
Pfievzato z internetov˘ch stránek www.volby.cz

Novû zvolené zastupitelstvo pro volební období 2010 - 2014

Kandidátní listina Kandidát Vûk Hlasy abs. Hlasy v %

1 âeská strana sociálnû demokratická Proãka Robert Ing. 49 420 10,71

1 âeská strana sociálnû demokratická Míková Dana Mgr. 47 402 10,25

1 âeská strana sociálnû demokratická Rolãík Ivo DiS. 32 385 9,81

2 Obãanská demokratická strana Horálek Petr Mgr. 50 297 12,98

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST Pospí‰ilová Martina 46 722 10,18

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST Pavlík Vít Mgr. 34 610 8,60

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST Kozák Roman 45 601 8,48

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST Trubelová ·árka 44 571 8,05

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST âmerda Petr 42 448 6,32

3 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MùST Janda Martin Ing. 45 460 6,49

4 MùSTO LIDEM âutka Vladimír 48 266 9,84

4 MùSTO LIDEM Mik‰ík Vilém 55 260 9,61

5 Komunistická strana âech a Moravy Krátk˘ Franti‰ek 73 395 9,64

5 Komunistická strana âech a Moravy Cigánek Jifií Ing. 54 395 9,64

5 Komunistická strana âech a Moravy Trnka Pavel 65 386 9,42

Celkem zvoleno kandidátÛ:  15

Poãet volen˘ch Voliãi v seznamu Vydané obálky Volební úãast Odevzdané obálky Platné hlasy
ãlenÛ zastupitelstva v %

15 3 118 1 472 47,21 1 470 20 095

V˘sledky voleb podle jenotliv˘ch kandidujících stran a uskupení

Kandidátní listina Hlasy Poãet Pfiepoãten˘ Pfiepoãtené % Poãet 
abs. v % kandidátÛ základ platn˘ch mandátÛ

dle poãtu kandidátÛ hlasÛ

1 âeská str. sociálnû demokrat. 3 921 19,51 15 20 095,00 19,51 3

2 Obãanská demokratická strana 2 288 11,39 15 20 095,00 11,38 1

3 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MùST 7 087 35,27 15 20 095,00 35,26 6

4 MùSTO LIDEM 2 703 13,45 15 20 095,00 13,45 2

5 Komunistická str. âech a Moravy 4 096 20,38 15 20 095,00 20,38 3

V˘sledky komunálních voleb
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Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 4. 10. 2010
Zastupitelé berou na vûdomí:
* informace o ãinnosti rady mûsta
* zápis z jednání finanãního v˘boru ze

dne 13. 9. 2010
* zápis z jednání kontrolního v˘boru

ze dne 15. 9. 2010
Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã.10/2010
* hospodáfisk˘ v˘sledek pfiíspûvkové

organizace Základní ‰kola Volary se
ziskem ve v˘‰i 517 084,82 Kã

* zásady o poskytování cestovních ná-
hrad zastupitelÛm mûsta Volary 

* obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou se 
zru‰uje právní pfiedpis mûsta (v roce
2008 byla schválena vyhlá‰ka o sta-
novení místního koeficientu pro
v˘poãet danû z nemovitosti ve v˘‰i 
2. Vzhledem k ekonomické situaci
do‰lo tzv. Janotov˘m balíãkem k dvoj-
násobnému nav˘‰ení základních sazeb
u danû z nemovitosti, takÏe obãané
mûsta nakonec platili ãtyfinásobek
pÛvodních sazeb. Toto nav˘‰ení je 
jiÏ pfiíli‰ vysoké, proto byl zastupi-
telstvu pfiedloÏen návrh na zru‰ení
místního koeficientu pro v˘poãet

danû z nemovitosti)
* dodatek ke smlouvû o pfievodu vlast-

nictví k bytové jednotce ã. 266/6
* souhlasná prohlá‰ení s Lesy âeské

republiky, s. p. na zápis v katastru 
nemovitostí t˘kající se pozemkÛ v k. ú.
Cudrovice, Mile‰ice a Mlynáfiovice
u Volar ve znûní pfiedloÏen˘ch zápisÛ

Zastupitelé rozhodli:
* na základû provedené kontroly HZS

Jã kraje a návrhu SDH Volary ukon-
ãit dohodou k 31.10.2010 "Dohodu 
o vzájemné spolupráci a vzájemné
pomoci" uzavfienou mezi Mûstem
Volary a Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ
Volary (na valné hromadû SDH bude
projednán nov˘ návrh dohody, kter˘
bude pfiedloÏen k projednání a schvá-
lení zastupitelstvu mûsta)

* prodat bytovou jednotku ã. 597/1 
v domû 597, 598 vãetnû pfiíslu‰ného
podílu na spoleãn˘ch ãástech domu
a zastavûn˘ch pozemcích, bytovou 
jednotku ã. 61/8 v domû ãp. 61, 62,
63 vãetnû pfiíslu‰ného podílu na 
spoleãn˘ch ãástech domu, bytové 
jednotky ã. 266/12, 266/18 a 266/20
v domû ãp. 266 vãetnû pfiíslu‰n˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu,

bytovou jednotku ã. 427/3 v domû 
ãp. 427 vãetnû pfiíslu‰n˘ch podílÛ na 
spoleãn˘ch ãástech domu, v‰echny
byty se prodávají dle Zásad prodeje
domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor

* prodat nemovitost - pozemek p. ã.
2713/1 - trval˘ travní porost o v˘mûfie
1576 m2 za vzájemnû ujednanou
kupní cenu

* na základû Ïádosti vlastníkÛ domu
ãp. 421 zafiadit jako související poze-
mek oplocenou ãást pozemku st. p. ã.
1183 o v˘mûfie 285 m2 do privatizace
bytového fondu dle Zásad projede
domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostor a sou-
visejících pozemkÛ

* prodat nemovitost v k. ú. Krejãovice
- pozemek p. ã. 375/16 - ostatní 
plocha o v˘mûfie 520 m2 za vzájemnû
ujednanou kupní cenu

* prodat ãásti pozemkÛ st. p. ã. 1887, 
1892 a 796/1 - zastavûná plocha 
a ostatní plocha za vzájemnû ujedna-
nou kupní cenu

* smûnnou smlouvu ve znûní návrhu
mezi Mûstem Volary a p. Milanem 
Sládeãkem

�   �   �

Z jednání rady mûsta
konaného dne 15. 9. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít se Správou sportovních zafií-

zení Volary smlouvu o v˘pÛjãce
nemovitosti ãp. 127 ve Volarech

* ukonãit nájemní smlouvu s âeskou
republikou - Ministerstvem vnitra na
pronájem pozemku p. ã. 2/2 v k.ú.
Volary ke dni 30. 10. 2010

Rada mûsta schvaluje:
* prominutí poplatkÛ za upomínky 

a registraci novû pfiihlá‰en˘ch ãtenáfiÛ
na rok zdarma v T˘dnu knihoven 
v termínu od 4. 10.-8. 10. 2010

* vypisuje v˘bûrové fiízení na místo
jednatele spoleãnosti Sesazovna d˘h
s. r. o. Volary

* souhlas zfiizovatele se zmûnou adre-
sy ‰kolní druÏiny Základní ‰koly ve
Volarech (nová adresa U NádraÏí 512,
Volary)

konaného dne 29. 9. 2010
Rada mûsta bere na vûdomí:
* hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací

a mûsta za 1. pololetí 2010
Rada mûsta schvaluje:
* pravidla pro v˘bûr nájemcÛ a uzavírá-

ní nájemních smluv k bytÛm v ãp. 149
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky

na zpracovatele projektové dokumen-
tace k akci "Zateplení domu ãp. 283"
a "Zateplení domu ãp. 303"

* pfiedloÏen˘ návrh na vyfiazení majetku
DPS v souladu s doporuãením
mimofiádné inventarizaãní komise

Rada mûsta rozhodla:
* pronajmout lesní cestu "Volarská"

Volarské lesní a dfievafiské spoleãnos-
ti s. r. o.

�   �   �

Starostka Volar Martina Pospí‰ilová 
u webov˘ch stránek Státního fondu
Ïivotního prostfiedí âR, kde se jen pár
hodin pfied zaãátkem komunálních
voleb, v pátek 15. fiíjna, objevila dlouho
oãekávaná informace, Ïe na‰e mûsto 
získalo 9,4 miliónu korun na v˘stavbu
nového sbûrného dvora v Ml˘nské ulici.  

R. Kozák
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Spoleãenská rubrikaInformace z MûÚ

Děkujeme všem přátelům 

a známým za projevenou soustrast, 

květinové dary a účast 

na posledním rozloučení s paní 

Věrou Ctiborovou.
Zároveň děkujeme za velmi 

procítěný projev 

panu Františku Krátkému.

Věra Jíchová a Jana Kozáková 

s rodinami

Za základû ãetn˘ch dotazÛ od obãanÛ 
k proplacení dovolené starostce mûsta
uvádíme následující vysvûtlení:

Metodick˘m pokynem Ministerstva
vnitra âR bylo obcím a úfiadÛm doporu-
ãeno fie‰it do voleb do zastupitelstev
obcí v fiíjnu 2010 nevyãerpanou dovole-
nou u uvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstev
obcí (starostÛ, místostarostÛ ), buì moÏ-
ností vyãerpání této dovolené nebo
finanãního proplacení dle § 79 odst. 5)
zákona o obcích. V pfiípadû paní starost-
ky Martiny Pospí‰ilové se jednalo o 18
dnÛ nevyãerpané dovolené (za celé ãtyfi-

leté volební období) i za rok 2009. Tato
nevyãepaná dovolená byla na jednání
rady mûsta dne 30. 6. 2010 usnesením 
ã. 197/10 schválena k proplacení v souladu
s citovan˘m paragrafem zákona o obcích. 

Nejednalo se v Ïádném pfiípadû o pro-
placení dovolené (rekreace) paní starostce,
jak je toto nesprávnû uvádûno, ale o pro-
placení nevyãerpané dovolené z hlediska
pracovnû právního vztahu.

