Volby do Evropského parlamentu 5.-6. ãervna
Oznámení
o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu podle § 16 odst. a) a § 32
zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní:
Volby do Evropského parlamentu se
uskuteãní:
v pátek dne 5. ãervna 2009 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu dne 6. ãervna 2009
od 8.00 do 14.00 hodin.
Místa konání voleb:
ve volebním okrsku ã. 1 je volební
místností zasedací místnost v pﬁízemí
Mûstského úﬁadu ve Volarech, Námûstí 25,
384 51 Volary, pro voliãe podle místa, kde
jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích:
Budûjovická, Luãní, Pod Tratí, Tovární,
Sipplovy Dvory, Finské domky, Tolarova,
Petra Voka, U NádraÏí, Revoluãní, Krátká,
Kollárova, Stögrova HuÈ, Soumarsk˘
Most, Soumarská, âeská, Pﬁíãná, K. V. Raise,

Přivítání
prvního volarského
občánka roku 2009
Dne 5. května 2009
přivítala starostka města
Martina Pospíšilová
prvního volarského občánka
letošního roku
Tomáše Řezanku.

Pod Kostelem, Zlatá stezka, Brixovy
Dvory, Mlynáﬁovická, Samota, Prachatická
(mimo ãp. 353, 377 a 395), Námûstí,
5. kvûtna, V Kasárnách, Ml˘nská ãp. 17,
18, 19, 20, 21, 22, 52, 53, 54, 225 a 563
a v místních ãástech Chlum a Mlynáﬁovice.
Ve volebním okrsku ã. 2 je volební
místností herna v pﬁízemí Mateﬁské ‰koly
ve Volarech, Sídli‰tû Míru 117, 384 51
Volary, pro voliãe podle místa, kde jsou
pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích:
Nová, Nová kolonie, Sídli‰tû Míru,
·umavská, Prachatická ãp. 353, 377 a 395
a Ml˘nská ãp. 4, 179, 181, 285, 308, 313,
337, 340, 342, 343, 346, 348, 361, 365,
368, 374, 413, 414, 417, 432, 442, 463,
470, 490, 491, 492, 511, 517, 518, 549,
575, 611, 612 a 613.
Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté,
kdy prokáÏe okrskové volební komisi ve
volební místnosti svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem

âeské republiky nebo státní obãanství
státu, jehoÏ pﬁíslu‰níci jsou oprávnûni na
území âeské republiky volit podle § 5 odst.
1) zákona ã. 62/2003 Sb.
Voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny
pﬁede dnem konání voleb hlasovací lístky
a dal‰í nezbytné informace k realizaci volebního aktu. V den voleb mÛÏe voliã obdrÏet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ, mûstsk˘
úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. K voliãi se pak dostaví 2
ãlenové okrskové volební komise s pﬁenosnou volební schránkou k zachování tajnosti
hlasování voliãe.
Ve volebních okrscích ã.1 a ã.2 mÛÏe
volit i jin˘ obãan âR, kter˘ nemá trval˘
pobyt ve Volarech nebo jeho místních ãástech, dále obãan jiného ãlenského státu
EU, kter˘ se prokáÏe voliãsk˘m prÛkazem
a dále platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním dokladem.

Z jednání rady mûsta
dne 22. 4. 2009
Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
vypracování studie na akci „Revitalizace panelového sídli‰tû ve Volarech“
* pﬁedloÏen˘ návrh Provozního ﬁádu
víceúãelového sportovního zaﬁízení
v areálu Správy sportovního zaﬁízení
po zapracování pﬁipomínek
Rada mûsta rozhodla:
* uzavﬁít smlouvu o dílo s firmou
KAPEX s.r.o. âeské Budûjovice jedná se o smlouvu o dílo na zpracování, podání Ïádosti o dotaci na
rekonstrukci sbûrného dvora (státní
fond Ïivotního prostﬁedí) v roce 2009
a prÛbûÏné vyhodnocování pﬁípadnû
pﬁidûlené dotace v Operaãním programu Ïivotního prostﬁedí

* uzavﬁít smlouvu s Prachatick˘m
muzeem na provedení záchranného
archeologického v˘zkumu pﬁi stavbû
Oprava komunikace a chodníkÛ v ul.
âeská a Pﬁíãná a na akci Parkovi‰tû
pﬁed ãp. 280 a 281
* pﬁispût finanãní ãástkou ve v˘‰i
5.000,- Kã na vydání publikace ·umava - krajina Ïivitelka
Rada mûsta bere na vûdomí:
* nabídku v˘robního druÏstva OTAVA
na odkoupení jejich nemovitosti ve
Volarech
* informace o uzavﬁené Smlouvû o spolupráci pﬁi likvidaci komunálních
odpadÛ

***

dne 6. 5. 2009
Rada mûsta schvaluje:
* mateﬁské ‰kole ãerpání investiãního
fondu ve v˘‰i 690.031,- Kã na opravu
budovy - v˘mûnu oken a zednické práce
* nav˘‰ení rozpoãtu SSZ Volary na rok
2009
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
dodavatele stavebních prací na akci
Zateplení domu ãp.274 ve Volarech
Rada mûsta rozhodla:
* ukonãit dohodou mandátní smlouvu
s Ing. Martinem Jandou na provozování
sbûrného dvora ke dni 30. 6. 2009
a ukládá odboru VÚP a ÎP pﬁedloÏit
radû návrh na zaji‰tûní provozu sbûrného dvora
* nechat vypracovat projekt na zateplení
budovy II. stupnû Z· Volary

Ze zasedání zastupitelstva mûsta dne 18. 5. 2009
Zastupitelé berou na vûdomí:
* informace o ãinnosti rady mûsta ze
dne 8. 4., 22. 4. a 6. 5. 2009
* informace vedoucího Policie âR OO
Volary (v souãasné dobû je ve Volarech
16 policistÛ, je zde 52% objasnûnost,
ﬁe‰í se mimo jiné sprejerství, parkování
ve mûstû,...)
* informace ﬁeditele Z· o sluãování
základní ‰koly (sluãování ‰kol se
odkládá - není zaji‰tûn bezpeãn˘ pﬁístup do ‰koly a není rozhodnuto, co
bude s budovou I. stupnû Z·)
* pﬁedloÏen˘ návrh rekonstrukce námûstí zpracovan˘ ing. arch. J. DaÀkem
a souhlasí, aby dle této koncepce byla
zpracována projektová dokumentace
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze
dne 15. 4. 2009
* informace o uzavﬁené Smlouvû o spolupráci pro likvidaci komunálních
odpadÛ, schvalují odkoupení podílu
odstupujících obcí od Smlouvy o spolupráci a vybudování 2. sekce III. etapy
skládky v roce 2009
* nabídku v˘robního druÏstva OTAVA
Písek na odkoupení nemovitosti
ãp.137 na Námûstí a rozhodlo tuto
nabídku na odkoupení nepﬁijmout
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Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã.7/2009
* ve znûní pﬁedloÏeného návrhu dohodu
o splátkách vyãísleného dluhu
* odchyln˘ postup od Zásad prodeje
domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor v pﬁípadû prodeje bytu ã. 63/6, rozhodlo
nevybrat Ïádnou nabídku na koupi od
tﬁetí osoby a prodat bytovou jednotku
stávající nájemnici v souladu se Zásadami privatizace bytového fondu
* uzavﬁení dohody o zmûnû prohlá‰ení
vlastníka ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* nabídku k pﬁevodu bytové jednotky
ã.30/1 a bytové jednotky ã.153/6
vãetnû pﬁíslu‰n˘ch spoluvlastnick˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu
a zastavûném pozemku stávajícím
nájemníkÛm s tím, Ïe návrhy kupních
smluv budou zpracovány ve znûní
textÛ schválen˘ch zastupitelstvem
mûsta dne 26. 5. 2008
Zastupitelé souhlasí:
* s realizací projektu mûsta Volary
s názvem „DÛm pro seniory ve Volarech” a pﬁedloÏení Ïádosti do ROP
NUTS II Jihozápad
* s podáním Ïádosti na Pozemkov˘ úﬁad
âR o jednoduchou pozemkovou úpravu,
která ﬁe‰í situování silnice 111/14141

v úseku od Soumarského mostu
k odboãce do Dobré
Zastupitelé rozhodli:
* uzavﬁít smlouvu o budoucím pﬁevodu
prodlouÏení vodovodního a kanalizaãního ﬁadu
* prodat nemovitost - ãást poz.4730/5 ostatní plocha a pozemek st. p. ã. 189/4
za vzájemnû ujednanou kupní cenu
Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádosti o prodej pozemkÛ p.ã. 4514/2,
4514/3, 4514/4 a pozemku ZE 4516 díl 2
Zastupitelé odkládají:
* zmûnu ã. 1 Jednacího ﬁádu zastupitelstva mûsta Volary
V diskusi zaznûlo:
– do‰lo ke zprovoznûní zvukového
panelu u mûstského úﬁadu
– podûkování obãanÛm a zastupitelÛm
za úãast pﬁi kvûtnov˘ch oslavách (otevﬁení muzea, pﬁedání tenisového kurtu do
uÏívání, pietní akty 8. 5.)
– poãet laviãek ve mûstû (nyní se budují nové laviãky na Starém mûstû, budou
následovat laviãky na sídli‰ti, na námûstí, u II. stupnû Z·,...)
– pﬁi opravách panelov˘ch domÛ jsou
po‰kozeny chodníky (pﬁi pﬁedání stavby
by mûly b˘t opraveny do pÛvodního
stavu)

Spoleãenská rubrika

Volnû pobíhající psi
Z dÛvodu mnoÏících se stíÏností, upozorÀujeme majitele psÛ, aby nenechávali
své psy volnû pobíhat bez vodítka a náhubku. Jedná se i o venãení psÛ na sídli‰ti
v ranních i veãerních hodinách.
Takové jednání je obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 4/2003 k zabezpeãení
místních záleÏitostí veﬁejného poﬁádku ve mûstû zakázáno. Majitel psa se takto
dopou‰tí pﬁestupku podle § 46 odst. 2 zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, za coÏ
mu mÛÏe b˘t udûlena pokuta do v˘‰e 5000 Kã.
Ing. Kube‰ová, MûÚ Volary

