
K 70. v˘roãí od ukonãení 2. svûtové války se ve Volarech 
konalo nûkolik akcí. Tyto akce byly zahájeny v sobotu 25. 4. 
ukázkou boje o volarské námûstí a radnici, spojené s prohlídkou
bojové techniky, ve dnech 28. 4. a 7. 5. se konaly Toulky starou
·umavou zamûfiené tematicky na váleãné a pováleãné období, kdy 
u pováleãného období se promítal autentick˘ krátk˘ film. V úter˘ 
5. kvûtna vedení mûsta poloÏilo vûnec u pamûtní desky vûnované
osvobození mûsta americkou armádou. 

Zavr‰ením vzpomínkov˘ch akcí byl pietní akt konan˘ 8. kvûtna
u památníku Charlese Havlata, u pamûtní desky pfied základní 
‰kolou a na hfibitovû obûtí pochodu smrti. Památku uctili zástupci
Mûsta Volary, delegace z rumunské Îupy Satu Mare, protoÏe nûkte-
ré obûti pochované na hfibitovû pochází právû ze Satu Mare, zástup-
ci Îidovské obce PlzeÀ, delegace z nûmeckého mûsta 
Helmbrechst, odkud pochod smrti vy‰el, a obãané mûsta Volary.

Jana Tkáãová,
vedoucí odboru K a CZ

Uctûní památky obûtí
2. svûtové války

Zahájení muzejní sezóny
V pátek 1. kvûtna zahájila starostka

mûsta, Martina Pospí‰ilová, novou muzejní
sezonu. Mimo stál˘ch expozic poukázala
na novou expozici uniforem a vojenství,
kterou zapÛjãil pan Jan Nûmeãek z osady
Dobrá, kter˘ je sbûratelem tûchto uniforem
a star˘ch vojensk˘ch zbraní. Podûkovala

v‰em za hojnou úãast a ÏákÛm ZU· Volary
za krásn˘ hudební doprovod.

Leto‰ní muzejní sezona zahrnuje
v˘stavy Historie v uniformách,  A léta bûÏí
na rozhlasov˘ch vlnách, Pochod smrti,
Zlatá stezka, Staré Volary ve fotografii,
Stfiípky z historie a Dûtsk˘ ráj. 

Otevfieno bude od úter˘ do nedûle od
10:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin.
Za pfiipravené expozice a chod celého
muzea, patfií podûkování paní Janû Tkáão-
vé, vedoucí odboru KaCR mûstského
úfiadu.

Ladislav Beran

PIVOBRANÍ
V sobotu 20. ãervna od 16:00 hodin se koná na volarské trÏnici za kinem

PIVOBRANÍ. 
Od 18:00 hodin probûhne soutûÏ „Modr˘ d˘m“ – koufiení doutníkÛ na délku popele.

O obãerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Renesance.
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 22. 4. 2015

Rada mûsta schvaluje 
* omezení provozu Matefiské ‰koly

Volary v dobû od 1. 7.–31. 8. 2015.
V provozu bude Matefiská ‰kola 
na Sídli‰ti Míru 117, Matefiská ‰kola
Revoluãní 448 bude uzavfiena.

Rada mûsta souhlasí
* v souladu se zfiizovací listinou s vy-

fiazením majetku Základní ‰koly
Volary hodnoty nad 10.000,- Kã dle
seznamu zpracovaného inventarizaã-
ní komisí.

Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu

neurãitou od 1. 5. 2015  na  prostory
k podnikání ã. 10, na adrese Námûstí
ãp. 34, Volary, se spoleãností Nej.TV
a.s, k poskytování sluÏeb kabelové 
televize a kontaktního místa pro
zákazníky ve Volarech 

Více na: www.mestovolary.cz

XII. zastavení
Ve ãtvrtek 7. 5. 2015 do‰lo k osazení nov˘ch soch na KfiíÏové

cestû ve Volarech. Jedná se o sochy Panny Marie a Jana 
Evangelisty a doplÀují tak XII. zastavení – JeÏí‰ na kfiíÏi umírá.
Sochy zhotovil dle originálÛ soch, které jsou vystavené v na‰em
volarském muzeu, akademick˘ sochafi a restaurátor MgA. Luká‰
Hosnedl. Celá realizace nov˘ch soch pfii‰la na 226.780,- Kã, 
protoÏe se Mûstu Volary nepodafiilo získat grant od Jihoãeského
kraje z programu Objekty kulturního dûdictví, Opatfiení II. Obnova
drobné sakrální architektury. Dovolte mi, abych Vás tímto pozval
k procházce na KfiíÏovou cestu, protoÏe XII. zastavení bude stát
rozhodnû za to.  

