
VáÏení spoluobãané, milí Volarané,

uÏ mÛÏeme hovofiit o tom, Ïe zimní období pomalu, ale jistû pfiedává svou vládu jaru. Pracovníci
technick˘ch sluÏeb zaãínají uskladÀovat zimní techniku a Mûsto Volary se pfiipravuje na zahájení
investiãních akcí, které jsou závislé právû na poãasí. 

Na sklonku loÀského roku jsme opûtovnû poÏádali, jiÏ poãtvrté, o finanãní dotaci na opravu 
komunikace Tovární a Budûjovická do ROP NUTS II Jihozápad, ale ani tentokrát jsme nebyli 
úspû‰n˘mi Ïadateli. 

V prÛbûhu posuzování objektivnosti Ïádosti probíhalo v˘bûrové fiízení na dodavatele této 
investiãní akce a zakázku vysoutûÏila firma Strabag za pouh˘ch 8 milionÛ korun. SlÛvko „pouh˘ch“
uvádím z dÛvodu, Ïe projektov˘ rozpoãet na tuto akci ãinil 15 milionÛ korun.

Na jednání zastupitelstva mûsta zastupitelé jednohlasnû pfiijmuli usnesení, Ïe tuto akci, na kterou je
jiÏ nûkolik let pfiipraven˘ projekt a navíc nyní uÏ i vybrán dodavatel, zafinancujeme z vlastních zdro-
jÛ. Oprava komunikací, která je rozdûlena do tfií etap, bude probíhat od zaãátku ãervna do konce srpna.
O pfiesném prÛbûhu provádûn˘ch oprav budeme obãany Ïijící v této lokalitû osobnû kontaktovat a seznámíme je s harmonogramem
provádûn˘ch prací. V tomto období budeme také osazovat repliky soch sv. panny Marie a sv. Jana Evangelisty na 12. zastavení 
volarské kfiíÏové cesty, které chceme následnû ve spolupráci s volarskou farností a samozfiejmû za va‰í úãasti, vysvûtit. Na tuto 
slavnostní akci, po upfiesnûní termínu konání, budete samozfiejmû v‰ichni srdeãnû zváni. 

VáÏení spoluobãané,
srdeãnû jste zváni také na slavnostní otevfiení bûÏeck˘ch tras, moÏn˘ch k vyuÏití i pro pfiíznivce nordic walkingu, které bude 

probíhat 29. kvûtna za úãasti váÏen˘ch hostÛ. Na‰imi partnery tohoto projektu budou Milo‰ ·korpil, Vysoká ‰kola tûlesné v˘chovy 
a sportu Palestra, Praha a profesor Gabriel ·vejda z Pedagogické fakulty ZâU v Plzni, ale o tom se více doãtete v samostatném pfiíspûvku.

VáÏení spoluobãané, nejen vám, ale celému na‰emu mûstu pfieji dal‰í kulturní, spoleãensk˘, sportovní a investiãní rÛst.
Bc. Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Volarské bûÏecké trasy
V pátek 29. 5. 2015 slavnostnû otevfie-

me bûÏecké trasy pro ‰irokou vefiejnost.
Trasy se budou moci vyuÏívat nejen pro
bûh, ale i pro nordic walking. Akce se koná
u volarsk˘ch menhirÛ v 17:00 spoleãnû 
s kmotry na‰ich bûÏeck˘ch tras Milo‰em
·korpilem (ultramaratonec, propagátor 
a trenér bûhu, zakladatel bûÏecké ‰koly,
www.bezeckaskola.cz) a V·TVS Palestra
(Vysoká ‰kola tûlov˘chovy a sportu,
vstvs.palestra.cz). Rádi bychom bûÏecké
trasy, po úvodním slovu starostky, otevfieli
symbolick˘m bûhem a zabûhneme si trasu
„Jedlov˘ vrch II.“. Obleãte se tak, aby-
chom spoleãnû mohli proÏít bezva bûh.  

V sobotu 30. 5. od 9:00 probûhnou 
v Mûstském hotelu Bobík v konferenãní

místnosti pfiedná‰ky. Jednu ãást bude 
presentovat pan Milo‰ ·korpil na téma
„Bûh – zaãátky a správn˘ trénink“, násled-
nû probûhne pfiedná‰ka „V̆ Ïiva pro zdraví,
sportovní v˘Ïiva a diety“, kterou povede
paní Dana ·korpilová.

Máme pro vás pfiipraveny okruhy, 
pracovnû nazvané „Menhiry“ – 3,5 km,
„Lískov˘ vrch I.“ – 6 km, „Jedlov˘ vrch II.“
– 6 km a „Jedlov˘ vrch I.“ – 10 km. 

