
Pátek 17. 8. 2018
19:00–20:00 Pilot Season’s – hudební vystoupení předkapely
21:00–23:00 Rockový koncert Kreyson Memorial

Sobota 18. 8. 2018
09:00 Zahájení slavností s Ondřejem Rumlem
09:00–18:00 Předvádění starých řemesel,
 lidový trh
10:00–12:00 Dřevorubecká soutěž Euro
 Jack (u kostela sv. Kateřiny)
11:00 Weekend – hudební vystoupení
11:30 Křest knihy MUDr. B. Laňka „Varhany na Volarsku“
12:00 Žehnání obrazu sv. Michaela
14:00 Mezinárodní zábavná soutěž „O putovní dřevák“
 (na náměstí)
15:30 Vyhlášení výsledků soutěže „O putovní dřevák“
17:30 Rozkrock – hudební vystoupení
20:00 Parkán – koncert a veselice pod širým nebem
24:00 Ohňostroj

Neděle 19. 8. 2018
09:00 Zahájení druhého dne slavností
09:00–14:00 Předvádění starých řemesel, lidový trh
09:00 De FACTO – hudební vystoupení
09:00 „Bajky“ – představení divadla Studna, Hosín
09:30 Ride Wheel – exhibiční biketrialové vystoupení
09:30 Registrace účastníků pochodu v dřevákách
10:00 Pochod v dřevákách – pokus o překonání

„dřeváckého“ rekordu a vyhlášení NEJ účastníků
11:00 Ride Wheel
 – exhibiční biketrialové vystoupení II. část
13:00 Losování losů o hlavní ceny
14:00 Ukončení slavností

Sobota 18. 8. 2018
09:00–17:00 Výstava místní organizace
 – Český zahrádkářský svaz
 (spolková místnost – vchod za Českou poštou)
10:00–16:00 Netolická pětka – hudební vystoupení 

(volarská tržnice)
10:00–17:00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu
10:00–14:00 Pečení ve Volarském muzeu s hudebním 

vystoupením HUSmen Country
10:00–18:00 Lezecká stěna (parčík u autobusového nádraží)
11:00–13:00 Fotbalové utkání staré gardy
 Volary – Sedlec u Mikulova
 (Fotbalové hřiště TJ Volary)
11:00–18:00 Vystoupení Romské kapely Mistral 

a tanečního souboru Roma Star (park 
na Starém městě)

16:00–22:00 B-Quintet – hudební vystoupení 
(volarská tržnice)

Neděle 19. 8. 2018
09:00–14:00 Výstava místní organizace
 – Český zahrádkářský svaz
 (spolková místnost – vchod za Českou poštou)
10:00–14:00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu
10:00–14:00 Skákací hrad E.ON (parčík u autobusového nádraží)

ČERVENEC 2018

č. 7-8

7/2018 uzávěrka příštího čísla - 15. 9.

Volarské slavnosti dřeva
17. až 19. srpna 2018 na volarském náměstí

Doprovodný programHlavní program

Vstupné pátek 100 Kč
Vstupné sobota, neděle 50 Kč

(včetně slosovatelného losu)
Děti do 6 let zdarma (bez losu)

Změna programu vyhrazena

Vážení spoluobčané,
milí Volarané,
právě v těchto dnech 
dokončujeme rozpra-
cované investiční akce 
a to I. a II. etapu revi-
talizace panelového 

sídliště (III. etapa je v současné době pro-
jektována), přestavbu plaveckého bazénu, 
rekonstrukci objektu technických služeb, 

obnovujeme ulici Petra Voka, včetně všech 
inženýrských sítí, rozšiřujeme městský 
pivovar v hotelu Bobík, zahájili jsme vý-
stavbu cyklostezky, nadále pokračujeme 
v obnově Křížové cesty, v nejbližších 
dnech osadíme volarské náměstí chybějí-
cím mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, 
kolostojany apod.), v září opravíme par-
koviště u domu č. p. 23 a ulici, včetně 
chodníku, Pod Kostelem.

Vážení spoluobčané,milí Volarané,
to je jen zlomek našeho snažení, ale právě 
v tuto chvíli je pro mě nejdůležitější pozvá-
ní na 25. ročník Volarských slavností dřeva, 
které budou v letošním roce zahájeny již 
v pátek 17. srpna. Přeji vám úžasné zážit-
ky, jak kulturní, společenské či sportovní, 
a hlavně společná přátelská setkání.

Martina Pospíšilová
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Čtyři roky s Radou města
V říjnu letošního roku proběhnou 

volby do zastupitelstev měst a obcí, kte-
ré ukončí čtyřleté funkční období také 
volarského zastupitelstva, potažmo rady 
města. Ta, mimo jiné, vykonává formou 
valných hromad práva vlastníka Měst-
ských lesů Volary. A právě rada města 
učinila během čtyř let volebního období 
důležitá rozhodnutí, díky nimž jsme se 
mohli nejen vyrovnat se stále padajícími 
cenami dřeva či nedostatkem pracovníků, 
ale která naši firmu posunula o notný kus 
dopředu, a to nejen technologicky.

Co se v městských lesích v letech 
2014 až 2017 událo, uvádím stručně v ně-
kolika následujících blocích.

