VáÏení spoluobãané,
letní prázdniny vstupují do své druhé poloviny a to je znamení toho, Ïe pﬁíprava Volarsk˘ch
slavností dﬁeva je jiÏ témûﬁ dokonãena. Pﬁedposlední srpnov˘ víkend bude na‰e mûsto opût
nádhernû provonûné ãerstvû opracovávan˘m dﬁevem a spoleãnû si budeme uÏívat pﬁátelskou,
kulturní a sportovní atmosféru, která k Volarsk˘m slavnostem dﬁeva neodmyslitelnû patﬁí.
Víme, Ïe kaÏd˘ roãník slavností dﬁeva je nûãím zajímav˘ a nûãím neopakovateln˘.
V leto‰ním roce vám pﬁedstavíme, s pomocí orchestru volarské základní umûlecké ‰koly,
slavnostní znûlku mûsta Volary „Volarské maestoso“, kterou zkomponoval pan Jan ·íp.

VáÏení spoluobãané,
bude pro mne potû‰ením setkat se s vámi ve dnech 20. a 21. srpna na volarském námûstí na
18. roãníku Volarsk˘ch slavností dﬁeva, jejichÏ program vám pﬁiná‰íme právû v tomto ãísle
na‰eho mûsíãníku.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Volarské slavnosti dřeva

PROGRAM
Sobota 20. 8. 2011
9:00 Slavnostní zahájení 18. roãníku
Volarsk˘ch slavností dﬁeva starostkou
mûsta Martinou Pospí‰ilovou a panem
Martinem Dejdarem
9:00 - 10:00 Vystoupení Martina Dejdara
9:00 - 18:00 Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel,
lidov˘ trh
10:00 Pohádka pro dûti O Sindibádovi
10:00 - 12:30 Dﬁevorubecká soutûÏ Euro
Jack ( u kostela sv. Kateﬁiny)
10:00 - 22:00 Koncert dechového orchestru Netoliãka (na trÏnici)
11:30 Lakomá Barka - folková kapela
12:30 Kﬁest nové znûlky Mûsta Volary
„Volarské maestoso“
13:00 ZU· Volary
14:00 Mezinárodní zábavná sportovní
soutûÏ o putovní dﬁevák
15:30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dﬁevorubecké
soutûÏe
16:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe o putovní dﬁevák
16:30 APO - vystoupení na skákacích
botách

16:45 Fakír Petr Braun
17:00 Street Batz Dancers a Jumpers
Friends (volarské taneãní skupiny)
17:30 Kouzelník a orientální taneãnice
18:00 Roma Star Romské tance
19:00 Veselice pod ‰ir˘m nebem - hraje
kapela Strahov
24:00 OhÀostroj
Nedûle 21. 8. 2011
9:00 Slavnostní zahájení druhého dne
slavností
9:00 - 14:00 Hudební vystoupení kapely
Planety dance
9:00 - 14:00 Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel,
lidov˘ trh
9:10 Kejklíﬁ Vítek
10:00 Registrace pﬁíznivcÛ pokusu o pﬁekonání jiÏ vytvoﬁeného rekordu v poãtu
úãastníkÛ v dﬁevûné obuvi
10:30 Slavnostní prÛvod odﬁevákovan˘ch
úãastníkÛ slavností dﬁeva
11:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a nej… úãastníkÛ - Agentura Dobr˘ den z Pelhﬁimova
14:00 Ukonãení slavností

Doprovodn˘ program
Volarsk˘ch slavností dﬁeva
Sobota 20. 8. 2011
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
10:00 - 17:00 V˘stava místních organizací
- âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz a âesk˘
svaz vãelaﬁÛ (radnice - pﬁízemí)
10:00 - 15:00 Ukázka dﬁevorubeckého umûní Euro Jack (u kostela sv. Kateﬁiny)
9:00 - 18:00 E.ON rodinn˘ fotbálek +
nafukovací aréna, hrad, stﬁelba na
rychlost, soutûÏe apod.
(parãík u autobusového nádraÏí)
11:00 - 18:00 Vystoupení Romské kapely
Mistral (park na Starém mûstû)
Nedûle 21. 8. 2011
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
10:00 - 14:00 V˘stava místních organizací
- âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz a âesk˘
svaz vãelaﬁÛ (radnice - pﬁízemí)
***

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 27. 6. 2011
Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* uznání dluhu a dohodu o splátkách
v pﬁedloÏeném znûní
Zastupitelstvo mûsta bere na vûdomí
* Ïe v rámci poﬁádání 18. roãníku
Volarsk˘ch slavností dﬁeva bude
veﬁejnû pﬁedstavena oficiální znûlka
Mûsta Volary „Volarské maestoso“
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze
dne 16. 5. 2011

2006 Sb.,o územním plánování a stavebním ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích
zmûn, (stavební zákon), za pouÏití
ustanovení § 43 odst. 4 a § 54
stavebního zákona Územní plán
Volary. Územní plán je vydán opatﬁením obecné povahy ã.1/2011 podle
ustanovení § 171 aÏ 174 zákona
ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Zastupitelstvo mûsta souhlasí
* s vyuÏitím architektonické studie
stavebních úprav námûstí zpracované
Projektov˘m ateliérem AD s.r.o., ing.
arch. Jaroslavem DaÀkem a doplnûné
o dal‰í poÏadavky uvedené v dÛvodové
zprávû, jako se základním koncepãním
podkladem budoucího projektového
ﬁe‰ení stavebních úprav námûstí
Zastupitelstvo mûsta vydává
* v samostatné pÛsobnosti v souladu
s § 6 odst. 5 písm. c) zákona ã. 183/

Více na: www.mestovolary.cz
■■■

Z jednání rady mûsta
konaného dne 29. 6. 2011
Rada mûsta souhlasí
* s pﬁijímáním kniÏních darÛ do Mûstské knihovny Volary
Rada mûsta schvaluje
* s úãinností od 1. 7. 2011 zmûnu
Pﬁílohy ã. 1 Ceník sluÏeb kniÏního
fondu Knihovního ﬁádu dle pﬁedloÏeného návrhu
* odpis knih, které byly vyﬁazeny pﬁi
aktualizaci kniÏního fondu, dle pﬁiloÏeného seznamu
* uznání dluhÛ a dohody o splátkách
v pﬁedloÏeném znûní
* podání Ïádosti o odkoupení ãásti
pozemku KN p.ã. 4929/1v k. ú. Volary
dle mapového zákresu od Správy
Ïelezniãní dopravní cesty, s. r. o.,
Iâ: 709 94 234, se sídlem DláÏdûná
1003/7, 110 00 Praha 1
Rada mûsta svûﬁuje
* odboru ISM, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), s úãinností ode dne následujícího po schválení tohoto usnesení,
rozhodování o uzavírání ve‰ker˘ch
nájemních smluv na pozemky ve
vlastnictví Mûsta Volary

Rada mûsta rozhodla
* vypovûdût podle § 711 odst. 1 písm.
c) obãanského zákoníku nájem bytu
ã. 4 ãp. 53 v ul. Ml˘nská
* ukonãit dohodou nájem ãásti pozemku
KN p.ã. 5359 v k. ú. Volary, uzavﬁen˘
dne 27. 3. 2003, ke dni 31. 7. 2011
* pronajmout ãást pozemku p. ã. KN
2726/1 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 100 m2
na dobu neurãitou od 1. 7. 2011, za
úãelem uÏívání jako manipulaãní plocha
* pronajmout ãást pozemku p. ã. KN
2726/1 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 170 m2
na dobu neurãitou od 1. 7. 2011, za
úãelem uÏívání jako manipulaãní plocha
* pronajmout ãást pozemku p. ã. KN
51/1 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe na dobu
neurãitou od 1. 7. 2011, za úãelem
uÏívání jako zahrádka
* pronajmout pozemek p. ã. KN 1973/2
v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 830 m2 na
dobu neurãitou od 1. 7. 2011, za úãelem uÏívání jako zázemí pro chov vãel
* na základû provedeného v˘bûrového
ﬁízení na dodavatele akce: „Z·
U NádraÏí 512, Volary - SníÏení energetické nároãnosti“ pﬁidûlit tuto
zakázku a uzavﬁít smlouvu o dílo
s firmou MANE STAVEBNÍ s. r. o.,
OkruÏní 2615, 370 01 â. Budûjovice,

konaného dne 13. 7. 2011
Rada mûsta rozhodla
* pronajmout byt ã. 12 o velikosti 1+1
v ulici V Kasárnách ãp. 352, Volary
na dobu urãitou od 1. 8. 2011 do
31. 12. 2012
Rada mûsta schvaluje
* vyﬁazení osobního vozidla Felicie
kombi SPZ: PTE 05-11 z majetku
Technick˘ch sluÏeb Mûsta Volary
a jeho prodej na protiúãet za nové
vozidlo, které bude zakoupeno z investiãního fondu Technick˘ch sluÏeb
Mûsta Volary
Rada mûsta souhlasí
* s vyhrazením parkovacího místa pro
osobní automobil na parkovi‰ti u domu ãp. 266 na dobu do 31. 1. 2013
* s vyﬁazením uveden˘ch nepotﬁebn˘ch a odepsan˘ch strojÛ v Sesazovnû
d˘h: nÛÏky na d˘hu, stroj „Kuper“
a vysokozdviÏn˘ elektrick˘ vozík
„Balcancar“ za podmínek uveden˘ch
v dÛvodové zprávû

