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Pátek 21. 8. 2009

20,00	 Modrý	 dým	 –	 soutěž	 v	 kouření	 doutníků	 na	 délku 
	 popele
21,30	 Toulky	starou	Šumavou	–	promítání	pod	širým	nebem 
	 (uvádí	Jaroslav	Pulkrábek)
Živá	hudba	–	pan	Košatka
Občerstvení	SDH	Volary

Sobota 22. 8. 2009

09,00	–	09,15	 Slavnostní	zahájení	slavností	
09,00	–	18,00	 Předvádění	starých	řemesel,	lidový	trh
09,15	–	09,45	 Kejklíř	Vítek	a	jeho	žonglérská	show
10,00	–	11,00	 Vystoupení	Aleše	Brichty
10,00	–	22,00	 Koncert	dechového	orchestru	Netolická	pětka 
	 	 (na	tržnici)
11,00	–	11,30	 Středověká	hudba	Dei	gracia,	aneb	co	se	hrálo 
	 	 v	období	gotickém
11,30	–	11,45	 Historické	 tance	 skupiny	 Fioretto	 –	 Volary 
	 	 vítají	renesanci
11,45	–	12,15	 Středověká	hudba	Dei	gracia
12,15	–	12,30	 Historické	tance	skupiny	Fioretto	
12,30 – 14,00 ZUŠ Volary
14,00	–	14,30	 Vyhlášení	výsledků	fotosoutěže	
14,30	–	15,30	 Mezinárodní	soutěž	o	putovní	dřevák	
15,30	–	16,15	 Pohádka	pro	děti	i	dospělé	–	Téměř	divadelní	 
	 	 společnost
16,15	–	17,00	 Vyhlášení	výsledků	soutěže	o	putovní	dřevák	
17,00	–	17,30	 Biketrial	show	Pepy	Bigase
17,30	–	17,45	 Romské	tance	–	Roma	Star
18,00	–	19,00	 Technická	pauza
19,00	–	24,00	 Veselice	pod	širým	nebem	
	 24,00	 Ohňostroj

Neděle 23. 8. 2009 

09,00	–	09,10	 Slavnostní	zahájení	druhého	dne	slavností	
09,00	–	14,00	 Předvádění	starých	řemesel,	lidový	trh
09,10	–	09,25	 Fakír	Petr	Braun	s	orientální	tanečnicí	–	Den	 
	 	 v	orientu
09,25	–	10,00	 Registrace	 příznivců	 pokusu	 o	 překonání	 již 
	 	 vytvořeného	rekordu	v	počtu	účastníků	Volar- 
	 	 ských	slavností	dřeva	v	dřevěné	obuvi

Volarské slavnosti dřeva
10,00	–	10,30	 Slavnostní	průvod	odřevákovaných	účastníků	 
	 	 slavností	dřeva
	 10,30	 Vyhlášení	výsledků	a	nej…	účastníků	–	Agen- 
	 	 tura	Dobrý	den	z	Pelhřimova
10,45	–	11,00	 Setkání	Ondřejů	
11,00	–	14,00	 Planety	dance
	 14,00	 Ukončení	slavností

PROGRAM
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Z jednání rady města

Ze zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2009

konané dne 17. 6. 2009
Rada města schvaluje:
* vyhlášení	výzvy	k	podání	nabídky	na	
dodavatele	 stavebních	 prací	 na	 akci	
„Výstavba	kolumbária	na	hřbitově	ve	
Volarech“

Rada města ukládá:
* odboru	VÚP	a	ŽP	zabezpečit	zajištění	
provozu	sběrného	dvora	města	a	určuje	
ing.	 Kubešovou	 jako	 osobu	 s	 odbor-
nou	způsobilostí	pro	zajištění	provozu

Rada města bere na vědomí:
* předloženou	 zprávu	 komise	 o	 posou-
zení	a	hodnocení	nabídek	veřejné	za-

kázky	malého	rozsahu	na	vypracování	
projektové	 dokumentace	 na	 zateplení	
budovy	 II.	 stupně	 ZŠ	 ve	 Volarech	
a	 rozhodla	 v	 souladu	 s	 podmínkami	
výběrového	řízení	přidělit	tuto	zakáz-
ku	firmě	Ing.	Petr	Lampa,	Stachy

konané dne 2. 7. 2009
Rada města schvaluje:
* vyhlášení	výzvy	k	podání	nabídky	na	
dodavatele	 stavebních	 prací	 na	 akci	
„SSZ	přechodu	 pro	 chodce	 na	 silnici	
I/39	ve	Volarech“

* ve	znění	předložených	návrhů	dohody	
o	splátkách	uznaných	dluhů	nájemníků	
bytů	města

* rozpočtovou	změnu	č.	11/2009	a	roz- 
hodla	 poskytnout	 jednorázovou	 fi-
nanční	výpomoc	občanům	postiženým	
povodněmi	k	překlenutí	tíživé	sociální	
situace	na	účet	veřejné	sbírky	zřízené	
městem

Rada města rozhodla:
* uzavřít	 mandátní	 smlouvu	 s	 panem	
Janem	Vodřichem,	Prachatice	na	dobu	
určitou	 (do	 31.	 12.	 2009)	 na	 textové	
vysílání	v	infokanálu	Volary

Zastupitelé berou na vědomí: 
* informace	 o	 činnosti	 rady	 města	 ze	
dne	20.	5.,	3.	6.	a	17.	6.	2009

* informace	vedoucího	Policie	ČR	Ob-
vodní	oddělení	Volary	

* závěrečný	 účet	 Mikroregionu	 Horní	
Vltava–Boubínsko	za	rok	2008	s	příjmy 
637	814,12	Kč	a	výdaji	358	187,40	Kč

Zastupitelé schvalují:
* rozpočtovou	změnu	č.	10/2009
* dodatek	 č.	 3	 ke	 zřizovací	 listině	Ma-
teřské	školy	Volary	a	dodatek	č.	3	ke	
zřizovací	 listině	 Základní	 umělecké	
školy	Volary	a	odkládají	schválení	do-
datku	č.	6	ke	zřizovací	listině	Základní	
školy	Volary

* ve	znění	předložených	návrhů	dodatek	
č.	 2	 zřizovací	 listiny	 Správy	 domů	

a	 bytů	 Volary	 a	 příkazní	 smlouvu,	
opravující	obstarávání	správy	a	údržby	
nemovitého	majetku	města

* nabídku	 k	 převodu	 bytové	 jednotky	 
č.	62/4,	61/8	a	139/11

* odstoupení	 od	 smlouvy	 o	 budoucím	
převodu	vlastnictví	k	bytové	jednotce	
272/8

* uzavřít	smlouvu	o	budoucím	převodu	
vlastnictví	k	bytové	jednotce	33/3

Zastupitelé neschvalují:
* doplněk	Jednacího	řádu	zastupitelstva	
města	Volary

Zastupitelé rozhodli:
* uspořádat	 veřejnou	 sbírku	 na	 pomoc	
pro	občany	postižené	povodněmi	a	ma-
teriální	 sbírku	 pro	 občany	 postižené	
povodněmi	a	 současně	ukládají	 zřídit	

u	 Komerční	 banky	 a.s.	 zvláštní	 účet	
pro	 veřejnou	 sbírku	 „Město	Volary	 – 
povodně“,	zabezpečit	výběr	finančních	
prostředků	 i	 v	 hotovosti	 na	 pokladně	
MěÚ	Volary	a	jejich	bezprostřední	od- 
vod	 na	 účet	 a	 informovat	 veřejnost	
o	výše	uvedených	usneseních	prostřed-
nictvím	 dostupných	 médií	 a	 v	 pros-
torách	 veřejně	 přístupných	 ve	 městě 
V diskusi zaznělo:

* poděkování	 členům	 OO	 PČR	 Volary	 
a	dobrovolným	hasičům	za	pomoc	při 
problematických	 situacích	 se	 zvýše-
ním	hladin	vod

* stále	 se	 hledá	 řešení	 při	 parkování	
v	Šumavské	ulici	(návrh	–	jednosměrný	
provoz?)	a	nyní	také	v	ulici	Tovární

Czech POINT
Czech	 POINT	 rozšířil	 počet	 agend, 

občané	 a	 veřejnost	 tak	 mohou	 v	 sou-
časné	době	využívat	následující:

	Živnostenský	rejstřík,	Rejstřík	trestů,	
Registr	 živnostenského	 podnikání	 pro	
právnickou	 osobu,	 Registr	 živnosten-
ského	 podnikání	 pro	 fyzickou	 osobu,	
Oznámení	 o	 zneplatnění	 přístupových	

Omezení sobotního provozu na Městském úřadě ve Volarech
Sobotní	provoz	na	městském	úřadě	nebude	po	dobu	měsíců	červenec	a	srpen	2009	zajišťován.	Provoz	bude	opět	zahájen	 
v	sobotu	26.	září	2009	v	době	od	8.00	hod.	do	10.00	hod.

