Hﬁbitov pochodu smrti má novou pamûtní desku
Díky snaze obãanského sdruÏení KreBul a finanãní podpoﬁe
Jihoãeského kraje a Mûsta Volary se hﬁbitov obûtí pochodu smrti
doãkal nové vstupní pamûtní desky. Ta byla rekonstruována
v rámci grantového programu Úcta k pﬁedkÛm.
V uplynul˘ch dnech do‰lo k instalaci nové pamûtní desky na
hﬁbitov obûtí pochodu smrti ve Volarech. „Jedná se o vstupní
pamûtní desku pﬁed hﬁbitovem, která nahradila tu pÛvodní. Ta byla
ve ‰patném technickém stavu a navíc musel b˘t kaÏdoroãnû
obnovován nápis“, uvedla Jaroslava Krejsová z obãanského
sdruÏení KreBul.
Vedení KreBul, o. s. spolu se starostkou mûsta Martinou
Pospí‰ilovou hledali cestu, jak desku opravit, pﬁípadnû nahradit
novou. „Jihoãesk˘ kraj vypisuje grantov˘ titul Úcta k pﬁedkÛm,
ve kterém jsme se jiÏ v loÀském roce snaÏili finance na v˘mûnu
desky získat. Nepovedlo se to, proto jsme poÏádali letos znovu
a projekt byl podpoﬁen ãástkou 40.000 korun, dal‰í ãást
prostﬁedkÛ na rekonstrukci uvolnilo Mûsto Volary“, shrnula
starostka mûsta Volary.
Pamûtní deska byla vymûnûna za novou, zachovávající ráz
té pÛvodní. „Do‰lo pouze k v˘mûnû – pﬁeinstalaci vstupní desky
a navíc k doplnûní textace v anglickém jazyce, která na pomníku
scházela“, pﬁipomnûla Jaroslava Krejsová.
Hﬁbitov obûtí pochodu smrti ve Volarech pro‰el poslední
velkou rekonstrukcí na pﬁelomu roku 1989/1990, kdy získal

souãasnou podobu. KaÏdoroãnû dochází k renovacím textací
a údrÏbû hﬁbitova.
Dûkujeme touto cestou Jihoãeskému kraji a Mûstu Volary za
finanãní pokrytí rekonstrukce, bez níÏ by pamûtní deska nemohla
b˘t dÛstojnû opravena.
Za KreBul, o.s.
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.
pﬁedseda sdruÏení

Závûreãné cviãení volarsk˘ch hasiãÛ
V sobotu 9. listopadu se uskuteãnilo závûreãné námûtové cviãení
v budovû b˘valé Základní ‰koly ve Volarech. Poplach byl vyhlá‰en sirénou
v 16:05 hodin starostkou mûsta Volary Martinou Pospí‰ilovou a velitelem
jednotky Jaroslavem Vlasem. Ve stejném ãase byly zapáleny d˘movnice
v prvním a ve druhém patﬁe ‰koly. Po pﬁíjezdu prvního vozu CAS-25, byla
v budovû zji‰tûna pﬁítomnost propanbutanové láhve, kterou bylo nutno
vynést ven. Po pﬁíjezdu druhého vozu, byl proveden útok do druhého patra
budovy za pomoci d˘chací techniky a z druhého vozu CAS-25 bylo
provedeno doplÀování vody. Mezitím byla zﬁízena dálková doprava vody
od hydrantu na kﬁiÏovatce ulic âeská a Pod Kostelem, na dvÛr ‰koly,
vozidlem DA-12.
Starostka podûkovala v‰em pﬁítomn˘m hasiãÛm za jejich skvûl˘ a hlavnû
rychl˘ zásah. Dojezdov˘ ãas od vyhlá‰ení „poÏáru“ trval pouh˘ch 5 minut.
Jaroslav Vlas, velitel SDH Volary

Mûsto Volary slavnostnû pﬁedá volarsk˘m
hasiãÛm v sobotu 7. 12. v 15:00 hodin novou cisternu
(více se doãtete v prosincovém zpravodaji).

Z jednání rady mûsta
konaného dne 17. 10. 2013
Rada mûsta schvaluje
* podání Ïádosti o pokácení stromu
rostoucího na pozemku ve vlastnictví
Mûsta Volary p. ã. 1106 v k. ú. Volary
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znûní, Organizaãní ﬁád
Mûstského úﬁadu Volary platn˘ od
1. 11. 2013
* rozpoãtovou zmûnu ã. 12/2013 dle
pﬁedloÏeného návrhu
■ ■ ■

konaného dne 30. 10. 2013
Rada mûsta schvaluje
* uzavﬁení provozu Mateﬁské ‰koly

v Sídli‰ti Míru 117 Volary v dobû od
23. 12. 2013 do 31. 12. 2013
* pﬁijetí dotace ze SFÎP-OPÎP na
akci: „Kryt˘ bazén Volary-zateplení“,
akceptaãní ãíslo 12124093
* rozpoãtovou zmûnu ã. 13/2013
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 1. 1. 2014 , na nebytové
prostory ã. 11, na adrese Námûstí
ãp. 34 Volary, se spoleãností Profi·OK spol. s.r.o.
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na projekãní práce ãp. 144,
ulice 5. kvûtna, Volary, pﬁidûlit tuto
zakázku uchazeãi Ing. Pavlovi Koubovi, Budovatelská 1087, Prachatice

