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Sobota 23.8.2008
9,00 – Slavnostní zahájení 15. roþníku
Volarských slavností dĜeva
9,00 – 18,00 – PĜedvádČní starých Ĝemesel, lidový trh
9,30 – Vystoupení skupiny Hamleti
10,00 – Historický šerm skupiny Uther
10,00 – 22,00 – Koncert dechového orchestru Netoliþka
(na tržnici)
10,30 – Vystoupení skupiny Hamleti
11,00 – KĜest prvního originálního volarského „Šnapsu“
11,00 – 18,00 – Hudební vystoupení romské kapely Mistral
(park na Starém mČstČ)
11,30 – Vystoupení skupiny Hamleti
12,00 – KĜest knihy „Volary – vlídná tváĜ Šumavy“
12,30 – Mažoretky, Vimperská ZUŠ, Volarská ZUŠ
14,00 – Mezinárodní soutČž
16,00 – Vyhlášení výsledkĤ soutČže
17,00 – Pohádka „Bajaja“
17,30 – Pouliþníci
19,00 – Veþerní bál se skupinou Weekend
24,00 – OhĖostroj

| e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz

NedČle 24.8.2008
9,00 – Zahájení Volarských slavností dĜeva
9,00 – Mše v kostele sv. KateĜiny
9,00 – 14,00 - PĜedvádČní starých Ĝemesel, lidový trh
9,00 – 14,00 – Kapela PLANETY dance
9,10 – Kejkle kejklíĜe Vítka
9,40 - Registrace pĜíznivcĤ pokusu o pĜekonání již
vytvoĜeného rekordu v poþtu úþastníkĤ
Volarských slavností dĜeva v dĜevČné obuvi
10,15 - Slavnostní prĤvod odĜevákovaných úþastníkĤ
slavností dĜeva
10,45 - Vyhlášení výsledkĤ a nej… úþastníkĤ – Agentura
Dobrý den z PelhĜimova
14,00 - Ukonþení 15. roþníku Volarských slavností dĜeva

Sobota
10,00 – 17,00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu
10,00 – 17,00 Výstava místních organizací – ýeský
zahrádkáĜský svaz a ýeský svaz vþelaĜĤ (radnice – pĜízemí)
13,00 Jihoþeské léto s párou „PekaĜská jízda“
odjezd parní mašinky do Lenory
NedČle
10,00 – 17,00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu
10,00 – 17,00 Výstava místních organizací – ýeský zahrádkáĜský
MČsto Volary se tČší na shledanou se všemi návštČvníky
svaz a ýeský svaz vþelaĜĤ (radnice – pĜízemí)
Volarských slavností po oba dva dny a zve všechny pĜíznivce
10,00 Fotbalový zápas I A tĜída dorostu Tatran Volary– Bernartice
do prĤvodu pĜi pokusu o pĜekonání rekordu v poþtu
10,55 Jihoþeské léto s párou „Solná jízda“
úþastníkĤ v dĜevČné obuvi...
odjezd parní mašinky do Prachatic
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SvČtové zlato / Pozvání na Slavnosti dĜeva

Za úþasti 10 zemí se ve dnech 4.–
6. þervence konalo v nČmeckém Augsburgu Mistrovství svČta juniorĤ
v rybolovné technice. Volarští sportovní rybáĜi patĜí Ĝadu let k nejúspČšnČjším závodníkĤm v tomto
sportu a pilíĜĤm þeské reprezentace.
Barvy ýeské republiky hájili na
mistrovství svČta i dva sportovci z
Volar. V roli kapitána þeské reprezentace Václav Hojdekr a Barbora
Míková. Pro oba dva to bylo poslední mistrovství v juniorské kategorii a
proto chtČli podat co nejlepší výkon.

Václav Hojderk jako kapitán þeské
reprezantace
O tituly mistrĤ svČta se bojovalo
v pČti disciplínách, pČtiboji jednotlivcĤ a v soutČži družstev juniorĤ a
juniorek. Reprezentaþní družstvo

ýeské republiky vyhrálo
soutČž v pČtiboji juniorĤ i
juniorek a získalo i zlaté
medaile za soutČž družstev.
Zejména Barbora Míková potvrdila, že v juniorské kategorii nemá prakticky rovnocennou soupeĜku. Získala celkem þtyĜi tituly MistrynČ svČta, jedenkrát
stĜíbrnou a jedenkrát bronzovou medaili. Cesta k tomuto úspČchu ale nebyla vĤbec snadná. ZvláštČ poslední
disciplína zátČž dálka byla jen pro „silné nervy“. Barbora
o svém celkovém
vítČzství rozhodla
až tĜetím závČreþným pokusem.
Václav Hojdekr v
roli kapitána þeské
reprezentace získal
titul Mistra svČta v
soutČži družstev. I
když se mu v individuálních disciplínách tolik nedaĜilo,
mČl nejvČtší podíl na zisku zlaté
medaile pro družstvo.
V dálkových disciplínách v základních kolech byl vždy nejlepší. Zejména jeho závČreþný pokus v zátČži
dálce atakoval platný svČtový rekord

Vážení spoluobþané,
pĜímo nezadržitelnČ se blíží pĜedposlední srpnový
víkend, který již tradiþnČ patĜí mČstské spoleþensko
kulturní slavnosti.
V letošním roce ve dnech 23. a 24. srpna budeme
spoleþnČ úþastníky jubilejních 15.Volarských slavností dĜeva, pĜi kterých se naše mČsto rázem ocitne v dobČ dávné historie díky ĜemeslníkĤm, kteĜí nám pĜedvedou historická již témČĜ zapomenutá Ĝemesla a Volary budou nádhernČ provonČny þerstvČ opracovávaným dĜevem.
Víme, že každý roþník slavností dĜeva je nČþím zajímavý a nČþím neopakovatelný. Letos je to napĜíklad
kĜest novČ vydávané knihy „Volary – vlídná tváĜ Šumavy“ a kĜest originálního výrobku MČsta Volary,
prvního výrobku, který bude celoroþnČ prodáván jako
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Barbora Míková na stupních vítČzĤ
a rozhodl o tom, že naše družstvo
nejtČsnČjším rozdílem pČti bodĤ porazilo domácí družstvo NČmecka.
Z celkového poþtu 10 medailí pro
ýeskou republiku získali naši dva
vo-larští závodníci celkem 7 medailí.
K tomuto úspČchu našim Volarským
závodníkĤm bezprostĜednČ blahopĜáli i pĜítomní fanoušci, rodinní pĜíslušníci a zástupci mČsta, kteĜí po celou dobu závodĤ našim sportovcĤm
drželi palce.
ZávČreþné slavnostní pĜedání medailí a dekorování vítČzĤ bylo i silným emotivním zážitkem. PĜi zvuku
státní hymny jsem cítil velkou hrdost
nad tím, že i v malých Volarech máme sportovce, kteĜí se dokáží prosadit na vrcholné svČtové úrovni a
vzornČ reprezentují ýeskou republiku a naše mČsto.

Ing. Robert Proþka
místostarosta

suvenýr našeho mČsta. Jedná se o mimoĜádnou lihovinu, mimoĜádné chuti, v mimoĜádné láhvi s výstižným
názvem „Volarská zlatá“.
Ale to je pouze þást programu, který je pro letošní
Volarské slavnosti dĜeva pĜipraven. Celý program vám
redakþní komise Volarského zpravodaje v tomto þísle
pĜináší.
Vážení spoluobþané, bude pro mne potČšením setkat
se s vámi ve dnech 23. a 24. srpna na volarském námČstí pĜi poĜádání 15.Volarských slavností dĜeva, které mezi nás vnesou jako každý rok spoleþenskou, kulturní,
zábavnou, sportovní a pĜátelskou atmosféru.
TČším se na shledanou s vámi pĜedposlední srpnový
víkend na volarském námČstí
Martina Pospíšilová,
starostka mČsta
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Radnice / Spoleþenská rubrika



Ð

konané dne 30.6.2008
Zastupitelé schvalují
* rozpoþtovou zmČnu þ.12/
2008
* realizaci projektu mČsta
Volary s názvem „DĤm pro
seniory“ a pĜedložení žádosti
do ROP NUTS II Jihozápad,
souþasnČ schvalují spolufinancování projektu mČsta
v celkové výši 7,5 % celkovČ
uznatelných nákladĤ s podmínkou schválení kofinancování projektu a pĜedfinancování projektu v celkové výši
98,5 % celkovČ uznatelných
nákladĤ s podmínku schválení
kofinancování projektu z ROP
NUTS II Jihozápad
* dohodu o narovnání s dlužnicí MUDr. Alenou Beutlovou
za úþelem uspokojení pohledávek vĤþi dlužnici
Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytové jednotky a nemovitosti dle pĜedloženého
seznamu v souladu se Zásadami privatizace bytového fondu
mČsta
* prodat nemovitosti p.þ.375/3
ostatní plocha o výmČĜe 91 m2
a p.þ. 375/23 ostatní plocha o
výmČĜe 327 m2 do vlastnictví
Jana a Emilie Eichnerových
* uzavĜít s manželi Rákosníkovými smlouvu o budoucím
pĜevodu prodloužení vodovodního a kanalizaþního Ĝádu
Zastupitelé berou na vČdomí:
* informace o þinnosti rady
mČsta
* zápis z jednání kontrolního
výboru
* závČreþný úþet Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko za
rok 2007, návrh rozpoþtu na
rok 2008 a zprávu Krajského
úĜadu Jihoþeského kraje o
výsledku pĜezkoumání hospodaĜení Mikroregionu Horní
Vltava-Boubínsko
* informaci o možnosti pĜednostního odkoupení pozemku
p.þ. 3108/11 od Pozemkového
fondu ýR a souhlasí
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s podáním žádosti o odkoupení
Zastupitelé odvolávají:
* ing.Radka Mrkviþku z funkce pĜedsedy finanþního výboru (odstupuje z dĤvodu þasového zaneprázdnČní) a souþasnČ volí paní Jaroslavu Mazurovou pĜedsedkyní finanþního výboru
Zastupitelé ruší:
* obecnČ závaznou vyhlášku
mČsta þ.1/94 ze dne 15.12.
1993, þ. 4/94 ze dne 26.1.1994
a þ. 3/97 ze dne 12.6.1997 o
použití nižšího koeficientu pro
výpoþet danČ z nemovitostí a
souþasnČ vydávají obecnČ závaznou vyhlášku þ.1/2008 o
stanovení místního koeficientu pro výpoþet danČ z nemovitosti
* obecnČ závaznou vyhlášku
þ.1/98 o místním poplatku za
provozovaný výherní pĜístroj
ze dne 21.1.1998 a souþasnČ
vydávají obecnČ závaznou vyhlášku þ.2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pĜístroj
V diskusi zaznČlo:
- na území mČsta Volary se
stanovuje místní koeficient,
kterým se násobí daĖová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkĤ, staveb,
samostatných nebytových prostorĤ a za byty ve výši 2. DaĖ
bude pĜepoþítávat finanþní úĜad, na MČstském úĜadČ ve
Volarech bude možnost nahlédnout na novČ vypoþítané
þástky daní...
- ve mČstČ budou poĜízeny
kamery sledovacího systému.
Celkem osm kamer bude sledovat prostor na námČstí, boþní uliþky okolo MČstského úĜadu, tržnici, autobusové nádraží a prostranství pĜed Základní umČleckou školou...
- v obþanské diskuzi opČtovnČ
zaznČl dotaz na hluk z motoparku – v souþasné dobČ je
prostor nabídnut k prodeji,
vedení mČsta již vyjednalo
omezení poþtu dnĤ, ve kterých
se jezdí...

