VáÏení spoluobãané,
v tomto roce poprvé dostáváte do
sv˘ch domácností Volarsk˘ zpravodaj,
a proto mi dovolte, abych vám v‰em
úvodem popﬁála v roce 2014 hodnû zdraví,
úspûchÛ jak v osobním, tak i profesním
Ïivotû, a aby vám co nejdéle vydrÏela
klidná a pohodová atmosféra Vánoc pﬁi
plnûní v‰ech va‰ich pﬁání a pﬁedsevzetí
do nového roku.
Také mûsto si dalo schválením rozpoãtu
a jiÏ pﬁed pûti lety schválením Strategického
rozvoje mûsta 2009–2013 svá nejdÛleÏitûj‰í
pﬁedsevzetí, která snad kladnû ovlivÀují

Ïivot kaÏdého obãana a náv‰tûvníka na‰eho
mûsta. S radostí mohu konstatovat, Ïe vût‰ina stanoven˘ch pﬁedsevzetí zastupitelÛ
mûsta byla splnûna.
Jsem ráda, Ïe díky dobré spolupráci
ãlenÛ zastupitelstva, rady mûsta a ãlenÛ
jednotliv˘ch v˘borÛ a komisí se podaﬁilo
v na‰em mûstû uskuteãnit nemálo stavebních, kulturních a spoleãensk˘ch akcí pﬁi
zachování zdravého hospodaﬁení na‰eho
mûsta. RovnûÏ se podaﬁilo udrÏet zamûstnanost ve v‰ech mûstsk˘ch organizacích,
a navíc vytvoﬁit dal‰í pracovní místa v novû
otevﬁeném Mûstském hotelu Bobík. Bezproblémovû byl zaji‰tûn bûÏn˘ provoz
mûsta, pﬁíspûvkov˘ch organizací a bylo
zlep‰eno vybavení a udrÏena akceschopnost
jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Mnohem dÛleÏitûj‰í je ale to, co nás
ãeká v roce 2014. Pﬁipravujeme, spolu
s Národním parkem ·umava, v˘stavbu
Vyhlídky na Kamenáãi, spolu s Mûstsk˘mi
lesy Volary v˘stavbu „Rostoucí rozhledny“
na Lískovém vrchu. Chceme vybudovat
z dûtského hﬁi‰tû na Sídli‰ti Míru víceúãelové sportovní prostranství s celoroãním
vyuÏitím. Po zateplení krytého plaveckého
bazénu je‰tû potﬁebujeme opravit jeho
stﬁechu, coÏ se pﬁi zateplování nesluãovalo
s podmínkami dotaãního titulu. Na místním
hﬁbitovû budeme stavût nové kolumbárium,
opravíme stﬁechu na márnici a chceme

vybudovat rozptylovou louãku. Máme
pﬁipraven˘ projekt na pﬁestavbu domu
ãp. 144 (vybydlen˘ dÛm u volarského
kostela), kde by mûly vzniknout byty pro
obãany vyÏadující peãovatelskou sluÏbu.
Tato pﬁestavba je ale vázána na získání
dotaãního titulu. Dal‰í nemalou investicí
bude zateplení panelového domu, kter˘ je
jiÏ posledním nezateplen˘m panelov˘m
domem ve vlastnictví mûsta. Opûtovnû
budeme Ïádat o dotaãní titul na opravu
komunikací Tovární a Budûjovická, kter˘
bude v leto‰ním roce znovu vyhlá‰en.
Pokud budeme úspû‰ní v získávání dotací,
tak bychom je‰tû v roce 2014 rádi zahájili
práce na revitalizaci volarského námûstí,
která je dle projektu rozdûlena do tﬁí etap.
Samozﬁejmostí je, Ïe vám celoroãnû
budeme nabízet, i ve spolupráci s volarsk˘mi spolky a organizacemi, nejrÛznûj‰í
spoleãenské a kulturní akce.