Rada mûsta bere na vûdomí
* projednání územní studie Volary
– „Stará Lenorská“
■ ■ ■

konaného dne 12. 11. 2013
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na projekãní práce rekonstrukce
námûstí Volary pﬁidûlit tuto zakázku
spoleãnosti Projektov˘ ateliér AD s.r.o.,
Husova 4, 370 01 âeské Budûjovice
* uzavﬁít s úãinností od 13. 11. 2013
smlouvu o provozování obãerstvení
na akcích konan˘ch ve spoleãenském
sále MûÚ ve Volarech se spoleãností
Mûstsk˘ hotel Bobík s. r. o., se sídlem
Námûstí 325, 384 51 Volary

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 21. 10. 2013
Zastupitelstvo mûsta bere na vûdomí
* zprávu provozovatele vodohospodáﬁské infrastruktury (firmy âEVAK,
a.s.) o kontrole stavebnû-technického
stavu a funkãnosti odlehãovacích
komor na kanalizaãní síti mûsta Volary
* zápis z jednání finanãního v˘boru ze
dne 26. 8. 2013
* zápis z jednání kontrolního v˘boru
ze dne 28. 8. 2013

Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* rozpoãtovou zmûnu ã. 11/2013 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu
Zastupitelstvo mûsta ukládá
* ãlenÛm zastupitelstva zúãastnit se
inventarizace mûsta vãetnû jeho
zaﬁízení ke dni 31. 12. 2013 jako
pﬁedsedové jednotliv˘ch dílãích
inventarizaãních komisí

Zastupitelstvo mûsta nesouhlasí
* s pﬁejmenováním ãásti ulice Budûjovická na PlanerÛv dvÛr, neboÈ na
základû provedeného prÛzkumu
u obãanÛ, bydlících v této ãásti
mûsta, se zmûnou názvu ulice
nesouhlasí více neÏ nadpoloviãní
vût‰ina obãanÛ
■ ■ ■
Více na: www.mestovolary.cz

Informace z radnice
V období vánoãních svátkÛ budou odpady ve Volarech vyvezeny takto:
kontejnery – v pondûlí 23. 12., popelnice – v pátek 27. 12.
V dobû od 16. do 31. 12. 2013 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.