Tenisov˘ kurt v provozu
Ve stﬁedu 6. kvûtna byl u plaveckého bazénu pﬁedán do uÏívání obãanÛ mûsta
tenisov˘ kurt. Slavnostní pﬁestﬁiÏení pásky provedla starostka Martina Pospí‰ilová
spoleãnû s v˘znamn˘m hostem starostou mûsta Prachatice Janem Bauerem, kter˘
má na vybudování kurtu nemal˘ podíl. V‰em pﬁítomn˘m sponzorÛm a v‰em, kteﬁí
se podíleli na v˘stavbû kurtu, Martina Pospí‰ilová podûkovala a popﬁála hráãÛm
pûkné záÏitky. Poté se prvního podání chopila sama Martina Pospí‰ilová a na druhé
stranû ãekal první servis Jan Bauer. Prvním podáním byl kurt plnû uveden do
provozu a pﬁedán do uÏívání sportovního zaﬁízení mûsta Volary. Hodiny a poﬁadí si
tak mÛÏete objednat v prostorách plaveckého bazénu.
Je‰tû pﬁed pﬁedáním tenisového kurtu do uÏívání na‰tívil areál kdosi, kdo niãí
v‰e na potkání, pﬁevrací ãi vyvrací a dokazuje sám sobû ãi jin˘m, jak je siln˘. Je mu
jedno, Ïe ta vûc má slouÏit lidem. Ano, je to on pan neznám˘ jménem Vandal. Proto
v‰ichni zde vyzvali, aby byl areál chránûn pﬁed po‰kozováním a pokud budete nûco
takového vidût, nebojte se a nahlaste toto jednání kterékoliv instituci ve mûstû.
Ladislav Beran

Slavnost Svatého Floriána
V sobotu 9. kvûtna se ve Volarech uskuteãnila tradiãní slavnost Svatého Floriána.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ uctil svého patrona a vzpomínkou v kapli sv. Floriána si
pﬁítomní pﬁipomnûli bratry, kteﬁí své hasiãské umûní mohou vykonávat jiÏ jen shora.
V‰em volarsk˘m dobrovoln˘m hasiãÛm tu podûkovali starostka mûsta Martina
Pospí‰ilová a místostarosta Robert Proãka. Paní starostka v krátkém slovû vyzdvihla
v˘znam dobrovoln˘ch hasiãÛ a podûkovala za v˘chovu mladého „hasiãského potûru“.
V závûru aktu pﬁeãetl starosta dobrovoln˘ch hasiãÛ Jaroslav Vlas jména bratﬁí, kteﬁí
jiÏ nejsou mezi námi a po té minutou ticha tyto kamarády uctili.
Ladislav Beran

Poãasí v dubnu 2009
Minimální teplota: - 2,2°C
dne 15. 4. v 6:50
Pﬁízemní minimální teplota: - 3,9°C
dne 15. 4.
Maximální teplota: + 21,7°C
dne 27. 4. v 16:10

PrÛmûrná mûsíãní teplota: + 9,0°C
Maximální náraz vûtru: 13,9 m/s
dne 17. 4. v 18:30
(tj. 50,0 km/hod.)
Úhrn sráÏek: 27,8 mm
Ivo Rolãík

V mûsíci kvûtnu
oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Pincová,
paní Aloisie Lusková,
paní Markéta Kováﬁová,
paní Anna Petrá‰ková,
paní Anselma Lejãarová,
pan Franti‰ek ·perka,
a pan Antonín Muzika.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům
a známým za květinové dary
a účast při posledním rozloučení
s panem

Miloslavem Doležalem.
Děkujeme také za milou
a upřímnou smuteční řeč
panu Františku Krátkému.
Rodina Doležalova

Srdečně děkujeme všem
za účast a květinové dary
při posledním rozloučení
s panem

Štěpánem Albertem.
Děkuje rodina Albertova
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Vzpomínka na ukonãení II. svûtové války
V pátek 8. kvûtna si obãané na‰eho
státu pﬁipomnûli 64.v˘roãí konce II. svûtové války. Ve Volarech byla uctûna
památka zastﬁelého vojáka US Army
Charlese Havlaty a obûtí pochodu smrti.
U pomníku Charlese Havlaty na Stögrovû Huti zaznûla ãeská a americká
hymna, které zahrál dechov˘ orchestr
ZU·, zástupci mûsta u pomníku poloÏili
kytici kvûtÛ a po krátkém proslovu starostky mûsta Martiny Pospí‰ilové uctili
pﬁítomní památku minutou ticha.
Poté pietní akt pokraãoval u pomníku
obûtí pochodu smrti na hﬁbitovû ve Volarech. I zde po zaznûní ãeské a americké
hymny poloÏili zástupci mûsta paní
starostka Martina Pospí‰ilová, místostarosta Robert Proãka a radní Jan Zámeãník u pomníku obûtí pochodu smrti kytici

kvûtin. Paní starostka v proslovu zdÛraznila, Ïe je dÛleÏité pﬁipomínat si hrÛzy
války a nelze zapomenout na tûÏké období

nadvlády fa‰istÛ. Nakonec byl v‰em
obûtem války vzdán hold minutou ticha.
(red) Foto Ladislav Beran

Dal‰í nudn˘ ãlánek o kotelnû a va‰ich penûzích
Nûkolik t˘dnÛ v ﬁadû dalo zapomenout na studené, zasnûÏené a sychravé
dny a zima pﬁedala vládu nad pﬁírodou
témûﬁ letnímu provedení jara.
To je pﬁesnû ta doba, kdy se uzavírá
zima i pro odbûratele tepelné energie
z centrálního zdroje tepla, kter˘ mají ve
správû Energetické sluÏby mûsta Volary
s. r. o. (dále jen kotelna). Dochází k vyúãtování nákladÛ na dodávku tepla a teplé
vody ze strany majitelÛ a správcÛ objektÛ na koneãné spotﬁebitele za rok 2008.
Toto není samoúãelná informace - co
nejrychleji reagujeme na pﬁípadná pﬁání,
upozornûní a stíÏnosti jednotlivcÛ. Pro
kotelnu jsou odbûratelem a smluvním
partnerem majitelé resp. správci bytov˘ch
a nebytov˘ch objektÛ. Tito provádûjí
rozúãtování celkové spotﬁeby objektu
koneãn˘m spotﬁebitelÛm tzn. jednotliv˘m
bytÛm a bytov˘m prostorÛm. Vyúãtování
se ãasto mÛÏe stát nepﬁíjemnou záleÏitostí pro v‰echny zainteresované strany.
To je zpÛsobeno i nûkolika meziroãnû se
mûnícími faktory, na které nemá kotelna
pﬁím˘ vliv:
1) zmûna celkové spotﬁeby objektu tím se mûní pomûr celkov˘ch plateb
mezi objekty v jednotliv˘ch letech
2) zmûna spotﬁeby jednotliv˘ch
bytÛ - platby jsou závislé na celkové
spotﬁebû objektu a následném provedeném
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rozúãtování podle podlahové plochy
a mûnících se ukazatelÛ tzv. pomûrov˘ch indikátorÛ na radiátorech
3) cena teplé vody závisí na cenû
studené vody k v˘robû TUV vyuÏité, ta
se postupnû zvy‰uje (zákonem urãen˘
zpÛsob vyúãtování paradoxnû zdraÏuje
náklady na 1 m3 TUV pﬁi nízkém roãním
odbûru)
4) v˘‰e záloh placen˘ch koneãn˘m
spotﬁebitelem svému správci. Pokud ji
nûkolik let nemûnil, mÛÏe následovat
nemilé pﬁekvapení pﬁi vyúãtování.
Tyto faktory mohou zpÛsobit na první
pohled neodÛvodnûnou v˘‰i koneãn˘ch
plateb. To co je v pÛsobnosti kotelny je
v˘sledná cena 1 GJ. Pﬁi její tvorbû jsme
povinni dodrÏovat zákon a regulaci.
Oproti tomu ceny paliv a dal‰ích nákladÛ regulovány nejsou. Na‰ím zájmem je
bezpeãná, kvalitní dodávka a spokojenost
odbûratelÛ. V Ïádném pﬁípadû nemáme
zájem a ani moÏnost úãtovat odbûratelÛm neoprávnûnou cenu.
Nûkteré faktory pÛsobící na cenu
tepla z kotelny:
1) sniÏující se celková spotﬁeba ve
mûstû 70% nákladÛ v cenû je dáno - sníÏení spotﬁeby zv˘‰í tuto ãástku v pomûru
na 1 GJ
2) zv˘‰ení DPH z 5 na 9% ve Volarech to ãiní nav˘‰ení cca o 25 Kã/GJ

3) zvy‰ující se cena paliv (uhlí,
zemní plyn)
V˘‰e uvedené faktory 1-3 vedli k nav˘‰ení mezi cenou v roce 2007 a 2008
témûﬁ o 100 Kã/GJ. Tento nárÛst odpovídá i zmínûnému zv˘‰ení ceny paliv
(20%) a sníÏení spotﬁeby (15%).
Zpût k vyúãtování: na‰i odbûratelé
nejpozdûji v bﬁeznu znají v˘slednou
cenu a novou cenu na dal‰í rok. Na
základû této znalosti by mûl správce
resp. majitel objektu doporuãit úpravu
záloh koneãn˘m spotﬁebitelÛm. V této
nejisté dobû máme v‰ichni jednu jistotu
- leasing z investice na kotelnû z roku
1999. Splátka ãiní 140 Kã/GJ, coÏ je
podstatná poloÏka v cenû tepla. Dal‰í
jistotou je, Ïe v roce 2013 o tuto ãástku
cenu tepla sníÏíme a dostaneme se zpût
do obvykl˘ch relací. I z tohoto dÛvodu
bych rád apeloval na odbûratele, aby
dobﬁe zváÏili zdánlivû levná ﬁe‰ení,
nabízená zástupci rÛzn˘ch firem, která
v koneãném dÛsledku mohou po‰kodit
a finanãnû zatíÏit úplnû v‰echny.
Na závûr dodám: pokud nûkdo chce
provést srovnání cen v jednotliv˘ch mûstech, není rozhodující cena za 1 GJ, ale
celková platba za srovnatelnû velk˘ byt.
S pﬁáním v‰eho dobrého
Jiﬁí R˘par,
jednatel ESMV s. r. o.