Toto fie‰ení bylo plnû v souladu se
zákonem o obcích.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, 
tajemník MûÚ Volary  

Z dÛvodu ochrany dûtí
Obyvatelé panelového sídli‰tû urãitû

zaznamenali umístnûní znaãek zákaz
vstupu ze psy na travnatém dûtském
hfii‰ti mezi paneláky. Mûsto Volary a vo-
larské Technické sluÏby k tomuto opat-
fiení pfiistoupily z nûkolika dÛvodÛ.
âesko je ãlenem EU a tato instituce
sv˘mi pfiedpisy ukládá ãlensk˘m státÛm
pravidla uÏívání a provozování vefiej-
n˘ch prostranství a dûtsk˘ch hfii‰È. Tuto
vûc také fie‰í smûrnice a vyhlá‰ky na‰e-
ho státu. Toto v‰e, pfiizpÛsobené na
místní pomûry, fie‰í vyhlá‰ka mûsta
ã.4/2003. Místa, kam je v˘slovnû zaká-
zán vstup se psy a venãení psÛ, jsou ve
Volarech dvû. První místo je oplocen˘
areál - prostor a hfii‰tû u plaveckého
bazénu, platn˘ jiÏ nûkolik let. Druhé, to
nové, je dûtské hfii‰tû na prostranství
mezi paneláky, na kterém jsou instalo-
vána zafiízení pro dûtská vyÏití. K tomu-
to opatfiení do‰lo proto, Ïe po volnû
bûhajících a venãících se psech v tûchto
místech uklidilo v˘kaly jen málo majite-
lÛ psÛ. V neuklizeném si potom dûti

hrály, coÏ je urãitû zdravotnû úplnû ‰pat-
nû. Není ani známo, jestli zvífie pohybu-
jící se v tûchto prostorách není nakaÏeno
nûjakou pfienosnou nemocí. A také
proto, Ïe pfieváÏná vût‰ina psÛ se po
hfii‰ti, ale i po ostatních vefiejn˘ch pro-
stranstvích, pohybuje bez vodítka a ná-
hubku. Zaãaly se mnoÏit stíÏnosti rodiãÛ
na napadání  hrajících si dûtí tûmito psy.
PsÛ pobíhajících po Volarech bez vodítka
a náhubku a tím narÛstajícího nebezpeãí
je mnoho. Zákazové cedule, ale i mûst-
ská vyhlá‰ka, jsou proto opatfiení nutná
pro zdraví, pofiádek a bezpeãí obyvatel
a náv‰tûvníkÛ Volar. Nezb˘vá, neÏ ape-
lovat na ty, ktefií z nerozumu, furiantství
a jin˘ch dÛvodÛ daná pravidla nedo-
drÏují. Vefiejné mínûní se stejnû obrací
proti nim a ne proti psÛm, ti jsou fajn.
Podûkovat bych chtûl tûm, pro které je
dodrÏování pravidel souÏití samozfiej-
mostí. Podpofime vedení mûsta a Tech-
nick˘ch sluÏeb v jejich snaze ãelit 
lajdáctví tûch jako prvních uveden˘ch.

Jifií Sosna

Souhrn poãasí za záfií 2010
Minimální teplota: -1,6°C dne 20. 9. v 7:05 hodin
Pfiízemní minimální teplota: -2,4°C dne 20. 9. v 6:35 hodin
Maximální teplota: +22,8°C dne 23. 9. v 14:30 hodin
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +8,8°C
Úhrn sráÏek: 43,4 mm
Maximální náraz vûtru: 13,5 m/s dne 16. 9. v 12:38 hodin (tj. 48,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 147,9 hodiny

�

Dne 19. října 2010 

uplynulo 20 let od úmrtí 

pana Františka VOPAVY.

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Vzpomínka

V mûsíci fiíjnu oslavili své narozeniny 
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní RÛÏena Rytífiová,
paní Aurelie Bugarová,
paní Ludmila âíÏková,
pan Miroslav Svoboda,
pan Stanislav Hovorka a
paní Ludmila Kvasniãková.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Blahopfiání
„Tak jako motýl patří ke květině,

patříte vy dva k sobě.“

Blahopfiejeme 

Miladě a Františku

TRŽILOVÝM 

k jejich zlaté svatbě.

Iva s rodinou, 
Milada s rodinou, 
Petra s rodinou, 
Jakub s rodinou, 
Tomá‰ a Tomá‰ek.
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* 17. roãník Volarsk˘ch slavnosti dfieva
byl zahájen starostkou mûsta paní 
Martinou Pospí‰ilovou a panem 
ZdeÀkem Izerem

* slavnosti nav‰tívili senátor Tomá‰
Jirsa, zástupkynû starosty mûsta 
Prachatice Hanka Rabenhauptová,
tajemník Mûstského úfiadu Prachatice
Karel Pa‰ek a b˘val˘ starosta mûsta
Volary Jaroslav Petrá‰ek

* v mezinárodní zábavné soutûÏi o pu-
tovní dfievák se utkala ãtyfii druÏstva, 
a to Wallern an der Trattnach
(Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut
(Nûmecko) a Volary, vítûzn˘ putovní 
dfievák si odvezlo druÏstvo z Perles-
reutu. Za na‰e volarské druÏstvo
soutûÏili Miroslav Trost, Jan Mi-
chalãák, Jan Havlík a Bfietislav 
Havlík, ktefií skonãili na velice pûk
ném druhém místû, na‰emu druÏstvu 
patfií velké podûkování.

* na slavnostech vystoupil Zdenûk Izer,
nechybûli chÛdafii, klauni, ‰ermífiská
pohádka, mistr svûta ve hfie na pilu,
dfievorubecká soutûÏ, taneãní skupina,
hudba, fiemeslníci, ktefií pfiedvádûli

stará fiemesla. Samozfiejmû v sobotu
nechybûla tancovaãka se skupinou 
Variant a pÛlnoãní ohÀostroj. V le-
to‰ním roce mohli obãané v pátek
nav‰tívit koncert Ale‰e Brichty s AB
Bandem a pfiedkapelou Black-Jack,
kter˘ se konal na volarském námûstí.

* na slavnostech vystoupili také zástup-
ci na‰eho mûsta - dechov˘ orchestr 
ZU· Volary, hudebníci a taneãníci
Roma Star, úÏasné divadelní pfiedsta-
vení o Zlaté stezce sehráli prvÀáãci
Z· pod vedením paní Andraschové,
v nedûli pak patfiilo pódium skupinû
Planety dance

* byla pokfitûna nová insignie Mûsta
Volary - peãetidlo. ZároveÀ byl 
pokfitûn nov˘ propagaãní materiál
Volarské pozoruhodnosti.

* pfiekonali jsme dfieváck˘ rekord z roku
2003 (242 úãastníkÛ) v poãtu úãast-
níkÛ slavností dfieva v dfievûné obuvi.

Do dfievákÛ obut˘ch nad‰encÛ pfii‰lo
v tomto roce 263.

* podûkování patfií pracovníkÛm Tech-
nick˘ch sluÏeb Volary, ktefií jako
kaÏd˘ rok zajistili dopravní znaãení
a udrÏovali námûstí i mûsto v ãistotû

* velké podûkování patfií v‰em spon-
zorÛm, ktefií se sv˘mi pfiíspûvky
podíleli na slavnostech dfieva: Mûstské
lesy Volary s. r. o., Rekon Insta s. r. o.,
STRABAG a. s., OTO Elektro s. r. o.,
VISHAY ELECTRONIC s. r. o. Pfie‰-
tice, ZEFA Volary s. r. o., SD Jednota
Vimperk, ELIM s. r. o., Kooperativa, 
ESO Volary, Molda s. r. o., Ing. Zde-
nûk Ka‰par, Tiskárna FOP âerná 
v Po‰umaví, SABBIA s. r. o., Stav-
servis s. r .o., OTHERM spol. s r. o.,
Truhláfiství Kadlec - Mauric, Pekárna
·umava - pí Chobodová

* tento projekt byl realizován v rámci
grantu Jihoãeského kraje

Ohlédnutí za 17. roãníkem 
Volarsk˘ch slavností dfieva

Podûkování 
Leto‰ní Slavnosti  dfieva se konaly v krásném sluneãném poãasí, které jen podtrhlo pfiíjemnû strá-

ven˘ víkend. Podûkování za pfiípravu a uspofiádání slavností patfií bezesporu paní starostce Martinû
Pospí‰ilové, vedení mûsta, paní Janû Frejkové, zamûstnancÛm mûstského úfiadu a v‰em, kdo se na
slavnostech jakkoliv podíleli. Dûkujeme za chvíle, které mÛÏeme strávit s pfiáteli a rodinou, za moÏ-
nost setkat se se sv˘mi znám˘mi a poznat pfiátele nové, i za bezstarostné chvíle strávené pfii zábavû.
Dûkujeme a za rok nashledanou! ·árka Trubelová
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Je‰tû ke slavnostem

Pfienesme se je‰tû do leto‰ních Volar-
sk˘ch slavností dfieva. VÏdyÈ letos jim
bylo krásn˘ch sedmnáct. Podle ohlasÛ
lidí lze bez nadsázky fiíct, Ïe byly jedny
z nejlep‰ích. Cel˘ program doplnilo
nádherné poãasí a obãané na‰eho mûsta
mûli moÏnost proÏít bohat˘ a nádhern˘
víkend. Leto‰ní sedmnáct˘ roãník skon-
ãil a podûkování smûfiuje v‰em, ktefií
pfii‰li, v‰em, ktefií klapali, samozfiejmû
zastupitelÛm a v‰em, kdo pomáhal pfii
zabezpeãení slavností. Ty leto‰ní se nám
vydafiily a já musím touto cestou jen
potvrdit slova starostky Martiny Pospí-
‰ilové, kdy nádhernû a vfiele podûkovala
Janû Frejkové z odboru kultury za leto‰-
ní nádhern˘ program, za vynikající spád
a zejména za perfektní pfiipravenost.

Paní Jana Frejková si pochvalu
opravdu zaslouÏí, vÏdyÈ kdyÏ pfied ãtyfi-
mi roky zaãala se sv˘mi prvními slav-
nostmi, tak mûla pfied sebou laÈku hodnû
vysokou, neboÈ jak víme, Martina Pospí-
‰ilová, která do té doby kulturu mûla na
starost, pfiipravovala program tak, aby
VolarÛm sedûl. A na to Jana Frejková
navázala a za dobu svého pÛsobení
nejenÏe dokázala navázat nit, ale pfiidala
i nûco nového a to se cení. Díky je‰tû
jednou v‰em, od moderátora Miroslava
Mare‰e aÏ k volarsk˘m hasiãÛm a vám
v‰em. 

Sedmnáctá svíãka zhasla a jiÏ nyní
se tû‰me na dort s osmnáctkou. 

Volarské slavnosti dfieva letos byly
krásné, byly modré a byly nej....

Ladislav Beran

Letos po tfiicáté

V rámci Volarsk˘ch slavností dfieva,
které byly letos sedmnácté, pofiádají
volar‰tí zahrádkáfii a vãelafii pravidelnû
kaÏd˘ rok jako doprovodn˘ program
v˘stavu o svojí ãinnosti. Pro zahrádkáfie
byla ta leto‰ní jiÏ tfiicátá. V zahrádkáfiské
ãásti v˘stavy bylo moÏno shlédnout
ovocné a zeleninové v˘pûstky a v˘sled-
ky jejich zpracování, doplnûné ukázkou
rÛzn˘ch druhÛ kofiení. Truhlíkové kvûti-
ny zastupovaly se sv˘mi krásn˘mi rÛz-
nobarevn˘mi kvûty pfieváÏnû fuksie,
kvûtiny na‰ich babiãek, které se právem
se svojí krásou vracejí zpût. Kvûtinová
aranÏmá do ko‰íãkÛ, váz a misek bylo
dílem paní H. TÛmové. 

