VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
mûsíc kvûten s sebou pﬁinesl nejen milé
pﬁíleÏitosti ke spoleãensk˘m, kulturním
ãi vzdûlávacím setkáním, ale také teplé
sluneãní dny, které nás pﬁímo vybízely
k nejrÛznûj‰ím aktivitám. AÈ jiÏ jde o sekání trávníkÛ, malé ãi vût‰í opravy pﬁíbytkÛ,
stavûní letních pﬁístﬁe‰kÛ, ﬁezání dﬁeva, ale
i jeÏdûní motorkáﬁÛ v areálu b˘val˘ch dﬁevaﬁsk˘ch závodÛ. Je samozﬁejmostí, Ïe v‰e
je pro kaÏdého jedince jeho urãitou potﬁebou.
Ale nebylo by od nás v‰ech vhodné uvûdomit si, Ïe ve mûstû nikdo neÏije sám
s tou právû jeho potﬁebou? Nebylo by
vhodné uvûdomit si, Ïe pﬁíjemné souÏití by
nemûlo b˘t jen mezi tûmi nejbliÏ‰ími
sousedy, ale Ïe spoleãné souÏití je vlastnû
se v‰emi obãany na‰eho mûsta?

Nebylo by vhodné uvûdomit si, Ïe
záleÏí pouze na nás, na kaÏdém jedinci, Ïe
Ïití v na‰em mûstû bude pﬁesnû takové,
jaké si ho budeme dûlat?
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe kdyÏ spoleãnû
budeme ctít nedûli jako den odpoãinku, ten
si jistû zaslouÏí kaÏd˘, a nebudeme pouÏívat sekaãky, vrtaãky, ﬁezaãky a v‰echny
ostatní vymy‰lenosti, které vydávají nadmûrn˘ hluk, bude se nám zde Ïít jistû lépe.
VáÏení spoluobãané, k tomuto zamy‰lení mû pﬁivedla skuteãnost, Ïe se neustále
navy‰uje poãet stíÏností na hluk tvoﬁen˘
právû v nedûli. Pokusme se spoleãnû docílit toho, Ïe nedûle bude v na‰em mûstû pﬁíjemná, odpoãinková a relaxaãní. Je to na
kaÏdém z nás.
Martina Pospí‰ilová

Devát˘ roãník konference je jiÏ minulostí
Prachatice, 10. kvûtna 2016 - v poﬁadí
devát˘ roãník konference o pochodu
smrti a multikulturní v˘chovû poﬁádala
KreBul, o.p.s. ve Volarech. Nechybûla
ﬁada zajímav˘ch hostÛ, ãi pietní akt na
hﬁbitovû obûtí pochodu smrti.
Ve dnech 6. - 7. kvûtna probûhla ve
Volarech tradiãní konference o pochodech
smrti a multikulturní v˘chovû. ¤ada zajímav˘ch hostÛ pﬁedstavila své pﬁíbûhy, projekty, aktivity. Devátá konference byla
poﬁádána v rámci projektu "Vzpomínka
pro lidskost 2016", nad nímÏ pﬁevzal zá‰titu hejtman Jihoãeského kraje Jiﬁí Zimola.
Prvním bodem programu bylo setkání
ÏákÛ Základní ‰koly ve Volarech s pamûtnicí holocaustu, paní Dagmar Lieblovou,

která pro‰la mimo jiné koncentraãními
tábory v Terezínû a Osvûtimi. Setkání
s pamûtnicí se zúãastnilo více jak sto ÏákÛ,
od nejmen‰ích aÏ po ty nejstar‰í. Setkání
uvedla dûjepisáﬁka Pavlína Pavlíková: „Je
pro nás velkou ctí, Ïe mezi námi mÛÏeme
pﬁivítat nûkoho, kdo zaÏil hrÛzy války na
vlastní kÛÏi. Toto setkání pomÛÏe ÏákÛm
lépe vnímat historii a události druhé svûtové
války“, shrnula. Následovalo malé pﬁekvapení v podobû kvûtiny a zpûvu hebrejské
písnû, o kter˘ se postaral pedagogick˘ sbor
i samotní Ïáci. Paní Lieblová ÏákÛm
ochotnû odpovûdûla na v‰echny dotazy
a podûlila se s nimi o záÏitky z války.
Vlastní konferenci zahájil senátor
Tomá‰ Jirsa. Ten zároveÀ pﬁednesl svÛj

pﬁíspûvek na téma souãasné Evropy a situace v ní. „Je potﬁeba mluvit o tûchto
událostech, sami vidíte, co se v‰ude kolem
nás dûje“, shrnul senátor svÛj pﬁíspûvek.
Poté pﬁedal kvûtinu Jaroslavû Krejsové,
která právû pﬁed deseti lety vydala se sv˘m
vnukem ZdeÀkem první knihu o volarském
pochodu smrti.
Následoval pﬁíspûvek o projektu
Národní kroniky, kter˘ pﬁednesl Vladimír
Kunz z Nadace Charty 77. „Je mezi námi
ﬁada lidí, pﬁíbûhÛ, které je potﬁeba uchovat
a dotváﬁet tak národní kroniku. KdyÏ jsem
dnes toãil pﬁíspûvek s paní Krejsovou, zjistil jsem, Ïe jen ona sama a její práce by
vydala na hodiny ãasu, je to obdivuhodné“,
Pokraãování na stranû 5
shrnul.

PIVOBRANÍ
V sobotu 18. ãervna od 16:00 hodin se koná na volarské trÏnici za kinem PIVOBRANÍ.
V 18:00 hodin se bude konat soutûÏ „Modr˘ d˘m“ - kouﬁení doutníkÛ na délku popele.
O obãerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela MP3.
Pﬁi nepﬁízni poãasí se bude akce konat ve spoleãenském sále Mûsta Volary.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 27. 4. 2016
Rada mûsta rozhodla
* zajistit provoz webkamery Canon
slouÏící k presentaci Mûsta Volary
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na akci: Hﬁi‰tû-Plaveck˘
bazén Volary, pﬁidûlit tuto zakázku
uchazeãi SIBERA SYSTÉM s.r.o.

* uzavﬁít Smlouvu o pﬁevodu odpadu
do vlastnictví a poskytování sluÏeb
oprávnûné osoby v oblasti nakládání
s odpady na území obce a místních
ãástí mezi Mûstem Volary a spoleãností Technické sluÏby Prachatice,
s.r.o., ve znûní pﬁedloÏené smlouvy

Rada mûsta schvaluje
* omezení provozu Mateﬁské ‰koly
Volary v dobû od 1. 7. 2016 do
31. 8. 2016. V provozu bude Mateﬁská ‰kola v Revoluãní 448, Mateﬁská
‰kola Sídli‰tû Míru 117 bude uzavﬁena.

■ ■ ■

www.mestovolary.cz

Více na:

Jednání Zastupitelstva Mûsta Volary se uskuteãní dne 20. 6. 2016 od 17:00 hodin.

Co nového na dvoﬁe?
Mûsto Volary uzavﬁelo smlouvu
o pﬁevodu biologického odpadu do
vlastnictví a poskytování sluÏeb oprávnûné osoby, mezi Mûstem Volary a spoleãností Technické sluÏby Prachatice,
s.r.o. - podobn˘ text si mÛÏete pﬁeãíst ve
v˘pisu usnesení ze schÛze Rady mûsta
Volary, co se v‰ak za tímto textem skr˘vá?