V budoucnu bychom rádi tyto trasy
roz‰ífiili o „Bfiezovka“ – 5 km, „Lískov˘
vrch II.“ – 8,5 km a „Propojovací trasa“
– 800 m. Trasy lze délkovû skládat tak, aby
délka bûhu odpovídala va‰emu bûÏeckému
plánu a fyzick˘m moÏnostem. Pfiesné
vyznaãení tras s pravidly uÏívání je zakres-

leno v mapách, které jsou umístûny na 
stojanech. Tyto stojany budou umístûny na
strategick˘ch nástupních místech bûÏec-
k˘ch tras, a to u Ïelezniãní stanice âD, 
u volarsk˘ch menhirÛ, na Budûjovické
ulici v místû zaãátku bfiezové aleje „Bfie-
zovka“ a na Soumarské ulici „Lenorské“
v místû nástupu „Bílé stopy“.

Pevnû vûfiíme, Ïe se vám trasy budou
líbit a Ïe podchytí dne‰ní trend individuál-
ního osobního tréninku a v koneãném
dÛsledku pfiitáhneme do Volar nûjakého
toho sportovce a rekreanta. Tû‰íme se na
vás v pátek 29. 5. u MenhirÛ. 

Ing. Ladislav Tou‰, 
místostarosta mûsta

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČALA
Volarské muzeum je od 1. května do 30. září otevřeno. 

Muzeum je otevřeno každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hodin.
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 25. 3. 2015
Rada mûsta schvaluje 
* podání Ïádosti o dotaci na Státní

fond Ïivotního prostfiedí âR z Prog-
ramu podpory sídelní zelenû, dle
dÛvodové zprávy

Rada mûsta rozhodla 
* v souladu s podmínkami vefiejné

zakázky akce: „Rekonstrukce ãástí 
ulic Tovární a Budûjovická ve Vola-
rech“, pfiidûlit tuto zakázku uchazeãi
Strabag a.s.

* pronajmout pozemky KN st. p. ã.

2052/1 a KN st. 2051 vãetnû budov
stál˘ch lehk˘ch opevnûní, které jsou
souãástí pozemkÛ, v‰e v k. ú. Volary,
na dobu neurãitou od 26. 3. 2015, za 
úãelem realizace muzea stál˘ch 
lehk˘ch opevnûní 

■  ■  ■

konaného dne 8. 4. 2015
Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít Smlouvu o v˘pÛjãce se Sva-

zem mûst a obcí Jihoãeského kraje
na v˘pÛjãku kompostérÛ pro obãany

mûsta ve znûní pfiedloÏeného návrhu
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na akci: Projektová dokumen-
tace – Bazén Volary, pfiidûlit tuto
zakázku uchazeãi ·umavaplan s.r.o.

Rada mûsta schvaluje 
* dodatek ã. 1 k úvûrové smlouvû 

ã. 245/396-10 uzavfiené dne 2. 2. 2011
mezi Mûstem Volary a Státním 
fondem rozvoje bydlení

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

Informace pro nájemníky bytÛ Mûsta Volary
Chceme dodateãnû informovat nájemníky bytÛ Mûsta Volary, Ïe za rok 2014 do‰lo ke zmûnû ve zpÛsobu pfiedání vyúãtování

sluÏeb, která je zakotvená ve Sbírce zákonÛ âR – ã. 67/2013 Sb. V zákonû se praví, Ïe poskytovatel sluÏeb má povinnost 
doruãit vyúãtování do 4 mûsícÛ po ukonãení zúãtovacího období. Nelze tedy jen vhodit vyúãtování do schránky, jako tomu bylo
v minul˘ch letech. Abychom mûli doloÏeno, Ïe vyúãtování bylo doruãeno (dostalo se do dispoziãní sféry adresáta), zvolili jsme,
po dohodû se zástupci Mûsta Volary, doruãení po‰tou. Na tuto sluÏbu má âeská po‰ta sazbu 49,- Kã, která byla pfiedepsána 
k úhradû ve vyúãtování. 

Za Správu domÛ a bytÛ Volary, Jitka Paukoviãová

Dal‰í informace 
Správa sportovních zafiízení Volary informuje:

1. 5. a 8. 5. – OTEV¤ENO
od 14:00 do 20:00 hod. (spoleãná sauna od 14.00 do 19.30 hodin)

DERATIZACE
UpozorÀujeme obãany, Ïe na území mûsta Volary bude ve dnech 27. 4.–25. 5. 2015 

probíhat jarní ohnisková deratizace mûsta.

