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Sobota 23.8.2008
9,00  – Slavnostní zahájení 15. ro�níku  

Volarských slavností d�eva  
9,00 – 18,00 – P�edvád�ní starých �emesel, lidový trh 

9,30 – Vystoupení skupiny Hamleti 
10,00 – Historický šerm skupiny Uther 

10,00 – 22,00 – Koncert dechového orchestru Netoli�ka 
 (na tržnici) 

10,30 – Vystoupení skupiny Hamleti 
11,00 – K�est prvního originálního volarského „Šnapsu“  

11,00 – 18,00 – Hudební vystoupení romské kapely Mistral  
(park na Starém m�st�) 

11,30 – Vystoupení skupiny Hamleti 
12,00 – K�est knihy „Volary – vlídná tvá� Šumavy“ 
12,30 – Mažoretky, Vimperská ZUŠ, Volarská ZUŠ 

14,00 – Mezinárodní sout�ž 
16,00 – Vyhlášení výsledk� sout�že 

17,00 – Pohádka „Bajaja“ 
17,30 – Pouli�níci 

19,00 – Ve�erní bál se skupinou Weekend 
24,00 – Oh�ostroj 

Ned�le 24.8.2008
9,00 – Zahájení Volarských slavností d�eva 

9,00 – Mše v kostele sv. Kate�iny 
9,00 – 14,00 -  P�edvád�ní starých �emesel, lidový trh 

 9,00 – 14,00 – Kapela PLANETY dance 
9,10 – Kejkle kejklí�e Vítka 

9,40 - Registrace p�íznivc� pokusu o p�ekonání již 
vytvo�eného rekordu v po�tu ú�astník�

Volarských slavností d�eva v d�ev�né obuvi 
10,15 -  Slavnostní pr�vod od�evákovaných ú�astník�

slavností d�eva 
10,45 -  Vyhlášení výsledk� a nej… ú�astník� – Agentura 

Dobrý den z Pelh�imova 
14,00 - Ukon�ení 15. ro�níku Volarských slavností d�eva

Sobota 
10,00 – 17,00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu 
10,00 – 17,00 Výstava místních organizací – �eský 

zahrádká�ský svaz a �eský svaz v�ela�� (radnice – p�ízemí) 
13,00 Jiho�eské  léto s párou „Peka�ská jízda“  

odjezd parní mašinky do Lenory 

      Ned�le 
10,00 – 17,00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu 

10,00 – 17,00 Výstava místních organizací – �eský zahrádká�ský 
svaz a �eský svaz v�ela�� (radnice – p�ízemí) 

10,00 Fotbalový zápas I A t�ída dorostu Tatran Volary– Bernartice
10,55 Jiho�eské léto s párou „Solná jízda“  

odjezd parní mašinky do Prachatic

M�sto Volary se t�ší na shledanou se všemi návšt�vníky 
Volarských slavností po oba dva dny a zve všechny p�íznivce 

do pr�vodu p�i pokusu o p�ekonání rekordu v po�tu  
ú�astník� v d�ev�né obuvi... 
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   Za ú�asti 10 zemí se ve dnech 4.– 
6. �ervence konalo v n�meckém Au-
gsburgu Mistrovství sv�ta junior�
v rybolovné technice. Volarští spor-
tovní rybá�i pat�í �adu let k nej-
úsp�šn�jším závodník�m v tomto 
sportu a pilí��m �eské reprezentace.
   Barvy �eské republiky hájili na 
mistrovství sv�ta i dva sportovci z  
Volar. V roli kapitána �eské repre-
zentace Václav Hojdekr a Barbora 
Míková. Pro oba dva to bylo posled-
ní mistrovství v juniorské kategorii a  
proto cht�li podat co nejlepší výkon.  

Václav Hojderk jako kapitán �eské 
reprezantace

   O tituly mistr� sv�ta se bojovalo 
v p�ti disciplínách, p�tiboji jednot-
livc� a v sout�ži družstev junior� a 
juniorek. Reprezenta�ní družstvo 

�eské republiky vyhrálo 
sout�ž v p�tiboji junior� i 
juniorek a získalo i zlaté 
medaile za sout�ž druž-
stev. 
   Zejména Barbora Míko-
vá potvrdila, že v juniors-
ké kategorii nemá prak-
ticky rovnocennou sou-
pe�ku. Získala celkem �ty-
�i tituly Mistryn� sv�ta, jedenkrát 
st�íbrnou a jedenkrát bronzovou me-
daili. Cesta k tomuto úsp�chu ale ne-
byla v�bec snadná. Zvlášt� poslední 

disciplína zát�ž dál-
ka byla jen pro „sil-
né nervy“. Barbora 
o svém celkovém 
vít�zství rozhodla 
až t�etím záv�re�-
ným pokusem. 
   Václav Hojdekr v  
roli kapitána �eské 
reprezentace získal 
titul Mistra sv�ta v 
sout�ži družstev. I 
když se mu v indi-
viduálních disciplí-
nách tolik neda�ilo, 

m�l nejv�tší podíl na zisku zlaté 
medaile pro družstvo.  
   V dálkových disciplínách v základ-
ních kolech byl vždy nejlepší. Zej-
ména jeho záv�re�ný pokus v zát�ži 
dálce atakoval platný sv�tový rekord  

Barbora Míková na stupních vít�z�
a rozhodl o tom, že naše družstvo 
nejt�sn�jším rozdílem p�ti bod� po-
razilo domácí družstvo N�mecka. 
   Z celkového po�tu 10 medailí pro 
�eskou republiku získali naši dva 
vo-larští závodníci celkem 7 medailí. 
K tomuto úsp�chu našim Volarským 
závodník�m bezprost�edn� blahop�á-
li i p�ítomní fanoušci, rodinní p�í-
slušníci a zástupci m�sta, kte�í po ce-
lou dobu závod� našim sportovc�m 
drželi palce.
   Záv�re�né slavnostní p�edání me-
dailí a dekorování vít�z� bylo i sil-
ným emotivním zážitkem. P�i zvuku 
státní hymny jsem cítil velkou hrdost 
nad tím, že i v malých Volarech má-
me sportovce, kte�í se dokáží prosa-
dit na vrcholné sv�tové úrovni a 
vzorn� reprezentují �eskou repu-
bliku a naše m�sto. 

               
Ing. Robert Pro�ka 

místostarosta  

Vážení spoluob�ané, 
  p�ímo nezadržiteln� se blíží p�edposlední srpnový 
víkend, který již tradi�n� pat�í m�stské spole�ensko 
kulturní slavnosti.  
   V letošním roce ve dnech 23. a 24. srpna budeme 
spole�n� ú�astníky jubilejních 15.Volarských slavnos-
tí d�eva, p�i kterých se naše m�sto rázem ocitne v do-
b� dávné historie díky �emeslník�m, kte�í nám p�ed-
vedou historická již tém�� zapomenutá �emesla a Vo-
lary budou nádhern� provon�ny �erstv� opracováva-
ným d�evem.  
   Víme, že každý ro�ník slavností d�eva je n��ím za-
jímavý a n��ím neopakovatelný. Letos je to nap�íklad 
k�est nov� vydávané knihy „Volary – vlídná tvá� Šu-
mavy“ a k�est originálního výrobku M�sta Volary, 
prvního výrobku, který bude celoro�n� prodáván jako 

suvenýr našeho m�sta. Jedná se o mimo�ádnou lihovi-
nu, mimo�ádné chuti, v mimo�ádné láhvi s výstižným 
názvem „Volarská zlatá“. 
   Ale to je pouze �ást programu, který je pro letošní 
Volarské slavnosti d�eva p�ipraven. Celý program vám 
redak�ní komise Volarského zpravodaje v tomto �ísle 
p�ináší.  
   Vážení spoluob�ané, bude pro mne pot�šením setkat 
se s vámi ve dnech 23. a 24. srpna na volarském nám�s-
tí p�i po�ádání 15.Volarských slavností d�eva, které me-
zi nás vnesou jako každý rok spole�enskou, kulturní, 
zábavnou, sportovní a p�átelskou atmosféru. 
   T�ším se na shledanou s vámi p�edposlední srpnový 
víkend na volarském nám�stí  

Martina Pospíšilová, 
starostka m�sta
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konané dne 30.6.2008
Zastupitelé schvalují
* rozpo�tovou zm�nu �.12/ 
2008 
* realizaci projektu m�sta 
Volary s názvem „D�m pro 
seniory“ a p�edložení žádosti 
do ROP NUTS II Jihozápad, 
sou�asn� schvalují spolufi-
nancování projektu m�sta 
v celkové výši 7,5 % celkov�
uznatelných náklad� s pod-
mínkou schválení kofinanco-
vání projektu a p�edfinanco-
vání projektu v celkové výši 
98,5 % celkov� uznatelných 
náklad� s podmínku schválení 
kofinancování projektu z ROP 
NUTS II Jihozápad 
* dohodu o narovnání s dluž-
nicí MUDr. Alenou Beutlovou 
za ú�elem uspokojení pohle-
dávek v��i dlužnici 
Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytové jednotky a ne-
movitosti dle p�edloženého 
seznamu v souladu se Zásada-
mi privatizace bytového fondu 
m�sta 
* prodat nemovitosti p.�.375/3 
ostatní plocha o vým��e 91 m2

a p.�. 375/23 ostatní plocha o 
vým��e 327 m2 do vlastnictví 
Jana a Emilie Eichnerových 
* uzav�ít s manželi Rákosní-
kovými smlouvu o budoucím 
p�evodu prodloužení vodo-
vodního a kanaliza�ního �ádu 
Zastupitelé berou na v�domí:
* informace o �innosti rady 
m�sta 
* zápis z jednání kontrolního 
výboru 
* záv�re�ný ú�et Mikroregio-
nu Horní Vltava-Boubínsko za 
rok 2007, návrh rozpo�tu na 
rok 2008 a zprávu Krajského 
ú�adu Jiho�eského kraje o 
výsledku p�ezkoumání hospo-
da�ení Mikroregionu Horní 
Vltava-Boubínsko 
* informaci o možnosti p�ed-
nostního odkoupení pozemku 
p.�. 3108/11 od Pozemkového 
fondu �R a souhlasí   

s podáním žádosti o odkoupe-
ní 
Zastupitelé odvolávají:
*  ing.Radka Mrkvi�ku z fun-
kce p�edsedy finan�ního vý-
boru (odstupuje z d�vodu �a-
sového zaneprázdn�ní) a sou-
�asn� volí paní Jaroslavu Ma-
zurovou p�edsedkyní finan�-
ního výboru 
Zastupitelé ruší:
* obecn� závaznou vyhlášku 
m�sta �.1/94  ze dne 15.12. 
1993, �. 4/94 ze dne 26.1.1994 
a �. 3/97 ze dne 12.6.1997 o 
použití nižšího koeficientu pro 
výpo�et dan� z nemovitostí a 
sou�asn� vydávají obecn� zá-
vaznou vyhlášku �.1/2008 o 
stanovení místního koeficien-
tu pro výpo�et dan� z nemo-
vitosti 
* obecn� závaznou vyhlášku 
�.1/98 o místním poplatku za 
provozovaný výherní p�ístroj 
ze dne 21.1.1998 a sou�asn�
vydávají obecn� závaznou vy-
hlášku �.2/2008 o místním po-
platku za provozovaný výher-
ní hrací p�ístroj 