VáÏení spoluobãané,
i v roce 2014 jsme si pﬁedsevzali
mnoho úkolÛ a dal‰ích cílÛ, a vûﬁím, Ïe
s va‰í podporou a pomocí budeme na konci
volebního období moci ﬁíct, Ïe to byl vydaﬁen˘ rok a Ïe Volary jsou opût o trochu
blíÏe pﬁedstavám obyvatel a náv‰tûvníkÛ
mûsta, v nûmÏ stojí zato Ïít.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Zmûna volebních okrskÛ ve mûstû Volary
OZNÁMENÍ
Na základû ust. § 26, odst. a) zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném
znûní s platností od 1. 1. 2014 byly ve mûstû Volary ustanoveny 3 stálé volební okrsky a to následovnû:
Volební okrsek ã. 1 - zahrnuje tyto ulice:
5. kvûtna, âeská, Dolní SnûÏná, K. V. Raise, Magdalena, Mlynaﬁovická, Ml˘nská, Námûstí, Nová, Pod Kostelem,
Prachatická, Pﬁíãná, Samoty, Zlatá stezka
Volební místnost – zasedací místnost MûÚ, Volary, Námûstí ãp. 25
Volební okrsek ã. 2 – zahrnuje tyto ulice:
Nová kolonie, Sídli‰tû Míru, ·umavská
Volební místnost – herna M· Sídl. Míru ãp. 117
Volební okrsek ã. 3 – zahrnuje tyto ulice:
Budûjovická, Finské domky, Brixovy Dvory, Chlum, Kollárova, Krátká, Luãní, Mlynáﬁovice, Petra Voka, Pod Tratí, Revoluãní,
Sipplovy Dvory, Soumarská, Soumarsk˘ Most, Stögrova HuÈ, Tolarova, U NádraÏí, V Kasárnách, Tovární
Volební místnost – herna M· Revoluãní ul. ãp. 448

Z jednání rady mûsta
konaného dne 18. 12. 2013
Rada mûsta schvaluje
* pasport místních komunikací zpracovan˘ firmou GEOPLAN Prachatice
s. r. o.
* dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû
ã. 07/N/08 uzavﬁené dne 22. 5. 2008

na pronájem pozemkÛ mezi mûstem
Volary a spoleãností âeská Po‰ta, s.p.
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít Dodatek ã. 1 ke smlouvû
o dílo na realizaci osvûtlení pﬁechodÛ
pro chodce v ulici

Budûjovická ve Volarech se spoleãností âEZ Energetické sluÏby, s.r.o.,
V˘stavní 1144/103, 706 02 Ostrava Vítkovice, Iâ: 27804721, ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu
***
Více na: www.mestovolary.cz

Zmûna v˘vozu kontejnerÛ
na komunální odpad
Od ledna budou kontejnery o objemu 1.100 l na komunální odpad ve Volarech vyváÏeny
vÏdy v úter˘ (místo stﬁedy).
V˘voz popelnic se nemûní, budou nadále vyváÏeny vÏdy ve ãtvrtek.

Podûkování
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ dûkuje za poﬁízení nového vozidla a v˘jezdov˘ch vrat Mûstu Volary a dále v‰em sponzorÛm
a pﬁíznivcÛm. Dûkujeme téÏ Mûstsk˘m lesÛm Volary za vynikající spolupráci a dal‰ím organizacím a firmám jako jsou
Lesy âR, Truhláﬁství Kadlec Mauric, Auto Hazuka Václav, paní Bohdana Kollarová, pan Zdenûk Jícha, pan Václav Jícha,
NONA Volary, MOLDA s.r.o. a v‰em ãlenÛm sboru, kteﬁí se podílejí na na‰í nároãné práci.
Za SDH Volary Jaroslav Vlas, velitel sboru

MÛj nejkrásnûj‰í dárek
Ve ãtvrtek 19. prosince pﬁi‰la paní uãitelka ze Základní ‰koly Volary a pﬁinesla mi od dûtí cukroví. Mám dûti moc ráda
a zdej‰í dûti jsou zlatíãka. Jsou upﬁímné a rády si povídají. Mám psa Báru a ta od maliãka dûti zboÏÀuje a tak se s dûtmi asi
i proto více sblíÏím.

Děkuji tímto celému učitelskému sboru za to, že učí děti, aby si vážily každého člověka, i když je již starý.
Ještě jednou moc děkuji za ten nejkrásnější dárek k Vánocům.
Urbanová

Dne 20. prosince 2013 oslavili
55. výročí svatby

manželé Marie a Josef Libuškovi.
Za vše, co jste pro nás udělali, děkujeme.
Děti a vnoučata
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Pﬁipravujeme
Spoleãensk˘ ples ZU·
Základní umûlecká ‰kola Volary ve spolupráci s MARTH - music
Vás srdeãnû zvou do spoleãenského sálu radnice
v sobotu 8. února 2014 od 19:00 hodin na

3. Spoleãensk˘ ples.
Host veãera: V-band pod taktovkou Kateﬁiny Pavlíkové
Veãerem provází moderátor Martin Vaverka
Vstupné 150,- Kã
Pﬁedprodej od 8. ledna 2014 na MûÚ Volary, odbor KaCR.
■ ■ ■

