VáÏení spoluobãané,
Volarsk˘mi slavnostmi dﬁeva, na kter˘ch jsme se spoleãnû setkali, byla jiÏ témûﬁ ukonãena letní
sezona, ‰kolní prázdniny a také volební období 2010–2014.
Do komunálních voleb, do kter˘ch nám zb˘vá uÏ pouze nûkolik dní, je‰tû postupnû dokonãíme
i jednotlivé investiãní akce, které jsou rozpracované. Opravy komunikací K. V. Raise a Zlatá Stezka,
kde bude vybudováno i nové veﬁejné osvûtlení. Opravu sportovního hﬁi‰tû v Sídli‰ti Míru, které je
urãeno pro míãové hry a jeho umûl˘ povrch bude v zimním období moÏné vyuÏívat pro bruslení.
Dokonãení zateplování panelového domu ãp. 283 se uÏ také doãkají jeho nájemníci. Z dÛvodu
zahnízdûní ror˘se obecného a následn˘ch nevhodn˘ch klimatick˘ch podmínek se termín dokonãení
prací na tomto panelovém domû znaãnû prodlouÏil. I kdyÏ nebylo v na‰ich silách jakkoliv urychlit tuto
opravu, patﬁí v‰em nájemníkÛm na‰e velká omluva a hlavnû podûkování za jejich trpûlivost, shovívavost a pochopení nastalé situace.
Na Kamenáãi, poblíÏ kﬁíÏové cesty, byla zahájena v˘stavba vyhlídky a dokonãujeme roz‰íﬁení kolumbária na místním hﬁbitovû.
VáÏení spoluobãané, toto vydání Volarského zpravodaje je vûnováno komunálním volbám, ale i ohlédnutí za 21. roãníkem
Volarsk˘ch slavností dﬁeva. Tímto bych chtûla, jménem Mûsta Volary, srdeãnû podûkovat v‰em zamûstnancÛm mûstského úﬁadu,
organizátorÛm, poﬁadatelÛm, úãinkujícím, sponzorÛm a hlavnû ﬁemeslníkÛm, kteﬁí na‰e slavnosti kaÏdoroãnû obohacují sv˘m umem.
Bez nich by slavnosti nebyly tûmi správn˘mi slavnostmi dﬁeva.
A podûkování patﬁí také vám, váÏení spoluobãané, za va‰i úãast a pﬁátelskou atmosféru na Volarsk˘ch slavnostech dﬁeva.
Martina Pospí‰ilová

Ohlédnutí za 21. ročníkem

Volarských slavností dřeva
* Volarské slavnosti dﬁeva zahájila starostka mûsta Bc. Martina Pospí‰ilová
a TûÏk˘ Pokondr.
* V leto‰ním roce v mezinárodní zábavné
soutûÏi o putovní dﬁevák se utkala tﬁi
druÏstva, a to Wallern an der Trattnach
(Rakousko), Perlesreut (Nûmecko) a Volary. Vítûzn˘ putovní dﬁevák zÛstal jiÏ
potﬁetí za sebou ve Volarech! Za na‰e
vítûzné druÏstvo soutûÏili Miroslav
Trost, Jan Michalãák, Josef Riederer
ml. a Kamil Kulhánek ml. DruÏstvu
patﬁí velké podûkování.
* Na slavnostech dﬁeva vystoupil TûÏkej
Pokondr, nechybûla pohádka pro dûti

i dospûlé, dﬁevorubecká soutûÏ Eurojack, hudební vystoupení, ﬁemeslníci,
kteﬁí pﬁedvádûli stará ﬁemesla, probûhla
v˘stava svazu zahrádkáﬁÛ a vãelaﬁÛ.
Náv‰tûvníci mohli shlédnout ukázky
soubojÛ, stﬁelby zbroje ‰ermíﬁÛ skupiny
UTHER, mohli si vyzkou‰et aquazorbing a samozﬁejmû nechybûl ani ohÀostroj.
* Rekord z roku 2010 (263 úãastníkÛ)
v poãtu úãastníkÛ slavností dﬁeva
v dﬁevûné obuvi jsme nepﬁekonali. Do
dﬁevákÛ obut˘ch nad‰encÛ pﬁi‰lo 191.

* Velké podûkování patﬁí v‰em sponzorÛm,
kteﬁí se sv˘mi pﬁíspûvky podíleli na
slavnostech dﬁeva: Mûstské lesy Volary
s.r.o.; Rekon Insta s.r.o.; STRABAG a.s.;
OTO Elektro s.r.o.; Truhláﬁství Kadlec-Mauric; STAVKO Jiﬁí ·tolka; ZEFA
Volary s.r.o.; VISHAY ELECTRONIC
s.r.o. Pﬁe‰tice; SD Jednota Vimperk;
ELIM s. r. o.; âSOB poji‰Èovna, a. s.;
Ing. Zdenûk Ka‰par; âEVAK Jâ, a. s.;
Tiskárna âern˘ s.r.o., Stavservis s.r.o.,
ESO Volary; Lesy âR, s.p.; E.ON âeská
republika, a.s.; INOS-SERVIS s.r.o.
■ ■ ■

* Nemal˘ dík patﬁí pracovníkÛm Technick˘ch sluÏeb Volary, kteﬁí jako kaÏd˘
rok zajistili dopravní znaãení a udrÏovali námûstí v naprosté ãistotû.

Tento projekt byl realizován v rámci
grantu Jihoãeského kraje.

Volby do Zastupitelstva Mûsta Volary
Volby do Zastupitelstva Mûsta Volary se budou konat ve dnech 10. a 11. 10. 2014, svÛj hlas mohou obãané
odevzdat v pátek 10. ﬁíjna od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. ﬁíjna od 8:00 do 14:00 hodin.
Voliãi mûsta Volary budou volit ve tﬁech stál˘ch volebních okrscích.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 20. 8. 2014
Rada mûsta udûluje
* souhlas s uzavﬁením smlouvy
o partnerství v projektu „Dotknûte se
inspirace“ mezi Stﬁední ‰kolou a mateﬁskou ‰kolou Litomûﬁice, Jaro‰ova
494/23 a Základní ‰kolou Volary
Rada mûsta schvaluje
* zmûnu otevírací doby mûstské knihovny v dobû od 1. 9. do 31. 10. 2014
* prominutí poplatkÛ za upomínky

ãtenáﬁÛm v T˘dnu knihoven, tj. od
6. 10. do12. 10. 2014
■ ■ ■

konaného dne 3. 9. 2014
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na akci: Hﬁi‰tû - Sídli‰tû Míru
-Volary pﬁidûlit tuto zakázku uchazeãi
·TOLKA-STAVKO s.r.o.
* Ïe mûsto se spoleãností E.ON Distri-

buce, a.s., uzavﬁe Smlouvu o zﬁízení
vûcného bﬁemene pro úãely zﬁízení,
provozování, opravování a udrÏování
distribuãní soustavy
Rada mûsta bera na vûdomí
* v˘sledek poptávkového ﬁízení na
akci: Hﬁi‰tû - Sídli‰tû Míru - Volary
* rozbory hospodaﬁení pﬁíspûvkov˘ch
organizací a mûsta za I. pololetí 2014
Více na: www.mestovolary.cz

Náv‰tûva místostarosty mûsta Helmbrechts
Do Volar v dobû Volarsk˘ch slavností
dﬁeva zavítal zástupce mûsta Helmbrechts, místa, odkud na konci druhé
svûtové války v dubnu 1945 vy‰el
pochod smrti, kter˘ v na‰em mûstû
v kvûtnu 1945 skonãil. Pﬁi oficiální ãásti
slavností pﬁivítala starostka mûsta
Bc. Martina Pospí‰ilová místostarostu
tohoto mûsta pana Roberta Geigenmullera. Ten po úvodním pozdravu podûkoval za pozvání a vﬁelé pﬁijetí. Dále ﬁekl:
„Jsem rád, Ïe jsem se z na‰eho mûsta

mohl podívat k vám a vidût místo, kde
skonãil hrÛzn˘ pochod smrti, kter˘ z na‰eho mûsta v dubnu 1945 vy‰el. Vûﬁte,
Ïe se osobnû stydím za tehdej‰í události
a vûﬁím, Ïe se nûco podobného jiÏ
nebude opakovat.“ Martina Pospí‰ilová
podûkovala panu místostarostovi za
krásná slova a dodala, Ïe je ráda, Ïe
pozvání do na‰eho mûsta pﬁijal.
Pan Geigenmuller si uÏil nejen
prohlídku mûsta, ale i slavnosti. Pﬁed
odjezdem domÛ popﬁál volarsk˘m hodnû

