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   Před rokem byl nad volarským Starým městem vztyčen 
rondel prehistorických menhirů, jediný svého druhu v ce-
lé republice. Energie jedenácti kamenů byla opět zapoje-
na do krajiny, tentokráte šumavské. 
   Rok se s rokem sešel a poslední dubnovou sobotu se ve 
společenském sále volarské radnice uskuteční večer cele 
věnovaný menhirům, dávné historii, Keltům a všemu, co 
k tomu patří. Program je bohatý a je docela možné, že ve-
čer se změní v noc s menhiry. S keltskou hudbou a tanci 
vystoupí prachatický soubor Beltina, představí se i volar-
ský soubor Celtica Bohemica. 
   Zasvěcené vyprávění slibuje vystoupení MUDr. Zem-
ka, našeho předního badatele a znalce menhirů. Také ob-
razová složka večera bude stát za to: dokumentarista Jan 
Maroušek promítne filmový dokument o loňském vzty-
čování menhirů ve Volarech (schválně: kdo se uvidíte a 
poznáte?) a přidá komponované pásmo fotografií a hudby 
na téma Menhiry jižních Čech a Šumavy. Pít se bude tra-
diční keltský nápoj – pivo – a možná přijde i Merlin… 

Roman Kozák 

    Kamenáč a školka jsou dvě místa v našem městě, o kte-
rých se v těchto dnech nejvíce diskutuje. V první polovině 
března jsme začali kácet les na Kamenáči, a také jsme po-
káceli přerostlé smrky v zahradě mateřské školy v Sídlišti 
Míru, kde budou mít nyní ti naši nejmenší školáci bezpečný 
prostor pro hraní na zahradě, přirozené světlo ve své školce 
a jednotlivé třídy prozáří sluneční paprsky. 
   V obou případech se  před námi najednou objevil nový 
pohled. Nezvyklý. Neznámý. Jiný. Krom slov obdivu, záj-
mu i uznání také slyším kritiku a slovní ataky, z kterých 
mám až pocit, že se někteří občané snad ani trošku neza-
myslí  nad tím, co říkají. 
   K obnově Křížové cesty neodmyslitelně patří potřebná 
technika. Hospodářský les po určitém věku potřebuje vyká-
cet a následně obnovit. Zeleně ve městě si vážíme víc než 
by koho napadlo. Proto ji musíme regulovat, ošetřovat a ob-
novovat. Ano, někteří přijdou na radnici a se zájmem se se-
znamují s připravovanými projekty a změnami chystanými 
v našem městě, a jiní už z prvních kroků naší titěrné práce 
usoudí, jak jsme neschopní.  
   Milí spoluobčané, vrátím se tedy k tolik diskutované Kří-
žové cestě na Kamenáči. K místu, kde máme duchovní his-
torickou památku z konce 19. století. Křížovou cestu s tři-
nácti zastaveními, které nás přivedou k Božímu hrobu. 
   V místech, kam se chodí na procházky jsme dnes vykáce-
li smrky a tím zviditelnili kapličky – jednotlivá zastavení, 
zítra vyčistíme mýtinu, pozítří zasadíme nové stromy, ale 
listnaté, které nás v létě budou chránit před slunečními pa-
prsky a zajistí nám příjemně chladný stín a v zimě budou 
nádherně propouštět světlo, upravíme vycházkovou Zlatou 
stezku, uděláme cesty k jednotlivým zastavením, vyjdeme 
po schodech k Božímu hrobu a podíváme se na Volary. To 
je nádherný pohled, že. Také cítíte tu sílu volnosti, tu mož-
nost hlubokého nádechu, ten pocit nezranitelnosti, ten ne-
konečný prostor čistého a spravedlivého žití? Ano, taková 
bude naše obnovená Křížová cesta, kterou určitě ani nikdo 
z vás nechce už dál ukrývat v hustém smrkovém porostu. 
   Vážení spoluobčané, zkuste tuto naši práci zhodnotit až 
bude u konce. Věřte, že v tyto dny jsme k obnově Křížové 
cesty položili pouze základní kámen.                                                        
                                                        
                                                  Martina Pospíšilová 
                                                             starostka města   
 

Zápis dětí do Mateřské školy 
   Ve dnech 2. a 3. dubna 2008 bude probíhat zápis dětí do 
Mateřské školy Volary na školní rok 2008/2009. Dne 2. 
dubna se mohou přijít děti zapsat do Mateřské školy v Revo-
luční ulici 448, Volary a dne 3. dubna se koná zápis pro děti, 
které chtějí rodiče umístit do Mateřské školy v Sídlišti Míru 
117, Volary. Po oba dny bude zápis dětí od 8,00 do 15,00 ho-
din. Rodiče mohou chodit k zápisu do mateřské školy 
průběžně po celý den, nemusí se tvořit čekací fronty. Kapa-
cita obou škol je dostatečná, rodiče se tedy nemusí obávat 
toho, že dítě nebude do mateřské školy přijato. Prosíme rodi-
če, aby přinesli rodný list dítěte. 

Tereza Votavová, ředitelka MŠ 
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konané dne 13.2.2008 
Rada města schvaluje: 
* ve znění návrhu předložené-
ho návrhu smlouvu na servis 
tří kusů nákladních výtahů 
V Kasárnách a jednoho osob-
ního výtahu ve Zdravotním 
středisku se zhotovitelem 
Schindler CZ,a.s. Praha 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na vypracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Úprava veřejného prostran-
ství před ZUŠ Volary“ 
Rada města souhlasí: 
* s podáním žádostí o dotace 
z grantu Jihočeského kraje 
„Obnova drobné sakrální ar-
chitektury v krajině 2008“ na 
opravu dvou kapliček v k.ú. 
Cudrovice 
Rada města rozhodla: 
* na základě žádosti Občan-
ského sdružení KREBUL uza-
vřít smlouvu na bezplatné za-
půjčení společenského sálu 
pro pořádání devíti akcí Aka-
demie 3.věku s podmínkami 
uvedenými v zápise a nesou-
hlasí s vyplacením požadova-
ného finančního příspěvku 
* přidělit veřejnou zakázku na 
dodání osobního automobilu 
Škoda Fabia společnosti AU-
TO ŠEVČÍK Prachatice 
* přidělit veřejnou zakázku na 
vypracování projektové do-
kumentace na akci „Rozšíření 
stávajícího parkoviště pro o-
sobní automobily před čp. 
30,31  a před čp.280,281“ Ing.  
M.Janouškovi Prachatice 
konané dne 27.2.2008  
Rada města bere na vědomí: 
* datum konání zápisu dětí do 
Mateřské školy ve Volarech 
ve dnech 2. a 3.dubna na škol-
ní rok 2008/2009 od 8,00 do 
15,00 hodin v budovách mateř-
ské školy 
Rada města rozhodla: 
* pronajmout nebytový pros-
tor v přízemí domu čp.126 ve 
Volarech p.Stanislavu Hala-
movi DiS za účelem prodeje 
obuvi a doplňkového zboží za 
cenu nájmu 300,- Kč/měsíc 
 

 
 
* pronajmout nebytové pro-
story v přízemí domu čp.126 
do společného nájmu p.Mi-
lanu Jelínkovi a p.Petru Řitič-
kovi za účelem hobby-mo-
delářské dílny za cenu nájmu 
800,- Kč/měsíc 
* v souladu s podmínkami vý-
běrového řízení na zpracování 
studie rekonstrukce plavecké-
ho bazénu přidělit veřejnou 
zakázku na vypracování pro-
jektu pro stavební povolení na 
akci „Relaxační aquacentrum 
Volary“ firmě ŠUMAVA-
PLAN s.r.o. Praha 
* prodat osobní automobil 
Škoda Felicia PTD 77-68 au-
torizovaným prodejcem oje-
tých vozidel 
Rada města schvaluje: 
* vyvěšení tibetské vlajky na 
budově radnice města ke dni 
10.3.2008 
Rada města odvolává: 
* ke dni 29.2.2008 paní Ladi-
slavu Škrnovou z funkce ve-
doucí Městské knihovny a 
současně jmenuje ke dni 1.3. 
2008 paní Věru Pálkovou do 
funkce vedoucí Městské kni-
hovny Volary, která byla do-
časně odvolána v souvislosti 
s nástupem na mateřskou do-
volenou. 
konané dne 12.3.2008 
Rada města schvaluje: 
* uzavření smlouvy o poskyt-
nutí služby TERMSnet WiFi 
G2 mezi poskytovatelem 
TERMS a.s. České Budějovi-
ce a účastníkem Město Volary 
za účelem připojení k síti In-
ternet Jednotku sboru dobro-
volných hasičů Volary 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na dodavatele na akci 
„Oprava chodníků ul.Budě-
jovická“ 
Rada města rozhodla: 
* ve vazbě na meziroční růst 
inflace za rok 2007 ve výši 2,8 
% neuplatňovat v roce 2008 
smluvně sjednané inflační na-
výšení cen nájmů nebytových 
prostor města 
* že město se znalcem Pavlem 
Langhamerem uzavře smlou-
vu o dílo k vypracování zna-
leckého posudku nové ceny 

vyhořelého objektu bývalé 
kinokavárny V Kasárnách pro 
účely vypracování návrhu ža-
loby na Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnu a.s. pro vymáhání 
pojistného plnění po požáru 
Rada města bere na vědomí: 
* zápis z jednání bytové ko-
mise ze dne 28.2.2008 
* že nájemce firma WEP 
Werbemittel,s.r.o. se sídlem V 
Kasárnách je o více než jeden 
měsíc v prodlení s placením 
nájemného a ukládá Správě 
domů a bytů vyzvat jednatele 
firmy k plnění závazků vyplý-
vajících z uzavřené nájemní 
smlouvy. 
 

