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Ve dnech 9.-14. září se v polském Krakově konalo Mistrovství světa seniorů
v rybolovné technice. Mistrovství se zúčastnilo celkem 18 států. Kromě tradičních zemí z Evropy na tomto mistrovství závodili například i reprezentanti
USA, Austrálie a Japonska.
V české reprezentaci si účast vybojovala i volarská závodnice Barbora Míková. Pro Barboru to bylo první mistrovství po přechodu z juniorské kategorie do
kategorie žen. I z tohoto důvodu odjížděla na mistrovství se skromnými cíli, s
tajným přáním získat alespoň jednu individuální medaili. Tento „skromný“ cíl
si Barbora splnila hned v první disciplíně mouše skishi, kde se dostala do finále
a se stejným počtem bodů pouze horším časem získala stříbrnou medaili.
Tento splněný sen Barboru uklidnil a v dalším průběhu mistrovství podávala
vynikající sportovní výkony. Ve finále disciplíny Arenberg skončila na krásném, i když tolik nepopulárním, čtvrtém místě. Zlatý sen se jí splnil třetí den
mistrovství, kdy po výtečném výkonu získala titul Mistryně světa v disciplíně
zátěž skish. Do poslední disciplíny zátěže dálky nastupovala Barbora z průběžné čtvrté pozice v pětiboji. Vynikajícím druhým hodem přes 65 metrů se
celkově posunula na fantastické třetí místo v pětiboji za dvěmi závodnicemi z
Německa. Výborný výkon podtrhla i v sedmiboji, kde jí patří též třetí příčka, a
poslední stříbrnou medaili získala za soutěž družstev.
Česká republika získala celkem 17 medailí (6,5,6) a Barbora Míková se ziskem 5 medailí (1,2,2) se spolu s Patrikem Lexou (3,2,1) z Prahy stali nejúspěšnějšími českými závodníky.
Za MO ČRS Volary
Robert Pročka

V pátek dne 17.října 2008 od
14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 8. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin se uskuteční
volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Voličům budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky a další nezbytné informace k realizaci volebního aktu, včetně udání volebního okrsku, který se člení podle trvalého pobytu. Volební místností je zasedací místnost v přízemí MěÚ (volební okrsek č.1) a herna v přízemí Mateřské školy na Sídlišti Míru (volební
okrsek č.2).V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
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čtěte na straně 7-9

kdy prokáže okrskové volební komisi
ve volební místnosti svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky nebo
státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, městský
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. K voliči se
dostaví dva členové okrskové volební
komise s přenosnou volební schránkou k zachování tajnosti hlasování voliče.
Tajemník MěÚ Volary
uzávěrka příštího čísla -14.10.

Ve dnech 17. a 18. října
probíhají volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.
Až obdržíte hlasovací lístky, pečlivě si je pročtěte.
Zjistíte, že do krajského zastupitelstva kandidují i naši
volarští zastupitelé.
Za KSČM zastupitel ing.
Jiří Cigánek a za sdružení
nezávislých kandidátů starostka města Martina Pospíšilová.
Nyní máme my, všichni
voliči, možnost svým hlasem
podpořit kandidaturu i zástupců našeho města.
(red)
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Informace z radnice



konané dne 28.7.2008
Zastupitelé schvalují:
* koncept územního plánu
města Volary
* vyhlášení záměru na směnu pozemků s finančním dorovnáním v k.ú.Volary, Mlynářovice, Krejčovice a Milešovice
Zastupitelé odvolávají:
* paní Marii Bártovou z
funkce člena kontrolního výboru (z důvodu odchodu do
důchodu) a současně volí paní Janu Bártovou členkou
kontrolního výboru
V diskusi zaznělo:
- dnem 31.7.2008 bylo ukončeno další kolo výzvy o podání dotačních titulů. Město
Volary podalo opět žádosti o
dotaci na rekonstrukci bazénu, na opravu ulice Česká,
na vybudování sportoviště u
základní školy a nově také
na Dům s pečovatelskou
službou.


konané dne 23.7.2008
Rada města schvaluje:
* vyhlášení výzvy k podání
nabídky na zpracovatele projektové dokumentace akce
Rekonstrukce sběrného dvora
Rada města bere na vědomí:
* zprávu o revizi vyhrazených parkovacích míst dle
předloženého seznamu
* komuniké, které vzešlo ze
společného jednání se zástupci SDH a JPO II a členů
rady města
Rada města rozhodla:
* uzavřít dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného
odběru použitých světelných
zdrojů pocházejících

z domácností s firmou EKOLAMP s.r.o.Praha
* zřídit odbornou sociální
službu „Poradna pro seniory“
konané dne 20.8.2008
Rada města rozhodla:
* uzavřít s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice smlouvu o připojení k distribuční soustavě – ZTV
Finské domky
* pronajmout pozemek č.
1072/5 o výměře 413 m2
Rudolfu Šlahařovi za účelem
užívání na sečení trávy za
cenu nájmu ve výši 413,Kč/rok
* pronajmou pozemek č.
1061 o výměře 75 m2 Vendulce Crhové za účelem užívání jako zahrádka za cenu
nájmu ve výši 150,- Kč/rok
Rada města schvaluje:
* vyhlášení záměru na prodej pozemku č.1230 díl 1 o
výměře 2 812 m2 – Mlýnská
ulice
* vyhlášení záměru na prodej pozemku č.375/8 a 375/9
– Krejčovice
* vyhlášení záměru na prodej pozemku č.3455/26 –Budějovická ulice
* vyhlášení záměru na prodej pozemku č.95/1 – Chlum
u Volar
* vyhlášení záměru na prodej pozemku č.1905 a objektu st.p.č.1905 – V Kasárnách
* vyhlášení záměru na pronájem části pozemku st.p.č.
1088/1 o výměře 9 m2
Rada města bere na vědomí:
* přípravy pro instalaci zvukového průvodce města, kde
budou zadány i odkazy na
zajímavosti v blízkém okolí
* informace o činnosti OO
PČR Volary
Rada města ukládá:
* informovat žadatele o
možnosti podat žádost do
seznamu uchazečů o přidělení bytu

konané dne 3.9.2008
Rada města rozhodla:
* v souladu s podmínkami
výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce
sběrného dvora“ přidělit veřejnou zakázku společnosti
Ronex Group spol. s r.o. Volary
Rada města bere na vědomí:
* informativní zprávu o stavu pohledávek bytů a nebytů
ve vlastnictví města

Společenská rubrika

V měsíci září oslaví
z našich členů
své narozeniny

Antonie Lučanová
Marie Maxová
Jindřich Morong
Josef Podsklan
Anežka Švehlová
František Tržil
Václav Veverka
Všem jmenovaným
všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších
let přeje
Výbor zdravotně
postižených Volary

Vzpomínka

Dne 26. srpna uplynulo pět let od úmrtí našeho předobrého tatínka, pana
KARLA VALÍČKA.
Smutné výročí si
připomínají děti a
jejich rodiny.

PODĚKOVÁNÍ
Michael Faktor a rodina
Niklasova děkují za účast
a květinové dary při
posledním rozloučení
s paní
DAGMAR FAKTOROVOU
dne 22. srpna 2008.

Srdečně děkujeme všem,
kteří se zúčastnili
posledního rozloučení
s naší drahou maminkou
ANTONIÍ VALÍČKOVOU.
Také jsme velice vděčni
za slovní i písemnou útěchu a květinové dary.
Děkují děti a jejich
rodiny

Děkujeme za osobní
účast při uložení urny
paní
MARIE HARAZIMOVÉ.
Zvlášť děkujeme panu
Augustinu Sobotovičovi
za smuteční projev a
členkám Svazu zdravotně
postižených.
Rodina Čadova

Děkujeme za projevenou
soustrast, květinové dary
a osobní účast při
posledním rozloučení s
naším synem, bratrem,
strýcem a švagrem
LUBOMÍREM BERANEM.
Zvlášť děkujeme
volarským hasičům, paní
MUDr. Neumanové,
MUDr. Laňkovi za
vytrvalou a obětavou
pomoc a panu Františku
Krátkému za smuteční
řeč při tomto obřadu.
Děkuji rodiče a sourozenci Eva a Ladislav s
rodinami
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Volarský zpravodaj Oddíl lyžování / Zprávy z mateřinky