Děkuji za pochopení. Tajemník MěÚ

údajů	 a	 vydání	 nových,	 Obchodní	 
rejstřík,	Katastr	nemovitostí,	Insolvenční	
rejstřík,	 Výpis	 z	 insolvenčního	 rejs-
tříku, Informační	 systém	 odpadového
hospodářství,	Registr	účastníků	provozu	
modulu	 autovraků	 ISOH,	 Informační	
systém	o	veřejných	zakázkách,	Seznam	
kvalifikovaných	 dodavatelů,	 Centrální	 

registr	 řidičů,	 Výpis	 z	 bodového	 hod-
nocení	 řidiče,	 Autorizovaná	 konverze	
na	 žádost	 (LE),	Konverze	 z	 listinné	 do	
elektronické	 podoby	 dokumentu,	Auto- 
rizovaná	 konverze	 na	 žádost	 (EL),	 
Konverze	 z	 elektronické	 do	 listinné	 
podoby	dokumentu.
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Poděkování dobrovolným hasičům

Chtěli	bychom	touto	cestou	poděkovat	 
sboru	 dobrovolných	 hasičů	 Volary	 pod	
vedením	 pana	 Radka	 Procházky,	 kteří	
nám	ochotně	pomáhali	odčerpávat	a	lik- 
vidovat	 vodu	 ze	 sklepů	 našeho	 domku	
do	nočních	hodin.

Janošťákovi

Poděkování

Společenská rubrika

paní Růžena Flašarová,
paní Růžena Špírková,
paní Růžena Šťástková,
paní Anna Strejčková,
paní Helga Pocklanová a
paní Charlota Klišíková.

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

Výbor zdravotně postižených Volary

V	měsíci	červenci 
oslavili	své	narozeniny 

tito	z	našich	členů:

19. července uplynul rok od úmrtí 
Lubomíra Berana.

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratr a sestra s rodinami.

Prachatický	okres	se	více	jak	dva	týdny	přímo	trápil	s	velkou	
vodou.	Ani	naše	město	nezůstalo	bez	ničivých	škod,	které	přívaly	
vody	způsobily.	I	když	oproti	jiným	obcím	jsme	na	tom	relativně	
dobře.	Ráda	bych	poděkovala	našim	dobrovolným	hasičům,	kteří	
několikrát	zasahovali	nejen	na	našem	katastru,	ale	jednu	celou	noc	
také	pomáhali	 likvidovat	 škody	v	Prachaticích.	Krom	pravidel-
ných	hlídek	na	celém	úseku	Volarska	také	několikrát	evakuovali	
stanaře	 a	 dětský	 tábor	 ze	 Soumarského	 Mostu,	 zachraňovali	
čtyři	 vodáky,	 kteří	 se	 v	 tomto	 období	 pokoušeli	 splout	Vltavu,	
na	Mlýnech	pomáhali	panu	Musálkovi,	který	měl	velké	problémy	
se	svým	dobytkem,	protože	byly	zatopené	veškeré	okolní	louky,	
odčerpávali	vodu	ze	zatopených	domů	a	ve	výčtu	jejich	pomoci	
bych	mohla	pokračovat	donekonečna.	

Hasiči,	díky	za	vaši	pomoc,	nasazení	sil,	ochotu,	srdečnost	a	čas,	
který	 jste	věnovali	všem,	kteří	 tuto	pomoc	při	 těchto	záplavách	 
potřebovali.	

 Martina Pospíšilová, starostka města

Pozvánka na Volarské slavnosti

Vážení spoluobčané,
prázdniny	 a	 čas	 letních	 dovolených	
neuvěřitelně	 rychle	 sklouzl	 do	 své	
druhé	 poloviny	 a	 nezadržitelně	 se	 nám	
blíží	Volarské	 slavnosti	 dřeva,	 které	 již	
tradičně	 budou	 probíhat	 předposlední	
srpnový	víkend	na	volarském	náměstí.

Srdečně	Vás	všechny	zvu	na	16.	roč-
ník	 slavností	 dřeva,	 při	 kterých	 si	 také	
připomeneme	650.	výročí	našeho	města	
od	jeho	první	písemné	zmínky.

Toto	 vydání	 Volarského	 zpravodaje	
Vám	 přináší	 podrobný	 program	 celých	
slavností,	ve	kterém	jste	se	jistě	dočetli,	
že	v	letošním	roce	je	už	část	kulturního	

programu	 připravena	 na	 páteční	 večer.	
Tímto	 Vás	 chceme	 slavnostněji	 pozvat	
na	dvoudenní	společenskou	akci,	kterou	
v	letošním	roce	zahájím	v	sobotu	22.	srp-
na	v	9.00	hod.	spolu	s	rockerem	Alešem	
Brychtou.

Vážení	 spoluobčané	 a	 všichni	 příz-
nivci	Volarských	 slavností	dřeva,	věřte,	
že	 i	 letošní	 slavnosti	 dřeva	 budou	 pro	
Vás	opět	něčím	novým,	zajímavým	a	ne-
opakovatelným.	

Už	 nyní	 se	 těším	 na	 naše	 společné	
setkání.	Na	shledanou	22.	a	23.	srpna	na	
volarském	náměstí.

Martina Pospíšilová, starostka města
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Koncem	 měsíce	 června	 uspořádala	
volarská	 ZUŠ	 v	 místním	 kinosále	 dva	
koncerty,	 kterými	 se	 rozloučila	 se	
školním	 rokem	 2008/2009.	 V	 prvním	
se	 představily	 pěvecké	 sbory	 Poupátka	
a	Poupata	a	před	téměř	plným	sálem	pod	
vedením	Mgr.	Dany	Koldinské	zazpíva-
ly	 písničky	 od	 pohádek	 po	 současnost.	
Všechny	písně	byly	oceněné	spontánním	

potleskem	a	všem	se	podvečer	moc	líbil.	
Na	 druhém	 koncertě	 vystoupili	 jed-

notlivci	 ve	 hře	 na	 hudební	 nástroje,	 ve	
zpěvu	 a	 vše	 uzavřel	 dechový	 orchestr	
ZUŠ	Volary	 a	 Poupátka	 s	 Poupaty.	 Na 
koncertě	 bylo	 představeno	 profilové	 
album	 tohoto	 orchestru.	 Album	 bylo	
nahráno	 v	 sále	 ZUŠ	 Netolice	 a	 za	
finanční	 podpory	 krajského	 úřadu 

Dechový orchestr křtil CD

Anketní lístek

v	Českých	Budějovicích.	Je	na	něm	pět	
skladeb	a	v	prodeji	je	v	ZUŠ	za	100,-	Kč.		
CD	 slavnostně	 pokřtila	 na	 závěrečném	
koncertě	 starostka	 města	 Martina	
Pospíšilová	 společně	 s	 ředitelem	 ZUŠ	
Mgr.	Vítem	Pavlíkem,	s	dirigentem	de-
chového	 orchestru	 Františkem	 Zachem	
a	s	radním	Romanem	Kozákem.	