LESNICTVÍ
V letech 2014 – 2017 jsme:
• vytěžili 100 294 m3 dřeva, z toho 

34 501 m3 v nahodilé těžbě,
• vysadili 280 584 kusů sazenic různých 

druhů,
• provedli 284,74 ha výchovy mladých 

lesních porostů,
• z gruntu opravili 7,2 km lesních cest 

a několik desítek km přibližovacích 
linií.

Zásoby dřeva se při tom ve volarských 
lesích nesnižují:
• v roce 2005 byla v lesích města zjištěna 

zásoba 1 037 268 m3,
• v roce 2015 pak 1 149 824 m3.

LIDÉ
• V roce 2014 pracovalo ve firmě 28 za-

městnanců, z toho 17 dělníků.
• V roce 2015 nás postihla personální 

krize, po očistě firmy se propadl celko-
vý počet zaměstnanců až na 18.

• V roce 2017 jsme zaměstnávali 22 pra-
covníků.

Zatímco v roce 2014 se 17 dělní-
ků podílelo na 42 % objemu ročních 

těžeb, pak v prvním pololetí tohoto 
roku vykonává 9 dělníků 87 % objemu 
těžebních prací.

ZÁSADNÍ ZMĚNY 
V HOSPODAŘENÍ
• Zejména nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců byl důvodem k zásadním 
změnám v hospodaření, jejichž cílem 
byly investice do technologií, které 
nahradí chybějící pracovníky v těžbě 
dřeva, tedy v naší převažující činnosti.

• Prvním krokem byla fúze Městských 
lesů Volary s Volarskou lesní. Proces 
fúze byl velmi náročný a s přípravami 
trval celé dva roky. Kvůli tomuto kroku 
byly v roce 2017 svolány rekordní tři 
valné hromady.

• Druhým krokem bylo nahrazení čtyř 
starších harvestorových uzlů dvěma no-
vými. Jejich nasazením v lesích města 
se razantně zvyšuje podíl strojové práce.

• Celková výše investic za období 
2014–2017 dosáhla výše 31 miliónů 
Kč, z toho do techniky 24 miliónů Kč 
a do staveb 7 milionů Kč.

EKONOMIKA
• Několik let trvá pokles cen dřeva, tedy 

našeho hlavního zdroje tržeb. Ceny 
dřeva jsou v roce 2018 na stejné výši 
jako v roce 1997! Náklady jsou však 
jednou tak vysoké.

• Těžené dřevo je stále horší kvality, 
zejména díky trvajícím škodám zvěří 
a podkorním hmyzem.

• Díky těmto vlivům je výnos z měst-
ského lesa stále menší. Rozšířením 
aktivit mimo městské lesy, investice-
mi v minulosti a kvalitně odváděnou 
prací našich zaměstnanců se proza-
tím daří držet stabilní výši výnosu 
z činnosti celé firmy.

• Na nájemném jsme za období 2014 – 
2017 odvedli 40 milionů Kč.

• Výše zisku za stejné období dosáhla 
v úhrnu 5,7 miliónu Kč.

• Odpisy majetku dosáhly výše 9,5 mili-
ónu Kč.

OCHRANA LESA A PŘÍRODY
• Zvěř, zejména spárkatá, způsobuje 

na lesních porostech dlouhodobě ob-
rovské škody. Hrubá ztráta na kvalitě 
dřeva ze škod způsobených loupáním 
dosahuje roční výše téměř 6 milionů 
Kč. Myslivecká legislativa a soused-
ství s Národním parkem Šumava a se 
soukromou honitbou však snížení sta-
vů zvěře a tím zlepšení zdravotního 
stavu porostů nezaručují.

• Přítomnost Národního parku Šumava 
způsobuje trvale špatný stav městských 
porostů v jeho blízkosti. Zejména jde 
o umírání porostních celků vlivem 
kůrovce, který se šíří z bezzásahových 
zón na hranicích Národního parku.

• Druhotným problémem tvorby kůrov-
cových holin je zvyšování teploty 
na odkrytém terénu a tím úbytek vlh-
kosti. K negativní změně vodního 
režimu v lesních porostech přispívají 
i zásahy Správy národního parku do 
majetku města bez jeho souhlasu a to 
zaslepování povrchových vodních 
příkopů a změny koryt potoků. Tato 
změna vyváženého vodního režimu, 
který na základě staletých zkuše-
ností utvořili naši předkové, může 
v budoucnu znamenat pro volarské 
lesy a vodu pohromu.

A naše cíle do budoucna? Ty lze jedno-
duše shrnout do 6 bodů:
 » Trvalý výnos z lesního majetku pro 
město.

 » Převod lesa věkových tříd na les výběr-
ný.

 » Udržení a případně zlepšení zdravotní-
ho stavu lesních porostů.

 » Stabilizovaný tým kvalitních pracov-
níků.

 » Provozování moderní techniky a její 
včasná obnova.

 » Udržení a zlepšování stavu movitého 
i nemovitého majetku.

Miroslav Řežábek, 
jednatel společnosti,

www.mlvolary.cz
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STAROČESKÁ KONOPICKÁ
11. srpna Vás Město Volary a Český svaz žen Volary srdečně zve na STAROČESKOU KONOPICKOU.

Začátek průvodu ve 14:00 hodin u restaurace U Potůčku.
Od 19:00 hodin ve Společenském sále Volary KONOPICKÁ ZÁBAVA.

Hrají Šumavští šumaři pana Smolíka.


VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA
17.–19. 8. 2018 (viz program na přední straně)



TOULKY STAROU ŠUMAVOU
22. srpna Vás zveme do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.