Za Odbor ISM MûÚ Volary, Jan Zámeãník  

Lampionov˘ prÛvod
SDH Volary a ãlenky ZO âSÎ uspo-

fiádaly poslední dubnov˘ veãer tradiãní
lampionov˘ prÛvod.
Od budovy b˘valého prvního stupnû Z·
mûstem aÏ na hasiãskou louku dorazilo
hodnû mal˘ch ãarodûjnic, aby se sv˘mi
star‰ími kolegynûmi pfii Sabatu zvedly
své nástroje motorové, ohnivé i hybrid-

ní, zvaná ko‰Èata v‰eho druhu a obletûly
na rok svût. Nechybûly hry a zábava,
které organizovali Hermiona a Harry a
dozírali nad ãistotou her a hlavnû uspo-
fiádali velk˘ famfrpál. KdyÏ nastal ãas
velkého plamene a hodiny Sabatu, pfiifií-
tily se ãarodûjnice k vatfie veliké, nakop-
ly své stroje a letem smûrem nad Bobík,

i kdyÏ pÛvodnû to mûlo b˘t na druhou
stranu, jenÏe Saxana hlásila snûhovou
vichfiici a vûtrné poryvy nad Trojmez-
nou, musel roj nabrat obrácen˘ smûr.

Za uspofiádání akce, obãerstvení 
a zábavu patfií pofiadatelÛm podûkování.

Ladislav Beran

Uzavfiení sbûrného dvora 
Ve dnech 1. – 6. 6. 2015 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavfien. Dûkujeme za pochopení.

Oznámení
Z dÛvodu opakovaného po‰kozování vefiejn˘ch toalet v budovû MûÚ Volary, se Mûsto Volary rozhodlo, 

Ïe jiÏ nadále nebude tyto vefiejné toalety provozovat. Dûkujeme za pochopení. 
Odbor ISM MûÚ Volary 

Setkání vedení města se zdravotně postiženými
V pátek 12. června od 16:00 hodin se bude konat ve společenském sále setkání vedení města se Svazem

zdravotně postižených.
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Spoleãenská rubrikaRekonstrukce ãástí ulic
V mûsíci kvûtnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Vûra Gogová,
paní Jana Hojdekrová,
paní Markéta Kováfiová,
paní Marie Langová,
paní Anselma Lejãarová,
paní Ivana Morongová,
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Petrá‰ková,
pan Franti‰ek RokÛsek
a pan Franti‰ek ·perka.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům 
a známým za účast, 
projevenou soustrast 

a květinové dary 
při posledním rozloučení s paní 

JARMILOU TRNKOVOU.

Děkujeme též 
panu Romanu Kozákovi 

za jeho dojemná slova rozloučení.

Synové Vladislav a Radek 
s rodinami

Dûkuji 
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary 

a Záchranné sluÏbû Volary 
za pomoc, 

kterou poskytly mé matce 
paní AlÏbûtû Ondfiejové.

Stanislav Ondfiej, syn

Dûkuji 
panu Josefu Kadiãovi, Petru 
Pscheidlovi a v‰em hasiãÛm 

za rychl˘ zásah pfii poÏáru bytu.

Marie Kafková

Mûsto Volary se rozhodlo pro rekon-
strukci ãástí ulic Tovární a Budûjovická
ve Volarech. Z tohoto dÛvodu bude 
provoz v tûchto ulicích omezen v období
od cca konce kvûtna aÏ do 31. 8. 2015.
A to konkrétnû:

I. etapa: od Zdravotního stfiediska 
k Ïelezniãní trati 22. aÏ 28. t˘den (ul.
Tovární)

II. etapa: kolem Ïelezniãní trati 
k Ïelezniãnímu pfiejezdu 29. aÏ 31 t˘den
(ul. Budûjovická)

III. etapa: kolem „staré rehabilitace“
32. aÏ 34. t˘den (ul. Budûjovická)

Dûkujeme Vám za pochopení a trpûlivost.

Za Odbor ISM MûÚ Volary, Jan Zámeãník 

Tovární a Budûjovická ve Volarech

ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ
KČT Volary vás zve na jubilejní 25. ročník Šumavského putování, 

které se koná pod záštitou starostky města Bc. Martiny Pospíšilové, 
v sobotu 6. června 2015. 

Start je od 6:00–11:00 hodin na MÚ Volary (společenský sál), 
cíl do 16:00 hodin opět ve společenském sále.

Startovné: Dospělí 25,- Kč, členové KČT 15,- Kč, děti 5,- Kč, 
děti do 6 let a vozíčkáři + 1 doprovod zdarma.

SLAVNOSTNÍ ZÁVùREâN¯
KONCERT

ZU· Volary vás srdeãnû zve ve ãtvrtek 11. 6. 2015 od 18:00 hodin do kina
Volary na Slavnostní závûreãn˘ koncert.
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70. let od konce 2. svûtové války na Z·
Toto v˘roãí pfiipomnûli Ïáci devá-

t˘ch tfiíd 4. kvûtna mlad‰ím spoluÏákÛm
ve ‰kolním projektu. Na jednu vyuão-
vací hodinu se vÏili do rolí uãitelÛ 
a o historick˘ch událostech hovofiili 
v jednotliv˘ch tfiídách na 1. stupni. Pfied-
cházela dÛkladná pfiíprava prezentací,
videí, kfiíÏovek, pracovních listÛ a ná-

zorn˘ch pomÛcek. I pfies poãáteãní trému
v‰e zvládli na jedniãku. Vyzkou‰et si práci
pedagoga byla pro nû velmi zajímavá
zku‰enost.

