
VáÏení spoluobãané,
‰kolní prázdniny i ãas letních dovole-

n˘ch je v plném proudu. A ve stejném
proudu jsou i investice mûsta Volary, na
které jsme získali dotaãní tituly. 

âeká nás zateplení plaveckého bazénu,
vãetnû v˘mûny oken, nákup poÏárního
vozidla – cisterny – pro na‰e dobrovolné
hasiãe, oprava nápisÛ na jednotliv˘ch ná-
hrobcích a kamenné desky na hfibitovû obûtí
pochodu smrti a samozfiejmû i realizace
jubilejních slavností dfieva. Na v‰echny tyto
akce mûsto získalo pfiibliÏnû 3 600 tisíc
korun.

V rámci leto‰ních slavností dfieva bude
jiÏ otevfien Mûstsk˘ hotel Bobík, jehoÏ
opravy a celkové vybavení mûsto zainve-
stovalo z vlastních prostfiedkÛ. Novou

interiérovou tváfi hotelu mají v‰ichni
zájemci moÏnost vidût ve ãtvrtek 8. srpna 
v dobû od 10 do 12 hodin. Slavnostní 
pfiestfiiÏení pásky za úãasti zastupitelÛ 
a zástupcÛ jednotliv˘ch firem, které se na
celkové rekonstrukci podíleli probûhne 
v ten sam˘ den v odpoledních hodinách.
Pro vefiejnost bude hotel otevfien následují-
cí den, tedy od pátku 9. srpna.

VáÏení spoluobãané,
jiÏ nezadrÏitelnû se blíÏí jubilejní 

20. Volarské slavnosti dfieva, jejichÏ bohat˘
program pfiiná‰í letní dvojãíslo Volarského
zpravodaje. 

Tû‰ím se na spoleãné setkání na volar-
ském námûstí ve dnech 17. a 18. srpna.

Martina Pospí‰ilová

Volarské pivobraní jiÏ po osmé
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pfiipravil 

i letos ‰est druhÛ piv s jedním pfiekvapením
– p‰eniãn˘m pivem s pomeranãovou 
pfiíchutí.

Opékaly se speciální klobásy s vynika-
jícími ingrediencemi starosty hasiãského
sboru tzv. „po Slávkovo zpÛsobu“ a klo-
básky k pivíãku chutnaly velice. Do kroku,
k chuti i Ïízni skvûle hrála hudební skupina
Renesance. Trio z Vacova hrálo od ·umav-
ské doliny po Jahody mraÏen˘ a dal‰í ever-
greeny aÏ do veãerních hodin.

K volarskému pivobraní jiÏ tradiãnû patfií
soutûÏ „Modr˘ d˘m“ – koufiení doutníkÛ
na délku popele. Základem této soutûÏe je

vydrÏet co nejdéle s co nejdel‰ím popelem.
Na regulérnost soutûÏe dohlíÏel a sám se
úãastnil tradiãnû Ing. Martin Janda, ãlen
prachatického Pipe Clubu. Tato soutûÏ se
letos uskuteãnila uÏ po sedmé a byla opût
vydafiená. Zejména polohy a kreativita
v‰ech vychutnavaãÛ dlouhého tabákového
váleãku byly pro diváky interesantní 
a fandilo se v‰em, neboÈ tato soutûÏ není
nezdravá a koufi, na rozdíl od cigaret, se
ne‰lukuje. 

SoutûÏ trvala témûfi jednu hodinu 
a vítûzství putovalo do Prachatic pod
Libínskou rozhlednu, kam si pan Milan
Zíka odvezl plechovkov˘ zlat˘ mok za ãas

55 minut 49 sekund. Druhé místo po roce
obhájil domácí Kamil Kulhánek. Tfietí místo
zÛstalo rovnûÏ doma, to si vyd˘moval pan
Roman Kozák. 

Ceny pfiedala starostka na‰eho mûsta,
Martina Pospí‰ilová, která se spoleãnû se
v‰emi náramnû bavila.

Podûkování patfií sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ za kvalitní toãení a obsluhu, Marti-
nu Jandovi za dobfie pfiipravenou soutûÏ 
a Mûstu Volary za tuto akci, která se rych-
le dostala do povûdomí volarsk˘ch, ale
i pfiespolních. A tak, za rok pfii devítce, na
vidûnou.

L. Beran

Volarské slavnosti dřeva
Ve dnech 17.-18. srpna 2013 se koná již 

20. ročník
Program najdete na plakátech a na zadní straně tohoto čísla VZ.
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Souhrn poãasí za ãerven 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: +2,6°C dne 29. 6. v 5:35
Maximální teplota: +33,1°C dne 20. 6. v 13:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +14,0°C
Úhrn sráÏek: 201,0 mm
Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 2. 6. v 2:03 

(tj. 47,2 km/hod.)
Letní dny: 6
Tropické dny: 4
Sluneãní svit: 191,9 hodiny

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: +0,1°C dne 29. 6.
Pfiízemní minimální teplota: -0,1°C dne 29. 6.
Maximální teplota: +32,7°C dne 18. 6.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +12,8°C
Letní dny: 5
Tropické dny: 4