V diskusi zazn�lo: 
- na území m�sta Volary se 
stanovuje místní koeficient, 
kterým se násobí da�ová po-
vinnost poplatníka za jednot-
livé druhy pozemk�, staveb, 
samostatných nebytových pro-
stor� a za byty ve výši 2. Da�
bude p�epo�ítávat finan�ní ú-
�ad, na M�stském ú�ad� ve 
Volarech bude možnost na-
hlédnout na nov� vypo�ítané 
�ástky daní... 
- ve m�st� budou po�ízeny 
kamery sledovacího systému. 
Celkem osm kamer bude sle-
dovat prostor na nám�stí, bo�-
ní uli�ky okolo M�stského ú-
�adu, tržnici, autobusové ná-
draží a prostranství p�ed Zá-
kladní um�leckou školou... 
- v ob�anské diskuzi op�tovn�
zazn�l dotaz na hluk z moto-
parku – v sou�asné dob� je 
prostor nabídnut k prodeji, 
vedení m�sta již vyjednalo 
omezení po�tu dn�, ve kterých 
se jezdí... 

konané dne 25.6.2008 
Rada m�sta schvaluje:
*  vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na vypracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce �ástí ulic To-
vární a Bud�jovická“ 
Rada m�sta nevyhovuje:
* žádosti p.Davida Vostrov-
ského o pronájem kaple v  
Krej�ovicích 
Rada m�sta rozhodla:
* uzav�ít s firmou EXZAS, 
s.r.o.Hrd�jovice smlouvu o dí-
lo na po�ízení kamerovacího 
sledovacího systému CCTV 
objekt Nám�stí a objekt Zá-
kladní um�lecká škola 
* v souladu s podmínkami vý-
b�rového �ízení na akci „opra-
va fasády budovy M�stského 
ú�adu“ p�id�lit tuto zakázku 
firm� SABBIA, s.r.o. Pracha-
tice 
* v souladu s podmínkami vý-
b�rového �ízení na akci „Vrata 
budovy M�stského ú�adu“ p�i-
d�lit tuto ve�ejnou zakázku 
firm� Karel Bauer, s.r.o. Staré 
Prachatice 
* v souladu s podmínkami vý-
b�rového �ízení na akci „Spor-
tovní za�ízení ve Volarech“ 
p�id�lit tuto zakázku firm�
STRABAG, a.s. Praha 
* na základ� p�edložené žá-
dosti poskytnou ob�anskému 
sdružení ROMA STAR Vola-
ry finan�ní p�ísp�vek do výše 
5.000,- K�

konané dne 9.7.2008 
Rada m�sta rozhodla:
* pronajmout Lucii �erné v  
rozsahu 2 hodiny týdn� spole-
�enský sál v budov� M�stské-
ho ú�adu ve Volarech v ob-
dobí letních prázdnin za ú�e-
lem cvi�ení Pilates a Po-
werjógy 
* pronajmout na dobu neur�i-
tou nebytové prostory �.3 v -
dom� na Nám�stí 136 firm�
EVAST �eské Bud�jovice za 
ú�elem provozování prodejny 
obuvi a dopl�kového zboží 

Rada m�sta souhlasí:
* s ud�lením plné moci SDaB 
ve v�cech ve v�cech souvise-
jících se správou nemovitostí 
m�sta 
Rada m�sta bere na v�domí:
* informace o možnosti dota-
ce z EU – Cíl Evropská 
územní spolupráce Rakousko 
– �eská republika 2007-2013 

  

��������	
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V m�síci 
�ervenci a srpnu oslaví 

z našich �len� své 
narozeniny 

Alešová Marie 
D�rová Bohuslava 
Flašarová R�žena 
Karabec Zden�k 
Klišíková Šarlota 

Krünpeck František 
Makovinová Štefanie 
Mazurová Vincencie 

Michálek Václav 
Pocklanová Helga 
Strej�ková Anna
Špírková R�žena

Š�ástková R�žena 
T�mová Alžb�ta 

Všem jmenovaným všech-
no nejlepší, hlavn� hodn�
zdraví a spokojenosti do 
dalších let p�eje 

Výbor zdravotn�
postižených Volary

Spole�enská rubrika 

��������	

Dne 25.srpna uplynou 
dva roky od úmrtí paní 

Lidmili Št�dré.
Na toto smutné výro�í s 
láskou v srdci k zesnulé 

vzpomíná manžel  
a dcery s rodinami 
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              Zajisté si vzpomenete na roz-
ruch, který vznikl okolo vykácení lesa 
mezi kapli�kami K�ížové cesty. Ti, 
kdo chodí do t�chto prostor na pro-
cházky anebo se o d�ní okolo Kalvárie 
zajímají, ur�it� zaznamenali v t�chto 
místech sou�asnou zm�nu. Zm�nu, 
podle které je patrno, že tehdejší vy-
kácení lesa nebyla tzv. partyzánština 
ani zlý úmysl, ale cílen� vedený zásah 
ke zlepšení p�ístupu  a první krok ke 
spln�ní již léta používaného volebního 
slibu. O tomto zám�ru jsem již psal ve 
VZ �.3. 
   Ješt� z jara se u cesty na za�átku lesa 
objevila veliká hromada št�rku s pís-
kem. V sou�asné dob� jsou již dokon-
�eny cesti�ky mezi jednotlivými za-
staveními, kapli�kami K�ížové cesty. 
Kdo to vid�l,  musí uznat, že je to prá-
ce zda�ilá. Práce provád�la volarská 
firma Štolka. Zajímalo mne, co se bu-
de okolo K�ížové cesty dít dál, a tak 
jsem se optal lidí v této v�ci nejpovo-
lan�jších - starostky Martiny Pospíši-
lové a �editele M�stských les� Miro-
slava �ežábka. 
   K�ížovou cestu ješt� �eká odstran�ní 
trávy z kamenných schod� k zastavení 
�. 12, které provedou volarské tech-
nické služby. Budou opravena zasta-
vení �.12 a 14. Na zastavení �.12 bude 
vzty�en nový k�íž. Na zastavení �.14 
bude opraven Boží hrob a ležící soška 
Ježíše. Ve spodní �ásti, p�ed za�átkem 
Kalvárie budou umíst�ny lavi�ky. Po-
�ítá se i s opravou lavi�ky a stolu na 
vrcholu kopce vpravo od Zlaté Stezky. 
Tyto sice nepat�í do opravovaného 
areálu, ale je to p�íjemné odpo�inkové 
místo s p�kným výhledem na Volary a 
volarskou kotlinu. U této opravy netu-
ším, jaký materiál se použije, protože 

již po n�kolikáté tam naše 
volarská mládež p�i svých 
posezeních u táboráku, ale i 
bou�liv�jších oslavách, po-
sílena alkoholem a kdo ví 
�ím ješt� vším, dokázala 
„rozflákat“ i stávající beto-
nové. Co se tý�e nového 
stromového porostu po vy-
káceném lesu, je situace 
taková - M�stské lesy zažá-
daly Státní lesní správu o 
zm�nu stávajícího hospo-
dá�ského lesa na les rekre-

a�ní, kde bude p�evládat výsadba list-
natých strom� spíše parkového stylu. 
Ztížená situace je v �ásti, kde jsou 
kapli�ky zarostlé porostem smrkového 
mlází. V porostu lesa tohoto stá�í není 
povolena mýtní t�žba, pouze výchov-
né a p�stební zásahy. V budoucnu by 
mohly tyto stromy,  ale i p�stební zá-
sahy poškodit nebo p�ímo ohrozit tyto 
kapli�ky. Z tohoto d�vodu zažádaly 
M�stské lesy Státní lesní správu o 
výjimku, o povolení vykácení mlází a 
p�em�nu na rekrea�ní les, jako ve ved-
lejších prostorách.  
   Jestliže se neobjeví ne�ekané pro-
blémy a vše prob�hne tak, jak je na-
plánováno, chystá se slavnostní ote-
v�ení znovuvzk�íšené volarské K�ížo-
vé cesty do konce m�síce zá�í letošní-
ho roku. 

                                                                                                      
Ji�í Sosna 

Sociální poradna pro  
zdravotn� postižené  

bude fungovat i druhém 
pololetí 

   Také v druhém pololetí budou moci 
obyvatelé z Volar a širokého okolí 
navštívit sociální poradnu pro zdra-
votn� postižené, seniory a jejích blíz-
ké, díky pokra�ující spolupráci M�sta 
Volary, Centra pro zdravotn� postiže-
né Jiho�eského kraje o. s., pracovišt�
Prachatice a ob�asného sdružení Kre-
Bul z Volar. 
   V prvním pololetí navštívilo porad-
nu ve Volarech 20 klient� nejen z  
Volar, ale i z dalších obcí. Nej�ast�jší 
dotazy klient� se týkaly p�ísp�vku na 

pé�i, mimo�ádných výhod a p�ísp�vku 
na provoz vozidla. Návšt�vníci porad-
ny se zajímali o to, jak a kde se o tyto 
p�ísp�vky žádá, jaká je jejich výše a 
kdo má na p�ísp�vky nárok. Mnoho 
klient� si rovnou odneslo i pot�ebné 
tiskopisy žádostí. 
   Druhou skupinu tvo�ily dotazy 
ohledn� typ� a druh� kompenza�ních 
pom�cek, jak se kompenza�ní pom�c-
ky získávají, kde se dají zap�j�it �i 
zakoupit. Klienti si vhodné pom�cky 
mohli vybrat z p�ivezených katalog� a 
kontaktovat firmy, které pom�cky 
distribuují. N�kte�í naši klienti využili 
poradenských dn� v míst� bydlišt�
k prodloužení již zap�j�ených pom�-
cek z p�j�ovny centra. 
   Poradna nabízí i další služby, jako je 
prodej baterií do sluchadel, informace 
o kulturních, vzd�lávacích a volno�a-
sových akcích pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory. Tyto infor-
mace zatím nikdo z klient� poradny ve 
Volarech nepožadoval. Pro návšt�vní-
ky poradny jsou zdarma k dispozici 
brožury týkající se problematiky osob 
se zdravotním postižením.  
   Pokud bude mít n�kdo z obyvatel 
Volar a okolí zájem o zap�j�ení kom-
penza�ní pom�cky, m�že mu poradce 
tuto pom�cku do místa bydlišt� v po-
radenský den na základ� p�edchozí  
dohody dopravit. Této služby již jeden 
klient využil, byl mu takto dopraven a 
p�edveden schodolez. 
   Všechny poradenské služby jsou 
bezplatné. Poradna není ur�ena jen pro 
zdravotn� postižené a seniory, ale i 
jejich rodinné p�íslušníky a další oso-
by, které o zdravotn� postižené a seni-
ory pe�ují. 
   Nejbližší poradenský den je p�ipra-
ven na 25. zá�í, další pak na 23. �íjna 
2008. Doba i místo poradny jsou stej-
né jako první pololetí. Poradenský den 
je vždy od devíti do p�l dvanácté 
v zasedací místnosti M�stského ú�a-
du ve Volarech, která se nachází v p�í-
zemí budovy. 
   Na všechny návšt�vníky poradny se 
v zá�í t�ší pracovnice poradny Hanka 
Vlasáková. P�íjemné prožití dovole-
ných a prázdnin všem obyvatel�m Vo-
lar p�ejí 

Mgr. Hanka Vlasáková  
Bc. Zden�k Krejsa 
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   Jak je ve�ejnosti známo, p�ísp�vková organizace Správa 
dom� a byt� Volary zabezpe�uje pro M�sto Volary  správu 
jeho nemovitostí – bytového a nebytového fondu – tedy 
byt� i nebytových prostor v domech m�sta. Dovolujeme si 
také touto cestou informovat širokou ve�ejnost, že v sou-
�asné dob� nejsou všechny nebytové prostory m�sta využi-
ty, nevyužívá je ani vlastník (m�sto) a ani žádný nájemce. 
O jaké volné prostory se jedná? 
1)  v dom� �p. 34 (D�m služeb) jsou to dva nebytové 

prostory:
- jeden je v p�ízemí (bývalá kv�tinka) o celkové vým��e 73 
m2, 
- druhý v 1. pat�e - jedna místnost o vým��e 26 m2, která 
byla d�íve využívána jako p�j�ovna videokazet DUNA. 
2)  v dom� �p. 136 na Nám�stí:

