
Vítání obãánkÛ

VáÏení spoluobãané,
pro realizování nezbytn˘ch projektÛ 

a potfieb na‰eho mûsta je dÛleÏit˘m
momentem vypracování Strategického
plánu. V souãasné dobû, kdy pfiipravujeme
Strategick˘ plán mûsta Volary na roky

2014–2020, pracujeme na vyhodnocení
vámi zaslan˘ch vyplnûn˘ch dotazníkÛ,
kter˘ch jsme v písemné i elektronické
podobû obdrÏeli 95.  

Za va‰i spolupráci bychom vám chtûli
mnohokrát podûkovat. ProtoÏe, kdo jin˘
by mûl promlouvat do ‰ir‰í souvislosti 
rozvoje mûsta, neÏ právû jeho obãané.
Proto jsme vás poÏádali o spolupráci, 
o va‰e názory, poÏadavky, postfiehy a potfie-
by, které nejlépe vidíte právû vy. 

Zpracování strategického plánu, kter˘
ukáÏe na hlavní smûry rozvoje v dal‰ích
letech, nemÛÏe b˘t pouze nepotfiebn˘m 
a neÏiv˘m dokumentem, ale jistou vizí,
která je pro na‰e mûsto a jeho obãany
potfiebná. 

Nyní nás ãeká spoleãnû s firmou KP
Projekt a pracovní skupinou na‰ich spolu-
obãanÛ vyhodnotit naplnûní Strategického
plánu z let 2007–2013 a následnû na zákla-
dû jasnû stanoven˘ch priorit, oznaãen˘ch
problémÛ a vytyãen˘ch cílÛ vypracovat

plán rozvoje mûsta na roky 2014–2020, tak
aby ve‰keré projekty, investiãní akce, jako
nové silnice, parky, hfii‰tû, chodníky a stro-
my správnû zapadaly do celkového obrazu
na‰eho mûsta.

VáÏení spoluobãané,
pfieji vám krásné letní dny, odpoãinko-

vou a relaxaãní dovolenou a prosím vás 
o laskavost, buìte shovívaví k na‰im
investiãním akcím, které v souãasné dobû
v na‰em mûstû probíhají. Zateplujeme
panelov˘ dÛm ãp. 283, opravujeme bytové
domy ãp. 121 a ãp. 160, na plaveckém
bazénu dûláme novou stfiechu a v nejbliÏ-
‰ích dnech zaãneme s opravou komunika-
ce K. V. Raise. Pravdûpodobnû v‰echny
tyto akce moÏná budou malinko znepfií-
jemÀovat proÏitek z letních prázdnin, ale 
i pfiesto vám pfieji pfiíjemné léto a neopako-
vatelné záÏitky z va‰í dovolené.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

V obfiadní síni Mûstského úfiadu ve
Volarech, byl dne 10. ãervna pfiivítán první
obãánek mûsta leto‰ního roku a dal‰ích pût
nejmen‰ích dûtí. Matrikáfika, Anna Hodán-
ková,  pfiedstavila starostce  Martinû Pos-
pí‰ilové prvního obãánka Mûsta Volary
leto‰ního roku. Je jím Eliá‰ Novotn˘, kter˘
se narodil v pûtadvacát˘ den mûsíce ledna.
Mal˘ Eliá‰ s rodiãi dostal od paní starost-
ky pfiání, aby se mu na svûtû líbilo, byl
moc zdrav˘ a siln˘, rodiãÛm pak popfiála
pfii v˘chovû hodnû trpûlivosti a radosti.
Mal˘ Eliá‰ek dostal krásnou ply‰ovou
oveãku, rodiãe kníÏku Ná‰ chlapeãek 
a maminka kvûtinu. Slavnostní akt skonãil
podpisem do matriãní knihy.

Ve druhé ãásti bylo pfiivítáno pût nov˘ch
obãánkÛ, mezi nimiÏ dominovala dûvãátka
Just˘nka, Deniska, Lucinka a Nela a spolu
s mal˘mi sleãnami jedin˘ chlapeãek Matûj.

Anna Hodánková dûti pfiedstavila 
a Martina Pospí‰ilová v krátkém proslovu
zdÛraznila bohatost a sílu rodiny: „Budete
‰Èastni pfii prvních krÛãcích a po prvních
slovech táta, máma. Jste bohatí, máte
miminko, peãujte o nûj s láskou a pokorou.
Vychovejte z nûj zdravého obãánka mûsta
a aÈ se vám  pfii v˘chovû dítûte v‰e dafií.“

Slavnostní akt obohatily zpûvem a slo-
vem Ïákynû volarské ZU· pod vedením
paní uãitelky Dany Koldinské.

Ladislav Beran

Volarské slavnosti dřeva
Ve dnech 23.–24. srpna 2014 se koná již 21. ročník slavností.

Nebude na nich chybût bohat˘ program, tancovaãka pod ‰ir˘m nebem, pokus
o pfiekonání dfieváckého rekordu, bájeãná atmosféra, dobré obãerstvení a nespoãet fiemeslníkÛ a prodejcÛ.
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Z jednání rady mûsta 
konaného dne 21. 5. 2014
Rada mûsta bere na vûdomí
* Ïádost o povolení v˘jimeãného ká- 

cení stromÛ, kterou podalo Mûsto
Volary v zastoupení Projektov˘m 
ateliérem AD s.r.o. na kácení stromÛ
a dfievin z dÛvodu rekonstrukce
námûstí ve Volarech

Rada mûsta schvaluje 
* Ïádost o opravu chyby v katastru

nemovitostí u parcely KN p.ã. 4912
v katastrálním území Volary

* vyhlá‰ení zámûru ã. 08/Prod/2014 ve
znûní pfiedloÏeného návrhu na prodej

bytové jednotky ã. 427/1 s pfiíslu‰-
n˘m spoluvlastnick˘m podílem na
spoleãn˘ch ãástech domu a zasta-
vûném pozemku v domû ãp. 427 
v ulici Kollárova ve Volarech tfietím
osobám v rámci privatizace byto-
vého fondu.

Rada mûsta rozhodla
* pronajmout movit˘ a nemovit˘ maje-

tek (tábor Lipno), spolku Pfiátelé dûtí,
se sídlem Men‰íkova 1154, Prachati-
ce, na dobu neurãitou od 21. 6. 2014,
za úãelem uÏívání jako tábofii‰tû 
a rekreaãní za fiízení

konaného dne 4. 6. 2014
Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít Smlouvu o spolupráci pfii

likvidaci odpadÛ s firmou EKO-PF
spol. s r.o., se sídlem Rudolfovská
21, 370 01 âeské Budûjovice 

* nav˘‰it Základní umûlecké ‰kole
Volary pfiíspûvek na ãinnost z dÛvodu
v˘mûny topn˘ch tûles

�  �  �

Více na: www.mestovolary.cz

Strategické plánování ve Volarech
Stejnû jako mûsto Volary pfiipravuje

svÛj strategick˘ plán na následující
období i Místní akãní skupina Chance in
Nature z Malenic, ke které se na‰e mûsto
pfiipojilo. SchÛzku jedné z pracovních
skupin svolal v závûru kvûtna do hotelu
Bobík ve Volarech její koordinátor 
Ing. Martin Janda a odpovûdûl na nûko-
lik otázek. 

