VáÏení spoluobãané,
ãervnové dny nám pﬁinesly nemalé starosti
s pﬁívalov˘mi de‰ti. Pravdou je, Ïe na‰e
oblast nebyla tolik zasaÏena vodou jako
tomu bylo v jin˘ch ãástech nejen na‰í
republiky. Pﬁesto je pro mne nutností na
tomto místû velmi podûkovat na‰im dobrovoln˘m hasiãÛm za jejich pomoc pﬁi
zachraÀování lidí táboﬁících na Soumarském mostû a za jejich spolupráci s Mûstem Volary po celou dobu trvání tohoto
nepﬁíjemného de‰tivého poãasí.
Nyní nastává ãas ‰kolních prázdnin
a letních dovolen˘ch. V tûchto mûsících
máme pro vás pﬁipraveny rÛzné kulturní
a spoleãenské akce. V pátek 26. ãervence

je pro vás pﬁipraven zábavn˘ poﬁad
Pep‰ou, kde vás budou ve volarském kinosále bavit Pepa Náhlovsk˘ a Pepa Mlad˘.
V srpnu slavnostnû otevﬁeme novû
vybudovanou vyhlídku pod Kamenáãem,
jiÏ podvacáté se sejdeme na Volarsk˘ch
slavnostech dﬁeva a rozhodnû si nenechte
ujít slavnostní otevﬁení Mûstského hotelu
Bobík. Toto slavnostní otevﬁení probûhne
ve ãtvrtek 8. srpna, kdy budete mít moÏnost si v dobû od 10 do 12 hodin prohlédnout hotelovou i restauraãní ãást novû
otevﬁeného mûstského hotelu.
Pﬁeji vám, aby letní mûsíce mûly více
dní sluneãn˘ch neÏ de‰tiv˘ch.
Martina Pospí‰ilová

Vítání obãánkÛ
V úter˘ 11. ãervna pﬁivítala Martina Pospí‰ilová, starostka Mûsta
Volary, prvního obãánka narozeného v roce 2013.
Slavnostní akt se uskuteãnil v obﬁadní síni, která pro‰la nedávnou
rekonstrukcí, byla novû vymalována a osazena nov˘mi svûtly. âernobílé
fotografie byly nahrazeny obrazy Mgr. Víta V. Pavlíka, ﬁeditele Volarské
ZU·, znázorÀující ãtyﬁi roãní období.
Prvním obãánkem je krásná sleãna Nela Václavíková, která na svût
pﬁi‰la 19. ledna 2013. Leto‰ního prvního obãánka mûsta i oba rodiãe,
pﬁedstavila starostce, Martinû Pospí‰ilové, matrikáﬁka Anna Hodánková.
Popﬁát slovem i zpûvem pﬁi‰ly dûti ZU· Volary pod taktovkou sbormistrynû
Dany Koldinské.
Martina Pospí‰ilová ji pﬁivítala do Ïivota a do vínku jí popﬁála hodnû
lásky, radosti a rodinného ‰tûstí. Popﬁála, aby se jí na svûtû moc líbilo,
rodiãÛm kvetla do krásy a dûlala jim jen a jen radost. Potom malé Nelince
pﬁedala krásnou ply‰ovou hraãku, kníÏku „Malá Holãiãka“ a mamince rÛÏi.
Na závûr se oba rodiãe podepsali do matriãní knihy a Nelinka se nechala
pochovat od paní starostky.
L. Beran

Volarské slavnosti dřeva
Ve dnech 17.-18. srpna 2013 se koná již 20. ročník slavností.
Nebude na nich chybět bohatý program, tancovačka pod širým nebem, pokus
o překonání dřeváckého rekordu, báječná atmosféra, dobré občerstvení
a nespočet řemeslníků a prodejců.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 15. 5. 2013
Rada mûsta rozhodla
* pronajmout ãást pozemku p.ã. KN
4159/3 o v˘mûﬁe 3.402 m2, ãást
pozemku p.ã. KN 4159/4 o v˘mûﬁe
296 m2, ãást pozemku p. ã. KN
4159/5 o v˘mûﬁe 73 m2, ãást pozemku p. ã. KN 4159/7 o v˘mûﬁe 26 m2
a ãást pozemku p.ã. KN 4641/1
o v˘mûﬁe 3.707 m2 v‰e v k. ú. Volary,
Správû NP a CHKO ·umava,
na dobu urãitou, za úãelem revitalizace Jedlového potoka
* pronajmout ãást pozemku p. ã. KN
4092/1 o v˘mûﬁe 150 m2 a ãást
pozemku p. ã. KN 4100 o v˘mûﬁe
5.307 m2 v‰e v k. ú. Volary Správû NP
a CHKO ·umava na dobu urãitou, za
úãelem revitalizace Îlebského potoka
a pﬁilehl˘ch mokﬁadÛ v nivû Vltavy
Rada mûsta schvaluje
* s úãinností od 1. 6. 2013 dle pﬁedloÏeného návrhu:
a) Knihovní ﬁád
b) Pﬁílohu ã. 1 – Ceník suÏeb
c) Pﬁílohu ã. 3 – Pravidla pÛjãování
ãteãky elektronick˘ch knih
* úãetní závûrku za rok 2012 tûchto
pﬁíspûvkov˘ch organizací:
a) Technick˘ch sluÏeb Volary
b) Správy sportovních zaﬁízení Volary