Po	 křtu	 Martina	 Pospíšilová	 po-
děkovala	 všem	 pedagogům	 ZUŠ	 za	
výchovu	 dětí	 k	 hudbě,	 za	 jejich	 neleh-
kou	 práci	 a	 popřála	 všem	 hodně	 štěstí	
a	 krásné	 prázdniny.	 Orchestr	 ZUŠ	 je	
vynikajícím	 reprezentantem	města	 a	 to	
nejen	 u	 nás,	 ale	 i	 za	 hranicemi.	 Stejně	
tak	 paní	 starostka	 ocenila	 činnost	 obou	
pěveckých	sborů.

Koncert	 ukončila	 závěrečná	 píseň	
Poupátek	 a	 Poupat	 pod	 názvem	 Škola	
má	 dovolenou.	 Nyní	 má	 škola	 dovole-
nou,	děti	 jsou	na	prázdninách	a	my	jim	
přejeme	mnoho	hezkých	dní,	moc	a	moc	
sluníčka	 a	 všem,	 aby	 se	 v	 září	 vrátili	
odpočatí	a	připraveni	na	nový	školní	rok.

Text a foto Ladislav Beran

1. Z důvodu možnosti stání vozidel jste pro zjednosměrnění Šumavské ulice?
	 Jednalo	by	se	o	úsek	od	křižovatky	s	Mlýnskou	ulicí	(u	garáží)	po	křižovatku	s	ulicí	Nová	kolonie	(u	č.	p.	219	a	243).
	 	 	 ANO	 NE
 V případě, že ANO
–	 jste	pro	variantu	jednosměrného	provozu	od	ulice	Mlýnská	k	ulici	Nová	kolonie	(směr	nahoru)
	 	 	 ANO	 NE
–	 jste	pro	variantu	jednosměrného	provozu	od	ulice	Nová	kolonie	k	ulici	Mlýnská	(směr	dolu)
	 	 	 ANO	 NE

2.	 Z	důvodu	bezpečnosti	provozu	se	zvažují	možnosti	ve	dvou	lokalitách	ve	městě	(Sídliště	Míru	–	Nová	kolonie	a	ulice 
	 P.	Voka	–	U	Nádraží	–	Revoluční	–	Krátká)	zavedení	tzv.	„pravidla	pravé	ruky“	nebo	ponechání	na	jednotlivých	kři- 
	 žovatkách	svislého	dopravního	značení,	které	upravuje	přednost.
 Preferujete zavedení „pravidla pravé ruky“?
	 	 	 ANO	 NE

3.	 Z důvodu možnosti stání vozidel jste pro zjednosměrnění Sídliště Míru?
	 	 	 ANO	 NE

4.	 Vaše další návrhy, náměty, připomínky apod. na změny v dopravním značení ve městě:
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Další čtyřicítka lidí úspěšně prošla počítačovými kurzy
Volarské	 občanské	 sdružení	 KreBul 

ani	 v	 letošním	 roce	 nezahálí	 v	 oblasti	 
vzdělávání	 spoluobčanů	 při	 práci	 s	 po-
čítačem	 a	 internetem.	 V	 těchto	 dnech	
skončily	 další	 tři	 kurzy,	 které	 byly	
připraveny	pro	lidi	od	30	let	věku.

První	 kurz	 proběhl	 v	 rámci	 projektu	
„Vzdělávejte	se“,	který	získala	Sesazov-
na	 dýh	 Volary.	 „Cílem	 tohoto	 projektu	
bylo	připravit	pro	zaměstnance	odborná	
školení	 v	 době,	 kdy	 se	 podnik	 potýká	
s	 celosvětovou	 hospodářskou	 krizí,“	
řekla	Marie	Prixová,	jednatelka	Sesazov-
ny	dýh.	Práci	 s	počítačem	a	 internetem 
si	tak	v	rámci	zmíněného	projektu	osvo-
jilo	dvacet	zaměstnanců	firmy.

„Realizací	 projektu	 získala	 firma	
dotaci	 na	 mzdy	 zaměstnanců	 od	 úřadu	
práce,	což	nám	velmi	pomohlo	v	době,	
kdy	 nastal	 úbytek	 zakázek.	 Jde	 nám	
především	o	udržení	podniku,	který	má	
svou	 tradici	 a	 hlavně	 zaměstnává	mno-
ho	lidí	nad	50	let,	což	je	v	dnešní	době	
velkým	handicapem	při	hledání	nového	
zaměstnání,“	připomněla	Marie	Prixová.

Další	 dva	 kurzy	 byly	 připraveny	
v	 rámci	 projektu	 „Každý	 něco	 umí,	
aneb	učit	 se	 lze	v	každém	věku“,	který	
finančně	 podpořila	 Nadace	 Vodafone	
ČR.	 V	 rámci	 tohoto	 projektu	 bylo	 vy-
školeno	 dalších	 dvacet	 občanů	 z	 Volar	
a	okolí,	kteří	si	rovněž	osvojili	základní	
obsluhu	 počítače	 a	 naučili	 se	 zacházet	
s	internetem.

Zájem	 o	 naše	 vzdělávání	 je	 opět	
značný,	již	nyní	máme	přihlášky	dalších	
spoluobčanů,	a	to	jak	do	kurzu	pro	úplné	
začátečníky,	 tak	 do	 kurzu	 pro	 pokroči-
lé,	 který	 navazuje	 na	 Základy	 práce	
s	počítačem	a	internetem	I.

V	letošním	roce	jsme	se	při	realizaci	
počítačových	 kurzů	 potýkali	 s	 řadou	
překážek,	které	se	nám	však	podařilo	bez	
větších	problémů	zvládnout,	a	to	zejmé-
na	 díky	 přístupu	 firmy	 Sesazovna	 dýh	
s.r.o.	 Volary,	 kde	 nám	 bylo	 umožněno	
vybudovat	 počítačovou	 učebnu	 a	 dále	
pak	díky	podpoře	počítačové	firmy	pana	

Ladislava	 Touše.	 Oběma	 zmíněným	
partnerům	 patří	 velké	 poděkování,	
protože	bez	jejich	přičinění	by	se	kurzy	
konat	nemohly.

Atmosféra	 v	 letošních	 kurzech	 byla	
opět	 skvělá.	 Posluchači	 brzy	 odhodi-
li	 zábrany	 a	 ponořili	 se	 do	 tajů	 práce	
s	 počítačem	 a	 internetem,	 za	 což	 jim	
patří	 velké	 poděkování.	 „Škoda	 jen,	 že	
práce	občanského	sdružení	KreBul	není	
dostatečně	 ohodnocena	 též	 z	 jiných	
míst,“	 posteskli	 si	 někteří	 účastníci	 le-
tošních	kurzů.
Za KreBul, o.s. Bc. Zdeněk Krejsa, DiS, 

Měření radarem za první pololetí roku 2009

Počet	měřených	vozidel	 	 82	755
Průměr	vozidel	za	1	hodinu	 	 118
Průměrná	rychlost	 	 47,4	km/h
Maximální	rychlost	 	 135	km/h
Redukce	rychlosti	(snížení	u	radaru)	 	 7,4	km/h
Počet	vozidel	jedoucích	100	km/h	a	rychleji	 47	vozidel
85	%	vozidel	jelo	maximálně	do	 	 57	km/h
Největší	pohyb	vozidel	byl	v	pondělí	a	čtvrtek.

Měření	 bylo	 prováděno	 střídavě	 na	 příjezdech	 do	 Volar	 od	 Lenory	 a	 Pracha-
tic	 a	 to	 pouze	 po	 omezenou	 dobu.	 Z	 průměrných	 hodnot	 však	můžeme	 stanovit	
předpokládanou	celkovou	průjezdnost	Volar	vozidly	v	době	denní.
Celkový	pohyb	vozidel	v	době	denní	 708/hod.
	 8	496/den
	 1	546	272/pololetí

Pavel Kohout, ředitel TS

Technické služby města Volary Sběrný dvůr
PROvOzní dObA

Sběrný dvůr na Mlýnské ulici – 
„na cihelně“

Otevřen:	3.	7.	–	31.	12.	2009

Pondělí	 8	–	11	hod.	 13	–	17	hod.
Úterý	 8	–	12	hod.	 15	–	19	hod.
Středa	 8	–	11	hod.	 12	–	17	hod.
Čtvrtek	 9	–	12	hod.	 13	–	16	hod.
Pátek	 zavřeno
Sobota	 9	–	12	hod.