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz

Z jednání rady mûsta 
konaného dne 12. 6. 2013
Rada mûsta rozhodla
* rozhodla v souladu s podmínkami

vefiejné zakázky akce: „Kryt˘ bazén
Volary – zateplení“ pfiidûlit tuto
zakázku uchazeãi MANE Stavební 
s.r.o., âeské Budûjovice

* v souladu s v˘sledkem poptávko-
vého fiízení na vybavení Mûstského
hotelu Bobík restauraãním zafiízením,
pfiidûlit tuto zakázku uchazeãi Fran-
ti‰ku Vávrovi, Lidická 1081, 386 01
Strakonice

konaného dne 19. 6. 2013
Rada mûsta rozhodla 
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na chladící box pro minipi-
vovar do Mûstského hotelu Bobík
pfiidûlit tuto zakázku uchazeãi KMB
Progress s.r.o., Úslavská 77, PlzeÀ

* na základû Ïádosti nájemce, ukonãit
nájemní vztah na nebytové prostory
na adrese Tovární ul. ãp. 35, ordina-
ce a garáÏ, s MUDr. Jaroslavem
Chlupáãkem dohodou ke dni
31. 7. 2013

* vypovûdût nájem z bytu, ul. Nová
ãp. 303, byt ã. 3, pro dluh na nájem-
ném a sluÏbách spojen˘ch s uÏívá-
ním bytu, ve v˘‰i minimálnû tfiech
mûsíãních pfiedpisÛ, podle §711 
odst. 2) písmeno b) zákona ã. 40/
1964 Sb. v aktuálním znûní 

konaného dne 3. 7. 2013
Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu

urãitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016,
na nebytové prostory oznaãené ã. 1
ãp. 34 Námûstí ve Volarech, s akcio-
vou spoleãností âeská spofiitelna, a.s., 
140 00 Praha 4

* vypovûdût nájem z bytu ul. V Kasár-
nách ãp. 352, byt ã. 5, pro dluh na
nájemném a sluÏbách spojen˘ch 
s uÏíváním bytu, ve v˘‰i minimálnû
tfiech mûsíãních pfiedpisÛ, podle §711
odst. 2) písmeno b) zákona ã. 40/
1964 Sb v aktuálním znûní

* v souladu s v˘sledkem poptávkového
fiízení na provedení stavebních úprav
ve sklepních prostorách Mûstského
hotelu Bobík, pfiidûlit tuto zakázku

uchazeãi MANE stavební s. r. o.,
âeské Budûjovice

* v souladu s v˘sledkem poptávkového
fiízení na vybavení bytov˘m textilem
do Mûstského hotelu Bobík, pfiidûlit
tuto zakázku uchazeãi: Janû Lonãá-
kové – Ateliér Jana, âeské Budûjovice

konaného dne 17. 7. 2013
Rada mûsta schvaluje
* pfievod investiãního fondu pfiíspûv-

kové organizace SSZ Volary do 
rozpoãtu roku 2013 za úãelem vyma-
lování celého areálu plaveckého
bazénu

Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít Smlouvy o dodávkách travní

hmoty s firmou ZEFA Volary s. r. o., 
Pivovarská 197, Prachatice a s firmou
Ladislav Ho‰na, Nová Kolonie 106, 
Volary ve znûní pfiedloÏen˘ch návrhÛ

�  �  �

Více na: www.mestovolary.cz

Podûkování SDH Volary
Touto cestou bychom chtûli podûkovat volarsk˘m dobrovoln˘m hasiãÛm, ktefií pomohli pracovní-
kÛm záchranné sluÏby pfii  transportu pana Ladislava Berana, kterému se 6. ãervence stal úraz. 

Rodina Beranova

Uzavfiení sbûrného dvora
V mûsíci srpnu ve dnech 12.–24. 8. 2013 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavfien.
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Spoleãenská rubrikaKulturní akce ve Volarech

Autobus pro dárce krve

VáÏení spoluobãané,
ve dnech 18. a 19. 8. se budou konat 20. Volarské slavnosti dfieva, jejichÏ 

program vám v tomto ãísle pfiiná‰íme.
JelikoÏ v tomto roce máme jubilejní slavnosti a do programu se ãasovû vejde 

jen urãité mnoÏství umûlcÛ, pfiedcházelo tûmto slavnostem od kvûtna nûkolik 
kulturních akcí navíc. V kvûtnu jsme se mohli zúãastnit koncertu Ale‰e Brichty,
kter˘ ve Volarech zakonãil své celorepublikové turné. V ãervnu jsme se mohli 
pobavit s travesti skupinou Hanky Panky a v ãervenci s Josefem Náhlovsk˘m 
a Josefem Mlad˘m. 

Jana Tkáãová

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

paní Marie Ale‰ová,
pan Miroslav Hamrník,
paní Elisaveta Klaãanová,
pan Václav Michálek,
paní Marie BroÏová,
paní Marie Breitová,
pan Zdenûk Karabec,
pan Karel Kub
a paní Paulína Ondrá‰ková.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Dûkuji za projevenou soustrast,
kvûtinové dary a zvlá‰tû pak
dûkuji p. Franti‰ku Krátkému 

a Páteru Petru Hovorkovi za slova
rozlouãení s mojí maminkou

MARIÍ ŠTĚPÁNKOVOU

dne 11. 7. 2013.

