VáÏení spoluobãané,
v tomto ãísle Volarského zpravodaje vás seznamujeme s programem jiÏ 21. Volarsk˘ch slavností
dﬁeva. ¤emeslníci opût provoní na‰e mûsto ãerstvû opracovávan˘m dﬁevem, bohat˘ kulturní program
jistû zaujme náv‰tûvníky kaÏdého vûku a rozhodnû bude pﬁíleÏitost i k pﬁátelskému posezení.
I v leto‰ním roce je nejen pro dûtské náv‰tûvníky pﬁipravena zajímavost - Aquazorbing, nebo-li
chÛze po vodû. Opût se budeme pokou‰et o pﬁekonání rekordu v poãtu úãatníkÛ v dﬁevûné obuvi,
nebude chybût mezinárodní sportovní soutûÏ a slavnosti tentokrát zahájí TûÏkej Pokondr.

VáÏení spoluobãané,
jménem Mûsta Volary vás srdeãnû zvu na slavnosti dﬁeva a pﬁeji vám v‰em mnoho pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Volarské slavnosti dřeva
23.–24. srpna 2014
PROGRAM
Sobota 23. 8. 2014
09:00

Zahájení slavností - starostka mûsta
Bc. Martina Pospí‰ilová a TûÏkej Pokondr
09:10
TûÏkej Pokondr
09:00 - 18:00 Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel, lidov˘ trh
10:00 - 12:00 Dﬁevorubecká soutûÏ Euro Jack
(u kostela sv. Kateﬁiny)
10:00 - 22:00 Koncert dechového orchestru Netolická
Pûtka (na trÏnici)
12:00
Country skupina Weekend
14:00
Mezinárodní zábavná sportovní soutûÏ
„O putovní dﬁevák“
15:30
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
„O putovní dﬁevák“
16:30
Roma Star
18:00
Kapela Rozkrok
19:30
Veselice pod ‰ir˘m nebem s kapelou Renesance
24:00
OhÀostroj

Nedûle 24. 8. 2014
09:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
09:10
10:00

Zahájení druhého dne slavností
Pﬁedvádûní star˘ch ﬁemesel, lidov˘ trh
Hudební vystoupení kapely Valda Band
âertovská pohádka
Registrace pﬁíznivcÛ pokusu o pﬁekonání jiÏ
vytvoﬁeného rekordu v poãtu úãastníkÛ
Volarsk˘ch slavností dﬁeva v dﬁevûné obuvi
Moderuje pan Miroslav Mare‰ |

10:30

Slavnostní prÛvod odﬁevákovan˘ch úãastníkÛ
slavností dﬁeva
11:00
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a nej… úãastníkÛ
- Agentura Dobr˘ den z Pelhﬁimova
14:00 Ukonãení slavností

Doprovodn˘ program
Volarsk˘ch slavností dﬁeva
Sobota
10:00 - 15:00 Aquazorbing a nafukovací hﬁi‰tû
(park u autobusového nádraÏí) - zdarma
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
09:00 - 17:00 V˘stava místních organizací - âesk˘ svaz
vãelaﬁÛ a âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz (spolková
místnost - vchod za âeskou po‰tou)
09:00 - 18:00 Dobové leÏení ‰ermíﬁÛ - ukázky soubojÛ,
stﬁelby, zbroje apod. (v parãíku u lékárny)
11:00 - 18:00 Vystoupení Romské kapely Mistral
(park na Starém mûstû)
Nedûle
10:00 - 14:00 Aquazorbing a nafukovací hﬁi‰tû
(park u autobusového nádraÏí) - zdarma
10:00 - 17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
09:00 - 14:00 V˘stava místních organizací - âesk˘ svaz
vãelaﬁÛ a âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz (spolková
místnost - vchod za âeskou po‰tou)
Vstupné 50,- Kã, dûti do 6 let zdarma.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 18. 6. 2014
Rada mûsta schvaluje
* ve znûní pﬁedloÏeného návrhu Darovací smlouvu mezi Mûstem Volary
a spoleãností âEZ a. s., na obnovu
drobné sakrální architektury v krajinû:
KﬁíÏová cesta Volary - obrazy
* Smlouvu o právu provést stavbu
mezi Mûstem Volary a ¤ímskokatolickou farností Volary
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít Smlouvu o zaji‰tûní zpûtného
odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ

ã. OS 2014 20000308 s firmou
EKO-KOM, a.s.
Rada mûsta zﬁizuje
* povodÀovou komisi mûsta a jmenuje
ãleny povodÀové komise v tomto
sloÏení: pﬁedseda komise - starostka
Bc. Martina Pospí‰ilová, místopﬁedseda komise - místostarosta Ing. Robert
Proãka, ãlenové: Ing. Franti‰ek Pokorn˘, Stanislava Jindrová, Karel
Îení‰ek, Franti‰ek RokÛsek ml.
■ ■ ■

konaného dne 2. 7. 2014
Rada mûsta rozhodla
* pro nadbyteãnost a neupotﬁebitelnost
odprodat cisternovou automobilovou
stﬁíkaãku CAS 25 RTHP, RZ PT1634,
za minimální cenu dle znaleckého
posudku
Rada mûsta schvaluje
* Dodatek ã. 1 ke Zmûnû ceny vodného
a stoãného ze dne 16. 12. 2013 s tím,
Ïe v˘‰e ceny vodného a stoãného
zÛstává beze zmûn
Více na: www.mestovolary.cz

Oznámení pro obãany
Ve dnech 10. a 11. ﬁíjna 2014 probûhnou volby do zastupitelstev obcí. Obãané, kteﬁí by mûli zájem pracovat
v okrskov˘ch volebních komisích, se mohou pﬁihlásit na MûÚ Volary, odbor správní - Anna Hodánková,
nebo na telefonním ãísle 388 302 202.

Informace z radnice
Uzavﬁení sbûrného dvora
V mûsíci srpnu ve dnech 11.-23. 8. 2014
bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.
■ ■ ■

Mûstsk˘ úﬁad Volary bude uzavﬁen
v pátek 22. 8. 2014 po cel˘ den a v pondûlí 25. 8. 2014 do 12:00 hodin.
■ ■ ■

Starostka Martina Pospí‰ilová pﬁijala
úspû‰né hudebníky ZU· Volary
V obﬁadní síni volarské radnice pﬁijala
starostka Martina Pospí‰ilová úspû‰né

hudebníky ZU· Volary. Volar‰tí hudebníci v pátek 13. ãervna dovezli dvû první
místa ze severoãeského Litvínova, kde
se uskuteãnilo celostátní kolo národní
soutûÏe jazzov˘ch a ostatních orchestrÛ
ZU· vyhlá‰ené M·MT âR. Volarské
soubory SAX WORK ENSEMBLE
a V-Band tak potvrdily postup z krajského kola a vzornû reprezentovaly nejen
‰kolu, ale i Mûsto Volary.
Starostka v‰em podûkovala za dosaÏen˘ v˘sledek, popﬁála v‰em krásné
prázdniny a aby se jim daﬁilo. Dík

vzdala rodiãÛm i pedagogÛm, ﬁediteli
‰koly Mgr. Vítu Vavﬁinci Pavlíkovi
a Kateﬁinû Pavlíkové, která oba soubory
diriguje a umûlecky vede.
V závûru pﬁedala kytici Kateﬁinû
Pavlíkové. V‰e zakonãil slavnostní
pﬁípitek nealkoholick˘m sektem.
Úspûch SAX WORK ENSEMBLE
zhodnotilo i vystoupení 14. ãervna
v rámci LuÏnického léta v Táboﬁe, kde
jim za jejich v˘kon blahopﬁál i ex prezident profesor Václav Klaus.
Ladislav Beran

Staroãeská konopická
âSÎ ve spolupráci s mûstem Volary poﬁádají 16. srpna 2014 STAROâESKOU KONOPICKOU.
Zaãátek v 15:00 hodin u restaurace PotÛãek, vyhrávat bude kapela ·UMAV·TÍ ·UMA¤I.
Vstupné 20,- Kã.
Od 19:00 hodin se bude konat ve spoleãenském sále radnice taneãní zábava.
K tanci i poslechu bude hrát kapela ·UMA BAND, vstupné 100,- Kã.