Nebezpečné	 odpady	 nebudou	 ode-
bírány,	 bude	 prozatím	 zajišťován	 jejich	
mobilní	sběr!!!

Sběrný	dvůr	mohou	využít	ti,	kdo	mají	
uhrazen	 místní	 poplatek	 za	 komunální	
odpad	!
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Rychlíková	souprava,	která	na	snímku	
vyjíždí	ze	Stožce,	je	vpravdě	dopravním	
úkazem.	Vždyť	letos	jezdí	rychlík	z	Pra-
hy	 přímo	 až	 do	 Nového	 Údolí!	 Ano,	
vlak	 na	 snímku	 spojuje	 v	 létě	 denně	
naše	 hlavní	 město	 s	 neobsazenou	 za-
stávkou	v	místě	zaniklé	a	vysídlené	vsi.	
Sezónní	 rychlík	 „Šumava“	 končíval	 po	

Wilson – Najtál a zpět

Léto s párou

léta	 v	Nové	 Peci,	 pak	 v	Černém	Kříži,	
poté	 ve	 Volarech.	 Loni	 už	 zajížděl	 do	
Nového	Údolí,	 avšak	 pod	 číslem	osob-
ního	 vlaku.	 Letos	 poprvé	 tak	 lze	 na	
pražském	 hlavním	 nádraží	 na	 světelné	
tabuli	 s	 odjezdy	 číst	 vedle	 Zurichu	 či	
Amsterdamu	i	Nové	Údolí.

Foto a text R. Kozák

Historická	 souprava	 parního	 vlaku	 je	 přes	 léto	 deponována	 jako	 obvykle	 ve	
Stožci,	avšak	v	jízdních	řádech	nostalgických	parních	vlaků	došlo	k	zajímavé	změně:	
výchozí	i	konečnou	stanicí	všech	tras	jsou	vždy	Volary.

Foto a text: R. Kozák

Co je větší potěšení?
Jeden	by	si	myslel,	že	když	má	člověk	

nějakého	 koníčka,	 chce	 mít	 z	 něčeho	
radost,	 zábavu,	 užitek	 nebo	 vše	 dohro-
mady.	Celkem	vzato	potěšení	je,	chová-li 
se	 k	 dané	 věci	 starostlivě,	 ohleduplně,	
s	láskou	a	s	citem.	Přitom	je	úplně	jedno,	
jestli	sbírá	známky	nebo	si	kvůli	pochut-
nání	chová	„čuníka“.	

V	tomto	případě	jde	o	les.	Nejde	jen	 
o	 všelijaké	 příjemné	 užívání	 si	 lesa	
a	 přírody	 z	 různých	 romantických	 či	
jinak	 příjemných	 důvodů.	 Jde	 o	 les	
a	 houbaření	 nebo	 sběr	 lesních	 plodů.	
Dalo	 by	 se	 říct,	 že	 návštěva	 lesa	
z	 těchto	 důvodů	 je	 koníčkem	 obrovské	
části	 české	 populace,	 vlastně	 českým	
národním	 sportem.	 Proto	 nechápu	 naše	
koníčkáře,	 sběrače	 a	 houbosportovce,	
proč	 si	 les	 a	 přírodu	 nehýčkají,	 nero- 
zmazlují	 a	 za	 to,	 jak	 se	 v	 ní	 vyřádí,	 
„nechovají	v	bavlnce“.

 
Věřím,	 že	 většina	 těch,	 kteří	 do	

lesa	 vyrazí,	 se	 chovají	 s	 citem,	 avšak	
někteří?!	Lidi	zlatý,	to	je	binec.	Co	tam	
se	válí	plastových,	ale	i	skleněných	lah-
ví,	igelitů	a	taštiček	od	svačin,	krabiček	
od	cigaret,	sáčků	od	cukrdlat	a	sušenek,	
plechovčiček	 od	 paštik,	 předmětů	 jed-
norázového	použití	a	okolo	se	válejících	
dále	 již	 neupotřebitelných	 papírových	
kapesníčků.	Prostě	kdečeho.	Co	lidé	již		
nepotřebují,	tak	o	tom	si	myslí,	že	když	
se	to	do	přírody	odhodí,	že	se	to	přírodě	
k	něčemu	hodí	a	že	to	s	ní	nějak	splyne.	
Možná	to	budou	potřebovat	brouci,	mra-
venci,	srnci.	To	je	ale	pěkná	blbost.	Tito	
tvorové	to	používat	neumí	a	mnozí	v	tom	
hynou.	To,	že	se	tyto	předměty	v	přírodě	
rozkládají	po	desetiletí,	snad	již	nemusím	
nikomu	vykládat.	No	a	proto	si	myslím	
a	 řešení	 to	 je,	 že	 když	 jsem	 to	 s	 sebou	
do	přírody	přinesl	a	unesl	jsem	to	plné,	
tak	to	zpět	již	prázdné	také	snadno	unesu	
a	doma	se	toho	jednoduše	a	civilizovaně	
zbavím	jako	jiného	domácího	odpadu.

Co	 je	 větší	 potěšení?	 Posuďte	 sami.	
Chodit	 čistým	 lesem	 s	 pocitem,	 který	
od	 návštěvy	 lesa	 očekávám,	 nebo	 si	
koníčkařit,	sbírat	lesní	plody	či	houbařit	
na	smeťáku?

Jiří Sosna
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Volarský sekáč
Začátkem	července	se	ve	Volarech	na	

Maxových	 lukách	 uskutečnil	 zajímavý	
souboj.	Na	louce	se	sešli	sekáči,	aby	si	to	
ve	dvou	kategoriích	mužů	a	žen	rozdali	
o	titul	Volarský	sekáč.	Soutěž	uspořádalo	
Ekocentrum	Volary	a	volarské	 sdružení	
U	nás.

Sešlo	se	osm	závodníků,	z	nichž	byly	
dvě	ženy.	Nejstarším	sekáčem	byla	paní	
Veronika	Stránská	z	Bohumilic,	na	které	
při	 sečení	 louky	 nebylo	 znát,	 že	 letos	
má	již	osmdesátý	křížek	věku	za	sebou.	
Soupeřkou	v	její	kategorii	jí	byla	domácí	
Drahomíra	Pešková	a	souboj	dam	vyzněl	
těsně	pro	domácí	(čas	vítězky	5,39	min.).	
Ženy	 soutěžily	 ve	 čtverci	 5	 x	 5	 metrů	
a	bylo	to	dost	náročné.	

Symbolickou	 jedničku	 při	 soutěži	
mužů	 si	 vylosoval	 domácí	 Jan	 Mi-
chalčák,	 zahájil	 časem	pod	deset	minut	
(9,36	min.)	a	celkově	to	byl	bronz.	Všich- 
ni	 muži	 ukazovali,	 že	 to	 s	 kosou	 umí	
přesto,	že	louka	byla	podmáčená.	Bojo-
vali	jako	lvi	a		čtverec	10	x	10	metrů	se	 
snažili	pokořit	co	nerychleji	a	nejlíp.	Nej-
lepší	 výkon	 předvedl	 František	 Šmolík	
od	Nepomuku,	čas	vítěze	byl	8,00	min. 
Abychom	byli	kompletní,	druhý	v	pořadí	
Miroslav	Šobr	to	zvládl	za	9,04	min.

Ceny	vítězům	přišla	předat	 starostka 
města	Martina	Pospíšilová,	která	poděko-
vala	 závodníkům	 za	 účast,	 divákům	 za	
to,	že	přišli	v	hojném	počtu,	pořadatelům	
za	 vynikající	 nápad	 a	 akci	 samotnou.	 
Poté	 již	 předala	 zajímavé	 a	 hodnotné	
ceny.	Vítězové	dostali	krásné	poháry.	