■■■

Více na: www.mestovolary.cz
■■■

Uzavﬁení sbûrného dvora
V mûsíci srpnu ve dnech 8. - 20.8.2011 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.
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Gymnastika ve Volarech
Dûvãata z oddílu moderní gymnastiky ve Volarech mûla ke konci ‰kolního roku napilno.
Tûsnû pﬁed Velikonocemi si dûvãata
pomûﬁila síly mezi sebou v oddílovém
závodû O velikonoãní vajíãko.
Poté následoval závod v Prachaticích, odkud jsme si vezli plno medailí.
Z nejmlad‰ích závodnic mezi 5-6 let˘mi
si odvezla stﬁíbrnou medaili Natálka
·ebestová. Zlaté si odvezly ze sv˘ch
kategorií: Viktorka ·turmová, Petra
Pazourková a Lucka KﬁíÏová. A bronzové: Katka Bártová a Aniãka Sosnová.
21. 2. 2011 jsme se zúãastnili
Oblastního pﬁeboru v Táboﬁe, kde byla
nejúspû‰nûj‰í Viktorka ·turmová, odvezla si pûkné 6. místo ve velké konkurenci 19-ti závodnic.
V pohárovém závodû v âesk˘ch

Budûjovicích velice pûknû zacviãila
Lidu‰ka Fistrová. Její sestava s akrobatick˘mi prvky byla zacviãena témûﬁ bez
chybiãky a vybojovala si 8. místo.
Na konci ‰kolního roku jsme se
symbolicky rozlouãily s nejstar‰ími
dûvãaty z devát˘ch tﬁíd a chtûla bych
jim zde podûkovat za jejich píli, svûdomitost a pûkné v˘sledky a hlavnû, Ïe
vytrvaly - vÏdyÈ s námi cviãily jiÏ od
pﬁed‰kolního vûku. Jmenovitû jsou to:
Michaela Frnková, Lucie KﬁíÏová, Anna
Sosnová a loni také Isa Pûronková.
JiÏ nyní bych tímto chtûla pozvat
nové zájemkynû o tento hezk˘ estetick˘
sport, aby posílily na‰e ﬁady a spoleãnû
s námi poznávaly krásu pohybu. Tak
v ﬁíjnu nashledanou.
Trenérky Dagmar Amlerová
a Naìa Ra‰ková

Nabídka pracovních pﬁíleÏitostí

Mc Donald’s team Freyung a Passau
Hledáme zamûstnance na pln˘ a ãásteãn˘ pracovní úvazek.
Nabízíme: rozmanitou práci, neformální atmosféru na pracovi‰ti, flexibilní
pracovní dobu, b˘t souãástí t˘mu, kter˘ se podílí na úspûchu firmy.
Oãekáváme: znalost nûmãiny, spolehlivost, zdvoﬁilé a pﬁíjemné vystupování, chuÈ
uãit se nov˘m vûcem, smysl pro t˘movou práci, zodpovûdnost, chuÈ komunikovat se zákazníky.
Pokud Vás oslovila na‰e nabídka, za‰lete nebo osobnû doruãte Vá‰ Ïivotopis na
adresu: Mc Donald’s, Ort 38, 940 78 Freyung, Tel.: +498551911757
Mc Donald’s, Außerere Spitalhof str. 8, 940 36 Passau

Mûﬁení radarem
v mûsíci ãervnu 2011 v ul. Soumarská
Mûﬁení bylo provádûno obousmûrnû, po cel˘ t˘den vã. sobot a nedûlí.
Poãet mûﬁen˘ch vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 806 vozidel
z toho na pﬁíjezdu do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 522 vozidel
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 vozidel
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 17:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 18:00 - 06:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 vozidel/hod
PrÛmûrná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,9 km/h
Max. rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 km/h
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 vozidel
na pﬁíjezdu do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 km/hod. a více:
100
105
110
115

km/h
km/h
km/h
km/h

………………. 151
………………… 82
………………… 40
………………… 21

vozidel
vozidel
vozidel
vozidel

120 km/h ………………… 13 vozidel
130 km/h ………………….. 4 vozidla
135 km/h ………………….. 1 vozidlo
144 km/h …………………..1 vozidlo
Pavel Kohout, ﬁeditel TS

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ãervenci oslavili
své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní RÛÏena Fla‰arová,
paní RÛÏena ·pírková,
paní Anna Strejãková,
paní Helga Pocklanová,
paní Charlota Kli‰íková,
paní Franti‰ka Martínková a
paní Julie âisárová
V mûsíci srpnu oslaví své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie Breitová,
paní Marie Ale‰ová,
paní Marie BroÏová,
pan Václav Michálek,
pan Zdenûk Karabec a
pan Miroslav Hamrník
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům
a známým za projevenou
soustrast, květinové dary
a účast na posledním rozloučení
s panem

PAVLEM ZÍDKEM.
Zároveň děkujeme za písemné
kondolence.
Rodina Zídkova

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit
s paní

JENOVEFOU
MUSTACOVOU,
za projevenou soustrast
a květinové dary.
Dcery s rodinami.
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Odpad z barevn˘ch kontejnerÛ na skládce nekonãí
Ve Volarech máme rozmístûno celkem jiÏ 116 kontejnerÛ na tﬁídûn˘
odpad. Jsou barevnû rozli‰eny: Ïluté na
plast, modré na papír, zelené na barevné
sklo a bílé na ãiré sklo.
âasto se setkávám s názorem, Ïe
nemá smysl tﬁídit tento odpad, Ïe je stejnû odváÏen na skládky. Mohu ujistit
obãany, Ïe tomu tak není.
Vytﬁídûné odpady, které odkládáte
do tûchto barevn˘ch kontejnerÛ, sbírají
svozová vozidla, a to kaÏd˘ druh zvlá‰È.
Odpady putují do tﬁídících linek, kde
jsou po odstranûní neãistoty a neÏádoucích pﬁímûsí rozdûleny podle dal‰ího
zpÛsobu zpracování.
Sklo je odváÏeno do Pﬁíbrami na tﬁídící linku, kde je vyãi‰tûno, rozdûleno
podle barevnosti a drceno na velikost,
kterou pro dal‰í zpracování poÏadují
sklárny. Sklo má velkou v˘hodu, protoÏe ani pﬁi opakované recyklaci neztratí
své vlastnosti. Nadrcené sklenûné stﬁepy
se ve sklárnách pﬁimíchávají do skláﬁského kmene, kter˘ se roztaví a odlitím
do forem vzniknou nové v˘robky. VyuÏitím stﬁepÛ starého skla se ‰etﬁí kromû
základní suroviny také hodnû energie.
Napﬁíklad u barevn˘ch obalÛ, jako jsou
pivní lahve, lze vyuÏít recyklované sklo
aÏ ze 70 procent.
Plasty se rovnûÏ odváÏí do tﬁídící
linky, kde se ruãnû dotﬁiìují. Tﬁídící
linky jsou napﬁ. v Písku, v âeském
Krumlovû, v Táboﬁe a v Jindﬁichovû
Hradci. Po oddûlení hrubé neãistoty se

