
Pozvání na procházku
V sobotu 27. záfií byla slavnostnû znovuotevfiena obnovená kfiíÏová cesta. KfiíÏovou

cestu na Kamenáãi otevfiela starostka mûsta Martina Pospí‰ilová. V‰em obãanÛm na‰e-
ho mûsta i jeho náv‰tûvníkÛm se nyní nabízí místo na vycházky. KfiíÏová cesta se tento
den doãkala také vysvûcení páterem Jindfiichem Hyblerem.

Obnova volarské kfiíÏové cesty není je‰tû
ukonãena, úpravy v první etapû stály pro-
zatím radnici asi pÛl milionu korun. 
Restaurátorsk˘ch prací se zatím doãkalo
pouze dvanácté (kamenn˘ kfiíÏ) a ãtrnácté
(boÏí hrob) zastavení. Zcela novou podobu
dostal chodník mezi jednotliv˘mi zastave-
ními, na zaãátku cesty je nové posezení 
a informaãní tabule. Jednotlivá zastavení
byla oãi‰tûna od mechu. Vedení mûsta
Volary bude i v dal‰ích letech pokraãovat 
v obnovû dal‰ích zastavení.

V˘sledky voleb do krajského zastupitelstva
Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 se konaly volby do krajského zastupitelstva. Ve Volarech 
v obou volebních okrscích odevzdalo své volební hlasy 1 084 voliãÛ (z toho platn˘ch
hlasÛ 1 074) z celkového poãtu 3 121, volební úãast ve mûstû byla 34,73%. 

V˘sledky hlasování ve Mûstû Volary

âeská strana sociálnû demokratická 39.10%

Komunistická strana âech a Moravy 24.76%

Obãanská demokratická strana 18.52% 

SNK Evrop‰tí demokraté 8.00%

KfiesÈanská demokratická unie - âeskoslovenská strana lidová 4.09%

Strana zelen˘ch 2.04% 

Dûlnická strana - zru‰ení poplatkÛ ve zdravotnictví 1.21%

Volte Prav˘ Blok - www.cibulka.net 0.74%

Dohoda pro zmûnu 0.55%

Doktofii (za uzdravení spoleãnosti) 0.55%

SDÎ - Strana dÛstojného Ïivota 0.37%

Moravané 0.00%

SdruÏení pro republiku - Republikánská strana âeskoslovenska 0.00% 

Konãí platnost obãansk˘ch 
prÛkazÛ bez strojovû 

ãiteln˘ch údajÛ

K 31. prosinci 2008 konãí platnost
obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ (typ rÛÏová karta)
vydan˘ch do 31. 12. 2003. Pokud
tento obãansk˘ prÛkaz vlastníte, je
potfieba nejdéle do konce listopadu
vzhledem k mûsíãní lhÛtû pro vy-
dání, zaÏádat na správním odboru 
o nov˘ obãansk˘ prÛkaz. 

Pro vydání nového obãanského
prÛkazu je potfieba vyplnit Ïádost,
pfiiloÏit jednu fotografii se souãas-
nou podobou, oznámit a doloÏit 
pfiípadné zmûny.  

Pro v‰echny obãany narozené
pfied 1. 1. 1936 platí v˘jimka –
obãanské prÛkazy, ve kter˘ch mají
vyznaãenou dobu platnosti „bez
omezení“ nebo „platnost prodlou-
Ïena bez omezení“ zÛstávají nadále
platné.
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Dne 24. 9. 2008
Rada mûsta rozhodla:
* poskytnout Sboru dobrovoln˘ch ha-

siãÛ Volary dotaci za II. pololetí roku
2007 ve v˘‰i 17.500,- Kã a za I. polo-
letí roku 2008 ve v˘‰i 17.500,- Kã 
v souladu s uzavfienou smlouvou,

* pronajmout na dobu neurãitou neby-
tové prostory ã. 5 v I. patfie domu
Námûstí 34 ve Volarech o celkové
v˘mûfie 26 m2 paní Mgr. Sonû Hor-
váthové za úãelem soukromé v˘uky
v˘tvarné v˘chovy, 

* pronajmout na dobu neurãitou neby-
tové prostory ã. 1 v pfiízemí domu na
Sídli‰ti Míru ve Volarech o celkové
v˘mûfie 34,1 m2 paní Evû ·vejstilové 
za úãelem provozování fiezbáfiské
dílny a stfiíhání a úpravy psÛ,

* pronajmout Domu dûtí a mládeÏe
Prachatice v rozsahu 2 hodiny t˘dnû

spoleãensk˘ sál v budovû Mûstského
úfiadu ve Volarech v období od
1. 10. 2008 do 31. 5. 2009 za úãelem
cviãení orientálních tancÛ za cenu
100,- Kã/hod.,

* pronajmout ãást pozemku st. p. ã. 
1088/1 v k.ú.Volary o v˘mûfie 9 m2

Ivu Rolãíkovi za úãelem provozování
meteorologické stanice a souãasnû
rozhodla poskytnout dotaci p. Rolãí-
kovi na vybudování oplocení mûfií-
cích ãidel meteorologické stanice do 
v˘‰e 10.000,- Kã.

Rada mûsta schvaluje:
* prominutí poplatkÛ za upomínky 

v T˘dnu knihoven v termínu od 
6. - 10. 10. 2008.

Rada mûsta jmenuje:
* dle zákona ã.561/2004 Sb. (‰kolsk˘
zákon), § 167, tfietinu ‰kolské rady na
funkãní období 2008-2011 ve sloÏení -

pan Jan Zámeãník, pan Roman Kozák,
paní ·árka Trubelová.
Rada mûsta povoluje:
* dle zákona 561/2004 Sb. (‰kolsk˘
zákon), § 23 v˘jimku niÏ‰ího poãtu ÏákÛ
ve tfiídách V. A a V. B.

Dne 8. 10. 2008
Rada mûsta ukládá:
* Správû sportovního zafiízení Volary 

pfiepracovat návrh náv‰tûvního fiádu
plaveckého areálu ve Volarech se
zapracováním pfiipomínek.

Rada mûsta bere na vûdomí:
* rozbory pfiíspûvkov˘ch organizací 

a mûsta za I. pololetí roku 2008.
Rada mûsta rozhodla:
* vyhlásit zámûr na pronájem nebyto-

v˘ch prostor ã. 1 o celkové v˘mûfie
34 m2 v pfiízemí domu na Námûstí
ãp.136.

