VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych vás touto cestou pozvala na slavnostní otevﬁení novû zrekonstruovaného domu
ãp. 144 v ul. 5. kvûtna. Jedná se o tzv. „DÛm s peãovatelskou sluÏbou“, kde je novû vybudováno devût
bezbariérov˘ch bytÛ se zvlá‰tním urãením pro bydlení. Pﬁidûlování tûchto bytÛ nov˘m nájemníkÛm se
bude ﬁídit pﬁesnû dan˘mi pravidly Ministerstva pro místní rozvoj âR a nájemníci budou pro své snaz‰í
a ménû problémové Ïití vyuÏívat terénní sociální sluÏby, které pro na‰e mûsto zaji‰Èuje Charita Vimperk.
Jak jsme vás jiÏ v na‰em mûsíãníku informovali, jedná se o investiãní akci, která dosáhla hodnoty
témûﬁ 11-ti milionÛ korun, a je spolufinancována nenávratnou dotaãní podporou Ministerstva pro
místní rozvoj âR, a to ve v˘‰i 5 400 000 korun.
VáÏení spoluobãané, tento novû zrekonstruovan˘ objekt, urãen˘ pro zvlá‰tní bydlení, budeme za
pﬁítomnosti hostÛ slavnostnû otvírat v pátek 6. listopadu ve 13 hodin. Následnû bude moÏná prohlídka
celého objektu, a to do 14.00 hod.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Îehnání soch na kﬁíÏové cestû
V nedûli 27. záﬁí probûhlo k uctûní
památky sv. Václava ve spolupráci Mûsta
Volary a ¤ímskokatolické farnosti Volary,
na kﬁíÏové cestû Ïehnání soch Panny Marie
a Jana Evangelisty páterem Janem Mike‰em. Sochy vznikly podle originálÛ, které
jsou vystaveny ve volarském muzeu, v restaurátorské dílnû MgA. Luká‰e Hosnedla
a MgA. Jana Koreckého. Obû zmínûné
sochy jsou na vrcholu Kamenáãe, kde je
i poslední zastavení vãetnû boÏího hrobu.
Starostka, Martina Pospí‰ilová, podûkovala v‰em, kteﬁí pﬁi‰li, vyzdvihla atmosféru
tohoto místa, a podûkovala v‰em, kteﬁí se
podílí na rekonstrukci kﬁíÏové cesty. Velkou
zásluhu na souãasné podobû této cesty
mají jiÏ uvedení restaurátoﬁi a Vladimíra
Fridrichová Kune‰ová, v˘tvarnice z Prachatic, která doslova vdechla sv˘mi obrazy
Ïivot kapliãkám na kalvárii.
Na závûr pﬁijala od paní Hedwig
Wipf ze spolku Stiftung Heimatkreis
Prachatitz, ve volném pﬁekladu „Nadace
domovsk˘ okres Prachatice“ finanãní dar,
kter˘ není prvním darem od krajanÛ. Paní
starostka jí vﬁele podûkovala a ujistila ji, Ïe

stejnû jako v‰echny pﬁede‰lé dary, i tento
bude pouÏit na dal‰í zkrá‰lení této cesty
a jejího místa.
Páter Jan Mike‰ po Ïehnání a modlitbû,
zmínil tragickou smrt Svatého Václava
a jeho v˘znam pro ãesk˘ stát. Poté podûkoval poutníkÛm a paní starostce za to, Ïe
pﬁi‰li a Ïe se o toto jedineãné místo nad
Volary spolu s radními starají a udrÏují ho.
V závûru dodal, Ïe pﬁí‰tí rok by bylo
pûkné sejít se v den svátku Svatého Václava a uctít jeho památku poutí na Kamenáã.
Nûco z Wikipedie o Volarské KﬁíÏové cestû:
KﬁíÏová cesta je tvoﬁena ãtrnácti zastaveními, z toho je 12 v˘klenkov˘ch kapliãek a dvû zastavení. Dochované dioritové
kapliãky pocházejí z 80. let 19. století
a jsou provedeny v novogotickém stylu.
Ve v˘klenku kapliãek pÛvodnû byly plastické reliéfy s figurálními v˘jevy, které
byly vyvedeny v barvách a poﬁízeny byly
v Mnichovû. KﬁíÏ v nejvy‰‰ím místû nad
schodi‰tûm je dvanáct˘m zastavením
a zpodobÀuje v˘jev „JeÏí‰ na kﬁíÏi umírá“.
Od kﬁíÏe vede cesta k dioritové kapliãce

ã. 13 pﬁedstavující pﬁedposlední zastavení
„JeÏí‰ snímán z kﬁíÏe“. Odtud vede cesta
ke 14. zastavení, kter˘m je skalka s BoÏím
hrobem. Uvnitﬁ jeho zdobeného v˘klenku
se nachází kamenná socha Krista, ve
v˘klenku je uvedeno datování rokem 1901
a jméno donátora. Po roce 1945 poutní
místo chátralo a reliéfy z kapliãek byly
poniãeny jako první. Zbytek jedné plastiky
z v˘klenku kapliãky je uchováván v krajanském spolku rodákÛ. Roku 2008 byly
provedeny restaurátorské práce J. Koreck˘m a L. Hosnedlem. Vysok˘ kamenn˘
kﬁíÏ byl doplnûn o vrcholovou ãást a osazen
sochou Krista, podstavce soch byly nakonzervovány, socha JeÏí‰e Krista v BoÏím
hrobû restaurována a v˘klenek opatﬁen
kovanou mﬁíÏí.
Z centra mûsta byly ke kﬁíÏové cestû na
Kamenáãi vysázeny dvû aleje. Jedna
vychází od kapliãky u pivovaru, druhá
vede pod hﬁbitovem. Spojují se u v˘klenkové kaple stojící zhruba v polovinû cesty
od kostela k vrcholu kﬁíÏové cesty.

POZOR ZMùNA
VáÏení dopisovatelé, uzávûrka pro pﬁíspûvky do prosincového ãísla zpravodaje
bude 18. 11. 2015.

Ladislav Beran

Z jednání rady mûsta
konaného dne 14. 10. 2015
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít Smlouvu o zﬁízení vûcného
bﬁemene pro úãely zﬁízení, provozování, opravování a udrÏování distribuãní soustavy umístûné v pozemku
KN p.ã. 4730/13 v k.ú. Volary, se
spoleãností E.ON Distribuce, a.s., ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu.
Rada mûsta souhlasí
* na základû Ïádosti paní Vûry Pálkové

s uzavﬁením dohody o zmûnû sjednaného druhu práce zaloÏeného
jmenováním, kdy byla paní Vûra
Pálková usnesením rady mûsta ze
dne 27. 2. 2008 jmenována vedoucí
organizaãní sloÏky Mûstské knihovny
Volary se mûní s úãinností od 1. 11.
2015 druh práce na knihovnice.
Rada mûsta jmenuje
* s úãinností od 1. 11. 2015 paní Ladislavu ·krnovou vedoucí organizaãní
sloÏky Mûstská knihovna Volary.

