pokr˘vku poniãilo stﬁechy, auta, skleníky
a nûkde i celé zahrádky, nám jistû v mysli
zÛstane hodnû dlouho. Vûﬁím, Ïe nikdo
takovouto ledovou smr‰È na pﬁelomu kvûtna a ãervna nepamatuje. Na tomto místû je
pro mne nutností podûkovat na‰im dobrovoln˘m hasiãÛm za okamÏitou pomoc,
která pﬁetrvávala i v dal‰ích dnech, kdy
jsme spoleãnû kontrolovali pﬁítoky vody
nejen do Volarského potoka, ale také do
Vltavy na Soumarském Mostû.

VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
konec kvûtna nám v‰em pﬁinesl nejen
nemalé starosti, ale i nemalé ‰kody. Pﬁívalov˘ dé‰È a neskuteãné krupobití, které
místy vytvoﬁilo z ledov˘ch „pingpongov˘ch míãkÛ“ aÏ ãtyﬁiceticentimetrovou

VáÏení spoluobãané,
nezadrÏitelnû se blíÏí léto a s ním
spojen˘ ãas dovolen˘ch a letních prázdnin.
Vûﬁím, Ïe jsme vás alespoÀ trochu potû‰ili
provedenou modernizací tenisového kurtu,
kde budete moci pﬁíjemnû trávit svÛj
voln˘ ãas. Zaãátkem mûsíce ãervna jsme,

prostﬁednictvím spoleãnosti SIBERA
SYSTÉM s.r.o., Stará Boleslav, udûlali
nov˘ hrací povrch z umûlé trávy JUTAgrass FAST TRACK 15. Tento povrch je
zasypan˘ kﬁemiãit˘m pískem, kter˘ z této
hrací plochy postupnû vytvoﬁí ten správnû
„tvrd˘“ povrch pro hru tenisu, nohejbalu
ãi volejbalu. Nové hﬁi‰tû, které stálo
395 380,- Kã, bylo plnû hrazeno z rozpoãtu mûsta.
Milí Volarané,
pﬁeji vám bájeãné léto plné slunce
a radosti, odpoãinkovou a relaxaãní dovolenou s nezapomenuteln˘mi a neopakovateln˘mi záÏitky a pﬁíjemnou hru na novém
tenisovém kurtu.
Martina Pospí‰ilová

Vítání nov˘ch volarsk˘ch obãánkÛ
V úter˘ 24. kvûtna 2016 pﬁivítala
starostka Mûsta Volary Mgr. Bc. Martina
Pospí‰ilová nové volarské obãánky.
Prvním volarsk˘m obãánkem roku
2016 je Monika Mondeková, která se
narodila 8. ledna.
Dále byli pﬁivítáni Sabina Podruhová,
Michaela Dolníková, Vlasta Tokárová
a Jaroslav ·tumbauer. O kulturní program
se postaraly dûti z Mateﬁské ‰koly v Sídli‰ti Míru pod vedením paní uãitelky.
V‰em nov˘m obãánkÛm na‰eho mûsta
pﬁejeme zejména pevné zdraví, aby se jim
v na‰em mûstû, kde budou vyrÛstat, líbilo.
Anna Hodánková, matrikáﬁka

Volarské slavnosti dřeva
Ve dnech 20.–21. srpna 2016 se koná již 23. ročník slavností.
Nebude na nich chybût bohat˘ program, tancovaãka pod ‰ir˘m nebem,
pokus o pﬁekonání dﬁeváckého rekordu, bájeãná atmosféra,
dobré obãerstvení a nespoãet ﬁemeslníkÛ a prodejcÛ.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 25. 5. 2016
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s podmínkami veﬁejné
zakázky akce: „Odvoz odpadu ve
mûstû Volary“, pﬁidûlit tuto zakázku
uchazeãi Radimu Kuãerovi, Vimperk,
Boubínská 223
* Ïe mûsto se spoleãností âeská telekomunikaãní infrastruktura a.s. uzavﬁe
Smlouvu o zﬁízení sluÏebnosti pro