Soubor DOBRÁ ZPRÁVA vás srdečně zve na
vánoční koncert
dne 26. 12. od 18:00 hodin do kostela sv. Jakuba v Želnavě
a 28. 12. od 18:00 hodin do kostela sv. Kateřiny ve Volarech.
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V˘stava fotografií
K dne‰nímu rozhovoru jsem si pozval Jiﬁího Plachého, známého fotografa,
kterému nyní v galerii mûsta probíhá v˘stava fotografií ·umavská meditace.
Jiﬁí Plach˘, narozen 13. 4. 1948 v Kadani, se k fotografování dostal pomûrnû
brzy a jiÏ od mládí jej lákala chvilka okamÏiku, kterou se snaÏil zachytit. Fotografie,
jak ﬁíká, je pro nûj souãástí Ïivota, byÈ se jí nikdy profesionálnû nevûnoval. Po
studiích aÏ do revoluce pracoval jako fotogrammetr na Geodézii v âesk˘ch Budûjovicích. Po té aÏ do dÛchodu podnikal v oboru kovov˘roby a drátûného programu.
Jiﬁí Plach˘ vystavuje témûﬁ tﬁi desítky let v âechách, v Rakousku, Nûmecku nebo
i ve ·védsku. Získal ﬁadu cen v domácích i zahraniãních amatérsk˘ch soutûÏích
(Andorra, Belgie, Francie, Japonsko, Polsko, ·panûlsko). Jeho fotografie jsou
souãástí napﬁ. sbírek Muzea fotografie a moderních obrazov˘ch médií v Jindﬁichovû
Hradci.
Titul Autor Svazu ãesk˘ch fotografÛ (ASâF), jehoÏ je J. Plach˘ nositelem, se
udûluje autorÛm, jejichÏ autorská tvorba dlouhodobû prokazuje vysokou umûleckou
a estetickou úroveÀ i technické provedení a je prezentována jak na národních, tak
mezinárodních v˘stavách.
Tak to je krátk˘ úvod a nyní odpovûdi na nûkolik zvídav˘ch otázek.
Jirko, jak ses dostal k fotografování a co tû na tom nejvíce baví a uchvacuje?
Fotografovat jsem zaãal asi v patnácti letech, to bylo je‰tû ãernobíle a asi jako
kaÏd˘ jsem fotil v‰e, co se h˘balo, nebo podle mého naturelu stálo za to. Po dobu
studií jsem se fotografování zaãal vûnovat intenzivnû, ale to ví‰, bylo to v polovinû
‰edesát˘ch let, kdy to nebylo nejlacinûj‰í, ale na internátu byla fotokomora a tam to
dobrodruÏství zaãalo. Cel˘ proces a samotná tvorba fotky od spu‰tûní spou‰tû aÏ po
její zrod v temné komoﬁe mne fascinoval. Pﬁi tajemném svûtle ãervené Ïárovky,
kdy se v misce s v˘vojkou, dnes jiÏ témûﬁ neznámou lázní, zaãal jako zázrakem
objevovat obraz, to byl skuteãnû uchvacující pocit.
Jak ses dostal k focení ·umavy a má‰ nûjaké kouzelné místo aÈ jiÏ na Volarsku ãi
·umavû samotné?
Krajina mne vÏdycky pozitivnû inspirovala a byla pro mne vÏdy místem
odreagování a klidu. Bylo jedno, kde se nacházím, ale vÏdy to bylo místo, které mû
zastavilo, oslovilo a imponovalo. Na ·umavu a konkrétnû do Volar jsem se pﬁestûhoval nedávno a hned mne krajina kolem Volar a nedaleká krásná ‰umavská místa
zaujala. Samotnou ·umavu fotografuji déle a jako první to byla ra‰elini‰tû. Jsou to
pro mne zajímavá, tajemná místa, opﬁedená povûstmi. Pak za svítání, ãi soumraku
v mlhavém oparu se z nich pro mû stávají divy svûta. Jinak, co se t˘ká nûjakého
oblíbeného místa, aÈ jiÏ tady na Volarsku ãi samotné ·umavû, tak to úplnû vyhranûné
nemám, protoÏe kaÏdé místo je sv˘m zpÛsobem specifické a okouzlující. A i kdyÏ
si myslí‰, Ïe uÏ to nûjaké místo zná‰, dovede tû znovu pﬁekvapit za jin˘ch svûteln˘ch
podmínek, ãi promûnnou vlivem roãního období. ·umava je nevyãerpatelnou studnicí
k obdivu i inspiraci, ale také k Ïivotu a v tom mi dává nov˘ smysl mého naplnûní.
Rozhovor sice dûláme na konci ﬁíjna pﬁi pﬁíleÏitosti tvé v˘stavy ·umavská meditace,
ale konec leto‰ního roku je na dohled. Jak jej hodnotí‰ a co bys popﬁál volarsk˘m
obãanÛm do roku 2014?
Leto‰ní rok byl úspû‰n˘, jak po stránce Ïivotní, tak i zdravotní. Koneãnû jsem se
dostal do Volar na trvalo a s pﬁítelkyní si nyní uÏíváme nejen krásy ·umavy a mûsta, ale
také zahrádky, kde se s rodinou setkáváme pﬁi odpoãinku a spoleãném grilování.
Volarsk˘m pﬁeji hlavnû zdraví, bez nûhoÏ to, jak víme v‰ichni, nejde. Pﬁeji jim,
aby mûli dobrou práci a hlavnû, aÈ jsou ve svém mûstû na sebe hodní a ohleduplní.
Vzájemná úcta a dÛvûra je pak udûlá ‰Èastné a spokojené.
Dûkuji ti za rozhovor a pﬁeji ti hlavnû zdraví, rodinnou pohodu a ostré nebe
s dobr˘mi v˘hledy.
Ladislav Beran

Spoleãenská rubrika
V mûsíci listopadu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Blanka Svobodová,
paní Kateﬁina Dibìáková a
paní Marie Sedláková
V‰em jmenovan˘m v‰echno
nejlep‰í, hlavnû hodnû zdraví
a spokojenosti do dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
V˘bor âRS MO Volary pﬁeje mnoho
zdraví a Ïivotní pohody do dal‰ích let
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslavili svá jubilea
v mûsíci listopadu a to
panu Janu Sitterovi,
panu Pavlu Plevovi,
panu Ladislavu Hlibokému
a paní Drahomíﬁe Pe‰kové.

Děkujeme všem přátelům
a známým za květinové dary
a za účast při posledním
rozloučení s paní
MARIÍ KARABCOVOU.
Rodina Karabcova

PRODEJ VÁNOâNÍCH
STROMKÒ
VE VOLARECH
Od 6. 12 2013 do 23. 12. 2013
(dennû od 9:00 do 17:00 hodin)
Nabídneme vám rÛzné druhy
vánoãních jedlí, borovic a smrkÛ.
Stromek vám zabalíme do sítû,
pﬁípadnû ofrézujeme oddenek.