c)
d)
e)
f)

Správy domÛ a bytÛ Volary
Mateﬁské ‰koly Volary
Základní ‰koly Volary
Základní umûlecké ‰koly Volary
■ ■ ■

*

konaného dne 3. 6. 2013
Rada mûsta schvaluje
* uzavﬁení Mûstské knihovny Volary
v termínu od 8. 7. do 2. 8. 2013
z dÛvodu revize knihovního fondu
Rada mûsta rozhodla
* poskytnout finanãní pﬁíspûvek SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezka
na akci „PoÏární chrana oãima dûtí“
* pﬁidûlit zakázku: „Obnova provzdu‰Àovacího systému v aktivaãní nádrÏi
âOV“ firmû âEVAK, a.s., âeské
Budûjovice
* uzavﬁít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 3. 6. 2013 na nebytové
prostory ãp. 350, na adrese V Kasárnách, Volary, na stavební parcele
ã. 1902, se spoleãností ELIM spol.
s r. o. Volary, za úãelem montáÏe
elektroniky a plastov˘ch komponentÛ
* uzavﬁít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 1. 7. 2013, na nebytové
prostory dílny (zastavûná plocha

*

*

*

69 m2) V Kasárnách, Volary, umístûné na stavební parcele ã.1903/1,
s panem Miroslavem Valentou za
úãelem provozování servisu a prodeje jízdních kol
Ïe mûsto se spoleãností E.ON Distribuce, a.s., âeské Budûjovice, uzavﬁe
Smlouvu o budoucí smlouvû o zﬁízení práva odpovídajícího vûcnému
bﬁemenu pro úãely zﬁízení a provozování zaﬁízení distribuãní soustavy,
spoãívající v umístûní zemního
kabelového vedení NN, uzemnûní,
kabelové skﬁínû v pozemcích KN
p. ã. 375/1 a KN p. ã. 375/2 v k. ú.
Krejãovice, ve znûní pﬁedloÏeného
návrhu
poskytnout OR A·SK Prachatice
finanãní pﬁíspûvek pro zaji‰tûní
elektronické ãasomíry
v souladu s v˘sledkem poptávkového ﬁízení na vybavení welness do
mûstského Hotelu Bobík, pﬁidûlit
tuto zakázku uchazeãi – BTL Zdravotnická technika a.s., Praha
v souladu s v˘sledkem poptávkového ﬁízení na pokladní systém do
mûstského Hotelu Bobík, pﬁidûlit
tuto zakázku uchazeãi – BONUMREPRO s. r .o., Písek
Více na: www.mestovolary.cz

Z dÛvodu provádûní revize knihovního fondu bude Mûstská knihovna ve Volarech v dobû

od 8. 7. 2013 do 2. 8. 2013 pro veﬁejnost uzavﬁena.
Tato doba nebude zapoãítána do v˘pÛjãní lhÛty knih.
PÛjãovní provoz bude zahájen dne 5. 8. 2013.

Souhrn poãasí za kvûten 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: +0,3°C dne 24. 5. v 2:10
Pﬁízemní minimální teplota: 0,0°C dne 13. 5. v 3:00
Maximální teplota: +24,2°C dne 19. 5. v 14:15
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +10,0°C
Úhrn sráÏek: 118,8 mm
Maximální náraz vûtru: 15,8 m/s dne 12. 5. v
(tj. 56,9 km/hod.)
Mrazové dny: 0
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -1,9°C dne 24. 5.
Pﬁízemní minimální teplota: -2,7°C dne 24. 5.
Maximální teplota: +24,7°C dne 19. 5.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +9,2°C
Mrazové dny: 6
Sluneãní svit: 135,2 hodiny
Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz

