VáÏení spoluobãané,
milí Volarané,
s nástupem nového roku se pﬁihlásila
i paní zima a zahalila, nejen na‰e mûsto,
snûhovou peﬁinou. Se zaãátkem nového
roku je zvykem bilancovat nad rokem
minul˘m a vûﬁím, Ïe nejen pro mne, ale
pro kaÏdého z nás, je nejdÛleÏitûj‰í zachovat si my‰lenky na v‰e cenné, co nám
uplynul˘ rok pﬁinesl. AÈ jiÏ v pracovním,
osobním ãi spoleãenském Ïivotû.
S nov˘m rokem vÏdy pﬁichází i mnoho
pﬁedsevzetí, které se daﬁí nûkomu ménû ãi
více, a nûkomu nedaﬁí, plnit. To je rozhodnutí kaÏdého jedince. Pro nás zastupitele
nov˘ rok znamená novou práci, nové pﬁíleÏitosti a moÏná i nové hrozby. Doufám, ale
hlavnû nám v‰em pﬁeji, Ïe právû tûch bude
co nejménû. V prÛbûhu ledna budeme
podávat Ïádosti do novû vyhlá‰en˘ch
dotaãních programÛ, z kter˘ch bych ráda
jmenovala v˘stavbu veﬁejného sportovi‰tû
„Parkour“, nákup hasiãského auta pro
pﬁepravu osob ãi Ïádost o revitalizaci

panelového sídli‰tû I. etapa (tato Ïádost
byla podána na sklonku roku minulého).
Novû také pﬁipravujeme stavební projekty na v˘mûnu bazénové vany a technologie,
na pﬁestavbu domu ãp. 145 (vybydlen˘
dÛm v ul. 5. kvûtna), na opravu komunikací vãetnû chodníkÛ a veﬁejného osvûtlení,
ale také kanalizaãních sítí, kdy se jedná
o komunikace Petra Voka, Revoluãní,
Krátká a Kollárova. V souãasné dobû se
dokonãuje stavební projekt na vybudování
volarského námûstí, jehoÏ revitalizaci vám
slibujeme jiÏ nûkolik let. Skuteãností je,
Ïe nejdÛleÏitûj‰í pro pﬁipravované investice je úspûch v Ïádostech o dotaãní tituly
a dostateãné mnoÏství vlastních finanãních
prostﬁedkÛ.
VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
dovolte mi, právû na zaãátku roku 2016,
podûkovat v‰em zastupitelÛm, pracovníkÛm
úﬁadu, pﬁíspûvkov˘m organizacím a spoleãnostem mûsta, zájmov˘m organizacím
a hlavnû vám za kaÏdodenní odvádûnou práci
pro na‰e mûsto. Dûkuji Vám za va‰e námûty

i pﬁipomínky. Nám v‰em pﬁeji, abychom
rok 2016 mûli alespoÀ natolik úspû‰n˘
jako rok uplynul˘. Aby se nám i nadále
daﬁilo udrÏet dan˘ smûr rozvoje a stále
spoleãnû jít po správné cestû. Aby nov˘
rok pﬁinesl co nejvíce nového a aby byl
tento rok pro nás v‰echny dobr˘, zdrav˘,
pozitivní a pﬁátelsk˘.
Martina Pospí‰ilová,
starostka Mûsta Volary

Pracovníci finanãních úﬁadÛ
budou pomáhat daÀov˘m poplatníkÛm danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob
ve Va‰em mûstû
V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb
Finanãní správa pﬁipravila i pro leto‰ní rok
nûkterá opatﬁení, která vycházejí vstﬁíc
poplatníkÛm danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob. Mimo jiné i to, Ïe pﬁiznání k této
dani budou i letos vybírány pracovníky
Finanãního úﬁadu pro Jihoãesk˘ kraj
územní pracovi‰tû v Prachaticích ve

Va‰em mûstû. Pﬁitom nepÛjde jen o prost˘
v˘bûr pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potﬁebné pro jeho vyplnûní.
Tiskopis daÀového pﬁiznání k dani
z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob je v elektronické
podobû ke staÏení na internetov˘ch stránkách
Finanãní správy http://financnisprava.cz

ve sloÏce daÀové tiskopisy nebo ve sloÏce
danû elektronicky, daÀov˘ portál, jehoÏ
prostﬁednictvím ho lze finanãnímu úﬁadu
i doruãit.
V listinné podobû bude tiskopis daÀového pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob k dispozici na mûstském úﬁadû od
2. bﬁezna 2016.

V˘bûr pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob a pomoc obãanÛm pﬁi jejich vyplnûní
se uskuteãní v zasedací místnosti v pﬁízemí Mûstského úﬁadu ve Volarech

ve dnech 2. bﬁezna 2016 v dobû od 10.00 do 15.30 hod.
a 16. bﬁezna 2016 v dobû od 10.00 do 15.30 hod.

Kam s ním
Kam s olejem, na kterém jste si
právû usmaÏili ﬁízky? Správnû patﬁí do
sbûrného dvora, nicménû nedûlám si
iluze, nikomu se pﬁíli‰ nechce ihned
vyrazit na sbûrn˘ dvÛr, aby zjistil, Ïe
se zrovínka netrefil do otevírací doby
a cel˘ brunátn˘ nad zmarem dobrého
poãínání, olej vyleje za stálého splachování (aby neomastil porcelán a nemusel
jej následnû m˘t) do WC – je „VY¤E·ENO“. V‰ichni asi cítíte, Ïe toto
není úplnû ideální ﬁe‰ení, tuky se usazují v kanalizaci, zbyteãnû zatûÏují ãistiãku odpadních vod, o Ïivotním prostﬁedí
ani nemluvû.

Mûsto Volary má od spoleãnosti
EKO-PF s.r.o. k tomuto úãelu zapÛjãeno
devût nádob, v podstatû se jedná o zelenou popelnici, do které se olej vhazuje
v PET lahvích – je „VY¤E·ENO“, rodiã
nemusí trnout nad moÏností mytí keramiky a mimo jiné hrdû dává pﬁíklad
dûtem nad sv˘m ekologick˘m poãínáním, kter˘m jako bonus zasvûcenû sdûlí,
Ïe takto sebran˘ olej se následnû vyuÏije
jako pﬁísada do biopaliv a v kosmetickém prÛmyslu.
Kam s ním?
1. Sídli‰tû Míru u mateﬁské ‰kolky
2. Sídli‰tû Míru u ESA

3. Sídli‰tû Míru u ã.p. 251
(naproti hasiãárnû)
4. ulice Ml˘nská pod ã.p. 16
(pekárna – kotelna)
5. sbûrn˘ dvÛr
6. prostranství za domem sluÏeb
u autobusového nádraÏí
7. v kasárnách nedaleko u bytovek
8. ulice Tolarova u dolní mateﬁské
‰kolky
9. ulice Budûjovická u první brány
do JDZ
Bc. Ale‰ Valíãek
referent odboru V, ÚP a ÎP