A	 potom	 přišel	 hit	 dne	 aneb	 kdo	 je	
lepší	 –	 člověk	 nebo	 stroj	 aneb	 kdo	 po-
razí	Křovinátora.	Křovinátor	nastartoval	
svou	 mašinu,	 dělal	 přímo	 rámus	 a	 vy- 
zval	na	souboj	vítězného	sekáče	Františka	
Šmolíka.	 Ivo	Stehlík	odstartoval	 a	 sou-
boj	 se	 začal.	 Stroj	 si	 s	 polehlou	 trávou	
poradil	 nakonec	 přece	 jen	 lépe.	 Byl	
to	 nádherný	 souboj	 a	 diváci	 to	 oce-
nili	dlouhým	aplausem.	Den	se	vydařil,	
souboje	 skončily,	 všichni	 byli	 zváni	 na	
večerní	 taneční	 sekáčský	 bál	 a	 jak	 řekl	
hlavní	pořadatel,	radši	bez	kosy.

Slova vítězů a několika zúčastněných:

Drahomíra Pešková:
„Sekalo se dobře, ale mohlo to být 

lepší. Dnešní tráva je po deštích špatná. 
Soutěžím vůbec poprvé, trénink mám 

doma – každý den totiž seču trávu krá-
líkům. S kosou umím od jedenácti let. 
To mě naučila maminka, po které mám 
i kosu. A pokud to vyjde, tak na další 
závod pojedu do Zbytin a moc se těším. 
Nyní již nemohu a jdu na jedno sekáčské 
dobře orosené.“

František Šmolík:
„Přijel jsem ze Západních Čech 

kousek od Nepomuku. Tady ve Volarech 
se mně moc líbí a jsem za pozvání rád. 
Můj kroj je západočeský a není zrovna 
bohatě vyšívaný. To je dáno tím, že 
historicky jsme nikdy bohatstvím ne-
oplývali. K závodu samotnému – je to 
moc prima akce. Škoda mokré trávy 
a podloží, ale podmínky jsme měli 
všichni stejné, tak se není na co vymlou-
vat. Jinak pořadatelům děkuji za pozvání 
a tady na té louce, odkud vidím na krás-
nou Šumavu, to nemělo chybu.“

Na	 otázku,	 jak	 se	 těší	 na	 souboj	
s	 Křovinátorem,	 jen	 s	 úsměvem	 dodal, 
že	 lidské	 ruce	musí	 být	 lepší	 než	 stroj.	
Jinak	 je	 třeba	 dodat,	 že	 pan	 Šmolík	 je	
pravidelný	účastník	 těchto	klání	a	mezi	
závodníky	 byl	 jediný	 dá	 se	 říci	 profe-
sionální	 sekáč.	Časem	 i	 stylem	 to	 uká-
zal,	 ale	 i	 tak	 popřál	 všem	 hodně	 štěstí	
a	hlavně	vyzdvihl	zlaté	ruce	paní	Strán-
ské,	 před	 kterou	 se	 vyslovil	 obdivně	
a	 popřál	 jí	 hodně	 štěstí,	 zdraví	 a	 klidu	
u	 rodinného	 krbu	 a	 vyslovil	 přání,	 na	
příštím	Sekáči	ve	Volarech	na	shledanou.

Martin Janda,	hlavní	rozhodčí	a	spolu-
pořadatel,	v	hlavní	roli	Křovinátora:

„Soutěž je sice obsazená méně než 
jsme čekali, ale výkony jsou výborné. 
Atmosféra mezi závodníky i mezi di-
váky je skvělá a o to jde. Škoda dlouho 
trvajících dešťů, ty nám trochu nadělaly 
problém s trávou, ale je to pro všechny 
stejné, tak ať vyhraje ten nejlepší.“

Miroslav Šobr	 přijel	 z	 Hoslovic	
a	pozval	zúčastněné	na	příští	sobotu	do	
Hoslovického	mlýna	a	dále	řekl:

„Dnes je to náročné, terén je špatný, 
hodně vody a již uhnilá tráva dělá prob-
lémy na kose. Po celou dobu jsem se cítil 
v pohodě a s časem jsem spokojen, až 
na tu trávu, ale to je pro všechny stejný, 
takže není co dodat.“

Nejstarší	 sekáč	 nebyl	 on,	 ale	 dáma	
Veronika	 Stránská,	 která	 mohla	 všem	
závodníkům	 být	maminkou	 či	 dokonce	
babičkou	a	přijela	z	Bohumilic.	Ta	nám	
prozradila,	že	letos	má	za	sebou	již	osm-
desátý	křížek	a	o	závodech	se	dozvěděla	
od	syna,	který	ji	do	Volar	dovezl.	

„Jinak	 nezávodím	 a	 s	 kosou	 chodím	
sekat	 jen	 doma	 v	 Bohumilicích.	 Tady	
u	 vás	 se	 mi	 moc	 líbí	 a	 jsem	 ráda,	 že	 
mohu	změřit	síly	aspoň	s	jednou	ženou.	
Tráva	byla	mokrá,	ale	šlo	to.	Mně	se	sou-
těž	líbila,	a	dá-li	pánbůh,	za	rok	se	u	vás	 
opět	ukážu.“

Foto a text Ladislav Beran
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Před	koncem	letošního	školního	roku	
jsem	si	se	zástupcem	ředitele	ZUŠ	Volary 
Františkem	 Zachem	 popovídal	 o	 tom,	
jaký	byl	školní	rok,	který	utekl	jako	voda	
a	co	čeká	ZUŠ	v	roce	dalším.

Jaký byl uplynulý školní rok?
Byl	úspěšný	jak	po	koncertní	stránce,	

i	 co	 se	 výuky	 žáků	 týče.	 Za	 zmínku 
stojí	 koncert	 s	 Jakubem	 Smolíkem,	
který	pořádalo	Město	Volary	 a	my	byli	
osloveni,	 zda	 bychom	 nechtěli	 na	 tom-
to	 koncertě	 vystoupit.	 Tento	 koncert	
považujeme	za	 jeden	z	nejlepších,	 jaký	
jsme	ve	Volarech	měli.	Děti,	které	měly	
možnost	 si	 zazpívat	 s	 tímto	 umělcem,	
mají	 zážitek,	 na	 který	 nezapomenou.	
Koncert	 byl	 velmi	 úspěšný	 a	 pro	 naše	
malé	umělce	i	nás	ostatní	velká	pocta.

Pro	 školu	 i	 orchestr	 považujeme	 za	 
velmi	úspěšné	vydání	našeho	profilového 
CD.	 Nahráli	 jsme	 ho	 v	 hudebním	 sále	
ZUŠ	Netolice	18.	ledna	2009	a	finančně	
přispěl	 krajský	 úřad	 v	 Českých	 Budě-
jovicích.	 Samotné	 CD	 by	 mělo	 sloužit	
i	k	lepší	motivaci	žáků	v	dalším	období.

Na co se mohou žáci těšit v novém 
školním roce? Budete o prázdninách 
někde vystupovat?

Školní rok v základní umělecké škole
Nyní	 nastane	 čas	 dovolených	

a	 zasloužených	 prázdnin.	 Na	 konci	
června	 proběhl	 zápis	 žáků	 do	 nového	
školního	roku	–	do	hudebních	 i	výtvar-
ných	 oborů.	 Překvapil	 nás	 zájmem	 –	 
hlásí	se	zpěváci,	zájemci	o	hru	na	hudeb-
ní	 nástroje	 i	 děti	 do	 výtvarných	 oborů.	
O	 prázdninách	 nebude	 zahálet	 decho-
vý	 orchestr	 ZUŠ	 –	 Lenorské	 slavnosti	
pečení	 chleba	 (na	 konci	 července),	 po-
jede	 historický	 vlak	 a	 náš	 orchestr	 zde	
bude	vystupovat	v	rámci	kulturního	pro- 
gramu.	 Dne	 14.	 srpna	 bude	 orchestr	
hrát	 v	 Českých	 Žlebech	 na	 setkání	
rodáků	z	obou	stran	hranice.	Potom	nás	
čekají	 naše	 Volarské	 slavnosti	 dřeva.	
To	 je	báječný	den.	Na	náměstí	hrajeme	
vždy	 velmi	 rádi.	Vždyť	 doma	 je	 doma	
a	volarští	lidé	a	ostatní	účastníci	udělají	
vždy	parádní	atmosféru.	Zde	se	můžeme	
pochlubit	 s	 něčím	 novým	 a	 letos	 tomu	
nebude	jinak.	A	pak	již	přijde	opět	perný	
školní	 rok,	 ale	 to	 je	 v	 tuto	 chvíli	 ještě	
daleko.