Ve vãelafiské ãásti v˘stavy bylo
moÏno shlédnout jiÏ tradiãní ukázky 
historick˘ch i souãasn˘ch pomÛcek pro
o‰etfiování a léãení vãel a získávání
medu. Vãelafi p. Vondru‰ka poskytl na
v˘stavu supermoderní nov˘ medomet.
Vãelafii pfiedvedli v˘sledky rÛzného
zpracování medu a peãivo z medu. To
v‰e vãetnû ochutnávky a prodeje medu,
dále pak v˘robky z vosku a odbornou
literaturu.

O tom, Ïe se tato rozsahem malá
v˘stava dvou volarsk˘ch zájmov˘ch
spolkÛ líbila, hovofií velké mnoÏství
pochvaln˘ch zápisÛ náv‰tûvníkÛ v knize
v˘stav, zápisÛ nejenom z rÛzn˘ch koutÛ
âeska, ale i ze zahraniãí. Úspû‰n˘ v˘sle-
dek konání v˘stavy v‰ak nebyl ani zda-
leka spoleãn˘m dílem v‰ech ãlenÛ pofiá-
dajících organizací. Skupina lidí, sloÏe-
ná z ãlenÛ obou organizací, která mûla
pofiádání této v˘stavy na starosti, byla
postavena nejen pfied organizaãní pro-
blémy, bez kter˘ch se témûfi nic neobe-

jde, aby v‰e nakonec dobfie dopadlo, ale
pfied problém nezájmu o v˘stavu velké
ãásti sv˘ch ãlenÛ. Tento problém je 
u obou organizací spoleãn˘. U ãlenÛ
·ZS roste nezájem a nechuÈ k dodání
exponátÛ, kde ale pfii jeho náv‰tûvû
v˘stavy se ozve "pfff", to mám lep‰í.
Jin˘ zase pfii shánûní kvûtin pro kvûtino-
vé aranÏmá odmítne kvûtinu darovat 
a nûkdo je dokonce i hrub˘. Nevím proã,
vÏdyÈ vût‰ina kvûtin dorÛstá a vykvétá
znovu, tak proã se o její krásu nepodûlit
s ostatními? Dal‰í dûlá jako by nic.
Pochopení mám pro ty, ktefií opravdu
nemají ãas nebo prostû zrovna nemohou.
Proto si v‰ichni, ktefií se svojí úãastí za
zdárn˘ prÛbûh v˘stavy zaslouÏili,
zaslouÏí upfiímné podûkování. Podûko-
vání patfií v‰em, ktefií se do pofiádání
v˘stavy zapojili organizaãnû, mnohdy 
i s úãastí ãlenÛ své rodiny. Patfií v‰em,
ktefií dodali exponáty a patfií v‰em, ktefií
své volno obûtovali jako pofiadatelská
sluÏba a dohled. O ãist˘ a pfiíjemn˘
vzhled se zaslouÏil jiÏ tradiãnû a kaÏdo-
roãnû sponzorsk˘ dar volarské firmy CS
Ideal. Tam patfií podûkování také.

V zahrádkáfiské expozici jsme v mi-
nul˘ch roãnících nebránili vystavovat 
i neãlenÛm. VÏdy jsme byli rádi za
kaÏd˘ exponát, kter˘ v˘stavu doplnil,
zejména pfii men‰ím mnoÏství exponátÛ.
Pro leto‰ek se musíme tûmto za na‰e
odmítnutí omluvit. Urãitû by jejich úãast
v˘stavu oÏivila a doplnila. Vzhledem ke
vzrÛstajícím organizaãním problémÛm 
a narÛstajícímu nezájmu ãlenÛ, také
vzhledem k nastávající zmûnû uÏívání
zahrádek z uÏitkov˘ch na rekreaãní byla
tato 30. zahrádkáfiská v˘stava sice jubi-
lejní, ale moÏná poslední.

Jifií Sosna 
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AÏ ãtenáfii Volarského zpravodaje
budou proãítat tyto fiádky, budeme jiÏ
vûdût, zda pan Tomá‰ Jirsa obhájil své
senátorské kfieslo na dal‰í období. Nûko-
lik dní pfied volbami jsem pana senátora,
kter˘ má k na‰emu mûstu velmi vfiel˘
vztah vyzpovídal. Povídali jsme si nejen
o Volarech, ale i ·umavû, Hluboké nad
Vltavou a Jihoãeském kraji. V‰ichni
moc dobfie víme, Ïe pan senátor do Volar
jezdí hodnû a nechybí na Volarsk˘ch
slavnostech dfieva.

1. Va‰e curiculum vitae?
Tomá‰ Jirsa se narodil 23. kvûtna

1957 v Libãicích nad Vltavou. Vystudo-
val katedru ekonomiky a fiízení energeti-
ky âVUT v Praze. V roce 2004 dokon-
ãil vy‰‰í manaÏerské studium (MBA) ve
spoleãném programu s Sheffield Hallam
University. Od roku 1994 aÏ dodnes je
starostou mûsta Hluboká n. Vltavou, od
roku 2005 tzv. neuvolnûn˘m. Senátorem
byl zvolen v roce 2004, kde zastává post
místopfiedsedy V̆ boru pro zahraniãní
vûci, obranu a bezpeãnost. Je Ïenat˘. Se
svojí Ïenou Martinou mají syna Jakuba
a dcery Veroniku a Adélu. Rodinnou
pospolitost doplÀují pes Artur a koãka
Erszebet. 

2. V mûsíci fiíjnu uplyne Va‰e volební
období. Jaké bylo, co se z Va‰eho
pohledu povedlo a co nepovedlo? 
Jaké cíle máte pro dal‰í období, 
pokud vyhrajete ve svém volebním
okrsku volby o senátorské kfieslo?
·est let práce pro ná‰ region nemohu

vtûsnat do pár vût, proto jsem si dovolil
rozeslat v‰em obãanÛm mého volebního
obvodu Senátorskou inventuru, kde
jsem v˘sledky své práce popsal. KaÏd˘
se také mÛÏe podívat na mÛj web www.
tomasjirsa.cz. Dlouhodobû se zasazuji 
o zelenou ·umavu, aby díky kÛrovci z ní
nezbyly jen holiny, snaÏím se pomáhat
lipensk˘m starostÛm s vybudováním
lanovky na Hraniãník, aby turistick˘ ruch
mohl pfiinést pracovní pfiíleÏitosti, vÏdy
jsem se zastával zachování krumlovské
toãny, napfiíklad obcím Planá a Homole
jsem pomohl oddluÏit jimi nezavinûné
závazky vÛãi armádû, usiluji o celoroãní
otevfiení vojenského újezdu Boletice pro
vefiejnost, ale reaguji i na Ïádosti kon-
krétních lidí. Mojí volební kampaní je

má ‰estiletá práce a to je i moje volební
krédo, pomáhat lidem a obcím v mém
volebním regionu. 

3. Vá‰ vztah k na‰emu mûstu je znám˘.
MÛÏete sv˘m pohledem zhodnotit
spolupráci se souãasn˘m vedením 
volarské radnice, se zastupiteli. Co
se ve Volarech podle Vás za dobu
ãtyfi let povedlo a kde je tfieba pfiidat?
Práci radnice nechci hodnotit, ale

cítím, Ïe se i díky velké koalici snaÏí
rozhodovat v ‰irokém konsensu a to je
urãitû pozitivní. Musím fiíci, Ïe se mi
velmi dobfie spolupracuje s paní starost-
kou Martinou Pospí‰ilovou. Spoleãnû
jsme napfi. pfiipravili podklady pro získá-
ní dotace na rekonstrukci plaveckého
stadionu. Podafiilo se nám také sehnat
prostfiedky na opravu volarské KfiíÏové
cesty. V minulé volební kampani jsem
slíbil, Ïe  pomohu s opravou jihoãesk˘ch
kapliãek a kfiíÏkÛ. Díky spoleãnému 
projektu kraje a âEZu jsme jich jen 
v na‰em volebním obvodu za pût let
opravili 64. 

4. Jak tûÏké je skloubit práci starosty
obce Hluboká nad Vltavou se sená-
torsk˘mi povinnostmi?
PovaÏuji to za v˘hodu, Ïe jsem sám

starostou a znám konkrétní problémy
jihoãesk˘ch obcí. Navíc Hluboká je
malé mûsto a senát zákony netvofií, ale
pouze schvaluje, v Praze musím tedy
trávit mnohem ménû ãasu, neÏ moji
kolegové v Poslanecké snûmovnû. Tím,
Ïe mne obãané Hluboké nad Vltavou 
v roce 2006, tedy v dobû kdy uÏ jsem
byl dva roky senátorem, opûtovnû zvoli-
li starostou je dÛkazem toho, Ïe se obû
profese dají kvalitnû zvládnout. Na Hlu-
boké jsem tzv. neuvolnûn˘m starostou,
tzn. Ïe beru pouze jeden plat, ten sená-
torsk˘.

5. Osobnû sleduji Va‰i aktivitu a mu-
sím konstatovat, Ïe jste senátor, 
kter˘ hodnû cestuje po svém krásném
Jihoãeském kraji. Je nûjaké místo,
které byste na‰im ãtenáfiÛm doporu-
ãil? Kam fiadíte Volary mezi místy, 
která jste nav‰tívil?
Volary nav‰tûvuji opravdu ãasto,

vût‰inou kvÛli rÛzn˘m jednáním s vede-
ním mûsta. Myslím, Ïe jedno z nejkrás-

nûj‰ích míst v mém volebním obvodu
máte hned v sousedství Volar, a to je
Soumarsk˘ most, obãas tam zajedu se
sv˘mi pfiáteli do restaurace a pak se tam
s vámi, volarsk˘mi sousedy, potkávám. 