Volarsk˘ fotokaleidoskop
Den matek
Úterní odpoledne dne 12. kvûtna se ve zcela zaplnûném radniãním sále uskuteãnila akademie zájmov˘ch útvarÛ ke Dni matek.
Dûti si pﬁipravily pro maminky dárek v podobû patnácti vystoupení.
Foto Ladislav Beran

Jiﬁí Mádl ve Volarech
Na konci dubna nav‰tívil soukromû na‰e mûsto znám˘ herec Jiﬁí Mádl. Pﬁi
neformálním pﬁijetí u místostarosty mu byl pﬁedán originální v˘robek na‰eho
mûsta Volarská zlatá.

Vojenská technika ve Volarech
Bílé hvûzdy a vojenská technika U. S. Army na volarském námûstí se staly v posledních
létech oãekávanou souãástí kvûtnov˘ch oslav. Letos se tak nestalo z prostého dÛvodu:
hlavními událostmi byly bojové ukázky na Kvildû a ve StráÏném, pﬁiãemÏ napjat˘
harmonogram pﬁesunÛ bohuÏel neumoÏnil zaﬁadit do programu i Volary. Na oplátku
získala volarská radnice pﬁíslib, Ïe nejvût‰í bojová rekonstrukce by se mohla
napﬁesrok odehrát právû u nás! Pﬁesun techniky byl v‰ak posléze natolik zrychlen˘,
Ïe jedna z jednotek vyuÏila v úter˘ 5. kvûtna získaného ãasu k pﬁedem neohlá‰ené,
ale o to spontánnûj‰í zastávce na volarském námûstí. Zde ji pﬁívítala starostka mûsta
Martina Pospí‰ilová spoleãnû se senátorem Ing. Tomá‰em Jirsou a mile pﬁekvapen˘mi obãany. Stejnû tak neplánovanou zastávkou byl pobyt jiné z kolon historické
americké techniky o den pozdûji. Ta si volarské námûstí zvolila k zastávce na trase
v ãase polního obûda.
Text a foto: Roman Kozák

Dûtské hﬁi‰tû
Dûtské hﬁi‰tû mezi nov˘m tenisov˘m kurtem a plaveck˘m
bazénem bude doplnûno o soubor prolézaãek a dal‰ích herních
prvkÛ pro dûti. JelikoÏ mûstu do konce dubna nebyla pﬁidûlena
dotace z tzv. oranÏového programu firmy âEZ, stane se tak
z vlastních penûz radnice. PÛjde-li v‰e podle plánu, mûlo by b˘t
vybavení nového dûtského hﬁi‰tû osazeno do zaãátku prázdnin.
R. Kozák
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Návrat pratura na ·umavu
Spoleãnost GW FARMA s. r. o.
hospodaﬁící v katastru obce Kﬁi‰Èanov
zahájila v roce 2008 chov tzv. „náhradního pratura“. Pro tento úãel spoleãnost
vybudovala ohradu o v˘mûﬁe 24 ha
a zakoupila v únoru loÀského roku
chovné stádo „náhradních praturÛ“ v poãtu deseti zvíﬁat. Zvíﬁata byla dovezena
z Holandska a zakoupena od instituce
Staatsbosbeheer. Pratuﬁi se v novém
prostﬁedí ·umavy velmi dobﬁe aklimatizovali, coÏ potvrzuje narození pûti kusÛ
zdrav˘ch telat.
Cílem chovu „náhradního pratura“
je zapojit se do mezinárodního projektu
chovu tohoto zvíﬁete, kter˘ je podporovan˘ Velkou Herbivorovou nadací zaloÏenou WWF /Svûtov˘m fondem pﬁírody/.
Chov pﬁispûje k dal‰ímu pro‰lechtûní
a stabilizaci tohoto zvíﬁete v podmínkách
·umavy. „Náhradní pratuﬁi“ jsou vzhledem i chováním velmi blízcí pÛvodním,
na ·umavû je‰tû v 11. století divoce Ïijícím, praturÛm. Je velk˘ pﬁedpoklad, Ïe
by mohli pﬁevzít ekologickou funkci
pÛvodních praturÛ v nûkter˘ch velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch územích.
PÛvodní pratury, jejichÏ areál roz‰íﬁení zahrnoval celou Euroasii a pobﬁeÏní
pás severní Afriky, dnes jiÏ nikdo neuvidí. Aãkoliv je‰tû v 11. století pratuﬁi
ob˘vali západní a stﬁední Evropu, nevyjímaje ‰umavské hvozdy, ve 12. století
ze stﬁední Evropy nenávratnû mizí.
Poslední divoce Ïijící pratuﬁi ob˘vali
je‰tû v 16. století oblast polského
Mazovska a byli v Polsku chováni v nûkter˘ch oborách. Poslední pratuﬁí kráva
uhynula v polském Jaktorovû v roce
1627.
V prÛbûhu 20. století, v období pﬁed
II. svûtovou válkou, pﬁistoupily nûkteré
zoologické zahrady v Nûmecku ke zpûtnému vy‰lechtûní pratura z primitivních
plemen domácího skotu. Projekt vycházel z pﬁedpokladu, Ïe plemena domácího
skotu, jejichÏ praotcem byl divoce Ïijící
pratur, mají ve své genetické v˘bavû
genov˘ základ pÛvodního pratura. Pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ v chovatelské práci
dosáhly zejména zoologické zahrady
v Berlínû a Mnichovû. Díky úsilí spojeného se jmény bratrÛ LutzÛ a HeckÛ
mÛÏeme i dnes, v 21. století, spatﬁit zvíﬁata, která jsou témûﬁ identická s vymﬁel˘m praturem.
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Spoleãnost GW FARMA s. r. o.,
která je ãlenem podnikatelské skupiny
spoleãností zab˘vajících se chovem
skotu na ·umavû, zpﬁístupnila chov
„náhradního pratura“ ‰iroké veﬁejnosti
a za tím úãelem byla v bezprostﬁední
blízkosti chovu vybudována pozorovatelna, kde mohou náv‰tûvníci pﬁi tro‰e
‰tûstí spatﬁit „náhradní pratury“ v ‰umavské pﬁírodû. Mohou si tak udûlat
pﬁedstavu, jak vypadal pﬁedchÛdce
v‰ech plemen skotu - vymﬁel˘ pratur.
Pomûrnû nákladn˘ chov je také pﬁís-

pûvkem k odãinûní lidského nevdûku,
kterému se praturovi, pﬁedchÛdci v‰ech
plemen domácího skotu, dostalo jeho
úpln˘m vyhubením.
Nûkteré zajímavosti z historie pratura
* Pratur byl symbolem odvahy a síly.
Lov na pratury byl je‰tû koncem
stﬁedovûku oblíbenou zábavou ‰lechty
v Polsku, ·védsku, v˘chodním Prusku,
Bavorsku a Rusku. V Einhardov˘ch
análech se pí‰e „Franck˘ král Karel

Velik˘ se roku 803 pﬁi svém vojenském
taÏení do zemí jihov˘chodní Evropy
zastavil se svou druÏinou na lov turÛ
v Hirkánsk˘ch lesích“, tzn. na ·umavû.
* Pratur byl vzácn˘m zvíﬁetem, které
si panovníci posílali jako projev úcty
a uznání. V historick˘ch záznamech lze
najít zmínku, Ïe v roce 1416 polsk˘ král
Vladislav II. Jagiello zaslal císaﬁi Svaté
ﬁí‰e ﬁímské a uherskému králi Zikmundovi do neblaze proslulé Kostnice vzácn˘ dar - 3 pratury. Zvíﬁata v‰ak dlouhou
cestu nepﬁeÏila.
* Vzhledem k tomu, Ïe pratur ob˘val
obrovsk˘ areál celé Euroasie a severní
Afriky, vyskytoval se ve více formách.
Svûdãí o tom kosterní nálezy dospûl˘ch
zvíﬁat v˘raznû se li‰ící velikostí lebek,
rohÛ a v˘‰kou v kohoutku. Pro odli‰né
kosterní nálezy není tedy jiné vysvûtlení, neÏ Ïe patﬁily více formám pratura.
V˘voj rÛzn˘ch forem pravdûpodobnû
ovlivnily rÛzné a mûnící se podmínky
prostﬁedí.

vûdeckou hodnotu. Snad jedin˘m, alespoÀ trochu realistick˘m zobrazením
tohoto zvíﬁete je tzv. augsbursk˘ tur,
obraz neznámého malíﬁe ze 16. století.
Nalezl jej anglick˘ zoolog H. Smith ve
staroÏitnictví v Augsburku. Originál
okopíroval a v roce 1827 uveﬁejnil.
PÛvodní originál se ztratil.
* Jediní, kdo vûdomû pratury chránili,
byli pol‰tí myslivci ve velké oboﬁe
u Jaktorova, asi 50 km jihozápadnû od
Var‰avy. Je‰tû kolem roku 1550 tam Ïilo
nûkolik set praturÛ. Byli tehdy jiÏ
poslední na Zemi. Ochránci - myslivci
v Jaktorovû si neuvûdomovali, jaká

zoologická vzácnost ob˘vá jejich lesy.
Pﬁesto ale dûlali v‰e, aby pratury udrÏeli
a rozmnoÏili. Jejich úsilí zhatily vnitﬁní
nepokoje v Polsku a ãasté náv‰tûvy
nezvan˘ch hostÛ - pytlákÛ. KdyÏ v roce
1627 zahynul poslední pratur, nikdo
v Evropû se tím nevzru‰oval. VÏdyÈ
i odborníci té doby se domnívali, Ïe
pratur a zubr jsou jedno a totéÏ zvíﬁe.
Teprve o 200 let pozdûji anglick˘
pﬁírodovûdec H. Smith, kter˘ se zab˘val
podrobnûji dûjinami evropského lovectví,
do‰el k pﬁekvapivému a jednoznaãnému
názoru, Ïe pratur a zubr jsou dva zcela
odli‰né druhy divok˘ch turÛ.

