
PIVOBRANÍ
V sobotu 21. ãervna od 16:00 hodin 

se koná na volarské trÏnici za kinem PIVOBRANÍ. 

V 18:00 hodin se bude konat soutûÏ „Modr˘ d˘m“ 
- koufiení doutníkÛ na délku popele.

O obãerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Pfiím˘ Pfienos.

V˘sledky voleb do Evropského parlamentu 2014

VáÏení spoluobãané,
i v leto‰ním roce byly v na‰em mûstû kvûtnové oslavy oboha-

ceny o dal‰í novou a velmi zajímavou akci. Organizaãní t˘m 
252. protiletadlového raketového oddílu AâR, ve sloÏení nrtm.
Jaroslav Nábûlek, nrtm. Du‰an Seidl a por. Ing. Luká‰ Pern˘, 
pfiipravili a zorganizovali pochod s názvem Military Death March
(Vojensk˘ pochod smrti). 

Inspirací se pro vojáky stala skuteãná událost z druhé svûtové
války - transport Ïen, kter˘ vedl z koncentraãního tábora Helmb-
rechts pfies Volary do Husince. 

Na start 1. roãníku extrémního dálkového pochodu
MILITARY DEATH MARCH se ve vimperském kempu Vodník
postavilo 230 odhodlan˘ch odváÏlivcÛ. Pochod, kter˘ museli jed-
notliví úãastníci projít za 24 hodin, mûfiil sedm desítek kilometrÛ.
I pfies nepfiízeÀ poãasí, protoÏe místy nejenÏe pr‰elo, ale i padal
sníh, do cíle do‰li v ãasovém limitu, krom 43 úãastníkÛ, v‰ichni. 

Cílem tohoto extrémního dálkového pochodu bylo vzpome-
nout a uctít Ïeny a zároveÀ se vcítit do jejich pocitÛ, kdyÏ byly
nuceny absolvovat pochod smrti v roce 1945. 

Nejen za tuto akci, která mûla pfiipomenout hrÛzy války, ale i
za finanãní dar Mûstu Volary patfií organizátorÛm podûkování.
Finanãní dar ve v˘‰i 5 tisíc korun bude pouÏit na údrÏbu hfibitova
obûtí Pochodu smrti.

Velmi milou náv‰tûvou na‰eho mûsta byl také starosta mûsta
Helmbrechts Stefan Pöhlmann, kter˘ se zúãastnil konference 
k Pochodu smrti. Pfii této pfiíleÏitosti uctil památku Ïenám, které na
Pochod smrti vy‰ly právû z Helmbrechtsu, kde tuto památku 

uctívají 13. dubna, v den, kdy byly Ïeny z koncentraãního tábora
vyhnány. 

Dal‰í milou náv‰tûvou byli ãlenové Klubu Aktiv z âesk˘ch
Budûjovic, ktefií pfiivezli 95 rÛÏí pro obûti Pochodu smrti.

V pondûlí 2. ãervna na‰e mûsto nav‰tíví zástupci americké
ambasády, ktefií poloÏí kvûtiny k památníku svobodníka Charlese
Havlata a Ïenám na hfibitovû pochodu smrti.

Jsem velmi potû‰ena za úãast pfii pietních aktech a pfiipomínce
69. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války. 

Martina Pospí‰ilová

Zprava: Stefan Pöhlmann, starosta mûsta Helmbrechts, Martina
Pospí‰ilová, starostka mûsta Volary, Marta Kottová, pfiedsedkynû
historické skupiny Osvûtim, Zdenûk Krejsa, fieditel KreBul, o.p.s.

(Foto: Adam Hanns)

Ve Volarech pfii‰lo k volbám do Evrop-
ského parlamentu ve dnech 23. a 24. kvûtna
433 voliãÛ (13,9%), ktefií odevzdali 428
platn˘ch hlasÛ. 

Obãané sv˘m hlasováním ve tfiech
volebních okrscích zvolili jednotlivé strany

v tomto pofiadí: KSâM (74 platn˘ch
hlasÛ), âSSD (72), ANO 2011 (59), TOP
09, STAN (44), KDU-âSL (40), ODS
(25), Úsvit - T. Okamura (18), Svobodní
(16), Strana zelen˘ch (15) a âeská pirátská
strana (14).