Lidovû ﬁeãeno to znamená, Ïe Mûsto
Volary ve smyslu své vyhlá‰ky ã. 1/2016
o odpadech, umoÏÀuje sv˘m obãanÛm
odkládat poseãenou trávu, listí nebo
zbytky vûtví (biologick˘ odpad rostlinného pÛvodu) ze své zahrady do velkoobjemového kontejneru na sbûrném
dvoﬁe. Obsluhu zajistí Technické sluÏby

Prachatice, s.r.o., které v budoucnu
budou zpût vozit hotov˘ kompost.
Pevnû doufám, Ïe tato sluÏba bude
maximálnû vyuÏívána ke spokojenosti
v‰ech obãanÛ.
Bc. Ale‰ Valíãek,
referent odboru V, ÚP a ÎP

Znovuzprovoznûní webkamery na komínû
Koncem mûsíce února firma Internet
HOME opustila na‰í lokalitu a z demontovala ve‰kerou telekomunikaãní techniku. V tomto dÛsledku ztratila webová
kamera poﬁizující snímky z vrcholu
„Volarského“ komína v b˘valém areálu
jihoãesk˘ch dﬁevaﬁsk˘ch závodÛ pﬁipojení do sítû internet a pﬁestala poskytovat snímky.
Mûsto zapoãalo vyjednávání s fir-
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mou REKONINSTA s.r.o. o pronájmu
ãásti komína, následnû zajistilo nové
pﬁipojení k internetu od firmy
STRAZNY.net a novou zápÛjãní smlouvu na kameru s paní Ing. Lenkou
Matou‰kovou. V‰e schválila rada mûsta
dne 27. 4. 2016 ã. u. 96/16.
Nové smlouvy byly podepsány k 1. 5.,
následovala montáÏ a znovu zprovoznûní kamery na komínû, dnem 9. 5. 2016

se kamera opût vrátila k Ïivotu a opût
dûlá nádherné snímky Mûsta Volary
s panoramatem kopcÛ Bobík a Boubín.
Roãní pau‰ální provoz kamery
(nájem, elektﬁina, internet) bude mûsto
Volary stát cca 10.000,- Kã.
Mûsto Volary vûﬁí, Ïe touto sluÏbou
zajistí nejen nádherné snímky, ale i trvalou propagaci a reklamu mûsta.
Ladislav Tou‰, místostarosta

Pﬁipravujeme
SLAVNOSTNÍ
ZÁVùREâN¯ KONCERT
ZU· Volary vás srdeãnû zve
ve ãtvrtek 16. 6. 2016 od 18:00 hodin
do kina Volary na Slavnostní závûreãn˘ koncert.

VOLARSKÉ MUZEUM
Od 1. 5. do 30. 9. 2016 je opût otevﬁeno volarské muzeum.
Muzeum je otevﬁeno mimo pondûlí kaÏd˘ den
od 10:00 do12:00 a od 12:30 - 17:00 hodin.
K stál˘m expozicím pﬁibyly nové expozice „Jedeme k babiãce“ a „VÛnû kávy“.

Plaveck˘ bazén
Na plaveckém bazénu je kvalifikovan˘ a odbornû vy‰kolen˘ personál
plavãic, které umí poskytnout odbornou
první pomoc.
K tomuto ãlánku mû donutila jedna
událost, ke které do‰lo na konci dubna
na plaveckém bazénû. Proto jsem se
zeptal paní ﬁeditelky sportovního zaﬁízení
mûsta Evy Doãekalové na tuto událost.
MÛÏete mi ﬁíci, co se zde ke konci
dubna stalo? Ptám se proto, Ïe mûstem
kolovaly, ãi kolují rÛzné informace
o tom, Ïe se zde stalo ne‰tûstí.
Pﬁi ‰kolním plaveckém v˘cviku jedné
ze základních ‰kol, se jednomu ze ÏákÛ
udûlalo ‰patnû a zkolaboval. Bylo to na
zaãátku v˘cviku, kdy Ïáci provádûli
spl˘vání, doplavali ke kraji k paní cviãitelce a vylezli z vody. Na‰e cviãitelka
vidûla, Ïe se jednomu z nich udûlalo
‰patnû. KdyÏ se chlapce na to zeptala,
Ïák neodpovûdûl a zkolaboval. OkamÏitû tak volala paní uãitelku a následnû
mû. Ihned jsem zahájila úkony první
pomoci. Zavolala jsem na záchrannou
sluÏbu a okamÏitû zahájila resuscitaci.
Byla jsem neustále ve spojení se záchrannou sluÏbou a provádûla resuscitaci
a to aÏ do pﬁíjezdu záchranné sluÏby.
SnaÏila jsem se udrÏet chlapce pﬁi Ïivotû.
Zdravotníci záchranné sluÏby si chlapce
pﬁevzali a následnû ho transportovali do
nemocnice v âesk˘ch Budûjovicích.
Vyskytly se i rÛzné pochybnosti
o pro‰kolení personálu bazénu, mÛÏete

mi ﬁíci, zda by tak, jak jste jednala vy,
konali i ostatní? Jak jsou cviãitelé plavãíci vy‰kolení pro podobnou situaci?
K tomu musím ﬁíci tolik, Ïe cviãitelky,
plavãice na‰eho bazénu by urãitû jednaly
stejnû. Na‰e cviãitelky jsou k tomu
vy‰kolené ve speciálním kursu, kde
kromû jin˘ch ãinností je hlavní dÛraz
kladen na poskytnutí první pomoci.
Zkou‰ku z první pomoci musí udûlat,
protoÏe jinak by nezískaly atestaci
a nemohly by tuto ãinnost vykonávat.
V‰echny na‰e zamûstnankynû mají tento
atest a v‰echny umí odbornou první pomoc poskytnout. Tuto zkou‰ku si musí
kaÏdé dva roky obnovovat a kaÏd˘
úãastník musí prokázat hluboké znalosti.
KaÏdoroãnû zde na plaveckém bazénu
máme ‰kolení s paní MUDr. Neumanovou, které je zejména zamûﬁeno na správnou první pomoc.
TakÏe jak vidíte, zamûstnankynû
plaveckého bazénu jsou na podobné
situace pﬁipravené velmi dobﬁe a v‰echny umí první pomoc poskytnout, takÏe
náv‰tûvníci plaveckého bazénu se
nemají ãeho obávat.
Co dodat na závûr.
Pﬁi této události ‰lo o perfektnû provedenou profesionální práci ze strany
ﬁeditelky zaﬁízení a za to má mÛj obdiv.
V souãasné dobû chlapec rehabilituje, pﬁejeme mu hodnû zdraví, krásné
vysvûdãení a pûkné prázdniny.
Ladislav Beran

Spoleãenská rubrika
V mûsíci kvûtnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Milada Fo‰enbauerová,
paní Vûra Gogová,
paní Jana Hojdekrová,
paní Markéta Kováﬁová,
paní Marie Langová,
paní Anselma Lejãarová,
paní Ivana Morongová,
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Petrá‰ková,
pan Jiﬁí Kolbaba,
pan Franti‰ek RokÛsek,
a pan Franti‰ek ·perka
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz, místní
organizace Volary, blahopﬁeje
k v˘znamnému jubileu na‰emu
ãlenovi, panu
ZDE≈KU KARABCOVI.

