
Zápis ze zastupitelstva  LEDEN   29.1 2007  
 
(upozorňuji, že se jedná pouze o mé soukromé „neobjektivní“ postřehy, které nemají nic 
společného s ostatními členy sdružení – autor) 
 
  Ještě než se pustíme do nových informací, musím se ještě vrátit k minulému zasedání. 
Tanečky okolo Jednacího řádu mně nedaly spát, takže jsem si sehnal Jednací řád, který byl 
schválen zastupitelstvem už 27.11. 2000 a platil i v minulém volebním období. A hádejte: 
cože jsem v něm nalezl? Článek 5 bod 8 – tříminutový limit pro řečníky. Tím samozřejmě 
„urputná tříminutová bitva“ získává tak trochu na pikantnosti… 
 
  Poslední lednové pondělí se nám tedy poprvé v tomto roce schází zastupitelstvo města 
v počtu čtrnácti zastupitelů ( omluven je pan Cigánek ). 
 
 Úvod byl standardní – místostarosta p. Pročka přečetl zprávu o činnosti rady města. Do 
připraveného programu jsou po schválení vloženy dva mimořádné body. Oby dva se týkají 
kontrolního výboru.  
  Z činnosti rady bude jistě nejzajímavější pro občany schválení Nařízení města 1/2007, které 
ruší Nařízení města 1/2005. Toto nové nařízení řeší parkování a placení parkovného na 
vyznačených parkovištích, ale zejména ruší povinnost platit na parkovišti u domu č. 34 ( 
dům služeb). Kompletní znění si můžete přečíst buď na webových stránkách města a 
momentálně je také ještě vyvěšeno na úřední desce. 
  Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na odvoz odpadků, neboť tu díky nečinnosti minulého 
vedení několik let panovalo jakési „bezsmlouví“ a vše fungovalo jaksi ze setrvačnosti. Taktéž 
je vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektu rekonstrukce zdravotního střediska, které 
bude financováno ze státní dotace (viz minulé zasedání) 
 
  Ovšem tím zdánlivý klid končí. Emoce rozbouří kauza financování Pietní síně. Ačkoliv to 
měl být jeden z posledních bodů jednání, poznámka zastupitele Trnky jakže to tedy vůbec je a 
že se mu nepozdává ona formulace o porušení zákona,  posouvá tuto choulostivou kauzu na 
začátek.  
 Starostka města p. Pospíšilová přečte prohlášení rady města, které shrnuje zhruba toto: 
Právník města Volary po důkladném rozboru došel k přesvědčení, že činnost minulé rady 
ohledně financování pietní síně, zejména dodatečné navýšení ceny o sedm milionů opravdu 
může být interpretováno jako porušení zákona ve dvou konkrétních bodech. Rada se provinila 
zejména tím, že bez schválení zastupitelstvem podepsala smlouvu s dodavatelem na čtrnáct 
milionů, k čemuž neměla mandát. Vše sice bylo následně a dodatečně zastupitelstvu 
předloženo a schváleno, avšak opět nestandardně a chaoticky. Cena se navyšovala několikrát 
a podivně pomocí rozpočtových opatření a poslední takovouto změnu (doufejme, že poslední) 
muselo schvalovat  dokonce až nové zastupitelstvo.  Právník i přes uvedené skutečnosti 
doporučuje nepodávat návrh na trestní řízení, neboť podle něj nakonec k žádné škodě nedošlo. 
(Tady bych asi trochu polemizoval – je pravdou, že město stavbu ufinancovalo a nezadlužilo 
se, přesto díky tomuto navýšení v konečném důsledku přišlo o několik milionů, které mohli 
být využity účelněji.) 
  Důvodem, proč si rada nechala vypracovat tento právní posudek, je blížící se účetní audit 
městského účetnictví a majetku a nové vedení tak chce mít všechny věci v pořádku a 
vypořádané.  
  Rada se tedy rozhoduje seznámit o této skutečnosti zastupitelstvo a veřejnost a zároveň 
oznamuje, že nevyužije možnost podání návrhu na trestní řízení.  
 



  Po tomto prohlášení se očekávaně ozvou představitelé minulého vedení. Nejprve vystupuje p 
Krátký, který tvrdí, že oni konečnou cenu neznali, navíc jim následně byla předložena bez 
DPH, čehož si nevšimli! a že o uvedených změnách informoval při čtení zpráv o činnosti 
města a tak dále a tak dále. Ovšem v žádném případě nám nevysvětlil: 
za prvé    - proč po ukončení výběrového řízení podepsali  smlouvu s vítěznou firmou    
                  Rekoinsta na částku přesahující 14 milionů bez pověření zastupitelstvem? 
za druhé  - proč o této skutečnosti neinformovali hned na následujícím zastupitelstvu, ale až   
                  po třech měsících a to navíc po kouskách a pomocí nejasných rozpočtových    
                  opatření? 
za třetí    - jak je možné, že cenu neznali, když při žádosti o dotaci jistě museli předložit  
                 rozvahu a alespoň předpokládaný rozpočet. Navíc 7,7mi milionová dotace jim byla  
                 přiznána s podmínkou 30ti % spoluúčastí města – tedy zhruba 3 miliony – a jsme  
                 tedy už na ceně  téměř 11 mil.?                 
Bývalý starosta to nakonec takříkajíc „rozsekl“, když prohlásil, že nechybovali oni, nýbrž 
zastupitelstvo a kontrolní i finanční výbor, neboť je špatně kontrolovalo. Načež mu kontroval 
bývalý předseda finanční komise p Řežábek, že se těžko kontroluje něco, o čem nikdo neví… 
  Nikdo z nás ( a předpokládám, že asi ani nová rada města) si nemyslí, že se snad bývalé 
vedení města na této kauze nějak obohatilo, nebo že za tím vším jsou snad jakési temné 
machinace. Myslím, že vše je pouze důsledkem zčásti politické naivity a neznalosti, zčásti tak 
trochu  lajdáctví a zčásti tak trochu z pocitu, že si „ve svém městě“ mohou dělat co chtějí.  
  Bouřlivou debatu nakonec ukončil zastupitel p. Krátký prohlášením, že vše toto přesně 
odpovídá trendu, které nastoupilo nové vedení. A to máte pane Krátký rozhodně pravdu.! 
Nové vedení skutečně nastolilo konečně nový trend – a to trend pracovní, kdy se konečně řeší 
staré kauzy, dodělávají smlouvy, které chyběly několik let a kdy se konečně zjišťuje a 
zařizuje to, co město skutečně potřebuje.  
  Můj názor na Pietní síň je, že je to takový danajský dar, který, ač byl údajně postaven ve 
snaze zlevnit pohřby a věci okolo něj, v žádném případě zlevnění nepřinese, ale naopak ve 
skrytých nákladech ( topení, úklid, správa atd…) vytahá další peníze ze společné kasy. Navíc 
dle mých informací nemá síň chladící zařízení, takže v letních měsících v případě jakéhokoli 
problému budou těla převážena nedůstojně sem a tam a kdeže jsou nějaké úspory… 
 
  Posuňme se však dál. Další vlnu emocí vzedme kauza „kontrolní výbor“. Jako první 
vystupuje současný předseda a zastupitel p Trnka. Nejdříve se nám naprosto bezelstně přizná, 
že ač byl členem výboru osm let, tak vlastně nemá jasno v tom, co by měl výbor dělat. Načež 
přečte zprávu o poslední schůzi výboru, která praví, že výbor se pokusí zjistit, co vlastně má 
dělat a že on s vedoucí stavebního odboru p. Bártovou zkontroloval minuloroční prodeje. Na 
to vystoupí zastupitelka a členka kontrolního výboru dr. Neumanová s prohlášením zbylých 
čtyř členů. V tom se praví, že právě přečtenou zprávu si pan předseda napsal sám a bez 
podpisu zbylých členů, neboť bylo domluveno, že zápis bude vyhotoven na následující 
schůzce, kdy si vyjasní po důkladném studiu příslušných zákonů co a jak budou kontrolovat. 
Tato schůze proběhla bez přítomnosti p.Trnky, ač byl údajně pozván, a že kontrolní výbor 
žádá od zastupitelstva mandát ke kontrole v určitých odborech. Tady jsem konečně pochopil, 
proč vidím na zastupitelstvu některé vedoucí odborů, které jsem tam doposud neviděl, ač jim 
jednací řád města ukládá tuto návštěvu v rámci  pracovních povinností a počítá se do pracovní 
doby. Následovalo upozornění tajemníka, že výbory nemohou kontrolovat výkon státní 
správy (načež si uvedení úředníci znatelně vydechli). 
  Ano, výbory toto skutečně přímo kontrolovat nemohou. A nejsou tu od toho, aby špatný 
výkon úředníků státní správy řešily. Ale jsou tu od toho, aby v případě, že se dozví nebo při 
své kontrolní činnosti zjistí nějaké nesrovnalosti, aby na toto upozornily buď přímo nebo 
skrze zastupitelstvo příslušné instituce, které jsou k řešení kompetentní.  



