
Oslavujeme svátky jara - Velikonoce

Smutné, ale nutné

DaÀ z nemovitosti
Ve Volarském zpravodaji ã. 7-8 jsme na‰e ãtenáfie jiÏ informovali, Ïe zastupitelstvo vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2008

o stanovení místního koeficientu pro v˘poãet danû z nemovitosti. Na území mûsta Volary se stanovuje místní koeficient, kter˘m se
násobí daÀová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkÛ, staveb, samostatn˘ch nebytov˘ch prostorÛ a za byty ve v˘‰i 2.

Jak na ãervnovém zastupitelstvu zástupci mûstského úfiadu obãany informovali, daÀ bude pfiepoãítávat finanãní úfiad a obãanÛm
budou rozesílány sloÏenky. Na Mûstském úfiadû ve Volarech pak bude moÏnost na novû vypoãítané ãástky daní nahlédnout.

Zaãátkem mûsíce bfiezna byla v do-
poledních hodinách na dûtském hfii‰ti 
v Sídli‰ti Míru sly‰et motorová pila, motor
traktoru a Ïuchnutí. V‰echen tento nezvy-
kl˘ lomoz vznikl proto, Ïe bylo nutné
pokácet mohutnou vzrostlou smuteãní
vrbu, která stála témûfi uprostfied hfii‰tû. 
K pokácení této vrby vedla volarské Tech-
nické sluÏby nutnost zachování bezpeãnos-
ti hrajících si dûtí a maminek, které dûti 
hlídaly. Ale i ostatních lidí, ktefií si pfii‰li na
nedávno osazené laviãky odpoãinout. 

Pro informaci tûm, ktefií se s poraÏe-
ním vrby nemohou smífiit, uvádím na
vysvûtlenou. Vrba, aã na pohled krásná,
byla jiÏ uvnitfi vyhnilá a dutá. Dûti se v ní
pokou‰ely zakládat oh˘nky. Pfii jakémkoliv
silném vûtru hrozilo její rozlomení a pád
stromu na dûtské hfii‰tû. No, a kdyby si tam
zrovna dûti hrály? Dokonce jiÏ na stav vrby
upozorÀovaly nûkteré maminky. Stav
pah˘lu kmenu vedlej‰í vrby byl podobn˘.
Je tedy zfiejmé, Ïe rozhodnutí bylo správné.

Jestli to byla správná vrba, tak znova

obrazí nov˘mi v˘honky a z tûch bude
základ pro vrbu novou. Navíc, technické
sluÏby uvaÏují o vysazení nového stromu.
Vysazen˘ stromek musí v‰ak b˘t jiÏ vût‰í-
ho vzrÛstu a fiádnû oplocen a chránûn. Musí
totiÏ vydrÏet nápor dûtí, které jej pfii sv˘ch
hrách urãitû nenechají na pokoji a nikdo 
je neokfiikne. Zatím je pohled na dûtské
hfii‰tû nezvykl˘, ale oko ãlovûka se urãitû
opût pfiizpÛsobí. Stejnû jako na v‰e, co se 
v poslední dobû zmûnilo ze starého v nové.

Jifií Sosna 

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovan˘, nedáte-li malovan˘, dejte aspoÀ bíl˘, slepiãka vám snese jin˘.

Velikonoce jsou nejv˘znamnûj‰í z kfiesÈansk˘ch svátkÛ a to pfiedev‰ím proto, Ïe pfiipomínají
zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista, k nûmuÏ podle víry kfiesÈana do‰lo tfietího dne po ukfiiÏování. Dnes uÏ
víme i pfiibliÏn˘ rok, kdy k této události do‰lo: 30 ãi 33. Velikonoce se slaví kaÏd˘m rokem trochu
jindy, jelikoÏ svátek pfiipadá na nedûli po prvním jarním úplÀku. Radovat se tedy mÛÏeme v bfieznu
ãi dubnu, v roce leto‰ním je pondûlí velikonoãní 13. dubna. 

Zajímavostí je, Ïe datum Velikonoc bylo urãeno aÏ roku 325 na 1. nikajském koncilu. 
Dny pfied Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je Zelen˘ ãtvrtek, Velk˘ pátek, Bílá 
sobota a v‰e je ukonãeno vigilií na nedûli, coÏ je bohosluÏba pfiipomínající vzkfií‰ení 
JeÏí‰e Krista.  A co vlastnû dûlá Velikoce Velikonocemi? K VelikonocÛm tradiãnû 
a neodmyslitelnû patfií jarní kvûtiny, koãiãky, malovaná vajíãka, pomlázka. 
Právû takovéto maliãkosti pfiiná‰ejí do na‰ich domovÛ
jaro. A volné dny navíc mnozí jistû vyuÏijí
pro první jarní v˘let do probouzející se pfiírody.

V‰em na‰im ãtenáfiÛm pfiejeme, aby
velikonoãní svátky proÏili v jarní náladû
prosvícené sluníãkem nejen na obloze, ale 
i uprostfied sv˘ch blízk˘ch v rodinách doma.
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dne 11. 2. 2009
Rada mûsta schvaluje:
* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu
úfiadu dne 10. 3. 2009
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
vypracování projektové dokumentace 
k akci "Oprava hasiãské su‰ící vûÏe ve
Volarech"

Rada mûsta bere na vûdomí:
* návrh na zv˘‰ení cen vstupného do
sauny a za pronájem plaveckého bazénu

Rada mûsta rozhodla:
* zapÛjãit bezplatnû spoleãensk˘ sál na
Charitativní ples dárcÛ krve
* zapÛjãit bezplatnû spoleãensk˘ sál
obãanskému sdruÏení KREBUL na Aka-
demii 3. vûku
* nezv˘‰it v roce 2009 ceny nájmÛ
nebytov˘ch prostor o prÛmûrnou mezi-
roãní míru inflace spotfiebitelsk˘ch cen
roku 2008

dne 25. 2. 2009
Rada mûsta souhlasí:
* s podáním Ïádosti o dotaci z grantového

programu Jihoãeského kraje pro rok
2009 "obnova drobné sakrální architek-
tury v krajinû" na opravu kapliãky 
u zahrádkáfiské kolonie

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
vypracování projektu svislého a vodorov-
ného dopravního znaãení ve Volarech
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
dodavatele stavby "Pfiístfie‰ek ve dvofie
mûstského muzea"
* vyhlá‰ení zámûru na prodej bytové
jednotky ã. 597/4 a pfiíslu‰n˘ch spolu-
vlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãás-
tech domu a pozemkÛ

Rada mûsta rozhodla:
* ukonãit dohodou Smlouvu o umístûní
zafiízení - komunikaãní antény - na stfie‰e
panelového domu na Sídli‰ti Míru 30-31

dne 11. 3. 2009 
Rada mûsta rozhodla:
* na základû vyhlá‰ené v˘zvy o finanãní
podporu v rámci Integrovaného operaã-
ního programu "E-Government v obcích
- CzechPOINT" poÏádat o finanãní

dotaci na upgrade stávajícího pracovi‰tû
do maximálního limitu 68.540,- Kã
* v souladu s podmínkami v˘bûrového
fiízení na "Parkovi‰tû pro osobní auto-
mobily pfied ãp. 280, 281 ve Volarech"
pfiidûlit tuto vefiejnou zakázku fitmû
STRABAG Praha
* v souladu s podmínkami v˘bûrového
fiízení na vypracování projektové doku-
mentace na v˘stavbu kolumbária na
hfibitovû ve Volarech pfiidûlit tuto vefiej-
nou zakázku projektantu Pavlu Koubo-
vi, Prachatice
* pronajmout na dobu urãitou firmû
AMON CZ, s.r.o., zastoupené jednate-
lem spoleãnosti p. Radkem Hajtolem
nebytové prostory o celkové v˘mûfie
57,5 m2 v pfiízemí domu v ulici Budûjo-
vická ãp. 500 ve Volarech

Rada mûsta schvaluje:
* vyúãtování v˘sledku hospodafiení a roz-
poãty na rok 2099 pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací - Technick˘ch sluÏeb, 

Správy domÛ a bytÛ, 
Správy sportovních zafiízení,
Základní umûlecké ‰koly, 
Matefiské ‰koly, 
Základní ‰koly ve Volarech.