·umava elektronicky
aneb E-knihy v knihovnách
Na jaﬁe leto‰ního roku nav‰tívilo volarské nakladatelství DriftBooks nûkolik
jihoãesk˘ch knihoven. Bûhem tohoto turné ãtenáﬁÛm pﬁedstavili jeho zástupci
Petr âmerda, Roman Kozák a Jaroslav Pulkrábek nejen knihy ze své produkce,
ale i fenomén elektronick˘ch knih a elektronického ãtení. Jihoãeskou regionální
literaturu propagovali stylovû – po „Volarsku“ – ve dﬁevácích…
Pﬁi té pﬁíleÏitosti také knihovnám zdarma vûnovali do jejich novû vznikajících
fondÛ e-knih dvû díla ze své produkce:
Jaroslav Pulkrábek: ·umavské povídání aneb Co v kronikách nenajdete
Roman Kozák: Pﬁíbûhy schované v Ïule
Obû knihy jsou k dispozici na e-ãteãkách knihoven ve Volarech, Prachaticích,
Vimperku a Táboﬁe. Pravidla jejich pÛjãování naleznete vÏdy na stránkách konkrétních
knihoven. Vyzkou‰ejte si ãteãku elektronick˘ch knih napﬁ. na svou dovolenou…

Spoleãenská rubrika
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
a paní Marie Vlasová.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

V˘bor âRS MO Volary pﬁeje mnoho
zdraví a Ïivotní pohody do dal‰ích let
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslavili svá jubilea
v mûsíci ãervnu
panu Vladimíru Brychtovi
a panu Franti‰ku Horelicovi.

Vzpomínáme
Zleva: Petr âmerda, Roman Kozák a Jaroslav Pulkrábek z DriftBooks
propagují e-knihy ve dﬁevácích…

Volarsk˘ sekáã
Volarská sdruÏení Ekocentrum Volary a U Nás
ve spolupráci s mûstem Volary
Vás zvou na jiÏ 5. roãník soutûÏe v kosení kosou – Volarského sekáãe,
kter˘ se bude konat v sobotu 13. 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.

Stopy v srdci
navždy zůstanou.
Dne 5. ãervna 2013 uplynulo 6 let
od úmrtí manÏela a tatínka pana

STANISLAVA ONDŘEJE.
Vzpomínají
manÏelka AlÏbûta a syn Stanislav
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Volarské dûti opût v Anglii
Letos se opût po dvouleté odmlce
uskuteãnil zájezd do Lond˘na a jeho
okolí. Ve dnech 22.–27. dubna 2013 se
31 ÏákÛ a dva uãitelé na‰í základní
‰koly spoleãnû s CK z Pelhﬁimova, se
kterou od roku 2007 pravidelnû spolupracujeme, vypravilo poznávat krásy
Lond˘na a okolí. Vyrazili jsme na noc,
pﬁejeli jsme Nûmecko, Belgii, Francii
a v poledne nás ãekal pﬁesun trajektem
pﬁes kanál La Manche do britského
Doveru. UÏ plavba po moﬁi na trajektu
byla pro mnohé nezapomenuteln˘m
záÏitkem.
První den v Anglii nás ãekala
náv‰tûva vodního hradu Leeds, u kterého se nachází i zahrady s bludi‰tûm, ve
kterém se ne jeden z nás ztratil. Veãer
jsme se pﬁepravili k anglick˘m rodinám,
u kter˘ch jsme byli ubytováni po celou
dobu na‰eho zájezdu. Ty nám poskytly
ubytování a stravu.
Dal‰í den nás ãekala náv‰tûva sídla
britské královny – Windsoru. Zaujala
nás zde kaple sv. Jiﬁí, domeãek pro
panenky – v Ïivotní velikosti, mûli jsme
tu moÏnost zhlédnout v˘mûnu gardy,

dÛleÏité ale bylo i nakupování suven˘rÛ
pro rodiãe, protoÏe neb˘t jich, do Lond˘na by se mnozí z nás nepodívali.
Z Windsoru jsme pﬁejeli jen mal˘
kousek do Hampton Court, coÏ je
zámek se zahradami a bludi‰tûm. Bludi‰tû jsme opût absolvovali, tentokrát
je‰tû s vût‰ími obtíÏemi, ale nakonec
jsme k cíli do‰li v‰ichni.
Poslední dva dny zájezdu byly vûnovány samotnému Lond˘nu. Den jsme
zaãali na Lond˘nském oku a Lond˘n si
prohlédli z ptaãí perspektivy, poté jsme
do‰li k budovám Parlamentu a slavnému
Big Benu, odsud se pﬁesunuli k Westminsterskému opatství, pro‰li kolem
Downing Street 10, kde bydlí britsk˘
ministersk˘ pﬁedseda. Pak uÏ následoval
Buckinghamsk˘ palác, odsud jsme
popo‰li na Trafalgarské námûstí, kde se
nachází NelsonÛv sloup a sochy lvÛ,
poté uÏ horkem znaveni jsme se pﬁesunuli na Leicesterské námûstí a námûstí
Piccadilly a odsud poschoìov˘m autobusem tzv. Double-deckerem jsme pﬁejeli k Nature History Museum, kde se
nachází expozice od pravûku, v˘voje