odpad ruãnû rozdûlí podle jednotliv˘ch
druhÛ. Plast je zpracováván podle
druhu, protoÏe kaÏd˘ má odli‰né sloÏení
a vlastnosti a vyÏaduje rÛznou technologii. Jednotlivé plasty se drtí na jemné
vloãky, které se vyperou a dále upraví
pro rÛzné vyuÏití.
Velká ãást PET lahví jde do závodu
Silon v Plané nad LuÏnicí, kde z nich
vyrábí vlákna. Ta se vyuÏívají pﬁi v˘robû kobercÛ, izolaãních materiálÛ do
bund a spacákÛ, fleesov˘ch bund, netkan˘ch textilií apod. V Jílovém u Prahy se
z vymyt˘ch vloãek zase vyrábí nové
PET lahve. Recyklát je pouÏit na v˘robu
jádra lahve a povrch se potáhne nov˘m,
nepouÏit˘m materiálem, ãímÏ se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve.
V˘roba takov˘ch lahví je levnûj‰í neÏ
v˘roba z primární suroviny.
Tﬁídí se také folie a sáãky, plastové
obaly od potravin, kosmetiky nebo
domácí chemie, plastové kbelíky, pûnov˘ polystyren a dal‰í druhy. V Lázních
Bohdanãi je zaﬁízení, kde se z nûkter˘ch
druhÛ odpadních plastÛ vyrábí napﬁ.
zatravÀovací dlaÏdice, umûlá prkna,
zahradní nábytek, protihlukové stûny
apod.
I vytﬁídûné nápojové kartony (krabice od mléka, dÏusÛ apod.) jsou dále vyuÏívány. Tyto kartony se skládají ze tﬁí
materiálÛ: papíru, hliníkové folie
a polyethylenové folie. Z kartonÛ se po
rozemletí získá napﬁ.velmi kvalitní
papírovina. Nápojové kartony lze také

lisovat na stavební desky. Tyto desky se
vyrábí v Hru‰ovanech u Brna a mají
podobné vyuÏití jako sádrokartonové
desky nebo se pouÏívají jako ztracené
bednûní.
Papír - vyuÏití (recyklace) starého
papíru je v‰eobecnû známé, takÏe snad
jen nûkolik zajímavostí. Papírové
vlákno mÛÏe projít recyklací ‰est aÏ
sedmkrát. Ze sbûrového papíru se vyrábí kanceláﬁsk˘ papír, papírové obaly,
vlnitá lepenka, novinov˘ papír, obaly na
vajíãka apod. Novinov˘ papír mÛÏe
obsahovat aÏ 70 procent, toaletní papír
dokonce 100 procent recyklovaného
materiálu.
Jak jsme na tom se tﬁídûním ve
Volarech?
V roce 2010 bylo obãany Volar
vytﬁídûno a pﬁedáno k vyuÏití celkem
120,676 tun odpadu. Mûsto Volary za
toto mnoÏství obdrÏelo od spoleãnosti
EKO-KOM, a. s. ãástku 197.891,- Kã.
Toto mnoÏství znamená úsporu
2.880.423 MJ energie, která nemusela
b˘t vyrobena a dále i sníÏení emisí
o 117,947 tun CO2 ekvivalentu.
Tímto obãané Volar pﬁispûli ke zlep‰ení
Ïivotního prostﬁedí a sníÏení „uhlíkové
stopy“.
Je, myslím, zﬁejmé, Ïe tﬁídûní má
smysl.
Stanislava Jindrová,
ref.odboru V, ÚP a ÎP MûÚ Volary

Rozlouãení se ‰kolou
Dne 29. ãervna se ve spoleãenském
sále radnice rozlouãily se základní ‰kolu
Ïáci 9. A a 9. B.
DeváÈáci si pﬁipravili pûkné hodnocení a zajímav˘ program. V‰em ÏákÛm
devát˘ch tﬁíd podûkoval ﬁeditel základní
‰koly Mgr. Petr Horálek a vûnoval jim

symbolick˘ klíã od ‰kolní budovy, aby
vûdûli, Ïe zde mají dveﬁe stále otevﬁené.
Îáky obou tﬁíd pozdravili starostka Martina Pospí‰ilová a místostarosta Robert
Proãka, kaÏdému pﬁedali knihu Volarské
letokruhy a pamûtní list. Popﬁejme
v‰em, jiÏ b˘val˘m ÏákÛm, hodnû ‰tûstí

na jejich dal‰í cestû a aby jim v‰e vy‰lo
podle pﬁedstav.
·kola konãí, prázdniny zaãínají...
i tak by se dal struãnû nazvat den, kdy
svou rodnou ‰kolu deváÈáci opustili.

V MùSÍCI SRPNU A ZÁ¤Í
PROBÍHÁ V MùSTSKÉ KNIHOVNù VELK¯ BAZAR KNIH.
1 KNIHA - 1 Kâ
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Pûveck˘ sbor Poupata
Pûveck˘ sbor Poupata ve ‰kolním
roce 2010/2011 zahájil jiÏ 4. desetiletí
svého pÛsobení v na‰em mûstû. Byl
zaloÏen v záﬁí roku 1980 na volarské
základní ‰kole a bûhem prvních tﬁí let
mûl aÏ 40-50 ãlenÛ ve vûku 9 - 15 let.
Stﬁední a star‰í generace si urãitû vzpomene na jejich ãetná vystoupení ve svûtle- modr˘ch úborech. Nejvût‰í zájem o
zpûv byl zaznamenán o deset let pozdûji
v roce 1990, kdy na koncertû pûveck˘ch
sborÛ ve volarském kinû vystoupilo 55
dûtí za klavírního doprovodu paní uãitelky Evy Turkové - Ma‰kové.
Od ‰kolního roku 1993–1994 pod
vedením pí uã. Mgr. Dany Koldinské
tento pûveck˘ sbor zaãal pÛsobit pﬁi
Základní umûlecké ‰kole ve Volarech.
Od roku 1999 mûl sbor tolik ãlenÛ ve
vûku 7 - 16 let, Ïe do‰lo k jeho rozdûlení na pﬁípravn˘ sbor mlad‰ích Poupátka
- 25 dûtí a hlavní sbor Poupata - s poãtem 45 dûtí.
Na klavírním doprovodu se zpoãátku podílely paní uãitelky Mgr. Lenka
Slabyhoudková a poté Mgr. Radka Koldinská - ¤ezanková. Po dobu její nepﬁítomnosti z dÛvodu mateﬁské dovolené
doprovázel oba sbory Pavel Koldinsk˘,
DiS a nyní Petra Prokopová, DiS.
Od roku 2007 se v‰eobecn˘m
poklesem poãtu dûtí poklesl i poãet ÏákÛ
nav‰tûvujících pûvecké sbory na polovinu. I pﬁesto dûti zpívají rády a mohu
s urãitostí sdûlit fakt, Ïe za dobu aktivního pÛsobení obou pûveck˘ch sborÛ
nav‰tívilo a zpívat se nauãilo více jak
500 dûtí z Volar, Lenory a okolí.
Nejvût‰í zmûnu sbor zaznamenal
v roce 1997, kdy zaãala spolupráce
s nûmeck˘m pûveck˘m sborem z pasovské oblasti z Wegscheidu. Vyvrcholením
byl vznik ãesko - nûmeckého pûveckého
sboru: Euroregion-Kinderschorus a jeho
mnohaãetná vystoupení a koncertování
ve Spolkové republice Nûmecko i u nás
v âechách. Jistû si tehdej‰í ãlenové
sboru vzpomenou na jedineãná koncertní vystoupení v ﬁíjnu roku 1997 v nûmeckém Bonnu, sídle prezidenta SRN,
pﬁi prezentaci první ãesko-nûmecké
knihy „O ãerveném Ïelvínkovi“ za úãasti tehdej‰ího prezidenta SRN Romana
Herzoga. Hlavní jeho my‰lenkou a mottem v dûtské knize bylo: „KaÏd˘ je