Plavecký bazén informuje
Od 1. 9. - 14. 9. 2014 bude plavecký bazén z důvodu technické odstávky uzavřen.
Volarsk˘ zpravodaj 2

Oprava komunikací 2014
Tak jako kaÏd˘ rok, tak i v leto‰ním
roce do‰lo v ãervnu na území mûsta
k opravám komunikací. Jedná se
o opravu v˘tluk místních komunikací
a chodníkÛ balenou asfaltovou drtí.
VÏdy se snaÏíme zmapovat po celém
mûstû ty nejvût‰í a nejproblematiãtûj‰í
v˘tluky, které se po zimû objeví. V le-

to‰ním roce se opravilo na území mûsta
celkem 465 m2 v˘tluk a mûsto Volary
pﬁijdou na 484.000,- Kã. Opravy provádûla spoleãnost RENO ·umava a.s.
Vlachovo Bﬁezí, která nabídla nejlep‰í
cenu.
Za Odbor ISM MûÚ Volary
Jan Zámeãník

KﬁíÏová cesta
V ãervnu byla dokonãena instalace
nov˘ch obrazÛ na KﬁíÏové cestû ve
Volarech. Obrazy s klasick˘mi v˘jevy
jsou osazeny do kapliãek, které tvoﬁí
jednotlivá zastavení a doplÀují tak
12. zastavení - JeÏí‰ na kﬁíÏi umírá
a 14. zastavení - JeÏí‰ poloÏen do hrobu.
Autorkou je v˘tvarnice paní Mirka
Fridrichová Kune‰ová. Celá realizace
obrazÛ pﬁi‰la mûsto Volary na 17.000,- Kã,

protoÏe se mûstu Volary podaﬁilo získat
prostﬁednictvím senátora Ing. Tomá‰e
Jirsy finanãní pﬁíspûvek od spoleãnosti
âEZ ve v˘‰i 37.000,- Kã.
Dovolte mi, abych Vás tímto pozval ke
krásné procházce na KﬁíÏovou cestu,
protoÏe to bude stát rozhodnû za to.
Za Odbor ISM MûÚ Volary
Jan Zámeãník

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ãervenci oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Anna Strejãková,
paní Anna Dopitová,
paní Julie âisárová.
V mûsíci srpnu oslaví
své narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní Paulína Ondrá‰ková,
pan Zdenûk Karabec,
pan Miroslav Hamrník,
paní Marie Ale‰ová,
pan Karel Kub,
paní Marie Breitová,
paní Marie BroÏová,
paní Elisaveta Klaãanová,
paní Vladimíra Batistová.
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, MO Volary,
blahopﬁeje sv˘m ãlenÛm,
kteﬁí oslaví svá jubilea:
panu Janu Chovancovi,
panu Franti‰ku Machalovi,
panu ·tefanu Frnkovi
a panu Stanislavu Václavíkovi.
Děkujeme všem přátelům a známým
za projevenou soustrast,
květinové dary
a účast na posledním rozloučení
s paní

OLGOU ZELENKOVOU.
Velké poděkování
patří panu Romanu Kozákovi
za jeho slova rozloučení.
Děkuje rodina Zelenkova
Velké poděkování všem přátelům
a známým za projevenou soustrast,
květinové dary
a účast na posledním rozloučení
s panem

VÁCLAVEM KOVÁŘEM.
Foto: R. Kozák

Děkuje
rodina Kovářova a Tischlerova
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Îáci 9. tﬁíd se rozlouãili
Ve spoleãenském sále radnice se na
závûr ‰kolního roku rozlouãili Ïáci
devát˘ch tﬁíd na‰í základní ‰koly.
Pﬁed zraky rodiãÛ, pﬁíbuzn˘ch
a pedagogÛ se rozlouãil s deváÈáky
ﬁeditel Z· Volary Mgr. Petr Horálek,
tﬁídní uãitelé a ostatní pedagogové. Îáci
dostali pamûtní list. V projevu jim Petr
Horálek podûkoval za jejich v˘kony,
reprezentaci ‰koly v rÛzn˘ch akcích
a zejména za to, jak v‰e zvládli.
„Dokráãeli jste na konec své první
Ïivotní cesty. AÈ se vám v‰em na nov˘ch
místech daﬁí a pﬁeji, aby se vám daﬁilo
co nejvíc a aby se vám dal‰í etapa
Ïivota vydaﬁila,“ ﬁekl na závûr Petr

Horálek. Na závûr si pﬁipravily obû tﬁídy
velmi pûkn˘ zábavn˘ program a dÛstojnû
se rozlouãily se svou ‰kolu. I my jim
pﬁejeme hodnû ‰tûstí a v dal‰í Ïivotní
cestû za vzdûláním hodnû úspûchÛ.
■ ■ ■
Rozlouãení se ‰kolním rokem se
uskuteãnilo v pátek 26. ãervna v tûlocviãnû Z·, kam mezi Ïáky volarské ‰koly
pﬁi‰la i starostka Bc. Martina Pospí‰ilová a místostarosta Ing. Robert Proãka.
Ve svém projevu podûkovala ﬁediteli
‰koly a pedagogickému sboru za v˘chovu
ÏákÛ a za to, jak tuto tûÏkou profesi
zvládají. ÎákÛm podûkovala za jejich

práci, aktivitu a za reprezentaci ‰koly na
mnoh˘ch akcích. Popﬁála v‰em krásné
prázdniny a aÈ se v záﬁí v‰ichni sejdeme.
Na závûr se s kamarády rozlouãili
Ïáci devát˘ch tﬁíd. Jejich mluvãí podûkovali za v‰e, co pro nû pedagogové
a rodiãe udûlali, a pak pﬁedvedli svÛj
zábavn˘ program. Na jedné stranû konec
a poslední vysvûdãení, na druhé stranû
radost prvÀáãkÛ ze svého prvního
vysvûdãení, které bylo témûﬁ u v‰ech
ozdobeno sam˘mi jedniãkami.
Nyní jiÏ v‰ichni uÏívají prázdniny
a tak aÈ jsou hezké.
Ladislav Beran

Matyá‰ Pocklan zachránil spoluÏákovi Ïivot
Îák základní ‰koly ve Volarech
Matyá‰ Pocklan zachránil svému spoluÏákovi Ïivot. V úter˘ 17. ãervna si
skupina dûtí mezi odpoledním vyuãováním ‰la po obûdû zahrát fotbal do
prostoru b˘val˘ch kasáren. Pﬁi jednom
z kopÛ se míã dostal do prostoru za
sklenûné dveﬁe jedné z budov. Pro míã ‰el
spoluÏák Honza, kter˘ ne‰Èastnû uklouzl
a zpÛsobil si tûÏké zranûní ruky. Podle
dostupn˘ch informací ‰lo o tepenné
krvácení. Skupina dûtí spolu s Honzou
zkoprnûla a nevûdûla si rady. AÏ na
Matyá‰e Pocklana. Ten, kdyÏ uvidûl, co
se stalo, rychle pﬁiloÏil svou ruku na
místo odkud ‰la krev a tak krvácení
zastavil. Potom svého o nûkolik hlav
vy‰‰ího spoluÏáka vzal na záda rychle
s ním dobûhl do ‰koly a zde jiÏ udûlali
nezbytné kroky ﬁeditel ‰koly spolu se
zástupkyní a paní sekretáﬁkou a zavolali
záchrannou sluÏbu. Tímto rychl˘m
a vãasn˘m krokem zachránil Matyá‰
svému spoluÏákovi Ïivot.