Co si mÛÏeme pfiedstavit pod pojmem
strategické plánování? 

Je to pfiíprava dokumentu, o nûjÏ se
bude moÏno následnû opfiít pfii pfied-
kládání projektÛ do rÛzn˘ch dotaãních
programÛ, jako byl napfiíklad Program
rozvoje venkova. Jde o zmapování potfieb
regionu a formulování opatfiení, která
povedou k naplÀování tûchto potfieb. 

Jaká je náplÀ va‰í pracovní skupiny? 
Jsem koordinátorem pracovní skupiny

s názvem Komunity, Ïivot a tradice na
venkovû. PfiestoÏe jsou Volary mûstem,
charakter regionu je vpravdû venkov-
sk˘. Hlavním smyslem práce skupiny 
je posílení místní identity, lokálního 
patriotizmu a vztahu k místu, kde 
Ïijeme. Formou mÛÏe b˘t napfiíklad
podpora spolkÛ a zájmov˘ch skupin 
v regionu, ale i jednotlivcÛ, ktefií chtûjí
nûco dûlat i pro ostatní. Zapojování oby-
vatel je v této oblasti naprosto zásadní. 

Jak takové strategické plánování 
probíhá? 

Máme za sebou první pracovní
schÛzku, dal‰í dvû ãi tfii budou v prÛbû-

hu roku následovat. Této schÛzky se
zúãastnili lidé, ktefií se s danou proble-
matikou setkávají. Prvním úkolem bylo
definování potfieb, k ãemuÏ slouÏilo 
i dotazníkové ‰etfiení, které v minulé
dobû probíhalo pod názvem „Zapoj se“.
Z formulovan˘ch potfieb budou vybrány
prioritní cíle a pro nû jiÏ budou vytváfie-
na opatfiení, která musí splÀovat urãitá
kriteria a která jiÏ budou korespondovat
s pfiipravovan˘mi zdroji financování. 
V kostce to znamená umoÏnit rÛzn˘m
spolkÛm snadnûj‰í pfiístup k finanãním
prostfiedkÛm na kulturní akce, vytváfiet 
a koordinovat partnerské vztahy mezi
podobnû zamûfien˘mi spolky, vytváfiet
regionální kulturní kalendáfie apod. 

Ptal se Roman Kozák 

Volby do zastupitelstva mûsta 10.–11. 10. 2014
VáÏení kandidáti, pokud budete mít zájem prezentovat svou kandidátku a struãn˘ program va‰í strany, hnutí ãi 

sdruÏení pro volební období 2014 –2018, budete mít prostor ve Volarském zpravodaji ã. 7– 8, kter˘ vyjde 31. 7. a následnû 
v ã. 9, které bude vycházet 30. 9. 2014.

Pokud této moÏnosti vyuÏijete, prosíme vás o dodrÏení maximální velikosti textu na polovinu A4.
Va‰e redakãní rada VZ

MUDr. Michaela Neumanová oznamuje letní dovolenou 
30. 6.– 4. 7. 2014 a 28. 7.–8. 8. 2014
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Spoleãenská rubrika

Podûkování

Kam s ním?

Volarsk˘ sekáã

VáÏení obãané,
jistû si jiÏ mnozí z vás v‰imli, Ïe se 

v na‰em mûstû objevily nové kontejnery
bílé barvy, které jsou urãené na sbûr
pouÏit˘ch odûvÛ, textilu, obuvi a hra-
ãek. Kontejnery jsou rozmístûny po
mûstû na pûti místech u kontejnerÛ na 
tfiídûn˘ odpad, a to: na sídli‰ti naproti
matefiské ‰kolce a naproti prodejnû
ESO, za Domem sluÏeb, v ul. Petra
Voka u „rafandy“ a na Budûjovické ulici
na kfiiÏovatce k Elimu. Do tûchto kon-
tejnerÛ je moÏné odkládat ve‰keré odûvy,
boty, hraãky (mûkké i tvrdé), kabelky,
bytov˘ textil, prostûradla, pfiikr˘vky,
povleãení apod. Nepatfií sem vûci mokré,
plesnivé, zneãi‰tûné zeminou a ropn˘mi
látkami. Po odvozu se tento materiál
dále tfiídí a je vyuÏit pro charitativní
úãely, pfiípadnû prodej v maloobchodní
síti a dále napfi. v prÛmyslu jako ãistící
hadry nebo k recyklaci jako drcená smûs
v papírovém prÛmyslu.

Stále ale platí to, Ïe pokud máte vûci
(napfi. odûvy, obuv apod.), které jsou
vhodné pro charitativní úãely, mÛÏete je
odevzdávat na sbûrném dvofie.

Dále budou v nejbliÏ‰ích dnech
(moÏná v dobû vydání tohoto ãísla
Volarského zpravodaje jiÏ jsou) rozmís-
tûny po mûstû dal‰í nové sbûrné nádoby,
a to na upotfiebené potravináfiské oleje 
a tuky. Do tûchto nádob – vût‰í zelené
popelnice – mohou obãané vhazovat
potravináfiské oleje a tuky (napfi. z frito-
vacích hrncÛ) v pevn˘ch plastov˘ch
obalech – napfi. v PET lahvích.

Firma EKO-PF s.r.o., která provádí
ekologickou likvidaci tûchto odpadÛ,
poskytuje mûstu zdarma sbûrné nádoby
a provádí jejich v˘voz. Sbûrn˘ch nádob
bude po mûstû rozmístûno celkem 9, 
a to: na Sídli‰ti Míru – 3 (u stávajících
kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad), v Ml˘nské
ul. pod ãp. 16, za Domem sluÏeb, V Ka-
sárnách u bytového domu, v Tolarovû
ul. u ãp. 425, v Budûjovické ul. na kfii-
Ïovatce k Elimu a na sbûrném dvofie.
Oleje je tfieba odkládat do sbûrn˘ch
nádob v pevnû uzavfien˘ch PET lahvích,
v Ïádném pfiípadû vylévat.

Dosud vût‰ina obãanÛ pouÏité oleje
a tuky v kuchyních vylévá do odpadu,
tím pak dochází k zaná‰ení kanalizaãní-
ho fiadu ve mûstû a problémÛm s jeho
údrÏbou.

Îádáme obãany, aby vyuÏívali obû
tyto moÏnosti likvidace sv˘ch odpadÛ.
Nejenom, Ïe tím budou pfiispívat 
k lep‰ímu Ïivotnímu prostfiedí, ale 
i z ekonomického hlediska je to pro
mûsto a jeho obãany v˘hodné.

A co se poseãené trávy t˘ká: pokud
máte vlastní pozemky, které seãete 
a nemáte moÏnost posekanou trávu sami
vyuÏít (napfi. na seno ãi v˘robu kompo-
stu), mÛÏete se obrátit na Technické
sluÏby mûsta Volary a dohodnout zpÛ-
sob odvozu poseãené trávy a v˘‰i úhra-
dy za odvoz.