zvlá‰tní a umí nûco zcela zvlá‰tního“.
Oba sbory si ji pﬁipomnûli následující
jaro roku 1998 na praÏském Hradû za
úãasti tehdej‰ího ‰éfa prezidentské kanceláﬁe Ivana Medka, tehdej‰ího starosty
mûsta Volary, pana Svatopluka Vokurky
a pﬁekladatelky paní uãitelky Mgr. Jany
Vokurkové a autorÛ knihy pﬁi spoleãném
setkání v sále, kdyÏ zazpívaly ãeské
i nûmecké skladby a kánony. Prezident
âR Václav Havel tehdy do pﬁedmluvy
knihy napsal: „Na svûtû by to bylo velmi
smutné, kdyby byli v‰ichni lidé stejní.“
Nejvût‰í úspûch zaÏívala Poupata
pﬁi zdaﬁil˘ch koncertech nejen ve Volarech, ale i na okresní a krajské soutûÏi
pûveck˘ch sborÛ, kde vÏdy obdrÏela
zlaté nebo stﬁíbrné pásmo. Dále to byly
rÛzné v˘mûnné koncerty v âechách,
napﬁ. ve Vimperku, v HoraÏìovicích
nebo v Borovanech, na zámku Kratochvíle ãi v sále ZU· v Netolicích spolu
s pûveck˘mi sbory Vrabãáci a Radost.
Nûkolikrát Poupata také koncertovala
v Pasovû, napﬁ. v bﬁeznu roku 2006 na
vernisáÏi v˘tvarníkÛ tﬁí zemí: Rakousko
- Nûmecko - âesko, byl tehdy ãtyﬁhodinov˘ program dechového orchestru,
pûveckého sboru Poupata a sólistÛ - zpûvákÛ podle pasovsk˘ch novin povaÏován
za nejkvalitnûj‰í. Dále si dûti zazpívaly
nûkolikrát ve Wegscheidu, ve Freyungu,
v Höhenstadtu, v Perlesreutu, v Schaibingu, v Rivgolai a v Haidmühle…
V roce 2001 nastudovalo s Poupaty
ãást vánoãního a jarního koncertu i 15
volarsk˘ch dospûl˘ch zpûvákÛ právû
novû zaloÏeného komorního sboru.
Poupata vystupují od roku 2002 i na
závûreãn˘ch slavnostních koncertech
poﬁádan˘ch základní umûleckou ‰kolou.
Mohli jste je sly‰et na pravideln˘ch
vánoãních, novoroãních, jarních, nûkdy
i podzimních koncertech poﬁádan˘ch jiÏ
od roku 2002 na‰í ZU· ve Volarech.
Poprvé ve ‰kolním roce 2004/2005
jsou do sboru pﬁizváni i Ïáci 1. roãníkÛ
Z· Volary. Na jaﬁe roku 2005 se pûveck˘ sbor rozhodl uspoﬁádat koncert
u pﬁíleÏitosti Dni matek. Od roku 2006
se v ZU· zaãíná pﬁi vystoupeních vyuÏívat aparatura, kvalitní nahrávky poﬁízené hrou na klavír a elektronické klávesové nástroje, karaoke jako doprovod ke
zpívan˘m písním.

Ve sborech se stále stﬁídá a mûní
repertoár podle schopností pﬁihlá‰en˘ch
dûtí. Jsou to jak ãeské lidové jednohlasé
a vícehlasé písnû, skladby umûlé, dûtské,
populární a pohádkové písnû, písniãky
z filmové a muzikální tvorby, oblíbené
kánony v ãe‰tinû, angliãtinû i v nûmãinû,
italské, latinské a africké songy, vánoãní
písnû a koledy, spirituály a ukolébavky.
Mezi nejoblíbenûj‰í písnû patﬁí tzv.
lidovky, písnû o dûtech a o zvíﬁátkách,
pohádková a filmová tvorba s vyuÏitím
sólového zpûvu, star‰ím dûtem a mládeÏi
se líbí spí‰e vícehlasé rytmické skladby
s moderním doprovodem a samozﬁejmû
klasické koledy a písnû vánoãní.
Koncerty ZU· mají v na‰em mûstû
tradici a tu bychom urãitû nemûli mûnit.
Poupata i ZU· vlastní nûkolik DVD
nahrávek, na kterém chybí pouze koncert Jakuba Smolíka pﬁed dvûma lety
o vánocích, kdy si na‰e dvû dûvãata
s ním zazpívala jednu píseÀ z jeho repertoáru. Pan Smolík na jejich pûvecké
v˘kony je‰tû za rok v dal‰ím vánoãním
turné na jindﬁichohradecku vzpomínal.
Jednalo se o úspû‰né zpûvaãky Markétu
Bubnovou a Vu Tu Anh (Nikolu Vuovou), obû stﬁíbrné vítûzky leto‰ního krajského kola soutûÏe Jihoãesk˘ zvonek.
V loÀském ‰kolním roce oslavil
pûveck˘ sbor Poupata své jubileum - 30 let.
Jako sbormistrynû bych touto cestou
chtûla zejména podûkovat v‰em dosud
zpívajícím ãlenÛm a ãlenkám obou
pûveck˘ch sborÛ, jejich rodiãÛm za dobrou spolupráci a b˘val˘m ãlenÛm sboru
Poupata, z nichÏ nûkteﬁí jsou jiÏ rodiãi
nynûj‰ích dûtí ve sboru. Touto cestou
vyz˘vám v‰echny zpívající a muzikální
dûti, které v dne‰ní uspûchané dobû je‰tû
nemají jasno, co budou ve voln˘ch chvílích bûhem pﬁí‰tího ‰kolního roku dûlat,
aby nesedûly doma u obrazovek a poãítaãÛ a poprosili rodiãe, aby je podpoﬁili
v jak˘chkoli zájmech t˘kající se jejich
rozvoje, aÈ uÏ se jedná o sportovní vyÏití nebo tvoﬁivé umûlecké ãinnosti v ZU·
v na‰em mûstû Volary.
Moudﬁí lidé vûdí, Ïe investice do
vzdûlání dûtí se urãitû vyplatí! Vûﬁí, Ïe
to, co do sv˘ch dûtí rodiãe vloÏí, se jim
v budoucnu mnohokrát vrátí !
Mgr. Dana Koldinská
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Koncert ZU· Volary
Volarská základní umûlecká ‰kola
skonãila ‰kolní rok 2010 -2011 „Pûveck˘m koncertem a koncertem hráãÛ na
bicí nástroje“ 19. kvûtna a Slavnostním
koncertem 17. ãervna. Oba probûhly
v kinosále a oba mûly vynikající úroveÀ.
Pûveck˘ koncert je tradiãnû pln˘ nádhern˘ch písniãek od pohádkov˘ch aÏ
k znám˘m evergreenÛm z dob minul˘ch
i souãasn˘ch. Pﬁedstavují se pûvecké
sbory Poupata a Poupátka, sólisté, zpûváci a zpûvaãky a pln˘ sál vÏdy ocení
kaÏdého umûlce dlouhotrvajícím potleskem. Leto‰ní pûveck˘ koncert byl obohacen o hráãe na bicí nástroje a bylo
úÏasné vidût, jak se Roman Markovec,
Jirka Voráãek a Jakub Kub zdokonalili
ve hﬁe na bicí a nûkterá sóla by i Ringo
Starr závidûl. Byl to vydaﬁen˘ koncert,
kter˘ se moc líbil. Závûreãná skladba
„A pohádky je konec“ jen symbolizovala opravdov˘ pohádkov˘ podveãer.
Slavnostní koncert byl pln˘ oãekávání, neboÈ hráãi na jednotlivé hudební
nástroje vÏdy nadchnou své rodiãe,
babiãky, dûdeãky a kamarády. Na koncertû se pﬁedstavil V Band - nové hudební tûleso ZU· Volary, pod vedením
Kateﬁiny Pavlíkové. NeÏ do‰lo na
V Band, hráli jednotlivci od kytary, pﬁes
keybordy, flétny, trubky klarinet, saxo-

fony aÏ ke klavíru. Jako host veãera
vystoupil Michael Jermaﬁ, kter˘ spoleãnû s Renátou Kocábovou a Michalem
âern˘m zahráli melodie, které uchvátily.
Zde nechci pﬁechvalovat ãi nadsazovat,
ponûvadÏ v celkovém pojetí byli skvûlí
v‰ichni. Hudební podveãer se linul a ‰la
skladba za skladbou, hit za hitem a jak˘
by to byl koncert bez pûveck˘ch sborÛ
Poupátka a Poupata které sv˘m repertoárem a písnûmi velmi hezky obohatily
závûreãn˘ koncert. Sóloví zpûváci se
songy od Abby, ãi na‰ich zpûvákÛ populární hudby, nejednou zvedli náv‰tûvníky koncertu ze sedadel.
Poté na pódium vystoupil ﬁeditel
ZU· Volary Mgr. Vít Pavlík, kter˘ nejdﬁíve vysvûtlil, Ïe za souãasného stavu
ne‰lo udrÏet dechov˘ orchestr, neboÈ
chybí hudební nástroje, bez nichÏ se
dechov˘ orchestr neobejde. Proto se
vedení ‰koly s ostatními pedagogy
rozhodlo, Ïe dechov˘ orchestr nahradí
V Band. Po té Petra Kaczková, která
koncert v˘bornû moderovala pozvala na
jevi‰tû V Band pod taktovkou Kateﬁiny
Pavlíkové k slavnostní premiéﬁe pﬁed
volarsk˘m publikem.
V Band si vynikajícím tempem
a tóny nádhern˘ch melodií podmanil
v‰echny v sále a poslední skladba

doprovozená spontánním potleskem
ukázala, Ïe si získal okamÏitû sympatie
v‰ech. Tím byla zodpovûzena i otázka,
která se pﬁed koncertem nesla pﬁedsálím
i uliãkami mûsta, kdo to ocení a odpovûì pﬁi‰la záhy. Ocenili jste to vy v‰ichni, kdyÏ jste V Band vyprovodili spontánním potleskem a tím jste uznali jeho
kvalitu. V Band je na zaãátku své cesty,
a na koncertû ukázal, Ïe jde o kvalitní
hudební tûleso, které pﬁiná‰í do mûsta
nûco nového a pûkného a jistû má svou
budoucnost.
Co dodat na závûr. Oba koncerty
v˘bornû moderovala Petra Kaczková.
Tradiãnû vynikající byly v˘kony v‰ech
úãinkujících pﬁi obou koncertech. Závûreãná spoleãná skladba v‰ech úãastníkÛ
koncertu, byla nejlep‰í teãkou za leto‰ním ‰kolním rokem.
Podûkování patﬁí vedení ZU· za
práci s dûtmi nejen v hudebních oborech, vedení mûsta za podporu a za to,
jak se o mladé umûlce stará, a v‰em
rodiãÛm, kteﬁí dûti k umûlecké ãinnosti
vedou.
Popﬁejme pedagogÛm i ÏákÛm
krásné prázdniny a jiÏ nyní se tû‰íme
na koncertní a umûleck˘ ‰kolní rok
2011 - 2012.
L. Beran

