
Volarské muzeum bude slavnostnû otevfieno

Pozvánka na kvûtnové oslavy

Nejlep‰í sportovec okresu

1. kvûtna v 10.00 hodin - slavnostní zahájení nové muzejní sezóny
Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna do 30. záfií kaÏd˘ den mimo
pondûlí od 10.00 do 17.00 hodin.

V úter˘ 5. kvûtna poloÏení vûnce pfied pamûtní deskou na 
Mûstském úfiadû, jako vyjádfiení podûkování za osvobození mûsta
Volary Americkou armádou za 2. svûtové války.

V pátek 8. kvûtna uctí vedení mûsta Volary spoleãnû s obãany
památku zesnul˘ch bûhem 2. svûtové války poloÏením vûncÛ ve
14.00 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army
Charlese Havlata a v 15.00 hodin na místním hfibitovû u památníku
obûtí pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je ve 13.45
hodin od Mûstského úfiadu.

Volarské muzeum bude slavnostnû
otevfieno v pátek 1. kvûtna 2009 v 10.00
hodin starostkou mûsta Martinou Pospí‰i-
lovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok
2009. V leto‰ním roce jsou pfiipraveny
kromû stávajících expozic (Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii a Zlatá stezka)
i ãtyfii nové v˘stavy.

První v˘stavní expozicí jsou ilustraãní
tvorby malífie a grafika Jana Chaloupka,

kter˘ získal v roce 2008 v soutûÏi minis-
terstva kultury a Památníku národního 
písemnictví cenu za ilustraci knihy âínské
pohádky autorky Lucie Olivové.

Druhá v˘stava paní Vendulky Crhové
pod názvem Barevné snûní jsou vitráÏe 
tiffaniho technikou, doplnûné obrazy sleãny
Lenky Crhové.

Tfietí v˘stava, nesoucí název Roman-
tické zastavení – poklady ze staré truhly, se

skládá z obleãení a doplÀkÛ vãetnû ruãních
prací z období secese aÏ po rok 1980.
Expozici zapÛjãil Klub panenek.

âtvrtou v˘stavní expozicí je prodejní
v˘stava s názvem Promûny dfieva, kterou
ze své tvorby zapÛjãil ‰umavsk˘ umûleck˘
fiezbáfi Karel Tittl.

Do Volarského muzea jste v‰ichni 
srdeãnû zváni.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ nejlep‰ího spor-
tovce okresu Prachatice za rok 2008 mûlo
ne zcela pfiesn˘ název. Slavnostní veãer 
v Národním domû v Prachaticích, kter˘ se
konal 27. bfiezna leto‰ního roku, mohl totiÏ
nést zcela pfiíhodnûj‰í a pfiesnûj‰í oznaãení
a to „nejlep‰í sportovkynû okresu“. Ano,
vÏdyÈ první, druhé i tfietí a rovnûÏ ãtvrté
místo v pofiadí jednotlivcÛ obsadily sleãny
a dámy.

MÛÏe nás tû‰it, Ïe polovinu z nich pak
tvofiily reprezentantky z Volar! Na v˘bor-

nou ãtvrtou pfiíãku vystoupala Dagmar
BlaÏková, úspû‰ná stolní tenistka. Na tfietím
místû stanula Barbora Míková, mistrynû
svûta v rybolovné technice. 

Zatímco za nepfiítomnou Dá‰u pfiebíra-
la ocenûní její maminka, bronzová Barbora
zaujala i sv˘m projevem na pódiu. Nadhle-
dem a pohotov˘mi odpovûìmi nemûla
mezi sportovci sobû rovného a svou suve-
renitou i upfiímností si vydobyla obdiv i u
dvojice profesionálních televizních mode-
rátorÛ.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ se neslo ve stylu
známém z obdobn˘ch televizních gala-
veãerÛ a provázela ho i fiada taneãních,
sportovních a pûveck˘ch vystoupení;
kupodivu v sestupném gardu ãili to nejlep-
‰í na úvod.

Volarsk˘m sportovkyním k obdivu-
hodn˘m v˘sledkÛm blahopfiejeme a za
skvûlou reprezentaci na‰eho mûsta jim
dûkujeme!

Roman Kozák

MUZEJNÍ SEZÓNA 2009 ZAâÍNÁ
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dne 25. 3. 2009
Rada mûsta souhlasí:
* s pfiedloÏen˘m vyhodnocením provo-

zování vodovodu a kanalizace mûsta 
pro rok 2008 a odvodem zisku do 
rozpoãtu mûsta v souladu s uzavfienou 
smlouvou

Rada mûsta rozhodla:
* poskytnout sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

Volary dotaci za II. pololetí 2008 ve
v˘‰i 17 500,00 v souladu s uzavfienou 
smlouvou

Rada mûsta bere na vûdomí:
* pfiehled podnikatelÛ, ktefií mají uzav-

fienou smlouvu o likvidaci odpadu 
s mûstem Volary

* návrh na vyhlá‰ení v˘zvy k podání
nabídky na vypracování studie revita-
lizace Sídli‰tû Míru ve Volarech

* pfiedloÏenou zprávu komise o posou-
zení a hodnocení nabídek vefiejné
zakázky malého rozsahu „Oprava hasiã-
ské su‰ící vûÏe ve Volarech“.
Souãasnû ukládá oslovit s nabídkou
dal‰í vhodné projektanty formou
vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky 
ve znûní pÛvodního návrhu

dne 8. 4. 2009
Rada mûsta povoluje:
* v˘jimku podle § 23 odst. 3 ‰kolského

zákona v poãtu dûtí ve dvou III. tfiídách
Matefiské ‰koly Volary o 4 dûti z poãtu 
stanoveného v uvedeném paragrafu,
tzn. na poãet dûtí ve tfiídû z 24 na 28
dûtí ve ‰kolním roce 2009/2010

Rada mûsta schvaluje:
* ve znûní pfiedloÏen˘ch návrhÛ dodatek

ã. 8 k nájemní smlouvû uzavfiené mezi 
mûstem Volary a Sesazovnou d˘h s.r.o.
a mezi mûstem Volary a Energetick˘mi
sluÏbami mûsta Volary

* úhradu ceny ve v˘‰i 1,50 Kã/1 kg
papíru pro podnikatele, souãasnû roz-
hodla hradit provozovateli sbûrného
dvora zv˘‰ené náklady ve v˘‰i 1,50
Kã/1 kg za likvidaci papíru od obãanÛ
mûsta Volary a ukládá na základû 
poÏadavku provozovatele sbûrného
dvora zabezpeãit pfiedání N-odpadu 
k likvidaci oprávnûné osobû

* pro bytové domy V Kasárnách ãp. 351
a 352 kalkulaci tepla za rok 2008 ve
v˘‰i 668,34 Kã/GJ a plánovanou 
kalkulaci ceny tepla pro rok 2009 ve
v˘‰i 702,97 Kã/GJ

* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
dodavatele stavebních prací na akci 
„Revitalizace prostranství pfied ZU·“

Rada mûsta rozhodla:
* v souladu s podmínkami v˘bûrového

fiízení na vypracování projektu svislého
a vodorovného dopravního znaãení ve
Volarech pfiidûlit tuto zakázku firmû
SOMARO Praha 9, stfi. â. Budûjovice

* v souladu s podmínkami v˘bûrového
fiízení na dodavatele akce „Pfiístfie‰ek 
ve dvofie mûstského muzea“ pfiidûlit
tuto zakázku p. Janu Sidorovi, StoÏec

* na základû Ïádosti p. Dagmar Bûlové
ukonãit dohodou nájem nebytov˘ch
prostor ã. 1 v domû v ulici Kolárova 427
ve Volarech a souãasnû ukládá odboru
ISM vyhlásit zámûr na prodej nebyto-
v˘ch prostor v souladu se zásadami
prodeje bytového a nebytového fondu

* podat Ïádost o poskytnutí finanãní
dotace Jihoãeského kraje na podporu 
JSDH ve v˘‰i 150.500,- Kã pfii spolu-
úãasti mûsta ve v˘‰i 30%

* pronajmout na dobu neurãitou firmû 
GE Money Bank, Praha nebytové pro-
story ã. 5 (bankomat) v pfiízemí domu
Námûstí 27 ve Volarech o celkové 
v˘mûfie 10 m2

Z jednání rady mûsta

Ze zasedání zastupitelstva mûsta dne 6. 4. 2009

Zastupitelé berou na vûdomí:
* pfiedloÏen˘ zápis z jednání finanãního

v˘boru
* transformaci Dobrovolného svazku

obcí Mikroregionu Horní Vltava-
-Boubínsko na sdruÏení právnick˘ch
osob „Mikroregion Horní Vltava-
-Boubínsko“

* zápis z jednání kontrolního v˘boru
Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã.3/2009
* závûreãn˘ úãet hospodafiení mûsta

za rok 2008 s pfiíjmy v celkové v˘‰i 
83 384 794,26 Kã, v˘daji ve v˘‰i 
61 455 711,07 Kã, splátkami úvûrÛ
ve v˘‰i 5 934 419,69 Kã a pfiebytkem
hospodafiení 15 994 663,50 Kã 

Zastupitelé souãasnû berou na vûdomí
* plán financování a realizace obnovy

vodovodu a kanalizace na období
2009-2018 mûsta Volary s podmín-
kou, Ïe aktuální v˘‰e finanãních

prostfiedkÛ do obnovy bude kaÏdo-
roãnû urãena rozpoãtem mûsta

Zastupitelé rozhodli:
* na základû Ïádosti prominout 50% 

z celkové ãástky dluÏn˘ch poplatkÛ
z prodlení za pozdní úhrady závazkÛ
spojen˘ch s uÏíváním nájemního 
bytu mûsta s podmínkou, Ïe nepro-
minutou ãást poplatkÛ z prodlení ve
v˘‰i 50% uhradí dluÏník pravideln˘mi
mûsíãními splátkami 

* uzavfiít smlouvu o pfievodu vodo-
vodního fiádu a kanalizaãní stoky ve 
znûní pfiedloÏeného návrhu

* na základû Ïádostí nájemníkÛ domu 
ãp. 72 v âeské ulici zafiadit dÛm
ãp. 72 do privatizace bytového
fondu dle Zásad prodeje domÛ, bytÛ
a nebytov˘ch prostor a souvisejících
pozemkÛ z vlastnictví mûsta Volary
do vlastnictví fyzick˘ch a právnick˘ch
osob

* uzavfiít smûnnou smlouvu mezi
Mûstem Volary a obchodní spoleã-
ností Mûstské lesy Volary s. r. o.