* Aãkoliv pratur Ïil v historické dobû,
o ãemÏ svûdãí paleontologické nálezy
a autentické zprávy letopiscÛ, obrazov˘
materiál témûﬁ chybí a nebo je tak stylizovan˘ a umûlecky pojat˘, Ïe ztrácí

Setkání se seniory
âtyﬁiadvacát˘ dubnov˘ den se
uskuteãnilo setkání vedení mûsta se
ãleny Svazu tûlesnû postiÏen˘ch âR o.s.
MO Volary. Na tomto setkání k ãlenÛm
organizace promluvili paní starostka
Martina Pospí‰ilová a pan místostarosta
Robert Proãka. Seznámili pﬁítomné se
zámûry mûsta na pﬁí‰tí období. Jako
hlavní bod odpoledního programu bylo
vystoupení Policie âR místního oddûlení Volary. Policie seznámila pﬁítomné,
jak se chovat pﬁi náv‰tûvû nezvan˘ch

hostÛ, kteﬁí nav‰tûvují hlavnû osamûlé
seniory s nabídkou rÛzn˘ch produktÛ ke
koupi. Informovali pﬁítomné, jak se
zachovat, aby tito nezvaní hosté byli co
nejménû nám star‰ím ku ‰kodû. Svoji
pﬁedná‰ku pojali jednoduch˘m stylem,
aby jí pochopili v‰ichni.
Potom vystoupil pan Roman Kozák,
kter˘ seznámil pﬁítomné s dûním okolo
Volar. Za toto setkání patﬁí podûkování
v‰em, kteﬁí se zúãastnili, hlavnû vedení
mûsta, v ãele s paní starostkou a pﬁíslu‰-

níkÛm policie âR z místního oddûlení.
Na závûr tohoto setkání nám
k poslechu a k tanci hrál pan Vojík.
Toto setkání povaÏuji za pﬁínosné, neboÈ
se dozvídáme vûci, které jsou pro nás
velmi uÏiteãné, a zároveÀ zapomeneme
i na to, co nás bolí. Je‰tû jednou velk˘
dík a tû‰íme se na pﬁí‰tí setkání.
Augustin Sobotoviã,
pﬁedseda organizace Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch âR o. s. MO Volary

Ve dnech 22. a 23. června 2009 od 13.00 do 17.30 hod. proběhnou

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojené s přijímáním nových uchazečů do hudebního a výtvarného oboru
Základní umělecké školy Volary.
Těšíme se na setkání s vámi.
František Zach, DiS., zástupce ředitele ZUŠ Volary
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Historie Pochodu smrti a Ïidovského hﬁbitova ve Volarech
Pokraãování z minulého ãísla Volarského zpravodaje
Nûkteré koncentraãní tábory
na území Slezska
Pﬁi severní hranici Dolního Slezska
v mûstû Przyszów byl bûhem mûsíce
listopadu 1944 zﬁízen˘ koncentraãní
tábor, kter˘ byl poboãn˘m táborem
Gross-Rosenu. JiÏ v ﬁíjnu 1944 sem
pﬁi‰el transport 2.000 Ïen rÛzn˘ch
národností z Osvûtimi. Nejvût‰í skupina
pocházela z Maìarska a z maìarsky
mluvících pohraniãních oblastí âeskoslovenska. Druhou nejvût‰í skupinu
tvoﬁily Ïeny z Polska. V‰echny Ïeny
byly je‰tû mladé. Zde i v sousedním
Glogau (pol.Glogów) kopaly protitankové pﬁíkopy. Byly nuceny pracovat od
‰esti hodin ráno v mrazu a v hlubokém
snûhu. Mrazy dosahovaly aÏ -30°C.
Mnoh˘m z nich omrzly nohy, protoÏe
nemûly vhodnou obuv a mnohé pracovaly bosé.
Pﬁed blíÏící se v˘chodní frontou
(pravdûpodobnû 20. ledna 1945) evakuovali Nûmci z tábora na 970 Ïidovsk˘ch
Ïen. Bûhem dal‰ího pochodu museli ujít
zhruba 100 km a pochod trval devût dní.
Bûhem této cesty zahynulo asi 150
Îidovek hlady a vysílením a stﬁelbou
NûmcÛ. Takov˘ osud ãekal kaÏdou
Ïenu, která byla tak vyãerpána, Ïe
nemohla pokraãovat v dal‰í cestû. Îeny
dorazily do tábora Grünbergu (nûkdy se
uvádí také jako Grünberg, Grünerberg polsky Zielona Góra). Tento tábor byl
zﬁízen jihov˘chodnû od Vratislavi (nûm.
Wroclaw), v roce 1941 nebo 1942 a v polovinû roku 1944 se stal poboãn˘m
táborem Gross-Rosen.
V létû 1944 v nûm bylo vûznûno pﬁibliÏnû 900 Ïidovsk˘ch Ïen od 16 do 30
let, z nichÏ mnohé sem byly zavleãeny
z v˘chodní ãásti Horního Slezska. Tyto
Ïeny nejprve pracovaly v soukromé
nûmecké textilní továrnû, která leÏela
nedaleko tábora. Pozdûji sem bylo
posláno asi 1.800 Ïen z koncentraãního
tábora Ravensbrücku. Ty pracovaly za
krut˘ch pracovních podmínek v tamní
muniãní továrnû Grünberger Metallwerke.
Îeny, které pﬁi‰ly do Grünbergu zde
strávily jeden aÏ dva dny a spoleãnû
s dal‰ími Ïenami z Grünbergu se musely
29. ledna 1945 vydat na dal‰í cestu.
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Nûmci Îidovky rozdûlili do dvou skupin, z nichÏ kaÏdé urãili jin˘ cíl. První
smûﬁovala do koncentraãního tábora
v Bergen-Belsen, severnû od Hannoveru. Nejvût‰í skupina o poãtu 1.000 aÏ
1.100 vûzenkyÀ vyrazila jin˘m smûrem.
Îeny pochodovaly pû‰ky. V dobû
jejich pochodu leÏel v‰ude sníh a nûkteré Ïeny ‰ly úplnû bosé nebo si omotaly
nohy hadry. Cesta Ïen smûﬁovala pﬁes
Nysu, Lehnicu, Zhoﬁelec, Budy‰ín do
DráÏìan, kam do‰ly po velkém náletu
britsk˘ch bombardérÛ v noci ze 13. na
14. února 1945, kdy bylo zniãeno více
neÏ 25.000 domÛ a v ulicích mûsta uhoﬁely desetitisíce lidí. Nûkteré odhady
hovoﬁí aÏ o 300.000 mrtv˘ch. Pﬁesn˘
poãet se jiÏ dnes nedá pﬁesnû zjistit, protoÏe DráÏìany byly tehdy pﬁeplnûny
civilními uprchlíky ze Slezska a Pruska,
kteﬁí pﬁespávali nejen ve veﬁejn˘ch budovách, ale pﬁímo v autech nebo v koÀsk˘ch
povozech. Po tomto niãivém bombardování mûstem procházely i úãastnice
Pochodu smrti z Grünbergu a pamûtnice
na tuto událost dosud vzpomínají a nezapomínají na tehdej‰í tragické záÏitky.
Na dal‰í cestû se dostaly aÏ do
nûmeckého Oelsnitz, kde byla ãást
nemocn˘ch Ïen naloÏena do otevﬁen˘ch
dobytãích vozÛ a po dal‰í cestû, která
trvaly tﬁi dny a tﬁi noci pﬁes A‰, Cheb,
Falkov nad Ohﬁí pﬁijely do dal‰ího pracovního tábora ve Zwodau (Svatava).
Zb˘vající ãást Ïen pokraãovala
v dal‰ím pochodu, kter˘ trval dal‰ích pût
t˘dnÛ a Ïeny bûhem této doby pﬁekonaly vzdálenost kolem 500 km, která je
dûlila od v˘chozího bodu v Grünbergu.
Bûhem této namáhavé cesty asi 150 - 200
Ïen nepﬁeÏilo z dÛvodu krut˘ch podmínek. Dne 6. bﬁezna 1945 pﬁi‰ly do
Helmbrechtsu, kter˘ byl poboãn˘m táborem koncentraãního tábora Flossenbürg.
Flossenbürg
Tento koncentraãní tábor byl vybudován jiÏ v roce 1937 ve vzdálenosti
asi 30 km od bavorského Weidenu ve
vzdálenosti 7 km od ãeskoslovensk˘ch
hranic. PÛvodnû byl urãen pro 500
vûzÀÛ, ale jejich poãet v dal‰ích letech
postupnû narÛstal a v roce 1942 dosáhl

poãtu jiÏ 65.000 vûzÀÛ. V únoru 1945
dosáhl rekordního poãtu 116 aÏ 117.000
vûzÀÛ. Za sedm let jeho trvání zde zahynulo více neÏ 73.000 vûzÀÛ na následky
hladu, muãení a pokusn˘ch injekcí.
Tento koncentraãní tábor mûl je‰tû
nûkolik poboãn˘ch táborÛ.
Helmbrechst
Byl jedním z poboãn˘ch táborÛ
tohoto koncentraãního tábora. Mûsto
Helmbrechst leÏí asi 16 km od spoleãné
hranice âR a SRN. Tábor zde byl zaloÏen v roce 1944, kdy 19. ãervence do
tohoto tábora pﬁi‰lo 179 vûzÀÛ, kteﬁí
pracovali v místních továrnách. Tábor se
nacházel na hlavní ulici na kraji mûsta.
Tvoﬁilo ho jedenáct pﬁízemních dﬁevûn˘ch budov, z nichÏ ãtyﬁi slouÏily jako
vûzeÀské ubikace a byly oddûleny plotem z ostnatého drátu, kter˘ v‰ak nebyl
nabit elektrick˘m proudem. K pÛvodnímu poãtu 179 osob pﬁi‰lo 19. ledna 1945
ve ãtyﬁech transportech 500 Ïen z koncentraãního tábora Ravensbrück. Tyto
Ïeny pocházely z Polska, Ruska, z Protektorátu âechy a Morava, z Francie
a z Holandska a 27 Ïen bylo z Nûmecka.
Dne 6. bﬁezna 1945 pﬁi‰el transport 621
Ïidovsk˘ch Ïen z Grünbergu.
Aãkoliv Nûmci dovlekli Ïidovské
Ïeny do Helmbrechtu údajnû na práce,
zÛstala jejich pracovní síla nevyuÏita.
Zbrojovka nemûla pro nû práci. Ale to
v‰ak nebylo dÛleÏité, protoÏe Nûmci
staãili vût‰inu Îidovek oslabit do takové
míry, Ïe by stejnû nemohly produktivnû
pracovat.
Îidovské Ïeny nemûly ani dostatek
postelí (pryãen) ani slámy na jejich
vystlání. Nûkteré Îidovky proto musely
spát pﬁímo na studené podlaze. Na
rozdíl od ostatních vûzeÀkyÀ chodily
Ïidovské Ïeny v hadrech a mnohé z nich
nemûly ani boty. Velitel tábora rozhodl,
Ïe jim pﬁimûﬁené obleãení a obuv nebude vydávat, pﬁestoÏe obojího bylo
v táborov˘ch skladi‰tích dostatek. Jídlo,
které Nûmci Îidovkám poskytovali,
pﬁedstavovalo pouze zlomek normálních
pﬁídûlÛ. Dostávali najíst jenom jednou
dennû a to v poledne. Byla to mizerná
polévka.

