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Hasičský záchranný sbor si velice 
váží každého činu, který nejenže uchrání 
materiální hodnoty, ale hlavně zachrání 
lidské životy. Zvláště pak si cení, když 
takto koná mladý dospívající člověk, kte-
rý v rozhodující chvíli zachová chladnou 
hlavu a začne smysluplně konat tak, jak 
to učinil žák Základní školy Volary Radek 

Poděkování Radku Jiraňovi
Jiraň. Hasičský záchranný sbor touto ces-
tou ještě jednou vyjadřuje poděkování 
a slova uznání Radku Jiraňovi za jeho oje-
dinělý čin.

V neposlední řadě patří velké po-
děkování místní základní škole a sboru 
dobrovolných hasičů, kteří v rámci své 
preventivně-výchovné činnosti vštěpují 

studentům a žákům zásady, jak se správně 
zachovat při vzniku takovýchto nebo po-
dobných mimořádných událostí.

Dne 31. 1. 2012 starostka Města Vo-
lary Martina Pospíšilová a ředitel HZS 
Plk. Ing. Milan Raba předali Radku 
Jiraňovi ve škole dárek a velké podě-
kování.                     (poznámka red. rady)
Plk. Ing. Milan Raba, HZS ÚO Prachatice

Zápis do Mateřské školy

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
V úterý 27. března od 18:00 hodin vás Město Volary zve do společenského sálu radnice na klubový pořad 
TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

Zápis do Mateřské školy Volary, Sídliště Míru 117, se koná 
5. března 2012 od 8:00 do 14:00.

Zápis do Mateřské školy Volary, Revoluční 448, se koná 
6. března 2012 od 8:00 do 14:00.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a očkovací průkaz.
Těšíme se na Vás, ředitelka školy Tereza Votavová
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konaného dne 16. 1. 2012

Rada města bere na vědomí 
* podané informace o škodách vznik-
lých  požárem na rodinném domu čp. 495 
a čp. 496 dne 14. 1. 2012

Rada města rozhodla
* uspořádat veřejnou sbírku na pomoc 
rodinám postiženým požárem
* pronajmout na dobu nezbytně nutnou, 
nejdéle však do 30. 6. 2012
a) byt č. 2, V Kasárnách 351, Volary, panu 
Jiřímu Důrovi, nyní bytem ul. Tovární čp. 
495, Volary
b) byt č. 2, Sídliště Míru 274, Volary, 
panu Radku Jiraňovi, nyní bytem ul. 
Tovární čp.496, Volary

konaného dne 25. 1. 2012

Rada města rozhodla
* uzavřít s účinností od 1. 2. 2012 smlou-
vu o provozování občerstvení na akcích 
konaných ve společenském sále MěÚ ve 
Volarech
* pronajmout na dobu určitou od 01. 02. 
2012 do 31. 12. 2012 byt č. 19 o vel. 1+1 
v ulici V Kasárnách 351
* nevyužít možnosti navýšení nájemného 
nebytových prostor pro rok 2012 o vyhlá-
šenou průměrnou míru infl ace roku 2011
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu urči-
tou od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2016 se spo-
lečností Terms a.s., Plana čp. 67, 370 01 
České Budějovice

Rada města schvaluje
* vyhlášení záměru č. 02/01/Prod/2012 
ve znění předloženého návrhu na prodej 
pozemku KN p.č. 6/11 v k. ú. Mlynářo-
vice u Volar
* podání žádosti o dotaci na Krajský úřad 
Jč. kraje z grantového programu Rozvoj 

Z jednání rady města
venkova a krajiny, opatření č. 1 Tvor-
ba krajiny a podpora biodiverzity, pod-
opatření č. IV. Realizace projektů obnovy 
prvků venkovských krajinných struktur 
s důrazem na lokalizaci záměrů v kraji-
nářsky a památkově cenných územích, 
na akci „Ošetření vzrostlých dřevin v lo-
kalitě Křížové cesty a Božího hrobu ve 
Volarech“

konaného dne 8. 2. 2012

Rada města rozhodla
* ukončit dohodou Smlouvu o nájmu a o za-
jištění výlepu, uzavřenou dne 15. 11. 2011 
mezi Městem Volary a společností Verba 
plakát, s.r.o.
* na základě výsledků výběrového říze-
ní a návrhu tajemníka úřadu jmenovat 
s účinností od 10. 2. 2012 do funkce ve-
doucího odboru výstavby územního plá-
nování a životního prostředí MěÚ Volary 
paní Janu Bártovou