 
konané dne 6.3.2008 
   Na programu jednání mimo-
řádného zastupitelstva byly 
pouze tři body. Všechny se 
týkaly schválení podání žá-
dostí o dotace, termínem těch-
to podání je 14.3.2008 a u 
všech je nutné mimo dalších 
podkladů doložit rozhodnutí 
městského zastupitelstva o 
schválení projektu. 
Zastupitelé schvalují 
* realizaci projektu města 
s názvem „Relaxační aquacen-
trum Volary“, spolufinanco-
vání projektu v celkové výši 
7,5 % uznatelných nákladů a 
předfinancování projektu v  
celkové výši 92,5 % celkově 
uznaných nákladů (volarský 
bazén se dlouhodobě potýká 
s velkým únikem vody. Pokud 
bude mít naše město štěstí a 
budou nám dotace přiděleny, 
může dojít k rekonstrukci ba-
zénu na Relaxační aquacent-
rum. Celkové náklady jsou o-
rientačně ve výši téměř 70 mil 
Kč. Na spolufinancování je 
předpoklad uzavření dlouho-
dobého úvěru tak, aby finanč-
ní zátěž splátek včetně úroků 
byla pro město reálná.) 
* realizaci projektu města Vo-
lary s názvem „Rekonstrukce 
místních komunikací Česká a 
Příčná Volary“ a předložení 
žádosti do ROPS NUTS II 
Jihozápad, spolufinancování 
projektu v celkové výši 7,5 % 
celkově uznatelných nákladů a 

předfinancování projektu v  
celkové výši 92,5 % celkově 
uznatelných nákladů (rekon-
strukce ulic včetně chodníků a 
osvětlení je podmíněna úspěš-
ným získáním dotace. Celko-
vé náklady činí dle uzavřené 
smlouvy o dílo 11.705.944 Kč 
včetně DPH a ve schváleném 
rozpočtu je vyčleněna částka 
na spolufinancování ve výši 
2,5 mil.Kč) 
* účast města Volary v pro-
jektu „Marketingová strategie 
a propagace Šumavy“ v rámci 
mikroregionu Šumava – západ 
(Horní Vltava – Boubínsko) 
(v záměru „Instalace interak-
tivních tabulí“ by měly Volary 
získat dva informační zvukové 
panely a záměr „Propagace 
Šumavy“ představuje natočení 
televizních šotů, výrobu pro-
pagačních DVD, výrobu tiště-
ných prospektů atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace z radnice 

V měsíci březnu oslaví 
z našich členů své  

narozeniny 
Benčová Hana 

Hašková Růžena 
Muziková Růžena 
Pichlová Marie 
Vršanová Marie 
Kutenič Ladislav 
Lang Ladislav 

Všem jmenovaným 
všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví a spokoje-
nosti do dalších let přeje  

 

Výbor zdravotně  
postižených Volary 

 

Společenská rubrika 

Rodina Polatova a  
Fornálova děkuje všem 

za účast a květinové 
dary při posledním 

 rozloučení dne 
14.03.2008 s paní  

Růženou Polatovou. 
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Přehled činnosti OOP ČR 
Volary v měsíci únor 2008: 
   Příslušníci Policie ČR, 
Obvodního oddělení ve Vo-
larech v měsíci únor 2008 
zpracovali sedm trestných 
činů, z toho se ve čtyřech 
případech jednalo o skutky 
spáchané  dosud ustanove-
ným pachatelem. Tři skutky 
byly doobjasněny,  jednalo 
se o případ vloupání do 
půdního prostoru objektu 
ve Volarech a případy za-
nedbání povinné výživy. 
Byli zadrženi dva pachatelé 
trestných činů a jedna oso-
ba v celostátním pátrání. 
   Místní příslušníci dále 
zpracovali celkem 27 pře-
stupkových spisů, čtyři pro-
ti veřejnému pořádku a ob-
čanskému soužití, osm proti 
majetku (z čehož jedna věc 
blokově v částce 500,- Kč), 
15 na úseku bezpečnosti a 
plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích.  Ve 
14 případech byly přestup-
ky proti bezpečnosti a ply-
nulosti provozu na pozem-
ních komunikacích řešeny 
v blokovém řízení. Byly 
uděleny pokuty v celkové 
výši 8.900,- Kč. Další pře-
stupky byly mimo zaevido-
vání řešeny domluvou. V 
převážné míře se jednalo o 
tzv. “nesprávné parkování“ 
ve městě Volary. 
 

Prevence: 
 

   V průběhu měsíce únor 
2008 byla čtyřikrát prove-
dena kontrola rekreačních 
objektů. Dvakrát byla pro-
vedena kontrola pohostin-
ství a restauračních zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
 

zařízení v lokalitě Volary 
za účelem zjištění proti-
právního jednání v oblasti 
podávání alkoholických ná-
pojů, prodeje cigaret oso-
bám mladším 18 let a u-
možnění her na hracích au-
tomatech. Kontrola byla 
provedena ve všech míst-
ních provozovnách.  

Aktuální p řípady : 

    * Dne 6.února bylo poli-
cejním orgánem OO PČR 
Volary sděleno podezření 
ze spáchání trestného činu 
Výtržnictví podezřelé oso-
bě, která se na místě veřej-
nosti přístupném - v prosto-
ru místní restaurace  ve Vo-
larech dopustila hrubé ne-
slušnosti zejména tím, že 
nejprve uchopila hosta re-
staurace za ruku v okamži-
ku, kdy poškozený prochá-
zel kolem ní směrem k vý-
čepnímu pultu. Následně 
podezřelá uchopila do ruky 
skleněný půllitr s obsahem 
piva a tímto poškozeného 
udeřila do oblasti obličeje. 
Tímto způsobila poškoze-
nému tržnou ránu v oblasti 
tváře a nosu (po fyzickém 
útoku byl poškozený pře-
vezen RZS Volary na chi-
rurgickou ambulanci v Pra-
chaticích). 
      * V rozmezí doby 11.–
14.února došlo k odcizení 
palivového dřeva, kdy do-
sud nezjištěný pachatel ne-
zjištěným způsobem odcizil 
3 prostorové metry metro-
vého smrkového palivové-
ho dřeva a 10 prostorových 
metrů dvoumetrového bu-
kového palivového dřeva z 
prostoru areálu bývalých 

statků ve Volarech. Majiteli 
dřeva způsobil škodu pře-
sahující částku 11.000,- Kč. 
    * Ve dnech 21.–22.února 
nezjištěný pachatel odcizil 
200 litrů motorové nafty za 
okolností, kdy překonal o-
plocení o výšce 2 metry 
areálu Jihozápadní dřevař-
ská a.s. a následně vnikl po 
odšroubování uzamykatel-
ného víka nádrže, které ne-
bylo uzamčené, do náklad-
ního automobilu tov.zn. Ta-
tra 815 a odčerpal cca 200 
litrů motorové nafty. Svým 
jednáním způsobil škodu ve 
výši 6.000,- Kč. 

 

   Dosud neobjasněné skut-
ky jsou předmětem prově-
řování a šetření zdejšího 
oddělení Policie ČR. In-
formace a pomoc při pátrá-
ní lze poskytnout přímo na 
služebně Policie ČR, Ob-
vodního oddělení, Soumar-
ská 376, Volary nebo na te-
lefonních číslech 388 333 
158, 974 236 740, 974 236 
741.  

Chráníte sami sebe!!! 
npor. Bc. Pavel  B Á R T Í  K 

vedoucí oddělení 

Smuteční síň 
opět bez okapů 

    Volarští policisté pátrají 
po zloději, který "očesal" 
zdejší smuteční síň na hřbi-
tově. Zatím neznámý zloděj 
tu ukradl v pátek 7. března 
v noci třináct metrů mědě-
ných okapů. Zmizely i oka-
pové úchytky a okapový 
kotlík. Radnice, která síň 
oficiálně otevřela loni v 
červnu, odhadla škodu na 
více než deset tisíc korun.  
Převzato z PrachatickoNews 

(top) 
 ―――――――――― 
     Na snímku  pořízeném 
dne 29. února letošního 
roku je starostka města 
Martina Pospíšilová se 
čtyřmi z pěti občanů naše-
ho města, kteří své naro-
zeniny slaví pouze a jen v 
přestupném roce. Oslaven-
ci byli v tento výjimečný 
den přijati na radnici, kde 
jim paní starostka a pan 
místostarosta popřáli hod-
ně zdraví  a předali dárko-
vé balíčky. 

            (red) 
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                                            Poradna pro osoby  
                               se zdravotním postižením 
   Občanské sdružení KreBul z Volar připravilo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Jihočeské-
ho kraje o.s., pracoviště Prachatice zkušební provoz sociální poradny, která je určena pro osoby se zdravot-
ním postižením, seniory, jejich rodinné příslušníky, ale i dalším zájemcům z Volar a okolí. 
   Nejbližší poradní den je naplánován na 10. dubna od 9,00 do 11,30 hodin v zasedací místnosti městského 
úřadu, která se nachází v přízemí budovy. Zatím poradna funguje ve zkušením provozu jeden den v měsíci, 
podle zájmu a potřeby ze strany lidí může být počet poradních dnů navýšen. 
   Poradenství je zcela bezplatné. Zájemci se mohou přijít informovat na změny týkající se sociálních zá-
kladního i odborného poradenství pro občany s postižením i seniory (změny v sociálních dávkách, příspěvek 
na péči, mimořádné výhody, zákon o sociálních službách, informace o získávání kompenzačních pomůcek, 
informace o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek atd.). Pracovnice bude informovat i o kulturních, 
vzdělávacích a zájmových akcích pro tyto cílové skupiny. Zájemci dostanou informace o možnosti za půjče-
ní kompenzačních pomůcek (vozíků, chodítek, toaletních a sprchovacích židli atd.) z půjčovny centra.  
   Věříme, že lidé ve Volarech i z jejich okolí možnosti zajít do poradny využijí. Od nás mohou očekávat 
maximální podporu a pomoc při řešení jejich problémů. 

Mgr. Hana Vlasáková a Zdeněk Krejsa DiS.  
 