Vzpomínáme
Dne 10. 5. 2016
uplynuly
smutné tﬁi roky,
kdy nás navÏdy
opustil
milovan˘ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek, pan

JI¤Í TOMEK.
S úctou a láskou vzpomínají
dûti s rodinami

Dne 11. 5. uplynuly
dlouhé smutné tﬁi roky,
co navÏdy utichl tlukot srdce pana

PAVLA KRÁTKÉHO.
Se smutkem, láskou a velkou bolestí
v srdci stále vzpomínají
manÏelka Katka,
dûti Pavlík a Krist˘nka, rodiãe,
sourozenci, prarodiãe,
rodina Dolinkova, ostatní pﬁíbuzní,
známí a kamarádi.
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25 let Mûstsk˘ch lesÛ ve Volarech
úpravu kﬁíÏové cesty a rozdrtili jsme
nûkolik tisíc tun materiálu z b˘val˘ch
budov v kasárnách.

Dvacetpût let není málo, je to jedna
generace. Co se za tu dobu událo
v Mûstsk˘ch lesích, si dovolím pﬁipomenout v nûkolika ãláncích prostﬁednictvím Volarského zpravodaje.
Miroslav ¤eÏábek
Díl ãtvrt˘ – léta 2008 aÏ 2015.
Rok 2008 - KﬁíÏová cesta
Po provedení naplánované tûÏby
v okolí b˘valé kﬁíÏové cesty jsme podle
projektu Terezy Vãelákové v okolí vysázeli nové stromy, keﬁe a kvûtiny a zaÏádali o zaﬁazení území do kategorie
rekreaãního lesa.
Dokonãili jsme zahradní úpravy v na‰em areálu i v areálu mateﬁské ‰koly
a zﬁídili jsme botanickou minizahradu.
PropÛjãili jsme ra‰elini‰tû na Soumarském mostû Správû NP· a podpoﬁili
jejich projekt nauãné stezky, poﬁídili
jsme nového Ïelezného konû ãeské
v˘roby typu MK 16 a opravili jsme
penetrovanou cestu Horní poválku.
Rok 2009 - Demolujeme kasárna
V tomto roce jsme koupili mûstské
pozemky v b˘val˘ch kasárnách a na své
náklady zdemolovali 5 b˘val˘ch rot.
Opravili jsme ·tegrovskou cestu, na‰i
firmu si vybrali k náv‰tûvû pﬁedstavitelé
sedmimilionového mûsta Chang-chung
z âíny a Rada mûsta rozhodla o koupi
60% podílu ve Volarské lesní od majoritního vlastníka.
Rok 2010 - Ve Francii
JiÏ druh˘ rok zpracováváme kalamitu
v porostech borovice pyrenejské jiÏnû
od Bordeaux ve Francii.
Získali jsme certifikáty ISO 9001,
14001 a 18001, zprovoznili jsme novou
webovou prezentaci, osázením stromÛ,
keﬁÛ a kvûtin jsme dokonãili botanickou
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Témûﬁ tﬁi roky pomáhala na‰e technika
zpracovávat polomy podél Atlantiku.
Rok 2011 - Po demolici následuje stavba
Oslavili jsme 20 let existence firmy
a zahájili stavbu sociálního zázemí pro
dûlníky a technick˘ch budov v b˘val˘ch
kasárnách.
Za pomoci dotací jsme poﬁídili malou
vyváÏecí soupravu Alstor, k podpoﬁe
hnízdûní sov jsme na SnûÏné vyvûsili
budky a zaãali jsme ‰tûpkovat a prodávat zbytky z tûÏby a manipulace dﬁeva.
Do dÛchodu ode‰li Ladislav Vacík a Jana
Janou‰ková.
Rok 2012 - Kolaudace
Uspoﬁádali jsme ãást odborné lesnické celostátní exkurze na téma ·umava
2012 - kÛrovec na ·umavû a jeho v˘voj
po kalamitû.
Opravili jsme Prachárenskou cestu
a most na Vltavské, ve tﬁech etapách
jsme po celém mûstû pokáceli 24
nemocn˘ch nebo po‰kozen˘ch vzrostl˘ch stromÛ a tûsnû pﬁed vánoci jsme
zkolaudovali technické stavby v kasárnách, na jejichÏ v˘stavbû se podíleli pﬁeváÏnû volar‰tí Ïivnostníci. Na místo
vedoucího novû zﬁízeného stﬁediska sluÏeb nastoupil Hubert ·pinar.
Rok 2013 - Vichﬁice na Radvanovickém
vrchu
V ãervnu postihly lesní cesty záplavy
a v srpnu poloÏila lokální bouﬁka na 22 tisíc
stromÛ pod Radvanovick˘m hﬁbetem.
Za pomoci dotací jsme dokonãili
rekonstrukci cesty Od ·edivky a pﬁipravili jsme projekt v˘stavby rozhledny na
Lískovém vrchu. Do oddûlení odbytu
dﬁeva nastoupila Petra Mike‰ová a po
krátkém pÛsobení ode‰el z funkce hajné-

ho Václav ·vehla. Podél Vltavy zaãal
úﬁadovat bobr.
Rok 2014 - Les trvale tvoﬁiv˘
Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brnû jsme zahájili dlouhodob˘
projekt s názvem „Les trvale tvoﬁiv˘“,
jehoÏ cílem je zmûna zpÛsobu hospodaﬁení z paseãného na v˘bûrn˘.
Zahájili jsme stavbu administrativní
budovy a skladu v areálu V kasárnách
a opravili jsme Volarskou cestu a ãást
cesty Oborní. Oprá‰ili jsme starou metodu ochrany lesa proti loupání vysokou
zvûﬁí - obalujeme stromy vûtvemi. Nastoupil hajn˘ Roman Semerád. V prosinci
padlo námrazou 3 tisíce stromÛ.
Rok 2015 - Velké sucho
Bûhem horkého a suchého léta zaúﬁadoval v lesích mûsta tﬁikrát poÏár.
Byl nám hladce schválen lesní hospodáﬁsk˘ plán na dal‰ích deset let,
dokonãili jsme v˘stavbu administrativní
budovy a skladu objemného materiálu a
s vysazením 120 tisíc stromkÛ nám
pomohli ãlenové historického spolku
Schwarzenberg. Ode‰el hajn˘ Martin
Bláha a jeho místo zaujal Petr Frühauf,
obchodovat se ‰tûpkou pﬁi‰el Milo‰
Prchlík.
A co nás ãeká v roce 2016?
Leto‰ní rok je právû pûtadvacát˘m
rokem na‰í existence. V první ﬁadû se
musíme vyrovnat s trvajícím propadem
cen dﬁeva tak, abychom dostáli v‰em
sv˘m závazkÛm. Samozﬁejmû budeme
pokraãovat v bûÏn˘ch lesnick˘ch ãinnostech a také budeme udrÏovat kvalitní
podmínky pro práci na‰ich zamûstnancÛ,
protoÏe ti jsou pro nás dÛleÏití. A nebylo
jich málo, za uplynul˘ch ãtyﬁiadvacet let
v na‰í firmû pracovalo krat‰í ãi del‰í
dobu 231 lidí.
Na‰i lidé.
A kdo jsou dnes na‰imi zamûstnanci?
Poctivû a kvalitnû v na‰í firmû pracují:
Tomá‰ Bene‰, Petr Frühauf, Vratislav
Klimt, Pavel Kubr, Ivan Lostík, Petr
Mike‰, Václav Mike‰, Petra Mike‰ová,
Pavel Papou‰ek, Miroslav PodrouÏek,
Milo‰ Prchlík, Robert Proãka, Roman
Semerád, Stanislav Stuchlík, Petr Such˘,
Jiﬁí ·krna, Hubert ·pinar, Miroslav
Trost, Jaroslav Trubela a Vûra Vichrová.