Matyá‰ovi podûkovala na závûr ‰kolního roku v tûlocviãnû základní ‰koly
pﬁi pﬁíleÏitosti slavnostního ukonãení
‰kolního roku starostka Martina Pospí‰ilová. Ta mu vûnovala zlat˘ pﬁívû‰ek,

kter˘ mu bude trvale pﬁipomínat, jak
dobﬁe, kvalitnû a vãas se rozhodl pﬁi této
nepﬁíjemné události.

RESTAUROVÁNÍ
Stanislav Holou‰
Provozovna: Soumarská 46, Volary
Mobil: 723 009 520, e-mail: STANDA11111@ATLAS.CZ
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Ladislav Beran

ESMV s.r.o. - informace pro odbûratele
Dodávky a vyúãtování
Jako kaÏd˘ rok dochází v období od
bﬁezna do ãervna k vyúãtování nákladÛ
na vytápûní a pﬁípravu teplé vody. Hned
na zaãátku musím upozornit, Ïe vyúãtování uvnitﬁ objektÛ - na jednotlivé byty
- nejsou vûcí dodavatele energie, ale
správce resp. majitele objektu. Pﬁesto
chci vyuÏít tento prostor alespoÀ k ãásteãnému vysvûtlení nejasností.
Jako dodavatel energie mûﬁíme
celkovou spotﬁebu jednotliv˘ch objektÛ.
V objektech bez domovních stanic je
mûﬁena spotﬁeba pro vytápûní pﬁímo
v objektu a na bojlerovnû kotelny je
pak mûﬁena energie pro pﬁípravu teplé
vody.V objektech s domovní stanicí je
mûﬁena celková dodávka energie na stanici. Na stanici se pﬁímo ohﬁívá i teplá
voda, takÏe namûﬁená spotﬁeba se dûlí na
teplo a teplou vodu podle vodomûru,
kter˘ je souãástí stanice.
Teplá voda: MnoÏství namûﬁené spotﬁeby
teplé vody z bojlerovny je rozdûleno na
pﬁíslu‰né objekty dle souãtu bytov˘ch
vodomûrÛ, které pak urãují i náklad
jednotliv˘ch bytÛ. U stanic se samozﬁejmû pouÏije zmiÀovan˘ vodomûr stanice
a následnû vodomûry bytové. Podot˘kám,
Ïe ãasté v˘hrady ke ztrátám na rozvodech
se pﬁeceÀují - rozdíl v souãtu bytov˘ch
vodomûrÛ a vodomûru bojlerovny
nedosahuje ani 2% (zákon povoluje aÏ
10 x více)
Vytápûní: V rozdûlení spotﬁeby na byty
nejsou rozdíly - namûﬁené hodnoty na
tzv.patû objektu jsou urãující pro dal‰í
rozúãtování na byty
Zdrojem ãast˘ch nedorozumûní je
zpÛsob rozdûlení nákladÛ na jednotlivé
byty. Ani bytov˘ vodomûr, ani tzv.
indikátory na radiátorech nejsou a ani
nemohou b˘t jedin˘m podkladem pro

rozúãtování/vyúãtování. (I kdyÏ vodomûr
pﬁeci jen spotﬁebu mûﬁí, indikátor na
radiátoru je pouze technické vylep‰ení
- „mûﬁení“ vyuÏití radiátoru není to
samé co mûﬁení spotﬁeby energie).
Zámûrnû uvedu krajní pﬁípady:
I kdyby nikdo v celém domû, nebo
mûstû neodebral ani 1m3 teplé vody,
náklady na její pﬁípravu zaplatit byty
musí. Kotelna je totiÏ ze zákona povinna
teplou vodu a topení dodávat v dobû
od 6.00–22.00. Teplá voda objekty
cirkuluje - ãásteãnû je i vytápí a je pﬁipravena k odbûru. Spotﬁebitel tedy platí
nejen vodu samotnou. A proto ãásteãnû
podle vodomûru a ãásteãnû podle plochy
bytu. Plocha + – odpovídá poãtu bydlících a potﬁebû teplou vodu bûhem roku
pﬁipravovat. Toto je jedin˘ dÛvod sporÛ
a situace „ãím men‰í spotﬁeba tím
draÏ‰í 1 m3 teplé vody“. Spotﬁeba energie
na vytápûní v bytû má také svá specifika. Opût krajní pﬁípad: I kdyÏ byt cel˘
rok netopil a indikátory na radiátoru
„nezmûﬁily“ Ïádn˘ rozdíl, pﬁesto se bude
byt podílet na spotﬁebû objektu podle své
plochy a je to tak spravedlivé i pro byty,
které topily. Rozhodnû totiÏ nemohl mít
pﬁi venkovních mrazech stejnou teplotu
i v bytû, a právû pﬁestup tepla od okolních
bytÛ mu umoÏnil „netopit“. (Nejjednodu‰‰í opatﬁení pro správce objektu k dosaÏení
vût‰í objektivity je nastavit termostatické
hlavice tak, aby nemohlo b˘t v místnosti ménû jak 18 °C.) ZpÛsob rozúãtování
není v˘mysl ani dodavatelÛ tepelné
energie ani správcÛ a rozúãtovatelÛ.
V‰ichni se ﬁídí platn˘mi zákony a vyhlá‰kami, které urãují zpÛsob rozdûlení
nákladÛ. Objekt, v na‰em pﬁípadû
panelák je prostû brán jako jeden celek
a podlahová plocha bytu hraje svoji roli.

leasingem a rÛstem cen v‰ech vstupÛ,
jsme nezvy‰ovali cenu bez DPH (590,-).
Postupn˘ nárÛst DPH z 5% na souãasn˘ch 15% jde na vrub vedení státu
a kotelna DPH samozﬁejmû státu odvede.
Celkov˘ finanãní náklad domácností za
dodávku energie je i pﬁi postupném
zvy‰ování ceny v roce 2013 na cca 74 %
nákladÛ roku 2000 a pﬁi sníÏené spotﬁebû
domácnosti ‰etﬁí (zdroj informace:
Zpravodaj SBD Husinec).
Prosincem 2013 bylo ukonãeno splácení leasingu. Rozhodnû ale nepÛjde
sníÏit cenu o cel˘ leasing. V posledních
letech byla cena udrÏena za cenu „dotace“ z vlastních prostﬁedkÛ kotelny resp.
ztrátové ceny. Pﬁesto pﬁedpokládám
realizaci návrhu vedení mûsta na sníÏení
ceny, prozatím v rozsahu 20–30,- Kã/GJ
vã. DPH jiÏ od ãervence tohoto roku.

Cena
Od roku 2009, i kdyÏ pﬁetíÏeni

Pûkné léto v‰em.
Jiﬁí R˘par, jednatel ESMV s.r.o.