Zemû, zvíﬁat aÏ po ãlovûka. Poslední
den patﬁil jízdû lond˘nsk˘m metrem
– jeho nadzemní ãástí. Tou jsme se pﬁepravili z ãásti zvané Doklands do City
of London. Tady nás ãekala katedrála
sv. Pavla, pak jsme pﬁe‰li po mostû pﬁes
TemÏi, na vlastní oãi vidûli zevnitﬁ
bitevní loì z 2. sv. války HMS Belfast.
Pﬁes Tower Bridge jsme se dostali do
b˘valé pevnosti Tower, kde se dnes
nacházejí britské korunovaãní klenoty.
Z Toweru jsme se lodí po TemÏi pﬁeplavili na Greenwich, kde se nachází observatoﬁ a kudy prochází nult˘ poledník,
u nûhoÏ se také vût‰ina vyfotila.
Pak uÏ následovala cesta domÛ, tentokrát podmoﬁsk˘m tunelem jsme se
dostali na evropskou pevninu a v sobotu
pﬁed polednem nás rodiãe vítali opût
doma zdravé, ‰Èastné a plné rÛzn˘ch
dojmÛ a záÏitkÛ.
Doufejme, Ïe za necelé dva roky
budeme moci zájezd opût zopakovat
a opût s trochu nov˘m a obohacen˘m
programem.
Mgr. Andrea Jílková

Konec ‰kolního roku
VáÏení spoluobãané, milí rodiãe,
‰kolní rok 2012/2013 je u konce,
a proto bych chtûl podûkovat v‰em, kteﬁí
se podíleli jak˘mkoliv zpÛsobem na
chodu základní ‰koly a nelehkém úkolu
vzdûlávání a v˘chovy na‰ich dûtí.
V první ﬁadû chci podûkovat pedagogÛm a ostatnímu personálu ‰koly. Dále
patﬁí velk˘ dík vedení Mûsta Volary,
radû a zastupitelstvu za podporu a dob-

rou spolupráci. RodiãÛm za spoleãné
úsilí ve v˘chovû na‰ich dûtí, SRPD·
a Radû ‰koly za pomoc pﬁi organizaci
‰kolního roku. Policii ve Volarech za pomoc pﬁi ﬁe‰ení krizov˘ch situací a prevenci, volarsk˘m hasiãÛm a záchranné
sluÏbû za vstﬁícnost pﬁi zaji‰Èování akcí
a ﬁe‰ení technick˘ch problémÛ. Domu
dûtí, ZU·, Technick˘m sluÏbám a Správû sportovních zaﬁízení za pﬁíkladnou

spolupráci. Velk˘ dík patﬁí sponzorÛm
a v‰em, kteﬁí se podíleli na materiálním
zabezpeãení ‰kolního roku.
ÎákÛm na‰í ‰koly bych chtûl popﬁát
hezké prázdniny a odpoãinutí. ÎákÛm
devát˘ch roãníkÛ pﬁeji, aby se jim podaﬁil nov˘ Ïivotní start a s ostatními Ïáky
se tû‰ím nashledanou v záﬁí.
Mgr. Petr Horálek,
ﬁeditel základní ‰koly

PEPŠOU
Město Volary vás srdečně zve
v pátek 26. 7. 2013 do volarského kinosálu na