Oddíl lyžování
v létě nezahálel
V loňském roce obnovil svou činnost oddíl
volarských lyžařů, známe jej pod názvem
Jedlová Volary o.s. O činnosti oddílu, o
letních aktivitách a o přípravě na zimu jsem
si povídal s panem Václavem Benešem.
Kolik dětí se zapojilo do činnost i v letní
době a na co se lyžaři zaměřili?
Za uplynulé období se zapojilo 27 dětí do
pravidelného tréninkového procesu, který
probíhal v ZK ZŠ Volary a v přírodě, která
v okolí města skýtá rozmarné příležitosti k
tréninkům. Zaměření je na atletiku a další
rozvoj gymnastických prvků. To vše se v
lyžování používá. Musíme být spokojeni s
nadšením a zájmem o trénink a zdokonalování sama sebe.
Co hodnotíte jako klad přípravy?
Kladné hodnotím zájem rodičů, který je
nezbytný. Musím ocenit, že o své ratolesti
se starají příkladně a nejednou nabídnou i
svou pomoc nejen při tréninku, ale i při
odvozu na soustředění a třeba i na výlety.
Dostáváme se k létu. Jaké bylo z pohledu
lyžařů?
Léto bylo báječné. Zahájili jsme prvním
setkáním Sněžných tygrů LO TJ MěDPM
Volary. Bylo to perfektní a sešlo se 35 bývalých lyžařů odchovanců tréninkových
skupin Václava Jíchy a mojí. Vzpomínání
nebralo konce. Po tomto setkání bylo velmi
hezké, že většina účastníků přislíbila pomoc
na soustředění, které se uskutečnilo na bývalé základně Jezero I v Nové Peci v posledním týdnu prázdninového srpna.
Jak se líbilo v Nové Peci?
Musím říci, že jde o vrchol celé pravidelné
a cílevědomé práce s dětmi. Soustředění je
vždy vyhodnocení letní aktivity a přípravy
na tréninkový rok. To naše bylo na Jezeře I
za Novou Pecí a v pronajatém prostoru volarské základny jsme se cítili jako doma.
Chloubou základen na jezeře je skvělá strava, doplněná množstvím ovoce. Když k tomu přidám perfektní babí léto a krásné počasí, které nám přálo, tak soustředění bylo
vynikající. Musím říci, že všeho bylo dost,
kánoe, otevřené i zavřené kajaky, které nám
umožnily jezdit do Nové Pece a zpět. Využili jsme nabídky půjčení horských kol a tak
nechyběly jízdy do okolí Nové Pece, vždyť
zdejší nabídka cyklotras je na tolik pestrá,
že nejet by bylo chybou. Jízda k Horní
Plané do zátoky Medvědů byla hodnocena
nejlépe a moc se líbila. Každý večer táborák, s krásným programem od kouzelníka
Sim Sala Bim až po zpěv u táboráku - za to
díky, Jitko. K výletům a tréninkům musíme
přiřadit noční bojové hry, hledání pokladu,

….. upřímné poděkování
Tak jak loni, tak jak letos, tak i
možná napřesrok… Přesně loni i
v tuto dobu jsem volarské občany
seznamovala s mými začátky ve
funkci ředitelky mateřské školy a
upřímně děkovala všem, kteří mi
v mých začátcích významně a ochotně poradili a pomohli se vším, co
bylo nutné udělat proto, aby školní
rok mohl začít. A tehdy se to podařilo.
A letos se s Vámi na stránkách
zpravodaje opět chci podělit o něco,
co bylo pro mne samotnou, ale i MŠ
mimořádné, významné a potěšující. A
to byla zase pomoc občanů města
Volary mateřské škole ve formě
sponzorování. Já jako ředitelka školy
chci pro MŠ dělat všechno tak, aby se
škola rozvíjela, měla svou image,
byla kvalitní institucí ve městě. Ve
své snaze nejsem sama, pomáhá mi
kvalitně a ochotně můj pedagogický
sbor a provozní zaměstnanci. A o to
více si cením snahy o zlepšení prostředí MŠ u lidí, kteří nemají se školkou nic společného, u lidí, kteří si
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vzali školku „pod svá ochranná křídla“, u lidí , kteří řeknou: „Pro školku,
pro děti, to rádi uděláme“. Cením si
pomoci Městských lesů Volary s.r.o,
cením si iniciativy a pomoci nejen
finanční, ale i organizační pana ing.
Řežábka – ředitele Městských lesů
Volary. Přestože jistě věděl, kolik
nových starostí si přidělá, kolik času,
organizačních schopností, techniky a
financí bude muset vynaložit, přesto
začal s kácením stromů v MŠ,
s demontáží starého plotu, s výstavbou nového, krásného plotu před budovou školy, s rekonstrukcí zahrady
za pomoci zahradních architektů a
nakonec se stavbou nového chodníku
před školou. A výsledek je takový, že
nám „vyráží dech.“. Pane ing. Řežábku, děkuji Vám za ty naše dětičky,
děkuji Vám za maminky a tatínky,
děkuji Vám za personál školy, děkuji
Vám za sebe a i za ty malé a velké
občany, kteří se před školkou zastavují, školku okukují, pochvalují a říkají,
jak je to tu hezké a jak by se rádi do
školky vrátili.
Tereza Votavová,
ředitelka školy

jízdy na koloběžkách a další aktivity. Samo- Co vám udělalo velkou radost při tréninzřejmě nechyběla Medvědí stezka, která na- ku lyžařů?
Nejvíc mně překvapilo, že naši předškobízí krásnou přírodu a zvláštní skalní útvary.
láci Adam Smažík, Matouš Gramblička,
Jaké jsou plány do nové školní sezóny? Viki Šturmová a Jirka Jaroušek ujeli na
Samozřejmě se budeme snažit navázat na koloběžkách trasu mezi Novým Údolím a
loňské aktivity, které byly o vánočním a jar- Novou Pecí známou jako Vltavská cesta.
ním soustředění. Zejména terény kolem
Jedlové hory jsou opravdu dost dobré k to- Co říci závěrem? Samozřejmě musím
mu, aby jsme mohli nabírat lyžařskou doko- poděkovat všem, kteří nás podporují a ponalost. Opravdovým zážitkem potom byl vý- máhají nám, jak se dá. Jedno neskromné
jezd do strojových stop na Kvildu a Zadov, přání však mám: Vážení rodiče, jste v obkde se běhalo a trénovalo a na závěr přišla dobí, kdy spolu se svou ratolestí hledáte
zkouška odvahy. Musím pochválit i nejmen- vhodný kroužek či oddíl, kde by trávila
ší, kteří v solidním tempu v těchto stopách svůj volný čas. My vás touto cestou oslodokázali ujet na 20 km. Dál budeme pokra- vujeme, zajděte mezi nás a sami uvidíte,
čovat v zájmové činnosti a chceme se zú- že naším heslem je populární: ve zdravém
častnit se některých vybraných závodů v těle zdravý duch. Pokud chcete vidět a věrámci okresu. Chceme pomoci naší mladé dět o něco víc, tak v samoobsluze na nágeneraci, aby jejich výsledky byly vidět a městí je naše nástěnka, kde uvidíte fotoaby se naše ZŠ dostala z posledního místa grafie a můžete si přečíst o naší činnosti.
lehkoatletické olympiády v počtu získaných
medailí.
Je dobře, že se volarští lyžaři opět přiKdo vám pomáhá při tréninku a cestování?
Rád bych touto cestou poděkoval ing.Janu
Kodešovi, ing.Přemyslu Benešovi, ing. Romanu Pěstovi, kteří pomáhají nákupem pomůcek a rovněž trenérskou radou.

pravují v lyžařských stopách a obnovili
svou činnost. Já jim fandím a i když to
je možná s nadsázkou, proč u nás nenalézt třeba novou Kateřinu Neumannovou či Lukáše Bauera?
Ladislav Beran
Volarský zpravodaj 3
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Policie / Radar / Nový plot u MŠ

Přehled Nesprávné parkování:
Ve městě je neustále evidováčinnosti
no nesprávné parkování. Jedná
OOP ČR se zejména o sídlištní část a
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zákona podezřelému muži,
který úmyslně vyvolal pojistnou událost, kdy předstíral krádež motorové pily a odkorňovače dřeva z uzamčené
sklepní kóje ve Volarech. Pojistným plněním, na základě pojistky k pojistné smlouvě (pojištění domácnosti) byla pojišťovnou vyplacena částka ve
výši 14.500,- Kč, ačkoliv ke
krádeži motorové pily a odkorňovače vůbec nedošlo.

ulici Šumavskou. V minulosti
Přehled činnosti OOP ČR byly ve Volarském zpravodaji
Volary v měsících červenec a zveřejňovány citace z platného
srpen 2008:
zákona, který upravuje provoz
Příslušníci Policie ČR, Ob- na pozemních komunikacích.
vodního oddělení ve Vola- Městské radě bude opětovně
rech v měsících červenec a předložen návrh na vytvoření
srpen letošního roku zpraco- systému jednosměrných ulic,
vali celkem deset trestných který by vyřešil absenci parkočinů. Místní příslušníci dále vacích míst. Do doby vyřešení
této situace však budou přísluš- Dodud neobjasnění skutky
zpracovali celkem 47 přeníci Policie ČR „neukázněné“ jsou předmětem prověřování a
stupků, devět proti veřejné- řidiče předvolávat a řešit.

mu pořádku a občanskému
soužití, 13 proti majetku, 25
na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Byly
uloženy blokové pokuty v
celkové částce 23.100,- Kč.