Je‰tû jednou k ZU·
V mûsíci ãervnu probûhla v˘stava
v˘tvarného oboru ZU· ve volební
místnosti mûstského úﬁadu. Byl to
v˘born˘ poãin a o tom, Ïe se akce
povedla, svûdãila náv‰tûva mnoha lidí
na vernisáÏi, ale i v prÛbûhu dal‰ích dnÛ.
Mladí v˘tvarní umûlci zde pﬁedstavili nádherná díla a v˘tvory, které se
líbili. V˘stava byla pûkná a jistû i pﬁí‰tí
rok se bude opakovat.
Podûkování za v˘stavu patﬁí vedení
ZU· Volary a jejím ÏákÛm, vedení
mûsta za poskytnut˘ prostor, paní starostce Martinû Pospí‰ilové, za krásné
slavnostní slovo a otevﬁení v˘stavy
a vám v‰em, kteﬁí jste v˘stavu zhlédli.
L. Beran
■■■
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Rozhovor s panem Haladejem
AÏ bude toto ãíslo Volarského zpravodaje ve va‰ich schránkách, budou
letní prázdniny a hlavní turistická sezóna v plném tempu.
Já jsem si pﬁed zaãátkem letní sezóny povídal se Stanislavem Haladejem,
kterého mnozí známe a víme, Ïe jeho
zamûstnání je stráÏce v NP ·umava.
Kdo jin˘, neÏ on, by mûl odpovídat na
dotazy o prázdninov˘ch aktivitách na
·umavû a na volarsku, kdyÏ na‰e krásné
okolí ‰umavsk˘ch hvozdÛ a volarsk˘ch
kopcÛ dobﬁe zná.
Se Stanislavem se dobﬁe známe,
a proto jsem otázky pokládal tykáním.
Tvoje struãné curiculum vitae.
Jmenuji se Stanislav Haladej, je mi
45 let, jsem Ïenat˘, jedno dítû.
Vím, Ïe pracuje‰ v Národním parku
·umava jako stráÏce. MÛÏe‰ nám ﬁíci od
jakého roku a kde stráÏce NP najdeme
a co tato práce obná‰í?
Od roku 2002 pracuji jako stráÏce
NP ·umava a od leto‰ního kvûtna, jako
vedoucí pracovi‰tû informaãní a stráÏní

sluÏby se sídlem ve StoÏci. Práce stráÏcÛ se za poslední roky v˘raznû zmûnila.
Absolvovali jsme rekvalifikaãní kurz
první pomoci na VO· „BÍLÁ VLOâKA“. Dále jsme vy‰kolení lezci záchranáﬁi, vodní záchranáﬁi a v neposlední
ﬁadû ãlenové jednotky poÏární ochrany
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku.
Proto jsme kromû dohledu na dodrÏování zákona ã. 114 o ochranû pﬁírody
a krajiny, pﬁedná‰ek, doprovodÛ, schopni pomoci náv‰tûvníkÛm v nouzi .
Jak˘ je tvÛj rajón, myslím tím místopisnû?
Rajon mé pÛsobnosti ISS StoÏec je
od Zadní Zvonkové po Svûtlé hory nad
StráÏn˘m.
·umava je krásná a nabízí mnoho
zajímav˘ch míst, která bys ty osobnû,
doporuãil nav‰tívit turistÛm a náv‰tûvníkÛ ‰umavsk˘ch konãin?
Náv‰tûvníkÛm bych urãitû doporuãil
technickou památku Schwarzenbersk˘
plavební kanál, Medvûdí stezku, náv‰tûvu
StoÏecké kaple. Já sám mám velmi rád

hﬁebenovou trasu trojmezenské hornatiny.
Jaké místo je na volarsku tvé oblíbené
a co bys závûrem doporuãil náv‰tûvníkÛm NP ·umava?
Ve Volarech nemám konkrétní oblíbené místo, tady je totiÏ hezky v‰ude.
Bûhem hlavní turistické sezóny nás ãeká
zv˘‰ení poãtu náv‰tûvníkÛ, a proto bych
chtûl tímto poÏádat o dodrÏování pravidel pro pohyb po národním parku,
o nepﬁeceÀování sv˘ch sil a schopností
a o ohleduplnost. Ve‰keré informace
najdou náv‰tûvníci na webov˘ch stránkách www.npsumava.cz a na informaãních stﬁediscích správy, u nás nejblíÏe
ve StoÏci. VolaranÛm pﬁeji krásné léto
a mnoho pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ .
Já dûkuji za pûkná slova a vûﬁím, Ïe
náv‰tûvníci NP ·umava budou v leto‰ní
turistické sezónû spokojeni. Vûﬁte, Ïe
stráÏci jsou profesionálové po v‰ech
stránkách a jak Standa ﬁekl, dokáÏí vám
pomoci nejen radou, odborn˘m slovem,
ale téÏ umí poskytnout první pomoc.
Ladislav Beran

Srpen
K srpnu a k jeho svátkÛm se vztahuje
nûkolik lidov˘ch pranostik. Nejv˘stiÏnûj‰í je ta, která ﬁíká: „Co srpen neuvaﬁí,
to záﬁí nedosmaÏí.“
Minulost s sebou v srpnu nese rÛzné
události, napﬁ. uskuteãnil se první skautsk˘ tábor, byla zavedena povinná ‰kolní
docházka, v prodeji se objevily první
osobní poãítaãe, vzplál poÏár Národního
divadla, byla schválena deklarace práv
ãlovûka a obãana. V srpnu byl korunován ãesk˘m králem Pﬁemysl Otakar I.,
pozdûji i císaﬁ Franti‰ek I. V bitvû Na
Moravském poli padl 26. 8. 1278 král
Pﬁemysl Otakar II., ten sam˘ den padl
v r. 1346 v bitvû U Kresãaku ãesk˘ král
Jan Lucembursk˘. V srpnu 1306 byl
zavraÏdûn ãesk˘ král Václav III. Koncem ‰edesát˘ch let minulého století probíhaly v na‰em státû v˘znamné politické
a hospodáﬁské zmûny. Proto 21. 8. 1968
okupovaly ná‰ stát, tehdej‰í âeskoslovenko, „spﬁátelené“ armády pûti „spﬁá-

telen˘ch“ státÛ, ﬁíkali tomu osvobození.
V srpnu probíhá napﬁ. Mezinárodní
den mládeÏe, Den levákÛ, Den suchého
zipu nebo Evropská noc pro netop˘ry.
Srpnov˘ církevní Ïivot je také pln˘
svátkÛ,vût‰inou kﬁesÈansk˘ch muãedníkÛ, napﬁ: sv. Vavﬁince, sv. Benedikta, sv.
Bartolomûje, sv. Jana Kﬁtitele, kter˘m
jejich pﬁesvûdãení pﬁineslo nejdﬁíve smrt
a potom teprve úctu a slávu. Nelze se
o v‰ech a jejich pﬁíbûzích zmínit najednou. Tak alespoÀ 10. 8. sv. Vavﬁinec,
také zvan˘ Lorenz.
Sv.Vavﬁinec, patron knihovníkÛ,
sládkÛ, kuchaﬁÛ, cukráﬁÛ, noÏíﬁÛ, zbrojíﬁÛ, sklenáﬁÛ, pradlen a také ‰kolákÛ
a studentÛ. Podobnû jako sv. Florián je
také ochráncem pﬁed poÏáry.
Sv. Vavﬁinec byl uãedník papeÏe
Sixta II. KdyÏ císaﬁ Valerián pﬁi pronásledování kﬁesÈanÛ vedl Sixta na popravu, aby mu setnul hlavu, Vavﬁinec jej
doprovázel a nechtûl jiÏ také Ïít. Svého