Odchod vûzeÀkyÀ z Helmbrechtu
Vojenská situace Nûmecka byla
oãividnû a nezvratnû beznadûjná. Tehdy
dne 13. dubna 1945, necelé ãtyﬁi t˘dny
pﬁed ukonãením druhé svûtové války,
bylo pﬁikroãeno k evakuaci tábora
v Helmbrechtu. Bez pﬁesn˘ch rozkazÛ
a znalostí smûru dal‰í cesty se odtud
vydalo asi 580 Ïidovsk˘ch a pﬁibliÏnû
590 neÏidovsk˘ch vûzeÀkyÀ na pochod.
Co do poãtu byly obû skupiny zhruba
stejné. Opou‰tûly Helbrechts ve velmi
‰patném zdravotním stavu, byly hladové
a postrádaly také náleÏité obleãení.
Odhadem provázelo Ïeny 47 NûmcÛ.
Z tohoto poãtu bylo 22 muÏÛ a 25 Ïen.
Dozorci byli vyzbrojeni pu‰kami a pﬁed
cestou dostali mimoﬁádn˘ pﬁídûl stﬁeliva. Jejich kolegynû byly vybaveny
holemi. Dozorkynû nebyly holemi
vybaveny bezdÛvodnû a muÏi nenosili
pu‰ky s paÏbami jen pro pﬁípad nouze.
Nûmecké dozorkynû se ﬁídily nepsan˘m
zákonem „hÛl v ruce nesmí zahálet“
a bily Ïidovské Ïeny ãasto a nemilosrdnû. Bûhem dal‰ího pochodu neumíraly
Ïidovské Ïeny pouze na následky
zámûrnû vyvolaného strádání a nemilosrdného krutého bití. Nûmci je také
zcela svévolnû stﬁíleli. Îidovské Ïeny
netrpûly cestou jen hladem, ale také
muãivou Ïízní a dehydratací. Nûmci jim
dovolovali pít jen zﬁídkakdy, pﬁestoÏe
voda byla po ruce. Nûmci zatvrzele
odpírali Ïidovsk˘m Ïenám dal‰í jídlo
a vodu, nutili je spát pod ‰ir˘m nebem,
aãkoliv mohly b˘t ubytovány uvnitﬁ.
KaÏdá pochodová skupina byla dopro-

vázena stráÏemi a dozorkynûmi, které
‰ly ãásteãnû po stranû a ãásteãnû vzadu
za skupinou.
Pochod z Helmbrechtsu tvoﬁily dvû
skupiny. První byla mnohem vût‰í a byla
sloÏena pﬁeváÏnû z uvûznûn˘ch nûmeck˘ch Ïen, Rusek a Polek. Nûmci je vlekli
s sebou pouze v první fázi pochodu a po
sedmi dnech je zanechali v táboﬁe ve
Svatavû (Zwodau).
Pracovní tábor Svatava
U Falknova nad Ohﬁí v místû
Zwodau (ães. Svatava) byl v roce 1943
zﬁízen pracovní tábor firmy Siemens
a Halska z Berlína. Sem pﬁijelo v kvûtnu
1943 asi 1.500 Ïen z koncentraãního
tábora Ravensbrück. V dobû jejich
pﬁíjezdu je‰tû nebyly vytvoﬁeny vhodné
podmínky pro jejich ubytování a Ïeny si
musely proto nejprve postavit vlastní
závod a baráky. Po nûkolik mûsícÛ byly
nuceny Ïít v uzavﬁen˘ch závodních
halách bez vûtrání a to i v dobû nejvût‰ích veder. Teprve tehdy, kdyÏ si postavily vlastní dﬁevûné baráky, mohly zmûnit své bydli‰tû. Îeny musely vstávat
brzy ráno jiÏ o 4. hodinû ranní. Po ukonãení práce musely stát po dobu dvou
hodin na „apelplatzu“. Jejich strava byla
nízkokalorická a i v zimní dobû jim byla
vydávána venku pﬁed baráky, coÏ mûlo
za následek, Ïe byla vÏdy studená. Îeny
byly nuceny pracovat také venku na
stavbách, kopaly základy objektÛ, pﬁiváÏely kameny a dal‰í stavební materiál.
Tyto práce Ïeny vykonávaly i v zimû bez
rukavic a byly obuty pouze v dﬁevácích.

Národnostní sloÏení Ïen bylo velmi
pestré. Nejvût‰í poãet tvoﬁily Francouzky (600) a Nûmky (400). Nûkolik desítek
Ïen byly âe‰ky a zbytek tvoﬁily Polky
a sovûtské Ïeny. Dokonce tam byly i tﬁi
Italky. Nejvût‰í ãást Ïen (kromû tûch,
které pokraãovaly v dal‰í cestû) se
doÏila osvobození americkou armádou
a dne 7. kvûtna 1945 byly propu‰tûny.
Pochod smrti Helmbrechts - Svatava
VûzeÀkynû dne 13. dubna 1945
ode‰ly z Helmbrechts. Po 5 dnech
usilovné chÛze, kdy pﬁekonaly vzdálenost 79 km, se dostaly do Svatavy.
Bûhem této cesty bylo zastﬁeleno 16 Ïen
a zemﬁelo dal‰ích 8 Ïen
Po pﬁíchodu do Svatavy se Nûmci
snaÏili spojit s koncentraãním táborem
ve Flossenbürgu, av‰ak ke spojení jiÏ
nedo‰lo. Bylo uvaÏováno o smûru dal‰ího
pochodu a hledal se nejv˘hodnûj‰í smûr.
Potﬁebné mapy scházely, a bylo proto
nutné spokojit se s neumûl˘mi náãrtky
místního obyvatelstva. Dal‰í postup
ovlivÀovaly nûkteré nepﬁíznivé skuteãnosti. Ze západu postupovaly jednotky
americké armády a byly obavy, Ïe dojde
k jejich pﬁibliÏování. Blízké hranice
Protektorátu âechy a Morava vyvolávaly
strach, Ïe pﬁi vstupu na toto území mÛÏe
tamní ãeské obyvatelstvo zpÛsobit urãité
tûÏkosti. Mûly b˘t také dodrÏeny nûkteré
dosud platné zvyklosti. Stále platila
zásada, Ïe pochod Ïen se má vyh˘bat
hlavním komunikacím a velk˘m mûstÛm.
PhDr. Václav Star˘
Pokraãování v pﬁí‰tím ãísle

Co je nového na základní ‰kole
V novém ‰kolním roce budou Ïáci
nav‰tûvovat je‰tû dvû budovy, protoÏe
plánovan˘ semafor a úprava chodníku
u obchodu ESO nebudou je‰tû dokonãeny a navíc se provádûjí demoliãní
práce v objektu kasáren, není zaji‰tûna
bezpeãná cesta do ‰koly. ·kola je technicky pro slouãení pﬁipravena a o dal‰ím
prÛbûhu sluãování budeme veﬁejnost
informovat.
Na poãátku dubna pﬁivezla firma
Klassa nov˘ nábytek do ‰estnácti tﬁíd.
Îáci v záﬁí zasednou do nov˘ch lavic.
Ve dnech 29. a 30. ãervna bude ﬁeditelské volno z dÛvodu stûhování nového

nábytku do kmenov˘ch tﬁíd. ·kolní rok
pro volarské Ïáky skonãí 26. 6. 2009.
Stavební spoleãnost Swietelsky,
která vyhrála v˘bûrové ﬁízení na stavbu
sportovního areálu, zaãala v kvûtnu se
zamûﬁením stavby a pak se stavebními
pracemi, stavba by mûla b˘t hotova
v letních mûsících.
Ve stﬁedu 3. 6. v 18.00 hodin poﬁádáme na prvním stupni Z· setkání
s rodiãi budoucích prvÀákÛ. Zveme
v‰echny rodiãe na setkání.
Souãástí roãního plánu jsou i v˘lety
jednotliv˘ch tﬁíd v dobû od 15. kvûtna
do 15. ãervna. První aÏ sedmé roãníky

mají jednodenní a osmé a deváté
dvoudenní v˘lety. Na‰e základní ‰kola
navázala partnerství se slovenskou
základní ‰kolou v Prievidzi. Dne 26. 5.
se zúãastníme setkání ãesk˘ch a bavorsk˘ch uãitelÛ ve StráÏném, kde bychom
chtûli oslovit nûmeckou partnerskou
‰kolu z Röhrnbachu.
Na konci mûsíce ãervna probûhne
rozlouãení se Ïáky devát˘ch roãníkÛ,
rodiãe dostanou oficiální pozvánku
s pﬁesn˘m datem rozlouãení.
Petr Horálek,
ﬁeditel Z·
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Zelená úsporám
Tak zní název dotaãního programu
na zateplování a ekologické vytápûní
domÛ pro rok 2009-2012. Finanãní
prostﬁedky tohoto programu mohou b˘t
ãerpány v prÛbûhu období od 1. 4. 2009
do 31. 12. 2012.
Základní ãlenûní programu:
A Úspora energie na vytápûní
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy
A.2 Kvalitní zateplení vybran˘ch ãástí
obálky budovy (dílãí zateplení)
A.2.1 Zateplení vnûj‰ích stûn
A.2.2 Zateplení stﬁechy nebo nejvy‰‰ího stropu
A.2.3 Zateplení stropu nevytápûného
sklepa, podlahy nad zeminou nebo nad
nevytápûn˘m prostorem, stûn mezi
vytápûn˘m a nevytápûn˘m prostorem
A.2.4 V˘mûna oken
A.2.5 Poﬁízení systému nuceného vûtrání
s rekuperací odpadního tepla
B Podpora novostaveb v pasivním
energetickém standardu - tj. rodinn˘ch
a bytov˘ch domÛ nepanelové technologie
C VyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pro vytápûní a pﬁípravu teplé vody
C.1 V˘mûna zdrojÛ na tuhá a kapalná
fosilní paliva nebo elektrického vytápûní
za nízkoemisní zdroje na biomasu a úãinná tepelná ãerpadla
C.2 Instalace kotlÛ na biomasu a tepeln˘ch ãerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárnû-termick˘ch kolektorÛ
D Dotaãní bonus za vybrané kombinace opatﬁení
Îadateli o podporu mohou b˘t vlastníci
a stavebníci rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ
- fyzické osoby
- spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek
- bytová druÏstva
- mûsta, obce
- podnikatelské subjekty,
kteﬁí budou rodinn˘ dÛm nebo bytov˘
dÛm 15 let uÏívat k bydlení nebo poskytovat k bydlení.
Îádost o podporu z programu mÛÏe b˘t
podávána pﬁed zaãátkem realizace
investice, nebo i v prÛbûhu realizace zde v‰ak musí b˘t realizace ukonãena
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nejdﬁíve 1. 4. 2009. Rozhodn˘m termínem bude datum kolaudace, datum
podání oznámení o uÏívání stavby, nebo
datum vystavení protokolu dodavatelskou firmou.
V rámci programu platí podmínka,
Ïe montáÏ nebo jinou sluÏbu nelze zajistit
svépomocí, ale pouze subjekty uveden˘mi
v Seznamu odborn˘ch dodavatelÛ (SOD).
Stejnû tak je nutné pouÏití materiálÛ,
v˘robkÛ a technologií uveden˘ch
v zavedeném Seznamu v˘robkÛ a technologií (SVT). Pokud není v˘robek ãi
dodavatel zaﬁazen v seznamech, nelze
proplatit dotaci na takov˘ projekt.
Administraci Ïádostí budou zaji‰Èovat krajská pracovi‰tû Státního fondu
Ïivotního prostﬁedí (SFÎP) a poboãky