Rada mûsta schvaluje
* omezení provozu Mateﬁské ‰koly
Volary v dobû od 28. do 31. 12. 2015.
V provozu bude Mateﬁská ‰kola
v Sídli‰ti Míru 117, Mateﬁská ‰kola
Revoluãní 448 bude uzavﬁena.
* vyhlá‰ení zámûru ã. 20/Prod/2015 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu na prodej
pozemku KN p.ã. 4473/9, novû
vzniklého GP ã. 1688-154/2015
v katastrálním území Volary.
Více na: www.mestovolary.cz

Informace z radnice
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 20. 11. 2015 do 10.00 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

V˘sledky ankety v lokalitû Finské domky
VáÏení ãtenáﬁi, dovolte mi, seznámit
vás s anketou, kterou provedl pan
Václav Bajãík, radní na‰eho mûsta, k bezpeãnosti silniãního provozu v lokalitû
Finské domky. Tuto provedl na Ïádost
obãanÛ zde bydlících.
V souãasné dobû se v celé republice
ﬁe‰í nûjaké problémy s automobilovou
dopravou. AÈ je to v˘stavba ãi rekonstrukce dálnic a silnic v‰ech úrovní, ale
zejména bezpeãnost silniãního provozu.
Souãasn˘ stav, kdy tragédie stíhá tragédii a bezpeãnost provozu je mnoh˘m
ﬁidiãÛm cizím slovem, se pokou‰í zvrátit
nejen dopravní policisté, ale i odborníci
právû z ﬁad t˘mu BESIP.
I na‰e mûsto ﬁe‰í problémy s neukáznûností ﬁidiãÛ. Souãasnû se snaÏí hledat
ﬁe‰ení, aby se nebezpeãná místa stala
bezpeãn˘mi. Jedním z míst, kde situace
z hlediska bezpeãnosti provozu na
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komunikaci není dobrá, je lokalita
Finské domky, byÈ zdánlivû jde o místo
klidu.
Zde provedl na Ïádost obãanÛ zastupitel a radní Václav Bajãík anketu, kdyÏ
vytvoﬁil anketní list, kde poloÏil dva
dotazy k ﬁe‰ení situace v dopravû v této
lokalitû.
A) situaci ﬁe‰it instalováním zrcadla do
zatáãky u domu ã.p. 561,
B) problém ﬁe‰it vytvoﬁením obytné
zóny.
Anketní list byl podán v osmnácti
rodinn˘ch domcích, celkem bylo vyplnûno 15 lístkÛ, kde k variantû A se
vyjádﬁili 3, k variantû B 4 a k moÏnosti
vyuÏít obû varianty 8 domácností.
Z toho vypl˘vá, Ïe o danou situaci
mají obãané v této lokalitû zájem a Ïe je
nezbytné tuto situaci ﬁe‰it. Pﬁi‰li i s dal-

‰ím návrhem, a to odstranit Ïiv˘ plot
v lokalitû za objektem âD (dﬁíve âSD).
Co ﬁíci na závûr, jen to, Ïe ve mûstû
je dost siln˘ provoz a to nejen u Finsk˘ch domkÛ, ale do budoucna to bude
i Sídli‰tû Míru, kde je automobilÛ nejvíce, a tak problém prÛjezdnosti je nasnadû. Nemyslím tím zákazy, ale upravení
rychlosti, aÈ jiÏ zpomalovacími retardéry, ãi i zde v budoucnu vytvoﬁit obytnou
zónu, která má jasná pravidla.
Dnes, kdy je v na‰í zemi nejvíc obûtí
dopravních nehod a mnozí ﬁidiãi si
pletou uzavﬁené obce se závodní dráhou,
je potﬁeba nûco zmûnit a to zejména
v pravidlech, ãi úpravû a zejména mysleme na BESIP, ponûvadÏ po nárazu, je
vÏdy pozdû.
Ladislav Beran

Zamy‰lení
Minulé zasedání zastupitelstva mûsta
mû motivovalo k napsání pár vût. Pﬁi
zasedání zastupitelstva byl vznesen
dotaz jednoho ze zastupitelÛ, zda-li jsou
„Mûstské lesy Volary“ vedeny správnû
a zda odvádûné zisky mûstu jsou v dostateãné v˘‰i. Na zasedání byl také
pﬁítomen jednatel Mûstsk˘ch lesÛ Ing.
Miroslav ¤eÏábek, kter˘ pﬁedkládal
a obhajoval v˘sledky hospodaﬁení spoleãnosti na základû vzneseného dotazu.
Nedostateãná pﬁítomnost obãanÛ na
veﬁejn˘ch zasedání zastupitelstva je
dÛkazem napﬁíklad stále se opakující
diskuze nejednoho obãana na téma
„Mûstské lesy“. Takové postoje rozhodnû nepﬁidají k psychické pohodû vedení
spoleãnosti a nejsou valnou podporou
do budoucnosti fungování spoleãnosti.
BûÏnû se stává, Ïe i dobr˘ ãin je „po
zásluze potrestán a pomluven“, ale to
rozhodnû není ta pravá motivace, pokud
chceme nûãeho dosáhnout v místû, kde
spoleãnû Ïijeme. Je tﬁeba obãas vyjádﬁit
podporu, zájem a pﬁiloÏit ruku k dílu.
Rád bych tímto poprosil v‰echny obãany mûsta, kteﬁí mají nûjaké dotazy,
nejasnosti nebo podezﬁení t˘kající se
fungování jakékoliv mûstské spoleãnosti, aÈ se pﬁijdou osobnû informovat
a nahlédnout do veﬁejnû dostupn˘ch
dokumentÛ, pﬁed tím neÏ pomluvou
po‰kodí dobré jméno spoleãnosti nebo
znepﬁíjemní Ïivot sv˘m spoluobãanÛm.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe pomluvy a fámy
vznikají nedostateãnou informovaností
a ztrátou vzájemné komunikace.
Jistû kaÏd˘ obãan Volar ví, Ïe na‰e
mûsto vlastní nûkolik spoleãností, které
vznikly napﬁíklad za úãelem správy
majetku, zachování sluÏeb nebo pracovních míst. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe
nûkteré se potácejí na hranici rentability
ãi dokonce prodûlávají. Momentálnû
jedinou vydûlávající spoleãností jsou

„Mûstské lesy Volary“. Nechci soudit
jestli zisk, kter˘ spoleãnost pod vedením
pana jednatele Ing. Miroslava ¤eÏábka
odevzdává mûstu, je mal˘ nebo velk˘,
ale vím, Ïe tento zisk je stabilní a narÛstající. V˘sledky jsou shrnuty v ﬁádn˘ch
penûÏních auditech a rozvahách, popﬁípadû v obchodním rejstﬁíku, kde se hospodaﬁení firmy kaÏdoroãnû objevuje.
Dceﬁinou spoleãnost „Volarská lesní
a dﬁevaﬁská spoleãnost“ je tﬁeba chápat
v ãasov˘ch a historick˘ch souvislostech
jejího vzniku. Obû tyto spoleãnosti jsou
v majoritním vlastnictví mûsta Volary,
a tak vznikající diskuze a spekulace
o vyvádûní zisku mimo mûsto Volary
jsou irelevantní. Na tomto místû bych
chtûl upﬁímnû podûkovat Ing. Miroslavu
¤eÏábkovi za jeho práci a vyjádﬁit podporu v jeho konání.
Pod tíhou událostí posledních dnÛ,
kdy se ﬁeditelé nûkter˘ch spoleãností
a pﬁíspûvkov˘ch organizací pot˘kají se
zdravotními problémy, bych jim chtûl
popﬁát brzké uzdravení a úspû‰n˘ návrat
do sv˘ch pracovních pozic. Samozﬁejmû
dûkuji i jim za vykonanou práci a vûﬁím,
Ïe se vrátí v plné síle a budou nadále
uspokojovat potﬁeby mûsta.
Dûkuji v‰em za shovívavost a toleranci nad tématem tohoto ãlánku, ale
musel jsem se o svÛj názor podûlit,
neboÈ se mi zdá, Ïe nálada v na‰em
mûstû je demotivující, a rád bych pﬁispûl
ke zlep‰ení. Pokud máte konstruktivní
nápady, postﬁehy, chcete se osobnû
realizovat a pomoci VolarÛm, úãastnûte
se zastupitelstev. MÛÏete kontaktovat
svého zastupitele nebo radního, pﬁijìte
diskutovat s vedením mûsta. Pomozte
nám a zapojte se do dûní, motivujte
nejen nás, ale i ostatní! Dûkuji.
Ing. Ladislav Tou‰, místostarosta

APEX gaming EUROPE a.s.,
hledá do provozovny StráÏn˘ zamûstnance na pozici ãí‰ník/servírka
s nástupem ihned. Platové ohodnocení 15.000Kã + tips.
PoÏadujeme: Aktivní pﬁístup k práci ❙ Spolehlivost ❙ Znalost nûmeckého jazyka
Pﬁíjemné vystupování
Nabízíme: Zázemí silné spoleãnosti ❙ Doprava Vimperk/Volary/StráÏn˘
zdarma ❙ Personální strava zdarma,