úãely zﬁízení, provozování, opravování
a udrÏování podzemního komunikaãního vedení umístûného v pozemku
KN p.ã. 4115/2 v k.ú. Volary, ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu
* Ïe mûsto se spoleãností E.ON Distribuce, a.s. uzavﬁe smlouvu o smlouvû
budoucí o zﬁízení vûcného bﬁemene
pro úãely zﬁízení, provozování, opravování a udrÏování distribuãní soustavy – zemního kabelového vedení

NN a uzemnûní, umístûné v pozemku
KN p.ã. 4862 v k.ú. Volary, ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu
Rada mûsta schvaluje
* k 1. 6. 2016 sníÏení kapacity mateﬁské
‰koly na 150 dûtí na základû vyjádﬁení Krajské hygienické stanice.
Více na:

www.mestovolary.cz

Poskytnutí dotací z rozpoãtu Mûsta Volary
Zastupitelstvo Mûsta Volary v souladu
se zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení) v platném znûní a ostatními právními pﬁedpisy, schválilo dne
4. 4. 2016 poskytnutí dotací z rozpoãtu
Mûsta Volary na ãinnost spolkÛ a neziskov˘ch organizací v roce 2016 následovnû:
■ TJ Tatranu Volary, z.s. v celkové v˘‰i
120 tis. Kã na úhradu nákladÛ spojen˘ch
s ãinností dûtí a mládeÏe na cestovné,
startovné, pronájem plavecké dráhy a tûlocviãny, materiálové vybavení, do‰kolení
trenérÛ, cestovné a odmûny rozhodãím,
na renovaci hrací plochy.
■ ROMA STARU Volary z.s. v celkové
v˘‰i 8 tis. Kã na nákup materiálu pro kroje
vã. doplÀkÛ, cestovné, nájemné tûlocviã-

ny a dal‰í akce spojené s ãinností spolku.
■ EKOCENTRU U nás z.s. v celkové
v˘‰i 19 tis. Kã na akce Volarsk˘ sekáã
a Country bál.
■ âeskému svazu Ïen, z.s. – Z.O. Volary
v celkové v˘‰i 25 tis. Kã na akce poﬁádané pro mûsto, pﬁedev‰ím na kulturní
akce a akce poﬁádané pro dûti.
■ Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary
v celkové v˘‰i 30 tis. Kã na zakoupení
materiálu pro poÏární sport mládeÏe, na
v˘daje spojené se soutûÏemi a na akce spojené s ãinností krouÏku mlad˘ch hasiãÛ.
■ LyÏaﬁskému sportovnímu klubu Volary,
z.s. v celkové v˘‰i 10 tis. Kã na dûtsk˘
karneval na snûhu, zabezpeãení závodu

ve slalomu „Bázumsk˘ pohár“ ve spolupráci s RZ·.
■ âeskému svazu vãelaﬁÛ, z.s. – Z.O.
Volary v celkové v˘‰i 8 tis. Kã na léãení
vãel proti varoáze a na ostatní potﬁeby ZO.
■ Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âeské
republice z.s. – MO Volary v celkové
v˘‰i 19 tis. Kã na rekondiãní a ozdravné
pobyty, pedikúru, kulturní akce a dal‰í
akce spojené s ãinností spolku.
■ Jihoãeskému centru pro zdravotnû
postiÏené a seniory o.p.s. v celkové v˘‰i
5 tis. Kã na nákup a údrÏbu kompenzaãních pomÛcek a sociální poradenství.
Mgr. Lubo‰ Malík

Volby 7. a 8. ﬁíjna 2016
Ve dnech 7. a 8. ﬁíjna 2016 probûhnou
volby do krajsk˘ch zastupitelstev a volby do Senátu Parlamentu âR.
V na‰em mûstû bude moÏno volit ve tﬁech volebních okrscích.
Obãané, kteﬁí mají zájem pracovat v okrskové volební komisi se mohou pﬁihlásit na správním odboru MûÚ
u p. Anny Hodánkové, ã. dveﬁí 8, tel.ã. 388 302 202.

