VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
léto, ke kterému patﬁí ãerpání dovolené, letní prázdniny a dny plné relaxace, je v „plném
proudu“ vÏdy urãit˘m oãekáváním odpoãinku.
Jistû se v‰ichni tû‰íme na neopakovatelnû proÏitou dovolenou, nezapomenutelné záÏitky
z v‰edních ãi nev‰edních dnÛ, a prostû na sebemen‰í pﬁekvapení, které rádi budete vyprávût v‰em
sv˘m pﬁátelÛm.
Toto vydání Volarského zpravodaje vás jménem Mûsta Volary srdeãnû zve na Volarské
slavnosti dﬁeva, na spoleãensko kulturní akci, která jistû bude opût nezapomenuteln˘m záÏitkem
a relaxací pro v‰echny náv‰tûvníky. Tû‰ím se na vidûnou.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Volarské slavnosti dřeva
20.–21. srpna 2016
PROGRAM
Sobota 20. 8. 2016

10:30

09:00

Zahájení slavností - starostka mûsta Martina
Pospí‰ilová a host slavností
09:10
Petr Jablonsk˘
10:00
Roma Star
10:30
Vystoupení Sluníãkov˘ch dûtí a Hopsinek
z DDM Volary
09:00 - 18:00 Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel, lidov˘ trh
10:00
Dﬁevorubecká soutûÏ Euro Jack
(u kostela sv. Kateﬁiny)
10:00
Koncert dechového orchestru Netolická
Pûtka (na trÏnici)
12:00
V-Band ZU· Volary
14:00
Mezinárodní zábavná sportovní soutûÏ
„O putovní dﬁevák“
15:30
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
„O putovní dﬁevák“
16:30
Country Rebels
19:30
Veselice pod ‰ir˘m nebem
- hraje kapela Pﬁím˘ Pﬁenos
24:00
Lasershow

Nedûle 21. 8. 2016
09:00
09:00 - 14:00
09:00
09:10
10:00

Zahájení druhého dne slavností
Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel, lidov˘ trh
Hudební vystoupení kapely Wyjou
Pohádka Moudr˘ rádce
Registrace pﬁíznivcÛ k pokusu o pﬁekonání
jiÏ vytvoﬁeného rekordu v poãtu úãastníkÛ
Volarsk˘ch slavností dﬁeva v dﬁevûné obuvi
Moderuje Miroslav Mare‰ |

11:00
14:00

Slavnostní prÛvod odﬁevákovan˘ch úãastníkÛ
slavností dﬁeva
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a nej… úãastníkÛ
- Agentura Dobr˘ den z Pelhﬁimova
Ukonãení slavností

Doprovodn˘ program
Sobota
09:00 - 17:00 Dobové leÏení ‰ermíﬁÛ - ukázky soubojÛ,
stﬁelby, zbroje apod (v parãíku u Lékárny)
09:00 - 16:00 Stopy ãasu v DDM (vernisáÏ k 55. v˘roãí
ãinnosti Domu dûtí a mládeÏe ve Volarech)
09:00 - 17:00 V˘stava âeského zahrádkáﬁského svazu
(spolková místnost - vchod za âeskou po‰tou)
09:00 - 17:00 V˘stava obrazÛ Doc. Vladimíra ·avela
(v mûstské galerii)
10:00 - 17:00 Mobilní horolezecká stûna
(park u autobusového nádraÏí)
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
11:00 - 18:00 Vystoupení Romské kapely Mistral
(park na Starém mûstû)
Nedûle
09:00 - 14:00 Mobilní horolezecká stûna
(park u autobusového nádraÏí)
09:00 - 14:00 V˘stava âeského zahrádkáﬁského svazu
(spolková místnost - vchod za âeskou po‰tou)
09:00 - 14:00 V˘stava obrazÛ Doc. Vladimíra ·avela
(v mûstské galerii)
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu

Vstupné 50,- Kã, dûti do 6 let zdarma.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 8. 6. 2016
Rada mûsta odvolává
* z funkce souãasného ﬁeditele SDaB
Pavla Interholze k 30. 6. 2016
Rada mûsta ru‰í
* povûﬁení k zastupování ﬁeditele
SDaB paní Pavlínu Kli‰íkovou ke
dni 30. 6. 2016

pozemkÛ KN st. p.ã. 1943, KN st.
p.ã. 1944, KN p.ã. 2243/1, KN p.ã.
2243/3, která byla uzavﬁena mezi
Mûstem Volary a spoleãností Eurotel
Praha, spol. s r.o. jejíÏ je spoleãnost
âeská telekomunikaãní infrastruktura
a.s. právním nástupcem, a to ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu

seznamu z JSDH Volary do jednotky
SDH Lenora
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na akci: Projektová dokumentace - Cyklotrasa Volary-Soumarsk˘
Most, pﬁidûlit tuto zakázku uchazeãi
Ing. Martinu Ertlovi, Iâ 65028856

konaného dne 22. 6. 2016
Rada mûsta jmenuje
* do funkce ﬁeditele SDaB od 1. 7. 2016
pana Jiﬁího Jarou‰ka
Rada mûsta schvaluje
* dodatek ã. 1 mezi mûstem Volary
a spoleãností Mûstsk˘ hotel Bobík
s.r.o., k nájemní smlouvû ze dne
13. 11. 2013, na pronájem nebytov˘ch prostor v ãp. 25, a to ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu
* dodatek ã. 2 mezi mûstem Volary
a spoleãností âeská telekomunikaãní
infrastruktura a.s., k nájemní smlouvû
ze dne 30. 11. 2000, na pronájem

Rada mûsta schvaluje
* po projednání Ïádost o poﬁizování
podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona
ã. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním ﬁádu
* v˘zvu k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace veﬁejné zakázky: „Bazén
Volary-rekonstrukce bazénové vany“
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* v˘zvu k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace veﬁejné zakázky: „Poskytnutí investiãního úvûru mûstu Volary“
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* bezúplatné pﬁevedení nepotﬁebné
d˘chací techniky „SATURN S5“ dle

Rada mûsta bere na vûdomí
* informace ﬁeditele Z· ke stanovisku
M·MT - stanovení kapacity ‰kolního
klubu dle Vyhlá‰ky ã. 54/2016 Sb.,
O stanovení kapacity ‰kolsk˘ch zaﬁízení
Rada mûsta povûﬁuje
* ﬁeditele Z· Volary Mgr. Petra Horálka,
k provedení zmûny zápisu v Rejstﬁíku
‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, s tím Ïe
kapacita ‰kolního klubu bude ponechána.
■ ■ ■
Více na: www.mestovolary.cz

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.