Volarské slavnosti dřeva:
Dohled nad veřejným pořádkem v průběhu Volarských
slavností dřeva zajišťovalo celkem devět příslušníků Policie
ČR místního oddělení ve spolupráci s Inspektorátem cizinecké
policie, dva policisté ze SRN a
soukromá bezpečnostní agentura. V průběhu slavností byla
získána informace, že v teritoriu
města se pohybují osoby v celostátním pátrání. Operativně byly získány bližší popisy osob,
které byly předány hlídkujícím
policistům. Během malé chvíle
byly smíšenými hlídkami zadrženy celkem tři osoby v pátrání.
K vážnějšímu narušení veřejného pořádku v průběhu slavností
nedošlo, policisté nemuseli ve
větší míře zasahovat.
Kamerový systém:
Městský úřad Volary úzce
spolupracuje s místními policisty ve vztahu k zajištění veřejného pořádku, ochrany zdraví, života a majetku. Osobně kladně
hodnotím instalaci kamerového
systému v teritoriu města Volary. Vynaložené finance spojené
s montáží kamer a dalšího vybavení mají již své opodstatnění. Za využití záznamu z kamerového systému byl policisty usvědčen jeden mladý „vandal“,
který v noční době poškozoval
veřejný majetek (květníky před
Městským úřadem).

Některé aktuální případy :

Dne 31.července 2008
vydal rozvodněný Volarský potok hrůzný nález. Místní občankou bylo u bývalého koupaliště ve Volarech nalezeno
torzo mrtvého muže neznámé
totožnosti. Následovala rozsáhlá pátrací akce v okolí rozvodněného potoka a v přilehlém
okolí. Pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování z
Prachatic prováděli důkladná
šetření ke zjištění totožnosti
muže (bezdomovce). Totožnost
zemřelé osoby byla následně
zjištěna.

V rozmezí doby 11.–12.
července 2008 dosud nezjištěný
pachatel pomaloval železniční
vlečné vagóny, odstavené na
11.koleji na vlakovém nádraží
ve Volarech. Nevkusný „malíř“
na pravý bok vagónů barevnými spreji nastříkal nápisy:
tobCURS, SK.BoBiS, CIF 08,
jinoa to: CIF. Svým jednáním
způsobil hmotnou škodu nejméně 5.000,- Kč.
 Dne 6.srpna 2008 došlo
k odcizení finanční hotovosti v
prostoru mezi objektem České
pošty a samoobsluhou Jednota
ve Volarech, pachatel využil
chvilky nepozornosti poškozené
A. G. a z kapsy nákupní tašky v
dolní části opatřené pojezdovými kolečky, kterou měla poškozená neustále při sobě, odcizil finanční hotovost ve výši
6.400,- Kč v různých bankovkách a osobní doklady.
 Vrchní inspektor OOP
ČR Volary sdělil dne 11.srpna
2008 podezření ze spáchání
trestného činu Pojistného podvodu dle ust. § 250a/2 trestního

šetření zdejšího oddělení Policie ČR. Informace a pomoc při
pátrání lze poskytnout přímo na
služebně Policie ČR, Obvodního oddělení, Soumarská 376,
Volary nebo na telefonních
číslech 388 333 158, 974 236
740, 974 236 741. Předem
děkujeme za každou informaci
vedoucí k dopadení pachatele
protiprávního jednání.

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

Měření radarem o prázdninách 2008 střídavě
v ulicích Prachatická, Budějovická, Soumarská
Celkový počet záznamů
44 162
(v červenci 17031, v srpnu 27131)
Průměr vozidel za 1 hodinu
146
Průměrná rychlost
48,1 km/h
Max. rychlost
123 km/h
Redukce rychlosti (snížení u radaru)
7,2 km/h
85 % vozidelNO
jelo maximálně do
58 km/h
Největší pohyb vozidel byl ve středu
Za předpokladu stejného provozu vozidel na hlavních příjezdových komunikacích do Volar je možné počítat s celkovým
provozem 325872 vozidel, a to pouze v době denní a pouze
jednosměrně.
Měření radarem ve dnech konání slavností dřeva
23. a 24.8.2008 v ulici Soumarská
Celkový počet záznamů
5 181
(3297 v sobotu, 1884 v neděli)
Průměr vozidel za 1 hodinu - 137 v sobotu včetně noční doby
78 v neděli včetně noční doby
Průměrná rychlost
47 km/h
Max. rychlost
106 km/h
Redukce rychlosti (snížení u radaru)
6,8 km/h
85 % vozidel jelo maximálně do
58 km/h
Jestliže budeme předpokládat stejný provoz na příjezdech
do Volar, přijelo nebo projíždělo městem v době konání Volarských slavností dřeva 15 543 vozidel.
Pavel Kohout,
Ředitel TS

Opravený plot
a chodník před
mateřskou školou na Sídlišti
Míru přitahují
oči nejen dětí,
ale všech kolemjdoucích.
Foto
Ladislav Beran
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Na slavnostním zahájení nového školního
roku se 1.září sešli v obou tělocvičnách žáci
a učitelé. Tohoto slavnostního setkání se také
zúčastnili starostka města paní Martina Pospíšilová a místostarosta ing. Robert Pročka. Rodiče a žáci prvních tříd netrpělivě čekali na
tento den. V pěkně vyzdobených třídách 1.A a
1.B na ně čekaly paní učitelky Mgr.Iva Harvalíková a Vlaďka Kuboňová. Třídní učitelé dalších tříd jsou: 2.A Mgr.Eliška Horálková, 2.B
Mgr.Marie Pincová, 3.A Miroslava Gajdošová, 3.B PaedDr.Mirka Šváchová, 4.A Kateřina
Jandejsková, 4.B Mgr.Jan Švácha, 5.A Mgr.
Hana Cigánková, 5.B Mgr.Dana Koldinská,
6.A Mgr.Andrea Jílková, 6.B Mgr.Marie Havlíková, 7.A Mgr.Pavlína Pavlíková, 7.B Mgr.
Lenka Slabyhoudková, 8.A Mgr.Milan Mík,
8.B Mgr.Ivana Černá, 9.A Bc.Petra Šimanová-Halamová, 9.B Michaela Toncarová DiS.
Další učitelé bez třídnictví: Mgr.Jiří Kadlec,
Mgr.Štěpánka Andraschková, Mgr.Jan Sýkora, Mgr.Jaroslav Šiman. Ve školní družině se
budou o děti starat paní vychovatelky: Jitka
Vršníková, Petra Andraschková a v odpolední
družině ve třetím oddělení Kamila Stárklová.
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Výchovné poradenství má na starosti na prvním stupni Mgr.Dana
Míková a na druhém stupni Mgr.Ivana Černá. Metodikem prevence
patologických jevů je Michaela Toncarová. Školní vzdělávací plán
mají na starosti koordinátorky Mgr.Lenka Slabyhoudková a Mgr.
Marie Pincová.

V naší škole je k 1.září 379 žáků, z toho na prvním stupni 197 a na
druhém 182. Školní družinu navštěvuje ve třech odděleních 72 žáků prvního stupně.
Třídní schůzky a konzultace se budou konat:
I. stupeň
II. stupeň
(1500 - 1800)
(1530 – 1700 h)
22.10. 2008
23.10. 2008
10.12. 2008
11.12. 2008
18. 3. 2009
19. 3. 2009
27. 5. 2009
28. 5. 2009
Zápis do prvních tříd se uskuteční 8.-10.1.2009. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků bude 3.6.2009.
Telefonické spojení na první stupeň: 388 333 101, 388 334 353,
mobil zástupkyně Mgr.Dany Míkové: 606 437 447, druhý stupeň
388 333 162, mobil zástupce Mgr.Lumíra Vozábala: 606 442 931,
ředitele Mgr.Petra Horálka: 388 333 292, mobil: 724 212 048, školní
jídelna 388 333 332, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz.
Vážení rodiče, spoluobčané, milé děti, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy, přeji nám všem úspěšný školní rok.
Za vedení školy Petr Horálek