 
  Takže zastupitelstvo ukládá vypracování nové zprávy kontrolního výboru a zároveň mu 
uděluje mandát k prošetření konkrétní stížnosti občana na zaměstnance úřadu. 
 
  Dále se pak pokračuje v plynulém tempu.  

• Ve stále trvajícím sporu město Volary versus Národní Park zastupitelstvo rozhodlo, že 
budou požadovat vyjmutí historického majetku města z Národního parku, i když si je 
vědomo, že půjde o zdlouhavou a těžkou proceduru s nejistým koncem. 

• Je přečtena zpráva o množství škod, které zapříčinil orkán Kyrill v noci z 18 na 19tého 
ledna. Poškození městského majetku zhruba 3mil; hřbitov 0,5 mil; městská zeleň 150 
tisíc. Městské lesy hlásí, že popadalo asi 135 000 kubíků dřeva ( což představuje 
zhruba roční těžbu). Se zvládnutím následků snad nebudou mít větší problémy, pouze 
se obávají, že cena dřeva kvůli nadbytku klesne a následně tedy i zisk. 

• Velitel PČR Volary p. Bártík nás seznámil se svojí snahou o snížení rychlosti na 
silnici, která míjí Chlum, kde je momentálně dovolená rychlost 90km/h a obec není 
nikterak označena. Výsledkem by mělo být snížení rychlosti na 70km/h v tomto úseku 
a osazení informativních značek o obci. V případě zpomalovacího pásu na komunikaci 
od Lenory, byl zatím neúspěšný, ale dále se jedná ve spolupráci s městem 

• Dále je oznámeno, že vlastník autobusového nádraží ve Volarech zvažuje jeho prodej, 
z důvodu úspor a ve městě tak zachovat pouze zastávku. Vše je zatím předmětem 
jednání a budeme to sledovat 

• Na otevření mateřské školky mezi svátky si rodiče zatím ještě nezvykli, město však 
v tomto trendu hodlá pokračovat a nechat otevřenou vždy alespoň jednu budovu. 
Myslím, že tuto skutečnost rodiče přivítají a rychle se jí naučí využívat. Považuji to ze 
strany města za velmi vstřícný krok. 

 
  Jistě potěšující je zpráva, že Základní umělecká škola ve Volarech byla vybrána do pilotního 
projektu tzv. Nové výuky. Jedná se o prestižní záležitost a žáci tak budou mít velkou šanci  
stát se její součástí.   
 
  Následuje ještě diskuse, která se týkala především nedostatečných parkovacích kapacit pro 
auta a možností, jak tento problém řešit. Rada města se touto problematikou hodlá zabývat. 
 
  Takže první letošní show máme úspěšně za sebou a nezbývá než se těšit na další. Ale 
především je třeba konstatovat, že nastoupený trend současného vedení zdá se být plný 
energie a snahy. Doufejme tedy, že tak budou pokračovat dále a že naše město bude pod 
jejich vedením alespoň trochu vzkvétat. 
 
Petr Ferdoš Čmerda 



Zastupitelstvo ÚNOR 26.2. 2007  
 
(upozorňuji, že se jedná pouze o mé soukromé „neobjektivní“ postřehy, které nemají nic 
společného s ostatními členy sdružení – autor) 
 
  Měsíc uběhl jako voda a máme tu tedy opět naše drobné komunální show. Ne, rozhodně 
nechci znevažovat důležitost jednání zastupitelstva. Tady se přeci rozhoduje především o tom, 
kde a jak budeme žít. Jakou podobu získá naše nejbližší okolí. Takže se podívejme blíže, o 
čemže se jednalo tentokrát… 
 
  Zastupitelé se scházejí v plném počtu a potěšitelné je, že se měsíc co měsíc zvyšuje 
návštěvnost občanů. Začíná se opět zprávou o činnosti rady. Máte-li zájem si přečíst 
jednotlivá usnesení rady, lze je najít na oficiálních webových stránkách města. Musím 
poznamenat, že po počátečním povolebním období, kdy stránky trpěly pomalou a ne vždy 
dobrou aktualizací, se situace zlepšuje. Stav rozhodně ještě není ideální. Počet majitelů 
internetového připojení roste takže jistě není dobré to podceňovat. Informovanost a dostatek 
opravdu relevantních informací bylo to, co nás v minulých letech dosti trápilo a je to jeden 
z hlavních požadavků dnešní doby. Jistě jste zaznamenali novou podobu Volarského 
zpravodaje, který taktéž uveřejňuje stručné informace z jednání rady a zastupitelstva. Kdo si 
chce přečíst přímo podrobnější zápis, musí vážit cestu na úřad a požádat o jeho předložení.  
  Takže: rada města mimo jiné vybrala zpracovatele projektů na rekonstrukci zdravotního 
střediska, zhotovení přístřešku na dvoře muzea a na obnovení Křížové cesty. Kolem 
rekonstrukce zdravotního střediska se rozpoutala drobná diskuse, kdy současní nájemci – tedy 
lékaři – ústy zastupitelky dr. Neumanové projevili obavy o budoucí podobu střediska a o 
způsobu a rozsahu prací a požadují, aby město toto s nimi konzultovalo. Rada setkání již 
iniciovala a bude pouze dohodnut vhodný termín. Radě města se představilo Krizové a 
kontaktní centrum Prachatice, které se zabývá drogovou prevencí, poskytuje poradenství a 
komunikuje se zájemci z řad narkomanů. Na základě tohoto setkání a po konstatování, že 
podobných služeb bohužel musí využívat i naše město, poskytuje rada tomuto sdružení dotaci 
ve výši 15.000 Kč. Po této informaci program plynule navazuje vystoupením Dr. Prokešové, 
které je státní okresní zástupkyní v Prachaticích. Paní doktorka nás seznamuje o stavu 
kriminality mládeže v našem městě a zpráva to rozhodně není lichotivá. Málokoho z nás by 
asi napadlo, že Volary bohužel vedou žebříček v této podivné disciplíně. Seznamuje nás také 
s možnostmi prevence a nabízí svou osobní účast na ní, samozřejmě v rámci svých časových 
možností. Velmi zajímavá je jistě nabídka přítomnému řediteli ZŠ p. Šimanovi o možnosti 
návštěvy žáků osmých a devátých tříd na vhodně vybraném soudním přelíčení.  Mezi dětmi 
bohužel převládá mylné přesvědčení, že se jim nic nemůže stát, že na ně stát a jeho represivní 
složky nedosáhnou, takže takovýto názorný příklad by jistě mohl přesvědčit děti, které se 
právě nachází na oné pomyslné hraně rozhodování, jaký vzor chování si vybrat – a nedělejme 
si mylné iluze – toto se týká jistě i našich „přeci tak hodných a slušných dětí“. K řehká dětská 
duše je povětšinou lehce ovlivnitelná a dnes, kdy jsou hranice dobré a špatné morálky silně 
rozmazány, to platí obzvlášť.  Proto rozhodně nemohu souhlasit s názorem zastupitele p. 
Cigánka, že jakákoliv prevence je v podstatě zbytečná. Dětem musíme říct, že nejsou 
beztrestné a že za své činy jsou plně zodpovědné. 
  Následovala poměrně vzrušená diskuse i z řad občanů, kteří se shodují se na tom, že je 
potřeba dětem nabídnout vhodnou alternativu trávení volného času. Pan Laš předkládá 
zastupitelům dokument o volnočasové klubovně , kterou provozuje v Týně nad Vltavou jisté 
sdružení a pan Sedlecký navrhuje, aby město něco podobného zřídilo. Pan Sedlecký sám vede 
šachový kroužek, takže by měl vědět, že takto to prostě nefunguje. Musí se najít někdo, kdo 
bude ochoten toto provozovat, věnovat tomu svůj volný čas a město mu v takovém případě  