uãitele se ptal, "Kam jde‰ otãe bez svého
syna?", Sixtus jej utû‰oval, ale pﬁedpovûdûl mu také jeho muãednictví a poruãil Vavﬁincovi rozdat v‰echen církevní
majetek mezi chudé. Po jeho stûtí chtûl
Valerián sebrat v‰echen církevní majetek a shánûl se po nûm. Vavﬁinec pﬁed
nûj postavil v‰echny tyto chudé a ﬁekl
mu, Ïe pﬁed ním stojí pravé majetky
církve. Byl také odsouzen k smrti. Byl
bit tyãemi a poté poloÏen na Ïhavé pláty.
ProtoÏe zÛstal neoblomn˘, byl upeãen
na ro‰tu. Pﬁed smrtí pr˘ svému katovi
ﬁekl, „Peãenû je hotova, obraÈ ji a jez“.
Druhá ménû krutá verze ﬁíká, Ïe po
muãení byl sÈat.
Sv.Vavﬁinec má svoji rostlinu, vavﬁín. Na Vavﬁince by se mûla vysévat ﬁepa
a pﬁestává rÛst dﬁíví. Vavﬁincovi slzy
jsou padající hvûzdy. Na sv. Vavﬁince se
v kostele Ïehnal pﬁinesen˘ chleba, kter˘
se pak rozdával potﬁebn˘m.
Jiﬁí Sosna

Volarsk˘ zpravodaj 7

DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary
Nabídka zájmov˘ch útvarÛ ve ‰k. roce 2011/2012
Název ZÚ

Programová náplÀ

Vûk

Vedoucí ZÚ

Úplata

Anglická ‰kolka

v˘uka hravou formou pro zaãáteãníky

5 - 7 let

Eli‰ka
Horálková

450

Francouz‰tina

pokraãování

x

Alena
Topãevská

1200

Ru‰tina

zaãáteãníci, v˘uka ruského jazyka

od 12 let

Svûtlana
Naumová

400

Ruská konverzace

oprá‰ení ruského jazyka

x

Svûtlana
Naumová

800

Novináﬁsk˘ ‰otek

základy psaní novináﬁsk˘ch ãlánkÛ,
fotografování

8 - 11let

Ladislav
Beran

500

Novináﬁská kachna

základy psaní novináﬁsk˘ch ãlánkÛ,
fotografování

12 - 15 let

Ladislav
Beran

500

Muzicírování

zaãátky her na flétniãku, zpívání, taneãky

od 5 let

Jitka
Vr‰níková

600

Kytaristick˘

zaãátky hry na kytaru

od 8 let

Jitka
Vr‰níková

600

·ikovné ruãiãky

tvoﬁení z rÛzn˘ch materiálÛ, kreslení,
modelování, atd.

5 - 7 let

Vladimíra
Laschová

500

Tvoﬁivé ãarování

netradiãní techniky - encaustika,
batika, ‰perky atd.

od 8 let

Vladimíra
Laschová

600

·ikovné ruce

tradiãní i netradiãní v˘tvarné techniky

od 15 let

Vladimíra
Laschová

800

Mal˘ kuchtík

pﬁíprava mouãníkÛ, teplé i studené kuchynû

od 6 let

Milena
Sipplová

400

ModeláﬁÏelezniãní modeláﬁ

papírové modely, stavba modelové Ïeleznice

7 - 99 let

Václav
Kadlec

550

Leteck˘ modeláﬁ
StoÏec

práce s materiálem a stavba leteck˘ch
házedel a modelÛ

od 6 let

Martin
âern˘

550

·umavská policejní
akademie

dopravní v˘chova, exkurze - IZS, branné hry

od 6 let

·tûpánka
Baãová

450

·umavská záchranáﬁská
akademie

základy první pomoci, exkurze IZS,
dovednostní hry

od 7 let

Milena
Sipplová

450

DeVir

virtuální hry, nové i tradiãní stolní hry

od 6 let

Vladimíra
Laschová

500

Zvíﬁecí detektivové

hry v pﬁírodû a v klubovnû,
poznávání pﬁírody, v˘lety

od 6 let

Milena
Sipplová

450

Ornitologick˘

poznávání a pozorování ptactva

6 - 18 let

Lumír
Vozábal

450

Máme rádi zvíﬁata

hry v pﬁírodû a v klubovnû,
poznávání pﬁírody, v˘lety

od 3 let

Svûtlana
Naumová

450

Moderní gymnastika I

zaãáteãníci, spojení hudby a pohybu

5 - 7 let

Dagmar
Amlerová

800
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Název ZÚ

Programová náplÀ

Vûk

Vedoucí ZÚ

Úplata

Moderní gymnastika II

pokraãování MG I

od 7 let

NadûÏda
Ra‰ková

800

Míãovky

hry - na zemi, ve vzduchu a ve vodû
se v‰ím, co je kulaté

6 - 99 let

Vladimíra
Laschová

600

Florbal

zaãátky i pokraãování v nácviku hry

8- 12 let

Martin
Felix

600

V‰esportovní klubík

kolektivní hry, bûh, plavání, lyÏování,
cyklo v˘lety atd.

5 - 8 let

Ale‰
Valíãek

700

V‰esportovní klub

kolektivní hry, bûh, plavání, lyÏování,
cyklo v˘lety atd.

od 8 let

Martin
Taranza

700

Vodníãci

základy plavání, hry ve vodû, apod.

3 - 6 let

Milena
Sipplová

1000

Delfíni

základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, apod.

7 - 11 let

Milena
Sipplová

1000

Kosatky

zdokonalování plav. stylÛ, hry ve vodû, apod.

od 12 let

Milena
Sipplová

1000

Aerobic pro dûti

základy aerobiku, pohybová v˘chova

od 5 let

Andrea
Proke‰ová

600

Orientální tance I

základy orientálních tancÛ

6 - 12 let

Miroslava
Ottlová

550

Orientální tance II

pokraãování ve v˘uce

12 - 15 let

Miroslava
Ottlová

550

Orientální tance III

pokraãování ve v˘uce

od 15 let

Miroslava
Ottlová

1000

Jump stylle

základy tance

od 6 let

Radovan
Gromek

700

Street dance

základy i pokraãování ve v˘uce

od 6 let

Radovan
Gromek

700

Cviãení s kojenci

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky,
nácvik správného otáãení, sezení, lezení
a chÛze