Josefa Náhlovského a Josefa Mladého.
VSTUPNÉ: 230,-Kã pﬁedprodej - od 8. 7. 2013 na MûÚ Volary, odbor KaCR, na místû 270,-Kã
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eTwinning aÏ na Slovensku
KrouÏek eTwinningu má na na‰í ‰kole uÏ dlouholetou
tradici. KaÏd˘ rok se pustíme do nûjakého projektu se zahraniãní ‰kolou, v rámci nûhoÏ si procviãujeme jednak angliãtinu a jednak spoleãnû zpracováváme spoleãnû dohodnuté
téma. Za kaÏd˘ takov˘ projekt pravidelnû získáváme certifikát, kter˘ je pro nás ocenûním za práci, kterou dûláme.
Letos jsme se pustili se ‰kolou Z· Hutnická ze Spi‰ské
Nové Vsi do projektu, kter˘ jsme pojmenovali – Volnoãasové
aktivity v âechách a na Slovensku. Rozhodli jsme se porovnat,
jak tráví voln˘ ãas dûti u nás a jak na Slovensku, jaké krouÏky jsou na na‰í ‰kole a jaké na jejich. V úvodu na‰í práce jsme
zpracovali prezentace sami o sobû, abychom se navzájem
pﬁedstavili, pak prezentace o ‰kole a o mûstû.
Bûhem roku se objevila my‰lenka, Ïe bychom se v rámci

projektu mohli nav‰tívit a poznat se osobnû, protoÏe jsou si
na‰e ‰koly v mnohém blízké – sv˘m prostﬁedím, krouÏky.
Letos jsme cestu k na‰im sousedÛm zvládli zatím my, kamarádi ze Slovenska by mûli dorazit pﬁí‰tí ‰kolní rok.
Na Slovensko jsme vyrazili 8. kvûtna témûﬁ v‰ichni, kdo
chodí na eTwinning. Do Prahy autobusem a pak noãním
vlakem smûr Spi‰ská Nová Ves.
Dorazili jsme sem ve ãtvrtek ráno a ãekal nás zde bohat˘
program. Dopoledne prohlídka mûsta, v˘stup na vûÏ, prohlídka námûstí a odpoledne prohlídka Levoãe a v˘stup na
Mariánskou horu s poutním kostelem. Veãer jsme znaveni
ulehali v tûlocviãnû ke spravedlivému spánku.
V pátek nás ãekal celodenní v˘let na Klá‰torisko ve
Slovenském ráji spoleãnû i se slovensk˘mi kamarády.
Nádherná krajina lemovaná v pozadí Vysok˘mi Tatrami,
pûkné poãasí a noví kamarádi, co víc si pﬁát.
Veãer nás ãekala cesta domÛ. Opût vlakem, opût pﬁes
Prahu, ale v‰ichni jsme to zvládli bez úhony. Kdo se za
eTwinning cesty na Slovensko zúãastnil? Simãa âonková,
Fany Sosnová, Vendy Bláhovcová, Anìa Laschová, Jája
Pﬁíhodová, Luká‰ Kli‰ík, Marek Smolen, Jirka Posolda a Dája
Dvoﬁáková.
Podûkování patﬁí v˘boru SRPD·, kter˘ nám pﬁispûl na
cestu na Slovensko finanãní ãástkou.
Projekt ale není jedinou na‰í ãinností. Kromû projektu
jsme cel˘ rok pﬁipravovali na konec ‰kolního roku retro vystoupení, které má pﬁipomínat 80. léta 20. století – nûkteré hlavní
okamÏiky, ãemu se v tûchto letech dûti vûnovaly.
Vystoupení se uskuteãnilo 24. ãervna v tûlocviãnû Z· Volary.
Mgr. Andrea Jílková

Úspûch volarsk˘ch gymnastek
Dne 19. 5. 2013 se volarské moderní gymnastky zúãastnily
Oblastního pﬁeboru v Táboﬁe. Závodu pﬁedcházela opravdu
tvrdá a poctivá pﬁíprava, ale stihly jsme si odskoãit na vystoupení ke Dni matek –14. 5. – ve spoleãenském sále, kde se
dûvãata pﬁedstavila se sv˘mi spoleãn˘mi skladbami, které se
jim moc vydaﬁily.
Do Tábora pﬁijely soutûÏit na‰e nejmlad‰í nadûjné
gymnastky, tedy dûvãata ve vûku 5–6 let. Konkurence na
takov˘chto závodech b˘vá vÏdy velká, proto kaÏd˘ lep‰í
v˘sledek je vÏdy velice potû‰ující. Ov‰em leto‰ní závod pro
nás byl obrovsk˘m úspûchem.V˘sledky hovoﬁí za v‰e.
Nelinka ·ebestová získala zlatou medaili v kategorii
nejmlad‰ích dûvãat. V dal‰í kategorii byla na druhém místû
Veronika Honnerová a její sestra ·tûpánka se dûlila se stejn˘m
koneãn˘m v˘sledkem o 3. místo.
Dal‰í pûkn˘ v˘sledek mûla Lucka Vairichová se 3. místem, Natálka ·ebestová a Gabãa Klementová skonãily na
5. a 6. místû, které je také v konkurenci 14 závodnic moc
pûkné.