Vstup volný.


POŠTÁCKÁ POHÁDKA
28. září Vás zveme od 18.00 hodin do kinosálu ve Volarech na hranou pohádku nejen pro děti z knihy Devatero pohádek

od Karla Čapka v podání Marešovy divadelní společnosti.
Vstupné 70 Kč



KRAUSBERRY
12. října vystoupí ve Společenském sále Volary

bluesrocková kapela Krausberry.
Vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě 300 Kč

•
Změna programu vyhrazena. Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS.

Připravujeme

Komunální volby 2018

Svaz zdravotně postižených MO Volary
vás zve dne 16. 8. 2018 na

TURNAJ V BOWLINGU TŘÍ MĚST
tentokrát ve Vimperku.

Začátek v 15:00 hodin.
Doprava vlastní nebo po domluvě s paní Švarcovou

možnost společné dopravy.

Hlasování o složení obecních zastupitelstev se uskuteční 5. a 6. října 2018.
• Hlasování bude opět rozloženo do dvou dnů.

• Volební místnosti se otevírají zpravidla v pátek po obědě a ve stejném čase se v sobotu uzavřou.
• Hlasy se většinou stihnou sečíst do večera, takže druhý den večer bývá o vítězi voleb rozhodnuto.

• Tímto nabízíme všem stranám, hnutím a uskupením, možnost prezentace (velikost ½ A4)
na stránkách Volarského zpravodaje.

Uzávěrka do 27. srpna 2018.
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Volarský sekáč 2018

Jubilejní 10. ročník Volarského seká-
če se velice vyvedl. Počasí bylo sice jako 
na houpačce, ale to nevadilo. Ze začát-
ku bylo krásně, po poledni ale vymetla 
z louky všechny sekáče průtrž mračen 
zakončená kroupami. Pak zase vysvitlo 
slunce a až když soutěž skončila, přišla 
další menší průtržička. Na dobrou náladu 
organizátorů ani závodníků to ale nemělo 
sebemenší vliv. Soutěžit přišlo 25 mužů 
a 9 žen. Mimo soutěž sekal stále se lepšící 
desetiletý Vojta Válek z Prachatic, který 
byl opět nejmladším účastníkem. Svůj 
čtverec posekal za 3:21:97.

Bylo se na co koukat. Úroveň jednot-
livých soutěžících šla velmi nahoru. Bylo 
to znát zejména na kvalitě pokosu. Zlep-
šily se také časy. První tři muži se vešli 
pod tři minuty! To se ještě nikdy nepo-
vedlo. Největší zlepšení ale zaznamenal 
patnáctiletý Antonín Havelka, který se 
vloni poprvé zúčastnil soutěže v mužské 
kategorii a obsadil poslední místo v čase 
21:37:72. Letos skončil dvacátý v čase 
13:14:59. Zlepšení o více než osm mi-
nut! Myslím si, že příští rok bude pořádně 
prohánět dospělé sekáče. V mužské kate-
gorii došlo také k zajímavé rošádě. První 
a třetí z loňského závodu si vyměnili po-

řadí a druhé místo zůstalo v držení téhož 
závodníka. První a třetí si letos také srov-
nali počet celkových vítězství, oba mají 
shodně čtyři triumfy. Jejich hegemonii 
byli schopni narušit jenom v roce 2010 
slovenský kosec Luboš Košút a v roce 
2011 letošní druhý v pořadí Miroslav 
Šobr. Letos jsme zavedli jednu novinku, 
hlavní soutěže se mohli zúčastnit jenom 
sekáči s kosami dlouhými maximálně 
95 centimetrů. Pro příznivce dlouhých 
kos jsme udělali zvláštní závod, které-
ho se ale nakonec zúčastnil jenom Jirka 
Musálek a měl v něm překvapivě o něco 
horší čas, než v hlavním závodě s kratší 
kosou. Mezi ženami už podruhé zvítězi-
la Marie Tupá, na čtyřnásobnou vítězku 
Sekáče Drahomíru Peškovou letos zbyla 
„jenom“ bramborová medaile.

S napětím se čekalo, jak tentokrát 
dopadne souboj vítěze mužské kategorie 
s Křovinátorem. Křovinátor se na scéně 
objevil v obleku alá Superman, se svíti-
vým písmenem K na prsou, a zřejmě se 
do něj vlila i supersíla, protože letos ne-
dal Františku Šmolíkovi šanci. Porazil ho 
s jasnou převahou o více než metr.

Diváci se zkrátka měli na co koukat, 
mnohé souboje byly opravdu na ostří 

kosy. Celý závod by ale nemohl fungo-
vat bez sponzorů. Jako každý rok nás 
podpořila svými vynikajícími produk-
ty farma Vlčí jámy rodiny Hošnových. 
Všichni závodníci se každoročně těší 
na skvělou snídani – rohlíky a chleba 
z volarské pekárny a k tomu sýry nebo 
jogurty od Hošnových. Letos nám také 
poprvé přispěla MAS Šumavsko. Pod-
statný je samozřejmě finanční příspěvek 
od Města Volary. Ale vůbec nejpodstat-
nější je přispění zanícených lidí. Tradičně 
nás podpořil Český svaz žen Volary, je-
hož hraběnky a administrativní síly jsou 
pro nás neocenitelné, navíc jsou vždy 
ozdobou celé soutěže. Malý kolektiv or-
ganizátorů je za ta léta stmelen a účinně 
mu přicházejí na pomoc sami závodní-
ci a jejich rodinní příslušníci, kteří nám 
během závodu pomáhají, kde je třeba. 
Nesmírně si toho ceníme.