‰tûstí a aby se jim v‰e daﬁilo tak, jako pﬁi
slavnostech. Souãasnû ﬁekl, Ïe doufá, Ïe
brzy uvidí volarské zástupce v Helmbrechtsu.
Bylo to opravdu pûkné a dojemné
a co dodat na závûr, aby v‰echny pochody
byly jiÏ jen zábavné, jaké máme u nás pﬁi
slavnostech. Letos nás ‰lo 191 a rekord
nepadl, ale to nevadí, vÏdyÈ pochod není
jen o rekordu, ale i o setkání, zábavû
a pﬁíjemném posezení.
Ladislav Beran

Podûkování Mûstu Volary
Tûlov˘chovná jednota TATRAN Volary dûkuje Mûstu Volary a paní starostce za trvalou a úãinnou
podporu tûlov˘chovy a sportu, kterou mûsto poskytuje oddílÛm sdruÏen˘m v na‰í tûlov˘chovné
jednotû. Bez této podpory bychom jen s obtíÏemi zaji‰Èovali ãinnost s dûtmi a mládeÏí, kde vût‰í ãást
poskytnut˘ch prostﬁedkÛ vyuÏíváme. Zvlá‰tní podûkování zaslouÏí trvalá podpora mezinárodní akce
KâT – ·umavské putování. Je‰tû jednou díky jménem v‰ech sdruÏen˘ch sportovních oddílÛ.
M. Svoboda

Podûkování
ZO âeského svazu Ïen Volary dûkuje touto cestou v‰em úãastníkÛm Staroãeské konopické.
Dále dûkuje Mûstu Volary za spolupráci, volarské pekárnû za v˘borné koláãe, restauraci „U PotÛãku“
za dobré piveãko, p. Dvoﬁákovi za zapÛjãení domu a v neposlední ﬁadû sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ,
kteﬁí hasili krásnou historickou stﬁíkaãkou. Velk˘ dík rovnûÏ patﬁí p. Ladislavu Beranovi
a p. Janu Wágnerovi za pûkné fotografie a dal‰í dokumentaci.
RovnûÏ dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí se této akce zúãastnili.
Marie Pe‰ková, pﬁedsedkynû ZO âSÎ Volary
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Kompostéry budou
aÏ v pﬁí‰tím roce
JiÏ v dubnovém ãísle Volarského
zpravodaje jsem informovala o tom, Ïe
mûsto pﬁipravuje poﬁízení kompostérÛ,
které by byly pﬁedány do uÏívání obãanÛm.
Mûsto Volary jako ãlen Svazu mûst
a obcí Jihoãeského kraje se pﬁihlásilo
k projektu „Domácí kompostování v Jihoãeském kraji“. Svaz mûst a obcí Jã.
kraje vyﬁizuje poﬁízení kompostérÛ dle
poÏadavkÛ zapojen˘ch obcí, kter˘ch se
do projektu pﬁihlásilo celkem 65. ProtoÏe se jedná o velk˘ objem finanãních
prostﬁedkÛ (rozpoãet projektu je pﬁes
19,5 mil.Kã), jde pﬁi v˘bûrovém ﬁízení
na dodavatele kompostérÛ o nadlimitní
zakázku, kde jsou v rámci v˘bûrového
ﬁízení ty nejdel‰í moÏné lhÛty. Smlouvu
s dodavatelem by Svaz mûst a obcí
Jihoãeského kraje (nositel projektu)
mûl uzavﬁít v listopadu. Jedná se ale
o evropské peníze, jejichÏ tok se na
pﬁelomu roku prakticky zastavuje, takÏe

se mÛÏe stát, Ïe kompostéry budou
dodány tﬁeba aÏ v únoru nebo bﬁeznu.
Kompostéry budou do na‰í obce
dodány najednou, budou uloÏeny na
sbûrném dvoﬁe a obãanÛm budou pﬁedány proti podpisu smlouvy o v˘pÛjãce.
V˘pÛjãka bude bezplatná po dobu pûti
let a poté pﬁejdou kompostéry bezplatnû
do vlastnictví obãanÛ.
Pro na‰e mûsto je objednáno celkem
150 kompostérÛ a budou urãeny pro
zájemce z ﬁad majitelÛ rodinn˘ch domÛ
se zahradou.
AÏ bude termín dodání kompostérÛ
jist˘, budou obãané prostﬁednictvím
Volarského zpravodaje vyzváni k tomu,
aby se pﬁihlásili, Ïe mají o kompostér
zájem a pokud budou splÀovat dané
podmínky, bude s nimi sepsána smlouva
o v˘pÛjãce.

V mûsíci záﬁí oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Ludmila Karpfová,
paní Jitka Lukschová,
paní AneÏka ·vehlová,
paní BoÏena Krejãová,
pan Josef Pocklan,
pan Jindﬁich Morong.
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 k v˘znamnému jubileu
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví
své narozeniny, a to
panu Václavu Soukupovi
a panu Jaroslavu Dolej‰ímu.

Pﬁipravujeme

Stanislava Jindrová
ref.odboru VÚP a ÎP MûÚ

Hledání skﬁítka Lesníãka
Tak si to pﬁedstavte: Skﬁítek Lesníãek se vydal o prázdninách ke sv˘m
pﬁátelÛm aÏ nûkam na Moravu a zatím
jeho les vykáceli. KdyÏ se vrátil, les
nikde. Teì tedy nemá kde bydlet. A ke
v‰emu nûkam ode‰el a nebylo moÏné ho
najít. V‰ichni jeho lesní kamarádi si
dûlali starost, jestli se mu nûco nestalo.
A tak se obrátili na volarské dûti a tûm
se opravdu podaﬁilo skﬁítka najít. JenÏe
domeãek ani les stejnû nemá. A proto je
tﬁeba pomoci mu najít ten nejhezãí,
nepﬁíjemnûj‰í a neãistûj‰í les a tam mu
pomoci vystavût domeãek. A Ïe to nebude úkol jednoduch˘, to je jasné uÏ teì.

Spoleãenská rubrika

Asi to taky nezvládne jen tak nûkdo
a urãitû nás na to musí b˘t víc. Kdo tedy
jste ochoten pomoci, pﬁihlaste se skautÛm, kteﬁí hledají ‰ikovné a bezvadné
pomocníky. Bude pﬁi tom urãitû i hodnû
legrace, zábavy a dobrodruÏství. U toho
urãitû nesmí Ïádn˘ správn˘ kluk ãi
holãiãka chybût.
Tak neváhejte, a zkontaktujte nás tﬁeba: na na‰em e-mailu:
skautiboubin@seznam.cz
nebo na telefonu 728 284 636
Více informací na web. stránkách:
www.boubin-dvojka.estranky.cz

TOULKY STAROU
·UMAVOU
Ve ãtvrtek 16. ﬁíjna od 18:00 hodin
vás Mûsto Volary zve
do spoleãenského sálu radnice
na klubov˘ poﬁad
TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘

Deratizace
UpozorÀujeme obãany,
Ïe v období
od 6. 10. do 31. 10. 2014
bude probíhat na území mûsta
Volary podzimní ohnisková
deratizace.

V¯UKA ANGLIâTINY
Zaãáteãníci - pokroãilí, individuální hodiny, firemní kurzy, kurzy pro veﬁejnost.
JANA ·ULÁKOVÁ, 20 let praxe, cambridgesk˘ certifikát CPE (C2).
Kontakt: 723 099 512, brixovydvory@seznam.cz
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Vzpomínáme
Dne 9. záﬁí 2014 by oslavil 60 let
pan
Josef Hanzlík.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.
Maminka a sestra s rodinou



Dne 20. záﬁí 2014 uplynuly
dva smutné roky, kdy nás navÏdy
opustil milovan˘ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
Eduard Jungwirth.
S úctou a láskou vzpomíná
manÏelka Marie a dcery s rodinami.