Po roce se do města opět vrátil 
přírodní živel v podobě  

orkánu.Po loňském nevítaném 
Kyrillovi letos přišla Emma. 

Ta naštěstí nenapáchala  
takové škody ve městě a okolí, 

ale i tak nám příroda opět  
ukázala svou sílu. 

 
Foto Ladislav Beran 
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Měsíc únor končil ošklivým, 
pošmourným, deštivým poča-
sím. Vydatně pršelo a vše by-
lo rozmočené. Zem již žádnou 
vodu přijmout nechtěla. V té 
době bylo z lesa v místech vo-
larské Křížové cesty, na svahu 
kopce Kamenáč, v místech 
oblíbené vycházkové trasy po 
Zlaté stezce, slyšet lomoz těž-
kého lesního stroje. V sobotu 
1.3. se k dešti přidala vichřice, 
která řádila ještě v neděli. V 
 takovém počasí se lidé drželi 
doma a ti, kteří byli z ně-
jakého důvodu na svých za-
hrádkách a chatkách v níže 
položené zahrádkové osadě, 
lomozu z lesa nevěnovali po-
zornost. Když vítr ustal, začali 
lidé kontrolovat to,co na jejich 
majetcích, v okolí a oblíbe-
ných místech natropil. Někteří 
se i vypravili na procházku, 
zvědavi, jestli zase na Zlatou 
stezku nepadl nějaký smrk. 
Jaké však bylo zděšení, když 
v daném místě nestál smrk ani 
jeden. Na cestě i mimo ni byly 
vyježděné hluboké koleje, po 
stromech jenom pařezy, větve 
a porůznu rozstrkané kopice 
výřezů. Rozježděná cesta a 
hluboké koleje pokračovaly 
dál, až k Vysokému lesu. Po-
hled, který každého vyděsil a 
nebýt vidět stopy po těžbě, byl 
první dojem ten, že tam řádil 
běs. Každému se sevřelo neje-
nom u srdce, ale i vše, co se 
v člověku sevřít dá. Kus pří-
rody, na který byli všichni 
zvyklí, nic z toho, co je tam 
těšilo, žádná radost, jenom 
šok. Byl jsem se tam také 
podívat, tak vím že les zmizel. 
Jednoduše, oním lomozícím 
lesním strojem byl les zlikvi-
dován. 
   Protože se okolo toho všeho 
objevila spousta různých spe-
kulací, dohadů a fám, šel jsem 
se na patřičná místa informo-
vat. Pozemek, na kterém se 
Křížová cesta nachází, nebyl 
od jejího vzniku nikdy zales-
něn. Křížová cesta byla pěkně 
vidět a z ní byl i pěkný pohled 

na Volary. Les začínal za prv-
ní velkou kaplí směrem naho-
ru a pokračoval výše v kopci, 
po levé straně areálu. Místo 
bylo zalesněno až minulým 
režimem, protože v té době 
bylo náboženství a církevní 
zvyky zavrhovány a tím se vše 
schovalo. Po roce 1989, již od 
dob Občanského fóra a prv-
ních voleb do zastupitelstva, 
mělo úpravu a opravu Křížové 
cesty ve svém volebním pro-
gramu mnoho volebních stran. 
Avšak k uskutečnění slibova-
ného došlo až nyní za tohoto 
zastupitelstva. V rámci pláno-
vané obnovy a zpřístupnění 
Křížové cesty, coby volarské 
pamětihodnosti, pro místní o-
byvatele, ale i jako lákadlo 
pro turisty, se v letošním roce 
započalo s potřebnými prace-
mi. Navezl se štěrk potřebný 
na úpravu pěšin mezi kaplič-
kami jednotlivých zastavení. 
Původní záměr počítal s ur-
čitými úpravami ve smrkovém 
porostu okolo kapliček a bo-
žího hrobu. K mýtní těžbě 
však došlo z několika důvodů. 
V daném místě byla v příštích 
letech plánována těžba, ale po 
upravení a zpřístupnění Kří-
žové cesty by byla situace ztí-
žena. Návštěvníci, kapličky, 
pěšiny a vůbec vše by tím 
bylo ohroženo. Nastal by též 
problém s odtažením a odvo-
zem vytěženého dřeva z toho-
to místa. Současně vytěžené 
dřevo musel lesní stroj vyvézt 
po cestě na nejbližší skládku, 
až do Vysokého lesa. Tímto 
kompletním zásahem se bu-
doucím problémům zabránilo. 
Tento zásah je také prvním 
krokem, kdy místo normální-
ho lesa vznikne les rekreační. 
Vykácený prostor bude upra-
ven a vysázeny na něm listna-
té dřeviny. Tyto jsou do bu-
doucna, co se týče polomů, 
bezpečnější.Zároveň vše sply-
ne v jeden celek s porostem na 
druhé straně cesty. Předpoklá-
dá se, že svěží zeleň listů je 
pohledově i pocitově příjem-
nější. 
   Je pravdou, že všichni, kteří 
do těchto míst více jak 50 let 
chodili a na ono místo si 

zvykli, si budou muset na 
nový vzhled zvykat opět a ti 
starší již nové vzrostlé stromy 
možná neuvidí. Musíme věřit 
tomu, že vše co se právě ode-
hrálo, ať nepříjemné, bylo ku 
prospěchu znovuzrození vo-
larské Křížové cesty. Rozjež-
děná Zlatá stezka je již v sou-
časné době, zatím alespoň 
provizorně opravena. Všechny 
cesty, které městské lesy po-
ničí, si postupně opět opraví. 
   Informace použité v tomto 
článku jsem obdržel od sta-
rostky města Martiny Pospíši-
lové a jednatele Městských 
lesů ing. Miroslava Řežábka.  

Jiří Sosna   

 
Kácení stromů v 
areálu Mateřské 

školy Volary 
V pondělí dne 17.března 2008 
se v areálu Mateřské školy v 
Sídlišti Míru pokácely stromy. 
Ani já nejsem nelida, i mě 
bylo některých stromů líto. 
Přece do mateřské školy cho-
dím den co den už 15 let a i 
mě přirostly k srdci a zvykla 
jsem si na ten kus přírody. 
Přesto jsem po poradě s od-
borníky přistoupila  k celkové 
rekonstrukci zahrady školy. K 
tomuto rozhodnutí jsem do-
spěla na základě několika 
faktorů. Prvním a nejdůleži-
tějším důvodem pro kácení 
stromů bylo hrozící riziko, že 
tyto stromy zraní obyvatele 
městské zástavby nebo poničí 
majetek, pokud by došlo k 
pádu stromů, neboť tyto stro-
my byly přerostlé a ne zcela 
zdravé. A takové stromy v 
městské zástavbě byly nebez-
pečné a zajištění bezpečnosti 
obyvatel  i dětí v mateřské 
škole bylo hlavním důvodem 
pro kácení smrků.  
   Dalším podnětem pro poře-
zání keřů a stromků kolem 
chodníku bylo zpřístupnění to-
hoto prostoru pro výstavbu 
nového plotu  před budovou, 
branky a vjezdu do mateřské 
školy. Stromy přerostly přes 
stávající plot, větve zasahova-
ly do chodníku a znemožňo-

valy rodičům  s dětmi použí-
vat chodník před mateřskou 
školou. Vzrostlé keře před 
vstupem do mateřské školy se 
hlavně v zimě pod tíhou sněhu 
ohýbaly a znemožňovaly pří-
stup do mateřské školy, ale 
hlavně vždy  hrozilo to, že  
slabé kmeny nevydrží nápor 
sněhu nebo silného větru a ně-
koho v mateřské škole zraní. 
Také tak rozrostlý lesní porost 
nám už do prostoru před ma-
teřskou školou nepropouštěl 
světlo a sluníčko, před budo-
vou jsme měli neustálo vlhko, 
ale hlavně - zahrada před ško-
lou se už nedala pro potřeby 
dětí využít.Většina zahrady se 
v okolí stromů změnila v me-
choviště s mnohaletým náno-
sem jehličí, v zákoutí, kam ni-
kdo nechodil a kam se snadno 
odhodil odpad kolemjdoucích, 
protože tam  nebyl vidět. 
   Dalším krokem v rekon-
strukci zahrady kolem mateř-
ské školy bude již zmiňovaná 
stavba nového dřevěného plo-
tu sponzorována Městskými 
lesy Volary s.r.o.  a výsadba 
takové nové zeleně, která bu-
de vyhovující pro městskou 
zástavbu a bude vyhovovat i 
potřebám dětí ve škole. Celý 
areál bude pod vedením za-
hradní architektky a přispěním 
Městských lesů Volary s.r.o.  
osázen keři a vhodnými 
stromky, dokonce i jabloněmi. 
Také vybudujeme posezení 
pro rodiče s dětmi a nové hra-
cí koutky pro děti. I my uči-
telky se společně s dětmi 
chceme na obnově zeleně po-
dílet v rámci našeho ekologic-
kého programu výsadbou stro-
mečků, keříků a vybudováním 
květinové a zeleninové za-
hrádky. 
   Vím, že tyto plány ne nedají 
uskutečnit ze dne na den, že to 
chvíli potrvá než nová zeleň 
vyroste, ale my chceme začít s 
výsadbou, jak jen to bude 
možné a pak to bude před ma-
teřskou školou vypadat možná 
jinak, ale určitě účelně a pěk-
ně. 