O den pozdûji zhlédli deváÈáci v Pra-
chaticích divadelní pfiedstavení Kvûtovan˘
kÛÀ na motivy ver‰Û z váleãného slabiká-
fie Norberta Fr˘da a terezínskou dûtskou

operu Brundibár v nastudování Disma-
nova rozhlasového dûtského souboru.

Dal‰í tfiídy pak nav‰tívily ve volar-
ském muzeu expozici k pochodu smrti,
památník obûtí pochodu na místním
hfibitovû a pfied na‰í ‰kolou. Îáci druhého
stupnû besedovali o problematice 2. svû-
tové války v hodinách dûjepisu.

Souhrn poãasí za  duben 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -8,1 °C dne 7. 4. v 6:35
Maximální teplota: 22,6 °C dne 27. 4. v 16:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 5,7 °C
Úhrn sráÏek: 57,0 mm 
Maximální náraz vûtru: 17,1 m/s dne 2. 4. v 15:03 

(tj. 61,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 198,4 hodiny
Mrazové dny: 19

Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 7
Maximální v˘‰ka snûhu: 13 cm dne 2. 4.

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -12,4 °C dne 7. 4.
Maximální teplota: 23,2 °C dne 27. 4.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 3,7 °C
Mrazové dny: 26

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Zprávy ze ‰koly 
Závûreãné tfiídní schÛzky v tomto

‰kolním roce se budou konat v úter˘ 
2. ãervna 2015 od 15.30 hod.

V tento den probûhne i fotografová-
ní tfiíd, pfiedem domluven˘ch skupinek
a jednotlivcÛ. 

V 18.00 hodin se ve spoleãenské míst-
nosti základní ‰koly bude konat plánova-
ná schÛzka rodiãÛ budoucích prvÀákÛ.
V tento den mohou rodiãe odevzdat 
i zápisní lístek do ‰kolní druÏiny, kter˘
obdrÏeli pfii zápisu. Pfiipomínáme zájem-

cÛm o umístûní Ïáka v ·D, Ïe uzavírka
pfiihlá‰ek je jiÏ 24. 6. 2015. Do této doby
lze zápisní lístek pfiedat v kanceláfii ‰koly
ãi pracovníkÛm ·D.

Louãení se Ïáky 9. roãníkÛ probûhne
29. 6. 2015 v 16.00 na sále MÚ.

Spolupráce s M· pokraãuje
V rámci dlouhodobého projektu

„·kola volá ‰kolku“ se v tomto ‰kolním
roce uskuteãnila tfii pracovní setkání
budoucích prvÀáãkÛ se základní ‰kolou. 
Náv‰tûvy se konaly s nûkolikat˘denními
odstupy po zápisu dûtí do Z·. Pfied‰ko-
láci a jejich paní uãitelky se bûhem 
vyuãovací hodiny setkali s uãitelkami 
1. st. na‰í ‰koly, paní Jandejskovou, 
Gajdo‰ovou, Klodnerovou, Harvalíko-
vou, Rashedi  a Horálkovou. Ty si pro nû
pfiipravily fiadu aktivit pfiipomínajících
jiÏ ‰kolní práci a kladoucí nároky na
soustfiedûnost a vnímavost dûtí.

Jaké jsou reflexe na‰ich kolegyÀ?
V‰echny paní uãitelky si pochvalovaly
aktivitu dûtí, jejich chuÈ do práce.

Naprostá vût‰ina pfied‰kolákÛ drÏí správ-
nû tuÏku, pfiekvapivû peãlivû vybarvuje
obrázky a dokáÏe se dokonce podepsat
tiskacím písmem. Dûti aktivnû naslou-
chaly pokynÛm a snaÏily se soustfiedûnû
pracovat. Za to patfií jistû velk˘ dík
matefiské ‰kole, neboÈ to jsou aktivity, 
na kter˘ch se velmi podílí.

Handicapem vût‰iny pfied‰kolákÛ se
v‰ak i ve Volarech stává ‰patné zvládnu-
tí fieãi v oblasti v˘slovnosti. Celá fiada
dûtí hovofií pro ãlovûka stojícího mimo
okruh rodiny nesrozumitelnû, coÏ pfiiro-
zenû omezuje kvalitu komunikace jako
takové. Dûti s hojn˘mi fieãov˘mi vada-
mi mají brzy problémy v písemném pro-
jevu. Slova zapisují tak, jak je samy

vyslovují – tedy se ‰patn˘mi hláskami.
Mnohé se do záfií dá jistû dohnat. Je
nutno si v‰ak uvûdomit, Ïe logopedické
poradny fungují jako poradní partner,
kter˘ odhalí problém a nastíní cestu jeho
odstranûní, ale Ïe bez trpûlivého, kaÏdo-
denního opravování chybné v˘slovnosti
se úspûch dostaví pozdû nebo také
nikdy. Pfiejme tedy hlavnû rodiãÛm
hodnû trpûlivosti a dobré vÛle.

Z kaÏdého setkání pfied‰kolákÛ se
‰kolou vznikla fiada pûkn˘ch prací a fo-
tografií, které jsme s radostí vystavili 
u hlavního vchodu do ‰koly. Dûkujeme
paním uãitelkám za dobfie odvedenou
práci.