LETNÍ DOVOLENÁ ORDINACE MUDr. MICHAELI NEUMANOVÉ

4. – 8. 7. 2016 a 25. 7. – 5. 8. 2016
Odborn˘ zástup MUDr. Bohumil Lanûk

Mûstská knihovna Volary bude v t˘dnu od 4. 7. do 8. 7. 2016
z dÛvodu ãerpání dovolené uzavﬁena.
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Závod ke dni dûtí
Oddíl moderní gymnastiky ve Volarech uspoﬁádal domácí závod, kter˘ byl pro
dûvãata jako dárek ke Dni dûtí, ale také jako pﬁíjemná teãka leto‰ního ‰kolního roku.
Dûvãata závodila v základním programu moderní gymnastiky, tedy sestavy
povinné pro jednotlivé kategorie, které jsou rozdûleny podle vûku.
Vidûli jsme akrobatické ﬁady, které se skládají z kotoulu vpﬁed, lehu vznesmo,
tzv. placky, záklonu a jin˘ch prvkÛ, dále sestavy bez náãiní, kde se jiÏ spojuje pohyb
s hudbou a jsou zaﬁazeny napﬁíklad skokové ﬁady a taneãní kroky, a z náãiní se
dûvãata pﬁedstavila se sestavami se ‰vihadly a s obruãemi.
Závod se vyvedl a dûvãata si vybojovala medaile, diplomy a drobné ceny.

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ãervnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie âejková,
paní Anna Dvoﬁáková,
paní RÛÏena Hájková,
paní Jitka âíÏková,
paní Marie Hlaváãková,
paní Zdenka Ilieva,
pan Stanislav Kadleãík,
pan Ludvík Krejsa,
paní Irena Krünpecková,
paní Eva Lejsková,
paní Franti‰ka Martínková,
paní Jarmila Pileãková,
paní Jiﬁina ·perková,
paní Marie Vlasová,
paní ZdeÀka Zámeãníková.
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz, místní
organizace Volary, blahopﬁeje
k v˘znamnému jubileu na‰emu
ãlenovi, panu
JAROSLAVU HANZLÍKOVI.
Zb˘vá jiÏ jen podûkovat dûvãatÛm za opravdu poctivou pﬁípravu, která se
vyplatila i na závodech s úãastí oddílÛ z celé republiky, kde jsme se neztratili
a umístûní na pﬁedních místech, dokonce i s nûjakou tou medailí, je velk˘m
úspûchem. Podûkovat rodiãÛm za podporu a v neposlední ﬁadû také DDM Volary
a TJ Tatranu Volary, kteﬁí nás zastﬁe‰ují a finanãnû podporují.
D. Amlerová, pﬁedsedkynû oddílu

Plavecká hala zve k náv‰tûvû

Děkujeme všem
přátelům a známým
za účast, projevenou soustrast
a květinové dary
při posledním rozloučení
s panem
PAVLEM SEDLÁKEM.

PROVOZNÍ DOBA od 1. 7. – 28. 8. 2016
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota
Nedûle

12:00 – 20:30
12:00 – 20:30
12:00 – 20:30
12:00 – 20:30
12:00 – 20:30
13:00 – 20:30
13:00 – 20:30

Děkujeme též
panu Františku Krátkému
za jeho dojemná slova rozloučení.
Rodina Sedlákova

PROVOZ SAUNY
MuÏi
– úter˘
Îeny
– ãtvrtek
Spoleãná sauna – pondûlí /sníÏená teplota/
– pátek
– sobota
– nedûle

16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
15:00 – 20:00
15:00 – 20:00
15:00 – 20:00