Spoleãensk˘ ples rybáﬁÛ
V˘bor MO âRS Volary vás srdeãnû zve
v sobotu 15. února 2014 od 20:00 hodin do spoleãenského sálu radnice na
tradiãní rybáﬁsk˘ ples.
Vstupné 130,- Kã
Pﬁedprodej vstupenek na MûÚ Volary, odbor KaCR.
■ ■ ■

Moravsk˘ veãer
Mûsto Volary vás srdeãnû zve
v sobotu 22. února 2014 od 20:00 hodin do spoleãenského sálu radnice na
moravsk˘ veãer s cimbálovou muzikou.
Vstupné 80,-Kã
Prodej vstupenek od 3. února na MûÚ Volary, odbor KaCR.
■ ■ ■

Masopust
Dne 1. bﬁezna 2014 ve 13:00 hodin bude na námûstí pﬁedáno právo rychtáﬁi
masopustního veselí k poﬁádání Masopustu ve mûstû Volary.
Odtud se prÛvod vydá spolu s kapelou k jednotliv˘m stavení.

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Elizabeta Dibìáková,
paní Anna Jurá‰ová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní BlaÏena PeÀáková,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Magdalena Breitová,
paní Marie Macková,
pan Jan Tou‰ek,
pan Jaroslav Kopeck˘,
pan Jasef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdenûk Makovini,
pan Václav Buchtela.
V‰em jmenovan˘m v‰echno
nejlep‰í, hlavnû hodnû zdraví
a spokojenosti do dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení
s paní

Boženou Podruhovou.
Děkujeme též panu Romanu
Kozákovi za jeho krásná
a dojemná slova rozloučení.
Rodina Nagyova

Masopustní tancovaãka, na kterou vás srdeãnû zveme, zaãíná od 19:00 hodin.
K dobré zábavû, tanci i poslechu bude vyhrávat Netolická pûtka.
Vstupné je 100,- Kã.
Srdeãnû vás zveme nejen na tancovaãku, ale i do prÛvodu.
■ ■ ■

Ples dárcÛ krve allias ,,SLET KRVESAJÒ“
Kdy: 15. 3. 2014 ve 20:00 hodin
Kde: Spoleãensk˘ sál MÚ Volary
Vstupné: dárci krve zdarma, ostatní 100,- kã
Tombola: moÏná, podle toho, jak budete zlobit
Hudba: v˘borná, jako vÏdy
Aktivní i b˘valé dárce, i nedárce, z Volar i Nevolar srdeãnû zvou
manÏelé Neumanovi,
drÏitelé zlaté a stﬁíbrné Plakety Jánského

Děkuji všem,
kteří se dne 30.12.2013
přišli naposledy rozloučit
s mým tatínkem

Jaroslavem Janouškem.
Zvláště děkuji panu Krátkému
za smuteční projev.
Eva Kuttenbergová
s rodinou
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Vzpomínáme
Dne 19. ledna 2014 uplynuly dva
roky, kdy nás opustil pan

ANTONÍN MUZIKA.
S láskou vzpomínají manÏelka
a dûti s rodinou.



Dne 10. prosince 2013 uplynulo
dvacet let, kdy nás opustil pan

MILOSLAV VLAS.

Poãasí ve Volarech
Rok 2013 je za námi, je ãas ohlédnout se za zajímav˘mi údaji z pohledu
poãasí. VyuÏijeme k tomu data ze dvou
meteostanic ve Volarech.
Volarská teplotní minima
NejniÏ‰í teplota z celého roku byla
v rámci celé ·umavy namûﬁena 26. ledna
2013 na stanici Perla u Kvildy -30,0°C.
Ve stejn˘ den byla i na meteostanici na
okraji mûsta namûﬁena nejniÏ‰í teplota
v roce ve Volarech -21,5°C. Pﬁímo ve
mûstû bylo v‰ak nejchladnûji aÏ 11.
února a to -15,3°C.

S láskou vzpomíná manÏelka.



Zavﬁela jsi oãi,
chtûlo se ti spát,
aniÏ jsi tu‰ila,
co má to znamenat.
Nebylo ti pﬁáno déle s námi b˘t,
Nebylo léku, abys mohla Ïít.
Dne 22. ledna 2014 uplynuly tﬁi
roky, kdy nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka a maminka

LIBUŠE DOLEJŠKOVÁ.
Stále s láskou vzpomíná
manÏel Josef,
dûti Josef, Libu‰e a Vratislav.



Dne 29. 12. 2013 uplynul 1 rok,
kdy nás opustil milovan˘
manÏel, otec a dûdeãek, pan

RUDOLF MUCHEL.
S láskou vzpomínají
manÏelka a dcery s rodinami.