Jana Fistrová, zástupkynû Z· Volary
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„A hned! Bij! Pfie‰lap – ztráta!“ Tyto a dal‰í akãní povely se
oz˘valy v posledním t˘dnu pfii spoleãn˘ch hodinách tûlocviku
obou pát˘ch tfiíd. Termín turnaje ve vybíjené v Husinci se blíÏil, 
a tak bylo tfieba potrénovat, abychom i my mohli za na‰i ‰kolu
vyslat soutûÏní dvanáctiãlenn˘ t˘m. 

Pfiihrát do ruky (navíc tak aby soupefi míã nesrazil), trefit se
do protihráãe, rychle reagovat, chytit i prudkou stfielu – to v‰e
zvládnout jednou osobou není jen tak. A tak jsme vybírali 
a váhali a zase vybírali, aÏ nakonec z 5. A a 5. B vze‰lo druÏstvo
dobr˘ch a odhodlan˘ch. Moc jsme jim toho posledního dubna,
kdy jejich lavice zely prázdnotou, drÏeli palce! Z dvanácti
zúãastnûn˘ch ‰kol obhájili první místo a vrátili se z okresního
utkání ozdobení zlatou medailí!

A tak dûkujeme a gratulujeme dûtem: A. Zemanové, 
J. Andraschkovi, K. Bandy, P. Bledému, T. Boháãovi, L. Ilievovi, F. Lencovi, Z. Matûjkovi, D. a P. Petrá‰kov˘m, F. Posoldovi,
P. Sojkovi. 

Panu uãiteli Janu Toncarovi dûkujeme za trénink, za doprovod a celkovou podporu a v‰em pfiejeme v krajském kole 
v Jindfiichovû Hradci, aÈ si dobfie zahrají!

tfiídní uãitelky 5. A a 5. B K. Jandejsková a M. Gajdo‰ová

Vybíjená JO!!!

V na‰em mûstû jiÏ del‰í dobu fie‰íme
problém s parkováním na Sídli‰ti Míru,
ulici ·umavská a pfiilehl˘ch uliãkách.

Dennû je potfiebujeme, dennû do nich
sedáme a nûkam vyjíÏdíme, ano, jsou to
na‰i ãtyfikoloví miláãci, které parkujeme
témûfi v‰ude. Zapomínáme v‰ak na to, Ïe
mimo na‰ich potfiebujeme dennû i jiná
vozidla. KvÛli ‰patnému parkování
osobních aut pak vznikají komplikace aÈ
uÏ pro zdravotní, ãi hasiãsk˘ zásah. Tak
tomu bylo i v sobotu 9. kvûtna na Sídli‰-
ti Míru v domû ã. p. 7. V jednom z bytÛ
vznikl poÏár a hasiãi se se sv˘m vozid-
lem kvÛli bezohlednému parkování v
komunikaci nûkter˘mi majiteli osobních
vozidel, nemohli dostat aÏ ke vchodu.
Museli tahat proudnice 60 metrÛ, aby
splnili svou povinnost.

Nebyl to první zásah, kdy volar‰tí
hasiãi a mnohdy i zdravotní záchranáfii
museli improvizovat. Dennû je potfiebu-
jeme, kdyÏ máme zdravotní komplikace,
kdyÏ hofií, nebo nás obtûÏuje nepfiíjemn˘
hmyz atp. KdyÏ nepfiijedou na místo
podle nás vãas, tak na nû spíláme, nadá-
váme a vyhroÏujeme stíÏnostmi a v‰ím
moÏn˘m. Pfiitom ãasto nemohli pfiijet
vãas jen proto, Ïe vozidla nezodpovûd-
n˘ch majitelÛ stojí v komunikaci a nere-
spektují zákonné tfii metry pro kaÏd˘
smûr jízdy. Kolikrát hasiãi ãi záchranáfii

nemohli pfiijet ke vchodu domu, kterého
se událost t˘kala, kolikrát museli naloÏit
pacienta, ãi tahat své nástroje dlouhé
metry jen proto, Ïe „já musím mít svého
miláãka pod oknem.“

Chápu, Ïe dnes jiÏ není doba, kdy 
v rodinû bylo jen jedno vozidlo, kaÏdá
dospûlá osoba chce mít vozidlo na par-
kovi‰ti a to nejlépe pfied domem. V‰ichni
fiidiãi nadávají, jak málo parkovacích
míst na sídli‰ti je. Místa je málo a ne
kaÏdému lze vyhovût. Kdo má víc vozÛ
a nevlastní garáÏ, chce je zde mít v‰echny.
ZaráÏející je, Ïe nûktefií volar‰tí podni-
katelé mající firmu ve mûstû, zde parkují
svÛj vozov˘ park, kdyÏ mnohdy mají u své
firmy moÏná lep‰í zabezpeãení, neÏ pod
lampou na sídli‰ti. 

Názor nûkter˘ch obãanÛ, jak parkovat,
je: parkovat mezi b˘valou prodejnou
Jednoty a zru‰it tak pÛvodní hfii‰tû, které
stále dûti vyuÏívají. Dûtské hfii‰tû s pro-
lézaãkami posunout, nebo zmen‰it a par-
kovat na travnaté plo‰e, jak se jiÏ dûje. 

