
Finanãní dar 
na opravu kfiíÏové cesty
Koncem ãervence nav‰tívila volarskou 

radnici paní Hedwig Wipf z nadace Stiftung 
Heimatkreis Prachatitz, aby starostce mûsta
Martinû Pospí‰ilové pfiedala finanãní dar ve v˘‰i
1 000 Euro jako podûkování za pokraãování
úprav a pfiíspûvek na dal‰í obnovu kfiíÏové
cesty. Pfii této pfiíleÏitosti starostka jménem
celého mûsta paní Wipf podûkovala za dal‰í
finanãní dar s pfiíslibem, Ïe úpravy kfiíÏové cesty
budou i nadále pokraãovat.

VáÏení volar‰tí seniofii,
stejnû jako v loÀském roce pfiipravujeme i letos k va‰emu

svátku, Mezinárodnímu dni seniorÛ, kter˘ pfiipadá 
na 1. fiíjna, spoleãenskou a kulturní akci.

K této pfiíleÏitosti jsme si pro vás pfiipravili mal˘ dárek, 
kter˘m vám chceme podûkovat za v‰e, co jste vykonali

nejen pro nás, ale i pro celé mûsto.

Pfiijmûte proto pozvání na 

SPOLEâENSKOU AKCI, 

která bude probíhat 

v pátek 23. fiíjna od 15 hodin 
ve spoleãenském sále volarské radnice, kde bychom vám

rádi osobnû podûkovali a vyslovili gratulaci.

VáÏení volar‰tí seniofii, vám v‰em, ktefií se pfiipravované
spoleãenské akce nemÛÏete zúãastnit, pfiejeme touto cestou
mnoho optimismu, dostatek elánu a hlavnû hodnû zdraví.

Za Mûsto Volary Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta 

UpozorÀujeme, 

Ïe ve dnech 5. 10.–10. 11. 2015 bude ve mûstû 
probíhat podzimní ohnisková deratizace.

VáÏení spoluobãané, 
letní období uteklo jako voda, Volarské slavnosti dfieva jsou jiÏ minulostí, stejnû jako letní prázdniny a ãas dovolen˘ch. 

S nastupujícím podzimem Mûsto Volary postupnû dokonãuje rozestavûné investiãní akce. „DÛm s peãovatelskou sluÏbou“ budeme od
zhotovitele pfiebírat na konci mûsíce fiíjna a stejnou dobu potrvá rekonstrukce ulic Tovární a Budûjovická. 

Rekonstrukce tûchto komunikací mûla b˘t zhotovena do konce srpna, ale z dÛvodu dal‰ích potfiebn˘ch oprav, pfieloÏka kabelÛ 
nízkého napûtí a dal‰ích potfiebn˘ch sítí z dÛvodu zmûny povrchu komunikace v ulici Tovární, kdy se mûnil projekt na obousmûrn˘
provoz, se tato akce prodlouÏila o celé dva mûsíce. Je na místû podûkovat v‰em obãanÛm, kter˘ch se tato stavba dot˘ká, za jejich
pochopení a trpûlivost. 

Podûkování také patfií v‰em organizátorÛm a pofiadatelÛm 22. Volarsk˘ch slavností dfieva, stejnû jako fiemeslníkÛm, úãinkujícím,
ale také pracovníkÛm Technick˘ch sluÏeb Volary a na‰im dobrovoln˘m hasiãÛm. Ti v‰ichni mûli nemalou zásluhu na zdárném 
prÛbûhu této kulturní, spoleãenské a sportovní akce. Za skvûlou pfiátelskou atmosféru, kterou byly leto‰ní slavnosti provázeny, patfií
podûkování vám, obãanÛm, náv‰tûvníkÛm slavností.

VáÏení spoluobãané, je‰tû nemohu opomenout jedno velké podûkování na‰im dobrovoln˘m hasiãÛm - jednotce poÏární ochrany,
která se v prÛbûhu letních mûsícÛ v˘znamnû podílela na likvidaci poÏárÛ, jejichÏ ãetn˘ nárÛst nastal dÛsledkem mimofiádn˘ch 
klimatick˘ch podmínek. Sv˘m osobním pfiístupem a akceschopností ãlenÛ jednotky poÏární ochrany dokázali na‰i hasiãi ochránit 
Ïivoty, zdraví, majetek obãanÛ, majetek mûsta a také Ïivotní prostfiedí nejen na‰eho mûsta, ale i jeho okolí.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 19. 8. 2015
Rada mûsta rozhodla
* pronajmout zasedací místnost ã. 19 

o v˘mûfie 58 m2 v budovû Mûstského
úfiadu, Námûstí 25, 384 51 Volary, 
spoleãnosti Komerãní banka a.s., na 
dobu urãitou od 1. 9. do 31. 10. 2015,
za úãelem poskytování bankovních
sluÏeb

* schválit ve znûní pfiedloÏeného návrhu
dodatek ã. 1 ke Smlouvû o dílo uza-
vfiené dne 12. 5. 2015 o prodlouÏení
termínu realizace do 30. 10. 2015 na

akci: Rekonstrukce ãástí ulic Tovární
a Budûjovická, mezi Mûstem Volary
a spoleãností Strabag a.s.

■   ■   ■

konaného dne 2. 9. 2015
Rada mûsta povûfiuje
* po dobu nepfiítomnosti fieditele

SDaB zastupováním v rozsahu kom-
petencí vedoucího organizaãní sloÏky
mûsta SDaB Volary, paní Pavlínu
Kli‰íkovou 

Rada mûsta rozhodla
* schválit ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Smlouvu o pfieloÏce distribuãní sou-
stavy ã. 13004900 „ulice Tovární“,
mezi Mûstem Volary a spoleãností
E.ON âeská republika, s.r.o

Rada mûsta schvaluje
* vyhlá‰ení zámûru ã. 19/Prod/2015 ve

znûní pfiedloÏeného návrhu na prodej
nemovité vûci, pozemku KN p.ã. 5482
v katastrálním území Volary.

Více na: www.mestovolary.cz

Informace z radnice
Mûstsk˘ úfiad Volary vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pracovního místa 

pracovník mûstského informaãního centra 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 12. 2015 – 1. 1. 2016

PoÏadavky:
● stfiedo‰kolské vzdûlání   ● bezúhonnost a flexibilita   ● schopnost jednat s lidmi a organizaãní schopnosti   ●

● dobrá znalost práce na PC a schopnost práce v  prostfiedí webov˘ch stránek a internetu   ●
● místní znalost regionu a okolí   ●

● jazykové znalosti slovem i písmem AJ, (NJ), pfiípadnû jin˘ svûtov˘ jazyk   ●

Písemné Ïádosti lze podávat v termínu do 30. 10. 2015. do 12. 00 hodin v uzavfiené obálce s oznaãením  
„v˘bûrové fiízení pracovník infocentra“ na adresu: Mûstsk˘ úfiad Volary, Námûstí 25, 384 51 Volary

BliÏ‰í informace na: 
www mestovolary.cz , u vedoucí odboru KaCR MûÚ – tel. 388 302 210 nebo u tajemníka mûstského úfiadu – tel. 388 333 151

Mûstsk˘ úfiad Volary vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na funkci 
vedoucí ekonomického odboru MûÚ 

Nástup: ihned

PoÏadavky:
● vysoko‰kolské vzdûlání nebo vy‰‰í odborné vzdûlání ekonomického smûru    ● zdravotní zpÛsobilost   ●

● bezúhonnost   ● organizaãní schopnosti, schopnost jednat s lidmi   ● dobrá znalost práce na PC   ●

Písemnou pfiihlá‰ku do v˘bûrového fiízení lze podat do 14. 10. 2015 do 16. 30 hodin na adresu: 
Mûstsk˘ úfiad Volary, Námûstí 25, 384 51 Volary, v uzavfiené obálce oznaãenou heslem  

„v˘bûrové fiízení - vedoucí ekonomického odboru MûÚ“.