Prodejní místo:
Okrasné dﬁeviny – Trojan
K.V. Raise 173, Volary
Mobil 602 948 583
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Kostel sv. Kateﬁiny ve Volarech
Podle archivních záznamÛ mûly
Volary mal˘ dﬁevûn˘ kostelík, kter˘ byl
koncem 15. století zbourán. V roce 1496
byl postaven kostel nov˘, jiÏ z kamene,
ale i ten potkal stejn˘ osud jako pÛvodní dﬁevûn˘ kostelík – v roce 1688 byl
zbourán. V následujícím roce dne
29. srpna 1689 byl poloÏen základní
kámen ke stavbû nového kostela. Ten
byl oproti pÛvodnímu o 5 sáhÛ del‰í
a o 2 sáhy ‰ir‰í a byla vestavûna i nová
sakristie. Plány na nov˘ kostel vyhotovil
ãeskokrumlovsk˘ stavitel Jan Canevale.
Dne 8. ﬁíjna 1690 byl kostel slavnostnû
vysvûcen prachatick˘m vikáﬁem Václavem Presslem.
Nov˘ oltáﬁ zhotovil Jiﬁí Leyrer,
truhláﬁ z âeského Krumlova. Sochy
sv. Petra a Pavla, ·ebastiána a Rocha,
Barbory a Apollone, Floriána a Medarda
zhotovil Josef Pobel, sochaﬁ z âesk˘ch
Budûjovic. Malíﬁ z âeského Krumlova,
Karel Wolgemuth, namaloval prostﬁední
obraz sv. Kateﬁiny s patnácti andûly.
Na kostele se nûkolikrát vyﬁádil
i „ohniv˘ kohout“. Dne 20. kvûtna 1715
v dÛsledku udeﬁení blesku ãást kostela
shoﬁela. O ãtyﬁi roky pozdûji, v roce
1719, uhodil blesk do vûÏe kostela
a opût vznikl poÏár.
V roce 1724 byla z dÛvodu lep‰í
sly‰itelnosti zvukÛ u zvonÛ zv˘‰ena vûÏ
o 11 a 1/2 lokte. Z vûÏe kostela vyzvánûl
tzv. „soumarsk˘ zvon“, kter˘ údajnû
vedl soumary po zlaté stezce, aby ve tmû
nebo mlze nese‰li z cesty a nezbloudili.
V roce 1735 byl zﬁízen nov˘ boãní
oltáﬁ Panny Marie.
Dne 18. ãervence 1754 pﬁi bohosluÏbû opût do kostela uhodil blesk,
nûkolik lidí bylo omráãeno. VûÏ kostela
byla v okamÏiku v plamenech. Pﬁi tomto
poÏáru byl takov˘ Ïár, Ïe se roztavily
i zvony. Nové ulil pasovsk˘ zvonaﬁ Petr
Antonín Jakomini.
Kostel byl restaurován aÏ v roce
1756. Dolej‰í kopule byla pokryta ‰indelem a hoﬁej‰í bíl˘m plechem.
V knize „Soupis památek historick˘ch a umûleck˘ch v politickém okresu
Prachatickém“ z roku 1913 se o volarském kostele pí‰e následující (doslovn˘
opis – ãásteãnû kráceno):
„Presbytáﬁ o jednom poli r. 1754
v segmentovém oblouku sklenutá
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Kostel sv. Kateﬁiny ve Volarech v 2. polovinû 19. století
a tﬁemi stranami osmiúhelníku uzavﬁená
mûﬁí 8,78 m délky, 6,94 m ‰íﬁky, k ní
pﬁipojuje se 15,96 m dlouhá, 10,90 m
‰iroká loì se zaoblen˘mi rohy u presbytáﬁe. Má rákosov˘ povalov˘ strop, na
ãtyﬁech kamenn˘ch sloupech spoãívající
hudební kruchta podrákosovaná hloubkou svou 6,95 m ji ztemÀuje.
V roce 1818 byla ke kostelu na jiÏní
stranû pﬁistavûná „TUSETSKÁ“ kaple.
Je stejného tvaru a provedení jako
presbytáﬁ, jenom v men‰ích rozmûrech.
Na stranû severní pﬁiléhá k presbytáﬁi sakristie, do kﬁíÏe sklenutá, vedle níÏ
stojí vysoká vûÏ, jejíÏ pﬁízemní patro,
valenû sklenuté, jest jedin˘m zbytkem
pÛvodního kostela, jak poukazují úzká
na obû strany rozevﬁená okénka a veﬁeje
dveﬁí ze sakristie tam vedoucí, pozdnû
gotické. TéÏe dobû náleÏí svr‰ek sanktusáﬁe, po levé stranû lodi venku zastavené. Jak vûÏi hlavní, tak sanktusu dostalo
se po ohni roku 1863 krytu formy cibulovité s lucernou podobnû stejné jako
pﬁed ohnûm.
Velmi dobrého provedení jsou boãní
oltáﬁe se svat˘mi obrazy sv. Rodiny a sv.
Anny v lodi. Byly sem darovány po ohni
v roce 1863 z klá‰tera Drkolenského
v Horních Rakousích.
Kazatelna renaiss, tvaru s polovypukl˘mi so‰kami ãtyﬁ evangelistÛ a so‰-