Zastupitelé odkládají:
* projednání znûní zfiizovací listiny

Základní ‰koly Volary 

V diskusi zaznûlo:
- koncem bfiezna byla ukonãena 

v˘zva pro podávání Ïádostí o dotace
- mûsto Volary podalo opûtovnû

Ïádost o dotace na plaveck˘ bazén 
a dÛm pro seniory

- v souãasné dobû nejsou pronajaty
plakátovací plochy

- bude provedena oprava v˘vûsních
skfiínûk, které potom budou pronajaty
stále není jasná situace pfii sluãování
‰kol, aãkoliv na bfieznovém setkání
v základní ‰kole byla moÏnost 
zodpovûzení otázek t˘kajících se
této problematiky
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Sdûlení dÛvodÛ zmûny úfiedních hodin
v podatelnû a pokladnû úfiadu

VáÏení obãané a vefiejnosti,
v souvislosti s mnoÏícími se pfiipo-

mínkami a dotazy ke zmûnû úfiedních
hodin v pokladnû a podatelnû, které jsou
v platnosti od února leto‰ního roku, 
sdûluji následující vysvûtlení:

Mûstsk˘ úfiad Volary zaji‰Èuje pro
obãany a vefiejnost provoz v‰ech agend
nejen v úfiední dny tj. pondûlí a stfieda,
ale po cel˘ pracovní t˘den tj. od pondûlí
do pátku a dále i kaÏdou poslední sobo-
tu v mûsíci v dobû od 8.00 do 10.00 hod. 
Zákoník práce mimo jiné ukládá
zamûstnavateli povinnost, vytvofiit 
a zajistit zamûstnanci podmínky pro
fiádné plnûní povinností vypl˘vajících 
z pracovní náplnû a dohody hmotné
odpovûdnosti, která je pro v˘kon pfied-
mûtné agendy bezpodmíneãnû nutná.

DÛvody, které vedly vedení úfiadu 
k tûmto zmûnám jsou mimo jiné i ty, Ïe
úfiednice, která zabezpeãuje provoz
pokladny a podatelny zaji‰Èuje i dal‰í
správní ãinnosti jako je agenda bytová 
a evidence obyvatel, ke které potfiebuje
téÏ ãasov˘ prostor pro její vyfiizování.
Úfiednice má jen velmi mal˘ ãasov˘
prostor, v pfiípadû podatelny 1 hodiny
pfied úfiedními hodinami, pro nezbytné
fie‰ení zastávan˘ch dal‰ích agend.  

Úfiednice musí jednak v dopoled-
ních hodinách zajistit pfiinesení po‰ty,
její roztfiídûní, zpracování a zapsání do
pfiedepsan˘ch formuláfiÛ a poté pfiedání
jednotliv˘m odborÛm úfiadu. Obdobné
administrativní úkony se opakují i odpo-
ledne pfii odnosu po‰tovních zásilek na
po‰tu. Nejinak je tomu pfii styku s ban-
kou, pfii dotaci pokladny, odvodu penûÏ-
ní hotovosti a dal‰ích úkonech s tím
spojen˘ch. 

Prostor pokladny a podatelny musí
proto tato úfiednice nûkolikrát za den
opustit a z uvádûn˘ch dÛvodÛ byly proto
pevnû stanoveny úfiední hodiny, aby
úfiednice mûla prostor v‰e fiádnû ãasovû
zaji‰Èovat a plnit. V pfiípadû pokladny tuto
agendu nelze v prÛbûhu dne zaji‰Èovat
(zastupovat) jin˘m úfiedníkem z dÛvodu
nutnosti protokolárního pfiedání poklad-
ny, inventury atd. Dále musí mít téÏ 
prostor pro fiádné zaúãtování uzavfiení
pokladny, pfiípadn˘ odvod a bezpeãné

uloÏení povolené penûÏní hotovosti,
pfied ukonãením pracovní doby. S úfied-
nicí má zamûstnavatel uzavfienu dohodu
o hmotné odpovûdnosti za finanãní pro-
stfiedky a ceniny v pokladnû, v plné v˘‰i
tato úfiednice odpovídá za pfiípadn˘
schodek. Pracuje kaÏdodennû s penûzi,
kde je pro tuto ãinnost nezbytn˘ prostor
a klid, kter˘ k této práci neodmyslitelnû
patfií. Zástup podatelny po dobu nepfií-
tomnosti v prÛbûhu dne zabezpeãuje
správní odbor dal‰ími úfiedníky, vãetnû
vedoucí tohoto odboru.

Obracím se na obãany a vefiejnost 
s prosbou a pochopením, aby provozní
hodiny, zejména pokladny, byly dodrÏo-
vány tak, jak jsou stanoveny.

Dûkuji. 
Ing. Franti‰ek Pokorn˘, 

tajemník MûÚ

SOBOTNÍ PROVOZ 
NA MùSTSKÉM Ú¤ADù

Sobotní provoz na mûstském úfiadû 
je zaji‰Èován kaÏdou poslední sobotu 
v mûsíci v dobû od 8.00 do 10.00 hod. 
a to: ve dnech 30. kvûtna a 27. ãervna.

Pokladní hodiny pro vefiejnost na úfiadû 

POKLADNA
Pondûlí 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
Stfieda 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 úfiední hodiny pro vefiejnost

PODATELNA
Pondûlí 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úter˘ 7.30 - 11.30 12.00 - 15.00
Stfieda 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 podatel-
nu kanceláfi ã. 9, pfiípadnû kanceláfi ã. 3.

Spoleãenská rubrika

Veãerní ãtení
v knihovnû

Informace z radnice
V mûsíci dubnu 

oslaví z na‰ich ãlenÛ 
své narozeniny

paní Marie Karabcová,
paní Kvûta Böhmová,
paní Marie Interholzová, 
a paní Josefa ·vecarová

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

V mûsíci bfieznu probûhla ve volar-
ském domeãku dal‰í zajímavá akce. Ve
spolupráci DDM a knihovnou zde 
probûhlo veãerní ãtení v knihovnû a noc
v domeãku. Akce, kterou mûly na sta-
rosti dámy Ladislava ·krnová a Vlaìka
Laschová, byla zajímavá a sedmnáct
dûtí si to moc uÏilo. Nejdfiíve se ãetlo,
probûhl test dovednosti a znalostí,
potom pfii‰la zábava. A kdyÏ pfii‰la první
jarní noc, tak se ‰lo zajímavou, témûfi
bojovou akcí do pelí‰kÛ. Za jasu mûsíce,
mal˘ch plamínkÛ a témûfi ãerné noci se
hledala cesta cestiãka. Dopadlo to
dobfie, nikdo se nezranil a v‰ichni vãas
zalehli.

Ráno zakokrhal kohout, ale musel
to vzít na dvakrát. Po ranní hygienû se
opût ãetlo, hrálo a kdyÏ na kostele sv.
Katefiiny odbylo poledne, v‰ichni se
odebrali k domovÛm. V‰em se moc líbi-
lo, celá první jarní noc byla krásná, ale
sobotní obûd doma u maminky pfieci jen
zvítûzil.

Text a foti Ladislav Beran
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V úter˘ 14. dubna t. r. nav‰tívila
volarskou radnici paní Hedwig Wipf 
z Eislingenu, aby starostce mûsta Marti-
nû Pospí‰ilové vyjádfiila podûkování za
iniciativu vedení mûsta postupnû restau-
rovat kfiíÏovou cestu na Kamenáãi.
ZároveÀ jí pfiedala ãástku 750 eur, 
kterou nadaãní fond rodákÛ Prachaticka
tuto aktivitu podporuje. Setkání paní
Wipf a její rodiny s vedením mûsta byli
dále pfiítomni paní Linde Kraliková 
a pan Vladimír Jefiábek. 

Na snímku jsou (zleva) starostka
mûsta M. Pospí‰ilová, místostarosta 
Ing. R. Proãka, paní Hedwig Wipf a paní
Linde Kraliková pfii pfiedání finanãního
daru na‰emu mûstu.   

R. Kozák

Ocenûní za Kalvárii

Volby do Evropského parlamentu

S Bobíkem k maturitû

VáÏení obãané,
ve dnech 5. a 6. ãervna 2009 se

uskuteãní volby do Evropského parla-
mentu, legislativnû jsou volby upraveny
zákonem ã. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ a vyhlá‰kou Minister-
stva vnitra ã. 409/2003 Sb., ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, která provádí
nûkterá ustanovení citovaného zákona.

V pátek 5. 6. 2009 zaãíná hlasování
ve 14,00 hodin a konãí ve 22,00 hodin.

V sobotu 6. 6. 2009 zaãíná hlasová-
ní v 08,00 hodin a konãí ve 14,00 hodin.

Obãané budou moci ve mûstû hlaso-
vat ve dvou stál˘ch volebních okrscích,

podle místa bydli‰tû - volební místnosti
jsou:

okrsek ã. 1 - zasedací místnost
Mûstského úfiadu - pfiízemí

okrsek ã. 2 - herna Matefiské ‰koly
Sídli‰tû Míru Volary.

V pfiípadû, Ïe voliã nemÛÏe v den
voleb hlasovat v místû trvalého pobytu
má moÏnost poÏádat o vydání voliãského
prÛkazu  a to ode dne vyhlá‰ení voleb do
21. 5. 2009 a to:  
- osobnû u správního odboru mûst-
ského úfiadu, kanceláfi matrika - dvefie 
ã. 3 po pfiedloÏení platného obãanského
prÛkazu  
- v pfiípadû písemné Ïádosti o voliãsk˘

prÛkaz, musí b˘t toto podání opatfiené
ovûfien˘m podpisem voliãe.

Od 21. 5. 2009 správní odbor zaãne
pfiedávat voliãské prÛkazy osobnû voliãi
nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí
s ovûfien˘m podpisem voliãe, Ïádajícího
o vydání voliãského prÛkazu, anebo jej
voliãi za‰le, pakliÏe ten o to poÏádal.

Hlasovací lístky budou dodány
v‰em voliãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede
dnem voleb tj. do 2. 6. 2009 do místa
trvalého bydli‰tû.

Anna Hodánková,
vedoucí správního odboru 

Deník MF Dnes uvefiejnil pfied
nûkolika dny otázky z v‰eobecného 
pfiehledu, které mohou u pfiijímacích
zkou‰ek oãekávat uchazeãi o studium na
stfiedních ‰kolách. S potû‰ením jsem se
zastavil u otázky „V jakém pohofií leÏí
hora Bobík?“  

Pokusil jsem si pfiedstavit, co asi
vedlo zpracovatele pfiijímacích zkou‰ek
k zafiazení dominanty Volarska do v‰eo-
becn˘ch znalostí poÏadovan˘ch po

budoucích maturantech. Jaká silná 
osobní vzpomínka ho asi váÏe k na‰emu
kraji? Lze s nadsázkou fiíci, Ïe kdo nebyl
ve Volarech, ten neodmaturuje?

VáÏnûj‰í a ãastûj‰í otázkou jsou
v‰ak dotazy na osud hotelu Bobík na
volarském námûstí. Ani pÛl roku po li-
stopadovém incidentu nedo‰lo k opravám
rozbit˘ch oken a dvefií, ani k obnovení
provozu. Konstatujme, Ïe v‰e záleÏí
pouze a jen na moÏnostech a zámûrech

majitele hotelu. BohuÏel, v minulém
volebním období se vedení mûsta zbavi-
lo pozemku pod hotelem a prodalo jej. 
V souãasnosti tak jiÏ radnice Ïádn˘ vliv
na osud dominanty námûstí nemá. 
Pfiesto starostka mûsta vyzvala majitele
hotelu, aby usiloval o nápravu nemilého
stavu, kter˘ nedûlá dobré jméno ani
hotelu, ani majiteli, ani stfiedu na‰eho
mûsta.