Tereza Votavová 
ředitelka školy 

Šok a Křížová 
cesta 
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    Letošní ples města se dostal k zajímavému datu a konal se 
29 února, to však neznamená, že by další byl až za čtyři roky 
a za rok bude již opět v normálním termínu. Plesová 
atmosféra na každého dýchla před vstupem do sálu, kdy 
každá žena dostala rozkvetlou růži, která jistě potěšila a 
radost udělala. Samotný večer zahájila paní Martina 
Pospíšilová, starostka našeho města, a popřála všem hezkou 
zábavu a hodně radosti,  hlavně pohodu a ladný krok. 
Poděkovala všem za to, že přišli a samozřejmě poděkovala 
Slávovi Markvartovi za to, že cestu do Volar opět vážil a 
jeho orchestr Sláva Band do kroku tanečního hrát přijel. A 
potom již taneční parket ovládli tanečníci,  co bavit se přišli. 
    Celým večerem nás proved Jiří Sobolík a musím říci, že 
jeho vtipné a trefné poznámky a téměř profesionální výkon 
by mu  i Leoš Mareš mohl závidět. Po úvodním rozběhu 
všechny s večerním menu seznámil a dvakrát přivítal 
tanečníky a tanečnice z tanečního studia Victims z Českých 
Budějovic. To v první části před-vedlo kreaci na cikánské 
tance a v druhé se zejména pánům líbilo, když přišel 
Offenbachův kankán, tolik kdysi kritizovaný tanec, kdy ženy 
nohy ukázaly a ženy mužům oči přivírali. Tento večer tomu 
tak nebylo a strhující výkon tanečnic i tanečníků se všem 
moc líbil. 
  Společenský ples města byl ozdobou a zaplněný sál se 
opravdu kvalitně pobavil. Sláva Band prokázal kvality a 
mnozí z nás z parketu odcházet nechtěli. Když přišlo 
předpůlnoční překvapení, tak mnozí z nás překvapeni byli. 
Za nástroje totiž přišlo domácí volarské hudební seskupení 
s názvem  ŠumBand Martina Votavy a  ukázal, že toho umí 
hodně. Šedesátiminutovka v plném tempu, kdy je tanečníci 
nechtěli pustit od nástrojů, byla skvělá a zde je třeba ocenit i 
výborný zpěv Sandry Nguyen. Zkrátka mladí nadějní 
hudebníci ukázali, že umí a to je dobře. 
   K plesu patří tombola. Ta letos byla hodně bohatá, hlavní 
cenu sekačku na trávu chtěli všichni, ale na ko-nec štěstí 
ukázalo na pana Víta Pavlíka a my gra-tulujeme. 
  Letošní ples města je historií, s grácií a pokorou je třeba 
poděkovat pořadatelům a  konstatujme, že to byl jeden z 
nejlepších v jeho několikaleté historii. 

  Ladislav Beran 
 

M ěsto Volary děkuje všem sponzorům 
   V pátek 29. února se konal ve společenském sále radnice společenský ples Města Volary. K tanci a poslechu hrála kapela 
SLÁVABAND, taneční vystoupení obstaralo taneční studio Victims a na výherce čekala bohatá tombola. Za dary, díky nímž 
mohla být tombola bohatá , děkujeme všem sponzorům, kterými byli: MĚSTSKÉ LESY VOLARY s. r. o., REKON INSTA 
spol. s  r. o., SPAR VOLARY, OTO FERENČÍK, TABÁK SOS, TOMKET s. r. o. VOLARY, DEKORA, ESO VOLARY, 
KVĚTINKA ILIEVOVÁ, AUTO HAZUKA, AMK VOLARY, AURA KLENO TY, TRUHLÁRNA MAURIC-KADLEC, 
ZEFA VOLARY s. r. o., KOSMETICKÝ SALON HEDVIKA, pí.  HOUDKOVÁ, HOTEL CHATA, PENZION 
KUKA ČKA, ŠUMAVSKÁ STAVEBNÍ, KINO NOVÁK, JEDNOTA VIMPERK,  RESTAURACE U POTŮČKU, ČESKA 
SPOŘITELNA,a.s., p. JOSEF ZÁMEČNÍK, p. TOMÁŠ ZÁME ČNÍK, ELEKTRO CHALUPA–ZEMAN, pí. 
KONÍ ČKOVÁ RENATA, KOMER ČNÍ BANKA, SABBIA, MOLDA s. r. o., ROSA – stavební a vodoinstalační práce, 
LÉKÁRNA VOLARY, Ing. ZDEN ĚK KAŠPAR, Správa sportovních zařízení VOLARY, KEVA VOLARY s.r.o., 
DROGERIE VČALOVÁ MILADA, RODINNÁ FARMA HOŠNA a SYNOVÉ, Mgr. MÍ KOVÁ, KOOPERATIVA, ZÓNA 
111, CLUB 111.                                                                                                                                                                          (jf) 
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   Volarský domeček připravil na sobotu 8. března dět-
ský karneval. Ten se samozřejmě vydařil a dámy Lída a 
Vlaďka se svými kolegy šašky rozehřály nejen děti ve 
víru her a tance. Děti byly fantastické a ceny si zaslouži-
ly všechny. Maminky se předháněly a vydařené masky 
se opravdu všem líbily. Odpoledne bylo skvělé a zábava 
výborná. Karneval se líbil i řediteli Domu dětí v Pracha-
ticích panu Jiřímu Machartovi, který má volarské pra-
coviště pod sebou a byl s touto akcí opravdu spokojen. 
 
                                               Text a foto Ladislav Beran 

Kam s vysloužilými elektrospotřebiči? 
Na to je pro mnohé z Vás jistě jednoduchá a zcela jasná odpověď. STOP popelnici a hurá s nimi na sběrný dvůr ! 

Vývoj prostě zastavit nelze, co „frčelo“ třeba před pěti lety, je dnes OUT. A co si budeme nalhávat, hledejte někde 
nějakou opravnu pro starší spotřebič. Nakonec zjistíte, že oprava bude stát tolik, že se to stejně už nevyplatí. Nehledě na 
to, co dnes starý přístroj spolyká už tak drahé elektřiny. A kdo má doma děti jakéhokoli věku, jistě vidí, jak ty kal-
kulačky, kazeťáky, wolkmeny, diskmeny i třeba dálkově ovládané hračky jim dlouho slouží. Dřív ty děti vyrostou, baví 
je něco jiného a tak se nám to začne doma po různých úkrytech hromadit a nevíme co s tím.  

Dnes se většina vysloužilých elektrických a elektronických výrobků dá recyklovat. Proto je škoda, aby takové vý-
robky skončily následně na skládce komunálního odpadu bez dalšího využití. Použitá a nedemontovaná elektrozařízení 
odevzdáte na sběrném dvoře bezplatně. 

 
* Co všechno je možné recyklovat a odevzdat ? * 

 
- televizory a další spotřební elektroniku (DVD,  video přehrávače, gramofony, magnetofony, hifi věže, domácí kina, 

reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka 
- videokamery, fotoaparáty klasické i digitální, blesky a jiná příslušenství 

- elektrické a elektronické hudební nástroje 
- počítače, monitory, karty, klávesnice, tiskárny, kopírky,kalkulačky, videohry, herní konzole 

- telefonní přístroje klasické i mobilní, faxy, záznamníky 
- elektrické hračky (autodráhy, vláčky , dálkově ovládané modely) 

- vysavače, žehličky, fény, šlehače, roboty, holící strojky 
- elektrické ruční nářadí 

- úsporné žárovky 
 

Všem, kteří navštíví sběrný dvůr a odevzdají zde tyto již nepotřebné výrobky, patří dík ! 
Ing. Kubešová 

MěÚ Volary 
Poznámka redakce: V roce 2007 bylo z volarského sběrného dvora odvezeno přes 14 tun elektrospotřebičů. 

*   Dne 26. dubna se koná od 20,00 hodin ve společenském sále radnice 
Keltský večer. 

 
*   Dne 30. dubna od 19,00 hodin pořádá  

Sbor dobrovolných hasičů Volary Lampiónový průvod.  
Sraz v 18,30 před budovou základní školy – 1. stupeň. 

 
*   Dne 25.5.2008 dorazí do Volar bavič, zpěvák a televizní moderátor  

Vláďa HRON se svým pořadem Abeceda hvězd 1.  
Bavit Vás bude ve volarském kinosále od 19,00 hodin, vstup 220,- Kč.  

Předprodej vstupenek na MěÚ Volary v kanceláři  
Odboru kultury a cestovního ruchu od dubna. 
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 Novinky v knihovně – březen 
 

Klíma, Josef: Vlna 
   Dobrodružný thriller ze současnosti na motivy skutečných událostí. Pražský podnikatel Adam Klein odjíždí s manžel-
kou na luxusní dovolenou do Thajska, kde se setká i s přítelem z mládí - světoběžníkem Robertem (Bobem) Krausem, 
který emigroval v roce 1968. Vztahy mezi manžely jsou poznamenány napětím, protože Adam odmítl poskytnout peníze 
svému tchánovi a zároveň společníkovi ve firmě na vyrovnání dluhů z podivných obchodů. Dojde ke konfliktu, Adam je 
zraněn, avšak do osudů všech zúčastněných nečekaně zasáhne vlna tsunami. Adam, který byl zřejmě jako jediný z nich 
zachráněn, se ocitá zpět v Čechách, avšak ve vážném zdravotním stavu a se ztrátou paměti a především s jinou identitou 
- je pokládán za Roberta a hlásí se k němu jeho údajná dcera. Postupně se mu vracejí vzpomínky a zdá se, že nová iden-
tita bude alespoň zpočátku výhodou, aby přišel na to, kdo a proč usiloval o jeho firmu i život. Toto zdání je však velmi 
ošidné. 
 
McCarthy, Cormac: Tahle země není pro starý 
   Po "existenciálních westernech" Všichni krásní koně (č. 1995) a Hranice (č. 1997) vydal sedmdesátiletý, cenami ověn-
čený americký spisovatel Cormac McCarthy v r. 2005 své další románové dílo - Tahle země není pro starý, žánrově 
označované za "morální thriller". Jeden muž najde šťastnou náhodou na poušti v kabele pohádkovou hotovost, výsledek 
války drogových gangů. Od té chvíle ho i s jeho manželkou, která se odjede skrýt ke své matce, začne pronásledovat ten, 
kterému peníze patřily, a všem třem je na stopě celkem stoicky uvažující šerif - těm dvěma chce život zachránit, třetího 
dopadnout. Netradiční detektivní příběh ve stylu "noir" z texasko-mexické hranice se ve svém průběhu plní policistový-
mi meditacemi na téma láska, krev a občanská povinnost. Cormac McCarthy bývá označován za jednoho z nejtemněj-
ších žalobců současného stavu americké společnosti. 
 