- jedná se o dv� místnosti o celkové vým��e 34 m2, které 
d�íve sloužily jako vietnamská prodejna.
3)  v dom� �p. 283 na Sídlišti Míru:

- jedná se o p�ízemní prostory v panelovém dom� (vchod 
od AMK Volary), které  byly d�íve využívány jako prodejna 
potravin, pak krátký �as za ú�elem poskytování poh�ebních 
služeb. Prostory mají vým�ru 34 m2. 
4)  v dom� �p. 149 (D�m s pe�ovatelskou službou):

- prostory jsou v p�ízemí domu, donedávna využívány jako 
p�j�ovna videokazet, o vým��e 28 m2. 
   Pokud n�koho tyto informace osloví a rád by se zajímal o 
možnosti využití volných nebytových prostor, m�že se na 
nás obrátit osobn� na adrese Soumarská �p. 51 ve Vola-
rech nebo na telefonech 388 333 537 a 724 547 062. Od-
povíme Vám i na další dotazy a v p�ípad� zájmu Vám 
umožníme i nezávaznou prohlídku uvedených nebytových 
prostor. 
   Využíváme také prostor poskytnutý nám v tomto vydání 
zpravodaje a preventivn� oslovujeme a vyzýváme ty ná-
jemníky m�stských byt�, kte�í bez v�domí pronajímatele 
porušují, resp. se rozhodli v budoucnu porušovat své zá-
konné povinnosti vyplývající z nájmu bytu, uvedených v 
platných ustanoveních ob�anského zákoníku, aby se poru-
šování t�chto povinností vyvarovali. V opa�ném p�ípad�
totiž v souladu s § 711 ob�anského zákoníku m�že M�sto 
Volary jako vlastník a pronajímatel nájem bytu vypov�d�t a 
to bez p�ivolení soudu. Mezi tyto základní povinnosti pat�í: 
- neporušovat dobré mravy v dom�, �ímž je myšleno p�e-
devším nerušit no�ní klid (v dob� od 22,00 do 6,00 hodin) 
jakýmkoliv hlukem (k�ik, hlasitá hudba, bouchání dve�mi) 
apod., 
- �ádn� pravideln� platit m�sí�ní nájemné (již t�ím�sí�ní 
dluh je totiž d�vodem k výpov�di), 
- nedat byt do podnájmu jinému bez p�edchozího písemné-
ho souhlasu m�sta,
- stavební úpravy v byt� realizovat také až po p�edchozím 
písemném souhlasu pronajímatele, 
- písemn� oznámit na Správ� dom� a byt� Volary veškeré 
zm�ny v po�tu osob v byt� (p�ír�stky a úbytky) a to do 15 
dn� od zm�ny,
- neužívat vedle m�stského bytu ješt� n�jaký další, 
- trvale pronajatý m�stský byt užívat, nikoliv tedy v�bec 
nebo i jen ob�as. 

Ing. Miroslav Ml�och 
�editel SDaB Volary 

Czech POINT po p�l roce své �innosti na  
M�stském ú�ad� ve Volarech 

�eský Podací Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál

   V lednu letošního roku byla na M�stském ú�ad� ve 
Volarech zahájena �innost asistovaného místa Czech 
POINT pro komunikaci ob�ana s ve�ejnou správou. 
Jedná se o službu ob�an�m a podnikatelským subjek-
t�m p�i zajiš�ování a poskytování ov��ených výpis�
z t�chto registr�: Katastru nemovitostí (KN), Ob-
chodního rejst�íku (OR), Živnostenského rejst�íku 
(ŽR) a Rejst�íku trest� (RT).
   Za p�l roku �innosti této služby využilo na zdejším 
ú�ad� celkem 192 žadatel�. Z tohoto celkového po�tu 
bylo v �len�ní vydáno výpis� z KN - 30, OR - 20, ŽR - 
2, RT – 140. 
   Požadovaný dokument (výpis) je možno získat 
v ú�ední i neú�ední dny po celou pracovní dobu, a dále 
i o sobotním provozu m�stského ú�adu na správním 
odboru M�Ú, p�ípadn� v sekretariátu starostky m�sta. 
  Od �ervence se nov� rozši�uje agenda o možnost 
podání  žádosti o založení živnosti p�es toto kontakt-
ní místo. 
   Ob�ané, podnikatelé máte možnost p�ímo v míst�
využívat t�chto služeb. 

                                                   
Ing. František Pokorný 

tajemník M�Ú 

Volarští turisté uspo�ádali 18. ro�ník šumavského putování. 
Na dv� trasy na 5 a 10. km. se pustilo n�kolik desítek turist�
z �ech i sousedního Bavorska. Trasy kolem Volar se líbily a 
bylo možné je projet i na kole. Všichni dostali diplom a 
zajímavé razítko.  

Text a foto Ladislav Beran 
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O moderní gymnastiku je zájem 
   V �íjnu lo�ského roku op�t rozb�hla �innost volarského oddílu 
moderní gymnastiky. Za�átek byl ve znamení náboru nových d�v�at, 
kterých se p�ihlásilo nebývalé množství. Pro nás je pot�šující, že již 
u d�tí p�edškolního v�ku je o tento ryze dív�í sport takový zájem. 
Celkem nás v oddíle pracovalo 25. V pr�b�hu roku jsme se p�ipra-
vovaly jednak na závody v povinných sestavách základního progra-
mu moderní gymnastiky, a také na vystoupení, na která jsme nacvi-
�ovaly spole�né skladby. D�v�ata ve vyšší výkonnostní t�íd� ješt�
nacvi�ovala sestavy volné, p�i kterých se aktivn� podílela na vzniku 
sestavy jednak výb�rem skladby, tak i prvk�, které si do sestavy 
za�adila. Jednou z v�tších akcí byl Volarský závod moderní gym-
nastiky, který náš oddíl v kv�tnu po�ádal, a na který jsme pozvaly 
prachatické závodnice. 

      P�edstavujeme I. P�ronkovou, L. K�ížovou a M. Frnkovou. 
   Za m��ením sil jsme vyrazily také do Tábora a do �eských Bud�-
jovic. Ani zde se d�v�ata neztratila, n�které dosáhly i na stupn� vít�-
z�. Konkrétn� z nejmenších d�v�at to byla Kate�ina Bártová a Vik-
torka Šturmová a z t�ch starších Lucie K�ížová a Michaela Frnková, 
která si dokonce v oblastním závod� vybojovala postup na mistrov-
ství republiky, kde nás reprezentovala v jiho�eském družstvu. 
   Další akcí bylo vystoupení ke Dni matek, po�ádané Volarským  
dome�kem. Zde jste mohli vid�t pr��ez naší �inností od nejmladších 
d�v�at až po naše nejzkušen�jší gymnastky. Jako každým rokem, tak 
i letos jsme spolupracovaly s Volarským dome�kem a s T�lovýchov-
nou jednotou Tatran Volary. Tito nás celý rok podporovali nejen fi-
nan�n�, ale organiza�n�. D�kujeme. Cht�ly bychom také pod�kovat 
rodi��m za podporu a pomoc a d�v�at�m pop�át hezký zbytek prázd-
nin, aby si po�ádn� odpo�inuly a  také nabraly hodn� sil na p�íští 
sportovní sezonu.  

trenérky D. Amlerová a N. Rašková 

EL-DORADO PODRUHÉ 
   Jist� si mnozí z vás vzpomenete na �lánek Ji�ího Sosny o h�ebci 
krasavci, který se jmenuje El—Dorado. Nyní jme m�li tu �est tohoto 
p�tiletého h�ebce p�edvést podruhé na mezinárodním šampionátu, 
který se konal ve slovenských Topol�iankách. V obrovské konku-
renci koní z p�ti stát� Evropy obsadil El-Dorado nádherné t�etí mís-
to. Je to prost� fešák. Ale pro� to vlastn� píšu? Je to takové malé za-
myšlení. 
   M�li jsme dobrý pocit, když jsme v prezenta�ní listin�, katalogu 
nebo r�zném jiném materiálu na tomto šampionátu �etli název m�sta 
Volary. Naprostá v�tšina ú�astník� v�bec netušila, kde se Volary na-
chází. Mezi názvy velkých h�eb�ín� v Polsku, N�mecku a jiných 
zemích, se Volary úpln� vytrácely. V domácím prost�edí jsou Volary 
každému chovateli Shagia arab� již dob�e známy. 
      Máme také dobrý pocit, když maminka s d�tmi jde na procházku 

a zastaví se u koníka, který se nyní pase za plotem, 
hned vedle chodníku u garáží u vchodu do areálu 
volarského plaveckého bazénu. To se t�mto dítkám lí-
bí, co si budeme povídat. Ptáte se, jestli je to bezpe�-
né? Ano, budou-li se lidé chovat normáln� a kon� ne-
budou lekat a plašit, jen ho nechají spokojen� se pást 
a budou se na n�ho dívat. 
   Z �eho jsem já osobn� ale dobrý pocit nem�l „a tak 
trochu mi to hlava nebere“, je smysl rozhovoru dvou 
volarák�, ke kterému jsem se náhodou p�ichomítl. 
Rozhovor ve stylu: „co ten k�� tady d�lá, kdo to po-
volil, �í je to pozemek“??? Tak tady jsou odpov�di: 
ten k�� tam žije jako jinde pes nebo ko�ka a nikdo 
nežádá o povolení, pozemek je soukromý!!! Ne na-
darmo se �íká: „kdo nemá rád zví�ata, ten nemá rád 
ani lidi“. Podle mého je lepší pozemek vypást, než si 
ni�it kosu na nerovném terénu plném kamení a nebo 
tam vr�et strojem a zne�is�ovat životní prost�edí. A 
jestli ten k�� n�komu vadí, tak a� si p�ejde na druhou 
stranu a „nechá to na ko�ovi,ten má v�tší hlavu“. 
   Záv�rem bych rád spolu s majitelkou El-Dorada 
pod�koval panu Ji�ímu Svintekovi za bezpe�ný odvoz 
kon� do bezmála 500 km vzdálených Topol�ianek na 
Slovensku a zp�t do Volar. 

 Jan Janoš�ák 

A zde je výsledková listina Volarského závodu: 
 KATEGORIE O.B 2001 MLAD..MŠ
1. Šturmová Viktorie  Volary 
2. Bártová Kate�ina  Volary 
3. Pazourková Petra  Volary 
4. Maxová Petra  Volary 
5. Šnelcerová Barbora  Volary 
6. Hirschfeldová Nikol  Volary 
    
 KATEGORIE O.A 2001 1.T�ÍDA  
1. Nosková Kristýna  Prachatice
2. Stará Kate�ina  Prachatice
3. Matoušková Pavla  Volary 
4. Jandejsková Barbora  Volary 
    
 KATEGORIE I. 99,00   
1. Nová Aneta  Volary 
2. Jurištová Lucie  Volary 
3. Tokárová Sabina  Volary 
4. Sosnová Františka  Volary 
5. Stará Kate�ina  Prachatice
6. Dvo�áková Lucie  Prachatice
    
 KATEGORIE II. 97,98   
1. Svobodová Pavlína  Prachatice
2. Ritschlová Michaela  Volary 
3. Bubnová Markéta  Volary 
    
 KATEGORIE III. 95-96   
1. Frnková Michaela  Volary 
2. K�ížová Lucie  Volary 
3. P�ro�ková Isabela  Volary 
4. Pudivítrová Jitka  Prachatice
5. Nováková P,Sosnová A  Prachatice
6. Nováková P,Sosnová A  Prachatice
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23.-24.srpna  
Volarské slavnosti d�eva 

Blíže k programu Slavností d�eva 
   Kejklí� Vítek - sympatický kej-
klí� Vás p�esv�d�í o tom, že žonglo-
vat se dá opravdu se vším. Jeho zá-
bavné vystoupení není pro diváky 
pouze pasivním p�ihlížením, ale i  
náro�nou zkouškou svých doved-
ností, nebo� n�kte�í diváci jsou  za-
pojeni do d�ní.  
  Táborští POULI�NÍCI - Jejich 
repertoár se opírá o jarmare�ní, 
pou�ové, kramá�ské, staropražské; 
vojenské a hospodské písni�ky. 
Písni�kami p�ipomínají POULI�-
NÍCI polozapomenutý žánr – m�st-
ský folklór - a své poslucha�e tak 
zbavují smutku, pot�ší i rozezpíva-
jí.  Vystupují na mezinárodních fes-
tivalech, ú�inkují v zahrani�ních 
TV a rozhlasových spole�nostech. 
Ke své produkci pot�ebují PO-
ULI�NÍCI pouze dobrou náladu, 
která jim nikdy nechybí. 
  Uther - Skupina historického šer-
mu, zabývající se p�edevším obdo-
bím vrcholné gotiky a st�edov�ku, 
vystoupení jsou p�evážn� tvo�ena 
jako rytí�ský turnaj se vším, co k 
tehdejší kultu�e a všeobecné zábav�
pat�ilo. 