Rada mČsta souhlasí:
* s udČlením plné moci SDaB
ve vČcech ve vČcech souvisejících se správou nemovitostí
mČsta
Rada mČsta bere na vČdomí:
konané dne 25.6.2008
* informace o možnosti dotaRada mČsta schvaluje:
* vyhlášení výzvy k podání ce z EU – Cíl Evropská
nabídky na vypracování pro- územní spolupráce Rakousko
jektové dokumentace na akci – ýeská republika 2007-2013
„Rekonstrukce þástí ulic Tovární a BudČjovická“
Spoleþenská rubrika
Rada mČsta nevyhovuje:
* žádosti p.Davida Vostrovského o pronájem kaple v
V mČsíci
Krejþovicích
þervenci a srpnu oslaví
Rada mČsta rozhodla:
z našich þlenĤ své
* uzavĜít s firmou EXZAS,
narozeniny
s.r.o.HrdČjovice smlouvu o dílo na poĜízení kamerovacího
Alešová Marie
sledovacího systému CCTV
DĤrová Bohuslava
objekt NámČstí a objekt ZáFlašarová RĤžena
kladní umČlecká škola
Karabec ZdenČk
* v souladu s podmínkami výKlišíková Šarlota
bČrového Ĝízení na akci „opraKrünpeck František
va fasády budovy MČstského
Makovinová Štefanie
úĜadu“ pĜidČlit tuto zakázku
Mazurová Vincencie
firmČ SABBIA, s.r.o. PrachaMichálek Václav
tice
Pocklanová Helga
* v souladu s podmínkami výStrejþková Anna
bČrového Ĝízení na akci „Vrata
Špírková RĤžena
budovy MČstského úĜadu“ pĜiŠĢástková RĤžena
dČlit tuto veĜejnou zakázku
TĤmová AlžbČta
firmČ Karel Bauer, s.r.o. Staré
Všem jmenovaným všechPrachatice
no nejlepší, hlavnČ hodnČ
* v souladu s podmínkami výzdraví a spokojenosti do
bČrového Ĝízení na akci „Spordalších let pĜeje
tovní zaĜízení ve Volarech“
Výbor zdravotnČ
pĜidČlit tuto zakázku firmČ
postižených
Volary
STRABAG, a.s. Praha
* na základČ pĜedložené žádosti poskytnou obþanskému
sdružení ROMA STAR Volary finanþní pĜíspČvek do výše
5.000,- Kþ


Ð

konané dne 9.7.2008
Rada mČsta rozhodla:
* pronajmout Lucii ýerné v
rozsahu 2 hodiny týdnČ spoleþenský sál v budovČ MČstského úĜadu ve Volarech v období letních prázdnin za úþelem cviþení Pilates a Powerjógy
* pronajmout na dobu neurþitou nebytové prostory þ.3 v domČ na NámČstí 136 firmČ
EVAST ýeské BudČjovice za
úþelem provozování prodejny
obuvi a doplĖkového zboží

Dne 25.srpna uplynou
dva roky od úmrtí paní
Lidmili ŠtČdré.
Na toto smutné výroþí s
láskou v srdci k zesnulé
vzpomíná manžel
a dcery s rodinami
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KĜížová cesta / Sociální poradna

Zajisté si vzpomenete na rozruch, který vznikl okolo vykácení lesa
mezi kapliþkami KĜížové cesty. Ti,
kdo chodí do tČchto prostor na procházky anebo se o dČní okolo Kalvárie
zajímají, urþitČ zaznamenali v tČchto
místech souþasnou zmČnu. ZmČnu,
podle které je patrno, že tehdejší vykácení lesa nebyla tzv. partyzánština
ani zlý úmysl, ale cílenČ vedený zásah
ke zlepšení pĜístupu a první krok ke
splnČní již léta používaného volebního
slibu. O tomto zámČru jsem již psal ve
VZ þ.3.
JeštČ z jara se u cesty na zaþátku lesa
objevila veliká hromada štČrku s pískem. V souþasné dobČ jsou již dokonþeny cestiþky mezi jednotlivými zastaveními, kapliþkami KĜížové cesty.
Kdo to vidČl, musí uznat, že je to práce zdaĜilá. Práce provádČla volarská
firma Štolka. Zajímalo mne, co se bude okolo KĜížové cesty dít dál, a tak
jsem se optal lidí v této vČci nejpovolanČjších - starostky Martiny Pospíšilové a Ĝeditele MČstských lesĤ Miroslava ěežábka.
KĜížovou cestu ještČ þeká odstranČní
trávy z kamenných schodĤ k zastavení
þ. 12, které provedou volarské technické služby. Budou opravena zastavení þ.12 a 14. Na zastavení þ.12 bude
vztyþen nový kĜíž. Na zastavení þ.14
bude opraven Boží hrob a ležící soška
Ježíše. Ve spodní þásti, pĜed zaþátkem
Kalvárie budou umístČny laviþky. Poþítá se i s opravou laviþky a stolu na
vrcholu kopce vpravo od Zlaté Stezky.
Tyto sice nepatĜí do opravovaného
areálu, ale je to pĜíjemné odpoþinkové
místo s pČkným výhledem na Volary a
volarskou kotlinu. U této opravy netuším, jaký materiál se použije, protože
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již po nČkolikáté tam naše
volarská mládež pĜi svých
posezeních u táboráku, ale i
bouĜlivČjších oslavách, posílena alkoholem a kdo ví
þím ještČ vším, dokázala
„rozflákat“ i stávající betonové. Co se týþe nového
stromového porostu po vykáceném lesu, je situace
taková - MČstské lesy zažádaly Státní lesní správu o
zmČnu stávajícího hospodáĜského lesa na les rekreaþní, kde bude pĜevládat výsadba listnatých stromĤ spíše parkového stylu.
Ztížená situace je v þásti, kde jsou
kapliþky zarostlé porostem smrkového
mlází. V porostu lesa tohoto stáĜí není
povolena mýtní tČžba, pouze výchovné a pČstební zásahy. V budoucnu by
mohly tyto stromy, ale i pČstební zásahy poškodit nebo pĜímo ohrozit tyto
kapliþky. Z tohoto dĤvodu zažádaly
MČstské lesy Státní lesní správu o
výjimku, o povolení vykácení mlází a
pĜemČnu na rekreaþní les, jako ve vedlejších prostorách.
Jestliže se neobjeví neþekané problémy a vše probČhne tak, jak je naplánováno, chystá se slavnostní otevĜení znovuvzkĜíšené volarské KĜížové cesty do konce mČsíce záĜí letošního roku.

JiĜí Sosna

Sociální poradna pro
zdravotnČ postižené
bude fungovat i druhém
pololetí
Také v druhém pololetí budou moci
obyvatelé z Volar a širokého okolí
navštívit sociální poradnu pro zdravotnČ postižené, seniory a jejích blízké, díky pokraþující spolupráci MČsta
Volary, Centra pro zdravotnČ postižené Jihoþeského kraje o. s., pracovištČ
Prachatice a obþasného sdružení KreBul z Volar.
V prvním pololetí navštívilo poradnu ve Volarech 20 klientĤ nejen z
Volar, ale i z dalších obcí. NejþastČjší
dotazy klientĤ se týkaly pĜíspČvku na