jistě vyjde vstříc, tak jako vychází dalším podobným aktivitám. Volnočasových aktivit, jak 
správně podotkla paní starostka, se nabízí ve Volary poměrně dost, i když jak by řekl klasik 
„rezervy tu jsou…“. Máme tu Dům dětí a mládeže, máme tu Základní uměleckou školu, 
máme tu Tatran se sportovními kluby a další a další. Mám pocit, že tu trochu pokulhává 
nabídka mimoškolní činnosti přímo ve škole, ale je to opět o tom, že se musí najít někdo, kdo 
to povede, zařídí atd. a věřím, že zbytek se dá dohodnout. 
  Na závěr této debaty o dětské kriminalitě vystupuje velitel PČR Volary p. Bártík, který to 
shrnuje do zajímavého kontextu. Vysoká statistická čísla kriminality dětí ve Volarech jsou 
vlastně  důsledkem vysoké objasněnosti případů, neboť statistika pracuje s hotovými, 
zdokumentovanými případy a i přes to všechno považuje město za poměrně bezpečné. S čímž 
bych v podstatě souhlasil, sám jsem dlouhá léta bydlel na sídlišti velkého města a vím tedy o 
čem hovořím. Jinak přítomnost velitele policie na každém zastupitelstvu kvituji a považuji 
z jeho strany za nadstandardní službu. Pan Bártík nás dále v průběhu zastupitelstva seznámí 
s jeho návrhem možností, jak řešit nedostatek parkovacích míst.  
  Jednání zastupitelstva pak dále pokračuje dle schválených bodů poměrně nevzrušivě. Jedná 
se o uvalení či neuvalení penále ve výši téměř 50. 000 přítomnému panu Lašovi, který jako 
zhotovitel střechy městského úřadu překročil dodací lhůtu asi o padesát dní. Zastupitelstvo se 
rozhoduje, že je potřeba vytvořit vhodný precedens pro podobné případy a penále ukládá. 
Přítomný podnikatel bere na vědomí s tím, že si je své chyby vědom a že žádost o zproštění 
podával, neboť to není málo peněz. To chápu. 
  Poklidným tempem se dostáváme k závěrečné diskusi. S příspěvkem vystupuje dr. 
Neumanová. Ptá se, na co jsou použity vybrané poplatky za vlastnictví psů a zda by se z nich 
nedal, či přímo neměl, hradit úklid psích exkrementů. Tento názor jsem již mnohokrát z úst 
pejskařů zaslechl - nevím, zda paní doktorka tento názor též sdílí, nebo pouze interpretuje 
požadavek svých voličů - ale je třeba říct, že je tak trochu scestný. Je to prostě jen záležitost 
elementární slušnosti a ohleduplnosti vůči svému okolí a tento názor bych přirovnal k názoru 
bezohledných kuřáků o svém právu smrdět kdekoliv. Poplatek se vybírá na základě zákona a 
obce mohou regulovat pouze jejich výši a asi bych se ho nebál nazvat daní z luxusu. Určitě by 
se dala zřídit nějaká obecní „trusčeta“, to by ovšem nestálo pejskaře stovky ročně, ale 
minimálně tisíce měsíčně. Do té doby si, prosím, hovna po svých psech uklízejte každý sám. 
Debata končí konstatováním, kdo je vlastně oprávněn provinilce trestat, a tady jako takovou 
třešničku na dortu nabízím návod velitele policie: 
   „…můžete nás samozřejmě přivolat, mi zajistíme místo činu, ohledáme stopy, odebereme 
vzorky z inkriminovaného lejna a možná bychom mohli odebrat vzorky DNA přítomných 
čoklů a zahájíme vyšetřování, který z nich je vlastně pachatel, ale to je si tak všechno, co 
můžeme udělat. Dokazování to bude těžké a může se táhnout několik měsíců…“ 
Upozorňuji, že pana Bártíka necituji, pouze podávám svou interpretaci jeho příspěvku, ale ta 
představa mne skutečně pobavila. 
  A následuje mnou netrpělivě očekávaná interpelace zastupitele p. Krátkého. Musím uvést na 
pravou míru, že skutečně proti tomuto pánovi osobně nic nemám. On je však bohužel díky 
svým názorům tak typickým představitelem dob nedávno minulých a ty já opravdu echt 
nemusím a nemám v oblibě. Hned první větou dokáže tento pán navodit náladu schůze roku 
1955. Panu zastupiteli se nelíbí, že byla ukázána senátorovi Jirsovi, kterého doprovázel ten 
„nejmladší pan radní“ (přesně takto to bylo řečeno) temná stránka našeho domu 
s pečovatelskou službou – tedy to, že je z padesáti procent neobyvatelný a zbytek je ve velmi 
špatném stavu. Jakoby zavanul duch Potěmkinovských vesnic a navíc názor, že ten komu není 
přes šedesát a nebyl v Rusku by neměl radit (nebo být radní?). Možná jsme měli natřít trávník 
nazeleno, do ulic vehnat švarné pionýry s mávátky a i nějaký ten alegorický vůz by se 
hodil…anebo se s panem senátorem raději vůbec nesetkat ( což je bohužel taktéž známá praxe 
z doby vůbec ne tak vzdálené ) 



  Pan Krátký si je vědom, že do pečovateláku nebylo od roku 2005 investováno, (starostka 
vhodně kontruje, že neví o žádných investicích ani před tímto rokem ) ale to prý proto, že se 
očekávalo postavení nového. Tady mi to nedá zařadit takovou hodně drsnou černohumornou 
vložku – myslel snad pietní síň? Ale vážně – pan zastupitel tu naráží na jednání s jistou 
firmou, která by ve Volarech ráda vybudovala rozsáhlý areál pro aktivní seniory. Tato jednání 
skutečně probíhají, a někteří o nich už určitě slyšeli či četli. Areál by měl vyrůst v  kasárnách 
a plány jsou opravdu velkolepé. Ale nalijme si čistého vína – nepůjde o místo, kam bychom 
mohli umísťovat naše seniory, pokud nebudeme schopni platit zřejmě dosti horentní sumy. 
Přesto myslím, že bychom tuto příležitost měli využít. Za prvé vyřeší alespoň částečně situaci 
rozbouraných a nehezkých kasáren. Je tu předpoklad vytvoření pracovních míst. Dále 
sekundárně přinese užitek všem – např. drobným podnikatelům při poskytování služeb. Tito 
lidé zde budou žít, nakupovat budou je navštěvovat jejich děti a tak dále . Navíc v plánu je 
vybudování kardiovaskulárního centra, které by mělo být přístupné i veřejnosti. V místě bude 
stálá lékařská služba. Tím vším se budou zvyšovat příjmy města a to bude moct investovat do 
modernizace či snad přímo do nové stavby pečovatelského domu. Kruh se uzavírá. 
  Druhá otázka byla, jak je to se zaměstnaností v našem městě. Já osobně jsem tedy vůbec 
nepochopil co pan Krátký po vedení města chce. Snad zprávu o stavu pětiletky? Či kolik se 
uzavřelo socialistických závazků? Zrovna nedávno jsem se špetkou melancholie a s notnou 
dávkou masochismu zhlédl film o stavbě ropovodu Orenburg, kde jsem spolu s betonáři 
uzavřel závazek, že výstavbu kompresorových stanic zkrátíme z jedenácti na deset dní. Ještě 
teď mne bolí ruce. No dobrá – přiznávám, že jsem to celé absolvoval hlavně kvůli třem 
zhruba sekundovým záběrům na nahou Zdenu Studénkovou, která se tu mihne ve tmě a zády 
– takže nic pro odběratele Hustlera. Omlouvám se, že tak odbočuji – to je známka, že už to 
musím ukončit, nebo se propíšu bůhví kam. 
  Tak tedy, že situace se zaměstnaností v našem městě je špatná víme všichni. Firma Wep, 
která se tu pomalu usídluje snad nabídne až třicet nových míst. Paradoxně chybí lidé v lese, 
zejména po lednové kalamitě. Ale to je samozřejmě dosti specifická a náročná práce.     
  Uvidíme, co přinese čas a snaha nalákat do města  nějakého vhodného investora či 
zaměstnavatele. Nezaměstnanost tu dosahuje zhruba devíti procent, což v celorepublikovém 
srovnání není tak nejhorší, ale to zájemcům o práci jistě neuleví. Nezbývá než hledat 
zaměstnání mimo obec a podstupovat často velmi složité dojíždění. Mladí a schopní nám 
zákonitě utečou. Já se chlácholím tím, že se jednou vrátí s dostatečným kapitálem a 
zkušenostmi. Město mladých z nás tedy zatím nebude, staňme se tedy městem silné střední 
generace a aktivních spokojených seniorů, které budou jejich moderní děti a vnuci 
navštěvovat až se nakonec jednou vrátí s dostatečným …a kruh se uzavírá… 
 
 
Petr Ferdoš Čmerda 
 
 



 
        Zastupitelstvo BŘEZEN 26.3 2007 aneb tavící kotlík volarské politiky 
 
(upozorňuji, že se jedná pouze o mé soukromé „neobjektivní“ postřehy, které nemají nic společného 
s ostatními členy sdružení – autor) 
 