povûﬁen˘ch bank. Vzhledem k tomu, Ïe
materiál k tomuto dotaãnímu programu
je velmi obsáhl˘ a moÏnosti vyuÏití podpory podrobnû a odbornû specifikovány,
neváhejte kontaktovat pracovi‰tû SFÎP
jiÏ v poãátku uvaÏované investice.
DÛleÏité kontakty:
Krajské pracovi‰tû SFÎP,
Mánesova 3a, 371 03 âeské Budûjovice;
www.sfzp.cz
otevﬁeno pro veﬁejnost:
Út, St: 8:30 - 12:00; 13:00 - 17:00
v ostatní dny jen po pﬁedchozí domluvû
call centrum: 800 260 500
Po - Pá: 7:30 - 16:30
e-mail: dotazy@zelenausporam.cz
www.zelenausporam.cz

Michal Viewegh ve Volarech
Spisovatel Michal Viewegh nav‰tíví
volarskou knihovnu v sobotu 6. 6. 2009.
Chcete-li si nechat podepsat knihu od
M. Viewegha (koupit si nûkteré tituly
mÛÏete jiÏ nyní v knihovnû), vidût ho
„naÏivo“ ãi si jen prohlédnou prostory
knihovny, tak neváhejte a pﬁijìte. Spisovatel se sv˘m doprovodem (hlavnû
knihovníci a tisk) pﬁijede historick˘mi
vozy pﬁed budovu knihovny. Plánovan˘
pﬁíjezd je devátá hodina dopolední
a odjezd 9. 45 hodin. Celá akce
s názvem „Na kolech po knihovnách
regionu tentokrát s automobilov˘mi
a motocyklov˘mi veterány”, kterou
poﬁádá Mûstská knihovna Prachatice je
zahájena právû ve Volarech a jedním
z jejích cílÛ je - propagace knihoven
a jejich zﬁizovatelÛ. Celá skupina pak
pokraãuje po dal‰ích knihovnách regionu.
Akce Na kolech po knihovnách
regionu se poprvé konala v roce 2008,
kdy vznikla my‰lenka spojit sportovního
ducha s duchem kulturním a ukázat
dûtem a mládeÏi, jak trávit voln˘ ãas.
Mûstská knihovna Prachatice uspoﬁádala ve spolupráci s jihoãesk˘mi
rodaãkami a sportovkynûmi Kateﬁinou
Nash-Hanu‰ovou, Terezou Huﬁíkovou
a ·árkou Grabmüllerovou cyklistickou
v˘pravu po knihovnách prachatického

kraje. Akce se zúãastnilo 19 mûst a obcí,
stejn˘ poãet knihoven a 66 cyklistÛ,
v cíli peloton vítalo pﬁes 400 divákÛ.
Velk˘ ohlas této akce vedl k my‰lence uspoﬁádat letos druh˘ roãník „Na
kolech po knihovnách regionu, tentokrát
s motocyklov˘mi a automobilov˘mi
veterány“, kdy se k prachatick˘m knihovníkÛm pﬁidají i kolegové bavor‰tí,
ãeskobudûjoviãtí, strakoniãtí a ãeskokrumlov‰tí. V tûchto regionech totiÏ byli
osloveni majitelé dvou i ãtyﬁkol˘ch
veteránÛ - motocyklÛ a automobilÛ z VCC
v âesk˘ch Budûjovicích, VCC ve
Strakonicích, VCC v Kaplici a mnoho
dal‰ích soukrom˘ch majitelÛ. Naplánováno je 6 v˘letních tras, v kaÏdé z nich
pojede skupina cca 15 veteránÛ.
● trasa: âeské Budûjovice - Mydlovary - Zliv - Pi‰tín - Netolice - Strunkovice - Dub - Prachatice
● trasa: âeské Budûjovice - Dubné âakovec - Jankov - Lhenice - Milovice Nebahovy - Prachatice
● trasa: Kaplice - âesk˘ Krumlov KremÏe - Brloh - Chroboly - Kti‰ Zbytiny - Prachatice
● trasa: Strakonice - Ho‰tice u Volynû
- Malenice - Zálezly - âkynû - Vacov Zdíkov- Prachatice
● trasa: Záblatí - ·umavské Ho‰tice -

LaÏi‰tû - Pûãnov Chlumany - Husinec Prachatice
● trasa: Volary - Lenora - StráÏn˘ Horní Vltavice - Borová Lada - Kvilda Prachatice
(6. trasa je mezinárodní - ve StráÏném se
pﬁipojí veteránisté z Freyungu a Grainetu)
Na kaÏdé z tras pojede také jeden
z v˘znamn˘ch ãesk˘ch nebo regionálních spisovatelÛ - Michal Viewegh,
Ondﬁej Fibich, Petra Braunová, Roman
Kozák, David Jan Îák, Petr Ho‰t'álek a na nûkter˘ch známá herecká celebrita.
Ukonãení v‰ech tras bude na prachatickém Velkém námûstí, kde bude
v‰echny úãastníky vítat starosta mûsta
Prachatice a poslanec Parlamentu âR
ing. Jan Bauer. Na námûstí je pﬁipraven
hudební program a probûhne zde také
autogramiáda osobností. Veﬁejnost bude
mít moÏnost si automobilové a motocyklové veterány prohlédnout od 16:00
hodin do cca 18:00 hodin.
Cílem této akce je roz‰íﬁení v‰eobecného povûdomí, Ïe knihovna není
jen pÛjãovnou knih, ale i zaﬁízením
poskytujícím ústní, bibliografické, referenãní a faktografické informace a pﬁístup na Internet v‰em bez rozdílu.
Pﬁi akci budou roz‰íﬁeny v 70
zúãastnûn˘ch knihovnách propagaãní
materiály kraje a zﬁizovatelÛ knihoven.
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Pﬁedstavujeme ãleny Rady mûsta Volary
V tomto ãísle VZ na otázky redakãní rady odpovídala starostka mûsta Martina Pospí‰ilová
1. âím jste chtûla v dûtství b˘t?
Vzpomínám si, Ïe jsem mûla období, kdy jsem chtûla b˘t
prodavaãkou, a také jsem chtûla b˘t zdravotní sestﬁiãkou.
2. Jaké máte záliby?
Kaligrafii, kreslení a ráda si roz‰iﬁuji sbírku star˘ch krásn˘ch
vûciãek, které pouÏívali na‰i pﬁedci. TakÏe mû mÛÏete snadno
potkat v antikvariátu.
3. Jakou historickou postavu obdivujete?
Nevím jestli bych mohla jmenovat jen jednu historickou
postavu, která má mÛj obdiv. KaÏdá historická postava s sebou
pﬁiná‰í jisté dûjiny a jistá poznání. TakÏe budu jmenovat napﬁíklad Hippokrata, Karla IV., T. G. Masaryka a také Ondﬁeje
z Volar, o kterém vlastnû témûﬁ nic nevíme, ale díky nûmuÏ se
objevila první písemná zmínka o na‰em mûstû. No ﬁeknûte,
jestli si tento pán také nezaslouÏí obdiv? Z ne tak dávné historie nemohu opomenout pana Jana Wericha.
4. Jak si pﬁedstavujete ideální dovolenou?
Relax, pohoda, naãerpání energie, skvûlé záÏitky. A je úplnû
jedno jestli je ta dovolená u nás nebo v zahraniãí. I kdyÏ moﬁe
mû dobíjí energií úplnû nejvíc.
5. Jakému sportu dáváte pﬁednost aÈ uÏ jako divák nebo jako
aktivní úãastník?
Hokej, formule, volejbal, samozﬁejmû jako divák: I kdyÏ
volejbal jsem hrávala.
6. Jaké je va‰e zamilované jídlo?
Tak to asi bude snaz‰í, kdyÏ odpovím naopak, nemusím lu‰tûniny.
Jinak jsem masoÏravec a miluji ãokoládu.
7. Jaké zvíﬁe je vám sympatické a proã?
Delfín, pro jeho inteligenci. A také zpÛsob jeho Ïivota.

Nevûﬁili byste, jak pﬁíjemnû je v náruãi medvûda.