5-12 mûsícÛ

Svûtlana
Valíãková

550

Duhové klubíãko
Beru‰ky

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky,
pohybové hry

1 - 2 roky

Svûtlana
Valíãková

550

Duhové klubíãko
Mot˘lci

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky,
pohybové hry

2 - 3 roky

Milena
Sipplová

550

Duhové klubíãko
Vãelky

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky,
pohybové hry

2 - 3 roky

Svûtlana
Naumová

550

Duhová ‰koliãka I
Medvídci

cviãení, dramatizace pohádek, zpívání,
tvoﬁení, vycházky a v˘lety

3 - 6 let

Erika
·turmová

700

Duhová ‰koliãka II
My‰áci

cviãení, dramatizace pohádek, zpívání,
tvoﬁení, vycházky a v˘lety

3 - 6 let

Milena
Sipplová

700

Klub dûtí
StoÏec

tvoﬁivá dílna, flétniãky

od 5 let

·árka Jurá‰ová
Jitka Jerhotová

450

Klub dûtí
Zbytiny

zdravovûda, angliãtina, pohybové hry

od 6 let

Sylvie Ludaãková,
Lada Uhlíﬁová

450

Klub seniorÛ

aktivnû i v dÛchodu - tvoﬁení, cviãení,
vycházky

Vladimíra
Laschová

600
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Volarsk˘ sekáã 2011
UÏ potﬁetí se v sobotu 9. 7. na
„Maxov˘ch loukách“ se‰el v˘kvût
ãesk˘ch sekáãÛ. Kromû VolarákÛ
a ·umavákÛ vÛbec, pﬁijeli sekáãi z Plznû
a PlzeÀska, ze Strakonicka, z âesk˘ch
Budûjovic, z Dobﬁí‰e a z Prahy. Velmi
nás mrzelo, Ïe tentokrát kvÛli poãasí
nedorazili kosci ze Slovenska. Po více
neÏ mûsíci de‰ÈÛ se tam udûlalo slu‰né
poãasí a v‰ichni sloven‰tí sekáãi kosili
na svém, aby mûli v zimû co dát dobytku. I tak, ale byla úãast závodníkÛ úctyhodná, se‰lo se sedmnáct muÏÛ, ãtyﬁi
Ïeny a tﬁi dûti.
Celá soutûÏ mûla v˘bornou atmosféru, ke které samozﬁejmû pﬁispûlo
doslova vymodlené krásné poãasí.
Závod zahájila po deváté ráno starostka
paní Martina Pospí‰ilová, která popﬁála
v‰em zúãastnûn˘m dobrou náladu a soutûÏícím ostré kosy. První ‰li na ﬁadu
nejmlad‰í závodníci. Doslova bratrovraÏedn˘ boj se rozpoutal o první a druhé
místo mezi Jiﬁíkem a Jarou‰kem Musálkov˘mi z Volar, ‰Èastnûj‰í byl nakonec
Jarou‰ek, nicménû v‰ichni star‰í sekáãi
se shodli, Ïe oba bratﬁi jsou mimoﬁádnû
dobﬁí a Ïe nám tu vyrÛstají budoucí vítûzové muÏské kategorie.
V Ïenách si první místo vyválãila
volarská stálice Drahomíra Pe‰ková
a zopakovala tak svoje vítûzství z prvního roãníku. Stﬁíbrná medaile tentokrát
také zÛstala ve Volarech. Vybojovala ji
Eva Plániãková ze Sipplov˘ch DvorÛ.
Ov‰em jednoznaãnû vrcholem celé-
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ho závodu pro mne byl koncert dvou
kos, z nichÏ jednu drÏela v ruce paní
Veronika Stránská (rok narození 1929)
a druhou paní BlaÏena Tou‰ková (vûﬁte,
nevûﬁte, ale rok narození 1926). Mám-li
vyzdvihnout jednoho závodníka, coÏ je
vÏdy vûc o‰idná, tak tentokrát bych se
nebál a vyzdvihl v˘kon paní Tou‰kové.
Elegantní postoj, dokonale pﬁipravená
kosa, jeden ﬁádek jako druh˘ a perfektní
strni‰tû. Co víc k tomu ﬁíci. KdyÏ to
nûkdo umí a zdraví mu slouÏí, jde to
i v 85 letech.
MuÏská kategorie byla nejpoãetnûj‰í
a se‰la se v ní celá ﬁada nov˘ch závodníkÛ.
Nicménû první dvû místa si prohodili
nejlep‰í borci z prvního roãníku Volarského sekáãe. Vítûzství si tentokrát
odnesl Miroslav ·obr z TaÏovic a na
druhém místû skonãil Franti‰ek ·molík
z Rado‰ic, pro nûhoÏ je Volarsk˘ sekáã
doslova srdeãní záleÏitostí. V˘bornû
na‰lápnuto mûl volarsk˘ Jan Michalãák,
ale na ãtvrté místo ho tûsnû odsunul
L'ubomír Rjapo‰ a tak na nûho letos
zbyla jen bramborová medaile. Jak
dopadli dal‰í volar‰tí borci? Na krásném
‰estém místû skonãil Karel Horelica
a dvanáct˘ byl Jirka Musálek star‰í.
Exhibice Kﬁovinátor versus vítûz
muÏské kategorie se letos pﬁeváÏila na
stranu stroje. Martin Janda, ná‰ volarsk˘
Kﬁovinátor tûsnû vyhrál, pravdûpodobnû
k tomu pﬁispûl inovovan˘ strojov˘ park.
Po obûdû program pokraãoval
pohodov˘m závodem ve volarském
víceboji. V muÏské kategorii zvítûzil
nejstar‰í úãastník Jan David, protoÏe
jako jedin˘ srazil kamenem v‰echny tﬁi
plechovky. Druh˘ byl volarsk˘ Jiﬁí
Macura mlad‰í a tﬁetí Franti‰ek ·molík,
kter˘ si tak odváÏel cenu z obou soutûÏí.
V Ïenské soutûÏi drtivû zvítûzila
Drahomíra Pe‰ková, takÏe nejcennûj‰í
kov z obou soutûÏí zÛstal letos ve Volarech. Na druhém místû skonãila reprezentantka Brixov˘ch DvorÛ Jitka Stehlíková a tﬁetí byla Alena Pechingerová.
Bramborovou medaili si odnesla starostka paní Martina Pospí‰ilová. Mezi dûtmi
se ‰tûstí usmálo na Jirku Musálka mlad‰ího, jeho bratr Jarda byl aÏ tﬁetí, kdyÏ se
mezi bratrské duo vklínil Jaroslav
Boháã. Nebylo ale dÛleÏité vyhrát, ale
vyhrát si, coÏ se myslím podaﬁilo.
Cel˘ závod by se samozﬁejmû

nemohl konat bez pomoci celé ﬁady lidí.
Velik˘ dík patﬁí opût rodinû Ho‰nov˘ch,
kteﬁí vûnovali s˘ry a jogurty pro poho‰tûní závodníkÛ, tiskárnû FOP v âerné
v Po‰umaví, která nám zdarma vytiskla
krásné plakáty a Mûstu Volary, které
nám je skvûl˘m partnerem. Jako organizátoﬁi chceme speciálnû podûkovat Janu
Lipíkovi a Vûrce Motejzlíkové, kteﬁí nám
velmi pomohli s úpravou pozemku pro
závod, se stavbou stanÛ a hlavnû celou
soutûÏ strávili jako hrabaãi, coÏ v tom hicu
nebylo jen tak. Stejnû tak chceme podûkovat dal‰í plejádû hrabaãÛ, ãasomûﬁiãÛ,
stavûãÛ a bouraãÛ stanÛ, bez nichÏ
bychom závod nezvládli. Díky v‰em.
Ivo Stehlík, fot: Petr âmerda
Volarsk˘ sekáã - v˘sledky:
Kategorie muÏi (10x10 m):
1. Miroslav ·obr (1966), ãas 8:02:17
2. Franti‰ek ·molík (1957), 9:16:61
3. L'ubomír Rjapo‰ (1961), 10:33:09
Kategorie Ïeny (5x5 m):
1. Drahomíra Pe‰ková (1963), 4:02:11
2. Eva Plániãková (1954), 5:32:12
3. BlaÏena Tou‰ková (1926), 5:42:00
Kategorie dûti (2x2 m):
1. Jaroslav Musálek (2003), 1:22:28
2. Jiﬁí Musálek ml. (2001), 1:41:88
3. Andrea Keﬁlíková (2005), závod
nedokonãila
Volarsk˘ víceboj:
Kategorie muÏi:
1. Jan David (1956), 56:03
2. Jiﬁí Macura ml. (1993), 58:22
3. Franti‰ek ·molík (1957), 1:05:06
Kategorie Ïeny:
1. Drahomíra Pe‰ková, 55:91
2. Jitka Stehlíková, 1:06:57
3. Alena Pechingerová, 1:19:00
Kategorie dûti:
1. Jiﬁí Musálek ml. (2001), 2:33:65
2. Jaroslav Boháã (2001), 3:46:36
3. Jaroslav Musálek (2003), 4:13:39

KINO VOLARY

Vzpomínáme

Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Srpen - zaﬁí 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
6. 8. sobota
20.00 hod.
JSEM âÍSLO âTY¤I
Americk˘ thriller (titulky).
Vstupné 50,- Kã, od 12 let!
Tﬁi lidé zemﬁeli. Kdo bude ãíslo ãtyﬁi.
***
13. 8. sobota
20.00 hod
ZKUS Mù ROZESMÁT
Romance USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, od 12 let!
Co se stanem kdyÏ si plastick˘ chirurg
zaãne pohrávat s daleko mlad‰í uãitelkou?
***
27. 8. sobota
20.00 hod.
LIDICE
âesk˘ film - drama.
Vstupné 50,- Kã, od 12 let!
Pﬁíbûh obyãejn˘ch lidí, kteﬁí se absurdní
náhodou pﬁipletli do cesty „dûjinám“.
***
3. 9. sobota
20.00 hod.
CZECH MADE MAN
âeské drama.
Vstupné 50,- Kã
Od otlounkánka z chudé rodiny ke králi
internetov˘ch domén.

10. 9. sobota
20.00 hod.
KAZATEL
Sci-fi thriller USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, od 15 let!
Pﬁíbûh se toãí kolem legendárního Knûze bojovníka z poslední Války upírÛ…
***
10. 9. sobota
17.00 hod.
MEDVÍDEK PÚ
Film za studia W. Disneye (dabing).
Vstupné 60,- Kã. Dûtské pﬁedstavení!
Nechte se uná‰et pﬁíbûhy ze Stokorcového lesa.
***
17. 9. sobota
17.00 a 20.00 hod.
TRANSFORMERS 3
Akãní sci-fi USA (dabing).
Vstupné 50,- Kã, od 12 let!
Dal‰í fantastické pokraãování ze svûta
robotÛ.
***
24. 9. sobota
17.00 a 20.00 hod.
âERTOVA NEVùSTA
Nová pohádka ZdeÀka Tro‰ky.
Vstupné 50,- Kã
âert nikdy nespí - jenom láska, ale pﬁemÛÏe pikle s peklem.