Setkání vedení mûsta s místními seniory
Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny seniory v pátek 30. záﬁí od 16:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na setkání s vedením mûsta.

Staroãeská Konopická
V sobotu 13. 8. 2016 se bude konat STAROâESKÁ KONOPICKÁ.
Zaãátek ve 14:00 hodin na zahrádce restaurace U POTÒâKU.Vstupné 20 Kã.

Uzavﬁení sbûrného dvora - srpen
V mûsíci srpnu ve dnech 8. – 20. 8. 2016 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.
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Îeny za pultem
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle
v novém zábavném poﬁadu ,,Îeny za pultem“
V pondûlí 26. 9. 2016 od 19:00 hodin, KINO VOLARY
Vstupné: 260,- Kã pﬁedprodej (odbor KaCR) / v den akce + 30,-Kã.
Zbrusu nov˘ zábavn˘ poﬁad travesti
skupin Screamers a Techtle Mechtle,
kter˘ pánové tentokrát nazvali ,,Îeny za
pultem“. Dvouhodinov˘ poﬁad z prostﬁedí samoobsluhy nabit˘ znám˘mi
melodiemi a scénkami. Po spojení
dvou pﬁedních travesti skupin a jejich
úspû‰n˘ch pﬁedchozích poﬁadech zájem
o jejich vystoupení je‰tû více vzrostl.
Tû‰it se na Vás budou prodavaãky
Dolores, Lili, Paula, Halina, Stacey, a to
spoleãnû s vedoucím samoobsluhy
Láìou. Dorazte si i Vy nakoupit ve
slevû to, co opravdu potﬁebujete a hlavnû nikde jinde v obchodû nekoupíte dvû hodiny smíchu a odreagování od
starostí v‰edních dní! Vstupenky pouze
do vyprodání zásob :-)
Více informací naleznete na
www.screamers.cz nebo www.techtlemechtlerevue.cz.
Facebook: skupina Screamers, Screamers a Techtle Mechtle - travesti show.

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ãervenci oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Anna Dopitová,
paní Anna Strejãková
a pan Jiﬁí ·varc.
V mûsíci srpnu oslaví své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie Ale‰ová,
paní Marie Breitová,
pan Miroslav Hamrník,
paní RÛÏena Kantnerová,
pan Zdenûk Karabec,
paní Elisabeta Klaãanová,
pan Karel Kub,
paní Paulína Ondrá‰ková,
paní Angela ·imonová
a pan Ladislav Tou‰
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, MO Volary,
blahopﬁeje k v˘znamnému jubileu
na‰im ãlenÛm
panu Janu Böhmovi, Josefu Sobotkovi,
Jaroslavu Scherberovi, Miroslavu
Wirthovi a Vlastimilu Kloudovi.

Chutná hezky jihoãesky
Projekt, kter˘ v leto‰ním roce oslavil
jiÏ desáté v˘roãí, je zamûﬁen na propagaci kvalitních potravin z jihoãeské
produkce a jeho organizátorem je Regionální agrární komora Jihoãeského kraje,
za podpory Jihoãeského kraje.
Projekt Chutná hezky jihoãesky
umoÏÀuje získat nadstandardní marketingov˘ pﬁínos zúãastnûn˘m jihoãesk˘m
v˘robcÛm potravin pro vítûzné produkty,
které následnû dostávají právo uÏívat
ochrannou známku CHJ. Takto ocenûné
v˘robky mají zaji‰tûnou inzerci a medializaci zdarma. Popularitu jim pﬁiná‰í
prezentace na webov˘ch stránkách, billboardech, na zemûdûlsk˘ch i potravináﬁ-

sk˘ch v˘stavách, ale téÏ na veletrzích
cestovního ruchu. Velk˘m bonusem je
moÏnost pﬁednostního zaﬁazení do sortimentu prodeje místních obchodních sítí
ãeskobudûjovické a kaplické Jednoty.
Proto mÛÏete v regálech tûchto prodejen vidût rÛzné druhy nabízeného
sortimentu od firem, které jistû v‰ichni
dobﬁe známe – ZEFA Volary s. r. o.
a LADISLAV HO·NA, Nová Kolonie
Volary.
Vûﬁte, nevûﬁte, ale v˘robky od tûchto
na‰ich firem kaÏdoroãnû obsazují první
místa v jednotliv˘ch kategoriích. ZEFA
Volary získala v jednotliv˘ch roãnících
medaili napﬁíklad za salám ·umavák,

salám Divoãák a také Volarsk˘ hovûzí
‰ál. Ho‰novi obdrÏeli medaile za mûkk˘
plnotuãn˘ zrající s˘r s bílou plísní na
povrchu hermelínového typu Vlãí
Samet, ostﬁej‰í s˘r Gabretu, jogurt bíl˘
s ovocnou sloÏkou vi‰eÀ, brusinka,
hru‰ka, jablko se skoﬁicí, za zakysan˘
mléãn˘ nápoj MILU·KA a za tvaroh
tuãn˘ a jogurt bíl˘ - jeãné perly, skoﬁice,
rozinky.
Co dodat? Touto cestou podûkovat
Ho‰nov˘m a firmû ZEFA za kvalitu.
Dûkujeme a pﬁejeme dal‰í úspûchy.
Martina Pospí‰ilová,
starostka mûsta

Pranostiky
Zapláãe-li Markyta, bude de‰ÈÛ dosyta. (13. 7.) ● Po svaté Annû léto neustane. (26. 7.) ●
Bartolomûj svat˘, odpoledne krátí. (24. 8.) ● V srpnu kdyÏ pÛlnoãní vítr vûje, bez de‰tû slunéãko hﬁeje.
●

●

●
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Vzpomínáme
KdyÏ slzy zastﬁou nebe,
bez tebe slunce nesvítí.
Kamkoliv oãi pohlédnou,
v‰ude vidí jen tebe.
Dne 19. 7. 2016 jsme si pﬁipomnûli
osm let, co nás opustil syn, bratr a str˘c

LUBOMÍR BERAN.
Vzpomíná rodina
âas pr˘ rány hojí, je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 19. 7. 2016
tomu byly 3 roky,
co nám umﬁela maminka

TEREZIE SOLUSOVÁ.
26. 8. 2016
to bude 5 let,
kdy nám umﬁela milovaná

MONIKA SIVOKOVÁ.
25. 10. 2016 uplyne smutn˘ rok,
kdy nás opustila na‰e milovaná sestra
·ARLOTA KUBATOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy na vás nezapomenou
rodiny Sivokova, Votavova a Bobkova.