Chybí‰ nám babiãko moc.
Chybí‰ nám ve dne i kdyÏ je noc.
Myslíme na to, kdyÏ jsi Ïila,
dobr˘ ãlovûk ty jsi byla.
Vzpomínat budeme
a nikdy nezapomeneme.
Dne 25. záﬁí 2014 uplynul jeden rok,
kdy nás navÏdy opustila paní
Anna Schneedorferová.
Za tichou vzpomínku dûkuje
rodina Schneedorferova.



Dne 10. ﬁíjna 2014 uplyne sedm let,
kdy nás opustil pan
Miroslav Strejček.
Vzpomíná rodina Strejãkova.

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

ANNOU BOROŠOVOU.
Děkují manžel a dcery s rodinami.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit
poděkování za vyjádření soustrasti
a účast na posledním rozloučení
s naším drahým tatínkem panem

JOSEFEM PODRUHEM.
Též velký dík patří
panu Romanu Kozákovi
za profesionální a krásný projev.
Rodina Nagyova
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Exkurze
do Motoru Jikov v âesk˘ch Budûjovicích
Dne 15. 9. 2014 se 34 ÏákÛ 8. a 9.
tﬁíd zúãastnilo v rámci projektu Modernizace v˘uky exkurze do podniku Motor
Jikov v âesk˘ch Budûjovicích. Motor
Jikov spolupracuje s mnoh˘mi ‰kolami,
zejména se Sp· technickou a automobilní, studenti sem chodí na praxi a získávají i stipendia. Îáci hodnotili exkurzi
kladnû, mnozí byli v takovém podniku
poprvé v Ïivotû. Nejvíce se jim líbila
v˘roba sekaãek, odlévání souãástek

z hliníku na nákladní i osobní automobily
a práce robotÛ.
Plánujeme i dal‰í akce pro vycházející Ïáky: 3. 10. exkurze na v˘stavu
Vzdûlání a ﬁemeslo v âesk˘ch Budûjovicích, 10. 10. náv‰tûvu Úﬁadu práce
v Prachaticích, 6. 11. Trh pracovních
pﬁíleÏitostí také v Prachaticích.
Mgr. Ivana âerná
■ ■ ■

Fotbalov˘ memoriál
Volar‰tí fotbalisté vrací na svÛj stadión
tradici memoriálu
Ivana Lostíka a Josefa OhnÛta
Tito b˘valí volar‰tí hráãi zemﬁeli
tragickou smrtí a bylo dobrou tradicí
uctít jejich památku fotbalem.
Funkcionáﬁi Tatranu se k této tradici
v posledních letech vrátili a memoriál se
opût koná. Martin Sedlák, pﬁedseda
klubu, tak mÛÏe b˘t spokojen. Jak on,
tak hráãi Volar a Horní Plané, pﬁivítali
tuto akci. NejenÏe pomûﬁili síly, ale uctili
i památku dvou b˘val˘ch vynikajících
hráãÛ, spoluhráãÛ i protihráãÛ, tím nejlep‰ím zpÛsobem, a to dobr˘m fotbalem.
Domácí postavili tﬁi t˘my Tatran A,
B a Starou gardu, ãtvrt˘ celek byla
Hornoplánská Smrãina, která pﬁijala
pozvání. Hrálo se systémem semifinále,
finále a byly to velmi pûkné zápasy.
Jako první nastoupili proti sobû
Tatran Volary B - Smrãina Horní
Planá B a vyhrál jej soupeﬁ od Lipenské
pﬁehrady v pomûru 7:1 (2:1)
Branky: Wagner – R. Schonkypl 2x,
R. Kvasniãka, Kavan, Florink, A. Kvasniãka, Fessl
V zajímavém utkání se favorit prosadil jak hernû, tak stﬁelecky. Zejména
v druhém poloãase u‰tûdﬁil domácí
rezervû lekci z promûÀování branek, kdy
dvû padly z pokutov˘ch kopÛ.

Tatran Volary stará garda – Tatran
Volary A. 0:4 (0:2)
Dobr˘ zápas, ve kterém oba celky
dÛstojnû zavzpomínaly na kluky, kteﬁí
by jistû je‰tû dnes za nejstar‰í generaci
hráli.
Branky: Vladan Svûchota 2x, Kubát
a Iliev
O 3 místo bojovaly celky SG Tatran
Volary - Tatran Volary B 5: 2 (2:1)
I tento zápas pﬁinesl zajímav˘ boj.
Star‰í hráãi mladíky pﬁedãili zku‰eností
a vût‰í chutí dávat góly. Byla to pro
rezervu jistû dobrá pﬁíprava i nezku‰enost pro boje v novém roãníku.
Ve finále se utkaly Tatran Volary A
a Smrãina Horní Planá B 4: 0 (1:0)
Finále bylo pûkn˘m vyvrcholením
celého memoriálu. Volar‰tí nechtûli nic
ponechat náhodû a vzali zápas zodpovûdnû. Prosadili se rychlou kombinací
a hlavnû koncovkou. Oba t˘my pﬁedvádûly pohledn˘ fotbal a ukázaly, Ïe pﬁíprava na nov˘ soutûÏní roãník jim dává
hodnû. Domácí vyhráli zaslouÏenû a dali
hostujícímu t˘mu lekci z produktivity.
Turnaj se vydaﬁil a vûﬁme, Ïe se do
Volar vrací pûkná tradice. Za rok tedy na
shledanou.
L. Beran

Po prázdninách znovu do ‰koly
Slavnostní zahájení nového ‰kolního
roku 2014/15 se za pﬁítomnosti v‰ech
ÏákÛ a uãitelÛ uskuteãnilo 1. záﬁí
v tûlocviãnû Z·.
PrvÀáãky, ale také nové Ïáky, kteﬁí
k nám zaãnou dojíÏdût z Lenory, Dobré
a ze StoÏce, pﬁi‰li tradiãnû pﬁivítat
pﬁedstavitelé obce, paní starostka Martina Pospí‰ilová a pan místostarosta
Robert Proãka. Na závûr v‰em dûtem
popﬁáli, aby je provázelo v‰echno dobré,
aby byly ve ‰kole spokojené a ‰Èastné.
Po prázdninách budou u nás pÛsobit
tito pedagogové:
1.A Mgr. Dana Koldinská, 1.B Mgr.
Hana Cigánková, 2.A Mgr. Iva Harvalíková, 2.B Mgr. Vladislava KuboÀová,
3.A Mgr. Eli‰ka Horálková, 3.B Mgr.
Hana Klodnerová, 4.A Mgr. Jana Rashedi, 4.B PaedDr. Mirka ·váchová 5.A
Mgr. Kateﬁina Jandejsková, 5.B Miroslava Gajdo‰ová, 6.A Mgr. Jan Toncar,
6.B Mgr. Ivana âerná, 7.A, Mgr. ·tûpánka Andraschková 7.B Mgr. Jan ·vácha, 8.A Bc. Petra Halamová, 8.B Mgr.
Pavlína Pavlíková. 9.A Mgr. Andrea
Nováková, 9.B Mgr. Lenka Slabyhoudková. Dal‰í uãitelé bez tﬁídnictví: Mgr.
Marie Havlíková, Mgr. Milan Mík, Mgr.
Lumír Vozábal, Mgr.Klára ·vejdová,
Mgr. Radka ¤ezanková. Nov˘mi mlad˘mi tváﬁemi pedagogického sboru jsou
David Tkáã, Ingrid Hanzalová a Jitka
TemÀáková.
Ve ‰kolní druÏinû se budou o dûti
starat paní vychovatelky Jitka Vr‰níková,
Petra Andraschková, které v odpoledních hodinách posílí tﬁetím oddûlením
paní vychovatelka Ingrid Hanzalová.
V osvûdãené asistentské práci na prvním
i druhém stupni pokraãují Svûtlana
Naumová, Klára Michlíãková a Jitka
TemÀáková.