péþi, mimoĜádných výhod a pĜíspČvku
na provoz vozidla. NávštČvníci poradny se zajímali o to, jak a kde se o tyto
pĜíspČvky žádá, jaká je jejich výše a
kdo má na pĜíspČvky nárok. Mnoho
klientĤ si rovnou odneslo i potĜebné
tiskopisy žádostí.
Druhou skupinu tvoĜily dotazy
ohlednČ typĤ a druhĤ kompenzaþních
pomĤcek, jak se kompenzaþní pomĤcky získávají, kde se dají zapĤjþit þi
zakoupit. Klienti si vhodné pomĤcky
mohli vybrat z pĜivezených katalogĤ a
kontaktovat firmy, které pomĤcky
distribuují. NČkteĜí naši klienti využili
poradenských dnĤ v místČ bydlištČ
k prodloužení již zapĤjþených pomĤcek z pĤjþovny centra.
Poradna nabízí i další služby, jako je
prodej baterií do sluchadel, informace
o kulturních, vzdČlávacích a volnoþasových akcích pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto informace zatím nikdo z klientĤ poradny ve
Volarech nepožadoval. Pro návštČvníky poradny jsou zdarma k dispozici
brožury týkající se problematiky osob
se zdravotním postižením.
Pokud bude mít nČkdo z obyvatel
Volar a okolí zájem o zapĤjþení kompenzaþní pomĤcky, mĤže mu poradce
tuto pomĤcku do místa bydlištČ v poradenský den na základČ pĜedchozí
dohody dopravit. Této služby již jeden
klient využil, byl mu takto dopraven a
pĜedveden schodolez.
Všechny poradenské služby jsou
bezplatné. Poradna není urþena jen pro
zdravotnČ postižené a seniory, ale i
jejich rodinné pĜíslušníky a další osoby, které o zdravotnČ postižené a seniory peþují.
Nejbližší poradenský den je pĜipraven na 25. záĜí, další pak na 23. Ĝíjna
2008. Doba i místo poradny jsou stejné jako první pololetí. Poradenský den
je vždy od devíti do pĤl dvanácté
v zasedací místnosti MČstského úĜadu ve Volarech, která se nachází v pĜízemí budovy.
Na všechny návštČvníky poradny se
v záĜí tČší pracovnice poradny Hanka
Vlasáková. PĜíjemné prožití dovolených a prázdnin všem obyvatelĤm Volar pĜejí
Mgr. Hanka Vlasáková
Bc. ZdenČk Krejsa
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Jak je veĜejnosti známo, pĜíspČvková organizace Správa
domĤ a bytĤ Volary zabezpeþuje pro MČsto Volary správu
jeho nemovitostí – bytového a nebytového fondu – tedy
bytĤ i nebytových prostor v domech mČsta. Dovolujeme si
také touto cestou informovat širokou veĜejnost, že v souþasné dobČ nejsou všechny nebytové prostory mČsta využity, nevyužívá je ani vlastník (mČsto) a ani žádný nájemce.
O jaké volné prostory se jedná?
1) v domČ þp. 34 (DĤm služeb) jsou to dva nebytové
prostory:
- jeden je v pĜízemí (bývalá kvČtinka) o celkové výmČĜe 73
2
m,
2
- druhý v 1. patĜe - jedna místnost o výmČĜe 26 m , která
byla dĜíve využívána jako pĤjþovna videokazet DUNA.
2) v domČ þp. 136 na NámČstí:
2
- jedná se o dvČ místnosti o celkové výmČĜe 34 m , které
dĜíve sloužily jako vietnamská prodejna.
3) v domČ þp. 283 na Sídlišti Míru:
- jedná se o pĜízemní prostory v panelovém domČ (vchod
od AMK Volary), které byly dĜíve využívány jako prodejna
potravin, pak krátký þas za úþelem poskytování pohĜebních
2
služeb. Prostory mají výmČru 34 m .
4) v domČ þp. 149 (DĤm s peþovatelskou službou):
- prostory jsou v pĜízemí domu, donedávna využívány jako
2
pĤjþovna videokazet, o výmČĜe 28 m .
Pokud nČkoho tyto informace osloví a rád by se zajímal o
možnosti využití volných nebytových prostor, mĤže se na
nás obrátit osobnČ na adrese Soumarská þp. 51 ve Volarech nebo na telefonech 388 333 537 a 724 547 062. Odpovíme Vám i na další dotazy a v pĜípadČ zájmu Vám
umožníme i nezávaznou prohlídku uvedených nebytových
prostor.
Využíváme také prostor poskytnutý nám v tomto vydání
zpravodaje a preventivnČ oslovujeme a vyzýváme ty nájemníky mČstských bytĤ, kteĜí bez vČdomí pronajímatele
porušují, resp. se rozhodli v budoucnu porušovat své zákonné povinnosti vyplývající z nájmu bytu, uvedených v
platných ustanoveních obþanského zákoníku, aby se porušování tČchto povinností vyvarovali. V opaþném pĜípadČ
totiž v souladu s § 711 obþanského zákoníku mĤže MČsto
Volary jako vlastník a pronajímatel nájem bytu vypovČdČt a
to bez pĜivolení soudu. Mezi tyto základní povinnosti patĜí:
- neporušovat dobré mravy v domČ, þímž je myšleno pĜe00
00
devším nerušit noþní klid (v dobČ od 22, do 6, hodin)
jakýmkoliv hlukem (kĜik, hlasitá hudba, bouchání dveĜmi)
apod.,
- ĜádnČ pravidelnČ platit mČsíþní nájemné (již tĜímČsíþní
dluh je totiž dĤvodem k výpovČdi),
- nedat byt do podnájmu jinému bez pĜedchozího písemného souhlasu mČsta,
- stavební úpravy v bytČ realizovat také až po pĜedchozím
písemném souhlasu pronajímatele,
- písemnČ oznámit na SprávČ domĤ a bytĤ Volary veškeré
zmČny v poþtu osob v bytČ (pĜírĤstky a úbytky) a to do 15
dnĤ od zmČny,
- neužívat vedle mČstského bytu ještČ nČjaký další,
- trvale pronajatý mČstský byt užívat, nikoliv tedy vĤbec
nebo i jen obþas.
Ing. Miroslav Mlþoch
Ĝeditel SDaB Volary
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Czech POINT po pĤl roce své þinnosti na
MČstském úĜadČ ve Volarech

ýeský Podací OvČĜovací Informaþní Národní Terminál

V lednu letošního roku byla na MČstském úĜadČ ve
Volarech zahájena þinnost asistovaného místa Czech
POINT pro komunikaci obþana s veĜejnou správou.
Jedná se o službu obþanĤm a podnikatelským subjektĤm pĜi zajišĢování a poskytování ovČĜených výpisĤ
z tČchto registrĤ: Katastru nemovitostí (KN), Obchodního rejstĜíku (OR), Živnostenského rejstĜíku
(ŽR) a RejstĜíku trestĤ (RT).
Za pĤl roku þinnosti této služby využilo na zdejším
úĜadČ celkem 192 žadatelĤ. Z tohoto celkového poþtu
bylo v þlenČní vydáno výpisĤ z KN - 30, OR - 20, ŽR 2, RT – 140.
Požadovaný dokument (výpis) je možno získat
v úĜední i neúĜední dny po celou pracovní dobu, a dále
i o sobotním provozu mČstského úĜadu na správním
odboru MČÚ, pĜípadnČ v sekretariátu starostky mČsta.
Od þervence se novČ rozšiĜuje agenda o možnost
podání žádosti o založení živnosti pĜes toto kontaktní místo.
Obþané, podnikatelé máte možnost pĜímo v místČ
využívat tČchto služeb.
Ing. František Pokorný
tajemník MČÚ

Volarští turisté uspoĜádali 18. roþník šumavského putování.
Na dvČ trasy na 5 a 10. km. se pustilo nČkolik desítek turistĤ
z ýech 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A zde je výsledková listina Volarského závodu:
KATEGORIE O.B 2001 MLAD..MŠ
Šturmová Viktorie
Volary
Bártová KateĜina
Volary
Pazourková Petra
Volary
Maxová Petra
Volary
Šnelcerová Barbora
Volary
Hirschfeldová Nikol
Volary

1.
2.
3.
4.

KATEGORIE O.A 2001 1.TěÍDA
Nosková Kristýna
Stará KateĜina
Matoušková Pavla
Jandejsková Barbora

Prachatice
Prachatice
Volary
Volary

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KATEGORIE I. 99,00
Nová Aneta
Jurištová Lucie
Tokárová Sabina
Sosnová Františka
Stará KateĜina
DvoĜáková Lucie

Volary
Volary
Volary
Volary
Prachatice
Prachatice

KATEGORIE II. 97,98
1. Svobodová Pavlína
2. Ritschlová Michaela
3. Bubnová Markéta

Prachatice
Volary
Volary

KATEGORIE III. 95-96
Frnková Michaela
KĜížová Lucie
PČroĖková Isabela
Pudivítrová Jitka
Nováková P,Sosnová A
Nováková P,Sosnová A

Volary
Volary
Volary
Prachatice
Prachatice
Prachatice

O moderní gymnastiku je zájem
V Ĝíjnu loĖského roku opČt rozbČhla þinnost volarského oddílu
moderní gymnastiky. Zaþátek byl ve znamení náboru nových dČvþat,
kterých se pĜihlásilo nebývalé množství. Pro nás je potČšující, že již
u dČtí pĜedškolního vČku je o tento ryze dívþí sport takový zájem.
Celkem nás v oddíle pracovalo 25. V prĤbČhu roku jsme se pĜipravovaly jednak na závody v povinných sestavách základního programu moderní gymnastiky, a také na vystoupení, na která jsme nacviþovaly spoleþné skladby. DČvþata ve vyšší výkonnostní tĜídČ ještČ
nacviþovala sestavy volné, pĜi kterých se aktivnČ podílela na vzniku
sestavy jednak výbČrem skladby, tak i prvkĤ, které si do sestavy
zaĜadila. Jednou z vČtších akcí byl Volarský závod moderní gymnastiky, který náš oddíl v kvČtnu poĜádal, a na který jsme pozvaly
prachatické závodnice.

PĜedstavujeme I. PČronkovou, L. KĜížovou a M. Frnkovou.
Za mČĜením sil jsme vyrazily také do Tábora a do ýeských BudČjovic. Ani zde se dČvþata neztratila, nČkteré dosáhly i na stupnČ vítČzĤ. KonkrétnČ z nejmenších dČvþat to byla KateĜina Bártová a Viktorka Šturmová a z tČch starších Lucie KĜížová a Michaela Frnková,
která si dokonce v oblastním závodČ vybojovala postup na mistrovství republiky, kde nás reprezentovala v jihoþeském družstvu.
Další akcí bylo vystoupení ke Dni matek, poĜádané Volarským
domeþkem. Zde jste mohli vidČt prĤĜez naší þinností od nejmladších
dČvþat až po naše nejzkušenČjší gymnastky. Jako každým rokem, tak
i letos jsme spolupracovaly s Volarským domeþkem a s TČlovýchovnou jednotou Tatran Volary. Tito nás celý rok podporovali nejen finanþnČ, ale organizaþnČ. DČkujeme. ChtČly bychom také podČkovat
rodiþĤm za podporu a pomoc a dČvþatĤm popĜát hezký zbytek prázdnin, aby si poĜádnČ odpoþinuly a také nabraly hodnČ sil na pĜíští
sportovní sezonu.
trenérky D. Amlerová a N. Rašková

EL-DORADO PODRUHÉ
JistČ si mnozí z vás vzpomenete na þlánek JiĜího Sosny o hĜebci
krasavci, který se jmenuje El—Dorado. Nyní jme mČli tu þest tohoto
pČtiletého hĜebce pĜedvést podruhé na mezinárodním šampionátu,
který se konal ve slovenských Topolþiankách. V obrovské konkurenci koní z pČti státĤ Evropy obsadil El-Dorado nádherné tĜetí místo. Je to prostČ fešák. Ale proþ to vlastnČ píšu? Je to takové malé zamyšlení.
MČli jsme dobrý pocit, když jsme v prezentaþní listinČ, katalogu
nebo rĤzném jiném materiálu na tomto šampionátu þetli název mČsta
Volary. Naprostá vČtšina úþastníkĤ vĤbec netušila, kde se Volary nachází. Mezi názvy velkých hĜebþínĤ v Polsku, NČmecku a jiných
zemích, se Volary úplnČ vytrácely. V domácím prostĜedí jsou Volary
každému chovateli Shagia arabĤ již dobĜe známy.
Máme také dobrý pocit, když maminka s dČtmi jde na procházku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 tČmto dítkám líbí, co si budeme povídat. Ptáte se, jestli je to bezpeþné? Ano, budou-li se lidé chovat normálnČ a konČ nebudou lekat a plašit, jen ho nechají spokojenČ se pást
a budou se na nČho dívat.
Z þeho jsem já osobnČ ale dobrý pocit nemČl „a tak
trochu mi to hlava nebere“, je smysl rozhovoru dvou
volarákĤ, ke kterému jsem se náhodou pĜichomítl.
Rozhovor ve stylu: „co ten kĤĖ tady dČlá, kdo to povolil, þí je to pozemek“??? Tak tady jsou odpovČdi:
ten kĤĖ tam žije jako jinde pes nebo koþka a nikdo
nežádá o povolení, pozemek je soukromý!!! Ne nadarmo se Ĝíká: „kdo nemá rád zvíĜata, ten nemá rád
ani lidi“. Podle mého je lepší pozemek vypást, než si
niþit kosu na nerovném terénu plném kamení a nebo
tam vrþet strojem a zneþisĢovat životní prostĜedí. A
jestli ten kĤĖ nČkomu vadí, tak aĢ si pĜejde na druhou
stranu a „nechá to na koĖovi,ten má vČtší hlavu“.
ZávČrem bych rád spolu s majitelkou El-Dorada
podČkoval panu JiĜímu Svintekovi za bezpeþný odvoz
konČ do bezmála 500 km vzdálených Topolþianek na
Slovensku a zpČt do Volar.
Jan JanošĢák
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23.-24.srpna
Volarské slavnosti dĜeva
Blíže k programu Slavností dĜeva
KejklíĜ Vítek - sympatický kejklíĜ Vás pĜesvČdþí o tom, že žonglovat se dá opravdu se vším. Jeho zábavné vystoupení není pro diváky
pouze pasivním pĜihlížením, ale i
nároþnou zkouškou svých dovedností, neboĢ nČkteĜí diváci jsou zapojeni do dČní.
Táborští POULIýNÍCI - Jejich
repertoár se opírá o jarmareþní,
pouĢové, kramáĜské, staropražské;
vojenské a hospodské písniþky.
Písniþkami pĜipomínají POULIýNÍCI polozapomenutý žánr – mČstský folklór - a své posluchaþe tak
zbavují smutku, potČší i rozezpívají. Vystupují na mezinárodních festivalech, úþinkují v zahraniþních
TV a rozhlasových spoleþnostech.
Ke své produkci potĜebují POULIýNÍCI pouze dobrou náladu,
která jim nikdy nechybí.
Uther - Skupina historického šermu, zabývající se pĜedevším obdobím vrcholné gotiky a stĜedovČku,
vystoupení jsou pĜevážnČ tvoĜena
jako rytíĜský turnaj se vším, co k
tehdejší kultuĜe a všeobecné zábavČ
patĜilo.