Prodej vstupenek je hodinu pﬁed promítáním! Zmûna programu vyhrazena!

Knihovnick˘ vlak ECCE LIBRIS
Mûstská knihovna Prachatice pﬁipravuje na 17. záﬁí 2011 akci… - tentokrát to
bude vlak. MoÏná si pamatujete v pﬁedloÀském roce pﬁíjezd veteránÛ na námûstí
a Michala Viewegha do knihovny ve Volarech. Letos pojede speciální knihovnick˘
vlak Ecce libris z Tábora pﬁes Milevsko, Písek, VodÀany, Prachatice, VOLARY do
Nového Údolí, kde se bude odpoledne konat Knihovnická pouÈ. UÏ ve vlaku Vás
ãeká spisovatel Michal Viewegh, Pavel ·rut, ﬁada jihoãesk˘ch autorÛ, ilustrátorka
Galina Miklínová, hudba - hudební skupiny Poutníci a Paraván, vyhlídkové bufetové
vozy i historické vagóny. A v Novém Údolí ﬁada dal‰ích atrakcí, turistické v˘lety,
‰umavské speciality a doufejme pﬁíjemná setkání s dal‰ími knihovníky a milovníky
literatury. Na webov˘ch stránkách âesk˘ch drah si také mÛÏete pﬁeãíst o této akci
http://www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky/-10966/.
Mûstská knihovna si pro v‰echny pﬁíznivce literatury a knih pﬁipravila jako doprovodn˘ program „PRVNÍ KNIÎNÍ POMOC“. Na volarském nádraÏí 16. a 17. záﬁí
dopoledne (ãas upﬁesníme a zveﬁejníme na webov˘ch stránkách volarské knihovny)
obdarujeme cestující âesk˘ch drah 1 knihou. Jakou se nechte pﬁekvapit…
knihovnice

Dne 18. srpna tomu bude 10 let
od úmrtí paní

RÒÎENY RADVANOVSKÉ.
S láskou vzpomínají
rodina Radvanovsk˘ch
a Procházkovi



Dne 7. 8. 2011 uplyne
jeden smutn˘ rok,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek pan
FRANTI·EK KRÜNPECK.
Stále vzpomínají manÏelka,
syn a dcera s rodinou.



Vydal ses cestou,
jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 25. 8. 2011 uplynou jiÏ tﬁi roky,
kdy nás navÏdy opustil
milující manÏel a tatínek pan
ROMAN MATIESKA.
Stále vzpomínají manÏelka Pavlína
a syn Roman



Dne 25. srpna uplyne pût let,
kdy nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka a maminka,
paní
LIDMILA ·TùDRÁ.
S láskou vzpomínají manÏel a dcery
Martina a Hana s rodinami.
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Volarsk˘ fotbal sestupuje
Volarsk˘ fotbal po více jak deseti
letech sestupuje do okresního pﬁeboru.
Je to velké zklamání pro fanou‰ky
i samotné hráãe.
Leto‰ní sezóna byla velmi nepovedená od samého zaãátku a jiÏ po polovinû soutûÏe bylo zﬁejmé, Ïe rovnûÏ letos
se bude Tatran v I B. tﬁídû zachraÀovat.
Podzim se moc nepovedl a ãekalo se
jaké bude jaro. Odstartovalo se zápasem
s Vimperkem a bezbranková remíza jen
potvrdila, Ïe forma není dobrá a kaÏd˘
zápas bude tûÏk˘ a hlavnû stát mnoho
sil. Postupem, jak ‰lo kolo za kolem a
blíÏil se konec soutûÏe, bylo jasné, Ïe
Tatran bude zachraÀovat krajskou soutûÏ. Celé jaro byl t˘m na hranû sestupu.
První tûÏk˘ zápas s Vitûjovicemi na‰i
nezvládli a z pod Osule pﬁijeli s prohrou.
To byl první hﬁebíãek na cestu do okresu. Dal‰í tûÏk˘ zápas se soupeﬁem
o sestup se hrál v LaÏi‰ti, kde museli
volar‰tí porazit domácí rezervu, ale
nestalo se a od tohoto zápasu se Tatran
hodnû pﬁibliÏoval sestupovému konci.
Zápas roku se hrál doma se Sokolem
Zdíkov. Nebyl to zápas pohledn˘, hosté
se témûﬁ k niãemu nedostali. JenÏe
v závûru prvního poloãasu se hostÛm
povedla kombinace, na jejímÏ konci

byla jediná stﬁela Zvíkovsk˘ch v zápase
a ta skonãila v brance. Ná‰ celek jiÏ
nena‰el odpovûì a tento zápas, jak se
ukázalo, byl pro sestup rozhodující.
Tímto zápasem se Tatran propadl dolu
a uÏ se v˘‰ nedostal. V závûreãn˘ch
kolech a pﬁi sestupové matematice zbyl
na Tatran neoblíben˘ „âern˘ Petr“.
Sestoupily totiÏ v‰echny poslední t˘my
a tﬁi z pﬁedposledních míst. Tatran byl
ten, kter˘ o bod podlehl skupinû C, ve
které pﬁedposlední Chotoviny získali 26
bodÛ, Tatran 25 bodÛ a tím vypadl .
Nebylo to poslední ani pﬁedposlední
kolo, které rozhodlo, ale byl to celkovû
‰patn˘ rok. Od samého zaãátku se Tatran drÏel na spodních místech tabulky
a cel˘ rok bojoval o záchranu. Stalo se
i to, co nikdy pﬁed tím a to - celek
neodjel k mistrovskému zápasu. Bylo to
do Hradi‰tû, protoÏe se nese‰li hráãi.
Pﬁi‰la kontumace, pokuta a dal‰í poplatky. V‰e dohromady dalo pﬁes osm tisíc
korun. To byl moÏná první podnût
k tomu jaká bude sezóna. Tatran dohrál
se sebezapﬁením podzim a v‰ichni vûﬁili, Ïe jaro bude lep‰í. BohuÏel nebylo
a proto Tatran po více jak deseti letech
opustil kraj.
V nové sezónû se bude chodit na

okresní pﬁebor. Po úpravách soutûÏního
ﬁádu mohou oba dospûlé t˘my hrát tuto
soutûÏ. Taran A t˘m bude v jedné skupinû a B t˘m ve druhé. Pokud by B t˘m
byl na postupové pozici, bude ji muset
postoupit jinému celku, neboÈ pﬁi
pﬁedpokladu Ïe první t˘m postoupí do
finálové nadstavby, nemohou potom
hrát dva t˘my jednoho oddílu ve stejné
soutûÏi.
Klub mûl v leto‰ním roce dva mládeÏnické oddíly: mini kopanou a dorost.
U oddílu benjamínkÛ skonãil po sezónû
trenér Václav Nechutn˘. V novém roãníku se bl˘ská na lep‰í ãasy, neboÈ Tatran
vytvoﬁil tﬁi mládeÏnické t˘my, star‰í
pﬁípravku, Ïáky a dorost.
Volarsk˘ Tatran ãeká hodnû tûÏk˘
úkol a to stabilizovat fotbalovou strukturu klubu a pokusit se o rychl˘ návrat do
krajské soutûÏe. Bude to jistû tûÏké,
vÏdyÈ postoupit budou chtít Vitûjovice,
Husinec i ·umavské Ho‰tice a ostatní
celky budou chtít znepﬁíjemnit Tatranu
Ïivot.
Volarsk˘ klub má je‰tû jednu zmûnu
a to ve v˘boru, kde Miroslava Mlãocha
na pozici sekretáﬁe klubu, nahradil Vladimír Bajãík.
Ladislav Beran

Souhrn poãasí za ãerven 2011
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota:
+4,6 st dne 25. 6. v 4:15
Pﬁízemní minimální teplota: +3,6 st dne 25. 6. v 3:40
Maximální teplota:
+28,0 st dne 22. 6. v 15:10
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +14,6 st
Úhrn sráÏek:
75,4 mm
Maximální náraz vûtru:
19,4 m/s dne 6. 6. v 20:19
(tj. 69,8 km/hod.)
Poãet letních dní (teplota 25,0 st a vy‰‰í): 6

Sluneãní svit:

219,0 hodiny

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota:
+0,4 st dne 25. 6.
Pﬁízemní minimální teplota: -0,5 st dne 29. 6.
Maximální teplota:
+29,0 st dne 22. 6.
PrÛmûrná mûsíãní teplota:
+13,9 st
Poãet letních dní (teplota 25,0 st a vy‰‰í): 8
Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.czaaa
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