Volební úãast v âeské republice byla
18,2 % a mandáty do Evropského parla-
mentu získali ANO 2011, TOP 09, STAN,
âSSD (po ãtyfiech mandátech), KSâM 
a KDU - âSL (3 mandáty), ODS (2 man-
dáty) a Svobodní (1 mandát). 
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Z jednání rady mûsta 

Volarská muzejní sezóna byla zahájena

konaného dne 23. 4. 2014
Rada mûsta schvaluje
* omezení provozu Matefiské ‰koly

Volary v dobû od 30. 6. 2014 do
29. 8. 2014. V provozu bude Ma-
tefiská ‰kola v Revoluãní ulici, 
Matefiská ‰kola Sídli‰tû Míru bude
uzavfiena

* v souladu se zfiizovací listinou pfied-
loÏen˘ návrh na vyfiazení majetku nad
10 000,- Kã ZU· Volary v souladu 

s doporuãením inventarizaãní komise 
Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít Smlouvu o umístûní a provo-

zování 5 kusÛ kontejnerÛ na sbûr 
pouÏit˘ch odûvÛ, textilií, obuvi apod.
s firmou REVENGE, a.s.

�  �  �

konaného dne 7. 5. 2014
Rada mûsta rozhodla 
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na akci: Plaveck˘ bazén Volary
-stfiecha, pfiidûlit tuto zakázku ucha-
zeãi: Pavel Li‰ka, Iâ 10303901, 
Protivín 

* v souladu s v˘sledkem poptávkového
fiízení na akci: Oprava komunikací
ve Volarech, pfiidûlit tuto zakázku
uchazeãi Reno ·umava a.s.

�  �  �

Více na: www.mestovolary.cz

Volarské muzeum, které se nachází
ve starém volarském domû, letos krom
stál˘ch expozic nabízí dvû nové, a to ke
140 letÛm Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
ve Volarech a nádhernou expozici sta-
r˘ch rádií a gramofonÛ. 

Na nádvofií muzea se se‰lo hodnû
lidí, ktefií vyslechli úvodní slova starost-
ky Martiny Pospí‰ilové. Ta nejdfiíve
podûkovala za perfektnû odvedenou
práci pfii instalaci leto‰ních expozic 
Janû Tkáãové, vedoucí odboru kultury.
V druhé ãásti pfiedstavila muzejní ãást,
kdy ke stávajícím expozicím Pochod

smrti, Staré Volary ve fotografii, Zlatá
stezka, Dûtsk˘ ráj a Stfiípky z historie
pfiibyly dvû zajímavé expozice. 

První z nich, nesoucí název 140 let
hasiãského sboru Volary, pfiedstavuje
historii hasiãského dobrovolného sboru
ve mûstû. Volar‰tí hasiãi zde prezentují
historii nejen na dobov˘ch fotografiích,
ale i nûkolik zajímav˘ch exponátÛ jako
sekyry a uniformy.

Druhá expozice pod názvem A léta
bûÏí i na rozhlasov˘ch vlnách, pfiedsta-
vuje rádia a gramorádia zejména z dob
na‰ich babiãek a prababiãek. Tato expo-

zice vznikla ve spolupráci z obcí Hofiice
na ·umavû a tamním muzeem radio-
pfiijímaãÛ.

O kulturní program se postaral Sax
Work Ensemble volarské ZU·, kter˘
letos zvítûzil v krajské hudební soutûÏi 
a postoupil do ústfiedního kola, které
probûhne 13 a 14. ãervna v Litvínovû.

Volarské muzeum bude otevfieno
dennû mimo pondûlí od 10:00 do 17:00
hodin a zve k náv‰tûvû sv˘ch expozic,
které i letos stojí za prohlídku.

Ladislav Beran

Konference v hotelu
Hotel Bobík, to není jen pûkné 

ubytování, v˘borná kuchynû, minipivo-
var, Formanka a v˘borné konopné
láznû, ale i vhodné místo pro konání
konferencí. Zdej‰í konferenãní sál 
nabízí vhodn˘ prostor pro konání,
odborn˘ch a podnikov˘ch konferencí, 
k vyuÏití pro spolky mûsta a jin˘ch
podobn˘ch aktivit. O tom se letos pfie-
svûdãili nejen volar‰tí obãané. Probûhla
zde velmi úspû‰ná Odborná konference
k Pochodu smrti, Akademie tfietího vûku,
prezentovali se zde i místní spolky. Jed-
nou z posledních akcí bylo spoleãné
mezinárodní jednání Mikroregionu Horní
Vltava Boubínsko a Mikroregionu Ilzer
Land z Bavorska (Spolková republika
Nûmecko). 