Investice
Zdrojem ãast˘ch dotazÛ a stíÏností je
rozdíl v komfortu dodávky teplé vody
klasicky a prostﬁednictvím domovních
stanic. Rozhodnû se chci ohradit proti
tvrzení nûkter˘ch odbûratelÛ, Ïe jde
o nezájem kotelny resp. vedení mûsta decentralizaci - domovních stanic dokonãit.
Právû proto, Ïe máme v‰ichni zku‰enosti s minulou investicí - leasingem,
musíme do budoucna postupovat obezﬁetnû. Investice totiÏ nakonec nezaplatí
nikdo jin˘, neÏ odbûratel v cenû tepla.
Získat napﬁ. dotace na vhodné technologie. Zajistit investiãní prostﬁedky, sladit
je s finanãními moÏnostmi kotelny a slu‰nou cenou tepla odbûratelÛm. To je na
centrálním zdroji, vedle jiÏ bûÏného poÏadavku na kvalitní a bezpeãné dodávky
tepla, hlavní cíl práce mojí, zamûstnancÛ
kotelny i vedení mûsta .

PLAVECK¯ KROUÎEK
Od 6. 10. 2014 zaãíná plaveck˘ krouÏek, kaÏdé pondûlí od 17:00–18:00 hodin.
Pﬁípadné informace, pﬁihlá‰ky na tel.: 739 781 090 pí Doãekalová
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Travesti revue
Mûsto Volary vás zve ve ãtvrrtek 25. 9. 2014 od 19. hodin
do volarského kinosálu na Travesti revue Techtle Mechtle.
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.

Ve Volarech mrzlo v ãervnu 10 x
Mûsíc ãerven leto‰ního roku byl, co
se t˘ãe jasn˘ch nocí, zcela mimoﬁádn˘.
Díky zmen‰ené oblaãnosti v noãních
a ranních hodinách klesaly teploty v pﬁílivu chladnûj‰ího vzduchu ve Volarech
ãasto pod bod mrazu. V deseti dnech,
ãili kaÏdou tﬁetí noc v ãervnu, na okraji
mûsta mrzlo ve v˘‰ce 2 metry nad zemí.
Mráz se na okraji mûsta mÛÏe v této

lokalitû vyskytnout v jakémkoliv mûsíci
v roce, ale mimoﬁádn˘ je poãet dní
s teplotou pod nulou. Nejchladnûj‰í ráno
bylo 16. ãervna, kdy zde meteostanice
ve vlastnictví mûsta, dodávající data
do sítû âHMÚ, zaznamenala teplotu
-2,7°C. Pﬁízemní mráz, tedy teplota
v 5 cm nad zemí, zde byl zaznamenán
dokonce ve 12-ti dnech z 30. Letos na

okraji Volar mrzlo jiÏ ve 122 dnech ze
185 moÏn˘ch (stav k 4. ãervenci).
Naproti tomu ve mûstû, na stanici
umístûné nedaleko nádraÏí, teplota
neklesla pod bod mrazu v ãervnu ani
jednou, minimum zde bylo namûﬁeno
taktéÏ 16. ãervna, a to +1,7°C.
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

Souhrn poãasí za ãerven 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: 1,7 °C dne 16. 6. v 5:45
Maximální teplota: 31,6 °C dne 11. 6. v 14:45
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 14,7 °C
Úhrn sráÏek: 36,6 mm
Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 28. 6. v 21:15
(tj. 47,2 km/hod.)
Sluneãní svit: 250,8 hodiny
Mrazové dny: 0
Letní dny: 6
Tropické dny: 4
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -2,7 °C dne 16. 6.
Pﬁízemní minimální teplota: -3,0 °C dne 16. 6.
Maximální teplota: 31,4 °C dne 9. 6.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +12,7 °C
Mrazové dny: 10
Letní dny: 6
Tropické dny: 3
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Volarsk˘ sekáã 2014
Po veãerní bouﬁce se nebe nad
Volary ráno rozklenulo modﬁí a stejnû
radostnû zaãal i ‰est˘ roãník Volarského
sekáãe. Se‰lo se rekordních 36 závodníkÛ, aby si to rozdali ve ãtyﬁech kategoriích: MuÏi do 60 let, muÏi nad 60 let,
Ïeny do 60 let a Ïeny nad 60 let. Nakonec
se neãekanû pﬁihlásil i jeden závodník
do dûtské kategorie. Jenom jeden, protoÏe
bratry Musálkovy, dlouhodobû soutûÏící
jako dûti jeden proti druhému, jsme zaﬁadili do hlavní muÏské kategorie. Îádnou
ostudu tam neudûlali, Jarda byl s ãasem
7:00:41 dvanáct˘ a Jirka s ãasem 7:25:99
‰estnáct˘ z jednadvaceti závodníkÛ.
SoutûÏ otevﬁely Ïeny do 60 let
a hned v první trojici v‰em ukázala záda
loÀská vítûzka Inka Opavová a Ïádná
dal‰í závodnice se jí nedokázala pﬁiblíÏit. V kategorii nad 60 nastoupily dvû
Ïeny, z nichÏ jedna by druhé mohla b˘t
matkou. Zvítûzila Milu‰e Opavová, ale
hlavní ovace sklidila paní Veronika
Stránská, která v neuvûﬁiteln˘ch pûtaosmdesáti letech v‰em ukázala, Ïe ani
takov˘hle vûk nemusí b˘t na pﬁekáÏku
v kvalitním kosení. I pﬁes nedávnou
zlomeninu obratle pﬁijela, odloÏila hÛlku
a posekala cel˘ ãtverec pût na pût metrÛ,
aby se tak stala spolu s paní BlaÏenou
Tou‰kovou, která tu také v 85 letech
závodila v roce 2011, opravdovou legendou ãeského ruãního kosení.
MuÏÛ nad 60 let se se‰lo jenom pût,
ale rozdílem parníku opanoval soutûÏ
‰esta‰edesátilet˘ Josef Gajdo‰ ze Záblatí, jeden z nejlep‰ích sekáãÛ, jaké jsem
kdy vidûl. Sv˘m v˘konem byl celkovû
tﬁetí mezi v‰emi muÏi.
V hlavní muÏské kategorii do 60 let
se váÏilo vítûzství na tenkém ostﬁí kosy.
Nakonec rozdílem necel˘ch ‰esti sekund
zvítûzil Jiﬁí Musálek star‰í, momentálnû
jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch sekáãÛ. Ten
nakonec tûsnû podlehl (tak o dvû máchnutí kosy) v souboji s na‰ím Kﬁovinátorem
- Martinem Jandou a Kﬁovinátor vyrovnal
celkovou bilanci ‰esti roãníkÛ na skóre 3:3.
Na závûr vût‰ina závodníkÛ je‰tû
pﬁedvedla, jaké to je, kdyÏ jeden za druh˘m jdou v ﬁadû a tráva lehá podtínaná
svi‰tiv˘mi kosami a Ïádn˘ hluk motorÛ
neru‰í sobotní odpoledne. KdyÏ se
okolo druhé zaãali v‰ichni rozcházet
a rozjíÏdût do sv˘ch domovÛ, mûli za
sebou doufám pﬁíjemnû stráven˘ ãas