Dá-li nám Pán Bůh zdraví a dost 
elánu, tak se těšíme na sobotu 13. červen-
ce 2019, na kterou plánujeme 11. ročník 
Volarského sekáče. Budeme moc rádi, 
když se přijdete podívat na plejádu nej-
lepších českých sekáčů.

Ivo Stehlík

Muži:
1. Šmolík František 2:29:76
2. Šobr Miroslav 2:48:06
3. Musálek Jiří 2:54:44
4. Šejna Eduard 3:13:54
5. Baloun František 3:33:35
6. Kubovec Ladislav 4:20:11
7. Tupý Miroslav 5:11:36
8. Horelica Karel 5:20:59
9. Škala Josef 5:31:23
10. Mautner Jiří 5:33:19
11. Morávek Josef 5:48:24
12. Hruboň Jindřich 6:38:56
13. Gregor Luboš 7:00:15
14. Kosař František 7:01:83
15. Červený Josef 8:11:19
16. Vobrouček Petr 8:31:35
17. Řepa Štěpán 9:13:59
18. Goldfinger Petr 9:46:94
19. Havelka Milan 13:00:22
20. Havelka Antonín 13:14:59
21. Kolačný Martin 13:31:48
22. Bernad Jan 14:13:02
23. Hovorka Michal 14:30:88
24. Malý Jan 17:12:00
25. Klišík Ondřej 26:45:27

Ženy:
1. Tupá Marie 4:06:49
2. Svatošová Marie 4:26:01
3. Vomáčková Hana 5:01:81
4. Pešková Drahomíra 5:13:15
5. Krejčová Marie 5:44:85
6. Konečná Julie 6:42:79

10. ročník

7. Vítková Blanka 8:13:15
8. Daňková Šárka 10:01:31
9. Malá Blanka 11:21:71

Dlouhá kosa (kosy nad 95 cm):
1. Musálek Jiří 2:57:56
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V měsíci červenci oslavili své narozeniny:
paní Čisárová Julie,
paní Dopitová Anna,
paní Lišková Miluše,
paní Spěváková Anna,
paní Strejčková Anna,
pan Švarc Jiří

a v měsíci srpnu oslaví své narozeniny:
pan Bajčík Josef,
paní Batistová Vladimíra,
paní Breitová Marie,
paní Hrdonková Marie,
pan Hamrník Miroslav,
paní Kantnerová Růžena,
pan Karabec Zdeněk,
paní Klačanová Elisaveta,
pan Kub Karel,
paní Ondrášková Paulína,
pan Pileček Josef,
paní Šímová Angela,
pan Touš Ladislav.

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

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrika

Čapí hnízdo ve Volarech

SDH Volary

I letos jsme byli požádáni, sdruže-
ním ZO ČSOP Ciconia Roudnice nad 
Labem, o pomoc při sčítání a kroužko-
vání čápů. Za pomocí automobilového 
žebříku AZ-30 vylezl jeden z techni-
ků do čapího hnízda. Potvrdilo se, že 
Volary mají dvě čapí mláďátka. Po kon-
trole hnízda a okroužkování čápů bylo 

vše vráceno do původního stavu. Při 
skládání žebříku hned přilétla čápi-
ce zkontrolovat, jestli jí nějaký hasič 
mladé někam neodnesl. Mláďátka jsou 
zdravá a mají se čile k světu.

Michal Vlas,
velitel SDH

Sbor dobrovolných hasičů ve Volarech v pololetí roku 2018 zasahoval 
u 60 událostí:
• z toho u 4 požárů
• 15 dopravních nehod
• 40 technických pomocí
• 1 úniku nebezpečných látek
Při těchto událostech bylo 19 osob zachráněno, 10 zraněno a 3 usmrceny.
Dále sbor zasahoval u dalších 27 událostí jako:
• otevírání bytů
• likvidace vosích hnízd
• dovoz vody
• mytí komunikací
• čištění kanalizací
• tlakování vodovodů a dalších.

Info z radnice

Ve dnech 17. a 20. srpna 2018 
bude Městský úřad Volary
pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Od 15. 8. 2018 
v provozu 

TAXI SLUŽBA 
Petr Damín 

Tel.: 723 663 063. 
Bližší informace 

v příštím čísle VZ.
TAXI
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Vzpomínáme

Dne 26. července
uplynulo pět smutných let, kdy nás 
opustil pan RADIM KUBOVSKÝ.

S láskou a bolestí v srdce
vzpomíná rodina.

Rozloučení se školou
Před zraky rodičů, širokého příbu-

zenstva spolužáků a pedagogů se ve 
Volarech loučili žáci posledních roč-
níků s povinnou školní docházkou. 
Rozlučkové odpoledne zahájil pěvecký 
sbor pedagogů školy. Po úvodu si vzal 
slovo ředitel Základní školy ve Vola-
rech, Mgr. Petr Horálek, který v úvodu 
přivítal starostku města, Martinu Pospí-
šilovou, s místostarostou Ladislavem 
Toušem, a všechny přítomné v sále.

Nejdříve byly předány certifiká-
ty Cambridge English těm volarským 
žákům, kteří úspěšně složili zkoušku. 
Obdrželi tak mezinárodně uznávaný cer-
tifi kát jako doklad o dosažené úrovni.