Roman Kozák
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Tak pr˘ hospoda...!
Taky uÏ jste sly‰eli onu zvûst, Ïe by

na námûstí, dokonce snad místo knihov-
ny, mûla vzniknout jakási hospoda?
NuÏe, pojìme se podívat, co je na té 
‰eptandû pravdy.

JiÏ tfietím rokem existuje vefiejnû
pfiístupn˘ dokument s názvem Strategic-
k˘ plán rozvoje mûsta Volary na roky
2007-2013. Není ani trochu tajn˘, mimo
jiné po celou dobu byl vyvû‰en na sta-
r˘ch a nyní je ke shlédnutí i na nov˘ch
webov˘ch stránkách mûsta. Byl zpraco-
ván v období ãerven aÏ fiíjen 2007, pro-
jednán a poté schválen zastupitelstvem
mûsta. Jeho obsah tvofiili spoleãnû ãle-
nové pracovní skupiny, odborná firma,
vefiejnost i zastupitelé. Ti z obãanÛ, kdo
se pod své názory podepsali, byli dokon-
ce odmûnûni dárkem. 

Mít tento strategick˘ plán je jednak
dobré pro v˘hled do budoucnosti mûsta,
jednak povinné pfii Ïádostech o evropské
dotace. I proto, Ïe jsme tento pfiedtím
neexistující plán do roka od voleb pfii-
pravili, jsme dosáhli na loÀsk˘ch osmnáct

miliónÛ korun z fondÛ Evropské unie.
A jsme u jádra oné údajné záhady.

JiÏ tfietím rokem je moÏno ve strategic-
kém plánu mûsta Volar ãíst to, co teprve
nyní nûktefií pfiekroucenû a s mnoha chy-
bami zji‰Èují. V pfiíloze ã. 1 tohoto plánu
jsou uvedeny desítky a desítky zámûrÛ 
a plánÛ, ãím obohatit rozvoj na‰eho
mûsta. Na stranû 5 dole pak lze snadno
najít i zámûr z oblasti podpory turistic-
kého ruchu, kter˘m je: „zfiízení mûstského
minipivovaru s restauraãním zázemím“.  

Lze ãíst, Ïe jde zatím jen o zámûr
bez bliÏ‰ích údajÛ. Dosud není znám ani
rozpoãet, ani umístûní ani datum vzniku
minipivovaru. V roce 2007 bylo jeho
zfiízení odhadováno aÏ na období let
2010-2012. Pochopitelnû, Ïe ve vedení
mûsta fie‰íme nejprve palãivûj‰í a pot-
fiebnûj‰í problémy Volar: nov˘ dÛm pro
seniory, komunikace a chodníky, revita-
lizaci sídli‰tû, námûstí atd. atp. I toto
v‰e, vãetnû pofiadí priorit, je v plánu
zahrnuto.

Ov‰em minipivovar s originálním

vlastním pivem povaÏuji za atraktivní
záleÏitost jak pro turisty, tak pro místní.
Technologie není drahá, vlastní prostory
mûsta jsou v˘hodou a je i naã navazovat.
Volarsk˘ mû‰Èansk˘ pivovar b˘val
chloubou Volar a ohlasy na zvlá‰tní várky
volarského piva, které jsme pfiedloni 
a loni pfiipravili na Volarské slavnosti
dfieva, nás utvrzují v tom, Ïe jde 
o dobr˘ nápad.

Ve strategickém plánu mûsta je více
jak 15 stran nápadÛ, jak modernizovat,
vylep‰it, rozvinout a obohatit na‰e
mûsto. Pozorn˘ ãtenáfi si snadno v‰imne,
Ïe nûkteré z nich se jiÏ podafiilo uskuteã-
nit, jiné se dokonãují ãi pfiipravují - nu,
a dal‰í chystáme uskuteãnit v budoucnu.
Pokud tedy nad zájmem o vefiejné dûní
nepfievládne ona ‰eptanda. ProtoÏe
chápu, Ïe otevfiená a prÛhledná komu-
nální politika je pro vefiejnost vlastnû 
tak trochu nuda; víra v zákulisní ãachry 
a mafiánská spiknutí je pfiitaÏlivûj‰í 
i tradiãnûj‰í. 

Roman Kozák, ãlen rady mûsta

Mûfiení radarem v únoru a bfieznu 2009
V mûsíci únoru se z dÛvodu inten-

zivního snûÏení sníÏil provoz vozidel 
v prÛmûruo 40 vozidel za hodinu a také
mûfiení radarem nebylo v dobû snûÏení
provádûno.
Celkov˘ poãet záznamÛ 7 131
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 93  

PrÛmûrná rychlost 46,9 km/h
Max. rychlost 135 km/h
Redukce rychlosti 5,8 km/h
(sníÏení u radaru)
Vozidel jedoucích 100 a rychleji bylo
zaznamenáno 8, 85 % vozidel jelo maxi-
málnû do 57 km/h. 

Nejvût‰í pohyb vozidel byl ve stfiedu.
Nejrychlej‰í vozidlo jelo rychlostí
135 km/h - vjíÏdûlo do Volar 3. února ve
14:12 hodin 
Dal‰í dvû vozidla vjíÏdûla do Volar
rychlostí 130 km/hod., jedno 125
km/hod.

V bfieznu bylo namûfieno:
Celkov˘ poãet záznamÛ 11 470
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 123  
PrÛmûrná rychlost 47,6 km/h

Max. rychlost 113 km/h
Redukce rychlosti 7,5 km/h
Vozidel jedoucích 100 a rychleji bylo
zaznamenáno 6. 85 % v‰ech vozidel jelo

maximálnû do 57 km/h. Nejvût‰í pohyb
vozidel byl ve stfiedu. Poãet vozidel
jedoucích více neÏ 60 km/h. - 1238

Pavel Kohout, fieditel TS

Mûsto Volary nabízí k prodeji do osobního vlastnictví voln˘ byt 2+1.

Informace: MûÚ Volary, odbor investic a správy majetku

Oznámení • Oznámení • Oznámení • Oznámení • Oznámení • Oznámení 
Na ekonomickém odboru na MûÚ Volary je od 21. 4. do 20. 5. 2009 k nahlédnutí pfiedpis danû 
z nemovitosti na rok 2009. SloÏenky na úhradu roze‰le bûhem kvûtna Finanãní úfiad Prachatice.
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Spoleãné dûjiny 

Krátce z KreBul, o. s.

Ve dnech 25. a 28. 3. 2009 vyuÏili 
4 zástupci Z· Volary moÏnosti zúãastnit
se mezinárodního semináfie dal‰ího
vzdûlávání pro ãeské a nûmecké uãitele
základních a stfiedních ‰kol s názvem
Spoleãné dûjiny. V nûmeckém Studijním
domû Wiesneck (v Buchenbachu u Frei-
burgu) pofiádal tento semináfi Tandem-
koordinaãní centrum ãesko-nûmeck˘ch
v˘mûn mládeÏe. Tandem má u nás celo-
republikovou pÛsobnost, sídlí v Plzni 
a nûmeckém ¤eznû, je souãástí Západo-
ãeské univerzity a podporuje pracovníky

s mládeÏí a uãitele pfii ãesko-nûmeck˘ch
v˘mûnách mládeÏe a ÏákÛ.

Cílem semináfie bylo seznámit uãi-
tele dûjepisu obou stran s tématy ãesko-
nûmecké historie, která mohou fungovat
jako platforma pro ãesko-nûmecké 
‰kolní projekty, objasnit ãinnost sdruÏe-
ní a uskupení nabízejících v této oblasti
podnûty, informace a poradenství.

Pfiínosné byly také informace o moÏ-
nostech financování ‰kolních projektÛ
zamûfien˘ch na oblast ãesko-nûmecké
historie. V pracovních skupinách pak

mûli úãastníci moÏnost rozvinout spo-
leãn˘ koncept v˘uky ãesko-nûmecké
historie a vymûnit si zku‰enosti.

Mezinárodní semináfi byl ukonãen
spoleãnou náv‰tûvou vefiejného promítání
filmu Obãan Havel, po kterém následo-
vala panelová diskuse s diváky, a noãní
prohlídkou mûsta Freiburg.

Nové cenné informace a kontakty 
s kolegy ze sousední zemû by na‰e ‰kola
ráda vyuÏila pro pfiípravu a realizaci
mezinárodního ‰kolního partnerství. 

Pavlína Pavlíková

Informace ze ‰kolní jídelny
VáÏení rodiãe,

zavedením ãipového systému ve
‰kolní jídelnû je moÏné sledovat v˘dej
obûdÛ VA·ICH DùTÍ na internetov˘ch
stránkách www.strava.cz, zároveÀ je

moÏné i odhla‰ovat obûdy pfies internet.
V souãasné dobû je dobrá sledovanost
pfiihlá‰en˘ch - nevyzvednut˘ch obûdÛ,
proto bych chtûla upozornit na zv˘‰en˘
poãet nevyzvednut˘ch obûdÛ (ÏákÛ na

druhém stupni), ktefií ve ‰kole jsou a obûd
si neodeberou. Informace o stravování je
moÏné sdûlit i na tel.ãísle 388 333 332.

Hana Tomá‰ková,
vedoucí ‰kolní jídelny

* Ve dnech 4. - 5. kvûtna se uskuteãní
jiÏ druhá odborná konference na téma
„Volary a pochod smrti“. Konference je
pfiístupná ‰iroké vefiejnosti. Program 
a dal‰í informace sledujte na zvlá‰tních
plakátech.

* I v leto‰ním roce funguje zku‰ební
provoz sociální poradny, kterou zaji‰Èuje
Mgr. Hanka Vlasáková z Centra pro
zdravotnû postiÏené Jihoãeského kraje

o. s., pracovi‰tû Prachatice. Termíny 
nejbliÏ‰ích poradensk˘ch dnÛ jsou: 14. 5.,
25. 6. vÏdy od 9.00 hodin do 11.30
hodin v zasedací místnosti MûÚ ve
Volarech (v pfiízemí budovy).

* KreBul, o.s. zahajuje v Prachaticích
provoz Obãanské poradny, která je urãe-
na také zájemcÛm z Volar a okolí. Pora-
dit se mÛÏete pfiijít na adrese pracovi‰tû:
Zlatá stezka 145, Prachatice.

* Dal‰í zájemci se mohou hlásit do
kurzÛ „Základy práce s poãítaãem a in-
ternetem“ - kurzy pro úplné zaãáteãníky
i mírnû pokroãilé ve vûku od 30 let.

* JiÏ nyní se mÛÏete hlásit na kurz
„Trénování pamûti v kaÏdém vûku“, kter˘
bude zahájen na podzim leto‰ního roku.

Za KreBul, o.s. Bc. Zdenûk Krejsa, DiS.,
pfiedseda sdruÏení

Den matek
„Maminko, kdybych mûla vybrat roãní období, které mi Tû pfiipomíná, bylo by to jaro. 