  Březnové zastupitelstvo bylo rychlé a  stručné, ale také náležitě „husté“ – jak by jistě poznamenala 
má náctiletá dcera. Snad proto mne napadlo ono alchymické přirovnání. Politika je vskutku leckdy 
takovým pokusem měnit bezcenný kov ve zlato a tak jako mezi alchymisty existuje nepřeberné 
množství návodů jak toho dosáhnou, stejně tomu je v politice. Ale tak jako v alchymii existuje jeden 
konečný cíl ( a není jím ono zlato!), tak ho má i politika – tedy spokojenost svých voličů. A tady 
samozřejmě končí veškerá podobnost těchto vskutku „exaltovaných“ věd, neboť co volič to jiný názor. 
A tady již musí vstoupit do politiky vědy „exaktní“ – tady výpočty, statistiky, procenta, preference atd. 
aby vůbec bylo možné něco vytvořit. Alternativním řešením je samozřejmě despotický vládce… 
 
  Trochu netradičně začnu od konce, tedy u diskuse, abych opodstatnil svůj úvodní elixírek. Tak tedy 
„trochu z jiného soudku“ pana Trnky, jak svůj příspěvek sám označil. Pan Trnka má pocit, že na něj 
na současných setkáních zastupitelů dýchají doby dávno minulé. Vzhledem k tomu, že pan Trnka je 
zástupcem KSČM, tak mi trochu unikají historické souvislosti, které má na mysli. Prý se tu stále 
někdo bezdůvodně očerňuje, neřekne se proč a jak se to má řešit ( tak tady bych tipoval temná 
padesátá léta?). Já jsem navštívil všechna zastupitelstva od voleb a o žádném takovém bezdůvodném 
případě nevím. Nestává se tak pan Trnka právě tím, kdo někoho bezdůvodně očerňuje, aniž by řekl co 
má konkrétně na mysli? Dále má pocit, že občan se na úřadě musí před úředníky krčit bez jakékoliv 
možnosti proti tomuto pokořujícímu stavu bojovat (snad monarchie a neomezená moc c&k 
úřednictva?). Boj s narůstající byrokracií a leckdy s neochotným úředníkem je opravdu zřejmě 
nekonečný, ale že bych měl pocit bezmoci? Tak to opravdu ne. Doba, kdy nám vládli 
nekontrolovatelní straničtí bossové je naštěstí pryč a dnes máme spoustu možností jak se bránit. A 
nakonec, ač volby vyhrálo volby hnutí s názvem „za harmonický rozvoj obcí…“ pan Trnka tedy žádný 
pocit harmonie nemá, právě naopak. A já dodávám, že je to vlastně dobře. Já sám bych uvítal 15 
zastupitelů  pracujících v naprosté shodě k blahu a spokojenosti občanů. Ovšem to se dostáváme do 
oblasti utopie a ta nedávná „jednomyslná orwellovská“ mi docela stačila. Členové hnutí za 
harmonický rozvoj vstupovali do voleb, jednoduše řečeno, s myšlenkou změnit dosavadní praktiky a 
styl práce bývalého vedení města. A voliči jasně dali najevo, že věci chtějí změnit. Hlavní alchymická 
ingredience je vybrána. Navrch získává jiný chemický prvek. Mění se postupy prací a mění se složení 
onoho pomyslného budoucího zlata. Jsem  rád, že se v politickém spektru našlo osm nových „adeptů“, 
kteří se budou pokoušet nalézt ten vzácný „kámen mudrců“…a o jejich úspěšnosti nechť opět 
rozhodnou voliči. 
 
  Vraťme se ale na začátek. Díky zpoždění přicházím právě ve chvíli, kdy se projednává bod č. 5 – 
usnesení kontrolního výboru. Tato zdánlivě nekontroverzní záležitost je však nakonec počátkem snad 
první skutečné konfrontace, kde rozhoduje jeden důležitý hlas navíc v prospěch našich „osmi 
statečných“.  
  Debata se točí okolo návrhu znovu ověřit, zda je možno zařadit pozemek číslo 1061 do územního 
plánu jako zastavitelný či ne. Debata je to vzrušená, ale v podstatě nevýznamná a horké hlavy nakonec 
zchladí člověk povolaný, tedy vedoucí stavebního odboru pan Sochor, stručnou a vyčerpávající 
analýzou skutečného stavu věcí.  
  Následuje bod 6 – tedy návrh na prodej části výše zmiňovaného pozemku paní Crhové. A tady se již 
načnuté emoce vybouří naplno. Jak jsem pochopil – jedná se zhruba o toto: někdy v únoru roku 2005 
projevila p. Crhová zájem odkoupit část pozemku. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se 
přihlásila pouze zmíněná paní s nabídkou ceny, která je obvyklá v místě – to bylo 70,- Kč/m². 

Konečná cena zněla tedy 3500,-. Následující zastupitelstvo cenu navýšilo o 1500,- Kč za  plot a keř 
angreštu, který se nachází na pozemku. Paní s navýšením nesouhlasí, neboť plot a keř jsou údajně její. 
Následoval zřejmě nějaká další jednání, která vyústila ve stížnost na pochybení jednoho z úředníků. 
Stížnost byla prošetřena a došlo se k závěru, že úředník postupoval správně. V roce 2007 se tedy tento 
prodej vrací do zastupitelstva, aby byl konečně uzavřen.  



A tady se vzedme vlna rozhořčení  ze strany současné opozice. Nejprve vystoupí pan Trnka a  velmi se 
rozhorlí. Jak to, že se pozemek prodává pod cenou? Kdo tu cenu stanovuje? To je nějaká nepoctivá 
hra! Neznámý fenomén! Zastupitelé jsou přeci pověřeni spravovat majetek města a jak k tomu přijde, 
že pozemek prodáme o 1500,- korun levněji? Uff…tedy postoj dobré hospodyňky, která i pro pírko 
přes plot skočí nezavrhuji, ale vzhledem k daleko vyšším částkám, které z rozpočtu občas utečou, mi 
takový rozhorlený projev v případě této částky připadá trochu mimo. Následuje návrh inženýra 
Mrkvičky, aby tento bod byl odložen do dalšího zastupitelstva, neboť nemá dostatečné informace o co 
jde a kolik ten pozemek vlastně bude stát! Vzhledem k tomu, že tato kauza se vleče již druhým rokem 
a vzhledem k tomu, že cena onoho pozemku předtím několikrát zazněla a navíc ji mají zastupitelé 
uvedenou v materiálech, moc tento návrh nechápu, ale trochu to svědčí o tom, proč se takovéto věci 
řešily dva roky…Následuje ho pan Cigánek, že by se to opravdu mělo odložit, neboť materiál není 
kompletní, chybí plánky z katastru a další jiné dokumenty. Místostarosta pan Pročko vysvětluje, že 
uvedené plány záměrně nepřikládal neboť předpokládal obecnou znalost věcí.  
Hlasuje se tedy o návrhu pana Mrkvičky vyřadit tento bod z jednání – 8 proti / 7 pro. Hlasuje se o tom 
zda prodat či neprodat pozemek – 8pro / 7 proti. První bitva  vyhrána.  
 
  Jednání se chýlí ke konci a následuje diskuse. Starostka odpovídá na dotazy z minulého 
zastupitelstva. Ohledně zaměstnanosti / nezaměstnanosti se objevuje zajímavá věc. Po jednání na 
úřadě práce vychází najevo, že práce v regionu je, ale nejsou lidi! To je zajímavé, ale jistě ne 
překvapivé. Podobná situace je asi v celé republice a to zastupitelstvo jistě nevyřeší.  
  Dále je oznámeno získání grantu z kapitoly „klasická a duchovní hudba“. Ve spolupráci se ZUŠ 
Volary tak v dohledné době proběhne koncert duchovní hudby v kostele Sv. Kateřiny – vše bude 
upřesněno. 
  Další zajímavá zpráva je, že se městu podařilo získat částku 250.000 z grantu, který vyhlásila Česká 
Spořitelna na pomoc obcím zasaženým orkánem Kyrill. Bude sepsána smlouva s ČS o podobě využití 
této částky a předpokládá se, že část půjde na obnovu městské zeleně a část na úpravu poničených 
běžeckých tratí.  
  Myslím, že tyto věci jasně svědčí o práci současného vedení města. 
 
  Na úplný závěr vystoupil z řad občanů pan Korytár, jehož syn minulého roku zemřel na následky 
zranění při školní olympiádě. Zajímalo ho, zda se něco udělalo se stavem sportoviště a vyjádřil své 
rozhořčení nad přístupem školy k uvedené události a to zejména nad chováním přítomného pana 
ředitele. Byl to smutný závěr, ale bohužel i takovéto věci život přináší. 
 