BûÏná údrÏba a drobné opravy
související s uÏíváním bytu
Od 1. 1. 2016 nab˘vá úãinnosti nové
Naﬁízení vlády ã.308/2015, které pﬁesnû
vymezuje pojmy bûÏná údrÏba a drobné
opravy související s uÏíváním bytu. Jde
zejména o malování, opravu omítek,
tapetování a ãi‰tûní podlah vãetnû podlahov˘ch krytin, obkladÛ stûn a ãi‰tûní
zanesen˘ch odpadÛ aÏ ke svisl˘m rozvodÛm.
Za drobné opravy se povaÏují opravy
bytu a jeho vnitﬁního vybavení, pokud
je toto vybavení souãástí bytu a je ve
vlastnictví pronajímatele, a to podle
vûcného vymezení nebo podle v˘‰e
nákladÛ. V § 4 písm. a) aÏ i) je pﬁesnû
uvedeno, co se za drobné opravy povaÏuje, namátkou napﬁ. opravy jednotli-

v˘ch ãástí dveﬁí a oken a jejich souãástí,
opravy a v˘mûny elektrick˘ch koncov˘ch
zaﬁízení a rozvodn˘ch zaﬁízení, zejména
vypínaãÛ, zásuvek, opravy vodovodních
v˘tokÛ, splachovadla, kuchyÀsk˘ch sporákÛ, peãicích trub a v neposlední ﬁadû
opravy kamen na pevná paliva, kouﬁovodÛ.
Nové vládní naﬁízení vymezuje dal‰í
rozdûlení drobn˘ch oprav podle v˘‰e
nákladÛ, které nejsou uvedeny v § 4,
upravuje § 5, a to jestliÏe náklad na jednu
opravu nepﬁesáhne ãástku 1.000,- Kã.
Provádí-li se na téÏe vûci nûkolik oprav,
které spolu souvisejí a ãasovû na sebe
navazují, je rozhodující souãet nákladÛ
na související opravy. Náklady na

dopravu a jiné náklady spojené s opravou
se do nákladÛ na tuto opravu nezapoãítávají a hradí je nájemce.
Novû je stanoven roãní limit nákladÛ,
kter˘ nájemce vynaloÏí za drobné opravy. Tento limit nesmí pﬁesáhnout souãet
nákladÛ za drobné opravy uvedené v § 4
a 5 v kalendáﬁním roce ãástku rovnající
se 100 Kã/m2 podlahové plochy bytu
(podlahová plocha balkonÛ, lodÏií a sklepÛ se poãítá jednou polovinou). Napﬁ.
u 50 m2 bytu jsou za drobné opravy
v kalendáﬁním roce povaÏovány náklady
do v˘‰e 5.000,- Kã.
Pavlína Kli‰íková
Správa domÛ a bytÛ Volary

Co nového na dvoﬁe
Do nového roku Mûsto Volary poãítá
s umístûním velkoobjemového kontejneru na objemné plasty na svém sbûrném
dvoﬁe. Tuto sluÏbu bezplatnû zajistí fa
JIHOSEPAR a.s. z Vimperka, která kontejner a jeho obsluhu, vãetnû dopravy,
zdarma zajistí. Do kontejneru lze ode-

vzdat plastov˘ nábytek, pﬁepravky,
rÛzné plachty a fólie, ale i autoplasty ve
formû nárazníkÛ a rÛzn˘ch nádrÏek.
Pevnû doufám, Ïe obãané mûsta tuto
sluÏbu ocení a budou ji hojnû vyuÏívat,
bonusem pro nás v‰echny, kromû dobrého pocitu, bude sníÏení skládkovaného

objemného odpadu, ãisté okolí a uvolnûní
kapacity kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad
rozmístûn˘ch v na‰em mûstû.

Bc. Ale‰ Valíãek
referent odboru V, ÚP a ÎP

SDH Volary dûkuje paní Bohdanû Kollarové za pﬁízeÀ a sponzorské dary.
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Pﬁipravujeme
MORAVSK¯ VEâER
Mûsto Volary vás srdeãnû zve v pátek 19. února 2016 od 20:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na Moravsk˘ veãer s cimbálovou muzikou Ohnica.
Vstupné 80,-Kã. Prodej vstupenek od 8. února na MûÚ Volary, odbor KaCR.
***
TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 23. února od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu
hotelu Bobík na klubov˘ poﬁad TOULKY STAROU ·UMAVOU. Vstup voln˘.
***
10. roãník Plesu dárcÛ krve
27. února 2016 od 20:00 hodin
Hudba úÏasná jako vÏdy, bohatá tombola s pﬁekvapením.
Vstupné dárci krve zadarmo, nedárci 100,-. Pﬁedprodej v KaCR MÚ Volary
Srdeãnû Vás v‰echny zve MUDr. M. Neumanová.

Úspûch ZU·
v soutûÏi Concerto Bohemia
V-Band ZU· Volary obhájil své vítûzství a vyslouÏil si dlouhotrvající potlesk.
Leto‰ní roãník soutûÏe Concerto Bohemia vyvrcholil 18. listopadu koncertem
vítûzÛ v praÏském Foru Karlín. Letos poprvé vsadili organizátoﬁi âesk˘ rozhlas a âeská
televize na prezentaci projektu v moderních prostorách a tato sázka se vyplatila.
V-Band ZU· Volary se stal vítûzem kategorie orchestrÛ do ‰estnácti let. Koncert
v pﬁímém pﬁenosu vysílal âesk˘ rozhlas stanice Vltava. Kompletní záznam budou
moci diváci shlédnout na jaﬁe 2016 ve vysílání stanice âT2. SoutûÏ probíhala
naprosto anonymnû. Porota ve sloÏení Karel Vágner, Tomá‰ Brauner, Ondﬁej
Brousek a Jan Kuãera vybírala vítûzné soubory na základû anonymních nahrávek
poﬁízen˘ch ve studiích âeského rozhlasu. Pﬁípravu jednotliv˘ch souborÛ, jejich
oãekávání, pﬁípravy a cestu za úspûchem v soutûÏi se podle slov hosta veãera
- dramaturga âeské televize Jana Tenglera, vypravily zdokumentovat kamery âeské
televize. Nyní vzniká na základû zábûrÛ dokument o jednotliv˘ch souborech.
V Karlínû pﬁedvedly v‰echny soubory naprosto profesionální v˘kony a potvrdily
tak slova pﬁedsedy poroty Karla Vágnera, Ïe dobr˘ch muzikantÛ máme stále dost.
Za tento mimoﬁádn˘ úspûch patﬁí obrovské podûkování v‰em kolegÛm, kteﬁí
Ïáky pﬁipravují v jednotliv˘ch nástrojích: Pavlu Koldinskému, Petﬁe Koldinské,
Petﬁe Kaczkové, Tomá‰i Krejsovi, Magdalenû Malíkové, Franti‰ku Zachovi, ÏákÛm
samotn˘m a nejvût‰í podûkování umûlecké vedoucí souboru Kateﬁinû Pavlíkové.
Mgr. Vít Pavlík, ﬁeditel ZU· Volary

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Elisabeta Dibìáková,
paní Anna Jurá‰ová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní BlaÏena PeÀáková,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Magdalena Breitová,
pan Jan Tou‰ek,
pan Jaroslav Kopeck˘,
pan Jasef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdeno Makovini,
pan Václav Buchtela,
pan Pavel Trnka,
pan Karel Hrdonka,
paní Raisa Naumová,
pan Jan Sivok.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Dne 22. ledna 2016 oslavili
50 let spoleãného Ïivota

RÛÏena a Karel Kubovi.
V‰echno nejlep‰í do dal‰ích
spoleãn˘ch let pﬁejí
dcera Drahu‰ka s Vláìou,
syn Karel s Martinou,
syn Slávek s Hankou,
dcera Mirka s Mí‰ou
a v‰ech osm vnukÛ
Vládík, Mí‰a, Martin, Luká‰, Kája,
Kamil, Kuba a Tomá‰ek.