Rada města schvaluje
* vyvěšení tibetské vlajky na budovu 
úřadu ve dnech 9. 3. 2012 a 12. 3. 2012 
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě 
a připojení se tak k podpoře mezinárodní 
kampaně „Vlajka pro Tibet“
* vyřazení majetku Mateřské školy 
Volary dle seznamů zpracovaných in-
ventarizačními komisemi

Rada města bere na vědomí
* podání žádosti o nadační příspěvek 
z programu Oranžové hřiště od Nadace 
ČEZ ve výši 1.000.000,- Kč ve znění 
důvodové zprávy
* vzdání se funkce vedoucího úředníka 
odboru výstavby územního plánování 
a životního prostředí MěÚ Volary pana 
Václava Sochora ke dni 9. 2. 2012

Více na: www.mestovolary.cz

Děkuji všem příbuzným, známým, 
kamarádům a přátelům za účast při 

posledním rozloučení s panem 

LADISLAVEM BOHÁČEM. 
Děkuji za květinové dary, 

za projevenou soustrast a písemné 
vyjádření soustrasti. Zvlášť děkuji 

panu Františku Krátkému, 
panu Pavlu Trnkovi 

a panu Romanu Kozákovi.

Manželka a děti

Společenská rubrika

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevenou soustrast, 

květinové dary a účast 
na posledním rozloučení s panem 

FRANTIŠKEM TRŽILEM.  
Velké poděkování patří 

panu Františku Krátkému 
za jeho dojemná slova rozloučení. 

Velké poděkování patří také 
paní doktorce Michaele Neumanové 

za její léčbu a trpělivost.

Rodina Tržilova 

Daňové přiznání ve Volarech
Do konce března je nutno podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Finanční úřad v Prachaticích nabízí volarským občanům možnost podat daňové přizná-
ní přímo ve Volarech, a to ve dnech 7. a 21. března 2012 v době od 10:00 do 15:30 hodin 
v zasedací místnosti (v přízemí) městského úřadu. Pro tiskopisy si zájemci mohou přijít 
na městský úřad.

MěÚ Volary

V měsíci únoru oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:

paní Blažena Hvězdová,
paní Anna Kovářová,
paní Marie Pešlová,
paní Marie Štěpánková,
paní Anna Tománková,
paní Milada Tržilová a
paní Marie Voldřichová.

Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně postižených Volary
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Děkujeme příbuzným, přátelům, 
známým, kteří se i přes velice 

nepříznivé počasí přišli rozloučit 
s naší maminkou 

ALŽBĚTOU 
ANDRASCHKOVOU. 

Zároveň děkujeme všem i našim 
sousedům za květinové dary.

Dcery Jana a Marie s rodinami

Měření radarem
v měsíci lednu 2012 v ul. Soumarská

Měření bylo prováděno obousměrně, včetně sobot a nedělí.

Počet měřených vozidel ....................................................................... 90 840 vozidel 
z toho na příjezdu do Volar .................................................................... 41 930 vozidel 
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ....................................................................... 139 
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 242 vozidel/hod.
Průměr v době mezi 07:00 – 09:00 ..................................................... 208 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ......................................................................................... 51,1 km/h
Max. rychlost (12. 1. ve 20:14 hod. směr do Volar) ....................................... 144 km/h                                                                                                                                             
Redukce rychlosti (snížení u radaru) .............................................................. 7,9 km/h
Redukce rychlosti vozidel přijíždějících více než 50 km/h ...................... 20,8 km/h
Počet vozidel jedoucích v obci více než 50 km/h ........................... 22 806 vozidel 
na příjezdu do Volar .............................................................................. 6 266 vozidel
85 % vozidel jelo maximálně do ...................................................................... 65 km/h
Největší provoz vozidel je zaznamenán ve středu

Pavel Kohout, ředitel TS   

Dne 12. března uplynou čtyři roky, 
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel a tatínek pan 

JAN VORÁČ.
S láskou vzpomínají 

manželka a děti

Dne 10. 2. 2012 uplynulo 
deset smutných let, 

kdy nás navždy opustil pan 

VLADIMÍR FLAŠAR.
Vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

VZPOMÍNÁME

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s panem  

Ing. RADKEM MRKVIČKOU. 
Zároveň děkujeme za květinové 

dary, projevenou soustrast 
a slova útěchy.