BliÏ‰í informace na: 
www.mestovolary.cz  nebo u tajemníka mûstského úfiadu – tel. 388 333 151

Plaveck˘ bazén informuje:
Plaveck˘ krouÏek (v˘uka plaveck˘ch stylÛ, saunování, základy první pomoci) zaãíná 12. fiíjna od 17:00 hodin. 

Cena na cel˘ ‰kolní rok – 750 Kã
Kontakt (dotazy, pfiihlá‰ky) pí Doãekalová – mobil 739 781 090. 

Vodní aerobik od 14. záfií - cviãení ve vodû pro dospûlé, kaÏdé pondûlí od 18:30 hodin.
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Spoleãenská rubrikaZákon o odpadech

Soumarsk˘ zvon opût zvoní

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

paní Hana âechová,
paní Ludmila Karpfová,
paní BoÏena Krejãová,
paní Antonie Luãanová,
paní Marie Ma‰terová,
paní AneÏka ·vehlová,
paní ZdeÀka Trnková,
paní Marie Zbofiilová,
pan Tibor Boro‰,
pan Jindfiich Morong,
pan Michal Maun,
pan Josef Pocklan a
pan Václav Rot.

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‰emu ãlenu, panu
ZDE≈KU KNAPOVI.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast, projevenou soustrast 

a květinové dary 
při posledním rozloučení 

s našim milovaným synem

KARLEM JURÁŠEM.

Děkujeme též 
panu Františku Krátkému 

za jeho dojemná slova rozloučení.

Rodina Jurášova 
a sestra s rodinou

Děkujeme všem přátelům 
a známým, 

za projevenou soustrast, 
květinové dary 

a účast na posledním rozloučení 
s naší milovanou maminkou

MILADOU TRŽILOVOU.

Zvláštní poděkování patří 
panu Františku Krátkému, 

za jeho slova rozloučení.

Děkuje rodina

Jste fyzická nebo právnická osoba
oprávnûná k podnikání? Podnikáte?
Máte provozovnu, nebo kanceláfi ve
Volarech? Pronajímáte si, nebo vlastníte
ve Volarech obchod, restauraci, kance-
láfi, v˘robní prostory? Produkujete pfii
své ãinnosti odpad podobn˘ tomu, kter˘
vzniká v domácnostech? Pak bych Vás
rád upozornil, Ïe se na Vás vztahují jiná
pravidla neÏ na obãany Volar a nezna-
lost ãi poru‰ování tûchto pravidel by
mohlo vést k zbyteãn˘m problémÛm 
a nemal˘m pokutám. 

Ze zákona o odpadech ã. 185/2001
Sb. je kaÏdá právnická osoba, nebo
osoba oprávnûná k podnikání, pfii jejíÏ
ãinnosti vznikají odpady povaÏována za
pÛvodce odpadu (napfi. obchod, provo-
zovatel restaurace, úãetní, kadefinice
atd. …) a zákon mu ukládá fiadu povin-
ností (zejména v § 16), nicménû mimo
jiné fie‰í i nakládání s odpadem, kter˘
vzniká pÛvodci pfii jeho ãinnosti na území
obce a pfiipou‰tí následující fie‰ení:

1) pÛvodci se mohou podle § 17 odst.
4, na základû písemné smlouvy uza-
vfiené s Mûstem Volary zapojit do
systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání svého odpadu podobnému ko-
munálnímu podle § 4 odst. 1, písm. c)

(jednodu‰e fieãeno se chová jako
obãan)

2) pÛvodci si mohou zvolit vlastního
dodavatele sluÏeb odpadového hospo-
dáfiství (odpadovou firmu - oprávnûnou
osobu) a to i pro jednotlivé druhy
odpadÛ a za tyto sluÏby pak platit 

Dotazy na moÏnosti pfiipojení k sys-
tému Mûsta Volary mÛÏete smûfiovat na
odbor v˘stavby, územního plánování 
a Ïivotního prostfiedí na tel. 388 302 207,
nebo osobnû v kanceláfii ã. 5 MûÚ 
Volary u Bc. Ale‰e Valíãka (po dohodû 
i mimo úfiední dny). Souãasnû odkazuji
na stránky âAOH (âeská asociace
odpadového hospodáfiství), kde si lze
bezplatnû stáhnout pfiehlednou pfiíruãku
pro Ïivnostníky k základním povinnostem
pfii nakládání s odpady (http://www.caoh.cz
/odborne-clanky-a-aktuality/caoh-pri-
pravila-prehlednou-prirucku-pro-ziv-
nostniky.html ).

Na závûr doplÀuji, Ïe obecní úfiad
fyzické osobû oprávnûné k podnikání
nebo právnické osobû, která vyuÏívá bez
písemné smlouvy systému zavedeného
obcí, nebo nemá zaji‰tûno vyuÏití nebo
odstraÀování odpadÛ v souladu se záko-
nem mÛÏe uloÏit pokutu do 300.000,- Kã.

Ale‰ Valíãek, 
referent VÚ a ÎP

ve vztahu k OSVâ a právnick˘m osobám

Z dÛvodu závady elektrického vedení nezvonily nûjak˘ ãas tfii „nové“ zvony na
vûÏi kostela. Zvonil pouze pÛvodní zvon Maria. Závada byla odstranûna a nyní
zvoní jiÏ v‰echny ãtyfii zvony, vãetnû soumarského zvonûní v 6:00 a ve 22:00 hod.