Po předání pozdravila přítomné 
Martina Pospíšilová, starostka Volar. 

Poděkovala rodičům za výchovu a pe-
dagogům za vše, co museli za těch 
devět let zvládnout. Loučícím se tee-
nagerům popřála hodně štěstí a nové 
kamarády. Připomněla, aby žáci neza-
pomněli na školu, kde se naučili číst, 
psát a počítat a vzpomínali na ni jen 
v dobrém.

A potom si již vše řídili sami žáci 
devátých tříd. Volný program, který 
si připravili, nenechal nikoho na po-
chybách, že si potlesk a sem tam i slzu 
v oku, celého zaplněného společenské-
ho sálu zaslouží. Přejeme vám mnoho 
štěstí v další etapě vašeho života.

Ladislav Beran

Dne 28. 7. 2018 uplynou dva roky, 
kdy nás navždy opustila milovaná 

maminka a babička,
paní MARTA RICHTEROVÁ.

Dne 1. 8. 2018 uplyne 12 let,
kdy nás navždy opustil milovaný

tatínek a dědeček,
pan EMIL RICHTER.

S láskou vzpomíná dcera Renata a syn 
Milan s rodinami.

Ten, kdo zná naši bolest,
ten ví co jsme ztratili.

V našich srdcích žijete stále.
Dne 31. 7. to bude 9 smutných let,
co utichlo srdíčko naší maminky 

TONIČKY VALÍČKOVÉ
a 26. 8. to bude 14 smutných let,

co nás opustil tatínek
KAREL VALÍČEK

S láskou a vděčností vzpomínají děti: 
Růža, Hana, Marta, Tondulka a Štefan 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Zpráva z atletiky
Na stadionu Dukly Praha se konalo 

letní Atletické mistrovství ČR doros-
tenců do 17 let. A Volary byly při tom. 
Mistrovství se totiž zúčastnil Jiří Dani-
el Jaroušek, který ve Volarech žije. Ve 
své hlavní disciplíně, kterou je skok 
do výšky, obsadil 6. místo. V kon-
kurenci skokanů z celé republiky se 
jedná o skvělé umístění. Ze závodníků 
reprezentujících náš Jihočeský kraj byl 
nejlepší, a proto gratulujeme!
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Počasí v červnu 2018
Volary, Tolarova ul., 760 m n. m.

hodnota datum
průměrná teplota 15,4 °C
minimální teplota 4,1 °C 23. 6.
maximální teplota 27,1 °C 21. 6.
úhrn srážek 162,8 mm
maximální náraz 
větru 14,4 m/s 12. 6.

sluneční svit 193 h
letní den 
(25,0 °C a více) 3 dny

Volary, Budějovická ul.,748 m n. m.
hodnota datum

průměrná teplota 14,2 °C
minimální teplota 1,0 °C 23. 6.
přízemní 
minimální teplota 0,1 °C 23. 6.

maximální teplota 26,9 °C 21. 6.Volary, ČOV, 750 m n. m.
hodnota datum

průměrná teplota 14,3 °C
minimální teplota 1,3 °C 23. 6.
maximální teplota 26,5 °C 21. 6.

Volary, Mlýnská ul., 755 m n. m.
hodnota datum

průměrná teplota 14,4 °C
minimální teplota 1,3 °C 23. 6.
maximální teplota 27,3 °C 11. 6.

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

Červen přinesl hodně vody

I. ročník turnaje v malé kopané

Měsíc červen byl po dlouhé době boha-
tý na srážky. Spadlo 163 litrů vody na metr 
čtverečný. Naposledy podobné množství 
srážek spadlo v červenci roku 2014, tedy 

před čtyřmi lety. Pouze v pěti měsících 
od srpna 2008 (kdy se ve Volarech srážky 
měří), spadlo více srážek než letos v červ-
nu. Vůbec nejvyšší měsíční úhrn srážek 

217 litrů na metr čtverečný spadl za po-
sledních deset let v červnu 2012.

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

Prvního ročníku turnaje v malé ko-
pané, který se uskutečnil ve Volarech se 
zúčastnilo osm týmů. Hráči byli rozlo-
sováni do dvou skupin. A skupinu tvořili 
Svěchota a spol., Nechutný a spol., Iliev 
a spol., Trost jr. a spol. Druhá skupina B: 
Gric tým, Falc a spol., Sedlák alias rodin-
ný tým a Plzák tým.V základní skupině se 
hrálo každý s každým a z těchto výsled-
ků vzešla nadstavba, kdy se hrálo pořadí 
tak, že první dva celky z každé skupiny 
vytvořily finálovou skupinu a třetí se 
čtvrtým skupinu o 5.–8. místo. I zde se 
hrálo každý s každým.

Ze všech zápasů vyšel nejlépe tým 
Vladan Svěchota a spol., který vyhrál 
první ročník turnaje v malé kopané ve 
Volarech. Výsledky Svěchotů ve finále: 
Iliev 2:1, Sedlák 4:2 a Gric 6:1.

Turnaj byl perfektně organizačně při-
praven. Po utkání se konalo pohoštění 
z točeného prasátka a dobrého rezavého 
moku bylo též dost. Na své si tak přišli 
děti, manželky i kamarádi.