Anna Hodánková - dcera

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm 
a znám˘m za projevenou 
soustrast, kvûtinové dary 

a úãast na posledním rozlouãení 
s milovan˘m synem, bratrem 

a pfiítelem panem 

JAROSLAVEM KALENSKYM.
Velké podûkování patfií

panu Franti‰ku Krátkému 
za jeho slova rozlouãení. 

Rodina Kalenska 
a pfiítelkynû s rodinou 

Dûkujeme 
v‰em pfiátelÛm a znám˘m 
za projevenou soustrast, 
kvûtinové dary a úãast 

na posledním rozlouãení 
s paní

TEREZIÍ SOLUSOVOU.

Dcery s rodinami 

Městská knihovna Volary
Vás zve na „čokoládovou“ přednášku

Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a především 
o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, 

starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků...

Přijďte ochutnat kakaové boby i jedinečné, kvalitní 
a především ČESKÉ lahodné čokolády ** JORDI‘S **

(www.jordis.cz).

Čtvrtek 15. 8. 2013 od 17.00 hod
v prostorách knihovny VOLARY. 

Setkáním a degustací vás provede Ing. Marcela Krčálová. 

Poslední leto‰ní autobus pro dárce krve vyjíÏdí 22. fiíjna. Oblastní spolek 
âeského ãerveného kfiíÏe Prachatice za podpory Jihoãeského kraje zaji‰Èuje ve 
spolupráci s Transfuzním oddûlením Nemocnice âB a.s. svozové autobusy zdarma
pro bezpfiíspûvkové dárce krve z Volarska a Lenorska. Poslední svozov˘ autobus 
v leto‰ním roce vyjíÏdí 22. 10. v 7:00 z autobusového nádraÏí ve Volarech. Je také
moÏné domluvit si zastávku po cestû, zastavujeme napfi. v BlaÏejovicích. Staãí jen
zavolat nebo vãas napsat e-mail.

JAK SE MÒÎETE STÁT DÁRCI KRVE? 
Jste-li star‰í 18 let a váÏíte více neÏ 50 kg, staãí vzít si obãansk˘ prÛkaz, pfiijet

na‰ím svozov˘m autobusem na Transfuzní oddûlení Nemocnice âB a zde podstoupit
lékafiské vy‰etfiení. Na místû Vám je také moÏné potvrdit poãet odbûrÛ nebo omluven-
ku pro zamûstnavatele, pfiípadnû vydat potvrzení pro pfiíslu‰né zdaÀovací období.

Vícenásobní dárci krve, ktefií do 31. 10. dosáhli 20, 40 a 80 odbûrÛ, budou 
v prÛbûhu listopadu ocenûni plaketou prof. MUDr. Jana Janského. V‰ichni dosta-
nou písemnou pozvánku, pokud by se v‰ak cestou k Vám nûkde zatoulala, prosím,
kontaktujte nás e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840
nebo osobnû kaÏdou stfiedu od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniãní 204, Prachatice
(budova polikliniky). Zuzana Pelikánová

V pátek 16. 8. a v pondûlí 19. 8. bude z technick˘ch dÛvodÛ 
uzavfien Mûstsk˘ úfiad ve Volarech.
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·umavské putování
KâT Volary pofiádal v sobotu 

22. ãervna jiÏ dvacáté tfietí ·umavské
putování, za pfiispûní Jihoãeského kraje,
Nadace Jihoãeské cyklostezky a pod
zá‰titou starostky Mûsta Volary. Pfiipra-
veny byly tfii pû‰í trasy a dva okruhy pro
cyklisty. Start i cíl byl ve spoleãenském
sále volarské radnice. Akce se zúãast-
nilo pfies dvû stovky turistÛ z âech,
Nûmecka a Rakouska.

Pro rodiãe s mal˘mi dûtmi byl pfii-
praven pûtikilometrov˘ okruh, kde dûti
cestou plnily nenároãné úkoly. Zahrály
si na rybáfie a z  nafukovacího bazénku

si tak mohly vylovit pomocí rybáfiského
prutu kapfiíka nebo ‰tiku zhotoven˘ch 
z kartonu. Dále je pak ãekal hod míã-
kem, pfiená‰ení vody na lÏíci z nádoby
do nádoby na ãas, hod gumovkou, mûly
moÏnost si vyzkou‰et rÛzné druhy uzlÛ
a nakonec si ve dvojicích vyzkou‰ely,
jaké je to stát a pohybovat se na lyÏích
na vzdálenost nûkolika metrÛ v letním
období. 

Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol byly dûti
odmûnûny sladkostmi a po dosaÏení cíle
dostaly diplomy a drobné ceny.

Alena Jufiicuvá

V˘let na Ústecko
KâT VOLARY pofiádal ve dnech 

4. 7.–7. 7. 2013 ãtyfidenní v˘let na
Ústecko. Akce se zúãastnili i turisté 
z Vimperka a z Prachatic.

