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   Máme za sebou několik tiskových 
prohlášení, naplněné slovními skuteč-
nostmi, ať ze strany obcí či národního 
parku, ale pravá pravda je asi kdesi 
ukrytá.  
   Nechci tu rozebírat správnost či 
nesprávnost rozhodnutí, či nutnost a 
jedinou možnost způsobu přijatých 
opatření k záchraně přírodních lokalit, 
ale musím podotknout, že rozhodnutí, 
a v tomto případě pouze jedné strany,  
můj pohled směřuje někam do 
NIKAM.  
   Nebudu chviličku ani představitel 
města ani člen Rady Národního parku 
Šumava, ale budu prostý „vodák, 
návštěvník Šumavy, turista, obdivo-
vatel krásy přírodního bohatství, člo-
věk, který si, ač bez jakéhokoliv vědo-
mí o nejrůznějších sporech parku 
versus obcí, chce vychutnat to, co 
Šumava nabízí, a z toho všeho načerpat 
energii, nové a nezapomenutelné 
zážitky, neopakovatelné úkazy vytvo-
řené přírodním „řemeslným“ uměním“. 
    Mám v tomto okamžiku poděkovat 
„parku“ za všechna jeho rozhodnutí o 
znepřístupnění nejrůznějších části př-
írody? Mám poděkovat parku za  dů-
kaz demokratického rozhodování? 
Mám poděkovat parku za uskutečnění 
vzájemné dohody či určitého kom-
promisu?  Možná ano. Pokud Dohoda, 
Kompromis a Demokracie budou mít, 
když už ne v mysli jedince, ale alespoň 
ve slovníku, úplně jiný význam, než 
který je uváděn. 
   Ale to už jsem opět představitel měs-
ta a člen Rady Národního parku Šuma-
va. Několik měsíců vedeme už nes-
počet jednání. Teď mluvím o obcích a 
parku. Hledáme Dohodu a Kompro-
mis. Snažíme se o schválení návštěv-
ního řádu Národního parku Šu-mava, 
který měl být mimochodem platný od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.května t.r.. Vzájemně namítáme, do-
poručujeme, navrhujeme, dohadujeme 
se, argumentujeme, vymýšlíme, pře-
mýšlíme, dokazujeme, odporujeme, 
přistupujeme, hlasujeme… a nakonec 
odkládáme jakékoliv závěrečné roz-
hodnutí. Hledáme Dohodu a Kompro-
mis. Jsme demokraté. Snažíme se najít 
shodu v názorech. Jako zástupci obcí 
neodmítáme předkládané skutečnosti, 
ale též skutečnosti předkládáme. 
   Jako rána z čistého nebe přichází tis-
ková zpráva zástupců národního parku, 
a je rozhodnuto. Splouvání Vltavy je 
povolené. 
   Pravda, pouze při určitém množství 
vody, na určitých úsecích, a v určitém 
termínu. Mimochodem, kdo zná ales-
poň trošku koryto řeky na Soumarském 
Mostě, určitě se zamyslí nad danou 
povinnou minimální hladinou pro 
splouvání – ze 45 cm zvýšeno na 61 
cm. Nakonec, je to pouhých 16 cm vo-
dy navíc. A to, že od poloviny června 
do poloviny srpna je nařízen, pardon 
povolen, úplný zákaz splouvání Vltavy 
od Soumarského Mostu do Pěkné, 
vlastně vyřeší celou letní sezonu.  
   Zapomeňme na turismus a podni-
katele, na půjčovny lodí, na pronájem 
kempů, na přeplněné penziony, ná-
vštěvníky restauračních zařízení, ná-
vštěvníky muzea, plaveckého bazénu či 
místního kina,  na nové ale i ty staré 
obdivovatele našeho přírodního bo-
hatství, na spokojené návštěvníky 
neopakovatelných zážitků z návštěvy 
přírodních krás Šumavy… 
 
Vážení spoluobčané, 
   o možnosti splouvání Vltavy jsme 
jednali, jednáme a jednat budeme.  
   Stále věříme, že žijeme v demo-
kratické zemi, kde je možné dojít ke 
vzájemnému kompromisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  I my se snažíme o záchranu, a do 
daleké budoucnosti udržení, našeho 
nenahraditelného přírodního bohatství, 
ale ne tím „nejjednodušším způsobem“ 
– zákazem.   
   Chceme mít „přístupnou“ Šumavu 
pro všechny návštěvníky, kteří jsou 
„p řístupní“ k dodržování daných pra-
videl.  
Návštěvní řád se bude, i za naší 
přítomnosti, schvalovat 10. června. 
S výsledkem jednání vás seznámíme. 

 
 
 
 
 

Martina Pospíšilová,  
starostka města 

 
Bitva o Volary 

 

   V úterý 6. května proběhla ve 
Volarech v parku u železničního 
přejezdu ukázka bitvy z 2. světové 
války. Střetla se tu 4.obrněná divize 
U.S.Army s jednotkou wehrmachtu. 
Poté se vojenská technika přesunula na 
náměstí, kde si ji mohli občané zblízka 
prohlédnout. I přes nepřízeň počasí 
byla velká návštěvnost. 
    Děkuji členkám ČSŽ (paní Marii 
Peškové, Marii Čížkové a Janě 
Bláhovcové), které členy této divize 
přivítaly v krojích a pohostily je čes-
kými koláči. Poděkování patří i man-
želům Chobodovým za sponzorský 
dar. 

 
 Jana Frejková 

 
 

V sobotu 5.července 2008 se pod 
záštitou starostky města Volary 
Martiny Pospíšilové koná již 

18.Šumavské putování.  
Bližší informace čtěte na straně 6. 

ZPRAVODAJ 

 Ročník XXXVI / 2008                 / grafická podoba: RADEK ŠEBEST – rsebest@seznam.cz 

 
 

 

č.č.č.č.5555    

KVĚTEN - 2008      | www.mestovolary.cz |          | e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz 



2 Volarský zpravodaj  Radnice / Společenská rubrika  5 / 2008 
 

                                                                                                                                                                                                                                          Volarský zpravodaj 2 

 
 

 
 
 
konané dne 9.4.2008  
Rada města schvaluje: 
* omezení provozu Mateřské 
školy Volary v měsíci čer-
venci a srpnu 2008 na jednu 
třídu v budově Mateřské 
školy v Revoluční ulici a pro 
školní rok 2008/2009 uděluje 
výjimku pro počet dětí ve 
III.t řídě každé MŠ o 4 děti 
nad stanovený počet  
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na výběr pojistitele 
majetku města  
Rada města souhlasí: 
* s předloženým vyhodnoce-
ním provozování vodovodu a 
kanalizace Města za rok 
2007 a odvodem zisku do 
rozpočtu v souladu s uzavře-
nou smlouvou 
Rada města nesouhlasí: 
* s navrhovaným způsobem 
financování oprav Sběrného 
dvora v roce 2008 
Rada města bere na vědomí: 
* zápis z jednání bytové ko-
mise 
Rada města rozhodla: 
* v souladu s podmínkami 
výběrového řízení na doda-
vatele akce „Oprava chodní-
ků Budějovická ulice“ přidě-
lit tuto veřejnou zakázku 
firmě STRABAG a.s. Praha 
 
konané dne 23.4.2008 
Rada města schvaluje: 
* vyúčtování výsledku hos-
podaření a rozpočet na rok 
2008 Základní školy ve Vo-
larech 
* vyhlášení záměru na pro-
nájem nebytových prostor o 
výměře 73 m2 v domě na 
Náměstí čp.34 
Rada města souhlasí: 
* s uzavřením smlouvy o 
právní pomoci mezi Městem 
Volary a právním zástupcem 
Ing.Martinem Florou v za-
stupování obce při podání 
žaloby na nečinnost MŽP 
 