Petr Ferdoš Čmerda 
  
 
                                                                    *            *           * 
 
 
Volarský zpravodaj č. 3 
 
  Jsem rád, že mám možnost reagovat i na články ve Volarském zpravodaji. Je dobré vědět, že za 
možností přečíst si zpravodaj již dnes stojí snaha celé redakce o nový způsob zpracování. Původně 
sazbu a grafickou úpravu dělala přímo tiskárna a vše tak trvalo 14 dlouhých dní. Za nynější grafickou 
podobou stojí Radek Šebest, vše připravuje ve speciálním softwaru a tiskárna tiskne již dle představ 
redakce. Tím se vše zkrátilo o týden. Mimochodem díky Radkovy si můžete číst i tento web – neboť 
on je jeho masterem – takže díky. 
 
  Takže rychle a stručně : 
  K článku pana Kadlčíka – nápad na opravu křížové cesty nevzešel z hlavy pana senátora – ten 
pochází z hlav několika místních lidiček, kterým není lhostejná podoba a stav této památky a garantem 
tohoto projektu je pan Kozák. Senátorovi byl tento projekt představen a z jeho strany byla přislíbena 
pomoc morální i finanční a to z fondů na tyto věci určených.  



Květnové zastupitelstvo 2007 
 
  Průběh tohoto zastupitelstva mohl se zdát vskutku poněkud rozmarným…a snad to bylo 
příchodem brzkého léta, které vytvořilo v místnosti příjemné ležérní teploučko, v jakém se 
chce pouze sníti o věcech příjemných jako je orosený půllitr či ševelení chladivé vody v řece.  
  Hladinu našeho pomaličku proudícího politického potůčku čeřili pouze drobné vlnky 
občasné bezvýznamné nespokojenosti a jediným rušivým elementem byl chvilkový pokus o 
plavbu proti proudu vody ( či spíše času ) dřevěné pramičky řízené kormidelníkem panem 
Trnkou. Jeho vskutku povedená filipika na téma „Co vlastně máme z těch podnikatelů?“ 
pobavila, ač trochu děsivě v souvislosti s právě provedeným zestátněním ( čtěte uloupením ) 
soukromé televize ve Venezuele prezidentem Hugo Chavezem. Pokud vám tento příměr 
trochu nadzvedl obočí nepochopením, pak vězte, že existuje ve Volerech uskupení lidí, kteří 
vážně uvažují o pozvání venezuelské velvyslankyně do našeho horského doupěte neřesti a 
kapitalismu.   
  Ale pojďme raději do vod nám známým a pochopitelným. Rada města schválila příspěvek 
místnímu rybářskému svazu na pořádání Mistrovství ČR v rybolovné technice. Vzhledem 
k dlouholetým dobrým výsledkům našich malých i velkých spoluobčanů v této disciplíně 
počin jistě chvályhodný. Další zajímavou rybičkou v našem revíru se jistě stane mobilní 
přenosný radar. Pevně doufám, že zklidní některé silniční žraloky, kteří v našem rybníčku 
soutěží v technice rychlostní. Radar ukáže vaši aktuální rychlost a dokáže analyzovat a 
archivovat různá data. Bude nepravidelně osazován na frekventovaná místa.   
  Rada města vyhlásila výběrové řízení na vytvoření orientačního a informačního systému. 
Doufám, že čerstvý vítr těchto tabulek, sloupů, plánků a popisků konečně odvane dobu 
podivného utajování našich romantických koutů a zákoutí. Dále je vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení ředitelky mateřské školky. Doufám, že čerstvý vítr…ale ne, to už tu přeci bylo… 
 
  Tolik z vod radních a nyní již skočme plavnou šipkou do tůně zastupitelské. Naše městečko 
nadále setrvá ve společenství obcí s názvem Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko. Sdružení 
třinácti obcí se snaží zejména o zvelebování regionu pomocí získávání grantů a o podporu 
turistiky. Asi nejznámější akcí je tvorba a údržba tzv. bílé stopy pro běžkaře. A abychom 
podpořili i aktivity letní, stalo se město členem sdružení Jihočeské cyklostezky. Snad 
nemusím vysvětlovat cíle tohoto svazku desítek obcí a měst. Zastupitelé doufají, že se podaří 
vytvořit zajímavé cyklostezky, cyklotrasy a turistické cesty, které přilákají turisty a potěší i 
místní. Ale toto je vpravdě plavba na dlouhou trať, a je potřeba plánovat, lobovat, grantovat a 
smlouvat a já nevím co ještě. Musíme vědět co a jak a kde a jakým způsobem a tak dále a 
k tomu bude sloužit Strategický plán rozvoje města na roky 2007 až 2013, který se bude 
zpracovávat. Právě nyní vzniká zhruba desetičlenná skupina, která bude mít za úkol připravit 
podklady  pro specializovanou firmu a ta vytvoří finální produkt a ten bude sloužit k tomu, 
abychom se snáze dostali k penězům z Unie, či z místních grantů a tak zvelebíme vody své a 
svého okolí. Ano, je to zdlouhavé a úřednické, ale taková je prostě doba. Samozřejmě, mohli 
bychom třeba také zestátnit nějakého toho úspěšného podnikatele, že…??!!! 
 
  Takže jsme poklidným tempem dospěli k samotnému závěru a jediná bouře se nakonec 
strhla za okny úřadu. Ukončila tak prosluněný, rozmarný podvečer a nezbylo než sbalit deky, 
plovací vesty, svačinové koše a prchnout z plovárny… 
 
Petr Ferdoš Čmerda 
 
 



Volarské slavnosti jara 
 
  Na přelomu dubna a května proběhl v našem městečku nultý ročník jarních  slavností, a já 
doufám, že se tím započala dlouhodobá tradice. 
  Nultým jej nazývám zejména proto, že se letos jednalo skutečně o pokus spojit několik akcí, 
které již znáte a které se každoročně konají s něčím novým, neobvyklým. Vše překrýt 
společnou střechou a názvem a vytvořit tak drobnou alternativu k letním slavnostem dřeva.  
Prakticky o všech akcích podrobně informuje Volarský zpravodaj, takže nebudu opakovat. 
Nezbývá než doufat ve vaši spokojenost a těšit se na další – tentokrát první ročník. 
 

Adopce na dálku 
   
  Další hezká akce proběhla na půdě školy – a to školní trhy ručních výrobků žáků za účelem 
získání financí, které umožní získat vzdělání někomu, kdo nemá podmínky jako naše děti. Je 
jistě potěšitelné, že nápad vzešel z řad žáků. V době jejímž mottem je „získej co nejvíce 
materiálního bohatství“ je takovýto počin, který naopak přinese potěšení „pouze“ duchovní a 
duševní o to důležitější. 
Věřím, že se tak v hlubinách dětských myslí rozhoří plamen skryté solidarity a sounáležitosti 
a jakési „globální“ zodpovědnosti. Účast byla vskutku vysoká a vybráno bylo téměř dvacet 
tisíc. Dík tedy patří organizátorům z řad dětí a učitelského sboru a všem těm, kteří přispěli. 
Nyní si počkejme na další pokračování – tedy na konkrétní podobu pomoci. 
 
  Je škoda, že mluvíme-li o zodpovědnosti, nelze nad naší školou nevidět temný stín vyjádření 
pana ředitele Šimana v českých mediích k loňskému smrtelnému úrazu. Pan ředitel nepociťuje 
žádnou zodpovědnost za uvedenou kauzu. Ale kdo jiný, než ředitel, má být zodpovědný za 
bezchybný a bezpečný chod „firmy“? Ústy ředitele k nám vlastně promlouvá celý učitelský 
sbor. Mám si vskutku myslet, že nikdo z nich nepociťuje zodpovědnost za bezpečnost našich 
dětí? Já vím, že tomu tak není Mám se snad bát posílat své děti do školy? Ne – já se nebojím. 
Ale mrzí mne, že se institut „managerské zodpovědnosti“ obecně jaksi v naší zemi ne a 
nechce uchytit… 
 

Den matek s Domem d ětí 
 
  Další milou akcí bylo vystoupení našich ratolestí u příležitosti dne matek. Byla radost 
pozorovat pyšné ( a to rozhodně nemyslím ve zlém ) pohledy asi tří stovek rodičů, babiček, 
tetiček strýčků a dědů na výkony svých dcer, synů, vnuček a vnuků.  
  Tyto akce jsou úžasné ve své bezprostřední dětské radosti z ještě čisté soutěživosti. Člověk 
se tu zbaví jakéhokoliv pokusu o kritický pohled na falešný tón či zapomenutý text, což je 
vskutku osvobozující.  Naprosto nezapomenutelný výkon ( alespoň pro mne ) podal malý 
Matěj Bláha v roli pohádkového Jakuba. Safra – to vskutku bylo volarské národní – 
Stanislavskij by jistě vrněl blahem… 
   Veselé odpoledne pořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
a Základní školou.  
  Velký dík patří všem, kteří se našim dětičkám věnují… 
 
 
Toť tedy z květnových luhů a hájů volarských vše a těšme se na ještě rozmarnější červen… 



  Říjnové zastupitelstvo 2007 aneb „Z čeho máme strach!“ 
 
  Zdravím tedy po trochu delší odmlce opět všechny příznivce tohoto „parablogu“. Ale dříve 
než se pustím do včerejšího zastupitelstva a dříve než vysvětlím ten, tak trochu katastroficky 
vypadající název, chtěl bych malinko zrekapitulovat uplynulé období. 
 