Pradhán, Monika: I chytré ženy dělají hloupé věci 
   Kniha Monicy Pradhan(ové) bývá přirovnávána k románu Amy Tanové „Klub radosti a štěstí“ (The Joy Luck Club), 
který líčí život čínských emigrantek v USA. I zde je námětem napětí mezi starým a novým světem a vztahy mezi mat-
kami a dcerami –  tím však podobnost končí. „Klub Hindí-bindí“ je laskavý, lidský příběh o ženách, které se narodily v 
Americe, i to těch, které sem přišly z různých koutů Indie a jejich přátelství trvá od dob, kdy se setkaly na Bostonské 
univerzitě. Scházejí se už několik desítek let, oblečené do sárí i svetříků, a vyměňují si recepty, myšlenky a názory a 
dobře se u toho baví. Říkají si Klub Hindí-bindí. Tenhle název pro ně ve skutečnosti vymyslely dcery, narozené již v 
Americe. Dcery, které už jsou dospělé a potýkají se s vlastními problémy.  
 
Černý, Jiří: Poutní místa jižních Čech 
   Cílem této knihy je zmapování poutních a dalších památných míst katolických věřících na území českobudějovické 
diecéze. Pozornost je věnována nejen poutním kostelům a kaplím, ale také některým drobným sakrálním objektům 
v krajině, jako křížovým cestám, kapličkám, Božím mukám a dalším objektům, které lze označit jako „místa zvláštní 
zbožnosti“. 
 
Skála, František jr.: Velké putování Vlase a Brady 
   Původní český komiks pro děti i dospělé od známého současného výtvarníka Františka Skály. Jeho první vydání vyšlo 
roku 1987 a beze stopy zmizelo. Příběh je napínavý, chytrý, plný tajemství, a svou svébytností u nás nemá obdoby. Vla-
se a Bradu lze každému vřele doporučit.  
 
Cílek, Václav : Tsunami je stále s námi 
   Kniha je následkem divného léta a hurikánu Katrina. Zabývá se klimatickými katastrofami a tím co se posledních de-
set let děje s počasím a kam to může vést. 
 

Čtenáři pozor! 
 

   Není jen sčítání lidu ale i sčítání knih v knihovně. Sčítání knih (tzv. revize) v knihovně je „naštěstí“ povinné jen jed-
nou za pět let (uvažte počítat několik desítek tisíc knih každý rok …..). A protože pětiletka právě uběhla, budeme sčítat -  
revize je naplánována na červenec, přesné datum bude upřesněno prostřednictvím „informačních tamtamů“. Proto sle-
dujte pečlivě zpravodaj, vývěsku v knihovně, popř. kabelovou televizi. V této době bude knihovna uzavřena a nebude 
možno knihy vrátit ani si vypůjčit. Spoléháme na vaši pomoc a doufáme, že si před revizí vypůjčíte co nejvíce knih. Za 
prvé, aby jste měli doma co číst - za druhé, co budete mít doma, nebude v knihovně na regálech a my budeme se sčítá-
ním brzo hotové. Aspoň doufáme.  

Vaše knihovnice 
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       V měsíci únoru jsme zažili prapodivnou zimu, která nás místo běžek a 
dalších lyžařských radovánek hnala spíš na kolo či skoro jarní procházky. V 
únoru je čas plesů, masopustního reje a jiných radovánek a stejně tomu bylo ve 
Volarské kotlině. Plesová sezóna byla zahájena rybářským plesem, pokračovala 
plesem dárců krve, plesem SRPDŠ a vyvrcholením byl ples města. 
   Velkou akcí tradičně bývá masopustní rej, který i letos uspořádaly volarské 
ženy a opět se vydařil. V sobotu 16. února zabušil na vrata radnice rychtář ma-
sopustního průvodu, aby starostku paní Martinu Pospíšilovou od pracovního 
úsilí vyrušil. Bušil tak intenzivně, až omítka opadala a starostka zle mu nadala. 
On, že za to nemůže a barák že prý je stár a tak policajta na pomoc zavolal. Ten 
shledal, že závady jsou staršího rázu a za oprýskanou omítku a neuklizený 
chodník před radnicí tučnou pokutu obci uložil. Bylo to pravých „20,ká“ a tak 
se muselo platit. Došlo i na řeči a rychtář souc hoden své hodnosti spustil, aby 
mu starostka právo nad městem do půlnoci toho dne  předala a aby průvod mohl  
městem projít. 

  Odpověď paní starostky zněla takto: „Projděte městem, tak aby pořádek v něm byl a tam kde ne, tak hojně 
vyplaťte nepořádníky,  jezte pijte hodujte a břicha si na dlouhý půst naplňte. Tančete, zpívejte a krásně se o té 
masopustní noci pomějte, právo nad městem vám předávám a k tomu malou pozornost dávám.“  Tak to byla 
slova na úvod a průvod městem šel. Hoši ze Záblatí první tóny s nástrojů vytáhli a rychtář paní starostku na 
úvodní kolečko vyzval. Pak se šlo městem od ulice k ulici, od chalupy k chalupě až k sálu radničnímu za 
setmění došel.  Průvod ulice kontroloval, by u chalup pořádek byl a hlavně se hojně napojil. U nejedné 
chaloupky zastavil, kontrolu pořádku proved a dobře se najed. Do kola šla nejedna panímáma. Tak průvod šel 
a šel, aby u radničního sálu  Šenkýřka - leč baba kyprá - průvod nejdříve o očištění bot blátivých požádala a 
pokutu tučnou mu uložila. Jen když viděla, jak se masopustní rej smutně zadíval, hned jej do sálu pustila a 
pokutu samozřejmě odpustila. Masopustní veselici Netolická pětka vyhrávala tak, že domů se šlo za kuropění a nejeden 
kohout jim zazpíval. Masopust tradičně vyšel a všem jeho pořadatelům děkujeme za krásnou zábavu, pěkné posezení i 
zatančení. 

Ladislav Beran 
 

„…Tančete, zpívejte a krásně se o  té 
masopuistní noci pomějte, právo nad 
městem vám předávám a k tomu 
malou pozornost dávám…“ 

Výstavu si m ůžete 
prohlédnout 

během měsíce dubna 
v prostorách 

Městské knihovny 
Volary. 

 

Zveme Vás na jarní 
výstavu 

„ St řepy st ředov ěku “  
Repliky st ředov ěké 

keramiky, 
autora Františka 

Hynšta. 
 

Toulky starou Šumavou 
    Celkem čtyřikrát během letošní zimy se sešli příznivci volarské a šumavské historie ve společenském sále radnice při 
komentovaném promítání historických fotografií zachycujících dávnou tvář našeho města a jeho okolí. Autorem a 
hlavním protagonistou pořadu je Jaroslav Pulkrábek, ředitel MěKS Vimperk. Pořádá ho ve Vimperku již druhým rokem 
a některé díly musel pro velký zájem opakovat. Volarskému publiku ušil pořady takzvaně na míru a navíc je pokaždé 
obohatil improvizovanou výstavou dokumentů, listin, knih a kronik, vážících se k  tématu. Jako hosty si přizval i pana 
Žampacha a paní Kralikovou, přičemž svými komentáři snímky spontálně doplňovali i leckteří z diváků. Návštěvnost 
pořadů byla milým překvapením: pokaždé se pohybovala mezi 80 až 100 posluchači, čímž kupodivu převýšila i některé 
z letošních volarských plesů. Posezení nad historií Volar a staré Šumavy navíc zpříjemnil bar pan Maxy, který nabízel 
čokoládu limonádu čaj rum bum.  
   A co dál? Organizátoři slibují lepší ozvučení a každopádně pokračování pořadu i příští zimu. Výběr fotografií bude 
tentokrát tématický (nechme se překvapit) a poprvé se sejdeme koncem letošního října.   

                                                                                                                      Roman Kozák 
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Sloučit, ano či ne? 
   Městem začíná kolovat in-
formace o sloučení obou stup-
ňů naší základní školy, a to mi 
nedá nevyjádřit svůj názor. 
Chápu, že provoz dvou budov 
ZŠ je zajisté pro provozovate-
le finančně náročný, ale ne-
jsem příznivcem  této změny z 
několika důvodů. Jedním z 
nich je dostupnost a rušný 
provoz na Soumarské ulici, 
zvláště pak kamionová dopra-
va. Nikdo v osmdesátých le-
tech nepředpokládal, že za pár 
let se toho tolik změní a škola 
bude stát téměř na hlavním ta-
hu z republiky. Ráda bych vě-
řila tomu, že po celý školní 
rok budou každý den stát u 
přechodů pro chodce v ran-
ních a odpoledních hodinách 
policisté a zajistí bezpečnost 
dětem. Většinou vše funguje 
jen pár dní po zahájení školní-
ho roku.  Znám prostředí „vel-
ké školy“, sama jsem se stala 
žákyní páté třídy v roce jejího 
otevření. Byla pro nás labyrin-
tem a připadala nám obrovská, 
ale postupem času se po-
chopitelně „zmenšovala“. Ne-
dokážu si dnes představit, jak 
obsáhne (prostorově) dalších 
deset tříd prvního stupně, šat-
ny a zázemí pro vyučující.    
Jsem rodičem budoucího prv-
ňáčka, sice až za dva roky, ale 
už nyní mě děsí myšlenka, 
pokud se tak stane, jak budu 
vše zvládat. Prvňáčci, a nejen 
oni, potřebují doprovod  do 
školy či družiny a při mé i 
manželově pracovní době, kdy 
začínáme v 6,45, bude náš po-
tomek ráno vstávat nejpozději 
v 5,30, abychom zvládli ranní 
rituály a včas jeho i sebe do-
pravili pěšky ze sídliště do 
školy a zaměstnání a odpoled-
ne opět včas doběhnout do 
družiny před jejím uzavřením. 