Dne 5. února 2014
uplyne smutn˘ rok
od úmrtí
mého bratra

JAROSLAVA
JANOUŠKA.
Dûkuji za tichou vzpomínku.
Sestra Eva
s rodinou.
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Snûhová pokr˘vka
Za první ãtyﬁi mûsíce roku leÏela
souvislá snûhová pokr˘vka ve Volarech
76 dní, nejvíce v únoru a to 27 dní z 28.
Za zmínku stojí 8 dní se snûhovou
pokr˘vkou v dubnu, kdy na Velikonoce
panovalo na rozdíl od Vánoc zimní
poãasí. Nejvy‰‰í snûhovou pokr˘vku
mûly Volary 25. února a to 36 cm.
Volarská teplotní maxima
Léto pﬁineslo nezvykle vysoké mnoÏství tropick˘ch dní, kdy maximální
teplota stoupá nad 30°C. V roce 2013
jich bylo ve mûstû zaznamenáno hned
11. V roce 2012 to byly pouhé 3 dny.
Tropické dny se vyskytovaly v ãervnu,
v ãervenci i v srpnu. Zajímavé je, Ïe
pouze v tûchto mûsících se vyskytly
i dny letní (teplota vy‰‰í neÏ 25°C), kter˘ch bylo 26, coÏ je o 6 ménû neÏ
v pﬁedchozím roce.
Na meteostanici ve vlastnictví mûsta
Volar, která dodává data do sítû âHMÚ,
byl v ãervenci i v srpnu zaznamenán
mráz, jedin˘m mûsícem v roce 2013
kdy na okraji Volar nemrzlo se tak stal
ãerven s minimální teplotou +0,1°C.
Nejvy‰‰í teplota namûﬁená v roce
2013 je zároveÀ rekordní teplotou namûﬁenou ve Volarech od poãátku mûﬁení
v roce 2007. Teplota se 28. ãervence ve
mûstû vy‰plhala na 34,1°C. Ve stejn˘
den bylo na druhé volarské stanici roãní
maximum 33,3°C. Pro zajímavost uveìme, Ïe nejvy‰‰í teplota v republice
v roce 2013 byla namûﬁena 8. srpna
v Brodu nad Dyjí 39,7°C, coÏ je historicky nejvy‰‰í teplota namûﬁena na celé
Moravû v celé historii mûﬁení. Absolutní
ãesk˘ rekord 40,4°C z roku 2012 tak

pﬁekonán nebyl. Nejteplej‰ím mûsícem
roku byl ãervenec s prÛmûrnou teplotou
17,3°C (mûsto), naopak nejchladnûj‰ím
mûsícem byl únor s prÛmûrnou teplotou
-3,2°C (mûsto). Okraj mûsta byl tradiãnû chladnûj‰í, ãervenec mûl prÛmûrnou
teplotu 15,3°C a únor -3,7°C.
Mrzlo málo dní
Ve mûstû mrzlo v uplynulém roce
148 dní, coÏ je nejménû za posledních
6 let. Na okraji mûsta mrzlo 181 dní,
opût v˘znamn˘ rozdíl.
PrÛmûrná teplota
Pro meteorology velmi dÛleÏit˘m klimatologick˘m údajem je prÛmûrná roãní
teplota. Ta ve mûstû dosáhla +6,2°C, coÏ
je za posledních 6 let druh˘ nejchladnûj‰í rok. Na mûstské meteostanici na okraji mûsta byla prÛmûrná roãní teplota
+5,1°C. Vzhledem ke krátké pozorovací
ﬁadû této meteostanice nelze údaje vûrohodnû porovnat s minulostí.
SráÏek ménû neÏ loni
SráÏek spadlo 793,2 mm coÏ je o 60 mm
ménû neÏ v roce pﬁedchozím. Od roku
2009 je to druh˘ nejniÏ‰í údaj. Nejsu‰‰ím mûsícem se stal prosinec s 23,4 mm.
Nejde‰tivûj‰í byl ãerven s 201 mm, kdy
·umavu zasáhly intenzivní de‰tû a povodnû. Nejvíce sráÏek v jediném dni spadlo 2. ãervna 66,4 mm, coÏ je pro srovnání
témûﬁ 3 x více neÏ za cel˘ prosinec.
Slunce nejménû v lednu
Sluneãní svit byl hlavnû v první polovinû roku podprÛmûrn˘, v lednu svítilo
slunce pouh˘ch 21 hodin, coÏ je v pﬁepoãtu na den jen nûjak˘ch 40 minut.
Nejvíce sluneãního svitu pﬁinesl ãervenec s 290 hodinami, coÏ je prÛmûrnû
více jak 9 hodin sluneãního svitu dennû.
Za rok slunce svítilo 1 518 hodin.
Stanice Volary
PrÛmûr. roãní teplota
Min. roãní teplota
Max. roãní teplota
Mrazové dny
Ledové dny
Letní dny
Tropické dny

mûsto okraj
+6,2°C 5,1°C
-15,3°C -21,5°C
34,1°C 33,3°C
148
181
50
44
26
25
11
11
Ivo Rolãík