Devát˘ roãník konference je jiÏ minulostí
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Pochod s názvem Military Death
Marsch pﬁedstavil Luká‰ Pern˘, kter˘
shrnul jeho tﬁetí roãník a seznámil
posluchaãe s poãty úãastníkÛ i zajímavostmi. „Jsem rád, Ïe zde zase po roce
mohu stát a mohu ﬁíci, Ïe dal‰í roãník
pochodu byl opût lep‰í neÏ ty pﬁedchozí.
Témûﬁ 800 nad‰encÛ se vydalo uctít
památku Ïen z pochodu smrti, mezi nimi
profesionálové, civilisté, celé rodiny.
ZároveÀ jsem rád, Ïe mohu prostﬁednictvím pana Krejsy pﬁedat vedení radnice
ãástku 15.000,- Kã, která jako v˘tûÏek
akce poslouÏí k udrÏování hﬁbitova obûtí
pochodu smrti ve Volarech“, zakonãil
své povídání organizátor pochodu.
O multikulturních projektech Centra
pro pomoc dûtem a mládeÏi pﬁedná‰eli
tentokrát dva zástupci - Iva Sonnbergerová a Jiﬁí Muk. Oba se vûnovali projektÛm centra, zamûﬁen˘ch na multikulturu
v na‰em i evropském mûﬁítku. Pﬁedstavena byla celá ﬁada aktivit, které napomáhají v‰em lidem napﬁíã jejich vûku,
lépe chápat rÛzné kultury, nauãit se
s nimi komunikovat, spolupracovat.
Také úãastníky konference seznámila
se sv˘m Ïivotním pﬁíbûhem paní Dagmar Lieblová. Témûﬁ dvû hodiny vyprávûla o tﬁech období svého Ïivota za
války, o hrÛzách, které musela proÏívat.
„Nás pamûtníkÛ jiÏ moc není a je tak
o to dÛleÏitûj‰í, setkávat se s lidmi
a pﬁedávat svûdectví té doby. Je potﬁeba
ukázat, ãeho v‰eho jsou lidé za války
schopni se dopustit. Jsem moc ráda, Ïe
se tady ve Volarech díky organizátorÛm
tento úkol daﬁí a nezapomíná se“, uzavﬁela své povídání pamûtnice.
Prostor byl vûnován také tomu, jak
je o událostech konce druhé svûtové
války a o pochodech smrti jako takov˘ch, vyuãováno na vysoké ‰kole.
„Problém je, Ïe dotace hodin na dané
pﬁedmûty se nám sniÏují a je tak nutné
vmûstnat do jednoho semestru to, co
dﬁíve bylo probíráno semestrÛ nûkolik.
Dal‰í problém je ten, Ïe studenti neustále bojují s ãasem, kterého pr˘ mají nedostatek. Studují tak velmi ãasto pouze
povrchnû“, povzdechl si Jiﬁí Dvoﬁák
z Jihoãeské univerzity.
Tradiãním hostem byl novináﬁ a publicista Stanislav Motl, kter˘ se ve svém
pﬁíspûvku tentokrát vûnoval pﬁíbûhu
Lída Baarové. „¤adu let jsem se s paní

Lídou setkával a mapoval její Ïivotní
pﬁíbûh. BohuÏel se ve spojitosti s jejím
jménem hovoﬁí spí‰e o tom ‰patném,
málokdo v‰ak ví, Ïe právû ona byla
hvûzdou svûtového formátu. Hrála v ﬁadû
zahraniãních filmÛ, byla velmi vzdûlaná, cílevûdomá. Ne‰Èastnou se pro ni
v‰ak stala láska k nacistickému pﬁedstaviteli. Pﬁíbûh paní Lídy je velmi zajímav˘ a v dokumentu na ní vzpomínají její
nejbliÏ‰í a kolegové. I tento pﬁíbûh je
potﬁeba ukazovat, protoÏe kaÏdá mince
má svÛj rub i líc“, uzavﬁel publicista své
vyprávûní.
Také sobotní program byl pln˘
v˘znamn˘ch hostÛ. Jedním z nich byla
Jitka ·álená z Krajského úﬁadu Jihoãeského kraje. „Jsem ráda, Ïe zde zase po
roce mohu b˘t s vámi, mohu vás jménem
vedení Jihoãeského kraje pozdravit. Je
neuvûﬁitelné, Ïe se konference koná jiÏ
po deváté, pﬁiãemÏ kaÏd˘ roãník má
vysokou úroveÀ a setkává se zde celá
ﬁada zajímav˘ch hostÛ. Pﬁeji vám
mnoho sil do dal‰í práce“, zakonãila
svÛj pozdrav Jitka ·álená.
Neménû vzácn˘m hostem byl Martin
Klus, poslanec Národní rady Slovenské
republiky, místopﬁedseda V˘boru pro
evropské záleÏitosti. „Jsem velmi potû‰en pozváním na va‰í konferenci. Téma,
které zde ﬁe‰íte je velmi zajímavé
a dÛleÏité, protoÏe situace alespoÀ
u nás na Slovensku není vÛbec dobrá.

V Národní radû máme 14 poslancÛ radikálÛ, které volilo aÏ 24 % prvovoliãÛ.
Toto je jasn˘ dÛkaz toho, jak je dÛleÏité
o událostech holocaustu neustále mluvit,
pﬁipomínat je zejména mlad˘m lidem.
Pﬁeji vám hodnû sil v této nelehké
práci“, uzavﬁel Martin Klus.
Devátá konference byla tradiãnû
zakonãena poloÏením pietní kvûtiny na
hﬁbitovû obûtí pochodu smrti ve Volarech, kde je pochováno 95 Ïen, obûtí
pochodu smrti. PoloÏením kvûtiny a minutou ticha byla uctûna památka Ïen,
které zemﬁely na samém konci války.
Konference Volary a pochod smrti
– multikulturní v˘chova v praxi, byla
realizována v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost 2016, podpoﬁeném
Nadaãním fondem obûtí holocaustu
a Jihoãesk˘m krajem. Mediálním
partnerem se stal âesk˘ rozhlas
âeské Budûjovice.
Dûkujeme v‰em pﬁedná‰ejícím konference za velmi zajímavé pﬁíspûvky,
hostÛm za jejich aktivní úãast.
Dûkujeme také vedení a personálu
Mûstského hotelu Bobík za profesionální pﬁípravu, usnadÀující snadn˘ prÛbûh
konference.
Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS., ﬁeditel