Stanislava Jindrová
ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ

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

paní Marie âejková,
paní RÛÏena Hájková,
paní ZdeÀka Ilieva,
pan Ludvík Krejsa,
paní Eva Lejsková,
paní Jifiina ·perková,
paní ZdeÀka Zámeãníková,
paní Marie Hlaváãková,
pan Stanislav Kadlãík,
paní Irena Krünpecková,
paní Jarmila Pileãková,
paní Marie Vlasová,
paní Franti‰ka Martínková,
paní Anna Dvofiáková.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme 

všem přátelům a známým 

za projevenou soustrast, 

květinové dary 

a účast na posledním rozloučení s

panem 

MICHALEM ŽYLOU.  

Velké poděkování patří 

panu Františku Krátkému za jeho

slova rozloučení. 

Zvláštní poděkování patří 

rodině Vaculků.

Rodina Žylova

Chtûli bychom touto cestou podûkovat
MATYÁ·I POCKLANOVI 

(Ïákovi a kamarádovi Z· Volary) 
za okamÏitou první pomoc na‰emu

synovi. Vãasnou a správnû poskytnutou
první pomocí mu zachránil Ïivot.

Vdûãná rodina Hudákova z celého
srdce dûkuje Matyá‰ovi za záchranu

Honzíkova Ïivota.

– pouÏité odûvy, potravináfiské oleje, poseãená tráva

Volarská sdruÏení Ekocentrum Volary a U nás ve spolupráci 
s Mûstem Volary Vás zvou na jiÏ 6. roãník soutûÏe v kosení kosou 

VOLARSK¯ SEKÁâ, 

kter˘ se bude konat v sobotu 12. ãervence na „Maxov˘ch loukách“
od 9 hodin. 

SoutûÏící se mohou pfiihlásit na tel. 606 289 007, 
registrace ráno od 8.30. Obãerstvení zaji‰tûno.

Tû‰íme se na Vás.
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Jaké vysvûdãení dostane ‰kola? 

BechyÀské jaro 2014

Nejenom Ïáky, ale i celou Základní
‰kolu ve Volarech ãeká letos na konci
‰kolního roku vysvûdãení. Bude jím
inspekãní zpráva Jihoãeského inspekto-
rátu v âesk˘ch Budûjovicích, kterou
obdrÏíme v nejbliÏ‰ích dnech.

Od 3. do 11. ãervna pracoval na na‰í
‰kole osmiãlenn˘ inspekãní t˘m veden˘
Ing. Janou Fi‰erovou. Pfiedmûtem jeho
ãinnosti bylo zji‰Èování a hodnocení
podmínek, prÛbûhu a v˘sledkÛ vzdûlá-
vání poskytovaného na‰í ‰kolou, státní
kontrola dodrÏování vybran˘ch ustano-
vení ‰kolského zákona, vefiejnoprávní
kontrola vyuÏívání finanãních prostfied-
kÛ státního rozpoãtu a státní kontrola
dodrÏování právních pfiedpisÛ v oblasti
‰kolního stravování. 

Inspektofii pfiedem peãlivû prostudo-

vali ·kolní vzdûlávací program Z· Volary,
‰kolní fiád, seznámili se se sloÏením 
uãitelského sboru a vyjednali vstupy do
hodin vût‰iny na‰ich pedagogÛ. Zajíma-
li se o webové stránky i o ‰kolní ãasopis.
Zodpovûdn˘ pfiístup k avizované kontrole,
ale pfiedev‰ím dlouholetá kvalitní práce
mnoha uãitelÛ pfiinesla uspokojení uÏ 
pfii rozborech hodin, které následovaly
bezprostfiednû po hospitacích. Kladné 
a velmi vyrovnané hodnocení obdrÏely
v‰echny paní uãitelky z prvního stupnû.
Druh˘ stupeÀ nezÛstal v Ïádném pfiípadû
pozadu. âesk˘ jazyk a dûjepis v osmém
roãníku, fyzika v ‰estém a mnoho dal‰ích
hodin bylo ze strany inspektorÛ pfiijato 
s oãividn˘m nad‰ením. Pfii závûreãném
ústním hodnocení vyplynulo, Ïe celková
úroveÀ na‰í ‰koly je velmi dobrá, v nûko-

lika vybran˘ch oblastech (sebehodnocení
ÏákÛ, ‰kolní ãasopis, ‰kolní poradenské
pracovi‰tû, Ïákovsk˘ parlament) dokonce
excelentní.

Není tfieba zastírat, Ïe takto rozsáhlá
kontrola na samém konci ‰kolního roku
pfiinesla ‰kole i velkou dávku stresu.
Díky vstfiícnému a chápavému pfiístupu
celého inspekãního t˘mu jsme nároãné
dny zvládli bez vût‰ích obtíÏí a závûreã-
nou zprávu, která shrne v˘sledky v‰ech
sledovan˘ch oblastí neoãekáváme s oba-
vami. Budeme vás o ní informovat na
webov˘ch stránkách ‰koly. 

V‰em kolegÛm a zamûstnancÛm
‰koly dûkujeme za dobrou práci a pfiejeme
pfiíjemné proÏití zaslouÏené dovolené.

Mgr. Jana Fistrová, zástupkynû
Mgr. Petr Horálek, fieditel ‰koly

Ahoj lidi! Tak jsme byli v Bechyni.
Jeli jsme s na‰ím dramatick˘m krouÏ-
kem na pfiehlídku dûtsk˘ch divadelních
souborÛ jihoãeského kraje, která nesla
název BechyÀské jaro. Byli jsme ubyto-
váni v kulturním domû v ‰atnû, kde se
nám velmi dobfie spalo. Poznali jsme
tam hodnû dobr˘ch dûtsk˘ch hercÛ 
v mnoha zajímav˘ch pfiedstaveních.
Vládla zde velice dobrá a pfiátelská
atmosféra, díky které se nikdo nestydûl

nic fiíct ani udûlat. Staral se o nás fieditel
kulturního domu. Nejvíc se nám líbilo,
kdyÏ nás svolával na zaãátek pfiedstavení
pomocí malého zvoneãku.

My jsme vystoupily v pátek odpo-
ledne s na‰í hrou od bratfií âapkÛ Ze
Ïivota hmyzu. Ná‰ v˘kon byl odbornou
porotou, která nikomu nic neodpustila,
ohodnocen velmi kladnû. Rozhodnû
jsme se v tûÏké konkurenci neztratili.

DomÛ jsme si pfiivezli hodnû krásn˘ch

záÏitkÛ. AÏ zase nûco pûkného pofiádnû
nacviãíme, urãitû bychom se chtûli opût
zúãastnit.

Dûkujeme na‰í ‰kole a SRPD· za
finanãní podporu a louãíme se s vámi
sloganem, kter˘m jsme celou pfiehlídku
zaãínali: „Dobré ráno, dobr˘ den, na
Jaro jdu s úsmûvem!“

Lucka, Dan, Michal, Martina, Monika,
Marek, Sandra, Vendy, Honza, Kristián,

Bára, Kamila – Dramathálové Z· Volary

Dvakrát zlato z Litvínova pfiivezla
ZU· Volary

Dne 13. 6. 2014 probûhlo v severoãeském
Litvínovû Celostátní kolo národní soutû-
Ïe jazzov˘ch a ostatních orchestrÛ ZU·
vyhlá‰ené M·MT âR. Základní umûlec-
kou ‰kolu Volary reprezentovaly dokon-
ce dva soubory: V-BAND a SaxWork
Ensemble. Oba soubory vítûznû postou-
pily z krajského kola v âesk˘ch Budûjo-
vicích. V Litvínovû tituly obhájily a opût
získaly první místo (zlaté pásmo).