 
 
* s uzavřením knihovny od 
1. do 31.července z důvodu 
revize knihovního fondu 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na výtisk publikace 
„Volary – první město na 
Vltavě“ 
 
Rada města rozhodla: 
* nevyhovět žádosti o fi-
nanční podporu na vydání 
publikace „Šumava umírající 
a ohrožená“, předloženou 
komunitou pro duchovní 
rozvoj se sídlem ve Čkyni 
* prodloužit nájem nebyto-
vých prostor st.p.č.1905 v  
objektu V Kasárnách stávají-
cí firmě MOROI s.r.o. 
* na základě žádosti MO 
Českého rybářského svazu 
prominout platbu nájemného 
za rok 2008 za pronájem 
Chlumského rybníka 
 
konané dne 12.5.2008 
Rada města schvaluje: 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na dodavatele na 
akci „Oprava kapličky Cud-
rovice“ 
* návrh smlouvy o umístění 
zařízení pro přenos bezdrá-
tového internetu v domě čp. 
30-31 
* na základě žádosti vyhlá-
šení záměru na pronájem 
části pozemku p.č. 4730/3 za 
účelem zřízení a provozová-
ní předzahrádky před hote-
lem Bobík 
Rada města bere na vědomí: 
* zprávu ředitele Technic-
kých služeb města Volary o 
stavu využívané techniky a 
potřeb její obměny 
Rada města rozhodla: 
* pronajmout části pozemků 
dle přiloženého seznamu o 
celkové výměře 22 m2 České 
poště s.p. na dobu neurčitou 
za účelem umístění poštov-
ních schrán za celkovou ce-
nu nájmu 22,- Kč/rok 
 
 
 

 
 
Vážení čtenáři, 
 pro všechny zvídavé obča-
ny, místní i z jiného města, 
máme dobrou zprávu. Již od 
konce dubna máte možnost 
prolistovat si Volarský zpra-
vodaj (dokonce v barevném 
formátu )  také na interneto-
vých stránkách města Vola-
ry, a to na adrese: 

www.mestovolary.cz 
 

Krátce 
   Od pondělí 28.dubna je ve 
Volarech otevřena nová cuk-
rárna U Rozárky. Můžete si 
tu pochutnat na zákusku ne-
bo si koupit zmrzlinu z au-
tomatu, máte také možnost 
objednat si tu dort dle vlastní 
fantazie či jen tak posedět 
v příjemném prostředí u ká-
vy, čaje, dortíku… 

(red) 
 
 
 

 
Zprávy, které potěší… 

Vážení, 
 jsem již delší dobu z Volar – 
chodil jsem tu na Osmiletou 
školu v letech 1952-58 – a 
s povděkem jsem přivítal 
webové stránky města, pře-
devším webovou kameru. 
  S pozdravem a přáním pěk-
ného dne Ing.Bohumil Řebík, 
Žďár nad Sázavou. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informace z radnice 

� 

V měsíci květnu oslaví 
z našich členů své  

narozeniny 
Kovářová Markéta 
Lejčarová Anselma 

Lusková Aloisie 
Muzika Antonín 

Paukovičová Marie 
Petrášková Anna 

Pincová Anna 
Šperka František 
Všem jmenovaným 

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

Výbor zdravotně  
postižených Volary 

 

Společenská rubrika 

Dne 5. června uplyne 
rok od smrti pana  

Stanislava  
Ondřeje. 

S láskou vzpomínáme 
rodina Ondřejova. 

 

Děkujeme paní MUDr. 
Beutlové a panu Důrovi 

za velkou ochotu a 
 porozumění, které mají 

s pacientem panem  
Jaroslavem Špírkem při 

jeho kontrolách 
v nemocnici. 

Děkuji J. Špírková 
 

Redakční rada chválí …. upravený park u přejezdu 
s novými lavičkami přímo láká k vycházce a k posezení. 
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Přehled 
činnosti  
OOP ČR  

 
 

Volary v měsíci  
duben 2008: 

   Příslušníci Policie ČR, Ob-
vodního oddělení ve Vola-
rech v měsíci duben 2008 
zpracovali celkem 13 trest-
ných činů, z toho se v 10 
případech případech jednalo 
o skutky spáchané neustano-
veným pachatelem. Osm vě-
cí bylo v převážné části ve 
spolupráci s SKPV Pracha-
tice  doobjasněno, jednalo se 
o případ krádeží vloupáním 
do soukromých obydlí, krá-
deže stavebního materiálu a 
ve dvou případech o spre-
jerství ve Volarech. Byly vy-
pátrány dvě osoby v celo-
státním pátrání. 
   Místní příslušníci dále 
zpracovali celkem 31 pře-
stupků, šest proti veřejnému 
pořádku a občanskému sou-
žití, sedm proti majetku, 15 
na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti provozu na pozem-
ních komunikacích. Jeden 
případ podání alkoholu oso-
by mladší 18-ti let byl po-
stoupen k MÚ Volary a ve 
dvou případech dva řidiči, 
kteří před jízdou požili al-
kohol, pozbyli řidičské prů-
kazy.   
 
 Prevence: 
 
   V průběhu měsíce březen 
2008 byla čtyřikrát provede-
na kontrola rekreačních ob-
jektů. Jedenkrát byla prove-
dena kontrola  pohostinství a 
restauračních zařízení v lo-
kalitě Volary za účelem zjiš-
tění protiprávního jednání v 
oblasti podávání alkoholic-
kých nápojů, prodeje cigaret 
osobám mladším 18 let a 
umožnění her na hracích 
automatech.  
   Místní příslušníci provedli 
dvě preventivní akce, besedy 

pro děti Základních škol v 
Nové Peci a ve Zbytinách. 
Besedy směřovaly ke znalos-
ti pravidel silničního provo-
zu, dopravních značek, vy-
bavení jízdního kola a bez-
pečnému chování cyklisty na 
silnici, dále byla prezentová-
na činnost Policie ČR a 
ukázky výstroje a výzbroje 
příslušníka pořádkové jed-
notky Policie ČR. Preven-
tivní besedy ve Zbytinách se 
zúčastnil prap.Pavel Bran-
dejský se služebním psem 
Devilem za účelem prezen-
tace práce kynologické sku-
piny OŘ Prachatice. 
 
Některé aktuální případy: 

 
� Dne 2.-4.dubna ne-

zjištěný pachatel odcizil z 
místnosti teletníku ve Vo-
larech část Mlýny turbo 
vrtací kladivo, barvy tmavě 
modrá, stáří 18 měsíců, v 
hodnotě 22.450,- Kč včetně 
plastového kufru modré bar-
vy.  