Z jednání rady mûsta

Z jednání zastupitelstva mûsta dne 23. 2. 2009

Zastupitelé berou na vûdomí:
* informace o ãinnosti rady mûsta
* zápis z jednání finanãního v˘boru

Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2009
* dodatek ã. 1 Zásad prodeje domÛ,
bytÛ, nebytov˘ch prostor a souvisejících
pozemkÛ z vlastnictví Mûsta Volary do
vlastnictví fyzick˘ch a právnick˘ch
osob ve znûní pfiedloÏeného návrhu
(zmûny jsou v ãlánku III odst.1 písm. d)
- ru‰í se podmínka, Ïe budou prodány
ve‰keré jednotky)

Zastupitelé rozhodli:
* prodat nemovitost v k. ú. Volary st. p. 
ã. 1216 o v˘mûfie 5 m2 za vzájemnû ujed-
nanou kupní cenu (na zámûr reagoval
jeden zájemce)
* prodat nemovitost v k. ú. Mlynáfiovice

p.ã. 1/13 - ostatní plocha o v˘mûfie 865 m2

za vzájemnû ujednanou kupní cenu (na
zámûr reagoval jeden zájemce)
* prodat nemovitost v k. ú. Mlynáfiovice
p. ã. 1/12 - ostatní plocha o v˘mûfie 361 m2

za vzájemnû ujednanou kupní cenu (na
zámûr reagoval jeden zájemce)
* prodat nemovitost v k. ú. Mlynáfiovice
p. ã. 1/14 - ostatní plocha o v˘mûfie 161 m2

a p. ã. 1/15 - ostatní plocha o v˘mûfie 34 m2

za vzájemnû ujednanou kupní cenu (za
zámûr reagoval jeden zájemce)
* prodat nemovitost v k. ú. Mlynáfiovice
p. ã. 1/16 - ostatní plocha o v˘mûfie 423 m2

a p. ã. 1/17 - ostatní plocha o v˘mûfie
149 m2 za vzájemnû ujednanou kupní
cenu (na zámûr reagovali dva zájemci)
* prodat nemovitost v k. ú. Mlynáfiovice
- pozemek st. p. ã. 39 - zastavûné plocha
a nádvofií o v˘mûfie 273 m2 a budovu ãp.
30 za vzájemnû ujednanou kupní cenu

Zastupitelé volí:
* do funkce pfiísedícího Okresního
soudu v Prachaticích pro volební období
2009-2013 MUDr. Michaelu Neumano-
vou a Pavla Trnku

Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádosti p. Ma‰ka o prodej ãásti pozem-
ku p.ã.3646/2 v obci a k.ú.Volary

V diskusi zaznûlo:
* neustále pfietrvává nepofiádek u kontej-
nerÛ, pfiedev‰ím na tfiídûn˘ odpad na
Sídli‰ti Míru - jde pfiedev‰ím o nekázeÀ
obãanÛ
* zaznûlo podûkování za spolupráci I.
stupnû základní ‰koly s matefiskou ‰ko-
lou
* Ïádost o pomoc pfii hledání voln˘ch
prostor k provozování soukromé hudeb-
ní v˘uky pí. Tomanové
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Poslední únorovou sobotu se ãekalo,
aÏ na kostele sv. Katefiiny odbije 13 hodin.
S tím ãasem byl prÛvod s rychtáfiem v
ãele oãekáván. Tfiináctá padla, ale nikde
nikdo. Asi po pûti minutách kdosi z davu
zajásal, Ïe kapelu a zvonky sly‰í. Ano to
rychtáfi se k mûstskému úfiadu se svou
druÏinou blíÏil. Ale ‰lo se jim tûÏce 
a vypadali unavenû. Po chvíli v˘dechu
zabu‰il fiádnû, jak se patfií, na radniãní
vrata - starostka a dva trubaãi vy‰li, aby
prÛvodu na pûknou notu zahráli. ,,Ale
co to, rychtáfii, vÏdyÈ ty pozdû jde‰, jako
byste pfies Bobík a Jedlovku ‰li, no tak
nevím, nevím, ale pokuta jde letos na
tvou stranu.“ „Jít blátem a tûÏk˘m snû-
hem, to dá fu‰ku dostat se k vám,“ namí-
tal rychtáfi. Nakonec se v‰e vyjasnilo a od
pokuty bylo upu‰tûno.

Poté jiÏ rychtáfi o právo prÛvod
mûstem provést poÏádal a aby nepofiá-
dek splatit neposlu‰né obãany nechal, ãi
tam, kde pofiádek jest, pochváliti mohl.
Právo se mu dostalo, k tomu na cestu
Volarskou zlatou od starostky Martiny
Pospí‰ilové dostal, i závdavek penûz 
a poté jiÏ za tónÛ trubek a záblatsk˘ch
hochÛ do kola starostku sám rychtáfi vzal.

Po koleãku u radnice se jiÏ do
mûsta jelo. Zde od chalupy k chalupû se
nûkde lehce, nûkde tûÏce ‰lo, aby nako-
nec cel˘ prÛvod do spoleãenského sálu
radnice dorazil. Zde Netolická pûtka
ãekala, aby v‰em do pohodového rejdû-
ní hrála. Nakonec se basa pochovala a
dokonce i svatba byla a ponûvadÏ v‰em
bylo hej, tak aÏ do ranního ‰erosvitu to
byl parádní rej.              Ladislav Beran

Spoleãenská rubrika

Podûkování

Masopust ve Volarech

Setkání harmonikáfiÛ

V mûsíci bfieznu 
oslaví z na‰ich ãlenÛ 

své narozeniny

paní Hana Benãová
paní RÛÏena Ha‰ková
paní RÛÏena Muziková
paní Marie Vr‰anová
paní Marie Pichlová
pan Ladislav Lang
pan Franti‰ek Kuteniã 

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Velice bych chtûla podûkovat 
paní Janû Frejkové z odboru kultury 
a cestovního ruchu za velkou ochotu 
a pomoc pfii organizování Masopustu. 

Stejné podûkování taky patfií volar-
sk˘m obãanÛm za krásné pfiivítání 
a v˘borné poho‰tûní u kaÏdého domu.

Prostû v‰em patfií veliké díky.

Marie Pe‰ková, pfiedsedkynû svazu Ïen

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch âR o. s.
MO uspofiádal zájezd na Setkání Harmo-
nikáfiÛ do Homolí dne 7. bfiezna 2009.

V úvodu vystoupil nejstar‰í har-
monikáfi devadesátilet˘ pan Franti‰ek
Kouba z Ledenic tzv. "Kováfi". Po ode-
hrání první písniãky zaãal hrát druhou,
ale bohuÏel jiÏ ji nedohrál, jeho Ïivotní
pouÈ se skonãila. Byla to jeho poslední
nedohraná písniãka. Ná‰ fiidiã pan
Du‰an DÛra se zachoval jako profesio-
nál, hned pfiispûchal na pomoc, poskytl
první pomoc a setrval u nûho aÏ do pfií-
jezdu záchranné sluÏby. BohuÏel oÏivo-
vací pokusy jiÏ nepfiinesly k˘Ïen˘
v˘sledek. Touto cestou vyslovuji jmé-
nem nás v‰ech úãastníkÛ tohoto zájezdu
velké podûkování za jeho pfiístup v dané

situaci. KéÏ by nás takov˘ch bylo více.
Je‰tû jednou pane DÛro velké díky. Jako
pfiímému úãastníkovi této akce nepí‰ou
se tyto fiádky lehce. Touto nemilou pfiího-
dou bylo poznamenáno celé odpoledne.
Paní starostka ·tûpánková po této pfií-
hodû oslovila pfiítomné, zda pokraãovat 
v zapoãatém odpoledni nebo ne. Bylo
rozhodnuto jak ze strany úãinkujících,
tak nás v‰ech pfiítomn˘ch, pokraãovat.
Pan Kouba zvan˘ Kováfi s harmonikou
cel˘ Ïivot Ïil a s ní z tohoto svûta ode‰el.
Po pfieru‰ení odpoledne paní starostka
vyzvala pfiítomné o vzdání úcty povstá-
ním. V‰ichni pfiítomní povstali a rozlou-
ãili se s panem Koubou posledním
potleskem. "âest jeho památce".
Augustin Sobotoviã, pfiedseda organizace

Tibetská vlajka na volarské radnici dne
10. bfiezna t. r. jako pfiipomínka toho, jak
pomíjivá mÛÏe b˘t svoboda a jak snadno
lze pokofiit základní lidská práva. Volary
byly jedním ze 356 na‰ich mûst a obcí,
které symbolicky podpofiily Tibet v odpo-
ru proti okupaci své zemû. 