Parkuje se na chodnících, na jejichÏ
opravu se tûÏce získávají peníze z  mûst-
ského rozpoãtu ãi z Evropsk˘ch fondÛ.
Chodníky jsou v hrozném stavu, ale vo-
zidlo na nû klidnû zaparkuji, stejnû jako
zaparkuji u kontejneru, kter˘ druh˘ den
nemohou vyvézt popeláfii. Chtûl bych
vidût, jak by se tváfiili dotyãní majitelé,

kdyby obdrÏeli sloÏenku za nevyvezení
odpadu. 

JiÏ dávno mûst‰tí radní rozhodli o tom,
Ïe parkovací místa lze vyuÏívat u domu
sluÏeb. Byl odtud odstranûn i platební
automat. Dal‰í místa jsou v b˘val˘ch
kasárnách. Je mi jasné, Ïe vût‰ina maji-
telÛ bude oponovat, Ïe u domu sluÏeb
není bezpeãno, neboÈ v okolí, zejména 
v noci, se dûjí nepfiístojnosti, stejnû jako 
v kasárnách. Myslím, Ïe je to velk˘ pro-
blém, kter˘ se musí fie‰it ze v‰ech stran
a vytvofiit takovou situaci, aby se lidé
nebáli vozidla parkovat v tûchto lokali-
tách. 

Ve mûstû je obvodní oddûlení Policie
âR, ta by mûla v tomto téÏ hrát pozitivní
roli, a ukázat ‰iroké vefiejnosti, Ïe jsou
zde pro lidi a ne naopak, jak to vût‰ina
volarsk˘ch obãanÛ vnímá. Ono projet
sídli‰tû v noci a dávat za stûraãe pozván-
ku k fie‰ení pfiestupku je jednoduché, ale
ne úãelné. Mluvou zákona ã. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, v § 45 se jasnû stanovuje: „Je-li
pfiekáÏkou provozu na pozemní komuni-
kaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranû-
ní policista nebo stráÏník obecní policie;
vozidlo se odstraní na náklad jeho pro-
vozovatele. MoÏná tohle bude jednou 
z cest k fie‰ení.

Ladislav Beran

Neduhy parkování
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Vzpomínáme

Dne 10. kvûtna 2015 uplynulo 5 let
od úmrtí na‰í maminky 

MILADY HODÁNKOVÉ.

Za vzpomínku dûkuje 
dcera Milada Vãalová s rodinou 

a syn Miroslav Hodánek s rodinou.

Dne 10. 5. 2015 uplynuly smutné
dva roky, kdy nás navÏdy opustil 

milovan˘ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek, pan

JI¤Í TOMEK.

S úctou a láskou vzpomínají
dûti s rodinami

VÛle osudu byla silnûj‰í 
neÏ na‰e

nejvroucnûj‰í pfiání.

Dne 17. kvûtna 2015 
uplynul jeden rok, co nás navÏdy

opustil milovan˘ syn a bratr

MICHAL ÎYLA.

S láskou vzpomínají 
TáÀa a Dominika

Dne 30. kvûtna 2015 
uplynulo 27 let, kdy navÏdy ode‰el

ná‰ syn, pan

MIROSLAV STREJâEK. 

Stále vzpomíná rodina Strejãkova 
a dcery Kamila a Petra.

Kdo ho znal, 
nechÈ vzpomene s námi.

1. MÛÏete se ve struãnosti pfiedstavit
(‰koly, zájmy)?

Jmenuji se ·tûpánka Uhlífiová, jsem
rodaãka z Volar, pfied sedmi lety jsem se
v‰ak musela kvÛli práci odstûhovat do
âesk˘ch Budûjovic. Nyní Ïiji v Dolním
Tfiebonínû na âeskokrumlovsku. Pracu-
ji v âesk˘ch Budûjovicích jako tisková
mluvãí jihoãeské policie. Vystudovala
jsem Provoznû ekonomickou fakultu na
âeské zemûdûlské univerzitû v Praze.
Mezi mé zájmy patfií volejbal, tenis,
cykloturistika a snowboarding. 

2. Jak jste se dostala k práci policie 
âR (jaká byla va‰e cesta aÏ 
k tiskové mluvãí)?

Nikdy jsem si nepfiedstavovala, Ïe
budu policistka. V‰e bylo spí‰e dílem
náhody. Po vystudování vysoké ‰koly
jsem jako inÏen˘rka ekonomie nemûla
ve Volarech práci. MÛj znám˘, kter˘
pracuje u policie, mi navrhl, abych to
zkusila u sboru, Ïe jako vystudovan˘
ekonom budu moci pracovat na hospo-
dáfiské kriminálce. Tak jsem to zkusila.
Pfiijali mû na obvodní oddûlení do Pra-
chatic, odkud jsem pak chtûla pfiejít na
kriminálku. V dobû, kdy jsem se zaãala
zajímat o volné místo na kriminálce,
jsem si v‰imla vyhlá‰eného v˘bûrového
fiízení na pozici tiskové mluvãí. V‰ichni,
kdo mû znají, tvrdili, aÈ to zkusím, Ïe
bych se na tu práci hodila. Tak jsem se
zúãastnila v˘bûrového fiízení a oni mû
vybrali. Nyní, kdyÏ jsem blíÏe poznala
problematiku obou profesí, tak mÛÏu fiíct,
Ïe jsem ráda tam, kde jsem, protoÏe mû
moje práce naplÀuje a moc mû baví.