1. 8. 2016 uplynulo 10 let,
kdy nás navÏdy opustil pan

EMIL RYCHTER.
S láskou vzpomíná manÏelka
a dûti s rodinou
Ode‰las, maminko,neznámo kam.
Vzpomínka po tobû, zÛstane nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
ty, Ïe jsi pro nás vÏdycky jen Ïila.
Dne 13. 8. 2016 uplyne jeden rok,
kdy nás navÏdy opustila milovaná
maminka, babiãka a prababiãka, paní

MILADA TRÎILOVÁ.
Stále s láskou vzpomínají
dcery s rodinami, v‰ichni pﬁíbuzní
a pﬁátelé.
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Koncert ZU·
Volarská základní umûlecká ‰kola si letos pﬁipomíná 25 let vzniku
a pût let od vzniku V-Bandu. Závûreãn˘ koncert probûhl v zaplnûném
kinosále. Rodiãe, babiãky, dûdeãkové, ‰iroká veﬁejnost a fanou‰ci
hudebníkÛ si ho náramnû uÏili vãetnû starostky mûsta Martiny Pospí‰ilové
a dal‰ích v˘znamn˘ch hostÛ spoleãenského a politického Ïivota mûsta.
Osmnáctibodov˘ program zahájili mladí trubaãi z Komorní hry trumpet
a bylo to víc neÏ reprezentaãní. V podání pûtice trubaãÛ zaznûlo Tedeum
od Marca Antonie Charpentiera, kterou pro nû upravil pan uãitel Franti‰ek
Zach. Po tomto úvodu pﬁivítala v‰echny v sále Petra Kaczková, která
pravidelnû koncerty ‰koly v˘bornû moderuje. Koncert, kter˘ byl urãen
hudebním seskupením a jednotliv˘m nástrojÛm nabral krásné obrátky. Po
pﬁíãn˘ch flétnách a pûveckém triu pﬁi‰la ãtyﬁruãní hra na klavír v podání
Krist˘ny Andraschkové a pana uãitele Franti‰ka Zacha. Klarinetov˘ soubor
pﬁedvedl, jak ‰tûbenec krásnû zní, volarské saxofonové kvarteto zase dalo
vzpomenout na to, jak válel Felix Slováãek. Tamborileros pﬁi‰el s víﬁením
bubnÛ a naladil v‰echny na dal‰í ãást koncertu. Klarinetov˘ soubor zahájil
druhou ãást, po nûm pﬁi‰ly komorní trumpety a po nich mladá dáma Lucie
Prixová za soupravou bicích pﬁedvedla úÏasné sólo s písní od Shakiry.
Velmi zajímavé vystoupení si pﬁipravilo Kvokteto, soubor, kter˘ si tak ﬁíká
podle jedné skladby, kde saxík nádhernû paroduje kvokání kvoãny.
Závûr patﬁil V-Bandu. Ten zahrál krásné skladby a jeho vystoupení
bylo úÏasné. Mnohé jeho skladby doprovodili diváci potleskem, aby se
na závûr dûkovalo vestoje. Na závûr vystoupení podûkovala dirigentka
a uãitelka ZU· Volary Kateﬁina Pavlíková hudebníkÛm a uvedla: „KdyÏ
jsme pﬁed pûti lety pﬁecházeli od dechovky k V-Bandu, nevûdûli jsme, co
nás ãeká. Bylo to dﬁina, nûkdy úmorná a bolavá, ale dnes víme úplnû
v‰ichni, Ïe to stálo za to. Dnes je nás 27 hudebníkÛ a krásné je, Ïe témûﬁ
v‰ichni jsou z Volar. Mezi nám jsou i dvû dûti z bavorského Freyungu, a ti
kteﬁí jiÏ ode‰li do jin˘ch ‰kol, se k nám vrací a hrají s námi vãetnû zkou‰ek,
coÏ je velká motivace pro ostatní“. Podûkovala pedagogÛm a ﬁediteli ‰koly
Vítu Vavﬁinci Pavlíkovi, zﬁizovateli ‰koly Mûstu Volary v ãele se starostkou
Martinou Pospí‰ilovou a neopomnûla podûkovat rodiãÛm za to, jak
je v jejich krásném zájmu podporují. Na úpln˘ závûr pﬁedala Martina
Pospí‰ilová kytiãku Kateﬁinû Pavlíkové a dort pro dûti ZU·, krásn˘
notov˘ part, kter˘ pro nû vyrobila Stanislava Kube‰ová, majitelka volarské
cukrárny.
Podûkování patﬁí v‰em úãinkujícím za krásn˘ záÏitek a v‰em, co
pﬁipravili nádhern˘ koncert.
Ladislav Beran

Podûkování sponzorÛm
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Volary dûkuje v‰em sponzorÛm, kteﬁí
se podíleli na ãinnosti oddílu. Podûkování patﬁí tûmto sponzorÛm:
pí Morongové - Restaurace U PotÛãku, p. Steinbachovi - Stavservis
s.r.o., ing. ¤eÏábkovi - Mûstské lesy Volary s.r.o., ing. Ka‰parovi - obchodní
ãinnost, p. Sosnovi - Rekon Insta, p. Ferenãíkovi - OTO Elektro,
p. Lenhartovi - autoopravna, Pharm. Dr. Kejzlarovi - lékárna, ing. Pûstovi
- ELIM s.r.o., p. Hazukovi - autoopravna, pí Bûhounkové - obchodní
ãinnost Hluboká nad Vltavou, pí Spoustové - Hotel Chata, TT MARKET
- obchodní ãinnost Hluboká nad Vltavou, p. Iljevovi - ZDERO VOLARY,
p. ·tolkovi - STAVKO s.r.o., p. Sedlákovi - KING BETON, p. Pe‰kovi
- obchodní ãinnost, pí Engelové - obchodní ãinnost, autodoprava,
Podûkování patﬁí i dal‰ím sponzorÛm, kteﬁí si nepﬁáli b˘t zveﬁejnûni.
Karel Hrdonka