6. Jste znám svou aktivitou v boji 
s kÛrovcem a za zelenou ·umavu.
Letos po parlamentních volbách 
svitla nadûje, Ïe nov˘ ministr Ïivot-
ního prostfiedí myslí stejnû jako lidé,
ktefií na ·umavû Ïijí. I on chce, aby
·umava byla opût zelen˘m místem 
a ne, aby se na ni hledûlo jako na
místo, kde místo zelen˘ch vr‰kÛ 
vystupují holiny a kÛrovec má zele-
nou. Myslíte, Ïe by Va‰e aktivita
mohla b˘t nyní koneãnû podpofiena
správn˘m smûrem?
Jsem si tím jist. Ministr Ïivotního

prostfiedí Pavel Drobil jednoznaãnû pro-
hlásil, Ïe chce odstranit ze svého úfiadu
zelenou ideologii a zavést skuteãnou
ochranu pfiírody. Prosazením kÛrovce
jako chránûného tvora nechala Správa
NP· lesy doslova seÏrat a udûlala to proti
vÛli obcí a kraje. Nicménû je potfieba
spûchat, z usychající ·umavy musíme
zachránit, co se dá a dosazovat a dosa-
zovat. ·umava je za posledních dvû stû
let kulturní krajinou a experiment s di-
voãinou amerického typu byl naprost˘m
omylem a tragédií. 

7. Jak se Vám letos líbily Volarské 
slavnosti dfieva? MÛÏete krátce 
porovnat leto‰ní s tûmi minul˘mi, 
kter˘ch jste se zúãastnil?
Myslím, Ïe kaÏdé mûsto potfiebuje

své slavnosti a ne jedny. Pomáhá to jak
vlastní identitû, tak turistickému ruchu.
Dfievo k VolarÛm neodmyslitelnû patfií.
Slavnosti jsou pfieci záminkou pro to,
aby se lidi se‰li, spoleãnû se pobavili,
popili a zatancovali si. Byl jsem na
volarsk˘ch slavnostech jiÏ ponûkolikáté
a jsou vÏdy krásné.

Dûkuji za rozhovor i za Va‰e odpo-
vûdi. Pfieji Vám hodnû ‰tûstí a nûkdy 
u nás v krásn˘ch dfievûn˘ch Volarech na
shledanou. 

Pro Volarsk˘ zpravodaj vyzpovídal
pana senátora 

Ladislav Beran

KaÏdé mûsto slavnosti potfiebuje



Volarsk˘ zpravodaj 8

Volarsk˘ svaz Ïen po ãtyfiech letech
vrátil do mûsta Konopickou slavnost.
Mûsto Volary a volarsk˘ svaz Ïen v sobot-
ním pûkném odpoledni uspofiádal tradiãní
slavnost Staroãeskou Konopickou. Sta-
roãeská Konopická je krajová zvlá‰tnost
a jde o star˘ zvyk vesnické zábavy, vy-
hrazené dûvãatÛm a Ïenám. Konopická
souvisí se sklizní lnu, pÛvodnû konopí 
a odtud její jméno pochází. Dodnes spat-
fiíte je‰tû na mnoha místech zejména 
v horsk˘ch vsích o samotû stojící, malá,
chudá stavení, toÈ jsou konopice, jinak
také pazderny, ve kter˘ch se su‰il a lámal
len. Pûstování lnu bylo v horsk˘ch a pod-
horsk˘ch místech hojnû roz‰ífieno a kdyÏ
jeho sklizeÀ skonãena byla, tak bylo
oslaveno  konopickou. 

Volarská slavnost byla vydafiená, ‰lo se
od PotÛãku k novû vytvofiené roubence,
kde panímáma Kecala s Ïenami ãekala.
Po zpûvech a mluvû, kde Ïenich se nachá-
zí, k pazdernû se odchází. Zde ãeká 
Pazderník, muÏ hygieny moc nedbajíc,
úklidu a pofiádku jiÏ plnû neznajíc. 
A takového chlapa oÏenit, to není jen
tak. Kecal dlouho ho pfiemlouval, aby 
s ním pro nevûstu jel. Snad po hodinách
fieãnosti lep‰í neÏ v parlamentu se 
k nevûstû jelo.

Konopiãka, chudá Ïen‰tina, pofiádku
jakÏ tak dbajíc, s jednou kozou, jedním
ptákem, s mámou a s chalupou na roz-
padnutí, ãekala, s ãím Pazderník pfiijde.
Kecal dlouho pfiemlouval, promlouval 
a domlouval a nakonec je oba spojil a do
manÏelství poÏehnal. Oba chudí, Kono-
piãka s Pazderníkem, velkou svatbu
mûli a byla to tak ohnivá láska aÏ chalu-
pa plamenem to vzala. Bydlení jim oheÀ
vzal, ale láska trvá pofiád a malé robátko
bylo lásky dÛkazem. 

Veãer se uskuteãnila Konopická zábava
v místním spoleãenském sále radnice 
a taneãníci pokfitili nov˘ pûkn˘ parket,
kter˘ pro‰el rekonstrukcí. Nálada byla
v˘borná a do kroku po cel˘ prÛvod 
a poté aÏ do kuropûní Doubravanka hrála.

Podûkování patfií Mûstu Volary,
volarskému svazu Ïen, Kecalovi, Pazder-
níkovi, panímámû, Konopiãce s matkou,
koze Líze a v‰em, ktefií se podívati pfii‰li. 

Ladislav Beran

KdyÏ si chud˘ chodou bral...

Mûfiení radarem v záfií 2010

Krátce

V ulici Soumarská - pfiíjezd od Lenory:
Poãet mûfien˘ch vozidel     19 275
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu    119  
PrÛmûrná rychlost 48,1  km/h
Max. rychlost 119  km/h 
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) o      7,6  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 12 vozidel

85 % vozidel jelo maximálnû do 57 km/h. Nejvût‰í pohyb
vozidel byl ve ãtvrtek v dobû mezi 10:00 - 11:00 hod
Na v˘jezdu z Volar ve smûru Lenora  bylo zaznamenáno 
dal‰ích 20 063 vozidel. 
Celkov˘ prÛmûr obousmûrného pohybu vozidel je tak 330 za
hodinu.

Pavel Kohout, fieditel TS Volary

âesk˘ svaz Ïen dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli sv˘mi dary na Staroãeskou konopickou. Pekárnû Spar Volary 
dûkujeme za v˘borné koláãe. Dále dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na zdárném prÛbûhu Konopické.

Marie Pe‰ková, pfiedsedkynû âSÎ 

*** Zajímav˘ fakt o srpnu 2010: leto‰ní
srpen mûl 5 nedûlí, 5 pondûlkÛ a 5 úter˘,
v‰echny v jednom mûsíci. Toto se stává
pouze jednou za 823 let.

*** Od mûsíce listopadu mohou ‰koláci
vyuÏít autobusov˘ spoj, kter˘ je doveze
z autobusového nádraÏí aÏ ke ‰kole. Jedna
linka pojede kolem pÛl sedmé, dal‰í ve

smûru Lenora-ZátoÀ jede ve ãtvrt na osm.
Dûti dojíÏdûjící ze smûru od Lenory mo-
hou vystoupit u základní ‰koly, aby se ne-
musely vracet z autobusového nádraÏí.



Vzpomínáme na prázdniny
A uÏ je tu opût dal‰í rok na‰í ãinnosti.

Moc se na nûj tû‰íme, a tak nám ani
nevadí, Ïe tím pádem zaãal i rok ‰kolní.
V záfií je‰tû pofiád vzpomínáme na
prázdniny. Mûli jsme moc hezk˘ tábor
uprostfied ‰umavsk˘ch hvozdÛ, no jak
jinak, my ·umaváci. A kromû jiného
jsme na nûm hledali i zlato, a dokonce
nûjak˘ ten poklad i na‰li! Letos nám
kupodivu pfiálo poãasí, takÏe jsme i spali
pod ‰irákem, podívali se po krajinû, 
splnili i dost tûÏké tábornické zkou‰ky. 

A jako kaÏd˘ rok jsme se vydali 
o prázdninách i na puÈák. Letos jsme
poznávali kraj Karla Hynka Máchy 
a okolní Kokofiínsko. To je kraj docela
jin˘ neÏ u nás, v podstatû v‰e hroznû
nízko, ale lezete-li do nûjakého kopce,

byÈ jen 300 m n. m., pofiádnû se z údolí
zad˘cháte. ·koda jen, Ïe tady uÏ poãasí
nebylo tak suprové, takÏe z Bezdûzu,
odkud je pr˘ v˘hled na celé LuÏické
hory a na druhou stranu aÏ do Prahy,
jsme vidûli s bídou nádvofií pod ním. Zato
prohlídka hradu s milou prÛvodkyní stála
fakt za to. Máchovo jezero jsme poznáva-
li za mlhy a de‰tû, ale nadchlo nás i tak,
stejnû jako fantastické kokofiínské skály
a jeskynû. ZaÏili jsme tu i trochu povod-
Àové situace - padání stromÛ. S padáním
na‰ich ‰umavsk˘ch velikánÛ se to sice
srovnat nedalo, ale kalamitu na Ïelezni-
ci to vytvofiilo dost velikou. 

Na konci prázdnin jsme se je‰tû se‰li
- na rozlouãenou s prázdninami a k za-
hájení dal‰ího roku. Vyrazili jsme pod

Libín, a i kdyÏ byla pofiádná zima - na
srpen docela neãekaná, bylo tam moc
hezky. Stihli jsme vylézt na Libín,
zahrát kupu her, pozpívat, i na táborov˘
oheÀ vy‰lo poãasí. 

A od zaãátku záfií je uÏ na‰e ãinnost
v plném proudu. Chystáme se na pozná-
ní ‰umavské pfiírody, v Lenofie pomáhá-
me Veãerníãkovi shánût pohádkové
bytosti, aby mu do pohádky nechybûly 
a mohl je odvysílat. K tomu nám
pomohly i lenorské dûti, coÏ bylo prima.

A co zajímavého pro volarské?
Chystáme odpoledne deskov˘ch her,
tvofiivé hrátky, sportovní klání - v‰ak
sledujte na‰e internetové stránky a v˘-
vûsní skfiíÀku. 

Rozárka Jandová

KdyÏ se fiekne SKAUTING...
... tak se v kaÏdém z nás objeví rÛzné
pfiedstavy. Asi v‰ichni tak trochu tu‰í, co
to slovo obná‰í, a vût‰inû se asi vybaví
tábor uprostfied lesÛ, veãerní ohníãky se
zpíváním, vyjukaná hlídka, v˘pravy do
pfiírody, nûkdo si moÏná vybaví sbírky
na pomoc potfiebn˘m, kde se se skauty
setkal...

Co ale je vlastnû opravdu skauting?
Je to mezinárodní organizace, která sdru-
Ïuje lidi v‰eho vûku, národnosti, barvy
pleti, vyznání. Vznikl pfied sto lety v Anglii
a v krátké dobû se roz‰ífiil do celého svûta. 