kou dobrého past˘ﬁe na stﬁí‰ce jest práce
‰koly odborné z let sedmdesát˘ch. V té
dobû byly v kostele ãtyﬁi zvony.“
ProtoÏe v první svûtové válce pﬁi‰el
také volarsk˘ kostel o zvony, byla v roce
1924 provedena sbírka na nové. Vybralo
se tolik penûz, Ïe jich mohlo b˘t zakoupeno hned nûkolik.
Dne 20. srpna 1924 byly slavnostnû
vysvûceny a mûly následující jména:
Kateﬁina (910 kg), Marie (494 kg), Josef
(386 kg), Linhart (243 kg), umíráãek
(42 kg) a dva sanktusáãky. Na zvonu
Kateﬁina byl nápis: „Bohu ke cti jsme
Tû svûﬁili po tûÏk˘ch váleãn˘ch letech.
NechÈ TvÛj zvuk lidem pﬁipomíná, aby
v chování dobra neochabovali“.
Stejn˘ osud potkal zvony také ve
druhé svûtové válce. AÏ na Marii byly
v‰echny sejmuty a odvezeny, aby poslouÏily váleãn˘m potﬁebám.
Tímto jsem chtûla navázet na ãlánek
z VZ ã. 10 – str. 3 – „Volarské posvícení“, protoÏe je zde asi omylem uvádûno:
„…promluvil i o historii volarského
kostela, kter˘ po velkém poÏáru roku
1863 vyhoﬁel, neboÈ byl, stejnû jako
mnoho volarsk˘ch domÛ, ze dﬁeva“.
J. Krejsová

Vzpomínáme
Odešels tam, kam všechna pokolení
a lesy budou stále v slunci snít
a vody dřímat v lesku bílých hvězd.
Dne 24. 11. 2013 uplynul rok, kdy nás navÏdy opustil pan

Dne 28. 11. 2013 uplynulo 20 let,
kdy nás navÏdy opustil v nedoÏit˘ch 46 letech
pan

MILAN VÁCLAVÍK
Vzpomíná manÏelka Jana.



·TEFAN GONDEK.
S láskou a úctou vzpomíná manÏelka Josefa,
rodina Gondekova a Mondekova.



Odešlas, ale v našich srdcích a vzpomínkách
stále zůstáváš.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

MARIE HARVALÍKOVÉ.

Dne 16. 12. uplynou dva roky od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel,
otec, dûdeãek a pradûdeãek pan

ManÏel Vojtûch a dûti s rodinami.

IVAN ILIEV.

Dne 16. 12. 2013 vzpomeneme 1. v˘roãí úmrtí paní



S láskou vzpomínají manÏelka a dûti s rodinami.

Čas plyne jak tiché řeky proud,
Jen bolest v srdci trvá a nejde zapomenout.
Dne 27. 11. 2013 uplynul rok od chvíle kdy nás náhle
opustila milovaná manÏelka, maminka a babiãka paní

ANNA VARGOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.



Dne 11. 11. 2013 uplynuly
2 roky od úmrtí paní

EVY JANOU·KOVÉ.
S láskou vzpomínají manÏel
a dcera Eva s rodinou.

PLAVECK¯ BAZÉN – MASÁÎE
Po nabyt˘ch zku‰enostech a zájmu klientÛ mûsta Volary se provádí masáÏe na Plaveckém bazénû ve Volarech
jiÏ kaÏd˘ pátek odpoledne od 14:00 do 20:00 hodin.
Na masáÏe, vãetnû vibraãní masáÏe páteﬁe lze pﬁijít bez objednání, nebo se objednat na tel. ãísle 602 126 557.
MasáÏe provádí Ing. Miroslav MELEG, www.masaze-mm.cz.
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Hledáme fotografie ‰umavsk˘ch koní
KÛÀ na ·umavû. Téma, na které se
zamûﬁuje nová kniha z produkce Správy
NP a CHKO ·umava. Vydání knihy
souvisí s projektem návratu koní na
·umavu, o kter˘ usiluje Správa ‰umavského parku. Chystaná publikace zachytí
vût‰inu aspektÛ Ïivota koní na ·umavû
– jejich historii, souãasnost i budoucnost.
Téma knihy také naváÏe, respektive
popí‰e uveden˘ projekt. Na jejím vzniku
se podílejí odborníci na zoologii, historii, literaturu, archeologii i etologii koní.
Jednou z klíãov˘ch kapitol je i pﬁiblíÏení koÀské práce v lese – nejlépe pomocí
autentick˘ch fotografií. Autoﬁi chystané