Volarsk˘ sekáã 2016
Dne 9. ãervence, kdy se konal osm˘
roãník Volarského sekáãe, se v brzkém
ránu rozpr‰elo, pﬁed sedmou pr‰et
pﬁestalo a pak bylo cel˘ den pûknû, ale
vût‰inou pod mrakem. Prostû ideální
poãasí pro sekáãe, i ten poslední, kter˘
sekal v poledne, mûl je‰tû vlhkou trávu.
Nejlep‰í poãasí za cel˘ch osm roãníkÛ.
Díky rÛzn˘m okolnostem se letos sjelo
pomûrnû málo soutûÏících a atmosféra
byla doãista rodinná. Nakonec i tráva,
pﬁestoÏe se sekalo seno, které pﬁe‰lo
kroupami, nebyla tak hrozná, jak to zpoãátku vypadalo. Suma sumárum, z mého
pohledu nejpohodovûj‰í roãník.
K soutûÏi se se‰lo devût muÏÛ do
60 let, ãtyﬁi nad 60 let, tﬁi Ïeny do 60 let
a jedna nad 60 let. Mimo soutûÏ sekal
osmilet˘ Vojta Válek z Prachatic, kter˘
byl stejnû jako loni nejmlad‰ím sekáãem. MuÏe do 60 let vyhrál uÏ potﬁetí
velk˘ srdcaﬁ soutûÏe Franti‰ek ·molík.
Franti‰ek zraje jako víno, letos se podruhé stal i mistrem republiky. V muÏích
nad 60 let kraloval mlynáﬁovick˘ Karel
Horelica. I v Ïenách do 60 let zÛstal titul
doma a odnesla si ho Drahomíra Pe‰ková. Îeny nad 60 let mûly nakonec jen
jedinou úãastnici, Marii Svato‰ovou
z Prachatic.

Vyvrcholením leto‰ního roãníku byl
souboj Franti‰ka ·molíka s Kﬁovinátorem. Kﬁovinátor si pro tuto pﬁíleÏitost
koupil úplnû nov˘ a velice siln˘ stroj,
ale nakonec mu to nebylo nic platné.
Frantu ·molíka hnala obrovská podpora
publika, byl to souboj na krev a sekáã
nakonec zvítûzil. Tûsnû, snad o pÛl vteﬁiny. V‰ichni vãetnû Kﬁovinátora to
sympaÈákovi z Rado‰ic upﬁímnû pﬁáli.
Musím je‰tû ﬁíci, Ïe jako hlavní rozhodãí jsem zaznamenal v‰eobecn˘
posun kvality seãení. Vût‰ina sekáãÛ
mûla nádhern˘ pokos, opravy byly minimální. Bylo nádherné pozorovat, jak
neuvûﬁitelnû lehce a kvalitnû kosí ti, kdo
to opravdu umí. Jak ﬁekl jeden z úãastníkÛ, volarsk˘ Ondﬁej Kli‰ík: „Sedláci
mûli kosení jako odpoãinek.“
Letos jsme museli kromû sekáãÛ
ocenit i jednu divaãku. Jak by ne, kdyÏ
vyrazila z Trutnova a u‰la pû‰ky bûhem
16 dnÛ víc neÏ 360 kilometrÛ, a konec
své pouti naãasovala na Volarského
sekáãe. KéÏ by si z ní více volarsk˘ch
obyvatel vzalo pﬁíklad, u‰lo tûch nûkolik
stovek metrÛ a pﬁi‰lo se podívat na nûco,
co se dá v âechách vidût mimo Volary
jen na zhruba dvou aÏ tﬁech místech
v celé republice.

Jako kaÏd˘ rok patﬁí na‰e veliké díky
Mûstu Volary, které nás finanãnû podpoﬁilo, a rodinné farmû Ho‰nov˘ch
z Vlãích Jam, která zásobuje závodníky
sv˘mi skvûl˘mi s˘ry a jogurty. Nejvût‰í
díky ale patﬁí v‰em lidem, kteﬁí pﬁiloÏili
ruku k dílu pﬁi nároãné organizaci závodu - ãlenkám âeského svazu Ïen, na‰im
pﬁátelÛm a pﬁíbuzn˘m.
Za organizaãní t˘m Ivo Stehlík
V¯SLEDKY:
MuÏi do 60 let
(ãtverec 7x7m)
1. Franti‰ek ·molík
2. Miroslav ·obr
3. Jiﬁí Musálek
MuÏi nad 60 let
(ãtverec 7x7m)
1. Karel Horelica
2. Franti‰ek Kosaﬁ
3. Miroslav Svato‰ (76 let)
Îeny do 60 let
(ãtverec 5x5 m)
1. Drahomíra Pe‰ková
2: Majka Tupá
3. ·árka DaÀková
Îeny nad 60 let
(ãtverec 5x5 m)
1. Marie Svato‰ová

3:03:54
3:31:91
3:42:78

6:32:50
9:00:08
12:27:53

3:41:49
5:47:52
14:27:24

6:53:68

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Vondru‰ka Vlastimil:
Husitská epopej IV. 1438-1449
Za ãasÛ bezvládí
Sedmidílná sága vypráví o událostech
slavné i pohnuté doby 15. století
v âeském království. Snad Ïádná jiná
historická epocha na‰ich dûjin není
v obecn˘ch pﬁedstavách tak kontroverzní jako právû husitství. âtvrt˘ díl zaãíná
tûsnû po smrti císaﬁe Zikmunda. Na trÛn
nastoupí jeho zeÈ Albrecht Habsbursk˘.
Ten v‰ak záhy také umírá a v zemi se
znovu rozhoﬁí domácí válka, kterou proti
sobû vede ‰lechta podporovaná mûsty.
Murakami Haruki:
Hon na ovci
Hlavní hrdina románu Ïije poklidnû
v Tokiu a spoluvlastní malou reklamní

agenturu. Îivot mu pomalu míjí pod
rukama a on toho od nûj uÏ ani moc
neãeká. Staãí v‰ak, aby jejich firma
otiskla v reklamním letáku nevinnou
fotografii krajinky s ovcemi a hrdina se
ocitá na nechtûné iniciaãní pouti kamsi
do srdce temnoty souãasného Japonska.
Sichinger Martin:
Poslední ‰umavská pastvina
Na zaãátku listopadu 1918, v bouﬁliv˘ch
dnech rozpadu Rakouska-Uherska
a vzniku âeskoslovenska, dostává
píseck˘ poruãík Reiner rozkaz potlaãit
povstání ‰umavsk˘ch NûmcÛ, kteﬁí se
nehodlají smíﬁit s existencí nového státu
a vyhlásí si svou vlastní Ïupu Böhmerwaldgau. PﬁestoÏe stojí proti obrovské
pﬁesile, úkol splní a ke své jednotce se
vrátí jako hrdina.