Psychologické pracovi‰tû povede
jako v loÀském roce PhDr. Alena Wagnerová. V˘chovnou poradkyní a koordinátorkou sociálnû-patologick˘ch jevÛ je
na na‰í ‰kole Mgr. Ivana âerná. Koordinátorkou ‰kolního vzdûlávacího programu je Mgr. Lenka Slabyhoudková.
Chod stále se rozvíjející oblasti v˘poãetní techniky ve ‰kole má na starosti Mgr.
Jaroslav ·iman a Bc. Petra ·imanová.
V leto‰ním ‰kolním roce dokonãujeme dvoulet˘ projekt s názvem „Modernizace a roz‰íﬁení v˘uky na Z· Volary“.
Projekt je financován z Krajského úﬁadu
v âesk˘ch Budûjovicích a dotován ãástkou 2 084 000,-Kã. Tûmito penûzi jsme
podpoﬁili technické pﬁedmûty, v˘uku
angliãtiny a v prostorách Z· mÛÏe díky
nim vzniknout geopark. Na‰e ‰kola získala i dal‰í IT techniku, Ïáci nav‰tívili
geopark v Mariánsk˘ch Lázních. Z dotace odjelo 40 ÏákÛ na biologické terénní
cviãení v Tﬁeboni. Îáci 8. a 9. roãníkÛ
nav‰tíví v rámci projektu 10 podnikÛ
a stﬁedních technick˘ch ‰kol. Na poãátku letních prázdnin jsme uspoﬁádali ve
StoÏci anglick˘ tábor pro 36 ÏákÛ veden˘ v angliãtinû. Projekt OPVK konãí
v prosinci 2014.
Tento ‰kolní rok vstupujeme do
5. monitorovacího období, projektu
„Modernizace Základní ‰koly Volary“,
ze kterého jsme získali v roce 2009 nové
hﬁi‰tû a nábytek do tﬁíd za cca 7 mil
korun. Dotaci se podaﬁilo získat ze strukturálních fondÛ ROP NUTS Jihozápad.
·kolu letos nav‰tûvuje celkem 403
ÏákÛ, na prvním stupni 211, na druhém
182. V prvních tﬁídách máme 52 dûtí
a ve ‰kolní druÏinû je ve tﬁech oddûleních
zapojeno 90 ÏákÛ prvního stupnû.
Zápis do 1. tﬁídy se uskuteãní 23.
a 24. ledna 2015, schÛzka s rodiãi

budoucích prvÀáãkÛ probûhne 2. ãervna
2015. Plaveck˘ v˘cvik absolvují v rámci
hodin tûlocviku Ïáci 3., 4. a 5. roãníkÛ.
Opût plánujeme zajistit lyÏaﬁsk˘ v˘cvik
ve StráÏném pro sedmé roãníky i jeho
krat‰í prvostupÀovou variantu. Pro osmé
tﬁídy pﬁipravujeme turistick˘ kurz. Ve
druhé polovinû prosince se budou opût
konat vánoãní trhy na podporu keÀského
studenta Petera Odhiambo. Dal‰ím
rokem pokraãuje pod vedením Kláry
Michlíãkové a Mgr. Ivany âerné projekt
„Respektující Ïákovsk˘ parlament“.
Na‰e základní ‰kola je stále krajsk˘m
konzultaãním centrem pro Ïákovské
parlamenty základní ‰kol na jihu âech.
Jako voliteln˘ pﬁedmût a krouÏek nabízíme aktivním zájemcÛm o angliãtinu
studium „Cambridge English“. Îáci jej
mohou ukonãit mezinárodní zkou‰kou,
poﬁádanou slavnou anglickou univerzitou. V loÀské ‰kolním roce získalo 35
ÏákÛ certifikáty „Starters“, „Movers“,
„Flayers“. V ãervnu oslavíme Svûtov˘
den Ïivotního prostﬁedí, na jehoÏ pﬁípravû a organizaci se pravidelnû podílejí
i Ïáci vy‰‰ích roãníkÛ. Budeme pokraãovat ve spolupráci se Základní ‰kolou
v Röhrnbachu, na‰í partnerskou zahraniãní ‰kolou. Celá ﬁada tradiãních akcí
a soutûÏí je naplánována do prÛbûhu
celého ‰kolního roku.
Telefon do ‰koly je 388 333 162, telefon
ﬁeditele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292,
mobil: 724 212 048, mobil zástupce
Mgr. Jana Fistrová: 606 442 931, ‰kolní
jídelna 388 333 332, mobil 721 843 550,
webové stránky jsou www.zsvolary.cz.
Rádi bych popﬁáli v‰em, kter˘ch se
Ïivot ve ‰kole t˘ká, hodnû úspûchÛ
a klidu pro studium a práci.
Mgr. Petr Horálek, ﬁeditel
a Mgr. Jana Fistrová, zástupce ﬁeditele

AKCE VOLARSKÉHO DOMEâKU
12. 10. 2014 Rodinné sportovní hry – DRAKIÁDA
14. 10. 2014 – „DESKOHRÁTKY“ pro dospûlé
29. 10. 2014 – AKTIVITA NAP¤Íâ DDM

|

|

|

13. 10. 2014 zaãíná kurz „TVO¤IVKY“

27. 10. 2014 – „·UMAVSKÉ PUTOVÁNÍ“

31. 10.–1. 11. 2014 – HALOWEEN PÁRTY

INFORMACE NAJDETE:
na plakátech, na tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, na @: volary@ddm-prachatice.cz
a na www.ddm-prachatice.cz
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Zahrádkáﬁsko-vãelaﬁská expozice
Stalo se jiÏ mnohaletou tradicí, Ïe
jako doprovodn˘ program Volarsk˘ch
slavností dﬁeva se konala spoleãná
v˘stava volarsk˘ch vãelaﬁÛ a zahrádkáﬁÛ. V˘stava se konala v zadní ãásti
budovy MûÚ, za po‰tou. Poloha prostor
konání v˘stavy jiÏ letos poﬁadatele nezaskoãila, takÏe poutaãe pro nasmûrování
náv‰tûvníka byly v dostateãném poãtu
a vhodnû rozmístûny a tím byla zaji‰tûna propagace i náv‰tûvnost v˘stavy.
Pomohlo i upozornûní na v˘stavu pﬁi
zahájení slavností. Toto dosvûdãují dvû
stránky pochvaln˘ch zápisÛ v kronice
v˘stav.
Poﬁadatele v‰ak zaskoãilo nûco jiného, byly to vrtochy leto‰ního poãasí,
které se projevily hlavnû u vãelaﬁÛ.
V jejich expozici byly sice k vidûní
rÛzné druhy medu, propolis, vosk a produkty z nich, ale pro leto‰ní nedostatek
medu nebyla umoÏnûna jeho ochutnávka ani prodej. Podle vyjádﬁení vãelaﬁÛ
spotﬁebovaly vãely samy pro sebe med,
kter˘ vyrobily a musely b˘t dokonce
dokrmovány. Vãely se v‰ak snaÏí neustále, to znamená i na v˘stavû a jejich
neúnavné snaÏení bylo moÏno sledovat
v pozorovacím sklenûném úlu. NesnaÏí