Nemáme babičky, auto, ani 
paní na hlídání, které bychom 
mohli využít a náš den bude v 
nekončícím běhu. Na druhou 
stranu, není vhodné neustále 
zaměstnávat celé příbuzenstvo 
pravidelnou starostí o docház-
ku do školy. Je mi zcela jasné, 
že nebudeme zdaleka jediní 
rodiče, potýkající se s tímto 
problémem.  Ano, vím, že 
mnoho dětí ráno vstává brzy, 
dojíždí do škol možná i dále 
než je ta naše a vlastně si 
vcelku není na co stěžovat, ale 
je příjemné vědět o škole, do 
které mají děti blízko. V na-
šem městě neexistuje MHD, 
kde by děti nastoupily na za-
stávce do autobusu a vystou-
pily u školy. Možná by bylo 
řešením zřídit v ranních hodi-
nách dopravu malých dětí v 
určitých intervalech ke škole, 
ale opět bychom skončili u fi-
nancí. Vždy se mi líbilo, že 
máme „malou školu“ a ti malí 
mají možnost se v klidu a po-
hodě začlenit mezi školáky, 
aniž by na chodbách potkávali 
pubertální výrostky, kteří jim 
připadají jako dospělí. Ne-
myslím si, že k malým dětem 
budou ohleduplní a líbivá 
prohlášení o pomoci velkých 
malým mi v dnešní době ne-
připadají věrohodná. Chodila 
jsem na obědy do školní jídel-
ny a první týdny nedá člověku 
prvňáčky nepozorovat, jak 
jsou zmatení. Ale pokud vše 
probíhalo v klidu,  zvykli si 
rychle. Mluvila jsem již s ně-
kolika rodiči, kterým se tento 
nápad nezamlouvá, ale jak je 
známo, málokdo se na veřej-
nosti vyjádří. Budova „malé 
školy“ má své kouzlo a pro 
start školní docházky je dle 
mého ideální, proto se při-
mlouvám za její zachování.                                                          

 Mustacová Alena 

      Proč chceme 
sloučit oba stupně ZŠ 
   Rádi bychom seznámili ro-
diče, ale i širokou veřejnost 
s naším plánem na sloučení 
obou stupňů základní školy do 
jedné budovy. Dostatečně si 
uvědomujeme velikost změny, 
která nás všechny čeká. Slou-
čení obou budov je třeba řád-
ně připravit. Jedním z nejdů-
ležitějších přípravných úkolů 
je zajistit bezpečnou cestu do 
školy. Ve spolupráci s městs-
kým úřadem a Policií ČR 
chceme jednat se správou sil-
nic a dálnic o úpravě přechodu 
silnice první třídy (semafory, 
snížení rychlosti, atd.). Dalším 
úkolem je vybudování vlast-
ního sportovního areálu. Ten-
to úkol je již rozpracován a 
projekt podán do Operačního 
programu NUTS II jihozápad. 
Dále je nutné upravit budovu 
k přestěhování prvního stup-
ně. Už za současného počtu 
19 tříd bychom se vešli do 
jedné budovy.  
   Rádi bychom ubezpečili 
všechny rodiče, děti i přátele 
školy, že ve sloučení vidíme 
mnoho pozitivního z hlediska 
výchovy a soužití všech dětí. 
Soužití všech věkových kate-
gorií je naprosto normální a 
přirozené na většině základ-
ních škol v Evropě a dá se vy-
užít v rámci různých projektů.  
Uveřejňujeme některá fakta. 
Již při stavbě nové školy se 
počítalo s oběma stupni v jed-
né budově. Shodou okolností 

a náhod se toto nestalo, jinak 
by už škola takto spojena fun-
govala 27 let. V současné do-
bě má naše škola dohromady 
402 žáků. Počet žáků tedy 
dlouhodobě klesá a tento po-
kles by se měl pozastavit bě-
hem dvou až tří let (podle in-
formací z matriky). Stav žáků 
by se měl ustálit na čísle 350. 
To znamená, že v každém 
ročníku budou dvě paralelní 
třídy po 19 dětech. Podle po-
čtu dětí se určuje normativ 
pracovníků, rozumějme všech 
pracovníků jak pedagogic-
kých, tak nepedagogických. 
Již v tomto školním roce a za 
současného počtu dětí převy-
šujeme tento normativ o dvě 
desetiny. Pokud bychom tedy 
zůstali ve dvou budovách je 
řešení jediné: sloučení tříd, 
propuštění části pedagogické-
ho sboru a naplnění tříd na 
maximální počty. Za současné 
náročnosti výchovně vzdělá-
vacího procesu si nedovedeme 
představit práci v takto napl-
něných třídách. Jsme přesvěd-
čeni, že nám učitelům a i vám 
rodičům jde o zachování kva-
lity výuky. V současné době 
není aktuální otázka zda se 
stěhovat či ne, ale jak a kdy. 
Veškeré naše plány jsou kon-
zultovány a podporovány zři-
zovatelem. U-bezpečujeme 
rodiče a veřejnost, že je bu-
deme o dalších krocích prů-
běžně informovat.  

 
Za vedení základní školy  

Petr Horálek  
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   Je středa a my uleháme v tělocvičně na podložky. Tlumené 
světlo, tichá hudba a příjemné hlasy našich cvičitelů nám pomohou 
dostat se do relaxace. Během ní se zklidníme a vyženeme z hlavy 
každodenní starosti. Pak už se můžeme věnovat jen sobě, svému 
dechu a cvičení. Cviky provádíme pomalu, soustředěně. 
Protahování se střídá s lehkým posilováním a uvolňováním 
v krátkých relaxacích. Domů odcházíme odpočaté, protažené a 
nabité novou energií. To všechno získáme při cvičení jógy. 
Pravidelné cvičení přináší mnoho dalších pozitivních účinků. 
Přestávají bolet záda i klouby, zkrácené svaly se protahují, 
zlepšuje se dýchání a tělo se celkově dostává do lepší kondice. 

   

Lyžařský kurz se vydařil 
   V druhém únorovém týdnu proběhl v Českých Žlebech jako každý rok lyžařský výcvikový kurz sedmých ročníků. 
Ubytováni jsme byli v budově bývalé vojenské roty v Českých Žlebech. Naši výpravu tvořilo 44 dětí a 5 dospělých. 
   A jak probíhal běžný den? Ráno se nikomu nechtělo z postelí, ale vidina dobré snídaně a zábavy každého přemohla. 
Po snídani nastala velká příprava výstroje a výzbroje. Výcvik probíhal na lyžařském svahu v Horní Vltavici. Lyžaři a 
snowboardisté prvního družstva pilovali styl jízdy a druhé družstvo se učilo základy jízdy, aby po dvou dnech mohlo 
také na vlek. Celý den probíhal výcvik pouze s přestávkou na oběd. Ve tři hodiny pro nás přijel autobus a my jsme se 
přesunuli zpět „na rotu“. Vyhládlé a unavené děti se vrhly na připravenou večeři. 
   Tím ale den nekončil. Každý večer se konala krátká přednáška, na které se děti dozvěděly o nových trendech ve 
sjezdovém a běžeckém lyžování, o lyžařském vybavení, dále o tom, jak správně pečovat o lyže a něco málo se 
dozvěděly také o snowboardingu. Koncem týdne měly možnost zhlédnout své lyžařské umění. Videonahrávka s jejich 
výkonem ukázala vše, a proto se mohly poučit z chyb, kterých se na svahu dopouštěly. 
   Na každý večer si připravila jedna třída program pro ostatní, z toho plyne, že se vše odehrávalo ve velmi veselém 
duchu. Výborná nálada způsobila, že se nikomu nechtělo do postelí. 
   Náročný, ale pěkný týden byl zakončen v pátek maškarním rejem a závodem v alpské kombinaci. Přestože nebyli 
vítězové ani poražení, protože náročnou trať zvládli všichni, nejrychlejšími dívkami na lyžích se staly Eliška Zbořilová, 
Izabela Pěroňková a Anna Šuláková, nejrychlejšími chlapci Filip Kuboň, Lukáš Falář a Kamil Kulhánek. Nejrychlejší 
dívky na snowboardu byly Eva Jurášová, Vlaďka Baloušková a Adéla Jurištová, nejrychlejší chlapci Martin Frnka, 
Martin Podracký a Dominik Šmejkal. 
   Nikdo se vážně nezranil, a tak si děti domů odvážely hlavně spoustu zážitků. Mohou se o ně podělit buď vyprávěním 
nebo prostřednictvím velkého množství fotek. 
   Touto cestou bychom chtěli poděkovat slečně Petře Červené, která se celý týden starala o zdraví všech hojením 
puchýřů, otlaků, odřenin a dalších menších bolístek, dále pak personálu lyžařského vleku v Horní Vltavici a 
v neposlední řadě pak panu Miroslavu Kabarcovi za pohodlné ubytování a výbornou domácí kuchyni. 
 

Tomáš Vozábal, Josef Zámečník, Jakub Synek a Petr Horálek 

  Jóga se ve Volarech cvičí již 7 let. Za to musím poděkovat všem, kteří vytrvali ve cvičení, ale hlavně 
cvičitelům Sítě a Jirkovi. Každou středu jsou nám k dispozici, bez ohledu na to, jaké jim počasí přichystalo 
překvapení na cestu, bez ohledu na to, jak jsou sami unavení a jaké mají starosti. Každou středu jsou pro nás 
v tělocvičně, vždy usměvaví a přátelští. Cvičení jógy je vhodné téměř pro každého. Nemusí se ho bát ani 
vyšší věkové kategorie. Lze ho snadno přizpůsobit momentální kondici a cvičitelé rádi odborně poradí, jak si 
cvičení upravit, aby každému co nejlépe vyhovovalo. Přijďte se sami přesvědčit a rozšířit naše řady. Cvičí se 
každou středu od 20,00 hodin v tělocvičně ZŠ – 1. stupeň. První cvičení je nezávazné a zdarma. Moc se na 
všechny, kteří se k nám přidají, těšíme. A dobrá zpráva pro ty, kteří s námi již cvičili, ale přestali, protože 
v tělocvičně byla zima. Letos se to výrazně zlepšilo. 