v pospolitosti podobnû naladûn˘ch lidí.
Chtûl bych je‰tû podûkovat v‰em,
bez nichÏ se takováhle akce nedá uspoﬁádat. V první ﬁadû mûstu Volary, bez
jehoÏ finanãního pﬁispûní bychom akci
tûÏko mohli uspoﬁádat. Ohromnû nás
letos podpoﬁily Ïeny z místní organizace
âeského svazu Ïen, kdyÏ pﬁi‰ly v krojích jako hrabaãky. Zhostily se své práce
skvûle a s grácií sobû vlastní se staly
pravou ozdobou soutûÏe. Vlastnoruãnû
napsané knihy, krásné kniÏní ceny pro
ãtvrtá místa nám daroval ﬁezbáﬁ, spisovatel a scénárista Martin Patﬁiãn˘,
milovník ruãního seãení. Velké podûkování patﬁí také pánÛm Janu Zámeãníkovi a Karlu Faláﬁovi, kteﬁí nám vpravdû
vytrhli trn z paty, kdyÏ nám zaﬁídili
v˘pÛjãku stolÛ a lavic. Nejvût‰í podûkování ale patﬁí na‰im kamarádÛm a blízk˘m, na kter˘ch vÏdy leÏí témûﬁ neviditelné a neatraktivní, ale Ïivotnû dÛleÏité
zázemí akce.
V˘sledky Volarského sekáãe 2014
Dûti (2x5 m):
1. Petr Vodiãka (Záblatí) - 4:56:95
Îeny do 60 let (5x5 m):
1. Inka Opavová (Záhoﬁí u Písku) - 2:45:90
2. Emília Hrube‰ová (Slovensko, Banská
Bystrica) - 3:56:72
3. Vûra Válková (Vratimov) - 4:05:62
4. Drahomíra Pe‰ková (Volary) - 4:41:00
5. ·árka DaÀková (Praha) - 4:48:44
6. Eva Plániãková (Volary) - 4:52:02
7. Jana Martincová (Slovensko, Horná
Myãina) - 5:56:60

Îeny nad 60 let (5x5 m):
1. Milu‰e Opavová (Záhoﬁí u Písku)
- 3:37:50
2. Veronika Stránská (Bohumilice)
- 14:29:74
MuÏi do 60 let (7x7 m):
1. Jiﬁí Musálek st. (Volary) - 2:49:36
2. Pavel Opava (Záhoﬁí u Písku)
- 2:55:16
3. Franti‰ek Baloun (PlzeÀ) - 3:54:87
4. Miroslav ·obr (TaÏovice) - 4:03:84
5. Jindﬁich HruboÀ (Vratimov) - 4:18:79
6. Franti‰ek ·molík (Rado‰ice) - 4:27:50
7. Pavel Beran - 4:35:31
8. Jakub Bayer (Bílsko) - 5:35:82
9. Jaromír Tup˘ (Rataje) - 5:38:66
10. Lubomír Riapo‰ (HostouÀ) - 5:41:07
11. Franti‰ek Albert (Chlum) - 6:36:74
12. Jaroslav Musálek (Volary) - 7:00:41
13. David Vostrovsk˘ (Volary) - 7:09:37
14. Karel Vodiãka (Záblatí) - 7:16:28
15. Michal Beran - 7:23:28
16. Jiﬁí Musálek ml. (Volary) - 7:25:99
17. Ladislav Kubovec (Vimperk) -10:42:81
18. Petr Goldfinger (âeské Budûjovice)
- 10:47:69
19. Tomá‰ Bernad (Strakonice) - 11:10:89
20. Jan Bernad (Strakonice) - 11:32:53
21. Jan ·vanyga (Rohatec) - 15:53:59
MuÏi nad 60 let (7x7 m):
1. Josef Gajdo‰ (Záblatí) - 3:30:75
2. Karel Horelica (Volary) - 4:50:82
3. Franti‰ek Kosaﬁ (âeské Budûjovice)
- 6:01:01
4. Petr Vobrouãek (Skránãice) - 6:55:17
5. Zdenûk Liberda (Volary) - 10:02:54
Za organizaãní t˘m Ivo Stehlík
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Vzpomínáme
Dne 26. ãervence 2014
uplynul jeden rok,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
syn, bratr a str˘c pan
RADIM KUBOVSK¯.
Za tichou vzpomínku dûkují rodiãe,
bratr a sestra s rodinami.
Dne 7. 8. 2014 uplynuly 4 roky,
kdy nás navÏdy opustil milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan

FRANTI·EK KRÜNPECK.
S úctou a láskou vzpomínají
manÏelka, syn a dcera s rodinami.
Ten, kdo zná na‰i bolest,
ten ví, co jsme ztratili.
V na‰ich srdcích Ïijete stále.

Dne 31. ãervence 2014
uplynulo 6 let, co utichlo srdíãko
na‰í maminky

ANTONIE VALÍâKOVÉ
a 26. 8. to bude 11 let, co nás opustil
tatínek
KAREL VALÍâEK.
S láskou s vdûãností vzpomínají
dûti RÛÏa, Hana, Marta, Toniãka
a ·tefan s rodinami.

„Îivot mûl jsem rád...“
Dne 9. srpna 2014 uplynou tﬁi roky
od smrti
KARLA K¤IVKY.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
rodina Kﬁivkova a Zagattova.
Dne 25. srpna 2014 uplyne osm let,
co utichlo srdce na‰í drahé manÏelky
a maminky
LIDMILY ·TùDRÉ.
Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏel a dcery.
Dne 29. záﬁí 2014 uplynou dva roky,
kdy nás navÏdy opustila paní
ANNA TOKÁROVÁ.
Vzpomínají dcera a syn s rodinou.
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Volby do Zastupitelstva mûsta
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
„PRO VOLARY“
VáÏení spoluobãané,
touto cestou vám dûkujeme za va‰e
podpisy, díky kter˘m se jiÏ potﬁetí
mÛÏeme ucházet o mandáty v mûstském
zastupitelstvu. Práce na úrovni komunální
politiky nám není lhostejná a nadále
chceme pracovat pro vás, na‰e spoluobãany.
V tomto ãísle Volarského zpravodaje
si dovolujeme krátce pﬁedstavit novû
kandidující sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „PRO VOLARY“, které je nováãkem pouze názvem. Pro volební období
2014-2018 jsme ve sloÏení kandidátní
listiny vymûnili pût kandidátÛ, kteﬁí
mají, spoleãnû s námi chuÈ, pracovat pro
mûsto ãisté, bezpeãné, rovnoprávné,
klidné, prosperující a rozvíjející se.

Osobnû vám rádi pﬁedstavíme ná‰
volební program na spoleãném setkání
s vámi spoluobãany, a to ve ãtvrtek
18. záﬁí a následnû ve ãtvrtek 2. ﬁíjna
vÏdy od 17:00 hodin v konferenãní
místnosti hotelu Bobík, kde si také rádi
vyslechneme va‰e pﬁipomínky a názory.
Na vidûnou se tû‰í: Bc. Martina Pospí‰ilová, Mgr. Vít Pavlík, Stanislav Haladej,
Radek ·ebest, Bohuslav Kub, Jana
Bajãíková, Ing. Ladislav Tou‰, Mgr.
Vladislava KuboÀová, Vladimír Bajãík,
Radim Sivok, Petr Mrkviãka, Václav
Pelech, Miloslav Klement, Vûra PreÀková a Jelena Varhanová
Za kandidáty PRO VOLARY
Bc. Martina Pospí‰ilová