JenÏe netu‰í, Ïe v kvûtnu 1949 se
bude muset jako nepﬁítel komunistického âeskoslovenska dostat pﬁes bavorskou hranici a jeho jedin˘mi spojenci
budou právû ti ‰umav‰tí Nûmci, proti
kter˘m kdysi bojoval.
Poslední ‰umavská pastvina je ãtvrt˘
dobrodruÏn˘ román vimperského rodáka
Martina Sichingera vûnovan˘ pﬁíbûhÛm
na‰í západní hranice.
Fulghum Robert:
Poprask v s˘rové uliãce
Robert Fulghum tak, jak ho známe
a máme rádi. Je ãím dál star‰í, moudﬁej‰í,
ale smysl pro humor ani v nejmen‰ím
neztrácí. Utvrdí vás v tom, Ïe je kaÏd˘
den pln˘ zázrakÛ, které ãlovûk vidí jen,
kdyÏ chodí po svûtû s otevﬁen˘ma oãima
i srdcem.
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Vzpomínáme
Dne 18. 8. 2016 tomu bude 15 let
od úmrtí paní

RÒÎENY RADVANOVSKÉ.
S láskou vzpomínají
rodina Radvanovsk˘ch
a Procházkovi

Jen ten, kdo ztratil nûkoho blízkého,
ví, jak kaÏdá vzpomínka
na nûj bolí…
Dne 25. 8. 2016
uplyne jiÏ 8 smutn˘ch let,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel a tatínek, pan

ROMAN MATIESKA.
Stále vzpomínají
manÏelka Pavlína a syn Roman

Dne 25. 8. 2016
uplyne 10 let, kdy nás
navÏdy opustila
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka,
paní

LIDMILA ·TùDRÁ.
S láskou vzpomíná manÏel
a dûti s rodinami.

Dne 27. 8. 2016
uplyne rok
od chvíle, co nás
navÏdy opustila
paní

Ing. DANA KABILKOVÁ.
S láskou vzpomíná
dcera Hanka, rodina a pﬁátelé.
Dne 7. 8. 2016 uplyne 6 let,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek, pan

FRANTI·EK KRÜNPECK.
S úctou a láskou vzpomínají
manÏelka, syn a dcera s rodinami.
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Tatran Volary na rozcestí
Oddíl kopané má za sebou nejhor‰í sezónu v novodobé historii
Tûlov˘chovná jednota Tatran Volary získala z rozpoãtu mûsta 120 tisíc korun
na úhradu nákladÛ spojen˘ch s ãinností dûtí a mládeÏe, na cestovné, startovné,
pronájem plavecké dráhy a tûlocviãny. Dále na vybavení, do‰kolení trenérÛ,
cestovné a odmûny rozhodãím a na renovaci hrací plochy.
To je ãástka, která je rozdûlena mezi oddíly Tatranu Volary. Z toho plyne,
Ïe nejvût‰í krajíc utrÏí fotbalov˘ oddíl. JenÏe toto je dotace od mûsta a má
zabezpeãit chod mládeÏnick˘ch oddílÛ. Loni to byly oddíly tﬁi, pﬁípravka
a mlad‰í a star‰í Ïáci. Kdo chodí na hﬁi‰tû, tak vidí, jak dûtsk˘ i mládeÏnick˘
fotbal skomírá. Zaplatí se rozhodãí a cesÈák a moÏná koupí nûjak˘ míã a to je v‰e.
Na nákup pomÛcek k rozvoji hry a dresÛ jiÏ nezb˘vá. A neb˘t pﬁed nûkolika lety
akce E.ON fandí fotbalu, tak by ani ty dresy t˘my dûtí nemûly. A hlavnû aÈ nikdo
netvrdí „hrají tam dûti místních podnikatelÛ, tak jim je koupí“, to je ale zcestné,
ponûvadÏ tito podnikatelé dávají na rozvoj sportu a kultury dost a pomáhají,
jak mÛÏou.
Nyní se podívejme na hrací plochu, která je v tak zniãeném stavu, Ïe na to
nedosáhne ani celá dotace. KdyÏ do Volar pﬁijíÏdí soupeﬁi, v‰ichni se zdûsí nad
stavem hrací plochy a zázemí. „No tady se zastavil ãas“, ﬁíká nejeden trenér, ãi
vedoucí soupeﬁÛ. Kdo ví, jak získávají je‰tû k dotaci finance stolní tenisti, ãi
ostatní oddíly, kdyÏ jejich vedoucí, ãi trenéﬁi obejdou mûsto a podívají se do
okolí, a tak dokáÏí finance získat a co v˘bor FO? Nic, pokud zde vÛbec nûjak˘
v˘bor je. Jak chtûjí renovovat hrací plochu, která je hrbolatá jako tankodrom
a financí není? âekání na náhodu, ãi na str˘ãka pﬁíhodu, je pﬁeci jen ãekání
pohádkové. Obejít mûsto a zeptat se za hranicemi mûsta je zﬁejmû problém, a tak
tato dotace je tak na základní Ïití mládeÏnick˘ch klubÛ. Chybí zde i v˘chovn˘
a hlavnû návazn˘ blok. To, co se pﬁed témûﬁ patnácti lety podaﬁilo skupinû lidí
kolem pﬁedsedy Tatranu pana Svobody, kdy se ze ‰kváry ze dne na den promûnilo
hﬁi‰tû na velmi kvalitnû zatravnûnou plochu, je najednou pryã.
Pokud vezmu stav v mládeÏi, tak zde perfektnû funguje jen oddíl pﬁípravek
pod vedením trenérÛ Luká‰e Iljeva a Jiﬁího Svinteka. Jejich práce je vidût, a to
jak v tréninku, tak v utkáních, a je hezké, kolik rodiãÛ chodí sv˘m ratolestem
fandit. Co se t˘ãe ÏákÛ, tak v loÀské sezónû byly oddíly dva, star‰ích a mlad‰ích,
jenÏe letos mlad‰í kategorie nebude, a tak návaznost je na bodû nula. U ÏákÛ je
téÏ problém s trenéry. Dnes se jiÏ zadarmo netrénuje a z rodiãÛ, ãi souãasn˘ch
i b˘val˘ch hráãÛ, nemá nikdo ãas. Vût‰ina z nich za prací dojíÏdí a dobrovolníci se
do toho nehrnou. Je to dáno spoleãností, moÏnostmi a zájmem, proto se ale
nedivme, Ïe jsme tam, kde jsme.
Nyní ke klubu dospûl˘ch, kter˘ je po uplynulé sezónû na rozcestí. Dva kluby
Tatran ,,A“ a Tatran ,,B“ v jedné soutûÏi daly klubu zabrat. Jednak, aby se
poãetnû se‰li hráãi k mistrovskému zápasu a sehráli dÛstojnû zápas, tak se hrálo
o desíti, o devíti a do Zdíkova se nejelo vÛbec, ponûvadÏ hráãi se nese‰li. Na
základû toho dostal Tatran pokutu od OFS Prachatice v souãtu dvou poloÏek ve
v˘‰i 4 500,-Kã, Ïe nepﬁijel na mistrovsk˘ zápas okresního pﬁeboru dospûl˘ch.
Tato ãástka je podle mého názoru v takové v˘‰i, Ïe musí pokr˘t mládeÏnick˘
rozpoãet na celou sezónu. Jak tedy vedení fotbalového oddílu hospodaﬁí, nevím.
Letos je v okresním pﬁeboru jiÏ jen Tatran Volary, a zda naváÏe na lep‰í ãasy se
teprve ukáÏe. RovnûÏ se ukáÏe, zda zaãne klub poﬁádnû vyuÏívat sekaãku, kterou
loni dostal na údrÏbu hﬁi‰tû a zda se mu podaﬁí zlikvidovat podivnû vznikl˘ dluh.
Je ‰koda, Ïe mûsto, kde se léta hrála kvalitní krajská soutûÏ a soupeﬁi se po
vzniku travnaté plochy najednou do Volar tû‰ili, se jakoby mávnutím kouzelného
proutku v‰e zmûnilo a je to opût tak, jako by zde na hﬁi‰ti byla ‰kvára.
Závûrem vûﬁím, Ïe se stav zmûní, snad se najde i siln˘ partner fotbalového
klubu a fotbal se vrátí opût na ãelní místa okresu, ãi krajské soutûÏe, ale chce to
zaãít od nuly a od sebe.
Ladislav Beran