DokáÏe‰ pohladit na du‰i stejnû jako sluneãní paprsky.“

V krásném jarním období si kaÏdou druhou kvûtnovou nedûli pfiipomínáme Den matek. Nikdo neãeká obrovskou oslavu,
mnozí si ani tento svátek nepfiipou‰tí. K ãemu vlastnû je? Ale na svou maminku bychom nemûli zapomenout. VÏdyÈ v na‰ich
zemích se maminkám za laskavou péãi dûkuje jiÏ od roku 1914, a to zásluhou Alice Masarykové, která svátek poznala bûhem
sv˘ch pobytÛ v západní Evropû a USA. 

Obdarujte svou maminku kytiãkou ãi pfiáníãkem, podûkujte jí za lásku a péãi, kterou Vám vûnuje.

„Ztrácím ponoÏky, nûkdy ztrácím hlavu, obãas ztratím i správn˘ smûr, 
ale jednu vûc neztratím nikdy - svoji lásku k Tobû.  

Krásn˘ Den matek!"
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Ze vzpomínek pana uãitele Kálala
Pokraãování vyprávûní z minulého ãísla Volarského zpravodaje

O vûcech neradostn˘ch

Jak uÏ to v Ïivotû b˘vá, kromû 
vzpomínek mil˘ch a pfiíjemn˘ch jsou 
i takové, kter˘m ani dlouhá desetiletí
neubrala na hofikosti. Takové nepfiíjem-
nosti se nevyhnuly ani mnû.

JiÏ jsem pfiedeslal, Ïe k nepsan˘m
povinnostem kaÏdého venkovského
kantora patfiilo vykonávat rÛzné funkce
v místní samosprávû. Tím spí‰ se to 
oãekávalo ve vsi, kde tenkrát nûmeãtí
osadníci tato místa zastávat nemohli
nebo nechtûli a sloven‰tí k tomu nemûli
zatím pfiedpoklady. JiÏ pfiesnû nevím,
kdo mi svûfiil evidenci a distribuci 
potravinov˘ch lístkÛ. Byla to záleÏitost
sice administrativní, ale nadmíru 
dÛleÏitá. VÏdyÈ v roce 1950 platil 
lístkov˘ systém na potraviny, textil 
a obuv, m˘dlo, tabák a tabákové v˘rob-
ky. S v˘jimkou lístkÛ na textil a obuv,
které se vydávaly jednou roãnû, bylo
nutné na kaÏd˘ mûsíc objednat rÛzné
druhy lístkÛ na mouku, peãivo a chléb,
na mléko, na maso a masné v˘robky, na
cukr, na tuky, vejce, na cigarety a tabá-
kové v˘robky. ZdÛrazÀuji rÛzné druhy,
neboÈ jiné dávky dostávaly dûti podle
vûkov˘ch kategorií, jiné pracující nebo
tûÏce pracující a pro ty, jimÏ byly pfiede-
psány dodávky zemûdûlsk˘ch produktÛ,
platila jistá omezení podle toho, jak
plnili své dodávky státu.

Objednávka se donesla v pfiedepsa-
ném termínu na okres do Prachatic, 
vrátily se v‰echny nevydané lístky 
a potom se vyzvedlo v‰e na mûsíc násle-
dující. KaÏd˘ mûsíc mûly lístky jinou
barvu, v‰e bylo pfiísnû zúãtovatelné 
a jakákoliv machinace s tûmito tiskovi-
nami se povaÏovala za sabotáÏ se v‰emi
následky, které z toho mohly v padesá-
t˘ch letech vypl˘vat.

Pro mne to znamenalo ve‰kerou
administrativu v termínu vykonat, do
Prachatic se nûjak dostat, lístky vyzved-
nout a vãas lidem dodat. Nûktefií si do‰li.
nûkter˘m jsem je nosil. Více neÏ tyto
pochÛzky mne trápilo zanedbávání ‰kol-
ní docházky, protoÏe kdyÏ jsem dopo-
ledne musel do Prachatic, zÛstala ‰kola
zavfiená. Dûtem to nevadilo (spí‰e nao-
pak), rodiãe si také nestûÏovali, ale já

cítil, Ïe to není správné. Zvlá‰tû kdyÏ to
nebyl jedin˘ dÛvod, kdy se nevyuãova-
lo. SchÛzí bylo tenkrát neuvûfiitelnû
mnoho, uãitele svolával kde kdo. Od
hasiãÛ po âerven˘ kfiíÏ, konaly se schÛ-
ze odborové, vzdûlávací, kulturní - a pro
nás z dálky to vÏdy znamenalo ukrojit
nûco z pracovní doby. 

Proto jsem uvítal, kdyÏ se o do 
na‰í obce dostala instituce placeného
funkcionáfie, kter˘ mûl administrativní
vyfiizování obecních záleÏitostí ve své
pracovní náplni. Skuteãnû jsem zfiízení
místa obecního tajemníka uvítal a hned
jsem s ním zaãal jednat o tom, Ïe lístky
i objednávky bude v Prachaticích 
vyfiizovat on, zbytek v obci budu dûlat
já. Nepochodil jsem, odmítl se na této
ãasovû nároãné práci jakkoliv podílet.
Ani tehdej‰í pfiedseda národního v˘boru
mi nepomohl. Uznával sice, Ïe by mnou
navrhované fie‰ení bylo rozumné, ale
nechtûl si placeného funkcionáfie roz-
hnûvat. UÏ proto ne, Ïe v té dobû mûli
tito tajemníci více moci, neÏ jim urãitû
pfiíslu‰elo. Tak jsem to musel vzít jenom
na sebe. Cel˘ úfiad jsem zabalil a prostû
jsem mu oznámil, Ïe konãím a dal‰í lístky
buì vydá on, nebo je lidé nebudou mít.

To jsem si dovolil mnoho. Lístkovou
agendu sice pfievzal, neboÈ mu nic jiné-
ho nezb˘valo, ale z tajemníka jsem mûl
rázem nepfiítele. On mne rád nemûl
nikdy a nevím, zda v tom nebylo i tro-
chu závisti nad tím, Ïe jsem na rozdíl od
nûj s lidmi vycházel dobfie. Do v‰ech
stavení jsem kdykoliv pfiicházel bez
obav. Potravinové lístky mi nezapo-
mnûl. KdyÏ jsem z Mlynáfiovic ode‰el,
dostal jsem úfiední v˘zvu, abych pfiedal
razítko jedné bezv˘znamné instituce,
která v Mlynáfiovicích údajnû mûl b˘t,
nikdy ale nepracovala a také jsem nikdy
od nikoho Ïádné razítko nepfievzal (ani
jiná razítka). V‰e, co jsem mûl, zÛstalo 
v psacím stole a je nemyslitelné, Ïe by to
nûkoho zajímalo. Velice mne mrzelo,
kdyÏ jsem z okresu bez jakéhokoliv
pfiedbûÏného projednání dostal správní
pokutu a papír podepsal ãlovûk, o nûmÏ
jsem si myslel, Ïe je spravedlnost sama.
„Mûl ses odvolat, byli bychom to zru‰i-

li,“ fiekl mi po mé v˘ãitce. V té dobû
jsem se Ïenil, stûhoval a nepfiikládal
jsem této drobnosti Ïádn˘ v˘znam.
Pokuta nebyla velká, o to mi ne‰lo, ale 
s témûfi stoprocentní jistotou mohu 
tvrdit, Ïe ‰lo o odplatu za vzpouru 
s potravinov˘mi lístky. Nikdo jin˘ neÏ
onen uvolnûn˘ funkcionáfi totiÏ k mému
„úfiadu“ pfiístup nemûl, ba nikdo ani
nevûdûl, Ïe nûco takového existuje.

Nikdy jsem s ním uÏ nemluvil. 
Zpoãátku proto, Ïe se mne celá vûc
dotkla a nemohl bych mu stejnû nic
dokázat, pozdûji proto, Ïe ode‰el dobro-
volnû ze svûta. Proã spáchal sebevraÏdu,
nevím. Mrzelo mne, Ïe se za mne 
tenkrát nepostavila ani hlava obce, ani
pfiíslu‰n˘ referent na okrese. Nebylo to
v‰ak poslední zklamání v mém Ïivotû. 
O postoji lidí, které jsem pokládal za své
pfiátele a ktefií mi ukázali záda, kdyÏ
jsem se ocitl v úzk˘ch, vím uÏ leccos.

V Mlynáfiovicích jsem také poprvé 
v Ïivotû vidûl, co dovede natropit 
alkohol. Sám jsem alkoholu neholdoval
a pfiiznám se, Ïe zpoãátku jsem se ani
napít neumûl. Pokud jsem to udûlal,
nedopadlo to dobfie. Hned první zku‰e-
nost s ãeln˘m funkcionáfiem obce, kdyÏ
jsem se jel pfiedstavit jako nov˘ uãitel,
byla pro mne ‰okující. V jeho domû pÛl
hodiny cesty od obce jsem jej na‰el 
zpitého, nepfiíãetnû kfiiãícího a zcela
neschopného jakékoliv komunikace.
Pfiiznám se, Ïe jsem se ho bál a doslova
ujel. První audience se tedy nevyvedla.
Dnes je mi ho trochu líto, byl to ãlovûk
seãtûl˘, pokou‰el se i o literární tvorbu,
vûci si vydával vlastní nákladem, ale
závislost na alkoholu ho niãila. Postoj
obyvatel Mlynáfiovic k jeho ne‰tûstí byl
zajímav˘. Sloven‰tí osídlenci ctili jeho
autoritu, neboÈ to byl „pán predseda“ 
a i v Rumunsku mohli mít pfiestavitelé
státní moci rÛzné libÛstky, nûmeãtí oby-
vatelé jej uznávali jako hospodáfiského
pracovníka (zku‰eného a úspû‰ného), 
a vzhledem k tomu, Ïe témûfi v‰echny
Ïivil les, samozfiejmû jako zamûstnava-
tele. Pfies v‰echno alkoholové ne‰tûstí
byl osobnost a dozvûdûl jsem se, Ïe
pozdûji váÏné zdravotní problémy mu
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Konec mlynáfiovické kapitoly

pomohly pití zanechat. Pídil jsem se i po
tom, zda po nûm nezbyla nûjaká literár-
ní pozÛstalost, ale bezv˘slednû. Vûdûl 
o lesích, horách a lidech v nich mnoho.

Daleko k alkoholu nemûli ani nûkte-
fií sloven‰tí osídlenci, i kdyÏ mezi mly-
náfiovick˘mi jsem skuteãného notorické-
ho pijáka neznal. Byli zvyklí z Rumun-
ska alkohol pálit, ale zde mnoho ‰vestek
nebylo, trnky mûly asi málo cukru a tak
to zkou‰eli v‰elijak. Nakoupili marme-
ládu, pfiidali cukr a po zkva‰ení vyrábûli
„lavorovici“, po kvasnicích páchnoucí
kalnou tekutinu, která v‰ak kupodivu
alkoholu obsahovalo dost. A bylo vese-
lo, nûkdy aÏ moc. Zvlá‰tû mlynáfiovické
zabíjaãky se bez "pijatyky" neobe‰ly.
Tam jsem i já, neznal˘ vûci, upadl do 
osidel pfiítomn˘ch Ïen a zfiejmû jim
nedalo moc práce vpravit mi do krve
tolik alkoholu, abych se jako stfiízliv˘
necítil v rozveselené spoleãnosti trapnû.
Slibovaly mi ãaj, ale skuteãnû mi daly

vypít ohfiát˘ siln˘ alkoholick˘ nápoj,
obarven˘ nûkolika kuliãkami ãerného
bezu. Ty následky!