Kontakt: + 420 725 523 586, + 420 727 815 046

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ﬁíjnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Ludmila âíÏková,
paní Helena Hazuková,
paní BoÏena Hrychová,
paní Hana KﬁíÏová,
paní Eva Malcátová,
paní Eva Ma‰ková,
paní Emilie Pahorecká,
paní Marie RokÛsková,
paní RÛÏena Rytíﬁová,
paní Vûra Tou‰ová,
pan Stanislav Hovorka,
pan Rostislav Kantner,
pan Franti‰ek Lang,
pan Miroslav Svoboda.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz,
místní organizace Volary,
blahopﬁeje k v˘znamnému
jubileu na‰emu ãlenu, panu
JANU SMOLENOVI.
Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení s paní

MARIÍ STEINBACHOVOU.
Děkujeme též
panu Františku Krátkému
za jeho dojemná slova rozloučení.
Děkuje rodina
Děkuji všem přátelům a známým
za účast, projevenou soustrast
a květinové dary při posledním
rozloučení s panem
FRANTIŠKEM GEIEREM.
Manželka Anna
Děkujeme všem přátelům
a známým za projevenou soustrast,
květinové dary a účast na posledním
rozloučení s našim milovaným
manželem, tatínkem a dědečkem
JANEM TLAČILEM.
Děkuje rodina
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Vzpomínáme
Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 12. ﬁíjna to bylo 16 let,
co utichlo zlaté srdce na‰eho drahého manÏela,
tatínka, dûdeãka a pradûdeãka, pana

FRANTI·KA PE·LA.
Kdo jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manÏelka, dûti,
vnouãata a pravnouãata.

Dne 13. ﬁíjna uplynul jeden rok,
co nás navÏdy opustila
na‰e milovaná maminka a babiãka, paní

MARIE PREYOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 24. 11. uplyne 8 let od úmrtí
na‰í maminky

RÒÎENY KURUCOVÉ.
Za vzpomínku dûkují
dcera RÛÏena Kochová a syn Martin Kuruc.

SchÛze ZO âZS
Volary
V˘bor ZO âZS Volary svolává
majitele zahrádek v osobním vlastnictví,
na schÛzi spoluvlastníkÛ, která se koná
v sobotu 28. listopadu 2015
od 14:30 hodin
v restauraci Hotelu Chata ve Volarech.
Program:
seznámení s ãinností za uplynulé období,
zpráva o hospodaﬁení spoluvlastníkÛ
za uplynulé období,
brigády,
placení poplatkÛ,
seznámení s n plánem ãinnosti na rok 2016,
ocenûní poﬁadatelské ãinnosti pﬁi v˘stavû
v˘pûstkÛ.
Antonín Smola, z povûﬁení v˘boru ZO
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KﬁíÏem kráÏem republikou
ProÏili jste jiÏ nûkdy 24 hodin ve vlaku? MoÏná Ïe ano, kdo je
star‰í, tak urãitû, jezdívalo se na dlouhé trasy i vlakem. Ale to bylo na
Slovensko a do zahraniãí. Strávit cel˘ den ve vlaku a pohybovat se jen
na území na‰í republiky, k tomu se snaÏit ujet co nejvíce kilometrÛ
a splnit po cestû je‰tû mnoho úkolÛ - to uÏ je docela tûÏk˘ oﬁí‰ek. Na‰i
star‰í skauti se ho zhostili moc pûknû. Zúãastnili se totiÏ celostátní akce
poﬁádané skautsk˘m stﬁediskem v Krnovû a âesk˘mi drahami právû na
Den Ïeleznic. A byla to vpravdû oslava vlakového cestování.
Úkol byl jasn˘, najet co nejvíce kilometrÛ. A nám se podaﬁilo
pﬁekroãit tisícovku. Dal‰ím úkolem bylo nav‰tívit nûjakou kulturní
památku, my nav‰tívili Zelenou bránu v Pardubicích a kaÏdému vﬁele
doporuãujeme. JiÏ dávno pﬁed vlastní cestou jsme museli nejen ‰ikovnû
sestavit trasu, abychom co nejdﬁíve vyjeli a stihli se do v˘chozí stanice
vrátit - coÏ z na‰ich ‰umavsk˘ch hvozdÛ právû lehké není, ale museli
jsme vylu‰tit i tajná a rÛznû za‰ifrovaná místa. A ta potom také na své
trase nav‰tívit. To uÏ byl opravdov˘ oﬁech. No schválnû, které místo
v âechách se skr˘vá v otázce: Co Nedvûdi nevûdí - ale my to víme?
Zkuste hádat. My to uÏ víme také, a rádi poradíme. I kdyÏ právû toto
místo se nám nav‰tívit nepodaﬁilo. Stejnû jako ná‰ jihoãesk˘ Husinec,
kter˘ jsme odhalili v rébusu hravû, ale jiÏ jsme se do nûj nestihli vrátit.
Stihli jsme ale kﬁiÏovat republiku od Prahy na Moravu, nav‰tívili jsme aÏ
nejjiÏnûj‰í cíp - Bﬁeclav (i v noci a za de‰tû krásné mûsto), rovnûÏ nejv˘chodnûj‰í âesk˘ Tû‰ín, nádherné âapkovy Malé SvatoÀovice - tam
jsme se s rychlostí blesku stihli vyfotit, neÏ vlak pokraãoval dál.
Co jsme na cestû zjistili? Îe na‰e zemû je moc hezká, a to jak ve dne,
tak v noci, Ïe vlaky nemusí mít cel˘ den zpoÏdûní Ïádné, aby pak veãer
pﬁekonali rekord 80 minut, Ïe za den se dá skuteãnû najet pﬁes 1500 kilometrÛ (to se nám sice nepodaﬁilo, ale vítûzné skupinû ano), Ïe vlaky
v noci prostû nejedou, Ïe se s vámi prÛvodãí mezinárodního rychlíku
ochotnû vyfotí ale o fotky aÏ tak nestojí, neb je pr˘ jiÏ slavn˘ v Japonsku,
Ïe cestování vÛbec nemusí b˘t zdlouhavé a nudné, kdyÏ jedete s partou
kamarádÛ, se kterou se dá povídat, hrát, nûco vyrábût, pospávat ãi si jen
cesty prostû uÏívat. Ono je vlastnû vcelku jedno, jak jedete, kdyÏ jste
s pﬁáteli, je to vÏdycky fajn. Tak proã to pﬁí‰tû nezkusit s námi?
Wagnerová

Setkání koordinátorÛ Ïákovsk˘ch parlamentÛ
Na konci záﬁí probûhl v na‰em
malebném mûstû sjezd vedení, koordinátorÛ a pedagogÛ Ïákovsk˘ch parlamentÛ z celé republiky. Zdaleka ne na
kaÏdé ‰kole tato organizace pÛsobí
a ·umavu nav‰tívili napﬁíklad hosté
z Lázní Bûlohrad, severoãeské Raspenavy, PlaÀan u Kolína, Brna, Olomouce,
Dobronína u Jihlavy, Îandova u Ústí
nad Labem, Vala‰ského Meziﬁíãí.
Pod vedením koordinátorÛ z organizace CEDU (Centrum pro demokratické
uãení) se vedení ‰kol, koordinátoﬁi
a pedagogové vzdûlávali a ãerpali námûty na nové projekty a akce, které mohou

aplikovat ve sv˘ch ‰kolách a Ïákovsk˘ch parlamentech.
Program, kter˘ pﬁipravil pan ﬁeditel
Petr Horálek ve spolupráci s Eli‰kou
Bucvanovou (CEDU), vedením parlamentu volarské ‰koly - Klárou Michlíãkovou a Ivanou âernou, obsahoval
mnoho sloÏek jak studijního, tak kulturního ãerpání.
Velké podûkování patﬁí panu Lumíru
Vozábalovi, kter˘ na‰i skupinu provázel
a fundovanû informoval ze sv˘ch znalostí pﬁi prohlídce ra‰elini‰tû na Soumarském Mostû a náv‰tûvû geoparku pﬁed
budovou Z· Volary. Dal‰í velké podûko-

vání patﬁí paní starostce Martinû Pospí‰ilové za vﬁelé uvítání skupiny a pﬁedání
dárkÛ. Pûveck˘ sbor sloÏen˘ z pedagogÛ
na‰í ‰koly pﬁivítal shromáÏdûné hosty
nûkolika písnûmi. Díky patﬁí také panu
Nûmeãkovi, kter˘ nám odhalil tajemství
„¤OPíkÛ"“ - vojensk˘ch pevností na
Soumarském Mostû a panu Bajãíkovi,
kter˘ nás „nauãil vaﬁit pivo“. V neposlední ﬁadû musíme sloÏit hold personálu Mûstského hotelu Bobík za skvûlé
sluÏby a velkou ochotu.
Klára Michlíãková - koordinátor
Ïákovského parlamentu pﬁi Z· Volary