Rozhovor s Vladimírou Laschovou
Volarské pracovi‰tû DDM v Prachaticích pﬁipomíná 55 let ãinnosti práce
s dûtmi ve mûstû.
Je 3. ãervna 1961 a dûti ve Volarech
dostaly k uÏívání DÛm pion˘rÛ. Je to
pÛvodní volarsk˘ dÛm alpského typu na
kﬁiÏovatce Lenora a Lipno. V pozdûj‰í
dobû pﬁejmenován na Mûstsk˘ dÛm
pion˘rÛ a mládeÏe, jehoÏ dlouhodob˘m
ﬁeditelem byl pan Václav Bene‰. âinnost
MDPM byla zamûﬁena na voln˘ ãas dûtí
a mládeÏe v rÛzn˘ch krouÏcích - sportovních, technick˘ch, estetick˘ch, apod.
âinnost MDPM byla ukonãena v záﬁí
1991, krouÏky pokraãovaly ve ·kolním
klubu. V záﬁí 2001 bylo ve Volarech
otevﬁeno pracovi‰tû Domu dûtí a mládeÏe Prachatice, které jiÏ 15 let sídlí
v prvním patﬁe v budovû na námûstí
spoleãnû s mûstskou knihovnou.
âinnost dne‰ního DDM je taktéÏ
jako v minulosti zamûﬁena pﬁedev‰ím na
kvalitní vyuÏívání volného ãasu dûtí
a mládeÏe - v zájmov˘ch útvarech, kurzech, akcích, táborech, apod.
Pﬁi pﬁíleÏitosti tohoto v˘roãí jsem
vyzpovídal Vladimíru Laschovou,
vedoucí volarského pracovi‰tû.
1. Jak se zrodil nápad zmapovat tu
krásnou a dlouhou historii DDM
a jeho pﬁedchÛdcÛ ve Volarech?
Poprvé mû to napadlo, kdyÏ kolegové v Prachaticích pﬁi‰li s tím, Ïe jejich
DDM bude slavit 45 let od svého zaloÏení. Padla otázka - jak na tom jsme asi
my? KdyÏ jsem jednoho dne proãítala
rÛzné materiály o Volarech u paní Jaroslavy Krejsové, která má o historii mûsta
úÏasn˘ pﬁehled, narazila jsem na to, Ïe
3. ãervna 1961 byl ve Volarech otevﬁen
DÛm pion˘rÛ. No a vzhledem k tomu, Ïe
spoãítat to nebylo tak tûÏké, ukázalo se,
Ïe i my budeme brzy slavit, a to 55 let
od otevﬁení. A tak vznikl nápad dát to
vûdût veﬁejnosti. Ale jak? Spoleãnû
s kolegyní Milenou Papou‰kovou Sipplovou, jsme do‰ly k závûru, Ïe by bylo
pûkné udûlat v˘stavu k tomuto v˘roãí.
Shánûly jsme materiály, za které dûkujeme okresnímu archivu v Prachaticích
a v‰em, kteﬁí nám je zapÛjãili ãi vûnovali fotografie z krouÏkÛ a ukázali na
práci, která se v nich dûlala.

2. Práce s dûtmi tedy zaãala v Domû
pion˘rÛ, jak se mûnila doba, mûnily
se i jeho názvy jak to tedy ‰lo aÏ do
souãasn˘ch dnÛ, kdo stál v ãele
a kde vlastnû ve Volarech stál?
Nejdﬁíve to byl DÛm pion˘rÛ, pozdûji DÛm pion˘rÛ a mládeÏe, v letech
1989-2001 ·kolní klub a od roku 2001
se zaãala práce v souãasné podobû, jako
DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary.
Dlouhodob˘m ﬁeditelem byl pan Václav
Bene‰, po revoluci v listopadu 1989, pan
Karel ZrÛbek. V roce 2001 nastoupila
do novû otevﬁeného pracovi‰tû jako
vedoucí paní Ludmila Haklová, a to do
dne‰ních stávajících prostor - b˘valého
mûstského úﬁadu. Zaãala postupná pﬁemûna. Tu dne‰ní si mÛÏete prohlédnout
pﬁi náv‰tûvû v˘stavy „55 let mapování
ãinnosti v DDM“. Od roku 2011 jsem
vedoucím pracovi‰tû povûﬁena já.
3. Jak se formoval dÛm dûtí ve Volarech
a na co byly volnoãasové aktivity
zamûﬁené.
Od zaãátku to byla rÛznorodá ãinnost,
vÏdy to byly sportovní, pohybové, estetické a technické krouÏky, rÛzné akce
a letní tábory. Ve‰kerá ãinnost jak v minulosti, tak dnes je zamûﬁená na voln˘
ãas dûtí a jeho kvalitní vyplÀování.
4. Vzpomene‰ si, kdy jsi zaãala ty
chodit do nûjakého krouÏku a jak se
ti líbilo?
Já jsem chodila do krouÏku sportovní
gymnastiky, kterou vedla paní Jarka
·imanová s paní RÛÏenkou Kadlecovou,
také do krouÏku drhání k paní Ivanû
Morongové a do divadelním krouÏku
Paprsek, jehoÏ vedoucím byl pan Zdenûk Kraus se svojí maminkou Ludmilou
Krausovou.