Karel Faláfi, ¤KF Volary

Plán odbûrÛ krve
Dne 20. 10. Volary autobusové nádraÏí v 7:00 hodin

Dne 27. 10. Prachatice malé námûstí v 7:00 hodin
Dne 15. 12. Prachatice malé námûstí v 7:00 hodin

KLENOTY AURA – Jana Faltusová, Námûstí 135, Volary

SLEVA 20 % na ve‰keré zboÏí z dÛvodu ru‰ení prodejny.
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RafÈáci 2015
Tfietí ãervencov˘ t˘den patfiil jiÏ tradiãnû letnímu

táboru „RafÈáci“. Krásné tropické poãasí, nev‰ední
záÏitky a spousta legrace nás provázela cel˘ t˘den.
Letos si dûti pro‰ly celotáborovou hrou, na jejímÏ
konci je ãekal nejen bájn˘ poklad, ale i spousta
odmûn, které byly pofiízeny díky sponzorsk˘m
darÛm firem: Rekon Insta s. r. o., Elim spol. s r.o.,
Nona Volary s.r.o., Oto Elektro s.r.o., Oto Ferenãík
ml. a Betonové potûry s.r.o. V‰em sponzorÛm 
a oddílov˘m vedoucím: Miloslavu Klementovi, Voj-
tûchu Harvalíkovi, Bohumilu Machníkovi a Ladisla-
vu Tou‰ovi patfií velké podûkování za skvûl˘ t˘den
vûnovan˘ dûtem. 

Milena Papou‰ková Sipplová
PVâ DDM Prachatice, prac. Volary

Na Volarsk˘ch slavnostech dfieva vznikl hromadn˘
bûh na 50 metrÛ v dfievácích? Toho se zúãastnilo 
82 lidí a v‰ichni tento úsek zvládli pod jednu minutu,
coÏ je ãas lep‰í neÏ má Usain Bolt. A proã? No 
pfieci, on v dfievácích nebûhá.

■   ■   ■

ZU· Volary má jiÏ zcela naplnûnou kapacitu 
v hudebních oborech a zb˘vá pouze nûkolik míst 
v oborech v˘tvarn˘ch. Z toho vidíme, Ïe kvalitní
práce pedagogického sboru nese úspûchy. Dûkujeme
a pfiejeme hodnû ‰tûstí.

■   ■   ■

Cukrárna Rozárka se promûnila. Na stejném
místû se posunula o jedny dvefie blíÏ mûstu. Má nov˘
krásn˘ interiér, více místa a krásné barvy. V nabídce
najdete vynikající kávy, velk˘ v˘bûr ãajÛ, sladk˘ch
dobrot. 

■   ■   ■

Vzpomínáme

Inzerce

Dne 7. 8. 2015 uplynulo 5 let, kdy nás navÏdy opustil 
milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek pan 

FRANTI·EK KRÜNPECK.
S úctou a láskou vzpomínají 

manÏelka, syn a dcera s rodinami.

Dne 20. záfií 2015 uplynuly tfii roky, 
kdy nás navÏdy opustil 

milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek 
a pradûdeãek, pan 

EDUARD JUNGWIRTH.
Stále vzpomínají manÏelka Marie 

a dcery s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. fiíjna to bude 16 let, co utichlo zlaté srdce 

na‰eho drahého manÏela, tatínka, dûdeãka a pradûdeãka, pana 

FRANTI·KA PùSTY.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná 
manÏelka, dûti, vnouãata a pravnouãata. 

Dne 28. fiíjna 2015 uplynou 3 roky, 
kdy nás navÏdy opustil pan 

JAN BREIT.

Stále vzpomínají manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 19. fiíjna 2015 uplyne 25 let, kdy nás navÏdy opustil pan 

FRANTI·EK VOPAVA.
Stále vzpomínají manÏelka a synové.

Víte, Ïe...

Nabízím práci - obsluha ãerpací stanice OMV v Nové HouÏné. Pln˘ pracovní úvazek, pracovní pomûr. 
Nástupní plat 20 000 Kã. Kontaktní osoba: Zdenûk Janáã, ã. tel. 724 054 765.

Hledám k pronájmu nebo ke koupi garáÏ u plaveckého bazénu. Kontakt: 732 975 381

Prodám nové zimní pneumatiky s plechov˘mi disky 185/65 R15 rozteã 100 mm HANKOOK. Cena dohodou.
Mobil: 607 638 727

Nehledám krásu, ale upfiímné pfiátelství i vzájemné pochopení. Nejradûji vdovce 62–66 let nekufiáka, téÏ se ZTP.
Mít pro koho Ïít. Mobil: 737 466 551/veãer.
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Jan Nûmeãek je volarsk˘ rodák,
kter˘ je majitelem hospody na Dobré 
a dnes i prÛvodcem a vypravûãem
vojenské historie zejména z II. svûtové
války, u vojenského bunkru z tohoto
období na Soumarském Mostû.

Kde jste zaãínal a jak jste se dostal 
k historii II. svûtové války a uniforem
z této, i pováleãné, doby?

Nejdfiíve jsem Ïil v Lenofie a od roku
1971 ve Volarech. Zde jsem pracoval na
Státních statcích ·umava v truhlárnû a jiÏ
v této dobû jsem mûl mnoho zájmÛ, kdy
zájem o vojenskou historii pfievaÏoval.

Jak jste zaãínal s vojenstvím a jeho
historií a jaké období vás zajímá nejvíc?

Zaãínal jsem jiÏ jako mlad˘ kluk,
kdy to bylo ono povûstné „vojáãku, dá‰
mi odznáãek?“ a oni ty odznaky pfiichá-
zely a hromadily se, a tak jsem si zaãal
dûlat alba. To v‰e bylo do vojny a po ní
pfii‰ly jiné zájmy jako chalupa, starost 
o rodiãe a to trvalo do roku 2000.

Od roku 2000 jste se tedy vrátil 
ke svému zájmu zpût a byly to urãitû
nejen odznaky, ale je to jiÏ v‰e o vojenství
II. svûtové války a v˘voje v dobû studené
války aÏ do souãasné doby?

Dá se to tak fiíci. Vrátil jsem se 
k odznakÛm, roz‰ífiil jsem sbírku o me-
daile a plakety a zaãal jsem sbírat i uni-
formy. Od tohoto roku do dne‰ka jsem
mûl i sen o tom, udûlat zde pod Dobrou
z jednoho ãi dvou bunkrÛ váleãného
opevnûní z druhé svûtové války ukázko-
v˘ bunkr té doby. 

Jak jste se k tomu opevnûní dostal 
a jak dlouho trvalo jeho uvedení 
do dne‰ního stavu?