UCTùNÍ PAMÁTKY OBùTÍ 2. SVùTOVÉ VÁLKY
V pátek 8. kvûtna uctí vedení Mûsta Volary spoleãnû s obãany 

památku zesnul˘ch bûhem 2. svûtové války poloÏením vûncÛ: 

ve 14:00 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army Charlese Havlata, 

ve 14:30 hodin na pietním místû u místní základní ‰koly

a v 15:00 hodin na místním hfibitovû u památníku obûtí Pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je ve 13:45 hodin od Mûstského úfiadu.
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Spoleãenská rubrika

V˘stava Spolku Sluneãnice

Zahrádkáfii hodnotili

V knihovnû probíhala do 10. dubna Prodejní v˘stavka v˘robkÛ, které vyrobili
ãlenové „Spolku Sluneãnice“. Jde o neziskovou organizaci, která zamûstnává
osoby zdravotnû znev˘hodnûné. Hlavní ãinností terapeutické dílny spolku je 
v˘roba ruãnû vyrábûn˘ch upomínkov˘ch pfiedmûtÛ z keramiky, figurální 
a zahradní keramika a látkové doplÀky. Právû tyto zajímavé v˘robky bylo moÏno
zakoupit a podpofiit tak tuto organizaci.

V mûsíci dubnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Antonie Ch˘nová,
paní Kvûta Böhmová,
paní Marie Interholzová,
paní Jitka Lukschová,
paní Jifiina ·imlíková,
paní Marie ·vécarová,
paní RÛÏena Tou‰ková,
paní Marie ·vecová,
pan Anton Greschner.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary 

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, místní organizace
Volary, blahopfieje k v˘znamnému 
jubileu na‰im ãlenÛm, a to panu 

Jifiímu Macurovi a Václavu Mauricovi.

Rodina Michálková děkuje 
za projevenou soustrast 

a za květinové dary, 
při posledním rozloučení 

s panem 
VÁCLAVEM MICHÁLKEM. 

Velké poděkování patří 
panu Františku Krátkému 

za smuteční proslov.

■  ■  ■

Podûkování

V˘bor âZS ZO Volary dûkuje
SDH Volary, zejména panu J. Vla-
sovi a ostatním pfiítomn˘m ãlenÛm
SDH, za v˘znamnou pomoc pfii
likvidaci poláman˘ch, zavû‰en˘ch
vûtví na stromech, ohroÏujících
bezpeãnost a zdraví obãanÛ na pfií-
stupové cestû k zahrádkové osadû,
po vichfiici dne 4. dubna 2015. 

Za v˘bor ZO Antonín Smola
pfiedseda 

Dne 28. bfiezna probûhla v˘roãní
ãlenská schÛze volarsk˘ch zahrádkáfiÛ.
Na této schÛzi probûhlo hodnocení 
ãinnosti za uplynul˘ rok 2014. Bylo to
první skládání úãtÛ nového, znaãnû
omlazeného, v˘boru ZO od loÀsk˘ch
voleb a bylo úspû‰né.

Zahrádkáfii uctili památku zesnul˘ch
ãlenÛ. SchÛze vyhodnotila finanãní 
hospodafiení a splnûní plánu práce za
minul˘ rok. Bylo konstatováno, Ïe v‰e
plánované na r. 2014 bylo úspû‰nû 
splnûno. SchÛze mûla plynul˘ prÛbûh.
V˘bor ZO oznámil pfiijmutí nov˘ch
ãlenÛ. V prÛbûhu schÛze byly vzná‰eny
a zároveÀ vyfiízeny pfiipomínky a dotazy
vÏdy k projednávanému bodu. Byl 
vyfie‰en i zapeklit˘ problém správce
vodovodního fiadu, kter˘m se stal, pro-
zatím na rok, pfi. Milan Balák. ZÛstal
otevfien˘ problém nového obstaravatele
v˘hodn˘ch spoleãn˘ch objednávek Ho‰-
tick˘ch hnojiv. SchÛze projednala a také
schválila finanãní rozpoãet a plán práce
na rok 2015. Kromû prací nutn˘ch 
k údrÏbû a chodu zahrádkové osady
bylo ãleny schváleno uspofiádání v˘stavy,
tak jako kaÏd˘ rok, coby doprovodn˘
program Volarsk˘ch slavností dfieva,
roz‰ífiené o v˘robky z v˘pûstkÛ a pfiípadnû

o exponáty dal‰ích koníãkÛ a dovedností
ãlenÛ. Nejenom pro ãleny, ale i pro ‰iro-
kou vefiejnost budou podle moÏnosti,
uspofiádány dvû tematické instruktáÏe. 

Pfiedstavitelé ZO pfiedseda Antonín
Smola a tajemník Radek Hola osobnû
popfiáli a pfiedali ti‰tûná pfiání ãlenÛm,
ktefií v leto‰ním roce oslaví svá kulatá
v˘roãí. Pfiedstavitelé ZO a pfiedseda
Územního sdruÏení âZS pfi. Bohumil
Kolo‰ pfiedali âestné uznání za obûta-
vou práci pro ZO udûlené ÚS, pfi. Karlu
Holatovi. âestné uznání udûlené ÚS 
za 30 let ãinnosti ve svazu obdrÏeli 
pfi. Pavel Rampich a Antonín Smola, za
25 let pfi. Václav Bene‰ a za 15 let pfi.
Eli‰ka Dadková. Ocenûní od nejvy‰‰ího
orgánu âZS, Republikové rady, pfievzaly
z rukou ãlena Republikové rady Jifiího
Sosny a pfiedsedy ÚS pfiedsedy Bohumila
Kolo‰e dvû ãlenky. Bronzovou medaili
obdrÏela pfi. Ing. Zdenka Beranová.
Jedno z nejvy‰‰ích ocenûní âZS, Stfiíbr-
nou medaili za zásluhy o svaz obdrÏela
pfi. Jitka Lukschová. 