TENISOV¯ KURT
Pondûlí aÏ nedûle

9:00 – 21:00

Srdeãnû zve k náv‰tûvû v‰echny malé, vût‰í i ty nejvût‰í

Podûkování
Dûkujeme
zamûstnancÛm NONA Volary
za kvalitnû provedenou opravu
odpadního potrubí
v panelovém domû Ml˘nská 19.
Nájemníci
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25 let Základní umûlecké ‰koly ve Volarech
Volarská základní umûlecká ‰kola
slaví v leto‰ním roce 25 let svého trvání.
Prvním ﬁeditelem a zakladatelem
ZÒ· byl pan Mgr. Vít Pavlík star‰í, kter˘
‰kolu úspû‰nû ﬁídil do roku 2003. Vyuãovaly se zde v˘tvarné a hudební obory
a byl zde dechov˘ orchestr. Dnes se zde
vyuãují obory stejné a místo dechového
orchestru má ‰kola V-Band.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsem vyzpovídal
Víta Pavlíka star‰ího, kter˘ zde dlouho
vyuãoval v˘tvarn˘ obor a dlouhá léta
pﬁed zaloÏením Základní umûlecké
‰koly pÛsobil na Z· Volary a L·U
Prachatice a stál u zrodu samostatné
ZU·, a Víta Pavlíka mlad‰ího, kter˘ je
od 1. 11. 2003 ﬁeditelem. Zde jsou odpovûdi a vûﬁte, Ïe byÈ jsou v jednotném
ãísle, povídali jsme si spoleãnû.
1. Ve Volarech je ZU· 25 let, na kterou
instituci navázala a jak se zrodila
skuteãnost, Ïe v na‰em mûstû bude
základní umûlecká ‰kola? Jaké bylo
sloÏení a jak je dnes hodnocena?
V roce 1991 byla na‰tûstí vhodná
doba k rozvoji ‰kolství. Tehdej‰í ﬁeditel
okresního ‰kolského úﬁadu pan Mgr.
Pavel Fencl spolu se starostou Mûsta
Volary Svatoplukem Vokurkou pﬁipravili podmínky pro zaloÏení Základní umûlecké ‰koly ve Volarech. Ta od zaãátku
pﬁipravovala Ïáky v hudebním a v˘tvarném oboru.
Prvními pedagogy byli: ve v˘tvarném oboru Mgr. Vít Pavlík – malba kresba, Jana Bauchová – keramika. V
hudebním oboru: Jaroslav Ko‰náﬁ – ve‰keré dechové nástroje, bicí a dechov˘
orchestr, Jiﬁí Kuãera – ÏesÈové nástroje
a klavír, Mgr. Lenka Slabyhoudková
– klavír, Mgr. Dana Koldinská – zpûv,
klavír, keyboard, hudební nauka. Díky
kvalitní práci jak v dechovém orchestru,
tak ve zpûvu, dosáhla ‰kola zvuãného
jména brzy po svém zaloÏení. Konkurence je ov‰em obrovská a my jsme
nesmûli usnout na vavﬁínech.
Bûhem 25 let vzrostla kvalita vyuãování a pﬁedev‰ím odbornost pedagogÛ.
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Poslední hodnocení âeskou ‰kolní
inspekcí bylo nadprÛmûrné. Dokázali
jsme, Ïe na velikosti mûsta nezáleÏí. To,
co v zaãátku staãilo, jako napﬁíklad vyuãovat ve‰keré dechové i dal‰í nástroje,
není dnes jiÏ moÏné. ·kola je velmi
dobﬁe hodnocena nejen laickou, ale
i odbornou veﬁejností a slaví velké
úspûchy na celorepublikov˘ch soutûÏích.

Posluchaãi byli vût‰inou spokojeni,
ale já ne. Chtûl jsem, aby v na‰em
orchestru hráli pouze na‰i Ïáci. To se
nakonec podaﬁilo.

2. Jaké byly první obory a kolik ‰kolu
nav‰tûvovalo ÏákÛ?

ZU·ku nav‰tûvuje 220 ÏákÛ, kteﬁí se
vzdûlávají v rÛzn˘ch oborech. ·kola
není jen o orchestru, jak se mÛÏe nûkdo
laicky domnívat. Veﬁejná vystoupení
jsou zajisté formou prezentace, která
mÛÏe pﬁispût k ucelenému obrazu, ale
rozhodnû krizí jednoho souboru nemÛÏeme hovoﬁit o konci ‰koly.
Nápad transformovat vze‰el od mé
manÏelky, Kateﬁiny Pavlíkové, která je
siln˘m hnacím motorem v ﬁadû hudebních projektÛ celorepublikového v˘znamu. Má energii, zku‰enosti a její velkou
pﬁedností je schopnost aranÏovat skladby pﬁímo pro dané obsazení.
Pod jejím vedením V-Band zatím
dosáhl nejvût‰ího úspûchu v historii
‰koly a to je, kromû prvního místa (zlatého pásma) v celostátním kole soutûÏe
ZU·, pﬁedev‰ím vítûzství v televizní
a rozhlasové soutûÏi Concerto Bohemia,
kter˘ pﬁená‰ela âeská televize a âesk˘
rozhlas.