Ke cti nûmeck˘ch obyvatel musím
fiíci, Ïe v tûchto rodinách jsem Ïádné
extrémy nevidûl. Ne, Ïe by byli absti-
nenti, ale nepoznal jsem nikoho, kdo by
v tomto smûru soustavnû pfiekraãoval
únosnou míru. V̆ jimku tvofiil dobráck˘
Rudi, jehoÏ i men‰í mnoÏství alkoholu
pfiivádûlo do bodré a úsmûvné nálady 
a musím fiíci, Ïe dobrou náladu mûl ãasto.

Alkohol dûlal své i v rodinách. Moje
první setkání s rodinnou hádkou, 
podepfienou alkoholem, mne vydûsilo.
Zrovna jsem opravoval se‰ity a obãas
vyhlíÏel na svaÏitou náves, kdyÏ najed-
nou se shora kolem mého domu fiítila
mladá Ïena a za ní muÏ, nebezpeãnû
mávající nad hlavou sekyrou. V chalupû
(jak jsem pozdûji nûkolikrát vidûl) se
v‰e dûlo podle stejného scénáfie: „Báãik
JoÏko, schovajtû ma, lebo ma Karol

zabije.“ Báãik JoÏko - jinak stafie‰ina
Josef Merãák - Lotku Papajovu skuteãnû
strãil do nûjaké komory a to uÏ dorazil
rozvá‰nûn˘ Karol a dialog pokraãoval:
„Karol, sadni si. Vypijeme si a porozprá-
váme sa.“ Karol i s nûjak˘mi promilem
v krvi ctil autoritu, posadil se, nûco
vypil a po nepfiíli‰ dlouhé dobû odcházel
svornû s Lotkou do horní ãásti vesnice,
kde bydleli. Aby to nebylo tak fádní,
pfií‰tû mával nad hlavou tfieba kosou.
Jinak Ïili svornû, ale jak se zaãalo pít,
svornosti byl konec.

Po pravdû musím ale fiíci, Ïe tam,
kde se hlava rodiny vûnovala alkoholu
více neÏ bylo zdrávo, trpûly dûti. Byly
svûdky opileck˘ch scén, hádek a nûkdy
i rvaãek. V Kfii‰Èanovicích notorick˘
alkoholik, surovec a primitiv fyzick˘m
t˘ráním dohnal údajnû jednu ze sv˘ch
dcer k sebevraÏdû. 

Jako i v jin˘ch pfiípadech nebylo
Ïalobce, dÛkazÛ ani soudce.

Mé pÛsobení na malé jednotfiídce se
ch˘lilo ke konci. Se svou pfiítelkyní jsme
se rozhodli vstoupit do stavu manÏelské-
ho a postupnû se chystali Ïít a pracovat
spoleãnû na dvojtfiídce v Nové Peci na
rozhraní prachatického a krumlovského
okresu. Nebylo to bez problémÛ, proto-
Ïe tehdej‰í ‰kolsk˘ úfiad velice dbal 
o morálku uãitelÛ a o jejich povûst na
vefiejnosti. Spoleãné pÛsobení na jedné
‰kole nám pfiislíbeno bylo, ale za 
podmínky, Ïe pfiíslu‰nému ‰kolnímu
inspektorovi pfiedloÏíme svatební ozná-
mení. To jsme uãinili a mohli jsme se
stûhovat.

Na spoleãn˘ Ïivot s manÏelkou jsem
se pochopitelnû tû‰il, ale z Mlynáfiovic
jsem odcházel nerad. Na‰el jsem tam
pfiátelské prostfiedí, získal první zku‰e-
nosti a dojmy, které mi zÛstaly po cel˘ch
padesát let mého uãitelování. KdyÏ 
hodnotím první dvû léta dnes jiÏ více
neÏ tfiiapadesátiletého pÛsobení ve ‰kol-
ství, vybavují se mi stále nové a nové
vzpomínky.

Nikdo by snad nevûfiil, jak jsem na
kole sjíÏdûl travnatou stráÀ, spadající 
z v˘‰e poloÏen˘ch Cudrovic hluboko do
údolí Blanice. První mrazíky pfiicházely
vÏdy v záfií a tak se z travnatého kober-
ce stávala klouzaãka, neboÈ jinovatka
znemoÏÀovala jízdu po tak velikém
sklonu. Vymyslel jsem tedy nûco jiného.

Pfiisedl jsem na bobek, obûma rukama
jsem drÏel fiídítka a klouzal dolÛ vedle
bicyklu, kter˘ se dal pfiedním kolem
dobfie ovládat. Gumové holínky - v pod-
statû moje celoroãní cestovní obuv - 
jely po namrzlé trávû jako po másle.
Myslím, Ïe mne nikdo nikdy pfii této
krasojízdû nevidûl, neboÈ cesta do Mly-
náfiovic z Cudrovic byla zcela neuÏívaná
a jak jsem v zimû podle stop mohl 
zjistit, nûkolik t˘dnÛ po sobû jsem byl
jedin˘m ãlovûkem, kter˘ tudy chodil.
Nechci ani pomyslet na to, co by se
stalo, kdybych si pfii pádu na lyÏích 
(a pády mi ‰ly) zlámal nohu ãi se jinak
váÏnû zranil.

Stejnû dobrodruÏné byly mé noãní
návraty na kole z Volar. Tam, kde je dnes
solidní asfaltová silnice, byla vodou
vymletá kamenitá mezera mezi pfiebuje-
l˘mi kefii a stromy, takÏe noãní temnota
se v této dÏungli je‰tû znásobovala. Vím
od té doby, co je to jas noãní oblohy.
Kudy mám jet mi ukazoval prouÏek
oblohy, kter˘ jsem mohl pozorovat nad
hlavou, kdyÏ jsem pfiekonával nástrahy
balvanÛ, písku a ‰tûrku, za nûÏ by se
nemuseli stydût ani organizátofii stfiednû
nároãné trati terénních motocyklov˘ch
závodÛ.

Nemohu zapomenout ani na to, Ïe
jsem byl pravidelnû v centru pozornosti
pohraniãních hlídek. Snad to dûlal mÛj

mafiánsk˘ knír, ale skuteãností zÛstává,
Ïe jsem byl dvakrát zadrÏen a pfiedveden
a Ïe jsme s manÏelkou uzavírali i v mo-
toráãku sázky, Ïe budu kontrolován.
Dûlo se to pravidelnû a nepfiekvapilo
mne, Ïe hlídka vstoupila do vlaku, 
rozhlédla se a rovnou ke mnû.

KdyÏ na‰e star‰í dcera zaãala také
uãit a dostala první místo v okresním
mûstû, rozhodli jsme se s manÏelkou, Ïe
jí ukáÏeme, jaké podmínky a tûÏkosti
mohou pfii vyuãování také b˘t. Pfiijeli
jsme do Kfii‰Èanovic, ale v‰ude elektfiina,
asfaltové silnice, novostavby rekreaã-
ních domkÛ. Z pÛvodních staveb zbylo
jenom torzo, obec veskrze rekreaãní. 
V Mlynáfiovicích to bylo podobné, právû
pfiijela pojízdná prodejna, autobus jezdil
aÏ do vsi. Ani se nedivíme, Ïe dcera to
komentovala slovy: „Tak se mi zdá, Ïe to
s tím vypravováním o tûÏk˘ch zaãátcích
pfieháníte. Já bych to tu klidnû brala.“

*
Tímto konãí vyprávûní pana uãitele

Kálala. Pro nûkteré z vás star‰ích bylo
pfiipomenutím tûÏk˘ch zaãátkÛ v pová-
leãném pohraniãí, pro ty mlad‰í pak
poutav˘m autentick˘m svûdectvím o do-
bû, kterou znají jiÏ jen z uãebnic dûjepisu. 

Nás v‰echny pak mohlo pfiivést 
k zamy‰lení, jak mnoho se toho od tûch
dob zmûnilo a oã pfiíjemnûj‰í a pohodl-
nûj‰í Ïivot dnes v na‰em mûstû Ïijeme.
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Historie Pochodu smrti a Ïidovského 
hfibitova ve Volarech

Poslední dobou se objevují dohady
o historii Pochodu smrti a jsou rozliãné
pohledy také na historii Ïidovského
hfibitova ve Volarech. Proto jsme se
obrátili na ãlovûka nejpovolanûj‰ího, 
na historika PhDr. Václava Starého 
s prosbou o ujasnûní historick˘ch dat.
ProtoÏe jsou dûjiny obsáhlé, budeme
dÛsledné vysvûtlení na‰í minulosti
vydávat na pokraãování.

I kdyÏ je pfiítomnost nejdÛleÏitûj‰ím
ãasem na‰eho Ïivota, pfiesto je nezadrÏi-
telnû pomíjiv˘m pfiechodem mezi minu-
lostí a budoucností. KaÏdá pfiítomnost se
hned promûní v minulost. Nesmíme utí-
kat ani pfied minulostí. âiny souãasníkÛ
se stávají minulostí.

KaÏdá doba má své stereotypy 
a pohledy na v˘znamné události a osob-
nosti. Nûkteré jsou pfiíli‰ zaujaté, druhé
jsou nezaujaté jen zdánlivû. Mnozí 
pisatelé zatvrzele pfiiná‰ejí do minulosti
souãasná hlediska a odmítají dobovou
realitu.

V poslední dobû se velmi ãasto
objevují nûkteré historické publikace,
které jiÏ v dobû jejich zrodu pfiiná‰ejí do
dal‰ího Ïivota fiadu závaÏn˘ch pochybe-
ní, nedostatkÛ a chyb. Jejich autofii totiÏ
ãasto zapomínají na dodrÏování urãit˘ch
zásad dobré pfiípravy kaÏdé historické
práce. Mezi nû patfií také svûdomité pro-
vádûní heuristiky písemn˘ch pramenÛ.
Pisatelé se ãasto spokojí s nekritick˘m
pfievzetím star‰ích oti‰tûn˘ch údajÛ,
které v‰ak jsou jiÏ zastaralé a neodpoví-
dají stupni souãasn˘ch znalostí. Tiskem
vydávané práce proto nepfiiná‰ejí nové
poznatky. Tyto nedostatky vypl˘vají ze
skuteãnosti, Ïe vznikají v pfiíli‰ném
chvatu a spûchu, jsou poplatné snaze
rychlého kniÏního vydání.

Mezi tento druh historické produkce
lze zafiadit i práci p. J. Krejsové, která
zÛstala ãtenáfiÛm dluÏna podat dostateã-
nû uspokojivou odpovûì na fiadu otázek,
které se t˘kají Pochodu smrti a Ïidov-
ského hfibitova ve Volarech.