Divadlo Studna - ....je krásný
slunný den a princezna Aliana slaví
své šestnácté narozeniny... Tak romanticky zaþíná pouliþní pĜedstavení s unikátními obĜími loutkami... ale nebojte se. Bajaja na koni
zachrání princeznu ze spárĤ strašného draka a vy si koneþnČ budete
moci utĜít slzy dojetí a vytáhnout fotoaparáty.... ne každý den se pĜece
setkáte s tĜíhlavou þtyĜmetrovou saní...
Hamleti - Herecké vokálnČ-instrumentální kvarteto. Jedna z nejlepších kapel, která hraje ve složení
Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub
Wehrenberg, Hardy Marzuki, vás
zaruþenČ pobaví.
27. záĜí
„Barevné rozjímání –
Kalvárie ožívá“
V sobotu 27.záĜí se bude konat slavnostní otevĜení KĜížové cesty. K tomuto slavnostnímu dni jsou pĜipraveny doprovodné programy:
* zpĜístupnČní vČže sv. KateĜiny
veĜejnosti
* v 19,30 hod koncert Lenky Baarové v kostele sv. KateĜiny
* po celý víkend bezplatný vstup do
Volarského muzea
UpĜesnČní þasĤ jednotlivých akcí
sledujte na vývČsních plochách, kabelové televizi a médiích v prĤbČhu záĜí.
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Jihoþeské léto s párou
ýeské dráhy pĜipravily i v letošním
roce tradiþní jízdy po nejkrásnČjších tratích Jihoþeského kraje. U vČtšiny jízd je
zajištČn i doprovodný program, v historické soupravČ je zaĜazen také barový
vĤz. Ve vlacích se platí zvláštní jízdné,
jízdenky je možno zakoupit v pĜedprodeji nebo pĜímo ve vlaku. Jízdní Ĝády a
podrobné informace získáte na 

.
Ve Volarech bude mít parní vlak zastávku nČkolikrát, a tak všichni mají
možnost nechat se svézt a užít si krásný
zážitek z jízdy naší krajinou. Zveme
všechny nadšence napĜíklad na PekaĜskou jízdu spojenou s peþením dobrot v
lenorské obecní peci (2. a 23.8.), Solnou
jízdu s prohlídkou Prachatic (24.8.),
Výroþní jízdu s návštČvou westernové
show ve Zbytinách (9.8.), Jezerní jízdu
s prohlídkou muzea A.Stiftera v Horní
Plané (3. a 17.8.) a ještČ mnohé další.
NávštČvníci Volarských slavností dĜeva se mohou v rámci doprovodného
programu svézt v sobotu parní mašinkou pĜi PekaĜské jízdČ do Lenory (odjezd ve 13,00 hodin), zpČt v 15,55 hodin.
V nedČli pak pojede Solná jízda ze
Stožce do Nového Údolí, pak do Volar,
pokraþuje v 10,55 hodin do Prachatic a
zpČt do Volar odjíždí v 15,05 hodin..
Poté se veþer vrací vlakem „Veþernice“
v 18,35 hodin do Stožce.

OstĜe sledované lokálky
Tak už i naše šumavské tratČ se doþkaly pĜíjezdu
„vlajkové lodi regionálních tratí“ neboli moderní motorové jednotky zvané REGIONOVA.
Od 14.þervence bude volarské nádraží dvakrát dennČ
zdobit žlutozelený háv tohoto veselého vláþku a pokusí
se pĜilákat více zájemcĤ o cestování vlakem - samozĜejmČ nejen kvĤli své barvČ, hodící se k naší žluté
fasádČ, ale pĜedevším svým vnitĜním komfortem. Regionovy vznikají kompletní pĜestavbou starých motorových vozĤ v Šumperské spoleþnosti Pars nova, jedna
Regionova stojí 21 milionĤ korun, celkem jich ýeské
dráhy provozují už 61 a do konce roku jich vyjede na
þeské koleje ještČ dalších 14. Jednotka je þásteþnČ nízkopodlažní a má speciálnČ upravené sociální zaĜízení
pro handicapované. Na toaletČ najdete i pĜebalování
pult pro miminka a v nízkopodlažní þásti velký prostor
pro jízdní kola i koþárky. ýeské dráhy nasazují tyto
moderní motorové vlaky na regionální tratČ v celé republice a v rámci Jihoþeského kraje jich jezdí zatím
celkem pČt. Potkáte je na trati z Písku do Tábora, z
Tábora do PelhĜimova a Horní Cerekve a také jezdí do
Telþe a Slavonic. Od nového jízdního Ĝádu, který zaþne
platit v prosinci, zaþne jezdit pravidelnČ i šestá soupra-

va. V pracovní dny mimo prázdniny bude jezdit na vlacích v úseku
ýíþenice – Prachatice, v sobotu, nedČli a o prázdninách, kdy je velký
zájem o cestování na Šumavu, pojedou Regionovy z ýíþenic až do
Volar a Nového Údolí.
Nuže - máte-li chuĢ projet si naše krásné lokálky trochu „modernČji“, máte tuto možnost zatím na vlacích z ýíþenic (v 4,45 – vlak 18000
a v 8,45 – vlak 18004) do Volar a zpČt (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 zpČt (v 11,12 – vlak 18551). PĜeji „sluneþní“ šĢastnou
cestu...
Petr ýmerda
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Skauti / Redakþní rada láká / Školka v novém

Znáte knihu Emily Roddaové Deltora? Vypráví o životČ tĜí stateþných
pĜátel, kteĜí odvahou, vlastním umem i
pravým pĜátelstvím dokázali získat
symbol svého království - ztracené
drahokamy, a tím je zbavit moci Zla a
ochránit pĜed zmarem a neštČstím. Ale
ptáte se, jak souvisí tento pĜíbČh s
našimi skautíky?
HodnČ. Naše skautky se na táboĜe
pokusily o nČco podobného. Vydaly se
do pusté pĜírody, aby zde dokázaly nejen pĜežít, ale také nádhernČ prožít

krásných 16 dní. Letos jim poþasí docela pĜálo, a tak tábor stavČly za sucha,
a protože jsou to dČvþata zruþná a šikovná, se sekerou i pilou se ohánČní
témČĜ jak zkušení dĜevorubci, šlo jim
vše hezky od ruky. Na malém palouþku uprostĜed lesĤ vyrostly brzy nejen
stany, ale také krásná kuchynČ („no,
tady jsme pĜece jen potĜebovaly pomoc silných chlapĤ“, jak samy upĜímnČ doznávají), a útulné „týpko“, stan,
ve kterém se mohly všechny scházet a
kde bylo možné si i rozdČlat ohníþek a
pĜíjemnČ se ohĜát, když teplota klesla
pod prázdninový prĤmČr.
A protože vše zvládly jedna dvČ,
mohly se brzy pustit do hledání drahokamĤ z kouzelného pásu. Že to chtČlo
notnou dávku umČní, odvahy, trpČlivosti a síly k pĜekonávání pĜekážek, to
si asi dokážete dobĜe pĜedstavit.
VždyĢ kromČ toho bylo tĜeba, aby si
samy uvaĜily, uklidily, pĜepraly to nejnutnČjší… zkrátka postaraly se o sebe
se vším všudy a bez pĜítomnosti maminþiny pomocné ruky. Zvládly to vše
stateþnČ, a kdyby nebyly prázdniny,
Ĝekly bychom, že na jedniþku. Nebo
možná i líp, protože to vše dokázaly s
poĜádnou dávkou radosti a pravého
veselí. Smích se rozléhal celým údolíþkem a byl znamením pro okolní

houbaĜe, že zde táboĜí parta skuteþnČ
správných holek.
PĜekážky zdolávaly bravurnČ a s humorem skautĤm vlastním. No posućte
sami: Není to k vzteku - ráno vstanete
s nejlepším úmyslem uvaĜit pro ostatní
dobrou snídani – a zjistíte, že sirky
jsou úplnČ navlhlé - nezapálíte s nimi
oheĖ - kamna zĤstanou studená - neuvaĜíte tím pádem snídani - co vás þeká? - s vidinou, že skonþíte rukama
hladových táborníkĤ ve vlnách blízkého rybníþka se ploužíte ranní rosou ke
stanu, abyste si vzali plavky a tak alespoĖ zmírnili tragédii þasného koupání
– a tu se k vám Ĝítí malá svČtluška a
s rozzáĜenýma oþima vám podává
krabiþku suchých zápalek! Není to na
jásot a hurónský Ĝev - tím ale vzbudíte
celý tábor, a ta zmínČná koupel vás tak
jako tak nemine – ale oheĖ hoĜí, snídanČ je v mžiku hotová - život je krásný!!! A tak to chodí na táboĜe prakticky poĜád. Každá tČžká pĜekážka vás
vyvede sice z míry a chcete se vším
praštit, na vše se vykašlat, ale tu
v pravou chvíli pĜijde pomocná ruka,
úsmČv, rada…a je pohoda.To je pravé
pĜátelství, chvála mu, však je ho na
svČtČ stále ménČ a ménČ!
Milí rodiþe, nechcete dopĜát svým
dČtem právČ tyhle nezapomenutelné
pocity sounáležitosti, kdy pravý kamarád je vždy nablízku, aby s nimi sdílel
radost i starost, pomohl, poradil, nezradil? Vaši autoritu i snahy dobĜe vychovat pak podpoĜí naši mladí vedoucí. Jejich mládí je pĜíslibem toho, že
dČti od nich snáze všechny výchovné
snahy pĜijmou, jsou jim mnohem bližší, než my, rodiþe, na druhé stranČ jsou
natolik vyškolení že ví, co si s dČtmi
mohou dovolit, dokáží se o nČ dobĜe
postarat.
Náš oddíl pracuje po celý rok, i o
letních prázdninách poĜádáme své akce. BČhem školního roku se scházíme
jednou týdnČ na schĤzkách, zhruba
dvakrát do mČsíce pak vyrážíme o víkendu na výpravy do pĜírody nebo na
výlety za poznáním naší hezké vlasti.
JistČ potČšitelná zpráva pro všechny
volarské: podaĜilo se nám získat ve
Volarech klubovnu! Už tedy nemusí
Vaše dČti dojíždČt do Lenory, ale mo-
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hou samy dobČhnout na schĤzku –
vždyĢ klubovna je v blízkosti základní školy. MĤžete se do ní pĜijít podívat - po domluvČ s našimi vedoucími,
nebo pĜi naší tradiþní hĜe ve mČstČ,
kterou poĜádáme na poþátku záĜí. Vaše
dČti si zahrají hru a Vy si zatím mĤžete popovídat s našimi vedoucími, na
vše potĜebné se jich zeptat, prohlédnout si naše kroniky, alba, zhlédnout
video z naší þinnosti.
Už dnes se na Vás moc tČšíme! Platí
stále možnost kontaktu na našich telefonních þíslech (mob. 739 133 072)
nebo e-mail:skautiboubin@seznam.cz.
Sledujte také naši vývČsku na námČstí,
mĤžete se podívat i na naše oddílové
webové stránky www.boubin-dvojka
estranky.cz.
Robka Wagnerová