Z jednání rady mûsta

Ze zasedání zastupitelstva, konaného dne 29. 9. 2008

Zastupitelé povûfiují:
* radu mûsta provádût rozpoãtová

opatfiení pfii oprávnûn˘ch zmûnách
rozpoãtu v souladu s § 16 zákona 
ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch 
pravidlech územních celkÛ ve znûní 
pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, v rozsahu
do 500.000,- Kã vãetnû na jednu
poloÏku,

* starostku mûsta k jednání s SÚS JãK
ve vûci smûny nemovitosti mezi 
Mûstem Volary a SÚS JãK âeské
Budûjovice.

Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytové jednotky dle pfiiloÏe-

ného seznamu v souladu se Zásadami
privatizace bytového fondu mûsta, 

* prodat nemovitost bez ãp. na st. p. ã.
1905 a pozemek st. p. ã. 1905 - zasta-
vûná plocha nádvofií o v˘mûfie 297 m2

za vzájemnû ujednanou kupní cenu
ve v˘‰i 850.000,- Kã,

* prodat nemovitost v k. ú. Chlum 
u Volar ã. 95/1 - trval˘ travní porost 
o v˘mûfie 155 m2 za vzájemnû 
ujednanou kupní cenu v celkové v˘‰i
10.111,- Kã,

* prodat nemovitost v k. ú. Krejãovice
ã. 375/8 - ostatní plocha o v˘mûfie 

220 m2 a ã. 375/9 - ostatní plocha 
o v˘mûfie 307 m2 za vzájemnû ujed-
nanou kupní cenu 10.540,- Kã,

* prodat nemovitost v k. ú. Volary 
ã. 3455/26 ostatní plocha o v˘mûfie 
105 m2 za vzájemnû ujednanou kupní
cenu 7.875,- Kã,

* prodat nemovitost v k. ú. Volary 
p. ã. 1118/2 zastavûná plocha a nád-
vofií o v˘mûfie 506 m2 za vzájemnû
ujednanou kupní cenu 24.730,- Kã,

* prodat nemovitost v k. ú. Volary
ã. 120 díl 1 - trval˘ travní porost 
o v˘mûfie 2812 m2 za vzájemnû 
ujednanou kupní cenu ve v˘‰i
126.540,- Kã,

* odkoupit od Pozemkového fondu
âeské republiky pozemek p.ã. 3108/11
v k.ú. Volary - trval˘ travní porost 
o v˘mûfie 5.931 m2 za cenu 9.550,- Kã,

* nepfiijmout nabídku Lesostaveb Tfie-
boÀ a. s. na odkoupení jejich nemo-
vitosti ve Volarech,

* na základû Ïádosti prominout dluÏní-
kÛm 50% z celkové ãástky dluÏného
poplatku z prodlení za pozdní úhrady 
jejich závazkÛ spojen˘ch s uÏíváním
nájemních bytÛ mûsta za roky 2003
aÏ 2007.

Zastupitelé schvalují:
* návrh kupní smlouvy, jejímÏ pfiedmû-

tem je prodej nemovitosti v k. ú.
Volary st. p. ã. 985/2 - zastavûná 

plocha a nádvofií o v˘mûfie 307 m2

a p. ã. 1402/3 - trval˘ travní porost 
o v˘mûfie 714 m2 za kupní cenu ve
v˘‰i 52.620,- Kã,

* odkoupení nemovitosti - objektu 
rekreaãní chaty bez ã. ev. na pozem-
ku st. p. ã. 1938 v k. ú. Volary od
âeské republiky - Ministerstva vnitra
za cenu 320.000,- Kã,

* odkoupení nemovitosti - pozemek
p. ã. 2907/3 - ostatní plocha o v˘mûfie
7256 m2 v obci k. ú. Volary od Mûst-
sk˘ch lesÛ s. r. o.,

* bezúplatn˘ pfievod pozemku p. ã. 
1101/1 v obci Volary na Mûsto Volary
a souãasnû povûfiuje starostku mûsta
podáním Ïádosti o pfievod na Pozem-
kov˘ fond âR,

* ve znûní pfiedloÏeného návrhu dohodu
o splátkách uznaného dluhu.

V diskusi zaznûlo:
- do‰lo ke slouãení operaãních stfiedisek

hasiãsk˘ch sborÛ,
- dochází ke zlep‰ení stavu místních

komunikací.
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U slavnostního znovuspfiístupnûní
volarské KfiíÏové cesty byla mezi
zúãastnûn˘mi pfiítomna i skupina asi 
tfiiceti náv‰tûvníkÛ ze sousedního
Bavorska.Tyto úãastníky doprovázela 
a sv˘m tlumoãením se v‰ím seznamo-
vala, paní Linda Králiková. 

V samotném závûru, po ukonãení
poboÏnosti u BoÏího hrobu a pfii závû-
reãn˘ch proslovech, pozvala starostka
Volar Martina Pospí‰ilová hosty na
volarskou radnici, kde paní Hedwig

Wipf pfiedala mûstu finanãní dar ve 
v˘‰i 4 800 korun. Starostka podûkovala
a pfiislíbila, Ïe tyto finance budou pouÏi-
ty na dal‰í obnovu KfiíÏové cesty. 

V jednací místnosti bylo pro pfií-
tomné pfiipraveno poho‰tûní k slavnost-
nímu pfiípitku poslouÏila Volarská zlatá.
Pfii pfiedávání daru byli pfiítomni
náv‰tûvníci z Nûmecka a hosté, pfieváÏ-
nû zástupci mûsta a pracovníci radnice.  

Jifií Sosna

V mûsíci fiíjnu oslaví z na‰ich ãlenÛ své
narozeniny

paní Ludmila âíÏková
paní Ludmila Kvasniãková
paní RÛÏena Martanová
paní RÛÏena Nezvedová
paní RÛÏena Rytífiová
pan Miroslav Svoboda

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Podûkování

Srdeãnû dûkujeme v‰em, ktefií se
zúãastnili posledního rozlouãení 

s na‰í drahou maminkou 

KVùTOSLAVOU 
PROCHÁZKOVOU. 