Jak vidíte, hotel Bobík se stal bûhem
prvního roku vyhledávanou destinací

a má co nabídnout. VÏdyÈ Volary leÏí 
v samém stfiedu ·umavy a tak mohou
hosté po skonãení konference nalézt 

klid pfii prohlídce Volar nebo zajíma-
v˘ch míst nedaleko mûsta.

Ladislav Beran
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Spoleãenská rubrika

Podûkování

Veãer pro pfiátele menhirÛ
Na nádvofií volarského muzea se v pátek 25. dubna konal dal‰í Veãer pro 

pfiátele menhirÛ, na nûmÏ vystoupil i prachatick˘ hudební soubor Beltina. 
V prÛbûhu veãera Ing. Martin Janda pfiedvádûl na ohni vafiení piva znaãky 
Brixbeer a také praÏení kávy, pfiiãemÏ pfiítomní v‰e rádi ochutnali. Nechybûla 
Vãelákova ãajovna a fotoprojekce Petra âmerdy. Po setmûní se u kamenného 
kruhu nad volarsk˘m star˘m mûstem odehrál tradiãní rituál stráÏcÛ menhirÛ. 

Roman Kozák

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

paní Markéta Kováfiová,
paní Anselma Lejãarová,
pan Franti‰ek RokÛsek,
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Pincová,
paní Anna Petrá‰ková,
paní Vûra Gogová,
paní Marie Langová,
paní Ivana Morongová,
pan Franti‰ek ·perka.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
�

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, místní organizace
Volary, blahopfieje k v˘znamnému 

jubileu na‰im ãlenÛm, ktefií oslaví své
narozeniny, a to 

paní Marcele Strouhalové 
a panu Josefu Bene‰ovi.

Rodina Holá děkuje všem, 

kteří se zúčastnili 

posledního rozloučení s panem

JOSEFEM HOLÝM, 

dále děkujeme za květinové dary.

Zvláštní poděkování patří 

panu Romanu Kozákovi 

za smuteční projev.

Dûkujeme Základní ‰kole Volary 
vãetnû fieditele Petra Horálka, 

za nelehkou práci, 
kterou vykonávají pro dûti. 

ZároveÀ dûkujeme za fiádné pfiipravení
na‰eho vnuka Martina do Ïivota.

Podûkování patfií také tfiídním uãitelÛm
a to paní âerné a panu ·váchovi.

Kadlãíkovi

Pfies Bobík do Bobíku

Pfies Bobík do Bobíku ãili pfies horsk˘ vrchol ve v˘‰ce 1 264 metrÛ do stejno-
jmenného mûstského hotelu se v sobotu 26. dubna vydalo pÛl sta úãastníkÛ pochodu,
jímÏ byla zahájena turistická sezóna na Volarsku. Jarní les a probouzející se ·umava
patfiily k akci stejnû jako pfiátelské spoãinutí v pohodlí hotelu u pÛllitru volarského
piva. Akci uspofiádal KâT Volary a volarské sdruÏení U nás za pfiispûní odboru
KaCR MÚ. 

Roman Kozák

Mûstská knihovna Volary Vás zve na pfiedná‰ku 
Ing. Miroslava ·obra 

„Putování románovou a básnickou krajinou 
2013/2014“.

Pfiedná‰ka se uskuteãní ve spoleãenském sále radnice 
v pondûlí 9. ãervna 2014 od 17.00 hodin.

Obsahem bude putování po zajímav˘ch místech Pootaví a Po‰umaví, 
spjat˘ch Ïivotem a tvorbou s v˘znamn˘mi ãesk˘mi spisovateli.

Tato akce probûhne ve spolupráci se Svazem tûlesnû postiÏen˘ch.

Setkání vedení mûsta se zdravotnû postiÏen˘mi
V pátek 13. ãervna od 16:00 hodin se bude konat ve spoleãenském sále radnice

setkání vedení mûsta se Svazem tûlesnû postiÏen˘ch.
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Víte, Ïe …….