Co by si zástupce ředitele ZUŠ přál ve 
školním roce 2009/2010?

Přeji	 si	dostatek	 talentovaných	žáků,	
jak	 v	 hudebních,	 tak	 ve	 výtvarném	
oboru.	 Nový	 školní	 rok	 bude	 rokem	

soutěží	pro	dechový	orchestr	–	já	osobně	
si	 přeji,	 abychom	uspěli,	 a	 hlavně,	 aby	
nám	 to	 hrálo.	 Chceme	 navázat	 na	 sta-
rou	 tradici	 –	 před	 třemi	 lety	 jsme	 byli	
úspěšní.	 V	 nastávajícím	 školním	 roce	
bychom	chtěli	jít	hudebně	až	do	finále.
                               

 Děkuji za rozhovor.

Nesmíme	opomenout,	že	ZUŠ	Volary	
se	pod	vedením	ředitele	Mgr.	Víta	Pav-
líka	 prezentuje	 vynikajícími	 úspěchy.	
Dechový	 orchestr	 je	 chloubou	 školy	
i	města,	 reprezentuje	nás	 jak	doma,	 tak	
v	zahraničí.	Společně	s	pěveckými	sbory	
Poupátka	 a	 Poupata	 je	 zván	 na	 různé	
společenské	akce.	Přejme	tedy	volarské	
ZUŠ	mnoho	úspěchů.	Poděkování	patří	
vedení	 města	 jako	 zřizovateli	 školy	 za	
perfektní	přístup	a	za	vynikající	podporu	
a	stejně	tak	celému	pedagogickému	sboru	
za	 jejich	 nelehkou	 práci	 při	 výchově	
nových	 hudebníků,	 zpěváků,	 malířů	 či	
sochařů.	Buďme	hrdi	na	naši	ZUŠ	a	až	
přijdete	na	koncert	dechového	orchestru	
nebo	pěveckých	sborů,	zatleskejte	jim	–
vždyť	zvládnout	nástroje	či	zpěv	tak,	aby	
to	ladilo,	stojí	za	ocenění	vždy.

Ladislav Beran

Prodejní výstava 
Centra STROOM DUB
Po celý měsíc srpen si v Městské knihovně 

Volary můžete prohlédnout prodejní výstavu 
výrobků, které vyrobili členové chráněných 

dílen Centra STROOM DUB  
(Společnost Trvalého Rozvoje 

Osob s Omezením).

Knihovna mého srdce
Motto	 letošního	 Týdne	 knihoven	 2009	 KNIHOVNA	 

MÉHO	SRDCE	koresponduje	s	celostátní	anketou	KNIHA	
MÉHO	SRDCE,	na	níž	se	aktivně	podílejí	knihovny	ČR.

SKIP	 vyhlašuje	 fotografickou	 soutěž	 KNIHOVNA	
MÉHO	SRDCE.

Cílem	fotografické	soutěže	je	podnítit	zájem	o	vytvá-
ření	kultivovaného	prostředí	v	našich	knihovnách.	Záštitu	
nad	fotosoutěží	převzal	a	odborným	garantem	hodnotící	
komise	se	stal	slavný	český	fotograf	Jan	Šibík.

Jednotlivé	fotografie	nebo	soubor	maximálně	5	fotogra-
fií	(barevné	i	černobílé)	s	popisky	jednotlivých	fotografií	 
a	 vyplněnou	 přihlášku	 (k	 vyzvednutí	 v	 knihovně)	 ode-
vzdávejte	ve	své	knihovně	a	to	do	15.	září	2009.

V	případě,	že	se	bude	jednat	o	fotografie	konkrétních	
osob,	 předpokládáme	 jejich	 souhlas	 s	 účastí	 v	 soutěži	
a	s	případným	zveřejněním.

Nejúspěšnější	 snímky	budou	vystaveny	v	 rámci	akce	
Týden	knihoven	2009,	a	vernisáž	fotografií	bude	součástí	
slavnostního	happeningu	TK	ve	Vsetíně.	

Vítězné	 fotografie	 knihoven	 budou	 medializovány	
a	prezentovány	na	putovních	výstavách	v	knihovnách.
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Žádost o azyl nebo dovolená v Torontu
Deníky,	 týdeníky,	 televize,	 prostě	

nejrůznější	média,	se	zaplňují	příspěvky	
na	 téma	 Romové	 a	 jejich	 hromadné	
stěhování	 do	 Kanady.	 Zodpovědně	 se	
jednotliví	 redaktoři	 nejmenovaných	 pe- 
riodik	 či	 rozhlasových	 a	 televizních	
médií	 snaží	 najít	 odpovědi	 na	 otáz-
ky	 „Kolik	 Romů	 se	 z	 jakého	 města	
odstěhovalo	 do	 ciziny,	 jaké	 důvody	 je	
k	tomu	vedly,	zda	vrátili	byty…?“	

Ne	jinak	tomu	není	ani	v	našem	městě.	
Ale	odpovědi	na	většinu	otázek	 jsou	

více	 méně	 nemožné.	 Skutečnost	 je	 ta-
ková,	 že	 nám	 nikdo	 neoznámil,	 že	 se	
stěhuje,	 nikdo	 nám	 nevrátil	 nájemní	
byt,	 (tedy	 pardon,	 krom	 jedné	 rodiny)	
nikdo	se	neodhlásil	z	trvalého	bydliště…	
a	přitom	z	našeho	města	takto	vycestova-
lo	více	jak		deset	rodin.

Pravdou	 je,	 že	 „opuštěné“	 byty	 jsou	
značně	 vybydlené,	 zcela	 vystěhované	
a	 to	 i	 včetně	 zařizovacích	 předmětů	 –	
vany,	 toalety,	 sporáky	 i	 kamna	 na	 tuhá	
paliva	–	to	vše	jakoby	mávnutím	kouzel-
ného	 proutku	 zmizelo	 i	 s	 nájemníky,	
kterým	nyní	narůstají	dluhy	za	neplacení	

nájemného,	 za	 likvidaci	 komunálního	
odpadu	a	za	další	zákonné	poplatky.	

A	 pravdou	 také	 je,	 že	 po	 několika	
měsících	 nám	 prostřednictvím	 inter-
netu	 (You	Tube	–	Dovolená	v	Torontu)	
naši	spoluobčané	na	desítkách	fotografií	
ukazují	 nejen	 nejrůznější	 zajímavosti	
Toronta,	 ale	 i	 to,	 jak	 pohodová	 je	 tam	
dovolená.	

Takže	 už	možná	 víme,	 proč	 ti,	 kteří	
jsou	 tu	 prý	 tak	 těžce	 diskriminováni,	
nevrátili	městu	nájemní	byty,	proč	se	ne-
odhlásili	 z	 trvalého	 bydliště	 a	 že	 se	 do	
Kanady	možná	vůbec	nechtějí	stěhovat.	
Možná	odjeli	pouze	na	dovolenou.	A	na	
jak	dlouhou,	to	ví	jen	každý	z	nich.	

Také	se	ptáte,	kdo	si	může	dovolit	z	prů- 
měrného	 měsíčního	 příjmu,	 či	 jen	 ze	
sociálních	 dávek	 odletět	 s	 celou	 rodi-
nou	 třeba	 na	 půlroční	 dovolenou	 do	
Ameriky?	