Zvlá‰tní ocenûní poroty za odborné

vedení obdrÏela Katefiina Pavlíková 
– umûlecká vedoucí obou souborÛ.
Obrovsk˘ úspûch volarské ZU·, která
pfiivezla dvû zlata a ocenûní poroty si
zaslouÏí velkou gratulaci jak Katefiinû
Pavlíkové, tak pedagogÛm, ktefií Ïáky
vyuãují v hlavních oborech a samozfiej-
mû ãlenÛm obou orchestrÛ, ktefií skvûle
reprezentovali nejen volarskou ZU·, ale
i celé mûsto Volary.

Stejnû profesionální vystoupení pfied-

vedli mladí hudebníci SaxWork Ensemble
i následující den na ÎiÏkovû námûstí 
v Tábofie v rámci festivalu Léto nad 
LuÏnicí. OÏiven˘m námûstím zaznûly
klasické i moderní skladby v netradiã-
ním saxofonovém provedení SaxWork
Quartet a Ensemble pod vedením Kate-
fiiny Pavlíkové. Obûma souborÛm popfiál
mnoho dal‰ích úspûchÛ profesor Václav
Klaus.

Mgr. Vít Pavlík, fieditel ‰koly
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Travesti revue
Travesti revue Techtle Mechtle mífií do na‰eho mûsta 

s nadãasov˘m zábavn˘m pofiadem ,,2 106“!
Luká‰, Honza a Alex - tfii muÏi, ktefií se témûfi kaÏd˘ veãer

zmûní v krásné Ïeny na prknech divadel a kulturních domÛ 
v celé âeské republice i na Slovensku! Dvakrát do roka tato
známá travesti formace pfiipravuje zbrusu nov˘ zábavn˘
pofiad s v˘pravnou divadelní scénou a fiadou jevi‰tních kost˘mÛ.
Jejich pofiady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru 
a hlavním cílem jsou rozesmáté tváfie publika, které tvofií 
pfieváÏnû Ïeny.

Kromû zpûvákÛ a zpûvaãek s oblibou parodují také politiky,
aktuální dûní ve spoleãnosti a známé zábavné scénky od 
80. let aÏ po souãasnost. V pofiadu s názvem ,,2 106“ se mÛÏete
tû‰it na náhled do budoucnosti oãima sleãen Dolores, Stacey
a mistra Alexe. Co nás ãeká? Jak bude vypadat budoucnost
dal‰ích generací? Vûfite Ïe bude zatracenû pestrá, barevná,
veselá, rozesmátá ... Tedy alespoÀ u nás!

Tû‰it se mÛÏete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, 
Rickyho Martina, ·ílenû smutnou princeznu a fiadu dal‰ích
vãetnû speciálního hosta veãera! 

Více informací na internetov˘ch stránkách 
www.techtlemechtlerevue.cz, facebooku: techtle mechtle revue

Vstupné - 230,-Kã pfiedprodej / 250,-Kã na místû. 
Pfiedprodej na MûÚ Volary od 26. 8. 2014. 

25. 9. 2014 od 19:00 hodin - 
KINO VOLARY



Den otevfien˘ch dvefií 

V˘let do korun stromÛ

Informace pro dárce krve

DÛm dûtí a mládeÏe Volary uspofiádal ve stfiedu 28. kvûtna
2014 „Den otevfien˘ch dvefií“. Souãástí programu byla 
v˘stava modelové Ïeleznice a soutûÏ o „Nejlep‰í model roku“,
kter˘ vytvofiily dûti ze zájmového útvaru Modeláfi. Náv‰tûv-
níci si mohli prohlédnout a zároveÀ dát hlas v˘tvorÛm, na 
kter˘ch po cel˘ rok kluci pracovali. Vítûzem se stal Pavel
Posolda, na druhém místû byl Hynek Jano‰Èák a na tfietím
Tomá‰ Hrbek. Ondfiej Li‰ka a Kry‰pín ·Èástka sice medailové
pozice neobsadili, pfiesto jim patfií velké uznání za jejich 
celoroãní práci. 

Bezesporu nejvût‰ím lákadlem pro dûti byla modelová
Ïeleznice, kterou po více jak sedm let buduje vedoucí 
modeláfiského krouÏku pan Václav Kadlec spoleãnû s na‰ím
zaslouÏil˘m ãlenem panem Josefem âadou. Oba se shodují na
tom, Ïe je to mravenãí práce, a Ïe k postavení takovéto Ïelez-
nice nebo jakéhokoliv modelu, je zapotfiebí pfiedev‰ím velká 

trpûlivost, píle a pfiesnost. Pan âada i pan Kadlec modelafií jiÏ
desítky let a snaÏí se své znalosti a zku‰enosti pfiedávat dal‰í
generaci. Zato jim patfií na‰e veliké podûkování. 

Za DDM Volary Milena Sipplová

DÛm dûtí a mládeÏe Volary uspofiádal v nedûli 25. 5. 2014 v rámci rodinn˘ch
sportovních her v˘let na "Stezku korunami stromÛ na Lipnû". Tato akce byla 
podpofiena nejen krásn˘m poãasím, ale také finanãním pfiíspûvkem na dopravu 
z grantu Jihoãeského kraje.

Dûti a jejich rodiãe byli za v˘stup do korun stromÛ odmûnûni pfiekrásn˘m
v˘hledem do ‰irokého okolí. Zvlá‰tû pak dûti ocenily rychl˘ se‰up dolÛ v podobû
tobogánu, jízdu na bobové dráze, skákání na trampolínách nebo náv‰tûvu lanového
parku. 

Cel˘m v˘letem se ‰ífiila pohoda a dobrá nálada a my vûfiíme, Ïe se u dal‰ích
rodinn˘ch sportovních her opût setkáme v tak hojném poãtu 50 úãastníkÛ.

Za DDM Volary Milena Sipplová, pedagog volného ãasu

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

Autobus pro dárce krve vyjíÏdí v úter˘ 22.7. 2014 v 7:00 hodin z autobusového nádraÏí
a je zdarma.

Za Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe Prachatice, Martina Vondru‰ková
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Slavnostní koncert ZU·
Volarsk˘ kinosál zaÏil nádhern˘

Slavnostní koncert ZU·. Tradiãnû, 
v polovinû ãervna, konãí Ïáci základní
umûlecké ‰koly svÛj ‰kolní rok velk˘m
koncertem v kinosále. Pln˘ sál ãekal
velkou show a to se v‰em splnilo. 

Dovolte, abych na zaãátku trochu
odboãil, a zaãal vlastnû od konce. KdyÏ
Vít Pavlík star‰í ve Volarech v roce 1991
zaloÏil ZU·, asi sám neãekal, jak se
dvacet let promûní a co v‰e Ïáci, ktefií
ji nav‰tûvovali ãi nav‰tûvují, ãasem
dovedou a ukáÏí. Cesta to byla trnitá 
i drncající, ale na konec správná a dnes
se sklízí plody tvofiivosti a umûní, radosti,
slasti a hlavnû pozitivního nad‰ení.