KaÏd˘ obãan âR vyprodukuje za rok
prÛmûrnû 230 kg odpadÛ. Pro lep‰í
pfiedstavu – pokud bychom odpady,
vyprodukované za jeden rok obyvateli
âR, naloÏili na nákladní vlak, dosáhnul
by délky 1.954 km, coÏ pfiedstavuje
vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny,
pfies celé Slovensko, celou âR a Nûmec-
ko aÏ do PafiíÏe.

Pokud by se komunální odpad mûsta
Prachatice neukládal na skládku odpa-
dÛ, ale pfiímo na prachatické námûstí,
vytvofiil by za 1 rok vrstvu odpadÛ 
o v˘‰i 4,9 m.

Doba pouÏití nûkter˘ch vûcí pfied
vyhozením je jen nûkolik minut. Doba
rozkladu odpadÛ mÛÏe b˘t i nûkolik tisíc
let (sklo, polystyren – nikdy, kelímek od
jogurtu 50 aÏ 80 let, ta‰ka z igelitu 20 aÏ
30 let, filtr od cigarety 10 aÏ 20 let, list
papíru 2 aÏ 5 mûsícÛ, ohryzek hru‰ky 
7 aÏ 20 dní).

Nejznámûj‰ím plastov˘m odpadem
jsou asi PET lahve – vyrábûjí se z nich
vlákna na koberce, odûvy, ale i tfieba
spací pytle. I dal‰í plasty, jako jsou
napfiíklad plastové fólie, pytlíky, ta‰ky,
lahviãky od ‰ampónÛ a podobnû, se opa-
kovanû zpracovávají na v˘robky pro
praktické vyuÏití – napfiíklad ploty, par-
kovací ro‰ty, laviãky apod.

Skoro polovinu vstupní suroviny pfii
v˘robû papíru pfiedstavuje sbûrov˘
papír. Novinov˘ papír, obaly na vajíãka
nebo vût‰ina toaletních papírÛ a vlnit˘ch
lepenek jsou témûfi celé z recyklované
suroviny. Papír lze recyklovat aÏ sedm-
krát.

Sklo se mÛÏe recyklovat stále dokola,
aniÏ by ztratilo svoje vlastnosti. Do
skláfiského kmene, smûsi vstupních
surovin pro v˘robu skla, se pfiidává aÏ
65 % sklenûn˘ch stfiepÛ z tfiídûní odpadÛ.
Nejãastûji se stfiepy pouÏívají pfii v˘robû
lahví na nápoje.

Témûfi tfietinu odpadÛ odváÏen˘ch na
skládky tvofií biologicky rozloÏitelné
odpady, coÏ je ‰koda, protoÏe ãást z nich
(zejména tráva, listí, natû, zelenina) lze
zkompostovat na vyuÏitelné hnojivo.
Pokud je to moÏné, bioodpady z domác-
ností i ze zahrady je nejlépe dát do kom-
postu.

Nejvût‰í Ïiv˘ organismus na zemi je
strom. Nejvût‰í zmûfiená v˘‰ka stromu
je 135 m (Kalifornie, USA). PrÛmûrn˘
vûk bfiíz, topolÛ, vrb a ol‰í je sto let.
Buky a smrky Ïijí 300 let. Z na‰ich stro-
mÛ se nejvy‰‰ího vûku doÏívají lípy 
a duby. V Nûmecku v Severním Por˘ní
roste dub, kter˘ má 1300 let. Nejstar‰ím
evropsk˘m stromem je zfiejmû tis ve
Skotsku, kter˘ je stár témûfi 3 000 let.
Nejstar‰í stromy planety rostou v USA
(borovice osinatá), kde byl mûfiením
prokázán nejvy‰‰í vûk 4 700 let.

Koruna stromu je mal˘ technick˘
zázrak – funguje jako úãinné klimatizaã-
ní zafiízení, filtr proti pra‰nosti, osvûÏo-
vaã vzduchu i protihluková bariéra, a to
zcela zdarma bez nárokÛ na náhradní
díly a s potfiebou minimální údrÏby. Zej-
ména v prÛmyslov˘ch oblastech je star˘
strom nejlevnûj‰ím ochráncem na‰eho
zdraví. Plocha listÛ, které likvidují ‰kod-
livé látky z ovzdu‰í dosahuje u stfiednû
velkého stromu aÏ nûkolika set ãtvereã-
ních metrÛ.