Zvláštní poděkování patří panu 
Františku Krátkému.

Dagmar Šubová

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevenou soustrast, 

písemné kondolence, 
květinové dary a účast 

na posledním rozloučení s paní 

RŮŽENOU TOMKOVOU.
 Velké poděkování patří zároveň 

panu Františku Krátkému za jeho 
krásná a dojemná slova rozloučení.

Manžel Jiří a děti s rodinami

„Horké“ popelnice a jejich vývoz
I v letošní zimě se objevují případy, že  
popeláři nevyvezou plnou popelnici s tím, 
že je v ní horký popel. Následně si někteří 
občané, kterým nebyla popelnice vyveze-
na, přijdou stěžovat na úřad.

Upozorňuji občany, že riziko vznícení 
odpadů v popelářském voze je opravdu 
velké. Stačí jeden žhavý uhlík ve zdánlivě 
vychladlém popelu, který se při vysypá-
vání odpadu do popelářského vozu vlivem 
přístupu vzduchu rozhoří a může zapálit 
celý obsah auta.

Odpovědnost za popelářský vůz má jeho 
osádka, a tak se nedivme, že obsah popel-
nic přísně kontroluje. Popeláři opravdu 
nemají jiný důvod vám popelnici nevy-
vézt.

Apeluji tedy na všechny, kteří do popelnic 
dávají popel. Nechte ho alespoň jeden den 
v nějaké nádobě a do popelnic ho dávejte, 
až když jste si stoprocentně jisti, že je bez 
žhavých zbytků a vychladlý.

Stanislava Jindrová
ref.odboru výstavby, ÚP a ŽP MěÚ Volary

ÚČETNICTVÍ 
+ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Firma Profi ŠOK, spol. s.r.o. Vám nabízí 
zpracování daňového přiznání FO a PO, vedení účetnictví.

S námi ušetříte čas, starosti a peníze.
Najdete nás v Domě služeb I. patro,

Náměstí 34, Volary, 
tel. 388 334120

Potřebujete zpracovat daňové přiznání,
vyrovnat daně přes finanční úřad?

Neplaťte více než musíte.
Volejte 607 927 242
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Fotosoutěž „Volarský fotorok 2012“
Občanské sdružení U Nás, Volary, vyhlá-
silo začátkem roku fotosoutěž s názvem 
„Volarský fotorok 2012“. Soutěž bude 
mít dvanáct kol, každý měsíc vyhlásíme 
jednu vítěznou fotografi i, která poustou-
pí do závěrečného fi nále. Každý měsíc 
vyhraje jedna fotografi e knižní cenu 
a na konci roku z dvanácti nejlepších vy-
losujeme TOPFOTO 2012, která vyhra-
je svému autorovi digitální fotorámeček 
v hodnotě cca 2000,- Kč

Témata:

- koukejte se skrze objektiv kolem sebe
- dokumentujte život ve městě
- najděte skrytou krásu Volar a jeho 
okolí
- vyprávějte příběh

V březnu hrajeme o knihu „Just Kids / 
Jsou to jen děti“ od slavné rockové zpě-
vačky Patti Smith. 

Uzávěrka třetího kola je 5. března 2012.

Základní podmínkou soutěže je, aby foto-
grafi e vznikla skutečně v daném měsíci. 
Jeden autor smí poslat maximálně 5 fo-
tografi í v daném měsíci. Téma není dané. 
Prostě se dívejte kolem sebe. Ukažte nám 
svůj pohled na Volary a jeho okolí. Vy-
foťte nečekané detaily. Pošlete zajíma-
vé snímky z akcí, kterých se zúčastníte. 
Vyfoťte sebe či své přátele při zajímavé 
činnosti. Vyfotografujte, ale třeba také to, 
co se vám nelíbí. Podáte-li to například 
humornou formou, může i takováto foto-
grafi e zaujmout pětičlennou porotu. Na 
konci roku by nám mohla vzniknout krás-
ná mozaika o životě v našem městečku.

Fotografi e budeme zveřejňovat na webu 
našeho sdružení http://volary.vesele.info
a o soutěži budeme průběžně informovat 
na stránkách www.volary.eu. 