R.Kozák 
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Jednou z tradiãních akcí ve mûstû
je setkání starostky a místostarosty
mûsta se seniory. Ani letos tomu nebylo
jinak. První bfieznové pondûlí mohla
Jana Frejková pfiivítat na‰e nejstar‰í 
spoluobãany, kter˘m popfiála pûkn˘ 
spoleãensk˘ veãer. Pak slovo pfiedala
starostce na‰eho mûsta Martinû Pospí‰i-
lové a místostarostovi ing. Robertu
Proãkovi.

Na úvod promluvila Martina Pospí-
‰ilová, která podûkovala v‰em nejstar-
‰ím spoluobãanÛm a nejenom tûm v sále
za to, co pro mûsto dûlají. Podûkovala
jim za v‰echny akce, aktivity a hlavnû za
rozvinuté dílo, které ve mûstû nechali,
a jak sama uvedla, Ïe na‰e generace má
na co navazovat. Hlavnû je stále co
vylep‰ovat. VÏdyÈ právû na‰i nejstar‰í
nám zde pfienechali ‰tafetu, která na
svém zastavení nechala mnoho krásného
a na‰í povinností je na to krásné navázat
a toto dílo rozvíjet. V‰em podûkovala za
pfiízeÀ, kterou vyjádfiili tím, Ïe i letos
pfii‰li ve velmi pûkném poãtu a v‰em
podûkovala za v˘chovu nás i na‰í nej-
mlad‰í generace. 

Po úvodním slovu pfiedvedly dûti 
z matefisk˘ch ‰kol Volary své krásné
vystoupení. Zahrály divadlo, zazpívaly
písniãky a hlavnû na‰e nejstar‰í krásnû
pobavily. Za to se jim dostal aplaus jako
v Národním divadle a hlavnû spokojen˘
úsmûv. Podûkování a pusinka od babiã-
ky ãi dûdeãka byla dokladem toho, Ïe to
zvládly na jedniãku.

V druhé ãásti vystoupil ing. Robert
Proãka, kter˘ téÏ v‰echny pozdravil 
a popfiál na‰im nejstar‰ím spoluobãa-

nÛm, pevné zdraví, pohodu a hlavnû
rodinné ‰tûstí. Ve svém vystoupení nej-
dfiíve zhodnotil rok loÀsk˘ a jaké 
investice mûsto vynaloÏilo pro zvelebe-
ní mûsta. Poté pfiedstavil priority roku
2009. Zde hlavnû jde o dokonãení 
sportovi‰tû u plaveckého bazénu, revita-
lizaci prostranství pfied ZU·, oprava
povrchu komunikace v âeské ulici.
Samozfiejmû dál bude pokraãovat shá-
nûní penûz z Evropsk˘ch fondÛ pro
rekonstrukci plaveckého bazénu, ale jak
v‰ichni víme v souãasné dobû je to bûh
na dlouhou traÈ.

Poté pfiedal slovo Mgr. Jaroslavu
·imanovi uãiteli Z·, kter˘ nabídl volar-
sk˘m seniorÛm moÏnost dal‰ího vzdûlá-
vání a to v oblasti práce s PC, digitální

fotografií a moÏnost v˘ukového kursu
anglického jazyka. Tyto kursy by kromû
pana ·imana vedly Petra Halamová
·imanová a Andrea Jílková.

Je toho tradiãnû hodnû a setkání
opût splnilo svÛj úãel. VÏdyÈ na‰i nej-
star‰í si za své celoÏivotní dílo zaslouÏí
úctu a uznání a je jenom na nás, jak na
to dokáÏe navázat na‰e generace. Poté
jiÏ patfiil parket taneãním kreacím ãi
poslechu bájeãn˘ch písniãek Stanislava
Drobka Schwarze a Vûrky. Od lidovek
ke country, tedy nejen k hudbû mládí,
ale i k té souãasné a stále v˘borné
dechovce, a protoÏe v‰e bylo protkáno
písniãkami vûãnû zelen˘mi byl to pod-
veãer pln˘ pohody.

Ladislav Beran

Setkání se seniory

Volarská Zlatá na
nejdel‰ím molu 

v Evropû
aneb pozdrav ze Sopot do Volar posílají
Petr âmerda a Roman Kozák. 

Snímek je ze 4. bfiezna t. r. a druh˘ 
den jsme si na baltské pláÏi postavili
snûhuláka...
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Plavecká ‰kola

Sál pln˘ masek

„Prosím tû, co vás na tom plavání
uãí?“ Zdá se Vám tato vûta povûdomá?
Néé….? Tak to mû pfiíjemnû pfiekvapu-
jete, protoÏe já poslední dobou sl˘chám
nûco podobného stále ãastûji. Pfiesvûd-
ãení rodiãÛ, Ïe jejich dûti ‰Èoucháme tou
„velkou násadou na ko‰tû“ do vody, jak
se zdá stále nevymizelo. Metody v˘cvikÛ,
které se razily za dob komunistické éry,
v nás jistû zanechaly silné stopy a tak
skálopevnû vûfiíme, Ïe se nûco takového
opravdu dûje. Je to v‰ak jen m˘tus a m˘-
ty jsou tu od toho, abychom je bofiily. 

Plaveck˘ v˘cvik zaãíná od pfied-
‰kolních dûtí v rozsahu deset jednohodi-
nov˘ch lekcí. Malé plaváãky zde uãíme
pfiedev‰ím odbourat strach z vodního
prostfiedí, pozvolné nalehnutí na hladi-
nu, základní plavecké a potápûãské
dovednosti a v neposlední fiadû také
skoky. Seznámení s vodou probíhá zpo-
ãátku hlavnû v malém bazénku, kde si
v‰e musíme tak fiíkajíc „osahat“. Cviãení
doprovázíme básniãkami nebo fiíkadly,
ãímÏ dûti motivujeme k lep‰í adaptaci
a zapojení do celé hodiny. Pro pobyt ve
velkém bazénu pouÏíváme celou fiadu
nadlehãovacích pomÛcek, jako jsou pásky,
krouÏky, vesty, desky rÛzn˘ch tvarÛ 
i velikostí, hranoly, pi‰koty atd., aby dûti
snáze získaly k˘Ïen˘ pocit jistoty.