âím to, Ïe oslovil tolik lidí a i po sto
letech je stále v‰emi vyhledávan˘ a má
miliony ãlenÛ? Snad je to tím, Ïe se
podafiilo zahrát na strunu toho dobrého,

co je ukryto v kaÏdém z nás. KaÏd˘ zde
mÛÏe najít to, co v Ïivotû hledá. I vlastní
ãinnost skautÛ je v‰estranná - od sportu,
získávání znalostí a dovedností pro pobyt
v pfiírodû i v lidské spoleãnosti pfies kul-
turu, zpûv, divadlo, v˘tvarné tvofiení…
aÏ k samému jádru ãlovûãenství - touze
po spoleãném proÏívání a sdílení. Proto
jejími ãleny nejsou jen dûti, ale skauto-
vání dokáÏe provázet ãlovûka po cel˘
Ïivot. Dospûlí nejen vedou oddíly dûtí 
a  pfiipravují pro dûti pûkn˘ program, ale
i sami se scházejí, vzájemnû si radí,
pomáhají, jezdí spolu na dovolenou -
zkrátka parta, která vznikne v dûtství je
ãasto pfiátelstvím na cel˘ Ïivot. A to je
asi na skautování to nejhezãí. Najít ty

správné lidi, se kter˘mi si rozumím, na
které je spolehnutí, se kter˘mi je mi
dobfie. 

A tak se dospûlí skauti, ktefií tohle
zaÏili, snaÏí vést v tomto duchu i dûti.
Aby vûdûly, jak se dá krásnû proÏít ãas
dûtství a jak posléze najít tu správnou
cestu do dospûlosti. 

Dejme sv˘m dûtem ‰anci, nechme je
vyrÛst ve skautu. Od záfií pfiijímáme
nové ãleny i ve Volarech. 
Informace získáte i na  www.boubin-
dvojka.estranky.cz. MÛÏete se pfiijít
informovat i do na‰í klubovny v ulici 
U NádraÏí 445 vÏdy v pátek od 14.30
hodin.

A. Wágnerová
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Po ãervnovém seznamovacím setkání
ÏákÛ volarské Z· a partnerské ‰koly 
z Röhrnbachu na Mechovém potoce  se
zaãátkem fiíjna uskuteãnila dal‰í spoleãná
akce. Zá‰titu nad ní pfievzal Úfiad práce
z Pasova a setkání bylo v rámci Eures
projektu tentokrát zamûfieno na volbu po-
volání ÏákÛ 9. roãníkÛ. Podmínkou bylo
nav‰tívit firmu, která má svoji pÛsobnost
jak na území SRN, tak i v âR. Paní
Christine Reitberger M.A., organizátorka
celé akce, vybrala firmu Bachl. 15 devá-
ÈákÛ z Röhrnbachu a 19 z Volar nav‰tívili
spoleãnû se sv˘mi tfiídními uãiteli - Mar-
tinem Reitbergrem a Lenkou Slabyhoud-
kovou dva podniky této firmy ve SRN -
v Röhrnbachu a Freyungu a v odpoled-
ních hodinách závod v Bohumilicích.

Setkání se v prÛbûhu dne úãastnila
celá fiada v˘znamn˘ch osob. Pan majitel
Bachl nás ráno pfiivítal ve své firmû 
v Röhrnbachu a jeho dcera paní Bachlo-
vá, vedoucí personálního oddûlení, s námi
absolvovala cel˘ den. Pfiítomen byl pan
starosta Röhrnbachu, fieditel ‰koly pan
Fuchs, fieditel úfiadu práce z Pasova, pra-
covnice, která pomáhá nûmeck˘m ÏákÛm
s v˘bûrem povolání, za Úfiad práce v âes-
k˘ch Budûjovicích Eures poradce Ing.
·imánek, zást. fieditele ÚP z Prachatic,
redaktorka pasovského tisku a fiada dal‰ích.

Ve v‰ech tfiech závodech mûli Ïáci
moÏnost prohlédnout si v˘robní haly,
odborn˘ v˘klad o jednotliv˘ch profesích
probíhal v nûmeckém jazyce. Do ãe‰tiny
tlumoãila paní Christine a  spoleãnû 
s p. uã. Janem ·váchou vysvûtlovali 
v Röhrnbachu v˘robní postupy v beto-

náfiství, jak pracují stroje, které vyrábí
betonovou dlaÏbu, co v‰echno je potfieba
do konstrukcí na stavby velkoobchodÛ,
jak se vyrábí a le‰tí mramorové desky 
a mnoho dal‰ích zajímav˘ch vûcí. Sezná-
mili Ïáky s 5 povoláními, ve kter˘ch mo-
hou Ïáci ve  firmû získat kvalifikaci. Ve
Freyungu vidûli zpracování umûl˘ch hmot
a kauãuku, recyklaci plastÛ a v˘robu ba-
revn˘ch fólií a tepeln˘ch izolací. V odpo-
ledních hodinách jsme spoleãnû  nav‰tívili
nedaleké Bohumilice, kde se firma také
zab˘vá v˘robou oken a dvefií. 

V prÛbûhu celodenní exkurze byli
Ïáci také seznámeni s rozdíln˘mi  ‰kol-
sk˘mi vzdûlávacími systémy obou zemí.
O ãeském ‰kolství a jeho reformách
hovofiil  PaedDr. Svûtlík, zást. fied. SOU
strojírenského z Plznû, kter˘ konstatoval
men‰í zájem na‰ich uchazeãÛ o uãÀovské
obory, systém duálního nûmeckého
‰kolství vysvûtlila na‰im ÏákÛm paní
Christine. Nejen pfii spoleãném obûdû,

ale i v autobuse navazovali Ïáci dal‰í
kontakty, snaÏili se o vzájemnou komu-
nikaci, do‰lo k fotografování a dal‰í
v˘mûnû e-mailov˘ch adres, Ïáci se znovu
v praxi utvrdili v tom, Ïe  znalost cizího
jazyka je v dne‰ní dobû nezbytná a mÛÏe
jim do budoucna otevfiít nové moÏnosti.
V závûru exkurze zpovídala paní redak-
torka na‰e Ïáky, ptala se jich na dojmy
z celého dne i na jejich volbu povolání.

Mnozí je‰tû nemají úplnû jasné pfiedsta-
vy, a tak jim i tato  exkurze mÛÏe v jejich
rozhodování  pomoci. 

Podûkování za perfektní organizaci
celé akce, pfiíjemnû a zároveÀ smysluplnû
stráven˘ den patfií paní Christine a Mar-
tinovi Reitbergerov˘m, panu Bachlovi 
a paní Bachlové, ktefií se s námi v Bohu-
milicích rozlouãili, a v‰em, ktefií se o nás
cel˘ den velmi srdeãnû  starali. 

S Ïáky 9. B tfi. 
sepsala Mgr. Lenka Slabyhoudková,

tfiídní uãitelka

Spolupráce ‰kol pokraãuje

T˘den knihoven v na‰í tfiídû
V t˘dnu knihoven od 4. 10.-8. 10.

na‰e volarská knihovna uspofiádala akci
„âtení dûtem“, a to 1. den - v pondûlí -
4. 10. v 9 hodin. KaÏdá tfiída na‰í ‰koly
10 minut poslouchala svou (svého) tfiíd-
ního p. uã. My na 1. stupni jsme vyslech-
li dvû pohádky z knihy „Ze ‰umavsk˘ch
lokálek“ od volarského spisovatele Roma-
na Kozáka.

V úter˘ 5. 10. 2010 pro nás druháky
a pro prvÀáky uspofiádaly pracovnice
knihovny paní V. Pálková a V. ·krnová
pûknou besedu. Pfiivedly do spoleãenské

místnosti na‰í ‰koly pana spisovatele
Zdendu Palkosku. Pfii spoleãném ãtení
básní z velk˘ch barevn˘ch kníÏek 
„O zvífiátkách“ nebo „Mistr datel spiso-
vatel“ jsme recitovali básniãky, které se
moc dobfie ãetly. Hlavnû se nám líbily
barevné stránky lesklého papíru plné
ver‰Û, hádanek a ilustrací. Pfii mikrofonu
jsme s kytarov˘m doprovodem pana 
spisovatele vytvofiili pûknou atmosféru
spoleãn˘mi písniãkami o zvífiátkách.
Dokonce si nûktefií z nás do mikrofonu
zazpívali. Na závûr nechybûlo ani tanco-

vání na hudbu z CD pana Palkosky a jeho
pfiátel. Byla to pûkná a vydafiená akce.

Hned v dal‰ím t˘dnu jsme v na‰í
tfiídû besedovali o na‰ich pfieãten˘ch
kníÏkách. Poznali jsme hrdiny kníÏek
sv˘ch spoluÏákÛ a zjistili jsme, Ïe jsme
uÏ docela dobfií ãtenáfii a Ïe kníÏku
máme rádi jako kamaráda. Pfiitahuje
kaÏdého kluka i holku, a tak se budeme
tû‰it na náv‰tûvu v knihovnû.

Za 2.B Z· Volary
J. PodrouÏková, Z. PodrouÏková, 

M. Pscheidl, E. Simonová, J. Podle‰ák
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V leto‰ním ‰kolním roce se tfiída 1.B
uãí ãíst genetickou metodou. Tato meto-
da ãtení je na na‰í Z· vyuãována jiÏ po
nûkolikáté. Je to metoda ãtení velice
rychlá, líbivá a hlavnû pfiirozená. Odpa-
dává zde nácvik ãtení nesmysln˘ch 
a pro dûti ãasto neoblíben˘ch slabik.
Prostû z ÏákÛ jsou hned ãtenáfii, pokud
se nauãí pár písmen. A Ïe dûti ãtou jak 
s vûtrem o závod svûdãí i to, Ïe hned od
druhého dne povinné ‰kolní docházky se
Ïáci uãí pravidelnû dennû jedno nové
písmenko. Pouze ale ve tvaru velkého
tiskacího písma. Není tedy divu, Ïe na
poãátku fiíjna jsou dûti s v˘ukou velk˘ch
tiskacích písmen na konci. Na‰im Ïáã-
kÛm v 1.B chybí probrat ke dni 5. 10.
skuteãnû jen písmenko velké tiskací G 
a pak se jen okrajovû seznámí s posled-
ními písmenky W a X. 