Dne 4. 7. v ranních hodinách spo-
leãnû vyjeli z Vimperka. Jejich první
zastávkou bylo poutní místo „SVATÁ
HORA“ u Pfiíbrami a následovaly
VaÀovské vodopády a hrad Stfiekov 
v Ústí nad Labem. Kolem sedmé hodiny
veãer dorazili do Tisé, kde se ubytovali
v penzionu Dûdek.

Na 5. 7. si turisté pfiipravili v˘‰lap
do Tisk˘ch stûn a nav‰tívili rozhlednu
Dûãínsk˘ SnûÏník.

V sobotu 6. 7. nav‰tívili nûmeckou
hradní pevnost KONIGSTEIN a pfii
zpáteãní cestû se zastavili v Petrovicích
na malé obãerstvení v letadle TU-104,
kter˘ byl otevfien, jako stylová restaura-
ce 14. 3. 1995. Veãer se v‰ichni se‰li 
u táborového ohnû, hrálo se na kytaru 
a zpívalo.

V den odjezdu 7. 7. mûli turisté je‰tû

pfied sebou bohat˘ program. Rozlouãili
se s místem pobytu a dál pokraãovali do
Zubrnic. Zde se nachází nejmlad‰í 
skanzen v âechách. Prohlédli si kostel
sv. Máfií Magdalény, rouben˘ dÛm, su-
‰árnu ovoce, ‰kolu, i vesnick˘ obchod,
kde si mohli zakoupit upomínkové
pfiedmûty a mohli ochutnat i domácí
vdolky.

Je‰tû v Zubrnicích nav‰tívili Ïelez-
niãní muzeum, kde jsou k vidûní dobo-
vé fotografie, dokumenty, zabezpeão-
vací, osvûtlovací a staniãní technika,
modelová Ïeleznice, historická Ïelez-
niãní vozidla a drezina. Po zajímavé
prohlídce si turisté za‰li na obûd a pak
se vydali dál. Poslední zastávkou byla
hora ¤íp, kde nav‰tívili rotundu sv. Ji-
fiího a sv. Vojtûcha a poslechli si její 
historii. Pak uÏ je ãekala dlouhá cesta
domÛ. Po celou dobu bylo krásné poãasí 
a nálada byla v˘borná. Celkem jelo 
14 turistÛ.

Alena Jufiicová

Vzpomínáme

PRODEJ SLEPIâEK
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch 

plemen Lohman hnûd˘, Tetra hnûdá a Dominant  Ïíhan˘, kropenat˘, ãern˘,
Ïlut˘, modr˘ a bíl˘. Slepiãky pouze z na‰eho odchovu!!

Stáfií slepiãek 14–18t˘dnÛ. Cena 149–170 Kã/ks, v zaãátku sná‰ky 178 Kã/ks.

Prodeje se uskuteãní v pátek 30. srpna 2013 ve 12:45 hodin
ve Volarech u vlakového nádraÏí.

Pfiípadné bliÏ‰í informace: tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.  
Pfii prodeji slepiãek – nová sluÏba: v˘kup králiãích koÏek – cena 15–22 Kã/ks. 

Kdo měl rád vzpomene,

kdo miloval nezapomene.

Dne 31. 7. uplynulo 5 smutn˘ch
let co utichlo pfiedobré srdíãko

na‰í maminky 

ANTONIE VALÍČKOVÉ 

a 26. 8. to bude 10 let co nás
opustil zlat˘ taÈka

KAREL VALÍČEK.

S láskou a vdûãností vzpomínají
dûti RÛÏa, Hana, Marta, Tondula 

a ·tefan s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici

Ti na hrob můžeme dát,

chvíli postát

a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 1. 8. 2013 uplyne jiÏ sedm
let, kdy nás navÏdy opustil 

ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek 
a dûdeãek pan 

EMIL RICHTER.

Stále vzpomínají 
manÏelka a dûti s rodinami.

Zhaslo tvé dobré srdce

a utichl tvůj krásný hlas

vzpomínka na tebe zůstala nám.

Dne 15. 8. 2013 tomu bude jeden
rok co nás navÏdy opustil pan

JOSEF VYSKOČIL.

Stále vzpomínají manÏelka Jana, 
synové Josef a Martin
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Co do kanalizace nepatfií
Kanalizaãní síÈ je vÏdy projektována k odvádûní komunálních a prÛmyslov˘ch

odpadních vod, pfiípadnû sráÏkov˘ch vod, nikoli k likvidaci odpadÛ, a to jak 
v pevném nebo tekutém stavu. To, jaké odpadní vody a v jak˘ch koncentracích 
zneãi‰tûní je lze vypou‰tût do kanalizace, urãuje Kanalizaãní fiád. Jeho podmínky
vymezuje vlastník vodohospodáfiského majetku, tedy mûsto nebo obec, ve spolu-
práci s místnû pfiíslu‰n˘m vodoprávním úfiadem. Právû zmínûn˘ kanalizaãní fiád
také specifikuje látky, které do kanalizace nepatfií a to podle zákona ã. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a dal‰ích provádûcích pfiedpisÛ.
Jedná se zejména o: 

� biologick˘ odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dal‰ích
potravin