Volarští rybáři byli
na domácí půdě nejlepší

Hledání
ztraceného času

Dne 6.září se uskutečnilo ve Volarech podzimní kolo ligy mládeže v rybolovné technice
skupiny A. Do Volar se sjelo celkem 15
družstev z celých Čech. Závody probíhaly na
fotbalovém hřišti TJ Tatran Volary za krásného slunečného počasí. Naši volarští závodníci
protrhli smůlu předcházejících let a konečně
dokázali na domácí půdě zvítězit. Na druhém
místě skončilo družstvo Písku a třetí příčku
obsadili reprezentanti pelhřimovské organizace.
Součet jarního a podzimního kola stanovil i
celkové pořadí ligy mládeže skupiny A pro
tento rok. Vítězi se stali závodníci Bíliny o
necelých 6 bodů před volarskými závodníky.
Tyto dvě družstva zároveň postupují do celostátního finále ligy mládeže, které se uskuteční v polovině října v Praze. Vítězné volarské družstvo bojovalo ve složení Václav Hojdekr, Barbora Míková, Vladimír Pešek a
Milan Mík. Zkušenosti v této soutěži sbíralo i
naše druhé družstvo Volary B ve složení
Patrik Králík, Daniel Skotnica a Tomáš Juráš,
které v podzimním kole obsadilo desáté místo.
Za MO ČRS Volary Robert Pročka

Filmový historik Karel Čáslavský, autor televizního pořadu Hledání ztraceného času,
pracovně navštívil dne 23. září
2008 volarskou radnici, kde
byl přijat starostkou města
Martinou Pospíšilovou. Paní
starostka a radní Roman Kozák
mu pomohli lokalizovat místa
zachycená na starých filmových pásech a umožnili mu
seznámit se s jejich dnešní podobou. Jak Karel Čáslavský
uvedl, filmový pořad věnovaný
historickým záběrům Volar zamýšlí v České televizi uvést na
jaře příštího roku.
(red)

Připravujeme
Ve středu 15.října 2008 od 19,00
hodin vás Město Volary srdečně zve
do kinosálu na „GALAVEČER
OPERETNÍCH MELODIÍ A
EVERGREENŮ“. Vstupné 100,- Kč.

V pátek 31. října 2008 od 18,00
hodin se koná ve volarském kinosále
koncert Temelínského
dechového orchestru.

V pátek 24.října 2008 od 20,00 hodin se
koná ve společenském sále radnice rockples
s kapelou BRUTUS. Předprodej vstupenek
v kanceláři odboru Kultury a cestovního ruchu od 6. října 2008. Vstupné 100,- Kč.
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Knihovna / Sběr oděvů / Zprávičky z domečku

POSLEDNÍ ŠANCE
Upozorňujeme čtenáře, kteří nevrátili
knihy v určeném termínu a mají je déle než
rok, že v týdnu knihoven od 6. do 10. října
2008 mají poslední možnost k jejich navrácení. Pokud tak neučiní a knihy nevrátí,
bude tato pohledávka vymáhána soudní
cestou a předána k exekuci. Mrzí nás, že
zákonný postup nám nedává jinou možnost, než zmíněný způsob. Zvažte, zda vám
nevrácení knihy stojí za návštěvu exekutora.
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SBĚR ODĚVŮ VE SBĚRNÉM DVOŘE
Již přes tři roky můžete ve Sběrném dvoře staré oblečení odložit
jinam než do objemného odpadu, který následně končí na skládce. Po
ukončení služeb Charity ve Volarech se dlouho nedařilo najít pro staré
oděvy uplatnění. Za poslední tři roky se odvezlo z Volar tolik
oblečení, že by naplnilo tři kontejnery. Když odmyslíte, že oblečení
ještě jinde pomáhá, je úspora za dopravu a likvidaci na skládce činí
několik tisíc ročně. V současné době jsem dostal přesnější podklady, co
lze a co naopak nelze pro další použití sbírat.

Věci, které jsou vybírány :
 veškeré pánské dámské a dětské oblečení z bavlněného
materiálu, může být i poškozené
 lůžkoviny, ručníky, utěrky a látky (i poškozené, nejméně 1m2)
 zimní oblečení (jen nepoškozené)

Týden knihoven 2008

 kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky)

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven, jejímž cílem je zviditelnit knihovny,
jako centra vzdělanosti a informací. Proběhne od 6. do 12. října s letošním mottem
Knihovny–rodinné stříbro. I Městská knihovna ve Volarech se k této akci tradičně
připojí a v měsíci říjnu vám nabízí tyto
akce.
•
dne 3.října proběhne dopoledne
soutěž pro 4. ročníky ZŠ Volary „Za pokladem kapitána Černovouse“. Po celý
měsíc si knihy nakladatelství Thovt můžete v knihovně prohlédnout;
•
od 3.října proběhne vylosování Letní
soutěže, jména výherců zveřejníme na
vývěsních plochách knihovny a na Internetu;
•
od 6. do 17.října proběhne Výstava
regionální literatury, spolu s představením nové knihy o Volarech, který byla
poprvé prezentována v srpnu na Slavnostech dřeva 2008;
•
v pondělí 6.října od 17,00 hodin
proběhne autorské čtení spojené s autogramiádou regionálních básníků Romana Szpuka a Davida Jana Žáka;
•
dne 7.října se uskuteční beseda pro
ZŠ – praktickou na téma Volary, můj
domov;
•
v pondělí 20.října od 18,00 hodin se
koná cestopisná přednáška s Ladislavem Hoškem „Sopky na Liparských ostrovech“;
•
od 6. do 10.října proběhne amnestie - čtenáři, kteří nějakým opomenutím
nevrátili půjčené knihy, dostali upomínku
a zdaleka se vyhýbají budově knihovny,
mají v tomto týdnu možnost knihy vrátit
bez pokuty. Proto přijďte a využijte této
nabídky.

 larisy, vlněné deky, péřové přikrývky, spací pytle
Veškeré oblečení bude přijímáno v igelitových pytlích.

Nepřijímá se :
 oblečení špinavé, mokré, zatuchlé
 svetry a silonové oblečení
 saka, uniformy, vatované kabáty, šusťáky a baloňáky
 péřové bundy, vatované přikrývky

Tyto věci můžete samozřejmě odložit do objemného odpadu!
Věřím, že si s předtříděním dáte trochu práce a podaří se nám jednak
pomoci potřebným, jednak snížit náklady na likvidaci odpadů.
Martin Janda

Zprávičky z VOLARSKÉHO DOMEČKU - říjen 2008
11. a 12. 10. 2008 – Krajské kolo v deskových hrách – BLOKUS OSADNÍCI – PUZZLE. Pořádá DDM – Prachatice na pracovišti
v Netolicích. Sledujte letáky ve VOLARSKÉM DOMEČKU. Doprovod a dohled zajišťují rodiče.
22.10.2008 – Výchovný program pro MŠ od 9,30 do 11,30 hodin
v DDM.
29.10. 2008 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 13,00 – 15,00 hodin „Hrajeme si v DOMEČKU“ pro školáky
 15,00 – 17,00 hodin „DEN OTCŮ aneb TÁTO, HEJBNI KOSTROU“. Pro
všechny tatínky, dědečky, strýčky a jejich potomky. Sraz v 15,00 hodin v
DOMEČKU.
31.10. a 1.11. 2008 - DUŠIČKOVÝ VÍKEND. Pro školáky – spaní
v DOMEČKU, večerní plavání, noční čtení v knihovně, tvořivá „Dušičková dílna“ atd. Sraz v 16,00 hodin v DDM, přihlášky a zaplacení poplatku 70,Kč do 24.10.2008.

Připravujeme na listopad: výchovné programy pro MŠ s ZŠ, Den
seniorů – „ Advent“,…

Upozorňujeme rodiče, že úplatu za kroužky je nutné zaplatit
do 31.10.2008 Děkujeme za dodržení termínu!
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Ohlédnutí za 15. ročníkem Volarských slavností dřeva