Koncentraãní tábory
Nacisté jiÏ od samého poãátku zís-

kání moci zfiizovali v rÛzn˘ch místech
koncentraãní tábory, v nichÏ si Hitler
vyfiizoval úãty se sv˘mi politick˘mi
odpÛrci. Pozdûji se staly v okupovan˘ch
zemích jedním z prostfiedkÛ k zastra‰o-
vání obyvatelstva, k systematické likvi-
daci opoziãních skupin, k vyvraÏìování
nepfiátel hitlerismu a pfiíslu‰níkÛ tzv.
Ménûcenn˘ch ras. Osoby, které zatkli
ãlenové Gestapa, byly zpravidla posílá-
ny do koncentraãních táborÛ. JiÏ bûhem
cesty jich znaãn˘ poãet zemfiel Ti, kte-
r˘m se podafiilo dostat se do táborÛ,
nedostávali dostatek jídla, odûvÛ a neby-
la jim poskytována ani vhodná místa 
k bydlení. ReÏim, kterému se museli
podfiizovat, byl bezcitn˘ a nelidsk˘.
Lidé se stávali obûtí nálad gestapákÛ. 
K jejich vyhlazování byly pouÏívány
nejrÛznûj‰í metody. Byli hromadnû 
i jednotlivû popravováni, nejrÛznûj‰ími
zpÛsoby muãeni a na následky t˘rání
také umírali. Vûzni byli vyãerpáváni
namáhavou prací, která spoleãnû s pod-
v˘Ïivou a nehygienick˘mi prostfiedky
podr˘vala jejich zdraví. Kromû toho
podléhali také epidemick˘m nemocem 
i nejrÛznûj‰ím pseudovûdeck˘m pokusÛm. 

V Nûmecku bylo zfiízeno celkem
636 koncentraãních, sbûrn˘ch a pracov-
ních táborÛ. Z tûch se staly nejznámûj‰í:
Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen,
Mauthausen, Rawensbrück a dal‰í. Na
okupovaném území byly nejpovûstnûj‰í
koncentraãní tábory: Osvûtim, Majda-
nek, Treblinka a na území âech potom
Terezín a Svatava u Falknova.

V nacistick˘ch koncentraãních
táborech pfii‰lo o Ïivot 10 miliónÛ lidí.
Celkové ztráty na lidsk˘ch Ïivotech 
v âeskoslovensku v dobû od 15. bfiezna
1939 do 9. kvûtna 1945 ãiní celkem
360.000 mrtv˘ch. Z tohoto poãtu bylo
umuãeno v koncentraãních táborech
195.000 lidí. Z rasov˘ch dÛvodÛ zahy-
nulo 118.000 lidí. Z koncentraãních
táborÛ se vrátilo 75.000 osob, z nichÏ
bylo váÏnû po‰kozeno na zdraví celkem
23.000 osob.

Pochody smrti
Je‰tû pfied definitivním ukonãením

druhé svûtové války se hitlerovci snaÏili
zakr˘t pfied svûtovou vefiejností své zlo-
ãiny, které provádûli v koncentraãních
táborech. Zaãali páchat nové, stejnû
stra‰né, ne-li hor‰í, zloãiny. Pfiistoupili
proto k „evakuaci“ vûzÀÛ koncentraãních
táborÛ, niãili jejich vraÏedná zafiízení,
spalovali písemné doklady a tímto zpÛ-
sobem se snaÏili zahladit stopy sv˘ch
zvûrstev. 

V posledních dnech války pfied
osvobozením bylo v koncentraãních
táborech postfiíleno velké mnoÏství bez-
brann˘ch lidí. V‰echny je v‰ak nemohli
vyhubit, protoÏe k tomuto ãinu jim jiÏ
nezb˘val potfiebn˘ ãas.

Vyzvedli a hnali je pod hrozbou
zastfielení vpfied, stále vpfied, dále od
fronty. Zahájili nelidskou akci, která
ve‰la do dûjin jako „Pochody smrti“. 

KfiíÏem kráÏem z jednoho koncent-
raãního tábora do druhého, ãasto v‰ak
bez cíle, bez organizace a fiádu prochá-
zeli ãasto neosvobozen˘m územím
Nûmecka a jím okupovan˘ch státÛ. 
V mraziv˘ch zimních mûsících roku
1945 skupiny nemocn˘ch, hladov˘ch 
a nedostateãnû obleãen˘ch uboÏákÛ
zmíraly hladem a mrazem. Pobíjely je
v˘stfiely z pu‰ek esesákÛ. Trasy pochodu
smrti vroubily hroby lidsk˘ch obûtí, kte-
r˘m bylo souzeno zemfiít v pfiedveãer
svobody.

V souãasné dobû je jiÏ velmi tûÏko
urãit pfiesn˘ smûr a prÛbûh jednotliv˘ch
pochodÛ smrti. Autentick˘ písemn˘
materiál z této doby se zachoval velmi
torzovitû a mizivû. Zb˘vají proto vzpo-
mínky úãastníkÛ, ktefií pochody smrti
pfieÏili. Pochopitelnû, Ïe pamûÈ lidská 
je sluha nespolehliv˘ a je tfieba tato 
písemná svûdectví ovûfiovat dal‰ími
archívními doklady. To se v‰ak ãasto
nedûje a pfiíslu‰né v˘klady jsou proto
neúplné a nepfiesné.

O nûkter˘ch koncentraãních táborech
na území Slezska a dal‰ím se doãtete 
v pfií‰tím ãísle Volarského zpravodaje.



Volarsk˘ zpravodaj 11

Leto‰ní zima byla dlouhá...

Fotovlak

...a opût si s námi pohrála. Po prosinci,
kdy napadl první sníh, pfii‰la lednová
inverze témûfi bez snûÏení. V únoru se
zaãalo sypat a bylo to témûfi nekoneãné.
Sníh znamenal pro nedaleké malé lyÏafi-
ské areály v âesk˘ch Îlebech a Horní
Vltavici plné svahy lyÏafiÛ. Mezi StoÏcem
a okolím se krásnû bûhalo na uprave-
n˘ch bûÏeck˘ch tratí a sezóna lyÏafiÛ,
snowboardistÛ a bûÏcÛ na lyÏích byla
vynikající. V‰ichni milovníci bílé stopy

se vyfiádili do sytosti aÈ na závodech, ãi
karnevalech a uÏili si bájeãného pocitu
ze sportu, kter˘ tak proslavila ·árka
Záhrobská.

Na jedné stranû radost, ale pro
cestáfie a technické sluÏby zaãaly neko-
neãné dny úklidu bílého návalu, posypu
na cestách a údrÏby chodníkÛ. Tak tedy
vám v‰em, ktefií jste v tomto zimním
ãase udrÏovali silnice, mûsto i Ïelezniã-
ní tah mezi Volarsk˘mi kopci, patfií díky

za v˘drÏ a vãasnost posypÛ, za ãistotu
chodníkÛ a prÛjezdnost mûstem témûfi
bez komplikací. Máme k vám jen slova
obdivu a úcty.

A potom pfii‰lo jaro. Po dlouhé snû-
hové pfiikr˘vce, se sluníãko opfielo do
v‰eho a pfiírodu probouzelo. Do na‰eho
mûsta pfiiletûl posel jara ãáp a hned na‰el
své hnízdo. To budoval a pfiipravoval
pro svou samiãku.

Ladislav Beran

Jaro k nám letos pfiivezl nejspí‰
zvlá‰tní vlak veden˘ historick˘m moto-
rákem M262.0209. Ten byl vypraven 
v sobotu 28. bfiezna t. r. z Kájova kolem
vod Lipna do Volar, odkud druh˘ den
pokraãoval pfies Kubovu HuÈ aÏ do
Kladna. Vezl fanou‰ky Ïelezniãní historie
a tak mûl fiadu fotozastávek na nejma-
lebnûj‰ích místech ‰umavsk˘ch tratí. Ve
Volarech do‰lo i na noãní fotografování
ve spoleãnosti dal‰ích lokomotiv. Histo-
rick˘ motorák byl vyveden v originálním
nátûru z 50. let vãetnû velk˘ch rud˘ch
hvûzd a pfiipomnûl nám doby, kdy právû
stroje této fiady vozívaly noãní motorové
rychlíky (a pozdûji spû‰né vlaky) Praha
- Volary a zpût. A jak jsem pfii‰el na to
jaro? Inu, zároveÀ s historick˘m motorá-
kem se ve Volarech objevil i první leto‰ní
ãáp. Îe by pfiijel vlakem?

R. Kozák

PRODEJNÍ V¯STAVA NAKLADATELSTVÍ 
THOVT

Od 19. kvûtna do 28. kvûtna 2009 probûhne v Mûstské knihovnû prodejní v˘stava knih 
dûtského nakladatelství Thovt. Toto nakladatelství má na dopoledne 19. kvûtna 2009 
pfiipravenou soutûÏ - Tajemná v˘prava do Starovûku. Îáci 5. tfiíd Z· Volary se seznámí se 
starovûk˘mi státy - ¤eckem, ¤ímem a Egyptem. SoutûÏ je inspirovaná edicí „Zloãinu na
stopû“, do které patfií pfiíbûhy s kriminální zápletkou, které se odehrávají v historii. Dûti 
vyuÏijí nebo si doplní své znalosti o tûchto starovûk˘ch státech, setkají se s postavami z myto-
logie, osvûÏí si dÛleÏité pojmy, které se váÏí k danému místu a období. 

Knihy budou vystaveny s moÏností zakoupení ve v˘pÛjãních hodinách knihovny.
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1 âím jste chtûl v dûtství b˘t?
Nemûl jsem vyhranûnou pfiedstavu.

Ve ‰kole mû bavily spí‰e technické 
pfiedmûty. Nakonec to vyhrála stavafiina
a myslím, Ïe to byla dobrá volba.

2. Jaké máte záliby?
Sportovní rybolov, kde spí‰e neÏ

vlastnímu chytání ryb se vûnuji práci 
s dûtmi ve sportovním rybáfiském krouÏ-
ku. Dal‰ím m˘m velk˘m koníãkem je
myslivost. Ve voln˘ch chvílích si rád
pfieãtu dobrou knihu.

3. Jakou historickou postavu obdivujete?
NemÛÏu hovofiit o obdivu, protoÏe

na tuto postavu by se z pohledu dne‰-
ních morálních zásad nazíralo spí‰e
negativnû. Tento ãlovûk mi utkvûl v pa-
mûti, protoÏe dokázal vyuÏít svÛj intelekt,
obratnost a ‰ikovnost ve svÛj prospûch,
ale i ve prospûch zemû, kterou fakticky
fiídil. Jako první ministr krále Ludvíka
XIII pozvedl Francii na úroveÀ evropské
mocnosti a vytvofiil z ní siln˘ a vysoce
centralizovan˘ stát. Kdo ãetl Tfii mu‰ke-
t˘ry tak ví, Ïe to je kardinál Richelieu.