âSSD
VáÏení spoluobãané,
zaãátkem mûsíce ﬁíjna budete rozhodovat o novém sloÏení zastupitelstva
mûsta Volary na dal‰í ãtyﬁi roky. O Va‰i
pﬁízeÀ a podporu se budou ucházet
i kandidáti âSSD s reáln˘m a splniteln˘m programem. Dovolte, abychom Vás
seznámili se základními body na‰eho
programu, kter˘ budeme prosazovat.
Budeme usilovat o zv˘‰ení spokojenosti
kaÏdého obãana s Ïivotem v na‰em
mûstû a prosazovat cíle smûﬁující k dal‰ímu rozvoji na‰eho mûsta. Základním
krédem a prioritou na‰eho programu
bude sociální aspekt spoãívající zejména
v zachovávání únosn˘ch cen komodit,
které mûsto mÛÏe ovlivnit (teplo, vodné,
stoãné, nájemné). Velk˘m tématem posledních let je i otázka bezpeãnosti
a veﬁejného poﬁádku. V této oblasti bude
dle na‰eho názoru nutno znovu otevﬁít
otázku zﬁízení mûstské policie, kterou
jsme pﬁipraveni podpoﬁit a prosadit.
Nedílnou souãástí na‰eho programu je
i vytváﬁení podmínek a podpora individuální v˘stavbû rodinn˘ch domÛ.
Volary mají velk˘ potenciál i v turistic-

kém ruchu. V tomto
smûru se zasadíme
o vût‰í informovanost náv‰tûvníkÛ a propagaci mûsta
prostﬁednictvím zﬁízení informaãního
centra. Zasadíme se téÏ o dlouho diskutované a oãekávané zﬁízení cyklostezky
z Volar na Soumarsk˘ most. V investiãní oblasti je na‰í prioritou rekonstrukce
objektu ã. p. 144 v ulici 5. kvûtna na
DÛm s peãovatelskou sluÏbou pro na‰e
seniory. Na‰ím cílem je vyﬁe‰ení centra
mûsta, revitalizace Sídli‰tû Míru vãetnû
zﬁízení nov˘ch parkovacích míst a mimo
jiné i obnova pﬁístupového chodníku
k základní ‰kole.
VáÏení spoluobãané,
vzhledem k omezenému prostoru
Vám nemÛÏeme pﬁedstavit cel˘ program
se kter˘m se kandidáti âSSD budou
ucházet o Va‰i podporu. Podrobn˘
program vãetnû pﬁedstavení kandidátÛ
Vám bude pﬁed komunálními volbami
doruãen do Va‰ich domovÛ.
Za kandidáty âSSD
Ing. Robert Proãka

Volby do Zastupitelstva mûsta
VáÏení spoluobãané,
ãtyﬁi roky utekly jako voda a zaãátkem ﬁíjna pÛjdeme opût k volebním
urnám rozhodovat o dal‰ím smûﬁování
na‰eho mûsta Volary. Obãanská demokratická strana bude v ﬁíjnu znovu
usilovat o Va‰e hlasy, proto je pﬁipravena nejen kandidátní listina, ale také pro
mûsto Volary reáln˘ volební program
pro období 2014 aÏ 2018. NeÏ se volební program dostane do Va‰ich schránek,
dovolte mi vybrat nûkolik priorit, které
máme v programu a dle na‰eho názoru
by mûly b˘t pro mûsto stûÏejní. V oblasti cestovního ruchu chceme prosazovat
cyklotrasu Volary - Soumarsk˘ Most.
Dle na‰eho názoru chybí mûstu Volary

klíãové napojení na síÈ cyklotras.
V oblasti dopravní obsluÏnosti chceme
dle pﬁipraveného projektu provést ve
tﬁech etapách rekonstrukci volarského
námûstí a promûnit ho tak v pﬁíjemné
centrum mûsta. V oblasti bytové politiky
se chceme zamûﬁit na podporu nov˘ch
a stávajících pozemkÛ pro stavbu rodinn˘ch domÛ, protoÏe to chápeme jako
velk˘ dluh v na‰em mûstû. V oblasti
bezpeãnosti chceme znovu otevﬁít otázku zﬁízení mûstské policie z dÛvodu
vy‰‰í bezpeãnosti obãanÛ, poﬁádku
a ochrany majetku ve mûstû. V oblasti
sociální péãe budeme s pomocí dotaãních penûz prosazovat rekonstrukci
budovy ãp. 144 v ulici 5. kvûtna na dÛm

s peãovatelskou sluÏbou. Toto je jen
nûkolik témat, která budou urãitû dominovat v následujícím volebním období,
a na‰i kandidáti je budou prosazovat.
Za Obãanskou demokratickou stranu
se o Va‰i podporu budou ucházet tito
kandidáti, ﬁazeno dle abecedy:
Andraschková Petra, Bárta Ladislav,
Cimická Erika, Friedecká Ivana, Gajdo‰ová Miroslava, Horálek Petr, Ka‰par
Zdenûk, Ka‰párek Petr, Klimtová Lucie,
Maxa Jaroslav, Neumanová Lucie,
Neumanová Michaela, ¤eÏábek Miroslav,
·varc Jiﬁí, Zámeãník Jan.
Za Obãanskou demokratickou stranu
Jan Zámeãník

Hnutí nezávisl˘ch
za harmonick˘ rozvoj obcí a mûst
Toto uskupení asi není tﬁeba podrobnû
pﬁedstavovat, neboÈ zde pÛsobí jiÏ osm
let. Nicménû pro leto‰ní komunální
volby jsme ná‰ t˘m obmûnili, pﬁestoÏe
ãtyﬁi z pÛvodních ‰esti zastupitelÛ za
na‰e hnutí se budou o va‰i pﬁízeÀ ucházet i letos. Hlavní zmûnou je, Ïe za na‰e
hnutí jiÏ nebude kandidovat dosavadní
starostka, paní Martina Pospí‰ilová.
Kandidátní listinu jsme doplnili o lidi,
kteﬁí chtûjí pro mûsto nûco udûlat, zastu-

pují nebo pﬁedstavují urãité spoleãenství
a zajistí tak sv˘m kolegÛm podnûty
zvenãí a potﬁebnou zpûtnou vazbu, bez
které se kvalitní komunální politika
nedá dûlat.
Rádi bychom se více navrátili
k principÛm, se kter˘mi jsem ‰li do
voleb pﬁed osmi lety, chceme dûlat
otevﬁenou komunální politiku a spolupracovat se v‰emi, kteﬁí v na‰em mûstû
chtûjí nûco uÏiteãného dûlat, aÈ jiÏ to

jsou spolky, podnikatelé nebo jednotlivci, mládeÏ nebo senioﬁi. Chceme mít
mûsto Ïivé, pﬁívûtivé a i nadále finanãnû
zdravé. Na‰e pﬁedstavy o tom, ãemu
bychom se rádi vûnovali konkrétnû
a jaké jsou na‰e priority, vám pﬁedstavíme v pﬁí‰tím ãísle Volarského zpravodaje. Na na‰em programu pracujeme,
pﬁiãemÏ rádi uvítáme i va‰e podnûty.
Ing. Martin Janda, lídr HNHROM