A. Topčevská 

Ilustrační foto 
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Březen  
za kamna vlezem…. 

 

 ... Tak to teda ne, i když … 

   Co dělají skauti, když je 

zima? V únoru jsme své 

cestovatelské chutě ne-

museli nijak potlačovat, 

ale vydali jsme se na cesty 

trochu jinak. Děvčata 

z našeho oddílu si připravi-

la povídání o jednotlivých 

státech, každá dvojice si 

zvolila jiný stát. A nejenže 

se o něm povídalo – také 

jsme si zazpívali písničku – 

často i v originále – 

z tohoto státu, ukuchtili si 

národní jídlo a zahráli ně-

jakou z oblíbených her 

domorodců. A tak nám je 

jasné, co dobrého se jí v 

Maďarsku, takřka ovlá-

dáme azbuku, není nám 

neznámá písnička z Cara-

casu, a že v Etiopii si děti 

hrají podobně jako u nás 

(akorát, že hrají o fazole), 

to už víme také všechny. 

Dne 22.února totiž slaví 

všechny skautky svůj svá-

tek, a protože skautské 

hnutí je prakticky ve všech 

zemích světa, zkoušíme se 

každý rok dozvědět co 

nejvíce o skautkách, které 

 

žijí třeba na druhé straně 

planety. 

   Že i za kamna může 

skautík vlézt a přitom si 

vyprávět a zahrát kupu 

společenských her, to 

jsme si v únoru také vy-

zkoušeli. A není to vůbec 

špatné. U rozpálených ka-

mínek se v teploučku hez-

ky povídá – třeba o Mau-

glím z Knihy džunglí, při ča-

jíčku a nějaké té dobrůtce 

z rukou našich  děvčat se 

moc hezky plánuje, co 

podnikneme dál, a ve vy-

hřáté klubovně je pak ná-

lada i zahrát si hry či 

v nich dokonce udělat tur-

naj. Nevěříte? Ale to ne-

vadí – kdo nevěří, ať tam 

běží, jak se říká. A tak po-

běžte, turnaj v deskových 

hrách jsme naplánovali i 

pro Vás. Kdy? Vše se do-

zvíte na našich webových 

stránkách (www.boubin-

dvojka.estranky.cz) či na 

vývěsce. 

   A máme tu ještě jednu 

nabídku: K doplnění týmu 

na celostátní závody 

mladších skautů HLEDÁME 

šikovné KLUKY a HOLKY ve 

věku 6-12 let. Máš-li odva-

hu, chuť a nejsi-li zrovna 

bábovka či pecivál, ozvi 

se! Znalosti nerozhodují, 

vše tě naučíme, sportov-

ně zdokonalíme… Bližší in-

formace na výše uvede-

ných stránkách, vývěsce 

či na telefonním čísle 

728 284 636. Těší se všichni 

z  2.skautského oddílu 

Boubín. 

 

Alena Wagnerová 

 

CO JE 
VLASTNĚ 

SKAUTING? 
PARTA A 

PŘÍLEŽITOST  
 

 * Skauting staví před člo-
věka příležitosti. 
 * Být členem týmu, mít ka-
marády. 
 * Prožívat život naplno, žít 
dynamicky, aktivně, zábav-   
ně, zajímavě.  
 * Rozvíjet se, růst.  
 * Pomáhat světu kolem 
sebe k rozvoji.  
 * Hledat směr pro svůj ži-
vot. 
  
   Skauting, to jsou dvě zá-
kladní věci – dobrá parta a 
dobrá příležitost. Jednak 
skupina lidí, přátel, kamará-
dů – jednak příležitost žít ži-
vot dynamicky a smysluplně. 
Skauting je celosvětově nej-
větší výchovné hnutí pro děti 
a mladé lidi. Umožňuje jim 
žít a dělat věci společně a 
staví před ně příležitosti, kte-
ré jsou zároveň zábavou, 
hrou – a zároveň způsobem, 
jak poznávat nové věci. 
Skauting dává do života řadu 
sociálních dovedností – 
schopnost mluvit před lidmi 
a schopnost naslouchat, 
schopnost být otevřený vůči 
druhým, schopnost spolupra-
covat. Skauting učí umět se 
o sebe postarat, brát život do 

vlastních rukou, postavit se 
na vlastní nohy, převzít od-
povědnost za to, co se se 
mnou a s mým životem děje. 
Ve skautingu se lidé učí hle-
dat smysluplnost toho, co dě-
lají – kam nasměrovat svůj 
život a proč. Skauting je pří-
ležitost vstoupit do dospělos-
ti jako člověk, který ví 
o svých kvalitách i o tom, 
proč nebýt sám, proč být 
součástí týmu. Člověk, který 
ví, co chce, a aktivně jde za 
tím. Člověk, který může být 
pilířem společnosti. Ve skau-
tingu si člověk sáhne na GP-
Sku, foťák, učí se dělat re-
portáže, slaňovat skály, vařit 
i sjíždět vodu na raftech. Ale 
to není důležité. Důležité je, 
co se člověk učí mimocho-
dem přitom – že má cenu se 
o něco snažit. Že má cenu se 
zapojit. Že má cenu spolu-
pracovat. Že má cenu být 
součástí věcí, ne pozorovate-
lem… 
 
                          Zdroj: internet 

 
 
 

 
Poznámka 
redakce 

 
Od naroze-
ní světové-

ho zakladatele skautského 
hnutí, které má dnes okolo 
40 milionů členů ve více než 
200 zemích světa, uplynulo 
dne  22. února 151 let. Ro-
bert Baden-Powel se narodil 
v Londýně v rodině profeso-
ra Oxfordské univerzity. Na 
základě svých zkušeností z 
působení v armádě začal psát 
příručku pro chlapce „Scou-
ting for boys“. S její pomocí 
a úplně spontánně začali 
chlapci po celé zemi zaklá-
dat skautské oddíly. Velice 
rychle se jeho myšlenky roz-
šířily do celého světa – za tři 
roky vznikl skauting i u nás. 
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9. a 16.4. 
Výchovný program pro MŠ 

Proběhne v DDM Volary od 10,00 do 12,00 hodin další z 
výchovných programů pro mateřské školy. Už se těšíme na 

všechny předškoláky. 
 

22.4. 
Den Země  SEV Stožec 

Informa ční centrum Šumavského národního parku pořádá  akci 
„D EN ZEMĚ„  pro všechny děti ze zájmových útvarů a širokou 
veřejnost. Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky - 
prostě všechny lidičky. Sraz všech účastníků je v 8,15 hodin na 
vlakovém nádraží ve Volarech, příjezd zpět je ve 12,00 hodin 
tamtéž. 
 

28.4. 
Čarodějnická olympiáda 

se uskuteční během sletu čarodějnic  na náměstí ve 
Volarech od 14,00 do 15,30 hodin. Milé čarodějnice, 
čarodějníci - košťata, havrany, kočky a ostatní nezbytné 
doplňky  s sebou. Zveme všechny děti ze školní družiny, 
ZU – Rekreační sporty a činnosti v přírodě a samozřejmě 
všechny ostatní děti (předškolní děti prosíme pouze 
v doprovodu dospělé osoby). 
 

Připravujeme na květen 2008 
- 13.5. Den matek 
- 30.5. Den dětí 

 

Se sluníčkovým pozdravem 
Lidka a Vlaďka 

 
 

při které se nadšený sběratel veteránů Jan 
Fischer rozhodl veřejnosti představit 
vskutku zajímavý stroj, který možná 
nejeden z vás zná. Jedná se o širokopásový 
traktor z továren bývalého Sovětského 
Svazu DT 55 s rokem výroby 1964, který v 
našem kraji našel uplatnění zejména při 
těžbě rašeliny. A právě na Soumarském 
mostě, jak si jistě pamětníci vzpomínají, 
třináct takovýchto strojů pracovalo. Panu 
Fischerovi se podařilo zachránit a 
zprovoznit jeden z  nich a slunečný 
březnový den se ukázal jako přímo ideální 
pro první start tohoto téměř tanku. Stroj 
ještě čeká na nový lak a pak bude téměř 
jako nový. 

Petr Čmerda 
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   BŘEZEN 

KINO  VOLARY                                                  Duben  / 2008 

5.4.   Sobota 

Na vlastní nebezpečí  
Vzrušující thriller ČR a Rumunska, reži-

séra Filipa Renče. Souboj s divokým 
přírodním živlem, samozvanými strážci 

zákona a vlastními silami. 

Vstupné 60,- Kč 
17,00 a 20,00 

hod 

12.4.  Sobota 

Pan Včelka  
Animovaná komedie USA (dabing). 

Včelka vždycky v čele – strčí do kapsy 
včelku Máju i s Vilíkem.                       

Vstupné 50,-Kč 
 

17,00 a 20,00 
hod 

19.4.  Sobota 
Chyťte doktora                                                                                                
Česká komedie.                                                                                 

Komedie o lásce a jejich následcích. 
Vstupné 50,- Kč 

17,00 a 20,00 
hod 

26.4.  Sobota 
Rambo – do pekla a zpět 

Akční film USA (titulky).   
Čtvrtý díl série filmů o Rambovi.     

Vstupné 50,- Kč 
17,00 a 20,00 

hod 

 
Prodej vstupenek je hodinu před promítáním! 