Dal‰ími pokraãovateli kurzÛ jsou
Ïáci tfietích a ãtvrt˘ch roãníkÛ základní
‰koly, ktefií mají deset dvouhodinov˘ch
lekcí a Ïáci pát˘ch roãníkÛ, ktefií absol-

vují pût dvouhodinov˘ch lekcí. U tûchto
dûtí se zamûfiujeme nejen na jejich psy-
chomotorick˘ rozvoj, ale vût‰í dÛraz
také klademe na správnost metodiky 
a techniky plavání. Jednotlivé styly
nacviãujeme jako soustavu na sebe
navazujících prvkÛ, pfiiãemÏ kaÏd˘
pohyb doprovází slovní i praktická
ukázka. S vyuÏitím plaveck˘ch pomÛ-
cek si postupnû osvojujeme správnou
techniku plavání. Nemalé zastoupení
mají i hry ve vodû, kde dûti pfiedvádûjí
nejrÛznûj‰í dovednosti, aniÏ by postfieh-
ly, Ïe se vlastnû uãí. Pfiíkladem mohou
b˘t plavecké soutûÏe jednotliv˘ch stylÛ
s pomÛckami, bez pomÛcek, rÛzné
skoky, záchranáfisk˘ nevyjímaje, lovení
pfiedmûtÛ, orientace pod vodou, záchrana 

tonoucího atd. KaÏd˘ kurz také obsahu-
je správné pfiedvedení plaveck˘ch stylÛ
v podání jednoho cviãitele a ukázku
záchrany tonoucího a jeho resuscitaci se
slovní instruktáÏí.

Samozfiejmû, Ïe kaÏdé dítû je jedineã-
ná osobnost, a tak bychom k nûmu mûli
i pfiistupovat. Nûkteré dûti se uãí snáze,
jiné zase hÛfie. To, co je pro nás nezna-
teln˘ krÛãek, mÛÏe b˘t pro nû velik˘m
krokem. Nesuìme na‰e dûti dle vlast-
ních mûfiítek, ale zkusme ocenit i to, co
povaÏujeme za nicotné. Podpofime je 
v jejich nad‰ení a úsilí. Mûjme pfiitom na
pamûti, Ïe opakování je matka moudros-
ti a nenechme jejich tak pracnû nabyté
dovednosti zase lehce pozb˘t.

Milena Posoldová, plavãík SSZ Volary

Domeãek Volary pfiipravil v únoru krásn˘ dûtsk˘ kar-
neval. Pln˘ spoleãensk˘ sál radnice a hlavnû mnoho
krásn˘ch masek od princezen, víl, vodníkÛ, policistÛ,
kovbojÛ a dal‰ích pohádkov˘ch bytostí se náramnû
bavil. Na tfii stovky dûtí s rodiãi a témûfi víc jak polovina
masek, to byl úkaz pfiímo pohádkov˘. 

A nejen taneãní rej byl pfiipraven, byly tu i soutûÏe,
tfieba v pfiebírání hrachu jako Popelka, stavûní domu 
a jedna ze soutûÏí byla i pro rodiãe s dûtmi. Cel˘m
odpolednem provázeli ·á‰a a jeho pomocnice Vloãka.
Obû pohádkové postavy dbaly na pravidla a hlavnû
rozcviãovaly dûti do rytmu a v‰e bylo bájeãné. 

V soutûÏích vyhrál kaÏd˘ a sladká odmûna zbyla
pro v‰echny. Karneval se vydafiil a byl za poslední léta
ten nejlep‰í. Závûrem je tfieba pochválit i maminky,
vÏdyÈ ony musely ‰ití ãi skládání úborÛ vûnovat mnoho
ãasu. Podûkováním byl rozzáfien˘ úsmûv dûtí a uznání
pofiadatelÛ.

Ladislav Beran
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·umavská policejní akademie

Kniha rozhovorÛ pro knihovnu ve Volarech

Dne 4. bfiezna 2009 probûhla ve
spolupráci Obvodního oddûlení Volary
PâR a DDM Prachatice, stfiediskem
Volary preventivní akce s názvem
„Chodci“, do které byly zapojeny dûti ze
zájmového krouÏku ·umavská policejní
akademie. Akce se zúãastnilo 15 dûtí ve
vûku 6 - 12 let, jeÏ oslovovaly chodce
jestli pouÏívají pfiechod pro chodce jako
místo pro pfiecházení pozemní komuni-
kace a jestli znají své povinnosti jako
úãastník provozu na pozemních komu-
nikacích. Jedná se o jednu z mnoha  pre-
ventivnû v˘chovn˘ch akcí ·umavské
policejní akademie.

Obvodní oddûlení Policie âR ve
Volarech bylo v roce 2006 zafiazeno 
do projektu COMMUNITY POLICING.
V rámci uvedeného projektu jsou prová-
dûny rÛzné preventivní akce pro dûti
základních ‰kol. Od roku 2008 byla
zapoãata spolupráce s Domem dûtí 
a mládeÏe Prachatice, stfiedisko Volary.
V˘sledkem spolupráce bylo zaloÏení
zájmového krouÏku s názvem ·umavská
policejní akademie, jejíÏ vedoucím je
prap. Ing. Pavel Sedlák - OOP âR Vola-
ry. Zájmového krouÏku se zúãastÀuje 
20 dûtí ve vûku 6-12 let kaÏdou stfiedu 
v t˘dnu. O úãast v ·umavské policejní
akademii je znaãn˘ zájem, v prÛbûhu
roku se hlásí noví zájemci. 

âinnost krouÏku je zamûfiena na
základní znalosti dopravní problematiky
(znalost dopravních znaãek, povinností
cyklistÛ, chodcÛ a dal‰ích úãastníkÛ sil-
niãního provozu - základních pravidel
provozu na pozemních komunikacích),
ãinnosti Policie âR, kynologie a ostat-
ních sloÏek IZS. Pro dûti jsou organizo-
vány poznávací v˘lety (exkurze na
ostatní oddûlení, hasiãsk˘ záchrann˘
sbor a podobnû), branné a stfielecké
závody (za vyuÏití laserové stfielnice....).
âlenové  krouÏku se  úãastní  v˘konu
sluÏby v terénu (mûfiení radarem „akce

jablko nebo citron“). âinnost ·umavské
policejní akademie je zamûfiena i na 
pfiedávání znalostí v oblasti poskytování
první pomoci. Dûti si ovûfiují své 
znalosti formou testÛ (jednoduché testy
pfiipravené místními policisty). 

Snahou policistÛ z Obvodního
oddûlení PâR ve Volarech je preventiv-
nû pÛsobit na dûti a mládeÏ v na‰em
regionu. Uvedená ãinnost místních 
policistÛ je pozitivnû vnímána obãany
na‰eho mûsta a ‰ir‰ího okolí.

Pavel Bártík

Deset knihoven v regionu Pracha-
ticka dostává do svého kniÏního fondu
knihu prachatického novináfie, spisova-
tele a fotografa Václava Maliny nazva-
nou Zpátky na jih aneb V‰echny cesty
vedou na jih 3. Jde o spoleãnou pozor-
nost autora a Internetového deníku 
PrachatickoNews knihovnám k bfieznu -
mûsíci internetu a knihy. 

Deset v˘tiskÛ knihy pfievzala od
Václava Maliny a ‰éfredaktora Interne-
tového deníku PrachatickoNews Tomá‰e
Pfiibyla fieditelka prachatické mûstské
knihovny Hana Mrázová. Kniha putuje do
deseti knihoven ve Vimperku, Volarech,
Netolicích, Husinci, Lhenicích, âkyni,
Zdíkovû, Vacovû, Stachách a Vlachovû
Bfiezí. Jeden z takzvan˘ch povinn˘ch
v˘tiskÛ nabídne sv˘m ãtenáfiÛm i kni-

hovna v Prachaticích. „Tyto akce vítám.
Je tfieba vycházet z toho, Ïe knihovna  je
pamûÈová instituce a dokumenty, které
nabízí sv˘m ãtenáfiÛm musí b˘t vûro-
hodné a ovûfiené. V souãasné explozi na
kniÏním trhu si knihovna klade za prio-
ritní cíl zhodnocovat kvality nabízeného
a smûfiovat je k na‰emu ãtenáfii. Právû
jednou z kvalitních a ovûfien˘ch titulÛ
jsou knihy od regionálního autora pana
Maliny. Budou obohacením regionál-
ních fondÛ kaÏdé na‰í profesionální kni-
hovny,“ fiekla Hana Mrázová. 