Dárci krve

Vzpomínáme

mohou vyuÏít âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ
Oblastní spolek âeského ãerveného kﬁíÏe Prachatice zaji‰Èuje ve spolupráci
s Transfuzním oddûlením Nemocnice âB a. s. svozové autobusy zdarma pro
bezpﬁíspûvkové dárce krve z Prachaticka. Svozov˘ autobus vyjíÏdí z Volar ve dnech
21. 1., 22. 4., 22. 7. a 21. 10. 2014, vÏdy v 7:00 z autobusového nádraÏí. Po
domluvû je moÏné zastavit i na nûkteré zastávce na cestû z Volar do âesk˘ch
Budûjovic. Dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihoãesk˘ kraj, Mûsto
Prachatice a Mûsto Vimperk.

Jak se mÛÏete stát dárci krve?
Staãí pﬁijet na‰ím svozov˘m autobusem na Transfuzní oddûlení Nemocnice âB
a zde podstoupit lékaﬁské vy‰etﬁení. Na místû Vám je také moÏné potvrdit poãet
odbûrÛ nebo omluvenku pro zamûstnavatele, pﬁípadnû vydat potvrzení pro
pﬁíslu‰né zdaÀovací období. Pro bliÏ‰í informace kontaktujte Oblastní spolek ââK
PT e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840 nebo
osobnû kaÏdou stﬁedu od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniãní 204, Prachatice
(budova polikliniky).

Bázumsk˘ pohár
JiÏ ãtvrt˘ roãník Bázumského poháru, obﬁího slalomu pro neregistrované lyÏaﬁe
do 16 let, jehoÏ poﬁadatelem je Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko, se rozjel
v Horní Vltavici. První závod z pûtidílného seriálu o Bázumsk˘ pohár se podaﬁilo
uskuteãnit na jedniãku s hvûzdiãkou. Sjezdovka nad Kovárnou byla domácími poﬁadateli vzornû pﬁipravena. Rolbaﬁ, pan KﬁíÏ, pﬁipravil pro rekordních 78 závodníkÛ
v˘born˘ svah. Jiﬁí Tairich ze SKI klubu Volary na ní vytyãil dvacet branek obﬁího
slalomu. V sedmi kategoriích podali v‰ichni závodníci a závodnice v˘borné v˘kony. BohuÏel do‰lo i k nûkolika pádÛm, to v‰ak k lyÏaﬁsk˘m závodÛm patﬁí. Vût‰ina
závodníkÛ se v‰ak dokázala rychle vrátit do branek a závod dokonãit. Nejvût‰í boje
se uskuteãnily v prostﬁedních kategoriích, kdy se jak chlapci, tak dívky, vtûsnali do
minimálního rozdílu. I druhé kolo mûlo co nabídnout. Netrpûliví diváci a rodiãe
v‰echny povzbuzovali tradiãním hop, hop. Závodníci se jim odvdûãili snahou
a dobrou jízdou. Druhé dûjství nabídlo lep‰í jízdu a témûﬁ v‰ichni závodníci své
ãasy vylep‰ili. Zajímav˘ souboj se odehrál v nejstar‰í dívãí kategorii, kde domácí
sestry Mike‰ovy skonãily na prvním a druhém místû, a na tﬁetím téÏ domácí Lenka
Piklová. Dûvãata prokázala znalost tratû a zejména perfektní drav˘ styl. Simona
Mike‰ová zajela zároveÀ nejlep‰í ãas dne a za 25, 90 sekund ukázala celému závodnímu poli záda.
Ani volar‰tí se v závodû neztratili. Matûj Ma‰ek zvítûzil v kategorii chlapci I,
v téÏe kategorii Jakub Valíãek získal bronz. Ostatní na‰i zástupci se umístili
mimo stupnû vítûzÛ, ale i tak
jim patﬁí ná‰ obdiv a dík za úãast
v závodû.

Pﬁestalo srdíãko b˘ti,
pﬁestala ústa se smát,
budeme synáãku drah˘
stále na tebe
vzpomínat.
Dne 31. 1. 2014 tomu bude jiÏ
10 let, co nás navÏdy opustil
ná‰ drah˘ a milovan˘ syn

MICHAL TRNKA.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiãe a sourozenci.