Volarský fotorok - lednový vítěz

Porota ve složení: Vít Pavlík (malíř, 
grafi k, fotograf - předseda Asociace ji-
hočeských výtvarníků), Roman Kozák 
(spisovatel, fotograf), Vendulka Crhová 
(výtvarnice - Ateliér pod Lampou), Alena 
Příhodová (výroba originálních korálko-
vých šperků a bižuterie, majitelka certi-
fi kátu ŠUMAVA originální produkt®) 
a Petr Čmerda (předseda sdružení U Nás)
vyhlašuje vítěze lednového kola soutěže 
„Volarský fotorok 2012“. Je jím Miroslav 
Pecka, jehož fotografi e získala 10 bodů 
z 15-ti možných. Každý porotce má to-
tiž možnost ohodnotit tři fotografi e bo-
dovým systémem 3 - 2 - 1. Druhé místo 
získala fotografi e Lukáše Smoly (7 bodů) 
a na třetím místě se umístnila fotografi e 
Ivoše Rolčíka (3 body). Vítěz získal jako 
cenu knihu Václava Cílka Krajiny vnější 
i vnitřní.

Petr Čmerda

„Petrův zdar“
aneb ČRS MO Volary informuje

všechny své členy o termínu konání výroční členské schůze, kte-
rá se koná dne 10. března 2012 od 14.00 hodin ve Velkém sále 
MěÚ Volary.
Na výroční členské schůzi dojde k předání ocenění za dlouholeté 
členství v ČRS, medaile za zásluhy některým členům ČRS MO 
a předání věcných darů k významným životním jubileím.
Program výroční schůze naleznete na www.movolary.estranky.cz

*  *  *

Výbor ČRS MO Volary přeje Heleně Řezankové k narozeninám 
mnoho zdraví a životní pohody do dalších let.

Stanislav Dvořák předseda ČRS MO Volary

Akademie 3. věku
Akademie 3. věku je po roce opět zde. První přednáška z cyklu 
Přidat léta k životu, přidat život k létům 2 se uskutečnila v úterý 
21. února 2012 od 15:00 hodin v penzionu Horus ve Volarech. 
Akademie se bude konat každé úterý až do května. Chcete se 
dozvědět mnoho zajímavých informací? Pojďte s námi za pozná-
ním v již pátém ročníku akademie 3. věku.

Za KreBul, o.s. Vás srdečně zve Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Slet krvesajů

VI. ročník 

Charitativního Plesu dárců krve 

kdy: 17. 3. 2012 od 20:00 hod 
kde: Společenský sál MěÚ Volary

hudba: Fantazie/ jako vloni/ 

tombola bohatá 

vstupné: dárci zdarma / nedárci 100,-

Vstupenky v předprodeji na odboru kultury 
MěÚ Volary od 1. 2.-16. 3. 2012

Vstupenky možno zakoupit i přímo při vstupu 

Přijďte se s námi pobavit v přátelské atmosféře.
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Radek Jiraň

Jak všichni víme, v sobotu 14. ledna 
v časných ranních hodinách, hořelo ve 
volarské Tovární ulici. Oheň zde napáchal 
škody v podkroví dvou domů. Zatímco 
jeden půdní prostor byl neobyvatelný, 
ve druhém měl pokoj třináctiletý chlapec.

Když jsem zde fotil, a zeptal se star-
šího pána jestli mohu u něho ze dvora 
udělat několik snímků, tak po vzájem-
ném představení mi řekl, že je dědečkem 
chlapce, který měl v podkroví pokojík 
a nebýt jeho, mohlo to být horší. Po ně-
kolika dnech jsem navštívil pana Jiraně 
nejstaršího, juniora i vnuka Radka Jiraně, 

žáka 8.A naší základní školy, který svým 
rychlým jednáním zachránil rodiče a sou-
rozence od větších škod i újmy.

S Radkem jsem hovořil za účasti otce 
a dědečka a vznikla z toho tato reportáž. 

Radku, můžeš mi říci jak to té noci 
14. ledna bylo ? 
A zde je krátký příběh.