� V rozmezí doby 13.–
14.dubna došlo k odcizení 
látkového batohu, modré 
barvy  v hodnotě  200,- Kč s 
obsahem 2 ks (zadní a před-
ní) brzd na horské kolo v 
hodnotě 2.000,- Kč,  1 ks 
přehazovačky s 21 převody 
na horské kolo v hodnotě 
7.000,- Kč, 2 ks nášlapných  
pedálů na  horské kolo 
v hodnotě 1.000,- Kč, 1 ks 
sedačky na horské kolo v 
hodnotě 1.000,- Kč a pár 
obuvi v hodnotě 1.500,- Kč 
za  okolností, kdy neznámý 
pachatel za použití  násilí, 
nezjištěným způsobem  od-
stranil visací zámek FAB  u  
sklepní  kóje domu v ul. 
Nová ve Volarech. 

� Ve dnech 14.–15. 
dubna došlo k vloupání do 
stavební buňky u novostavby 
v Českých Žlebech, dosud 
nezjištěný pachatel odcizil 
elektrocentrálu v hodnotě 
23.066,- Kč  a úhlovou brus-
ku  v hodnotě 4.116,- Kč. 

� V období 5-19.dubna 
se dosud nezjištěný  pachatel 
vloupal do rekreačního ob-
jektu na Stögrově Huti, od-
kud odcizil elektroniku (ba-
revný televizor zn. Pana-
sonic, mikrovlnou troubu zn. 
Moulinex, rychlovarnou 
konvici), osobní věci, ná-
dobí, motorovou rotační se-
kačku zn. Mountfield. Svým 
jednáním způsobil majiteli 
objektu škodu ve výši cca 
26.900,- Kč. 

 
   Dosud neobjasněné skutky 
jsou předmětem prověřování 
a šetření zdejšího oddělení 
Policie ČR. Informace a po-
moc při pátrání lze poskyt-
nout přímo na služebně Po-
licie ČR, Obvodního odděle-
ní, Soumarská 376, Volary 
nebo na telefonních číslech 
388 333 158, 974 236 740, 
974 236 741. Předem děku-
jeme za každou informaci 
vedoucí k dopadení pacha-
tele protiprávního jednání.  
 

Chráníte sami sebe!!! 
 

npor. Bc. Pavel  B Á R T Í  K
 vedoucí oddělení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měření radarem v měsíci 
dubnu v ul. Prachatická 

 
Celkový počet záznamů              

13 552 
Průměr vozidel za 1 h /  97 

Průměrná rychlost  48  km/h 
Max. rychlost 102  km/h 

Redukce rychlosti   
(snížení u radaru)   8,7  km/h 

Počet vozidel jedoucích  
100 a rychleji  - 7 vozidel 

85 % vozidel jelo maximálně 
do  58km/h 

Největší pohyb vozidel byl 
ve středu 

Ještě několik  zajímavých 
údajů: 4 847 vozidel překro-
čilo v obci rychlost 50 km/h,  
z toho : 

<=  55 km/h. 2028 
<=  60 km/h. 1240 
<=  65 km/h.   750 
<=  70 km/h.   433 
<=  75 km/h.   212 
<=  80 km/h.   111 
<=  85 km/h.     41 
<=  90 km/h.     14 
<=  95 km/h      11 
<=100 km/h.     5 
<=102 km/h.     2 

                                                          
Pavel Kohout 
Ředitel TS 

 
 

DNE 5.5.2008 otevřela FIRMA  

 
poradní a konzultační kancelář  

pro vyřízení žádostí, revizí a přepisů, při 
odběru el. energie ze sítě společnosti EON. 
Kancelář je Vám k dispozici denně od 8,30 

do 13,30 ve středu do 15,30 v areálu 
 společnosti EON Krumlovská 20 Prachatice 

INZERCE  
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   Volarské občanské sdružení Kre-
Bul připravilo dvoudenní konferenci 
s názvem „Volary a pochod smrti“, 
která měla připomenout tragické 
události konce druhé světové války.    

„Cílem konference bylo rozvířit 
diskuzi o pochodech smrti, seznámit 
další zájemce s touto tématikou, 
představení nových webových 
stránek sdružení, nového loga a 
v neposlední řadě také slavnostně 
uvést na trh druhé rozšířené vydání 
knihy Přes Volary přešla smrt,“ řekl 
Martin Záhořík, spoluorganizátor 
konference. 
   Dvoudenní program byl velmi 
pestrý a přinesl mnoho nových po-
znatků a také nabídek na  spolupráci. 
Během přednesených příspěvků měli 
zúčastnění možnost dozvědět se řadu 
dalších informací o tomto tématu, 
shlédnout reportáže Stanislava 
Motla, který se řadu let zabývá pá-
tráním po nacistických zločincích a 
navázat důležité kontakty. Ty na-
pomohou k další osvětové činnosti 
v otázkách pochodu smrti i otázkách 
holocaustu jako takového. Nesmíme 
opomenout ani navázání spolupráce 
s pracovníky Národního archívu 
v Praze, kde nám pracovníci pomo-
hou navázat kontakty s jinými ar-
chívy a pokusí se společně s námi 
pátrat po dalších materiálech u nás i 
v zahraničí. 

   Zejména mladá generace se záj-
mem naslouchala projektům synago-
gy v Hartmanicích, které představil 
její ředitel Václav Diviš. „Byl bych 
velmi rád, kdyby se mladí lidé, kteří 

stojí za touto konferencí spojili 
s mladými lidmi od nás a vytvořili 
tak společný tým, který bude 
realizovat například přednášky a 
besedy na školách,“ řekl Václav 
Diviš. 
   Účastníci konference měli možnost 
navštívit také místní muzeum a 
shlédnout zde expozici věnovanou 
právě pochodu smrti. V závěru se 
pak všichni poklonili památce žen 
umučených nacisty, které našly mís-
to svého posledního odpočinku na 
hřbitově obětí pochodu smrti ve 
Volarech. 
   Volarská konference se uskutečnila 
pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje RNDr. Jana Zahradníka,  za fi-
nančního přispění města Volary a 
dalších dárců. Všem touto cestou 
děkujeme a věříme, že i pro ně bylo 
naše setkání přínosem. 
   „Všechny  příspěvky byly velmi 
zajímavé a zcela jistě se objeví ve 
sborníku, který bude vydán. Ovšem 
již nyní je potřeba poděkovat všem, 
kteří se konference zúčastnili i těm, 
kteří se podíleli na jejím zdárném 
průběhu. Ať se jedná o jednotlivé 
řečníky či pozvané hosty. Škoda jen, 

že zájem široké veřejnosti značně 
převýšila účast novinářů,“ posteskl si 
závěrem Martin Záhořík.  
   Zájemci o události konce druhé 
světové války se mohou více do-
zvědět na zcela nových interneto-
vých stránkách sdružení (www. 
oskrebul.cz), přímo v knize Přes Vo-
lary přešla smrt (kterou lze získat na 
adrese sdružení či ve vybraných 
knihkupectvích), ale mohou také vy-
užít nabídky realizace přednášek a 
besed jak pro školy, tak pro širokou 
veřejnost.  