Zájem o pﬁíbûhy Ïen z pochodu smrti mûli v‰ichni náv‰tûvníci.
Dagmar Lieblová mluvila o svém Ïivotû za války.
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Jak je to s cestovními doklady pro dûti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraniãí znamenají i vyﬁizování
cestovních dokladÛ. Co v‰e je potﬁeba
zaﬁídit pﬁi cestování s dûtmi? Vûdûli jste
napﬁíklad, Ïe i dûti mohou do ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie a dal‰ích vybran˘ch
evropsk˘ch zemí cestovat na vlastní
obãansk˘ prÛkaz?
Cestovní pas i obãansk˘ prÛkaz jsou
pro dûti levnûj‰í
BlíÏí se ãas dovolen˘ch a s ním ãeká
mnohé rodiny cesta k moﬁi ãi do hor za
hranice âeské republiky. Pro cestování
s dûtmi do zahraniãí jiÏ ãtvrt˘m rokem
platí, Ïe i dítû musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikoÏ v roce 2012 do‰lo naﬁízením Evropské unie ke zru‰ení moÏnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiãe. Pro rodiãe to ov‰em neznamená,
Ïe se jim kvÛli poﬁízení cestovního
dokladu pro dûti dovolená nûjak zásadnû
prodraÏí. Cestovní pas pro dítû do 15 let
totiÏ stojí 100 Kã a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeãnostní
situaci v nûkter˘ch zemích, které byly
dlouhodobû turistick˘mi destinacemi,
jako napﬁíklad Egypt nebo Turecko, se
dá letos oãekávat nárÛst zájmu o cestování po Evropû, a proto jistû potû‰í

moÏnost cestovat po vût‰inû státÛ
Evropy pouze s obãansk˘m prÛkazem.
Na ten je nyní moÏné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, âerné Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, ·v˘carska
a na Island. Cena za vydání obãanského
prÛkazu pro dítû do 15 let je 50 Kã
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnÛ
O vyﬁízení cestovního pasu nebo
obãanského prÛkazu pro dítû do 15 let
Ïádá zákonn˘ zástupce, tedy zpravidla
rodiã, kterému staãí s dítûtem zajít na
nejbliÏ‰í obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností. K Ïádosti, kterou na místû
zpracuje úﬁedník, není nutné pﬁikládat
fotografii; úﬁedník poﬁídí fotografii
dítûte pﬁímo na úﬁadu pﬁi podání Ïádosti.
Pﬁi podání Ïádosti zákonn˘ zástupce
pﬁedkládá svÛj prÛkaz totoÏnosti a rodn˘
list dítûte. V pﬁípadû, Ïe má dítû vydán
jiÏ platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní
doklad, lze tento pﬁedloÏit místo rodného listu.
LhÛta pro vydání cestovního pasu
nebo obãanského prÛkazu ãiní maximálnû 30 dnÛ. V pﬁípadû vycestování
v krat‰í lhÛtû neÏ 30 dnÛ je moÏné poÏá-

dat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhÛtû 6 pracovních dnÛ; tento úkon je
ov‰em u dûtí zpoplatnûn poplatkem ve
v˘‰i 2 000 Kã. BliÏ‰í informace k vyﬁizování osobních dokladÛ lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V pﬁípadû, Ïe má dítû cestovat mimo
Evropskou unii, doporuãujeme se pﬁedem informovat u zastupitelského úﬁadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletil˘m
dítûtem. Je také tﬁeba dát si pozor na to,
Ïe nûkteré státy mimo Evropskou unii
mohou vyÏadovat urãitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu pﬁi
vstupu na jejich území nebo ukonãení
pobytu – nejãastûji ãiní poÏadovaná
minimální doba platnosti 6 mûsícÛ.
Podrobnosti k tûmto i dal‰ím podmínkám (napﬁ. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úﬁadu daného státu,
popﬁípadû je lze nalézt na webu Ministerstva zahraniãních vûcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v ãásti „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
námûstkynû ministra vnitra
pro ﬁízení sekce veﬁejné správy

Vodovodní hydranty
mÛÏe pouÏít jen provozovatel sítû a hasiãi
v pﬁípadû poÏáru
S neoprávnûnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se
v poslední dobû stále ãastûji pot˘kají
vodohospodáﬁi. Hydrant, jako souãást
vodovodní sítû, slouÏí vodohospodáﬁÛm
pro její plnûní a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro provozovatele vodohospodáﬁského majetku, tedy spoleãnosti
âEVAK a.s. je také plnûní cisteren pro
dovoz pitné vody v pﬁípadû poruch
a havárií na vodovodní síti. Hydranty
také vyuÏívají hasiãi, jako zdroj vody,
pﬁi ha‰ení poÏárÛ.
PouÏití hydrantÛ v pﬁípadû záchrann˘ch a likvidaãních prací pﬁesnû stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích
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ã. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem
ã.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Pouze v tomto pﬁípadû se
také na hasiãe nevztahuje povinnost platit vodné a stoãné. Îádn˘ jin˘ zpÛsob
manipulace bez vûdomí provozovatele
tedy není moÏn˘.
Pokud by totiÏ k neoprávnûné manipulaci se zaﬁízením vodovodu nebo
kanalizace do‰lo, hrozí dle v˘‰e uvedeného zákona pokuta jak právnick˘m, tak
i fyzick˘m osobám. Kromû toho jim
je‰tû mÛÏe vodoprávní úﬁad uloÏit pokutu
za neoprávnûn˘ odbûr a to aÏ do stejné
v˘‰e, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel,
je navíc oprávnûn odebranou pitnou

vodu zpûtnû vyúãtovat a mÛÏe uloÏit
smluvní pokutu aÏ do v˘‰e 10 tisíc
korun.
Jakákoli manipulace s hydranty,
vyjma záchrann˘ch a likvidaãních prací,
je tedy zakázána. Tento problém se objevuje pﬁedev‰ím v jarním a letním období,
kdy se zaãínají napou‰tût zahradní bazény.
Zde je tﬁeba dodrÏet základní pravidlo.
Lidé by mûli odbûr pﬁedem oznámit na
bezplatnou linku spoleãnosti âEVAK
a.s. 800 120 112, kde jim poradí s moÏn˘mi alternativami, jak bazén napustit,
pﬁípadnû pﬁedají kontakt na pﬁíslu‰ného
provozního pracovníka.
Mgr. Lenka Zimmelová

Poslední otevﬁení pohádkového kufru
V úter˘ 10. 5. 2016 pﬁi‰ly do mûstské
knihovny dûti z 1. A - Z· Volary, aby
s panem radním Bc. Václavem Bajãíkem
naposledy otevﬁely „Pohádkov˘ kufr
z Radnice aneb lidové tradice“. Spoleã-

nû si pﬁipomnûli, Ïe Den matek je svátek, kter˘ je roz‰íﬁen po celém svûtû.
Oficiálnû pﬁipadá na druhou kvûtnovou
nedûli a u nás se zaãal slavit roku 1923
díky propagátorce Alici Masarykové.

Dûti si vyslechly pohádku o mamince,
vyzkou‰ely si slavnostní prostﬁení stolu
a vym˘‰lely pro své maminky tﬁíchodové menu. Také vyrobily dárek k jejich
svátku v podobû korálkového srdíãka.