Podzimní zprávy z mateﬁské ‰kolky
V novém ‰kolním roce jsme pﬁivítali
v obou na‰ich ‰kolkách 135 dûtí. Paní
uãitelky i ostatní zamûstnanci mateﬁské
‰koly se dûtem plnû vûnují po cel˘ den.
SnaÏíme se nov˘m dûtem ulehãit nástup
do jimi neznámého prostﬁedí vytváﬁením
pﬁíjemné a klidné atmosféry.
V podzimním ãase jsme se s dûtmi
tradiãnû vypravili do na‰eho muzea, kde
dûti zaujala v˘stava hraãek a vojensk˘ch
uniforem. Zahájili jsme ve spolupráci
s knihovnou druh˘ roãník projektu
„Vãelka Mája ãte dûtem“ a pﬁed‰kolní
dûti zaãaly nav‰tûvovat pﬁedplaveck˘
v˘cvik na plaveckém bazénu pod vedením zku‰en˘ch lektorek plavání. Pokraãujeme v úspû‰né spolupráci se ZU· ve
Volarech, kde dûti nav‰tûvují keramick˘

krouÏek a krouÏek hry na zobcovou
flétnu. Za dÛleÏitou ãást na‰í práce
povaÏujeme spolupráci se Z·, kterou
máme v plánu neustále prohlubovat.
Vidûli jsme dvû divadelní pﬁedstavení Písniãky ãarodûjnice Elvíry v M·
a v kinû Divadlo Kos s pohádkou Zamilovan˘ vodník. Vojenské lesy pro nás
pﬁipravily program z v˘ukového programu Lesní pedagogiky „Zvíﬁátka v lese“.
Plánujeme i dal‰í podzimní akce ve
spolupráci s rodiãi, coÏ je pro nás velmi
podnûtné a pﬁínosné.
V‰em dûtem pﬁejeme pﬁíjemnû proÏité chvíle v mateﬁské ‰kole.
Michaela Dûdiãová,
ﬁeditelka M·

Kontakty:
¤editelka M·:
Michaela Dûdiãová
telefon: 720 269 369
M· Sídli‰tû Míru
telefon: 388 333 449
ms.volary@seznam.cz
Zástupkynû M·:
Dagmar Amlerová
telefon: 722 160 165
M· Revoluãní
telefon: 388 333 165
skolka.volary@seznam.cz
Webové stránky: www.msvolary.cz

Souhrn poãasí za záﬁí 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -0,8 °C dne 22. 9. v 6:00
Maximální teplota: 30,9 °C dne 1. 9. v 15:55
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 10,5 °C
Úhrn sráÏek: 44,2 mm
Maximální náraz vûtru: 15,3 m/s dne 17. 9. v 20:21
(tj. 55,1 km/hod.)
Sluneãní svit: 121,4 hodiny
Mrazové dny: 1
Letní dny: 3
Tropické dny: 1

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -5,3 °C dne 29. 9.
Pﬁízemní minimální teplota: -8,6 °C dne 30. 9.
Maximální teplota: 31,4 °C dne 1. 9.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 8,8 °C
Mrazové dny: 10
Letní dny: 3
Tropické dny: 2
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php
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Rozhovor s Bohumilem Harmonick˘m
V mûsíci záﬁí se uskuteãnilo ve Volarech nûkolik, po mém soudu velice
zdaﬁil˘ch kulturních a duchovních akcí.
Byla to m‰e v kostele Sv. Kateﬁiny za
v‰echny obûti Ïelezné opony, kterou
celebroval pan kardinál Miloslav Vlk,
Koncert pro svobodné lidi aneb festival
proti ztrátû pamûti na b˘valém „buzeráku“
v b˘val˘ch kasárnách PS a v souãasné
dobû probíhá v mûstské galerii v˘stava
Králové ·umavy. V‰echny spojuje osoba
hlavního organizátora. Je jím známá
volarská osobnost Bohumil Harmonick˘.
Co tû k tomu Bohumile pﬁivedlo?
Pﬁi náhodném brouzdání po internetu
jsem narazil na stránky Klubu ãeského
pohraniãí a odkaz na pravidelné setkání
jeho ãlenÛ a sympatizantÛ ve Volarech.
„Klub ãeského pohraniãí (KâP) je ãeské
obãanské sdruÏení s celorepublikovou
pÛsobností, které sdruÏuje zejména
b˘valé pﬁíslu‰níky, pomocníky a pracovníky ãeskoslovenské PS a dal‰ích podobn˘ch sloÏek a jejich sympatizanty.
Hlavní ideologií je vyhranûnû levicov˘,
komunistick˘, ãesk˘ nacionalismus s nádechem proletáﬁského internacionalismu.
PﬁestoÏe se podle sv˘ch stanov profiluje
jako nepolitické obãanské sdruÏení, je
ideologicky a sv˘mi vztahy blízk˘
zejména KSâM a nacionálnû sociálním
stranám. Podle ãlánku Jana Gerberta
v Lidov˘ch novinách z roku 2009 klub
sdruÏuje b˘valé dÛstojníky, vojáky,
stráÏce hranic, komunisty a jejich sympatizanty frustrované pádem socialismu,
má kolem 6000 ãlenÛ a potenciál oslovit
jak stoupence krajní levice, tak pravice.“
(zdroj ãeská Wikipedie). Z obsahu se mi
udûlalo nevolno. Îil jsem v pﬁesvûdãení,
Ïe rokem 1989 jsme jako spoleãnost
udûlali tlustou ãáru za minulostí. Období od roku 1948 aÏ do roku 1989 jsme
oznaãili za totalitní reÏim, za kter˘
bychom se mûli stydût a ne na nûj vzpomínat s hrdostí. Jako spoleãnost jsme to
ale nedokázali, strana, která má v názvu
komunistická, má bohuÏel své zástupce
jak v Parlamentu âR, tak na volarské
radnici. Spolky, jako je KâP spatﬁují