Jednání byla dlouhá a já vlastnû

cel˘ch patnáct let pfiem˘‰lel nad tím, jak
u tûchto fiopíkÛ,  jak se jim fiíká podle
„¤editelství opevÀovacích prací“, které
tyto pevnosti a bunkry mûlo na starosti 
a zadávalo jejich stavby rÛzn˘m firmám
ve tfiicát˘ch letech minulého století,
obnovit historii. Cesta vedla od minis-
terstva obrany, pfies dal‰í instituce aÏ 
k Mûstu Volary. To, Ïe Mûsto Volary 
získalo tyto objekty do své správy, bylo
pro mû velk˘m potû‰ením a já se dohodl
s mûstem o jeho rekonstrukci tak, aby co
nejvíc pfiipomnûl onu tûÏkou pfiedváleã-
nou i váleãnou dobu. V‰e jsme zaãali 
s partou kamarádÛ a hlavnû se synem
Honzou dávat dohromady tak, Ïe jsme
letos prvního srpna zahájili ukázky.
Podafiilo se nám to v ‰ibeniãním termínu
jednoho a pÛl mûsíce a to od vyãi‰tûní
povrchu a pofiádné oãisty samotného
bunkru z venku. Dnes jak vidíte, je zde
pÛvodní kamufláÏ, ostnat˘ drát a uvnitfi
i dobové zbranû. Já touto cestou dûkuji
v‰em dobrovolníkÛm za tu úmornou
dfiinu hlavnû v ãervencov˘ch vedrech 
a dûkuji vefiejnosti, Ïe k nám chodí, a to
v hojném poãtu. Zvlá‰È chci podûkovat
Mûstu Volary a paní starostce Martinû
Pospí‰ilové za to, jak mi vy‰ly vstfiíc.
Zvlá‰È dûkuji za otevfiení bunkru a jeho
uvedení do Ïivota.

Jak to bude dál s tímto bunkrem 
a jeho ukázkami?

Chceme tady letos b˘t co nejdéle 
a poté bychom chtûli bunkr upravit
podle dobov˘ch pohlednic a fotografií
nad Soumarsk˘m Mostem, abychom
mohli ukázat návaznost této linie opev-
nûní na Volarsku. Do budoucna bychom
zde chtûli ukazovat i uniformy a Ïivé
vojáky, z fiad dobrovolníkÛ s tím, Ïe by
bylo vidût, jak to v té dobû bylo. No 
a velk˘m cílem na pfií‰tí rok, je pfiipravit

s nûjak˘m klubem vojenské historie
ukázku boje o most pfied koncem druhé
svûtové války, kdy Nûmci tento most
bránili a údajnû strhli.

Ladislav Beran

■   ■   ■

Na vysvûtlenou, o ãem jsme s Janem
Nûmeãkem mluvili – co je to bunkr
¤OPík.

Lehké opevnûní vz. 37 ¤OPík

Koncem roku 1936 bylo zfiejmé, Ïe
bude potfieba vytvofiit souvislou linii
obrany na‰í republiky i v místech, kde
je‰tû nebylo, nebo se neplánovalo, tûÏké
opevnûní. Mûlo b˘t tvofieno systémem
men‰ích bunkrÛ – ¤OPíkÛ. Tvar tûchto
kulometn˘ch stanovi‰È byl pouÏit podle
úspû‰nû vyfie‰eného tvaru TO. Základní
my‰lenkou tohoto opevnûní byla, na
rozdíl od typu 36, boãní krycí palba 
do boku nepfiítele – „KaÏd˘ byl kryt˘ 
sousedem“. 

Opevnûné pásmo bylo tvofieno jed-
ním aÏ dvûma sledy souvislé palebné
pfiehrady tûchto fiopíkÛ. První sled kladl
nepfiíteli hlavní odpor, jeho boãní palby
zasahovaly 500 aÏ 600 m pfied linii.
Druh˘ sled mûl za úkol posilovat sled
první, tvofiil také souvislou palebnou
pfiehradu. Oba sledy byly od sebe vzdá-
leny 100 aÏ 600 m. Palebné vûjífie obou
sledÛ se vzájemnû kfiíÏily a vytváfiely
neprostupnou pfiehradu. Objekty byly
budovány ve dvou základních odolnos-
tech. První odolnost, normální, mûla
odolávat jednomu zásahu 10 cm granátu.
Druhá, zesílená, odolnost se budovala
na exponovan˘ch místech a mûla odolá-
vat jednomu zásahu aÏ do ráÏe 15 cm.

Ladislav Beran

Rozhovor s Janem Nûmeãkem

KO·T VÍNA VE VOLARECH
Mûsto Volary pofiádá ve spolupráci s Galerií moravsk˘ch vín 

9. 10. 2015 od 17:00 hodin ve spoleãenském sále 1. ko‰t vína ve Volarech od 16 vinafiství. 
V cenû vstupného bude moÏnost ochutnat 111 druhÛ vína a za poplatek od 20–55 Kã 42 druhÛ vín. 

K pfiíjemné atmosféfie bude hrát folková a country kapela âD Band.
Vstupné 250 Kã/pfiedprodej na MûÚ Volary, odbor KaCR.
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Ohlédnutí za 22. roãníkem
Volarsk˘ch slavností dfieva

* V leto‰ním roce byly Volarské slavnosti dfieva
zahájeny starostkou mûsta Martinou Pospí‰i-
lovou a ZdeÀkem Izerem.

* V mezinárodní zábavné soutûÏi o putovní 
dfievák se utkala tfii druÏstva, a to Wallern an
der Trattnach (Rakousko), Perlesreut (Nûmecko)
a Volary. Vítûzn˘ putovní dfievák si odvezl 
nûmeck˘ Perlesreut. 

* Na slavnostech dfieva vystoupil Zdenûk Izer, 
Miro ·majda, nechybûla dfievorubecká soutûÏ
Eurojack, hudební vystoupení, kejklífi, fiemesl-
níci, ktefií pfiedvádûli stará fiemesla, probûhla
v˘stava svazu zahrádkáfiÛ a místních vãelafiÛ.
Náv‰tûvníci mohli shlédnout ukázky soubojÛ,
stfielby zbroje ‰ermífiÛ skupiny UTHER, mohli
si vyzkou‰et mobilní horolezeckou stûnu 
a samozfiejmû nechybûl ani ohÀostroj. 

* Rekord z roku 2010 (263 úãastníkÛ) v poãtu 
úãastníkÛ slavností dfieva v dfievûné obuvi 
jsme nepfiekonali. Do dfievákÛ obut˘ch
nad‰encÛ pfii‰lo 209. Pfiesto jsme vytvofiili
rekord nov˘, a to v bûhu na 50 metrÛ v dfievû-
né obuvi. Zúãastnilo se ho 82 lidí, ktefií danou 
trasu pfiekonali v ãase 59:00 vtefiin

* Nemal˘ dík patfií pracovníkÛm Technick˘ch
sluÏeb Volary, ktefií jako kaÏd˘ rok zajistili
dopravní znaãení a udrÏovali celé námûstí 
v naprosté ãistotû.

* Velké podûkování patfií v‰em sponzorÛm, ktefií
se sv˘mi pfiíspûvky podíleli na slavnostech
dfieva: Mûstské lesy Volary s.r.o.; Rekon Insta
s.r.o.; STRABAG a.s.; OTO Elektro s.r.o.; 
Truhláfiství Kadlec - Mauric; STAVKO s.r.o.; 
INOS-SERVIS s.r.o.; ZEFA Volary s.r.o.; 
VISHAY ELECTRONIC s.r.o. Pfie‰tice; SD
Jednota Vimperk; ELIM s.r.o.; âSOB poji‰-

Èovna, a.s.; Ing. Zdenûk Ka‰par; Tiskárna
âern˘ s.r.o., âEVAK Jâ, a.s.; Stavservis s.r.o.,
ESO Volary; Lesy âR, s.p.; E.ON âeská
republika, a.s.