 



redakþní rada Volarského zpravodaje pro své þtenáĜe nabízí zajímavou nabídku – pokud nám doruþíte
svou fotografii (buć klasickou fotografii nebo z digitálního fotoaparátu
ve formátu jpg) a tato fotografie bude ve Volarském zpravodaji otištČna,
þeká na autora snímku odmČna.
Proto neváhejte, prožívejte krásné
dny, foĢte a hlavnČ pošlete k nám!
KRÁSNÉ LÉTO!!!
Redakþní rada

Okolí mateĜské školy na Sídlišti
Míru má již novou podobu. Po
úpravČ zahrady je již dokonþena i
oprava plotu a celé okolí je jako
vymČnČné. Další kout našeho mČsta
se probarvil a potČší všechny obyvatele i návštČvníky mČsta.
Foto Ladislav Beran
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Nabídka zájmových útvarĤ ve školním roce 2008-2009

1.schĤzka
v DDM

Název ZÚ

Programová náplĖ

VČk

Vedoucí ZÚ

Úplata datum

þas

Anglická školka
NČmecká školka
Francouzština
NČmþina I
NČmþina II
Ruština

výuka hravou formou (pokraþování)
výuka hravou formou pro zaþáteþníky
pokraþování 3.roþník
pokraþování 4.roþník
pokraþování 4.roþník
zaþáteþníci, výuka ruského jazyka

4 - 6 let

J.Toušková

1.-3.tĜ.

L.Fenclová

x
x

A.Topþevská
V.Batistová

x
od 12 let

D.Furbachová
S.Naumová

400
400
500
500
500
500

8.10.
2.10.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.

16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
15:00

Ruská konverzace

oprášení ruského jazyka

x

S.Naumová

500

30.9.

15:00

náprava Ĝeþi hravou formou
hraní si na divadlo - pohádky a hry pro skoJá, ty a divadlo
rodospČláky
peþení dle ednotlivých recepZlatá vaĜeþka
tĤ,netradiþ.cukráĜ.ozdoby, marcipán
Barvínek
malujeme,kreslíme, tvoĜíme,lepíme
netradiþní techniky - encaustika, batika,
TvoĜivé þarování
šperky atd.
pĜíprava na nábytkáĜské Ĝemeslo (výroba
Práce se dĜevem
inarzií, drobných pĜedmČtĤ, dýha, druhy
dĜeva, masivní dĜevo, aglomarované dĜeva, poznávání stromĤ, rĤst dĜeva, náĜadí
a stroje
papírové modely, stavba modelové železniModeláĜ-želez.modeláĜ
ce
práce s digitální fotografií - v klubovnČ i v
Fotografický
pĜírodČ
Poþítaþe
základy práce na PC
Malá policejní akadedopravní výchova, první pomoc, exkurze mie I.
IZS, branné hry, laserová pistole, ukázky
Malá policejní akadepráce PýR (pes, výstroj atd.)
mie II.
hry v pĜírodČ a v klubovnČ, stĜelba ze vzduVydrýsek
chovky, výlety za divoþáky i domácími zvíĜaA
ty na eko a bio farmu, do lesní školky, záklaRysové
dy myslivosti, gymbally, cyklovýlet
Ornitologický
poznávání a pozorování ptactva

od 4 let

D.Cedivodová

400

7.10.

14:00

od 6-ti let

V.Laschová

400

8.10.

14:00

8 - 18 let

Zemanová

400

9.10.

15:00

7 - 11let

V.Veselovská

600

10.10.

14:00

od 12-ti let

V.Laschová

600

6.10.

16:00

4.-9.tĜída

L.Touš

400

8.10.

15.00

7 - 99 let

J.ýada,V.Kadlec,M.ŽĤrek 500

2.10.

14:00

od 10-ti let

M.Lasch

500

10.10.

14:30

7 - 10 let

Z.Krejsa

500

6.10.

14:30

pro I.st ZŠ

P.Sedlák, (L.Haklová)

400

1.10.

14:00

pro II.st.ZŠ

P.Sedlák (L.Haklová)

400

1.10.

14:00

5 - 8 let

L. Haklová, K.Kotrc,
(M.Mrázová, F.Sosnová)

400

6.10.

15:00

8 - 12 let

L. Haklová, K. Kotrc

6 - 18 let

L.Vozábal

400
400

6.10.
2.10.

15:00
15:00

Moderní gymnastika I
Moderní gymnastika II

5 - 7 let

D. Amlerová

7 - 15 let

N. Rašková

600
600

8.10.
8.10.

16:00
16:00

6 - 99 let

V.Laschová

500

6.10.

14:00

Košíková

zaþáteþníci, spojení hudby a pohybu
pokraþování MG I
hry - na zemi, ve vzduchu a ve vodČ se vším
co je kulaté
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 umČní

od 6-ti let

M. Šperka, J. Macura

600

2.10.

17:00

Karate II

základy bojového umČní

od 8 let

M. Šperka, J. Macura

600

2.10.

17:00

Orientální tance I

pro úplné zaþáteþnice (jen malé dČti)

od 6-ti let

M.Ottlová

500

30.9.

17:00

Orientální tance II

pro úplné zaþáteþnice

od 15-ti let

M. Ottlová

600

30.9.

17:00

Orientální tance III

pro pokroþilé

od 12-ti let

M.Ottlová

600

30.9.

17:00

Cviþení s kojenci

individuální cviþení, Ĝíkanky, písniþky

5-12 mČsícĤ

S.Valíþková

500

7.10.

10:00

Duhové klubíþko I

1 - 2 roky
individuální cviþení, Ĝíkanky, písniþky
cviþení na gymballech, Ĝíkanky, písniþky,
2 - 3 roky
pohybové hry
cviþení na gymballech, dramatizace pohádek,zpívání,1x mČsíþnČ hry v bazénu,1x mČ- 3 - 6 let
síþnČ tvoĜení, sezónní vycházky a výlety, pro
zdravé i handicapované dČti, každou stĜedu
schĤzky bez rodiþĤ (bude upĜesnČno)
cviþení na gymballech, Ĝíkanky, písniþky,
3 - 6 let
pohybové hry

P.Zemanová

500

6.10.

10:00

S.Valíþková

500

7.10.

11:00

600

7.10.

16:00

500

7.10.

16:00

Jazykové hrátky

Já, ty a míþ

Duhové klubíþko II
Duhová školiþka I

Duhová školiþka II

L. Haklová

E.Šturmová
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Klub dČtí Stožec

Klub dČtí Zbytiny

Klub dČtí Nová Pec

Dámský klub

Volarský domeþek – nabídka zájmových útvarĤ

tvoĜivá dílna, cviþení
angliþtina
flétniþky
poþítaþe
angliþtina
pohybové hry
sportovní hry
dramatická dílna
tvoĜivá dílna
rukodČlné þinnosti - batikování, malování na hedvábí,
vyšívaná vajíþka, encaustika, filcování (1 x mČsíþnČ)

Klub seniorĤ

aktivnČ i v dĤchodu - tvoĜení, cviþení, vycházky

ÓKÁýKO

otevĜený klub pro všechny dČti dojíždČjící i místní,
deskové hry, soutČže, kvízy,

ELZZa….

otevĜený klub pro všechny 14-náctileté a dál, pokec,
hudba a vše co nenajdete na ulici.

od 4 let

6 - 15 let

6 - 11 let

12 - 99 let

11 - 14 let
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Š.Jurášová
D.Kozlová
J. Jerhotová
H. Klodnerová
L. TĜísková
I. Kochmová
J.Schönbauerová
V.Veselá
L.Tóthová
I.Morongová,
D.Šubová
V. Laschová,
I.Morongová
L.Haklová
V.Laschová

1x týdnČ úterý
od 14-ti let V. Laschová
dle domluvy

400

1.10.

13:00

400

1.10.

14:00

400

1.10.

13.00

600

10.10.

16:00

400

10.10.

10:00

10Kþ/den

7.10.

10Kþ/den

17.10.

13:30

16:00

UpozornČní: První schĤzky jsou informativní (cca 30minut), dČti i dospČlí jsou pouþeni o bezpeþnosti práce, jsou seznámeni
s vnitĜním Ĝádem DDM a je domluven þasový rozvrh schĤzek. Podmínkou pĜístupu do tČlocviþen je zaplacení úplaty za ZÚ.

VOLARSKÝ DOMEýEK - PLNÝ PRIMA
MALÝCH A VELKÝCH LIDIýEK
DĤm dČtí a mládeže Prachatice, pracovištČ
Volary nabízí v souladu se školským zákonem
a vyhláškou þ. 74/2004 Sb.
tyto formy zájmového vzdČlávání:
* pravidelná výchovná, vzdČlávací a zájmová
þinnost = zájmové útvary; * pĜíležitostná výchovná, vzdČlávací, zájmová a tématická þinnost (karneval, halloweenská noc, Den matek,
Den dČtí, Den otcĤ, Den seniorĤ); * spontánní
þinnost (ÓKÁýKO a ELZZa…); * táborová a
další þinnost spojená s pobytem mimo místo
(jarní, letní tábory, pĜímČstské tábory, víkendové pobyty); * osvČtová þinnost vþetnČ shromažćování a poskytování informací (besedy,
ukázky) výchovné programy pro mateĜskou a
základní školu; * individuální práce - vytváĜení podmínek pro rozvoj nadaných dČtí a dČtí
handicapovaných

Ve školním roce 2008 – 2009 bude zájmová þinnost zahájena v úterý 30. záĜí
2008 a ukonþena v pátek 29. kvČtna
2009. PĜihlášky do zájmového vzdČlávání jsou k dispozici v DDM a je nutné je
ĜádnČ vyplnČné odevzdat nejpozdČji do
25.záĜí 2008 do DDM!!!
Pozdní pĜihlášení a zaplacení úplaty za ZÚ opožćuje zahájení þinnosti – pokud není vþas
zaplaceno, není možné využívat pronájem tČlocviþny, jelikož se platí z úplaty za ZÚ.
Úplata za jeden zájmový útvar (kroužek)
vychází již nČkolik let v prĤmČru od 12,- Kþ
do 18,- Kþ za jeden týden a finanþnČ dostupná pro všechny dČti.