� odpady z kuchyÀsk˘ch drtiãÛ
� tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) 
� chemikálie, ãisticí prostfiedky a dal‰í nebezpeãné látky
� staré barvy, fiedidla, lepidla 
� kyseliny, hydroxidy, detergenty 
� mazadla, oleje a dal‰í ropné látky
� domácí a zahradní chemie 
� radioaktivní látky
� infekãní a karcinogenní látky
� stavební hmoty
Povinností provozovatele a institucí ochrany Ïivotního prostfiedí, je kontrolovat

míru zneãi‰tûní vypou‰tûn˘ch odpadních vod a pfiípadnû udûlovat postihy za 
poru‰ení pravidel stanoven˘ch Kanalizaãním fiádem. V pfiípadû poru‰ení podmínek
Kanalizaãního fiádu umoÏÀuje zákon o vodovodech a kanalizacích uloÏit pokutu 
aÏ do v˘‰e 100 tisíc korun.

Josef Li‰ka, zástupce firmy âEVAK

Vzpomínáme

Dne 28. 8. 2013 uplyne deset let
kdy nás navÏdy opustil 

milovan˘ manÏel, syn a bratr 

JOSEF ŠIMLÍK.

S úctou a láskou vzpomíná rodina

Jsou lidé, kteří pro nás v životě 

znamenají víc než ostatní.

O to těžší je naučit se žít bez nich!

Dne 25. 8. 2013 uplyne 5 let kdy
nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘

manÏel a tatínek pan 

ROMAN MATIESKA.

Stále vzpomínají 
manÏelka Pavlína a syn Roman.

Dne 7. 8. 2013 uplynuly tfii roky
od chvíle, kdy nás opustil 
milovan˘ manÏel, tatínek 

a dûdeãek

FRANTIŠEK KRÜNPECK. 

Stále s láskou vzpomíná 
manÏelka, syn a dcera s rodinou.

Ten, kdo zná naši bolest

Ten, kdo ví, co jsme ztratili. 

V našem srdci stále žiješ

vždyť se jednou sejdeme.

Dne 19. ãervence uplynulo pût let
od chvíle, co nás opustil 

ná‰ milovan˘ syn, bratr a str˘c

LUBOMÍR BERAN.

Vzpomínají rodiãe, 
bratr a sestra s rodinami.

Podûkování sponzorÛm
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Volary dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli
na ãinnosti oddílu.

Podûkování patfií:
pí Morongové Restaurace U PotÛãku, 
pí Vãalové Drogerie, 
manÏelÛm Sosnov˘m Tabák SOS, 
ing. Ka‰parovi Obchodní ãinnost, 
p. Ferenãíkovi OTOELEKTRO, 
p. SosnÛm Rekon Insta,  
p. Lenhartovi Autoopravna, 
p. Ottlovi Lékárna, 
ing. Pûstovi Elim, 
p. Hazukovi Autoopravna, 

pí Bûhounkové Obchodní ãinnost 
Hluboká nad Vltavou, 

pí Boro‰ové Sklo, porcelán, 
pí Engelové Obchodní ãinnost 

a autodoprava, 
pí Spoustové Hotel Chata, 
p. Svûchotovi Îelezáfiství, 
p. Steinbachovi Stavservis a 
p. Pocklanovi KP dlaÏdiãi.

Karel Hrdonka

Koupím LESNÍ PLODY 
(borÛvky, brusinky, maliny 

a houby).
Telefon: 774 877 406



Volarsk˘ zpravodaj 6

U pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí jsem
vyzpovídal nûkolik respondentÛ, kter˘m
jsem poloÏil dvû otázky:

1. Víte, kolik let ve Volarech máme
plaveck˘ bazén?

2. Nav‰tûvujete plaveck˘ bazén, 
a ãemu se zde vûnujete?

Pán nav‰tûvující saunu
K tvojí první otázce, to vím, neboÈ

jsem zde aktivnû pracoval na brigádách,
letos to je tfiicet let a je dobfie, Ïe bazén
máme. Já chodím pfies dvacet let do
sauny a moje vnouãata plavat a máme to
tady moc rádi.

Novopeãtí plavãíci
Kolik let je tady bazén nevíme, ale

zeptáme se.
Jezdíme sem plavat a je to moc fajn.

Jsou tady u vás v˘borné tety plavãice,
které nás uãí nejen plavat, ale i skákat
a hlavnû se nám líbí dovádûní s pomÛc-
kami.

Va‰ek a Va‰ík
To, Ïe je tady bazén tfiicet let, vím,

neboÈ jsem to nedávno nûkde ãetl, nebo
vidûl.

S mal˘m Va‰íkem sem chodíme 
plavat, on má vodu moc rád a dobfie se
tady vyfiádíme.

Trenér SKI klubu ·umava Vimperk
To, Ïe je bazénu tfiicet let nevím.

Jinak je dobfie, Ïe ve Volarech je, neboÈ
v na‰ich klimatick˘ch podmínkách, kdy
je víc chladn˘ch dnÛ, neÏ tûch prav˘ch
letních, je to optimální.