4. Jak si pfiedstavujete ideální dovolenou?
T˘den s rybáfisk˘m prutem v rame-

nou Vltavy. Druh˘ t˘den na myslivecké
chatû uprostfied hlubok˘ch ‰umavsk˘ch
lesÛ. Nejlépe v dobû jelení fiíje a se sv˘m
vûrn˘m psem.

5. Jakému sportu dáváte pfiednost 
jako divák nebo jako aktivní úãastník?
Dfiíve jsem si rekreaãnû zahrál

nohejbal nebo volejbal. V zimû obãas
vyjedu na bûÏkách. K velkému sportov-
nímu v˘konu jsem se odhodlal v leto‰ní
zimû. Na bruslích jsem pfiejel zamrzlé
Lipenské jezero. Fyzická námaha s tím
spojená byla pfiekonána úÏasn˘m záÏitkem
pfii pohledu na krásu okolní zimní pfiíro-
dy. Jako divák se rád podívám v televizi
na jak˘koliv sport na vrcholné úrovni.

6. Jaké je va‰e zamilované jídlo?
Mám rád klasickou ãeskou kuchyni.

Za opravdovou lahÛdku povaÏuji zvûfii-
nov˘ gulá‰ s bíl˘m chlebem a v˘teãn˘m
ãesk˘m pivem.

7. Jaké ze zvífiat je vám sympatické 
a proã?

Na to je snadná odpovûì. Îádn˘
správn˘ myslivec by nemûl b˘t bez
loveckého psa. Mojí jasnou volbou je
plemeno bavorského barváfie. 

Pfiedstavujeme ãleny Rady mûsta Volary 
V tomto ãísle VZ na otázky redakãní rady odpovídal pan Robert Proãka

„Byl pozdní veãer, první máj,
veãerní máj, byl lásky ãas...“ 

… odfiíkávají pfied tabulí ‰koláãci
sloky básnû Karla Hynka Máchy. Ale 
1. máj není jen lásky ãas. I kdyÏ v sou-
ãasné dobû tento den znamená pro

mnohé jen den volna navíc, i kdyÏ to
na‰e mlad‰í generace moÏná ani neví -
tento den má dlouhodobou historii. Svátek
práce - 1.máj byl zaveden jiÏ v roce
1889 na pamûÈ vypuknutí stávky ame-
rick˘ch dûlníkÛ v Chicagu v roce 1886 
a od 1. kvûtna 1890 je tento den meziná-
rodním dûlnick˘m svátkem. Pozdûji se
k oslavû svátku práce postupnû pfiidávaly
dal‰í politické proudy a zemû, v ãesk˘ch

zemích se poprvé slavil jiÏ v roce 1890
na Stfieleckém ostrovû v Praze. 

Dnes se u nás jiÏ ony velkolepé
masové oslavy svátku práce nekonají,
mÛÏeme tedy vyuÏít volného dne k jarní
vycházce do pfiírody, najít si nûjakou
rozkvetlou tfie‰eÀ nebo bfiízu a pokusit
se o to, aby, jak praví lidová moudrost,
„dívka na prvního máje nepolíbená, do
roka neuschla“.

Znáte historii?

Ornitologick˘ krouÏek
Jedním ze zájmov˘ch útvarÛ, kter˘ pra-
cuje pod volarsk˘m domeãkem, je orni-
tologick˘. Vede jej Mgr. Lumír Vozábal
se zamûfiením na pozorování ptactva.

Jeho zkoumání a hlub‰í zkoumání
v‰eho, co s ptactvem, aÈ zpûvn˘m ãi 
drav˘m, souvisí. Hlavní náplní je zkou-
mání v samotné pfiírodû - chodí se na

procházky ãi pfiírodovûdné v˘pravy.
Dûtem se v krouÏku líbí a detailní prÛzkum
opefien˘ch krasavcÛ má velk˘ úspûch.

Ladislav Beran
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kvûten 2009
12. 5. 2009 v 16:00 hodin 

DEN MATEK
probûhne jako jiÏ tradiãnû v radniãním
sále. Vystoupí zde dûti z jednotliv˘ch
ZÚ DDM Volary. Jako host vystoupí
taneãní skupina Mary Lou – DDM 
Prachatice. Zveme v‰echny maminky,
babiãky, tetiãky a ostatní vefiejnost. Jsou
pfiipraveny malé dáreãky. To v‰e ve spo-
lupráci s mûstem Volary a Z· Volary. 

12. 5. 2009 v 17:00 hodin
SLAVNOSTNÍ P¤EDÁNÍ OSVùDâENÍ

- Novinka
Tak jako ve ‰kole dostáváme vysvûdãení,
od nás z DDM dostanete „Osvûdãení za
absolvování zájmového vzdûlání“. (Toto
lze uplatnit jako platn˘ doklad pfii pfiijí-
macích  zkou‰kách, vstupu na speciální
‰kolu atd.)

15. - 16. 5. 2009 
HEJBNI KOSTROU P¤ED LÉTEM
Ve StoÏci pfii víkendovém pobytu pod
vedením p. Mirky Ottlové se úãastníci
budou seznamovat teoreticky i prakticky
se v‰ím, co k orientálnímu tanci patfií. !!!

Tuto akci pofiádáme pro lidiãky od 18-ti
let! Kapacita ubytování je omezená,
zájemci, nahlaste se co nejdfiíve ve
Volarského domeãku do 11. 5. 2009

27. - 28. 5. 2009  
V¯STAVA MODELOVÉ ÎELEZNICE
Probûhne v˘stava modelové Ïeleznice,
se soutûÏní v˘stavou ãlenÛ ZÚ Modeláfi
„O nejlep‰í model roku“ 
27. - 28. 5. 2009 od 9:00 do 12:00 hodin
- je urãena pro Ïáky Z· a M·. 
28. 5. 2009 od 13:00 do 17:00 hodin - je
urãena pro odbornou porotu a ‰irokou
vefiejnost. Opravdu je na co se koukat.
SnaÏení na‰ich modeláfiÛ pod vedením
p. Josefa âady, p. Václava Kadlece a asi-
stenta p. M. ÎÛrka stojí za Va‰i zastávku
v prostorách Volarského domeãku.

29. 5. 2009 
DEN DùTÍ

8:15 - 10:30 hodin 
pro I. stupeÀ Z· a Z· Praktická  

9:30 - 12:00 hodin 
pro M· a maminky s dûtmi 

na rodiãovské dovolené. 

KDE? Ve venkovním areálu plaveckého
bazénu, v pfiípadû nepfiíznivého poãasí 
v prostorách radniãního sálu. 
CO VÁS âEKÁ? Dûti se mohou tû‰it
na trampolíny, rÛzné soutûÏe, ukázky
v˘cviku sluÏebního psa, práce policistÛ,
hasiãÛ a rychlé zdravotnické pomoci.

9:30 - 10:30 hodin 
spoleãná ukázka IZS, 

vystoupení ‰ermífiÛ - pohádka 

Akce probíhá ve spolupráci s mûstem
Volary, IZS a ZU· Volary.

Zpráviãky z Volarského domeãku
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Martina Pospí‰ilová je první Ïenou
historie mûsta Volary v kfiesle starosty 
a na to, jak se jí první polovina volební-
ho období povedla, jsme spolu hovofiili. 

Na úvod musím podotknout, Ïe se 
s Martinou známe jiÏ dlouhá léta a pfii
rozhovoru jsme si tykali. Hovofiili jsme
o rozvoji  mûsta, o ãinnosti spolkÛ a také
jsme neopomenuli vzpomenout Volar-
ské slavnosti dfieva, kdy pfii loÀsk˘ch
jubilejních zÛstal putovní dfievák doma,
coÏ v‰ichni povaÏujeme za velk˘ úspûch.

1. Martino, prosím o tvé krátké curi-
culum vitae.
Myslím, Ïe mû vût‰ina spoluobãanÛ

zná, ale dobfie. Jsem vdaná, mám dva
syny Dana a Mílu. Na mé zájmy, kter˘ch
mám docela hodnû, mi pfii souãasném
pracovním vytíÏení moc ãasu nezb˘vá,
ale ráda relaxuji pfii práci na zahradû 
a ráda si pfieãtu pûknou knihu.

2. Jsi ve funkci starostky mûsta vÛbec
první Ïena v historii. Jak tuto situaci 
vnímá‰ a co jako Ïena cítí‰ pfii fiízení
mûsta?
Ano, jsem historicky první Ïenou ve

funkci starostky v na‰em mûstû. To je
pohled zpût do historie, ale kdyÏ se
podívá‰ kolem sebe, tak Ïen v této funk-
ci je mnoho. Není to nic neobvyklého. 
A co pfii fiízení mûsta cítím? Je to obrov-
sk˘ závazek vÛãi obãanÛm i kolegÛm.
DÛleÏité nejen pro mû, ale i pro v‰echny
mé kolegy je, aby po nás zÛstala jen
dobfie odvedená práce.

3. JiÏ je to dva a pÛl roku od nástupu
do funkce. Jaké byly priority nejen 
tvoje, ale celého nového zastupitel-
stva po nástupu do funkce? Co se
do souãasnosti povedlo a co je je‰tû
tfieba udûlat? Co povaÏuje‰ za

odstra‰ující místo ve mûstû, které 
je tfieba zmûnit?
Program, se kter˘m jsme do voleb

‰li, se nám dafií postupnû plnit. Podafiilo
se nám získat finanãní dotace z evrop-
sk˘ch fondÛ, které budou pouÏity na
rozvoj mûsta. Dále se podafiilo získat
finance i pfii rozdûlování dotací ze stát-
ního rozpoãtu, které jsme úspû‰nû pouÏili
k úpravám ve mûstû. Zejména je to moÏ-
né vidût pfii rekonstrukci zdravotního
stfiediska jak uvnitfi, tak i v jeho okolí.
Máme nové sportovi‰tû u plaveckého
bazénu, kde je‰tû v leto‰ním roce vybu-
dujeme dûtské hfii‰tû. Dále se pfiipravuje
revitalizace prostranství pfied ZU·, 
kde vznikne malé námûstíãko, takové
odpoãinkové místo pro na‰e spoluob-
ãany.

A co já osobnû povaÏuji za stra‰áka
v na‰em mûstû? Tak to jsou zdevastova-
né objekty v b˘val˘ch kasárnách, ale 
i zde uÏ letos dojde k nápravû.

4. Ve Volarech je mnoho aktivit jak ze
strany obãanÛ, tak ze strany volar-
sk˘ch spolkÛ, v‰ichni jsou velmi 
aktivní a dûlají mnoho pozitivních
vûcí. Jak hodnotí‰ tyto aktivity a co
se tobû u nich nejvíc líbí?
Já osobnû jsem moc ráda za kaÏdou

aktivitu, která se ve mûstû uskuteãní.
Sama vím, jak je pfiíprava a uskuteãnûní
jakékoliv akce nároãná a co to obná‰í, a
proto drÏím palce v‰em, ktefií jsou stále
ochotni kulturní Ïivot v na‰em mûstû
právû sv˘mi akcemi obohacovat. 

Je pfiíjemné, Ïe se lidé spoleãnû 
setkávají a dokáÏí v této pfiátelské atmo-
sféfie zapomenout na bûÏné starosti.