3. Nyní jste na pozici krajské tiskové 
mluvãí policie âR, jak nároãná
práce to je a co v‰e obná‰í?
Mnoho lidí si myslí, Ïe je to jen
vystupování a prezentace v tisku 
a televizi, tak nám to upfiesnûte.

Práci tiskové mluvãí dûlám uÏ pfies
pût let a musím fiíct, Ïe jsem zpoãátku
vÛbec nevûdûla, co tahle profese obná‰í.
Mûla jsem stejnou pfiedstavu jako vût‰i-
na lidí, Ïe tiskoví mluvãí fieknou dvû

vûty v televizi a tím jejich práce konãí.
Realita je v‰ak jiná. KaÏd˘ pfiípad, kter˘
tiskov˘ mluvãí poskytuje sdûlovacím
prostfiedkÛm, musí peãlivû pfiipravit,
prokonzultovat s policistou ãi krimina-
listou, kter˘ má dan˘ pfiípad na starosti
a pak ho teprve mÛÏe vydat. Pokud jde
o vût‰í pfiípady (vraÏdy, smrtelné doprav-
ní nehody), musí b˘t tiskov˘ mluvãí na
místû události a v‰e fie‰it s novináfii
pfiímo z místa a je‰tû zodpovídat dotazy
po telefonu. KdyÏ takhle nûco „padne“,
pak není nic neobvyklého, Ïe fie‰ím
okolo 50 hovorÛ za hodinu. A je jedno,
jestli je den nebo noc. Kromû práce 
s médii je pak na‰í dal‰í ãinností pre-
vence, takÏe chodíme dûlat preventivní
pfiedná‰ky do matefisk˘ch ‰kolek, na
základní a stfiední ‰koly, ale také mezi
seniory. Dále pak pfiipravujeme prezen-
taãní akce jihoãeské policie, moderujeme
rÛzné slavnostní události, zodpovídáme
dotazy obãanÛ. Pofiád se nûco dûje a pfií-
jemné na tom je, Ïe kaÏd˘ den je jin˘. 

4. Jste z Volar, a i kdyÏ nyní do svého
rodného místa jen dojíÏdíte, jak˘
k nim máte vztah, co se vám na
mûstû líbí a kam byste ve Volarech
vzala své známé ãi kamarády, 
aÈ ve mûstû ãi do blízkého okolí?

Volary jsou moje srdcová záleÏitost
a nikdy jsem si neumûla pfiedstavit, Ïe
bych se odstûhovala. Jak uÏ jsem se
zmínila, musela jsem jít za prací. Nyní,
kdyÏ jezdím kaÏd˘ mûsíc na náv‰tûvu 
k rodiãÛm, pofiád cítím, Ïe jsem ve
Volarech doma. Volary mám ráda jako
takové, protoÏe kaÏdé místo mi nûãím
pfiipomene mé dûtství a dobu dospívání.
Mám ve Volarech svoji rodinu, spoustu
pfiátel a znám˘ch, takÏe se do Volar
budu vÏdycky moc ráda vracet. KdyÏ
pfiijeli do Volar pfied lety moji kamarádi,
tak jsem je vzala na jeden z volarsk˘ch
plesÛ, které moc ráda kaÏdoroãnû nav-
‰tûvuji. Bylo to v zimû, takÏe jsme pak
druh˘ den jeli na lyÏe. V létû bych je
vzala samozfiejmû do lesa na houby, na
projíÏìku na kole tfieba kolem Lipna
nebo bych je pozvala na sjíÏdûní Vltavy
ze Soumarského mostu do Nové Pece.
Tahle ãást Vltavy je totiÏ nejkrásnûj‰í. 

se ·tûpánkou Uhlífiovou
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A pak bych jim ukázala samozfiejmû celé
mûsto, krásn˘ kostel, typické volarské
domy a vÛbec v‰echna zajímavá místa.

5. Co byste doporuãila fiidiãÛm, 
cyklistÛm, motorkáfiÛm 
a chodcÛm?

¤idiãÛm policisté vÏdy doporuãují
to, aby se za kaÏd˘ch okolností plnû
vûnovali fiízení, aby nepfieceÀovali své
síly a zbyteãnû nehazardovali. To platí
pfiedev‰ím o mlad˘ch fiidiãích, ktefií jsou
„ãerstv˘mi“ drÏiteli fiidiãského oprávnû-
ní a ktefií patfií, ve srovnání s ostatními
vûkov˘mi kategoriemi, k nejãastûj‰ím
viníkÛm dopravních nehod. Navíc je
nutné, aby kaÏd˘ úãastník silniãního
provozu vÏdy pozornû sledoval dûní na
pozemní komunikaci. Nezbytná je rovnûÏ
pfiedvídavost a ohleduplnost vÛãi ostatním.