se v‰ak jenom vãelky, ale i vãelaﬁi. To
dosvûdãila expozice pomÛcek, jak historick˘ch, tak moderních, potﬁebn˘ch pro
chov a léãení vãel, získání a zpracování
medu a práce s voskem.
V zahrádkáﬁské expozici nebyly
vrtochy poãasí tak znát. Ty vût‰inou
zahrádkáﬁ nikde neukazuje. Projevilo
se to, ale na poãtu a druhové skladbû
exponátÛ. Náv‰tûvník v‰ak nezaznamenal zahrádkáﬁÛv problém s pﬁedãasn˘m
a rychl˘m nástupem plísnû okurkové
a dal‰ích v‰elijak˘ch jin˘ch plísní, rzí,
mikroskopick˘ch hub, ale i pﬁehr‰le
Ïivoãi‰n˘ch ‰kÛdcÛ, kter˘m pûstovaná
zelenina i kvûtiny velice chutnají, snad
je‰tû víc jak lidem a také je jich urãitû
víc. I pﬁesto bylo mezi zeleninov˘mi
exponáty vidût okurky nakládaãky
i salátovky, cukety, v‰elijaké druhy
tvarÛ a barev rajãat, rÛzné druhy sladk˘ch i páliv˘ch paprik. Rozmanitost
brambor, koﬁenové zeleniny, pórku,
cibule a ãesneku, také bylinek a koﬁení.
Z ovoce rÛzné odrÛdy jablek, hru‰ek,
‰vestek, angre‰tu, rybízu, malin a áronu.
MoÏná ani není vyjmenováno v‰e. Ne‰lo
pﬁehlédnout hroznové víno. Na v˘stavû
vynikla a v˘stavu doslova rozzáﬁila

kvûtinová v˘zdoba. Pozorného náv‰tûvníka pﬁekvapila rozmanitost kvûtin.
Z této rÛznorodé spousty druhÛ kvûtin,
které dodali ãlenové, byly vytvoﬁeny
vkusnû naaranÏované kytice ve vázách
i miskách. Tato aranÏmá pak rozjasnila
celou v˘stavu. Kvûtinovou v˘zdobu
doplnily i kvûtiny v kvûtináãích, zejména
fuchsie a celá expozice byla doplnûna
fotografiemi zahrádek.
Volarská v˘stava, pﬁedev‰ím zahrádkáﬁská expozice, není o tom, Ïe se pûstitelé pﬁedhánûjí ve velikosti a mnoÏství
exponátÛ. V˘stava je pﬁedev‰ím o tom,
Ïe se v nadmoﬁské v˘‰ce cca 800–820
metrÛ, ve které leÏí zahrádková osada,
daﬁí pûstovat to, co je bûÏnû doménou
nízk˘ch zemûpisn˘ch poloh. A právû to
se povedlo.
V˘stava by nebyla úspû‰ná bez
pomoci ãlenÛ obou organizací, kteﬁí
poskytli exponáty a velké mnoÏství kvûtin do kytic. Pomohli s jejich instalací
a poﬁadatelskou i poradenskou sluÏbou.
Podûkování patﬁí téÏ paní Olinû Kutlákové z kvûtinky DEKORA, za ono
vkusné kvûtinové aranÏmá.
Jiﬁí Sosna

Souhrn poãasí v ãervenci a srpnu 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: 3,7°C dne 2. 7. v 5:15
Maximální teplota: 30,4°C dne 20. 7. v 14:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 16,7°C
Úhrn sráÏek: 180,8 mm
Maximální náraz vûtru: 10,4 m/s dne 8. 7. v 20:34
(tj. 37,4 km/hod.)
Sluneãní svit: 224,5 hodiny
Mrazové dny: 0
Letní dny: 9
Tropické dny: 1

Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: 0,1°C dne 25. 8. v 6:15
Maximální teplota: 28,1°C dne 10. 8. v 15:05
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 13,4°C
Úhrn sráÏek: 82,0 mm
Maximální náraz vûtru: 16,2 m/s dne 13. 8. v 21:05
(tj. 58,3 km/hod.)
Sluneãní svit: 160,8 hodiny
Mrazové dny: 0
Letní dny: 4

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -0,6°C dne 2. 7.
Pﬁízemní minimální teplota: -1,2°C dne 2. 7. a 4. 7.
Maximální teplota: 30,6°C dne 20. 7.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +15,4°C
Mrazové dny: 2
Letní dny: 9
Tropické dny: 1
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Minimální teplota: -2,6°C dne 25. 8.
Pﬁízemní minimální teplota: -3,2°C dne 25. 8.
Maximální teplota: 27,7°C dne 10. 8.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +12,0°C
Mrazové dny: 2
Letní dny: 5
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Staroãeská konopická
Volarská Staroãeská Konopická tentokrát vymûnila záﬁí za srpen a poãasí jí
pﬁálo.

V‰e zaãalo U PotÛãku, kde se se‰ly
volarské Ïeny a dívky a zpûvem zahájily
tuto tradiãní slavnost o nûkolika dûjstvích. Konopická slavnost je oslava
skliznû lnu a konopí, tedy rostlin, z nichÏ
je získáváno textilní vlákno, a které se
na mnoha místech v âesku naz˘valo
konopická, jinde téÏ konopice a podle
toho onen název Konopická, Konopice,
ãi Babsk˘ bál, Babí hody, Ïenské právo,
zástûrková ãi stromeãková zábava nebo
prostû jen vûneãek.
Ve Volarech se uchoval název Konopická a konkrétnû na tuto tradici navázaly volarské Ïeny v roce 1989, kdy
místní svaz Ïen poprvé po dlouh˘ch
letech vrátil tuto humornou zábavu zpût
do mûsta.

Konopická, to je slavnost naruby,
protoÏe zpracování pﬁadn˘ch vláken
byla pﬁedev‰ím Ïenská práce a muÏi
vykonávali pouze pomocné, ãi nûkteré
hrub‰í ãinnosti. Proto i celá slavnost
v závûru tûchto prací, jak lze z nûkter˘ch
názvÛ vytu‰it, b˘vala v reÏii Ïen a dívek,
a v mnoha pﬁípadech se do celé záleÏitosti muÏi ani nesmûli beztrestnû
vmû‰ovat.
Dívky nebo Ïeny pﬁipravily májeãek

– mal˘ stromek, ozdoben˘ drobn˘m
peãivem, cukrovím, jablíãky a pestr˘mi
pentlemi a uloÏily jej na domluveném
místû v nûkterém stavení na okraji obce.
Mohla to také b˘t umnû uvitá a vyzdobená kytice nebo vûneãek. Potom kaÏdá
upekla reprezentativní koláã nebo buchtu,
pﬁipravila si lahviãku koﬁaliãky, vût‰inou
medovinku, a nûkde i silnûj‰í likér se
na‰el. Spoleãn˘mi silami se pﬁedjednala
hudební chasa a hostinec, aby kde toãit
se bylo. DÛleÏité bylo zvolit ze svého
stﬁedu konopickou královniãku neboli
první pazdernici a také mezi sebou
vybrat peníze na muziku a poho‰tûní. Po
tûchto náleÏitostech, kdy zpravidla nikdo
nezÛstal skoup˘ a Ïenám na oslavu nûjak˘ ten gro‰ík pﬁidal, se uskuteãnila ona
slavnost, která i dnes baví mnohé lidi na
mnoha místech v âesku.

Svatba konopiãky s konopiãákem,
u nás Pazderníkem, to je jiÏ malé divadelní pﬁedstavení. Konopická má ojedinûlé jevi‰tû i hledi‰tû, kter˘m je velk˘
prostor pod ‰ir˘m nebem. Samotná svatba,
ale i v‰e kolem, je souhrn plamenn˘ch
a krásn˘ch slov. Od dohazovaãe, pﬁes
Pazderníka s Konopiãkou, je to mnohdy
návrat ke krásnému ãeskému jazyku.
Samotné námluvy jsou vÏdy doprovázeny zpûvem Ïen, a mnohé písniãky si lidé
zpívají je‰tû dlouho po ní. V hlavních
rolích je nûkolik v˘znamn˘ch, smû‰nû
vy‰Àoﬁen˘ch postav, kter˘mi jsou postar‰í
snoubeneck˘ pár konopiãka a konopiãák
– Pazderník, nûkdy se pﬁidává konopiããina máma, nepﬁehlédnuteln˘ a v˘mluvn˘ Dohazovaã, mlãenliv˘, leã dÛleÏit˘
vozka, kter˘ potom mlad˘ pár od domu
k zábavû veze a pevnû opratû drÏí, neb
kobylka, u nás Rozárka, se spla‰iti
nesmí. Volarská Konopická se nese
v duchu názvu Staroãeská Konopická,
aneb jak si chud˘ chudou bral.