,,Tu noc jsem se probudil asi ve čtvrt 
na tři a ucítil kouř. Myslel jsem, že je to 
z komína u sousedů, ve kterém již v pá-
tek třináctého jednou hořely saze. Jenže 
po otevření dveří mi bylo jasné, že již 
nejde o kouř z komína a když ještě bylo 
slyšet praskání dřeva, tak jsem rychle 
vzbudil taťku. Bylo nám jasné, že jde 
o požár, rychle jsme poslali maminku se 
sourozenci Monikou a malým tříletým 
Kubíkem dolů do přízemí  k dědečkovi 
a babičce. Děda již mezitím zavolal ha-
siče, kteří zde byli velmi rychle. Domů 
jsme nemohli. Sousedé Hojdekrovi nám 
nabídli, že u nich můžeme přespat. Já 
a moje sestra jsme u nich bydleli několik 
dní a moc za to děkujeme.“

Na dotaz jestli se Radek cítí jako hrdina, 
nebo zachránce, byla jeho odpověď jed-
noznačná. 

,,Ne, necítím se jako zachránce, ani 
jako hrdina. Udělal jsem co jsem musel 
a to, že jsem se snažil rychle vzbudit taťku. 

Složité to měla spíš maminka, která má 
zlomenou nohu a bylo pro ni hodně těžké 
se přesunout rychle do přízemí. Já jsem 
se snažil, abychom to všichni zvládli. 
Myslím si, že v takovéto situaci by tak 
jednal každý. 

Já bych chtěl poděkovat našim souse-
dům Hojdekrovým za to, že jsme u nich 
mohli se sestrou bydlet, psát úkoly a že 
nám všichni u nich vytvořili parádní pro-
středí. Jsem rád, že jsme vše zvládli a že 
jsme všichni tady.

Tak to je příběh mladého chlapce, je-
hož velikou zálibou je rybaření a který, 
byť se hrdinou necítí, zachoval se stateč-
ně a správně. Možná si to sám nepřipouš-
tí,  ale svým rychlým a včasným upozor-
něním, že v podkroví není vše v pořádku,  
zachránil rodiče i sourozence před ještě 
větší škodou či následky.

Děkuji Radkovi za jeho odpovědi 
a za souhlas k vydání tohoto článku, stej-
ně tak děkuji za souhlas jeho otci, panu 
Jiraňovi.

Možná víte, že v deníku Dnes vyšel 
rozhovor s Radkem, ve kterém jsme se 
dozvěděli, že Radek bude nominován na 
cenu Michala Velíška, kterou uděluje TV 
NOVA. V loňském roce tuto cenu vyhrál 
dvanáctiletý chlapec, který rovněž za-
chránil svou rodinu z hořícího domu.

Ladislav Beran 

Informace ČEVAKu
V ledové království proměnily extrémní 
únorové mrazy okolí tří volarských vodo-
jemů, které město zásobují pitnou vodou. 
Ke dvěma z nich – Horní Sněžné a Ka-
menné Hoře se přitom v zimě auta vůbec 
nedostanou. Technici ze společnosti ČE-
VAK je proto chodí denně kontrolovat 
pěšky. Sledují, zda funguje dávkování 
chlornanu a jestli zařízení při teplotách 
klesajících hluboko pod nulu nezamrzá. 

„Vozem dojedou, kam se to v závějích 
podaří, zbytek cesty se brodí závějemi 
pěšky. Jsou to hodně odlehlá místa,“ po-
pisuje vedoucí provozního střediska Vo-
larsko Josef Liška.

Kvůli mrazům opravovali vodohospodá-
ři ve Volarech za poslední měsíc několik 
poruch na vodovodních řadech, například 
na Budějovické ulici, některým domác-
nostem dokonce zamrzly vodovodní pří-
pojky a lidé nahlásili i desítku mrazem 
poškozených vodoměrů.    

Zařízení se přitom dá před nepřízni-
vým počasím jednoduše ochránit. „Zkon-
trolujte, zda máte dobře uzavřená sklepní 
okna a vodoměrné šachty. Vodoměry do-
poručujeme obalit nepromrzajícím mate-
riálem, ideální je polystyren,“ radí Liška.

Pokud vodoměr přece jen zamrzne, 
není dobré se jej snažit rozehřát otevře-

ným ohněm. Žár totiž poškodí plastové 
části vodoměru a zařízení po takovém zá-
sahu většinou stejně nefunguje. 

Zkontrolovat vodoměr se vyplatí i po 
opadnutí mrazů. Může se totiž stát, že le-
dový špunt roztaje a voda bude protékat 
přes vodoměr. Může tak způsobit velké 
škody, které se mohou vyšplhat řádově 
i na desítky tisíc korun.