Motorkáfii, cyklisté a chodci by mûli
uÏívat reflexní prvky a reflexní obleãení,
díky kter˘m se stávají pro ostatní úãast-
níky silniãního provozu lépe „viditeln˘-
mi“. Osoba, která je vybavena reflexními
prvky ãi obleãením, je ve tmû vidût na
200 metrÛ, bez tûchto prvkÛ na pouh˘ch
nûkolik desítek metrÛ, kdy fiidiã vozidla
nemá pfiíli‰ ãasu na to, aby se této osobû
vyhnul, ãi své vozidlo zastavil. Reflexní
prvky by tak mûly b˘t nezbytnou sou-
ãástí v˘bavy kaÏdého, kdo silnici uÏívá.
V‰ichni úãastníci silniãního provozu by

se samozfiejmû mûli chovat ohleduplnû 
a mûli by dodrÏovat v‰echna pravidla
silniãního provozu tak, aby neohroÏova-
li nejen sebe, ale ani ostatní úãastníky
silniãního provozu. 

V loÀském roce zemfielo na jihoães-
k˘ch silnicích celkem 70 osob, v leto‰ním
roce policisté zaznamenali jiÏ 12 mrtv˘ch,
ktefií zemfieli v souvislosti s dopravní
nehodou. Policisté proto apelují na fiidiãe,
aby dÛslednû dodrÏovali pravidla silniã-
ního provozu. Policisté provádí kontroly
na pozemních komunikacích, je to v‰ak
pfiedev‰ím na samotn˘ch fiidiãích, aby 
se zamysleli nad sv˘m chováním „za
volantem“, aby se vyvarovali agresivitû
a nezodpovûdnosti. Nikdy nejsme na sil-
nici sami a nemáme tak zodpovûdnost
pouze za sebe, ale i za ostatní. Zbyteãn˘m
riskováním a nepozorností tak riskujeme
nejen vlastní Ïivot, ale i Ïivoty, ãi zdraví
jin˘ch lidí. 

6. Jak tráví policejní mluvãí voln˘
ãas, kterého moc není? 
Co vafiíte nejrad‰i a jaká je va‰e
oblíbená specialitka?

Voln˘ ãas trávím nejradûji se sv˘m
pfiítelem. Teì máme spoustu starostí se
zabydlováním na‰eho bytu a úpravou
zahrady, ale kdyÏ je ãas, jezdíme rádi na
v˘lety na kole, cestujeme po svûtû, hra-
jeme tenis, volejbal, jezdíme do hor na

lyÏe a hodnû ãasu trávíme nav‰tûvová-
ním na‰ich pfiíbuzn˘ch, protoÏe i mÛj
pfiítel má rodinu na ·umavû, takÏe jsme
takoví vûãní náv‰tûvníci. Vafiení patfií
mezi moje záliby a upfiímnû fiíkám, Ïe
ãas stráven˘ „u plotny“ si uÏívám a ráda
vym˘‰lím a zkou‰ím nové recepty. Na
tradiãní ãeské kuchyni, si ale také moc
pochutnáme, takÏe ráda udûlám fiízky,
vepfio knedlo zelo nebo tfieba peãenou
kachnu. Úplnû nejrad‰i mám bramborá-
ky a vÛbec jídla z brambor. 

âtenáfiÛm bych proto doporuãila jedno
jídlo, které ale není volarské ãi ‰umav-
ské, ale je to jídlo, které vafiila moje
babiãka, která byla Rumunka. To jídlo
se jmenuje TOâ a dûlá se úplnû jedno-
du‰e – nastrouháte syrové brambory
úplnû najemno, pfiidáte vejce, sÛl, trochu
hladké mouky a mléko. âím víc mléka,
tím je toã mûkãí a vláãnûj‰í. No a pak
tuhle smûs dáte do vymazané zapékací
misky a peãete v troubû asi hodinu. Pak
ho mÛÏete omastit roz‰kvafien˘m ‰pe-
kem a osmaÏenou cibulkou. Já si ho
dávám se zakysanou smetanou smícha-
nou s okurkou a ãesnekem :-)

Dûkuji za krásné odpovûdi 
Ladislav Beran

Dûkuji panu Beranovi za pfiíjemn˘
rozhovor a pfieji v‰em ãtenáfiÛm hodnû
pohody a mnoho hezk˘ch dní.

·tûpánka Uhlífiová

Firma 

MOLDA spol. s r. o. 
Volary

pfiijme zamûstnance na pozici dûlník/dûlnice. 

Zab˘váme se v˘robou 
obrazov˘ch li‰t a rámÛ.

Pozice vhodná spí‰e pro Ïeny.

Praxe v oboru vítána.