Za organizační tým Zdeněk Krejsa, 
předseda KreBul, o.s. 

Nádherné kroje lákají 

 
   Volarské muzeum nabízí novou 
expozici. Jde o krásné kroje, které 
stojí za prohlédnutí. Uvidíte nádherná 
díla starých mistrů krejčích. Nádherná 
expozice, kde najdete mnohé kroje od 
staročeských po moravský lidový 
folklór, jen ukazuje, jak šikovné ruce je 
dělaly. Přijďte, prohlédněte si expozici 
a jistě budete nadšeni stejně jako já 
při pořizování těchto snímků. 

Text a foto Ladislav Beran 
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SKAUTSKÉ JARO  

 
   Jako každý rok, tak i letos se ko-
nala v Českých Budějovicích Skaut-
ská pouť. Sešly se tu oddíly z celého 
Jihočeského kraje. Nabízely zde 
vlastnoručně vyrobené výrobky, na-
příklad různé  upomínkové předmě-
ty, malá pletená zvířátka, ale prodá-
valo se tu i něco k snědku, aby nám 
při nabízení svého zboží nekručelo 
v břiše, a také různé druhy netypic-
kých rostlin, třeba kávovník. Zpest-
řením Skautské pouti byly divadelní 
scénky, které si připravily různé 
oddíly. Prodávalo se nejen ve sta-
nech, kterých tu bylo opravdu hodně, 
ale malá vlčata i světlušky chodily 
kolem a nabízely své výrobky ná-
hodným chodcům. Součástí Pouti 

byla skautská 
svatojiřská 

mše, která se 
konala pod 
širým nebem 
na zahradě u 
Železné Pan-
ny. Skautská 
pouť se 
opravdu vy-

dařila. Nejen díky tomu, že bylo 
pěkné počasí, ale také proto, že se 
sešlo tolik skautů pohromadě a v 
přátelství, radosti, smíchu a pohodě 
strávili společně celý den. Už se 
těšíme na příští rok, určitě zase poje-
deme. 
 
   V pátek 2. května se ko-nala 1. 
lenorská kuličkiáda. I když nám bě-
hem urputných zá-pasů několikrát 
sprchlo, těch, kteří si chtěli zahrát 
kuličky a také si užít legraci, přišlo 
opravdu hodně. Bojovaly jak ma-
minky, tak děti různých věků. Bojo-

valo se ve třech soutěžích. První 
soutěž - kdo hodí nejvíce, druhá -  
slalom s kuličkou pozadu a třetí - už 
samotné kuličky. Tam byly čtyři 
skupiny po pěti a hrálo se na tři kola. 
Pak proběhl zápas mezi prvními, 
druhými, třetími a čtvrtými a pátými. 

Z těch se určilo konečné pořadí. Vy-
trvalci, kteří vydrželi až do konce i 
přesto, že pršelo, se dočkali vyhláše-
ní výsledků. To však muselo být 
přesunuto pod střechu základní ško-
ly, protože se spustil hrozný lijavec.  
Každý dostal diplom i sladkou od-
měnu. Těšíme se, že se na další le-
norské kuličkiádě zase sejdeme. 
    
Jsme sice pěší skauti, ale odříci po-
zvání a nesvézt se na koni, to by asi 
udělal málokdo. A tak se náš oddíl 

postupně ocitl v sedle velice hodné-
ho koníčka, za zodpovědného dozoru 
ochotných majitelů. A byl to oprav-
du zážitek nad zážitky!  
   A co nám přinese blížíce se léto? O 
tom vás budeme zase informovat dál. 
Prozradíme zatím, že chystáme velké 
závody s Mauglím a jeho kamarády, 
pojedeme na velkou vícedenní vý-
pravu, a pak akce největší - letní 
skautský tábor. Sledujte Volarský 
zpravodaj, naši vývěsku i webové 
stránky. A nebo rovnou přijďte, ať 
jste u toho. 

Za všechny skautky a skauty 
LucieWagnerová 

 

 
 

   Začátkem třetí květnové dekády 
jsme začali s opravou chodníků 
v Budějovické ulici, včetně zaústění 
dešťové vody do kanalizace. Navíc 
bude v rámci této investice upraven i 
železniční přejezd. Každá investice do 
úpravy města s sebou přináší určité 
nevýhody, problémy a ztížení běžného 
žití.  
   Omlouváme se všem občanům a 
podnikatelům za narušení zaběhlého 
životního standardu, za ztížení ať ži-
votních či podnikatelských podmínek. 
Ale věřím, že si  jistě všichni uvědo-
mujeme, že je to pouze na malou 
chvilku. 
   Po ukončení této naší investiční akce 
budeme mít další kousek města upra-
vený, pohodlný a příjemný pro každo-
denní jak soukromé, turistické či pod-
nikatelské  žití.  

Martina Pospíšilová, 
starostka města 

 

 
 
 

 
 

   Každodenní práce na zpřístupnění 
Křížové cesty mění tuto historickou 
duchovní a kulturní památku přímo 
k nepoznání. Vlastně mění přímo 
k POZNÁNÍ.  
   Přístupové – turistické - stezky jsou 
již téměř bez jizvy, bez známky zása-
hu těžké techniky. Jednotlivá zastave-
ní na Křížové cestě se už viditelně 
začínají propojovat spojovacími 
stezkami, na dvanáctém zastavení se 
kamenné podstavce po několika desít-
kách let vrátily na místo kam patří a 
14. zastavení „Boží hrob“  bude ještě v 
letošním roce opraveno restaurátory. 
Všem příznivcům a nadšencům, kteří 
podávají pomocnou ruku k dílu k zá-
chraně této památky, z celého srdce 
děkuji.  

Martina Pospíšilová, 
strarostka města  
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    V sobotu 5.července 2008 se pod záštitou starostky města Volary Mar-
tiny Pospíšilové koná již 18. Šumavské putování. Pořadatel akce Tělový-
chovná jednota Tatran, Odbor klubu českých turistů Volary zve všechny 
zájemce na pěší putování v trasách 20 km, 10 km a 5 km (trasa pro rodiče 
s dětmi), cyklistické trasy jsou v délce 30 km a 60 km, plavání se usku-
teční ve volarském bazénu. Startovní časy jsou v době od 6,00 do 12,00 
hodin, ukončení v cíli je do 16,00 hodin, plavání je v době od 7,00 do 14,00 
hodin. Startovné je pro dospělé 20,- Kč, pro členy KČT 15,- Kč, pro děti 
5,- Kč (do 6 let zdarma). Putování se koná za každého počasí. Start a cíl 
je sále radnice města Volary, v cíli každý účastník obdrží upomínkový 
list, na požádání je možno získat příležitostné razítko. Výpravy a jednot-
livci se mohou předběžně přihlásit do 1.7.2008 (skupiny a jednotlivci po-
žadující ubytování do 15.6.) na adrese TJ Tatran Volary, odbor KČT, 
Rostislav Skotnica, Nová 303, 384 51 Volary, telefon 606 834 430, fax 
388 333 296, e-mail: kctvolar@centrum.cz. Na adrese mohou zájemci 
získat i bližší informace o připravovaném putování. 
 