Tento projekt byl realizován v rámci grantu Jiho-
ãeského kraje.

Ve ãtvrtek 29. 10. od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu hotelu Bobík 
na klubov˘ pofiad  TOULKY STAROU ·UMAVOU. Vstup voln˘.
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JiÏ tradiãnû, jako doprovodn˘ 
program Volarsk˘ch slavností dfieva,
uspofiádali volar‰tí zahrádkáfii v˘stavu
v˘pûstkÛ, letos obohacenou o expozici
v˘robkÛ ãlenÛ z tûchto v˘pûstkÛ a letos
poprvé vãetnû jejich ochutnávky. Bylo
moÏno ochutnat ‰Èávy, likér, ovocné
zavafieniny a zeleninové saláty. Leto‰ní
v˘stavou se zahrádkáfii opût, po mnoha
letech, vrátili i k vystavování v˘sledkÛ
individuální zájmové ãinnosti sv˘ch
ãlenÛ. V tomto ohledu, ke ‰kodû vûci,
umoÏnilo vybavení v˘stavní prostory
vystavit pouze ãást dodan˘ch exponátÛ.
Pro leto‰ek byla v˘stava doplnûna
v˘stavou fotografií s pfiírodní tématikou
pfi. Mgr. ZdeÀka Slabyhoudka, jehoÏ
nûkteré fotografie zvítûzily v celostátní
soutûÏi âZS a je‰tû dal‰ími tematick˘mi
fotografiemi pfi. Smoly. Povede-li se 
pro pfií‰tí rok provést patfiiãné úpravy
prostor, mohli bychom také shlédnout 
i exponáty dal‰í, zajímavé, tfieba malo-
vané obrázky pfi. Holaty. 

Na leto‰ní v˘stavû své v˘pûstky

vystavovalo, z fiad zahrádkáfiÛ, jednou
tolik ãlenÛ, neÏ minul˘ rok a dva neãle-
nové z fiad vãelafiÛ, jejichÏ organizace se
leto‰ní v˘stavy nezúãastnila. Vystavova-
lo se 25 druhÛ ovoce a zeleniny, ve 42
odrÛdách. Nejenom expozice v˘pûstkÛ,
ale i ostatní v˘stavní prostory byly vkus-
nû doplnûny kvûtinov˘mi vázami a kyti-
cemi, vãetnû kvûtin v kvûtináãích, které
také dodali zahrádkáfii ze zahrádkové
osady. Vkusné aranÏmá kytic a váz vãet-
nû celkového uspofiádání exponátÛ pro-
vedly ãlenky, zahrádkáfiky, samy. Za
zdárné snaÏení zahrádkáfie se velkou
mûrou zasluhují i snaÏivé vãelky. Jejich
ãilé hemÏení bylo moÏno shlédnout 
v proskleném vãelím úlu. K získání
jejich sladkého a léãivého produktu
slouÏí vystaven˘ medomet.

V‰em ãlenÛm, ktefií se sv˘mi v˘pûst-
ky, kvûtinami a v˘robky, v‰em ktefií
pomáhali s v˘bûrem kvûtin a svozem
exponátÛ a jejich naaranÏováním, pofia-
datelskou sluÏbou a jin˘mi pracemi 
a pfiedev‰ím v˘boru ZO, patfií podûková-

ní. Podûkování patfií i prádelnám Volary
za to, Ïe nepfieberná ‰kála barev ze
zahrádek vynikla na jimi dodaném
bûlostném podkladu. Za velkou náv‰tûv-
nost v˘stavy patfií téÏ podûkování pofia-
datelÛm Volarsk˘ch slavností dfieva,
ktefií úãastníky slavností na v˘stavu
upozorÀovali.

Jak napovídá název pfiíspûvku, tak je
to letos jiÏ 35 let od té doby, kdy volar-
‰tí zahrádkáfii poprvé uspofiádali svoji
první v˘stavu. V‰e se odehrálo ve dnech
30. a 31. srpna 1980. V̆ stava se konala
v malém sálu tehdej‰ího Klubu mládeÏe,
pozdûj‰í Monice. (Opsáno z 9. roãníku
VZ ã. 8 ze dne 29. záfií 1980). Náv‰tûv-
ník zde vidûl ãerstvou zeleninu a ovoce,
zavafieniny, kvûtiny rostoucí, fiezané 
i pokojové. Ze zájmové ãinnosti ãlenÛ
byly zde vystaveny intarsie, obrazy,
gobelíny, samorosty a jiné práce. Pofia-
datelé se také ochotnû rozdûlili o své
znalosti a zku‰enosti se v‰emi, ktefií mûli
o práci na zahrádce zájem.

Jifií Sosna

JiÏ po tfiicáté páté

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

Minimální teplota: 3,0 °C dne 10. 7. v 5:50
Maximální teplota: 33,8 °C dne 22. 7. v 15:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 18,5 °C
Úhrn sráÏek: 32,8 mm 
Maximální náraz vûtru: 13,5 m/s dne 25. 7. v 17:07 

(tj. 48,6 km/hod.)
Letní dny: 17
Tropické dny: 8

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -1,5 °C dne 11. 7.
Maximální teplota: 33,3 °C dne 22. 7.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 16,2 °C
Mrazové dny: 3
Letní dny: 16
Tropické dny: 5
Sluneãní svit: 293,8 hodiny

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

Minimální teplota: 2,3°C dne 26. 8. v 6:30
Maximální teplota: 33,7°C dne 7. 8. v 14:45
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 18,3°C
Úhrn sráÏek: 17,6 mm 
Maximální náraz vûtru: 14,0 m/s dne 14. 8. v 22:03 

(tj. 50,4 km/hod.)
Letní dny: 21
Tropické dny: 12
Sluneãní svit: 260,4 hodiny

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -2,6°C dne 26. 8.
Pfiízemní minimální teplota: -5,0°C dne 26. 8.
Maximální teplota: 33,6°C dne 30. 8.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 15,5°C
Mrazové dny: 4
Letní dny: 21
Tropické dny: 12

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php
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1. záfií zaãal nov˘ ‰kolní rok
Slavnostní zahájení nového ‰kolního

roku 2015/16 se za pfiítomnosti v‰ech
ÏákÛ a uãitelÛ uskuteãnilo 1. záfií 
v tûlocviãnû Z·. 

Îáky, prvÀáãky, ale také nové Ïáky,
ktefií k nám zaãnou dojíÏdût z Lenory 
a ze StoÏce, pfii‰li tradiãnû pfiivítat 
pfiedstavitelé obce, paní starostka Mgr.
Martina Pospí‰ilová a pan místostarosta
Ing. Ladislav Tou‰. Dûtem a uãitelÛm
popfiáli, aby je provázelo v‰echno dobré
a aby byli ve ‰kole spokojeni a ‰Èastni.
Îáci podûkovali obûma zástupcÛm obce
za krásn˘ a nov˘ pfiístup do ‰koly. 
Tradiãní setkání tak odstartovalo nov˘
‰kolní rok. 