Jsem tady se sv˘mi svûfienci z klubu.
Máme soustfiedûní v Nové Peci a plavá-
ní je vhodn˘ doplnûk témûfi pro kaÏd˘
sport. Dnes, i kdyÏ je konec ãervna, je
venku pûknû chladno, tak jsme toho plnû
vyuÏili. Jinak si pfieji, aby bazén zde byl
co nejdéle a hlavnû, aby ho vyuÏívalo co
nejvíc lidí.

Volarské dûti plaveckého krouÏku
bazénu

To, Ïe je tady bazén tak dlouho víme
od rodiãÛ, oni sem taky chodí plavat. 
A mÛj táta i s jejím tátou nám vyprávûli,
jak to tady stavûli.

Dnes jsme byli naposledy na krouÏ-
ku s plavãicemi a bylo to moc fajn. Obû
trenérky nám nejdfiíve udûlaly pûknou
rozcviãku a potom bylo volné plavání.
Nakonec nám poradily, jak se chovat 
o prázdninách u vody a co dûlat v pfiípa-
dû nebezpeãí. Taky nám popfiály hezké
prázdniny a my jim podûkovali za cel˘
bájeãn˘ rok. Vût‰ina z nás se tû‰í na
dal‰í pokraãování po prázdninách, ale
teì hurá na prázdniny. 

Vodáci ze Soumarského mostu
To, Ïe va‰emu bazénu je tfiicet let

nevíme, ale vÏdy kdyÏ jsme na lodích,
ho vyuÏijeme. I my máme malé v˘roãí,
letos je to jiÏ deset let, co sjíÏdíme Vlta-
vu, takÏe pûkná fiádka let, co k vám
zajdeme.

Bazén, jak jsme fiekli, nav‰tûvujeme,
jednak se zde pofiádnû vyplaveme ze
studené Teplé Vltavy a taky zajdeme do
páry. Je to fajn, Ïe ho tady máte.

Paní Eva Doãekalová, fieditelka 
tûlov˘chovn˘ch zafiízení mûsta

Pracuji na této pozici tfiináct let a za
tu dobu se plaveck˘ bazén hodnû pro-
mûnil. Zejména interiér pro‰el zásadní
rekonstrukcí. V loÀském roce se zmo-
dernizovaly sprchy, a velkou opravou
pro‰la sauna, která nyní splÀuje ve‰keré
poÏadavky a je hojnû nav‰tûvována. Na
bazénû máme hodnû zájmov˘ch krouÏ-
kÛ pro v˘uku plavání. Nav‰tûvují nás
dûti a ‰koly ze ‰irokého okolí a neza-
ostávají ani na‰e volarské. Dále zde pro-
vozujeme aqua aerobik, coÏ je sice stále
mlad˘ sport, ale pro kondici a regenera-
ci vynikající. 

Jen je ‰koda, Ïe bazénu moc nevyu-
Ïívá dospûlá vefiejnost a sportovci, vÏdyÈ

regenerace po tréninku, nebo po práci 
v podobû plavání ãi sauny má svÛj
v˘znam. 

Jsem ráda, Ïe mûsto získalo finance
na zateplení, které zaãne v ãervenci 
a v záfií by mûl mít bazén nov˘ kabát. 

Já pfiidám na závûr jen mal˘ dovûtek.
Plaveck˘ bazén nav‰tûvuji pravidelnû.
VyuÏívám jej zejména k plavání po 
cel˘ rok. Pamatuji ty doby, kdy jsme 
v „akcích Z“ bazén budovali a vystfiída-
lo se zde mnoho volarsk˘ch obãanÛ,
dne‰ní stfiední a nejstar‰í generace. Spo-
leãnû jsme proÏívali tu dobu a tû‰ili se
na to, Ïe zde bazén bude. VÏdyÈ ‰umav-
ské chladné léto pfiímo nutilo mít zde
bazén. Po jeho dostavûní jej vyuÏívala 
a stále vyuÏívá ‰iroká vefiejnost. Pama-
tuji, jak jej vyuÏívali vojáci v dobû, kdy
ve Volarech byla dvoje kasárna a naroz-
díl od dne‰ních dnÛ i sportovci aÈ z Rudé
hvûzdy ãi Tatranu Volary. 

Za posledních dvacet let pro‰el
bazén velkou promûnou, ale i tûÏk˘m
obdobím, kdy na chvíli byl i provoz
zastaven a jeden ãas se jezdilo do neda-
lekého Haidmuhle v SRN. Nakonec se
na‰la cesta i finance a plaveck˘ bazén
slouÏí dodnes. Velkou promûnou pro‰el
po orkánu Kyril, kter˘ z nûho odnesl
stfiechu, ale i tento váÏn˘ problém se
podafiilo vyfie‰it a vhled bazénu je  velmi
poveden˘. 

Dnes je plaveck˘ bazén kompletním
sportovi‰tûm s pûkn˘m tenisov˘m kur-
tem a dûtsk˘m hfii‰tûm. Chci vûfiit tomu,
Ïe bude vyuÏíván stále víc a víc, neboÈ
voda regeneruje, uklidÀuje a plní funkci
v˘borného trenéra. 