  

Představujeme … 
   … tentokrát Michala Žylu, nyní hráče Tatranu Prachatice, který vyrostl v naší pří-
pravce. Michal je hráčem zadních řad a jeho přehled i dobrá kopací technika přímo 
vybízí, aby jednou hrál velmi dobře na postu stopera. Jeho předností je odhad, solidní 
hra hlavou a zejména perfektní fyzická připravenost. 
   Dnes je též reprezentantem krajského výběru U - 14 a tím jen ukazuje, že i v kraji 
ví, jak kvalitní hráč Michal je. Zlepšit by to chtělo možná střelu a někdy i odvahu v 
zakončení. 
    První fotbalové kroky udělal samozřejmě doma a potom ve volarské přípravce, kam 
ho přivedl taťka. Ten hrával fotbal v Horní Plané, ve Volarech, Lenoře a dnes je stále 
aktivním hráčem v Bivoji Stožec a samozřejmě hraje v obraně. Fotbalové geny tedy 
má Michal po kom dědit. 
    Michal fandí Teplicím a jednou by to chtěl dotáhnout do ligy. Preferuje menší klu-
by, kde dobře pracují s mládeží. Zda se mu to podaří, uvidíme časem. Michal je pří-
kladem toho, že fotbal je stále solidní sport. Tady je vidět, že to chce jen málo - a to 
dát sportu něco navíc a to je jeho pravá přednost. 

text  a foto Ladislav Beran 
 

   Základní umělecká škola si Vás do-
voluje srdečně pozvat dne 12.6.2008  
od 18,00 hodin  do volarského kinosá-
lu na ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ. 
Uslyšíte sólisty na jednotlivé nástroje, 
dechový orchestr a komorní soubory. O 
závěr koncertu se postará host večera – 
Folklorní soubor při Základní umě-
lecké škole ve Volyni. Vstupné dobro-
volné.  
 Dále připravujeme ve dnech 9. a 10. 
června 2008 od 12,00 do 18,00 hodin 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, na které Vás 
též srdečně zveme i s Vašimi dětmi. 
Zde se dozvíte, jaké obory naše škola 
nabízí, a zároveň Vám v případě ne-
rozhodnosti poradíme s výběrem ná-
stroje.    zástupce ředitele 

František Zach, DiS. 
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Kam s odpady, které nepatří do popelnice? 

 
 
 
 
   Sběrný dvůr je místo – ve Volarech na Mlýnské ulici, kde můžete 
odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého 
správce (v našem městě je to Ing.Martin Janda) a ten Vám poradí, do 
kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli. 
   Na sběrný dvůr můžete odvážet: objemné odpady (starý nábytek, 
podlahové krytiny, umyvadla,…); kovové odpady (železný šrot, hliní-
kové předměty, barevné kovy, plechovky,…); stavební suť (cihly a 
beton z drobných rekonstrukcí v bytě); znečištěné odpady (od barev, 
ředidel, olejů, čistících prostředků,…); sorbenty (hadry od oleje, ole-
jové filtry,…); upotřebené oleje (motorové, převodové, hydraulické 
oleje, brzdové kapaliny,…); pesticidy a herbicidy (nespotřebované 
prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin); spotřební chemikálie 
(nespotřebované kyseliny, louhy, čistící prostředky,…). 
   Následující prostředky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvo-
ře nebo u některých prodejců těchto výrobků: použitá elektrozařízení 
(ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovln-
ky,…); baterie, monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocy-
klů; zářivky a výbojky; léky (nevyužívané nebo s prošlou zárukou) 

 

Provozní doba ve volarském sběrném dvoře je 
v úterý 9,00 – 12,00 a 16,00 – 19,00 hodin, 

v sobotu 9,00 – 12,00 hodin. 
Informace, dotazy a připomínky získáte na MěÚ, odbor výstavby, 
ÚP a životního prostředí, telefon 388 302 207 nebo 602 194 932, 

e-mail: kubesova.zp@mestovolary.cz. 
 

  Díky finančním příspěvkům za 
vytříděné odpady od firmy EKO-
KOM a.s. se nám podařilo na pře-
lomu dubna a května tohoto roku 
rozšířit počet stanovišť barevných 
kontejnerů na tříděné složky ko-
munálního odpadu. K původnímu 
počtu 16 míst přibyla další tři nová 
stanoviště, a to na Starém městě 
(roh K.V.Raise a Zlaté stezky), na 
Sídlišti Míru (naproti prodejně 
ESO) a na Budějovické ulici (kři-
žovatka k Elimu). 
   Na nová místa bylo zakoupeno  
deset nových kontejnerů v celkové 
hodnotě 119.000,- Kč. Zbylé dva 
kontejnery byly renovovány Tech-
nickými službami z původních 
kontejnerů na sklo. Postupně budou 
všechny kontejnery ve městě opra-
vovány a obnoveny poničené sa-
molepky s informacemi o ukláda-
ných složkách odpadu. 
   Připomínáme, že do kontejnerů 
na PLASTY vhazujeme i složené 
NÁPOJOVÉ KARTONY! 

 

Ing.Stanislava Kubešová 
odbor VÚO a ŽP 

 

Ve škole je stále živo 
   Již od února se prolíná životem školy africká nit vycházející z naší adopce v Africe. Bubeníci z Konžské li-
dové republiky předvedli žákům obou stupňů naší školy nejenom své umění, ale také zapojili děti a učitele do 
představení  výukou domorodého tance. Poslední den v únoru navštívila naší školu paní Lenka Rosková, jiho-
česká koordinátora humanistického centra Narovinu, zajišťující adopci dětí v Keni. Na třech besedách se 
v městském kině postupně vystřídali všichni žáci školy, aby se seznámili se životem lidí v zemi, kde v té době 
byla velice komplikovaná politická situace a kmenové nepokoje. 
  Obsah besed byl věkově odstupňován. Ve druhé polovině března přivezla paní Rosková mimo náš původní 
plán také putovní výstavu velkých fotografií o životě v chudinských čtvrtích keňských měst a na africkém ven-
kově.  Týdenní výstava  proběhla ve výstavní síni školy a shlédla ji naprostá většina žáků. Do budoucna by-
chom rádi tuto výstavu získali i pro veřejnost. 
   Koncem dubna přijeli do naší republiky keňští koordinátoři projektu Adopce Afrika a 24.dubna zavítali také 
do Českých Budějovic. Setkání s nimi se zúčastnili také čtyři žáci a dva pedagogové  z naší školy. Při té příle-
žitosti byl prostřednictvím koordinátora našemu chlapci do Afriky poslán balíček s lehkým oblečením a drob-
nostmi do školy. 
   Vyvrcholením „afrického“ dění v naší škole byly jarní trhy pro adopci. Tentokrát se konaly ve středu 
14.května v budově I.stupně a děti se opět snažily. Je pravdou, že se nepodařilo shromáždit takové finanční 
prostředky, jako při minulých akcích, ale i tak suma 12.920,-Kč je úžasná a umožní dále podporovat „našeho“ 
školáka  u jezera Ukereve.  
   Děkujeme všem, kteří přišli naši akci podpořit a ujistit děti naší školy, že dělají dobrou věc.             