Podûkování patfií také 
panu Franti‰ku Krátkému 

za smuteãní fieã pfii tomto obfiadu.
Dûkují dûti a jejich rodiny.

Dne 23. listopadu uplyne jeden rok
od úmrtí 

pana JANA POLÁâKA. 
Vzpomíná manÏelka a dcera 

s rodinou.

Spoleãenská rubrika

Vzpomínáme

Dne 21. fiíjna uplynuly dva roky 
od úmrtí 

pana JOSEFA RIEDERERA. 
Na toto smutné v˘roãí s láskou 
v srdci k zesnulému vzpomínají 

manÏelka a dûti s rodinami.

Druhého fiíjna jsem se ‰la podívat
na opravenou kfiíÏovou cestu ve Vola-
rech. Slavnostního otevfiení, které bylo
pfied pûti dny, jsem se nemohla zúãast-
nit, ale slibovala jsem si, Ïe si to nyní
vynahradím a zhlédnu toto krásnû
tajemné místo sama a v klidu. 

Kolem rekonstrukce byl velk˘
poplach, celé mûsto vûdûlo, Ïe se na‰e
cesta z konce 19. století bude opravovat.
PrÛbûh jsem sledovala, na místû jsem
byla nûkolikrát: KdyÏ byly vykáceny
stromy a navezeny kamínky na cestiãky
i kdyÏ bylo odstranûno tûlo JeÏí‰e, aby
mohlo b˘t opraveno. Potom jsem si
dlouho na procházku neudûlala ãas. Teì
jsem oãekávala velké zmûny, krásnû
opravené kapliãky i okolí. Musím se 
pfiiznat, Ïe jsem byla zklamaná. 

Chválím mûsto za prosekání oné
„dÏungle“, ale myslela jsem, Ïe dojde 
i na odstranûní trní, popadan˘ch vûtví 
a nevzhledn˘ch pah˘lÛ pafiezÛ. Dále 
se mi líbí krásné kamínkové cestiãky,
nová informaãní tabule, a v neposlední
fiadû nové tûlo JeÏí‰e, jakoÏto 14. zasta-
vení a opraven˘ kfiíÏ se dvûmi postra-
ními sloupy nad schody, které symboli-
zují 12. zastavení. Je velice milé, Ïe jde
latinsk˘ nápis pfieãíst, dfiíve, kdyÏ byl
sloup je‰tû spadl˘, jsem ty jemné linky
lu‰tila vzhÛru nohama… 

Naopak, velice mû mrzí, Ïe zasta-
vení 1-11 a zastavení tfiinácté nedoznala
Ïádné zmûny. Mohla b˘t oãi‰tûna,
popfiípadû opravena, protoÏe na nûkte-
r˘ch je znát, Ïe nahofie byla nûjaká
ozdoba. Ty ãouhající dráty opravdu

nevypadají pûknû. 
Je‰tû chci podotknout nûco k sa-

motn˘m vyobrazení Kristovy cesty.
Nápad s keramick˘mi destiãkami oce-
Àuji, je velice originální a jednoduchost
obrazÛ je nádherná, mile upoutá pozor-
nost. Ale asi nejsem jediná, komu se
nelíbí, Ïe ony obdélníkové keramické
desky vÛbec nezapadají do v˘klenkÛ 
v kapliãkách. VÏdyÈ to vÛbec není
hezké, myslím, Ïe zmûfiit v˘klenek 
a udûlat takov˘ tvar, kter˘ tam patfií, by
nemuselo b˘t zase tak tûÏké. Navíc se
mi také vÛbec nelíbí zpÛsob, kter˘m
byly desky pfiidûlány. Nevím jestli autor
chvátal, anebo mu do‰lo lepidlo ãi Ïv˘-
kaãka, kaÏdopádnû pfiichycení je nedo-
staãující. Jak se mÛÏe kaÏd˘ pfiesvûdãit,
vût‰ina jich popadala a rozbila se (tedy
pokud to neudûlal nûjak˘ vandal), jiné
nûjaká dobrá du‰e sundala a opfiela, aby
se také nerozpadla, a jedna deska
dokonce úplnû chybí… To nám ta na‰e
cesta vydrÏela opravená opravdu dlou-
ho ...

Nevím, z jakého dÛvodu nebyla
rekonstrukce dotaÏena ke zdárnému
konci, a pevnû vûfiím, Ïe se je‰tû najdou
prostfiedky a lidé, ktefií kfiíÏovou cestu
dodûlají. Dosavadní zmûny ve mnû
vyvolávají spí‰e otázky typu: „A to je
jako v‰echno? To jsem myslela, Ïe to
bude lep‰í.“ Závûrem bych chtûla jen
fiíci, Ïe si velice váÏím lidí, ktefií se
vÛbec odhodlali do rekonstrukce pustit,
za to jim opravdu dûkuji. 

Lucie Sedlecká

Dar pro Kalvarii

Oprava kfiíÏové cesty?
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·kolní rok se rozbûhl na plné obrát-
ky, dûti pfii‰ly po prázdninách odpoãaté 
a plné elánu. Stejnû jako paní uãitelky,
které se zase budou cel˘ rok snaÏit, aby
dûtem bylo ve ‰kolce hezky, aby se jim
zde líbilo a samozfiejmû aby se zde nûco
nauãily a nûco poznaly.

Jednou z na‰ich prvních v˘prav za
poznáním byla náv‰tûva volarského
muzea.

JiÏ vstup do muzea je pro dûti záÏit-
kem. Hned za dvefimi nás totiÏ vítá
„volarsk˘ dfievorubec“ spoleãnû s milou
paní pokladní a dûti zaãínají spontánnû
vyprávût, pozorovat a ptát se, co je zajímá.

Ov‰em to hlavní nás ãeká po zdolá-
ní dfievûného schodi‰tû. Tolik rÛznoro-
d˘ch panenek a vlastnû i panáãkÛ v tak
pestr˘ch krojích a obleãcích jsme je‰tû
nikde tak pohromadû nevidûli.

Dûtem jsme samozfiejmû musely vysvût-
lit ve zjednodu‰ené formû, co to vlastnû
ten „kroj“ je a k ãemu slouÏil, a pak uÏ
jsme se jen dívali, pozorovali a pfiedsta-
vovali si, se kterou panenkou bychom si
chtûli hrát. 