A jak jde tato slavnost za sebou.
První dûjství zpûv u dívky (ãi zralé
Ïeny), s májeãkem se jde k domu, kde
Pazderník bydlí. Dûj druh˘ u Pazderníka,
kter˘ kosu, tu vûdro, ãi jiné vûci záplatuje, ale Ïeniti se mu nechce. Zde musí
Dohazovaã se sborem hodnû úsilí vynaloÏit, aby jej pﬁesvûdãili, Ïe na hoﬁe nad

mûstem v chaloupce na nûj fe‰ná Ïena
ãeká. Po dlouhém pﬁemlouvání se ze své
nevábné pazderny jízdou mûstem vydává
k pﬁíbytku konopiãky a druh˘ dûj se konãí.
Tﬁetí ãást na gruntu Konopiãky se
odehrává. Volarská Konopiãka mûla
k obûdu tûÏkou stravu a spala. Dohazovaã
ji dlouho budil a taky pﬁemlouval, aby se
k lásce mûla. Po dlouhém namlouvání,
slibování a láskyplného ‰vitoﬁení se
nakonec oba mladí do sebe zahledûli
a svatba byla. A po svatbû pﬁi‰la velká
láska ohnivá, ze které krásn˘ kluk se
narodil, ale domek po té lásce plamenné
oheÀ seÏehl.
Podûkování patﬁí MO âeského svazu
Ïen Volary, Mûstu Volary a sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, ti letos hasili historickou stﬁíkaãkou a dali tak leto‰ní zábavû
velmi pûkn˘ historick˘ nádech. Dík
patﬁí muzikantÛm – ·umav‰tí ·umaﬁi,
kteﬁí do pochodu a k zpûvÛm hráli,
a ·UMA BANDu, kter˘ veãer zpﬁíjemnil.

Ladislav Beran
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Nov˘ oddíl florbalu
Volar‰tí kluci dali dohromady t˘m
florbalu a budou hrát pod názvem ASK
Trojmezí. Sídlo bude v Nové Peci
a zápasy sehrají v hale Z· Hluboká nad
Vltavou. O novém oddíle jsem mluvil
s jeho mluvãím Vlastislavem TÛmou.
1. Vlasto, jak jste se dostali k florbalu,
kdo celek tvoﬁí a kde budete hrát
zápasy.
Asi pﬁed pûti lety jsme se zaãali
scházet a obãas si pﬁátelsky zahráli.
Postupnû jsme se rozrÛstali, aÏ jsme
Ïertovnû nadhodili proã nezaloÏit t˘m
a od kvûtna 2014 jsme zaregistrováni.
DruÏstvo budou reprezentovat Pavel
Ale‰, Pavel Zvonek, David Dyba, Ondﬁej
Nechutn˘, Ladislav Sippl, Milan Bican,
David Tkáã, Luká‰ Brej‰ka, David
·anda, Michal ·varc, Daniel Trubela,
Petr Hájek, Vladimír Pe‰ek, Jan Sahula,
Lubo‰ Lacina, Martin Popela, Roman
Matieska a Vlastislav TÛma.
Zápasy budeme hrát hlavnû v âesk˘ch
Budûjovicích, ale také v Hluboké nad
Vltavou, Kaplici, Jindﬁichovû Hradci,
T˘nu nad Vltavou, Strakonicích, Daãicích
a KunÏaku.

2. Jak trénujete a máte jiÏ nûjaké zápasy, ãi turnaje za sebou?
Pokud nemáme soutûÏní kolo, tak
trénujeme kaÏdou sobotu veãer od pÛl
osmé v tûlocviãnû na velké ‰kole, kde
pﬁipravujeme jak taktiku, tak i fyziãku.
Dosud jsme byli pouze na jednom
oficiálním turnaji v Tﬁeboni, kde jsme se
utkali s t˘my z vy‰‰ích soutûÏí. SnaÏili
jsme se sehrát a zvyknout si na správné
rozmûry hracího pole.
3. UÏ ví‰, kdy probûhne první kolo mistrovské soutûÏe a jaké soupeﬁe máte?
V prvním kole se utkáme s t˘mem
SK Cosa Nostra B 27. 9. 2014 od 9:00,
která nás bude hostit v hale SH SKP
Starnet âeské Budûjovice. Hrát budeme
jihoãesk˘ pﬁebor muÏÛ a soupeﬁi nám
budou napﬁíklad SKP âeské Budûjovice, FBC Sokol VodÀany, FBC Spartak
Kaplice B, FBC âesk˘ Krumlov B, FK
Slovan JindﬁichÛv Hradec, TJ Sokol
Slavonice a uÏ zmiÀovaná Cosa Nostra.
4. PÛjde o va‰í první sezónu, jaké máte
pro ni cíl a co byste chtûli hrát.
Ano jde o první sezónu a chtûli

bychom se umístit nûkde v pﬁední ãásti
tabulky, ale jsme nováãek a nevíme, co
nás ãeká.
5. Co byste na závûr vzkázali kamarádÛm, kteﬁí vás jistû budou chtít podporovat, a je nûkdo, komu byste chtûli
podûkovat za pomoc a spolupráci pﬁi
utváﬁení celku?
Rozhodnû nás mÛÏou pﬁijet podpoﬁit
na zápasy, nebo mohou sledovat na‰í
fanpage na facebooku. Kdyby se chtûl
nûkdo zapojit i aktivnû, rádi bychom
pﬁibrali 2 aÏ 3 nehrající ãleny t˘mu.
Zájemce se mÛÏe ozvat na email:
vlastislav.tuma@gmail.com
Ná‰ dík patﬁí urãitû zastupitelstvu
obce Nová Pec, které se nás rozhodlo
vzít pod svá kﬁídla a podpoﬁit nás materiálnû i finanãnû.
Jak vidíte, i kdyÏ sídlo je v Nové
Peci, budou hrát kluci z Volar. Popﬁejme
jim, aÈ se jim v soutûÏi daﬁí, a kdo bude
mít chuÈ, zajeìte je podpoﬁit.
Já osobnû vám pﬁeji hodnû ‰tûstí, aÈ
se vám vyh˘bají zranûní a drÏte se.
Ladislav Beran

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Mitchell David: Atlas mrakÛ
David Mitchell ve svém rozsáhlém
románu maÏe hranice mezi styly, Ïánry
i ãasov˘mi rovinami a poutav˘m zpÛsobem se zam˘‰lí nad nebezpeãím lidské
touhy po moci i jejími moÏn˘mi dÛsledky.
Atlas mrakÛ získal nominace na Booker
Prize, James Tait Black Memorial Prize,
Arthur C. Clarke Award a Nebula.
DueÀasová María: âas mezi ‰itím
Mladá ‰vadlenka Sira Quiroga opustí
Madrid tûsnû pﬁed zaãátkem ‰panûlské
obãanské války s muÏem, kterého
bláznivû miluje, ale sotva zná. Spolu se
usadí v marockém Tangeru, exotickém,
pulzujícím mûstû, kde se mÛÏe ãlovûku
pﬁihodit cokoli, dokonce se mÛÏe stát
i obûtí zrady a b˘t ponechán svému
osudu.
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NAUâNÁ LITERATURA
âech Pﬁemysl: Trefen ‰umavsk˘m genem
Rodák z po‰umavské Su‰ice rád spojuje
práci novináﬁe s pobytem na ·umavû.
¤adu pﬁíbûhÛ a vzpomínek na setkání
s v˘jimeãn˘mi lidmi vtiskl do stránek
knihy. Do údolí pod Velharticemi je
zasazeno setkání s Janem Werichem,
docentem Kováﬁíkem ãi Hanou Heﬁmánkovou, na natáãení s Lucií Bílou
vzpomíná v Ka‰persk˘ch Horách, na
ZdeÀka Bakalu na Modravû, s reÏisérem
Jaroslavem Soukupem si vyprávûl v Srní.
V knize defilují osudy Václava Hrabánka z ml˘na Na ÎeÏulce, ‰umavského
doktora ZdeÀka Kostroucha, naivního
malíﬁe JoÏi Mrázka Hoﬁického, ‰umavského nad‰ence Vladimíra Horpeniaka,
svérázné fotografky hub Dagmar Brãákové z Prá‰il a dal‰ích. Pozoruhodné
ãtení!