  Uplynul  rok od voleb a tedy od změny ve vedení města a jistě stojí za to si připomenout, co 
to přineslo nám, voličům. Jako zásadní postřeh bych vyzvedl pocit jistého omlazení celkové 
atmosféry ve městě. Pocit  větší otevřenosti a přístupnosti směrem z úřadu. Jistě tomu 
napomohly i personální změny na určitých místech, ale mamutí zásluhu na tom mají přede-
vším noví lidé v zastupitelstvu, v radě a ve vedení města, kteří chytli takříkajíc příležitost za 
pačesy a zajímají se, a především pracují ku prospěchu věcí.  
  Duch města Volar – jeho genius loci – se mění. Z utrápeného pohraničního městečka 
uprostřed šumavských lesů, všemi opuštěného a vnějším světem zapomenutého, se klube 
dynamické moderní město s velkým potenciálem a chutí se nevzdávat. To bych podtrhl jako 
základ změny : z motta „tady nic nejde a když už, tak těžko“ na motto „možné je vše, jen chtít 
a jít si za tím“. 
  Nebudu tu vypočítávat vše, co se stihlo udělat. Je mi jasné, že každý z nás si najde něco, co 
jej ještě trápí, co by mělo být uděláno, nebo se mu zdá, že již udělané není to pravé. Buďme 
shovívaví. Rok je vcelku malá doba na velké změny. Sami jistě cítíte – alespoň já to tedy 
cítím velmi intenzivně – že čas běží zběsilým tempem. Podrobný materiál všeho, co bylo 
uděláno se připravuje do Volarského zpravodaje. 
  Ale abychom nebyli jen jásaví a optimističtí…je stále dost věcí, které občany trápí a které 
jim chybí. Jenom si však upřímně řekněme, že ne všechny lze zachránit dobrou prací 
zastupitelů města. Tou zřejmě nejbolestivější věcí je postupný úbytek všech možných služeb 
pro obyvatelstvo. Zmizela opravna televizí, zmizela videopůjčovna, což jsou sice věci, které 
spíše semlela doba nových technologií, přesto jistě některým lidem oprávněně chybí. Před 
zavřením je zřejmě opravna obuvi. Pomalu ale jistě se zavírají některé obchody – obuv, 
domácí potřeby - a není již nikoho, kdo by je nahradil. Není jistě jednoduché podnikat 
v malém městě, ale v tomto konkrétním případě nejsem až takovým pesimistou. A ani 
nesouhlasím s dnes již zavedeným rčením, že vietnamským obchodníkům nelze konkurovat. 
Ale to je debata na jiné „stránky“. Město, myslím, dělá a bude dělat vše proto, aby se 
podmínky pro drobné podnikatele zlepšily. Jednou takovou věcí je i třeba zásada 
nepronajímat prostory pouze podle výše nájmu, ale podle toho, co to přinese městu, potažmo 
obyvatelstvu. 
  Velkou ranou pro město je tragická smrt dětské lékařky p. Vozábalové. Sehnat na její místo 
někoho nového bude jistě velmi tvrdým oříškem, i když město nabízí například byt. To 
samozřejmě souvisí s další věcí – a tou je postupný odliv mladých lidí. Ano, je to přirozené. 
Je potřeba se připravit, že budeme spíše městem starších obyvatel se sezónním přírůstkem 
turistů. Ale to přeci nemusí být tragické. Jak jsem již kdesi psal, naši mladí se vyřádí ve 
městě, vydělají spousty peněz a vrátí se, nabaženi všeho divoce městského, do rodných 
končin usadit se, pracovat, zakládat rodiny a utrácet své těžce nabyté korunky…  
 
  Takže si připomeňme vzletné motto, které provázelo letošního otevření kostelní věže svaté 
Kateřiny a pohlédněme společně do lepších zítřků… 
 
 
 
 
 



   Ale vraťme se do jednacího sálu radnice. Atmosféru jistě narušil již nový, zimní čas. Tma 
za okny přidala pošmournosti obličejů zastupitelstva. Chladno a sychravo jakoby zalezlo mezi 
jejich dokumenty. Čas se táhl pomalým mazlavým tempem. Ač celé zastupitelstvo trvalo dvě 
a čtvrt hodiny, měl jsem na konci pocit, že musí být minimálně půlnoc. Tatam byla radostná 
předletní jásavost a pohoda. Poprvé jsou vytaženy poněkud těžší zbraně, zkřížily se ostré 
pohledy, vztyčeny jsou vozové hradby nepochopení a ostnaté cepy tepají každý pokus o jejich 
prolomení. Starostka, coby rytířka útlé postavy vyráží do nerovného boje s větrnými mlýny 
hlouposti a marnivosti… 
  Ne, nebojte se. Skutečnost rozhodně nebyla takto expresivní, ale přesto jistou tíživou mlhu 
nešlo přehlédnout. Nešla přehlédnout zejména snaha bývalého místostarosty pana Krátkého o 
využití posledních zbytků znalostí z dob své působnosti k pokládání víceméně zbytečných a 
zavádějících otázek, jejichž zodpovězení přineslo jen ztrátu času, a nikoli získání jakýchkoliv 
zajímavých informací. 
 
  Zpráva o činnosti rady je stručná a jasná. Usnesení rady najdete v hlavních bodech ve 
Volarském zpravodaji či přímo na stránkách města. (www.město-volary.cz ) Z obsahu je jistě 
nejdůležitější vyhlášení výběrového  řízení na podobu nového domu s pečovatelskou službou, 
který zcela nahradí ten současný, naprosto nevyhovující. Měl by být postaven v lokalitě za 
fotbalovým hřištěm Tatranu, podél tzv. staré lenorské cesty. Určen bude výhradně pro občany 
Volar a blízké spádové oblasti a měl by být pro ně finančně dostupný. Nemá nic společného 
s připravovaným projektem v kasárnách, který se má naopak specializovat na movitou 
klientelu a ze kterého se zřejmě opět stává pouze další z  bláhově odvážných či dostatečně 
nestřídmých podnikatelských snů.  
  Zásadním dokumentem tohoto zastupitelstva se rozhodně stávají Zásady o prodeji městských 
bytů. Tento materiál se v dohledné době dotkne některých z vás, a to jistě významně. Tyto 
zásady po svém pondělním schválení budou zveřejněny spolu se seznamem domů, určených 
k privatizaci. Největším oříškem se stává bod o prodeji třetí osobě. Z argumentace 
předkladatelů, tedy rady města, nakonec vyplývá, že toto opatření je až úplně tou poslední a 
spíše hypotetickou možností, jak se vypořádat s případnými problémy při prodejích. Nájemci 
budou mít minimálně šest měsíců na rozhodnutí a zvážení svých možností, taktéž ceny za 
metr mají být únosné… Chytřejší budeme, až si tento dokument celý v klidu přečteme. Tato 
záležitost je samozřejmě citlivá a přinese nejednu vzedmutou emoci. Bohužel doba je 
nemilosrdná. Ale já jsem přesvědčen, že noví majitelé budou nakonec spokojenější. 
 
  Vzduch se tedy chvěje napětím. Předchozí spor zanechal ve vzduchu závan nedůvěřivosti. 
Ale jde především o starý a nový pohled na svět. Bráním se rozdělovat pozice na „levé“ a 
„pravé“. Nepřijde mi to zcela vhodné v tomto drobném komunálním prostoru. Ano, dá se tak 
trochu říci, že jde o generační spor. Jde však především o nastolení nového paradigmatu. 
Přiznejme si, že do našich šumavských lesů se přihnal svěží vítr nové doby trochu později. 
Pryč je už období, kdy se především schůzovalo, jednalo, plánovalo, ale nic nedělalo. Mám 
pocit, že právě toto zápecnictví je jednou z příčin součastného tristního stavu, ať už ve 
zmíněných službách či mezi drobnými podnikateli nebo v dalších oblastech života našeho 
města. Toto tak trochu neblahé dědictví v současnosti nese své trpké plody a bude těžké se 
s tím vypořádat. Říkám těžké, nikoliv nemožné. Ale nezatracujme vše. Poučme se, a 
s pokorou přijměme vše smysluplné. Bez úcty a stesku pak odstraňme vše neduživé a 
nesmyslné. 
 