v tûch stovkách aÏ tisících zabit˘ch
nebo umuãen˘ch za b˘valého reÏimu
svoji dobﬁe vykonanou práci. S tím
nejsem ochoten se smíﬁit. Jako protest
a podnût pro vyvolání obãanské diskuse
jsem se rozhodl uspoﬁádat právû tyto akce.
Proã tû tedy napadly právû tyto
tﬁi konkrétní akce?
V˘stava Králové ·umavy je tzv.
politickou ãástí mého protestu. V˘stavu
zpracoval kolektiv historikÛ z Ústavu
pro studium totalitních reÏimÛ. âerpá
striktnû z dobov˘ch archivÛ a nemá
ideologick˘ podtext.
M‰e mûla uctít památku v‰ech obûtí
Ïelezné opony, tedy i mrtv˘ch pohraniãníkÛ. Jako spoleãnost uctíváme obûti
fa‰ismu, ale na obûti komunismu zapomínáme. Bylo mi velkou ctí, Ïe m‰i
odslouÏil pan kardinál Miloslav Vlk,
kter˘ sám na sobû pocítil zrÛdnost
komunistického reÏimu.
Festival byla ta radostnûj‰í ãást programu, oslava svobody, ale i pﬁipomenutí toho, Ïe zapomínáme na totalitu
i s jejími prÛvodními znaky.
Byl jsem úãasten m‰e i vût‰iny
koncertu a obé pro mne byly velk˘m
záÏitkem. Je skvûlé, Ïe tak v˘razná
osobnost, jakou je pan kardinál Vlk,
ãi skvûlé kapely a písniãkáﬁi jako
napﬁíklad Îalman, Vladimír Merta
nebo skupina Krausberry byly ve stejn˘
den ve Volarech. Jak se podle tebe akce
povedly a jak jsi s nimi byl spokojen?
Na to, Ïe ná‰ organizaãní t˘m byl
mal˘ a vût‰inu jsem zaji‰Èoval sám, byl
v˘sledek dle mého názoru skvûl˘.
Posoudit by to ale mûli spí‰ náv‰tûvníci
akcí. Náv‰tûvnost bohosluÏby se odhaduje na 300 lidí, koncertu cca 750
a k 4. 10. vidûlo v˘stavu odhadem 150
lidí. Náv‰tûvnost koncertu jsem naivnû
odhadoval vy‰‰í, ale lidé zku‰enûj‰í
ﬁíkají, Ïe na první roãník to ‰lo.
HÛﬁe dopadlo financování. Víc v˘dajÛ neÏ pﬁíjmÛ, ale rozdíl dorovnal
„tajn˘“ sponzor, a tak se dá ﬁíci, Ïe jsme
skonãili s nulou.

Chystá‰ se v protestu pokraãovat?
Urãitû, a to tak dlouho, dokud KâP
neukonãí své aktivity ve Volarech. K tomu
jsem vyzval jejich pﬁedsedu Fr. Zacha.
Bude-li víc volarsk˘ch obãanÛ, kter˘m
se st˘ská po totalitû, po vládû jedné strany a jejích represivních orgánÛ jako byli
Péesáci, STB ãi VB, jsem pﬁipraven
ukonãit své aktivity a odejít z Volar.
V takovém mûstû bych uÏ nechtûl Ïít.
Bude-li tomu naopak, oãekávám to
samé já od nûj a od jejich spolku. KdyÏ
s sebou vezmou i komunisty, budu jen
rád.
UÏ jsem oslovil na pﬁí‰tí roãník
nûkolik kapel, domlouvám jinou (drsnûj‰í) v˘stavu a jiného knûze na bohosluÏbu.
Ale chci i v prÛbûhu roku dûlat koncerty, promítání filmÛ s danou tématikou,
divadla pﬁipomínající dobu nesvobody
a to, jak ty váÏné, tak s humorn˘m nadhledem.
S právníkem a ekonomem hledáme
vhodnou formu spolku, sdruÏení, ãi
neziskovky, abychom mûli právní subjektivitu. Rád budu volarské obãany
prostﬁednictvím Volarského zpravodaje
pravidelnû informovat o plánovan˘ch
akcích. Vûﬁím, Ïe v na‰ich spoluobãanech vyvolám nejenom potﬁebu pﬁem˘‰let o dobû nesvobody, ale i o tom, jak se
vyrovnat s minulostí. Ale také sv˘mi
aktivitami roz‰íﬁím nabídku kulturních
akcí. AÏ budeme dûlat desát˘ roãník
festivalu, mÛÏeme si udûlat rekapitulaci.
Na závûr chci podûkovat kaÏdému
z volarsk˘ch obãanÛ, kteﬁí se zúãastnili
nûkteré z ãástí leto‰ního programu. Díky.
Více o akci se dozvíte na webov˘ch
stránkách koncertu http://koncert-prosvobodne-lidi.webnode.cz/
Více o KâP jejich názorech, textech
v ãasopise Hraniãáﬁ se dozvíte na
http://www.klub-pohranici.cz/.
Rozhodnûte se sami, svobodnû, co
podpoﬁíte.
Dûkuji za rozhovor.
Rozhovor vedl Ivo Stehlík

Redakãní rada po obdrÏení rozhovoru s panem Bohumilem Harmonick˘m, v rámci nestrannosti a objektivity,
oslovila pﬁedsedu KâP pana Franti‰ka Zacha, kter˘ je v rozhovoru zmiÀován a dala i jemu moÏnost k vyjádﬁení se.
Tímto redakãní rada povaÏuje ve‰keré dal‰í diskuze na toto téma za uzavﬁené.
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Volarské setkání 2015
V mûsíci záﬁí se vÏdy koná setkání
pohraniãníkÛ - ochráncÛ státních hranic
âeskoslovenska, jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ a sympatizantÛ v ·umavsk˘ch
Volarech. Nejinak tomu bylo i tentokráte, v sobotu 12. záﬁí 2015.
Pochopitelnû tomu pﬁedcházely dlouhé pﬁípravy, protoÏe pﬁipravit dÛstojné
prostﬁedí pro úãastníky, bylo pro nás
vÏdy prioritou. A k tomu i vlastní poho‰tûní a obsluha. V‰e vlastnû zaãalo hned po
setkání loÀském. S vûdomím, Ïe úãastníky do Volar táhnou vzpomínky na dobu
proÏitou zde pod Velk˘m a Mal˘m
Bobíkem, ale pﬁedev‰ím pﬁání setkat se
s kamarády, jejich rodinami, ale i se sv˘mi
veliteli. Tato my‰lenka nás zavazuje,
a proto dûláme maximum pro zdar akce.
Spoleãensk˘ sál sk˘tal záruku, Ïe
akce probûhne za jakéhokoliv poãasí,
ponûvadÏ, kdo nûkdy na ·umavû pob˘val, ví jak nepﬁedvídatelné jsou nûkdy
vrtochy meteorologické. A tak je‰tû krátce
pﬁed osmou hodinou ranní bylo otevﬁeno
s tím, Ïe pﬁedpokládané oficiální zahájení probûhne úderem hodiny desáté. Ale
stejnû jako vloni, nám náv‰tûvníci pﬁicházeli i poté, a tak jsme zahájili zhruba
o pÛl hodiny pozdûji. Pﬁedseda Klubu
ãeského pohraniãí Rudou‰e Koãího Volary po úvodní âeskoslovenské státní
hymnû pﬁivítal v‰echny pﬁíchozí, popﬁál
jim pﬁíjemné posezení i záÏitky po dobu
setkání, ale i pokojn˘ návrat do sv˘ch
domovÛ. Následovaly organizaãní detaily
a vystoupil zástupce mûsta, místostarosta
Ing. Ladislav Tou‰. Pﬁivítal v‰echny ve
Volarech a pﬁipomnûl, Ïe ve Volarech
jsou obãané, kteﬁí nemají naprosto Ïádné
problémy, averzi ãi v˘tky vÛãi nám
pohraniãníkÛm, ale na stranû druhé jsou
zde lidé opaãného sm˘‰lení. On nemá
právo soudit kteroukoliv skupinu a jiÏ
vÛbec ne historii, a tak povaÏuje za správné, Ïe je dána pﬁíleÏitost pro prezentaci
obou názorÛ a sami lidé aÈ jednotlivá
konání zhodnotí. Na závûr své zdravice
popﬁál úspûch setkání.
Následovala vojenská „Veãerka“ v Ïivém podání borlice a v‰ichni pﬁítomní
vzdali hold a poctu padl˘m a zemﬁel˘m
kolegÛm hraniãáﬁÛm.
A zhruba po pÛl hodinû úvodních ﬁeãí
bylo setkání pﬁedáno tûm nejdÛleÏitûj‰ím, tedy samotn˘m úãastníkÛm. V sále
to huãelo jako v úlu, kaÏd˘ si mûl co
ﬁíci, vzpomínalo se, hodnotila se souãasnost, pochopitelnû i stav vlastní tûlesné
schránky, ale vÏdy zakonãené optimistic-