Úplatu za zájmový útvar (kroužek)
je nutné uhradit nejpozdČji
do 31. Ĝíjna 2008

NOVINKY ve školním roce 2008-2009:
Nové zájmové útvary:
- Práce se dĜevem – Fotografický – Poþítaþe - Já, ty a divadlo- NČmecká školka- Ruština a ruská konverzace - Florball – Košíková - Malá policejní akademie - TvoĜivé þarování- Klub dČtí Nová Pec - Klub seniorĤ (od února 2008)
ZmČna názvu ZÚ „Rekreaþní sporty a poznávací þinnosti v pĜírodČ“
na ZÚ: „Vydrýsek“ a „Rysové“
RozšíĜení zájmového útvaru Duhová školiþka I
o hry a plavání v bazénu (1 x mČsíþnČ)
NAŠE SPECIFICKÉ ýINNOSTI:
Hlídání handicapovaných dČtí : Každý pátek dopoledne zdarma
(domluva možná 3 dny pĜedem – tel. 388 333 073)
PĜíležitostné hlídání pĜedškolních dČtí:
(maminkám na MD, pokud si potĜebují zaĜídit potĜebné záležitosti na
úĜadech nebo u lékaĜe, …) - pondČlí a stĜeda dopoledne v rozmezí
8,00 – 10,00 hod (po domluvČ až do 11,00 hod)
Nutné nahlásit 2 – 3 dny pĜedem, cena: 30,-Kþ/hod.
(tel. 388 333 073, 724 595 838)
Školka a škola plná zábavy (výchovné programy pro MŠ a ZŠ):
každá 2.stĜeda v mČsíci MŠ, každá 3.stĜeda v mČsíci ZŠ
(nahlásit vždy týden pĜedem)
Hravé stĜedeþní dopoledne od 10,00 do 11,30 hodin. Cena: 5,- až 10,- Kþ/dítČ,
zajišĢuje: L.Haklová, V.Laschová (tel. 388 333 073, 724 595 838)
ÓKÁýKO
OtevĜený klub pro dČti (11 – 14 let). Pro dČti dojíždČjící i místní, pro handicapované i zdravé, pro rómské dČti a mládež.
Stolní a deskové hry, soutČže, povídání pĜi þaji, zhotovování dobrot k þaji,
video, poslech hudby, další dle pĜání þlenĤ klubu. Cena: 10,- Kþ/den
ELZZa
OtevĜený klub pro mládež (od 14-ti let)
Letos pĜipravujeme: Výstavu modelové železnice, Den otcĤ, Halloweenskou
noc, Den seniorĤ, Den matek, Den dČtí, Dny otevĜených dveĜí, Charitativní
sbírku dČtského obleþení a hraþek, Vajíþkovník, ýarodČjnickou olympiádu,
Karneval, ýtení s Andersenem, Víkendové pobyty pro dČti a jejich rodiþe, PĜímČstské i pobytové prázdninové tábory a jiné akce, které budou zveĜejnČny
bČhem školního roku.
Volarský zpravodaj 10
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Peníze z EU / Domeþek / „vandalové“

V minulých þíslech Volarského zpravodaje jsme vás informovali o pĜipravených a v bĜeznu podaných žádostech do regionálního operaþního programu NUTS II. Jednalo se o rekonstrukci plaveckého bazénu, který je již
nČkolik let provozován pĜímo v havarijním stavu (cca 70 milionĤ korun),
rekonstrukci ulice ýeská a PĜíþná, kde
nutnČ potĜebujeme opravit komunikace, chodníky a veĜejné osvČtlení (cca
12 milionĤ korun), spoleþnČ s Mikroregionem západ jsme žádali o elektronické infoboxy (cca 600 tisíc pro naše
mČsto) a základní škola pĜedkládala
žádost o vybudování sportovištČ pro
školu, které je tolik potĜebné pro povinnou výuku (cca 6,5 milionĤ korun).
Hodnocení pĜedkládaných projektĤ
má pĜesnČ daná pravidla a zjednodušenČ Ĝeþeno každý mČsíc probíhalo
jedno „vyĜazovací kolo“.V prvním kole hodnocení byly vyĜazovány projekty nedokonale zpracované, zaĜazené
do nepĜesných prioritních os, neúplné,
nezaĜaditelné, …
V kvČtnu byly vyĜazeny další pĜedložené projekty, které nepĜekroþily danou minimální výši hodnotících bodĤ,
tedy 60 ze 100 možných. Naše žádosti
úspČšnČ prošly kontrolním a bodovacím hodnocením až do samého konce.
Ale na samém konci jsme zjistili, že
na poþet pĜedložených a postupujících
žádostí dostatek financí není.
Pravdou je, že jsme se i my nechali
unést medializací jednoduchého, snadného a možného získání finanþních
prostĜedkĤ z evropské unie pro nutnČ
potĜebné investice. VždyĢ jsme stále
všude þetli a ze všech stran poslouchali, že penČz je dostatek a staþí o nČ jen
požádat.
O to vČtší bylo zklamání, bezmocnost, marnost, deziluze, zdČšení, þi
smutek z neúspČchu. Ale to vše se
rozplynulo stejnČ tak rychle jako pĜišlo. Navíc skuteþnost, že v celém prachatickém okrese bude z evropských
penČz financovaná mČstu jako žadateli pouze jedna jediná akce (MateĜská
škola ve Vimperku - cca 5,2 milionu
korun). A také skuteþnost, že všechny
žádosti byly natolik dobĜe zpracované
a pĜipravené, že prošly až do samého
konce „bez ztráty kytiþky“. Za to moc

díky všem, kteĜí na pĜedkládaných
projektech pracovali.
Volarané, do konce þervence, kdy
konþí 3. výzva pro pĜedkládání žádostí, pĜedložíme opČt všechny projekty,
které jsme pĜedložili ve 2. výzvČ a navíc pĜedkládáme žádost o dotaci na
výstavbu domu pro seniory (cca 58
milionĤ korun). Držme si spoleþnČ
palce, protože je nám všem jistČ známo, že naše mČsto má obrovský investiþní dluh, který nejsme schopni pokrýt z mČstského rozpoþtu.
Martina Pospíšilová,
starostka mČsta

Jedni tvoĜí, druzí niþí…
Všem se nám líbí, když se v našem
mČstČ objeví nČco nového, nČco se
opraví, nČco vylepší, nČco natĜe…
V souþasné dobČ však asi u lidí chybí
úcta k tomu, co druhý vytvoĜil. Nejsme schopni si vážit práce druhých a
proto vše pČkné se pokoušíme hned
poniþit. Jen se nČkde povede dosadit
nové laviþky – hned se najde nČkdo,
komu se nelíbí jen fádní jednotná barva a pokusí se je „vylepšit“ svými malĤvkami. StejnČ jako se jinému nelíbí
jednobarevný dĤm a svými kresbami
jej „dotváĜí“. Jinému zase vadí lampa,
co poĜád v noci svítí, dalšímu pak
tĜeba smČrové tabule (vždyĢ jen neþinnČ ukazují smČr a to stále stejný…).
TĜeba si oni zahoĜklí þlovíþkové myslí, že se vše buduje jenom jim k zlosti
a proto, aby mČli ve volné chvíli co
niþit. Snad i oni postupem þasu pochopí, že je to právČ naopak. Že jen
stále kdosi opravuje to, co oni poniþili,
že lepší je tvoĜit, než niþit…
(red)

Volarský domeþek pĜed
novým školním rokem
S novým školním rokem zahajuje
opČt svou þinnost Volarský domeþek,
v tomto þísle pĜinášíme celkovou nabídku zájmových útvarĤ pro školní rok
2008/2009. Ani v uplynulém školním
roce Domeþek nezahálel, vždyĢ 32
zájmových útvarĤ navštČvovalo 380 úþastníkĤ. BČhem školního roku 2007/
2008 jsme uspoĜádali 43 akcí (karneval, Den matek, Den dČtí, velikonoþní
dílnu, vánoþní dílnu,…) a 15 výuko-
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vých programĤ pro dČti z mateĜské a
základní školy. O letošních prázdninách nabídl Domeþek dČtem þtyĜi letní
tábory.
Ráda bych podČkovala za spolupráci
našim partnerĤm a sponzorĤm, kteĜí
pĜispČli na financování volnoþasových
aktivit dČtí a mládeže. Naše podČkování za spolupráci patĜí MČstu Volary,
obcím Stožec a Zbytiny, MŠ a ZŠ
Volary, ZUŠ Volary, ZŠ Zbytiny, ZŠ
Stožec, plaveckému bazénu ve Volarech, OO PýR Volary, SDH Volary,
IZS Volary, MČL Volary, Správa
CHKO a NP Šumava – LS ýeské Žleby, SVE Stožec, ýeské poštČ Volary,
MoldČ. DČkuji také našim externím
pracovníkĤm – vedoucím zájmových
útvarĤ za jejich obČtavou, poctivou a
velmi prospČšnou práci, pĜi které se
vČnují ve svém volném þase našim
dČtem. Je to práce nedocenČná, která si
zaslouží obdiv, úctu a uznání.
Již nyní se tČšíme na setkání v záĜí
pĜi nČkterém ze zájmových útvarĤ.
Lída Haklová,
vedoucí pracovištČ Volary
Zpráviþky z VOLARSKÉHO
DOMEýKU
ZáĜí 2008
1.9.2008 - CESTIýKA
K VOLARSKÉMU
DOMEýKU
Od 9,00 do 11,00 hodin bude pro
všechny žáky I. stupnČ ZŠ pĜipravena cestiþka od školy až k Volarskému domeþku plná her, soutČží a kvízĤ.
TČší se na Vás
Lidka a Vlaćka

PodČkování
TČlovýchovná jednota Tatran Volary „dČkuje“ vandalĤm, kteĜí zniþili trávník v brankovišti hned po
zasetí nové traviny. Všichni by si
mČli uvČdomit, že to stojí nemalé
peníze, ale také to, že niþí práci
druhých.
V pĜípadČ pĜistižení budou vandalové „ĜádnČ odmČnČni“ pokutou
ve výši 20.000,- Kþ.
P.Kaczko
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U mČ dobrý

BěEZEN
SRPEN
- ZÁěÍ
KINO VOLARY

Srpen – ZáĜí / 2008

HORTON
2.8. sobota Animovaný film USA (dabing). Horton je Vstupné 40,- Kþ
celkem normální slon a tak je pĜekvapen
85 min
mluvícím smítkem (mČsteþko Kosice
s maliþkými Kdovíky).