publikace zdvoﬁile Ïádají v‰echny ãtenáﬁe, kteﬁí mají ve svém rodinném archivu
historické fotografie koní, kteﬁí pomáhají pﬁi práci v lese, nebo kdekoliv jinde,
slouÏících v âeskoslovenské lidové
armádû, ãi úplnû jiné, nechÈ se ozvou na
e-mail sumava@npsumava.cz, telefon:
731 530 509, popﬁ. na adresu: Pavel
Pechou‰ek, Správa NP a CHKO ·umava, 1. Máje 260, 385 01.
Odmûna pro majitele vybran˘ch
fotografií je jistá.
Pavel Pechou‰ek, tiskov˘ mluvãí
Správy NP a CHKO ·umava

Tﬁetí v˘prava na Chodsko
Stává se jiÏ tradicí, Ïe odbor klubu
ãesk˘ch turistÛ TJ Tatran Volary pﬁipraví
na konec léta nûkolikadenní turistickou
akci, které se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci, i neãlenové KâT. Jedinou
podmínkou úãasti je to, Ïe si kaÏd˘
úãastník hradí náklady tﬁídenního putování z vlastních zdrojÛ. Nejinak tomu
bylo i letos.
Na‰i vimper‰tí ãlenové, Milan Bártík
a Jarda Hradsk˘ pﬁipravili na 6.–8. záﬁí
2013 putování po západní ãásti ·umavy
s náv‰tûvou Klenãí pod âechovem.
Sraz úãastníkÛ putování byl v pátek
7. 9. 2013 ve Vimperku, odkud jsme
odjeli na hrad Klenová. Byla to akce
pouãná nejen z historického hlediska,
ale mohli jsme se seznámit i s moderním
v˘tvarn˘m umûním na rozsáhlé v˘stavû,
kde byla k vidûní díla nejen znám˘ch
mistrÛ, ale i zaãínajících umûlcÛ.
V exteriérech hradu jsme si prohlédli
zajímav˘ sochaﬁsk˘ park. Potom opût
trochu pû‰ky do kopce z Brani‰ova na
turistickou chatu na Korábu, kde jsme se

ubytovali. K dispozici byl bezplatnû
pro úãastníky i vstup na rozhlednu. Po
veãeﬁi následoval zábavn˘ veãer se
soutûÏením a promítáním zajímavostí
uplynulého dne.
Druh˘ den byl jiÏ tradiãnû nejnároãnûj‰í. Po pﬁejezdu do Nûmecka jsme
absolvovali v˘stup (nároãná cesta se
znaãn˘m pﬁev˘‰ením) na vrchol Hohenbogenu. Tam nás ãekaly nádherné
v˘hledy nejen na okolní horsk˘ masiv,
ale i nádherná a rozsáhlá údolí s malebn˘mi mûsteãky a vesniãkami. V‰ichni
úãastníci úspû‰nû absolvovali nároãn˘
devítikilometrov˘ v˘stup a sestup.
V mûsteãku Ketzink jsme v pohodû
strávili témûﬁ tﬁi hodiny v místním
aquaparku s tobogánem a v‰emi ostatními vymoÏenostmi tohoto zaﬁízení. Den
jsme opût zakonãili spoleãnou zábavou.
Tﬁetí den b˘vá vÏdy takovou pﬁedzvûstí návratu domÛ. Ráno jsme odjeli
do Klenãí pod âerchovem k prohlídce
muzea J. ·. Baara. KdyÏ tato nauãná
ãást skonãila, vydali jsme se, jak jinak

neÏ pû‰ky na nauãnou stezku „Kolem
ãertova kamene“ z âeské Kubice na
Babylon. Pak uÏ jenom pﬁejezd do
Vimperka, posezení pﬁi kávû, rozlouãení
a odjezd domÛ.
Dvacet ‰est spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ z Volar, Prachatic, Vimperka, Labínského Sedla, Stﬁíbra a okolí Vás zve na
pﬁí‰tí roãník. Pojeìte s námi. Stojí to za
to a není to drahé.
Dne 28. 9. 2013 se konala v na‰em
regionu turistická akce pod názvem
„Vystup na svÛj vrchol“. V na‰em okrese byl vybrán letos vrchol Libín. V˘stup
na Libín se konal pod zá‰titou krajské
organizace KâT ve spolupráci s na‰ím
odborem KâT. Z na‰eho klubu se
zúãastnilo 10 ãlenÛ a z toho 4 se podíleli na organizaãním zaji‰tûní.
O tom, co pﬁipravujeme, se dozvíte na
v˘vûsní tabuli naproti kostelu „Tatran TJ
KâT Volary.“
KâT Volary