Kniha ãtenáfiÛm nabízí rozhovory
se znám˘mi a zajímav˘mi jihoãesk˘mi
osobnostmi. Autor vyzpovídal tentokrát
napfiíklad houslistu Pavla ·porcla, herce
Jifiího Mádla nebo prachatického rodá-
ka, fotbalového kouãe Miroslava Sou-

kupa. V knize je ale i rozhovor s prezi-
dentem Václavem Klausem, kter˘ je
mimo jiné jihoãesk˘m chalupáfiem.

Nová kniha Václava Maliny je tfie-
tím pokraãováním rozhovorÛ, které
vy‰ly poprvé v roce 2000. „Kniha je 
o lidech, ktefií nûco dokázali, o nichÏ je
dobré vûdût víc neÏ pár fiádek v encyklo-
pediích, pokud si na nû vÛbec jejich
tvÛrci vzpomenou, nebo v bulvárních
plátcích,“ fiekl Václav Malina a doplnil:
„Zpestfiení knihy obstarají humorné his-
torky znám˘ch osobností, které sice
nejsou jihoãesk˘mi rodáky, ale mají 
k na‰emu regionu velice úzké vazby.
Tfieba Václavové Hudeãek a Postráneck˘,
Waldemar Matu‰ka nebo Ladislav
Smoljak."

Tomá‰ Pfiibyl 
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V Z· v Praze 6 probíhá jiÏ od loÀ-
ského ‰kolního roku projekt nazvan˘
„Nedívej se ãernobíle“. V rámci projek-
tu byla v lednu do této ‰koly pozvána
paní Jaroslava Krejsová, která spoleãnû
se sv˘m vnukem pfiedná‰ela ÏákÛm
deváté tfiídy o pochodu smrti Ïidovsk˘ch
Ïen tak, jak si pamatovali pamûtníci.

Pfiedná‰ka byla doplnûna fiadou autentic-
k˘ch dokumentÛ, videoprodukcí, foto-
grafiemi a ãetbou ukázek. Îáci shlédli 
i naprosto ‰okující zábûry pofiízené pfii
exhumaci hromadn˘ch hrobÛ. Témûfi
dvû hodiny Ïáci pozornû poslouchali 
a následnû téma pochodÛ smrti rozebíra-
li v hodinách dûjepisu.

Holocaust zÛstane jednou provÏdy
vûãn˘m tématem, nevyãerpateln˘m sv˘m
rozsahem a nepochopiteln˘m kvÛli
nepfiedstavitelnému poãtu osobních tra-
gédií i kvÛli krutosti, jíÏ je schopen ãlo-
vûk vÛãi jinému ãlovûku. 

Îáci si pfii této pfiedná‰ce uvûdomili,
ãím v‰ím museli ti lidé projít a pfiem˘‰lí
o tom, jak je moÏné, Ïe se pfies to doká-
zali pfienést. 

Mgr. Petra Levá, 
Z· a M· Praha 6 

Co se událo na základní ‰kole 

Nedívej se ãernobíle

Poãasí lyÏafiskému v˘cviku pfiálo

Ve dnech 22. 1. aÏ 24. 1. se konaly
na prvním stupni základní ‰koly zápisy
do prvních tfiíd. Ve tfiech dnech pfii‰lo 
k zápisu 53 dûtí. Pfied‰koláci pfii‰li 
s rodiãi, zákonn˘mi zástupci, nûktefií si
pfiivedli i prarodiãe, sourozence a dal‰í
ãleny rodiny. Pedagogové se snaÏili, aby
atmosféra zápisÛ byla milá a pfiátelská.
Pfii zápisu pomáhali také star‰í Ïáci,
ktefií se starali o obãerstvení, fotografo-
vali a byli pfii ruce, kdyÏ bylo potfieba
nûco rychle zafiídit. 41 dûtí bylo úspû‰nû
zapsáno, zbyl˘ch 12 dûtí bude mít
odklad a sejdeme se s nimi opût u dal‰í-

ho zápisu v roce 2010. Ve ‰kolním roce
2009-2010 budou dvû první tfiídy. Velik˘
dík je tfieba vzdát v‰em pedagogÛm,
ktefií se zápisu zúãastnili, i ÏákÛm
osm˘ch tfiíd za pomoc. Pfiejeme budou-
cím ÏákÛm jen samé dobré záÏitky, rodi-
ãÛm a zákonn˘m zástupcÛm dobrou
spolupráci a jen dobré vztahy. 

***

V pondûlí 9. 3. probûhlo na druhém
stupni setkání s rodiãi, se zastupiteli 
a vedením mûsta. Na tomto setkání bylo
pfiedstaveno moÏné spojení obou budov.

Ve spoleãenské místnosti se celkem
se‰lo asi 90 rodiãÛ. Po pfiivítání si mohli
hosté prohlédnout prostory, které budou
pfiipraveny pro 1. stupeÀ a dále se hosté
seznámili s dÛvody, proã je nutné obû
budovy spojit. Následovala diskuse, ve
které padaly dotazy k provozním pod-
mínkám ve ‰kole, souÏití 1. a 2. stupnû 
a také k bezpeãné cestû dûtí do ‰koly.
Vedení ‰koly bude dále o dal‰ím v˘voji
moÏného stûhování informovat. 

Za Základní ‰kolu ve Volarech 
Petr Horálek

·kolní lyÏafisk˘ v˘cvik ÏákÛ 7. roã-
níku na‰í ‰koly se uskuteãnil jiÏ tradiãnû
v âesk˘ch Îlebech. Termín tentokrát
navazoval na jarní prázdniny v na‰em
okrese, ãili od 15. do 20. 2. 2009. Cel-
kem se zúãastnilo 30 ÏákÛ ze 40 nav‰tû-
vujících sedm˘ roãník. Oproti minulému
v˘cviku nám ohromnû pfiálo poãasí a také
fakt, Ïe jsme na sjezdovkách volarského
Ski  byli sami. Pro vlastní v˘uku lyÏo-
vání a jízdû na snowboardu bylo dosta-
tek prostoru a kvalitnû pfiipraven˘ terén.
V̆ cvik probíhal ve tfiech druÏstvech - 
- 2 lyÏafiská a 1 sbowboardové.

Od 9.00 do 16.00 hodin probíhal 
s pravideln˘mi pfiestávkami pro odpoãi-
nek program na „svahu“ a lyÏafiské teo-
rii jsme se vûnovali po vydatné a chutné
veãefii v první ãásti veãerního programu.
Dûti se seznámily s pravidly chování na
sjezdovkách, s historií lyÏování i snow-
boardingu, ale také s první pomocí pfii
úrazech na lyÏafiském svahu. Zábavn˘

program si dûti pfiipravovaly samy for-
mou „Tfiída baví tfiídu“. Tfietí den kurzu
bylo odpoãinkové dopoledne s ukázkou
vyuÏití snûÏnic a se závody v plavání
závûjí. Ve stfiedu nás technická porucha
na vleku „vyhnala“ do Horní Vltavice,
kde dûti poznaly jiné podmínky lyÏová-
ní. Technick˘ sníh, tvofiící podklad na
sjezdovce, nutil dûti k dodrÏování uãené
techniky jízdy. O to lépe se jim pak jez-
dilo ve zb˘vajících dnech. âtvrteãní
odpoledne bylo vûnováno karnevalu na
snûhu a pilování techniky jízdy pfied
páteãními závody. 

Ve‰keré nástrahy lyÏafiského v˘cvi-
ku v‰ichni úãastníci zvládli a mnozí
zaãáteãníci v tûchto zimních sportech
na‰li zalíbení. 

Závûrem chci touto cestou podû-
kovat v‰em úãastníkÛm, dûtem i instruk-
torÛm, Ïe sv˘m pfiiãinûním umoÏnili
zdárn˘ prÛbûh kurzu.

Mgr. Lumír Vozábal, vedoucí kurzu
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1. âím jste chtûl v dûtství b˘t?
VÏdy jsem chtûl b˘t strojvedoucím, od
dûtství jsem sbíral v‰e kolem lokomotiv,
vyrábûl jsem modely vlakÛ i celé kole-
ji‰tû. MÛj sen se mi ale díky oãní vadû
nesplnil. Stal jsem se tak lesníkem a ne-
lituji toho, protoÏe les byl mÛj druh˘ kÛÀ.