Poděkování patří pořadatelům v čele 
s Vladimírem Bajčíkem, hráčům za 
skvělé zápasy respekt a chuť do hry. Triu 

rozhodčích Pavlu Kaczkovi, Emilu Pod-
rackému a Lukáši Ilievovi mladšímu.

Sponzorem této akce byl Martin Sed-
lák, který vybral krásné poháry a další 
ceny pro všechny.

Ty předali Vladimír Bajčík a Vilém 
Mikšík.

Díky za perfektní akci a v závěru vze-
šlo, že letos to byl první oficiální ročník 
tohoto turnaje.

Ladislav Beran
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DDM Volary
nabídka zájmových útvarů 2018/2019

název ZÚ věk vedoucí cena 1. schůzka
A je to… - montéři Pat a Mat od 6 let V. Laschová 500,– 01. 10. 14:30

Army klub od 9 let M. Papoušek/ J. Posolda 700,– 01. 10. 18:00

Army klub - Horní Planá od 8 let M. Lorenc 700,– 05. 10. 17:00

Berušky 1–3 roky V. Laschová 700,– 02. 10. 10:00

Čarovné tvoření od 7 let V. Laschová 700,– 03. 10. 16:00

Delfínci – plavání 6–8 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 02. 10. 15:00

Delfíni – plavání 8–10 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 02. 10. 15:30

Flétny (Zbytiny) od 6 let P. Staňková 300,– 05. 10. 14:00

Florbal 6–12 let M. Felix 700,– 03. 10. 16:00

Hokusy Pokusy od 6 let M. Papoušková Sipplová 500,– 02. 10. 16:00

Hopsinky od 6 let V. Honnerová 700,– 01. 10. 15:30

Karate 6–15 let J. Liška 700,– 01. 10. 16:00

Klub seniorů od 50 let V. Laschová 600,– 03. 10. 10:00

Kosatky - plavání 10–15 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 03. 10. 15:30

kurz – Němčina od 18 let Z. Jícha 5 000,– 04. 10. 18:00

kurz - Patchwork od 18 let K. Irová 2 300,– 09. 10. 17:00

kurz – Tvořivky od 18 let V. Laschová 1600,– 02. 10. 17:00

Lentilky 6–13 let M. Zvonková 700,– 02. 10. 16:00

Lukostřelba * od 9 let M. Papoušková Sipplová 700,– 01. 10. 15:00

Modelář od 7 let V. Kadlec 600,– 03. 10. 13:00

Moderní gymnastika od 5 let N. Rašková 1 000,– 01. 10. 17:00

Módní návrhář od 6 let V. Laschová 700,– 01. 10. 16:00

Parkour od 8 let bude upřesněno 700,– 05. 10. 16:00

Pecky (Nová Pec) 5–15 let M. Buzková 300,– 05. 10. 14:30

Plaváčci - plavání 5–7 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 04. 10. 16:30

Počítače od 6 let P. Staňková 300,– 05. 10. 14:30

Pohybové hry (Zbytiny) od 6 let P. Staňková 300,– 05. 10. 14:00

Potápění a vodní záchrana * od 7 let M. Papoušková Sipplová/ P. Huleš 1 500,– 03. 10. 15:00

Pralinky od 6 let B. Mašková 1 500,– 02. 10. 14:00

Sardinky – hry ve vodě 9 – 15 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 04. 10. 16:00

Sluníčkové děti 5 – 18 let E. Šturmová 700,– 02. 10. 16:30

Stolní tenis I. od 7 let P. Vairich 700,– 02. 10. 17:00

Stolní tenis II. od 7 let V. Vairichová 700,– 02. 10. 17:00

Šikulky 5 – 7 let V. Laschová 700,– 02. 10. 14:30

Vodníčci - plavání 4 – 6 let M. Papoušková Sipplová 1 200,– 04. 10. 16:30

Organizační informace
Od letošního školního roku probíhá přihlašování do jednotlivých kroužků ONLINE, veškeré informace získáte na našich 
webových stránkách: http://www.ddm-prachatice.cz/krouzky-jak-se-prihlasit

• Zájmová činnost začíná 1. října 2018 a končí 31. 05. 2019.
• Výše úplaty platí pro školní rok 2018/2019 – viz u jednotlivých ZÚ.
• Úplatu je nutno uhradit do 31. 10. 2018
• V nabídce jsou uvedeny datum a čas konání prvních informačních schůzek. 

První schůzky všech zájmových útvarů se konají v Domě dětí a mládeže. Zde budou děti a rodiče poučeni o bezpečnosti 
práce a seznámení s vnitřním řádem DDM Prachatice. Po prvních schůzkách bude upřesněn rozvrh jednotlivých ZÚ.