V souãasné dobû má ‰kola tyto obory
– hudební a v˘tvarn˘. Hudební obor
nabízí dechové nástroje ÏesÈové, dﬁevûné, bicí, klavír, keyboard, kytara klasická a elektrická, zpûv. V˘tvarn˘ obor
vyuãuje malbu, kresbu, grafiku a keramiku.
Pedagogick˘ sbor ãítá 11 pedagogÛ
a jiÏ v dobû vzniku mûla ‰kola okolo 150
ÏákÛ. Tento poãet záhy vzrostl a trvale se
udrÏuje na poãtu okolo 220.
3. Jak dlouho byl po va‰em nástupu
dechov˘ orchestr a kdo jej vedl?
Dechov˘ orchestr fungoval jiÏ pﬁed
zaloÏením ‰koly. Bylo zde deta‰ované
pracovi‰tû L·U Prachatice. Stejnû jako
pûveck˘ sbor, kter˘ paní Mgr. Dana
Koldinská zaloÏila pﬁi Z· Volary pﬁed
vznikem ‰koly. Byla oslovena, aby se
stala pedagogem ZU· Volary, a úspû‰nû
vede sbor dodnes. Co se t˘ãe dechového
orchestru pana Ko‰náﬁe, toho vystﬁídal
Ladislav Markvart, kter˘ velmi úspû‰nû
zaãal transformovat repertoár z klasické
dechovky do trochu modernûj‰í podoby.
Odchodem pana Markvarta se jiÏ nedaﬁilo z mnoha rÛzn˘ch pﬁíãin udrÏet kvalitu
souboru. Velkou roli také sehrál úbytek
nûkter˘ch nástrojÛ, které jsou dÛleÏité
pro fungování dechového orchestru.
Vystoupení byla zaji‰Èována formou
v˘pomocí hráãÛ z konzervatoﬁe, nebo
jin˘ch zu‰ek.

4. KdyÏ pﬁi‰la krize kolem orchestru,
bylo ve mûstû dost ‰patn˘ch zvûstí,
Ïe s ním skonãí i ‰kola. Kdo dostal
nápad vytvoﬁit V-Band a ‰kolu tím
dostat opût nahoru?

5. Dnes víme, Ïe krok s volarsk˘m
bandem byl správn˘ a veﬁejnost ho
rychle pﬁijala, jak to vnímáte vy a co
to pro vás znamenalo?
VÏdy jsem vûnoval mnoho energie
do na‰ich veﬁejn˘ch vystoupení, aÈ uÏ se
t˘kala jakéhokoliv oboru. Jsem rád, Ïe
se vynaloÏené úsilí vrací a nebylo zbyteãné. Mám z toho upﬁímnou radost. Je
nutné ov‰em vyzdvihnout spolupráci
v‰ech souãasn˘ch pedagogÛ, protoÏe
právû oni pﬁipravují Ïáky ve hﬁe na jednotlivé nástroje. Díky tomu, Ïe dnes