Od Víta Pavlíka seniora, hudebníka 
a dirigenta dechového orchestru Ladislava
Markvarta, aÏ k jeho synovi, Vítu Pavlíko-
vi mlad‰ímu a jeho manÏelce Katefiinû
Pavlíkové, ãili od dechového orchestru
po V-Band a saxofonová tûlesa – to je
ukázka toho, Ïe vytvofiené dílo má svou
velkou hodnotu a za nûj patfií v‰em dík. 

KdyÏ se pfied nûkolika lety rozhodo-

valo o budoucnosti dechového orchestru,
kde nebyl dostateãn˘ poãet hráãÛ,
nastoupil V- Band, kter˘ spolu s dal‰ími
hudebními tûlesy i hráãi dnes patfií mezi
chloubu mûsta. ·ífií v˘born˘ hudební
zvuk nejen ve Volarech, ale i za hranice-
mi mûsta, kraje a jsou známí nejen 
v âesku, ale i v nedalekém Bavorsku. 

Nyní jiÏ k samotnému koncertu. Dvû
hodiny od klasiky po souãasnost strhly
diváky mnohokrát k spontánnímu
potlesku. Vít Pavlík, fieditel ‰koly, po
úvodu, kter˘ obstarala vokální skupina,
pfiivítal v‰echny pfiítomné. Mezi nimi
nechybûl fieditel Z· Volary Petr Horálek,
zakladatel ZU· ve Volarech Vít Pavlík
star‰í, emeritní pedagog Jan ·íp, kter˘
pro Volary sloÏil krásnou znûlku 
Maestoso a dal‰í osobnosti z hudebního,
spoleãenského, ale i politického Ïivota
mûsta, a pfiivítal a zároveÀ podûkoval
zástupcÛm médií za to, Ïe ‰kole pomá-
hají pfii její propagaci.

Potom jiÏ pfii‰el hudební program,
kter˘ nastartoval v˘born˘m tempem Sax

Work Ensemble, dále duo trubek, hráãi
na keyboard, mladé flétnistky, klavírista,
a sólo na bicí takové, jaké by Ringo 
Star závidûl. Po nástrojích pfii‰el oddych
v podobû pûveck˘ch sborÛ Poupátka 
a Poupata, a po nich zobcová flétna.

Jak by se fieklo sportovní hant˘rkou 
– pfied finále je semifinále, a to obstaral
kvartet hráãÛ na trubky, sliãné lenorské
dûvãe ukázalo, jak umí na klavír a bu-
benická show Tamborileros nejenÏe
vehnala novou krev do Ïil, ale byla 
i perfektním vyladûním do finále.

Finále patfiilo V-Bandu, kter˘ strhnul
v‰echny v sále k spontánnímu potlesku
tak, Ïe pfii posledních dvou skladbách se
tleskalo vestoje. Standing ovation. Byl
to nádhern˘ podveãer, kter˘ se líbil.

Druh˘ den po koncertu odjel V-Band
a Sax Work Ensemble do Litvínova 
k celostátnímu kolu. Obû hudební tûlesa
dobyla severní âechy a âesko a vezou 
z mûsta z podhÛfií Kru‰n˘ch hor nádher-
né zlato. Blahopfiejeme.

Ladislav Beran 

Vzpomínka na Michala Îylu
Je mi vÏdy smutno psát o v˘born˘ch

lidech, ktefií nás neãekanû bolestnû
opustili. 

Sedmnáctého kvûtna jsem se vracel 
z Prahy, a kdyÏ jsem nasedal v Prachati-
cích do auta na cestu domÛ, zavolal mi
kamarád, se kter˘m jsme probírali spor-
tovní v˘sledky, kdyÏ mi v závûru fiekl:
„Láìo, mám pro tebe smutnou zprávu.
Dnes odpoledne tragicky zemfiel pfii
autonehodû Michal Îyla.“ Byl jsem 
opafien˘, zaskoãen˘ a hlavnû velmi
smutn˘. Celou cestu domÛ, která trvala
vûãnost, jsem tomu nevûfiil. Michal Îyla
byl vynikající kluk, kamarád, fotbalista 
a  spoluhráã. Mûl rád fotbal, kter˘ hrál
naplno. Mûl velk˘ kus talentu, na kte-
rém stále pracoval. KdyÏ jsme jej kdysi
s Janem ·váchou pfiebírali do t˘mu po
Václavu Nechutném a Václavu Korouso-
vi, ihned se zafiadil mezi tahouny t˘mu

pfiípravek Tatranu Volary. Jeho cesta
pokraãovala pfies Prachatick˘ Tatran do
âesk˘ch Budûjovic. Dostal se do v˘bûrÛ
okresu U 12 a U 13 a v kraji i do vy‰‰í
vûkové kategorie. 

JenÏe pfii‰lo ne‰Èastné zranûní 
a dlouhodob˘ v˘padek. KdyÏ jsme
spolu nedávno hovofiili krátce po jeho
vyléãení, fiíkal: „UÏ se dávám pomalu
dohromady, rehabilituji, bûhám a hle-
dám si t˘m v âesk˘ch Budûjovicích.“
Nakonec mûl od podzimu nastoupit 
v Prachaticích, kde by nastartoval svou
fotbalovou dráhu. 

Michal mûl milující rodinu – otce
Karla, kter˘ téÏ hrával fotbal a byl na nûj
právem hrd˘, maminku TáÀu a sestru
Dominiku, které Michala podporovaly
dobr˘m slovem i velkou porcí pochope-
ní pro jeho sportovní rozvoj.

Fotbalovou dráhu jiÏ Michal rozvíjet

nebude. Cesta domÛ v sobotu 17. 5. byla
jeho poslední a skonãila na Obofie za
Netolicemi. S Michalem ode‰el velk˘
kus poctivé práce, ode‰el mlad˘ ãlovûk
v˘borné kamarádské povahy, kter˘ byl
spolehliv˘, miloval svou rodinu a fotbal.
SvÛj talent jiÏ nerozvine, jiÏ neuvidíme
jeho v˘bornou hru, vynikající fyzickou
kondici a chuÈ se rvát za kaÏdého stavu.
Velkou ãervenou kartu mu vystavil osud
v knize na nedopsané dvacáté stranû. 

Michale, nikdy na Tebe nezapome-
nu, stejnû jako Tvoji kamarádi, pfiátelé 
a spoluhráãi, kter˘m patfií podûkování za
to, jak se s Tebou dÛstojnû rozlouãili.

BudiÏ Ti nebe milostivû naklonûné, 
a aÏ se bude‰ shÛry dívat na leto‰ní ‰am-
pionát v Brazílii a na své spoluhráãe 
a kamarády, vûfi tomu, Ïe budou hrát
stále s Tebou.

Ladislav Beran
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Pronajmu garáÏ na starém mûstû. Informace na tel.: +420 732 439 830
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V obfiadní síni mûstského úfiadu se
16. ãervna volar‰tí Ïáci pfied‰kolních
tfiíd matefisk˘ch ‰kol v Revoluãní ulici
a na Sídli‰ti Míru rozlouãili pfied rodiãi,
a sv˘mi uãitelkami se ‰kolkou.