Mûfiení prokázala, Ïe v parcích je ve
dne o 10 % vy‰‰í vlhkost vzduchu, neÏ
uvnitfi mûsta. Veãer se rozdíly je‰tû
zv˘‰í. PrÛmûrn˘ vodou dobfie zásoben˘
listnat˘ strom vypustí v horkém dni do
vzduchu 50–80 litrÛ vody. Tak velké
mnoÏství vody nejenom Ïe zvy‰uje 
vlhkost vzduchu na pfiijatelné hodnoty,
ale zároveÀ jej celkem v˘raznû i zchla-
zuje. Mûstsk˘ vzduch je obecnû o 30 %
su‰‰í neÏ vzduch na vesnicích.

Asfaltová vozovka ãi plechová stfiecha
se mohou za sluneãného dne rozehfiát na
teploty kolem 65 °C, pfiiãemÏ povrch listÛ
dosahuje pouze teploty kolem 25 °C. 
I stromy s pomûrnû fiídkou korunou
zachycují 60–80 % sluneãního záfiení.

Strom s korunou o objemu 1 000 m2

naváÏe roãnû 2 500 kilogramÛ prachu.
Jeden hektar lesa ãi mûstského parku
dokáÏe za období 1 roku zachytit 30–70 t
volnû polétav˘ch prachov˘ch ãástic.
Nejvût‰ím zdrojem zneãi‰tûní ovzdu‰í
pfiedstavuje automobilová doprava. Nej-
nebezpeãnûj‰í je jemn˘ polétav˘ prach,
kter˘ na sebe váÏe fiadu toxick˘ch látek.
Pfii likvidaci tohoto mikroskopického
prachu je strom technicky nenahraditeln˘.

Stromy uvolÀují do atmosféry kyslík.
Jeden prÛmûrn˘ vzrostl˘ strom vyrobí
tolik kyslíku, Ïe pokryje potfiebu d˘chání
nejménû deseti lidí.

Pásy husté zelenû sniÏují hladinu
hluku aÏ o 1 decibel na kaÏd˘ metr ‰ífiky
porostu.

(PouÏité zdroje: www.ekokom.cz, arbu-
stum.cz, arnika.org, nadacepartnerstvi.cz)
Stanislava Jindrová, ref. ÎP MûÚ Volary

Zajímavosti z oblasti ochrany
Ïivotního prostfiedí

Rychlé, komplexní a levné fie‰ení
– zámeãnické, zednické, bourací, ruãní v˘kopové, údrÏbáfiské, úklidové, topenáfiské, instalatérské práce, kácení stromÛ,

hydraulické ‰típání dfieva, ãi‰tûní kobercÛ mokrou cestou, doprava materiálu vlastním vlekem. 
Pfiijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice – 3,- Kã/km. 1. zapoã. hod. – 190,- Kã, dal‰í 170,- Kã vã. DPH. 

Hodinov˘ manÏel – Tel. 775 645 581
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

VáÀová Magda: Babí léto
Autorka fiady úspû‰n˘ch románÛ, která
umí ãtenáfie pfiipoutat k pfiíbûhÛm sv˘ch
hrdinÛ. Babí léto je v její nové knize
zvlá‰tní ãas, kdy se Ïivot hlavních
postav, které se ocitly v neobvyklé situ-
aci, pfiekvapivû zmûní a jim nezb˘vá
neÏ hledat svoji pÛvodní rovnováhu.

Woodová Barbara: Had a hÛl
Nová kniha jedné z celosvûtovû nejús-
pû‰nûj‰ích autorek historick˘ch románÛ.
S˘rie, rok 1450 pfied Kristem. Lee, nej-
star‰í dcefii bohatého vinafie, bylo právû
osmnáct let, a tak má nejvy‰‰í ãas se
vdát. Nabídku k sÀatku bohatého, ale
krutého stavitele lodí Jótama v‰ak její
otec odmítne, kdyÏ zjistí, Ïe v Jótamovû
rodinû se dûdí epilepsie. Rozzufien˘
takovou vefiejnou potupou zaãne Jótam
vydírat Leina otce – buì se za nûj Lea
provdá, nebo Jótam celou její rodinu
zniãí...