nová a z tûch dal‰ích Lumír Vozábal,
pan Tou‰, Václav Jícha. Bylo jich mnohem a mnohem víc. Jejich práce, tak
jako i v souãasné dobû, je nedocenitelná.
To, co umûli, pﬁedávali nám dûtem a za
to jim patﬁí velk˘ dík.
Dnes na jejich práci navazuje 16
externích pracovníkÛ a pracujeme ve 33
zájmov˘ch útvarech, kde je témûﬁ 400
úãastníkÛ, v rozmezí 0,5 a 86 let. Na‰í
hlavní cílovou skupinou jsou dûti ve
vûku 6 - 16 let. Tak jako v minulosti, tak
i dnes jsou to pohybové, sportovní aktivity, ruãní práce, ãi vaﬁení a mnoho dal‰ích. VÏdy je o nû zájem. Velk˘ zájem je
vÏdy o nové krouÏky jako napﬁíklad v
leto‰ním roce Hopsinky - cviãení na
trampolínách a Sluníãkové dûti - zumba.
Z tûch dlouhodobûj‰ích krouÏkÛ, je to
pﬁedev‰ím plavání, kde máme cca jednu
ãtvrtinu úãastníkÛ a V‰esporÈáci, âarovné tvoﬁení, apod.
6. Práce s dûtmi v DDM to není jen
vyplnûní volného ãasu po ‰kole, ale
i o víkendu, a zejména o prázdninách, jaké jsou nabídky zde?
Samozﬁejmû krouÏky ãi dlouhodobé
kurzy tzv. pravidelná ãinnost, které mají
svÛj rozvrh, se pravidelnû kaÏd˘ t˘den
opakují. Dále je to nepravidelná ãinnost
- akce pro dûti a pﬁedev‰ím pro ‰irokou
veﬁejnost, besedy, v˘ukové programy
pro ‰koly (Z· a M·). Jde o rozmanitou
ãinnost, která je doplnûna je‰tû o nûkolik tradiãních akcí bez kter˘ch bychom
si ‰kolní rok uÏ neumûli pﬁedstavit jako
Velk˘ dûtsk˘ karneval, Den matek, Den
dûtí, apod. Dále o jednotliv˘ch prázdninách – podzimních, zimních, velikonoãních a jarních pﬁipravujeme program
tak, aby se dûtem líbil. Vyrábíme, zahrajeme hry ãi tﬁeba stavíme snûhuláky,
jedeme se podívat do okolí a o Velikonocích zdobíme na námûstí „Vajíãkovníky“.

5. Vzpomene‰ si i na nûjaké vedoucí,
mimo tûch, které si jiÏ zmínila a na
co se zamûﬁuje práce v DDM dnes?

7. To jsou v‰ední a klasické ‰kolní dny
a co velké letní prázdniny?

Vzpomínám na mnoho vedoucích, aÈ
jiÏ z dob mého dûtství na jména si nevzpomenu u v‰ech, ale nûkteﬁí v pamûti
zÛstávají jako paní Jana Bauchová, Olga
Lazarová, RÛÏena Balková, paní ·ima-

Letní prázdniny, rovná se pro nás,
dûtské letní pobytové nebo pﬁímûstské
tábory. Na základnách v Nové Peci,
kempu Viking ve Vûtﬁní a v okolí Volar.
Jsou na‰í náplní práce, tak jako ostatní
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM
ve ‰kolním roce 2016–2017
Název ZÚ

Programová náplÀ

Vûk

Vedoucí ZÚ

Úplata

Datum

ãas

Anglická ‰kola

v˘uka angliãtiny hravou formou

od 2. tﬁídy

S. Radvanovská

500,-

6.10.

16:00

Montéﬁi / NOVINKA

stavûní z Lega, Merkuru, 3D modely Puzzle,
montování v‰eho moÏného

5–7 let

V. Laschová

700,-

3.10.

15:00

âarovné tvoﬁení

‰perkování, batikování, malování na hedvábí,
tvoﬁení v‰eho moÏného

od 7 let

V. Laschová

700,-

5.10.

16:00

·ikulky

tvoﬁení z rÛzn˘ch materiálÛ, kreslení, modelování, atd.

5–7 let

V. Laschová

600,-

5.10.

15:00

·éfíci

pro v‰echny kluky, kteﬁí rádi vaﬁí a jí

od 6 let

M. Papou‰ková
Sipplová

500,-

3.10.

14:00

Kuchtíci

pﬁíprava mouãníkÛ, teplé i studené kuchynû

od 6 let

V. Laschová

500,-

4.10.

14:00

Modeláﬁ

papírové modely, stavba modelové Ïeleznice

od 7 let

V. Kadlec

600,-

7.10.

14:00

DeVir

virtuální hry, nové i tradiãní stolní hry

od 6 do 99

V. Laschová

500,-

5.10.

15:30

Hopsinky

cviãení na trampolínách pro holky a pro kluky

od 6 let

V. Honnerová

700,-

3.10.

16:30

Aerobic / NOVINKA

cviãení pro dûti v rytmu hudby, základy aerobiku

od 6 let

V. Honnerová

700,-

8.10.

16:30

Moderní gymnastika I

zaãáteãníci, spojení hudby a pohybu

5–7 let

D. Amlerová

900,-

3.10.

17:00

Moderní gymnastika II

pokraãování MG I

od 7 let

N. Ra‰ková

900,-

3.10.

17:00

Army klub

airsoft, v‰e o vojenské technice,
pﬁeÏití - víkendové akce v pﬁírodû

od 10 let

M. Papou‰ek

700,-

3.10.

15:00

BaskeÈáci

základy, stﬁelba na ko‰, pravidla a zdokonalování hry

od 9 let

M. Bárta

700,-

4.10.

16:00

Florbal

zaãátky v nácviku hry

1.–4. tﬁída

M. Felix

700,-

5.10.

16:00

V‰esporÈáci I

kolektivní hry, atletika, plavání,turistika cyklov˘lety atd.