2. Jaké máte záliby?
Lokomotivy mû jiÏ netáhnou, ale spor-
tovní stfielba. A také knihy, zejména do-
kumenty, nejlépe z období druhé svûtové
války v Tichomofií. A velmi nepravidelnû
se vûnuji stavbû rádiem fiízen˘ch lodí.

3. Jakou historickou postavu obdivujete?
Indiánského váleãného ‰amana Goklyaeha,
kter˘ je spí‰e znám˘ jako Geronimo a kte-
r˘ Ïil na pfielomu 19. a 20. století. Byl to
nefal‰ovan˘ hrdina, jehoÏ historiky
zachycen˘ skuteãn˘ Ïivot je obestfien 
i notnou dávkou mystiky.

4. Jak si pfiedstavujete ideální dovolenou?
Pohodovou, a to aÈ leÏíme u vody, nebo
chodíme po horách.

5. Jakému sportu dáváte pfiednost aÈ uÏ
jako divák nebo jako aktivní úãastník?
Aktivnû stfiílím brokovou disciplínu
zvanou SKEET, coÏ je akãní stfielba na
pohyblivé asfaltové terãe, velmi proÏívám
jakékoliv stfielecké disciplíny v televizi 
i na Ïivo a rád se podívám na tenis nebo
volejbal.

6. Jaké je va‰e zamilované jídlo?
V‰e, co uvafií má pfiítelkynû Renata. 
A k tomu dobré bílé víno z Valtic.

7. Jaké zvífie je vám sympatické a proã?
Pes, protoÏe je pfiítel ãlovûka.

Foto: Pfii stfieleck˘ch závodech v Brnû

Pfiedstavujeme ãleny Rady mûsta Volary 
V tomto ãísle VZ na otázky redakãní rady odpovídal pan Miroslav ¤eÏábek

Spoleãensk˘ ples mûsta se nesl 
v duchu krásného v˘roãí  650. let od
vzniku mûsta Volar. I letos na mûstském
plese ãekalo pûkné pfiekvapení. Nádher-
nû pfiipraven˘ stÛl, nûco na zub, dort ve
tvaru knihy a láhev sektu - to se moc
líbilo a v‰em chutnalo.

Cel˘ ples moderoval vynikající
Pavel Mare‰, kterého známe s Volarsk˘ch
slavností dfieva a jeho profesionální
v˘kon byl v˘bornou volbou. Spoleãensk˘
ples zahájila starostka Martina Pospí‰i-
lová, která podûkovala v‰em za pfiízeÀ 
a popfiála krásnou zábavu. Ve svém krát-
kém úvodu pfiipomnûla, Ïe leto‰ní ples
je jiÏ osm˘ ve své historii a Ïe letos
budeme slavit krásn˘ch 650. let od vzniku
mûsta Volary.

A potom jiÏ SLAVABAND hrál od
polky, tanga aÏ k modernû. Tento orchestr
diriguje b˘val˘ fieditel na‰í ZU· Sláva
Markvart a sám se sem moc rád vrací.
Stejnû jako loni pro nás pfiichystal jedno
pfiekvapení, kter˘m byl hráã na trubku

Martin Vopava. Ten se pfiedstavil jako
v˘born˘ hráã a do orchestru moc pûknû
zapadl.

Po úvodních taneãních kreacích
pfii‰lo první pfiedtanãení, které pfiedved-
lo Taneãní studio VICTIMS âeské
Budûjovice. Taneãní pfiedstavení na
moderní téma s akrobatick˘mi prvky
bylo nádherné a závûreãná pyramida
byla opravdu vynikajícím vrcholem této
show. 

Poté se prodával tombola a zábava
plynula v rytmu hudby. Malá i velká
tombola byla bohatá a hlavní cenou byl
barevn˘ televizor. Los od losu se stup-
Àovalo napûtí, kdo si hlavní cenu odve-
ze. Losovalo se aÏ byl vytaÏen los ã. 1,
jak symbolické. ·Èastnému v˘herci bla-
hopfiejeme. 

Krátce po pÛlnoci se v sále ze‰efiilo
a zaãali znít melodie slavn˘ch Boney M.
Dvefie se rozrazily a do sálu vtrhlo trio 
a vynikající v˘kon pfiedvedli TRANVEST
KOâKY Praha. Vystoupení, které nadchlo

a strhlo v‰echny nejen ke skandovanému
potlesku, ale i k taneãnímu vlnûní aÏ 
k závûreãnému aplausu v stoje pro tfii
bájeãné umûlce. Trio pfiedvedlo kreaci
od Boney M, Helenu Vondráãkovou,
Madonu aÏ k závûreãnému show jepti-
‰ek z filmu Sestra v akci. Bylo to per-
fektní vystoupení a v‰em se moc líbilo.

Letos v‰e konãilo s prvním sluneã-
ním paprskem a tím bylo plesové sezónû
odzvonûno. Osm˘ roãník se opravdu
povedl a ples se zafiadil mezi ty nejús-
pû‰nûj‰í v jeho krátké historii.

Podûkování patfií v‰em sponzorÛm,
úãinkujícím, paní Janû Frejkové, která
letos pfiipravila zajímavou choreografii
celého spoleãenského plesu.

Ladislav Beran

Plesová sezóna 
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duben 2009
8. 4. 2009

V˘chovn˘ program - Vajíãkovník
od 10:00 do 12:00 hodin

Volarské námûstí si stejnû jako v loÀ-
ském roce vyzdobíme „velikonoãními
kraslicemi“.

9. 4. 2009
Tvofiivá dílna - Velikonoce  

(Velikonoãní prázdniny) 
od 10:00 do 12:00 hodin 

cena: 15,- Kã/osobu
Budeme tvofiit netradiãní velikonoãní
peãivo a zdobení.

8. - 9. 4. 2009
Jarní v˘prava do StoÏce

ZÚ Vydr˘sci a Rysové pojedou spoleãnû
na Jarní v˘pravu za poznáním do StoÏce.

20. 4. 2009 
Kurz - Filcování ovãí vlny (jehlou)

od 16:00 do 18:00 hodin 
cena: 30,- Kã/osobu

Praktická ukázka filcování ovãího rouna
pomocí speciální jehly. KaÏd˘ úãastník
si vyrobí svÛj obrázek.

22. 4. 2009   
Den Zemû v SEV StoÏec

Zúãastníme se akce pofiádané SEV
StoÏec s ãleny ZÚ Duhová ‰kolka I, II,
Duhové klubíãko I, II, III.

23. 4. 2009
Setkání seniorÛ

od 10:00 do 15:00 hodin
Tû‰íme se na jiÏ tradiãní setkání se seniory
z Prachatic a Volar.

29. 4. 2009
âarodûjnická olympiáda
od 13:00 do 15:00 hodin

Sportovní klání ãarodûjnic, kouzelníkÛ,
mágÛ a jin˘ch kouzelnick˘ch bytostí.

Zpráviãky z Volarského domeãku

Tak to máme za sebou...!!!
Úãastníci si posteskli, Ïe ples tak

rychle uplynul. Pofiadatelé si oddechli,
Ïe v‰echno klaplo, nikdo se nepopral 
a nic nevzplálo. Program byl, myslím si,
podle reakce plesajících, vyãerpávající,
muzika v˘borná. Na své si pfii‰li v‰ichni,
od milovníkÛ dechovek, ‰edesát˘ch let
aÏ po Kabáty. Obsluha se také pfiekoná-
vala. Jídla a pití bylo dost. Zástupce

médií se úãastnil, takÏe, ti ktefií nebyli
osobnû úãastni, uvidí v‰e na kabelovce.

Dûkujeme v-‰em sponzorÛm, díky
kter˘m mûli dárci krve tak velkou tom-
bolu a úÏasnou muziku. Doufám, Ïe
nám zÛstanou dále naklonûni. Úãast
byla velká, chybûlo málo a byl pln˘ sál.