V pátek 2. 3. 2012 od 20:00 hodin 
se koná ve společenském sále radnice 

Společenský ples Města Volary.
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Novinky v knihovně
Pro děti a mládež
Tibetské pohádky z oblasti Amdo
Kniha obsahuje 59 krátkých pohádek 
nasbíraných tibetskými studenty v jejich 
rodném Amdu v provincii Čchingchaj na 
čínském Severozápadě, z nichž některé 
byly v Číně vydány ve formě tibetsko-
anglické učebnice. 

Naučná literatura
Lebenhart, Tomáš: 
Svlékl jsem bílý plášť
Publikace je unikátním souborem zkuše-
ností starých mistrů a v současnosti prak-
tikujícího lékaře, který má prokazatelné 
výsledky. Nejen „léčí“, ale umí i uzdravit, 
neboť neléčí jen „nemoc“, ale celého člo-
věka, s jeho tělem i duší. Součástí knihy 
jsou i fotonávody pro cvičení a další ná-
vody k práci s vlastním tělem i psychikou. 

Beletrie
Gounelle, Laurent: 
Bůh chodí po světě vždycky inkognito
Nová kniha autora je poutavým příběhem, 

který otevírá cestu k jedné z nejhlubších 
úvah o nás samotných: Jak překonat své 
zábrany, strach a naučené chování a vy-
bočit z nalinkované cesty svého života, 
když nám nepřináší uspokojení …

Kulhánek, Jiří: 
Vyhlídka na věčnost
Další kniha autora Nočního klubu. Pan 
Mluvčí příliš nemluví, pouze vyřizuje 
vzkazy. A když s tím začne, slunce skryje 
tvář a pohřební služby přecházejí na dvoj-
směnný provoz. Román známého českého 
autora sci-fi .

Marks, Richard:
Lovci diamantových stínů
Christo McKenzie se jednoho dne musí 
vyrovnat nejen s náhlou smrtí svého otce, 
ale i s tím, že ho celý svůj život měl za 
někoho úplně jiného. Americký advokát 
newyorských bossů léta obhospodařoval 
na jiném kontinentu nečekaný zdroj ob-
živy, což jeho syn na vlastní kůži a za 
drsných podmínek zjišťuje v nevyzpyta-
telné africké buši a městech východního 

pobřeží černého kontinentu. V buši platí 
jasný zákon - slabší vždycky, dřív anebo 
později, zemře. Christo na postu svého 
otce rychle pochopí, že je tento zákon 
univerzální.

Nesbo, Jo: 
Lovci hlav 
Další napínavý román autora bestselleru 
Nemesis. 

Marrs, Jim: 
Společenství sester růží
V průběhu druhé světové války se chystá 
Adolf Hitler dosáhnout svého největšího 
vítězství - chce ukořistit Šalamounův po-
klad, nejposvátnější klenot na světě, který 
tvoří jak zlato a drahé kamení, tak i staro-
věká síla. Věří, že mu zaručí vybudování 
jeho vysněné tisícileté říše…
V tomto široce pojatém příběhu o staro-
věkých tajemstvích odhalených v průbě-
hu druhé světové války velmi těsně kom-
binuje Jim Marrs fakta a fi kci.

Knihovnice

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha
Redakční rada školního časopisu Volaráček jela do Prahy před-
stavit náš školní časopis, vyměnit zkušenosti s ostatními redak-
cemi a nasbírat nové poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti 
a mediální výchovy.
Program workshopu: 1) představení jednotlivých redakcí
        2) lekce mediální výchovy
        3) tvůrčí dílna s vlastní prezentací
        4) beseda s profesionály z časopisu Můžeš
V úvodu se představilo všech 7 redakcí školních časopisů, které 
přijaly pozvání občanského sdružení Abeceda, které celou akci 
zorganizovalo. Náš časopis Volaráček představily redaktorky 
Sandra a Vendy, ostatním redakcím promítly na interaktivní ta-
buli naše poslední lednové vydání a vyměnily s nimi několik 
čísel našeho časopisu.
V lekci mediální výchovy jsme vyposlechli pana Dalibora Dud-
ka, garanta celé akce, který nastínil, co by v takovém školním 
časopise nemělo chybět, dostali jsme několik cenných rad, které 
se týkaly novinářské etiky, tvůrčí práce redakcí a funkce rekla-
my v dnešních médiích.