                                                                            Mgr.Lumír Vozábal 
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 Novinky v knihovně - květen  
 

Městská knihovna Volary  
si Vás dovoluje pozvat na  
„…autorské čtení spojené 

s autogramiádou …“ 
vimperského básníka  
Romana Szpuka. 

Ve čtvrtek 19. června od 
17.00 v prostorách 

knihovny. 
 

VÝZVA 
V roce 1997 se ve Volarech konalo 
dřevařské sympozium, při kterém 
vznikly dřevěné plastiky. Tyto 
plastiky byly umístěny různě po 
městě a zub času je začal pomalu 
poznamenávat. Jelikož vedení měs-
ta není lhostejný osud těchto plas-
tik, rozhodlo se formou tohoto 
článku oslovit podnikatele a obča-
ny, kteří by byli ochotni si určitou 
plastiku vzít pod patronát. U takové 
plastiky by bylo označení se jmé-
nem firmy nebo osoby, která se 
stará o její údržbu.  
 Pokud budete mít zájem o určitou 
plastiku můžete se přihlásit na 
MěÚ Volary Odboru kultury a ces-
tovního ruchu u p. Jany Frejkové.  
 

Připravujeme 
 

   V sobotu 21. června od 14,00 ho-
din se koná na volarské tržnici za 
kinem PIVOBRANÍ . Při nepřízni 
počasí bude tato akce přesunuta do 
radničního sálu. 
 

 

Petra Hůlová : Stanice Tajga  
   Pátý román Petry Hůlové – autorky Paměti mojí babičce či Umělohmotného 
třípokoje – je román dobrodružný a až detektivně napínavý. Propojují se v něm 
různé doby, světadíly, kulturní prostředí, hodnotové žebříčky a povahy. Z 
Dánska přecházíme na sovětskou a posléze ruskou Sibiř a vracíme se zpět, 
tutéž skutečnost vidíme očima mužů i žen, vzdělanců i lidí vzděláním nedotče-
ných. Stanice Tajga je román ukotvený ve skutečných reáliích a jako vždy u 
Petry Hůlové je jazykově mimořádný. Tentokrát podřídila jazyk vyprávění 
plynutí příběhu a nezavrhla spisovnou češtinu. Kniha přináší poutavou dobro-
družnou četbu, vypráví strhující příběh, jakých je v současné české literatuře 
málo. 
 
Khaled Hosseini : Lovec draků  
   Strhující drama ze současného Afghánistánu. Autor, kalifornský lékař, inspi-
rován vlastními vzpomínkami, vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho 
hrdina Amír prochází od dětství na cestě k dospělému zmoudření nejprve za 
mírových posledních let afghánské monarchie a poté za sovětské válečné oku-
pace, na útěku z vlasti a při hledání nového života v emigraci. Události těžko 
pochopitelné krutosti i bezmezné oddanosti a očistné lásky se v tomto bravurně 
napsaném románu střídají bez sentimentu, bez jediného zbytečného slova. 
Svou opravdovostí zasáhl čtenáře ve čtyřiceti zemích světa a v milionových 
nákladech stále zůstává hlavní literární událostí knižních žebříčků. 
 
Orhan Pamuk : Jmenuji se Červená  
   Jednoho zimního večera roku 1591 je v Istanbulu zavražděn přední iluminá-
tor rukopisů a nyní k nám promlouvá ze studny, kam vrah hodil jeho tělo. Jeho 
hlas se ale ztrácí v koncertu ostatních hlasů, mezi nimiž figurují mistři sultáno-
vy malířské dílny, knihař Kara a jeho milenka Şeküre, dohazovačka Ester, 
Strýc Efendi i mince, červená barva, smrt, pes nebo třeba strom. Každý z nich 
předkládá svůj pohled na svět a snaží se nás přesvědčit o své pravdě a je jen na 
čtenáři, jaký obrázek si z tohoto napínavého příběhu poskládá. Román je vr-
cholným dílem tohoto tureckého nositele Nobelovy ceny za literaturu (2006). 
 
Jan Novák : Zatím dobrý  
   Zřejmě žádná událost z našich moderních dějin nevyvolává tolik otazníků a 
protikladných soudů jako „případ“ bratrů Mašínových. Jaké stanovisko za-
ujmout k tomu, co se tehdy stalo? A jsme vůbec s to pochopit, co všechno 
aktéři tohoto příběhu prožívali? Jan Novák, americký spisovatel českého pů-
vodu, svým románem-dokumentem znovu vrací celou kauzu do prostředí, kde 
její zpodobení nadiktoval komunistický režim v seriálu Třicet případů majora 
Zemana. Autor bez patosu a syrovým jazykem — odpovídajícím drsným ča-
sům, o nichž je řeč — řetězí fakty a nechává je mluvit samy za sebe. Jeho 
podmanivý příběh vypráví nejen o pohnutých osudech jedné rodiny, ale rovněž 
o době, která si s lidmi tak krutě pohrávala. Autor za svůj román obdržel cenu 
Magnesia Litera 2005 pro nejlepší knihu roku. 
 
Roderick Gordon : Ztracený svět v podzemí  
Čtrnáctiletý Will žije se svou rodinou v Londýně a spolu s otcem sdílí vášeň 
pro archeologické výkopy a pátrání po zmizelém světě pod zemí. Když Willův 
otec při objevování podzemních chodeb náhle zmizí, rozhodne se ho Will se 
svým kamarádem Chesterem najít. Ve sklepě jejich rodinného domu objeví 
tajnou chodbu a brzy se ocitnou hluboko pod zemí, kde se skrývá temné a dě-
sivé tajemství. Tam, kde by to nikdo nečekal, existuje utajený svět, kde žijí 
lidé pod krutou nadvládou. Will s Chesterem jsou zatčeni a uvězněni a čeká je 
vyhoštění do Hlubin, odkud se ještě nikdo nikdy nevrátil. Podaří se jim unik-
nout zpět na Povrch? Jaká další tajemství se skrývají v Podzemí? 
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Ve dnech 24. a 25. dubna 2008 se 
uskutečnila dvoudenní geologicko – 
dějepisná exkurze pro žáky 
9.ročníků. První den exkurze byl 
věnován geologii, pod vedením 
Mgr.Lumíra Vozábala žáci navštívi-
li město Příbram a místní důl. 
V rámci prohlídky si prohlédli mu-
zeum, těžební věž, domek horníků i 
muzeum hor-
nin a nerostů, 
kde si na 
vlastní oči 
prohlédli zka-
meněliny trilo-
bitů. Na závěr 
si mohli sami 
nasbírat vzor-
ky nerostů, o 
kterých se prá-
vě v hodinách přírodopisu učí. Pak 
exkurze pokračovala na Felbabku, 
kde si účastníci exkurze opět mohli 
sami najít vzorky hornin a zkameně-
lin. Den byl symbolicky zakončen 
výstupem na Říp, kde se nachází 
rotunda sv.Jiří. Z Řípu jsme se auto-
busem přesunuli do nedalekého Te-
rezína, kde nás čekalo nocování 
v místní, nově zrekonstruované zá-
kladní škole. 
   Ráno jsme se probudili do ne moc 
pěkného počasí. Bohužel poprcháva-
lo a toto zamračené počasí ještě o to 
více umocňovalo atmosféru Terezí-
na. Prohlídku tohoto města jsme za-
čali v Malé pevnosti, kde nás milá 
paní průvodkyně dopodrobna se-
známila s historií Terezína, tak i 
fungováním a využitím Malé pev-
nosti jak na poč.20.století, tak i 
v době 2.světové války. Atmosféra 
prázdných cel, stísněné prostředí, 
samotky, pevnostní tunel, cesta na 
popraviště, přítomnost šibenice a 
zprávy o podmínkách a nemocech, 
které v době 2.světové války tady 
byly, na každého z nás nepůsobily 
právě mile a příjemně. Na závěr pro-
hlídky jsme měli možnost zhlédnout 