Myslím, Ïe na IV. roãníku jiÏ plno
bude. Budeme se snaÏit, aby se pfií‰tí rok

ples také tak vydafiil jako letos.
Musím fiíci, Ïe smysl této akce se

naplnil. Bûhem tfií let, po které se Plesy
dárcÛ krve konají, pfiibylo do na‰ich 
fiad deset mlad˘ch, nov˘ch, zdrav˘ch 
a ochotn˘ch dárcÛ krve z Volarska. 
A proto to dûláme.

S pozdravem na pfií‰tí rok 
MUDr. Michaela Neumanová

Duhová ‰koliãka I a II to jsou zájmové
útvary pro nejmen‰í. Ta první pod vede-
ním Eriky ·turmové je pro maminky 
s dûtmi a je to o cviãení a hraní. Druhá
je jiÏ bez maminek a vede ji Lída 
Haklová. Tady je to o dovádûní dûtí,
hraní, ale i o malování a poznávání
barev. Holãiãkám, které sem chodí, se
nejvíc líbí dovádûní na míãích a hry na
kotrmelce. A hlavnû klouzaãka - ta je
moc baví.                                              

Foto Ladislav Beran

Duhová 
‰koliãka
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Rada mûsta rozhodla vyhlásit
v˘bûrové fiízení na zpracování projekto-
vé dokumentace k opravû vûÏe hasiãské
zbrojnice. VûÏ jiÏ nûco pamatuje a napo-
sledy utrpûla následkem orkánu Kyrill,
kdy do‰lo k povolení prvkÛ kotvících
dfievûnou ãást vûÏe ke spodní zdûné
stavbû. âástku ‰est set tisíc korun pokryje
plnûní pojistné události, se zb˘vajícími
penûzi poãítá mûstsk˘ rozpoãet. 

Hasiãské vûÏi je letos rovn˘ch 75
let a málokdo ví, Ïe mohla vypadat
docela jinak. SoutûÏ na její stavbu v roce
1933 vyhrál projekt volarského stavitele
Karla Kozeneho a díky nûmu má o rok
pozdûji postavená vûÏ dne‰ní podobu.
Do soutûÏe se ale tehdy hlásil i dal‰í
z volarsk˘ch stavebních podnikatelÛ a to

Karl Blöchl. Jeho projekt se li‰il fie‰ením
hlavice vûÏe, která na rozdíl od vybrané-
ho návrhu pfiesahovala pÛdorys vûÏe 
a tvofiila jakousi hranatou báÀ. 

VûÏ hasiãské zbrojnice je v˘raznou
dominantou panoramatu na‰eho mûsta 
a díky opravû jí jistû zÛstane i nadále. 

Roztomilá je vzpomínka na totálnû
dezorientovanou osádku automobilu,
která bloudila ·umavou a v noãní tmû
ne a ne trefit do Volar. Posléze zoufale
volala, Ïe stojí „u dfievûného kostela“,
coÏ, jak se pozdûji ukázalo, nebylo nic
jiného, neÏli volarská hasiãárna… 

Roman Kozák

Foto: Hasiãská vûÏ na neuskuteãnûném
projektu K. Blöchla

Hasiãská vûÏ

Novinky v knihovnû � Novinky v knihovnû
Boris Starling: ZATMùNÍ

Pí‰e se rok 1952. Svûtem zmítá 
studená válka a Lond˘n úpí pod pfiíkro-
vem zhoubné mlhy. Jednou z jejích
mnoha obûtí je zfiejmû i utopenec, jehoÏ
tûlo bylo nalezeno ve stojat˘ch vodách
fiíãky v Hyde Parku. Brzy vyjde najevo,
Ïe oním ne‰Èastníkem byl mlad˘ bioche-
mik, jenÏ se jen nûkolik hodin pfied smrtí
chlubil, Ïe uãinil vûdeck˘ prÛlom, kter˘
by mohl zmûnit svût. O v˘sledek bio-
chemikova v˘zkumu projeví zájem CIA,
KGB i MI5. To není vskutku snadná
pozice pro Herberta Smithe, detektiva
Scotland Yardu s minulostí ‰piona, kter˘
byl povûfien vy‰etfiením pfiípadu. Jak
Smith pozvolna zji‰Èuje, kudy a kam
vedly poslední vûdcovy kroky, je si stále
jistûj‰í, Ïe do celé záleÏitosti jsou zain-
teresovány nejen tajné sluÏby, ale Ïe
stopy vedou aÏ do ãasÛ Tfietí fií‰e... 

Roberto Saviano: GOMORA
OdváÏné svûdectví sedmadvaceti-

letého italského novináfie o nemilosrd-
ném svûtû souãasné neapolské mafie 
a niãiv˘ch dÛsledcích jejího pÛsobení 
v fiadû oblastí domácího i mezinárodního
prÛmyslu, obchodu a vefiejného Ïivota
zaujme zasvûcen˘m a detailním vylíãe-
ním brutálních praktik organizovaného
zloãinu a portréty jeho aktérÛ, ale 
i bezprecedentním osobním nasazením 
a stateãností svého autora. Ve svém úsilí
proniknout do zákulisí pÛsobení camor-
ry se Saviano mimo jiné nechal najmout
jako pracovní síla nelegální ãínské 
textilní dílny, pÛsobil jako stavební dûl-
ník a ãí‰ník a postupnû shromáÏdil fiadu
poznatkÛ o aktivitách mafiánsk˘ch
kruhÛ ve sféfie prÛmyslu, stavebnictví,
obchodu s drogami ãi nezákonné mani-
pulace s prÛmyslov˘m odpadem a jedy.

Tato alarmující v˘povûì, obsahující
fiadu konkrétních údajÛ o ‰piãkách klanÛ
camorry a jimi fiízen˘ch vraÏdách a dal-
‰ích zloãinech, se záhy po svém vydání
v Itálii stala bestsellerem a vyvolala
znaãn˘ ohlas i v mezinárodním mûfiítku.

Michaela Burdová:
POSELSTVÍ JEDNOROÎCÒ

Vydejte se za dobrodruÏstvím do Liland-
garie, zemû posvátn˘ch jednoroÏcÛ! 
Boj o záchranu Lilagardie vrcholí! Elfí
druÏina cestuje Tmav˘m lesem ke
Stfiíbrnému jezeru, kde se má setkat 
s Aranis a Veraginem, kter˘ koneãnû
sv˘m pfiátelÛm odhalil své tajemství.
Královna Kasandra na hradû Santiel ãelí
nov˘m hrozbám. Válka je sice zaÏehná-
na, ale zdaleka není vyhráno. Podafií se
království zachránit a nastolit opût rov-
nováhu svûta? 

Minimální teplota: -15,6°C dne 13. 2. v 5:20 hod
Maximální teplota: +9,7°C dne 7. 2. v 12:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,8°C
Úhrn sráÏek: 51,0 mm
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 28

Maximální v˘‰ka snûhu: 50 cm
Maximální náraz vûtru: 20,6 m/s dne 10. 2. v 22:20 

(tj. 74,2 km/hod.)
Pfiízemní minimální teplota: -18,5°C dne 13. 2.

(mûfií se v 5 cm nad zemí)

Souhrn poãasí za mûsíc únor 2009
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4. 4. od 17.00 hod.                     sobota
VESMÍRNÍ OPIâÁCI   

Animovan˘ film USA (dabing)
Vstupné 40,- Kã, 83min.     
Neuvûfiitelné pfiíhody opiãích kosmonautÛ
na cizích planetách. 

4. 4. od 20.00 hod.                     sobota
UNDERWORLD: 
VZPOURA LYCANÒ 

Akãní horor USA.
Vstupné 60,- Kã, 92min., od 15 let!
KaÏdá válka má svÛj zaãátek - i mezi
pfií‰erami noci.