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast, projevenou soustrast
a květinové dary
při posledním rozloučení s paní
ELIŠKOU DADKOVOU.
Děkuje rodina Dadkova
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Vzpomínáme
Dne 29. 12. 2016 uplynuly tﬁi roky, kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek, pan
RUDOLF MUCHEL.
Vzpomínejte s námi.
ManÏelka Marie, dcery Alena a NadûÏda s rodinou a vnouãata
Dne 8. 1. 2016 uplynulo dvacet let od úmrtí
na‰í maminky, babiãky a prababiãky, paní
FRANTI·KY KUBÁTOVÉ.
Za vzpomínku dûkuje syn Václav Kubát a sourozenci
Dne 8. 1. uplynul rok od úmrtí paní
JULIE PAVLÍKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vûnujte jí vzpomínku.
Za celou rodinu, syn VráÈa.
Jen svíci hoﬁící a hezkou kytici ti na hrob mÛÏeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 10. 1. 2016 uplynuly 4 roky, kdy nás opustil
milovan˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek, pan
FRANTI·EK TRÎIL.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Zásahy
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v roce 2015
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Volarech zasahoval
v roce 2015 celkem u 102 událostí
Z toho: 15 poÏárÛ
27 dopravních nehod
51 technick˘ch pomocí
5 úniky nebezpeãn˘ch látek
4 plan˘ch poplachÛ
Pﬁi tûchto událostech bylo 16 osob zachránûno,
19 zranûno a 2 osoby usmrceny.
SDH Volary zasahoval je‰tû u dal‰ích 42 událostí jako:
otevírání bytÛ, likvidace vosích hnízd, dovoz vody, mytí
komunikací, ãi‰tûní kanalizací, tlakování vodovodÛ a dal‰í.

Vánoãní kapﬁík 2015
Vánoãní kapﬁík je název posledního leto‰ního závodu
moderních gymnastek, kter˘ se uskuteãnil 6. 12. v Táboﬁe.

âas pr˘ rány hojí, je to ale zdání,
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 12. 1. 2016 uplynulo osm smutn˘ch let,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek, pan
JI¤Í HORÁK.
Stále vzpomínají manÏelka a synové s rodinami
Dne 18. 1. 2016 uplynuly ãtyﬁi roky,
kdy nás navÏdy opustila milovaná maminka,
babiãka a prababiãka, paní
RÒÎENA TOMKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají dûti s rodinami.
Kdo Ïil v srdcích tûch, jeÏ opustil, ten nezemﬁel.
Dne 22. 1. 2016 uplynulo pût let,
kdy nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka a maminka
LIBU·E DOLEJ·KOVÁ.
Stále s láskou vzpomíná
manÏel Josef, dûti Josef, Libu‰e a Vratislav
Dne 4. 2. 2016 uplyne 15 let, co nás navÏdy opustil pan
VÁCLAV ROSA.
S láskou vzpomíná manÏelka a dûti s rodinami.
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Vzhledem k tomu, Ïe závod byl hodnû obsazen,
poﬁadatelé ho rozdûlili do dopolední a odpolední ãásti.
Zúãastnilo se ho 7 oddílÛ nejen z jihoãeského kraje, vãetnû
na‰eho volarského.
Dûvãata závodila v základním programu, tedy sestavy
povinné pro jednotlivé kategorie. I v tak velké konkurenci
jsme se opût neztratili. Nejvût‰ím úspûchem jsou dvû
druhá místa, a to zásluhou Eli‰ky Nachlingerové a Váji
Harvalíkové. Ale i ostatní umístûní byla skvûlá.
Svou velkou premiéru na vût‰ích závodech si proÏila
i 4 letá Agátka Klementová, která svou sestaviãku na
melodii Cibulenka pﬁedvedla s velkou suverenitou.
Je‰tû jednou v‰em dûvãatÛm gratulujeme a dûkujeme
za skvûlou reprezentaci.
ZároveÀ bychom chtûly podûkovat vedení mûsta Volary, které nás prostﬁednictvím TJ Tatanu Volary finanãnû
podporuje pﬁi úãasti na závodech.
D. Amlerová a N. ·ebestová

Souhrn poãasí za listopad 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -9,7 °C dne 25. 11. v 1:05
Maximální teplota: 19,3 °C dne 3. 11. v 13:20
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 4,6 °C
Úhrn sráÏek: 88,8 mm
Maximální náraz vûtru: 20,7 m/s dne 18. 11. v 11:26
(tj. 74,5 km/hod.)
Sluneãní svit: 76,7 hodiny
Mrazové dny: 15
Ledové dny: 2

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -13,1 °C dne 25. 11.
Pﬁízemní minimální teplota: -17,8 °C dne 25. 11.
Maximální teplota: 19,2 °C dne 8. 11.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 3,4 °C
Mrazové dny: 20
Ledové dny: 2
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

Souhrn poãasí za prosinec2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -11,2 °C dne 31. 12. v 8:15
Maximální teplota: 12,2 °C dne 7. 12. v 13:45
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 2,8 °C
Úhrn sráÏek: 16,6 mm
Maximální náraz vûtru: 14,9 m/s dne 22. 12. v 00:54
(tj. 53,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 62,1 hodiny
Mrazové dny: 18
Ledové dny: 0

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -14,5 °C dne 31.12.
Pﬁízemní minimální teplota: -16,4 °C dne 31. 12.
Maximální teplota: 11,8 °C dne 7.12.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 1,6 °C
Mrazové dny: 23
Ledové dny: 0
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