A nemyslete si, Ïe se kluci na
v˘stavû nudili! I oni pobíhali od jedné
panenky ke druhé, ale také si v‰ímali
star˘ch fiemesln˘ch nástrojÛ a na nás
bylo, abychom vysvûtlily, k ãemu slou-
Ïily. Vûfite, Ïe to nebylo vÛbec lehké,
neboÈ mnoho fiemesel uÏ upadlo v zapo-
mnûní a dne‰ní dûti je znají jen z pohá-
dek.

V muzeu se dûtem moc líbilo,
v˘stava je zaujala a my se tû‰íme, co
nám pfiichystáte napfiesrok. Dûkujeme.

Kolektiv uãitelek matefiské ‰koly

Náv‰tûva volarského muzea

Pfii vyuãování dûti jezdily

Dûti z matefiské ‰koly se s „volarsk˘m
dfievorubcem“ spfiátelily 

âtvrÈáci a páÈáci se uãili 24. a 26.
záfií na dûtském dopravním hfii‰ti (DDH).
Ale od zaãátku…

Na‰e ‰kola s úspûchem poÏádala 
o finanãní prostfiedky v rámci grantu
jihoãeského kraje „Podpora programu
dopravy dûtí na dûtská dopravní hfii‰tû“.
Pak uÏ staãilo jen objednat zápÛjãku
areálu novû zrekonstruovaného DDH v
Prachaticích (spolupráce s DDM Pra-
chatice na „1“), dopravu (p. Jíchovi
dûkujeme za vstfiícnost, protoÏe rozmary
poãasí si pohrály s termíny), pfiipravit
v˘ukov˘ program a dûti se mohly 
formou hry uãit jezdit na kole a chodit
podle pravidel silniãního provozu. Násle-
dovala jízda zruãnosti mezi pfiekáÏkami
a pÛldenní v˘uka utekla jako voda.

Vûfite, Ïe v tomto pfiípadû byly
peníze a ãas vyuÏity opravdu úãelnû.

Mgr. Jan ·vácha Dûti se uãí pravidlÛm silniãního provozu

OâIMA DùTÍ
Líbily se mi semafory, znaãky a jízda „ruãnosti“. (MarÈa N.)

Bylo to velmi zábavné a pouãné, ale nejzábavnûj‰í bylo, jak Vojta „napálil“ do kefie… (Mirek H.)
Mûli tam horská kola a semafory na elektriku. Bylo to „hust˘“. (Tomá‰ K.)

Bylo to moc hezké uãení, ráda bych si to zopakovala. (Bára M.)
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Volar‰tí rybáfii ukonãili sezónu vítûznû

Skauti v novém roce ãinnosti

V sobotu 18. fiíjna probûhlo v Praze
finále Ligy mládeÏe v rybolovné techni-
ce. Jednalo se o poslední závod této
sezóny. Do finále Ligy mládeÏe, která je
nejvy‰‰í mládeÏnickou soutûÏí, se kvali-
fikovali ãtyfii druÏstva z celé âeské
republiky. Volar‰tí rybáfii opûtovnû
potvrdili, Ïe patfií k republikové ‰piãce 
v tomto sportu. Po standardním a tak-
ticky velmi dobfie zvládnutém v˘konu
potvrdili na‰i závodníci svou nadvládu 
a stali se vítûzi Ligy mládeÏe pro tento
rok. DruÏstvo soutûÏilo ve sloÏení Vác-
lav Hojdekr, Barbora Míková, Vladimír
Pe‰ek a Milan Mík. 

Tímto závûreãn˘m vítûzstvím volar-
‰tí rybáfii zavr‰ili leto‰ní velmi úspû‰nou
sezónu. I kdyÏ na hodnocení sezóny je

je‰tû brzo, je zfiejmé, Ïe leto‰ní rok 
byl pro mladé volarské rybáfie jedním 
z nejúspû‰nûj‰ích za poslední léta. Mezi
nejv˘raznûj‰í úspûchy patfií úãast tfií
na‰ich zástupcÛ Václava Hojdekra, 
Patrika Králíka a Milana Míka v druÏ-
stvu Jihoãeského územního svazu, které
vyhrálo Národní kolo Zlaté udice.  

K individuálním úspûchÛm patfií
zejména celkové vítûzství v âeském po-
háru, kde poprvé v historii se vítûzi v ka-
tegorii juniorÛ a juniorek stali zástupci
jedné organizace, konkrétnû na‰i závod-
níci Barbora Míková a Václav Hojdekr. 

V mezinárodním mûfiítku je tfieba
vyzdvihnout zlatou medaili Václava
Hojdekra na Mistrovství svûta juniorÛ 
v Nûmecku.    

Samostatnou kapitolou jsou úspû-
chy na‰í nejlep‰í závodnice Barbory
Míkové, která má za sebou historicky
nejúspû‰nûj‰í rok. Na Mistrovství svûta
juniorÛ v Nûmecku získala celkem ‰est
medailí (4, 1, 1). V̆ razného a málo 
oãekávaného úspûchu dosáhla na Mist-
rovství svûta seniorÛ v polském Krako-
vû. Zde vybojovala celkem pût svûto-
v˘ch medailí (1, 2, 2). 

Vyvrcholením jejích leto‰ních
úspûchÛ bylo celkové vítûzství v Evrop-
ském poháru v kategorii seniorek, které
potvrdila v závûreãném závodû v nû-
meckém Norinberku.

Za MO âRS Volary
Robert Proãka

Tak jako zaãíná na podzim rok
‰kolní, zaãíná se i ve skautské ãinnosti
nov˘ rok prvého záfií. My jsme jej 
zahájili letos netradiãnû - v mûstském
kulturním stfiedisku ve Vimperku promí-
táním fotografií z prázdnin. A Ïe bylo
opravdu naã vzpomínat: Na‰i nejstar‰í
se vydali na putování po Slovensku, to
uÏ je skoro na‰e prázdninová tradice.
Letos jsme se vydali do Súlovsk˘ch
skal, Malé Fatry a Beliansk˘ch Tater.
Bylo to sice dost nároãné, poãasí nám
taky moc nepfiálo, ale vylezli jsme na
spoustu nádhern˘ch hor, zdolali vysok˘
a takfika horolezecky nároãn˘ Súlovsk˘
hrad. A taky poznali sílu mezinárodního
skautského pfiátelství - se slovensk˘mi
skauty bylo moc hezky, ani jazyk nám
nebránil se dorozumût. 