dokumentární film, který pojednával 
o historii Terezína. 
    Pak naše cesty směřovaly do Mu-

zea ghetta, kde jsme si prohlédli dal-
ší zajímavosti, mezi něž např.patřilo 
oblečení vězňů, nebo nádobí, ze kte-
rého jedli. Pak následovala prohlídka 
Magdeburských kasáren, Kolum-
bária (zde se shromažďovaly rakve 
před pohřbením) a naši exkurzi do 
Terezína završila prohlídka Krema-
toria s přilehlým židovským hřbito-
vem. 
   Pak už jsme se plni smíšených po-
citů vraceli zpátky do Volar. Určitě 
si spousta žáků z této exkurze odnes-
la mnoho dojmů a zkušeností a hlav-
ně na vlastní oči všichni viděli a za-
žili to, o čem slýchají v hodinách 
dějepisu. 
   Dovolila bych si citovat z referátu 
Jany Hazukové,žákyně 9.C, hovořící 
asi za všechny: „Exkurze v Terezíně 
ve mně zanechala hluboký dojem, je 
dobře, že si i dnešní mládež, která o 
minulosti druhé světové války moc 
neví, jen to, co se učíme v hodinách 
dějepisu, měla najednou možnost 
vidět zrůdnost války na vlastní oči. 
Přála bych to všem zažít a pocho-
pit!“ 
   V rámci projektového dne, který 
na ZŠ proběhl v sobotu 3.května 

2008, se rodiče, ale i ostatní mohli 
seznámit s fakty, které nám exkurze 
dala. Tyto informace se staly součás-
tí dlouhodobého projektu na téma: 
Česko-německé vztahy, ve kterém 
se vedle Terezína a koncentračního 
tábora ještě žáci zabývali tématem 
pochodu smrti, odsunem Němců po 
2.světové válce a ti mladší pak his-
torií Zlaté stezky. Se zdařilým vý-
sledkem žáků se můžete seznámit 

v rámci školní výstavy. 
  

Mgr.Andrea Jílková 
učitelka ZŠ  

 
 

 
     Nejupřímnějším důkazem pietní 
vzpomínky na všechny zesnulé z II. 
světové války, kteří položili své životy 
za naší svobodu, je určitě, v dnešní 
uspěchané době, skutečnost, že si na-
jdeme tu danou chvilku času a zú-
častníme se připraveného vzpomínko-
vého aktu. Nejedná se o nejrůznější 
projevy a proslovy v nejrůznějších 
rozměrech. Jedná se o chvilku času, v 
kterém, i když úplně potichu, poděku-
jeme všem, kteří si to právem zaslouží. 
A já cítím povinnost poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili pietního aktu orga-
nizovaného Městem Volary. Zvláštní 
poděkování patří senátorovi ing. To-
máši Jirsovi a hejtmanovi Jihočeského 
kraje RNDr. Janu Zahradníkovi. 

 
Martina Pospíšilová 

starostka města 



10 Volarský zpravodaj  Volarský domeček / Den dětí / Čarodějnické odpoledne 5 / 2008 
 

                                                                                                                                                           Volarský zpravodaj 10  

 

 

2.6. – Den Dětí  
   Od 8,15 do 10,00 hodin pro I. Stupeň ZŠ a ZŠ Praktickou, od 10,00 
do 11,30 hodin pro MŠ a maminky s dětmi na rodičovské dovolené. 
Akce se uskuteční ve venkovním areálu plaveckého bazénu, v pří-
padě nepříznivého počasí v prostorách radničního sálu. Akce probí-
há ve spolupráci s městem Volary, SSZ, SDH, PČR, RZS, ZUŠ 
Volary a Netolice. Hlavním sponzorem této akce je firma AMBRA 
– SERVICE S.R.O. CO VÁS ČEKÁ?  Děti se mohou těšit na 
trampolíny, různé soutěže, ukázky výcviku služebního psa, sezná-
mení s prací policistů, hasičů a rychlé zdravotnické pomoci. Sleduj-
te zvláštní letáky. 
 
4.6. – Den Otců 
   Od 16,00 hodin pro všechny tatínky, dědečky, strýčky a dospěláky 
máme připravené odpoledne plné legrace, pohybu a zábavy na zá-
kladně Klubu českých turistů v Mlynařovické ulici..  
 
13.6. – Školení oddílových vedoucích LT 
Od 16,00 hodin, místo bude upřesněno 
 

To je v letošním školním roce všechno ………………..? 
 

Ba ne, ještě je tu léto, prázdniny, sluníčko, voda !!!!!! 
 

O prázdninách proběhnou při  
VOLARSKÉM DOMEČKU čtyři letní tábory 

 
1.  -  příměstský letní tábor Křišťanovice        od 30.6. do 4.7. 2008 
2.  - pobytový letní tábor České Žleby             od 6.7. do 12.7. 2008 
3.  - pobytový letní tábor Stráž nad Nežárkou od12.7. do 19.7. 2008  
4.  - pobytový letní tábor Benešova Hora od 16.8. do 24.8. 2008 

Volarský domeček uspořádal 
na čarodějnické odpoledne 
30. dubna pěkný rej. Lítalo 
se na koštěti, dravě a hravě 
jezdilo na koloběžkách, háze-
lo se na cíl a ještě mnoho 
zajímavých „Harry Pottrov-
ských“ disciplin bylo třeba 
učinit. Malování na chodník 
a závěrečný rej vše uzavřel a 
tak Lída, Vlaďka i všichni 
přítomní byiy spokojeni.  

Text a foto Ladislav Beran 
 

1.ČERVEN – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 
   Myšlenka vyhlásit Mezinárodní den dětí poprvé zazněla v roce 1949 na 
zasedání výboru Mezinárodní demokratické federace žen v Berlíně. O rok 
později již Mezinárodní den dětí oslavilo více než 50 zemí světa. Na Meziná-
rodní konferenci na ochranu dětí ve Vídni v roce 1952 bylo stanoveno datum 
oslav Mezinárodního dne dětí - 1.červen. 
   Hlavním cílem vyhlášení Mezinárodního dne dětí byla myšlenka, aby byly 
děti chráněny před hrozbou války, aby bylo všestranně pečováno o jejich 
zdraví, aby byly řádně vychovávány a vzdělávány. 
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   BŘEZEN 

KINO  VOLARY                                                  ČERVEN  / 2008 

7. 6. Sobota 

Bobule  
Česká romantická komedie 

z moravských vinic. Dva kamarádi – 
kšeftaři a hochštapleři na Moravě splní 
dědovi životní sen a hlavně i svůj sen ! 