25 let ZU·
máme odborníky, kteﬁí vyuãují pouze
svÛj vystudovan˘ nástroj, je kvalita
samozﬁejmû jiná, neÏ tomu bylo v dechovém oddûlení na poãátku.
6. Dnes je nûkolik hudebních oborÛ,
jak pûveck˘ch, tak jednotliv˘ch
nástrojÛ, jak˘ je zájem volarsk˘ch
dûtí o hudební i ostatní umûlecké
obory? A co okolí, pracujete i externû?
Zájem je velk˘, a v mnoha oborech
nemÛÏeme pﬁijímat dal‰í Ïáky. Vût‰inou
se místo uvolní jen odchodem absolventÛ. Volarská ‰kola má deta‰ované pracovi‰tû v Lenoﬁe. Tradiãnû i z Lenory
pﬁichází mnoho talentovan˘ch ÏákÛ.
7. Na závûr, co byste si pﬁáli do dal‰ích
let a jak˘ dárek by oba pánové
pﬁáli k narozeninám instituci, která
má pro mûsto a okolí velk˘ v˘znam?
Pochopitelnû, aby se pokraãovalo
v dosavadní práci a nejen, co se t˘ãe
kvality a profesionality v˘uky, ale aby
dále bylo vytvoﬁeno i velmi kvalitní prostﬁedí. Budova je díky podpoﬁe Mûsta
Volary ve velmi dobrém stavu. Byl
vybudován koncertní sál v podkroví a je
upraveno okolí, kde vzniklo nádherné
malé námûstí. Nezb˘vá, neÏ si pﬁát, aby
se souãasn˘ trend kvality udrÏel a abychom mûli neustále dostatek talentovan˘ch ÏákÛ.
8. Co byste vzkázal volarské veﬁejnosti
a zájemcÛm o vzdûlávání na poli
umûleckém v na‰í základní umûlecké ‰kole?
Îáci nav‰tûvující umûlecké obory
v ZU· jsou vedeni k rozvoji sv˘ch
dovedností, schopností, talentu, fantazie
a samostatnosti. Nejde v první ﬁadû jen
o v˘sledky, ale o nalezení cesty k zodpovûdnosti. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bych rád
podûkoval rodiãÛm, Ïe dûtem jejich
zájmy umoÏÀují a podporují nás v pedagogickém úsilí.
Volarské veﬁejnosti dûkuji za to, Ïe
na‰e koncerty nav‰tûvuje a vytváﬁí pﬁi
nich velmi krásnou atmosféru.
Za krásné povídání dûkuje

Vzpomínáme
S bolestí v srdci oznamujeme, Ïe dne 25. 5. 2016 uplynul jeden smutn˘ rok,
co nás navÏdy opustil milovan˘ syn, vnuk, synovec a bratranec

LUBOMÍR PLACH¯.
Dûkujeme, PáterÛm Jindﬁichu Hyblerovi, Janu Mike‰ovi, Karlu Faláﬁovi
a ministrantÛm za páteãní bohosluÏby. ZároveÀ dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m.
Za tichou vzpomínku dûkuje rodina.
âas pr˘ rány hojí, je to ale zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 4. 7. 2016 uplyne 10 smutn˘ch let, kdy nás navÏdy opustil
syn, bratr, vnuk, pan

JAN MAJERIK.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Dne 14. 6. 2016 uplynul jeden smutn˘ rok,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek, pan
JAN SAMEC.
S úctou a láskou vzpomínají manÏelka Hana,
dûti s rodinami, vnouãata a pravnouãata a ostatní pﬁíbuzní.
Nezemﬁel – jen spí a má-li sen, je krásn˘.
Zdá se mu o tûch, které miloval a kteﬁí milovali jeho.
Dne 1. ãervence 2016 uplynou 2 smutné roky,
co nás navÏdy opustil milovan˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek, pan

VÁCLAV KOVÁ¤.
S láskou vzpomínají manÏelka Anna,
dcera Jiﬁina a syn Václav s rodinami.
âas pr˘ rány hojí, to je ale zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 5. 7. 2016 uplynou 3 smutné roky, kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ syn, bratr, str˘c a ‰vagr, pan
JAROSLAV KALENSKI.
Stále vzpomínají rodiãe a sestra s rodinou.
Dne 6. 7. 2016 uplyne 10 let, kdy nás navÏdy opustila
na‰e milovaná maminka, babiãka a prababiãka, paní

MARIE ZMRHALOVÁ,
dlouholetá pracovnice volarské základní ‰koly.
S láskou vzpomínají dûti s rodinami.
Dík zato, ãím jste nám v Ïivotû byli,
za kaÏd˘ den, jenÏ jste pro nás Ïili.
Dne 31. 7. 2016 tomu bude 8 let, co nám umﬁela
maminka ANTONIE VALÍâKOVÁ
a 28. 8. 2016 to bude 13 let, kdy nám umﬁel
tatínek KAREL VALÍâEK.
Drazí rodiãe, nikdy na vás nezapomenou dûti, RÛÏa, Hana, ·tefan,
Marta a Tondula s rodinami a ostatní pﬁíbuzní.