Po vûcné diskuzi, schválení usnesení
ze schÛze a pfiání úspû‰ného zahrádkáfi-
ského ãinûní byla schÛze ukonãena.

Jifií Sosna

Pozvánka
ZO ČZS Volary zve nejenom své členy, 

ale i širokou volarskou veřejnost na tematickou 

jarní instruktáž, 

která se koná 22. května v pátek od 17,00 hodin 
v hotelu Chata ve Volarech.

neziskové organizace, 
která zamûstnává osoby zdravotnû znev˘hodnûné.
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Hráãky Z· Volary reprezentovaly v ko‰íkové
V nov˘ch dresech vstoupily letos do

basketbalové sezóny hráãky na‰í ‰koly 
s cílem postoupit do krajského turnaje 
a navázat na loÀské úspûchy. V kategorii
devát˘ch roãníkÛ nás reprezentovaly:
Krist˘na Dorocká, Veronika Mrkviãková,
Václava Bláhovcová, Franti‰ka Sosnová,
Renata Mertlíková, Monika Sivoková,
Iva Mináfiová, Simona âonková a Sandra
Palovãíková. Po loÀském 3. místû v kraj-
ském kole jsme chtûli opût vyhrát okrsko-
vé a okresní kolo turnaje. Hráãky po
cel˘ rok pravidelnû trénovaly a z okresu
Prachatice zaslouÏenû postoupily po pfie-
svûdãivû vyhran˘ch zápasech. V krajském
turnaji pak obsadila na‰e dûvãata 4. místo

za domácími Strakonicemi, Táborem 
a Pískem.

Dívky ze ‰estého a sedmého roãníku
‰ly ve stopách star‰ích spoluÏaãek a ve
sloÏení Tereza BaÏatová, Alena Nejedlá,
Krist˘na ·varcová, Vendulka Jerhotová,
Magda âíÏková, Viktorie ·turmová, Jana
Harantová a Michaela Tomá‰ková se pro-
bojovaly po jasném vítûzství v okresním
turnaji do krajského. Po osmi vítûzstvích
za sebou na‰la na‰e dûvãata pfiemoÏitelky
aÏ v dalekém Borotínû. Nutno dodat, Ïe
poráÏky od Strakonic a zejména od do-
mácího Borotína byly zcela jednoznaãné.
Ukázal se velk˘ v˘konnostní rozdíl mezi
hráãkami, které se basketbalu plnû vûnují

a hrají v profesionálních oddílech a tûmi,
co mají basketbal jen jako svÛj koníãek.
Na‰e hráãky v‰ak ukázaly velkou sílu 
a charakter, kdyÏ nûkteré zápasy dokázaly
za nepfiíznivého stavu otoãit. Jen zamrzí
poslední utkání proti Jindfiichovu Hradci
o 3. místo, kter˘ jsme o dva ko‰e pro-
hráli. Celkové 4. místo je úspûchem,
zku‰eností a motivací do pfií‰tí sezóny. 

Jsme rádi, Ïe basketbal má na na‰í
‰kole stále vût‰í oblibu a hlavnû podporu.
Vycházejícím sportovcÛm dûkujeme za
vzornou reprezentaci ‰koly a na‰eho mûsta
a pfiejeme hodnû úspûchÛ pfii dal‰ím studiu. 

Mgr. Jan ·vácha, Mgr. Jan Toncar, 
uãitelé Tv

Úspûchy na poli umûní v Z· 
KaÏd˘ rok se zúãastÀuje ‰kolních

kol soutûÏe v recitaci a zpûvu více neÏ
100 ÏákÛ. Nejdfiíve projdou se sv˘mi
vrstevníky tfiídním v˘bûrem a potom
zmûfií síly ve své kategorii ve ‰kolních
kolech. SoutûÏe probíhají na obou stup-
ních základní ‰koly. Bylo tomu tak i v le-
to‰ním ‰kolním roce, kdy bûhem bfiezna
dûti ze v‰ech roãníkÛ recitovaly básnû
rÛzn˘ch autorÛ. Ti nejmlad‰í vybírali
ver‰e znám˘ch autorÛ dûtské poezie.

Pfiedmûtem hodnocení nebyly jen
ver‰ované pohádky a básniãky, ale 
poprvé zaznûla i próza. Po dohodû nûko-
likaãlenné poroty byli vybráni ti nejlep‰í,
aby pfiedvedli své recitaãní schopnosti
v okresním kole v DDM v Prachaticích.
Toho se zúãastnili spoleãnû s paní 
uãitelkou Mgr. Hanou Cigánkovou ãtyfii
soutûÏící z 1. stupnû.