Na místû je tedy podûkovat dûvãatÛm za píli, rodiãÛm za
spolupráci a popﬁát hodnû dal‰ích úspûchÛ.
Trenérky D. Amlerová a N. ·ebestová
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Oslavy sv. Floriána
JiÏ tradiãnû se v kvûtnov˘ch dnech
mezi profesionálními i dobrovoln˘mi
hasiãi uctívá jejich patron, svat˘ Florián.
Svat˘ Florián zemﬁel dne 4. kvûtna
roku 304 muãednickou smrtí. Katem
mu byl na krk pﬁivázán ml˘nsk˘ kámen
a byl hozen do ﬁeky EnÏe poblíÏ ﬁímské
osady Lauriacum (dnes Lorch, ãást obce
Enns v Rakousku). Pohﬁeb byl nedaleko
Lince, v místech, kde dnes leÏí mûstys
Sankt Florian.
Volar‰tí dobrovolní hasiãi uctili
patrona sv. Floriána v sobotu 24. kvûtna,
tradiãnû – nástupem pﬁed hasiãskou
zbrojnicí. Zde podal starosta SDH
Bohuslav Kub starostce mûsta Martinû

Pospí‰ilové hlá‰ení a vykroãilo se ke
kapli tohoto muãedníka, která je na
volarském hﬁbitovû. V kapli se uskuteãnil slavnostní akt, ve kterém Bohuslav
Kub pﬁipomnûl, Ïe svat˘ Florián je
patronem nejen hasiãÛ, ale i kováﬁÛ
a v‰ech, co s ohnûm pracují. Poté k hasiãÛm promluvila Martina Pospí‰ilová,
která vyzdvihla nezbytnou a dÛleÏitou
práci hasiãÛ pro mûsto a zejména zdÛraznila, Ïe jsou to oni, kdo pro mûsto
dûlají nejvíc. Podûkovala nejen jim, ale
i manÏelkám a rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm
za to, Ïe je v jejich zájmu a koníãku
podporují a Ïe mnozí z nich k tomuto
u‰lechtilému zájmu i povolání vedou

i své dûti. Na závûr uctili památku sv˘ch
kamarádÛ, bratﬁí a sester modlitbou
Otãená‰, jenÏ si na nebesích, a poslali
v‰em do hasiãského nebe vzkaz, Ïe na
nû nezapomínají.
Po ukonãení tohoto aktu byl pro ‰irokou veﬁejnost pﬁipraven pﬁed hasiãskou
zbrojnicí i uvnitﬁ spoleãensk˘ program,
kde k tanci i poslechu hrála skupina
Renesance. Byla pﬁipravena ukázka
techniky, kde dominoval v˘suvn˘ Ïebﬁík, kter˘ vyzkou‰eli malí i velcí.
Ladislav Beran
■ ■ ■

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Frattini Eric: Vodní labyrint
Mladá archeoloÏka Afdera Brooksová se dostaví k smrtelné posteli své
babiãky, v˘stﬁední milionáﬁky a sbûratelky umûní. Ta Afdeﬁe svûﬁí dûdictví
bezpeãnû uloÏené v jedné americké
bance – starobyl˘ rukopis. Afdera podniká cestu kolem svûta, aby odkryla
záhadn˘ obsah tohoto dokumentu…
Follett Ken: Zima svûta
První román Kena Folletta z plánované trilogie Století nazvan˘ Pád titánÛ
se stal mezinárodní senzací nad‰enû pﬁijímanou jako strhující a fascinující
kniha, která dokáÏe ãtenáﬁe pohltit na
celé dny ãi t˘dny. Zima svûta zaãíná
tam, kde Pád titánÛ konãí. Pûtice na‰ich
znám˘ch, navzájem spﬁíznûn˘ch rodin
– americká, nûmecká, ruská, anglická
a vel‰ská – vstupuje do doby obrovského sociálního, politického a hospodáﬁského chaosu poãínajícího vzestupem
tﬁetí ﬁí‰e, pﬁes krvavé události ve ·panûlsku a velká dramata druhé svûtové
války aÏ po v˘buchy sovûtsk˘ch a americk˘ch jadern˘ch bomb.
Theorin Johan: Skr˘‰
Dal‰í psychologická krimi úspû‰ného i oceÀovaného autora. Jan Hauger,
devûtadvacetilet˘ uãitel, pﬁichází pracoVolarsk˘ zpravodaj 6

vat do mateﬁské ‰kolky na západním
pobﬁeÏí ·védska. Jan je schopn˘ pedagog, kter˘ ov‰em leccos tají…
Rollins James: Rodokmen smrti
Sigma musí zachránit nevinné nenarozené dítû, jeÏ pﬁedstavuje klíã k záhadû
a jehoÏ samotná existence klade otázky
o podstatû lidství.
■ ■ ■