Mankell Henning: Bílá lvice
Jmenuje se Victor Mabasha a bydlí 
v nuzné chatrãi v jihoafrické provincii
Transkei. Victor dostal úkol. Má zavraÏ-
dit osobu, jejíÏ jméno je zatím tajné. Je
to ale vysoce postaven˘ jihoafrick˘
politik. Victor má tu‰ení, Ïe to bude pre-
zident de Clerk…

Serranová Marcela: Deset Ïen
Devût Ïen, kaÏdá úplnû jiná. Nikdy
pfiedtím se nevidûly, a pfiesto spolu sdí-
lejí své pfiíbûhy. Nata‰a, jejich terapeut-
ka, se je rozhodla sezvat dohromady,

neboÈ vûfií, Ïe rány se mohou zaãít hojit
jen tehdy, kdyÏ se prolomí ledy mlãení.
Není dÛleÏité, odkud pocházejí, ani z ja-
k˘ch pomûrÛ vze‰ly. Je jedno, kolik jim
je let a ãím se Ïiví. V‰echny si na bed-
rech nesou tíhu strachu, samoty, pro-
marnûn˘ch tuÏeb a nejistoty. Hrdinky
tohoto románu pfiijímají Nata‰inu v˘zvu,
aby se pokusily pohlédnout na svÛj
Ïivot nov˘ma oãima.

NAUâNÁ LITERATURA

Holoubková, Miroslava:
O svém Ïivotû si rozhodujeme sami

Autorka v knize popisuje pfiírodní zákony
vãetnû jejich vlivu na ná‰ kaÏdodenní
Ïivot a ukazuje, jaké pfiedpoklady
bychom mûli splÀovat, chceme-li uspût
v kaÏdodenním Ïivotû i na duchovní
cestû. Pfiedkládá také návody na fie‰ení
rÛzn˘ch Ïivotních situací v oblasti mezi-
lidsk˘ch vztahÛ, v˘chovy dûtí, povolání,
Ïivotního nasmûrování a mnohé dal‰í. 

PRO DùTI A MLÁDEÎ

Giommi Roberta: Jsem kluk, Jsem
holka - Sexuální v˘chova pro nejmen‰í
Jak pfiicházejí dûti na svût a co tomu
pfiedchází? âím v‰ím se li‰í chlapci od
dûvãat a jak se mûníme tûlesnû i du‰evnû,
kdyÏ rosteme? Na tyto a dal‰í základní,
av‰ak mnohdy nelehké otázky se snaÏí
autorka odpovûdût jasnou, srozumitel-
nou a hlavnû hravou formou tak, aby jí
rozumûli i ti nejmen‰í. Kniha je rozdûle-
na na dva oddíly jeden o dívkách, druh˘
o chlapcích, které zaãínají kaÏd˘ z jedné
strany knihy a uprostfied se st˘kají.

Vzpomínáme

Souhrn poãasí za duben 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota:  -6,1°C dne 17. 4. v 5:55
Maximální teplota: +20,2°C dne 3. 4. v 16:30
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +7,3°C
Úhrn sráÏek: 70,6 mm
Maximální náraz vûtru: 15,8 m/s dne 8. 4. v 13:23 

(tj. 56,9 km/hod.)
Sluneãní svit: 146,8 hodiny
Mrazové dny: 8

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -9,8°C dne 17. 4.
Pfiízemní minimální teplota: -10,7°C dne 17. 4.
Maximální teplota: +20,5°C dne 3. 4.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +5,7°C
Mrazové dny: 19

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

Dne 5. 6. 2014 

uplyne 7 let od úmrtí pana 

Stanislava Ondřeje.
Za tichou vzpomínku děkuje 

manželka Alžběta Ondřejová 

a syn Stanislav.

Pfii‰lo smutné ráno 
Tvé srdce pfiestalo bít,

dokud nás pamûÈ nezradí, 
bude‰ s námi ve vzpomínkách 

stále Ïít.

Dne 19. června 

by se moje maminka paní 

Marie Švecová 
dožila 90 let.

Dne 24. června uplyne 10 let,

kdy dotlouklo její dobré srdce.

Za vzpomínku a tichou modlitbu

děkuje dcera Eva s rodinou.