Na sklonku prázdnin se naopak
na‰i nejmen‰í (no - bez pomoci nûkolika
vût‰ích se to taky neobe‰lo) vydali do
âeského krasu. Bylo to také parádní,
vidûli jsme mnoho jeskyní, nádhern˘
hrad Karl‰tejn, a cel˘ t˘den se prakticky
ponofiili do ãeské historie - vÏdyÈ jsme
se pohybovali v oblasti Star˘ch povûstí
ãesk˘ch. Na‰e putování jsme zakonãili
symbolicky na Tetínû. No a parádní bylo
i to, Ïe jsme spali ve staré vechtrovnû 
a kolem nás jezdily samé rychlíky 
a osobní vlaky - nechybûla ani uniforma

v˘pravãího - no kdy nûco podobného
zaÏijete?

V záfií jsme uÏ byli zase ve Volarech,
a díky nûkolika odváÏn˘m a stateãn˘m
(a taky notnû podnikav˘m a nápadit˘m)
volarsk˘m dûtem se nám podafiilo
zachránit ztracené postavy legendárního
âtyfilístku. A dokonce jsme spolu s nimi
pak i na‰li poklad, záhadnû ukryt˘ právû
v na‰em mûstû. A protoÏe pfii‰ly dûti
opravdu podnikavé, vydali jsme se 
s nimi také hned následující sobotu 
k boubínskému jezírku, a pak v dal‰ích
sobotách i na zámeãek pod Boubínem, 
a odváÏili jsme se i na mistrovství svûta
v tluãení ‰paãkÛ ve StoÏci. A Katka Blá-
hová tam dokonce vybojovala tfietí místo!

A co nás ãeká v fiíjnu? Podzimní
setkání skautÛ a skautek v Jiãínû -
víkend to pln˘ umûní, na kterém budou
tvofiit rÛzná v˘tvarná díla a hrát a zpívat.
Porota pak ocení ty nejlep‰í, drÏme jim
palce, aÈ se jim to opravdu podafií.
Zahanbit se nedají ani na‰i nejmen‰í-
vlãata a svûtlu‰ky - ty se zase vydají aÏ
do Chodova u Karlov˘ch VarÛ, aby zde
na prknech, jeÏ znamenají svût, sehráli
pohádku O Makovém království. Snad
se jim to také povede. A protoÏe podzim
je‰tû nekonãí a doufáme, Ïe poãasí nám
bude pfiát, uspofiádáme je‰tû své tradiãní
závody v bûhu do vrchu. 

Vás v‰echny pak srdeãnû zveme na
na‰i, také jiÏ tradiãní, DRAKIÁDU.
Uskuteãní se o podzimních prázdninách
ve stfiedu 29. fiíjna v Lenofie. Podrobnos-
ti budou na na‰í v˘vûsce, ale uÏ teì 
zaãnûte s v˘robou draka, chcete-li soutû-
Ïit i v kategorii vlastnoruãnû vyrobe-
n˘ch drakÛ. Ale kdo si na draka netrou-
fá, mÛÏe si vzít i kupovaného. UÏ teì se
na vás v‰echny tû‰íme!

Wagnerová

Skauti na cestû za poznáním…
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Dne 30. srpna 2008 se v Mlynáfio-
vicích uskuteãnil ·umavsk˘ pohár 
v kosení kosou. Jedenáct muÏÛ, tfii Ïeny
a na sto divákÛ se setkalo ve vzrostlé
otavû, aby si vymûnili zku‰enosti v seãe-
ní, klepání, brou‰ení a aby zjistili, kdo
Ïe to seãe „nejrychleji“. Samozfiejmû, Ïe
porota zároveÀ hodnotila i kvalitu pokosu.

Záblatské BOOGIE...
Nejzku‰enûj‰í ‰umav‰tí sekáãi se

rodí na záblatsk˘ch loukách. Jinak se to
nedá nazvat. Pohár „vysekal“ a mistrem
nad mistry se stal mocn˘ Josef Gajdo‰ 
a na tfietím místû „dojel“ Franti‰ek
Korytár. Do záblatského dua se tak 
staãil vklínit jen zku‰en˘ koseck˘ har-
covník, ostravsk˘ Michal Sulic, kter˘
Franti‰ka pfiedstihl o pouh˘ch 9 s.

Karel Horelica podrÏel ãest domácích
V kategorii „MuÏi nad 60 let“ se

bylo ãemu pfiiuãit. Domácí Karel Hore-

lica jist˘m v˘konem vybojoval druhé
místo a podrÏel mezi „cizáky“ ‰umav-
sk˘m sekáãÛm vztyãenou hlavu. Rych-
lej‰í byl pouze jedna‰edesátilet˘ Michal
Sulic. Sekáã, jeÏ nasbíral své zku‰enosti
na mnoha mezinárodních soutûÏích.

Veselé sukénky...
Nejkrásnûj‰í byl pfieci jen pohled

na ty na‰e ‰umavské Ïeny. Ladn˘mi
pohyby „zametly“ pfiipraven˘ pÛl ar
otavy. Nejstar‰í úãastnice, Marie Svato-
‰ová z Prachatic, suverénnû zvítûzila.
Druhá skonãila Diana Vostrovská a tfietí
Jifiina Jungvirtová, tedy místní „sekan-
dy“. ·koda jen, Ïe se letos nepfiihlásil
dostateãn˘ poãet sekáãÛ v kategorii
ÏákÛ. V‰em by pak bylo nad slunce
jasné, Ïe kosení není bohapustou dfiinou.
Snad za rok...