Máme za sebou další, letos již
patnáctý, ročník Volarských slavností dřeva. Po slavnostech nám
zůstala chuť volarského piva, nově
vydaná kniha o našem městě a jeho
okolí, a také volarský suvenýr, který je originální svým obalem, obsahem a jeho chutí, etiketou a vůbec
tím, že ho lze koupit pouze v našem městě.
Vytvořili jsme nový rekord, který
nám přinese další zápis do Guinessovy knihy rekordů. Dokázali jsme
se navzdory počasí srdečně bavit a
prožívat každou část dvoudenního
programu. Skupina Hamleti s Daliborem Gondíkem a Alešem Hámou
rozproudila zábavu i v tom chladném a deštivém počasí.
Vítězné družstvo, ano v letošním
roce volarské, získalo nově vysoustružený dřevák, který se opět zrodil v dílně Radka Amlera, putovní
dřevěná obuv téměř o 30 centimetrů delší než původní a vážící více jak 50 kg je novou putovní cenou. Původní putovní dřevák už
navždy zůstal partnerskému městu
Waldkirchen za jeho trojnásobné
vítězství v mezinárodní soutěži a to
v letech 2005, 2006 a 2007.
Výjimečný a jistě působivý byl i
půlnoční ohňostroj, který ukončil
sobotní část slavností. V neděli
úderem 14. hodiny skončily patnácté slavnosti dřeva a než vyslovím pozvání na další ročník,
chci upřímně poděkovat všem, kteří na zdárném průběhu slavností
nesou svůj podíl. Děkuji volarskému sportovnímu družstvu –
pánům
Janu
Michalčákovi,
Miro-slavu
Trostovi, Janu
Havlíkovi a Petru Bednárikovi,
které získalo prvenství a putovní
dřevák pro naše město, děkuji
všem spon-zorům za peněžité i
věcné dary, děkuji pracovníkům
Technic-kých služeb Volary,
kteří odvedli obrovský kus práce,
z celého srd-ce děkuji všem
pracovníkům měst-ského úřadu
za jejich neocenitelně odvedenou
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práci při přípravě a or-ganizaci
celých slavností dřeva, děkuji všem
pořadatelům, členům TJ Tatran
Volary, členkám místní organizace
Českého svazu žen, za-hrádkářům
a
včelařům,
dobrovol-ným
hasičům, zdravotní záchranné
službě, Polici ČR, a upřímně děkuji
všem hostům, kteří přijali naše
pozvání.
Vážení přátelé a příznivci Volarských slavností dřeva, i Vám patří
dík za Vaši přízeň a proto za rok na
shledanou.
Martina Pospíšilová,
starostka města

Na jubilejních 15. Volarských
slavnostech dřeva se uskutečnily
dva křty. Jako první se křtila Volarská Zlatá, která je prvním originálním výrobkem města Volary.
Jedná se o jedinečnou hořkou lihovinu jemné a lahodné chuti, která
byla vyrobena jen pro naše město.
Stáčená je do originálních lahví,
které jsou na našem trhu jediné.
Křtu se zúčastnili starostka města
Martina Pospíšilová, místostarosta
Ing.Robert Pročka, radní Ing.Miroslav Řežábek, Roman Kozák a Jan
Zámečník. Kmotry se stali poslanec Parlamentu ČR Ing.Jan Bauer,
ředitel Fruko Schulc Ing.Josef Ne-

jedlý. Patronem Volarské Zlaté byl
pan Jan Machala, jako starý Volaran, který zdobí etiketu této ojedinělé lihoviny.
Druhým křtem byla přivítána kniha s názvem Volary – vlídná tvář
Šumavy. Jak už sám název napovídá, kniha popisuje krásy našeho
města a jeho okolí. V knize je na
60 fotografií pana Otomara Novotného, které zachycují půvaby našeho města a okolní přírody.
Text napsal Roman Kozák, který
svým specifickým půvabným způsobem zachycuje dění v našem
malebném koutku Šumavy.
(jf)
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Ohlédnutí za 15. ročníkem Volarských slavností dřeva
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* V letošním roce byly jubilejní Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou
a panem Daliborem Gondíkem;

stvu doma. Za naše vítězné družstvo
soutěžili Jan Michalčák, Miroslav
Trost, Jan Havlík a Petr Bednárik.
Všem patří nemalé poděkování;

* na slavnostech dřeva vystoupila
skupina Hamlet, ve které účinkují pánové Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Weremberk a Hardi Marzuky;
* své umění nám předvedly mažoretky
z Vimperka, ZUŠ Vimperk a ZUŠ Volary. Nechyběla hudba, pohádka, šermíři, kejklíř a půlnoční ohňostroj. Jako
každý rok zde byli řemeslníci, kteří
předváděli stará skoro již zapomenutá
řemesla;

* v loňském roce proběhl křest piva a
v letošním roce jsme měli křty dva.
Jako první byla pokřtěna Volarská
Zlatá a poté kniha nesoucí název Volary – vlídná tvář Šumavy;
* pro letošní mezinárodní soutěž byl
vytvořen zcela nový dřevák panem
Radkem Amlerem. Původní dřevák
svojí pouť zakončil v loňském roce.
Odvezlo si ho družstvo z Waldkirchenu, které ho vyhrálo potřetí;
* o putovní dřevák se v letošním roce
utkala čtyři družstva, a to Wallern an
der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen (Německo), Perlesreut ( Německo) a Volary. Vítězný zcela nový putovní dřevák zůstal díky našemu druž-

* na náměstí jsme mohli sledovat
umění řezbáře a sochaře Milana Klementa který pro naše město ze dřeva
„vyřezal“ sochu draka, která je umístěna v MŠ na sídlišti Míru;
* dřevácký rekord v počtu účastníků
slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme
nepřekonali. Nadšenců obutých do
dřeváků přišlo „pouze“ 138“. Byl ale
vytvořen nový rekord a
to „Nejdelší
řada z dřeváků“ z celkovým počtem 119 párů;
* nemalý dík
patří pracovníkům Technických služeb Volary,
kteří
jako
každý rok zajistili dopravní značení a
udržovali náměstí i jeho okolí v naprosté čistotě.
Poděkování patří také SDH Volary za
vydatnou pomoc v průběhu slavností;
* velké poděkování patří všem sponzorům 15.ročníku Volarských slavností dřeva: Městské lesy Volary s.r.o.,

STRABAG a.s., ZEFA Volary s.r.o.,
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
VAK JČ a.s., VISHAY ELECTRONIC s.r.o. Přeštice, p. Oto Ferenčík –
OTO Elektro s.r.o., SD Jednota Vimperk, ELIM s.r.o., Kooperativa a.s.,
ESO Volary, ČSOB, Ing. Zdeněk Kašpar, Komerční banka, tiskárna FOP
Černá v Pošumaví, p. Jaroslav Steinbach - Stavservis, VoK Trade, Truhlárna Kadlec – Mauric, SABBIA s.r.o.,
Fruko
Schulc Jindřichův Hradec,
Lesy ČR, Autoopravna Hazuka, Hotel
Bobík, ČSOB s.p. Děkujeme také
mediálnímu partnerovi, kterým byl
Český rozhlas České Budějovice.

Z redakční pošty:
Volarské slanosti
v plné kráse
Vážení pořadatelé volarských
slavností, předpokládám, že děkovných dopisů za propagování vaší
historie dostáváte nespočet, ale
nemohu si odpustit soukromé poděkování. A navíc se tak trochu pochlubit, že po pár letech (přímo po
více párů let) jsem měl možnost
opět navštívit vaše město. A právě
po těch několika párů let jsem rád,
že jsem i já, se svou rodinou, napomohl novému dřeváckému rekordu,
protože i naše dřeváky byly napočítány do té dlouhé, nekonečné „fronty“
.
Po těch pár letech můžu říct, že
jsem rád za námi uskutečněnou návštěvu města, ve kterém jsem kdysi
dávno vojančil, a které nyní představuji svým potomkům jako součást své
historie. A po těch několika letech, kdy
jsem tu byl naposledy, můžu říci: „Volary, mějte tak dobré srdce i nadále, a
my se k vám budeme rádi vracet“.
Přeji vám vše dobré a stále plno nápadů, kterými obohacujete váš krásný,
klidný a bezstarostný život ve městě.
Bylo nám tu s Vámi opravdu krásně.
Zdeněk Roubal,
Kostelec nad Orlicí
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Ohlédnutí za 15. ročníkem Volarských slavností dřeva

Letošní Volarské slavnosti dřeva
poznamenala sice nepřízeň počasí a
sobotní dopoledne nás zaskočilo, ale je
moc dobře, že mnoho z nás si cestu na

náměstí přesto našlo. Letos bylo slavnostem krásných 15. let. Patnáctka je
věk, kdy mladí lidé dostávají občanský
průkaz, končí školní docházku a nakukují do dospělosti. Naše slavnosti dřeva za tu dobu získaly zvuk za hranicemi města i republiky. Každým rokem nabývá jejich vážnost a vždy si
do města najde cestu nejedna výrazná
osobnost, ať
již z pole politického
či
kulturního.Od
prvních ročníků přibývá atrakcí a kulturních akcí.
Letošní soutěž o putovní
dřevák mezi
čtveřicí konkurenčních měst byl velkolepý a po propršeném dopoledni
vykouklo i sluníčko, aby se podívalo,
jak se bude bojovat. Závod byl od první po poslední disciplinu vyrovnaný.
Přesto se to našim závodníkům letos
povedlo a k patnáctce dostaly slavnosti a paní starostka Martina Pospíšilová
nejkrásnější dárek. Po té již pokračovaly slavnosti dalším bohatým kulturním programem. Mě osobně zaujaly
vimperské mažoretky s hudebním do-

provodem našeho dechového orchestru ZUŠ společně se ZUŠ Vimperk.
Všichni přišli na náměstí v nejhorším
počasí, aby předvedli své umění. Byť
svůj program zkrátili, bylo to vynikající, nádherné a obdivuhodné. Děvčata
i hudebníci předvedli nádherný výkon
a velký kus svého talentu. Za výkon a
obětavost sklidili velký potlesk všech
lidí, kteří vystoupení sledovali.
Volarské slavnosti jsou za námi,
čekají nás 16. a tak se těšme na další
rok s tím, že pomalu kráčíme k dospělosti. Chválím pořadatele a vás všechny, kteří jste přišli a ať již aktivně či
pasivně se podíleli na chodu slavnostních dní.
Dámy a pánové, děvčata a
chlapci, vy všichni za rok ve
Volarech
na
shledanou.
Ladislav Beran