17,00 hod
20,00 hod

Kopaþky
Komedie USA (titulky). Peter (sympatický
9.8. sobota tĜicátník) dostal od své milované kopaþky. Vstupné 50,- Kþ
110 min
Od 15 let!
Od pĜítele dostane recept na zlomené srdce –
totální zmČnu prostĜedí – ale chybiþka se
vloudila…

Indiana Jones
16.8. sobota a Království kĜišĢálové lebky
123 min

Dobrodružný film USA režiséra S. Spielberga (titulky). Indy setĜese únavu a vydá se na
výpravu do nitra peruánské džungle.

20,00 hod

Vstupné 60,- Kþ

17,00 hod
20,00 hod

Vstupné 60,- Kþ

20,00 hod

DevČt let po Pelíšcích se filmový
štáb v þele s Janem HĜebejkem vrací
do KošíĜ na místo þinu. Jen o pár
blokĤ dál, kde vznikly památné scény
jako „maršál Malinovskij“ nebo knedlíko-noková hádka, se od 14. srpna
natáþí komedie U mČ dobrý. Jan HĜebejk spolu se scenáristou Petrem
Jarchovským a producentem OndĜejem Trojanem slibuje, že film s hvČzdným obsazením bude návratem k
divácky nejvdČþnČjšímu žánru – komedii právČ ve stylu PelíškĤ. Nahrávají
tomu kromČ podobných lokací dvČ
vČci. Do hlavní role obsadili Bolka
Polívku – a vedle nČj další osvČdþené
hvČzdy, JiĜího Schmitzera, Petra Formana a novČ Miroslava Vladyku, Josefa Somra nebo Lenku Vlasákovou.
HlavnČ ale: opČt se inspirovali historkami svého oblíbence Petra Šabacha.

Iron Man
24.8. sobota Americký akþní film podle slavného komiksu. Hrdinové se sami nerodí. Musíme si je
125 min
sami vyrábČt.

František je dČvkaĜ

Od 15 let!

Vstupné 60,- Kþ
Od 12 let!

20,00 hod

Historický film v koprodukci NČmecko, Ka6.9. sobota zachstán, Rusko, Mongolsko (dabing). Ovlá- Vstupné 60,- Kþ
129 min
Od 12 let!
dat polovinu tehdy známého svČta. Byl jedním z nejúspČšnČjších vládcĤ. Byl zrozen k
vítČzství!

17,00 hod
20,00 hod

30.8. sobota ýeská komedie. Vždycky jsem si vybíral
95 min
ženy, které za to stály… Bohužel se mezi
sebou tak trochu kryly…

Mongol - ýingischán

U mČ dobrý
ýeská komedie režiséra J. HĜebejka Šest
13.9. sobota pĜátel prožívajících idylu u šestákového
Vstupné 50,- Kþ
102 min
mariáše konþí s poklidným žitím ve chvíli,
Od 12 let!
kdy jeden z nich se stane obČtí falešných
hráþĤ.

20,00 hod

Šumavské mistrovství
sekáþĤ

Jumper
20.9. sobota Dobrodružný film USA (titulky). ýtrnáctiletý
David má genetickou odchylku – mĤže se te- Vstupné 50,- Kþ
88 min
leportovat kam chce – následky si ale musí
nést sám!

Oko bere
27.9. sobota Americké drama (titulky).
PČt studentĤ, jeden skvČlý plán a Las Vegas
123 min
je na lopatkách.

Vstupné 50,- Kþ
Od 12 let!

Prodej vstupenek je hodinu pĜed promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
ZmČna programu vyhrazena!

Minimální teplota dne 14.6. v 6,00 ..........0,2 °C
Maximální teplota dne 22.6. v 15,40 .... 29,1 °C
PrĤmČrná mČsíþní teplota .....................15,0 °C
web: www.pocasi-volary.cz

Jumper
Toho dne, kdy v sobČ David Rice
(Hayden Christensen) objevil schopnost teleportace, se stal zároveĖ jedním z nejhledanČjších lidí na svČtČ.
Takzvaní „skokani“ byli totiž oznaþeni
jako extrémnČ nebezpeþní (ze schopnosti zmizet z místa þinu není vláda
pĜíliš nadšená) a speciální organizace
zvaná Paladin má dohlédnout na jejich
úplnou eliminaci. Davey se svou novČ
nalezenou schopnost snaží zdokonalit
a využít k nalezení matky, která, když..

20,00 hod

20,00 hod

V pondČlí 21. þervence se v Milešicích konalo 1.Šumavské mistrovství sekáþĤ.
Deset mužĤ a dvČ ženy soutČžilo
v tom, kdo kosou poseþe rychleji
þtverec 10x10 metrĤ. Úþast byla
vskutku mezinárodní, zúþastnili se
borci ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, Kanady i ýech. MČsto Volary reprezentoval Ondra Klišík a
ani v této konkurenci takĜka profesionálních závodníkĤ se neztratil.
Na zá-vČr zmČĜili nejlepší sekáþi
své síly s kĜovinoĜezem s témČĜ
nerozhodnými výsledky. Doufejme, že nezĤstane jen u prvního
roþníku a že se závody v tradiþním
kosení stanou lákadlem i pro diváky.
(mj)
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Knihovna / Stolní tenis / Rozlosování fotbalu

Novinky v knihovnČ - þervenec
Mc Carthy, Cormac: Cesta
Po úspČšném „morálním thrilleru” Tahle zemČ není pro starý pĜichází tento americký spisovatel se „sci-fi”, pĜiþemž uvozovky jsou i tentokrát velmi na místČ. Román
Cesta se odehrává ve svČtČ sežehnutém neznámou katastrofou. Otec se synem putují
šedivou zimní krajinou a dČsí se každého náznaku, že nejsou sami, kdo pĜežil; od
posledních lidí totiž rozhodnČ nemohou þekat nic dobrého. Dvojici drží pĜi životČ jen
to, co uveze jejich nákupní vozík a co obþas najdou v prázdných domech. Jejich cílem
je moĜské pobĜeží, ale i tam se samozĜejmČ ukáže, že nadČje už neexistuje. Nebo snad
ano? Za tento román autor obdržel v roce 2007 Pulitzerovu cenu.
Pekárková, Iva: TĜicet dva chwanĤ
SvČží cestopisné reportáže þeské 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 navštívila Thajsko. Z pĤvodního mČsíþního víza si prodloužila pobyt až na rok a procestovala a prožila Thajsko ve všech jeho podobách. Žila i mezi obyþejnými lidmi v
horských oblastech a ujasnila si i svĤj pĜístup k životu a vlastní problémy. Pochopila
jinakost a rĤznorodost asijského svČta v jeho mnoha podobách, krásách i utrpení.
Bouþková, Tereza: Rok kohouta
Nový, autobiograficky ladČný román je drásavČ upĜímná výpovČć ženy, které se
rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat dohromady.
Edelfeldtová, Niger: Šikovnej kluk
Vývojový román ze souþasnosti o vyrovnávání se s jinou sexuální orientací.
Dnešní spoleþnost je jistČ liberálnČjší než dĜíve, zmČnily se zákony (v ýesku i ve
Švédsku by dnes Jim mohl uzavĜít registrované partnerství, ve Švédsku by mČl navíc
možnost adoptovat dítČ), ale „jinak“ orientovaný þlovČk i pĜesto musí – stejnČ jako
náš hrdina – pĜekonat nemálo pĜekážek a problémĤ: Je to opravdu tak? Jak to pĜijme
okolí? Jak a kdy to Ĝíct rodiþĤm? Jak si najdu partnera? Jak se s ním budu chovat na
veĜejnosti, pĜed sousedy? Jak si zaĜídím život a kde budu hledat jeho smysl? Inger
Edelfeldtové se podaĜilo hodnovČrnČ vylíþit mnohé z tČchto nelehkých momentĤ,ale i
nČkteré reakce okolí.


Cooper, Susan: Šedý král
ýtvrtá kniha pentalogie Probuzení Tmy. V Šedém králi pokraþuje Will na cestČ za
svým úkolem bez opory Dávných, bez Merrimana a pĜátel Dewsových, u nichž celý
pĜíbČh zaþal. Provází ho tajemný chlapec, albín Bran Davis, jehož pĤvod tkví kdesi v
dávné mytologii a který vyvolává pochybnost, zda vĤbec patĜí k obyþejným lidem
nebo má spojení se SvČtlem nebo s Temnem. WillĤv úkol je zpoþátku o to tČžší, že
Will po nemoci trpí ztrátou pamČti a zapomnČl text z grálu, v nČmž je ukrytý klíþ k
jeho dalšímu poslání. Will se ocitá u pĜíbuzných ve Walesu v místech opĜedených
mýty a legendami a ovládaných zlou vĤlí Šedého krále, jednoho z mocných Temna.
Pokud nepĜekoná jeho všudypĜítomné nástrahy v podobČ nevyzpytatelných katastrof a
rĤzných zjevení, která vedou až k tragickým koncĤm, a nenabude zpátky ztracenou
pamČĢ, nenajde Zlatou harfu a nevzbudí Spící, bez nichž SvČtlo nemá šanci þelit probouzejícímu se Temnu v rozhodujícím stĜetnutí... Šedý král je považován za nejlepší z
celé série a právem získal významnou Newbery Medal, americkou cenu za nejzajímavČjší dČtskou knížku roku.
Žídková, Eva : Naším snem byla Kanada
Když se poþátkem osmdesátých let rodina Žídkova odhodlala k emigraci, nevedly ji k
tomu pohnutky ekonomické, ale kromČ všudypĜítomného politického tlaku totalitního
režimu pĜedevším dĤvody ekologické. Autorka a její manžel byli svým bytostným
založením a pracovní profesí - oba lesníci - tČsnČ spjati s pĜírodou a zhoršující se
životní prostĜedí komunistického ýeskoslovenska a chmurné prognózy je vedly, již ve
zralém vČku þtyĜicátníkĤ, k rozhodnutí opustit zemi. Mnohý þtenáĜ si dost možná
poopraví své dosavadní pĜedstavy o emigraci. Autorþina rodina nemČla nic snadné a
nic zadarmo, právČ naopak. Už samotný pĜechod hranic byl hodnČ komplikovaný, ale
i poþáteþní léta v emigraci pĜedstavovala nároþnou životní etapu, která vyžadovala ve
velké míĜe jak aktivitu, tak sebezapĜení, nenároþnost a pĜizpĤsobivost. Složité emigrantské peripetie autorka nyní rekapituluje s úsmČvem, vyrovnaností a odstupem
þtvrtstoletí.