Po prázdninách budou u nás pÛsobit
tito pedagogové:

1.A Mgr. Katefiina Jandejsková, 
1.B Miroslava Gajdo‰ová, 
2.A Mgr. Dana Koldinská, 
2.B Mgr. Hana Cigánková, 
3.A Mgr. Iva Harvalíková, 
3.B Mgr. Vladislava KuboÀová, 
4.A Mgr. Eli‰ka Horálková, 
4.B Mgr. Hana Klodnerová, 
5.A Mgr. Jana Rashedi, 
5.B PaedDr. Mirka ·váchová, 
6.A Mgr. Lenka Slabyhoudková, 
6.B Mgr. Andrea Nováková, 
7.A Mgr. Jan Toncar, 
7.B Mgr. Ivana âerná, 
8.A Mgr. ·tûpánka Andraschková, 
8.B Mgr. Jan ·vácha,  
9.A Bc. Petra Halamová, 
9.B Mgr. Pavlína Pavlíková. 

Dal‰í uãitelé bez tfiídnictví: 
Mgr. Marie Havlíková, 
Mgr. Milan Mík, 
Mgr. Klára ·vejdová, 
Mgr. Radka ¤ezanková, 
Ingrid Hanzalová, 
Klára Michlíãková. 

Nov˘mi tváfiemi pedagogického sbo-
ru jsou:

Bc. Jitka Jerhotová, 
Mgr. SoÀa Horváthová.  

Ve ‰kolní druÏinû se budou o dûti
starat paní vychovatelky Jitka Vr‰níková,
Petra Andraschková, které v odpoledních
hodinách posílí tfietím oddûlením paní
vychovatelka Bc. Jitka Jerhotová. 

V osvûdãené asistentské práci na
prvním i druhém stupni pokraãují 
Svûtlana Naumová a Jitka TemÀáková 
a novû Bc. Jitka Jerhotová a Mgr. SoÀa
Horváthová. Pro velk˘ zájem o ‰kolní
druÏinu otvíráme pro star‰í dûti ‰kolní
klub. Povede jej Jitka TemÀáková,
kaÏd˘ den od 13.00 do 15.00. Psycholo-
gické pracovi‰tû má na starosti jako 
v loÀském roce PhDr. Alena Wagnerová.
V̆ chovnou poradkyní a koordinátorkou
sociálnû-patologick˘ch jevÛ je na na‰í
‰kole Mgr. Ivana âerná a koordinátor-
kou ‰kolního vzdûlávacího programu je
Mgr. Lenka Slabyhoudková. Chod stále
se rozvíjející oblasti v˘poãetní techniky
zaji‰Èuje Mgr. Jaroslav ·iman.

V loÀském ‰kolním roce jsme
dokonãili dvoulet˘ projekt s názvem
„Modernizace a roz‰ífiení v˘uky na Z·
Volary“. Projekt byl financován z Kraj-
ského úfiadu v âesk˘ch Budûjovicích 
a dotován ãástkou 2 084 000,-Kã. Tû-
mito penûzi jsme podpofiili technické
pfiedmûty, v˘uku angliãtiny a v prosto-
rách Z· díky nim vznikl geopark. Na‰e
‰kola získala i dal‰í PC techniku. Témûfi
1 mil. korun získala na‰e ‰kola na pod-
poru v˘uky anglického jazyka a ãtenáfi-
ské gramotnosti. Vybraní pedagogové
pojedou na dvout˘denní vzdûlávání, 30
ÏákÛ na t˘denní kurz anglického jazyka
do Velké Británie. V rámci ãtenáfiské
gramotnosti vybavíme ‰kolní knihovnu
300 ks literatury. Pedagogové budou
vy‰koleni v oblasti ãtenáfisk˘ch dílen.
Do konce kalendáfiního roku nám bude
poskytnuta dotace na vybavení ‰kolní
dílny a na ‰kolení pedagogÛ v celkové
v˘‰i 400 tisíc korun. 

·kolu letos nav‰tûvuje celkem 393
ÏákÛ, na prvním stupni 211, na druhém

182. V prvních tfiídách máme 37 dûtí, ve
‰kolní druÏinû je ve tfiech oddûleních
zapojeno 90 ÏákÛ prvního stupnû. 

Zápis do 1. tfiídy se uskuteãní ve
dnech 15. a 16. ledna 2016, schÛzka 
s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ probûhne
31. kvûtna 2016. 

Plaveck˘ v˘cvik absolvují v rámci
hodin tûlocviku Ïáci 3., 4. a 5. roãníkÛ.
Opût plánujeme zajistit lyÏafisk˘ v˘cvik
pro sedmé roãníky i jeho krat‰í prvo-
stupÀovou variantu. Pro osmé tfiídy pfii-
pravujeme turistick˘ kurz. 

V první polovinû prosince se budou
opût konat vánoãní trhy na podporu 
keÀského studenta Petera Odhiambo.
Dal‰ím rokem pokraãuje pod vedením
Kláry Michlíãkové a Mgr. Ivany âerné
projekt „Respektující Ïákovsk˘ parla-
ment“. Na‰e základní ‰kola je stále 
krajsk˘m konzultaãním centrem pro
Ïákovské parlamenty základní ‰kol na jihu
âech. Jako voliteln˘ pfiedmût a krouÏek
nabízíme aktivním zájemcÛm o angliãtinu
studium „Cambridge English“. Îáci jej
mohou ukonãit mezinárodní zkou‰kou,
pofiádanou slavnou anglickou univerzi-
tou. V loÀském ‰kolním roce získalo 21
ÏákÛ certifikáty „Starters“, „Movers“,
„Flayers“. 

V ãervnu oslavíme Svûtov˘ den
Ïivotního prostfiedí, na jehoÏ pfiípravû 
a organizaci se pravidelnû podílejí i Ïáci
vy‰‰ích roãníkÛ. Budeme pokraãovat ve
spolupráci se Základní ‰kolou v Röhrn-
bachu, na‰i partnerskou zahraniãní ‰ko-
lou. Celá fiada tradiãních akcí a soutûÏí
je naplánována do prÛbûhu celého ‰kol-
ního roku. 

Rádi bych popfiáli v‰em, kter˘ch se
Ïivot ve ‰kole t˘ká, hodnû úspûchÛ
a klidu pro studium a práci.

Za vedení ‰koly 
Mgr. Petr Horálek, fieditel 

a Mgr. Jana Fistrová, zástupce fieditele. 