9 / 2008

samotných včel, hlavně různé druhy
medu a jeho úprava. Pro porovnání byl
k dispozici i med kupovaný v obchodu. Vše zakončila již tradiční ochutnávka medu a možnost jeho zakoupení.
Letošní výstava opět potvrdila, že
jenom „ležet za pecí“ a vše si koupit v
některém z obchodních řetězců, ať jde
o ovoce a zeleninu anebo med, nemusí
být to správné řešení. Vlastně již jenom proto, že vím co jím. Z vyjádření
návštěvníků z oblastí, kde se nepovedlo uchránit včelstva před nemocemi,
které je likvidují vyplynulo, že volarským „závidí“, protože jestliže nemají
včely, nemají ovoce. Výstavu ocenili
návštěvníci mnoha pochvalnými zápisy a podpisy.
Pořadatelé děkují radnici za zapůj-

Zahrádkáři a včelaři
předvedly své umění
Pravidelně každý rok pořádají volarští zahrádkáři a včelaři výstavu o své
činnosti.
Výstava je pořádána v přízemí v
zasedací místnosti MěÚ Volary jako
doplňující program Volarských slavností dřeva. Bylo tomu tak i v letošním
roce. I přes zvláštnosti letošního počasí však zahrádkáři předvedli své výpěstky ovoce a zeleniny, různé pěstované bylinky a koření včetně novinky
na českém trhu, asijských zelenin.
Expozice byla doplněna krásnými
hrnkovanými květinami. Nejvýraznější částí výstavy bylo květinové
aranžmá paní Tůmové. Květy dodané
zahrádkáři byly svázány do množství
vkusných kytic.
V expozici včelařů bylo možno
shlédnout nejenom současnou náplň
jejich činnosti a jejich moderní pomůcky, ale i různé přípravky, pomůcky a zvláštnosti z jejich minulosti a
historie. Ve včelařské expozici nechyběla ani ukázka produktů včelaření a

čení místnosti a prádelně CS IDEAL
za sponzorskou službu. Děkují také
všem, kteří zapůjčili své věci, produkty a výpěstky do expozic. Děkují též
členům v pořadatelských službách.
Pořadatelé věří, že příštích výstav se
zúčastní i ti, kteří zatím nenašli odvahu svoji šikovnost ukázat všem.
Jiří Sosna

Foto ze Slavností dřeva
Ladislav BERAN a Zdeněk PŘIBYL
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Město v novém
V průběhu letních prázdnin byly dokončeny práce na úpravě plotu a okolí
mateřské školy na Sídlišti Míru.

Novou podobu dostaly chodníky na
Budějovické ulici, chodník před mateřskou školou u nádraží a opraven
byl také železniční přejezd.

Do nového se oblékla radnice, která
má nyní zelenkavou barvu. Vyyměnily
se také vstupní vrata, kterým v prosklení dominuje městský znak.

Plavecká soutěž měst

I takto může dopadnout, nedávno opravený
chodník. Zeď je jako nová, ale chodník… Že by
kandidát v anketě TYDÝT, na TYDÝTA roku?

Plavecký bazén Volary se pod záštitou Českého olympijského výboru zúčastní dne 1.října 2008 PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST. Přijďte reprezentovat naše
město v plavání na 100 m libovolným způsobem. V den
konání má každý zájemce, který si přijde zaplavat 100
m, vstup zdarma. Věková hranice neomezena. V tento
den je pro všechny plavce bazén otevřen od 9,00 do
19,00 hodin. Těšíme se na spolupráci se všemi, kteří
mají chuť a dobrou vůli k propagaci plavání a rekreačního sportu vůbec.
Kolektiv plaveckého bazénu
Volarský zpravodaj 10
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Rozšíření
parkovišť
Současný celosvětový rozmach automobilismu neminul ani Česko a dokonce
ani Volary. Již několik let se volarská
radnice snaží řešit jeden ze současných
civilizačních problémů, který se týká
nedostatku parkovacích míst pro automobily volarských obyvatel. Vůbec to
není proto, že by ve Volarech žili samí
milionáři, ale je všeobecně známo, že ve
Volarech je nedostatek pracovních míst,
a proto musí mnoho Volaranů za prací
dojíždět. Autobus a vlak lezou docela do
peněz. Velké množství lidí se ani žádnými jinými prostředky než auty na svá
pracoviště nedostanou. Každý, kdo takto
dojíždí do práce, potřebuje mít své auto
co nejblíže ke svému bydlišti, pokud
možno přímo na auto vidět. Není se co
divit, to auto živí jeho a jeho rodinu.
Český člověk není příliš ochoten za
prací se pořád někam stěhovat a tam,
kde pracuje, často ani byty nejsou, a
když, tak příliš drahé a tak je lepší bydlet tam, kde již mám kořeny. A tak díky
za to, alespoň se město nevylidňuje.
Město je rádo za každého svého obyvatele, a tak se o něj snaží, v rámci svých
možností, starat.
Proto se město snaží řešit i problém s
parkováním. Zatímco parkování ve středu města a ostatních částech města je
uspokojivě vyřešeno minulými radnicemi, situace na Sídlišti Míru, kde bydlí
převážná část obyvatel města, je nevyřešená. Auta parkují snad všude, kde zůstane alespoň nějaké místo na projetí.
Situaci čas od času musí řešit policie. Ti
co nemají auta, se zlobí, ti co je mají si
neví rady, a proto si stěžují všichni.
Vznikl začarovaný kruh, ze kterého
nejde ven a ve kterém nejde vytloukat
klín klínem, dokázat to by určitě bylo
umění. Současná radnice se tuto situaci
snaží řešit. V minulém roce se rozšířilo,
s ohledem na dětské hřiště a zeleň, jedno
parkoviště v místech za bývalou ubytovnou JDZ. V letošním roce byly podány dva návrhy nových parkovišť. Jedno
parkoviště vznikne na sídlišti po pravé
straně ulice od prodejny Eso nahoru, kde
dojde k rozšíření vozovky a posunutí
chodníku. Na tomto projektu se mělo
začít pracovat již nyní, ale nutná oprava
havarijního stavu kanalizačního potrubí
v této ulici toto oddálila. K tomuto projektu se v zákonné lhůtě vyvěšení zámě-
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ru nevyjádřil nikdo záporně. Druhý
návrh, který se měl letos též začít realizovat, prodloužení parkoviště před panel.domem č.p.252 a 253 až za dům
č.p.30 a 31, je zatím pozastaven. K tomuto návrhu byly vneseny záporné připomínky obyvatelů domu č.p.30,31.
Z informací v tomto článku uvedených
vyplývá, že přeci jen pár majitelů aut
bude moci klidně spát, beze strachu, že
budou za špatné parkování pokutováni.
Ti ostatní musí zatím trpělivě čekat na
případná nová řešení, která jsou neustále
hledána. Informace ohledně realizace
parkovišť jsem získal u starostky města
paní Martiny Pospíšilové a místostarosty
města ing.Roberta Pročky.

jinam, může vám obecní úřad podle
zákona o odpadech uložit pokutu až do
výše 20.000 Kč.
Pokud najdete na elektrozařízení
symbol přeškrtnuté popelnice, znamená
to, že daný výrobek na konci své životnosti nepatří do komunálního odpadu,
ale v našem městě na SBĚRNÝ DVŮR !
Systém zpětného odběru vysloužilých
světelných zdrojů funguje obdobně jako
nakládání s obaly (papír, sklo, plasty).
Poněvadž město Volary uzavřelo se
spol. Ekolamp dohodu o spolupráci,
získá od ní finanční příspěvek za množství odevzdaných nepoškozených světelných zdrojů (viz. obr.).