Koupím garáÏ ve Volarech, v ﬁadov˘ch garáÏích, které stojí mezi mûstskou kotelnou a plaveck˘m bazénem.
Telefon 702 452 076
Koupím men‰í domek nebo chalupu v oblasti Volar, Nové Pece a okolí. Klidné místo, nejradûji okraj obce,
s pﬁimûﬁenou zahrádkou. Jen dobr˘ stav, k trvalému bydlení. Ne dvojdomky a zemûdûlské usedlosti.
Jsem pﬁím˘ zájemce, nabídky prosím na tel. 603 71 74 97.
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Cestovatelská beseda
Volarská knihovna poﬁádala v pondûlí 4. listopadu dal‰í z cestovatelsk˘ch
besed. Pro vût‰í zájem se cestování uskuteãnilo ve spoleãenském sále radnice.
Pﬁes dvû desítky zájemcÛ ãekalo na to,
kam je cestovatel, Jiﬁí Mára z Pﬁerova,
kter˘ do Volar zavítal témûﬁ po roce,
zavede.
Besedu o Africe zahájila Ladislava
·krnová. Jiﬁí Mára v úvodu uvedl, Ïe své
cesty absolvuje s rodinou, kde hnacím
motorem je syn Jiﬁí a cestu po Africe
s nimi absolvovali je‰tû jejich kamarádi
z v˘chodních âech. Jiﬁí Mára mlad‰í je

pﬁipoután na invalidní vozík, protoÏe
trpí velmi tûÏkou nemocí, kterou je
svalová distrofie, ale i pﬁes tuto nemoc
s rodinou cestuje a v‰echny trasy plánuje.
Po svûtadílech cestují s mottem: „Cestování s hendikepem, aneb kaÏd˘ cíl je
dosaÏiteln˘."
Jiﬁí Mára star‰í provedl volarské
posluchaãe africk˘mi zemûmi JAR,
Namibií, Botswanou a Zimbabwe. Byla
to pûkná procházka zpestﬁená nûkolika
video dokumenty. Zaãalo se v Kapském
mûstû a poté jiÏ následovaly pou‰tû,
hory, setkání se slony, lachtany, tuãÀáky

s ochoãen˘mi gepardy, zebrami Ïirafami
a krokod˘li, ale i lidmi, kteﬁí zde Ïijí.
Beseda byla velmi pûkná a v‰em se
moc líbila. Mnozí na závûr pﬁidali je‰tû
pár dotazÛ a koupili si knihu, kalendáﬁ,
nebo film, a tak pﬁispûli na léãbu Jiﬁího,
kter˘ se touto v˘pravou stal prvním
vozíãkáﬁem na svûtû, kter˘ procestoval
v‰ech pût svûtov˘ch kontinentÛ. Popﬁáli
jsme panu Márovi hodnû ‰tûstí, aby dal‰í
plánovaná cesta vy‰la podle pﬁedstav
s tím, Ïe Jirkovi juniorovi drÏíme palce.
Ladislav Beran

Oddíl kopané má za sebou podzimní sezónu
Volar‰tí fotbalisté na v‰ech úrovních
hlásí odehran˘ podzim. V souãasné
dobû má Tatran ãtyﬁi celky a to dva t˘my
dospûl˘ch, Ïáky a pﬁípravku.
První t˘m hraje tradiãnû ‰piãku
okresního pﬁeboru, ale ani letos do bojÛ
o postup do krajské soutûÏe nezasáhne.
První pﬁíãku suverénnû drÏí celek
z Vlachova Bﬁezí s dvanáctibodov˘m
náskokem pﬁed Tatranem. Celek je
v souãasné dobû zku‰en˘ a konsolidovan˘, ale chybí mu jak vnitﬁní, tak herní
kázeÀ a to mnohdy bere sil více neÏ souboj se soupeﬁem. Ná‰ celek sehrál dobrá
utkání, ale ani letos se nevyhnul kolísavé formû a zejména v zápasech se Zdíkovem a Vitûjovicemi zbyteãnû ztrácel
body. V koneãném úãtování je t˘m na
druhém místû s 21 body a skórem 39:19.
Rezerva Tatran Volary B je tvoﬁena
nadûjn˘m mládím a zku‰en˘mi hráãi,
kteﬁí jiÏ do prvního t˘mu nezasahují.
Z poãáteãní nezku‰enosti se t˘m nakonec dere vpﬁed a nûkteré jeho v˘sledky
jsou optimistické. Kluci nûkdy vyrábí
zbyteãné aÏ neskuteãné chyby, ale na
druhé stranû je nahrazují nasazením
a chutí do hry. Jen ‰koda, Ïe na úkor hry,
je zbyteãná nekázeÀ, která je pak na
dlouhé minuty sráÏí od hry. Kluci sice
jsou na poslední pﬁíãce okresní soutûÏe,
ale poslední zápasy naznaãují zlep‰ení
v˘konnosti, a tak by se na jaﬁe mohla
rezerva posunout v˘‰ tabulkou. T˘m je