Country taneãní skupina Mary Ann
Volarsk˘ domeãek má na pﬁí‰tí
‰kolní rok pﬁipravenou novinku - Country taneãní skupinu Mary Ann. Právû tak
se bude jmenovat nov˘ zájmov˘ útvar,
kter˘ DÛm dûtí a mládeÏe Prachatice pracovi‰tû Volary otevﬁe v pﬁí‰tím ‰kolním
roce. Mary Ann by mûla b˘t ‰ikovnou
sestﬁiãkou Country taneãní skupiny Mary
Lou, která velmi úspû‰nû tanãí jiÏ ãtyﬁi
roky v Prachaticích a patﬁí k nejaktivnûj‰ím taneãním skupinám v dûtském
country taneãním hnutí.
Do CTS Mary Ann budou moci
chodit pﬁed‰koláãci, ‰koláci, mládeÏ,
ale i dospûlí. Hlavní náplní ãinnosti budou
country tance - od Traditional dance prvních osadníkÛ amerického kontinentu,
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pﬁes country tance z posledních desetiletí,
aÏ po velmi Line dancing. Ti odváÏnûj‰í
si budou moci vyzkou‰et i clogging stepaﬁsk˘ styl zrozen˘ v Apalaãsk˘ch
horách. Samozﬁejmû dojde i na square
dance, kter˘ je skuteãnû velmi zajímav˘m
a oblíben˘m druhem taneãní zábavy.
V Mary Ann nepÛjde o nekoneãn˘
dril, dﬁinu, získávání nale‰tûn˘ch pohárÛ
a honbu za slávou. Nikdo také nebude
zji‰Èovat, zda máte taneãní vlohy a podobné nesmysly. PÛjde tu pﬁedev‰ím
o zábavu, legraci, pﬁátelskou atmosféru,
radost ze spoleãného tancování a nezapomenutelné spoleãnû strávené chvíle
plné smíchu a nad‰ení v partû bájeãn˘ch
lidí. V Mary Ann nebudou dûti (a snad

i dospûlí) jen jedenkrát t˘dnû tanãit,
ale budou také jezdit na rÛzná taneãní
setkání doplnûná o náv‰tûvu zajímav˘ch
míst, o ﬁadu her, o chvíle u táboráku
a kytary ...
Více informací o taneãních stylech
se dozvíte na www.marylou.wbs.cz,
zájemcÛm o tancování v Mary Ann podá
informace paní Haklová v DDM Volary.
Doufám, Ïe se v pﬁí‰tím ‰kolním
roce setkám ve Volarech s velkou spoustou skvûl˘ch dûtí a dospûl˘ch, kteﬁí se
chtûjí bavit a tanãit v rytmu tradiãního
i moderního country.
Moc se na vás v‰echny tû‰ím!
Jitka Nováková,
vedoucí CTS Mary Lou Prachatice

Zpráviãky z Volarského domeãku
Na konci kvûtna konãí DDM Prachatice
svou pravidelnou zájmovou ãinnost.
V leto‰ním ‰kolním roce nav‰tívilo
zájmové útvary pracovi‰tû Volary pﬁes
370 úãastníkÛ, kteﬁí nav‰tûvovali 37
krouÏkÛ. Vedle 2 interních pedagogÛ
volného ãasu, vedlo krouÏky 35 externistÛ. Dûtem se nezi‰tnû vûnovali ve svém
volném ãase po odpoledních a o víkendech. Nejvût‰í odmûnou jsou rozzáﬁené
dûtské oãi a radost z dobr˘ch v˘sledkÛ
na rÛzn˘ch soutûÏích a pﬁehlídkách, od
místní aÏ po celorepublikovou úroveÀ.
Dovolte mi touto cestou podûkovat
v‰em pedagogÛm, kteﬁí se cel˘ ‰kolní

rok dobrovolnû a s nad‰ením vûnovali
dûtem ve v‰ech krouÏcích a zároveÀ
dûtem za jejich reprezentaci DDM,
Mûsta Volary a Jihoãeského kraje na
rÛzn˘ch soutûÏích a pﬁehlídkách.
KaÏd˘ úãastník pravidelné zájmové
ãinnosti (krouÏkÛ) obdrÏí na závûr
‰kolního roku Osvûdãení o absolvování
konkrétního zájmového útvaru. Toto
osvûdãení se mÛÏe stát osobním portfoliem dítûte a do budoucna pomoci pﬁi
pﬁijímání na dal‰í ‰koly.
Bc. Jiﬁí Machart,
ﬁeditel DDM Prachatice

V sobotu 13. června 2009 se na volarské tržnici
od 14. hodin koná

PIVOBRANÍ

.

Dopis, kter˘ potû‰il
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Setkání kultur ve volarském muzeu
Sobotní veãer dne 25. dubna na
nádvoﬁí volarského muzea pﬁinesl zajímavé setkání svûtov˘ch kultur. Smyslem celého programu bylo divákÛm
pﬁedstavit alespoÀ v drobné míﬁe atributy jednotliv˘ch koutÛ na‰í zemû, protoÏe

rychlá a neúprosná globalizace pomalu,
ale jistû, v‰e semílá do neidentifikovatelné kulturní polévky…
VÛnû orientálního svûta ve sv˘ch
konviãkách pﬁivezli ãajovníci z Prachatic. Tajupln˘ Phu-er, ãaj ãínsk˘ch císaﬁÛ,
mátov˘ Tuareg, oblíben˘ nápoj marock˘ch beduínÛ, siln˘ indick˘ Assám se
strouhan˘m zázvorem, kter˘ vykouzlil
atmosféru studen˘ch hor a dal‰í speciality mohli náv‰tûvníci ochutnat zdarma.
A protoÏe se ãajová kultura, jako fermentovaná nit, proplétá kulturami celého svûta, dá se ﬁíci, Ïe nám ãajovna
U Hru‰ky dovezla také kousek Japonska,
a nebo tﬁeba také Anglie...
Majitel ãajovny Ondﬁej Schmiedt
pak je‰tû svou hrou na australsk˘ domorod˘ nástroj, kter˘ známe pod názvem
didgeridoo vykouzlil atmosféru australské bu‰e. Probudil du‰e termitÛ, kteﬁí
vydlabali tento kus eukalyptové vûtve,
a ti nás sv˘m hlubok˘m brumláním
‰imrali po celém tûle...
Na‰i, evropskou keltskou kulturu
pﬁedstavil volarsk˘ soubor Celtica
Bohemica. Tanec jako charakteristick˘
znak urãité doby a kultury je více neÏ

vhodn˘m zpÛsobem, jak Kelty pﬁedstavit.
Ohnû, dudy, kostkované kilty a vnadné
keltky lahodily oku i sluchu. Vykouzlili
tak atmosféru stﬁedovûk˘ch lesÛ a zaduman˘ch DruidÛ. Atmosféru temné noci,
kterou prozaﬁují pouze ohni‰tû a hvûzdné nebe...
Kulturu bohémskou a étericky
vzdálenou reálnému ‰edivému svûtu pak
pﬁinesl ve sv˘ch slovech spisovatel
Roman Kozák. A kulturu dávno zaniklou, megalitickou, pﬁedstavil v pásmu
fotografií o Volarech kamenn˘ch. VÏdyÈ
právû volarské menhiry byly dÛvodem
tohoto setkání. V pﬁedveãer pohanského
svátku svûtel Beltine se volarsk˘ kamenn˘ kruh rozvibroval a svolal v‰echny
ty, kter˘m není lhostejn˘ osud svûta.
A právû ti zakonãili veãer pﬁímo u menhirÛ, kde jiÏ tﬁetí rok probûhl tajupln˘
rituál stráÏcÛ menhirÛ. Chcete-li se o nûm
dozvûdût více, zveme vás k na‰im menhirÛm opût za rok...
Cel˘ poﬁad pak podkreslovala
hudba severoamerick˘ch indiánÛ, jako
dal‰í reprezentant kultury, která se
pomalu ztrácí v novodobé civilizaci…
Petr âmerda

Základní umělecká škola Volary si Vás dovoluje srdečně pozvat
dne 17. 6. 2009 od 18.00 hod. na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT.
Uslyšíte sólisty na jednotlivé nástroje, dechový orchestr a komorní soubory.
Vstupné dobrovolné.
Místo konání: Kinosál Volary
Dále pak TŘÍDNÍ KONCERT žáků dne 18. 6. 2009 od 17.00 hod. v sále ZUŠ Volary.

Novinky v knihovnû
Barbara Wood:
STRÁÎKYNù TAJEMSTVÍ
Ke dvoru vládce MayÛ pﬁijde dívka
podivné krásy, s pleÈí bílou jako alabastr.
Nezdolná Tonina, která se tam zamilovala do místního hrdiny, v‰ak musí jít dál.
Po matce zdûdila posvátnou knihu, která
ukr˘vá tajemství rodu a jeho budoucnost. Tonina ví, Ïe musí splnit své poslání,

Volarsk˘ zpravodaj 14

●

Novinky v knihovnû

proto odhodlanû kráãí vstﬁíc osudu, po
cestû plné nástrah, dobrodruÏství i lásky.
Pavel ·rut: LICHOÎROUTI
Je to nejobratnûj‰í lupiã v‰ech dob
a dosud nikdy nebyl dopaden. MoÏná
i vám se vãera nebo právû v této chvíli
ztratila ponoÏka. Kdo za to mÛÏe?
LichoÏrout! Záhadn˘ tvor, kter˘ Ïere

ponoÏky a z párÛ dûlá licháãe. Do
jejich tajemného svûta pronikla autorská
a ilustrátorská dvojice Pavel ·rut - Galina
Miklínová a vynoﬁila se s napínav˘m
a vtipn˘m pﬁíbûhem jedné lichoÏroutí
rodinky, starého mládence pana Vavﬁince a malého ne‰iky lichoÏrouta Hihlíka.
V MAGNESIA LITE¤E 2009 cena za
knihu pro dûti a mládeÏ.

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

âerven 2009
6. 6. sobota
17.00 a 20.00 hod.
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Rodinná fantasy komedie USA (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 99 min.
Veãer nevinn˘ pﬁíbûh, druh˘ den úÏasné
dobrodruÏství.
14. 6. nedûle
20.00 hod.
ANGLICKÉ JAHODY
âeské drama.
Vstupné 50,- Kã, 114 min., od 12 let!
Pﬁíli‰ hork˘ srpen 1968.
20. 6. sobota
17.00 hod.
LOVECKÁ SEZONA 2
Animovaná komedie USA (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 76 min., dûtské!
Domácí versus lesní hosté. Vyhraje dravûj‰í
- je to prosté!

20. 6. sobota
20.00 hod.
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMù
Americké sci-fi (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 102 min., od 12 let!
Mysleli jsme, Ïe Zemû je na‰e. Byla to chyba.
27. 6. sobota
20.00 hod.
NORMAL
âesk˘ thriller.
Vstupné 60,- Kã, od 15 let!
Pﬁíbûh legendárního sériového vraha
podle skuteãnosti z let 1929-1931.
Prodej vstupenek je hodinu
pﬁed promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek
ministerstvu kultury a OSA.
Zmûna programu vyhrazena.