Poãasí v roce 2015 ve Volarech
Uplynul˘ rok 2015 byl, co se t˘ãe
v˘voje poãasí, velmi zajímav˘. Pﬁinesl
velmi teplé poãasí s dostatkem sluneãního svitu, sráÏkovû byl naopak velmi
chud˘. K vyhodnocení poãasí vyuÏijeme data ze stanice v Tolarovû ulici ve
Volarech.
PrÛmûrná teplota vzduchu ve mûstû
dosáhla vysoké hodnoty 7,6 °C, na okraji mûsta to bylo 6,1 °C. Nejvy‰‰í teplota
byla zaznamenána 22. ãervence, kdy
maximum vystoupilo na 33,8 °C. Tento
den se také stal nejteplej‰ím dnem roku,
kdy prÛmûrná denní teplota dosáhla
23,5 °C. Celkem v 21 dnech se teplota
dostala nad hranici 30 °C, kdy mluvíme
o tropickém dni. Bûhem roku bylo
zaznamenáno 49 letních dnÛ, kdy teplo-

ta pﬁekroãila hranici 25 °C. Naopak nejniÏ‰í teplota ve mûstû byla zaznamenána
4. února s hodnotou -18,0 °C (okraj mûsta
mûl roãní minimální teplotu -22,3 °C),
ve stejn˘ den byla namûﬁena i nejniÏ‰í
prÛmûrná denní teplota -8,7 °C. Ve mûstû
bylo zaznamenáno 142 dní, kdy teplota
klesla pod bod mrazu, na okraji mûsta
bylo mrazov˘ch dnÛ podstatnû více a to
192. Velmi nízk˘ v‰ak byl poãet dnÛ
s celodenním mrazem a to pouh˘ch 16.
Rok 2015 se zapí‰e do historie nejen
jako jeden z nejteplej‰ích v historii, ale
také jako velmi such˘ rok. Ve Volarech
spadlo jen 614,6 mm sráÏek, tedy 615
litrÛ vody na jeden metr ãtvereãn˘.
Nejde‰tivûj‰ím mûsícem byl listopad
s 88,8 mm, naopak nejsu‰‰ím mûsícem

se stal únor s 10,2 mm sráÏek. Nejde‰tivûj‰ím dnem roku byl 20. listopad,
kdy bûhem 24 hodin spadlo 36,4 mm.
V uplynulém roce pr‰elo ve 111 dnech,
kdy spadl alespoÀ 1 mm sráÏek. Nejvy‰‰í
snûhová pokr˘vka byla zmûﬁena hned na
poãátku roku, pﬁesnûji 4. ledna 2015,
kdy v˘‰ka snûhu dosáhla 18 cm.
Ve Volarech svítilo slunce v minulém roce 1721 hodin, nejvíce sluneãního
svitu bylo v mûsící ãervenec a to 294
hodin, coÏ je prÛmûrnû 9,5 hodiny
dennû. Aby statistika byla úplná, dodejme, Ïe nejvûtrnûj‰ím dnem roku se stal
31. bﬁezen, kdy byl namûﬁen náraz vûtru
24,8 m/s, coÏ je v pﬁepoãtu bezmála
90 km/hod.
Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz

TANEâNÍ VEâERY V HOTELU BOBÍK
Ve dnech 4. 2. a 18. 2. 2016 od 18:00 hodin se budou konat v Mûstském hotelu Bobík taneãní veãery pro veﬁejnost.
K tanci i poslechu bude hrát Franti‰ek Vojík.
Vstup zdarma.
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Zásady správného bydlení
související se vzdu‰nou vlhkostí
Jak vzniká plíseÀ
PlíseÀ potﬁebuje ke svému vzniku
a existenci vodu. Houby a plísnû lze
ãekat tam, kde je nadmûrná vlhkost
(vlhké stûny, stropy, okna). Ke svému
Ïivotu potﬁebuje látky, které se bûÏnû
nacházejí ve dﬁevu, pÛdû, prachu a dokonce i plastu. Plísní je pﬁibliÏnû 100 tisíc
druhÛ. A pokud jsou ve va‰em bytû ãi
domû pro nû ideální podmínky, tak s vámi
bydlí zhruba sto druhÛ plísní. Vlhkost
obsaÏená ve vzduchu kondenzuje na povrchu stûn a pﬁedmûtÛ. Zv˘‰ená vlhkost
vzduchu vÏdy znamená zv˘‰ené riziko
v˘skytu plísní na chladn˘ch stûnách
nebo jejich ãástech. Aby se plísnû
ne‰íﬁily, je dÛleÏité dodrÏovat zásady
správného uÏívání bytÛ.
Hlavní zásadou je prevence
● V místnosti udrÏujte optimální relativní vlhkost vzduchu (cca 50-55 %)
a teplotu vzduchu (cca 20-21 °C).
● Vûtrejte krátce, intenzivnû (prÛvan,
naplno otevﬁená okna po dobu min.
5 minut, 3-4x dennû), pravidelnû.
V pﬁípadû, Ïe jste nuceni su‰it prádlo
v místnosti nebo máte v místnosti
hodnû kvûtin, je udrÏování optimální
vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu
o to dÛleÏitûj‰í. V extrémních pﬁípadech pouÏijte odvlhãovaãe vzduchu.
● Vodní páru vzniklou pﬁi vaﬁení, koupání, sprchování je potﬁeba ihned
odvûtrat, nic nepokazíte tím, Ïe utﬁete
do sucha obkladaãky nebo závûs
sprchy.
● V chladném období se musí umoÏnit
v˘mûna vzduchu mezi v‰emi místnostmi v bytû, napﬁ. netopíte v nûkter˘ch otevﬁen˘ch místnostech? ·patn˘

●

●
●

zvyk! Z kuchynû a koupelny pak do
této nevytápûné nebo minimálnû
vytápûné místnosti proudí vlhk˘
tepl˘ vzduch, kter˘ se následnû sráÏí
na pomûrnû chladn˘ch stûnách.
Zaﬁizovací pﬁedmûty a nábytek (kﬁesla,
skﬁínû se ‰atstvem knihovny, …)
nesmí b˘t tûsnû u chladn˘ch vnûj‰ích
obvodov˘ch stûn, musí b˘t umoÏnûno proudûní vzduchu mezi nábytkem
a stûnou (mezera 5-10 cm). ·atníková
skﬁíÀ nebo prádelník postaven˘ tûsnû
u obvodové stûny budovy pÛsobí
v chladn˘ch mûsících jako „divoké“
vnitﬁní zateplení a dochází ke vzniku
plísní. Velké skﬁínû nedávejte aÏ ke
stûnû.
Zvlhãovaãe vzduchu pouÏívejte vÏdy
s mírou.
Aby vlhkost vzduchu byla v normálu,
je potﬁeba dostateãnû vytápût - tepl˘
vzduch pojme více vlhkosti a zejména pravidelnû vûtrat.

●

●

●

●

●

●

●

Rady k nov˘m plastov˘m oknÛm
Velice ãastou pﬁíãinou vzniku plísnû
jsou nová plastová okna. Jsou velice
tûsná a tak zabraÀují úniku tepla, ale
souãasnû i v˘mûnû vzduchu v bytû.
Z tohoto dÛvodu je nezbytné pro udrÏení
optimálního bytového klima a omezení
vzniku kondenzace vlhkosti na povrchu
oken dodrÏet nûkolika následujících
zásad:
● Zajistit správné a pravidelné vûtrání
v‰ech místností a hlavnû loÏnic
- nejúãinnûj‰í a nejrychlej‰í je vÏdy
nárazové vûtrání otevﬁením okna
dokoﬁán. Mûli bychom tak ãinit tﬁikrát
aÏ ãtyﬁikrát za den po dobu zhruba
pûti minut.