7-8 / 2008

PodČkování sponzorĤm
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Volary dČkuje tímto všem sponzorĤm,
kteĜí se podíleli na þinnosti oddílu.
PodČkování patĜí tČmto sponzorĤm:
pí. Janoušková – Volarské automobilové opravny, p. NČmeþek – Hospoda
„U NČmeþka“, pí. Prixová – Sesazována dýh, pí. Morongová – Restaurace
„U PotĤþku“, pí. Vþalová – Drogerie,
manželé Sosnovi – Tabák SOS, p. ing.
ěežábek – MČstské Lesy Volary, p.
ing. Kašpar – Obchodní þinnost, p.
JahodáĜ – Restaurace „JahĤdka“, p.
Lenhard – Autoopravna, Rekon–Insta,
p. Pocklan – KP Dlaždiþi, firma Elim,
pí. Zavázalová – Restaurace „Kukaþka“, p. Hazuka – Autoopravna, p. Boroš – Sklo,porcelán, p. Novotný – Foto, kniha, papír, pí. Engelová – Prodej
paliv, autodoprava, p. BrezĖan – MalíĜ,
natČraþ. PodČkování patĜí i dalším
sponzorĤm, kteĜí si nepĜáli být zveĜejnČni.
Karel Hrdonka
pĜedseda oddílu

Rozlosování fotbalových
utkání v sezónČ 2008/2009
I A tĜída 2008 - 2009
zápasy doma Tatran Volary

16.8. Tatran - Protivín (17,00)
31.8. Tatran - ýtyry 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 tĜída dorostu:

Dorost má hrací den nedČli 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 slouþil Tatran
Volary s HraniþáĜem Nová Pec a a
vytvoĜil se celek Tatran Volary B.
Ten bude hrát okresní pĜebor, stejnČ
jako žáci.
Ladislav Beran
Volarský zpravodaj 13
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Ta pĜinesla na všech frontách boje o co
nejlepší umístČní. Muži, hrající v A tĜídČ,
klidu moc nemČli, když až do posledních
kol museli tvrdČ bojovat o její záchranu.
Dorostenci ve sdruženém okresním pĜeboru Prachatice sehráli parádní jaro, které je
vyneslo na tĜetí pozici. Protože z okresu
Prachatice byli nejvýš postaveni, postoupili do A.tĜídy dorostu. Žáci odehráli velmi dobrou sezónu a celou dobu se pĜetahovali s Vimperskou rezervou o vítČzství
v okresním pĜeboru. Nakonec naši kluci
pĜebor vyhráli, když vimperští v posledním kole jen remizovali, a tak se zlato stČhuje k nám pod vrchol Bobíku.

Muži mají nedostatek hráþĤ
Po solidním podzimu se zdálo, že letošní
sezóna bude bez problému. Jenže po zimní
pĜestávce se tým dával dohromady tČžko a
trenérský tandem Kubát, Vairich mČli
stále nedostatek hráþĤ na tréninku. V této
fázi se zaþaly projevovat první problémy,
které se prolínaly celou sezónou. VČtšina
hráþĤ týmu pracuje na smČny a tak v této
þásti pĜípravy chodilo na tréninky minimum hráþĤ. PĜátelská utkání se nehrála a
þekalo se, co pĜinese start soutČže. Ten se
nevydaĜil a po nČkolika zápasech bylo
jasné, že sezóna se bude zachraĖovat. Doma se nevyhrávalo, body byly jen za remízy a místo klidného stĜedu to byl najednou pád tabulkou dolĤ. Celý pĤlrok
vyvrcholil domácím zápasem s Prachatickou rezervou, který kluci zvládli a dali
si bodový dárek za tĜi body první v celé
jarní þásti. To znamenalo odskok právČ tomuto soupeĜi a poslední kola odehrál celek
již ve zlepšené náladČ. Po domácí výhĜe
nad Louþovicemi, které sestoupili, nakonec volarští již v posledním kole vČdČli, že
sezóna je zachránČná. Byla to zĜejmČ nejhorší sezóna v celé historii souþasného
týmu.
Volarské áþko hraje s jedenácti maximálnČ tĜinácti hráþi, a to je málo. Než nČkdo
zaþne tým odepisovat, tak by si mČl uvČdomit, že v tomto poþtu hráþĤ a v podmínkách, kdy zejména práce a u mnohých
smČnný provoz, nedovolí dát hráþĤm fotbalu to, co potĜebuje. UvČdomit si je tĜeba,
že zamČstnání bude vždy na prvním místČ.
Druhý problém je, že je to sport a k tomu
patĜí zranČní a ty vyĜazují hráþe z herního
procesu. Takže než nČkdo spustí kritické
hodnocení, mČl spíš klukĤm složit poklonu za to, že ještČ tuto krajskou soutČž udrželi.
ProblémĤ je hodnČ a výbor má o þem
pĜemýšlet. Já osobnČ si myslím, že je tĜeba

se podívat do okolí, potom je tĜeba dávat
šanci dorostencĤm, kteĜí letos na jaĜe ukázali, že by mnozí z nich mohli hrát velký
fotbal. Najít k Martinu Havlíkovi druhého
gólmana, neboĢ to je ve fotbale nejdĤležitČjší post. To, jak se s tím Tatran popasuje, uvidíme již na podzim. To se opČt
rozjede soutČž na plno. Jsem optimista a
vČĜím, že celek tenhle problém vyĜeší.

Dorostenci mají dobrou partu
Dorostenci v letošní sezónČ sehráli nejlepší jaro. Hráli kvalitnČ, vytvoĜili si kolem sebe dobrou partu a pohodu pĜenesli
na hĜištČ. Šli zápas od zápasu a bylo to
znát. Zejména s celky ze špiþky odehráli
velmi dobré zápasy a v posledním kole
porazili vítČze celé soutČže z Bavorova.
Tým pod vedením trenéra Hynka Richtera
staršího ukázal svou sílu v dobré kombinaci, solidní fyzické pĜipravenosti a hlavnČ chuti hrát fotbal. Mezi podzimem a jarem promČna jako den a noc. Jaro ukázalo,
že celek je kvalitní a nakonec vše korunuje
postupem do vyšší tĜídy. PopĜejme dorostencĤm hodnČ štČstí v kraji a vČĜme, že
naváží na svĤj týmový projev i zde.

ŽákĤm nechybí chuĢ do hry
Volarští žáci mají za sebou pČknou sezónu. Po podzimní þásti se pĜetahovali s rezervou Vimperka o vedení v soutČži, které
pokraþovalo i na jaĜe. Jaro kluci nastartovali výhrou ve VlachovČ BĜezí a to je
našláplo k dobrému pĤlroku. Kluci hráli
zápas od zápasu lépe, i když ve VacovČ,
kde prohráli s domácími, aniž by dali gól,
si sedli na zadek. Od tohoto zápasu již
pokraþovali zlepšeným výkonem. NČkdy
to sice skĜípalo a zajímavostí bylo, že
vždy první poloþasy nebyly to pravé oĜechové. Šlo se od zápasu k zápasu, aby ve
finálovém utkání doma s Vimperkem celek potvrdil svou formu. Jenže tady padla
kosa na kámen. Zápas kluci nezvládli a
právČ díky prvnímu poloþasu jsme vimperské rezervČ nechali body. Prohra znamenala, že nejvČtší soupeĜ o prvenství
nám odskoþil a vypadalo to na druhé místo. Jenže bájeþný trenér pan Pospíchal prohlásil, že fotbal nemá logiku. To se ukázalo v posledních kolech, zatímco naši kluci
získali plný poþet bodĤ za dvČ výhry, tak
vimperští dvakrát remizovali a králem
okresu se stali naši žáci.
DČkuji spoleþnČ s Vladimírem Švarcem
klukĤm za pĜístup, i když nČkdy nebyl stoprocentní, a chuĢ do hry. Jsme rádi, že tato
generace hráþĤ vyhrála, neboĢ ukázala, že
jde o solidní hráþe, kteĜí v dorostu mohou
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hodnČ ukázat. Posledním zápasem s Husincem, který kluci vyhráli 8:2, se louþila
osmiþka hráþĤ a též i já. Po dvaceti letech
u žákovských týmĤ všech kategorií jsem
se rozhodl svou þinnost ukonþit. V kategorii žákĤ skonþili a do dorostu jdou Tomáš Jurišta, Vláća Palovþík, David Dyba,
Martin Puš, ZdenČk Kordík, Lukáš Ritschel, Vlastík TĤma a Marek Maćar. Všem
pĜeji hodnČ štČstí a v dorostenecké kategorii bućte platní tak, aby jste mČli ze hry
radost a hlavnČ u sportu zĤstaĖte. Míra
Kuþera se stal nejlepším stĜelcem soutČže,
když nastĜílel 56 gólĤ, a to je nevídaná bilance. BlahopĜejeme a pĜejeme, aby mu
fazóna stĜelce vydržela.
Své louþení jsem dlouho zvažoval, ale
nedostatek þasu, zejména zamČstnání na
smČny, mi nedovoluje dát klukĤm vše co
potĜebují, a to je hlavní dĤvod, proþ konþím. Ostatní nebudu rozebírat, neboĢ považuji za slušnost Ĝešit vše pĜímo. Já
osobnČ dal volarským mládežníkĤm dost.
DČkuji všem svým bývalým kolegĤm na
trenérských postech, že to se mnou vydrželi, souþasné trenérské sestavČ pĜeji jen
samé úspČchy a mnoho spokojených svČĜencĤ a hlavnČ dobrý pocit z toho, že pro
výchovu mladé fotbalové generace udČlali
to nejlepší. Všem klukĤm, kteĜí letos konþí v žákovské kategorii, pĜeji hodnČ štČstí,
krásné prázdniny a vČĜím, že v dorostu je
uvidím všechny.
Co Ĝíci závČrem, fotbalová sezóna je za
námi. Než bude rozlosována ta další pĜeji
mužĤm krásnou dovolenou, dorostencĤm
a žákĤm nádherné prožití prázdninových
dnĤ, do nové sezóny hodnČ štČstí a aĢ to
všem kope ještČ lépe než letos.
Ladislav Beran

INZERCE
Prodám motor do Škody Favorit
136L. Najeto 73 000 km.
Cena 2.500,- Kþ. Tel.: 728429934
Prodám dveĜe vchodové plastové
vþ. zárubnČ, bílé a hnČdé
z neuskuteþnČné stavby RD.
ýásteþnČ prosklené dvojitými izoskly,
nové s dokladem a zárukou. PC 9 a
22 tis. Kþ, nyní 4800 a 9800 Kþ.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 777106709
Plavecký bazén Volary pĜijme
plavþíka, plavþici na HPP.
Podmínkou pĜijetí je absolvování kurzu
„Školení plavþíkĤ“.
Nástup možný ihned.
Bližší informace a dotazy na tel.
739 781 090 – pí. Doþekalová.
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Zajistíme financování i pro Vás
Dále Ĝešíme:

DRAŽBY
EXEKUCE
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
ODDLUŽOVÁNÍ SE ZÁSTAVOU
NEMOVITOSTI

Kontakt: 739 302 987
733 361 067
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