Závûrem se slu‰í...
Hlavnû v‰ak dûkujeme v‰em úãast-

níkÛm za to, ze se nebáli o koseckou
dovednost podûlit. Dûkujeme také Jifií-
mu Kováfii, nejzdatnûj‰ímu místnímu
autoopravci, kter˘ nám se svou li‰tovou
sekaãkou nezi‰tnû pomáhal vytyãovat
soutûÏní ary aÏ do úplné tmy. Dûkujeme
Ale‰i HrÀovi, biofarmáfii a v˘robci
v˘teãn˘ch kozích a ovãích s˘rÛ za
poskytnuté zázemí, panu Zimenovi,
pfiedsedovi Svazu vãelafiÛ a jeho dcefii
Zuzanû za v˘borné vãelí produkty 
a pomoc s uspofiádáním trhu uÏiteãn˘ch
vûcí, vyroben˘ch v nejbliÏ‰ím okolí, do
kterého pfiispûl mimo jiné i Ivo‰ Stehlík
kolekcí skuteãnû ·umavsk˘ch knih.
Pfiedsedovi poroty, Aloisu Pavliãkovi za
vtipné poskytovaní cenn˘ch informací
spojen˘ch s údrÏbou trval˘ch travních
ploch, obyvatelÛm Mlynáfiovic za skvû-
lou atmosféru a vÛbec v‰em, ktefií nás
alespoÀ trochu podpofiili.

Za organizaãní t˘m David Vostrovsk˘

·umavsk˘ pohár v kosení
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Zpráviãky z Volarského domeãku

Akce v T˘dnu knihoven lákaly ãtenáfie

Krátce•Krátce•Krátce•Krátce•Krátce

31. 10. a 1. 11. 2008 
DU·IâKOV¯ VÍKEND

Pro ‰koláky - spaní v DOMEâKU,
veãerní plavání, noãní ãtení v knihovnû,
tvofiivá „Du‰iãková dílna“ atd.

12. 11. 2008
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO Z· 

15. 11. 2008
„CVIâENÍ PRO KAÎDÉHO“

sobota od 14:00 do 17:00 hodin v tûloc-
viãnû I. stupnû Z· - Volary 
Ukázky - Pilates, Tae-bo, Aerobik, Power
joga, Orientální tance.
Cca bloky 20 minut s moÏností si
vyzkou‰et jednotlivá cviãení a povídání
o jednotliv˘ch ukázkách.
Zápisné: 
- v pfiedprodeji DDM Volary do 13. 11.

- 90,- Kã,
-  na místû 120,- Kã.
Prosím, sledujte zvlá‰tní letáky. 

21. - 22. 11. 2008
VÍKENDOV¯ POBYT

PRO âLENY
ZÚ VYDR¯SEK A RYSOVÉ 

VE STOÎCI

26. 11. 2008
V¯CHOVN¯ PROGRAM 

PRO M·

27. 11. 2008
SETKÁNÍ SE SENIORY

Zveme babiãky a dûdeãky na jiÏ tradiã-
ní setkání tentokrát na téma 

„Advent za dvefimi…“
ve VOLARSKÉM DOMEâKU od 10:00
do 15:00 hodin.

Volarská knihovna byla na zaãátku
mûsíce jiÏ po dvanácté úãastníkem
T˘dne knihoven, které letos probíhalo
pod mottem „Knihovna, rodinné stfiíbro“.
Probûhlo zde autorské ãtení Romana
Szupka a Davida Îáka, byla pfiedstavena
kniha o Volarech pod názvem Volary
vlídná tváfi ·umavy od autora fotografií
Otomara Novotného, kterou textem
doloÏil Roman Kozák. Probûhla v˘stava
knih, s moÏností koupi knihy s pfiispû-
ním na zajímavou akci. Na závûr probû-
hla velmi zajímavá beseda na téma 
Volary, domov mÛj a nakonec cel˘ t˘den
probíhala amnestie pro opozdilce. 

I leto‰ní akce byly úspû‰né a obû
dámy knihovnice byly spokojené s úãastí
i nov˘mi ãtenáfii.

Text a foto Ladislav Beran Volarské knihovnice se v T˘dnu knihoven nezastavily

* JiÏ v polovinû srpna byl spu‰tûn ve
mûstû kamerov˘ systém. Záznam 
z videokamer jiÏ pomáhá pfii fie‰ení
pfiestupkÛ, ale také se povedlo nezná-
mému pachateli jednu z kamer ukrad-
nout. Radnice jiÏ zakoupila náhradní,

a tak je v provozu opût v‰ech osm
kamer. 

* V polovinû mûsíce fiíjna byla otev-
fiena nová restaurace ve vietnamské
prodejnû (b˘valá prodejna samo-

obsluhy Jednoty) na Sídli‰ti Míru.

* Zaãátkem fiíjna byl otevfien SPORT
BAR v Hotelu Bobík, mimo jiné 
jsou zde naplánovány zábavy plné 
Ïivé hudby.



Volarsk˘ zpravodaj 8

Volarsk˘ fotokaleidoskop

Volary jako na dlani

V sobotu 27. záfií  2008 byla v odpoledních 
hodinách zpfiístupnûna obãanÛm vûÏ kostela
sv. Katefiiny ve Volarech. Díky Dûkan-
skému úfiadu fiímskokatolické církve,
Mûstskému úfiadu a Obãanskému sdruÏení
U Nás ve Volarech mûli obãané na‰e mûsto
jako na dlani. 

Volarské promûny pokraãují

Po úpravách na chodnících ve mûstû se
nyní pracuje u plaveckého bazénu - na
sportovních tenisov˘ch kurtech a dûtském
hfii‰ti. Na Ml˘nské ulici ve smûru na stfiel-
nici se budují pfiípojky k nové bytové
zástavbû a jistû to nejsou poslední novinky,
které mûsto ãekají do konce roku.

Text a foto Ladislav Beran

Práce u plaveckého bazénu jsou v plném
proudu.

Skútr pro volarské hasiãe

Volarsk˘m hasiãÛm se o Slavnostech dfieva
roz‰ífiil vozov˘ park. Starosta dobrovol-
n˘ch hasiãÛ Jaroslav Vlas pfiebírá klíãe od
snûÏného skútru z rukou starostky mûsta
Martiny Pospí‰ilové. Tento dar pro volar-
ské hasiãe získala bezplatnû od minister-
stva vnitra.
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Sociálnû terapeutické
dílny

STROOM DUB o. p. s. pfiipravil pro
osoby s tûlesn˘m, mentálním, du‰ev-
ním, smyslov˘m nebo kombinova-
n˘m postiÏením sociálnû terapeutic-
ké dílny.