●

Pokud je to moÏné, nesu‰te prádlo
v bytû a pﬁi vaﬁení pouÏívejte digestoﬁ
a zavírejte dveﬁe do dal‰ích místností.
RovnûÏ dveﬁe do koupelny pﬁi koupání nebo sprchování udrÏujte zavﬁené a následnû koupelnu odvûtrejte
oknem nebo ventilátorem.
I rostliny v bytû mohou b˘t zdrojem
vlhkosti, „prales“ v ob˘váku rozhodnû
mikroklimatu neprospûje.
SnaÏte se udrÏovat relativní vlhkos
na 50-55 % a optimální pokojovou
teplotu 20 aÏ 21 °C.
Topná tûlesa je potﬁeba umístit pod
okna, aby pﬁirozenou cirkulací
docházelo k „om˘vání“ studen˘ch
oken tepl˘m vzduchem.
Vnitﬁní Ïaluzie na skle velmi omezují
pohyb vzduchu podél zasklení, mohou
vznikat tzv. studené kapsy a v nich
dojde ke kondenzaci, proto v chladn˘ch dnech radûji Ïaluzie vytahujte
do horní polohy.
Kvûtiny na parapetu a tûÏké závûsy
rovnûÏ mohou omezit pﬁístup teplého
vzduchu ke sklu.
Velmi dobrou pomÛckou pro omezení
kondenzace v místnostech je hygrometr (vlhkomûr). Jeho údaj mÛÏe
varovat pﬁed nebezpeãím neÏádoucí
kondenzace na sklech a vést uÏivatele
k pravidelnému vûtrání. Kondenzace
pﬁebyteãné vlhkosti napﬁ. na oknech
je vût‰inou signálem, Ïe cosi není
s mikroklimatick˘m reÏimem na‰eho
bytu v poﬁádku.

(pﬁevzato, se souhlasem autora Jiﬁího
Vejvody, MSDB spol. s r. o., z Radniãního
listu - mûsíãník mûsta Prachatice - XVII.
roãník, ãíslo 12)

Podûkování volarsk˘m dárcÛm krve
JiÏ tradiãnû se na konci roku konalo v prachatickém radniãním sále ocenûní bezpﬁíspûvkov˘ch dárcÛ krve. Mezi ocenûn˘mi
nechybûli ani volar‰tí dárci nejdraÏ‰í tekutiny svûta. Za tuto zásluÏnou ãinnost dûkujeme v‰em a ocenûn˘m blahopﬁejeme.
Z Volar byli ocenûni medailemi profesora MUDr. Jana Jánského:
Zlatou za 40 odbûrÛ - Jaromír Funda, Karel Kocourek, Pavel Kouba, Franti‰ek Kutlák, Jan Votrubec
Stﬁíbrnou za 20 odbûrÛ - Franti‰ek Gric, Kamil Kulhánek a Tomá‰ Procházka,
Bronzovou za 10 odbûrÛ - Petra Krejsová, Ivana Muziková, Lucie Neumanová.
Ladislav Beran
Volarsk˘ zpravodaj 6

Peter Odhiambo Kipasi
Jméno a osud keÀského studenta
Petera si na volarské ‰kole pﬁipomínáme
v zimním období asi nejãastûji. ·kolní
vánoãní trhy na podporu jeho studia se
staly nedílnou souãástí Ïivota ‰koly. PﬁipomeÀme si nûco málo z historie adopce.
Jako celá ﬁada africk˘ch dûtí se
i Peter ocitl v nelehké Ïivotní situaci.
Narodil se v roce 1996, brzy mu zemﬁeli oba rodiãe a on se spolu s o devût let
mlad‰ím bratrem dostal do opatrovnictví
svého pﬁíbuzného (Japhet Kipasi). Îil ve
mûstû Mbita a nav‰tûvoval základní
‰kolu (Utajo Primary School). Do adopce na dálku ve spolupráci s na‰í ‰kolou
vstoupil v roce 2007, tedy ve sv˘ch
11 letech. Pﬁed na‰ím osvojením byl
v adopci u jin˘ch podporovatelÛ, ale
z nám neznám˘ch dÛvodÛ tato adopce
skonãila. Tehdej‰í 8. B se sv˘m tﬁídním
uãitelem L. Vozábalem vybrala právû
tohoto chlapce, aby jeho základní
vzdûlávání mohlo vÛbec pokraãovat.
Peterovi je dnes 20 let a je studentem
3. roãníku stﬁední ‰koly (Wang'Apala
High School). Místo je podle mapy od
mûsta Mbita pomûrnû vzdáleno, Peter je
na ‰kole internátní a domÛ jezdí jen na
prázdniny. Z úãtu adopce odcházejí platby do Afriky vÏdy dvakrát roãnû. Z první
se hradí ‰kolné a druhá pro nûj zaji‰Èuje
nezbytnou základní zdravotní péãi.
Pravidelnû dvakrát roãnû ‰kola obdrÏí
pﬁes na‰eho koordinátora, obecnû prospû‰nou spoleãnost „Centrum Narovinu“,
oficiální lékaﬁské zprávy o Peterovû
zdravotním stavu a pﬁehled ‰kolních
v˘sledkÛ za dané studijní trimestrální
období (Term). K nim Peter vÏdy pﬁipojí
jeden ãi dva rukou psané osobní dopisy,

zaãínající srdeãn˘m oslovením „Dear
friends from Volary school“.
Obvykle se Peter zmiÀuje o stávajícím roãním období, ãetnostní sráÏek,
komentuje úrodu, rybolov a poté pﬁistupuje k odpovûdím na otázky na‰ich ÏákÛ
a k popisu svého Ïivota na internátní
‰kole. Mnohé Peterovy vûty jsou proloÏeny obraty vyjadﬁujícími velikou vdûãnost za podporu, která pro nûj z Volar
plyne, v kaÏdém dopise upﬁímnû pﬁeje
mûstu a ‰kole dobro a BoÏí poÏehnání.
Na pﬁekladech dopisÛ a listech do
Afriky se v poslední dobû podílí i sami
Ïáci volarské ‰koly. Poslední dva dostaly
na starost dûti z 5. A a 5. B. S dopomocí
sv˘ch tﬁídních úkol v˘bornû zvládli!
V závûru pﬁiná‰íme právû jeden z tûchto
pﬁekladÛ.
Velkou radost Peterovi udûlal ná‰
dárek zakoupen˘ z v˘tûÏku loÀsk˘ch
trhÛ. Napadlo nás poslat sportovnû zaloÏenému Peterovi dva míãe, fotbalov˘
a volejbalov˘. Právû z pﬁekladu dûtí si
mÛÏete udûlat pﬁedstavu o radosti, kterou
dárky zpÛsobily. Navíc z listu vysvítá
i mnohé ze Ïivota ve vzdálené Keni.
Milí pﬁátelé z volarské ‰koly,
s potû‰ením pí‰i tento dopis a doufám,
Ïe jste v poﬁádku. Já jsem také v poﬁádku a ‰Èastn˘, Ïe jsem od Vás dostal dva
míãe. Také jsem obdrÏel pumpiãku na
kolo s jehlou na míãe. Jsem úplnû vedle
z toho velkého pﬁekvapení, protoÏe
obãas chcete nûco udûlat, ale mohou
se objevit pﬁekáÏky, které Vám v tom
zabrání. Byl jsem ochoten trénovat
volejbal doma o prázdninách, ale
nemûl jsem míã, coÏ bylo pro mû velmi

tûÏké a kamarádi v tu chvíli nebyli
nablízku. Jsem velmi ‰Èastn˘, Ïe mohu
mít svÛj vlastní a opravdu si váÏím podpory, kterou mi poskytujete.
Také jsem obdrÏel fotografie, které
jste poﬁídili bûhem vánoãních trhÛ
a fotku pana Vozábala, kter˘, jak jste
napsali, ode‰el do dÛchodu. Pﬁeji mu
v‰e nejlep‰í a mocn˘ BÛh, aÈ ho blahoﬁeãí za jeho dobrou práci. Je to pro mû
velmi vzru‰ující, Ïe vím, Ïe jste si na
mapû na‰li místo, kde bydlím a kde je
moje ‰kola. Jsem velmi ‰Èastn˘, Ïe víte
více o mojí zemi, ve které Ïiji a Ïe já
také mohu vidût, kde Ïijete Vy.
Ahoj, aÈ Vám BÛh Ïehná, mûjte se
ve své zemi hezky.
S upﬁímn˘m pozdravem
Peter Odhiambo Kipasi