K jejich velkému dni jim popfiála
starostka mûsta Martina Pospí‰ilová
hodnû ‰tûstí, moc úspûchÛ a krásné
známky. Podûkovala pedagogick˘m
pracovnicím M·, Jitce Haladejové,

Dagmar Amlerové, Mirce Hadové, Vûfie
·rámkové a fieditelce ‰kolky Tereze
Votavové za jejich nelehkou, ale pro
v‰echny dÛleÏitou práci. Podûkovala
rodiãÛm a popfiála jim, aby svého jiÏ
‰koláka vychovávali tak jako dosud 
a mûli z nûj jen radost. 

Dûti obou ‰kolek pfiedstavily krásn˘
program, ve kterém ukázaly, Ïe toho
umí hodnû. Krásnû zazpívaly, pfiednesly

básniãky, jejich program se jim moc
povedl. 

Dûti dostaly od Martiny Pospí‰ilové
a Jany Tkáãové z Odboru kultury a CR
MûÚ Volary svaãinov˘ set, dûti z M· 
z Revoluãní ulice pûkná triãka a dûti ze
sídli‰tû Míru nádhernou ‰erpu.

Nyní si dûti uÏijí prázdnin, ‰kolce
fieknou ahoj a v záfií pÛjdou do ‰koly.

Ladislav Beran

Pfied‰koláci se rozlouãili se ‰kolkou

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

Minimální teplota: -3,1 °C dne 5. 5. v 6:05
Maximální teplota: +29,0 °C dne 22. 5. v 15:15
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +10,1 °C
Úhrn sráÏek: 115,2 mm
Maximální náraz vûtru: 15,3 m/s dne 12. 5. v 15:54 

(tj. 55,1 km/hod.)
Sluneãní svit: 156,7 hodiny
Mrazové dny: 3 
Letní dny: 2

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -6,7 °C dne 5. 5.
Pfiízemní minimální teplota: -7,4 °C dne 5. 5.
Maximální teplota: +28,5 °C dne 22. 5.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +9,0 °C
Mrazové dny: 7
Letní dny: 2

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

VERNISÁÎ
Dne 24. 7. 2014 v 17 hodin se v mûstské galerii uskuteãní vernisáÏ v˘stavy kniÏních ilustrací malífiky 

Slávky ·trbové. 

V̆ stava mapuje patnáctiletou spolupráci malífiky s volarsk˘m nakladatelstvím Stehlík 
(Dfievorubecké pohádky, Co mi báby povídaly aj.) a patnácté v˘roãí zaloÏení samotného nakladatelství.

Srdeãnû zveme pfiíznivce dobr˘ch knih, milovníky v˘tvarného kum‰tu a v‰echny dobré lidi vÛbec.

Ivo Stehlík, Slávka ·trbová, Vít Vavfiinec Pavlík
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DÛm dûtí a mládeÏe Prachatice, 
pracovi‰tû Volary, spoleãnû se spolkem
volarsk˘ch Ïen a Sborem dobrovoln˘ch
hasiãÛ pfiipravili dûtsk˘ den. Pohádkov˘
les vrátil volarské po dlouhé dobû do
lesoparku u pivovaru a na pûkném okruhu
se plnily úkoly u pohádkov˘ch bytostí.
Na sedmi stanovi‰tích si dûti zasoutûÏi-
ly náramnû. Pohádková babiãka se sv˘m
pomocníkem dala na úvod mnoho rad 
a odmûnila kaÏdého, kdo pfii‰el v pohád-
kovém odûvu.

·lo se cestou necestou od piln˘ch
vãelek, kde se stavûla kostka, k trpasliãímu
duetu, kde se pfiená‰el míã, u perníkové
chaloupky se házelo na cíl, u zahrádek
se soutûÏilo v no‰ení vajíãek a ‰lo se dál.
U volarské vodárny se házelo na ple-

chovky, potom se jiÏ ‰lo ke krtkovi se
zajíãkem zaskákat si v pytlích a rovnou
k ohni na opékání bufitíkÛ. Úpln˘ konec
byl u pana tatínka krále s panímámou
královnou, kde si kaÏd˘ mohl vybrat
svou velkou cenu. V‰e skonãilo ve ská-
kacím hradu. 

Dûtsk˘ den se opravdu vydafiil, byl
to poveden˘ návrat do lesoparku u pivo-
varu, kde se v‰em moc líbilo.

Na dotaz, jak se dûtem jejich dûtsk˘ den
líbí, odpovûdûli: 

Princezny a indiánka: „Líbí se nám
moc, kouzelná babiãka nám poradila a
taky dala velkou ãokoládu na cestu, na
kterou se moc tû‰íme.“

Klárka a Katka – leopard a gepard:
„Moc se nám líbí, tû‰íme se na skákání
v pytlích, jdeme s taÈkou a na‰ím jezev-
ãíkem, tak se nemusíme bát.“

Pirát Va‰ík: „Já se tû‰ím moc, vystrojili
mû tatínek a maminka – s ní celou cestu
pÛjdu a kaÏdému, kdo zlobí, ukáÏu
pirátskou sílu. A tû‰ím se na opékání
bufitÛ.“

Dûdeãek a tfii vnuci: „S dûdou jsme se
vydali proto, Ïe na‰i jsou na náv‰tûvû.
Tû‰íme se na v‰e a hlavnû na skok 
v pytlích a na ohníãek. S dûdou je fajn,
vypráví krásné anekdoty a tak nám cesta
utíká.“

Ladislav Beran

Pohádkov˘ den dûtí 7. 6. 2014

Mezinárodní den dûtí je svátkem,
kter˘ má poãátky v roce 1920. K urãení
termínu oslav na den 1. 6. do‰lo v roce
1949, kdy Mezinárodní demokratická
federace Ïen vyhlásila Den pro ochranu
dûtí – jako reakci na masové zabíjení
Ïen a dûtí v Lidicích v roce 1942, stejnû
jako v roce 1944 ve francouzském Oura-
douru, ale i pfiipomínkou na sirotky 
v San Francisku z roku 1925. Ne v‰ude
se slaví svátek dûtí 1. ãervna, v nûkte-
r˘ch zemích slaví na doporuãení OSN
20. listopad jako Svûtov˘ den dûtí, 
jako den, kdy v roce 1959 pfiijalo Valné 

shromáÏdûní OSN Deklaraci o právech
dítûte.

Není proto aÏ tak podstatné kdy, ale
zda vÛbec. A také proto, jiÏ tfietí rok,
organizuje Klub levicové mládeÏe 
Volary (mladí, levicovû sm˘‰lející spo-
luobãané organizovaní pfii ZO KSâM
Volary) spolu s vlasteneck˘m Klubem
ãeského pohraniãí Rudou‰e Koãího
Volary a mnoha dal‰ími spolky a organi-
zacemi den pln˘ soutûÏí, ukázek i závo-
dûní právû u pfiíleÏitosti Mezinárodního
dne dûtí. Tato akce by nebyla uskuteãni-
telná, pokud by nebyla podpofiena nûko-

lika místními sponzory, za coÏ jim patfií
upfiímné a zásadní podûkování. 

A tak v pfiedveãer tohoto svátku,
tedy v sobotu 31. kvûtna, probûhla
dÛstojná oslava svátku dûtí ve Volarech
na stadionu TJ Tatran, za maximální
moÏnosti vyuÏít i jejich dal‰í prostory.