5. Co by sis pfiála, aby se ve mûstû 
zlep‰ilo? Jaké má‰ tajné pfiání,
které by se mohlo jednou vyplnit? 

A co na závûr vzkáÏe‰ volarsk˘m
spoluobãanÛm?
Na tuto otázku se velmi tûÏko odpo-

vídá, je toho mnoho ke zlep‰ení. Já
osobnû bych si pfiála, aby ve mûstû bylo
více pracovních pfiíleÏitostí, aby se nám
podafiilo postavit nov˘ dÛm s peãovatel-
skou sluÏbou pro na‰e seniory, to osob-
nû vnímám jako obrovsk˘ dluh pro na‰e
spoluobãany. Podívejme se na souãasn˘
stav plaveckého bazénu, ten by také
potfieboval ohromnou finanãní injekci.
SnaÏíme se získat finance na jeho rekon-
strukci. Bylo by pfiíjemné mít ve mûstû
relaxaãní aquacentrum. Úprava pivovar-
ského parku, vybudování volarského
námûstí, revitalizace sídli‰tû s oprave-
n˘mi chodníky, komunikacemi, zelení,
prostorem pro volnoãasovou aktivitu
na‰ich mal˘ch spoluobãánkÛ… a mohla
bych pokraãovat.

A mé tajné pfiání? No, pokud má b˘t
tajné, tak ho pfieci nemohu prozradit.  

Sv˘m spoluobãanÛm pfieji hlavnû
mnoho zdraví a aby mûli stále dÛvod 
k úsmûvu na tváfii. 

Dûkuji za rozhovor.

Musím konstatovat, Ïe m˘m cílem
bylo povídat si o v‰edních problémech
ve mûstû, o jeho zvelebení, o tom, co se
za dva a pÛl roku jejího volebního obdo-
bí povedlo a jaká bude druhá polovina
volebního období.  

To rozhovor s Martinou jednoznaã-
nû naplnil a já dûkuji za krásná slova 
a pevnû vûfiím, Ïe aã krátce, tak se 
vám ãtenáfiÛm volarského zpravodaje
pfiedstavila jako Ïena, která právem sedí
v kfiesle starosty mûsta Volary. 

Pro volarsk˘ zpravodaj vyzpovídal
Martinu Pospí‰ilovou 

Ladislav Beran

Rozhovor se starostkou mûsta

Olga Tokarczuková: 
BùGUNI 

V Polsku je vydání poslední knihy
Olgy Tokarczukové povaÏováno za lite-
rární událost roku 2007, a podle mno-
h˘ch je to opravdu nejlep‰í kniha známé
autorky.

Dlouho oãekávan˘ román, kterému
zasvûtila tfii roky práce, je odváÏn˘m
dílem, v nûmÏ vypovídá hodnû o sobû 
a svém vidûní svûta. Bûguni (Poutníci)
byli pfiíslu‰níci ruské pravoslavné sekty
z osmnáctého století. Vûfiili, Ïe svût je
dílem ìábla a ten má nejvût‰í moc nad

lidmi, ktefií stojí na místû. Tokarczuková
pí‰e, Ïe se setkala s dne‰ními bûguny,
ktefií neustále jezdí moskevsk˘m met-
rem. 

Dûj není zaloÏen na osudech postav
ani na pfiíbûhu, je postaven na kulturním
fenoménu: cestování …

Novinky v knihovnû   � Novinky v knihovnû
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2. 5.  sobota 20.00 hod.
LÍBÁ· JAKO BÒH

âeská komedie reÏisérky Marie Poled-
Àákové
Vstupné 60,- Kã, 115 min.   
Boufiliv˘ pfiíbûh pln˘ vá‰nû podan˘ 
s nadhledem a humorem.

16. 5.  sobota 20.00 hod.
OCAS JE·TùRKY

âeské drama.
Vstupné 50,- Kã, 90 min.
Podivná vû‰tba pfii narození se málem
splnila a pfiece jde Ïivot dál…

23. 5.  sobota                       17.00 hod.
BOLT - PES PRO KAÎD¯ P¤ÍPAD

Rodinn˘ animovan˘ film USA (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 103 min., pro dûti!  
Jeho Ïivot je pln˘ dobrodruÏství.

23. 5.  sobota                       20.00 hod.
VALK¯RA

Drama podle skuteãnosti - USA (titulky)
Vstupné 60,- Kã, 121 min. , od 12 let!
Pfiíbûh z 2. svûtové války, ve kterém mûl b˘t
odstranûn Adolf Hitler i se sv˘mi poradci.

30. 5.  sobota                       20.00 hod.
DENÍK NYMFOMANKY

Erotické drama - ·panûlsko (titulky)
Vstupné 60,- Kã, 111 min., od 18 let!
KaÏd˘ úlovek jí pfiiná‰í uspokojení a zvût-
‰uje její posedlost po sexu.

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

Kvûten 2009

Pfiipravujeme
Slavnostní zahájení muzejní sezóny se
koná v pátek 1. kvûtna 2009 od 10.00
hodin v prostorách Volarského muzea.

*
V pátek 8. kvûtna se koná uctûní
památky zesnul˘ch obûtí 2. svûtové
války poloÏením vûncÛ: ve 14.00 hodin
u památníku amerického vojáka Charle-
se Havlata a v 15.00 hodin na hfibitovû
u památníku obûtí pochodu smrti.

*
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary vás
srdeãnû zve v sobotu 9. kvûtna 2009 
od 14.00 hodin na oslavu sv. Floriána 
u hasiãské zbrojnice.

*
Oslava Dne matek se uskuteãní v úter˘
12. kvûtna od 16.00 hodin ve spoleãen-
ském sále radnice.Prodej vstupenek je hodinu 

pfied promítáním!

Ve vstupném je zahrnut poplatek
ministerstvu kultury a OSA.
Zmûna programu vyhrazena.

Kraslicov˘ strom
Na‰i nejmen‰í spoluobãané se i v le-

to‰ním roce postarali o to, aby stromky
na námûstí oÏily velikonoãní v˘zdobou
a na stromky navûsili vlastnoruãnû vyro-
bené kraslice a velikonoãní papírové
ozdoby. Asi v‰ichni tito malí ‰ikulové
byli smutní, Ïe hned v sobotu ráno zbyly
z kraslic jen rozbité skofiápky válející se
pod stromy. Pfied nenechavci se v na‰em
mûstû jen tan nûco nezachrání a je vidût,
Ïe by si mûsto jistû zaslouÏilo vût‰í
noãní i denní kontrolu pfied vandaly.

Tyd˘t

StrÏená fólie s textem a vyobrazeními na
informaãním bodû Zlaté stezky pod
hfibitovem.                                             

foto Roman Kozák

Od sobotního veãera 4. dubna
mohou ãe‰tí ãtenáfii hlasovat v celoná-
rodní anketû Kniha mého srdce pro svou
nejoblíbenûj‰í knihu i v na‰í knihovnû.
Zahajovacím veãerem na âT 1 provázel
Jaroslav Du‰ek. „Líbí se mi název anke-
ty,“ fiíká, „lze ho vnímat i tak, Ïe na‰e
srdce mohou b˘t knihou.“ SvÛj hlas
mohou lidé posílat beletristické knize,
která byla pfieloÏena do ãe‰tiny, ale její
autor mÛÏe b˘t z kterékoli zemû a jaké-
hokoli historického období.

První veãer budou knihy rozfiazeny
do sedmi literárních kategorií - klasika,
humor a satira, napûtí, pro dûti, fantasy,
dobrodruÏství a velk˘ román. KaÏdou 

z nich bude v pfiímém pfienosu zastupo-
vat jedna osobnost - Eva Holubová,
Halina Pawlovská, Tereza Kostková,
Zdenûk Mahler, Bolek Polívka, Michal
Viewegh a Petr Fejk. 

Anketa Kniha mého srdce bude mít
ãtyfii kola. Hlasování bude zahájeno jiÏ 
v prvním z nich. Po tfietím zbude jen 
12 knih, které budou vÏdy v nedûli veãer
po dvojicích pfiedstaveny v dvaceti-
minutov˘ch dokumentech. Finále a vy-
hlá‰ení knihy srdcím ãesk˘ch ãtenáfiÛ
nejbliÏ‰í probûhne na podzim.

BliÏ‰í informace ãi pravidla soutûÏe
v Mûstské knihovnû Volary nebo na
internetu.

Kniha mého srdce
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Tatran Volary vstoupil do jarní ãásti
soutûÏe I. A tfiídy ve skupinû A prohrou
a remízou. V prvním kole jel Tatran do
Protivína a byl to zápas nadûje. I pfies
solidní v˘kon Tatran prohrál 0:2. Ve dru-
hém kole pfiivítal Tatran doma soupefie
od Lipenského jezera z Frymburku 
a byla to remíza 1: 1. Ta zatím nic nefie‰í.
Boj o setrvání v soutûÏi byl na zaãátku 

a to jak se klukÛm dafií, se dozvíme pfií‰tû.
Dorost zahájil jaro ve své skupinû

B. I A tfiídy velice ‰patnû. První tfii zá-
pasy prohrál. V Bavorovû prohra 2:6, 
s Vimperkem to byl zlep‰en˘ v˘kon, ale
ani tady Tatran nevyhrál a prohra 2:3
byla z kategorie ne‰Èastn˘ch. V Bernar-
ticích jiÏ to bylo opût ‰patné a prohra 
1: 4. Tatran hrál ve v‰ech tfiech zápasech

prÛmûrnû a proti Bavorovu je‰tû ztratil 
i Luká‰e Kese, kter˘ ‰el za nesportovní
chování jiÏ ve 31. minutû pfiedãasnû do
sprch. Disciplinárka mu vymûfiila pût
t˘dnÛ a celek hloupû a zbyteãnû oslabil.

Volar‰tí dorostenci tak zatím nena-
vázali na solidní podzim a utápûjí se ve
velmi slabé a nekoncentrované hfie.

Ladislav Beran

Fotbalisté zahájili jarní ãást soutûÏe 

Tenisov˘
kurt 
v novém

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA
PSŮ 

v novû otevfiené provozovnû ve Volarech,
Sídli‰te Míru 283 (za ESO1).

Pfiíjem telefonick˘ch objednávek 
606 548 757

Minimální teplota: -7,8°C dne 25. 3. ve 4:10
Pfiízemní minimální teplota: -10,5°C dne 25. 3.
Maximální teplota: +15,3°C dne 28. 3. ve 14:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +1,3°C
Úhrn sráÏek: 65,4 mm

Maximální náraz vûtru: 17,0 m/s dne 18. 3. v 15:20 
(tj. 61,2 km/hod.) 

Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 29 
Maximální v˘‰ka snûhu: 34 cm

Souhrn poãasí za mûsíc bfiezen 2009

První snímek umûlého povrchu
tenisového kurtu u plaveckého
bazénu, pofiízen˘ v úter˘ 14. dub-
na jen nûkolik minut po jeho 
poloÏení. 

Provoz nového kurtu bude
zaji‰Èovat Správa sportovních
zafiízení Volary se sídlem na 
plaveckém bazénu.

Foto Roman Kozák 