Jarní zprávy z mateﬁské ‰koly
Jarní hrátky ve ‰kolce s sebou nesly
spoustu bájeãn˘ch dní, které jsme si
spolu s dûtmi velmi uÏili. V bﬁeznu jsme
si s rodiãi vytvoﬁili velikonoãní dekorace, pﬁipomnûli jsme si i nûkteré velikonoãní zvyky a tradice. Pﬁivítali jsme jaro
v mûstské knihovnû, kde pro nás byl pﬁipraven pûkn˘ program. Mûsíc bﬁezen je
také ve znamení „Bﬁezen, mûsíc knihy“,
kter˘ patﬁí mezi kaÏdoroãní tradice na‰í
‰kolky. Pﬁed‰kolní dûti byly také v DDM,
kde se seznámily s v˘tvarnou technikou
Embossing a domÛ si nesly pûkné
v˘robky. Mezi dal‰í, pro nás dÛleÏitou
akci, patﬁí náv‰tûvy pﬁed‰kolákÛ v Z·,
kam s sebou dokonce dûti nosí hotové
úkoly, které pro nû pﬁipravují paní uãitelky ze ‰koly. Dûti se tak seznamují s
nov˘m prostﬁedím a sv˘mi budoucími
tﬁídními uãitelkami. Nedílnou souãástí

na‰ich akcí je náv‰tûva místní hasiãské
zbrojnice, kde se dûti blíÏe mohou
seznámit s velmi dÛleÏitou souãástí
na‰eho mûsta a dûti mají moÏnost prozkoumat hasiãskou techniku. Dnes je
velmi známá také celosvûtová akce „Den
Zemû“, do které se samozﬁejmû zapojuje
i mateﬁská ‰kola a i ty nejmen‰í dûti se
seznamují s ekologií. Leto‰ní ekologick˘ t˘den byl propojen s vojensk˘mi lesy.
Lesní pedagogové mûli pro dûti pﬁipraven˘ program a malé dáreãky. Jednou,
dûtmi oãekávanou, veselou akcí jsou
slety ãarodûjnic a ãarodûjÛ ve ‰kolce
a k nim patﬁící oblíbené soutûÏe jako je
let na ko‰tûti. Samozﬁejmostí jsou pro
nás divadla. Na kaÏd˘ mûsíc je pro dûti
nûjaké pﬁipravené a pﬁiveze do ‰kolky
pûknou a pouãnou pohádku. V leto‰ním
‰kolním roce je‰tû dûti ãeká sférické

kino a náv‰tûva klauna s mini cirkusem
ke Dni dûtí. Máme v plánu i spolupráci
s Obvodním oddûlením policie âeské
republiky ve Volarech, dal‰í náv‰tûvy
DDM a knihovny. Také probûhne rozlouãení pﬁed‰kolákÛ na mûstském úﬁadû
i s paní starostkou. Dûti jako kaÏd˘ rok
vystoupily s programem na akci poﬁádané mûstem pro na‰e seniory. Nav‰tívili
jsme v˘chovn˘ koncert v ZU·, kam
jsme byli pozváni. A spoleãnû jsme si
pﬁipravili malé pﬁekvapení pro maminky,
kde dûti mohly ukázat, co v‰echno umí.
JelikoÏ se nám ‰kolní rok blíÏí ke
konci, chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em, kteﬁí se podílejí na chodu
mateﬁské ‰koly a spolupráci s námi.
M. Dûdiãová, ﬁeditelka M·

Co s dûtmi o prázdninách?
Pﬁihlaste je na pﬁímûstsk˘ tábor ve Volarech.
Nezisková organizace Attavena ve spolupráci se základní ‰kolou poﬁádá o letních prázdninách
t˘denní pﬁímûstské tábory.
Tábory probûhnou v termínech 11.–15. 7., 18.–22. 7. a 15.–19. 8. v prostorách ‰koly. Dûti si tak mohou uÏít prázdniny pod
dohledem zku‰en˘ch pedagogÛ a instruktorÛ. Navíc ve známém prostﬁedí, bez nocování, které je pro spoustu z nich
u pobytov˘ch táborÛ stresující. âeká na nû spousta her, soutûÏí a dal‰ích aktivit. Zúãastnit se mohou dûti z 1. stupnû Z·,
jejichÏ rodiãe pracují nebo si práci hledají. Pobyt dûtí je zdarma, platí se pouze 350 Kã za t˘den na teplé obûdy a pití.
Neváhejte a pﬁihlaste se na webov˘ch stránkách www.trochumenehorkeleto.cz
nebo zavolejte koordinátorce Petﬁe Vackové na tel. 778 062 713

Mûstská knihovna ve spolupráci se Z· Volary poﬁádá

v pátek 10. 6. 2016

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRV≈ÁâKÒ NA âTENÁ¤E.
ÎákÛm bude pﬁedán pamûtní list, ãtenáﬁsk˘ prÛkaz opravÀující k náv‰tûvû knihovny
a kníÏka pro prvÀáãka z projektu „UÏ jsem ãtenáﬁ“. Ve ‰kolním roce 2015/2016 je to kniha
spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové - KnihoÏrouti.
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Bariérov˘ den ve ‰kole
Proã jsme se na 1. stupni poslední
dubnov˘ pátek neuãili? Pracovnice
z volarského a prachatického domeãku
ve spolupráci s na‰imi deváÈáky nám
pﬁipravily zajímavé zku‰enosti. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích jsme si po tﬁídách
mohli vyzkou‰et, jak se cítí lidé s rÛzn˘m druhem postiÏení: nevidomí, nesly‰ící, s tûlesn˘m handicapem… Byl to
jen náznak a celé jen jako, ale i tak
z toho bylo chvílemi úzko. Teì je‰tû líp
víme, jakou hodnotu má zdraví… UÏ
také víme, jak se odhodlat tûmto lidem
pomoci a jak se citlivûji chovat v jejich
pﬁítomnosti. Za to v‰e dûkujeme i hostÛm ze Svazu tûlesnû postiÏen˘ch a na‰im
nejstar‰ím spoluÏákÛm za trpûlivé a podrobné podávání informací a vedení
aktivit. Byl to dobﬁe proÏit˘ ãas.
Kateﬁina Jandejsková

Beseda s pamûtnicí holocaustu
V rámci 9. roãníku konference Volary a pochod smrti 6. 5. 2016 poctila Z·
Volary svou náv‰tûvou paní Dagmar
Lieblová. Paní Lieblová pro‰la ghetem
Terezín, koncentraãními tábory Osvûtim
a Bergen Belsen. O tom v‰em besedovala s Ïáky 5., 8. a 9. roãníkÛ na‰í ‰koly.
Beseda zaãala krátk˘m dokumentem,

kter˘ popsal cel˘ Ïivot na‰eho hosta. Po
videu nám bylo nabídnuto, Ïe mÛÏeme
pokládat otázky, a tak jsme se ptali.
Dozvûdûli jsme se mnoho nov˘ch vûcí,
napﬁ. co si vzít s sebou do kufru (maximálnû 20 kg), jaké byly podmínky v
táborech a dal‰í zajímavosti. Obdivuji
paní Lieblovou pro její stateãnost a sílu.

Myslím, Ïe by to dne‰ní generace nejspí‰ nezvládla. KdyÏ si uvûdomím, Ïe
bych uÏ byla v mém vûku 2 roky v táborech, neumím si to ani pﬁedstavit. Chtûla bych velmi podûkovat, Ïe jsem se
mohla zúãastnit této besedy a obohatit
své vûdomosti z hodin dûjepisu.
Barbora Jandejsková z 9. A

Kufr pohádek v Mûstské knihovnû
V úter˘ 26. 4. 2016 proÏili Ïáci
z 1. B dal‰í krásn˘ den v knihovnû. Paní
knihovnice Ladislava ·krnová i Marcela
Zvonková pﬁipravily pro dûti zajímavé
dopoledne. Paní starostka Martina Pospí‰ilová dûti seznámila s tradicemi pálení ãarodûjnic, spoleãnû s dûtmi pﬁeãetla
hezkou pohádku. Dûti se pochlubily, jak
pûknû se uÏ nauãily ãíst.
KaÏd˘ si vyrobil ãarodûjnick˘ kolotoã, kter˘ udûlal jistû radost i rodiãÛm
doma.
Paní starostce i paním knihovnicím
moc dûkujeme.
Dûti a paní uãitelka
z 1. B Z· Volary
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17 stateãn˘ch
Se‰li jsme se jiÏ pﬁed pÛl ‰estou,
abychom mohli nastoupit do autobusu a
odjet smûr Prachatice a potom aÏ do
Záblatí. Kdo? A co je v Záblatí tak
v˘znamného?
Sedmnáct stateãn˘ch ÏákÛ z devát˘ch tﬁíd na‰í ‰koly, kteﬁí v úter˘ 26. 4.
nedbali nepﬁíznû poãasí a zúãastnili se
poznávací terénní exkurze do pﬁírodní
rezervace Na soutoku. Rezervace zde
byla vyhlá‰ena krátce po povodních
v roce 2002. Tenkrát se v˘znamnû zmûnilo koryto ﬁeky na tomto úseku.