Ladislav Beran
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Do kanalizace nepatﬁí
kuchyÀské utûrky ani zbytky jídel
Zbytky jídel, pouÏité jednorázové
hygienické ubrousky, kuchyÀské utûrky,
hygienické potﬁeby a dal‰í rÛzné vûci
konãí v kanalizaãním systému mûsta
Volary. Zamûstnanci vodohospodáﬁské
spoleãnosti âEVAK a.s., která vodohospodáﬁsk˘ majetek mûsta spravuje,
zaznamenali, Ïe vûcí, které jsou lidé
schopni spláchnout do WC, pﬁib˘vá.
Pﬁitom hrozí, Ïe ucpou kanalizaãní
potrubí a problémy pÛsobí i pﬁi samotném procesu ãi‰tûní odpadní vody na
ãistírnû.
„Lidé si mohou takov˘m chováním
dokonce sami zpÛsobit velké problémy

v podobû ucpaného odpadu v domácnostech nebo zanesení domovní kanalizaãní
pﬁípojky,“ upozornil vedoucí provozního
stﬁediska Volarsko Josef Li‰ka.
PﬁestoÏe kuchyÀské utûrky pﬁipomínají toaletní papír, po spláchnutí do
kanalizace se chovají zcela jinak a ve
vodû se nerozpustí, naopak se promûní
v pomûrnû pevnou hmotu. Tyto utûrky,
stejnû jako vlhãené ubrousky a dal‰í
hygienické potﬁeby, do kanalizace nepatﬁí, lidé by je po pouÏití mûli vyhazovat
do bûÏného komunálního odpadu.
Podobné problémy ve veﬁejné kanalizaci zpÛsobují také pouÏité tuky a oleje

nebo zbytky potravin, které jsou navíc
i vítanou potravou potkanÛ. Spoleãnost
âEVAK proto jiÏ tﬁetím rokem pokraãuje
se vzdûlávacím projektem DOODPADU,
kter˘ upozorÀuje na pﬁedmûty a látky,
které by nemûly konãit v toaletních
mísách a dﬁezech.
Souãástí projektu jsou webové
stránky www.doodpadu.cz, kde zájemci
najdou konkrétní pﬁípady i rady, jak
s takov˘m odpadem správnû naloÏit.
Kontakt: Mgr. Lenka Zimmelová,
útvar marketingu a komunikace,
tel. 387 761 304

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Galbraith Robert: Ve sluÏbách zla
– Tﬁetí pﬁípad Cormorana Strika
Pﬁedstavte si, Ïe obdrÏíte balíãek
s useknutou nohou. NeohroÏenou Robin,
asistentku soukromého detektiva Cormorana Strika vydûsí záhadn˘ balík k smrti.
Jejího ‰éfa jen tak nûco nerozhodí, ale
tentokrát mu je jasné, Ïe jde o v˘strahu
a vrah ho dobﬁe zná. Z minulosti ho
napadají ãtyﬁi osoby, které by mohly b˘t
viníky. Chce-li zachránit Robin i svÛj
podnik, musí se pustit do vy‰etﬁování
a ponoﬁit se do zvrácen˘ch a temn˘ch
svûtÛ podezﬁel˘ch.
Niedl, Franti‰ek: Rytíﬁi z Vﬁesova
Pí‰e se rok 1310 a do âech pﬁijíÏdí
mladiãk˘ Jan Lucembursk˘, aby se zde
ujal vlády. Zemû je rozpolcená. Na jedné
stranû pﬁívrÏenci slabého Jindﬁicha
Korutanského, na druhé stranû pﬁívrÏenci Jana Lucemburského, manÏela Eli‰ky
Pﬁemyslovny. Skuteãn˘mi hrdiny tohoto

pﬁíbûhu jsou v‰ak spí‰e ti, o nichÏ kroniky
vût‰inou mlãí. Ti, jejichÏ Ïivoty upadly
v zapomnûní, jejichÏ pﬁíbytky a tvrze se
rozpadly v prach a dnes si jiÏ nikdo
nevzpomene na to, kde se nacházely.