Podmínkou je vûk vy‰‰í neÏ 19 let.
Zájemci zde mají moÏnost vyzkou‰et
si zdarma práci s keramickou hlínou,
tkaní, malování, drhání a jinou zajíma-
vou tvÛrãí ãinnost. Zájemce z okolí
jeden den v t˘dnu dopraví svozov˘
automobil do zafiízení organizace
STROOM a zase je odveze zpût. 

Pro bliÏ‰í informace volejte na ãíslo
388 328 159.

(red)

Prodejní v˘stava 
Centra STROOM DUB

Po cel˘ mûsíc listopad si v knihovnû
mÛÏete prohlédnou prodejní v˘stavu
v˘robkÛ, které vyrobili ãlenové chrá-
nûn˘ch dílen Centra STROOM DUB
(Spoleãnost Trvalého Rozvoje Osob 
s Omezením). 
Akce konãí v sobotu 29. 11. na kniÏ-
ních trzích.

Tentokrát se Tyd˘t opravdu vyznamenal. KdyÏ jsme stavûli Volarské menhiry,
chtûli jsme, aby se toto místo stalo cílem vycházek a setkání. Tyd˘t se u menhirÛ
opravdu zabydlel, dokonce si i oh˘nek zapálil. A jeÏto v okolí bylo asi dfieva 
pomálu, vzaly za své dvû krásné lipky, které kamenn˘ kruh doplÀovaly.

P. S.: Baseballovou pálku Zn. Koupím (mj)

Opravdu se musí v‰e niãit?

Tyd˘t

Novinky v knihovnû
McDermott Andy: Honba za Atlantidou

Snaha o nalezení bájné Atlantidy se stala
posedlostí pro mnohé. Nikdo o tom neví
více neÏ archeoloÏka Nina Wildeová:
pátrání po ztracené civilizaci bylo stfie-
dobodem Ïivota jejích rodiãÛ a nakonec
se stalo pfiíãinou jejich násilné smrti. Nic
z toho ov‰em nemÛÏe Ninu odradit
magická síla Atlantidy pfiitahuje i ji. Ne
kaÏd˘ si ov‰em pfieje, aby Nina ztracenou
zemi nalezla. VÛdce tajného Bratrstva
jménem Qobras je odhodlán udûlat v‰e,
aby Ninû ve splnûní zámûru zabránil.
D˘chá jí na záda v‰ude, kam se pohne: 
v ulicích Manhattanu, v hlubinách
Atlantiku i v tibetsk˘ch v˘‰inách... Jen
jedin˘ ãlovûk na svûtû ví, jaké tajemství
se s bájnou Atlantidou pojí a pokud by se
dostalo do ‰patn˘ch rukou, mohlo by
navÏdy zniãit celou souãasnou civilizaci...

Vûra Nosková: Víme sv˘

Co by se asi tak muselo stát, abych 
v takové krajinû nebyla ‰Èastná? ptá 
se Pavla, kdyÏ se po fiasku v Praze 
vrací do JiÏních âech. Hrdinka romá-
nÛ Bereme, co je a Obsazeno se ko-
neãnû dostane k zajímavé práci, ov‰em 
z rukou tûch, kter˘mi vÏdy pohrdala.
Hraniãov a blízk˘ LiÀov Ïijí stfieÏením
hranic a ‰pehováním témûfi v‰ech 
v‰emi. 

Víme sv˘ je kniha o Ïivotním rozcestí,
hledání snesitelného kompromisu, ra-
dostech tûla i du‰e v líbezné krajinû, 
o jedné nepodafiené a druhé nadûjné
lásce v nepfiátelském obklíãení, ale také
o Ïivotû v b˘val˘ch Sudetech na zaãát-
ku sedmdesát˘ch let, kdysi zranûn˘ch 
a nyní zabydlen˘ch lidmi odjinud. 

Iris Johansen: Na útûku

V marockém El Tariqu se prohání 
nádhern˘ Pár. Hfiebec a klisna, bûlou‰i 
s modr˘ma oãima, rarita. Právû odtam-
tud uhání Kilmer se sametov˘m váã-
kem, kter˘ skr˘vá tajemství. Ví, Ïe 
musí ochránit svoji dávnou lásku Grace
a její dcerku Frankie pfied brutálním
zabijákem Marvotem, jenÏ se obû 
snaÏí unést. Vystopuje je na ranãi v Ala-
bamû a první (a zdaleka ne poslední) 
pfiestfielka je tu. Kilmer se sv˘m t˘mem,
Grace a Frankie prchají, ale nikde
nejsou zdaleka v bezpeãí. Do hry je
zapojena i CIA a v jejích fiadách be-
zectn˘ zrádce. 

Co mají v‰ichni spoleãného s Párem?
Nechte se pfiekvapit, autorka to tají
témûfi aÏ do posledních kapitol knihy.
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4. 11. sobota 20.00 hod.
MAMA MIA
Muzikál Velké Británie (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 108 min.    

Nejvût‰í filmová pohoda leto‰ního léta 
s fantastickou hudbou ABBY.     

8. 11. sobota   20.00 hod.
ZAPOMENUT¯ OSTROV
Americk˘ dobrodruÏn˘ film (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 96 min.     

StaÀ se hrdinou vlastního pfiíbûhu v exo-
tickém prostfiedí uprostfied Pacifiku.

15.11. sobota 20.00 hod.
SKORUJ
Americká komedie (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 120 min., od 12 let! 

Jediné pravidlo zní: „Skoruj bez pravidel“

22. 11. sobota 20.00 hod.
BATHORY
Velkofilm v koprodukci SR, âR 
a Maìarska.
Vstupné 60,- Kã, 140 min., 
od 12 let!  

Vzkfií‰ení ãachtické legendy reÏisérem
Jurákem Jakubiskem.

29. 11. sobota           17.00 a 20.00 hod.
SEZNAMTE SE S DAVEM
Rodinná komedie USA s Eddiem
Murphym v hl. roli (dabing)            
Vstupné 50,- Kã, 91 min.     

Zaãíná to pádem meteoritu mezi rybiãky
v akváriu a pokraãuje Mimozem‰Èany ve
velmi podivné meziplanetární lodi.

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary

Listopad 2008

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Zmûna programu vyhrazena!