Dne 10. 5. 2014 uplynul smutný rok, 

kdy nás navždy opustil milovaný

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Jiří Tomek.
S úctou a láskou vzpomínají

děti s rodinami
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Akademici pfievzali certifikáty

Volary, 24. kvûtna 2014 – ãtyfiiadvacet
posluchaãÛ akademie tfietího vûku ve
Volarech pfievzalo z rukou organizátorÛ
certifikáty a vysvûdãení. V pofiadí ‰est˘
roãník akademie nabídl fiadu zajímav˘ch
setkání a posluchaãi se vûnovali nejrÛz-
nûj‰ím tématÛm, která jim mohou
pomoci pfiekonávat strasti kaÏdodenního
Ïivota.

V pofiadí ‰est˘ roãník Akademie 
3. vûku, kterou pofiádala obecnû prospû‰-
ná spoleãnost KreBul, je jiÏ minulostí.
âtyfiiadvacet posluchaãÛ jiÏ slavnostnû
pfievzalo certifikáty a také vysvûdãení za
aktivní úãast. Leto‰ní setkávání se usku-
teãnila v konferenãní místnosti Mûstského
hotelu Bobík. 

Tématem leto‰ního roãníku akademie
bylo heslo: „Pfiidej léta k Ïivotu, pfiidej

Ïivot k létÛm“. Náv‰tûvníci se mohli
tû‰it na celkem devût setkání, pln˘ch
zajímav˘ch témat. Mezi nimi byla napfií-
klad muzikoterapie, astrologie, smyslová
aktivizace, my‰lenkové mapování, ref-
lexní terapie ãi tradiãní v˘let. 

Cílem akademie není jen získat nové
vûdomosti, prohloubit si své poznatky.
Hlavním smyslem je setkávat se, sdílet,
komunikovat s ostatními posluchaãi.
Právû lidská setkávání jsou velmi dÛle-
Ïitá. V‰echny pfiedná‰ky byly proto
interaktivní, kdy kaÏd˘ mûl moÏnost se
do dûní sv˘m zpÛsobem zapojit, ovliv-
Àovat její prÛbûh. Tím se ta volarská
akademie moÏná odli‰uje od jin˘ch,
zamûfien˘ch v˘hradnû na osvojování
nov˘ch znalostí. 

A co zaznûlo závûrem? V̆ bûr nûkolika

postfiehÛ posluchaãÛ: „Díky akademii
jsem poznala hodnû zajímav˘ch lidí, 
aÈ lektorÛ nebo kolegÛ posluchaãÛ“,
„KaÏdé z témat pro mne bylo velmi 
zajímavé a hlavnû prakticky vyuÏitelné
v bûÏném Ïivotû“, „Dûkuji za moÏnost
neb˘t sama“, „Tû‰í mû, Ïe mohu touto
cestou trénovat svÛj mozek, dûlat nûco
pro sebe“. 

Dûkujeme touto cestou v‰em poslucha-
ãÛm akademie za perfektní atmosféru,
lektorÛm za stylovû odvedené pfiedná‰-
ky a v neposlední fiadû Mûstskému hote-
lu Bobík za zapÛjãení konferenãní míst-
nosti i servis bûhem akademie.

Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.

fieditel

„Penzion U Mirky“
K. V. Raise 166, Volary

Pizza, minutky, saláty, poháry, palaãinky...
Míchané nápoje, rÛzné druhy kávy, ledová a horká ãokoláda - více pfiíchutí.

SchÛze, oslavy, ‰kolní srazy, dûtské oslavy, rÛzné akce...

AKCE NA MùSÍC âERVEN

Více na www.penzionumirky.cz

Provozní doba: 01. 06. 2014–29. 06. 2014
Pondûlí–Stfieda:  ZAV¤ENO                          

âtvrtek:  16.00–21.00                         
Pátek:  16.00–00.00

Sobota:  16.00–02.00                        
Nedûle:  14.00–21.00                        

Provozní doba: 30. 06. 2014–31. 08. 2014
Pondûlí–âtvrtek:  16.00–22.00                        

Pátek:  16.00–00.00
Sobota:  14.00–00.00                        
Nedûle:  14.00–22.00

07. 06. HAWAI PÁRTY od 21.00
14. 06. CUBA LIBRE NIGHT od 21.00 hodin

21. 06. ROCK-OLDIES-NIGHT od 21.00 hodin
28. 06. COCTAIL PÁRTY od 21.00 hodin