Dotazy – tel: 388 333 073; mobil: 725 832 977

* nové kroužky
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Novinky v knihovně
Beletrie
Corryová Jane: Pokrevní sestra
Jednoho slunečného červencového rána 
vyrazí tři dívky do školy. Za hodinu je 
jedna z nich mrtvá. O patnáct let pozdě-
ji vedou Alison a Kitty odlišné životy. 
Kitty žije v ústavu. Nemůže mluvit a ne-
hodu, kvůli které se tam dostala, ani 
svůj předchozí život si vůbec nevyba-
vuje.
Alison, lektorka výtvarných kurzů, 
se zdá být na první pohled v pořádku. 
Jenže první pohled klame. Když se jí 
naskytne možnost pracovat ve vězení, 
rozhodne se ji využít – konečně má šan-
ci vše napravit…
Smith Wilbur & Churchill David: 
Nad propastí
Saffron vyrůstá na rozlehlém keňském 
statku v bystrou dívku toužící po vědě-
ní a dobrodružství. Díky své ctižádosti 
nastoupí studia v anglickém Oxfordu. 
Během pobytu na starém kontinentě 
se seznámí s německým idealistickým 
mladíkem Gerhardem. Jejich štěstí netr-
vá dlouho – brzy ho překazí bouře druhé 
světové války, která je postaví na opač-
né strany válečné fronty.
Backman Fredrik: A každé ráno je 
cesta domů delší a delší
I loučení bolí méně, když na něj nejste 
sami. Malý Noah s dědou chodí sedávat 
na lavičku a povídají si. Pod lavičkou 
rostou hyacinty, stejné, jaké děda kdysi 
pěstoval pro babičku.
Zatím ji pořád vidí před sebou a děsí se 
dne, kdy si ji už nebude moci vybavit. 
Fredrik Backman v této netypické nove-
le líčí boj stárnoucího muže o zachování 
nejdražších vzpomínek.
Cole Daniel: Loutkář
Rok a půl uplynul od krvavého vyvr-
cholení případu Hadrového panáka. 
Přesné okolnosti zůstaly tajemstvím, 
o němž nikdo z přeživších nepromlu-
vil, komisař Wolf je na útěku a Emily 
Baxterová získala za svou účast na udá-
lostech povýšení. Ale v období, kdy její 
život začíná získávat status normálnos-
ti, zasáhne Londýn další mimořádně 
bouřlivý případ. Hrůzostrašné vraždy 
za sebou kromě obětí zanechávají i mrt-
vé vrahy, kteří dobrovolně páchají 
sebevraždu. Jedni mají na prsou vyřezá-
no slovo „Návnada“ a druzí „Loutka“.

Naučná literatura
Bauer Jan:
Nesamozřejmé Československo
Kniha populární formou provádí his-
torií Československa od jeho vzniku 
až po jeho zánik, respektive vytvoření 
samostatných států Čechů a Slováků. 
Čtenáři jistě ocení i dobové anekdoty 
a stranou nezůstávají ani bulvární aféry 
a okolnosti, které tuto zemi proslavily. 
Knihu uzavírá životopisný přehled nej-
významnějších osobností v dějinách 
Československa, seznam prezidentů 
a premiérů a chronologický přehled dů-
ležitých událostí od roku 1918 po rok 
1992.
Surosz Mariusz: Ach, ty Češky!
Významný polský novinář a znalec 
českého prostředí pojednává ve své nej-
novější publikaci o osmi ženách z české 
historie a současnosti. Na půdorysu 
osudů těchto slavných (a mnohdy za-
pomenutých) osobností nám ozřejmuje 
širší dobové souvislosti a rozkrývá před 
námi dějiny našeho národa z perspek-
tivy, která o nás vypovídá více, než si 
sami myslíme.

Pro děti a mládež
Stelmaszyková Agnieszka:
Archeologické kroniky
– Poklad královny Nefertiti
Archeologické kroniky jsou napínavé 
příhody plné tajemství, legend a dávno 
zapomenutých příběhů. Pátrání v zaprá-
šených knihách, záhadných komnatách 
a hrobkách, o kterých nikdy nikdo ne-
slyšel, právě začíná…
Krolupperová Daniela:
Vědí draci o legraci?
Veselá moderní pohádka od známé 
české autorky o neohrožené princezně, 
která vidí svět kolem sebe, jaký je, a při 
rozhodování se neřídí strachem a před-
sudky, ale svým zdravým rozumem. 
A tak když se do království přistěhuje 
nešťastný osamělý drak, nepropadá 
panice jako ostatní obyvatelé, ale sna-
ží se přijít na to, jak mu v jeho situaci 
pomoci. Knížka je vhodná pro nácvik 
genetické metody prvního čtení, neboť 
je vysázená velkými písmeny.

Tvé zlaté srdce maminko,
zůstane navždy s námi.

Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď musíme jít sami.

Dne 13. 8. 2017
uplynou tři smutné roky,

kdy nás navždy opustila milovaná 
maminka, babička a prababička,

paní MILADA TRŽILOVÁ.
Kdo jste jí znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi. S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina.

Nejsmutnější v životě jsou ty sny,
o kterých víme, že se už nikdy nesplní…

Dne 25. 8. uplyne již 10 let,
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel a tatínek,
pan ROMAN MATIESKA.

Stále a s láskou vzpomíná manželka 
Pavlína a syn Roman.

Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění.

Jen srdcí několik se zachvěje v rose,
jak k ránu květiny.

Dne 9. září tomu bude rok,
co nás opustil manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček,

pan JOZEF KLAČAN.
Nikdy nezapomeneme.

Vzpomíná rodina.

Vzpomínáme

Dne 7. 8. 2018 si připomeneme 8 let,
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan

FRANTIŠEK KRÜNPECK.
S láskou vzpomínají manželka,

dcera a syn s rodinami.
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Sváteční pečení se vydařilo

V muzeu se opět peklo, tentokrát 
poprvé v létě. Oslava svátečního dne se 
vydařila a účast byla velká. Pod muzejní 
střechou se otočilo na dvě stovky zájem-
ců o pečení a víc jak polovina navštívila 
i interiér muzea s expozicemi. Premiéro-
vě se k pečení hrálo a o dobrou náladu, 
kdy si mnozí i zazpívali, se postarala sku-
pina HUSmen Country z Husince.