   Divadlo Studna - ....je krásný 
slunný den a princezna Aliana slaví 
své šestnácté narozeniny... Tak ro-
manticky za�íná pouli�ní p�ed-
stavení s unikátními ob�ími lout-
kami... ale nebojte se. Bajaja na koni 
zachrání princeznu ze spár� straš-
ného draka a vy si kone�n� budete 
moci ut�ít slzy dojetí a vytáhnout fo-
toaparáty.... ne každý den se p�ece 
setkáte s t�íhlavou �ty�metrovou sa-
ní... 
   Hamleti  - Herecké vokáln�-in-
strumentální kvarteto. Jedna z nej-
lepších kapel, která hraje ve složení 
Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub 
Wehrenberg, Hardy Marzuki, vás 
zaru�en� pobaví.  

27. zá�í  
 „Barevné rozjímání  –  

Kalvárie ožívá“ 
  V sobotu 27.zá�í se bude konat slav-
nostní otev�ení K�ížové cesty. K to-
muto slavnostnímu dni jsou p�iprave-
ny doprovodné programy: 
   * zp�ístupn�ní v�že sv. Kate�iny 
ve�ejnosti 
   * v 19,30 hod koncert Lenky Baaro-
vé v kostele sv. Kate�iny 
   * po celý víkend bezplatný vstup do 
Volarského muzea 
   Up�esn�ní �as� jednotlivých akcí 
sledujte na výv�sních plochách, kabe-
lové televizi a médiích v pr�b�hu zá-
�í. 

Jiho�eské léto s párou 
   �eské dráhy p�ipravily i v letošním 
roce tradi�ní jízdy po nejkrásn�jších tra-
tích Jiho�eského kraje. U v�tšiny jízd je 
zajišt�n i doprovodný program, v histo-
rické souprav� je za�azen také barový 
v�z. Ve vlacích se platí zvláštní jízdné, 
jízdenky je možno zakoupit v p�edpro-
deji nebo p�ímo ve vlaku. Jízdní �ády a 
podrobné informace získáte na �����
�����	
�	�������. 
   Ve Volarech bude mít parní vlak za-
stávku n�kolikrát, a tak všichni mají 
možnost nechat se svézt a užít si krásný 
zážitek z jízdy naší krajinou. Zveme 
všechny nadšence nap�íklad na Peka�-
skou jízdu spojenou s pe�ením dobrot v 
lenorské obecní peci (2. a 23.8.), Solnou 
jízdu s prohlídkou Prachatic (24.8.),  
Výro�ní jízdu s návšt�vou westernové 
show  ve Zbytinách (9.8.), Jezerní jízdu 
s prohlídkou muzea A.Stiftera v Horní 
Plané (3. a 17.8.) a ješt� mnohé další. 
   Návšt�vníci Volarských slavností d�e-
va se mohou v rámci doprovodného 
programu svézt v sobotu parní mašin-
kou p�i Peka�ské jízd� do Lenory (od-
jezd ve 13,00 hodin), zp�t v 15,55 hodin. 
V ned�li pak pojede Solná jízda ze 
Stožce do Nového Údolí, pak do Volar, 
pokra�uje v 10,55 hodin do Prachatic a 
zp�t do Volar odjíždí v 15,05 hodin.. 
Poté se ve�er vrací vlakem „Ve�ernice“ 
v 18,35 hodin do Stožce. 

Ost�e sledované lokálky 
  Tak už i naše šumavské trat� se do�kaly p�íjezdu 
„vlajkové lodi regionálních tratí“  neboli moderní moto-
rové jednotky zvané REGIONOVA.  
  Od 14.�ervence bude volarské nádraží dvakrát denn�
zdobit žlutozelený háv tohoto veselého vlá�ku a pokusí 
se p�ilákat více zájemc� o cestování vlakem - samo-
z�ejm� nejen kv�li své barv�, hodící se k naší žluté 
fasád�, ale p�edevším svým vnit�ním komfortem. Regi-
onovy vznikají kompletní p�estavbou starých motoro-
vých voz� v Šumperské spole�nosti Pars nova, jedna 
Regionova stojí 21 milion� korun, celkem jich �eské 
dráhy provozují už 61 a do konce roku jich vyjede na 
�eské koleje ješt� dalších 14. Jednotka je �áste�n� níz-
kopodlažní a má speciáln� upravené sociální za�ízení 
pro handicapované. Na toalet� najdete i p�ebalování 
pult pro miminka a v nízkopodlažní �ásti velký prostor 
pro jízdní kola i ko�árky. �eské dráhy nasazují tyto 
moderní motorové vlaky na regionální trat� v celé re-
publice a v rámci Jiho�eského kraje jich jezdí zatím 
celkem p�t. Potkáte je na trati z Písku do Tábora, z 
Tábora do Pelh�imova a Horní Cerekve a také jezdí do 
Tel�e a Slavonic. Od nového jízdního �ádu, který za�ne 
platit v prosinci, za�ne jezdit pravideln� i šestá soupra- 

  

va. V pracovní dny mimo prázdniny bude jezdit na vlacích v úseku 
�í�enice – Prachatice, v sobotu, ned�li a o prázdninách, kdy je velký 
zájem o cestování na Šumavu, pojedou Regionovy z �í�enic až do 
Volar a Nového Údolí. 
  Nuže - máte-li chu� projet si naše krásné lokálky trochu „modern�-
ji“, máte tuto možnost zatím na vlacích z �í�enic (v 4,45 – vlak 18000 
a v 8,45 – vlak 18004) do Volar a zp�t (v 6,56 – vlak 18003 a v 11,56 – 
vlak 18007). A také na vlacích  z Volar (v 10,34 – vlak 18550) do 
Nového Údolí a zp�t (v 11,12 – vlak 18551). P�eji „slune�ní“ š�astnou 
cestu... 

Petr �merda
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   Znáte knihu Emily Roddaové Delto-
ra? Vypráví o život� t�í state�ných 
p�átel, kte�í odvahou, vlastním umem i 
pravým p�átelstvím dokázali získat  
symbol svého  království - ztracené 
drahokamy, a tím je zbavit moci Zla a 
ochránit p�ed zmarem a nešt�stím. Ale 
ptáte se, jak souvisí tento p�íb�h s  
našimi skautíky? 
   Hodn�. Naše skautky se na tábo�e 
pokusily o n�co podobného. Vydaly se 
do pusté p�írody, aby zde dokázaly ne-
jen p�ežít, ale také nádhern� prožít 

krásných 16 dní. Letos jim po�así do-
cela p�álo, a tak tábor stav�ly za sucha, 
a protože jsou to d�v�ata zru�ná a ši-
kovná, se sekerou i pilou se ohán�ní 
tém�� jak zkušení d�evorubci, šlo jim 
vše hezky od ruky. Na malém  palou�-
ku uprost�ed les� vyrostly brzy nejen 
stany, ale také krásná kuchyn� („no, 
tady jsme p�ece jen pot�ebovaly po-
moc silných chlap�“, jak samy up�ím-
n� doznávají), a útulné „týpko“, stan, 
ve kterém se mohly všechny scházet a 
kde bylo možné si i rozd�lat ohní�ek a 
p�íjemn� se oh�át, když teplota klesla 
pod prázdninový pr�m�r.  
     A protože vše zvládly jedna dv�, 
mohly se brzy pustit do hledání draho-
kam� z kouzelného pásu. Že to cht�lo 
notnou dávku um�ní, odvahy, trp�li-
vosti a síly k p�ekonávání p�ekážek, to 
si asi dokážete dob�e p�edstavit. 
Vždy� krom� toho bylo t�eba, aby si 
samy uva�ily, uklidily, p�epraly to nej-
nutn�jší… zkrátka postaraly se o sebe 
se vším všudy a bez p�ítomnosti ma-
min�iny pomocné ruky. Zvládly to vše 
state�n�, a kdyby nebyly prázdniny, 
�ekly bychom, že na jedni�ku. Nebo 
možná i líp, protože to vše dokázaly s  
po�ádnou dávkou radosti a pravého 
veselí. Smích se rozléhal celým údo-
lí�kem a byl znamením pro okolní 

houba�e, že zde tábo�í parta skute�n�
správných holek.  
   P�ekážky zdolávaly bravurn� a s hu-
morem skaut�m vlastním. No posu�te 
sami: Není to k vzteku - ráno vstanete 
s nejlepším úmyslem uva�it pro ostatní 
dobrou snídani – a zjistíte, že sirky 
jsou úpln� navlhlé - nezapálíte s nimi 
ohe� - kamna z�stanou studená - neu-
va�íte tím pádem snídani - co vás �e-
ká? - s vidinou, že skon�íte rukama 
hladových táborník� ve vlnách blízké-
ho rybní�ka se ploužíte ranní rosou ke 
stanu, abyste si vzali plavky a tak ale-
spo� zmírnili tragédii �asného koupání 
– a tu se k vám �ítí malá sv�tluška a 
s rozzá�enýma o�ima vám podává 
krabi�ku suchých zápalek! Není to na 
jásot a hurónský �ev - tím ale vzbudíte 
celý tábor, a ta zmín�ná koupel vás tak 
jako tak nemine – ale ohe� ho�í, sní-
dan� je v mžiku hotová - život je krás-
ný!!! A tak to chodí na tábo�e praktic-
ky po�ád. Každá t�žká p�ekážka vás 
vyvede sice z míry a chcete se vším 
praštit, na vše se vykašlat, ale tu 
v pravou chvíli p�ijde pomocná ruka, 
úsm�v, rada…a je pohoda.To je pravé 
p�átelství, chvála mu, však je ho na 
sv�t� stále mén� a mén�! 
  Milí rodi�e, nechcete dop�át svým 
d�tem práv� tyhle nezapomenutelné 
pocity sounáležitosti, kdy pravý kama-
rád je vždy nablízku, aby s nimi sdílel 
radost i starost, pomohl, poradil, ne-
zradil? Vaši autoritu i snahy dob�e vy-
chovat pak podpo�í naši mladí vedou-
cí. Jejich mládí je p�íslibem toho, že 
d�ti od nich snáze všechny výchovné 
snahy p�ijmou, jsou jim mnohem bliž-
ší, než my, rodi�e, na druhé stran� jsou 
natolik vyškolení že ví, co si s d�tmi 
mohou dovolit, dokáží se o n� dob�e 
postarat. 
     Náš oddíl pracuje po celý rok, i o 
letních prázdninách po�ádáme své ak-
ce. B�hem školního roku se scházíme 
jednou týdn� na sch�zkách, zhruba 
dvakrát do m�síce pak vyrážíme o ví-
kendu na výpravy do p�írody nebo na 
výlety za poznáním naší hezké vlasti. 
Jist� pot�šitelná zpráva pro všechny 
volarské: poda�ilo se nám získat ve 
Volarech klubovnu! Už tedy nemusí 
Vaše d�ti dojížd�t do Lenory, ale mo-

hou samy dob�hnout na sch�zku – 
vždy� klubovna je v blízkosti základ-
ní školy. M�žete se do ní p�ijít podí-
vat - po domluv� s našimi vedoucími, 

nebo p�i naší tradi�ní h�e ve m�st�, 
kterou po�ádáme na po�átku zá�í. Vaše 
d�ti si zahrají hru a Vy si zatím m�že-
te popovídat s našimi vedoucími, na 
vše pot�ebné se jich zeptat, prohléd-
nout si naše kroniky, alba, zhlédnout 
video z naší �innosti.  
   Už dnes se na Vás moc t�šíme! Platí 
stále možnost kontaktu na našich tele-
fonních �íslech (mob. 739 133 072) 
nebo e-mail:skautiboubin@seznam.cz. 
Sledujte také naši výv�sku na nám�stí, 
m�žete se podívat i  na naše oddílové 
webové stránky www.boubin-dvojka 
estranky.cz. 