Telefon do ‰koly: 388 333 162 
Telefon fieditele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292, mobil: 724 212 048 

Mobil zástupce Mgr. Jana Fistrová: 606 442 931 
·kolní jídelna: telefon 388 333 332, mobil 721 843 550

Webové stránky ‰koly: www.zsvolary.cz.     
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Léto ve Volarech
Léto, alespoÀ to klimatologické, skonãilo s posledním 

srpnov˘m dnem. Je tedy správn˘ ãas tro‰ku leto‰ní léto 
zhodnotit. Snad nikdo, pokud by byl dotázán, by nemohl fiíci,
Ïe si letos neuÏil slunce a tepl˘ch dní. A Ïe jich bylo opravdu
hodnû. Abychom mohli zhodnotit léto 2015, poslouÏí nám 
k tomu data z meteostanice umístûné ve Volarech v Tolarovû
ulici. Sice nemáme k dispozici nijak zvlá‰È dlouhou fiadu mûfie-
ní, ale i tak bude srovnání s posledními roky jistû zajímavé.

Teplota vzduchu a statistika letních a tropick˘ch dnÛ
Jako první zhodnotíme prÛmûrnou teplotu za celé klima-

tologické léto, ãili od 1. ãervna do 31. srpna. Léto 2015 
pfiineslo prÛmûrnou teplotu 17,1 °C, coÏ je od roku 2007
naprosto nejvy‰‰í hodnota, v ostatních letech se prÛmûrná
teplota pohybovala mezi 14,8 °C aÏ 15,6 °C, rozdíl je to tedy
velmi v˘razn˘. S teplotou úzce souvisí i statistika letních 
a tropick˘ch dní. Letos v období od ãervna do srpna bylo ve
Volarech 45 dní s teplotu nad 25 °C, tedy témûfi kaÏd˘ druh˘
den. V pfiedchozích letech bylo letních dní od 18 do 27, tedy
opût v˘razn˘ rozdíl. Je‰tû vût‰í rozdíl v‰ak zaznamenáváme 
u tropick˘ch dní (dny, kdy maximální teplota pfiekroãí 30 °C).
Letos jich bylo zaznamenáno 20, coÏ je také rekordní poãet
od roku 2007. Napfiíklad rok 2008 nepfiinesl Ïádn˘ tropick˘
den, rok 2009 pouze jedin˘ den s maximem nad 30 °C a loni,
tedy v roce 2014 bylo zaznamenáno 5 dní s maximem nad 
30 °C (pozn. tropick˘ den je statisticky zároveÀ i letním dnem).
I pfiesto, Ïe bylo 20 dní s teplotou nad 30 °C, rekordní teplotní
maximum z roku 2013 odolalo a teplota 34,1°C tak pfiekonána
nebyla. Maximum léta 2015 má ve Volarech hodnotu 33,8°C.

V rámci celé âeské republiky byla maximální teplota 
v tomto roce zaznamenána v ¤eÏi u Prahy, kde teplota 
vy‰plhala na hodnotu 40,0 °C.

Sluneãní svit
S teplotu úzce souvísí sluneãní svit, kterého jsme si uÏili

opravdu dost, slunce svítilo témûfi 760 hodin, loni to bylo za
stejné období témûfi o 125 hodin ménû, coÏ je zhruba rozdíl 
14 sluneãních dní.

SráÏkové úhrny
KaÏd˘ jistû zaznamenal, i kdyÏ se o poãasí pfiíli‰ nezajímá,

Ïe v létû témûfi nepr‰elo, hlavnû ãervenec a srpen byly prak-
ticky bez de‰tû. Za období klimatologického léta 2015 spadlo
118 mm sráÏek, coÏ je v pfiepoãtu 118 litrÛ vody na jeden metr
ãtvereãn˘. V pfiedchozích ‰esti letech to bylo od 300 do 447
mm sráÏek, rozdíl tedy opût velmi v˘razn˘. Nedostatek vláhy
je na první pohled patrn˘, úschlé trávníky, seschlé kefie a stro-
my, nedostatek spodní vody, témûfi vyschlé potoky a fieky. 
U sráÏek se také hodnotí poãet dní, kdy spadne alespoÀ 1 litr
vody na metr ãtvereãn˘ za den. V leto‰ním létû bylo takov˘ch
dní 22, v pfiedchozích ‰esti letech to bylo 27 aÏ 41 dní se sráÏ-
kami nad 1 mm/den. 

Je tedy jasné, Ïe leto‰ní léto se zapí‰e do historie, jako
extrémnû teplé a suché. Jestli se takové léto bude brzy opako-
vat, na to si musíme minimálnû do pfií‰tího roku poãkat.

Ivo Rolãík, DiS

Akce 
VOLARSKÉHO DOMEâKU

¤ÍJEN 2015
6. 10. 2015 – 17:00 hodin
kurz „TVO¤IVKY“ 

- kurz pro dospûlé, ktefií mají rádi tvofiení v‰eho druhu
- cena 700,- Kã od záfií do prosince

***

6. 10. 2015 – 17:00 - 19:00 hodin
ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ

- akci pofiádá mûstská knihovna Volary ve spolupráci 
s DDM a Informaãním centrem StoÏec

***

10. 10. 2015 – 14:00-16:00 hodin
Rodinné sportovní hry - DRAKIÁDA

- tradiãní Drakiáda - kdo si pfiinese vlastnoruãnû vyrobeného
draka, toho ãeká malá odmûna

***

29. 10. 2015 – 9:00-12:00 hodin
„TVO¤IV¯ PODZIM“

- tvofieníãko v domeãku pro malé i velké
- podzimní dekorace 

***

29. 10. 2015
POHÁR ¤EDITELE DDM

- tradiãní soutûÏ o putovní pohár fieditele DDM

***

29. 10.-30. 10. 2015
HALOWEEN PÁRTY

- spaní v DDM, podzimní vyrábûní, hry, 
zábava a srando-stra‰ení :

- cena 150,- Kã

***

INFORMACE NAJDETE:
– na plakátech,

tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, 
@: volary@ddm-prachatice.cz,

nebo na www: www.ddm-prachatice.cz
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VáÏení ãtenáfii, fotbalisté, fanou‰ci,
kamarádi a Volarané,

s hlubok˘m zármutkem jsme pfiijali
zprávu, Ïe dne 13. záfií ode‰el do fotba-
lového ‰umavského nebe pan Jifií
Zameãník.

Po dlouhém boji mu zákefiná nemoc
udûlila ãervenou kartu, kterou nelze vzít
zpût.

Jifiího Zámeãníka jsem poprvé
poznal pfied více jak tfiiceti lety, kdy
jsem pfiijel domÛ a mamka mi fiekla: „Je
tady instalatér, tak mu pomoz“ a v kou-
pelnû zrovna opravoval vodovod Jirka
Zámeãník.

Jifií byl vynikající pracovník a pro 
mû, aÏ o mnoho let pozdûji, spoluhráã 
a kamarád. Hrál fotbal za Tatran Volary,
kde jsme se se‰li na sklonku jeho 

kariéry, kdyÏ Tatran jako gólman drÏel 
v I. A tfiídû a pozdûji v I. B tfiídû kraje.
Jifií byl v brance velkou oporou a pfieko-
nat jej bylo velmi tûÏké. Mûl rád fotbal,
sport, cyklistiku a ·umavu. Byl volar-
sk˘m rodákem a velk˘m „TatraÀákem“.
Od mlad˘ch let aÏ do konce svého fot-
balového Ïivota jin˘ klub nepoznal.
Tomu se fiíká srdce na pravém místû.
PÛsobil jako trenér brankáfiÛ a mladí
kluci se mûli od koho uãit a mnozí na
jeho tréninkové jednotky vzpomínají 
dodnes. 