  Zanechme však ponurých úvah. Pojďme se raději trochu pobavit s neúnavným šprýmařem 
panem Trnkou… 
 



  A tady se tedy konečně dostáváme k onomu proklamovanému nadpisu.  
  „Z čeho máte strach?“ vykřikuje – a v tomto případě vskutku expresivně – rozohněný 
zastupitel. „Co máte s nějakou duplicitou! Vy máte prostě strach to tam dát!“ zvolá, 
podtrhujíc svou křivdu bezmocným rozhozením rukou.  
  Nuž, podívejme se na tu záhadnou „duplicitu“ trochu obšírněji a vzdejme tím tak hold 
podobně obšírnému způsobu hovorů zmiňovaného pána.  
  Pan Trnka má včelín, ke kterému vede cesta z města, ovšem tato cesta městu nepatří. Stav 
této polní cesty je po jízdách lesních mechanismů na pováženou a přivádí zmíněného pána do 
stavu trvalého vzteku. Tato skutečnost se stává základem pro vcelku rozsáhlý monolog na 
zastupitelstvu, jenž končí osočováním pomalu všeho a všech ( na zmiňovaném zářijovém 
zastupitelstvu jsem nebyl, takže to vím pouze zprostředkovaně). Načež jeho monolog 
ukončuje starostka města jako řídící schůze, odvolávající se na bod jednacího řádu města. Ten 
na takovéto případy pamatuje a umožňuje monologujícího nezmara zastavit po třech 
minutách, ztrácí-li jeho řeč smysl a kontext. Tato skutečnost přivádí zmíněného pána do 
dalšího stavu trvalého vzteku a tento znásobený vztek mimo jiné vyhřezne v podobě článku 
ve Volarském zpravodaji, kde se již nehovoří o cestě ke včelínu, ale text se nese v duchu 
„polní cesty veškerého okolí spojte se v boji proti zlým utlačovatelům, kteří vás nechtějí 
opravit, byť nejsou vašimi vlastníky!“.  
  Daleko smutnější (nebo humornější?) je návrh téhož zastupitele na změnu jednacího řádu 
města. Pan Trnka žádá, aby bylo umožněno diskutujícímu hovořit alespoň tři minuty a toto 
bylo zaneseno jako nový článek řádu. Nastává zhruba půlhodinka vysvětlování, že tento 
článek již řád obsahuje a šlo by tedy o zbytečnou duplicitu. Nakonec tedy vítězí protinávrh 
pana Kozáka bod nevkládat. UFFF… 
 
  A z čeho že to mám strach? Shodou okolností je to první letošní samostatný návrh 
zastupitele. Je chvályhodné, že zastupitelé postupně zjišťují, jaké mají možnosti ovlivňovat 
stav věcí, krom bezvýznamných řečí (mimochodem - vzhledem k délce předchozích mandátů 
konkrétního pána je to vcelku kvapík,co?).  Ale bude-li se muset zastupitelstvo našeho města 
zcela vážně zabývat takovýmito nesmysly a zbytečně utrácet cenný čas, tak mám strach, že 
nezbude již čas prodiskutovat skutečně důležité věci.  
 
  Tak tedy již je vám jasný nadpis a snad si dokážete i představit onen pondělní večer 
v barvách vskutku živých, byť jak poznamenáno, s příchutí šedé mlhy neporozumění.  
Zbytek večera již ovládá diskuse, zejména pak zpráva místního velitele Policie ČR  p. Bártíka. 
Na základě požadavku vedení města se rozhodl velitel posílit noční hlídky z pátka na sobotu, 
bohužel za cenu slabšího obsazení denní směny. Dále hovoří o stavu komunikací a parkování. 
Na závěr pak předkládá dotazník, který by se měl objevit i v příštím zpravodaji, či na webu, a 
který by měl přinést Policii efekt jisté zpětné vazby od nás, obyvatel. Jedná se o projekt 
v rámci tzv. „comunity policing“, který má přiblížit práci Policie občanům a zpětně přinést 
poznatky, co nejvíce občany trápí. Já osobně jsem příznivcem takovéhoto přístupu od 
organizace, která si bohužel stále nese jisté „stigma“ minulosti. A zejména jsem příznivcem 
podobné komunikace mezi městem, policií a občany.  
 
Tak tedy své tři, nikoliv minuty, ale stránky jsem vyčerpal, a sám sobě velím:  
“ …brachu, zastav…! “ 
Právě je totiž již dvanáct minut listopad, a to už je přeci jiná kapitola… 
 

Petr Ferdoš Čmerda 
© 2007 

 



Zastupitelstvo – 2.12. 2007 
 
                                                …aneb štědrý Mikuláš a zamračený děda Mráz 
 
 
  Poslední letošní veřejné zastupitelstvo města se koná (trochu netradičně) první prosincové 
pondělí – to kvůli schvalování rozpočtu - a tak se nemohu ubránit  dát svému pohledu tak 
trochu „sváteční“ ráz. 
 
  Listopadový sníh za okny bohužel taje, ale světýlka vánočního stromku na budoucím 
náměstí a další vánoční výzdoba města přeci jen jakoby pozvedávala duši k pokojnému a 
smířlivému pocitu. Můžeme se v takovýchto dnech na sebe mračit a hádat se? Optimisticky 
vcházím na úřad a věřím, že podobně se přeci! musí cítit všichni. No, bude se přeci jen jednat 
o rozpočtu města na rok 2008 (viz Rozpočet města 2008 ), a to je rozhodně důležitý 
dokument. 
  Slyším v uších cinkot veselých rolniček a raději úmyslně potlačuji  řinčení čertovských 
řetězů blízkého mikulášského večera… 
 
  Zastupitelé se scházejí opět v plném počtu spolu s poměrně hojným počtem občanů. Rozjezd 
je již klasický. Místostarosta seznamuje přítomné s činností rady:   ( Usnesení rady města ) 
  Asi nejzajímavější je zpráva o vítězi výběrového řízení na projekt bytového domu se 
sociálním určením – péče o seniory – zjednodušeně řečeno na „pečovatelák“. Zastupitelům i 
přítomné veřejnosti je předložena vítězná studie, takže nezbývá než se těšit. Cesta však bude 
ještě trnitá, neboť jak jinak – jde o peníze. Ovšem v dnešní době je prostě nutné mít 
připravené projekty – to je nutný základ k tomu, aby město mohlo vůbec dosáhnout na peníze 
z různých fondů a grantů. Je potřeba mít v zásobě projektů několik a z různých odvětví a 
čekat na nejbližší vhodnou příležitost. Toto naštěstí nové vedení města pochopilo a podle toho 
se řídí. Připraven je projekt na opravu komunikací, připravuje se projekt na revitalizaci 
bazénu a připravují se, či jsou již v běhu, další a další drobné akce.  
  Dalším zajímavým dokumentem, který taktéž snad přispěje ke snadnějšímu přístupu 
k financím je právě dokončovaný Strategický plán města Volary 2007 - 2013  (Strategický 
plán).  
  Probíhá taktéž výběrové řízení na provozování webové kamery, která by se měla stát 
součástí oficiálních webových stránek, což jistě (krom jiných) přivítají zejména potencionální 
návštěvníci a turisté.  
  Jistě potěšitelné je, že se objevily zájemkyně na post dětské lékařky. Výběr lékaře není 
v rukách města a tak nezbývá než počkat na druhé kolo tohoto řízení. Ale vše je na dobré 
cestě a věřím, že vše nakonec dopadne dobře ke spokojenosti nás všech. 
 
  K činnosti rady není žádná připomínka, žádný dotaz a tak jízda může pokračovat poklidným 
tempem dál. Zavoní káva rozlévaná z termosek, zacinkají skleničky a jako předkrm k hlavním 
bodům programu ještě krátké zprávy z finanční a kontrolní komise.  
 