Robka Wagnerová    

��������	���
���
   redak�ní rada Volarského zpravo-
daje pro své �tená�e nabízí zajíma-
vou nabídku – pokud nám doru�íte 
svou fotografii (bu� klasickou foto-
grafii nebo z digitálního fotoaparátu 
ve formátu jpg) a tato fotografie bu-
de ve Volarském zpravodaji otišt�na, 
�eká na autora snímku odm�na.  
   Proto neváhejte, prožívejte krásné 
dny, fo�te a hlavn� pošlete k nám! 
   KRÁSNÉ LÉTO!!! 

Redak�ní rada 

  
  Okolí mate�ské školy na Sídlišti 
Míru má již novou podobu. Po 
úprav� zahrady je již dokon�ena i 
oprava plotu a celé okolí je jako 
vym�n�né. Další kout našeho m�sta 
se probarvil a pot�ší všechny oby-
vatele i návšt�vníky m�sta. 

Foto Ladislav Beran 
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Nabídka zájmových útvar� ve školním roce  2008-2009 
1.sch�zka 

v DDM   
Název ZÚ Programová nápl� V�k Vedoucí ZÚ Úplata datum �as 

Anglická školka  výuka hravou formou (pokra�ování) 4 - 6 let J.Toušková 400 8.10. 16:00 

N�mecká školka výuka hravou formou pro za�áte�níky 1.-3.t�. L.Fenclová 400 2.10. 16:00 

Francouzština pokra�ování 3.ro�ník x A.Top�evská 500 30.9. 16:00 
N�m�ina I  pokra�ování 4.ro�ník x V.Batistová 500 30.9. 16:30 
N�m�ina II pokra�ování 4.ro�ník x D.Furbachová 500 30.9. 16:30 
Ruština za�áte�níci, výuka ruského jazyka od 12 let S.Naumová 500 30.9. 15:00 

Ruská konverzace oprášení ruského jazyka x S.Naumová 500 30.9. 15:00 

Jazykové hrátky náprava �e�i hravou formou od 4 let D.Cedivodová 400 7.10. 14:00 

Já, ty a divadlo 
hraní si na divadlo - pohádky a hry pro sko-
rodosp�láky 

od 6-ti let V.Laschová 400 8.10. 14:00 

Zlatá va�e�ka 
pe�ení dle ednotlivých recep-
t�,netradi�.cukrá�.ozdoby, marcipán 

8 - 18 let Zemanová 400 9.10.   15:00

Barvínek malujeme,kreslíme, tvo�íme,lepíme 7 - 11let V.Veselovská 600 10.10. 14:00 

Tvo�ivé �arování 
netradi�ní techniky - encaustika, batika, 
šperky atd. 

od 12-ti let V.Laschová 600 6.10. 16:00 

 Práce se d�evem 
p�íprava na nábytká�ské �emeslo (výroba 
inarzií, drobných p�edm�t�, dýha, druhy 
d�eva, masivní d�evo, aglomarované d�e- 

 4.-9.t�ída  L.Touš  400  8.10.  15.00

 va, poznávání strom�, r�st d�eva, ná�adí      
  a stroje           

Modelá�-želez.modelá�
papírové modely, stavba modelové železni-
ce 

7 - 99 let J.�ada,V.Kadlec,M.Ž�rek 500 2.10. 14:00 

Fotografický 
práce s digitální fotografií - v klubovn� i v 
p�írod�

od 10-ti let M.Lasch 500 10.10. 14:30 

Po�íta�e základy práce na PC 7 - 10 let Z.Krejsa 500 6.10. 14:30 
Malá policejní akade-
mie  I. 

dopravní výchova, první pomoc, exkurze - 
IZS, branné hry, laserová pistole, ukázky  

pro I.st ZŠ P.Sedlák,  (L.Haklová) 400 1.10. 14:00 

Malá policejní akade-
mie II. 

práce P�R (pes, výstroj atd.) pro II.st.ZŠ P.Sedlák   (L.Haklová) 400 1.10. 14:00 

Vydrýsek 

A

hry v p�írod� a v klubovn�, st�elba ze vzdu-
chovky, výlety za divo�áky i domácími zví�a-
ty na eko a bio farmu, do lesní školky, zákla- 

5 - 8 let 
L. Haklová, K.Kotrc, 
(M.Mrázová, F.Sosnová) 400 6.10. 15:00 

Rysové dy myslivosti, gymbally, cyklovýlet 8 - 12 let L. Haklová, K. Kotrc 400 6.10. 15:00 

Ornitologický poznávání a pozorování ptactva 6 - 18 let L.Vozábal 400 2.10. 15:00 

Moderní gymnastika I za�áte�níci, spojení hudby a pohybu 5 - 7 let D. Amlerová 600 8.10. 16:00 

Moderní gymnastika II pokra�ování  MG I 7 - 15 let N. Rašková 600 8.10. 16:00 

Já, ty a mí�
hry - na zemi, ve vzduchu a ve vod� se vším 
co je kulaté 

6 - 99 let  V.Laschová 500 6.10. 14:00 

Košíková základy košíkové 12 - 15 let T.Ottl 500 9.10. 16:00 

Florball základy hry 8- 12 let L. Beran, V. Bláhovec 500 7.10. 17:00 

Karate I základy bojového um�ní od 6-ti let M. Šperka, J. Macura 600 2.10. 17:00 

Karate II základy bojového um�ní od 8 let M. Šperka, J. Macura 600 2.10. 17:00 

Orientální tance I pro úplné za�áte�nice (jen malé d�ti) od 6-ti let M.Ottlová 500 30.9. 17:00 

Orientální tance II pro úplné za�áte�nice od 15-ti let M. Ottlová 600 30.9. 17:00 

Orientální tance III pro pokro�ilé od 12-ti let M.Ottlová 600 30.9. 17:00 

Cvi�ení s kojenci individuální cvi�ení, �íkanky, písni�ky 5-12 m�síc� S.Valí�ková 500 7.10. 10:00 

Duhové klubí�ko I individuální cvi�ení, �íkanky, písni�ky 1 - 2 roky P.Zemanová 500 6.10. 10:00 

Duhové klubí�ko II 
cvi�ení na gymballech, �íkanky, písni�ky, 
pohybové hry 

2 - 3 roky S.Valí�ková 500 7.10. 11:00 

Duhová školi�ka I 
cvi�ení na gymballech, dramatizace pohá-
dek,zpívání,1x m�sí�n� hry v bazénu,1x m�- 
sí�n� tvo�ení, sezónní vycházky a výlety, pro

 3 - 6 let  L. Haklová  600  7.10.  16:00

zdravé i handicapované d�ti, každou st�edu   
  sch�zky bez rodi�� (bude up�esn�no)           

Duhová školi�ka II 
cvi�ení na gymballech, �íkanky, písni�ky, 
pohybové hry 

3 - 6 let E.Šturmová 500 7.10. 16:00 
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Klub d�tí Stožec tvo�ivá dílna, cvi�ení   Š.Jurášová       
  angli�tina  od 4 let D.Kozlová 400 1.10. 13:00 
  flétni�ky   J. Jerhotová       
Klub d�tí Zbytiny po�íta�e   H. Klodnerová       
  angli�tina 6 - 15 let L. T�ísková 400 1.10. 14:00 
  pohybové hry   I. Kochmová       
Klub d�tí Nová Pec sportovní hry   J.Schönbauerová       
  dramatická dílna 6 - 11 let V.Veselá 400 1.10. 13.00 
  tvo�ivá dílna   L.Tóthová       
Dámský klub rukod�lné �innosti - batikování, malování na hedvábí,            

  vyšívaná vají�ka, encaustika, filcování   (1 x m�sí�n�) 12 - 99 let 
I.Morongová, 
D.Šubová 

600 10.10. 16:00 

Klub senior� aktivn� i v d�chodu - tvo�ení, cvi�ení, vycházky   
V. Laschová, 
I.Morongová 

400 10.10. 10:00 

      L.Haklová        

ÓKÁ�KO 
otev�ený klub pro všechny d�ti dojížd�jící i místní, 
deskové hry, sout�že, kvízy, 

11 - 14 let V.Laschová  10K�/den  7.10.  13:30

      1x týdn� úterý  

ELZZa…. otev�ený klub pro všechny  14-náctileté a dál, pokec,  od 14-ti let V. Laschová       
  hudba a vše co nenajdete na ulici.   dle domluvy 10K�/den 17.10. 16:00 

Upozorn�ní: První sch�zky jsou informativní (cca 30minut), d�ti i dosp�lí jsou pou�eni o bezpe�nosti práce, jsou seznámeni 

s vnit�ním �ádem DDM a je domluven �asový rozvrh sch�zek. Podmínkou p�ístupu do t�locvi�en je zaplacení úplaty za ZÚ. 

NOVINKY ve školním roce 2008-2009: 
Nové zájmové útvary:

- Práce se d�evem – Fotografický – Po�íta�e - 
- Já, ty a divadlo-  N�mecká školka-  Ruština a ruská konverzace - 

- Florball – Košíková - Malá policejní akademie - 
- Tvo�ivé �arování-  Klub d�tí Nová Pec - Klub senior� (od února 2008) 

Zm�na názvu ZÚ „Rekrea�ní sporty a poznávací �innosti v p�írod�“ 
 na ZÚ: „Vydrýsek“ a „Rysové“ 

Rozší�ení zájmového útvaru Duhová školi�ka I   
o hry a plavání v bazénu (1 x m�sí�n�) 

NAŠE  SPECIFICKÉ �INNOSTI:                                                   
Hlídání handicapovaných d�tí :  Každý pátek dopoledne zdarma 

 (domluva možná 3 dny p�edem – tel. 388 333 073) 
P�íležitostné hlídání p�edškolních d�tí:

(maminkám na MD, pokud si pot�ebují za�ídit pot�ebné záležitosti na  
ú�adech nebo u léka�e, …) - pond�lí a st�eda dopoledne v rozmezí 

 8,00 – 10,00 hod (po domluv� až do 11,00 hod) 
Nutné nahlásit 2 – 3 dny p�edem, cena: 30,-K�/hod. 