Dne 18. 1. 2014
uplynuly dva roky,
kdy nás navÏdy
opustila milovaná
maminka, babiãka
a prababiãka, paní

RŮŽENA TOMKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají
dûti s rodinami.



Musel jsi navÏdy odejít,
i kdyÏ tvé pﬁání bylo Ïít.
V neznám˘ svût ‰el jsi spát,
zaplakal kaÏd˘, kdo tû mûl rád.
Dne 10. 1. 2014 uplynuly dva
smutné roky, kdy nás navÏdy
opustil pan

FRANTIŠEK TRŽIL.
Za tichou vzpomínku dûkují
manÏelka, dcery s rodinou
a bratr s rodinou.



âas pr˘ rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dal‰í závody se pojedou
25. ledna na Kvildû, 8. února
v âesk˘ch Îlebech a 22. února
ve StráÏném.

Dne 12. 1. 2014 uplynulo ‰est
smutn˘ch let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan

Sledujte FB stránky, kde
budou vÏdy dÛleÏité informace,
foto ze závodÛ a v˘sledky.

JIŘÍ HORÁK .
Stále vzpomínají
manÏelka a synové s rodinami.

Ladislav Beran
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Svetozár Harga‰
Dárcovství krve je jedna z nejzásluÏnûj‰ích dobrovoln˘ch ãinností ãlovûka.
V posledním zpravodaji uplynulého
roku jsme vás informovali o ocenûní
dárcÛ krve z na‰eho okresu, mezi kter˘mi nechybûli mnozí na‰i spoluobãané.
Zlat˘ kﬁíÏ tﬁetího stupnû z rukou místostarosty mûsta Prachatice, Ing. Roberta
Zemana, si na prachatické radnici pﬁevzal pan Svetozár Harga‰, kter˘ daroval
nejcennûj‰í tekutinu více jak osmdesátkrát.
Ten po ocenûní odpovûdûl na nûkolik
zvídav˘ch otázek pﬁítomn˘ch novináﬁÛ.

Odpovídal napﬁíklad na to, jak zaãínal,
ãi jak se udrÏovat v dobré kondici.
„Krev daruji od osmnácti let, a protoÏe pﬁí‰tí rok naplním vûkovou hranici,
kdy jiÏ krev nebudu moct darovat,
musím ﬁíci, Ïe mi to bude dost chybût.
Nikdy jsem nepﬁem˘‰lel, Ïe by darování
krve bylo zbyteãné. Na zaãátku to bylo
ze specifick˘ch dÛvodÛ, kdyÏ se darovalo v pátek, a tak z toho byl vlastnû del‰í
víkend. Potom to jiÏ byla povinnost,
která trvá stále. Jsem rád, Ïe k dárcovství se v rodinû pﬁidali manÏelka, dcery

a dokonce i vnuk. Zlat˘ kﬁíÏ pro mû
znamená nejen pocit uspokojení, ale
i ocenûní ãinnosti, která nebyla marná.
Sice nevím komu a v kolika pﬁípadech má
krev pomohla, ale jsem za to rád, Ïe jsem
mohl i takto anonymnû nûkomu pomoci.“
Panu Harga‰ovi dûkujeme, pﬁejeme
hodnû zdraví a pohodu v rodinném kruhu.
Dûkujeme v‰em ocenûn˘m volarsk˘m dárcÛm nejcennûj‰í tekutiny svûta
a pﬁejme jim hodnû zdraví a ‰tûstí.
Ladislav Beran,
ãlen oblastní v˘konné ââK Prachatice

Ve ‰kole i v noci
Ne. Nejsme tak hr do uãení. Jen jsme
si splnili pﬁání pﬁespat ve ‰kole. Veãer
jsme si ve tﬁídû postavili z lavic, dek
a pﬁehozÛ: jeskynû, bunkry a jiné útulnosti. Po lehké veãeﬁi (ãipsy skoro nic
neváÏí) jsme ‰li ven. Tma s mlhou nás
pﬁíjemnû pohltily a hra na schovávanou
dostala ten správn˘ ‰vih. KdyÏ jsme na
smrku pﬁed ‰kolou rozzáﬁili obrprskavku, byla spousta ãasu nechat se v jejím
svûtle prostoupit tichem a spoleãn˘m
tû‰ením. Pﬁání, která nám v tu chvíli
pro‰la du‰í a stoupala ke hvûzdám,
zÛstala jen na‰ím tajemstvím – tﬁeba se
nûkterá splní. Usínali jsme po pÛlnoci
u rozsvíceného stromeãku, pﬁíjemnû
unavení tûlocviãnou, „obﬁíkem“ odvahy,
pohádkou, spoleãn˘mi záÏitky…
4.A Z· Volary