Pfiipravujeme
Ve stfiedu 12. listopadu

od 18.00 hodin
se koná v radniãním sále 

vystoupení 
prachatické Beltiny a promítnutí
dokumentu o vztyãení menhirÛ 

ve Volarech. 
Vstup voln˘.

*
V úter˘ 18. listopadu 

od 18.00 hodin 
se konají ve spoleãenském sále radnice

Toulky starou ·umavou 
(promítání star˘ch fotografií). 

Vstup voln˘.
*

V sobotu 29. listopadu 
od 9 do 15 hodin 

Mûsto Volary pofiádá 
Vánoãní trhy. 

Hudebním vystoupením tuto akci 
zpfiíjemní ZU· Volary. 

Náv‰tûvníkÛm Vánoãních trhÛ budou
volar‰tí radní rozdávat pfied radnicí

vánoãní punã.
*

V úter˘ 9. prosince 
od 19.30 hodin se koná 

Adventní koncert, 
pfii kterém zazní jazzové standarty 

a pfiedev‰ím písnû dánského skladatele
Johna Hoybyeho. 
Vstupné 50,- Kã.

*
V nedûli 21. prosince 
Mûsto Volary pofiádá

Pfiedvánoãní vystoupení Jakuba
Smolíka se ZU· Volary, 

které se koná ve volarském kinosále
od 17.00 hodin. 

Vstupné v pfiedprodeji 
od 10. listopadu 200,- Kã, 

na místû 250,- Kã.

Jakub Smolík ve Volarech
Jakub Smolík - souãasná umûlecko

interpretaãní osobnost, jeÏ sv˘mi sladce
ladûn˘mi písnûmi oslÀuje zejména 
nûÏnou ãást publika. Pfii poslechu hitÛ
jako „AÏ se Ti jednou bude zdát“, „Ave
Maria“, „Jen blázen Ïárlí“ ãi „Odpou-
‰tûj“ pookfieje nejedno Ïenské srdce. 

TûÏí ze své image, pûkn˘ch sklada-
telsk˘ch kouskÛ Z. Bartáka, Fr. Kasla
nebo J. ZmoÏka, ale i vytfiíbeného vkusu
pro v˘bûr coververzí star‰ích ãesk˘ch
‰lágrÛ, které mlad‰í ãást publika dnes
zná pfiedev‰ím díky nûmu.  

V nedûli 21. prosince 
vás Mûsto Volary srdeãnû zve na 

Pfiedvánoãní vystoupení Jakuba
Smolíka se ZU· Volary, 

které se koná ve volarském kinosále od
17.00 hodin. Vstupné v pfiedprodeji od
10. listopadu 200,- Kã, na místû 250,- Kã.

·otek opût fiádil
V minulém ãísle Volarského zpravodaje
pronikla i pfies zraky korektorek do tisku
v ãeském jazyce neomluvitelná chyba -
hrubice. K tomu opravdu nemûlo dojít, 
a proto - váÏení páni zahrádkáfii, váÏení
páni vãelafii, pane Jifií Sosno, omluváme
se za tiskovou chybu, která nevznikla se
Ïádn˘m úmysln˘m zámûrem. AÏ se nám
podafií onoho novináfiského ‰otka chytit,
vûzte, Ïe bude náleÏitû pokárán.
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MuÏi v I. A tfiídû v mûsíci záfií 
proÏívali neb˘valou krizi a po dvou tûÏ-
k˘ch prohrách od Dobré Vody (0:12) 
a Kamenného Újezdu (0:9) se dostali do
hlubokého útlumu. Po spojení s Hrani-
ãáfiem Nová Pec se vûfiilo, Ïe t˘m zaãne
hrát lep‰í fotbal a Ïe vylep‰í nepfiíjemné
pozice z posledních dvou let. JenÏe zra-
nûní Jardy Fuãíka a Va‰ka Kubáta zna-
mená, Ïe t˘m nemá dirigenta a stfielce.
MuÏstvo se hledá a nejde nic. Trénink je
minimální, neboÈ jezdit za prací ãi na
smûny je problém. Jak se muÏstvo se svou
pozicí vypofiádalo, budeme vûdût pozdûji.

Dorost hraje I. A tfiídu a tady
musím kluky pochválit. Volar‰tí doro-
stenci do této doby sehráli dobré zápasy

a doma neprohráli. Pfii psaní tûchto
fiádkÛ mûli za sebou zápasy ve Vimper-
ku 2:5, kdy podlehli aÏ v závûru. Stejné
to bylo ve VodÀanech, kde domácí
v˘hru 4:3 zpeãetili aÏ v nastaveném
ãase. Dorostenci hrají dobfie a doma
neprohráli. Postupnû odtud odjíÏdûli s
prohrou Bernartice,  Osek i Mirovice.
Trenér Hynek Richter star‰í musí b˘t s
v˘vojem spokojen. Kluci jsou dobfií a
zejména velk˘ pokrok zaznamenali
Filipãík v brance a Karel Tasáry, kter˘
jiÏ nakukuje do t˘mu muÏÛ.

Îáci sehráli tfii zápasy, první vyhráli
8:0 nad Strunkovicemi a potom pfii‰la
remíza s LaÏi‰tûm 5:5 a prohra doma 
s Nebahovama 4:5. Îáci obhajují titul

pfieborníka okresu a mají celou sezónu
pfied sebou. T˘m se obmûnil a kluci se
sehrávají. Vûfiím, Ïe trenér ·varc opût
kluky pfiipraví tak, aby patfiili ke ‰piãce
tabulky.

Ladislav Beran

Îáci, ktefií v loÀském roce ode‰li z oddílu

Volarsk˘ fotbal zahájil novou sezónu

Vánoãní kniÏní trhy
Mûstská knihovna Volary

pátek 

28. 11. 2008 
od 14.00 do 17.00 hodin

sobota 

29. 11. 2008 
od 9.00 do 12.00 hodin

Poãasí za mûsíc záfií 2008
minimální teplota

-3,1 °C dne 19. 9. v 7,10 hodin

maximální teplota
+29,4 °C dne 6. 9. v 15,10 hodin

prÛmûrná mûsíãní teplota 
9,5 °C

maximální náraz vûtru 
13 m/s (tj. 46,8 km/h)

úhrn sráÏek 
48,0 mm

web: www.pocasi-volary.cz