 (tel. 388 333 073, 724 595 838) 

Školka a škola  plná zábavy  (výchovné programy pro MŠ a ZŠ): 
každá 2.st�eda v m�síci MŠ, každá 3.st�eda v m�síci ZŠ

(nahlásit  vždy týden p�edem) 
Hravé st�ede�ní dopoledne od 10,00 do 11,30 hodin. Cena: 5,- až 10,- K�/dít�,  

zajiš�uje: L.Haklová, V.Laschová (tel. 388 333 073, 724 595 838) 

ÓKÁ�KO
Otev�ený klub pro d�ti  (11 – 14 let). Pro d�ti dojížd�jící i místní, pro handica-

pované i zdravé, pro rómské d�ti a mládež. 
Stolní a deskové hry, sout�že, povídání p�i �aji, zhotovování dobrot k �aji, 

video, poslech hudby, další dle p�ání �len� klubu. Cena: 10,- K�/den 
ELZZa

Otev�ený klub pro mládež (od 14-ti let) 

Letos p�ipravujeme: Výstavu modelové železnice, Den otc�, Halloweenskou 
noc, Den senior�, Den matek, Den d�tí, Dny otev�ených dve�í, Charitativní 
sbírku d�tského oble�ení a hra�ek, Vají�kovník, �arod�jnickou olympiádu, 
Karneval, �tení s Andersenem, Víkendové pobyty pro d�ti a jejich rodi�e, P�í-
m�stské i pobytové prázdninové tábory a jiné akce, které budou zve�ejn�ny 
b�hem školního roku. 

VOLARSKÝ  DOME�EK -  PLNÝ PRIMA 
MALÝCH A VELKÝCH LIDI�EK

D�m d�tí a mládeže Prachatice, pracovišt�
Volary nabízí v souladu se školským zákonem 

a vyhláškou  �. 74/2004 Sb. 
 tyto formy zájmového vzd�lávání:

* pravidelná výchovná, vzd�lávací a zájmová 
�innost = zájmové útvary; * p�íležitostná vý-
chovná, vzd�lávací, zájmová a tématická �in-
nost (karneval, halloweenská noc, Den matek, 
Den d�tí, Den otc�, Den senior�); * spontánní
�innost (ÓKÁ�KO a ELZZa…); * táborová a 
další �innost spojená s pobytem mimo místo 
(jarní, letní tábory, p�ím�stské tábory, víkendo-
vé pobyty); * osv�tová �innost v�etn� shro-
maž�ování a poskytování informací (besedy, 
ukázky)  výchovné programy pro mate�skou a 
základní školu; * individuální práce - vytvá-
�ení podmínek pro rozvoj nadaných d�tí a d�tí 
handicapovaných 

Ve školním roce 2008 – 2009 bude zá-
jmová �innost zahájena  v úterý  30. zá�í 

2008 a ukon�ena v pátek 29. kv�tna 
2009. P�ihlášky do zájmového vzd�lává-
ní jsou k dispozici v DDM a je nutné je 
�ádn� vypln�né odevzdat nejpozd�ji do 

25.zá�í 2008 do DDM!!! 
Pozdní p�ihlášení a zaplacení úplaty za ZÚ o-
pož�uje zahájení �innosti – pokud není v�as 
zaplaceno, není možné využívat pronájem t�-
locvi�ny, jelikož se platí z úplaty za ZÚ. 

Úplata za  jeden zájmový útvar (kroužek) 
vychází již n�kolik let v pr�m�ru  od 12,- K�

do 18,- K� za jeden týden a  finan�n� do-
stupná  pro všechny d�ti. 

Úplatu za zájmový útvar (kroužek) 
 je nutné uhradit nejpozd�ji  

do 31. �íjna 2008     
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  V minulých �íslech Volarského zpra-
vodaje jsme vás informovali o p�ipra-
vených a v b�eznu podaných žádos-
tech do regionálního opera�ního pro-
gramu NUTS II. Jednalo se o rekon-
strukci plaveckého bazénu, který je již 
n�kolik let provozován p�ímo v hava-
rijním stavu (cca 70 milion� korun), 
rekonstrukci ulice �eská a P�í�ná, kde 
nutn� pot�ebujeme opravit komunika-
ce, chodníky a ve�ejné osv�tlení (cca 
12 milion� korun), spole�n� s Mikro-
regionem západ jsme žádali o elektro-
nické infoboxy (cca 600 tisíc pro naše 
m�sto) a základní škola p�edkládala 
žádost o vybudování sportovišt� pro 
školu, které je tolik pot�ebné pro po-
vinnou výuku (cca 6,5 milion� korun). 
   Hodnocení p�edkládaných projekt�
má p�esn� daná pravidla a zjednodu-
šen� �e�eno každý m�síc probíhalo 
jedno „vy�azovací kolo“.V prvním ko-
le hodnocení byly vy�azovány projek-
ty nedokonale zpracované, za�azené 
do nep�esných prioritních os, neúplné, 
neza�aditelné, …   
   V kv�tnu byly vy�azeny další p�ed-
ložené projekty, které nep�ekro�ily da-
nou minimální výši hodnotících bod�, 
tedy 60 ze 100 možných. Naše žádosti 
úsp�šn� prošly kontrolním a bodova-
cím hodnocením až do samého konce. 
Ale na samém konci jsme zjistili, že 
na po�et p�edložených a postupujících 
žádostí dostatek financí není.  
   Pravdou je, že jsme se i my nechali 
unést medializací jednoduchého, snad-
ného a možného získání finan�ních 
prost�edk� z evropské unie pro nutn�
pot�ebné investice. Vždy� jsme stále 
všude �etli a ze všech stran posloucha-
li, že pen�z je dostatek a sta�í o n� jen 
požádat.  
   O to v�tší bylo zklamání, bezmoc-
nost, marnost, deziluze, zd�šení, �i 
smutek z neúsp�chu. Ale to vše se 
rozplynulo stejn� tak rychle jako p�i-
šlo. Navíc skute�nost, že v celém pra-
chatickém okrese bude z evropských 
pen�z financovaná  m�stu jako žadate-
li pouze jedna jediná akce (Mate�ská 
škola ve Vimperku - cca 5,2 milionu 
korun). A také skute�nost, že všechny 
žádosti byly natolik dob�e zpracované 
a p�ipravené, že prošly až do samého 
konce „bez ztráty kyti�ky“. Za to moc 

díky všem, kte�í na p�edkládaných 
projektech pracovali. 
   Volarané, do konce �ervence, kdy 
kon�í 3. výzva pro p�edkládání žádos-
tí, p�edložíme op�t všechny projekty, 
které jsme p�edložili ve 2. výzv� a na-
víc p�edkládáme žádost o dotaci na 
výstavbu domu pro seniory (cca 58 
milion� korun). Držme si spole�n�
palce, protože je nám všem jist� zná-
mo, že naše m�sto má obrovský inves-
ti�ní dluh, který nejsme schopni po-
krýt z m�stského rozpo�tu. 

Martina Pospíšilová,  
starostka m�sta 

Jedni tvo�í, druzí ni�í…
   Všem se nám líbí, když se v našem 
m�st� objeví n�co nového, n�co se 
opraví, n�co vylepší, n�co nat�e… 
V sou�asné dob� však asi u lidí chybí 
úcta k tomu, co druhý vytvo�il. Ne-
jsme schopni si vážit práce druhých a 
proto vše p�kné se pokoušíme hned 
poni�it. Jen se n�kde povede dosadit 
nové lavi�ky – hned se najde n�kdo, 
komu se nelíbí jen fádní jednotná bar-
va a pokusí se je „vylepšit“ svými ma-
l�vkami. Stejn� jako se jinému nelíbí 
jednobarevný d�m a svými kresbami 
jej „dotvá�í“. Jinému zase vadí lampa, 
co po�ád v noci svítí, dalšímu pak 
t�eba sm�rové tabule (vždy� jen ne-
�inn� ukazují sm�r a to stále stejný…). 
T�eba si oni zaho�klí �loví�kové mys-
lí, že se vše buduje jenom jim k zlosti 
a proto, aby m�li ve volné chvíli co 
ni�it. Snad i oni postupem �asu po-
chopí, že je to práv� naopak. Že jen 
stále kdosi opravuje to, co oni poni�ili, 
že lepší je tvo�it, než ni�it…

(red) 

Volarský dome�ek p�ed 
novým školním rokem 

   S novým školním rokem zahajuje 
op�t svou �innost Volarský dome�ek, 
v tomto �ísle p�inášíme celkovou na-
bídku zájmových útvar� pro školní rok 
2008/2009. Ani v uplynulém školním 
roce Dome�ek nezahálel, vždy� 32 
zájmových útvar� navšt�vovalo 380 ú-
�astník�. B�hem školního roku 2007/ 
2008 jsme uspo�ádali 43 akcí (karne-
val, Den matek, Den d�tí, velikono�ní 
dílnu, váno�ní dílnu,…) a 15 výuko-

vých program� pro d�ti z mate�ské a 
základní školy. O letošních prázdni-
nách nabídl Dome�ek d�tem �ty�i letní 
tábory. 
   Ráda bych pod�kovala za spolupráci 
našim partner�m a sponzor�m, kte�í 
p�isp�li na financování volno�asových 
aktivit d�tí a mládeže. Naše pod�ko-
vání za spolupráci pat�í M�stu Volary, 
obcím Stožec a Zbytiny, MŠ a ZŠ 
Volary, ZUŠ Volary, ZŠ Zbytiny, ZŠ 
Stožec, plaveckému bazénu ve Vola-
rech, OO P�R Volary, SDH Volary, 
IZS Volary, M�L Volary, Správa 
CHKO a NP Šumava – LS �eské Žle-
by, SVE Stožec, �eské pošt� Volary, 
Mold�. D�kuji také našim externím 
pracovník�m – vedoucím zájmových 
útvar� za jejich ob�tavou, poctivou a 
velmi prosp�šnou práci, p�i které se 
v�nují ve svém volném �ase našim 
d�tem. Je to práce nedocen�ná, která si 
zaslouží obdiv, úctu a uznání. 
   Již nyní se t�šíme na setkání v zá�í 
p�i n�kterém ze zájmových útvar�. 

Lída Haklová, 
 vedoucí pracovišt� Volary 

Pod�kování 
   T�lovýchovná jednota Tatran Vo-
lary „d�kuje“ vandal�m, kte�í zni-
�ili trávník v brankovišti hned po 
zasetí nové traviny. Všichni by si 
m�li uv�domit, že to stojí nemalé 
peníze, ale také to, že ni�í práci 
druhých. 
   V p�ípad� p�istižení budou van-
dalové „�ádn� odm�n�ni“ pokutou 
ve výši 20.000,- K�. 

P.Kaczko 

Zprávi�ky z VOLARSKÉHO 
DOME�KU 

Zá�í 2008 

1.9.2008 - CESTI�KA 
K VOLARSKÉMU 

DOME�KU 

   Od 9,00 do 11,00 hodin bude pro 
všechny žáky I. stupn� ZŠ p�ipra-
vena cesti�ka od školy až k Vo-
larskému dome�ku plná her, sou-
t�ží a kvíz�. 

                  T�ší se na Vás 
Lidka a Vla�ka



12
1

Volarský zpravodaj Kino / Po�así / Šumavské mistrovství seká�� 7-8/ 2008

                                                                                                                                                          Volarský zpravodaj 12

   B�EZEN 

U m� dobrý 
   Dev�t let po Pelíšcích se filmový 
štáb v �ele s Janem H�ebejkem vrací 
do Koší� na místo �inu. Jen o pár 
blok� dál, kde vznikly památné scény 
jako „maršál Malinovskij“ nebo knedlí-
ko-noková hádka, se od 14. srpna 
natá�í komedie U m� dobrý. Jan H�e-
bejk spolu se scenáristou Petrem 
Jarchovským a producentem Ond�e-
jem Trojanem slibuje, že film s hv�zd-
ným obsazením bude návratem k 
divácky nejvd��n�jšímu žánru – ko-
medii práv� ve stylu Pelíšk�. Nahrávají 
tomu krom� podobných lokací dv�
v�ci. Do hlavní role obsadili Bolka 
Polívku – a vedle n�j další osv�d�ené 
hv�zdy, Ji�ího Schmitzera, Petra For-
mana a nov� Miroslava Vladyku, Jose-
fa Somra nebo Lenku Vlasákovou. 
Hlavn� ale: op�t se inspirovali histor-
kami svého oblíbence Petra Šabacha. 