Souhrn poãasí za prosinec 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,0°C dne 19. 12. v 5:45
Maximální teplota: +12,3°C dne 26. 12. v 13:55
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -0,6°C
Úhrn sráÏek: 24,2 mm
Maximální náraz vûtru: 17,6 m/s dne 5. 12. v 19:21
(tj. 63,4 km/hod.)
Sluneãní svit: 82,5 hodiny
Mrazové dny: 29
Ledové dny: 1
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -13,6°C dne 18. 12.
Pﬁízemní minimální teplota: -15,5°C dne 3. 12.
Maximální teplota: +11,5°C dne 26. 12.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,3°C
Mrazové dny: 29
Ledové dny: 3
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz

Vánoãní koncerty ZU·
mûly jako jiÏ tradiãnû v˘bornou atmosféru.
VáÏení ãtenáﬁi, dovolte je‰tû jeden
návrat do adventních dnÛ. A vraÈme se
k vánoãním koncertÛm na‰í ZU·, které
byly velmi vydaﬁené. Mezi druh˘m
a tﬁetím adventním t˘dnem pﬁedvedli
nejmlad‰í volar‰tí umûlci svÛj um zaplnûnému kinosálu mûsta, a poté i plné
sokolovnû v Lenoﬁe. Ve volarském kinosále i v Lenoﬁe navûsili nejmen‰í umûlci
na vánoãní stromeãky mnoho nádhern˘ch hudebních ozdob.
Koncerty zahájil Vít Vavﬁinec Pavlík,
ﬁeditel ZU· Volary, kter˘ pﬁivítal v‰echny pﬁítomné náv‰tûvníky a v˘znamné
hosty. Poté jiÏ uvedl vánoãní koncert
a popﬁál v‰em krásn˘ hudební záÏitek.
Vánoãní menu nabídlo velk˘ v˘bûr
hudebních specialit ze v‰ech hudebních
odvûtví. Zaãalo se hezkou vánoãní písní
All I Want For Christmas se sólistou
Alexem Godlou s vokálním doprovodem. Pak jiÏ pﬁicházeli na pódium hráãi
na hudební nástroje, zpûváci, a pûvecké
sbory Poupata a Poupátka se sbormistryní Danou Koldinskou. Sálem znûly
melodie star˘ch mistrÛ, vánoãní písnû

i orchestrální skladby a tradiãní vánoãní
koledy. Tóny plné krásné zimy a snûhov˘ch vloãek zabalili do hudebního veãera
i ti nejmen‰í umûlci.
Zpûváci zpívali jeden evergreen za
druh˘m a vnímavé publikum ocenilo
kaÏdého dlouh˘m potleskem.
Pﬁed závûreãnou ãástí pﬁi‰li silniãáﬁi
se saxofony, a s nádhernou choreografií
a sólem K. Andraschkové naladili
v‰echny k závûreãnému finále, které
obstaral V-Band. Volarsk˘ band je kvalitním hudebním tûlesem a na koncertû
prodal v‰e, co umí. Nádherné tóny od
Carmen ãi Europe, k filmu Flash Dance,
aÏ po závûreãnou píseÀ, kterou zazpívala V. Chrenková - to v‰e bylo pohlazením na du‰i, které dalo zapomenout na
vánoãní shon i starosti v‰edních dnÛ.
Je nutno podotknout, Ïe zde V-Band
hrál poprvé sloÏen˘ jen ze ÏákÛ umûlecké ‰koly bez pomoci pedagogÛ, a o to je
v˘kon hodnotnûj‰í.
V Lenoﬁe se koncert uskuteãnil
v místní sokolovnû. Ta se po nûkolik let,
kdy procházela rekonstrukcí, nevyuÏívala

a nyní se sem koncerty koneãnû vrátily.
ZU· Volary pﬁijala pozvání Lenorského
spolku Ïen velmi ráda, a jak ﬁeditel Vít
Pavlík ﬁekl: „Do Lenory jsme jezdili
vÏdy rádi, vÏdyÈ dûti z obce nav‰tûvují
na‰í ‰kolu ve velkém poãtu a mûli jsme
zde i odlouãené pracovi‰tû. Jsem rád, Ïe
se do Lenory vracíme a Ïe tradice koncertÛ bude pokraãovat.“ Koncert na
levém bﬁehu Teplé Vltavy se vydaﬁil
a podûkovala za nûj Sieglinde Kraliková
ze spolku Ïen v Lenoﬁe, kter˘ volarské
umûlce pozval.
Závûreãn˘ dlouhotrvající potlesk na
obou místech potvrdil, jak moc se koncerty líbily. Rodiãe, babiãky, dûdeãkové,
pﬁíbuzní, kamarádi a ‰iroká veﬁejnost
tím ocenili nejen své ratolesti, ale
i ostatní umûlce za jejich snahu, odvahu
a perfektní v˘kon.
Podûkování patﬁí pedagogickému
sboru ZU· Volary za krásn˘ veãer
a mlad˘m umûlcÛm za hodnotn˘ záÏitek. Pﬁejme jim radost ze hry a svého
díla i v roce 2014.
Ladislav Beran