Jiří Sosna

Co je EKOLAMP ?
Ekolamp s.r.o. Praha je kolektivní
systém pro zpětný odběr osvětlovacích
zařízení, zajišťující sběr, svoz a recyklaci použitých zdrojů a svítidel pocházejících z domácností. Zářivku, ať již lineární nebo kompaktní úspornou, zná jistě
každý. Již dlouhá léta jsou nedílnou
součástí našeho života, našich domovů a
kanceláří. Jejich stále častější využívání
však přináší i závažný problém – co
s nimi, když doslouží…
V roce 2005 vstoupila v platnost
novela zákona o odpadech, ukládající
výrobcům a dovozcům elektrozařízení
povinnost postarat se o svoje výrobky
po skončení jejich životnosti. Jak bude
se zářivkou, která dosloužila, naloženo,
záleží především na vás, spotřebitelích.
Můžete ji zdarma odevzdat při různých
sběrových akcích, nebo v místech zpětného odběru, která najdete ve sběrných
dvorech obcí či obchodech. Ve většině
obchodů však můžete odevzdat pouze
tolik vysloužilých elektrozařízení, kolik
nových si tam kupujete. Přitom vůbec
nezáleží na tom, kde bydlíte a ani na
tom, kde jste původně zářivku pořídili.
Jedině tak bude zaručeno předání odborné firmě, která se specializuje na
jejich recyklaci.
Zářivku, která vám dosloužila,
nevyhazujte do komunálního odpadu
nebo dokonce do volné přírody. Zářivky
i úsporky obsahují malé množství rtuti, a
pokud se rozbijí, rtuť se uvolní do okolí
a může poškodit životní prostředí i lidské zdraví. Proto je důležité odevzdávat
světelné zdroje v nerozbitém stavu na
místa k tomu určená. Pokud je uložíte

Ing. Kubešová
Odbor VÚPaŽP

Stín
na vlídné tváři
Dlouho před tím, než jsem se v nové
knize o Volarech dočetl, že do našeho
města přišla čerstvá energie, elán a odhodlání, jsem to už osobně poznal. Letos
se mi to jen potvrdilo. Poprvé za deset
let, co jsem opustil volarskou radnici,
jsem nebyl pozván mezi ostatní hosty
Volarských slavností dřeva, se kterými
se při této události již tradičně představitelé městské samosprávy setkávají. Nehledě na to jsem si i tak neodepřel nic z
toho, čím se slavnosti vyznačují. Alespoň na chvíli jsem zapadl do lidského
mumraje, překypujícího zábavou a konzumem, ochutnal jsem zvlášť silné pivo
i originálně balenou kořalku. V klidu
domova jsem si pak otevřel čerstvě pokřtěnou knihu, abych očima druhých
pohlédl do tváře našeho města, do té
vlídné, kterou díky autorům Romanu
Kozákovi a Otomaru Novotnému budou
Volary ukazovat okolnímu světu.
Kniha „Volary, vlídná tvář Šumavy“ se
stane nedílnou součástí bibliografie,
vztahující se k našemu městu a
k Šumavě. Budou z ní čerpat ostatní
autoři naučných, praktických či vědec
kých publikací, stane se podkladem pro
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 12
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Stín

Stín na vlídné tváři
pokračování ze strany 11
studentské seminární práce i žákovské
slohové úkoly. A že bude z čeho čerpat,
o tom nemohou být pochybnosti. Pohledné romantické fotografie pana Otomara Novotného jsou v knize spojeny s
textem z pera Romana Kozáka a jak
jsme již u tohoto autora zvyklí, jeho
podání není bohaté pouze na informace
z historie i současnosti Volarska. Pisatelova rozprava se čtenářem je plná i malebných přírodních obrazů a scenérií,
vykreslovaných citlivým literárním
jazykem. Text je pestrou směsí podnětů,
pozvánek, turistických pobídek a tipů na
výlet. Nechybí básnička, jódlování,
filozofické okénko ani „součkovská
tušení stínů a souvislostí“.
Bohužel, autor uvádí také chybné,
zkreslené nebo zavádějící informace a
v samém závěru knihy se ani neubránil
politickému lobování . Osm let nejproduktivnějšího věku svého života jsem
profesionálně věnoval městu. Jeho obraz, tak jak je v nové knize představován, jsem ze značné části pomáhal utvářet i já. Znám proto mnohá fakta i řadu
okolností a souvislostí a nemohu přehlédnou to, že některé skutečnosti ze
života našeho města jsou v knize popisovány nepravdivě.
Protože platí, že co je psáno, to je
dáno, a kniha svojí povahou nespadá do
žánru, který může nepřesnosti omluvit
literárním záměrem autora, chtěl bych
poukázat na obsahové chyby textu.
Významným
tématem,
spojeným
s historií našeho města, je Pochod smrti.
Nestačí-li někomu informace o počtu
zemřelých, vytesaná do žulové desky u
vstupu na pietní místo, může si sám
kdykoliv přepočítat náhrobky obětí
tohoto tragického pochodu. Vždy dojde
k číslu 95. Přesto píše Roman Kozák ve
„vlídné tváři“: „96 židovských žen zde
(rozuměj ve Volarech) pak nachází
smrt, když do osvobození americkou
armádou je dělily jen hodiny“. Stejnou chybu spolu s dalším nesprávným
údajem pak v knize najdeme ještě jednou. Z dostupných pramenů se dá zjistit,
že mladé Židovky, pohřbené na volarském hřbitově, zemřely během cesty na
několika místech od Kvildy po Cudrovice, včetně Volar, jako i to, že mnohé
umíraly ve zdejším vojenské lazaretu
ještě v průběhu léta, poslední pak
v listopadu 1945.
Setkání ve Volarech u příležitosti
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50.výročí konce války, které bychom
mohli mít ještě v paměti, navštívily
účastnice tohoto pochodu skutečně
z pěti států světa: z Izraele, Kanady,
Švédska, USA a České republiky, nikoliv z Německa, jak je uváděno.
Volarské slavnosti dřeva jsou za dobu
jejich trvání již vžitým pojmem a to
nejen mezi občany našeho města. Mají
svoji časem prověřenou programovou
skladbu, do které dnes všechno nezapadá tak, jako před lety. Tak je to
s dobročinnou dražbou, která pokaždé vynesla alespoň pár tisícovek potřebným. Ale kdy naposled při slavnostech
bylo možné na volarském náměstí slyšet
vyvolávání licitátora a vidět zvedající se
ruce dražitelů? To už je přeci pár let,
zatímco kniha dražbu uvádí jako součást
každoroční programové nabídky slavností.
Autor ani v dalších případech nerespektuje, že o něčem je možné psát jen
v minulém čase, protože to už pomalu
patří jen do světa legend. Kolik dřevěných soch z těch 35 vytvořených při
sympoziu v roce 1997, které údajně
„natrvalo zkrášlují tvář města“, je skutečně možné dneska ještě spatřit? A
připomínaný každoroční řezbářský
kurz, který údajně na slavnostech vrcholí a „jehož účastníky se můžete stát i
vy“? Ten se naposledy konal v roce
2006. Jen dřeváky vytrvale šlapou po
volarském náměstí už desátý rok, třebaže jejich klapot slábne a pět let starý
rekord odolává.
Skutečně nezapomenutelným zážitkem pro každého, kdo byl při tom, může
být slavnost svěcení zvonů. Jenomže
zvon Václav není „soumarským zvonem“, pořízeným sbírkou občanů, jak se
v knize píše. Tím je největší volarský
zvon Kateřina, který je majetkem obce.
Soumarské zvonění ale po dohodě města s bývalým volarským děkanem panem Honsou skutečně obstarává církevní zvon Václav. V roce 1994, kdy jsme
se vrátili k symbolickému obnovení
tradice, přišla na radnici stížnost jednoho občana na nadměrnou hlučnost zvonů. Václav je menší než Kateřina a má
tišší a jemnější hlas, proto převzal tuto
službu on. Hlukové měření tehdy sice
stěžovateli za pravdu nedalo, ale pro nás
to byl samozřejmý způsob práce, zabývat se problémem každého občana a
snažit se vyjít vstříc, existuje-li schůdná
cesta.
Za svéráznost a dnešní turistickou
pozoruhodnost vděčí Volary dochova-