Podûkování sponzorÛm
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Volary dûkuje v‰em sponzorÛm, kteﬁí se podíleli na ãinnosti oddílu.
Podûkování patﬁí tûmto sponzorÛm:
pí Morongové - restaurace U PotÛãku, manÏelÛm Sosnov˘m - Tabák SOS, Ing. ¤eÏábkovi - Mûstské lesy Volary s.r.o.,
Ing. Ka‰parovi - Obchodní ãinnost, p. Ferenãíkovi ml. - OTO ELEKTRO s.r.o., p. Sosnovi - Rekon Insta s.r.o., p. Lenhardovi
- Autoopravna, p. Ottlovi - Lékárna, Ing. Pûstovi - ELIM s.r.o., p. Hazukovi - Autoopravna, pí Bûhounkové - Obchodní ãinnost
Hluboká nad Vltavou, pí Engelové - Prodej paliv, autoopravna, pí Spoustové - Hotel Chata, p. Svûchotovi - Îelezáﬁství,
p. Sládeãkovi - MS Beton.
Podûkování patﬁí i dal‰ím sponzorÛm, kteﬁí si nepﬁáli b˘t zveﬁejnûni.
Karel Hrdonka
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Volar‰tí hasiãi oslavili 140 let vzniku
KdyÏ se psal rok 1874, byl to pro
Volary rok velk˘ch zmûn, zaãíná slavnostnû stavba mû‰Èanského pivovaru, je
zaloÏena odborná dﬁevaﬁská ‰kola a je
zaloÏen sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ,
kter˘m je‰tû téhoÏ roku daruje první
hasiãskou stﬁíkaãku Franz S. Holder
z Lince.
Na rok 1874 vzpomínali souãasní
volar‰tí dobrovolní hasiãi, kteﬁí v sobotu
5. ãervence 2014, kdy spoleãnû se sbory
partnersk˘ch mûst a obcí uctili
a oslavili 140. v˘roãí od vzniku SDH ve
mûstû a spolu s ním uctili i svatého Floriana patrona hasiãÛ, kováﬁÛ a v‰ech, co
pracují s ohnûm.
Od hasiãské zbrojnice se vydal
pochodem velk˘ hasiãsk˘ sbor. Do
pochodu hrála Netolická pûtka, tempo
urãovaly vimperské maÏoretky Klapeto
a kobylka Rozárka s historickou stﬁíkaãkou. Od zbrojnice na námûstí se
pochodovalo. Po seﬁazení a hymnû
âeské republiky, pﬁivítal v‰echny pﬁítomné Josef Riederer, starosta SDH
Volary. Pﬁivítal starostku mûsta Martinu
Pospí‰ilovou, senátora parlamentu âR
a starostu Hluboké nad Vltavou Tomá‰e
Jirsu, plukovníka Lubomíra Bure‰e,
ﬁeditele HZS Jihoãeského kraje, plukovníka Milana Rabu, ﬁeditele ÚO Prachatice,
Jana Marka, ãlena VV sdruÏení hasiãÛ
pro âechy, Moravu a Slezsko, Martinu
Mirsch z partnerského nûmeckého Saalfeldu, radní a zastupitele mûsta.
Starostka mûsta Martina Pospí‰ilová
podûkovala na‰im hasiãÛm za jejich
velk˘ pﬁínos pro mûsto a za v‰e, co pro
nûj a lidi zde Ïijící dûlají. Za kvalitní
pﬁipravenost nejen ve mûstû, ale i mimo
nûj, zdÛraznila, Ïe jde o pomoc nejen pﬁi
poÏárech, ale i pﬁi dopravních nehodách,

otevírání bytÛ, ãi dal‰ích událostech,
velmi ocenila to, jak vychovávají hasiãsk˘ potûr a jak je vedou k této ãinnosti.
Velké podûkování za pomoc a spolupráci pﬁi poﬁádání akcí ve mûstû vãetnû
slavností dﬁeva. Na závûr hasiãÛm
popﬁála mnoho ‰tûstí, hodnû úspûchÛ
a radost nejen v rodinném, ale i v osobním Ïivotû.
Velitel jihoãeského záchranného
sboru plukovník Lubomír Bure‰ podûkoval volarsk˘m hasiãÛm za jejich
práci. Volar‰tí hasiãi pracují na samém
konci na‰eho kraje, mají nejvût‰í okrsek
a svou práci zde dûlají velmi dobﬁe a za
to jim patﬁí dík. Podûkoval volarsk˘m
hasiãÛm za v˘chovu mládeÏe a na závûr
pﬁedal Josefu Riedererovi hasiãské
vyznamenání „Ocenûní za pﬁíkladnou
práci“. Práci volarsk˘ch hasiãÛ ocenili
dal‰í hosté vãetnû senátora Tomá‰e Jirsy
a Jana Marka, ti podûkovali volarsk˘m
za jejich velmi dobrou práci a popﬁáli
jim v dal‰í ãinnosti hodnû úspûchÛ.
Na závûr hlavní ãásti vystoupil
Franti‰ek RokÛsek, kter˘ seznámil
pﬁítomné s historií Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ ve Volarech. Po tomto projevu
následovalo pﬁipnutí historické stuhy na
prapor SDH Volary a následnû volar‰tí
darovali stuhy na prapory spﬁátelen˘ch
sborÛ.
Po slavnostním úvodu následovalo
vystoupení vimpersk˘ch maÏoretek
Klapeto, které patﬁí v na‰í zemi mezi
absolutní ‰piãku. Pﬁedvedly nádhern˘
program, do kterého se v závûru zapojily i tﬁi holãiãky z Volar. Dûvãata
z Vimperka ukázala krásu pohybu, ladnost kroku a umûní s hÛlkami. Za svÛj
nádhern˘ program se jim dostalo velkého
potlesku od zaplnûného námûstí. Poté

patﬁilo odpoledne ukázkám SDH Volary.
Nejdﬁíve to bylo vypro‰tûní osob z vozidel pﬁi dopravní nehodû. Tuto ãinnost
sledoval s velk˘m zaujetím i ﬁeditel
jihoãesk˘ch hasiãÛ Lubomír Bure‰,
kter˘ mnû ﬁekl: „Vidím preciznû odvedenou práci od samého zaãátku. Kluci
jsou opravdu sehraní a svou ãinnost
dûlají jak na drátku. Nato, Ïe jsou to
dobrovolníci, i kdyÏ mají perfektní
techniku a prostﬁedky i tak to mají
v malíãku. Musím ocenit cel˘ postup a pﬁi
tom, co zde vidím, musím ﬁíci, Ïe byÈ
jsou to dobrovolníci, kteﬁí v‰e nacviãují
ve volném ãase, tady ukázali velkou
profesionální práci. Volarsk˘m dobrovoln˘m hasiãÛm bych popﬁál stále tento
vysok˘ a morální kredit a hlavnû jim
patﬁí dík za kvalitnû a preciznû odvádûnou práci po celou dobu co s nimi
spolupracují“.
Po ukázce vypro‰tûní následovalo
ha‰ení ohnû na jednom z nabouran˘ch
vozidel, i zde ‰lo o perfektní a rychl˘
zásah. Po dospûl˘ch pﬁi‰la ukázka
poÏárního útoku nejmen‰ích dobrovoln˘ch hasiãÛ, kteﬁí v‰e zvládli velmi
rychle a diváci je za jejich práci odmûnili velk˘m potleskem. Na závûr pﬁipravili hasiãi pro dûti velké pﬁekvapení.
Vyrobili pro nû i dospûlé velk˘ rybník
pûny, ve kterém si vyhráli v‰ichni. Bylo
to pûkné a hlavnû zábavné zakonãení
odpolední ãásti, kde bylo krom ukázek
zásahÛ k vidûní nûco z hasiãské techniky. Zde se nejvíc líbila stará stﬁíkaãka
z Netolic.
Pûkné hasiãské odpoledne se vydaﬁilo. V‰e konãilo taneãní zábavou ve
spoleãenském sále radnice, kde v‰echny
bavila Netolická pûtka.
Ladislav Beran

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Volarech dûkuje v‰em sponzorÛm a pﬁíznivcÛm, kteﬁí se
aktivnû ãi finanãnû podíleli na oslavách 140. v˘roãí zaloÏení sboru SDH ve Volarech.
Dûkujeme Mûstu Volary za materiální a finanãní pomoc pﬁi organizování této akce
a dûkujeme za jejich pﬁízeÀ. Také bych tímto rád podûkovat v‰em pﬁítomn˘m hostÛm,
kteﬁí pﬁijali pozvání, a v‰em volarsk˘m obãanÛm za jejich úãast, která doplÀovala
skvûlou atmosféru této akce a vûﬁíme, Ïe se jim na‰e oslava líbila.
DùKUJEME.
Za SDH Volary, Josef Riederer, starosta sboru
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM
ve ‰kolním roce 2014–2015
Název ZÚ
Junior Ranger
Anglická ‰kola
Studio Mandragora