Zajímavé	 vyprávění	 bylo	 otištěno	
v	 Mladé	 frontě	 dnes	 9.	 července	 t.	 r.	
v	 článku	 Tlumočníkem	 v	 ráji.	 Zde	 se	
dočtete,	 že	 hned	 po	 dvou	 pohovorech	

na	 letišti	 se	 většina	 z	 příchozích	 stane	
žadatelem	 o	 azyl	 a	 tím	 získává	 právo	
pobývat	v	Kanadě	rok	až	dva,	než	úřady	
rozhodnou	 o	 důvěryhodnosti	 jejich	 tvr-
zení.	 A	 po	 tuto	 dobu	 mají	 nejrůznější	
výhody,	příplatky,	kapesné,	příspěvek	na	
nájem,	na	jídlo,	na	jízdné,	na	ošacení…

„Kanada	 je	 tak	 tolerantní	 a	 benevo-
lentní	 země,	 až	 sama	 sobě	 škodí,“	 říká	
překladatel	Jan	Rotbauer	právě	v	článku	
Tlumočníkem	v	ráji.

Volarští	 občané	 žádají	 o	 přidělení	
uvolněných	 bytů	 a	 opakovaně	 se	 dota-
zují,	 jak	 to	 tedy	s	 těmi	prázdnými	byty	
doopravdy	 je.	 Na	 tento	 dotaz	 je	 jediná	
odpověď.	Tyto	byty,	na	kterých	narůsta-
jí	 dluhy,	 zatím	 své	 nájemníky	 mají,	 
proto	je	Město	v	současné	době	nemůže	
pronajmout.	

Jisté	 je,	 že	 k	 narůstajícím	 dluhům	 
nejsme	ani	v	těchto	případech	lhostejní.	
Postupujeme	 dle	 zákonných	 možností.	
Poté	 tyto	 byty	 budeme	 rádi	 dalším	
žadatelům	pronajímat.	

Martina Pospíšilová,
starostka města

!!! Taneční škola Alfreda a Dany Bolkových pořádá 2. Taneční kurz ve Volarech !!!

Vážení	volarští	občané,	zveme	Vás	všechny,	kteří	máte	zájem	naučit	se	 tančit	na	náš	 již	2.	Taneční	kurz	ve	Volarech!	
U	nás	se	taky	seznámíte	s	tím,	že	radost	z	tančení	je	skutečně	větší,	když	každý	z	Vás	ví	„jak	na	to“.	S	námi	se	naučíte	hravě	
zvládnout	Discofox,	Tango,	Foxtrot	aneb	Rumbu	a	jiné	tance.	Možnost	Vašich	individuálních	přání,	co	se	výběrů	jednot-
livých	tanců	týče,	je	taky	realizovatelná.	Věková	hranice	tanečníků	a	tanečnic	nehraje	žádnou	roli,	vždyť	radost	z	tančení	při	
výborné	muzice	je	přece	u	každého	z	nás	stejná!

Nabízíme	Vám	7	večerů:
24.	8.	2009,	26.	8.	2009,	28.	8.	2009,	29.	8.	2009,	31.	8.	2009,	2.	9.	2009,	4.	9.	2009

Taneční kurz bude probíhat:	ve	společenském	sále	Městského	úřadu	ve	Volarech
Budeme začínat a končit vždy:	od	20.00	do	21.30	hod.
Kursovné pro osobu činí:	350,-	Kč

Přijďte	se	k	nám	podívat!	Zaručujeme	Vám	radost	z	naučení	tanců,	výbornou	muziku	a	příjemnou	zábavu!
Vaše taneční škola Alfred & Dana Bolkovi

Počasí v červnu 2009
Minimální	teplota 0,4°C	(2.	6.	v	5:10)
Přízemní	minimální	teplota -0,4°C	(5.	6.)
Maximální	teplota 24,8°C	(18.	6.	v	18:20)
Průměrná	měsíční	teplota 13,2°C
Úhrn	srážek 197,0 mm
Maximální	náraz	větru 16,1	m/s	(12.	6.	ve	12:30	,	tj.	58,0	km/hod.)

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

Připravujeme
V	neděli	30.	srpna	2009	
od	18.00	hodin	koncert	 

Lenky Baarové	v	sále	MěÚ	
Volary.	Vstup	volný
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Stanislav Motl:
Lída Baarová a Joseph Goebles

Reichsminister	 für	 Volksaufklärung	
und	 Propaganda,	 říšský	 ministr	 lidové	
osvěty	 a	 propagandy	 Joseph	 Goebbels, 
jedna	z	nejslavnějších	evropských	here-
ček	té	doby	Lída	Baarová	a	jejich	vztah, 
který	 se	 proplétal	 do	 dějin	 nacistické-
ho	 Německa,	 jsou	 hlavním	 tématem	
této	ojedinělé	knihy	z	volné	 řady	Stíny	
Třetí	 říše.	 Z	 její	 krásy	 téměř	 zešílel;	
byl	 dokonce	 ochotný	 opustit	 vysokou	
funkci	a	jít	za	ní	třeba	až	na	kraj	světa.	
Nová	 svědectví,	 pocházející	 z	 odkazu	
této	české	herečky,	která	se	už	ve	svých	
dvaceti	 letech	stala	skutečnou	hvězdou,	
ovšem	napovídají,	že	neuhranula	pouze	
„ďáblova	náměstka“,	ale	i	samotného	dé-
mona	v	lidské	podobě	–	Adolfa	Hitlera. 

Orhan Pamuk: 
Sníh

Román	 tureckého	 nositele	Nobelovy	
cenu	 za	 literaturu	 zavádí	 čtenáře	 do	
provinčního	 městečka	 Kars,	 ztrace-
ného	 v	 horách	 na	 východě	 Turecka	
a	 odříznutého	 na	 několik	 dní	 od	 světa	
vánicí.	Hlavní	hrdina,	básník	a	politický	
exulant	Ka,	 se	 tam	 vydává,	 aby	 napsal	
reportáž	 o	 záhadných	 sebevraždách	
muslimských	dívek	a	zároveň	se	znovu	
setkal	 se	 svou	 láskou	z	mládí.	V	Karsu	
jako	bychom	spolu	s	Kaem	sledovali	na	
zrychleném	 filmovém	 pásu	 dramatické	
scény	z	minulosti	i	přítomnosti	Turecka,	
které	se	mísí	s	poetickými	obrazy	sněhu.

Novinky v knihovně KINO VOLARY
		Náměstí	27,	Volary,	tel.:	388	333	285

Srpen 2009

Září 2009

1.	8.	sobota	 17.00	a	20.00	hod.

DVOJÍ HRA
Komedie	USA	(titulky).	V	hlavních	 ro-
lích	Julia	Roberts	a	Clive	Owen.
Vstupné	50,-	Kč,	125	min.,
od	12	let!
Přechytračit, překonat, přehrát, převézt. 
A pak už jen shrábnout prachy.

8.	8.	sobota	 20.00	hod.

NA ODSTŘEL
Americký	thriller	(titulky).
Vstupné	50,-	Kč,	127	min,
od	12	let!
Vše co řeknete, bude použito!

5.	9.	sobota	 17.00	hod.

CESTA NA MĚSÍC
Belgický	animovaný	3D	film	(dabing).
Vstupné	40,-	Kč,	85	min.
Dětské	představení!
I první let na měsíc měl své mouchy – tři 
muší uličníci a jejich kosmický výlet.

5.	9.	sobota	 20.00	hod.

ANDĚLÉ A DÉMONI
Americký	thriller,	krimifilm	(titulky).
Vstupné	60,-	Kč,	140	min,
od	12	let!
Od autora Šifry mistra Leonarda s To-
mem Hanksem v hlavní roli experta na 
posvátné relikvie.

12.	9.	sobota	 17.00	a	20.00	hod.

NOC V MUZEU 2
Americká	komedie	(dabing).
Vstupné	60,-	Kč,	116	min..
Další úžasná dobrodružství v probuze-
ném muzeu.

Prodej vstupenek je hodinu před promítáním!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Změna programu vyhrazena.