Jumper
   Toho dne, kdy v sob� David Rice 
(Hayden Christensen) objevil schop-
nost teleportace, se stal zárove� jed-
ním z nejhledan�jších lidí na sv�t�. 
Takzvaní „skokani“ byli totiž ozna�eni 
jako extrémn� nebezpe�ní (ze schop-
nosti zmizet z místa �inu není vláda 
p�íliš nadšená) a speciální organizace 
zvaná Paladin má dohlédnout na jejich 
úplnou eliminaci. Davey se svou nov�
nalezenou schopnost snaží zdokonalit 
a využít k nalezení matky, která, když..

KINO  VOLARY                        Srpen – Zá�í / 2008

2.8.  sobota 
85 min 

HORTON  
Animovaný film USA (dabing). Horton je 
celkem normální slon a tak je p�ekvapen 
mluvícím smítkem (m�ste�ko Kosice 
s mali�kými Kdovíky).                                                                                        

Vstupné 40,- K�
17,00 hod 
20,00 hod 

9.8.  sobota 
110 min 

Kopa�ky 
Komedie USA  (titulky). Peter (sympatický 
t�icátník) dostal od své milované kopa�ky. 
Od p�ítele dostane recept na zlomené srdce –
totální zm�nu prost�edí – ale chybi�ka se 
vloudila…     

Vstupné 50,- K�
Od 15 let! 

20,00 hod

16.8.  sobota
123 min  

Indiana Jones  
a Království k�iš�álové lebky 
Dobrodružný film USA režiséra S. Spielber-
ga (titulky). Indy set�ese únavu a vydá se na 
výpravu do nitra peruánské džungle.

Vstupné 60,- K�
17,00 hod 
20,00 hod

24.8.  sobota
125 min 

Iron Man  
Americký ak�ní film podle slavného komik-
su. Hrdinové se sami nerodí. Musíme si je 
sami vyráb�t.

Vstupné 60,- K�
Od 15 let! 

20,00 hod 

30.8.  sobota
95 min 

František je d�vka�  
�eská komedie. Vždycky jsem si vybíral 
ženy, které za to stály… Bohužel se mezi 
sebou tak trochu kryly…

Vstupné 60,- K�
Od 12 let! 

20,00 hod 

6.9.  sobota 
129 min 

Mongol - �ingischán  
Historický film v koprodukci N�mecko, Ka-
zachstán, Rusko, Mongolsko (dabing). Ovlá-
dat polovinu tehdy známého sv�ta. Byl jed-
ním z nejúsp�šn�jších vládc�. Byl zrozen k 
vít�zství! 

Vstupné 60,- K�
Od 12 let! 

17,00 hod 
20,00 hod 

13.9.  sobota
102 min  

U m� dobrý 
�eská komedie režiséra J. H�ebejka Šest 
p�átel prožívajících idylu u šestákového 
mariáše kon�í s poklidným  žitím ve chvíli, 
kdy jeden z nich se stane ob�tí falešných 
hrá��.                        

Vstupné 50,- K�
Od 12 let! 

20,00 hod 

20.9.  sobota
88 min  

Jumper 
Dobrodružný film USA (titulky). �trnáctiletý 
David má genetickou odchylku – m�že se te-
leportovat kam chce – následky si ale musí 
nést sám! 

Vstupné 50,- K� 20,00 hod 

27.9.  sobota
123 min  

Oko bere 
Americké drama (titulky). 
P�t student�, jeden skv�lý plán a Las Vegas 
je na lopatkách.

Vstupné 50,- K�
Od 12 let! 

20,00 hod 

Prodej vstupenek je hodinu p�ed promítáním! 
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA. 

Zm�na programu vyhrazena!

SRPEN -  ZÁ�Í

Minimální teplota dne 14.6. v 6,00 ..........0,2 °C 
Maximální teplota dne 22.6. v 15,40 .... 29,1 °C 
Pr�m�rná m�sí�ní teplota .....................15,0 °C 

web: www.pocasi-volary.cz

Šumavské mistrovství 
seká��

 V pond�lí 21. �ervence se v Mile-
šicích konalo 1.Šumavské mistrov-
ství seká��.  
  Deset muž� a dv� ženy sout�žilo 
v tom, kdo kosou pose�e rychleji 
�tverec 10x10 metr�. Ú�ast byla 
vskutku mezinárodní, zú�astnili se 
borci ze Slovenska, Ukrajiny, Bul-
harska, Kanady i �ech. M�sto Vo-
lary reprezentoval Ondra Klišík a 
ani v  této konkurenci tak�ka profe-
sionálních závodník� se neztratil. 
Na zá-v�r zm��ili nejlepší seká�i 
své síly s k�ovino�ezem s tém��
nerozhodnými výsledky. Doufej-
me, že nez�stane jen u prvního 
ro�níku a že se závody v tradi�ním 
kosení stanou lákadlem i pro divá-
ky.                                            (mj)
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Pod�kování sponzor�m 
   Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Vo-
lary d�kuje tímto všem sponzor�m, 
kte�í se podíleli na �innosti oddílu.  
   Pod�kování pat�í t�mto sponzor�m: 
pí. Janoušková – Volarské automobi-
lové opravny, p. N�me�ek – Hospoda 
„U N�me�ka“, pí. Prixová – Sesazová-
na dýh, pí. Morongová – Restaurace 
„U Pot��ku“, pí. V�alová – Drogerie, 
manželé Sosnovi – Tabák SOS, p. ing. 
�ežábek – M�stské Lesy Volary, p. 
ing. Kašpar – Obchodní �innost, p. 
Jahodá� – Restaurace „Jah�dka“, p. 
Lenhard – Autoopravna, Rekon–Insta, 
p. Pocklan – KP Dlaždi�i, firma Elim, 
pí. Zavázalová – Restaurace „Kuka�-
ka“, p. Hazuka – Autoopravna, p. Bo-
roš – Sklo,porcelán, p. Novotný – Fo-
to, kniha, papír, pí. Engelová – Prodej 
paliv, autodoprava, p. Brez�an – Malí�, 
nat�ra�. Pod�kování pat�í i dalším 
sponzor�m, kte�í si nep�áli být zve�ej-
n�ni. 

Karel Hrdonka 
p�edseda oddílu

Rozlosování fotbalových 
utkání v sezón� 2008/2009

I A t�ída 2008 - 2009 
zápasy doma Tatran Volary  

16.8.  Tatran - Protivín (17,00) 
31.8.  Tatran -  �tyry Dvory B (17,00)

14.9.  Tatran - Kamenný  Újezd (17,00)
28.9.   Tatran - Netolice (16,30) 
12.10. Tatran - Blatná (16,00) 
26.10. Tatran - Blatná (15,30) 

I A t�ída dorostu:
Dorost má hrací den ned�li od 10,00 hodin

24.8.   Tatran - Bernartice 
31.8.   Tatran - Osek 

14.9.   Tatran  - Mirovice 
28.9.   Tatran - Vacov 

12.10. Tatran -  Lhenice 
26.10. Volary - Netolice 
28.10. Tatran -  Bavorov  

   Od nové sezóny se slou�il Tatran 
Volary s Hrani�á�em Nová Pec a a 
vytvo�il se celek Tatran Volary B. 
Ten bude hrát okresní p�ebor, stejn�
jako žáci. 

Ladislav Beran

Mc Carthy, Cormac: Cesta 
   Po úsp�šném „morálním thrilleru” Tahle zem� není pro starý p�ichází tento americ-
ký spisovatel se „sci-fi”, p�i�emž uvozovky jsou i tentokrát velmi na míst�. Román 
Cesta se odehrává ve sv�t� sežehnutém neznámou katastrofou. Otec se synem putují 
šedivou zimní krajinou a d�sí se každého náznaku, že nejsou sami, kdo p�ežil; od 
posledních lidí totiž rozhodn� nemohou �ekat nic dobrého. Dvojici drží p�i život� jen 
to, co uveze jejich nákupní vozík a co ob�as najdou v prázdných domech. Jejich cílem 
je mo�ské pob�eží, ale i tam se samoz�ejm� ukáže, že nad�je už neexistuje. Nebo snad 
ano? Za tento román autor obdržel v roce 2007 Pulitzerovu cenu. 

Pekárková, Iva: T�icet dva chwan�
   Sv�ží cestopisné reportáže �eské spisovatelky zaujmou neobvyklým úhlem pohledu 
a silným osobním prožitkem z dlouhodobého pobytu v Thajsku. Po vlastním prožitku 
emigrantského tábora v Trainskirchenu v Rakousku byla autorka zaujata myšlenkou 
navštívit uprchlické tábory v jihovýchodní Asii. Z amerického exilu v 80. letech na-
vštívila Thajsko. Z p�vodního m�sí�ního víza si prodloužila pobyt až na rok a proces-
tovala a prožila Thajsko ve všech jeho podobách. Žila i mezi oby�ejnými lidmi v 
horských oblastech a ujasnila si i sv�j p�ístup k životu a vlastní problémy. Pochopila 
jinakost a r�znorodost asijského sv�ta v jeho mnoha podobách, krásách i utrpení. 

Bou�ková, Tereza: Rok kohouta 
   Nový, autobiograficky lad�ný román je drásav� up�ímná výpov�� ženy, které se 
rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat dohromady. 

Edelfeldtová, Niger: Šikovnej kluk 
   Vývojový román ze sou�asnosti o vyrovnávání se s jinou sexuální orientací.
Dnešní spole�nost je jist� liberáln�jší než d�íve, zm�nily se zákony (v �esku i ve 
Švédsku by dnes Jim mohl uzav�ít registrované partnerství, ve Švédsku by m�l navíc 
možnost adoptovat dít�), ale „jinak“ orientovaný �lov�k i p�esto musí – stejn� jako 
náš hrdina – p�ekonat nemálo p�ekážek a problém�: Je to opravdu tak? Jak to p�ijme 
okolí? Jak a kdy to �íct rodi��m? Jak si najdu partnera? Jak se s ním budu chovat na 
ve�ejnosti, p�ed sousedy? Jak si za�ídím život a kde budu hledat jeho smysl? Inger 
Edelfeldtové se poda�ilo hodnov�rn� vylí�it mnohé z t�chto nelehkých moment�,ale i 
n�které reakce okolí.��
�

Cooper, Susan: Šedý král 
   �tvrtá kniha pentalogie Probuzení Tmy. V Šedém králi pokra�uje Will na cest� za 
svým úkolem bez opory Dávných, bez Merrimana a p�átel Dewsových, u nichž celý 
p�íb�h za�al. Provází ho tajemný chlapec, albín Bran Davis, jehož p�vod tkví kdesi v 
dávné mytologii a který vyvolává pochybnost, zda v�bec pat�í k oby�ejným lidem 
nebo má spojení se Sv�tlem nebo s Temnem. Will�v úkol je zpo�átku o to t�žší, že 
Will po nemoci trpí ztrátou pam�ti a zapomn�l text z grálu, v n�mž je ukrytý klí� k 
jeho dalšímu poslání. Will se ocitá u p�íbuzných ve Walesu v místech op�edených 
mýty a legendami a ovládaných zlou v�lí Šedého krále, jednoho z mocných Temna. 
Pokud nep�ekoná jeho všudyp�ítomné nástrahy v podob� nevyzpytatelných katastrof a 
r�zných zjevení, která vedou až k tragickým konc�m, a nenabude zpátky ztracenou 
pam�	, nenajde Zlatou harfu a nevzbudí Spící, bez nichž Sv�tlo nemá šanci �elit pro-
bouzejícímu se Temnu v rozhodujícím st�etnutí... Šedý král je považován za nejlepší z 
celé série a právem získal významnou Newbery Medal, americkou cenu za nejzají-
mav�jší d�tskou knížku roku. 