Ludmila Fistrová prokázala v˘borné
pochopení úryvku z prozaického díla,
Kry‰pín Jakub ·Èástka s proÏitou básní
obdrÏel od poroty ãestné uznání. Do
krajského kola v âeském Krumlovû 
23. dubna postoupila Nikol ¤ezanková
(3. r.) a Kamila Klementová (4. r.).Velk˘
dík patfií i tûm uãitelkám 1. st. a ãeského
jazyka, které dûti pfiipravovaly a soutûÏ
organizovaly.

Obdobnû si mohly v bfieznu zasoutûÏit
celkem ve tfiech kolech soutûÏe Jihoães-
k˘ zvonek v‰echny dûti, které rády a dobfie
zpívají. ·kolní kolo probíhalo tentokrát

ve spoleãenské místnosti základní ‰koly
za klavírního doprovodu vyuãujících
hudební v˘chovy. Nejlep‰í z úãastníkÛ
pûvecké soutûÏe postoupili do okrskové-
ho kola. Okrsky pro uÏ‰í v˘bûr zpûvákÛ
do úrovnû okresu jsou ãtyfii. Garantem
soutûÏe volarského okrsku, kam patfií
spádové ‰koly z Lenory, Nové Pece,
StoÏce, Zbytin a StráÏného, je na‰e
základní ‰kola. KaÏdoroãnû tuto soutûÏ
organizuje zku‰ená paní uãitelka Mgr.
Lenka Slabyhoudková. 

Okrskové kolo se konalo jako kaÏd˘
rok, díky vstfiícnosti pana fieditele Mgr.
Víta Pavlíka, v hudebním sále na‰í ZU·
v pátek 20. bfiezna. Ve ãtyfiech kategoriích
s moÏností v˘bûru sóla, dua, tria a kvar-
teta soutûÏilo celkem 55 dûtí.

Jak dopadlo tfietí kolo Jihoãeského
zvonku na úrovni okresu 8. dubna?
MÛÏeme jen blahopfiát. Jedenáct na‰ich
zpûvákÛ pfiivezlo celkem 12 umístûní.
Pro ãásteãnou pfiedstavu: se dvûma
povinn˘mi písnûmi pfiedvádûlo v˘kon
101 zpûvákÛ v 65 soutûÏních vystoupe-
ních od sóla po kvarteto. Z nich bylo
ocenûno 51 vystoupení. Na‰i nejmlad‰í
reprezentanti pfiivezli 2. místo v sólovém
zpûvu – Ludmila Fistrová, v komorním
seskupení lidové dvojhlasé písnû pfiivez-
li diplom s 1. místem Jan Andraschko 
a Matou‰ Andraschko a hned za nimi se
na 2. místû umístily Ludmila Fistrová 
a Viktorie Horálková.

V‰ichni tito 4 zpûváci nacviãili 
kvartet, se kter˘m potû‰ili porotu, 
a odmûnou jim bylo 1. místo.

Dlouhodobû se sólovému zpûvu
vûnují i dívky ze 6. a 7. roãníku, proto
není náhoda, Ïe se na 1. místû umístila
Nikol Korytarová, 3. místo obsadily Lucie
Chrenková a Anna Kubernová. 

Komorní duo, Katefiina Bártová 
a Nikol Korytarová, získaly za svÛj
pûkn˘ v˘kon 1. místo a v triu si vyzpí-
valy 2. místo Anna Kubernová, Katefiina
Bártová a Nikol Korytarová. 

Nejzku‰enûj‰í zpûváci, ktefií pÛsobí 
i v rÛzn˘ch oborech ZU·, pfiivezli druhá
místa ve vícehlasu. Matûji âernému a Pav-
línû Matou‰kové to pûknû zpívalo v duetu
Sbohem galáneãko a i v triu spoleãnû 
s mlad‰í zpûvaãkou Annou Kubernovou
obdrÏeli 2. místo. Nejvût‰ím úspûchem 
s postupem do krajského kola byla píseÀ
Pri oltári v podání Sabiny Slámové. Z cel-
kového poãtu 65 vystoupení tak mÛÏe
spolu s dal‰ími ãtyfimi soutûÏícími pra-
chatického okresu reprezentovat na‰i ‰kolu
12. kvûtna – v den zahájení PraÏského jara. 

Dûkujeme SRPD·, vedení Z· za fi-
nanãní pfiíspûvek na diplomy a sladké
odmûny a ZU· za organizaãní pomoc. 

Pfiejeme v‰em dûtem, aby je hudba 
a ãetba provázely i dal‰ím obdobím
jejich krásného dûtství.   