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Oliver Lauren: Delirium
Dﬁíve si lidé mysleli, Ïe je láska dobrá
vûc. To bylo pﬁedtím, neÏ na ni vûdci
objevili lék a vláda poÏaduje, aby se
v‰ichni obãané v den sv˘ch osmnáct˘ch
narozenin podrobili speciálnímu lékaﬁskému zákroku, díky nûmuÏ by mûli b˘t
vÛãi lásce imunní. Lena Halowayová se
na ten den vÏdy tû‰ila. Îivot bez lásky
pﬁece znamená Ïivot bez bolesti, bezpeãn˘ a pﬁedvídateln˘.
Disney, Walt: Zvonilka a piráti
– Vílí dobrodruÏství
Nenech si ujít napínav˘ pﬁíbûh o Zvonilce a pirátech! Poté, co jedna ze stráÏkyÀ
vílího prachu ukradne z Hvûzdné roklinky v‰echen modr˘ prach, Zvonilka a její
kamarádky se vydávají na dobrodruÏnou
v˘pravu, aby ho získaly nazpátek.
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KANDIDÁTI âSSD
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MùSTA VOLARY
KONANÉ VE DNECH 10.-11. ¤ÍJNA 2014

Stojící zleva: Zdenûk Votava, Petr Mauric, Josef Riederer, Josef Riederer ml., Václav ·peta, Ing. Robert Proãka,
Ladislav JiraÀ, Robert Proãka, Ivo Rolãík, DiS.
Sedící zleva: Terezie Votavová, Jaroslava Kopﬁivová, Eva Pincová, Andrea CapÛrková.
Nepﬁítomni: Marek Smolen, Rostislav Skotnica
VáÏení spoluobãané,
pﬁedstavujeme Vám tímto kandidáty
a základní priority volebního programu
âSSD pro volbu do zastupitelstva mûsta
Volary. Ná‰ volební program vychází
z reality moÏného, ne Ïádné plané sliby.
Zahrnuje splnitelné potﬁeby mûsta a Vás,
obãanÛ, které vyplynuly z kaÏdodenního
kontaktu s Vámi. V na‰em programu
klademe dÛraz na zaji‰tûní dÛstojného
Ïivota kaÏdého obãana s pﬁihlédnutím
k jeho moÏnostem a schopnostem. Cenovou politikou v oblastech, které mûsto
mÛÏe ovlivnit, zajistíme, aby dopad na
Vás, obãany, byl co nejmen‰í (únosné
ceny vodného, stoãného, tepla, nájemného). Velk˘ dÛraz budeme klást na
bezpeãnost a veﬁejn˘ poﬁádek. V této
Volarsk˘ zpravodaj 10

oblasti jsme pﬁipraveni podpoﬁit zﬁízení
mûstské policie. VáÏíme si v‰ech obãanÛ,
kteﬁí v na‰em mûstû chtûjí novû bydlet,
a v tomto smûru budeme vytváﬁet podmínky pro individuální v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Nezapomeneme ani na na‰e
seniory, kteﬁí si zaslouÏí vybudování
dÛstojného domu s peãovatelskou sluÏbou. Chceme, aby se na‰e mûsto více
otevﬁelo turistÛm. Zﬁídíme plnohodnotné informaãní centrum. Zasadíme se téÏ
o dlouho oãekávané zﬁízení cyklostezky
Volary - Soumarsk˘ Most. V investiãní
oblasti jsme mimo jiné pﬁipraveni
realizovat rekonstrukci centra mûsta námûstí, revitalizovat Sídli‰tû Míru,
prÛbûÏnû rekonstruovat infrastrukturu
mûsta a mnoho dal‰ích potﬁebn˘ch
investic.

VáÏení spoluobãané,
pro splnûní volebního programu
Vám pﬁedstavujeme na‰e kandidáty do
zastupitelstva mûsta. Na‰i kandidáti
tvoﬁí kompaktní t˘m zahrnující elán
mládí, rozvahu a odbornost lidí stﬁedního vûku i Ïivotní zku‰enost star‰ích.
Drtivá vût‰ina na‰ich kandidátÛ proÏila
ve Volarech velkou ãást svého Ïivota
a chce aktivnû pracovat na dal‰ím
rozvoji na‰eho mûsta a zlep‰ování Ïivotních podmínek jeho obãanÛ. K tomu
ale potﬁebujeme Va‰i pﬁízeÀ a podporu.
Pokud Vás oslovily priority na‰eho
programu a schopnost na‰ich kandidátÛ
je prosadit, pﬁijìte prosím k volbám
a dejte nám svou dÛvûru.
Va‰i kandidáti

OBâANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
VáÏení volar‰tí spoluobãané,
pﬁedstavujeme Vám na‰e kandidáty
do zastupitelstva mûsta Volary
a priority, které budou pro nás
dÛleÏité v nadcházejícím volebním
období.

1. Jan Zámeãník
34 let,
referent odboru

2. Mgr. Petr Horálek
54 let
ﬁeditel základní ‰koly

3. MUDr. Michaela
Neumanová
45 let, lékaﬁka

4. Ing. Miroslav
¤eÏábek
51 let, jednatel

5. Petra
Andraschková
35 let, vychovatelka

6. Erika Cimická
71 let
ekologick˘ poradce

7. Miroslava
Gajdo‰ová
53 let, uãitelka

8. Jiﬁí ·varc
42 let
vedoucí prodej

9. Ladislav Bárta
41 let
OSVâ

10. Jaroslav Maxa
32 let
OSVâ

11. Ivana Friedecká
61 let
zdravotní laborantka

12. Lucie Klimková
32 let
podnikatelka

13. Ing. Zdenûk
Ka‰par
53 let, OSVâ

14. Petr Ka‰párek
70 let
OSVâ

15. Lucie Neumanová
22 let
studentka

NA·E PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cyklotrasou propojíme Volary a Soumarsk˘ Most
dle pﬁipraveného projektu provedeme ve tﬁech etapách rekonstrukci volarského námûstí
podpoﬁíme nové a stávající stavební pozemky pro stavbu rodinn˘ch domÛ
chceme pokraãovat v projektu revitalizace panelového sídli‰tû
znovu otevﬁeme otázku zﬁízení mûstské policie
s pomocí dotaãních penûz budeme realizovat rekonstrukci budovy ãp. 144 v ulici 5. kvûtna na dÛm
s peãovatelskou sluÏbou
chceme dokonãit projekt rozhledna Lískov˘ vrch
provedeme rekonstrukci ulic Tovární, Budûjovická a Za dubem
opravíme chodník a novû vybudujeme veﬁejné osvûtlení k budovû základní ‰koly
Dûkujeme Vám za podporu.
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Sdružení nezávislých kandidátů

„PRO VOLARY“
Čtyři priority čtyřky
●
●
●
●

ã.4

Minulý vývoj dokládá, že sliby plníme
Slibujeme jen to, co je reálné splnit a co sama obec může ovlivnit
Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro obec
Jsme transparentní, znáte nás, vidíte výsledky naší činnosti