Pak už jsme rozdělili a začali pracovat na tvorbě reklamního 
textu. My jsme si ze 3 úkolů vybrali reklamu na náš časopis. 
Bylo docela těžké v krátkém časovém úseku něco pořádného 
vymyslet, ale dali jsme se do práce. Holky – redaktorky tvo-
řily text a kluci – kreslíři se ho snažili doplnit vhodnými ob-
rázky. Myslíme, že se nám to povedlo, protože ostatní se při 
naší prezentaci zasmáli a zatleskali zejména naší slovní hříčce, 
kdy „naši předkové s voly vorali, ale Volaráček ještě neznali…“ 
V současné době reklamu vylepšujeme, takže si zakupte břez-
nové vydání a „výhodu máte, že Volaráček znáte!“
V závěru jsme se na zajímavé besedě mohli profesionálních re-
daktorů časopisu „Můžeš“ zeptat na cokoli z novinářské práce. 
Na památku jsme dostali pamětní list a pěknou knížku o tvůr-
čím psaní. 
Za cenné zkušenosti, které jsme v Praze získali, děkujeme 
p. řed. Petru Horálkovi, který celou akci podpořil, p. zást. Lu-
míru Vozábalovi za technickou pomoc při tisku materiálů, řed. 
ZUŠ p. Vítu Pavlíkovi za bezpečný odvoz. Příjemné chvíle při 
čtení!

Redakční rada školního časopisu Volaráček

DDM Volary a Město Volary zve všechny malé i velké v neděli 4. 3. 2012 od 15:00 hodin 
do volarského kina na maňáskovo-hranou pohádku O PEJSKOVI A KOČIČCE aneb ZADARMO ANI KUŘE NEHRABE. 

Určitě všichni přijďte zazpíváme si, zasmějeme se, zkrátka bude to prima odpoledne.
Vstupné 30,- Kč
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Vážení čtenáři, 
vždy je mi smutno, když píši o odcho-
du člověka, který byl spojen se sportem 
a fotbalem v našem městě.

V úterý 24. ledna jsme se rozloučili a na 
poslední cestu vyprovodili pana Antoní-
na Muziku. 

Antonín Muzika byl muž činu a kdo 
ho na stadionu Tatranu Volary poznal, vi-
děl,  jak má všechny hráče i fanoušky rád 

a co pro fotbal dělá. Fandil všem od dětí 
po muže a snažil se pro ně udělat vše mož-
né i nemožné. Výsledkem jeho velké akti-
vity bylo vybudování občerstvení na hřiš-
ti, které dlouho se svým synem Zdeňkem 
provozoval. Několik let byl správcem 
a staral se o zelený pažit, aby to klukům 
doma vždy šlo. Jeho úsměv i zamračení 
vždy ukázalo, jakým směrem se zápas 
ubíral. Věřím, že by svůj stánek na stadio-
nu vedl dál, ale přišla těžká nemoc a Ton-
da musel své místo opustit. Vídali jsme 
ho ještě dlouho a vždy dokud to šlo se ptal 
jak to ti borci Tatranu dnes hráli. Bohužel 

nemoc byla silnější a vystavila pro Tondu, 
jak jsme mu všichni říkali, červenou kar-
tu a fotbalová spravedlnost si jej vzala do 
svého nebeského týmu. 

Vážený Antoníne Muziko, věřím že 
tam nahoře se budete dál dívat na své město 
a na svůj klub a doufejme, že vám ten po-
hled dolů bude přinášet jen radost.

Nikdy nezapomeneme, trvale zůsta-
neš zapsán v našich  srdcích. Děkujeme ti 
za to, co jsi pro sport a fotbal udělal, čest 
tvojí památce.

L. Beran

Meteostanice Volary 760 metrů n. m.:
Minimální teplota: 
Přízemní minimální teplota:
Maximální teplota:
Průměrná měsíční teplota:
Úhrn srážek
Maximální náraz větru: 

Počet mrazových dní: 
Počet dní se sněhem

Maximální výška sněhu
Sluneční svit: 

Profi  meteostanice Volary 748 metrů n. m.:
Minimální teplota: 
Přízemní minimální teplota:
Maximální teplota: 
Průměrná měsíční teplota: 
Počet mrazových dní: 

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

-18,6 st dne 27. 1. v 6:30
-21,4 st dne 27. 1. v 4:35
+8,6 st dne 2. 1.  v 11:50
-1,5 st
113,0 mm
17,6 m/s dne 21. 1. v 11:20
(tj. 63,4 km/hod.)
24
28

Souhrn počasí za leden 2012
21 cm
45,0 hodiny

-23,6 st dne 27. 1.
-27,4 st dne 27. 1.
+8,2 st dne 2. 1.
-2,0 st
26

Sportovec okresu

Další volarská sportovkyně Barbora 
Míková, hájící barvy volarského rybář-
ského svazu, která také patří mezi opory 
národního týmu, si ulovila na svou udičku 
krásnou osmičku.