Mgr. Radka ¤ezanková, Mgr. Hana
Cigánková, Mgr. Dana Koldinská
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V minulém t˘dnu skonãila v knihovnû
ve Volarech celostátní akce „Bfiezen,
mûsíc ãtenáfiÛ“.

Od zaãátku tohoto ãtenáfiského mûsíce
nabídla knihovna mnoho akcí. Od viet-
namsk˘ch ãajÛ aÏ po kreslení pohádky.
Byl vyhlá‰en „Táta ãtenáfi“, kter˘m se
stal Ale‰ Valíãek a spolu se sv˘mi 
dûtmi, Sárinkou, Katkou a Kubíkem, byl

knihovnicemi odmûnûn jak jinak, neÏ
knihou. V prÛbûhu mûsíce nav‰tívily
knihovnu dûti z matefisk˘ch ‰kol, které
si zde poslechly pohádky k 50. v˘roãí
Veãerníãka a toho si potom i vyrobily 
a odnesly domÛ. 

Poslední bfieznov˘ den se uskuteã-
nila beseda spojená s v˘tvarnou dílnou.
Spoleãnû s ilustrátorem a grafikem Jifiím
Fixlem si dûti mohly vyzkou‰et i nûco 
z kniÏního umûní. Tento umûlec ilustro-
val fiadu knih pro dûti, v poslední dobû
napfiíklad Encyklopedii pro Ïáãky básní-
ka Jifiího Îáãka.

Jifií Fixl si s dûtmi nejdfiíve povídal 
o tom, jak vzniká kniha, spoleãnû si 

pfieãetli popletenou pohádku „O veliké
fiepû“ a potom uÏ se malovalo. Dûti si
zkusily kreslit ilustrace k pohádce 
„O princeznû Jasnûnce a létajícím ‰evci“,
spisovatele Jana Drdy, kter˘ by letos
oslavil 100. v˘roãí narození.

Dûti z prvních tfiíd Z· Volary, za
pomoci pana ilustrátora, vytvofiily ori-
ginální obrázky plné princezen, králÛ 
a ãarodûjnic, které byly po cel˘ mûsíc
duben vystaveny v mûstské knihovnû. 

Za cel˘ v˘bornû zorganizovan˘
mûsíc knihoven patfií podûkování 
knihovnicím Volarské knihovny.

Ladislav Beran

Souhrn poãasí za  bfiezen 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -7,2 °C dne 10. 3. v 6:25
Maximální teplota: 14,1 °C dne 17. 3. v 11:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 2,0 °C
Úhrn sráÏek: 77,0 mm 
Maximální náraz vûtru: 24,8 m/s dne 31. 3. v 16:08 

(tj. 89,3 km/hod.)
Sluneãní svit: 129,2 hodiny
Mrazové dny: 27
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 5
Maximální v˘‰ka snûhu: 5 cm dne 31.3

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,8 °C dne 21. 3.
Pfiízemní minimální teplota: -12,0 °C dne 21. 3.
Maximální teplota: 15,0 °C dne 25. 3.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 0,7 °C
Mrazové dny: 26
Ledové dny: 0

Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

■   ■  ■

Mûstská knihovna Volary vyhla‰uje soutûÏ na téma

"NNeejjoorriiggiinnáállnnûûjj‰‰íí  ‰‰uummaavvsskkéé
ssttrraa‰‰iiddlloo"

Zapojit se mÛÏe kaÏd˘, kdo vytvofií obra, ãerta, ãarodûjnici, skfiítka, ducha, bludiãku 
ãi jinou stra‰idelnou „havûÈ“ a svÛj v˘tvor se jménem a tfiídou odevzdá 

do konce kvûtna v mûstské knihovnû.

Kategorie: první stupeÀ Z·   I druh˘ stupeÀ Z·

Dva obory zpracování: kresba/malba/koláÏ   I trojrozmûrn˘ objekt

Nejoriginálnûj‰ích ‰est prací vybere velk˘ znalec stra‰idel pan spisovatel Ondfiej Fibich
a autofii se mohou tû‰it na zajímavé ceny.

Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ 2015



MÛj v˘let do Moskvy
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Vzpomínáme

Dne 29. 4. 2015 uplynulo 
15 let od úmrtí pana 

JOSEFA MA·KA. 

S láskou vzpomínají manÏelka 
a synové s rodinami

Pfiestalo srdíãko bíti,
pfiestala ústa se smát,

budeme synáãku drah˘
stále vzpomínat.

Dne 25. 4. 2015 uplynul jeden rok,
co nás navÏdy opustil pan 

JOSEF HOL¯.

Vzpomínají rodiãe a sestra

Utichlo srdce,
zÛstal jen Ïal.

Kdo tû mûl rád,
vzpomíná dál.

Dne 28. 4. 2015 
uplynuly tfii smutné roky, 

co nás navÏdy opustil 
ná‰ milovan˘ otec pan 

VÁCLAV HAZUKA.