A tak si dûti po tak nároãném období,
období zahájení ‰kolní docházky a zvlád-
nutí v‰ech velk˘ch tiskacích písmen
urãitû zaslouÏily nûjakou odmûnu. Odmû-
na to nebyla jenom sladká, ale pfiímo
v˘uková. Ve tfiídû 1.B se pfii nácviku 
písmenka CH konala tfiídní svatba, kdy
si sleãna Céãková vzala za muÏe pana
Háãka a vytvofiili tak spolu nerozluãn˘
pár manÏelÛ Cháãkov˘ch. Samozfiejmû,
Ïe na na‰í svatbû kromû Ïenicha a nevûsty
se svatební kyticí nechybûlo ani svateb-
ní cukroví, na kterém se podílely nûkte-
ré maminky, ani mísy s ovocem, ani 

bouchání ‰ampaÀského, kterého nám
rodiãe pfiinesli opravdu velkou zásobu.
Dûti mûly na svatbû pfiítomné i mamin-
ky a samozfiejmû k nejvût‰ímu pfiekva-
pení jak uÏ to i v Ïivotû b˘vá pfiispûli 
i kamarádi a sousedé novomanÏelÛ, které
pfiedstavovali v‰ichni spoluÏáci ze sou-
sedních tfiíd - 1.A, 4.A a 5.A. Tak si
dovedete pfiedstavit to velké mnoÏství
pfiátel, ktefií udûlali obrovsk˘ ‰palír, mezi
kter˘m za zvuku svatebního pochodu
procházeli manÏelé Cháãkovi. Nechybû-
la zde ani krásná vlastnoruãnû vyrobená
slavobrána s nápisem SLÁVA NOVO-
MANÎELÒM, kter˘ se snaÏili prvÀáãci 
sami pfieãíst. A jaká by to byla svatba bez

svatebních tradic a zvyklostí? Samozfiej-
mû, Ïe nechybûlo ani pomyslné házení
‰tûstí v podobû r˘Ïe.  Na‰tûstí se na‰ly
mezi svatebními hosty i "sousedky uklí-
zeãky", které se postaraly o vzorn˘ úklid
celé chodby, a tak jsme to nemuseli ani
té na‰í opravdové ‰kolní pani uklízeãce
pfiiznávat. A tak to byl konec na‰í krásné
tfiídní svatby, která trvala necelou hodinu
i s úklidem. Vûfiíme ale, Ïe na‰i prvÀáãci
si budou takovou v˘uku i nerozluãnou
dvojici písmenek C a H, které tvofií 
písmenko CH pamatovat cel˘ Ïivot.  

Tfiídní uãitelka
Dana Míková

V pátek 8. fiíjna 2010 jsme jeli do
âesk˘ch Budûjovic. Jela 5. A, 5. B 
a sedm dûtí z Lenory. V osm hodin jsme
odjíÏdûli od na‰í ‰koly. Pfiijeli jsme do
Budûjovic a vyrazili do planetária. Pfied
planetáriem jsme se nasvaãili a ‰li
dovnitfi. OdloÏili jsme si bundy a ta‰ky,
pak jsme ‰li do sálu, kde nám vyprávûli
o na‰ich osmi planetách Sluneãní sou-
stavy. V sálu to krásnû upravili, udûlali
zajímavou zeì a mûkká sedadla, takÏe to
tam bylo hodnû útulné. Pak jsme ‰li do
planetária, kde jsme vidûli rÛzná sou-
hvûzdí a hvûzdy na noãní obloze. Tam
uÏ to bylo míÀ útulné. Ke konci v˘letu
jsme ‰li na âernou vûÏ a hlavnû na

námûstí a tím ná‰ v˘let konãil. A za to,
Ïe jsme dali do planetária pûkné obrázky
jsme dostali DVD o sluneãní soustavû.    

Aneta Dibìáková, 5. A

Vyjeli jsme v pátek 8. 10. v 8 hodin
z areálu ‰koly ve Volarech. My, Ïáci 5. B
a 5.A, jsme nastoupili do autobusu, kde
uÏ sedûlo 7 nebo 8 dûtí z Lenory, které 
s námi chtûly jet do planetária. Cesta byla
zábavná. KdyÏ jsme pfiijeli do âesk˘ch
Budûjovic, vystoupili jsme a ‰li jsme do
planetária. Nejdfiív jsme se nasvaãili 
a povûsili vûci na vû‰áky, potom jsme ‰li
do kinosálu. Zhlédli jsme film s nauã-
n˘m i zajímav˘m vyprávûním o vesmíru.

Pak jsme ‰li do místnosti pravého planetá-
ria. Tam jsme pozorovali hvûzdy a sou-
hvûzdí a dostávali jsme odmûny za správnû
zodpovûzené otázky. Nakonec jsme se
mohli podívat hvûzdáfisk˘m dalekohle-
dem na Slunce. Koupili jsme si suven˘ry
a ‰li jsme na námûstí Pfiemysla Otakara II.
Kdo chtûl, ‰el s paní uãitelkou na âer-
nou vûÏ a musel si vy‰lapat 225 schodÛ.
Skoro v‰echny nás bolely nohy. Vy‰li jsme
na ochoz, z kterého jsme vidûli celé âeské
Budûjovice. A je‰tû jsme dostali úkol vy-
pátrat bludn˘ kámen na námûstí. Pak jsme
‰li k autobusu. Cestou domÛ jsme si zpí-
vali veselé písniãky. Byl to hezk˘ den.    

Jifií Janou‰, 5. B  

Svatba v 1. B

V˘let do planetária



Toulky starou ·umavou

Párou mezi ·umavsk˘mi kopci

Po jarní a letní ãásti probûhla poslední
záfiijov˘ den ve volarském spoleãenském
sále radnice dal‰í ãást populárních Toulek
starou ·umavou. Tentokrát se role prÛ-
vodce zhostil Roman Kozák a na dvû
desítky posluchaãÛ provedl star˘m
Nov˘m Údolím. Roman Kozák pfiivítal
v‰echny pfiítomné a neopomnûl pfiivítat
Jaroslava Pulkrábka z Horní Vltavice,
kter˘ Toulání starou ·umavou ve Vola-
rech promítá a je jejich zakladatelem.
Tentokrát sedûl mezi posluchaãi a jistû
se mu povídání o historii Nového Údolí
líbilo. 

Povídání bylo zajímavé a poutavé 
i tím, Ïe fotografie, které Roman Kozák
pfiedvedl, byly fotografie a pohledy ãet-
nického stráÏmistra ãeského ãetnictva ze
stanice Nové Údolí Václava Pizingera.
Roman Kozák získal tyto fotografie 
a pohledy darem od syna  pana Pizinge-
ra. Pro volarské obãany vybral Roman
Kozák ty, které se váÏí k Novému Údolí
a jeho krásnému okolí.

Cel˘ program rozdûlil do nûkolika
kapitol, které se t˘kaly rodinného Ïivota
Václava Pizingera, ãetníkÛ a Ïivota pra-

covního i toho, jak se trávil voln˘ ãas po
ãetnicku. Podívali jsme se na HuÈsk˘
DvÛr,  Nové Údolí a okolí, vidûli jsme
parádní zimu, zkrátka takovou, jaká na
·umavû b˘vala. Cel˘ program ukonãil
procházkou okolím Nového Údolí,
StoÏce, kraje kolem Studené Vltavy, 
Tfiístoliãníku a samozfiejmû se zajelo 
i do Volar. Jak jinak neÏ vlakem.

Za zmínku stály i fotografické rarity,
jako hornoplánsk˘ park s altánem ve
tvaru paraplíãka, první fotografii Ple‰-
ného jezera v barvû, zima na Novém
Údolí, HuÈsk˘ DvÛr a Ïivot v nûm. Port-
réty rodiny, rodiãÛ a kamarádÛ, mezi
fotografiemi nechybûl ani pomník Jind-
fiicha Vrabce - ãetníka, kterého zabil
blesk na Krásné Hofie, kde pomníãek
stojí dodnes. 

Roman Kozák neopomnûl ani na
fotografie vlakÛ a nádraÏí. Fotografie 
ze stavby trati mezi Waldkirchenem 
a Haidmühle byla krásnou vzpomínkou
na dobu, kdy ·umavu brázdil znám˘
Kafemlejnek a lidé ho plnili do posled-
ního místeãka. Byla to vzpomínka oprav-
du nostalgická. Povídání bylo moc 

pûkné a poutavé  a nechybûla pozvánka
na dal‰í Toulky, které budou 12. listopa-
du v pfiedveãer stého v˘roãí trati Volary
- Pasov. V‰ichni jste zváni, vyprávût a pro-
mítat tentokrát bude geolog Karel Breit
a pfiijde i pfiekvapení.

Ladislav Beran
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Jihoãeské léto s párou skonãilo. Po
dvoumûsíãním brázdûní po ‰umavsk˘ch
kopcích se ma‰inka 464008 uch˘lila 
k poprázdninovému spánku. Po dlouho-
dobém kafemlejnku, kter˘ jezdil v po-
sledních letech, pfii‰la letos zmûna.
Poslední prázdninovou nedûli byly na
Kubovû Huti, na nejv˘‰e poloÏené
Ïelezniãní stanici v âeské republice,
ukonãeny letní jihoãeské parní jízdy.
Bylo to krásné vyvrcholení letních jízd,
i kdyÏ srpnové poãasí mnoho léta nepfii-
neslo. Závûr patfiil ukázce boje o nádra-
Ïí a osvobození vlaku z roku 1945, kdy
americká armáda, ãeské ãetnictvo a par-
tyzáni osvobodili nádraÏí a zajatce z vlaku
pfied zbytky nûmeck˘ch vojsk. Na nûkolik
stovek divákÛ sledovalo tuh˘ boj a velk˘
odpor NûmcÛ. V‰e skonãilo vítûzstvím
spojencÛ a vlak byl osvobozen stejnû jako
nádraÏí. Tím parní léto skonãilo a nás
v‰echny tû‰í, Ïe pravidelné letní vlaky

vyjíÏdí vÏdy z Volar a hlavnû Ïe je o tyto
jízdy velk˘ zájem. I letos projelo mezi
‰umavsk˘mi kopci na tisíce zájemcÛ a jiÏ

nyní se tû‰íme, Ïe i za rok pfiijedou opût
a horská v˘konná ma‰inka je opût povozí.

L. Beran



Toulání po ·umavû

Léto ve Volarech

Rok utekl jako voda a my se opût
scházíme na autobusovém nádraÏí, aby-
chom odjeli na v˘let po ·umavû, kter˘
pro nás pfiipravil v˘bor Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch. Ráno sice bylo nepfiíjemné
mlhavé poãasí, ale to nás od na‰eho
v˘letu nemohlo odradit. První zastávka
byla v osadû Kvilda. Zde jsme se ve
vyhlá‰ené pekárnû posilnili sladkostmi 
a vydali se hledat na‰eho známého prÛ-
vodce pana ·tourala, kter˘ nás hned po
setkání seznámil s historií Kvildy.

Dal‰í zastávka byla na Jezerní slati
(ra‰elini‰tû) mezi Kvildou a Horskou
Kvildou. KdyÏ autobus zastavil, na‰e
první slovo bylo: „Pr‰í“. A dé‰È houstl,
ale to nám nevadilo, nejsme z cukru,
jsme ·umaváci, které rozmary poãasí
nepfiivedou do rozpakÛ, zda jít na krát-
kou tÛru a nebo zÛstat sedût v autobusu.
Z vyhlídkové vûÏe jsme toho moc nevi-
dûli, ale to nevadí, nûkdy si to zopakuje-
me. Svat˘ Petr nás má pfiece asi trochu
rád, protoÏe neÏ jsme do‰li zpût k auto-
busu, bylo po de‰ti.