sedm˘ se skóre 24: 36 a získal 10 bodÛ.
Îáci. Celek pro‰el velkou obmûnou
a z loÀského kádru ode‰li kluci dorosteneckého vûku. Celek, kter˘ loni okresní
pﬁebor suverénnû vyhrál, letos hraje
uprostﬁed tabulky. Îáci se snaÏí a po
sehrání zaãínají hrát líbiv˘ fotbal. Je
dobﬁe, Ïe Ïákovsk˘ fotbal se drÏí tradice
a ve Volarech stále vyrÛstají dobﬁí fotbalisté, jen je ‰koda, Ïe letos pro ty co
ode‰li jiÏ není dorost. DorostencÛ bylo
tak málo, Ïe letos po dlouh˘ch letech
tato kategorie není a to je ‰koda, neboÈ
dorostenci byli vÏdy zárukou pro pﬁechod do prvního t˘mu. Rezerva má sice
dostatek mlad˘ch fotbalistÛ, ale zatím

to není ono. Celek ÏákÛ je pát˘, skóre
v˘borné 54: 17 a 15 bodÛ.
Pﬁípravky. Na‰i nejmen‰í hrají
v okresním pﬁeboru a zde hned na úvod
chci ﬁíci, Ïe to je na‰e parádní disciplina.
Benjamínci, to je radost sama. Radost ze
hry z kaÏdého vyhraného souboje a jásot
z gólu, to je vÏdy velká fotbalová euforie. Kluci zde hrají velmi dobﬁe a bojují
se soupeﬁi zdatnû, jak se na horaly patﬁí.
Na této úrovni musím konstatovat, Ïe
celku se daﬁí a trenéﬁi i rodiãe mají
z na‰ich nejmen‰ích právem velkou
radost. Celek je po podzimu osm˘ se
skóre 72: 79 a 19 body.
Ladislav Beran

Tatran Volary oddíl ÏákÛ 2012 / 2013 vítûzové Okresního pﬁeboru
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Travesti revue TECHTLE MECHTLE
Známé tváﬁe Dolores a Alex uvádûjí
sleãnu Stacey a TRAVESTI REVUE
TECHTLE MECHTLE !
V sobotu 18. ledna 2014 od 19:00 hodin ve
volarském kinosále.
VSTUPNÉ: 200,-Kã / pﬁedprodej,
na místû 230,-Kã
Pﬁedprodej - na MûÚ Volary, odbor KaCR od 2. 12. 2013
B˘valí ãlenové známé travesti skupiny pﬁiváÏejí
zcela nov˘ projekt – travesti revue Techtle Mechtle!
K mistru Alexovi a sleãnû Dolores pﬁi‰la i zbrusu nová
posila a hvûzda praÏského kabaretu sleãna Stacey, která
je nejlep‰í imitátorkou Cher u nás.
Ve dvouhodinovém zábavném poﬁadu se zcela
novou koncepcí a provázaností najdete velkou ﬁadu
komick˘ch scének, které znáte z oblíben˘ch zábavn˘ch
poﬁadÛ 90. let a zároveÀ se jednotliví úãinkující pﬁedvedou coby hvûzdy ãeské i zahraniãní hudební scény.
SvÛj první poﬁad v této v nové sestavû nazvali zcela
pﬁíznaãnû ,,Zmûna je Ïivot“.
Dolores i Alex se jednohlasnû shodují na tom, Ïe po
5-ti letech úãinkování ve stejné sestavû je to pﬁíjemná
zmûna a vûﬁí, Ïe svého nového kolegu vybrali správnou
rukou. Velk˘ dÛraz kladli tentokrát i na v˘bûr jednotliv˘ch písniãek a pﬁedev‰ím ohlasy fanou‰kÛ, kteﬁí si
pﬁáli více ãesk˘ch hitÛ! Tû‰it se mÛÏete na Petra
Kotvalda, Celine Dione, Jiﬁího Korna, Helenu Vondráãkovou, spoleãnû se podíváme i na znám˘ poﬁad Volejte
vû‰tce, pravou a nefal‰ovanou spartakiádu, známou
scénku Jiﬁiny Bohdalové a Karla ·ípa, Ilonu Csákovou
ãi pohádkovou ‰ílenû smutnou princeznu.

Mûsto Volary ve spolupráci s Hotelem Chata
Vás srdeãnû zvou
v sobotu 14. 12. 2013 od 8:00 hodin na

vánoãní zabijaãku

,

která se koná v podloubí u b˘valé diskotéky Monika.
Budete si moci zakoupit tlaãenku, jitrnice, jelita, prejt, ovar,
klobásy, uzené maso, domácí pa‰tiku i zabijaãkovou polévku.
Zabijaãková polévka, kterou si budete chtít odnést s sebou,
bude prodávána do Vámi pﬁinesen˘ch nádob.
Pﬁipraveny budou také teplé a studené nápoje.
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