V¯TùÎEK Z LETO·NÍCH VÁNOâNÍCH TRHÒ âINÍ 49.065,- Kã.
DùKUJEME V·EM!
Mgr. Jana Fistrová, zástupce ﬁeditele

Mûstské infocentrum
Mûsto Volary od 1. února 2016 novû otevﬁelo pro ‰irokou veﬁejnost mûstské infocentrum.
Infocentrum je propojeno s mûstskou galerií, která se nachází v hotelu Bobík.
Otevírací doba: Pondûlí - Pátek 8:30 –12:00 12:30 –17:00 hod.
Tel.: 910 001 810, E-mail: infocentrum@mestovolary.cz, Adresa: Mûstské infocentrum, Námûstí 325, 384 51 Volary
Volarsk˘ zpravodaj 7

Novinky v knihovnû
BELETRIE

NAUâNÁ LITERATURA

Minier Bernard: Mráz
První díl francouzské bestsellerové série
s kriminalistou Martinem Servazem!
Vynikající kombinace skuteãnû stra‰ideln˘ch zloãinÛ, mrazivé atmosféry a houÏevnatého policajta dûlá z této knihy
napínavé ãtení, bûhem nûhoÏ budete aÏ
do konce hádat, kdo je vrah.

Sluneãko Martin, Fialová Kvûta:
Magické hory - Nové putování Václava
Cílka a Kvûty Fialové po na‰ich horách
Na‰e zemû sice nemá moﬁe, ale vyniká
stovkami nádhern˘ch hor, které v‰echny
mají svá tajemství a pﬁíbûhy. Oblíben˘
televizní cyklus v kniÏní podobû.

Viewegh Michal: BiomanÏel
BiomanÏel je voln˘m pokraãováním
Vieweghova bestselleru BiomanÏelka
(2010), kterého se prodalo více neÏ sto
tisíc v˘tiskÛ a doãkal se úspû‰ného divadelního zpracování. Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli praÏského
maratonu aorta, a nûkdej‰í sebevûdom˘
svûták se tak na nûkolik pﬁí‰tích let
zmûní v komicky neurotického pacienta.
Takovou promûnu unese jen málokterá
Ïena, zvlá‰tû kdyÏ se její choÈ ve slabé
chvíli pﬁizná k nevûﬁe. Ani manÏelka
Hedvika není v˘jimkou…

Ptáci jiÏních âech
Kniha vy‰la na podzim roku 2015
a vydal ji Jihoãesk˘ kraj ve spolupráci
s Agenturou ochrany pﬁírody a krajiny
âR. Jedná se o ucelenou a obsáhlou
monografii. Autorské zázemí a rozsah
publikace jsou mimoﬁádné - na textové
ãásti pracoval t˘m 14 autorÛ, více neÏ
1 800 fotografií pochází od 54 na‰ich
i zahraniãních fotografÛ, kniha obsahuje
okolo 400 grafÛ a tabulek, 200 mapek
hnízdního roz‰íﬁení i 500 originálních
kreseb. V˘znamnou ouãástí je CD
s obsáhlou kolekcí zvukov˘ch nahrávek
233 druhÛ ptákÛ.

Jiﬁík Václav: ·umavská odysea
Publikace se zab˘vá historií ‰umavské
hranice v letech 1948 - 1949 a je rozdûlena do dvou ãástí stejného rozsahu. V
první z nich jsou zaznamenány pﬁíbûhy
nûkolika znám˘ch osobností, jeÏ zde
hranice úspû‰nû pﬁekroãily a druhá ãást,
nazvaná Studená hodina, je vûnována
tzv. vimperskému pﬁípadu, tj. soudu s
civilisty a esenbáky z ãervna 1949, kteﬁí
pomáhali uprchlíkÛm hlavnû v okolí
Kvildy.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Cassová Kiera: Trilogie Selekce
Pro tﬁicet pût dívek je Selekce Ïivotní
‰ancí. PﬁíleÏitostí k útûku od Ïivota,
kter˘ jim byl stanoven od narození.
B˘t obklopena svûtem tﬁpytiv˘ch ‰atÛ
a drahocenn˘ch ‰perkÛ. Îít v paláci
a soutûÏit o srdce krásného prince
Maxona. Princeznovská trilogie v jednom boxu!
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Kamil Kulhánek
Kamil Kulhánek, ãlen Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ z Volar, se podílel v SRN
na záchranû lidského Ïivota.
Na sklonku prosince se Kamil Kulhánek vracel do âeské republiky ze
Spolkové republiky Nûmecko, kde pracuje, a náhodou se ocitl u dopravní
nehody. ·lo o zaklínûnou dodávku
v kamionu, kde hrozilo bezprostﬁední
ohroÏení ﬁidiãe a moÏnost, Ïe se vozidlo
vznítí. Celá událost se stala nedaleko
hranice za Rozvadovem. Na místû jiÏ

zasahoval jin˘ ﬁidiã, kter˘ se snaÏil
hoﬁící dodávku uhasit a dostat ﬁidiãe ven
z auta. Ten mûl, ale hasicí pﬁístroj prázdn˘. Jak mi Kamil Kulhánek ﬁekl: „Vzal
jsem svÛj hasiãák a zaãal hasit ﬁidiãe
a potom i auto. KdyÏ do‰el i mÛj, tak
jsem utíkal pro fla‰ky s limonádou, aby
se zabránilo dal‰ímu ‰íﬁení ohnû na
ﬁidiãe, mezitím pﬁibûhli dal‰í kolegové
a oheÀ se podaﬁilo uhasit. Pﬁi této
dopravní nehodû mû zaskoãilo chování
nûkter˘ch ﬁidiãÛ, zejména osobních aut,

kteﬁí projíÏdûli, zpomalovali a sledovali
ãinnost, aniÏ by zastavili. Pomáhali jen
ﬁidiãi dodávek a nákladních vozÛ, tûm
dûkuji za to, Ïe se také nebáli nasadit
svÛj Ïivot.“ Touto cestou by chtûl podûkovat i lékaﬁÛm a zdravotnickému
personálu v nemocnici, kde byl hospitalizován.
Kamil sv˘m jednáním ukázal, Ïe je
perfektnû profesnû i lidsky pﬁipraven. Za
tento ãin má ná‰ obdiv a veliké podûkování.
L. Beran