Pfies Horskou Kvildu jsme se dostali
do obce âeÀkova Pila. Zde jsme se 
do‰li podívat na soutok fiíãek Kfiemelná
a Vydra. Dál jiÏ fieka pokraãuje jako

Otava. Na soutoku stával pÛvodnû ml˘n,
kter˘ kolem roku 1856 pfiebudoval praÏ-
sk˘ podnikatel âenûk Bubeníãek, kter˘
obchodoval se ‰umavsk˘m dfievem, na
dfievozpracující závod - pilu. Odtud
vznik názvu osady - âeÀkova Pila. Po
smrti âeÀka Bubeníãka objekt odkoupi-
lo mûsto Ka‰perské Hory. V roce 1910
pila vyhofiela a mûsto Ka‰perské Hory
rozhodlo, Ïe vodní právo bude vyuÏito 
k vybudování elektrárny. Objekt zmûnil
nûkolikrát vlastníka a nakonec byl Lesní
správou Ka‰perské Hory pfiestavûn na
ubytovací zafiízení pod názvem „Lovec-
ká chata“. Vlastníci se stfiídali i po roce
1989 a chata zaãala chátrat. Nakonec ‰la
do draÏby a byla prodána soukromé
osobû. Vlastník ji v roce 2002 zrekon-
struoval a nyní ji vyuÏívá jako ubytova-
cí zafiízení. Tak skonãila historie jedné
‰umavské pily.

Opustili jsme osadu âeÀkova Pila
a hurá do Srní, kde jsme se rozprchli po
penzionech na obûd, po kterém nás
ãekala náv‰tûva schwarzenberské hájen-
ky v Rokytû, kde nyní sídlí informaãní
stfiedisko. V budovû je umístûna expozi-
ce vûnovaná plavení dfieva po Vchynic-
ko-Tetovském plavebním kanálu. Na

venkovní plo‰e je uspofiádána geologic-
ká expozice hornin (kamenÛ) ·umavy,
podobná té ve StoÏci. Cestou z Rokyty
do Modravy nás ãekala je‰tû zastávka 
v místech, kde stávaly osady Vchynice 
a Tetov, podle nichÏ kdysi dostal název
zdej‰í plavební kanál. Jeho souãástí byl
unikátní dfievûn˘ hradlov˘ most (rech-
le), kter˘ zároveÀ slouÏil jako hradlo,
které odvádûlo plavené dfievo do plaveb-
ního kanálu. AÏ do roku 1953 po mostu
vedla také silnice ze Srní do Modravy.
Nov˘ most, kter˘ byl postaven v roce
2000, je vûrnou replikou historického
mostu. 

To byla poslední zastávka a po nastou-
pení do autobusu uÏ jsme „uhánûli“
k domovu. Pfiijeli jsme trochu unaveni,
ale vûfiím, Ïe v‰ichni spokojeni. Podûko-
vání za tento pûkn˘ v˘let patfií ãlenÛm
v˘boru STP - zejména panu Sobotoviãovi
a pani Lukschové, dále panu Jíchovi za
poskytnutí autobusu, fiidiãi panu Kytli-
covi za jeho bezpeãnou jízdu a trpûlivost
s námi a panu ·touralovi, kter˘ ná‰ v˘let
doplÀoval vyprávûním o historii ‰umav-
sk˘ch vesniãek a o krásách ·umavy.

J. Krejsová

Léto je nenávratnû za námi, tak je doba tro‰ku bilancovat. A jaké leto‰ní léto
konkrétnû ve Volarech vlastnû bylo? 

První letní den, ãili den kdy maximální denní teplota pfiesáhne hodnotu 25,0°C,
byl zaznamenán v leto‰ním roce aÏ 6. ãervna, v minul˘ch letech se první letní dny
vyskytly jiÏ v mûsíci kvûtnu.

Poslední letní den byl ve Volarech 26. srpna (25,9°C), coÏ je taky dfiíve 
neÏ v jin˘ch letech, bûÏnû b˘vají letní dny je‰tû v první záfiijové dekádû. Celkem
bylo letních dní ve Volarech letos 28.

Tropick˘ch dní (teplota 30,0°C a více) bylo letos ve Volarech více neÏ v jin˘ch
letech, celkem 6, nejvy‰‰í teplota byla 16. ãervence a to rovn˘ch 32 °C. Nejteplej-
‰ím mûsícem byl ãervenec, kdy âeskou republiku zasáhla vlna veder a prÛmûrná
teplota byla 17,6°C. 

Nejde‰tivûj‰ím mûsícem se stal také mûsíc ãervenec, spadlo 162,8 litrÛ vody na
metr ãtvereãn˘. Nejvíce sráÏek spadlo za jedin˘ den 23. ãervence, a to 46,6 mm. 

První mrazík byl zaznamenán jiÏ poãátkem záfií, pfiesnûji 7. 9., kdy teplota 
klesla na -0,8°C. Naopak poslední mrazík byl 19. kvûtna (-0,1°C). 

Dá se fiíci, Ïe letní poãasí skonãilo jiÏ v ãervenci, sluneãn˘ch a tepl˘ch dní bylo
v srpnu poskrovnu, takÏe kdo si vybral dovolenou v ãervenci, udûlal dobfie. 

Ivo Rolãík

Hfibitovní kaple sv. Floriána na fiíjnovém
snímku krátce poté, co bylo sejmuto le‰e-
ní po opravû fasády a ‰indelové stfiechy.
První etapu opravy kaple financovala
volarská radnice, která na ni získala
krajskou dotaci 200 tisíc korun. Druhá
etapa poãítá se zemními izolacemi 
a opravou podlahy kaple.  

R. Kozák
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Alex Scarrow: TISÍC SLUNCÍ
Tento román je fikcí, ale kdyÏ jej

ãteme, podlehneme jeho vypravûãské
pfiesvûdãivosti, jako by ‰lo o popis sku-
teãné události. Dûj knihy se odehrává
ãásteãnû v pfiítomnosti a ãásteãnû v na-
cistickém Nûmecku. Pfii potápûãském
v˘zkumu poblíÏ pobfieÏí USA je nalezen
vrak amerického bombardéru, jaké za
války útoãily na nûmecká mûsta, av‰ak
jeho posádka je obleãena do stejnokrojÛ
luftwaffe. Jak se postupnû dozvídáme,
stroje se zmocnili nacisté a v roce 1945,
kdyÏ uÏ mûli válku prakticky prohranou,
jej vyslali nad New York s atomovou
pumou, kterou sestrojili a jejímÏ svrÏením
chtûli Ameriãany donutit k ‰okující
kapitulaci. Sledujeme zámûr nejvy‰‰ích
velitelÛ tfietí fií‰e, snahu pilotÛ dostat se
k cíli, prÛbûh této smrtonosné v˘pravy
a..., dal‰í dûj se asi nehodí prozrazovat,
protoÏe kniha je napínavá do poslední
stránky.

Rjú Murakami: V POLÉVCE MISO
Autor patfií mezi nejv˘raznûj‰í pfied-

stavitele japonské moderní prózy. Polévka
miso je stejnû jako tato kniha zvlá‰tní
smûsí nasládlého, hofikého, kyselého a
slaného. Hlavním hrdinou románu je
mladík KendÏi, kter˘ si na vysnûnou
cestu do Spojen˘ch státÛ vydûlává pro-
vádûním zahraniãních, pfieváÏnû americ-
k˘ch zákazníkÛ noãním Tokiem. Jeho
protipólem je zlovûstnû tajemn˘ americ-
k˘ turista Frank, kter˘ si jej na nûkolik
dnÛ najme pro putování po tûch nejpo-
kleslej‰ích podnicích a jehoÏ osobnost

vyvolá v KendÏim vlnu strachu a pode-
zírání. Kniha je zároveÀ profesionálnû
zpracovan˘m thrillerem a promy‰len˘m
psychologick˘m románem s bohat˘m,
aÏ vizuálnû pÛsobícím jazykem. 

âtenáfi, kter˘ zaãne postmoderní
balení thrilleru plného krutého násilí 
a sexu postupnû loupat jako cibuli, obje-
ví pfiíbûh o samotû, lásce a pfiátelství. 
O strachu ze Ïivota i smrti. O ztrátû
vlastního já. O pokrytectví svûta, ve 
kterém Ïijeme.

Hana Andronikova: NEBE NEMÁ DNO
Autobiograficky ladûná próza se 

odehrává na tfiech místech zemûkoule: 
v amazonském pralese, v nevadské pou‰ti
a v âechách. Pohnuté události v Ïivotû
se staly impulsem k neãekané v˘pravû,
bûhem níÏ se promûÀuje pfiíbûh a s ním i
vypravûã. Kniha se stává cestou, cesto-
vání po vnûj‰ích krajinách je metaforou
putování do nejzaz‰ích koutÛ vlastní du‰e.
Autorka nesentimentálním, autentick˘m
zpÛsobem reflektuje ztrátu jako cennou
pfiíleÏitost k transformaci a sama se
vyrovnává s moÏností vlastního konce
tím, Ïe jej bez v˘hrad pfiijímá. Strach 
a nejistota se tak mÛÏe pfierodit v radost 
a hravou bezstarostnost. Nebe nemá dno
je kniha, která se do vás nastûhuje,
zaplaví vás mnohostí barev, tvarÛ, 
chutí a zvukÛ, a zaãne Ïít sv˘m vlastním
Ïivotem.

Chris Morton: 2012: TAJEMSTVÍ
K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY
Stafií Mayové pfiedpovûdûli, Ïe brzy

nastane konec svûta. Stanovili dokonce
pfiesné datum. V proroctví se ale hovofií
také o zvûstiteli, kter˘ se pokusí lidstvo
zachránit. Otázkou ov‰em zÛstává, jestli
lidé toto varování vysly‰í dfiíve, neÏ
bude pozdû… ArcheoloÏka Laura 
Shepherdová nalezla svého kolegu 
mrtvého. I ve smrti pevnû svíral záhad-
nou kfii‰Èálovou lebku, která je opfiedena
fiadou tajemství. Policie si s pfiípadem
neví rady, a tak Laura zaãne hledat 
pravdu sama. Setkání s b˘valou majitel-
kou kfii‰Èálové lebky rozmetá cel˘ její
dosavadní svût na kousky. Podle mínûní
oné staré v˘stfiední dámy je totiÏ lebka
branou do svûta mrtv˘ch.