Stále vzpomínají dûti s rodinami

Dne 13. 2. 2015 jsem letûla spoleãnû
maminkou do Ruska. Ráno jsme vyjely
z Volar do Prahy, a odtud letecky do
Moskvy. Na leti‰ti jsme pobyly dvû
hodinky a v poledne nabraly smûr 
Moskva. Let trval dvû a pÛl hodiny. Po
pfiíletu do Moskvy, jsme jely vlakem, kde
nás na koneãné ãekala teta. V Rusku je
posun ãasu 2 hodiny navíc neÏ u nás,
a tak jsme pfietáãely hodinky na zdej‰í
ãas. Druh˘ den v Moskvû jsem nav‰tívi-
la spoleãnû s maminkou Rudé námûstí,
na kterém mû zaujalo Leninovo mauzo-
leum, Chrám Vasila BlaÏeného a dal‰í
stavby. V Moskvû jsme byly nûkolik dní
a poté jsme jely vlakem do dalekého
Permu. Cesta trvala 26 hodin. Jely jsme
sem na svatbu mého bratrance. Svatba
byla jiná neÏ v âesku, bylo tam pfies sto
pozvan˘ch lidí. Pro mû bylo netradiãní,
kdyÏ matky Ïenicha a nevûsty k nim 
pfii‰ly a daly jim ochutnat chleba se solí

a máslo s medem. Tento star˘ zvyk mû
hodnû zaujal. Hudba byla reprodukova-
ná a drobn˘m nedostatkem bylo, Ïe
hrála dost potichu, protoÏe tam celou
dobu byl komik, kter˘ v‰echny v˘bornû
bavil. Svatební obûd se skládal z masa,
brambor, nûkdo mûl rybu, k pití, to 
byly typické ruské nápoje. Nevûsta 
byla obleãena v krásn˘ch bíl˘ch ‰atech
a Ïenich ve smokingu a obûma to moc
slu‰elo. Svatba byla od odpoledních
hodin aÏ do pÛlnoci. Mûsto Perm se mi
líbilo a svatba je‰tû víc. Myslela jsem,
Ïe v Rusku bude povûstná zima, ale asi
jsme mûly s maminkou ‰tûstí a nûjak
nás minula. DomÛ jsme pfiijely 25. února
a moc se nám v Rusku líbilo a já mám 
o dal‰í záÏitek, o kter˘ jsem se chtûla s
vámi podûlit, víc.

Barbora Jandejsková,
Ïákynû 8. A Z· Volary

SLAVNOSTNÍ ZÁVùREâN¯ KONCERT
ZU· Volary vás srdeãnû zve 

ve ãtvrtek 11. 6. 2015 od 18:00 hodin do kina Volary 
na Slavnostní závûreãn˘ koncert.

Roztanãíme volarské
námûstí?

V pátek 22. kvûtna od 12 hodin se na‰i ‰koláci zapojí do mimofiádnû
krásné akce s názvem European Quadrille Dance Festival. Pfiedstavuje
synchronní provedení ãtverylky souãasnû v rÛzn˘ch mûstech Evropy 
v jeden den a ve stejn˘ ãas.

Francouzská ãtverylka je fiadov˘ tanec z devatenáctého století. 
Zájemci se uãí choreograficky ménû nároãnou formu, pro kterou byla
vybrána hudba z operety Netop˘r Johanna Strausse v provedení VídeÀské
filharmonie. O renesanci tohoto tance se postaral mezinárodní festival
mládeÏe zaloÏen˘ a zaregistrovan˘ taneãním spolkem Slovinsko v roce
2002.

Pfiijìte se tedy v poledne 22. kvûtna potû‰it pohledem na desítky dûtí
z volarské ‰koly, které se pod vedením taneãního mistra Jana Fíly tento
historick˘ tanec uãí a patfií jim za to ná‰ velk˘ dík. 

na pravou ruskou svatbu
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Galbraith Robert: 
Hedvábník – Druh˘ pfiípad 

Cormorana Strika
KdyÏ zmizí spisovatel Owen Quine, jeho
Ïena se obrátí na soukromého detektiva
Cormorana Strika. Zpoãátku se domní-
vá, Ïe se na pár dní nûkam vypafiil, uÏ to
v minulosti párkrát udûlal, a po Strikovi
jen chce, aby ho na‰el a pfiivedl domÛ.
JenÏe Strikovi bûhem vy‰etfiování zaãíná
b˘t ãím dál jasnûj‰í, Ïe za Quineov˘m
zmizením se skr˘vá víc. 

NAUâNÁ LITERATURA
Vackovi Monika a Jirka:

Ostrovy na‰ich snÛ
Náv‰tûva nûkolika krásn˘ch ostrovÛ,
mnoho záÏitkÛ, a nakonec i slib ãtenáfiÛm
první knihy donutily Moniku a Jirku
Vackovy vydat pát˘ cestopis. V nûm Vás
zavedou na exotická místa Karibiku,
Pacifiku, Indického oceánu, Polynésie,
Oceánie a také ledového kontinentu
Antarktidy, kam si odskoãili právû
bûhem své dlouhé cykloexpedice po
JiÏní Americe.