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

DUBEN 
Chyťte doktora 

 

Gynekologa Michala dostihne 
nevěra a musí řešit zapeklitou, 
téměř klasickou, situaci man-
želského trojúhelníku. V ko-
medii Chyťte doktora! ji bude 
řešit hned několika různými 
způsoby. Poté, co jeho pokus o 
záchranu manželství nedopad-
ne zcela podle představ, vrátí 
se na začátek filmu do místa 
jednoho rozhodnutí a začne 
znovu. Jinak. Celkem třikrát se 
diváci spolu s hlavním hrdinou 
vrátí na stejné místo jednoho 
dne a třikrát se spolu s ním ne-
budou stačit divit, co všechno 
se může stát. 

 
Režie:Martin Dolenský 
Hrají: Tatiana Vilhelmová,  Michal Ma-
látný, Iva Janžurová, Vladimír  Javor-
ský,  … 
 

počasí za měsíc únor: 
min. teplota: -16,5 °C  17. 2 v 7,35 hodin 

max. teplota: +16,2 °C  24. 2 v 13,50 hodin 
průměrná měsíční teplota +0,3 °C 

 web: www.pocasi-volary.cz 

 

Úspěch  
volarských lyžařů 

 

   Ve dnech 23. – 24. února 2008 se 
konalo v Jakuscyce v Polsku MČR 
v běhu na lyžích. Zde se po dlou-
hých letech  volarští lyžaři běžci 
dokázali prosadit na celostátní úrov-
ni. Jedná se o závodníky Martina 
Bártu a Martina Hojdekra, kteří zá-
vodí za vimperský Ski klub Šumava. 
Symbolicky kluky k medaili přivedl 
trenér Petr Steinbach, který byl jako 
bývalý juniorský reprezentant dosud 
posledním medailistou na MČR 
z Volar. 
   Ve vyřazovacích bojích uspěl Mar-
tin Hojdekr, který vybojoval 3. mís-
to, výborně si vedl i Martin Bárta, 
který v závodu – kvalifikace skončil 
na 4. místě a ve vyřazovacích bojích 
obsadil pěkné 7. místo. V nedělním 
závodě po výborném výkonu získal 
medaili Martin Bárta, když dojel cel-
kově na 3. místě. Martin Hojdekr ob-
sadil ve stejné kategorii velice dobré 
6. místo.    

Petr Steinbach 
 

   Ankety osobnosti jsou stále v módě. Upoutávky na ANNO nebo TýTý se 
objevují na obrazovkách od rána do večera. Ale jsou osobnosti a osobnosti. 
Pro ty druhé jsme připravili anketu TyDýt 2008, do které můžete i vy přispívat 
svými nominacemi. Pokud vám něco vyrazilo dech, nad něčím jen nechápavě 
kroutíte hlavou, pochybujete, že něco mohla spáchat normálně myslící lidská 
bytost, napište nám o tom. Z nominací bychom na začátku příštího roku vybra-
li TyDýta 2008. Je ovšem pravděpodobné, že cenu nebudeme moci předat 
osobně, neb tydýti se málokdy ke svým činům přihlásí. 
 

   A hned první nominace: 
To mi hlava nebere. Přestože Sběrný dvůr funguje již řadu let a jak nakládat 
s odpadkem se učí děti snad od prvních tříd, přesto se najde individuum, které 
je schopno postavit ke kontejnerům na tříděný odpad kanystry s vyjetým ole-
jem, některé bez uzávěrů, ba i otevřený kyblík s olejem.                              (mj) 
 

Krátce 
 

Dne 3. března, bylo na  
Náměstí 28, nově otevřeno 
Kadeřnické studio A & B 
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Přestavba volarského bazénu 
   Všichni jistě víme, že stávající stav volarského bazénu (zejména kvůli zchátralému technickému vybavení) je naprosto 
nevyhovující a zejména dlouhodobě neudržitelný. Peníze, které tento vodní kolos požírá, jsou rok od roku větší a návštěvnost 
bohužel tristní. Je jasné, že nároky návštěvníků se zvyšují, zejména když mohou srovnávat s desítkami moderních 
aquaparků... Je ovšem jasné, že takovouto atrakci si může dovolit pouze bohaté město či silný soukromý investor. To, že se 
vedení města nakonec rozhodlo pro celkovou rekonstrukci bazénu a pokusí se tak vyhnout nemilé a jistě nepopulární nutnosti 
zařízení zavřít, považuji za šťastné a pozitivní.   
      Můžeme polemizovat, zda jsme či nejsme bohaté město, ale já osobně považuji tuto nemalou částku za investici do 
budoucnosti našeho města. Do budoucnosti, která k nám přiláká nejen nové turisty a návštěvníky, ale třeba i nové stálé 
obyvatele. Do budoucnosti, která nám jistě vše splatí i s příjemnými úroky v podobě útulného, moderního města na hranicích 
neméně úžasné přírody. Takže nyní můžete nahlédnout na půdorys plánu nového volarského aquaparku - jen nesmíme 
zapomenout, že zda bude stát či ne závisí na přidělení dotace z fondů na tyto akce určené.  
    Město muselo stihnout uzávěrku pro podání žádosti o grant - proto ono mimořádné zastupitelstvo. Je samozřejmě možné, že 
neuspěje. Pak bude třeba se nad budoucností bazénu znova zamýšlet a případně čekat na nové pobídky. 
   Ale zatím buďme optimističtí a kochejme se krásnou představou.... 

půdorys ve větším rozlišení můžete shlédnout na http://volary.vesele.info 
                                                                                                                               Petr Čmerda 
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Ladislav Beran 

Okresní přebor  žáci:  začíná  
se 29. března a hrací den je 

 sobota od  10.00 hodin  
29.3. - Tatran - Husinec 

5.4.  - Tatran -  Vlachovo  Březí 
19.4. - Tatran - Nebahovy 

 1.5. - Tatran - Strunkovice  10.00 
 17.5. - Tatran - SK Lhenice 
 31.5. - Tatran -  SK Vacov 
 14.6. - Tatran -   Vimperk 

 

 

Pneuservis Kordík  

P. Voka 529 

 384 51 Volary 
 

Od 1.4.2008 zahajuje  
čišt ění, dezinfekci a 

dopl ňování klimatizace 
osobních i nákladních 

automobil ů. 
 
 

Příprava je ve velmi kritickém stavu. Zranění, směnný provoz a nezájem někte-
rých hráčů - takový je stav před jarem a trenéři Vairich a Kubát mají o čem pře-
mýšlet. Vše začalo docela dobře, ale v únoru již byla tréninková fáze nabourána, 
a to právě již zmíněnými problémy. Kluci do dnešních dnů odehráli i tři přátel-
ské zápasy a byla to téměř většina z toho, co mají naplánováno. Po kruté prohře 
s Lažištěm 1: 9 v Prachaticích na umělce jel k druhému zápasu Tatran do Stra-
konic. Tady změřil síly s vedoucím celkem skupiny. Se  Sokolem Stachy sehrál 
zajímavou partii a prohra 3:5 je sice prohra, ale naznačila zlepšení. Poslední 
zápas na prachatické umělce sehrál tým  s ambiciózním celkem s I.B třídy ze 
Strunkovic a po vyrovnaném průběhu prohrál náš tým 0:1. Jak vidno, příprava je 
velmi náročná a hlavně složitá. Jezdí se v minimálním počtu, nejde hledat opti-
mální sestavu a když k tomu přidáme, že Václav Kubát je pro jaro ztracen kvůli 
zranění, vychází z toho, že jaro bude záchranářskou fuškou. 
 Dorostenci a žáci se připravují na své boje zatím v tělocvičně. Počasí je velmi 
 vrtkavé a zatím nemůže probíhat venku.  
     Volarští žáci mají za sebou neúspěšný turnaj ve Vimperku, kde skončili na 
osmém posledním místě. Příprava však pokračuje v tělocvičně a kluci zatím mají 
chuť, i když někteří dávají přednost jiné zábavě na úkor tréninku. S tím se již 
musí trenéři smířit a bohužel nyní se nedostatek fotbalistů ve městě i okolí odrá-
ží v konkrétní podobě. A to tím,  že zejména z dorostu nelze doplnit první tým. 
Přichází doba hlubokého zamyšlení, neboť fotbal ve Volarech, ale i v okolí  
začíná mít velké generační problémy. 

Zápasy jaro 2008: 
29.3. - 15.30 - Tatran - Dříteň 
13.4. - 16.30 - Tatran - Osek 
27.4. - 17.00 - Tatran - Blatná 

11.5. - 17.00 - Tatran -  Čtyry Dvory 
25.5. - 17.00 - Tatran - Rudolfov 
31.5. - 17.00 - Tatran - Loučovice 

 
Sdružený okresní přebor  
Prachatice - Strakonice:  

hrací den sobota od 12.30 hodin 
26.4. - Tatran - Dražejov 

10.5. - Tatran - Sousedovice 
24.5. - Tatran - Nebahovy 
7. 6.  - Tatran -  Bavorov 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST 
 

AMBRA Service s.r.o.   info o nás: www.ambraservice.cz 
Vypisuje konkurz na místo provozního ředitele/ky 

 

Požadujeme: 
- Minimálně středoškolské vzdělání  
- Dobrou znalost na PC (Word, Excel, Outlook) 
- Částečnou praxi v pohostinství a administrativě 
- Částečnou znalost s účetním programem 

POHODA 
- Čistý rejstřík trestů 
- Časovou flexibilitu a reprezentativní vystupová-

ní 
- Vedoucí schopnosti 

Nabízíme: 
- Zajímavé platové podmínky 
- Procentuální podíl ze zisku firmy 
- Pružnou pracovní dobu 
- Různé motivační programy  

 

Nabídky zasílejte prosím formou Vašeho životopisu. 
e-mail:  ambra@amoncz.com 

písemně:   Po Box 13, Volary 384 51 
faxem:   +420 388-333-889 

Vyměním byt 1 + 1 s balkonem v Kasárnách, 
za byt 3 + 1 a více ( ne družstevní ). 

Tel. 728 500 030 
 

SMART – PŮJČKA až DO DOMU PRO DŮCHODCE I ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 
na 7 až 12 měsíců  oz.: Kalista Robert, tel. 720 419 066 
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