Laufiin manÏel je pragmatick˘ vûdec 
a podobnému vysvûtlení nevûfií, ale
kdyÏ laserov˘ text na lebce odhalí
záhadn˘ ãíseln˘ kód, zaãne váhat i on.
Lavina událostí se uÏ v‰ak dala do pohy-
bu bez ohledu na mínûní ãi pfiání v‰ech
zúãastnûn˘ch. KdyÏ Laura zjistí, Ïe
b˘valá majitelka lebky je uÏ také mrtvá,
vydává se na Ïivotu nebezpeãnou misi,
odhodlána najít prastar˘ maysk˘ chrám
skryt˘ hluboko v de‰tném pralese, pro-
toÏe jedinû tam lze podle v‰eho nalézt
klíã k tajemství kfii‰Èálové lebky…

***

Pro dívky jsou pfiipraveny dal‰í díly
VAMP¯RKÉ AKADEMIE ãi ·KOLY
NOCI a pro nejmen‰í ilustrovaná kniha
TROLOVÉ SLAVÍ NAROZENINY.

***
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Novinky v knihovnû

Rekord „Nejvíce ãtoucích a poslouchajících
Mûstská knihovna Volary se pfiipojila

k akci, kterou MûK Prachatice uspofiá-
dala s pelhfiimovskou agenturou Dobr˘
den. Netradiãní zahájení T˘dne kniho-
ven 2010 v prachatickém regionu tak
zaãalo pokusem o rekord „Nejvíce ãtou-
cích a poslouchajících“ se zápisem do
âeské knihy rekordÛ. Cílem byla propa-
gace knihoven a podpora ãtenáfiské 
gramotnosti. A tak 4. fiíjna 2010 od 9.00
do 9.10 se pokusu zúãastnilo 4889 ãtou-

cích a poslouchajících ze 40 institucí
prachatického regionu a 1 Z· Jablonce
nad Nisou. 

Poãet úãastníkÛ: Prachatice 2 236,
Vimperk 1 043, Volary 362, Netolice
237, Husinec 198, Vlachovo Bfiezí 193,
âkynû 157, ·umavské Ho‰tice 123, 
Jablonec nad Nisou 84, Dub 63, Zdíkov
49, Svatá Máfií 37, Lenora 36, Lhenice
36, Bu‰anovice 19, Bohumilice 16.
âetlo se z textÛ regionálních autorÛ.

Îáci prvního stupnû základních ‰kol
ãetli Pohádky ze ‰umavsk˘ch lokálek 
od Romana Kozáka. V‰ichni ostatní se
zaposlouchali do povídky Dívãí válka 
z pfiipravované knihy od autora Davida
Jana Îáka.   

Celou akci monitoroval nejen komi-
safi pelhfiimovské agentury pan DoleÏal,
ale i v‰echna  místní média. Rekord
bude zvefiejnûn po vydání certifikátu
v âeské knize rekordÛ. 



6. 11. sobota 20.00 hod.
MUÎI, KTE¤Í NENÁVIDÍ ÎENY

Americk˘ krimi thriller (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 152 min., od 15 let!
Tajemné únosy, vraÏdy - situace po kter˘ch
pátrá novináfi a potetovaná hackerka!     

***
13. 11. sobota 20.00 hod.

MACH¤I
Americká komedie (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 102 min., od 12 let!
Pût muÏÛ (kamarádÛ z dûtství) zjistí po
30 let odlouãení, Ïe "stárnout" nezname-
ná "dospívat".  

20. 11. sobota 17.00 a 20.00 hod.
âARODùJÒV UâE≈

DobrodruÏn˘ film USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 110 min.
Nûkdy i mistr ãarodûj potfiebuje pomoc-
níka na záchranu sebe i svého mûsta.  

***
27. 11. sobota 17.00 a 20.00 hod.

KARATE KID   
Americk˘ akãní film v koprodukci âíny
(dabing).
Vstupné 50,- Kã, 140 min.
Nestaãí b˘t dobr˘m v USA - v âínû je
tím skoro posledním!           
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Listopad 2010

Pfiipravujeme

Oznámení

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Zdenda Palkoska v knihovnû

V sobotu 27. listopadu Mûsto Volary
pofiádá od 9,00 do 14,00 hodin 

VÁNOâNÍ TRHY. 
Hudebním vystoupením tuto akci 

zpfiíjemní  ZU· Volary a Zámecké Trio.
Pro náv‰tûvníky vánoãních trhÛ rada

mûsta bude rozdávat pfied radnicí
vánoãní punã.

***
Rok se s rokem se‰el, 

Vánoce jsou jiÏ za dvefimi
a právû teì je ten správn˘ ãas

na v˘bûr dárkÛ pro Va‰e nejbliÏ‰í.
Pfiijìte se nad˘chat kouzelné atmosféry,

kterou Vám pfiinesou na‰e tradiãní

VÁNOâNÍ 
KNIÎNÍ TRHY.

Tentokrát spojené s v˘stavou v˘robkÛ,
které pro tuto pfiíleÏitost vyrobili

ãlenové chránûn˘ch dílen
Centra STROOM DUB.

Prodejní v˘stava obãanského sdruÏení
zaãíná jiÏ t˘den pfied kniÏním trhem,

tedy od 22. 11. 2010. 

Trhy se budou konat v prostorách
Mûstské knihovny Volary

V pátek 26. 11. 2010 
od 14.00 do 17.00 hodin
V sobotu 27. 11. 2010 
od 9.00 do 12.00 hodin

V nedûli dne 7. listopadu 2010 
bude slouÏena v 9.00 hod. v kostele Sv.

Katefiiny ve Volarech 

SVATOHUBERTSKÁ
M·E SVATÁ

Pfii m‰i svaté zazní troubená a zpívaná
Hubertská m‰e 

v podání trubaãÛ 
Mysliveckého sdruÏení 

"Pfiátelé z Rokycan" 
a Chrámového sboru Mûsta Tou‰kov

Svatohubertská m‰e svatá 
je pfiíleÏitostí k zamy‰lení 

nad odkazem pfiímluvce v‰ech 
myslivcÛ sv. Huberta.
Je pfiíleÏitostí k pokofie 

a k podûkování.

Knihovnice volarské knihovny pfiipravily spoleãnû s autorem dûtsk˘ch kníÏek
Zdendou Palkoskou besedu, spojenou s autorsk˘m ãtením a zpíváním. Této akce se
zúãastnily dûti prvních a druh˘ch tfiíd Z· Volary. Spoleãnû s autorem a jeho man-
Ïelkou Janou si dûti zarecitovaly a zazpívaly z jeho knih O zvífiátkách (Zbrusu nové
básniãky pro kluky a holãiãky od 3 do 123 let) a Mistr datel spisovatel (R˘movaãky
pro mrÀousky, ktefií zkou‰í ba‰tit housky). Tyto knihy si mÛÏete nejenom prohlédnou
v knihovnû, ale i zakoupit spoleãnû i s autorsk˘m CD Barevn˘ svût (classical folk rock).

Podûkování
Dûkujeme paní starostce Martinû Pospí‰ilové za krásná slova uznání a mal˘
dárek, kter˘ vûnovala spolu s paní matrikáfikou Annou Hodánkovou na‰im
rodiãÛm paní Evû a Ladislavovi Beranovi pfii pfiíleÏitosti jejich Zlaté svatby. 

Ladislav a Eva Beranovi s rodinami.
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Volarsk˘ fotbal tápe, stále se hraje
o záchranu v I. B. tfiídû a rezerva hraje

spolu s Horní Vltavicí téÏ o dno tabulky.
Velk˘m zklamáním jsou zatím v˘sledky
dorostu. Zápasy tohoto celku shrnu aÏ 
v listopadovém ãísle, ale ani to nebude
optimistické ãtení.

IB. tfiída skupina B - zde hraje letos
ná‰ první t˘m a stejnû jako loni hraje na
místech, které jsou blíÏ propadu dolu
neÏ klidnému stfiedu  tabulky.  Celku se
nedafií, hráãÛ je stále málo a problém 
s docházkou vyvrcholil pfied zápasem 
v Hradi‰ti, celek se nese‰el a k zápasu
neodjel. Utkání bylo kontumováno ve
prospûch domácích 3:0 a je‰tû od svazu
dostal Tatran pokutu, která se s ostatními
poplatky vy‰plhala nûco pfies osm tisíc.

Dost velká ztráta pro t˘m, kter˘ tak své
problémy tímto navr‰il. V dobû psaní
tûchto fiádkÛ mûl t˘m tyto v˘sledky:
Kestfiany - Tatran Volary 7:1, Tatran
Volary - LaÏi‰tû B 2:0, FC Vlachovo
Bfiezí - Tatran Volary 1:1, Tatran - Bla-
ník Strunkovice 3:2. Bilance po devíti
kolech: 12. místo, skóre 14:29 a  7 bodÛ.
Nic moc, ale stále se je‰tû v‰e mÛÏe
zvrátit, ale to budou potfieba je‰tû nûjaké
body. Nevím, jak psát dál, ale zatím je
stav velmi ‰patn˘ a i kdyÏ pro hráãe
je‰tû není nic ztraceno, moc nevûfiím 
v záchranu a Ïe by se opakovalo loÀské
jaro, které bylo v˘jimeãné. V polovinû
listopadu uvidíme, jak se situace bude
vyvíjet. To konãí podzimní poloãas 
a podle v˘sledkÛ budeme odhadovat

‰ance k záchranû.
Rezerva hraje v okresním pfieboru

skupiny B tradiãnû tfietí housle, jinak se
to nazvat nedá. JiÏ tradiãnû hrajeme 
s Horní Vltavicí dole a stále Ïádn˘
zázrak nepfiichází. Po minulém hodno-
cení mûl t˘m na kontû jen tfii body za
vítûzství s Horní Vltavicí a v  dal‰í ãásti
to jsou jen poráÏky. PonûvadÏ se blíÏí
rozdûlení tabulky, vypadá to, Ïe i letos 
to bude skupina o umístûní a opût jen
nûkolik zápasÛ pro nic. V̆ sledky: Tatran
Volary B - Bivoj StoÏec 0: 4, Sokol
Záblatí 1: 5, Hraniãáfi Borová Lada 2: 3,
a s âK Lenora 0: 4. Pfiedposlední místo
a Ïádná nadûje na lep‰í zítfiky zde není.  

Ladislav Beran

Volarsk˘ fotbal tápe

Nabízím douãování nûmeckého jazyka 
a pfiípadnû i pfieklady. 

Jsem drÏitelkou nûmeckého diplomu úrovnû C1- lektor.
V pfiípadû zájmu volejte nebo pi‰te na tel. ãíslo: 

607 927 759.

HLEDÁM, 

kdo pokosí pravidelnû zahradu cca 800 m2. 

Tel. 728 837 441.


