‰kola

DANA A ALFRED  BOLKOVI 
Vás zvou k 1. taneãnímu kurzu
"DISCOFOXU" ve Volarech. Tento
tanec je jiÏ dlouhou fiádku let populární
v mnoha zemích svûta. Svou dynamiã-
ností a bohatou figurací je oblíben
nejen u mlad˘ch, ale vûkem i "pokro-
ãilej‰ích" taneãníkÛ a taneãnic. Vûková
hranice nehraje skuteãnû vÛbec Ïádnou
roli, neboÈ radost z tanãení je u kaÏdé-
ho z nás pfiece stejná!
Nabízí Vám 5 veãerÛ ve spoleãenském
sále Mûsta Volary, od 6. do 10. 4. 2009,
první veãer na "zkou‰ku" zdarma!!!

Pfiipravujeme

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

Tyd˘t

Krátce
Na pfielomu ledna a února byla novû
otevfiena maloobchodní prodejna masa 
a uzenin z produkce firmy Zefa Volary 
s. r. o. Prodejna je pfiímo v areálu jatek
na Brixov˘ch Dvorech.

Zniãené desky u menhirÛ. Stalo se o Vánocích. 
(Desku zaplatily a pofiídily Mûstské lesy Volary) Foto Roman Kozák
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Volarsk˘ dorost byl úspû‰n˘ na 
turnaji v Oseku. V krásné moderní hale
na umûlé trávû sehráli kluci velmi solid-
ní zápasy. Zejména utkání se strakonic-
k˘m "áãkem" byl vynikající. Kluci
odvedli v˘bornou práci a zahájení zimní
pfiípravy se jim povedlo. Hrálo se sice
jiÏ mezi vánoãními svátky, ale i tak je
tfieba klukÛm podûkovat za vynikající
druhé místo v tûÏké konkurenci. 

Turnaje se zúãastnili t˘my: Doubra-
vice, Strakonice I, Strakonice II, Osek,
Sousedovice, ·tûkeÀ a Volary. Hrálo se
systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. Hrací doba 
1 x 15 min. T˘m dorostu Tatranu Volary
obsadil v koneãném pofiadí 2. místo jen
o skóre za t˘mem ·tûknû.

Sestava Tatranu Volary: Filipãík Pavel -
brankáfi, Richter Hynek, Richter Tomá‰,
Tasáry Karel, Lacina Lubo‰, ·varc
Michal, Muzika Martin, Dyba David,
TÛma Vlastislav.

Jednotlivé v˘sledky: 

Tatran Volary - Strakonice II 0 : 0
- ·tûkeÀ 1 : 0 

(gól  Lacina Lubo‰)
- Strakonice I 0 : 1
- Sousedovice 3 : 0

(góly Tasáry Karel 2x, Dyba David)
- Doubravice 1 : 0 

(gól Richter Hynek)
- Osek 3 : 0 

(góly Tasáry Karel 3x)

Tabulka:
1. ·tûkeÀ 13 bodÛ 16 : 5
2. Volary 13 bodÛ 8 : 1
3. Strakonice I 10 bodÛ 7 : 8
4. Strakonice II 7 bodÛ 8 : 6
5. Sousedovice 6 bodÛ 9 : 15
6. Doubravice 5 bodÛ 9 : 13
7. Osek 4 body 5 : 14

Nejlep‰í brankáfi Filipãík Pavel Tat-
ran Volary (1 gól).

V únoru jiÏ fotbalov˘ dorost Tatranu
Volary zahájil program pfiípravn˘ch
zápasÛ, a to 21. 2. s oddílem Nebahovy,
dal‰í zápasy se konají 8. 3. s Volyní (na
umûlé trávû Z· Národní v Prachaticích),
14. 3. ve âtyfiech Dvorech a 22. 3. s Loko
âB (opût na umûlé trávû Z· Národní).

Ladislav Beran a Hynek Richter ml.

Úspû‰n˘ fotbalov˘ dorost

Pozvánka na pfiátelské zápasy v Prachaticích

Stolní tenisté bojují

Tatran Volary sehraje v bfieznu pfied
zahájením jarní ãásti soutûÏe pfiátelské
zápasy v Prachaticích na umûlé trávû 

Z· Národní. V nedûli 15. 3. budou sou-
pefiem Tatranu Lhenice a 22. 3. Horní
Planá. Oba zápasy se hrají od 14.00

hodin. PÛjde o poslední test pfied zahá-
jením jarních záchrann˘ch bojÛ.

Ladislav Beran

Zatímco fotbalisté mají stále pfiestáv-
ku, ostatní sportovci nezahálí. Jedním 
z oddílÛ Tatranu Volary jsou stolní
tenisté. Pfii psaní tûchto fiádek mûli pfied
ukonãením základní ãásti a chystali se
na vyfiazovací boje. Oddíl stolních tenis-
tÛ patfií stále mezi jedny z nejlep‰ích na
okrese. Borci s mechovou pálkou a celu-
loidov˘m míãkem mají letos perfektní
sezónu a pohybují se na ‰pici soutûÏe. 

V̆ sledky jednotliv˘ch utkání Tatranu
Volary s:

- Most. Jefiáby Prachatice   11:7 a   9:9 
- Slávia Prachatice             15:3 a 15:3
- Vimperk B                      15:3 a 15:3 
- Ederstav Prachatice         11:7 
- Zálezly                           15:3 a 13:5
- Netolice A 9:9 a 13:5 
- Vimperk A 11:7 
- Lhenice                          15:3

Volar‰tí stolní tenisté hrají v tûloc-
viãnû II. stupnû a jejich utkání stojí 
za to zhlédnout. Pfijìte proto hráãe Tat-
ranu Volary povzbudit. 

Tatran Volary stolní tenis reprezentu-
jí: Jan Havel, Karel Hrdonka, Jaroslav
Steinbach, Pavel Vostfiez, Karel Vese-
lovsk˘, Josef BrezÀan a Jan ·ebest.

Ladislav Beran

Dne 12. 3. 2009 
zaãíná na plaveckém bazénu 

"Kurz pro dospûlé neplavce" 
V‰echny, ktefií se chtûjí nauãit plavat 

a tím pfiekonat strach z vody, rádi pfiivítáme 
kaÏd˘ ãtvrtek v 19.00 hodin. 

Kurz obsahuje 10 lekcí a stojí 400,- Kã.

Informace na tel. 739 781 090 - p. Doãekalová

Souhrn poãasí za mûsíc leden 2009:

Minimální teplota: -19,3°C dne 9. 1. v 8:10 hodin
Maximální teplota: +6,3°C dne 18. 1. v 14:10 hodin
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -5,0°C
Úhrn sráÏek: 11,6 mm
Maximální náraz vûtru: 14,8 m/s dne 24. 1. v 0:10 hodin 

(tj. 53,3 km/hod.)
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 31

Maximální v˘‰ka snûhu: 7 cm 