Následnû zde byla vytvoﬁena i nauãná
stezka seznamující náv‰tûvníky s pozoruhodn˘m územím.
A tak jsme se uÏ kolem ãtvrt na osm,
za hustého snûÏení, vydali k meandrÛm
Blanice. Postupnû jsme si v‰ichni promáãeli boty, bundy i kalhoty. PﬁestoÏe se
bûhem dne oteplilo, podmínky se
o mnoho nezlep‰ily. Místo snûÏení zaãalo pr‰et. Po v‰ech útrapách putování,
kdy se Ïáci jen stûÏí soustﬁedili na
v˘klad o síle vody, povodních, zmûnû
koryta a vlivu zmûn na Ïivot v okolí

ﬁeky, pﬁece jen v‰ichni dorazili zpût
do Záblatí. Dvojnásob rádi jsme si dali
nûco teplého k snûdku v místní hospÛdce.
Myslím, Ïe nejv˘mluvnûji o ztíÏen˘ch podmínkách vypovídá poznámka,
která byla pﬁipsána na jednom z pracovních listÛ: „Byla mi zima. A JE mi
zima!!“ Snad nám pﬁí‰tû bude poãasí
pﬁát! Chystáme se na nauãnou stezku
Sudslavick˘ okruh u Vimperka. DrÏte
nám palce.
Klára ·vejdová

Máme radost
Tak jsme se koneãnû doãkali! Prolomili jsme poslední roky získávaná
2. místa v Jihoãesk˘ch krajsk˘ch kolech
soutûÏe ‰kolních novin a ãasopisÛ a koncem dubna Volaráãek pﬁivezl místo
1. Máme radost!
Líbil se nám i leto‰ní program celého dopoledne, ve kterém vystoupili
2 hosté - Pavla Soletka Krátká - autorka
knihy originálních pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ Pohrátky aneb cesta pavouãka Vincka, a velmi zajímavé bylo i vyprávûní
Arno‰ta Petráãka, paraolympionika
v plavání, mistra svûta a mistra Evropy.
Oba jsou pro nás obrovsk˘m pﬁíkladem
houÏevnatosti, Ïivotní síly a toho, Ïe
kdyÏ nûco ãlovûk opravdu chce a jde za
tím, mÛÏe svého snu i pﬁes nejrÛznûj‰í
pﬁekáÏky dosáhnout.
S moÏnostmi, které ‰kolákÛm nabízí
nejrÛznûj‰í projekty, se redaktoﬁi seznámili ve 2 vystoupeních studentÛ a ÏákÛ,
kteﬁí se zúãastnili mezinárodních filmov˘ch workshopÛ a festivalÛ v Rumunsku a v Maìarsku. Uãte se angliãtinu,
zaznûlo nûkolikrát!

Pﬁedání ocenûní z rukou Mgr. Vlasty Bohdalové, poslankynû Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky, a paraolympionika Arno‰ta Petráãka zástupkyním
15 ãlenné redakãní rady Volaráãku ZdeÀce PodrouÏkové, Petﬁe Maxové
A tak nám zachovejte svou pﬁízeÀ,
milí ãtenáﬁi, snaÏíme se! Volaráãek se
mezi 29 pﬁihlá‰en˘mi ãasopisy v soutûÏi
neztratil. Postupujeme do celorepublikového kola soutûÏe ‰kolních novin

ãasopisÛ, které se koná v prosinci
v Brnû. Dûkujeme vedení ‰koly za
podporu na‰í redakãní práce a organizátorÛm za cennou zku‰enost.
Mgr. Lenka Slabyhoudková

V‰ichni jsme umûlci
Zásluhou Vlaìky a Mileny jsme si v‰ichni prvÀáci 3. 5. 2016 vyrobili
nádhern˘ obrázek pro maminky ke Dni maminek. KaÏd˘ z nás obrázkem svou
maminku jistû potû‰í.
„Dûvãata z DDM, dûkujeme vám za to, Ïe jste nás nauãily nûco nového a tak
krásného.“
Îáci 1. B a jejich tﬁídní uãitelka
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Basketbalová repre v kraji
Na‰e základní ‰kola mûla v leto‰ním
roãníku Ïákovské basketbalové ligy
vysoké ambice - vyhrát v tûÏké konkurenci okrskov˘ a okresní turnaj a uspût
v krajském.
Mlad‰í dûvãata (6.–7. roã.) úspû‰nû
navázala na své pﬁedchÛdkynû z minulého roku. Pﬁesvûdãivû vyhrála okrskové
kolo a postoupila do okresního. V nûm
se hned v prvním zápase stﬁetla s vítûzkami okrsku z Prachatic - Gymnáziem
PT. V‰em bylo jasné, Ïe hned první
zápas rozhodne o tom, kdo postoupí do
krajského finále. Na‰e dûvãata byla od
zaãátku lep‰ím t˘mem. Neb˘t hor‰í produktivity, mohl b˘t rozdíl ve skóre vût‰í
neÏ o 3 ko‰e. Ve zbyl˘ch zápasech dívky
pﬁesvûdãivû vyhrály a po zásluze postoupily do kraje.
AÏ v dalekém Borotínû (130 km od
Volar) na‰la na‰e dûvãata první pﬁemoÏitelky. V sedmiãlenné skupinû, kde

kaÏd˘ hrál s kaÏd˘m, jiÏ na‰e dívky
dal‰í vítûzství nepﬁidaly a skonãily na
sedmém místû. Turnaj vyhrál stejnû jako
loni suverénní domácí t˘m. Na‰e dûvãata hernû nepropadla, ale pot˘kala se
s nepromûÀováním ‰ancí. Soupeﬁi mûli
ve sv˘ch t˘mech nûkolik tzv. rozdílov˘ch hráãek, které pÛsobí v nejvy‰‰í
soutûÏi, a to rozhodlo.
Také star‰í chlapci (8.–9. roã.) mûli
pﬁed zaãátkem sezóny ty nejvy‰‰í cíle.
Soustﬁedûn˘mi v˘kony v jednotliv˘ch
zápasech suverénnû vyhráli okrskov˘
i okresní turnaj a zaslouÏenû postoupili
do krajského finále v Písku. Tam skonãili na 4. místû za gymnáziem âeské
Budûjovice a dvûma ‰kolami z Písku.
Hernû vyrovnané zápasy rozhodla nakonec lep‰í kvalita stﬁelby ligov˘ch hráãÛ
soupeﬁÛ.
Za celé vystoupení zaslouÏí na‰i
sportovci velké podûkování. Nad‰ení,