Vstupné 60,- Kč 20,00 hod 

14. 6. Sobota 
122 min. 

Pokání  
Romantický film V. Británie (titulky). 

Spojila je láska, rozdělil je strach. Zbyla 
jim naděje. 

Vstupné 50,-Kč 
Od 15 let! 20,00 hod 

28.6. Sobota 
95 min. 

Kronika rodu Spiderwick ů  
Dobrodružný fantasy film USA (da-

bing). Tajemství starého domu – aneb – 
když je někdo příliš zvědavý. 

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! 

 

 ČERVEN 

BOBULE 

Letní komedie, která nás zavede 
na moravské vinice, je příběhem 
dvou kamarádů Honzy a Jirky. 
Honza je typický městský flou-
tek. Jeho kámoš Jirka je pod-
vodníček, který moc rozumu ne-
pobral, ale má jednu skvělou 
vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Právě toho oba využívají 
při svých podvodech. Kšeftují s 
byty, auty a vůbec se vším, co 
se právě namane. Jednoho dne 
se Honza dozví, že jeho morav-
ský děda, kterého dlouho nevi-
děl, je vážně nemocný. Tato 
zpráva vytrhne Honzu ze zaje-
tých kolejí a rozhodne se splnit 
dědovi jeho životní sen. 

 

počasí za měsíc 
DUBEN 

 

minimální teplota  
-6,5 °C    8.dubna v 5,30 

maximální teplota  
19,4 °C   28. dubna v 16,25  

 

Průměrná měsíční teplota: 5,6 °C 
www.pocasi-volary.cz 

  

 

Nominaci za tento měsíc si vysloužili všichni, kteří vyhlásili válku trávníkům ve 
městě. A rozhodli se je zadupat do země, nebo převálcovat autem. Aby ušetřili pár 
kroků, aby měli auto přímo pod okny, z trávníků městské zeleně dělají mlat. A 
nejedná se o vozíčkáře či invalidy, kterým by těch pár kroků pomohlo, ti dávají 
přednost pevnému chodníku.  Sedněte si na trávník, nechte na něm hrát děti, ale 
k přesunu z bodu A do bodu B používejte chodník mezi bodem A a bodem B. 

A co bude dál….? 
   Takto by se možná dala položit otázka, která se týká provozu našeho kina. Kino 
ve Volarech  stále promítá, ale možná to už dlouho trvat nebude a žádný film či 
pohádka k vidění už v něm nebudou. Provoz kina stojí nemalé finanční prostředky a 
je velká škoda, že  návštěvnost je tak nízká. Zápůjčné na film činí cca 2.500,- Kč 
(nemalé finanční částky stojí údržba a vytápění) a není neobvyklé, že nepřijde jediný 
návštěvník.  
   Stále se ozývají hlasy, že by bylo třeba kino opravit, další hlasy uvažují, zda by 
kino nebylo lepší uzavřít. Opravit by si jistě zasloužilo, je v něm výborná akustika a 
prostory jsou vhodné k pořádání řady dalších kulturních akcí, ale hned se vynoří 
další otázka, bude do opraveného kina chodit více návštěvníků? Co bude dál, záleží 
na zájmu nás občanů, zda návštěvnost bude, či nebude (opravit, či zavřít?). 

(jf)  

UPOZORŇUJEME NA 
Stále probíhající  

fotografickou a výtvarnou 
soutěž.  

VOLARY 
jak je vidím já . . . 

info na: 
http://volary.vesele.info/ 
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Je ve Volarech malý zájem o fotbal i ostatní sporty? 
   Volarští fotbalisté jsou na třech frontách. Zatímco dorost i žáci v jarní části hrají dobře, mužům to moc nejede. První 
tým doma sehrál tři zápasy a třikrát remizoval. Velmi nepříjemné zdržení v zimní přestávce, marodi a dlouhodobý pro-
blém směnařů nedovoluje hrát Tatranu s více než 12, maximálně 13 hráči. Je to již druhý rok a tento nepříjemný stav se 
projevuje v letošní jarní části. V době psaní těchto řádek se Tatran propadl dolů tabulkou a dostal se do nepříjemné situ-
ace, kdy padl do sestupových vod. Volarský fotbal se nyní ocitá na křižovatce. I když celek je relativně mladý, je nepří-
jemné zjištění, že v dorostu máme maximálně dva kluky, kteří by v mužích mohli obstojně hrát. Potom je propast jednak 
věková a jednak i fotbalová. Je nepříjemné, že mladí kluci nechtějí hrát fotbal, že dnes je spoustu jiných zájmů a s tím se 
neumíme poprat. Důkazem toho je, že již tři roky po sobě nemáme mini a letošní sezónu ani přípravku. Jednak jsme to 
nedali dohromady a  tak jsme přípravku sloučili s Lenorou, kde nám rostou kvalitní hráči. Jak se nám podaří mládežnic-
ké celky vytvořit v další sezóně, je otázka pro nás všechny, kteří chceme, aby fotbalová mládežnická základna byla ob-
novena. Je třeba poděkovat panu Maďarovi za to, že trénuje přípravku v Lenoře a také rodičům našich hráčů, kteří je 
sem vozí. Další objektivní příčina je, že není ani zájem o to trénovat mládežnické týmy a tak je to jedna dlouhá řada 
nepříjemných problémů, které se snažíme řešit. 
Ale vraťme se do reality. Muži  jsou tedy v A třídě zatím v krizi a jak se vypořádají s těžkou pozicí budeme vědět až v 
červnu. Já věřím, že letos se soutěž zachrání a potom se budou muset problémy řešit tak, aby volarský fotbal byl úspěš-
nější. Dorostenci hrají Sdružený okresní přebor Prachatice - Strakonice a v jarní části se kluci hodně zlepšili a v tabulce 
drží třetí místo. Dobré zjištění je, že v jarní části hrají solidní fotbal a hlavně jde o kolektivní výkon všech kluků. Žáci 
hrají v jarní části dobře, ale výkyvy letošního počasí, zejména začátek dubna, kdy muselo být první kolo zrušeno, nám 
dělá vrásky s tréninkem. I přesto se klukům daří a jen na zápas ve Vacově, který byl vysloveně nepovedený, to není 
špatné. Kluci hrají s chutí. Rovněž zde je jeden velký problém v účasti. Je škoda, že na první trénink přijde hodně zájem-
ců, na druhý již méně a nyní jsme k dvěma utkání jeli ve 12 lidech. I zde je škoda, že převažují jiné zájmy a možná i 
nechuť něco pro sebe pohybem udělat. Fotbal je kolektivní sport, který sebou nese to, že některé záliby půjdou na chvíli 
stranou. Bohužel v současné době je to naopak. Já hovořím o fotbale, ale tato situace je  i u jiných sportů a pohybová 
aktivita a něco pro sebe udělat je dnes problém. Rozumím tomu, že je mnoho zájmů, jsou nové druhy zábavy a je škoda, 
že dnes vede ta statická a pro jednotlivce. Osobně věřím, že to nebude trvat dlouho a kluci i holky cestu na hřiště zase 
najdou.                                                                                                                                                             Ladislav Beran 
 