KOMIKS
Powell Eric: 

Goon 1 – Nic neÏ utrpení, 
Goon 2 – Mé vraÏedné dûtství

Pûti komiksov˘mi Oscary ovûnãen˘
komiks Goon koneãnû vychází i u nás.
O jeho kvalitách svûdãí i to, Ïe si jej
vybral ke zfilmování David Fincher
(Sedm, Hra, Klub rváãÛ a dal‰í). Mist-
rovsk˘ autorsk˘ komiks Erica Powella
Goon v sobû mísí hororové prvky s drs-
ností gangsterek a svérázn˘m humorem
inspirovan˘m Monty Pythons.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Flanagan John:
HraniãáfiÛv uãeÀ

V‰ech 12 dílÛ fantasy série pfiíbûhÛ 
o Willovi a jeho pfiátelích z hradu Remon-
tu s nov˘mi obálkami v broÏované verzi
v dárkovém boxu.

Papou‰ková Eva: 
Cestování s Velrybou

Zelníãkovi jsou taková normální rodina.
Maminka, tatínek, tfii dûti a pes Kolum-
bus. A v‰ichni si jednou vyjedou na vel-
kou prázdninovou cestu, na které je ãeká
horké italské slunce, barevné Monte
Carlo, zlaté ‰panûlské pláÏe a spousta
dobrodruÏství, ze kter˘ch sice mají
maminka i tatínek nervy na dranc, ale
dûti si je uÏijí naplno. A ptáte se, kde se
schovává ta Velryba a kde k ní Zelníã-
kovi pfii‰li? Tak si to rychle pfieãtûte.

Green John: 
Papírová mûsta

Po úspûchu románÛ Hvûzdy nám nepfiály
a Hledání Alja‰ky vychází nyní v ãeském
pfiekladu dal‰í dílo veleúspû‰ného autora
Johna Greena, kter˘ si i u nás blesku-
rychle získal poãetn˘ fanklub. Hrdinou
je Quentin Jacobsen, normální, tak tro-
chu bojácn˘ kluk, kter˘ má od dûtství
rád nespoutanou Margo. Ta mu pak 
jednoho dne neãekanû zaklepe na okno
a vtáhne ho do podivuhodného dobro-
druÏství. KdyÏ dívka dal‰í dny ve ‰kole
chybí, Quentin zaãne pátrat a brzy si
uvûdomí, Ïe pro nûj zanechala urãité
stopy. Znal vlastnû Margo? A co jsou
papírová mûsta, s nimiÏ se nyní stále
setkává? 

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Pfiipravujeme

Akce 
VOLARSKÉHO DOMEâKU

KVùTEN 2015
14. 5. 2015 od 16:00 hodin

DEN MATEK
Oslava Dne matek, vystoupení 

zájmov˘ch útvarÛ

***
16. 5. 2015

Rodinné sportovní hry 
„PO STOPÁCH MEDVùDA“

- rodinn˘ v˘let na medvûdí stezku

***
29. 5. 2015 od 18:00 hodin

ROZLOUâENÍ S EXTERNISTY
Podûkování externím pracovníkÛm 

za celoroãní práci

***
30. 5. 2015 od 14 hodin

DEN DùTÍ
Oslava Dne dûtí – pohádkov˘ les, 

soutûÏe, hry a spousta zábavy

***
DÛm dûtí a mládeÏe Volary Vás srdeãnû
zve dne 26. kvûtna od 13:00 do 17:00

hodin do DDM Volary na 
„SoutûÏní v˘stavu a den 

otevfien˘ch dvefií modelové
Ïeleznice“.

***
V sobotu 23. kvûtna od 15:00 hodin 

v kinû mûsta Volary uvede 
dûtsk˘ divadelní krouÏek pohádkovou
gangsterku z ponoÏkového prostfiedí 
LICHOÎROUTI V AFRICE. 

Vstupné 30,- Kã

***
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

V úter˘ 7. kvûtna od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve 
do konferenãního sálu hotelu Bobík na klubov˘ pofiad 

TOULKY STAROU ·UMAVOU s názvem „Psal se rok pûtaãtyfiicát˘“. 

KâT Volary vás zve na 
jubilejní 25. roãník ·umavského putování, 

které se koná pod zá‰titou starostky mûsta Bc. Martiny Pospí‰ilové, v sobotu 
6. ãervna 2015. Start je od 6:00–11:00 hodin na MÚ Volary (spoleãensk˘ sál), cíl
do 16:00 hodin opût ve spoleãenském sále.

Startovné: Dospûlí 25,- Kã, ãlenové KâT 15,- Kã, dûti 5,- Kã, dûti do 6 let 
a vozíãkáfii + 1 doprovod zdarma.
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