Žídková, Eva : Naším snem byla Kanada 
Když se po�átkem osmdesátých let rodina Žídkova odhodlala k emigraci, nevedly ji k 
tomu pohnutky ekonomické, ale krom� všudyp�ítomného politického tlaku totalitního 
režimu p�edevším d�vody ekologické. Autorka a její manžel byli svým bytostným 
založením a pracovní profesí - oba lesníci - t�sn� spjati s p�írodou a zhoršující se 
životní prost�edí komunistického �eskoslovenska a chmurné prognózy je vedly, již ve 
zralém v�ku �ty�icátník�, k rozhodnutí opustit zemi. Mnohý �tená� si dost možná 
poopraví své dosavadní p�edstavy o emigraci. Autor�ina rodina nem�la nic snadné a 
nic zadarmo, práv� naopak. Už samotný p�echod hranic byl hodn� komplikovaný, ale 
i po�áte�ní léta v emigraci p�edstavovala náro�nou životní etapu, která vyžadovala ve 
velké mí�e jak aktivitu, tak sebezap�ení, nenáro�nost a p�izp�sobivost. Složité emi-
grantské peripetie autorka nyní rekapituluje s úsm�vem, vyrovnaností a odstupem 
�tvrtstoletí.

Novinky v knihovn� - �ervenec
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   Ta p�inesla na všech frontách boje o co 
nejlepší umíst�ní. Muži, hrající v A t�íd�, 
klidu moc nem�li, když až do posledních 
kol museli tvrd� bojovat o její záchranu. 
Dorostenci ve sdruženém okresním p�ebo-
ru Prachatice sehráli parádní jaro, které je 
vyneslo na t�etí pozici. Protože z okresu 
Prachatice byli nejvýš postaveni, postou-
pili do A.t�ídy dorostu. Žáci odehráli vel-
mi dobrou sezónu a celou dobu se p�eta-
hovali s Vimperskou rezervou o vít�zství 
v okresním p�eboru. Nakonec naši kluci 
p�ebor vyhráli, když  vimperští v posled-
ním kole jen remizovali, a tak se zlato st�-
huje k nám pod vrchol Bobíku. 

     Muži mají nedostatek hrá��
   Po solidním podzimu se zdálo, že letošní 
sezóna bude bez problému. Jenže po zimní 
p�estávce se tým dával dohromady t�žko a 
trenérský tandem Kubát, Vairich m�li 
stále nedostatek hrá�� na tréninku. V této 
fázi se za�aly projevovat první problémy, 
které se prolínaly celou sezónou. V�tšina 
hrá�� týmu pracuje na sm�ny a tak v této 
�ásti p�ípravy chodilo na tréninky mini-
mum hrá��. P�átelská utkání se nehrála a 
�ekalo se, co p�inese start sout�že. Ten se 
nevyda�il a po n�kolika zápasech bylo 
jasné, že sezóna se bude zachra�ovat. Do-
ma se nevyhrávalo, body byly jen za re-
mízy a místo klidného st�edu to byl na-
jednou pád tabulkou dol�. Celý p�lrok 
vyvrcholil domácím zápasem s Pracha-
tickou rezervou, který kluci zvládli a dali 
si bodový dárek za t�i body první v celé 
jarní �ásti. To znamenalo odskok práv� to-
muto soupe�i a poslední kola odehrál celek 
již ve zlepšené nálad�. Po domácí výh�e 
nad Lou�ovicemi, které sestoupili, nako-
nec volarští již v posledním kole v�d�li, že 
sezóna je zachrán�ná. Byla to z�ejm� nej-
horší sezóna v celé historii sou�asného 
týmu. 
  Volarské á�ko hraje s jedenácti maximál-
n� t�inácti hrá�i, a to je málo. Než n�kdo 
za�ne tým odepisovat, tak by si m�l uv�-
domit, že v tomto po�tu hrá�� a v podmín-
kách, kdy zejména práce a u mnohých 
sm�nný provoz, nedovolí dát hrá��m fot-
balu to, co pot�ebuje. Uv�domit si je t�eba, 
že zam�stnání bude vždy na prvním míst�. 
Druhý problém je, že je to sport a k tomu 
pat�í zran�ní a ty vy�azují hrá�e z herního 
procesu. Takže než n�kdo spustí kritické 
hodnocení, m�l spíš kluk�m složit poklo-
nu za to, že ješt� tuto krajskou sout�ž udr-
želi. 
   Problém� je hodn� a  výbor má o �em 
p�emýšlet. Já osobn� si myslím, že je t�eba  

se podívat do okolí, potom je t�eba dávat 
šanci dorostenc�m, kte�í letos na ja�e uká-
zali, že by mnozí z nich mohli hrát velký 
fotbal. Najít k Martinu Havlíkovi druhého 
gólmana, nebo� to je ve fotbale nejd�le-
žit�jší post. To, jak se s tím Tatran popa-
suje, uvidíme již na podzim. To se op�t 
rozjede sout�ž na plno. Jsem optimista a 
v��ím, že celek tenhle problém vy�eší. 

    Dorostenci mají dobrou partu  
   Dorostenci v letošní sezón� sehráli nej-
lepší jaro. Hráli kvalitn�, vytvo�ili si ko-
lem sebe dobrou partu a pohodu p�enesli 
na h�išt�. Šli zápas od zápasu a bylo to 
znát. Zejména s celky ze špi�ky odehráli 
velmi dobré zápasy a v posledním kole 
porazili vít�ze celé sout�že z Bavorova. 
Tým pod vedením trenéra Hynka Richtera 
staršího ukázal svou sílu v dobré kombi-
naci, solidní fyzické p�ipravenosti a hlav-
n� chuti hrát fotbal. Mezi podzimem a ja-
rem prom�na jako den a noc. Jaro ukázalo, 
že celek je kvalitní a nakonec vše korunuje 
postupem do vyšší t�ídy. Pop�ejme doros-
tenc�m hodn� št�stí v kraji a v��me, že 
naváží na sv�j týmový projev i zde. 

Žák�m nechybí chu� do hry 
   Volarští žáci mají za sebou p�knou sezó-
nu. Po podzimní �ásti se p�etahovali s re-
zervou Vimperka o vedení v sout�ži, které 
pokra�ovalo i na ja�e. Jaro kluci nastar-
tovali výhrou ve Vlachov� B�ezí a to je 
našláplo k dobrému p�lroku. Kluci hráli 
zápas od zápasu lépe, i když ve Vacov�, 
kde prohráli s domácími, aniž by dali gól, 
si sedli na zadek. Od tohoto zápasu již 
pokra�ovali zlepšeným výkonem. N�kdy 
to sice sk�ípalo a zajímavostí bylo, že 
vždy první polo�asy nebyly to pravé o�e-
chové. Šlo se od zápasu k zápasu, aby ve 
finálovém utkání doma s Vimperkem ce-
lek potvrdil svou formu. Jenže tady padla 
kosa na kámen. Zápas kluci nezvládli a 
práv� díky prvnímu polo�asu jsme vim-
perské rezerv� nechali body. Prohra zna-
menala, že nejv�tší soupe� o prvenství 
nám odsko�il a vypadalo to na druhé mís-
to. Jenže báje�ný trenér pan Pospíchal pro-
hlásil, že fotbal nemá logiku. To se ukáza-
lo v posledních kolech, zatímco naši kluci 
získali plný po�et bod� za dv� výhry, tak 
vimperští dvakrát remizovali a králem 
okresu se stali naši žáci. 
   D�kuji spole�n� s Vladimírem Švarcem 
kluk�m za p�ístup, i když n�kdy nebyl sto-
procentní, a chu� do hry. Jsme rádi, že tato 
generace hrá�� vyhrála, nebo� ukázala, že 
jde o solidní hrá�e, kte�í v dorostu mohou 

hodn� ukázat. Posledním zápasem s Hu-
sincem, který kluci vyhráli 8:2, se lou�ila 
osmi�ka hrá�� a též i já. Po dvaceti letech 
u žákovských tým� všech kategorií jsem 
se rozhodl svou �innost ukon�it. V kate-
gorii žák� skon�ili  a do dorostu jdou To-
máš Jurišta, Vlá�a Palov�ík, David Dyba, 
Martin Puš, Zden�k Kordík, Lukáš Rits-
chel, Vlastík T�ma a Marek Ma�ar. Všem 
p�eji hodn� št�stí a v dorostenecké kate-
gorii bu�te platní tak, aby jste m�li ze hry 
radost a hlavn� u sportu z�sta�te. Míra 
Ku�era se stal nejlepším st�elcem sout�že, 
když nast�ílel 56 gól�, a to je nevídaná bi-
lance. Blahop�ejeme a p�ejeme, aby mu 
fazóna st�elce vydržela. 
   Své lou�ení jsem dlouho zvažoval, ale 
nedostatek �asu, zejména zam�stnání na 
sm�ny, mi nedovoluje dát kluk�m vše co 
pot�ebují, a to je hlavní d�vod, pro� kon-
�ím. Ostatní nebudu rozebírat, nebo� po-
važuji za slušnost �ešit vše p�ímo. Já 
osobn�  dal volarským mládežník�m dost. 
D�kuji všem svým bývalým koleg�m na 
trenérských postech, že to se mnou vy-
drželi, sou�asné trenérské sestav� p�eji jen 
samé úsp�chy a mnoho spokojených sv�-
�enc� a hlavn� dobrý pocit z toho, že pro 
výchovu mladé fotbalové generace ud�lali 
to nejlepší. Všem kluk�m, kte�í letos kon-
�í v žákovské kategorii, p�eji hodn� št�stí, 
krásné prázdniny a v��ím, že v dorostu je 
uvidím všechny. 
   
   Co �íci záv�rem, fotbalová sezóna je za 
námi. Než bude rozlosována ta další p�eji 
muž�m krásnou dovolenou, dorostenc�m 
a žák�m nádherné prožití prázdninových 
dn�, do nové sezóny hodn� št�stí a a� to 
všem kope ješt� lépe než letos. 

Ladislav Beran 

Prodám motor do Škody Favorit 
136L. Najeto 73 000 km.  

Cena 2.500,- K�. Tel.: 728429934 

Prodám dve�e vchodové plastové  
v�. zárubn�, bílé a hn�dé  

z neuskute�n�né stavby RD. 
�áste�n� prosklené dvojitými izoskly, 
nové s dokladem a zárukou. PC 9 a 

22  tis. K�, nyní 4800 a 9800 K�. 
Dopravu zajistím zdarma.  

Tel: 777106709 

Plavecký bazén Volary p�ijme 
plav�íka, plav�ici na HPP. 

Podmínkou p�ijetí je absolvování kurzu 
„Školení plav�ík�“. 

Nástup možný ihned. 
Bližší informace a dotazy na tel. 
739 781 090 – pí. Do�ekalová. 

INZERCE 



15 Volarský zpravodaj Inzerce 7-8 / 2008

Volarský zpravodaj 15 

�
�

���������	�	
����
���	�
�����
����	�����

����
����	�����
������
�
�������

�������
������
�
�
���	���


 ���	��!
���"�
#�����

$�����
���������





�

����������	��
���

���������������������

�����������������������

�
Zajistíme financování i pro Vás 

Dále �ešíme:         
DRAŽBY 

EXEKUCE 
NEBANKOVNÍ  HYPOTÉKY 

ODDLUŽOVÁNÍ SE ZÁSTAVOU 
NEMOVITOSTI 

Kontakt: 739 302 987 
733 361 067 