Pohádkov˘ kufr z radnice aneb lidové tradice
„My tﬁi králové jdeme k vám, ‰tûstí,
zdraví vin‰ujeme vám.“ Kdopak by
neznal slova z krásné vánoãní koledy, se
kterou jsme v knihovnû zahájili dal‰í
otevírání „Pohádkového kufru z radnice
aneb lidové tradice“. Od pana radního
Bc. Václava Bajãíka si dûti poslechly
pﬁíbûh o tﬁech mudrcích, putujících do
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Betléma, kteﬁí díky kometû vûdûli kam
jít, aby se mohli poklonit JeÏí‰kovi
a donést mu vzácné dary. Po malé svaãince následovalo ãtení pohádky o Huse
Líze a vánoãní hvûzdû od spisovatele Petra
Horáãka a vyrábûní papírov˘ch králÛ,
které si dûti odnesly s sebou domÛ.
L. ·krnová, Mûstská knihovna Volary

Vánoãní koncert ZU·

Akce

Po témûﬁ dvaceti letech zmûnil Vánoãní koncert ZU· prostﬁedí.
Z kinosálu se pﬁestûhoval do spoleãenského sálu radnice. Jak mi ﬁekl
ﬁeditel ZU·, Vít Pavlík: „Byl to pro nás sloÏit˘ krok, protoÏe po letech
v kinosálu, kter˘ byl vÏdy zaplnûn, koncert mûl nádhernou atmosféru,
jsme museli pﬁistoupit k této zmûnû, protoÏe technicky i zázemím byl
pro nás jiÏ nevhodn˘. Koncert ukázal, Ïe zmûna byla pozitivní a vydaﬁil
se po v‰ech stránkách.“
Ano, koncert se vydaﬁil a je normální, Ïe nûkteﬁí si zmûnu pochvalovali a nûkteﬁí zase ne. Podstatné je, Ïe koncert byl opût ve vynikající
atmosféﬁe a pro mnohé úãinkující byl záÏitek hrát v bezprostﬁedním
kontaktu s diváky.
·estnáct bodÛ programu se neslo ve vánoãním duchu. Vût‰ina skladeb, melodií i písní byla známá a mnozí si zapívali s vystupujícími.
Koncert zahájily pûvecké sbory Poupátka a Poupata a provedla jím Petra
Kaczková, která pﬁivítala v˘znamné osobnosti mûsta od radních a zastupitelÛ po vedení volarsk˘ch institucí. Na koncertû bylo moÏné sly‰et
sólisty, pûvecká dueta, hráãe na jednotlivé nástroje, soubory fléten,
saxofonÛ, klarinetÛ a hráãe na klavír.
V polovinû veãera vystoupil pedagogick˘ sbor uãitelÛ na‰í základní
‰koly spoleãnû s pedagogy základní umûlecké ‰koly. Jejich pestrá paleta
koled nadchla tak, Ïe mnozí zpívali s nimi. Po tomto pûkném osvûÏení
pﬁi‰li mladí bubeníci Tamborileros s parádním vystoupením, které
v‰echny nadchlo. Finále patﬁilo V-Bandu. Jeho vystoupení strhlo v‰echny
ke skandovanému potlesku a závûreãná skladba Paradise od skupiny
Coldplay byla perfektním zakonãení nádherného veãera.
Koncert mûl vynikající úroveÀ, choreografii a celkovou diváckou
kulisu, kterou by mohl závidût nejeden profesionál.
Vánoãní koncert ve spoleãenském sále radnice se vydaﬁil. V‰em jeho
protagonistÛm patﬁí velké podûkování za nádhern˘ a ojedinûl˘ záÏitek.
Podûkování patﬁí pedagogickému sboru ZU· za to, jak v˘bornû dûti
k hudbû a umûní muzicírování vede. Díky patﬁí i vedení radnice za
podporu ZU·, dále rodiãÛm, Ïe dûti k hudbû vedou a v jejich koníãku je
podporují a v neposlední ﬁadû také díky volarské veﬁejnosti, která si na
tento krásn˘ záÏitek vÏdy udûlá ãas.
L. Beran

VOLARSKÉHO
DOMEâKU

Dárci krve mohou vyuÏít âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ
Oblastní spolek âeského ãerveného kﬁíÏe Prachatice zaji‰Èuje ve
spolupráci s Transfuzním oddûlením Nemocnice âB a.s. svozové autobusy zdarma pro bezpﬁíspûvkové dárce krve z Prachaticka. Svozov˘
autobus vyjíÏdí z Volar ve dnech 19. 4., 19. 7. a 18. 10. 2016, vÏdy
v 7:00 z autobusového nádraÏí. Po domluvû je moÏné zastavit i na
nûkteré zastávce na cestû z Volar do âesk˘ch Budûjovic. Dárcovství
krve na Prachaticku podporují Jihoãesk˘ kraj, Mûsto Prachatice,
Netolice, Vimperk a Vlachovo Bﬁezí.
JAK SE MÒÎETE STÁT DÁRCI KRVE?
Staãí pﬁijet na‰ím svozov˘m autobusem na Transfuzní oddûlení
Nemocnice âB a zde podstoupit lékaﬁské vy‰etﬁení. Na místû Vám je také
moÏné potvrdit poãet odbûrÛ nebo omluvenku pro zamûstnavatele, pﬁípadnû
vydat potvrzení pro pﬁíslu‰né zdaÀovací období. Pro bliÏ‰í informace
kontaktujte Oblastní spolek ââK PT e-mailem: prachatice@cervenykriz.eu,
telefonicky na 724 367 840 nebo osobnû kaÏdou stﬁedu od 8:00 do 16:00
na adrese Nemocniãní 204, Prachatice (budova polikliniky).
Zuzana Pelikánová

ÚNOR 2016
6. 2. 2016
VELK¯ DùTSK¯ KARNEVAL
- od 14:00 hodin v sále mûsta Volary
- tradiãní karnevalov˘ rej masek
se spoustou písniãek a soutûÏí
- cena: masky 30,- Kã, bez masek 50,- Kã

***

15.–18. 2. 2016
JARNÍ PRÁZDNINY S DDM
15. 2. 2016
- 9:00 - 12:00 - tvoﬁivá dílna, hry
- 13:00 - 15:00 - vodní hrátky v plaveckém bazénu
16. 2. 2016
- 9:00 - 12:00 - filmov˘ festival v DDM
- 13:00 - 15:00 - srandamaã na snûhu
17. - 18. 2. 2016
StoÏeãáãek
- v˘let s pﬁespáním ve StoÏci
- spousta her a zajímav˘ch programÛ
- cena 400,- Kã
nutno se pﬁihlásit v DDM do 31. 1. 2016,
kapacita 20 míst