k˘mi závûry. Nikdo si nestûÏoval a v oãích
mnoha z úãastníkÛ zase probleskla ta
jiskra nad‰ení, elánu a hlavnû kamarádství a pocitu sounáleÏitosti. Tyto pocity
a projevy se nedají niãím nahradit, to
vychází z nitra kaÏdého dobrého ãlovûka a je‰tû více od srdcí hraniãáﬁÛ.
Aby nebylo prostﬁedí pﬁíli‰ komorní,
jeden z Budûjovick˘ch hraniãáﬁÛ nás velmi
mile pﬁekvapil, protoÏe pﬁesvûdãil svého
kamaráda-harmonikáﬁe a ten zahrál a zazpíval jakoukoliv písniãku na pﬁání, pokaÏdé u jiného stolu. Odmûnou mu byl
nejen potlesk, ale i pﬁípiteãek na zdraví.
BlíÏila se tﬁináctá hodina. Stále nikdo
z úãastníkÛ netu‰il, co se pﬁipravuje za
oponou. Po ohlá‰ení pﬁekvapení, kdy sál
ztichl, se zaãaly linout tóny hraniãáﬁské
hymny „Na Starém Mohelnû“ za souãasného rozevírání opony, kde stálo 19
volarsk˘ch Ïen a 3 muÏi - v‰ichni v pﬁekrásn˘ch místních krojích a zaãali zpívat. V tu chvíli propuklo v sále nad‰ení,
které v‰ak okamÏitû utichlo a bylo sly‰et
jen Èukání stoliãek, jak v‰ichni povstali
a vydrÏeli tak po celou dobu zpûvu oné
srdeãní písnû. Nûkteﬁí se i pﬁidali. Potlesk
nebral konce. Následovaly dal‰í hraniãáﬁské písniãky, a tak pﬁítomní proÏívali
témûﬁ hodinu za nádherného vystoupení
„na‰ich“ Ïen. Po skonãení dostala kaÏdá
Ïena karafiát a byly vyzvány k obãerstvení, neboÈ pro nû byl pﬁipraven zdarma gulá‰ek a pití. NeÏ se v‰ak dostaly ke
stolu, pﬁidal se harmonikáﬁ, kolem nûj
Ïeny v krojích a pokraãovalo se na sále.
AÏ musel b˘t upozornûn, Ïe „dûvãata
je‰tû neobûdvala“. Stejnû v‰ak po dojedení znova koleãko a zpûv. Takto na‰e
Ïeny vydrÏely s námi aÏ do konce.
Nebylo jediného úãastníka, kter˘ by toto
vystoupení nechválil. Radost jsme mûli
i my organizátoﬁi, a tak patﬁí neskonalé
díky v‰em Ïenám i chlapÛm za pﬁednes,
jakoÏ i Franti‰ku Zachovi jr., kter˘ pﬁipravil hudební doprovod a sám pﬁispûl
i sv˘m zpûvem. Dûkujeme, byli jste
neskuteãnû skvûlí a v‰ichni si pﬁejí spoleãné setkání opût za rok.
Úãastníci byli srozumûni s tím, Ïe
v pﬁedveãer setkání byly poloÏeny kytice
a zapáleny svíce u v‰ech pomníãkÛ,
o které se staráme. Na obûti teroru a zá‰kodnictví, na obûti zákeﬁn˘ch a zbabûl˘ch vrahÛ prostû nikdy nezapomeneme!
Co ﬁíci závûrem? Akce jako vÏdy
preciznû pﬁipravená, protknutá nesmírn˘m fyzick˘m i psychick˘m nasazením
organizátorÛ byla úãastníky hodnocena

jako jedna z nejpovedenûj‰ích a v‰ichni
se shodli, Ïe pﬁí‰tí rok musí pﬁijet znova
a snad je‰tû ve vût‰ím poãtu. Proto je‰tû
jednou dûkuji v‰em ãlenkám a ãlenÛm
Klubu, samozﬁejmû na‰im Ïenám, harmonikáﬁi Pepovi, místostarostovi a vlastnû v‰em úãastníkÛm. Dûkujeme, mÛÏete
b˘t na sebe hrdi!
A je‰tû nûco navíc …
... co jsem nepﬁedpokládal, Ïe budu
nucen dopsat v reakci na „rozhovor“
s panem BH. Nehodlám zde reagovat na
snÛ‰ku lÏí, nesmyslÛ, polopravd a pomluv.
Chtûl bych ale obûma /jakoÏ i dal‰ím
stejnû sm˘‰lejícím/ pseudodemokratÛm
vzkázat, Ïe KâP je povolené obãanské
sdruÏení - od roku 2014 spolek, jiÏ od
roku 1992 /mimochodem tytéÏ ãi podobné spolky existují v rámci EU v dal‰ích
tﬁech státech/. Ústava âR a stejnû tak
Zákon ã. 2/1993 Sb., Listina základních
práv a svobod v platném znûní /napﬁ. § 20,
odst. (1) Právo svobodnû se sdruÏovat je
zaruãeno. KaÏd˘ má právo spolu s jin˘mi
se sdruÏovat ve spolcích, spoleãnostech
a jin˘ch sdruÏeních/ jasnû vymezuje
postavení nejen na‰eho spolku. A nikomu
z vás nepﬁíslu‰í rozhodovat o na‰em spolku, o místû v˘konu ãinnosti, o formách
a metodách na‰í ãinnosti. Nemáte právo
/a vy konkrétnû ani morální/ nás vykazovat z mûsta Volary, napadat nás a vyhroÏovat. My, na rozdíl od vás a va‰ich
soukmenovcÛ, byÈ s vámi radikálnû nesouhlasíme, nikomu právo na existenci
nezpochybÀujeme ani nijak neomezujeme. Nejsme to my, kdo ztratil pamûÈ!
PﬁestaÀte si nalhávat, Ïe vy jste ti ãistí
a proto neházejte ani ‰pínu ani kameny na
KâP, na‰e ãleny, pﬁíznivce a sympatizanty. Dlouholetá práce a ãinnost Klubu
a jeho ãlenÛ byla právû na leto‰ním
Volarském setkání Národní radou, jako
zatím jediná v Jihoãeském kraji, ocenûna
klubovou medailí, tedy v˘jimeãné ocenûní práce ãlenÛ a ãlenek Klubu ve
Volarech. A dovoluji si vás v‰echny upozornit, Ïe v na‰em právním systému existuje i moÏnost, jak podobn˘m aktÛm
ãelit.
Dûkuji redakãní radû, Ïe mû v rámci
objektivity vyzvala a umoÏnila dát toto
vyjádﬁení a stanovisko na‰eho spolku.
Franti‰ek Zach,
pﬁedseda Klubu ãeského pohraniãí
Rudou‰e Koãího Volary z.s.
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Volarsk˘ florbal
Na Prachaticku jsou dva florbalové
kluby hrající Jihoãesk˘ pﬁebor, oba jsou
ve skupinû B a jsou jimi TJ ·umavan
Vimperk a ASK Trojmezí.
Pﬁedstavuji vám celek ASK Trojmezí. Celek se vytvoﬁil v roce 2013, kdy
parta klukÛ z Volar byla pozvána do
Horní Plané na turnaj. Zde pomûrnû
dobrou hrou udivila nûkteré funkcionáﬁe
a ti jim nabídli, aby se pﬁihlásili do soutûÏe. Kluci kolem Ondﬁeje Nechutného
tak zaãali trénovat v tûlocviãnû Základní ‰koly ve Volarech, kde to bylo jen
vyplnûní sobotního odpoledne. Pomalu
shánûli finance a sponzora, to se podaﬁilo a v roãníku 2014 / 2015 se jiÏ v nejniÏ‰í florbalové soutûÏi objevilo jejich
jméno. Dvanáctka klukÛ samozﬁejmû
naráÏela na problémy, které neznali, ale
prali se stateãnû. Zápas od zápasu se
zlep‰ovali, ale na druhou stranu jim chuÈ
do hry nebralo nic vãetnû poráÏek. Kluci
dﬁeli a trénovali, aby v závûru soutûÏe
uhráli sedmé místo v osmiãlenné skupinû.
Byla to dobrá zku‰enost, kterou by letos
chtûli zuÏitkovat a hrát o kousek v˘‰.
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Celek má nyní za sebou ãtyﬁi kola,
kdy ve tﬁech podlehl a vÏdy jen tûsnû, to
ukazuje na onu nezku‰enost a téÏ na to,
Ïe ve Volarech, kde trénují, není hala
a tak vlastnû seznámení s poﬁádnou florbalovou hrou je aÏ na turnajích. Kluci to
berou reálnû a snaÏí se hrát to, co umí.
Mají solidní první pûtku, kde druhá
velmi dobﬁe sekunduje a hlavnû gólman
Láìa Sippl je hodnû drÏí nad vodou.
V samotn˘ch zápasech se ukazuje, jak
chybí nevyhranost v hale, kdy po drobn˘ch chybách vznikají pﬁeãíslení a zbyteãné branky, a taky se musí zapracovat
na kázni, neboÈ v posledním dvoukole
v zápase se Slavonicemi byl celek hernû
lep‰í, v pohodû rychle vedl o tﬁi branky,
aby v druhé tﬁetinû o v‰e pﬁi‰el, kdyÏ
osm minut hrál v oslabení, z toho dvakrát
ve tﬁech. V KunÏaku, kde se hrál druh˘
turnaj na nejmen‰í hrací plo‰e v kraji, to
byla hra plná kontaktÛ a to klukÛm ‰lo.
První zápas a první tﬁetina byla sice
dost ospalá a nerozehrannost ãinila problémy. S celkem FBK âeské Budûjovice
to, ale byl vyrovnan˘ zápas aÏ do konce