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Hoffman Paul: Tlukot kﬁídel smrti
Závûreãná ãást bestsellerové trilogie,
navazující na Levou ruku BoÏí a âtyﬁi
poslední vûci.
Îák David Jan: Král ·umavy
Îivotopisn˘ román o nepolapitelném
pﬁevadûãi, kter˘ se stal pﬁedobrazem
Krále ·umavy, vychází z jeho vlastních
vzpomínek, svûdectví pamûtníkÛ a také
archivních dokumentÛ. Jedná se o dosud
nejrozsáhlej‰í literární rekonstrukci
pﬁíbûhu muÏe, kter˘ po válce nejprve
pomáhal chránit hranici v policejní uniformû tehdej‰ího Sboru národní bezpeãnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho
nejobávanûj‰ím soupeﬁem. Kniha zachycuje nejen v˘jimeãn˘ lidsk˘ osud, ale
rovnûÏ dramatické události spojené se
vznikem nechvalnû známé Ïelezné opony.
Josef Hasil, kter˘ dnes Ïije na pﬁedmûstí

amerického Chicaga, v roce 2001 obdrÏel
z rukou prezidenta Václava Havla Medaili
Za hrdinství.
NAUâNÁ LITERATURA
Biocca Ettore: Sama mezi Indiány
Helena Valerová byla jako dívka unesena
indiány ob˘vajícími teritoria v rozvodí
Orinoka a Ria Negra. Po dvaceti letech
se Valerové podaﬁilo uprchnout a navrátit se mezi bûlochy. Její pﬁíbûh zaznamenal na poãátku 60. let 20. století italsk˘
vûdec Ettore Biocca, kter˘ se vûnoval
v˘zkumu tûchto oblastí zejména z biologického a lékaﬁského hlediska. Vyprávûní
Valerové umoÏnilo poodhalit tajemn˘,
krut˘ a do té doby uzavﬁen˘ svût váleãnick˘ch YanoámÛ, jejich náboÏenské
pﬁedstavy a m˘ty, ‰amanské praktiky
a zpÛsob jejich Ïivota (vãetnû v˘roby jedÛ,
bojov˘ch praktik ãi zpÛsobu pohﬁbívání
mrtv˘ch). Publikace tak pﬁedstavuje

ojedinûlé osobní svûdectví o jednom
z posledních pﬁírodních národÛ.
·orel Václav: Generál Fajtl
Unikátní projekt Václava ·orela, pﬁibliÏuje jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãeskoslovensk˘ch stíhacích pilotÛ ve sluÏbách
RAF, generála Franti‰ka Fajtla. Îivotopisn˘ pﬁíbûh v komiksu ilustrátora Michala Kociána doplÀují nikdy nepublikované
fotografie a modely letadel, na kter˘ch
Fajtl bûhem druhé svûtové války bojoval.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Thomasová Valerie: âarodûjka Winnie
- ·est nejhezãích pohádek
âarodûjnice Winnie hospodaﬁí ve svém
domeãku spolu s kocourem Wilburem,
a jak si tam tak spolu Ïijí, zaÏívají rÛzná
neãekaná dobrodruÏství. ·est vesel˘ch
pﬁíbûhÛ o jedné z nejoblíbenûj‰ích britsk˘ch pohádkov˘ch postaviãek.
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Hotel Chata Volary
srdeãnû zve v‰echny obãany
ve dnech

21.–23. února 2014
na

vepﬁové hody.

Hledáme pro na‰i prodejnu potravin Eso
■ Zástupce/zástupkyni vedoucí
PoÏadavky na pﬁijetí jsou pracovitost, komunikativnost, S· vzdûlání a základní znalost práce na PC
■ Brigádníky na v˘pomoc
PoÏadavky na pﬁijetí jsou pracovitost, komunikativnost, pﬁíjemn˘ projev, ãistota

Eso Volary s.r.o., U nádraÏí 389, 38451 Volary, Kontaktní telefon: 725 367 483 od 8-10hod. Po-Pá
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