Moderátor Dûtského dne pfiivítal
v‰echny pfiíchozí, ale pfiedev‰ím dûtské
úãastníky, kter˘m popfiál krásné dopo-
ledne, úspûch v jednotliv˘ch soutûÏích 
a v‰em pfiítomn˘m i nezapomenutelné
záÏitky ze v‰ech pfiipraven˘ch ukázek.

Pokraãování na následující stranû

Dûti slavily

Podûkování
Dûkujeme Mûstu Volary, Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary, Svazu Ïen Volary, 

fi. EON za spolupráci pfii organizování Pohádkového dnu dûtí 7. 6. 2014 ve Volarech. 
V‰em dárcÛm za to, Ïe dûti si domÛ s sebou mohly odnést nûjakou tu sladkost, 

drobnou odmûnu a dát si na ohni opeãen˘ vufitík. 

Velké díky patfií zamûstnancÛm Technick˘ch sluÏeb Volary, za úÏasnû uklizen˘ a pfiipraven˘ 
„Lesní park u pivovaru“. 

Celá tato akce byla plánována od dubna 2014, po nûkolika pracovních schÛzkách bylo v‰e spu‰tûno 7.6. 2014 ve 14 hodin.
Kladná hodnocení od rodiãÛ a ostatních dospûlákÛ, spokojené úsmûvy na tváfiích dûtí nám v‰em byly velkou odmûnou. 

UÏ se teì se tû‰íme na dal‰í akce v tak skvûlém t˘mu lidí.

Vladimíra Laschová, vedoucí pracovi‰tû Volary Domu dûtí a mládeÏe Prachatice 
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Dûti slavily Pokraãování z pfiedcházející strany

Úderem deváté hodiny zaãaly pfied-
vádûcí a tréninkové jízdy RC modelÛ
aut pfiedvádûné modeláfii z Horní Plané, 
Prachatic a Volar, soubûÏnû téÏ v‰echny
soutûÏe pro dûti. Místní dobrovolní hasiãi
pfiivezli nov˘ hasiãsk˘ vÛz a pfiipravili
pro drobotinu i jednu ze soutûÏí – sráÏení
plechovek proudem vody. Plné ruce práce
mûly pfiedev‰ím mladé Ïeny a sleãny,
které zaji‰Èovali organizaãní servis u sou-
tûÏí, aÈ jiÏ se jednalo o závody v pytlích,
házení krouÏkÛ na cíl, slalom s míãky ãi
stfiílení na branku. KaÏd˘ dûtsk˘ úãast-
ník „obdrÏel“ za absolvování jednotlivé
soutûÏe ãárku na ruku a po dosaÏení
tfiech ãárek si na obdrÏen˘ lísteãek mohl
jít vybrat svoji cenu. Kromû toho kaÏd˘
dûtsk˘ úãastník dostal dva lístky na
obãerstvení zdarma – párek v rohlíku 
a tatranku. Limonáda – coby sponzorsk˘
dar – byla rovnûÏ ãepována zdarma. 
V celém prÛbûhu se dûti obãerstvovaly
v‰udypfiítomn˘mi bonbóny.

Jedním z mnoha vrcholÛ dne byly
ukázky leteck˘ch modeláfiÛ z Horní
Plané, ktefií pfiijíÏdí za sv˘mi dûtsk˘mi
i dospûláck˘mi diváky pravidelnû.
Jejich akrobatické kousky byly vskutku
dech beroucí a vyslouÏili si potlesk 
a obdiv v‰ech pfiítomn˘ch. A to je‰tû
nenastal zlat˘ hfieb jejich pfiedvádûãky 
– vzlétnutí modelu letadélka, které po
chvíli vypustilo na plochu hfii‰tû bonbó-
ny s konfetami. To bylo nûco pro dûti, bez
rozdílu vûku – v‰ichni se snaÏili zachytit
alespoÀ jeden bonbón. A tak není divu,
Ïe letadélko muselo vzlétnout nûkolikrát.

V té dobû jiÏ byly ukonãeny v‰echny
soutûÏe a po zásluze bylo oãekáváno
kaÏdoroãní finále – ukázka v˘cviku 
sluÏebních psÛ. Neãekali jsme dlouho 
a pfiijeli policisté Petr ·indeláfi a Petr
Bolda se sv˘mi vûrn˘mi, ale respekt
budícími, ãtyfinoh˘mi pfiáteli Xacem 
a Xirtem (mimochodem psí bratfii). 

Následovala ukázka poslu‰nosti, chÛze
u nohy, reakce na pokyny na dálku a po
odloÏení psa byly dûti vyzvány, aby
Xaca pfiivolaly k sobû. Ani jednomu se
to nepodafiilo, protoÏe vycviãen˘ sluÏební
pes má jen jednoho pána. Psovod se zeptal
dûtí, zda by si chtûly sluÏebního psa po-
hladit. Pfies poãáteãní ostych se nakonec
ozvalo sborové ano. A tak Petr ·indeláfi
dal svému psu pokyn „Lehni!“, „Vzdej
se!“ a Xac bez jak˘chkoliv náznakÛ
nevraÏivosti ãi netrpûlivosti se nechal
hladit od skupiny dûtí a postupnû si jej
pohladili snad v‰echny pfiítomné ratolesti. 

Stále v‰ak nebyl konec. Teì pfii‰li
ukázky psích dovedností a schopností
pfii zadrÏení „pachatele“. Zde ãtyfinozí
pomocníci ukázali svoji nekompromis-
nost a sílu sv˘ch zubÛ a po jejich pfied-
chozím pohlazení si v‰ichni s respektem
uvûdomili, jak jsou neskuteãnû preciznû
vycviãeni – na jeden pokyn se nechají
hladit cizími lidmi a na dal‰í pokyn
brání svého pána a zne‰kodní pachatele.

A pfii‰lo velké finále – psovod
postupnû pfiivolal osm dûtí a kaÏd˘ 
s jeho pomocí vystfielil jeden náboj 
z v˘cvikové pistole. Poté psovod vydal
pokyn Xacovi „Hledej!“ a pes postupnû

zalehl, ãímÏ psovodovi oznámil nalezení
tfií nábojnic. Tím skonãila vynikající
ukázka skuteãn˘ch profesionálÛ, lidsk˘ch
i zvífiecích. O tom, jak je nelehké, ne-li
nemoÏné, srovnávat se s vycviãen˘m
psem, se pfiesvûdãily v‰echny dûti, které
psovod vyzval, aby zb˘vající nábojnice
na‰ly samy. Podafiilo se to pouze v jed-
nom pfiípadû.

Oficiálnû Den dûtí skonãil, byl ãas
obûda a tak v‰ichni radostnû a plni
dojmÛ spûchali domÛ. Pofiadatelé a pfied-
vádûjící uklidili své modely a zaslouÏenû
byli pozváni na gulá‰ pfiipraven˘ pro nû. 

A tak jsme si v‰ichni oddechli,
mnozí rodiãové nám dûkovali za akci
pro jejich ratolesti, v‰e bylo umocnûno
pûkn˘m poãasím, kdy po dlouh˘ch 
de‰tích koneãnû nastal sluneãn˘ den,
a tak jsme si slíbili, Ïe za rok to musíme
pro tu drobotinu udûlat zase a moÏná 
i vylep‰it. 