  Nuže – při pohledu na rozpočet mi hlavou prolétla píseň „Santa Claus coming the town“ . Ač 
ničivý, přesto orkán Kyrill nakonec paradoxně přinese našemu městečku užitek. Díky 
dvojnásobné těžbě odvádějí Městské lesy do rozpočtu na příští rok dvojnásobné nájemné 
oproti letům minulým. Je třeba si ovšem připomenout slova jednatele ML ing. Řežábka, že se 
skutečně jedná o výjimku, na kterou si neradno zvykat – škoda – tedy samo jen těch peněz, po 
orkánu rozhodně už netoužím… 



  Rozpočty všech organizací jsou drobně navýšeny – zejména se jedná o Mateřskou školku, 
kde má nová paní ředitelka p. Votavová  zajímavé a energické plány, tak uvidíme, co to 
přinese pro naše nejmenší. Liduška se chystá měnit okna a nový ředitel Základní školy má 
taktéž smělé plány.  
  Zatímco dnes schválený státní rozpočet je schodkový o 77 miliard! ten náš je zatím mírně 
přebytkový. Ovšem vzhledem k neustálým problémům s bezpečností a veřejným pořádkem ve 
městě je stále na stole návrh na zřízení městské policie, a to by nějakou tu korunu jistě 
spolklo. Mluvím-li o bezpečnosti: přítomným velitelem PČR panem Bártíkem je nám 
představen nový policista, který rozšíří řady již stávajících a další „přírůstek“ je očekáván po 
rušení míst v celní správě. 
  Kapitola bazén nám opět bobtná díky stále unikající vodě a stále dražším energiím. Ale jak 
jsem již uvedl, zde se počítá s celkovou přestavbou – nechme se tedy překvapit. 
 
  Takže směle na bod číslo tři – schválení rozpočtu. Prskavky prskají, šampaňské šumí, 
vyleštěné ozdoby házejí prasátka na zeď a ve vzduchu se tetelí hlas božského Káji v písni 
„Vánoce přicházejí“… 
  Rozpočet schválen jednohlasně v čase 1min:15sekund. Safra, to tedy byl sprint. Ovšem 
materiál je dobře připraven. Již druhý rok se jedná o skutečně plnohodnotný rozpočet a 
nikoliv o rozpočtové provizorium, které neznámo proč tak rádo používalo minulé vedení. 
Šťourat v jednotlivých kapitolách bude mít cenu až v průběhu či spíše na konci roku při 
vyúčtování.  
 
  Takže hlavní chod  - 55 kaprů v českých – spořádán bez újmy na zdraví. Žádná kůstka 
neuvízla v nenasytném krku a po dobře namíchaném rozpočtovém salátu se zaprášilo. 
Následuje rozbalování dárků a balíčků.  
  Mám tak rád tu bezelstnou radost v očích a nadšení, se kterým se děti vrhnou pod strom a 
trhají pracně zabalené překvapení. Ale zastudí to u srdce, když náhodou spatříte zklamaný 
obličej nad dárkem, který ač užitečný ( tedy alespoň z našeho dospěláckého pohledu ) není 
prostě ten pravý.  
 
  A právě takový nepovedený dáreček je předmětem dalšího jednání. Kauza je to tíživá a 
dlouhodobá. Jedná se o velmi nevýhodnou – a to je hodně slušně řečeno – smlouvu s jistou 
vykutálenou firmou jménem Trigad ( Trigad s.r.o. ) Této firmě se před lety při výstavbě 
kotelny a dalších součástí tepelného hospodářství města povedl takový drobný tunel v rámci 
tzv. mimorozpočtového financování. Ovšem smlouvy jsou tak šikovně postavené, že i když se 
následně prohlédnuvší město chytilo za hlavu, cuknout je velmi obtížné. V současné době 
probíhají dva soudní spory, kde jeden je závislý na výsledku druhého. Konec v nedohlednu a 
neopravované  zařízení chátrá.  
  A to je právě tím hnacím motivem pro další jednání s touto firmou. Za tohoto stavu město 
nemá šanci jakýmkoliv způsobem revitalizovat zařízení, nemůže ani žádat o peníze z grantů a 
programů, které jsou právě na to určené. Celý rok tedy probíhají jednání s firmou Trigad a 
konečný výsledek je předložen zastupitelstvu ke schválení. Jedná se o smír, který ukončí 
drahé soudní řízení a uvolní ruce městu vzhledem k opravám a zajistí bezproblémové předání 
kompletního zařízení městu po ukončení tohoto nestandardního nájemního vztahu. Nutné je 
ovšem spolknout hořkou pilulku  poměrně velké finančních ztráty (cca 16 milionů ), kde 
zhruba půlka je již stejně vyplacená. Výsledek soudního sporu je značně nejistý, navíc sám o 
sobě dosti nákladný a ani případné vítězství nezaručí, že se městu peníze vrátí a do té doby se  
taktéž mohou zrezivělé trubky rozpadnout a zůstaneme bez tepla…takže z mého pohledu smír 
bude snad skutečně to pravé. 



  Tento nepovedený dárek rozpoutá dlouhou a vášnivou debatu. Zajímavý je zejména postoj 
těch zastupitelů, kteří se v roce 1998 podíleli na podpisu smlouvy s firmou Trigad. Konkrétně 
pánové Trnka a Cigánek přiznávají, že ač uvedené materiály studovali tehdy i nyní, stejně jim 
právnická latina není srozumitelná ( což bych chápal ) a tak nyní nemohou hlasovat s čistým 
svědomím o smíru, protože co když to zas bude špatně ( což tedy nechápu). Nedůvěřují ani 
přiložené právnické analýze, která se ke smíru přiklání, protože co když bude mít jiný právník 
jiný názor? No jistě – co právník to jiný názor. Co soudce to jiný rozsudek. Co odvolání to 
nové odhalení – a mezitím firma shrábne peníze, zmizí v propadlišti dějin a nám také mohou 
zůstat oči pro pláč a děravé trubky, které možná vlastně ani nebudou naše – uff… 
  Přiznejme prostě, že nás někdo napálil a je-li teď přístupný dohodě – bereme a kauzu 
konečně smeteme ze stolu… 
  Zastupitel pan Krátký ještě vede k této kauze taktéž rozhořčený monolog, až nakonec jeho 
nepochopitelné nepochopení věci ( vždyť se tou věcí musel zabývat celé ty roky ve funkci!) 
musí uvést na pravou míru přítomný vedoucí stavebního odboru p. Sochor, který potvrzuje 
nemožnost jakýchkoliv stavebních úprav za současného stavu.  
  Naštěstí tito zastánci vyhnívací techniky jsou při hlasování v menšině  a smír je schválen 
v poměru 11 pro / 3 proti / a jeden zdrženlivý. 
 
  Máme tedy za sebou ono slibované řinčení čertovských řetězů. Nedá se nic dělat. Nějaká ta 
shnilá brambora, nějaký ten kousek černého uhle se prostě v balíčku sladkostí občas objeví i 
když si – zatrsakr – nemůžeme vzpomenout, že bychom něco provedli… 
 
   Zbytek večera už pak plyne svižně a bez větších zádrhelů a dokrasobruslí k závěrečné 
diskuzi, kterou opět zpestří již známá koleda „zamračeného Dědy Mráze“ pana Trnky „ Ty 
naše cestičky ke včelínům“. 
  Obsah této odrhovačky je tentokrát žádost, aby město vstoupilo do jednání s pozemkovým 
fondem a převzalo od něj ony cesty a zavázalo se tak k jejich udržování a opravám. Načež se 
dozví od starostky a místostarosty, že oni již třetí měsíc s fondem o cestách jednají, ale je 
potřeba si uvědomit, že na sebe skutečně vezmeme veliký závazek a bude tedy ještě na 
zvážení, kteréže to cesty nakonec budou.   
  Dále následuje příspěvek ředitele Základní školy pana Horálka o přípravě výstavby 
sportoviště v areálu školu. Náčrtek budoucího hřiště je dán všem k dispozici. Konečně snad 
budou mít naše děti důstojné sportoviště. Rozpočet je předpokládán zhruba ve výši 4 milionů 
a měl by být financován z větší části z fondů Evropské unie. Další příklad toho, že když se 
chce, tak to jde. Dále je panem ředitelem potvrzeno předpokládané spojení obou našich škol, 
zejména z důvodu nedostatku dětí. ( No tak lidičky! Milujte se a množte se! Listopadové 
vítání občánků, kde se sešli tři rodinky se šesti dětmi – ano, třikrát dvojčata – bylo přeci tak 
dojemně veselé! Jinak samozřejmě blahopřeji. ) 
  Celé  zastupitelstvo nakonec končí debatou o vhodnosti či nevhodnosti stávky učitelů, kterou 
rozproudí přítomní manželé Laschovi.  
 
  …taktéž cukroví a chlebíčky nakonec mizí ze stolů. Světýlka na stromku unaveně blikají, a 
taťka dopíjí zvětralé pivko… 
  Ale ne, nepředbíhejme. Ty skutečné svátky pohody a míru a jsou teprve před námi a já vám 
přeji jejich klidné a pohodové prožití. Přeji taktéž již šťastný a nový rok, neboť další 
zastupitelstvo nás čeká až poslední lednové pondělí roku 2008. 
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