***
INFORMACE NAJDETE:
– na plakátech,
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635,
@: volary@ddm-prachatice.cz,
nebo na www: www.ddm-prachatice.cz
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Lucie Rambousková
VáÏení ãtenáﬁi, v prosinci vy‰la zajímavá kniha fotografií, ·umava ãarovná,
od Vladislava Ho‰ka a Lucie Rambouskové. To asi není nic nového, ale je tﬁeba
ﬁíci, Ïe ona spoluautorka Lucie Rambousková je z Volar a její vá‰ní je fotografování. Po vydání knihy jsem ji poÏádal o rozhovor a zde vám její odpovûdi
pﬁedkládám.
1. MÛÏete se krátce pﬁedstavit?
Jmenuji se Lucie Rambousková, je mi
35 let, pocházím z Prahy, mamka je ze
Strakonic, táta od Blatné, pﬁítel Standa
pochází z Volar, máme 1,5 roku starou
dcerku Leont˘nku. Na ·umavû (u Ka‰persk˘ch Hor, kde máme chatu) jsem
strávila v‰echny prázdniny, víkendy a dovolené a chtûla jsem zde vÏdy Ïít, proto
jsem se v roce 2008 pﬁestûhovala za pﬁítelem do Volar. Vystudovala jsem Akademické gymnázium ·tûpánská v Praze.
2. Jak jste se dostala k fotografování
a jaké fotografie dûláte nejradûji?
Fotografovala jsem ráda uÏ jako malá,
kdy jsem rodiãÛm brala na dovolen˘ch
fotoaparát a fotografovala si podle sebe.
V roce 2004 jsem dostala první vlastní
digitální fotoaparát a o 3 roky pozdûji
jsem zaãala zkou‰et fotografovat svou
první digitální zrcadlovkou.
Fotografuji samozﬁejmû rodinu,
zejména dceru, také napﬁ. svatby a rÛzné
oslavy, má priorita, je ale stále pﬁíroda
- ‰umavská krajina a zvíﬁata (zejména
konû).
3. Pﬁed nûkolika lety jste získala
zajímavé ocenûní. O co ‰lo a bylo to
ono, co vás posunulo k dal‰í práci?
V roce 2014 a 2015 jsem se zúãastnila
fotografické v˘stavy/soutûÏe „Foto na
provázku“ ve Strunkovicích nad Blanicí. Obou roãníkÛ se zúãastnilo cca 30
fotografÛ. V roce 2014 jsem skonãila na
2. místû v hodnocení laické poroty a
mezi 5 nejlep‰ími, které zvolila odborná
porota a v roce 2015 jsem skonãila na
3. místû v hlasování divákÛ, na 1. místû
v tematické soutûÏi a odborná porota mû
také ocenila mezi nejlep‰ími. Rozhodnû
to byla jedna z vûcí, které mû posunuly
dále, nejvût‰í zlom ale nastal jiÏ v roce
2012, kdy jsem vyhrála soutûÏ na www.
sumava.eu (téma podzimní ·umava),

kde cena byla úãast na fotografickém
workshopu s panem Vladislavem Ho‰kem,
kter˘ jsem absolvovala na podzim 2013.

Îelnavy a pﬁímo ve Volarech alej na
kﬁíÏové cestû ãi hﬁeben SnûÏné nad
mûstem.

4. Jak je pro vás fotografování s malou
dcerkou, se kterou vás mÛÏeme vídat,
nároãné a co na to sama ﬁíká?
Ani s dcerkou jsem vlastnû nikdy fotografovat nepﬁestala. Je‰tû v 8. a 9. mûsíci tûhotenství jsem bûhala s foto batohem po ‰umavsk˘ch kopcích (2 dny
pﬁed porodem je‰tû napﬁ. na Velkém
Javoru). Dcera se narodila na konci
ãervna a brzy se pﬁiblíÏil ãas podzimních inverzí a mlh, které mám ze v‰eho
nejradûji, takÏe jiÏ ve dvou mûsících se
mnou dcera „vybûhla“ na Boubín. Na
zádech jsem mûla batoh s focením a stativ a na bﬁi‰e batÛÏek s dcerkou. Po nûjaké dobû pak zaãaly hlídat skvûlé babiãky. Dceru zatím zajímají zejména hraãky, ale foÈáãek k prvním narozeninám
samozﬁejmû dostala.

6. Spolu s Vladislavem Ho‰kem jste
vydala knihu o ·umavû, mÛÏete nám
ji pﬁiblíÏit?
Na‰e spoleãná kniha, kterou jsme pokﬁtili 13. 12. 2015, se jmenuje ·umava
ãarovná. Vybrali jsme do ní ty nejkrásnûj‰í snímky z celé ·umavy ve v‰ech
roãních období, které jsme nafotografovali za poslední 2 roky - s v˘jimkou mé
fotky jelena, se kterou jsem vyhrála v˘‰e
uvedenou soutûÏ, a která mû vlastnû
s Vláìou Ho‰kem seznámila. Jeho spoleãnost a dokonce spoleãná kniha je pro
mû teì uÏ vlastnû splnûné pﬁání. Vláìa
Ho‰ek je pro mû nejvût‰í kapacita a mistr
v ‰umavské fotografii a mÛj velk˘ vzor.

5. Fotografujete ·umavu, máte nûjaké
kouzelné místo, které vás stále
udivuje a jaké máte zajímavé místo
na Volarsku?
·umava je kouzelná úplnû celá a kaÏd˘
si musí to své místo najít sám. Já mám
ráda Filipovu HuÈ s úÏasn˘m, po kaÏdé
jin˘m, v˘hledem na Mal˘ a Velk˘ Roklan, samotn˘ vrchol Roklanu, tajuplné
slatû za mlhy a mrholení, Kepelské
ZhÛﬁí a zejména podzimní v˘hledy
z rozhledny na Libínû.
Na Volarsku je krásná krajina kolem
Chlumu, Vltavsk˘ luh, v˘hledy kolem

7. Co byste popﬁála na‰im ãtenáﬁÛm
do roku 2016 a co byste si pﬁála vy?
Do roku 2016 pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm hlavnû hodnû zdraví, aÈ se jim v‰e daﬁí, jsou
spokojeni a splní se jim jejich pﬁání.
A aby si na‰li ãas na krátkou procházku
ãi celodenní v˘let po na‰í nádherné
·umavû.
Já si pﬁeji to stejné pro celou rodinu
a pﬁátele a sama sobû dobré svûtlo na
dal‰í fotografie, které budou divákÛm
dûlat radost.
Dûkuji za rozhovor a pﬁejme tedy nadûjné fotografce ono ostré svûtlo, jasné
nebe a hodnû zdraví celé rodinû.
Ladislav Beran

POZVÁNKA
Mûstská knihovna Volary Vás zve na promítání fotografií
s názvem

„Volarsko a ·umava lev˘m okem Lucie Rambouskové“.
KDY: stﬁeda 24. 2. 2016 od 18:00
KDE: konferenãní místnost Mûstského hotelu Bobík
Lucie Rambousková Ïije ve Volarech od roku 2008
a fotografování ·umavy se intenzivnû vûnuje 2 roky.
S fotografem Vladislavem Ho‰kem pokﬁtili 13. prosince 2015 v prostorách
zámku Skalice svoji první spoleãnou fotopublikaci s názvem „·umava
ãarovná“, ze které budou také promítnuty nûkteré fotografie.
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