Nezb˘vá neÏ je‰tû jednou podûkovat
v‰em sponzorÛm, pofiadatelÛm i „auto-
rovi“ gulá‰e – Tomá‰ovi.

Pro milovníky statistik – napoãítali
jsme 120 dûtí. 

Za pofiadatele Franti‰ek Zach

�  �  �

V dubnovém ãísle zpravodaje byl
chybnû uveden pofiadatel. Hlavním
pofiadatelem byl Klub levicové mládeÏe
Volary, dal‰ími spolupofiadateli byly
Klub ãeského pohraniãí Rudou‰e Koãího
Volary a dal‰í spolky a organizace.
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Kolektiv autorek: V‰emi smysly
Co se stane, kdyÏ se na svût kolem sebe
podíváte trochu jinak? KdyÏ jeden z pûti
lidsk˘ch smyslÛ pfievezme vládu nad
va‰ím vnímáním? AÈ uÏ proto, Ïe si to
v˘jimeãná situace Ïádá, ãi proto, Ïe je
jeden smyslov˘ receptor citlivûji nasta-
ven neÏ ostatní, anebo tfieba proto, Ïe
vás k tomu prostû pfiedurãil handicap?
Dvanáct mlad˘ch autorek si vzalo tuto
v˘zvu za svou a stvofiily soubor rozma-
nit˘ch povídek, kter˘ lze ãíst na mnoho
zpÛsobÛ…

Rollins James: BoÏí oko
Velitel Gray Pierce a Sigma se spolu 
s dvojicí vatikánsk˘ch historikÛ snaÏí
co nejrychleji odhalit pravdu související
s pádem ¤ímské fií‰e, se záhadou saha-
jící k poãátkÛm kfiesÈanství a s dávno
ukrytou zbraní, která pfiedstavuje klíã 
k osudu lidstva.

Jonasson Jonas: Analfabetka, která   
umûla poãítat

Druh˘ humoristick˘ román Jonase
Jonassona vypráví pfiíbûh ãerno‰ské
dívky Nombeko Mayeki, která se v roce
1961 narodila v Sowetu, chudinském
pfiedmûstí Johannesburgu. PfiestoÏe neumí
ãíst, velmi dobfie rozumí matematice.
Postupnû se dopracuje na pozici, ve
které navrhuje jaderné hlavice a odstû-
huje se do ·védska.

NAUâNÁ LITERATURA
Andûra Milo‰, âerven˘ Jaroslav: 

Atlas ‰umavsk˘ch savcÛ
âtvrt˘ titul z fiady jedineãn˘ch atlasÛ
‰umavské pfiírody, jejichÏ autory jsou
vÏdy renomovaní odborníci – tentokrát
zoologové RNDr. Milo‰ Andûra, CSc. 
a prof. Ing. Jarosla âerven˘, CSc. 
V Atlasu savcÛ ·umavy naleznete popis,

fotografie a mapky v˘skytu mal˘ch
i velk˘ch savcÛ, ktefií se v souãasné
dobû na ·umavû vyskytují.

Glaser Paul: Tanec s nepfiítelem
Paul Glaser objeví bûhem náv‰tûvy
Osvûtimi mezi vystaven˘mi exponáty
kufr z Nizozemska se sv˘m jménem.
Rozhodne se, Ïe zaãne pátrat po váleãné
minulosti své rodiny. Postupnû odhaluje
neuvûfiiteln˘ pfiíbûh sestry svého otce,
tety Roosje. Najde její deník, mnoho
fotografií, filmy, dopisy a písnû. Roosje
byla úspû‰ná uãitelka tance. KdyÏ vy-
pukla válka, zaãal její manÏel sympati-
zovat s nacisty a svou Ïidovskou Ïenu
udal. Roosje byla zatãena a poté vûznû-
na v nûkolika koncentraãních táborech.
Kousek po kousku skládáme Roosjin
utajen˘ Ïivot jako stavebnici. 

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Mal˘ fiezbáfi
Postav si vor z vûtviãek nebo si vyfieÏ
fajfku – je to aÏ pfiekvapivû snadné 
a pfiitom zábavné! Tahle kníÏka ti ukáÏe,
jak na to: dozví‰ se, které dfievo se hodí
k vyfiezávání, i kde ho najde‰, kter˘ nÛÏ
si vybrat a jak ho pouÏívat. V kníÏce na
tebe ãeká 16 zajímav˘ch námûtÛ. U kaÏ-
dého z nich je srozumitelnû popsan˘
postup a fotografie, které ti názornû
ukáÏou, co a jak má‰ dûlat. Podle nich si
mÛÏe‰ vyrobit prak, káãu nebo veselé
figurky, kter˘mi potû‰í‰ své kamarády.

Fidlerová Lucie: Narozen o pÛlnoci 
– Draãí znamení

Prvotina teprve patnáctileté autorky
vypráví pfiíbûh o tajemném království,
které stojí pfied velk˘m nebezpeãím.
Podafií se vyvolenému chlapci, aby
zachránil budoucnost v‰ech?
Pro v‰echny pfiíznivce pfiíbûhÛ s draky,
elfy a dal‰ími kouzeln˘mi bytostmi. 

Vzpomínáme

Dne 3. července 2014 uplyne 5 let 

od úmrtí paní 

Marie Mondekové 
a 5. červenec 2014 

je smutným dnem, kdy před 6 roky

zemřela dcera a sestra 

Miluška Brázdilová 

(Mondeková).
Stále vzpomínají a za vzpomínku

děkují manžel a děti.

Dne 4. července 2014 uplyne rok, co

utichlo srdce naší drahé maminky

Marie Štěpánkové.

Za tichou vzpomínku děkuje 

dcera Anna Hodánková s rodinou.

Ten, kdo zná na‰i bolest,
ten, kdo ví, co jsme ztratili.
V na‰em srdci stále Ïije‰,
vÏdyÈ se jednou sejdeme.

Dne 5. července uplynul rok 

od chvíle, co nás opustil 

náš milovaný syn, bratr a strýc 

Jaroslav Kalenski.
Vzpomínají 

rodiče a sestra s rodinou.

Zvedáme ruku. Je v ní chlad.
Prsty jsou pfiitisknuty k dlani.

Kytiãku do ní chci ti dát 
uÏ naposledy tentokrát

a je‰tû se brání.

Dne 19. července je tomu šest let,

co navždy dotlouklo srdce 

syna a bratra 

Lubomíra Berana.

S láskou a úctou vzpomínají 

rodiče, bratr a sestra s rodinami.

NOVÉ HRY V DùTSKÉM ODDùLENÍ
Mûstská knihovna vyuÏila v˘hodné nabídky od ALBI – Hry do knihovny 
a zakoupila pro nadcházející letní období mlad˘m knihomolÛm ãtyfii 
spoleãenské hry: OSADNÍCI Z KATANU, QUIXO, PIRÁTSKÉ
KOSTKY a UMÍ PRASE LÉTAT? Jedná se o spoleãenské hry pro dva a
více hráãÛ, pfii kter˘ch hráãi vyuÏívají své pfiedstavivosti, logiky a schopnosti
myslet dopfiedu. Tuto moÏnost mohou vyuÏít pouze registrovaní ãtenáfii 
v prostorách knihovny. 

Tak si pfiijìte zahrát!  
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