V pfiípadû zájmu volejte 
na tel. ãíslo 388 333 610 

nebo se osobnû dostavte do kanceláfie firmy 
na adrese: Ml˘nská 343, Volary
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Nesbo Jo: Policie
10. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. Na místech, kde bylo v minu-
losti spácháno nûkolik vraÏd, jeÏ nebyly
objasnûny, jsou nalezeni mrtví policisté,
ktefií tyto zloãiny tehdy vy‰etfiovali.
V‰ichni byli rovnûÏ zavraÏdûni, a to
nanejv˘‰ brutálním zpÛsobem. Policie
postrádá jakoukoli stopu, a navíc se musí
obejít bez svého nejlep‰ího vy‰etfiovate-
le. V nemocnici mezitím leÏí v kómatu
tûÏce zranûn˘ muÏ. Jeho pokoj stfieÏí
policisté a nikdo se nesmí dozvûdût, jak
se tajemn˘ pacient jmenuje.

Stûpnova Marina: Lazarovy Ïeny
Lazar Lindt je ãlovûk bez minulosti. Po
skonãení první svûtové války se zjevuje
na prahu moskevské státní univerzity 
s touhou studovat, matematik Sergej
Alexandroviã âaldonov v nûm v‰ak roz-
pozná geniální talent, nabídne mu místo
pfiedná‰ejícího a mladíka se ujímá. Tak
zaãíná kariéra mimofiádnû úspû‰ného 
a prominentního vûdce, kter˘ mÛÏe mít
v‰echno, na co si vzpomene a zároveÀ je
sám, neboÈ miluje manÏelku svého
ochránce âaldonova.
Románová sága klenoucí se pfies celé

20. století, ovûnãená dvûma tfietími
místy v ruské Big Book Prize Award 2012.

Follett Ken: Století 3: Hranice vûãnosti
V ãeském pfiekladu vychází poslední díl
románové ságy „Století“ britského spi-
sovatele. Osud pûti rodin v rÛzn˘ch ãás-
tech svûta uzavírá posledním dílem tri-
logie „Hranice vûãnosti“.

NAUâNÁ LITERATURA
Kuntzmannová Miroslava:

Ulice vafií s vámi … uÏ 10 let
UÏ desát˘m rokem je Ulice nedílnou
souãástí podveãerÛ mnoha domácností.
Nahlédnûte spoleãnû s velkou seriálo-
vou kuchafikou do kuchyní znám˘ch
hrdinÛ, ktefií vám prozradí recepty na
svá neoblíbenûj‰í jídla. Máte chuÈ
vyzkou‰et nûco z ãeské klasiky podle
Hejlov˘ch a jako dezert upéct tfieba
nûkterou ze sladk˘ch dobrot z pekafiství
Vilmy Nyklové? Nebo chcete koneãnû
ochutnat nûkterou z proslul˘ch specialit
z hospody U Henryho? Pak je tato kniha
urãena právû vám!

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Binar Ivan: Bofiivoj a blecha Fló
Blecha Fló se pofiád ne a ne nikde usadit,

v‰ude je nespokojená, ale jen dokud
nepotká malého Bofiivoje. Ten se zrovna
chce vydat na cestu kolem svûta, a tak
vyrazí spolu. Cestou zaÏijí spoustu
dobrodruÏství a Bofiivoj dokonce získá
nûco, co moc chtûl...

Fi‰erová Ilona: Na orlích kfiídlech
Tomá‰ a jeho kamarádi zboÏÀují landki-
ting, jízdu na prknû za taÏn˘m drakem.
S kamarády si fiíkají Bratrstvo orlích 
kfiídel, snad jako by tu‰ili, Ïe je jejich
záliba pfiivede na stopu pa‰erákÛ vzácné-
ho ptactva. Zaãíná dobrodruÏn˘ pfiíbûh
pln˘ záhad a napûtí, ale taky otázek.
Rukopis knihy zvítûzil v literární soutûÏi
nakladatelství Albatros o nejlep‰í pÛvodní
dobrodruÏn˘ pfiíbûh pro dûti v roce 2013.

Mal˘ Radek: Mofie slané vody
Nová kniha ver‰Û originálního básníka
Radka Malého, kter˘ získal za sbírku
Listono‰ vítr cenu Magnesia Litera. Ten-
tokrát se autor vûnuje tajemstvím mofie,
jeho krutosti, nádhefie i velkoleposti.
Jeho ver‰e jako v pfiípadû minulé sbírky
doslova podkreslil, dotvofiil a ozdobil
malífi a ilustrátor Pavel âech. Vychází
tak nádherná kníÏka vonící ‰iro‰ir˘mi
dálkami a oceánem.

Děkujeme Štěpánce Honnerové, 
která se prostřednictvím naší knihovny zúčastnila 

5. ročníku výtvarné soutěže 

„LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“.
Její práce byla odbornou porotou vyhodnocena jako jedna ze tří

nejlepších v dané kategorii a 5. 5. 2015 byla oceněna 
na slavnostním vyhlášení v přednáškovém sále Jihočeské vědecké

knihovny v Českých Budějovicích.

Za Městskou knihovnu Volary L. Škrnová a M. Zvonková.

Vojenské lesy a statky, Divize Horní Planá

RYBÁ¤STVÍ CHVAL·INY
Vám nabízí

PRODEJ KAPRÒ A PSTRUHÒ
VOLARY - 18. 6. 2015 - na místní trÏnici od 9 do 11 hodin

Cena: kapr - 70,- Kã/kg, pstruh duhov˘ – 130 Kã/kg