Po ukonãení více jak tfiicetileté
závodní kariéry si domácí zápasy ne-
nechal ujít. Byl vÏdy na pozorovacím
stanovi‰ti za brankou, kde mûl v‰e 
z první ruky. Neodpou‰tûl lajdáctví 
a zbyteãné chyby, a to jak hráãÛm, tak 

i rozhodãím. Byl spravedliv˘ a nemûl
rád ‰patnost a nespravedlnost jak spor-
tovní, tak i v Ïivotû.

Je smutné, Ïe tento velk˘ fotbalista,
fanda, kamarád a ãlovûk jiÏ nebude ze
své pozice sledovat Ïádn˘ zápas svého
milovaného Tatranu, Ïe na televizní
obrazovce jiÏ neuvidí, jak se dafií na‰im
sportovcÛm a Ïe uÏ neujede Ïádn˘ kilo-
metr volarsk˘mi ãi ‰umavsk˘mi cestami. 

Jsem pfiesvûdãen, Ïe Jirka tam na-
hofie v té velké a nejvût‰í fotbalové
sestavû, své místo najde.

Podûkování patfií vám v‰em, ktefií
jste se 17. záfií pfii‰li rozlouãit s Jifiím
Zámeãníkem a vyprovodili jej na
poslední cestû, která skonãila na 64.
kilometru.

Ladislav Beran

Vzpomínka na Jifiího Zámeãníka



Volarsk˘ zpravodaj 11

V t˘dnu od 5. do 11. 10. 2015 pofiádá
Svaz knihovníkÛ a informaãních pra-
covníkÛ âR jiÏ 19. roãník celostátní
akce na podporu ãetby a knihoven.

Mûstská knihovna Volary se k T˘dnu
knihoven tradiãnû pfiipojí a v mûsíci
fiíjnu Vám nabízí tyto akce:

■ Od 5.-31. fiíjna 2015 si mÛÏete 
v Mûstské knihovnû Volary prohléd-
nout národní putovní v˘stavu - „MÁ
VLAST CESTAMI PROMùN“.

V̆ stava pfiiná‰í svûdectví o zvelebování
opomíjen˘ch míst a objektÛ v sídlech 
a krajinû. O promûnách chátrajících staveb
v dÛstojné objekty s uÏiteãnou náplní, 
o zkrá‰len˘ch námûstích a návsích, nád-
raÏích a sakrálních stavbách. V̆ stavu
pofiádá Asociace Entente Florale CZ 

– Souznûní, o.s. ve spolupráci s Národní
kulturní památkou Vy‰ehrad. Partnery
v˘stavy jsou kraje âeské republiky.
Symbolem projektu je kamenné srdce,
které bylo vykopáno na vy‰ehradské
akropoli. âestnou patronkou v˘stavy je
Blanka Stehlíková, spisovatelka a histo-
riãka umûní a dcera Ladislava Stehlíka,
„básníka domova“, autora knihy Zemû
zamy‰lená.

■ V pondûlí 5. 10. od 18:00 Vás srdeã-
nû zveme na promítání snímkÛ 
z cest s fotografem Vláìou Ho‰kem,
tentokrát po Kyrgyzstánu – zemû 
hor, barev, koní, jezer, horsk˘ch
údolí, lesÛ a jurt. 

Promítání se uskuteãní v konferenãní
místnosti Mûstského hotelu Bobík.

■ V úter˘ 6. 10. od 10:00 barevné 
tvofiení s „dráãkem Podzimáãkem“
– pokraãování 2. roãníku projektu
„Vãelka Mája ãte dûtem“ – ve spolu-
práci s M· Volary.

■ V úter˘ 6. 10. od 17:00 do 19:00 si 
pfiijìte vyzkou‰et svou tvofiivost,
kreativitu a zruãnost do Tvofiivé
dílny - antistresové malování. 

Akci pofiádá mûstská knihovna ve spolu-
práci s Informaãním stfiediskem StoÏec.
Maximální kapacita 15 osob. Cena pro-
gramu: 50,- Kã. Úãast prosím potvrìte
na tel. ãísle 388 333 261.

■ V pátek 9. 10. v 9:00 paní starostka
Martina Pospí‰ilová poprvé v mûstské
knihovnû otevfie „Pohádkov˘ kufr
z Radnice aneb lidové tradice".

Radní, jinak neÏ je znáte, budou bûhem
‰kolního roku pfiibliÏovat dûtem zvyky 
a tradice. Ve spolupráci se Z· Volary.  

V pondûlí 26. 10. spoleãnû s  Marcelou
Krãálovou vyhodnotíme a oceníme
„LOVCE PEREL“. Na superlovce
ãeká povídání a promítání o historii 
a v˘robû ãokolády a na závûr pfiekvapení
v podobû ãokoládové fontány. Vstup
pouze s pozvánkou.

T˘den knihoven

·IFRA
– nov˘ ãasopis v knihovnû

„âasopis pro ty, co ãtou i mezi
fiádky“ zaãal pfiipravovat b˘val˘ redak-
tor Pátku Lidov˘ch novin v Maffie 
a pozdûji lifestylového mûsíãníku Zen 
v Mladé frontû Milan Vidlák. Jeho ti‰tû-
n˘ magazín ·ifra má mûsíãní periodicitu
a vûnuje se tématÛm, které v bûÏn˘ch
médiích obvykle nenajdete.

BELETRIE
Lagercrantz David: Dívka v pavouãí síti

âasopis Milénium má nové majitele
a jeho kritici tvrdí, Ïe Mikael Blomkvist
je vyhofiel˘ a Ïe uvaÏuje o zmûnû za-
mûstnání. Pozdû v noci Blomkvistovi
zavolá profesor Frans Balder, pfiední
odborník na v˘zkum umûlé inteligence.
Balder mu tvrdí, Ïe pro nûj má dÛleÏité
informace o americké zpravodajské

sluÏbû a Ïe byl v kontaktu s v˘bornou
mladou hackerkou, která se podobá
nûkomu, koho Blomkvist velice dobfie
zná. Mikael Blomkvist doufá v exklu-
zivní reportáÏ, kterou on i Milénium tak
zoufale potfiebuje. Lisbeth Salanderová
má jako obvykle své vlastní plány. Ale
nade‰el ãas, aby se jejich cesty je‰tû 
jednou zkfiíÏily. âtvrt˘ díl svûtového
fenoménu Milénium.

Novinky v knihovnû

Kalendáfie 

·UMAVA
2016

s fotografiemi
Vladislava Ho‰ka
mÛÏete zakoupit 

ve Volarech 
v knihkupectví

u pana Novotného.
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