a prohra o jeden gól 4:5 mrzí, neboÈ
jedna chyba v závûru celek stála zápas.
Druhé utkání, byÈ jsme byli hernû lep‰í,
nás stálo vítûzství ono vyluãování ve
druhé tﬁetinû. Ne vÏdy to bylo od sudího
fér, kdy nás vyluãoval a podobné pﬁestupky domácím odpustil, ale v tom prohra nebyla. Herní nekázeÀ a devítka
hráãÛ, to byly dva faktory, které ASK
stálo lep‰í v˘sledek. Dﬁelo se aÏ do konce,
ale síly ub˘valy velmi rychle a kdyÏ
domácí ve tﬁetí tﬁetinû dokonali obrat
z nula tﬁi na 4:3, byla na celku ASK deka.
Z té se celek je‰tû dostal a dokázal
vyrovnat, jenÏe vylouãení a domácí pﬁesilovka v závûru stála kluky v‰echny body.
Byla to ‰koda, neboÈ zde t˘m po bodech
sahal, ale na konec z KunÏaku odjel
s prázdnou. Nyní nás za dva t˘dny ãeká
dal‰í turnaj v âesk˘ch Budûjovicích v nafukovací hale a snad to jiÏ bude lep‰í.
Touto cestou dûkujeme na‰im sponzorÛm za vydatnou podporu a to jak
z Volar, tak z Nové Pece.
Ladislav Beran,
vedoucí ASK TROJMEZÍ florbalu.

T˘den knihoven

Akce

Volarská knihovna se tradiãnû zapojuje do akce T˘den knihoven,
kter˘ má letos za sebou devatenáct˘ roãník.
Pro ãtenáﬁe, jak velké, tak malé, bylo pﬁipraveno nûkolik pûkn˘ch
akcí. Nejdﬁíve pﬁijel Vladimír Ho‰ek s poﬁadem o Kyrgyzstánu. V projekci pﬁedstavil tento znám˘ ‰umavsk˘ fotograf zemi b˘valého Sovûtského
svazu v poﬁadu Kyrgyzstán, zemû barev, jezer, koní, hor a jurt.
Dal‰í poﬁad byl pro dûti M·. Do knihovny pﬁi‰ly dûti z M· na
Sídli‰ti Míru, aby tvoﬁily spoleãnû s Dráãkem Podzimáãkem. ·lo o dal‰í
ãást projektu Vãelka Mája dûtem. Pro ‰ikovné Ïenské ruce byl pﬁipraven
program s pracovnicí IS StoÏec ve tvoﬁivé dílnû. Vyrábûl se zajímav˘
obrázek v projektu Antistresové malování.
Cel˘ t˘den skonãil v pátek 9. ﬁíjna, kdy do knihovny pﬁi‰li Ïáci první
tﬁídy místní základní ‰koly, aby se seznámili s náplní práce knihovnic
a jak to v knihovnû chodí. Poté mezi nû pﬁi‰la starostka mûsta, Martina
Pospí‰ilová, s velk˘m kufrem pln˘m pﬁekvapení. Dûti byly zvûdavé,
ale neÏ na otevﬁení do‰lo, paní starostka jim nûco povûdûla o lidov˘ch
tradicích a o posvícení, které b˘vá na podzim. Vysvûtlila prvÀáãkÛm, Ïe
o posvícení se hodovalo a pilo, protoÏe ve‰kerá úroda byla sklizena.
Posvícení, Ïe Ïehnal pan faráﬁ a dûti se dozvûdûly, Ïe vût‰inou se
nejdﬁíve v‰ichni se‰li v kostele, kter˘ má jméno po nûjakém svatém. Ná‰
nese jméno po svaté Kateﬁinû, a dodala, Ïe po Ïehnání a modlitbû ‰li
hodovat. Pak uÏ pﬁi‰lo otevírání Pohádkového kufru z radnice, aneb
lidové tradice. Tím byl také zahájen projekt volarské radnice, ve spolupráci se základní ‰kolou a knihovnou.
Po cel˘ mûsíc ﬁíjen probíhá ve volarské knihovnû „Národní putovní
v˘stava Má vlast cestami promûn“.
Ladislav Beran

VOLARSKÉHO
DOMEâKU

Vánoãní kniÏní trhy
Trhy se budou konat v prostorách Mûstské knihovny Volary
v pátek 27. 11. 2015 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 28. 11. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin

LISTOPAD 2015
9. 11. 2015

„DESKOHRÁTKY“
18:00 hodin
Herní veãer pro v‰echny, kteﬁí se neradi nudí.
Klasické, nové i virtuální hry.
***
14. 11. 2015

„DESKOVKY“
9:00 hodin
Krajské kolo deskov˘ch her
„Rummikub a Quoridor“ pro dûti od 1. tﬁídy
aÏ po dospûláky v DDM Netolice.
Postup do celostátního finále MâR
v deskov˘ch hrách.
Hodnotné ceny, pﬁihlá‰ení v DDM Volary,
startovné 20,- Kã.
***
27.- 28. 11. 2015

„Pﬁání pro JeÏí‰ka“ - nocování v DDM
17:00 hodin
Tradiãní nocování v domeãku se spoustou her
a vyrábûní motivované Vánocemi.
Cena 150,- Kã.
***
28. 11. 2015