Pí‰Èalky Píìalky
âarovné tvoﬁení
·ikulové
Kluci v akci
Kuchtíci
Modeláﬁ
DeVir
Zvíﬁecí detektivové
Moderní gymnastika I
Moderní gymnastika II
Army klub
BaskeÈáci
Florbal I.
V‰esporÈáci I.
V‰esporÈáci II.
Vodníãek
Delfínci
Delfíni
Kosatky
Sardinky

·moulování
Zumba
Right Move
Right Move kids
Stolní tenis
Cviãení s kojenci
Duhové klubíãko
Beru‰ky
My‰áci
Klub dûtí StoÏec
Klub dûtí Zbytiny
Klub seniorÛ

Programová náplÀ
seznamování s prací informaãní a stráÏní sluÏby NP
·umava, v˘lety, slaÀování, jak se chovat v pﬁírodû apod.
v˘uka hravou formou pro pokroãilé
filmové a fotografické studio, základy práce s kamerou
a fotoaparátem, zpracování videí,
tvorba videoklipÛ apod.
flétniãky, zpívání, tanãení
‰perkování, batikování, malování na hedvábí,
malování na triãka apod.
tvoﬁení z rÛzn˘ch materiálÛ, kreslení, modelování, atd.
pro v‰echny kluky, kteﬁí rádi vaﬁí a jí
pﬁíprava mouãníkÛ, teplé i studené kuchynû
papírové modely, stavba modelové Ïeleznice
virtuální hry, nové i tradiãní stolní hry
hry v pﬁírodû a v klubovnû, poznávání pﬁírody, v˘lety,
zaãáteãníci, spojení hudby a pohybu
pokraãování MG I
airsoft, v‰e o vojenské technice, pﬁeÏití - víkendové
akce v pﬁírodû
základy, stﬁelba na ko‰, pravidla a zdokonalování hry
zaãátky v nácviku hry
kolektivní hry, bûh, plavání, lyÏování, turistika,
cyklov˘lety atd.
kolektivní hry, bûh, plavání, lyÏování, turistika,
cyklov˘lety atd.
základy plavání, hry ve vodû, apod. (neplavci)
základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (ãásteãní plavci)
základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (plavci)
zdokonalování plav. stylÛ, hry ve vodû, apod.
vodní hrátky v bazénu, vodní pólo, vodní volejbal,
vybíjená, ringo, podvodní pexeso, potápûní, skoky,
netradiãní soutûÏe
základy aerobiku, pohybová a taneãní v˘chova
zumba se v‰ím v‰udy
moderní tance
moderní tance
základy stolního tenisu, a i nûco víc
cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky, nácvik správného
otáãení, sezení, lezení a chÛze
cviãení na míãích, ﬁíkanky, písniãky, pohybové hry
cviãení, dramatizace pohádek, zpívání, tvoﬁení,
vycházky a v˘lety
flétniãky, kytara
tvoﬁivá dílna angliãtina, pohybové hry, hraní si s písmenky
aktivnû i v dÛchodu - tvoﬁení, cviãení, vycházky

Vûk
od 6 let

Vedoucí ZÚ
Petra Matûjková

Úplata
450

Datum
1. 10.

ãas
16:00

7–8 let
(od 2. tﬁídy)
9–15 let

Jana Rashedi

450

7. 10.

16:00

Milena Sipplová

600

3. 10

16:00

od 5 let
od 7 let

Jitka Vr‰níková
Vladimíra Laschová

600
600

2. 10.
2. 10.

16:30
16:00

5–7 let
od 6 let
od 6 let
od 7 let
od 6 let
od 6 let
5–7 let
od 7 let
od 10 let

Vladimíra Laschová
M. Sipplová
V. Laschová
Václav Kadlec
Vladimíra Laschová
Petra Matûjková
Dagmar Amlerová
NadûÏda Ra‰ková
Martin Papou‰ek

500
450
450
600
500
450
800
800
500

1. 10.
6. 10.
7. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
29. 9.
29. 9.
3. 10.

15:00
14:00
14:00
14:00
15:30
15:00
17:00
17:00
15:00

od 9 let
1.–4. tﬁída
5–8 let

Jitka Trojáková
Martin Felix
Ale‰ Valíãek

700
700
700

6. 10.
2. 10.
2. 10.

16:00
16:00
17:00

od 8 let

Martin Bárta

700

2. 10.

17:00

900
900
900
900
900

6.
6.
6.
6.
6.

10.
10.
10.
10.
10.

17:30
17:00
17:00
16:00
16:00

600
600
700
700
700
550

7.
7.
8.
8.
7.
6.

10.
10.
10.
10.
10.
10.

17:00
17:30
16:00
16:00
18:00
9:00

4–6 let
6–8 let
8–10 let
10–15 let
9–15 let

Milena
Milena
Milena
Milena
Milena

Sipplová
Sipplová
Sipplová
Sipplová
Sipplová

4–7 let
Andrea CapÛrková
8–15 let
Marcela Papuãová
10 a více let
Hana Laschová
5–9 let
Hana Laschová
od 7 let
Pavel Vairich
5–12 mûsícÛ Svûtlana Valíãková
1–2 roky

Svûtlana Valíãková

550

6. 10.

10:00

3–6 let

Erika ·turmová

700

1. 10.

16:00

od 5 let
od 6 let

J. Jerhotová
Petra StaÀková
Vladimíra Laschová

450
450
600

3. 10.
4. 10.
2. 10.

15:00
15:00
10:00
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM
Organizaãní informace
●
●
●
●
●

Zájmová ãinnost zaãíná 1. ﬁíjna 2014 a konãí 31. 5. 2015.
Pﬁihlá‰ky do zájmov˘ch útvarÛ pﬁineste vyplnûné do 30. 9. 2014 do kanceláﬁe DDM Volary.
V˘‰e zápisného platí pro ‰kolní rok 2014/2015 - viz u jednotliv˘ch ZÚ.
KaÏd˘ zájemce zaplatí úplatu v kanceláﬁi DDM Volary do 30.10. 2014.
V nabídce jsou uvedeny datum a ãas konání prvních informaãních schÛzek. 1. schÛzky v‰ech zájmov˘ch útvarÛ se konají
v Domû dûtí a mládeÏe. Zde budou úãastníci pouãeni o bezpeãnosti práce a seznámeni s vnitﬁním ﬁádem DDM.
Po prvních schÛzkách bude upﬁesnûn rozvrh jednotliv˘ch ZÚ.
KrouÏky se otevﬁou v závislosti na poãtu zájemcÛ, kteﬁí do tohoto termínu odevzdají pﬁihlá‰ku.
Podmínkou pﬁístupu do tûlocviãen a plaveckého bazénu je zaplacení úplaty za ZÚ.

Pﬁipravujeme:
V˘ukové programy pro Z· a M·, Rodinné a sportovní hry, Den matek, Den dûtí, Karneval, âarodûjnickou olympiádu,
âtení s Andersenem, v˘stavu modelové Ïeleznice, víkendové nocování v Domeãku, akce v období prázdnin bûhem
‰kolního roku, letní pﬁímûstské a pobytové tábory.
Pracovi‰tû Domu dûtí a mládeÏe v Prachaticích oslaví v tomto ‰kolním roce své 45. v˘roãí svého pÛsobení.

DAL·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
Tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, @: volary@ddm-prachatice.cz, www: ddm-prachatice.cz
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