obûtavost a odhodlání jít do kaÏdého
zápasu naplno byly klíãem k leto‰nímu
úspûchu. Zúroãili tak dlouhodobé tréninkové úsilí a pokraãují v pﬁípravû na
novou sezónu. Tû‰í nás, Ïe basketbal má
na na‰í ‰kole velkou oblibu a v neposlední ﬁadû také podporu vedení ‰koly.
Na‰i ‰kolu v kategorii III. - mlad‰í
Ïákynû reprezentovaly: Viktorie Horálková, Sofie Karpfová, Andrea Zemanová,
Eli‰ka Havelková, Martina Mináﬁová,
Jana Harantová, Krist˘na Stolariková,
Michaela Tomá‰ková, Vendula Kováﬁová.
V kategorii IV. - star‰í Ïáci reprezentovali: Kristián âonka, Martin Lebeda,
Jiﬁí Jarou‰ek, Josef LuÀáãek, Tomá‰
Krippner, Pavel Posolda, Tomá‰ Wimbersk˘, Michael Laci
Mgr. Jan ·vácha,
Mgr. Jan Toncar

TAUcomputer
Námûstí 27, Volary 38451
Mobil: 606 225 956, 602 804 077
Otevﬁeno: PO aÏ PA 8:30-11:30
UT a ST 13:00-17:00
Jsme partneﬁí firmy SKYLINK a poskytujeme
následující sluÏby:
■ aktivace dekódovacích karet a jejich reset
■ pﬁíjem servisních poplatkÛ
■ pﬁíjem plateb za programové balíãky
■ prodej HD pﬁijímaãÛ
■ prodej pﬁíslu‰enství k satelitní technice
■ prodej karet SKYLINK - IRDETO

Kontak na spoleãnost SKYLINK:
■ Satelitní televize Skylink,
P.O.BOX 4, Ostrava 70900
■ Infolinka 595 694 310
(Pﬁedem si pﬁipravte ãíslo va‰í dekódovací karty).

ELIM spol. s r.o., Volary
pﬁijme v mûsících ãervnu/ãervenci/srpnu brigádníky
do dvousmûnného provozu
Pracovní zaﬁazení: montáÏní práce (pouze star‰í 18 ti let)
Zájemci se mohou hlásit na tel. 388 333 270, pan K˘vala,
mailem - elim@elim.cz
nebo pﬁímo v provozovnû v Kasárnách
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Senior pasy
Pﬁiná‰íme první informace seniorÛm o moÏnostech vyuÏívání Senior
pasu v Prachaticích. Senior pas je zamûﬁen˘ na v‰echny aktivní lidi, kteﬁí
pﬁesáhli vûk pûtapadesáti let, hledající stále nové a zajímavé zpÛsoby, jak
trávit ãas. Kromû slev na zboÏí ãi sluÏby, pﬁiná‰í také ﬁadu nápadÛ a tipÛ na
v˘lety, zájezdy nebo náv‰tûvy galerií a muzeí. A jak jej získat? Pﬁijìte do
KreBul, o. p. s. - SeniorPointu v domû KﬁiÏovatka u parku, Zlatá stezka 145
a pracovníci Vám (nebo i blízk˘m partner, rodina, pﬁátelé) pomohou vyplnit
registraãní formuláﬁ. Zde si jej také mÛÏete vyzvednout, pokud se registrujete na internetu.
V na‰em regionu jsou jiÏ poskytovatelé slev! Co to pro poskytovatele
znamená? Mají reklamu v SeniorPointu Prachatice, na webov˘ch stránkách
www.krebul.cz, www.seniorpasy.cz, senioﬁi se o nich dozvûdí z bulletinu
SeniorPoint PRESS, na akcích, pﬁedná‰kách…, které se v Prachaticích
a blízkém okolí pro nû poﬁádají, senioﬁi si o nich ﬁeknou mezi sebou
a pﬁijdou k nim i senioﬁi z jin˘ch mûst.
Chtûli byste se také zapojit do projektu jako partneﬁi? Tedy poskytovat
seniorÛm se Senior pasem slevy v rozsahu 5-50% a mít zdarma reklamu?
âi máte zájem o Senior pas? Kontaktujte koordinátora SeniorPointu
v Prachaticích:
Mgr. Jiﬁího Gabriela Kuãeru, DiS.
Zlatá stezka 145,
tel: 388 424 196, mob: 723 826 073
e.mail: prachatice@seniorpointy.cz
ãi se podívejte na webové stránky www.krebul.cz
Více o Senior pasech na www.seniorpasy.cz a více o SeniorPointech
na www.seniorpointy.cz.
SeniorPoint Prachatice, kterou ve spolupráci s mûstem Prachatice
zaji‰Èuje KreBul, o. p. s., Zlatá stezka 145. SeniorPoint je kontaktní
informaãní centrum a klubovna pro seniory, kde naleznete komplexní
informace z oblastí Ïivota, které Vás zajímají: informace o sociálních
sluÏbách, úﬁadech, institucích, veﬁejn˘ch sluÏbách, získáte kontakty na
seniorské organizace, máte pﬁístup k internetu, ãi moÏnost posedût a
popovídat si, nebo vytvoﬁit akce senioﬁi seniorÛm. A samozﬁejmû si
mÛÏete vyﬁídit slevovou kartu Senior pas ãi se stát poskytovatelem slev.
Za SeniorPoint Prachatice Mgr. Jiﬁí Gabriel Kuãera, DiS.

NEJ NET TV
služby
Dovolujeme si vás srdeãnû pozvat k náv‰tûvû presentace
nové formy televizního vysílání, tzv. NEJ NET TV sluÏby.
Presentace se uskuteãní dne 21. 6. 2016 od 11:00 do 17:00
v prostorech mûstského hotelu Bobík - konferenãní salónek.
V rámci této náv‰tûvy se budete moci seznámit s novou sluÏbou
NET TV, která umoÏÀuje sledovat televizi bez ãasového omezení.
Televizní sluÏby, kde ãas sledování poﬁadÛ si urãujete VY.
Na této presentaci Vám Rádi zodpovíme ve‰keré dotazy spojené
s novou sluÏbou a zároveÀ si ji budete moci prakticky vyzkou‰et.
Pro náv‰tûvníky je pﬁipravena zajímavá nabídka a malé pﬁekvapení,
které zcela urãitû potû‰í.

Akce

VOLARSKÉHO DOMEâKU

âerven 2016
3. 6. 2016

VERNISÁÎ – STOPY âASU
16:00 hodin
-v˘stava historie i souãasnosti DDM Volary

***
4. 6. 2016

DEN DùTÍ – POHÁDKOV¯ LES
14:00 hodin
- lesopark u pivovaru
- pohádková cesta, hry, soutûÏe, skákací hrad
a mnoho dal‰ího

***
18. 6. 2016

ROZLOUâENÍ SKI-UM
- Soumarsk˘ most
- opékání buﬁtÛ, povídání a spousta zábavy
INFORMACE NAJDETE:
- na plakátech a facebooku Dédémák Volary
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635
@ : volary@ddm-prachatice.cz
www: www.ddm-prachatice.cz

Vojenské lesy a statky
Divize Horní Planá
Rybářství Chvalšiny

Vám nabízí

PRODEJ
KAPRŮ A PSTRUHŮ
23. 6. 2016
na místní tržnici
od 9.00 do 12.00 hod.
kapr 75,- Kč/kg
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