Co popfiát paní fieditelce a celému
personálu bazénu? Pfiejme jim, aÈ se jim
dafií v osobním Ïivotû a aby bazén udr-
Ïovali co nejdéle a kvalitnû jako dosud. 
Podûkování patfií i za v˘uku nejmen‰ího
plaveckého potûru, vÏdyÈ plavání je
krásné a urãitû není lehké se to nauãit.  

Ladislav Beran

Anketa
Plaveck˘ bazén 10. ãervna oslavil jiÏ tfiicítku. Mnozí si vzpomenou na to, jak aktivnû se mnozí moji vrstevníci a na‰i 
rodiãe aktivnû podíleli na jeho v˘stavbû v takzvan˘ch „akcích Z“. Bylo zde odpracováno mnoho a mnoho bezplatn˘ch 
brigádnick˘ch hodin a já osobnû jsem rád, Ïe zde bazén vyrostl a slouÏí svému úãelu dodnes. Volarsk˘ bazén za tu dobu 
pro‰el velkou promûnou, kdy hlavní byla oprava a zmûna stfiechy v souãasnou podobu. Zmûnil se také interiér, kter˘ je od
loÀského roku nov˘ a velmi pûkn˘ a od ãervence by mûlo b˘t zahájeno jeho zateplování.
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VáÏení ãtenáfii, 

jak víte, 16. ãervna nás po dlouhé
nemoci opustila paní Marie Kofiínková.
VÏdy, kdyÏ pí‰i tyto fiádky, je mi tûÏko 
u srdce i na du‰i a pokud jde o Ïenu,
maminku a skvûlou babiãku, bolí to
mnohonásobnû.

Marie Kofiínková, byla pro mû a já
vûfiím, Ïe i pro mnohé z vás dobrou du‰í
a sluníãkem na du‰i na‰eho mûsta. Její
úsmûv i vlídné slovo, bylo vÏdy uváÏe-
né a pravdivé. Já se s ní poprvé potkal
v ordinaci vojenského lékafie zde ve
Volarech pfied více jak dvaceti lety a od
samého zaãátku, to byla pro mnû Ïena
plná síly, energie a pochopení. S manÏe-
lem Jaroslavem a dûtmi Katefiinou,
Kamilou a Jaroslavem vytvofiili velmi
pûknou rodinku a jejich idylu jsme jim
vÏdy pfiáli. 

Paní Marie v mladí sportovala 
a mnozí z nás snad ani neví, Ïe hrála
pozemní hokej na vynikající úrovni a Ïe
se stala v tomto sportu mistryní republi-

ky. Já si velmi dobfie pamatuji, jak s námi
a s manÏelem jezdila na fotbalové zápa-
sy. Také mám v pamûti její vzpomínky
na zápasy s hráãi Rudé Hvûzdy Volary,
na to, jak jezdili autobusem a jak mnoh-
dy za‰ívala dresy a stulpny hráãÛm, aby,
jak se fiíká, vypadali.

Vût‰ina z nás si ji pamatuje jako
v˘bornou pracovnici na sociálním
odboru mûstského úfiadu. I tady byla její
pomocná ruka a dobré srdce pro v‰ech-
ny na prvním místû. Její rada ãi pomoc
byla vÏdy profesionální a pfiesná. Po
ukonãení pracovního procesu odchází
do zaslouÏeného dÛchodu, ve kterém
nezahálí. Potkáváme ji s dcerami a sy-
nem a s vnouãátky Viktorem, Julinkou,
Sofinkou, Jarou‰kem a Ondrá‰kem.
VÏdy jim dala v‰e co mohla, ráda mûla
jejich úsmûv. Ráda pekla a její dobroty
nejlépe ocenily v zájmovém útvaru 
seniorek pfii DDM její kamarádky 
a kolegynû. 

Paní Majka nás opustila neãekanû 
a pro mnohé z nás bolestnû. Její srdíãko

dotlouklo, kdyÏ si ji vzala zlá a dlouhá
nemoc, kvÛli níÏ jiÏ neuvidíme její 
vlídn˘ a pûkn˘ úsmûv, jiÏ nám nedá tu
dobrou radu a jiÏ mi nefiekne: „Ládíku,
prosím tû, mû nefoÈ, od toho mám 
vnouãata, ale fotky po‰li, v‰ak ví‰, na
majka.cz. 

To v‰e smutnû skonãilo, ale já vím,
Ïe i tam nahofie bude paní Marie Kofiín-
ková na nás dohlíÏet spravedliv˘m
pohledem a Ïe i zde ji bude provázet její
úsmûv a vlídné slovo. 

VáÏení pfiátelé, s paní Marií Kofiín-
kovou jsme se dÛstojnû rozlouãili 
21. ãervna a paní Marie nám v‰em za to
je urãitû vdûãná. VáÏená Marie Kofiínko-
vá pro mû vÏdy zÛstanete majkou cz. 
s vlídn˘m úsmûvem a dobrou radou. Za
v‰e, co jste pro nás udûlala, vám patfií
dík. Nezapomeneme a dûkujeme. AÈ je
vám tam nahofie dobfie a sledujte nás
pohledem pfiísn˘m a spravedliv˘m.