11. 4. od 20.00 hod.                   sobota
ÎENY

Americká komedie (titulky).
Vstupné 50,- Kã,114 min., od 12 let!     
Vtipn˘ a jiskfiící film, ve kterém se dozvíte,
po ãem Ïeny doopravdy touÏí. 

18. 4. od 17.00 a 20.00 hod.       sobota
PEKLO S PRINCEZNOU

âeská pohádka.
Vstupné 50,- Kã, 95 min.     
Co se stane, kdyÏ si princezna postaví
hlavu a nechce prince Jeron˘ma - bude
svatba nebo peklo na zemi. 

25. 4. od 20.00 hod.                   sobota
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO
KADE¤NÍK

Akãní komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 113 min., od 12 let! 
Nezahrávejte si se sv˘m kadefiníkem.

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Duben 2009

Pfiipravujeme
Taneãní ‰kola

DANA A ALFRED BOLKOVI 
Vás zvou k 1. taneãnímu kurzu
"DISCOFOXU". Tento tanec je popu-
lární v mnoha zemích svûta. Je oblíben
nejen u mlad˘ch, ale i vûkem „pokroãi-
lej‰ích“ taneãníkÛ a taneãnic. Vûková
hranice nehraje vÛbec Ïádnou roli,
neboÈ radost z tanãení je u kaÏdého 
z nás pfiece stejná! Kurz zahrnuje pût
veãerÛ ve spoleãenském sále Mûsta
Volary, od 6. do 10. dubna 2009, první
veãer na „zkou‰ku“ zdarma !!!

**
V pátek 24. dubna 2009
od 15.00 hodin se koná 

Setkání vedení mûsta Volary se 
Svazem zdravotnû postiÏen˘ch âR o. s.

**
Ve sobotu 25. dubna 

od 19.30 hodin Vás Mûsto Volary 
a SdruÏení U NÁS 

srdeãnû zvou do Volarského muzea na
Veãer pro pfiátele menhirÛ. 
Kulturní program viz plakáty.

Vstup voln˘.

Prodej vstupenek je hodinu 
pfied promítáním!

Ve vstupném je zahrnut poplatek
ministerstvu kultury a OSA.

Zmûna programu vyhrazena.

Pfii respektování soukromí rádi konstatu-
jeme, Ïe právû v pfiírodním prostfiedí
volarské kfiíÏové cesty se odehrál jeden z
prvních leto‰ních svatebních obfiadÛ v
na‰em mûstû. Krajina zasypaná snûhem 
a duchovní rozmûr místa dodaly obfiadu
pod ‰ir˘m ‰umavsk˘m nebem nejen pÛ-
sobivé kulisy, ale i jedineãnou atmosféru.

R. Kozák

MùSTSKÁ KNIHOVNA VOLARY
ve spolupráci s CA OCEAN

Vás zve na dal‰í cestopisnou pfiedná‰ku s promítáním diapozitivÛ

PERLY JADRANU
podél nejkrásnûj‰ího mofie Evropy

Putování, zaãínající na poloostrovû Istrie a konãící na jihu u hranic s Albánií
Vás provede Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou a âernou Horou. Nav‰tí-
víme nádherné pfiírodní scenérie Národních parkÛ Paklenica, Krka, Lovãen 
a Durmitor. Cestu doplní také úchvatná historická mûsta jako Poreã, Kotor,
Mostar a Dubrovník, která jsou na seznamu památek UNESCO.

Lenka Skuhravá
pondûlí 27. 4. od 19:00 hod. ve spoleãenském sále Mûsta Volary
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--- hráãe Tatranu Prachatice Jakuba
Janou‰ka

Fotbalov˘ Tatran Volary je v mûsí-
ci bfieznu teprve na zaãátku herní fáze 
a tak do této doby sehrál jen jeden pfiá-
telsk˘ zápas. K pfiípravû Tatranu a jeho
jednotliv˘ch t˘mÛ se vrátím aÏ v dal‰ím
zpravodaji. Dnes mnû dovolte, abych
Vám v krátkosti pfiedstavil hráãe Tatranu
Prachatice a na‰eho odchovance Jakuba
Janou‰ka. 

Jakub hraje po pfiestupu z Jankova
v divizních Prachaticích. Po odchodu 
v Ïákovském vûku z Volar pro‰el nûko-
lika t˘my v JiÏních âechách a prachatická
ãást je podle nûj nejlep‰í. Spoleãnû 
s Pavlem Kaczkem reprezentují Tatran
Prachatice a je‰tû tehdy dobrou volar-
skou fotbalovou ‰kolu. Obûma pfiejme,
aby se jim dafiilo, a pokud chcete kluky
vidût v akci, tak hrací den Tatranu 

Prachatice je sobota od 10.15 hodin.

1. Jakube má‰ za sebou zimní pfiípravu.
Jaká byla?

Zimní pfiíprava byla dobrá. Já osob-
nû jsem moc spokojen. Trenér Vesel˘ 
s asistenty ji zamûfiil na vytrvalost,
fyziãku a herní dovednosti. Oproti Jan-
kovu to nebylo tolik o bûhání, ale tím
nechci fiíci, Ïe by toho bylo málo. ¤ekl
bych, Ïe v‰e bylo vyváÏené. Jen byla
‰koda, Ïe k pfiípravn˘m zápasÛm nás
jezdilo kvÛli zranûní, nemocem ãi pra-
covním povinnostem nûkter˘ch klukÛ
13, 14, ale vûfiím, Ïe mistrovské boje uÏ
budou opût v plné síle.

2. Jak ty osobnû vidí‰ ‰ance Tatranu 
v nadcházejícím jaru a kde by se podle
tebe mohl na konci sezóny t˘m objevit?

Pokud se nám povede prvních pût

kol, bude to jistû dobré. O umístûní 
s kluky nemluvíme, jdeme zápas od
zápasu. Jak se nám bude dafiit, pfiinese
ãas.

3. Jak jsi po pfiestupu z Jankova v Pra-
chaticích spokojen a jak si pfiipraven
na sezónu?

Já jsem v Prachaticích moc spoko-
jen, opravdu jsem si polep‰il. Jsem rád,
Ïe se mnû i t˘mu dafiilo a byl jsem pro
ostatní uÏiteãn˘. V Prachaticích je
v˘borná parta a hlavnû se nám  dafií. To
v poslední sezónû v Jankovû nebylo 
a i to byl dÛvod, proã jsem pfiestoupil. Já
bych chtûl pokraãovat alespoÀ v tako-
v˘ch v˘konech jako na podzim. Hlavnû,
aby se vyh˘bala zranûní jak mnû, tak
spoluhráãÛm. Osobnû si pfieji, aby se
nám dafiilo stejnû dobfie jako na podzim
a hlavnû, aby se lidem, ktefií na na‰e
zápasy chodí, námi pfiedvádûná hra líbi-
la, i kdyÏ nûkdy je to tûÏké.

Za rozhovor dûkuje Ladislav Beran

Pfiedstavujeme… 

Volary pod snûhovou nadílkou

Mûsíc únor byl ve znamení zimy a mûsto zaplavil pfiíval
bílé pefiiny. Z té mûly radost samozfiejmû dûti, které vyuÏily
nadílku k lyÏování ãi bobování, zatímco technické sluÏby
musely zabezpeãit ãistotu a prÛchodnost mûsta. To se dafiilo
a stejnû jako se snûhov˘m pfiívalem se poprali s oblevou. Za
odvedenou práci patfií pracovníkÛm TS mûsta dík a uznání.

O tom, Ïe leto‰ní únorová zima byla nároãná, svûdãí i to,
Ïe âeské dráhy musely mezi Volary a StoÏec vyslat svou kole-
jovou frézu. Sníh byl odklízen prÛbûÏnû, ani tady nebyly
Ïádné komplikace a na‰e ·umavské lokálky nemûly problém
ani zpoÏdûní.

Ladislav Beran

Pokraãování vyprávûní Ze vzpomínek pana uãitele Kálala najdete v dal‰ím ãísle 
Volarského zpravodaje.