Za loňské výkony na MS v tomto 
sportu v Hluboké nad Vltavou, získa-
la pěknou porci medailí. Rovněž jí přeji 
hodně štěstí a aby na svou udici chytala 
další poháry a medaile.

Oběma mladým dámám gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci města a svých 
oddílů. Poděkování patří rodičům, kteří 
jim vytváří optimální podmínky a přejme 
si, aby i příští rok byly obě dívky stejně 
úspěšné a třeba i o stupínek výš.

Nesmím opomenout, že mezi těmi, 
kteří předávali jednu z cen, byl i Ing. Ro-
bert Pročka a letos to bylo již podruhé 
v řadě. Jak víme, pan Robert Pročka stojí 
u úspěchů volarských sportovních rybářů, 
neboť v oddíle působí jako trenér a v sou-
těžích je uznávaným rozhodčím. Patří mu 
právem poděkování jak za těžkou rozhod-
covskou činnost, ale hlavně za výchovu 
mladých talentů našeho města.

L. Beran

Sportovec okresu za rok 2011 měl 
v prachatickém Národním domě výraz-
nou volarskou stopu.

V kategorii do 15. let získala Zdeňka 
Blašková vynikající druhé místo. Mladá 
dívka z Volarské základní školy hrající 
stolní tenis za sportovní oddíl Libín Pra-
chatice jde ve šlépějích své starší sestry 
Dáši. Je to velký úspěch, držím palce 
a přeji moc a moc štěstí a radosti ze hry.
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Zakladní umělecká škola Volary
ve spolupraci s Marth-music

pořádají

I. společenský ples k 20. výročí založení školy
Ples zahájí V-Band ZUŠ Volary

Hosté večera: Finalisté televizní soutěže 
Česko Slovensko má talent 2011

komické duo Karel a Karel

Večerem provází moderátor Martin Vaverka & 
Showband Cantare

24. BŘEZNA 2012 
Začátek v 19.00 hodin ve společenském sále Volary

Vstupné 150,-

Předprodej vstupenek: p. Frejková, odb. kultury MÚ Volary

Město Volary
 a 

Ekocentrum Volary
si Vás dovolují pozvat na

Country bál

Dne 31. 3. 2012 od 19 hod 
ve společenském sále MěÚ

Hrají Křemeňáci

Vstupné 70,- Kč, páni v kloboucích 
a dámy v sukních či šatech 60,- Kč

Občerstvení zajištěno

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM 2012
5. 3. 2012 

9.00 – 11.30 hodin Virtuální a deskové hry, klání v DDM Volary
13.00 – 15.00 hodin Hrátky na sněhu a umělecké stavby ze sněhu 

(sraz u DDM Volary s sebou vzít boby)
6. 3. 2012

9.00 – 11.30 hodin Tvořivá dílna + soutěž v rychločtení  
20,- Kč, v DDM Volary

13.00 – 15.00 hodin Vodní hrátky v plaveckém bazénu 
(sraz u plaveckého bazénu ve 12:45 hod. s sebou cca 60,- vstupné)

7. 3. 2012
8.15 – 15.30 hodin Záchranářská výprava – návštěva SEV Stožec, ukázka práce Horské služby a IZS, 

vzít s sebou boby – závody na kopci v Českých Žlebech cena 80,- Kč, 
(sraz v 8:15 hod, na vlakovém nádraží.) 

8. 3. 2012
9.00 – 11.30 hodin Sportovní dopoledne (sraz v 9:00 hod. u tělocvičny ZŠ)  

Na program 7. 3. 2012 je nutné závazně účast nahlásit do 2. 3. 2012 na tel. 725 832 977
Děti na tento program s sebou potřebují: batoh, celodenní jídlo a pití, přezůvky, oblečení podle počasí  

tel.: 388 333 073, mobil: 725 832 977
 volary@ddm-prachatice.cz,  www.ddm-prachatice.cz