„Vánoãní trhy“
9:00 hodin
Vánoãní trhy Mûsta Volary,
prezenãní akce v˘robkÛ z DDM.
***
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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Novinky v knihovnû
BELETRIE
Picoultová Jodi:
âAS ODEJÍT
Jenna se nikdy nevzdala nadûje, Ïe jednou najde svoji mámu Alici. Ta totiÏ
zmizela, kdyÏ její kolegyni v rezervaci
udupal slon. Anebo to bylo celé jinak?
Alice studovala chování slonÛ v Africe,
kdyÏ v‰ak poznala Jennina otce, vrátila
se s ním do Ameriky, kde spoleãnû vedli
sloní rezervaci. A jednoho dne, kdyÏ
zemﬁela za záhadn˘ch okolností jejich
kolegynû, Alice zmizela. Jenna byla
tehdy je‰tû maliãká, pﬁesto celé ty roky
touÏí matku najít. Nevûﬁí totiÏ, Ïe by ji
jenom tak opustila. Jde za vûdmou,
najme si soukromého detektiva, zkou‰í
cokoliv, jen aby celé záhadû pﬁi‰la na
kloub. Nûkdy se v‰ak i zdánlivû jasné
odpovûdi mohou docela zamotat a svût
nemusí b˘t takov˘, jak˘ se zdá.
MRTVÉMU NOÎE NET¤EBA
- Islandské povûsti a pohádky
Ostrov snûhov˘ch bouﬁí, ledu a horké
lávy, v zimû utopen˘ ve tmû, se stal
zdrojem neb˘valé zásoby lidov˘ch
povûstí. Nepﬁedvídatelná, neustále se
pohybující krajina zrodila obry vrhající
se na osamûlého poutníka, obrynû laãné
muÏské náruãe, skﬁítky, skryté bytosti,
Ïijící v neviditelném svûtû navlas
podobném tomu lidskému, i ãarodûje
ãelící jim v‰em. Vliv kﬁesÈanství roz‰íﬁil
tuto ‰kálu o raracha a ãerta, jejichÏ
ìábelské kousky v‰ak rychle blednou
tváﬁí v tváﬁ nápadÛm prostého Islanìana.
Frenchová Tana:
MÍSTO PRO TAJNOSTI
V areálu soukromé dívãí stﬁední ‰koly
v Dublinu bylo nalezeno tûlo chlapce.
Vraha se vypátrat nepodaﬁilo. O rok
pozdûji se na nástûnce ve ‰kole objevuje
fotka obûti s anonymním vzkazem: Vím,
kdo ho zabil. Místo pro tajnosti je napínav˘ a vzru‰ující pﬁíbûh o pﬁátelství
a vûrnosti, krutosti dívãího kolektivu
a touze vzepﬁít se uniformitû.

NAUâNÁ LITERATURA
DaÀková Jolana, Tréglová Lenka:
ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY
První ãeská kniha omalovánek pro
dospûlé pﬁiná‰í originální obrázky od
v˘tvarnice a grafiãky Jolany DaÀkové
s doprovodn˘m textem Lenky Tréglové.
âeká vás sedmasedmdesát obrázkÛ k vybarvení, které vám poskytnou dlouhé
hodiny odreagování se od pﬁelidnûného
a pﬁedigitalizovaného svûta. Omalovánky fungují lépe neÏ antidepresiva nebo
alkohol, a navíc odplavují stres bez
zdravotních následkÛ.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Dashner James:
LABYRINT 1 - Útûk,
LABYRINT 2 - Spáleni‰tû,
LABYRINT 3 - VraÏedná léãba
KniÏní trilogie amerického spisovatele
Jamese Dashnera, pro dospívající mládeÏ, ve stylu Hunger Games. Dûj knih se
odehrává v obﬁím, Ïivotu nebezpeãném
bludi‰ti, které sv˘mi stometrov˘mi stûnami obepíná mal˘ kousek zemû, na
nûmÏ Ïije skupina klukÛ a jemuÏ ﬁíkají
Plac. Pﬁíbûh je vyprávûn z pohledu Thomase (av‰ak ve 3. osobû), náctiletého
hocha bez jak˘chkoli vzpomínek spojen˘ch s vlastní identitou, kromû kﬁestního
jména. Toho pﬁiveze v˘tah na Plac mezi
ostatní kluky, kteﬁí si ﬁíkají Placeﬁi
a stejnû jako on si nepamatují, jak nebo
proã se zde octli. Kamenné brány labyrintu se kaÏdé ráno otevﬁou a „bûÏci“ se
vydávají prozkoumat okolí, po setmûní
se v‰ak brány zavírají a dosud nikdo
v nûm noc nepﬁeÏil. Jednou za mûsíc pak
v˘tah pﬁiveze zásoby a dal‰ího nováãka.
Po Thomasovi v‰ak na druh˘ den pﬁiveze vÛbec první dívku - Teresu a vûci se
zaãínají mûnit…

TOULKY STAROU ·UMAVOU
Ve ãtvrtek 26. listopadu od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve
do konferenãního sálu hotelu Bobík na oblíben˘ klubov˘ poﬁad.
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Pﬁipravujeme
VÁNOâNÍ TRHY
V sobotu 28. listopadu poﬁádá Mûsto
Volary od 9:00 do 13:00 hodin ve
spoleãenském sále radnice vánoãní
trhy. Hudebním vystoupením tuto akci
zpﬁíjemní Zámecké Trio.
***
ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO
STROMU
Mûsto Volary vás zve první adventní
nedûli 29. listopadu od 17:00 do 18:00
hodin pﬁed Mûstsk˘ hotel Bobík, kde se
bude konat rozsvícení vánoãního stromu. Vánoãní hudbou a koledami nám
tuto akci zpﬁíjemní ZU· Volary. Bude
se zde podávat pro zahﬁátí vánoãní
punã a tepl˘ ãaj.
***
DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Mûsto Volary vás srdeãnû zve v pátek
11. prosince od 19:00 do volarského
kinosálu na divadelní komedii
P¤ÍBùH JEDNOHO HRADU.
Zcela srozumitelná divadelní komedie,
která potû‰í oko i du‰i diváka. Dûj se
odehrává na jednom hradû. Vrtochy pána
hradu pﬁivádí jeho samého do komick˘ch situací pﬁi touze po v˘mûnû Ïeny,
kterou si pﬁivedl v nedávné dobû na
sídlo. Vynikající herecké v˘kony umocní
kolektiv hercÛ a mistrovské reÏijní
zpracování.
Obsazení: Luká‰ Langmajer, Ernesto
âekan, Karel Soukup, Veronika Arichteva, Anna Kulovaná, Jarmil ·kvrna.
Autor a reÏie: Ivan Vyskoãil
Vstupné 150,- Kã.
Pﬁedprodej od 9. 11. 2015
- odbor kultury a cest. ruchu
***
âESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Mûsto Volary vás srdeãnû zve ve stﬁedu
9. 12. 2015 od 18:00 hodin na volarské
námûstí, kde si spoleãnû se Ïáky ZU·
zazpíváme koledy, které uveﬁejníme
v dal‰ím ãísle zpravodaje. Sraz v 17:45
hodin na námûstí, kde se bude podávat
punã a ãaj. âesko zpívá koledy, se
uskuteãÀuje celorepublikovû jiÏ pát˘
rok pod hlaviãkou Deníku, v leto‰ním
roce se k této akci pﬁidává i Mûsto
Volary a základní umûlecká ‰kola.
âesko zpívá koledy, pﬁená‰í Ïivû âesk˘
rozhlas âeské Budûjovice.

„Penzion U Mirky“
Provozní doba 01. 09. 2015 - 30. 04. 2016
Pondûlí - ãtvrtek: Zavﬁeno
Pátek: 16.00 - 23.00
Sobota: 15.00 - 02.00
Nedûle: 14.00 - 21.00
Po domluvû otevﬁeme i v jinou dobu.
Pizza.
Míchané nápoje, rÛzné druhy kávy,
ledová a horká ãokoláda.
NOVINKA ! - Toãíme pivo Bakaláﬁ - Rakovník.
SchÛze, oslavy, ‰kolní srazy, disco, dûtské oslavy,
rÛzné akce...
31.10. Halloween párty ! - 21.00 hodin !
07.11. Svatomartinská párty ! - 21.00 hodin !
21. 11. Coctail Night ! - 21.00 hodin !
28. 11. Adventní párty ! - 21.00 hodin !
05.12. âertovská noc ! - 21.00 hodin
12.12. Mix Night ! - 21.00 hodin !
19.12. Vánoãní párty ! - 21.00 hodin !
26.12. ·tûpánská noc ! - 21.00 hodin !
02. 01. 2016 Novoroãní párty ! - 21.00 hodin !
Na Va‰í náv‰tûvu se tû‰í kolektiv Penzionu U Mirky.
Více na www.penzionumirky.cz
Tel: 776 205 058, penzion.umirky@seznam.cz
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