NAUâNÁ LITERATURA
Tautz Jürgen: Fenomenální vãely
Ojedinûlá kniha vydaná jiÏ ve 12
jazycích pﬁiná‰í známé i nejnovûj‰í
pohledy na Ïivot vãel. Hlavním motivem
je snaha pﬁedstavit vãelstvo jako superorganizmus, kter˘ patﬁí mezi nejúÏasnûj‰í druhy na‰í planety. Ve vãelích
koloniích dnes vûdci nacházejí vymoÏenosti typické napﬁ. pro savce, ale i vlastnosti jednobunûãn˘ch organizmÛ. To
v‰e dûlá ze vãel mimoﬁádnû v˘vojovû
úspû‰n˘ druh, fascinující odborníky
i laiky. Zajímav˘ text je doplnûn mnoÏstvím originálních fotografií.
KedroÀ Radek: Operace Rath – Pohled
do zákulisí policejního vy‰etﬁování

David Rath, Petr Kott a Kateﬁina
Pancová. V‰ichni tﬁi vystudovaní
a ambiciózní lékaﬁi. Mûli léãit a uzdravovat. Maskováni bíl˘mi plá‰ti v‰ak do
stﬁedoãeského kraje zavlekli jednoho
z nejzákeﬁnûj‰ích parazitÛ souãasnosti
– klientelismus. Celé veãery pﬁepoãítávali
úplatky. Miliony brali, aã mûli jasné
signály, Ïe po nich policie jde. Pﬁesto jim
jejich chamtivost nedala vydechnout.
Autor knihy Operace Rath více neÏ tﬁi
roky sledoval pozadí nejvût‰ího korupãního pﬁípadu novodobé ãeské historie.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Velí‰ek Martin, Star˘ Milan: MÛj stát
– Putování s ãesk˘m lvem za sedmi
státními symboly
Zábavná a pouãná kníÏka zku‰ené
dvojice autorÛ a v˘tvarníkÛ seznamuje
ãtenáﬁe se symboly ãeské státnosti, jako
jsou napﬁíklad vlajka, hymna, peãeÈ ãi
státní znak.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Gratulujeme Adélce Petﬁíkové,
která se prostﬁednictvím na‰í knihovny zúãastnila 6. roãníku v˘tvarné soutûÏe
„LESY A P¤ÍRODA KOLEM NÁS“.
Její práce byla odbornou porotou vyhodnocena jako jedna ze tﬁí nejlep‰ích v dané kategorii a 7. 6. 2016 byla ocenûna
na slavnostním vyhlá‰ení v pﬁedná‰kovém sále Jihoãeské vûdecké knihovny v âesk˘ch Budûjovicích.
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200 let

Hořických pašijí
Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. každoročně sehraje
několik představení v rámci Hořického kulturního léta.

V letošním roce uplynulo 200 let od prvních zaznamenaných zmínek
o pašijových hrách v Hořicích na Šumavě. Proto chce v letošním roce
důstojným způsobem připomenout toto významné výročí
při prvním představení, které se uskuteční 6. 8. 2016.

Program k jubileu 200 let Hořických pašijí
v Hořicích dne 6. 8. 2016
10:00 – 11:00
11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:45
14:00 – 15:00
16:30 – 18:00

Koncert MUSICA VIVA pod vedením Václava Krause
(chrámové a pašijové písně) v kostele sv. Kateřiny Hořice
Výstava v Českém Krumlově v Klášteře klarisek
Fotogalerie pašije v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě
Slavnostní přivítání hostů v Kulturním domě
Přednáška na téma pašije – Mons. Prof., Dr. Karla Skalického, Th.D
v Kulturním domě
Koncert MUSICA DIVINA pod vedením Zdeňky Litvanové
(chrámové a lidové písně), kostel/kulturní dům
Představení Hořické pašijové hry v Amfiteátru v Hořicích na Šumavě
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Knihovnická v˘stava

LITERÁRNÍ A HISTORICKÝ ODKAZ
MISTRA JANA HUSA

Putovní v˘stavu si mÛÏete prohlédnout bûhem ãervence
a srpna ve v˘pÛjãních dnech v Mûstské knihovnû Volary.
Pﬁipomenutí v˘znamného církevního reformátora,
kazatele a pedagoga v ilustracích ZdeÀky ·tudlarové,
která skloubila vyprávûcí pﬁístup s prvky komiksu.
V˘stava je urãena pﬁedev‰ím zvídav˘m dûtem
a studentÛm.
Odborn˘m garantem se stal historik PhDr. Petr âornej, DrSc.
Za zapÛjãení v˘stavy dûkujeme
Mûstské knihovnû Prachatice.
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