Kynologové
soutûÏili
Dne 16. 5. 2009 probûhl na kynologickém cviãi‰ti závod o „Pohár starostky
mûsta“ ve v˘konu psÛ. I pﬁes nepﬁízeÀ
poãasí mûl závod velmi dobrou úroveÀ.
Páníãkové a jejich ãtyﬁnozí kamarádi
se snaÏili o co nejlep‰í v˘sledky. Na
1. místû se umístil Lubo‰ Filous, na
2. místû Jaroslav Fri‰ a na 3. místû
Lubo‰ Gric. Poháry úspû‰n˘m závodníkÛm pﬁedal místostarosta ing. Robert
Proãka. ZároveÀ dûkujeme sponzorÛm,
kteﬁí na akci pﬁispûli: Classic Invest a.s.
Praha, Ubytování U hamru - M. Boldová
Kvilda, Mûsto Volary, Krmení pro zvíﬁata - M. Houdková Volary, SPAR
Choboda Volary, Tabák SOS Volary,
MVDr. Petr Hrabák - veterinární
o‰etﬁovna Prachatice, Hotel Kuba Z. TÛmová, Glassbläserkunst - Mauth.
Ing. M. Kabilka,
jednatel Kynologického klubu Volary

Vyhrajte víkend ve Wellness Hotelu Frymburk
Obãanské sdruÏení U Nás a webov˘
infoportál Volary.eu vyhla‰ují FOTOSOUTùÎ na téma „LES, JAK HO
VIDÍM JÁ…“ v termínu od 8. 5. do
5. 8. 2009.
Na‰e mûsto Volary leÏí uprostﬁed
lesÛ, na hranicích Národního parku, na
·umavû, které se ﬁíká „zelené srdce
Evropy“ a tak se fototéma „les“ tak
nûjak nabízí. Minul˘ rok jsme fotili
Volary, letos máte moÏnost rozbûhnout
se do okolí, brouzdat lukami, ãi bloudit
hlubok˘m hvozdem. Jak toto téma zpracujete ponecháme zcela na vás, neboÈ
i pohled na les b˘vá samozﬁejmû rÛzn˘.
Jinak se na nûj dívají lesní hospodáﬁi
a myslivci, jinak ekologové, jinak turisté
na v˘letû a naprosto jinak dûtské oãi.
Les, to je nepﬁeberné mnoÏství obrazÛ.
Les je jin˘ ráno, kdyÏ se probouzí pln˘
mléãné mlhy a nejist˘ch zvukÛ. Je jin˘
veãer - tajupln˘ aÏ tajemn˘, kdyÏ ostﬁe
‰umí a mechovû voní. Les, to je plachá
zvûﬁ. Les to jsou zurãící potoky a ‰ustivé
jehliãí. Les to jsou houby a borÛvky. Les
to je prostû… ale to jiÏ necháme na vás.
Po‰lete nám svÛj pohled, svou pﬁed-

stavu. Na‰e soutûÏ není nutnû o profesionální fototechnice a dokonalé uãebnicové kompozici. Na‰e soutûÏ by mûla
b˘t poetická. Nechceme vás svazovat
Ïádn˘mi podmínkami ohlednû techniky
ãi úprav fotografií. Po‰lete klidnû koláÏ,
upravujte v poãítaãi, vytvoﬁte tﬁeba
tryptich - hlavnû aÈ se jedná skuteãnû
o va‰e dílo a o va‰i fantazii. Hlavním
kritériem pﬁi posuzování bude originalita.
Tû‰íme se tedy na to, jak originálnû les
uvidíte vy…
SoutûÏí se ve dvou kategoriích - dûti
a dospûlí. Ve‰keré info a pravidla najdete
na novém infoportálu http://volary.eu,
nebo na stránkách obãanského sdruÏení
U Nás http://volary.vesele.info. Hlavní
cenou v kategotii dospûlí je víkendov˘
pobyt ve Wellness Hotelu Frymburk se
snídaní a voln˘m vstupem do aquaparku.
Generálním sponzorem leto‰ní
soutûÏe jsou Mûstské lesy Volary s.r.o.
Dûkujeme jmenovitû panu ing. ¤eÏábkovi za pochopení, vstﬁícnost a hlavnû
za technickou a finanãní podporu. Sponzorem soutûÏe je také Wellness Hotel
Frymburk. Dûkujeme generálnímu ma-

naÏerovi hotelu panu Fischerovi za
poskytnutí hodnotn˘ch cen do soutûÏe.
Partneﬁi soutûÏe jsou: volarské nakladatelství Stehlík a Mûstská knihovna Volary.

Petr âmerda
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FotbalistÛm chybí mladí zájemci
Fotbalisté prvního t˘mu odehráli
polovinu zápasÛ jara a v této dobû jiÏ
témûﬁ ztratili nadûji v boji o záchranu.
V leto‰ní sezónû, která byla na podzim
velmi ‰patná a na jaﬁe se jiÏ nepodaﬁí v‰e
zachránit, t˘m opustí I. A tﬁídu.
Na jaﬁe zatím vyhráli jedin˘ zápas,
jednou remizovali a ãtyﬁi prohráli. Je to
‰koda. Kluci v tomto období zabrali, ale
chybí koncovka a zﬁejmû i vÛdce, kter˘ by
dokázal t˘m strhnout k velkému v˘konu.
Je nûkolik faktorÛ, se kter˘mi se Tatran
pot˘ká: málo hráãÛ, vyklízení pozic a hlavnû chybí dravé mládí. Je dobﬁe, Ïe v t˘mu
jiÏ hrají mladí nadûjní dorostenci Karel
Tasáry, Hynek Richter, ãi Kudla, ale stále
to není ono. Jarda Fuãík se snaÏí t˘m táhnout, ale potﬁeboval by k sobû nûkoho
dal‰ího. Vypadá to, Ïe jedeme z kopce
a zﬁejmû pﬁichází ãas zamy‰lení.
Kde to zaãíná a kde konãí. Je
opravdu mezi mlad˘mi lidmi o tento
sport nezájem? Nechtûjí se kluci sportovnû prát a trénovat tak, aby z toho mûli
radost a dobr˘ pocit, Ïe pro sebe nûco
udûlali? Já chápu, Ïe v dne‰ní moderní
dobû má fotbal mnoho konkurentÛ, jsou
jiné zájmy a hlavnû mnozí zpohodlní.
Trénování mnohé nebaví, chuÈ do hry je
malá a tak sedíme u sv˘ch virtuálních
soupeﬁÛ a s tûmi hrajeme aÏ do padnutí.
JenÏe nadváha a dal‰í neduhy zákonitû
pﬁijdou a potom jiÏ mÛÏe b˘t na sport
a nejen na fotbal pozdû. S fotbalem je to
‰patné nejen ve Volarech, ale podobné

problémy mají v celé zemi, a kdyÏ ne
letos, tak za rok ãi nûkolik let to pﬁijde i
tam. BohuÏel ti nejstar‰í na v‰e nestaãí
a nejmlad‰í jim asi pomoc nechtûjí. Chci
vûﬁit tomu, Ïe se zde m˘lím a Ïe mÛj
pesimismus není na místû, ale zatím...
Tak tedy I. A tﬁída skupina A zápasy
od zaãátku do poloviny kvûtna: Tatran
v Protivínû 0:2, doma s Frymburkem 1:1,
ve âtyrech Dvorech 0:1 (zde se zﬁejmû
rozhodlo, ponûvadÏ v˘hra byla na
dosah), doma Dobrá Voda 0:1, v Kamenném Újezdû v˘hra 1:0, ale domácí
prohra se Slávií âeské Budûjovice 1:4.
Dorost ve své skupinû B I. A tﬁídy
hraje na jaﬁe nevyrovnanû a rovnûÏ

Mc Donald Cup
JiÏ po dvanácté se ve Vimperku
konal Mc Donald Cup v kopané pro Ïáky
4 a 5. tﬁíd Z·, kterého se zúãastnila i na‰e
‰kola. Letos jsme byli ve skupinû B spoleãnû se Z· TGM Vimperk a Z· Stachy.

Po úvodní remíze s TGM 0:0 jsme
sehráli druh˘ zápas se sta‰skou základní
‰kolou. Celek soupeﬁe tvoﬁilo nûkolik
stateãn˘ch dívek a, pokud jsme chtûli
postoupit dál, bylo potﬁeba dát sedm

mladíci ustupují z dobrého podzimu.
Vrcholem bylo to, Ïe v zápase s Blatnou
jich bylo jiÏ jen 10 a to byla ‰koda, Ïe
s lídrem soutûÏe to byl potom jednoznaãn˘ zápas v reÏii hostí. Dorostenci
tak zatím nenávazali na podzimní
v˘sledky a na jaﬁe trochu tápou.
V˘sledky: v Bavorovû 2:6, s Vimperkem 2:3, v Bernarticích 1:4, v Oseku
bod za remízu 1:1, po té prohra doma
s vodÀansk˘m celkem 0:2, v˘hra v Mirovicích 4:3 potû‰ila, pûkná v˘hra nad
Vlachovo Bﬁezím 6:3 a velmi ne‰Èastná
prohra s lídrem z Blatné 0:4 byla jasnou
ukázkou toho, Ïe o deseti to jde tûÏko.
Ladislav Beran
branek. JenÏe kluci dokázali dívãí val
prostﬁelit jen ãtyﬁikrát a v˘hra 4:0 znamenala, Ïe na‰i nakonec zÛstali pﬁed
finálov˘mi branami na ãtvrtém místû.
I tak je tﬁeba podûkovat klukÛm za
reprezentaci a za to, Ïe v tom nevlídném
poãasí vydrÏeli a zahráli v rámci sv˘ch
moÏností dobﬁe.
Ladislav Beran

SoutûÏ v ruãním kosení kosou
Obãanská sdruÏení Ekocentrum Volary a U Nás za podpory mûsta Volary poﬁádají dne 11. ãervence
soutûÏ v ruãním kosení kosou. Loni zapoãatá tradice v Mile‰icích a v Mlynáﬁovicích se tentokráte
pﬁesune do Volar za plaveck˘ bazén. Veãer pak probûhne v radniãním sále kosáck˘ bál.
BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle. JiÏ nyní ale vyz˘váme v‰echny borce, kteﬁí by rádi zmûﬁili své síly v kosení s místními
i pﬁespolními, aby se nahlásili na tel. 606 789 007 nebo e-mailem na adrese ing.martin.janda@volny.cz
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