Nálada byla výborná a vyšlo i počasí. 
Poděkování patří mistru Velké lože pe-
cařské Augustinu Sobotovičovi a dámám 
Marii Sobotovičové a Ludmile Syrové, 
kteři napekli vynikající česnekové plac-
ky, houstičky a chléb.

Ladislav Beran

Výstava

Dne 3. července proběhla v měst-
ské galerii vernisáž výstavy nazvané 
„Šumava, můj nový domov“. Přišlo 
velké množství lidí a přátel fotogra-
fa Jiřího Plachého. Výstavu uvedl Vít 
Pavlík – předseda Asociace jihočeských 
výtvarníků a ředitel Základní umělecké 
školy ve Volarech. Odborně o fotografi-
ích promluvil znalec umění a sám také 
výtvarný fotograf, Harry Farkas z Ko-
lína nad Rýnem. „Jirkovy fotografie 
mají jeden zcela originální rys, který 
ho odlišuje od ostatních – fotí totiž Šu-
mavu jako architekturu,“ zdůraznil 
Harry Farkas. „Jiří Plachý nám přitom 
dokáže představit Šumavu na svých 
emotivních snímcích v podobách, kte-
ré zůstávají pro mnohé jiné skryté. 
A tak fotografická Šumava Jirky Pla-
chého je zároveň vznosná i skromná, 
tajnosnubná, přátelská i zadumaná 
současně. Zpravidla komponovaná 
v promyšlených celkových záběrech, 
zřídka graficky černobílá, častěji jemně 
barevná…“ Autor v průběhu vernisáže, 
které se zúčastnila i umění podporující 
starostka Volar Martina Pospíšilová, 
představil i svůj nový kalendář Šumavy 
na rok 2019. K mání bude na řadě míst 

a samozřejmě i ve volarském infocen-
tru, které je součástí městské galerie. 
Výstavu si můžete prohlédnout do kon-

ce srpna ve všední pracovní den od 9 do 
17 hodin.

Ladislav Beran

Ve Volarském muzeu 6. července

V Městské galerii Volary do konce prázdnin vystavuje Jiří Plachý
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Svatý Vavřinec

Lidové pranostiky: „Jak Vavřinec 
uvaří, tak se podzim podaří. Svatý Vavři-
nec, první podzimec.“

Svatý Vavřinec se narodil okolo 
r. 230. Byl to student katolické církve 
a v chrámu, kde studoval, také fi nanční 
správce majetku a chrámových peněz. 
Dále také archivář a knihovník pape-
že Sixta II. Žil v době pronásledování 
křesťanů za vlády císaře Valentýna, kdy 
zemřelo mnoho křesťanských kněží 
a biskupů. Popraven byl také papež Six-
tus II. Když Vavřinec doprovázel papeže 
Sixta na popravu, loučil se sním a říkal, 
že mu bude smutno. Papež jej utěšil tím, 
že mu řekl: „Do tří dnů mne budeš násle-
dovat“. Po popravě papeže bylo římským 
prefektem Vavřincovi nařízeno, aby mu 
vydal veškerý chrámový majetek. Vavři-
nec řekl, že shromáždění majetku mu 
potrvá tři dny. Po celé tři dny se Vavřinec 
snažil rozdat co nejvíce majetku chudým. 
Po třech dnech ukázal římskému prefektu 

jediný chrámový majetek, a to lidi veli-
ce chudé, nemocné, slepé, zmrzačené 
a různými bolestmi trpící. Tímto činem 
se stal tím nejhorším zločincem a byl 
také odsouzen k smrti upálením. Cestou 
na popraviště byl bičován a to nejenom 
do krve, ale až do odpadávání masa. Víra 
v Boha v jeho srdci mu však pomohla 
toto utrpení překonat. Svatý Vavřinec byl 
prý upálen tak, že byl na hranici položen 
a přikován k železnému roštu. Během 
upálení si Vavřinec z přítomných stihl 
udělat legraci a připomenul jim, že z jed-
né strany pečený již je, ať si ho otočí. Než 
jeho duše odešla k milovanému Bohu 
ještě oznámil, že je již hotov. Toto se ode-
hrálo 10. 8. r. 258.

Svatý Vavřinec se stal patronem 
pokladníků, knihovníků, archivářů, 
správců, kuchařů, hasičů, sklenářů i ho-
rolezců a koželuhů, studentů a chudáků.

Jeho atributy jsou: almužna, bičování, 
jáhenská dalmatika, palma, rošt a sokol.

V době svátku sv. Vavřince prolétá 
naše zeměkoule meteorologickým rojem 
Perseidy. O částečkách hmoty z tohoto 
roje, které shoří v zemské atmosféře se 
lidově říká, že padají hvězdy. Nebo také, 
že z nebe padají slzy svatého Vavřince.

Jiří Sosna

10. srpen

Městské lesy Volary, s. r. o.
V kasárnách 645

384 51 Volary
 

Prodají jehličnaté palivové dřevo:
odřezky z manipulace
1 prm á 350 Kč s DPH

2 m délky
1 prm á 650 Kč s DPH

 
Doprava vlastní nebo lze po dohodě zajistit.

 
Kontakt: p. Stuchlík

tel.: 724 633 170
e-mail: mlvolary@email.cz
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