ným architektonickým památkám. I tady
má naše město mezi ostatními svoji
originalitu a to nejen v ojedinělém typu
lidových staveb. V roce 1995 byla Nařízením vlády ČR část starého města, ve
které je soustředěno nejvíce památkově
chráněných objektů, vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací, nikoliv
„městskou“, jak uvádí Roman Kozák a
jak by asi také každý neinformovaný
předpokládal.
Osobně mi je moc líto, že se tohoto
vyhlášení nedožil pan Jan Kocourek,
bývalý pracovník památkové péče ONV
Prachatice. Je nepatřičným pochybením,
jestliže v knize o městě plném památek,
na jejichž ochranu pan Kocourek citlivě,
důsledně a profesionálně dohlížel, je
právě on přejmenován na Jaroslava.
Musím však říct, že jak jsem ho poznal,
ze záměny svého jména by byl méně
rozčarován, než ze současné situace
kolem volarských památek.
Naše město má svoji reprezentativní
dárkovou publikaci a živě si dovedu
představit, jakou radost a uspokojení její
vydání vyvolává. Nechci obojí nikomu
brát, jen podotýkám, že spokojenost je
zrádný pocit, který snadno zabrání člověku v tom, aby viděl skutečnosti
v jejich pravém světle. Chybička se
může vloudit, ale celou řadu chyb nelze
nevnímat. Na představitelích Volar je,
aby se vyrovnali s tím, že město coby
vydavatel knihy nezvládlo korektury
textu a celý tisícový náklad prvního
vydání tak poznamenalo puncem nedbalosti a povrchnosti. Obecně platí, že
elán, odhodlání ani čerstvá energie nemusí ještě stačit k tomu, aby se věci
podařily, není-li rozhodování o nich
také opřeno o zodpovědnost, zralou
úvahu, bohaté zkušenosti a dostatečné
vědomosti. I nasazování „růžových
brýlí“ bychom snad už měli mít za
sebou. A to nemám na mysli jen vydávání knih.
Tak jako mince má dvě strany a každý
líc má i svůj rub, má naše město vedle
své vlídné tváře i tu všední, dobře známou nám všem, kteří zde žijeme. Sám
na sobě jsem dostatečně poznal, že není
k člověku vždy jen vlídná a přívětivá. I
tak mám ale naše město rád. Těší mě, že
k podtržení jeho atraktivity autoři ve
své knize zachytili také ty skutečnosti,
které jsem buď sám vytvářel nebo jim
v době svého působení na volarské radnici nemalou měrou pomáhal na svět.
Svatopluk Vokurka
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4.10. Sobota Rambo – do pekla a zpět
Akční film USA (titulky).
93 min
Čtvrtý díl série filmů o Rambovi.

Vstupné 60,- Kč
Od 15 let!

Mumie: Hrob Dračího císaře
11.10. Sobota Dobrodružný film USA (titulky).
120 min
Mumie se opět vrací, ale tentokrát spolu
s olympioniky v Číně – O to strašlivější!

17,00 hod.
20,00 hod.

Vstupné 60,-Kč

17,00 hod.
20,00 hod.

Vstupné 50,- Kč

17,00 hod
20,00 hod

Vstupné 50,-Kč

20,00 hod

Kung – Fu - Panda
18.10. Sobota Animovaný film USA z dílny tvůrců Shreka
(dabing). Připravte se na něco fantastického.
92 min
Dokáže mistr učitel udělat z nenažraného
Pandy Dračího bojovníka?

Útěk do divočiny
Drama USA (dabing).
25.10. Sobota Chris byl skutečným dobrodruhem, který
148 min
vyměnil civilizaci za nejsyrovější divočinu.

Od 15 let!

Prodej vstupenek je hodinu před promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Změna programu vyhrazena!

Zprávy z mateřinky…
… hlídá nás drak
O prázdninách si děti z mateřské školy
užívaly sluníčka, vody, výletů s rodiči,
pobytů u dědy a babičky. Pro nás ostatní
byly prázdniny obdobím dovolených, ale
i obdobím oprav, příprav tříd, vybavováním novými pomůckami, nábytkem nebo
zahradním náčiním tak, aby nový školní
rok byl zase o kousek bohatší a hezčí. A
pak se 1.září ztichlé budovy mateřské
školy rozezvučely hlasy těch, kteří do mateřské školy už chodily, i hlasy těch dětí a
rodičů, kteří přišli do MŠ poprvé. Letos je
do MŠ přihlášeno 125 dětí, což je o 7 dětí
více než v loňském roce. Pečlivě jsme pro
tyto děti zhodnocovali a připravovali
školní vzdělávací program, aby rozvíjel
díě jako samostatnou osobnost, připravenou na další vzdělávání.. Pokračujeme ve
školním vzdělávacím programu „Z poádky do pohádky“. V letošním roce do tohoto vzdělávacího programu zařadíme
více her a činností rozvíjejících smyslové
vnímání a rozvíjející řeč dítěte. Dále budeme pokračovat v projektech zaměřených na pohybovou činnost, dramatickou
činnost a výchovu k ekologickému cítění.
Po zkušenostech z loňského roku budeme
nadále spolupracovat se ZŠ Volary, ZUŠ
Volary, Volarským domečkem, muzeem,
knihovnou, plaveckým bazénem, psycho-

KRÁTCE
… v sobotu 27.září proběhlo slavnostní znovuotevření Křížové cesty ve Volarech. Bližší informace
přineseme v příštím čísle…
… poslední říjnovou neděli dne
26.10.2008 končí letní čas, nezapomeňte si posunout ručičky ze
3,00 na 2,00 hodiny …
… na Náměstí byla nově otevřena
prodejna obuvi …
… v prodejně na Sídlišti Míru si
nyní opět můžete zajít nakoupit
potraviny, a to denně i v sobotu a
v neděli až do 20,00 hodiny…

POČASÍ - ČERVENEC
Minimální teplota 4,7°C dne 5.7. v 5,45
Maximální teplota 28,1°C dne 11.8. v 15,15
Průměrná měsíční teplota 15,5°C

POČASÍ - SRPEN
Minimální teplota 2,2°C dne 25.8. v 6,40
Maximální teplota 29,2 °C dne 7.8. v 16,50
Průměrná měsíční teplota: 14,6 °C
Maximální náraz větru 13,0 m/s (46,8km/hod.) 22.8. ve
22,20
Úhrn srážek 57,2 mm
web: www.pocasi-volary.cz

logicko–pedagogickou poradnou a s
městem Volary, hlavně při kulturních
akcích. Pro naše dětičky a rodiče máme připravené exkurze, setkání, vystoupení, nebo bály a sportovní soutěže.
Přesto byl začátek školního roku letos trochu výjimečný, a to hlavně díky Městu Volary a díky iniciativě paní Jindrové z Městského úřadu Volary. A čím že? Přibyl nám do MŠ
jeden kamarád. Takový pěkný, velký,
dřevěný a vůbec ne zlý drak. Ony totiž 15. Volarské slavnosti dřeva byly
jubilejní, byly bombastické, byly i rekordní, a pro MŠ i pamětní – sochař
p. Klement sochal a sochal, až vyrobil draka. Ten teď „hlídá“ areál zahrady MŠ na Sídlišti Míru.

Všichni z něho máme velkou radost, děti láká k lezení a k prozkoumávání. A to byl také hlavní
účel, proč byl vyroben. Jen jednu
chybu má – nemá totiž jméno. A
proto jsme vyhlásili v MŠ soutěž o
jméno draka. Vítěze čeká odměna a
draka jméno. A Vy, volarští občané, se v příštím zpravodaji dozvíte,
jaké jméno nakonec drak má.
Připraveného toho máme pro letošní školní rok dost, budeme si
držet palce, aby nám všechno vyšlo
podle představ, a aby dětičky, rodiče a personál školy byl spokojený.
Tereza Votavová,
ředitelka školy
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Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, bílé a
hnědé z neuskutečněné stavby RD. Částečně prosklené
dvojitými izoskly, nové s dokladem a zárukou. PC 9 a 22
tis. Kč, nyní 4800 a 9800 Kč. Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 777 106 709.

Zámečnictví
v Kasárnách Volary. Provádíme svářečské práce, montáže,
údržbu. Drobná zakázková zámečnická výroba: zábradlí,
mříže, pojistné brány, branky. Povrchová úprava zámečnických výrobků včetně žárového zinkování.

Tel. 775 115 302

Vojenská zdravotní pojišťovna
nabízíme zdravotní pojištění u jedné
z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
- komplexní služby všem našim pojištěncům
- příspěvek až 43 000Kč vzorové rodině s dětmi
- balíček výhod pro studenty
- přispíváme na nejrůznější očkování
- NOVINKA - pro každého nového pojištěnce 1000 Kč na
preventivní zdravotní péči a ochranné pomůcky pro sport
Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel. 387 783 110,
najdete je též na www.vozp.cz včetně tiskopisu přihlášky.
Kontaktní adresa: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká 24,
České Budějovice, 370 04, e-mail: pob-cbu@vozp.cz
Hledáme smluvní pracovníky – vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti
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Volarská zlatá je v současné době v prodeji na těchto místech:
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Volary, Podatelna MěÚ,
Městská knihovna, cukrárna Rozárka.
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úprava) – se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů a vyhrazuje si právo na úpravu délky textů * Inzerce a příspěvky: J. Frejková, MěÚ Volary, Náměstí 25, tel:
388 302 210, frejkova@mestovolary.cz * Za původnost a obsahovou správnost ručí autor * Nepodepsané příspěvky – redakční komise * VZ vychází v nákladu 1650 Ks
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