15.	8.	sobota	 17.00	a	20.00	hod.

X – MEN ORIGINS: 
WOLVERINE

Akční	sci-fi	USA	(titulky).
Vstupné	50,-	Kč,	107	min.
Začátek ságy o mutantech – skvělá porce 
zábavy, akce a dobrodružství.

29.	8.	sobota	 17,00	a	20.00	hod.

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAŽENÝCH
Akční	dobrodružný	film	USA.
Vstupné	50,-	Kč,	115	min,
Skvělé pokračování 1. dílu – boj ale 
pokračuje. 

19.	9.	sobota	 20.00	hod.

PŘÍPAD NEVĚRNÉ 
KLÁRY

Komedie	 v	 koprodukci	 Itálie	 a	 Česka	
(dabing).	
Vstupné	50,-	Kč,	100	min,
od	15	let!
Miloval Kláru šíleně a hluboce a z toho 
se zrodila žárlivost zbytečná a hlavně 
nebezpečná!!!

26.	9.	sobota	 20.00	hod.

TERMINÁTOR 
SALWATION

Americký	dobrodružný	film	(titulky).	
Vstupné	50,-	Kč,	116	min,
od	12	let!
Bude to poslední boj „terminátorů“ 
proti lidstvu – jaké tajemství je ukryto 
V srdci Skynetu (vůdci terminátorů)?

VÝPRODEJ POZŮSTALOSTI 
 VE VOLARECH

(nábytek	 i	 kancelářský,	 lustry,	 dře-
věné	 konzole	 na	 záclony,	 koberce,	
ozdobné	předměty,	lyže,	nářadí,	spo-
třebiče,	atd.)

Koná se v neděli 9. 8. od 17 – 20 hod.  
a v pondělí 10. 8. od 17 – 20 hod.

Nebo	po	telefonické	domluvě	 
individuálně	ve	sjednaný	čas	 

na	adrese:
Zlatá	stezka	168,	Volary	–	 
Starobylý	rohový	domek	 
vedle	restaurace	„Mirka”

tel.:	606	716	000
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Dobrý počin ve Volarech

Poděkování sponzorům Od srpna začínají fatbalová utkání
Volarští	 fotbalisté	budou	hrát	v	B	třídě	ve	skupině	A.	V	této	skupině	jsou	těžcí	

soupeři,	los	naše	fotbalisty	poslal	na	první	dvě	kola	k	soupeřům,	a	tak	nebudou	mít	
začátek	snadný.	Zahajuje	se	13.	kolem	a	Tatran	zajíždí	do	Českého	Krumlova	16.	8.	 
od	17.00	hodin.	V	1.	kole	bude	Tatran		hrát	v	Dolním	Dvořišti	v	sobotu	22.	8.	od	
17.00	hodin,	aby	v	2.	kole	přivítal	doma	celek	Nové	Vsi	–	Brlohu	v	sobotu	29.	8.	od	
17.00	hodin,	3.	kolo	odehraje	v	Žabovřeskách	s	Jankovem	B	v	neděli	6.	9.	a	4.	kolo	
doma	přivítá	Mladé,	tým	z	Českobudějovického	předměstí	v	sobotu	12.	9.	od	17.00	
hodin.	Se	zbytkem	rozlosování	seznámíme	čtenáře	v	dalším	čísle.

Dorost	bude	domácí	zápasy	hrát	v	neděli	od	10.00	hodin,	začíná	23.	8.	od	10.00	
hodin	ve	Vimperku,	doma	se	představí	30.	8.	proti	Sedlici.

Zápasy	Tatranu	Volary	muži	dorost	–	doma	

muži: IB třída skupina. A
	 29.	8.		 sobota		 17.00	hodin		 Tatran	–	Nová	Ves	Brloh
	 12.	9.		 sobota		 17.00	hodin		 Tatran	–	Mladé
	 26.	9.		 sobota		 16.30	hodin		 Tatran	–	Velešín
	 10.	10.	 sobota		 16.00	hodin		 Tatran	–	Lhenice
	 24.	10.		 sobota		 14.30	hodin		 Tatran	–	Husinec
	 8.	11.		 sobota		 14.00	hodin		 Tatran	–	Křemže

dorost: IA třída skupina. B
hrací	den	neděle	v	10.00	hodin

	 30.	8.		 Tatran	–	Sedlice
	 13.	9.		 Tatran	–	Bělčice
	 27.	9.		 Tatran	–	Katovice
	 11.	10.		 Tatran	–	Netolice
	 25.	10.		 Tatran	–	Protivín

Ladislav Beran

Po	letech	prázdnoty	vzniká	při	oddílu	
kopané	Tatranu	tým	mini	kopané.	Trenéři	
Václav	Nechutný,	Jiří	Jaroušek	a	Václav	
Korous	 přivedli	 na	 trávník	 na	 patnáct	
mladých	 nadějí.	 Kluci	 jsou	 učenliví	
a	mají	 za	 sebou	 rok	 tvrdé	práce.	Zatím	
nehráli	žádnou	soutěž	a	první	přátelský	
zápas	 zvládli	 na	 jedničku	 –	 porazili	
celek	Vitějovic	3:0.	Nástup	benjamínků	
je	vždy	perfektní	a	doprovod	na	trénink	
dává	 za	 pravdu	 mnohým	 fotbalovým	
odborníkům,	že	na	fotbal	přivede	své	ra-
tolesti	 jako	první	máma.	Po	 té	 přichází	
otec,	který	s	sebou	přináší	i	kritiku	–	ta	by	
měla	být	vždy	věcná	a	vést	syna	či	dceru	
tak,	aby	jej	fotbal	bavil.	Ve	Volarech	to	
pochopili	 a	 nával	 na	 tréninku	 je	 plný	
rodičovského	 nadšení,	 kdy	 maminky	
ještě	upravují	dresy	a	tatínkové	radí,	jak	
mají	ratolesti	hrát.

Text a foto Ladislav Beran

Mini kopaná Tatran Volary – zleva horní řada: Tomáš Pomazal, Michal Pánek, Jan 
Podlešák, Jirka Musálek, František Lorenčík, Vlastík Plíšek, Josef Luňáček, Dan 
Salzer, Jiří Jaroušek, sedí zleva: Jan Stuchlík, Lukáš Iliev, Jiří Troják, Miroslav Trost, 
Jaroslav Musálek, Míla Klement, Daniel Petrášek, Patrik Petrášek a Jiří Otevřel,  
gólmani vlevo Zdeněk Plíšek a Radek Mauric.

Oddíl	stolního	tenisu	TJ	Tatran	Volary	
děkuje	 tímto	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	
činnosti	oddílu.	Poděkování	patří	 těmto	
sponzorům:

pí.	 Běhounková	 –	 Obchodní	 činnost	
Hluboká	nad	Vltavou,
pí.	Spoustová	–	Hotel	Chata,
pí.	Morongová	–	Restaurace	U	Potůčku,	
pí.	Včalová	–	Drogerie,	
manželé	Sosnovi	–	Tabák	SOS,	
p.	 ing.	Řežábek	 –	Městské	 lesy	 s.	 r.	 o.	 
Volary, 
p.	ing.	Kašpar	–	Obchodní	činnost,	
p.	Lenhard	–	Autoopravna,	
p.	Pocklan	–	KP	Dlaždiči,	
p.	Ferenčík	–	Rekon	Insta,
p.	Mráz	–	ELIM,	
pí.	Zavázalová	–	Restaurace	Kukačka,	
p.	Hazuka	–	Autoopravna,	
pí.	Borošová	–	Sklo,	porcelán,
pí.	Janoušková	–	Volarské	automobilové	
opravny,	
p.	Novotný	–	Kniha,	foto,	papír,	
pí.	Engelová	–	Prodej	paliv,	autoopravna, 
pí.	PhMr.	Ottlová	–	Lékárna.

Poděkování	patří	i	dalším	sponzorům,	
kteří	si	nepřáli	být	zveřejněni.

Karel Hrdonka, předseda oddílu