NAUâNÁ LITERATURA
Christiane a Birgit Schäfer: Vaﬁíme
zdravû pro dûti bez mléka, vajec,
p‰enice a sóji
Chcete se o své dûÈátko postarat co nejlépe, jenÏe po tom, co zaznûla diagnóza
potravinová alergie, cítíte bezradnost?
Tato kniha pﬁiná‰í ucelen˘ úvod do problematiky a bezpeãnû vás provede
v‰emi úskalími dietního stravování.
A navíc vám poradí, jak dopﬁát dítûti
vyváÏenou stravu. Recepty pokryjí v‰e
od prvních ka‰iãek aÏ po spoleãné jídlo
u rodinného stolu.
Osho: Kouzlo sebeúcty
Jedním z nejzávaÏnûj‰ích psychick˘ch
problémÛ dne‰ní doby je nedostatek
sebeúcty a zdravého sebevûdomí. Lidé
se snaÏí pﬁizpÛsobit okolí, podléhají
vnûj‰ím vlivÛm a ztrácejí svou osobnost

a pﬁedev‰ím vlastní osobitost. Právû to
je hlavním tématem této sbírky promluv
mistra Osho, kter˘ se snaÏí lidi probudit,
aby uvnitﬁ objevili ten nejcennûj‰í
poklad, svou pravou podstatu, která tam
stále je, ale ãlovûk na ni zapomnûl.
■ ■ ■

PRO DùTI A MLÁDEÎ
âerník Zbynûk: Malá medvûdí kníÏka
Nedvûd a Mi‰ka nejsou jen tak
medvûdi. Medvûdi totiÏ, jak známo,
b˘vají samotáﬁi, ale Nedvûd s Mi‰kou
se domluvili, Ïe budou bydlet spolu.
Nedvûd je mohutn˘, star˘ bruãoun,
Mi‰ka je je‰tû medvídû. Tihle dva brtníci rádi nejen spí a mlsají, ale provádûjí
i rÛzné skopiãiny, jen aby se dostali
k nûãemu dobrému na zub.
Hoerner Lionel: Hravé tûstoviny
Pro vût‰inu z nás jsou tûstoviny
nûãím, co se uvaﬁí v hrnci, a obvykle je
nepokládáme za nic krásného ãi zajímavého. JenÏe to je velik˘ omyl! Ve skuteãnosti mohou b˘t nejen materiálem
k obûdu, n˘brÏ i k tvorbû zábavn˘ch
drobností. U kaÏdého v˘robku najdete
podrobn˘ návod k jeho zhotovení a fotografie v‰ech v˘tvorÛ i tûstovin, které
k v˘robû budete potﬁebovat (figurky,
zvíﬁátka a rozmanité drobnosti).

Nad mûstem vyroste v srpnu vyhlídka
Mûsto Volary ve spolupráci s Národním parkem ·umava a Klubem ãesk˘ch
turistÛ chystá otevﬁít v srpnu novou
vyhlídku pod vrcholem Kamenáã na
severov˘chodním okraji Volar.
Volary leÏí uprostﬁed krásné ‰umavské pﬁírody, ze v‰ech stran kryt˘ch
vrcholy pﬁevy‰ujícími 1 000 metrÛ nad
moﬁem. BohuÏel z Ïádného místního
vrcholu není pﬁím˘ pohled na mûsto,
pokud tedy nepoãítáme vrchol Hochstein (D), kter˘ v‰ak leÏí na ãesko-nûmecké hranici, 15 km vzdu‰nou
ãarou od Volar.
Radní Ivo Rolãík pﬁi‰el s my‰lenkou
v˘stavby vyhlídky, z které by byl pohled
nejen na Volary a volarskou kotlinu, ale
také na okolní ‰umavské vrcholy. Nej-

hezãí pohled na‰el pod vrcholem Kamenáã na severov˘chodním okraji mûsta
nedaleko KﬁíÏové cesty, která byla
obnovena pﬁed pûti lety, v roce 2008.
My‰lenku podpoﬁila celá Rada mûsta
Volar, velké díky patﬁí starostce Martinû
Pospí‰ilové, která velmi pomohla s realizací projektu. Vyhlídka, která vyroste
bûhem pár t˘dnÛ na okraji lesa pod
vrcholem Kamenáã, bude podobná té,
kterou Národní park ·umava nechal
postavit u vrcholu âerné hory nedaleko
PramenÛ Vltavy.
Turisty pﬁivede k vyhlídce znaãení
z námûstí, o které se postarají místní
ãlenové Klubu ãesk˘ch turistÛ. Trasa
povede po Zlaté stezce ke KﬁíÏové cestû,
na jejímÏ konci se po zhruba 200 met-