I. Pro Volary Prosperující
rozvoj dle územního plánu, podpora podnikatelských projektů, podpora drobného podnikání, možnost vyjadřování
se občanů k závažným problémům, které by mohly narušit život v obci
II. Pro Volary Relaxační
realizace projektů parků a odpočinkových míst, podpora volnočasových aktivit pro všechny generace, lázně, udržení
terénních sociálních služeb pro potřebné občany
III. Pro Volary Optimistické
všestranná podpora místních dobrovolných spolků a organizací, podpora projektů v oblasti sportu, volného času
i kultury, podpora podnikatelských aktivit s přínosem nových možností zaměstnanosti.
IV. Pro Volary Čisté
finančního zdraví obce, úvěry jsme snížili o 10 milionů a městskou pokladnu jsme obohatili o 24 milionů korun,
projekty pro příští období pouze neslibujeme, už jsou vypracované (dům s pečovatelskou službou, náměstí,
revitalizace sídliště, obnova pivovarského parku, rekonstrukce místních komunikací, …)
Zachováme, i když malý, ale efektivní městský úřad, s kvalifikovanými a vstřícnými pracovníky. A nadále budeme bojovat za
zachování obce II. typu. Nedovolíme, aby občané, i spádových obcí, museli za potřebnými službami dojíždět do vzdálených
měst. Stavíme se čelem k veškerým podnětům posilujícím transparentnost práce zastupitelstva i úřadu, zvyšujícím účast občanů.
Proč volit PRO VOLARY?
● PROtože máme realistický volební program a chceme řešit klíčové problémy obce. Komunikujeme otevřeně
i o problémových věcech a nebojíme se je řešit
● PROtože výsledky naší práce jsou vidět a snažíme se nejen o kvantitu, ale hlavně o kvalitu. Vždy podporujeme
a zastupujeme všechny generace občanů.
● PROtože dbáme na pravidla rozpočtové odpovědnosti a omezujeme požadavky na zbytné výdaje, a nadále
chceme využívat různé dotační tituly pro rozvoj našeho města
● PROtože naši kandidáti nejsou existenčně závislí na příjmech od obce
Co jsme dokázali?
● Získat téměř 85 milionů korun z různých dotačních titulů
● V začátcích naší práce bylo v městské pokladně 16 milionů korun a úvěrové zatížení dosahovalo částky téměř
27 milionů korun. V současné době je v městské pokladně téměř 40 milionů korun a úvěry jsou ve výši 18 milionů
● Přesto jsme dokázali opravit komunikace (Česká, Příčná, K.V. Raise, Zlatá stezka, Krejčovice, Mlynářovice, Finské
domky …), zateplit mateřskou školu, základní školu, plavecký bazén, panelové domy, opravit téměř všechny
bytové domy v majetku města, zrekonstruovat sběrný dvůr, zdravotní středisko, vybudovat nová parkovací
místa, opravit sakrální stavby a křížovou cestu, hasičům jsme zakoupili osobní automobil a novou cisternu,
zvýšili jsme bezpečnost vybudováním nového veřejného osvětlení v různých částech našeho města, osvítili jsme
přechody, vybudovali tenisový kurt a dětské hřiště v areálu Správy sportovního zařízení…
● Dokázali jsme, že náš volební program není pouze slibem, ale je zárukou, že sliby plníme.

Vážení spoluobčané,
protože nám práce na úrovni komunální politiky není lhostejná, tak již potřetí kandidujeme do městského zastupitelstva.
Pokud cítíte, že se Volary mění k lepšímu, dejte nám svým hlasem možnost v naší práci pro vás a naše město pokračovat.
Vaši nezávislí kandidáti „PRO VOLARY“
Bc. Martina Pospíšilová, 50 let, starostka, Mgr. Vít Pavlík, 38 let, ředitel ZUŠ, Stanislav Haladej, 48 let, vedoucí
Informační strážní služby Národního parku Šumava, Radek Šebest, 38 let, strojvedoucí, Bohuslav Kub, 41 let, operátor
v elektronice, Jana Bajčíková, 47 let, povrchová úprava rámů, Ing. Ladislav Touš, 39 let, IT specialista, Mgr. Vladislava
Kuboňová, 46 let, učitelka ZŠ, Vladimír Bajčík, 62 let, důchodce, Radim Sivok, 38 let, řidič v lesnictví, Petr Mrkvička,
29 let, truhlář, Václav Pelech, 52 let, technický pracovník, Miloslav Klement, 38 let, automechanik, Věra Preňková, 45 let,
vedoucí prodejny COOP, Jelena Varhanová, 52 let, učitelka ZUŠ.
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VáÏení spoluobãané !
V roce 2011 bylo zaloÏeno politické hnutí
ANO 2011, k jehoÏ ãlenÛm a sympatizantÛm patﬁí
i ãlenové na‰í kandidátky. Smyslem na‰eho programu, se kter˘m jdeme do komunálních voleb není
znevaÏování práce na‰ich pﬁedchÛdcÛ, ale na‰ím
cílem je zmûna.
Na‰e mûsto potﬁebuje radnici, radu a zastupitelstvo, které by hájili zájmy Vás, obãanÛ na‰eho mûsta.
Na‰ím cílem je vybudovat radnici pro obãany, radnici, která bude hájit Va‰e zájmy.
● Chceme radnici, která bude usilovat o to, aby obãané mûsta Volar mohli Ïít spokojen˘ a klidn˘ Ïivot. Radnici,
která se pokusí dosáhnout toho, aby ve Volarech zase bylo dost práce, a zajistit tak, aby mladí obãané na‰eho
mûsta nemuseli za prací dojíÏdût. Chceme radnici, která se pokusí vytvoﬁit prostor k vybudování infrastruktury
tak, aby bylo moÏné ve Volarech zase stavût a budovat.
● Nechceme Vás zahlcovat plan˘mi sliby, ale v‰ichni na‰i kandidáti dají své úsilí, znalosti a síly ku prospûchu Vás
obãanÛ mûsta Volar. Na‰ím cílem není bourat, ale stavût. Proto chceme podporovat i my‰lenky jin˘ch stran,
pokud budou v zájmu Vás obãanÛ. Kandidáty za na‰e hnutí jsme pﬁedstavili a je jen na Vás, komu dáte svÛj hlas.
I proto Vás v‰echny srdeãnû zvu k volbám ve Volarech.
Kandidáti za hnutí ANO 2011 jsou Vilém Mik‰ík, BlaÏek Ludvík, Papou‰ek Martin, Zámeãník Tomá‰, âutka Vladimír,
Drevjak Václav, ·típl Franti‰ek, Mustac Juraj, Fuãík Tomá‰, Hazuka Václav, Marková Jana, Jarou‰ek Jiﬁí, Kocsis Tibor,
a BlaÏková Veronika.
Lídr hnutí ANO 2011, Bc. Václav Bajãík

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH

ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Martin Janda, Šárka Trubelová, Roman Kozák, Petr Čmerda, Šárka Bláhovcová, Martin Bláha, Ivana
Kozáková Mikešová, Vratislav Novák, Jiří Pešek, Kateřina Jandejsková, Tomáš Kuberna, Jiří Plachý,
Barbora Mrkvičková, Jiří Včelák a Ivo Stehlík. Na rozdíl od velkých měst, máme ve Volarech tu výhodu,
že není třeba naše kandidáty obtížně představovat. Potkáváte je na ulici, v obchodě, na společenských
a kulturních akcích, které často sami pořádají či spolupořádají, šíří jméno Volar za hranicemi katastru
vlastními knihami, fotografiemi, nebo je pomáhají vydávat, provozují webové stránky, díky kterým se
nejen místní dozví, co je ve Volarech nového a zajímavého, učí vaše děti, půjčují vám knihy nebo vás
vozí vlakem, anebo se třeba snaží o záchranu krejčovické kaple. Jsou to vaši sousedé. Ať již se jedná
o náplavy nebo starousedlíky, Volary se jim staly domovem, a proto chtějí, aby toto město bylo tím
nejlepším místem pro život.
Byť to bývá zvykem v předvolebních kláních, nechci se na tomto místě holedbat tím, že támhle
nalijeme asfalt, támhle něco opravíme, a budou-li finance, i něco postavíme. I my chceme samozřejmě
naše město zvelebovat a učinit vše pro to, aby se nám všem lépe žilo. Ovšem plány co a jak postavit,
opravit a zlepšit se objevují už ve stávajících strategických dokumentech, a základní potřeby jsou již léta
formulované. Jakékoli vedení města bude podle nich postupovat a bude se je snažit naplnit. Pro nás
je klíčovým slovo spolupráce. Spolupráce se spolky – hybateli mnohého dění ve Volarech, spolupráce
s firmami, podnikateli a živnostníky – ekonomickou silou města., spolupráce s občany – cílovou skupinou
našeho snažení a tou nejlepší zpětnou vazbou pro nás.
Ing. Martin Janda, HNHRM
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