5–8 let

A. Valíãek

700,-

6.10.

17:00

V‰esporÈáci II

kolektivní hry, atletika, plavání, turistika cyklo. v˘lety atd.

od 8 let

M. Bárta

700,-

6.10.

17:00

Vodníãci

základy plavání, hry ve vodû, apod.(neplavci)

4–6 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

16:30

Plaváãci

pokraãování VodníãkÛ, pﬁed‰kolní vûk, plavci i neplavci

5–7 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

16:30

Delfínci

základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (ãásteãní plavci)

6–8 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

17:00

Delfíni

základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (plavci)

8–10 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

17:00

Kosatky

zdokonalování plav. stylÛ, hry ve vodû, apod.

10–15 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

16:00

Sardinky

vodní hrátky v bazénu, vodní pólo, vodní volejbal,
vybíjená, ringo, podvodní pexeso, potápûní, skoky,
netradiãní soutûÏe

9–15 let

M. Papou‰ková
Sipplová

900,-

6.10.

16:00

Sluníãkové dûti I

zumbování se v‰ím v‰udy pro zaãáteãníky

5–10 let

E. ·turmová

700,-

5.10.

17:00

Sluníãkové dûti II

zumbování se v‰ím v‰udy pro pokroãilé

11–99 let

E. ·turmová

dûti 700,dospûláci
1400,-

5.10.

17:00

Stolní tenis

základy stolního tenisu, a i nûco víc

od 7 let

P. Vairich

700,-

4.10.

17:00

Cviãení s kojenci

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky, nácvik
správného otáãení, sezení, lezení a chÛze

5–12 mûsícÛ

S. Radvanovská

700,-

3.10.

9:00
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM
ve ‰kolním roce 2016–2017
Název ZÚ

Programová náplÀ

Vûk

Vedoucí ZÚ

Úplata

Datum

ãas

Duhové klubíãko
Beru‰ky

cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky, pohybové hry

1–2 roky

S. Radvanovská

700,-

3.10.

10:00

Klub dûtí Zbytiny

pohybovky, pﬁírodovûda, práce na PC, v˘tvarka

od 6 let

P. StaÀková

500,-

3.10.

14:00

Klub seniorÛ

aktivnû i v dÛchodu - tvoﬁení, cviãení, vycházky

V. Laschová

600,-

5.10.

10:00

Kurz - Tvoﬁivky

tvoﬁení v‰eho druhu pro dospûláky

V. Laschová

700,-

6.9.

17:00

Kurz - Skium

sjezdové lyÏování pro zaãáteãníky i pokroãilé

V. Laschová

dûti
1 100,dospûláci
2 200,-

4.10.

17:00

Kurz - Chci rozumût

jazykov˘ kurz pro seniory s vnouãaty

V. Batistová

zdarma

3.10.

17:00

od 6 let

Organizaãní informace
✦

Zájmová ãinnost zaãíná 1. ﬁíjna 2016 a konãí 31. 5. 2017

30. 9. 2016 do kanceláﬁe DDM Volary

✦

✦

Pﬁihlá‰ky do zájmov˘ch útvarÛ pﬁineste vyplnûné do

V˘‰e zápisného platí pro ‰kolní rok 2016/2017 - viz u jednotliv˘ch ZÚ

zájemce zaplatí úplatu v kanceláﬁi DDM Volary do 30.10. 2016
informaãních schÛzek

✦
✦

✦

KaÏd˘

V nabídce jsou uvedeny datum a ãas konání prvních

1. schÛzky v‰ech zájmov˘ch útvarÛ se konají v Domû dûtí a mládeÏe. Zde budou dûti a rodiãe

pouãeni o bezpeãnosti práce a seznámeni s vnitﬁním ﬁádem DDM. Po prvních schÛzkách bude upﬁesnûn rozvrh jednotliv˘ch ZÚ.

✦

KrouÏky se otevﬁou v závislosti na poãtu zájemcÛ (minimální poãet 5 úãastníkÛ v ZÚ ) , kteﬁí bûhen mûsíce záﬁí a ﬁíjna

2016 odevzdají pﬁihlá‰ku

✦

Podmínkou pﬁístupu do tûlocviãen a plaveckého bazénu je zaplacení úplaty

Informace získáte:
✆ 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, e-mail: volary@ddm-prachatice.cz
www: ddm-prachatice.cz

Rozhovor s Vladimírou Laschovou
Pokraãování ze str. 7
âinnost na táborech zamûﬁujeme
zejména na rekreaci, hry a samozﬁejmû
klasickou táborovou ãinnost. Na‰e tábory uÏ mají svá stálá jména, první je vÏdy
TramtárYe - tábor pro rodiãe a dûti,
potom RafÈáci - pro ty, co se nebojí
vody a mají rádi Vltavu od Vy‰‰ího
Brodu aÏ do âeského Krumlova, následuje Pohoìák - tábor pro v‰echny, kteﬁí
chtûjí nûco zaÏít, a Smajlíci - pﬁímûstsk˘
tábor na zakonãení prázdnin.

8. Co by sis pﬁála do dal‰ího období?
Pﬁála bych si, aby se Mûstu Volary
podaﬁilo zrekonstruovat budovu, ve které
v posledních letech byl I. stupeÀ základní
‰koly a nám, abychom ji mohli spoleãnû
s ostatními organizacemi uÏívat a aby
slouÏila v‰em k zábavû, setkávání se,
roz‰iﬁování vûdomostí a radosti.
Druhé pﬁání je, aby nám dûti, rodiãe
i dospûlí zachovali nadále pﬁízeÀ, a aby
spoleãnû s námi dál rozvíjeli dovednosti
dûtí i své.

Na závûr bych chtûla podûkovat
v‰em vedoucím, kteﬁí s dûtmi pracovali
v minulosti, ãi pracují dnes, za jejich
voln˘ ãas, kter˘ dûtem vûnují. V‰em,
kteﬁí na‰i ãinnost podporují finanãnû ãi
osobní pomocí, Mûstu Volary a organizacím ve Volarech za spolupráci a rodiãÛm
za dÛvûru k nám.
Rozhovor vedl Ladislav Beran
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Pﬁedprodej propustek ve Volarech od 29. 7. 2016, a to v Bowling Hotel Sport Volary, Zdenûk Háva
barvy, stavebniny Stabe Volary.
Cena v pﬁedprodeji 210,- Kã a na místû koncertu 250,- Kã
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VOLARY, 26. záﬁí 2016, 19.00 hodin
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