rech dostaneme aÏ k samotné vyhlídce,
která jistû milovníky pﬁírody nezklame.
Pohled na Volary a ‰umavské vrcholy je
opravdu pﬁekrásn˘. Za dobré viditelnosti jsou vidût napﬁíklad vrcholy Smrãina,
Hraniãník, Plech˘, Trojmezná, Tﬁístoliãník s Hochsteinem, ale i vrchol Haidl
s rozhlednou a vysílaãem.
Na samotné vyhlídce bude pro lep‰í
orientaci umístûn panoramatick˘ snímek
s popisy v˘znamn˘ch vrcholÛ. Vedle
vyhlídky bude umístûno dﬁevûné posezení. Nadmoﬁská v˘‰ka vyhlídky bude
875 metrÛ n. m., vzdálenost z námûstí na
vyhlídku 2,5 km.
Dal‰í informace o otevﬁení vyhlídkového místa vám pﬁineseme v pﬁí‰tím
ãísle Volarského zpravodaje.

Den dûtí
I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí se ve Volarech uskuteãnil „Den
dûtí“. V sobotu 1. ãervna jej na stadionu Tatranu Volary uspoﬁádali KLM, KSâM, Klub âeského pohraniãí, oblastní spolek
Rudou‰e Koãího, automodeláﬁi Volary a TJ Tatran Volary.
Volarské automodeláﬁe pﬁijeli pozdravit také leteãtí modeláﬁi z Horní Plané a automodeláﬁi z Prachatic, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ se soutûÏí ve sráÏení plechovek vodou a psovodi
ze skupiny kynologick˘ch ãinností z Prachatic s ukázkami
poslu‰nosti a hledání, ãi zadrÏení pachatele. DDM Prachatice,
pracovi‰tû Volary, potom pﬁipravilo nûkolik zajímav˘ch her
a dovednostních soutûÏí. I pﬁes zataÏenou oblohu na‰tûstí
nepr‰elo, a tak se celé dopoledne vydaﬁilo.
V pondûlí 4. ãervna se v základní ‰kole konal „Den dûtí“
pro 1. aÏ 5. stupeÀ základních ‰kol a pro dûti z mateﬁsk˘ch
‰kol. Program pﬁipravil DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary.
Kromû her zde byla i ukázka nûkolika sloÏek IZS. Policisté
Obvodního oddûlení Volary ukázali nûco ze své v˘stroje
a v˘zbroje, psovodi ze skupiny kynologick˘ch ãinností pﬁedvedli ukázky v˘cviku sluÏebních psÛ a sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ ukázal ãást své techniky a pomÛcek, bez nichÏ se pﬁi
v˘konu své ãinnosti neobejdou.
Informaãní a stráÏní sluÏba Národního parku ·umava
pﬁivezla zajímavé pomÛcky k záchranû osob v terénu a k poskytnutí první pomoci. Zde bylo nejvût‰í atrakcí fixování
a zpevÀování ve speciálních dlahách ãi vaku. Samozﬁejmû
nechybûly hry, soutûÏe a sladké odmûny.
V tûlocviãnû Z· se program rovnûÏ vydaﬁil a dûti za to
v‰em podûkovaly potleskem.
Velké podûkování patﬁí Vladimíﬁe Laschové a Milenû
Sipplové, pedagoÏkám volného ãasu, a také v‰em, kteﬁí pﬁi
obou dnech dobrovolnû pomáhali.
Ladislav Beran
Volarsk˘ zpravodaj 7

VOLARSK¯ ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Tkáãová (‰éfredaktor), Sylva Konrádová, Jiﬁí Sosna, ing. Martin Janda - se nemusí
vÏdy ztotoÏÀovat s názory dopisovatelÛ a vyhrazuje si právo na úpravu délky textÛ * Inzerce a pﬁíspûvky: J. Tkáãová, MûÚ Volary, Námûstí 25, tel: 388 302 210,
kultura@mestovolary.cz * Za pÛvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pﬁíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks poslední
den v mûsíci a je neprodejn˘ * Tisk: TISKÁRNA âERN¯ s.r.o., âerná v Po‰umaví 149, www.fopcentrum.cz * Reg.ã.: MK âR E 12494.