Ladislav Beran

Marie Kofiínková

Mûsto Prachatice zastoupené staros-
tou ing. Martinem Mal˘m, Jihoãeská
univerzita zastoupená prodûkankou
zdravotnû sociální fakulty docentkou
PhDr. Janou ·emberovou a Mûstská
knihovna Prachatice zastoupená Mgr.
Hanou Mrázovou nabízí seniorÛm 
z Prachatic, ale i z celého prachatického
regionu moÏnost studovat na U3V
pfiímo v Prachaticích. Po setkání se
ãleny Rady seniorÛ mûsta Prachatice
a zástupci regionálních seniorsk˘ch
organizací bylo vybráno nadregionální
téma ZLATÁ STEZKA. 

V prÛbûhu 6 semestrÛ bude pfiedná-
‰eno odborn˘mi lektory následující: 

* Obecn˘ historick˘ pfiehled v dobû ZS, 
* V̆ zkum na ZS, 
* Obchod a hospodáfiství na ZS, 
* Îivot na ZS, 
* RoÏmberkové a ZS, 
* Tradice a souãasnost na ZS. 

Garanti jednotliv˘ch témat budou
univerzitní historici, ale i místní odbor-
níci jako PhDr. KubÛ z Muzea v Pracha-
ticích. Souãástí v˘uky, která by mûla
zaãít po slavnostní imatrikulaci v aule
Jihoãeské univerzity od fiíjna 2013,
budou i exkurze do ãesk˘ch muzeí 
a hradÛ, ale i do historick˘ch objektÛ 
v Bavorsku. V̆ uka bude probíhat v MûK
Prachatice podle domluvy 1x za t˘den
nebo za ãtrnáct dnÛ. MûK Prachatice
bude zaji‰t'ovat také studijní materiály. 

Pro zájemce to znamená: 
* Mít zájem o studium v prvním 

nabízeném programu: HISTORIE 
s modulem: Zlatá stezka . 

* B˘t dÛchodového vûku nebo osobou
se zdravotním postiÏením.

* Mít ukonãené stfiedo‰kolské nebo
vysoko‰kolské vzdûlání (jiná forma
studia, individuálnû bude 
posouzeno). 

* Po rozhodnutí závaznû vyplnit 
pfiihlá‰ku. 

* Délka studia 6 semestrÛ (3 roky)
* Za semestr zaplatí 400,- Kã 

zápisného.
* Místo konání klubovna v Mûstské 

knihovny Prachatice, Husova ulice
(dle poãtu zájemcÛ i jinde)

* Vyuãuje se záÏitkovou pedagogikou
(tzn. nejen poslouchat, ale i studovat, 
zapojovat se, pátrat, ãíst) - oãekává
se aktivní pfiístup, diskuze, seminární
práce.

* Semináfie povedou zku‰ení odborní-
ci na danou tématiku.

* Nekonají se zkou‰ky, ale „rozpravy“. 

�  �  �

Pfiihlá‰ky si mohou zájemci vyzvednout
v Mûstské knihovnû Prachatice v oddû-
lení pro dospûlé a ve studovnû. Termín
odevzdání je do 10. záfií 2013. 

Universita 3. vûku v Prachaticích
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Nezdá se to ani moÏné, ale letos se
konal uÏ pát˘ roãník Volarského sekáãe
– soutûÏe v tradiãním ruãním kosení.
Poãasí slibovalo nádhern˘ den a nezÛ-
stalo jen u slibÛ. UÏ dopfiedu bylo jasné,
Ïe úãast by mohla b˘t letos rekordní, ale
skuteãnost je‰tû pfiekroãila na‰e oãeká-
vání. KdyÏ se na silniãce smûrem od
mûsta blíÏil mal˘ autobus, tipovali jsme
to nejprve na zbloudilé japonské turisty.
AÏ kdyÏ zastavil a otevfiely se zadní
dvefie, za kter˘mi leÏela hromada kos,
pochopili jsme, Ïe pfiijely témûfi celé
Bernartice. LoÀsk˘ vítûz Volarského
sekáãe a ná‰ volarsk˘ reprezentant, Jirka
Musálek, porazil na závodech v Bernar-
ticích v‰echny jejich borce, takÏe v˘kvût
obce mu to k nám pfiijel oplatit. Po pfiiví-
tání v‰ech 37 sekáãÛ a hostÛ jsme zahá-
jili leto‰ní roãník „Modlitbou sekáãe“,
která mûla ve Volarech svoji premiéru.

První jako obvykle nastal tradiãní
bratrovraÏedn˘ souboj Jirky a Jardy
Musálkov˘ch. Vítûznû z nûj vy‰el Jirka
a myslím si, Ïe to ale bylo naposledy, co
soutûÏil za dûti. KdyÏ po soutûÏi zkusmo
posekal ãtverec dospûl˘ch a ruãiãka
ãasomíry se zastavila na ãase 5:45:00,
domnívám se, Ïe v˘konostnû uÏ mezi
dûtmi nemá co dûlat. Tento ãas by mu
dnes mezi muÏi do 60 let zajistil ‰esté

místo a celkovû pfii zapoãítání obou
muÏsk˘ch kategorií by byl devát˘.
Devát˘ z pûtadvaceti ve 12 letech. 

V kategorii Ïeny nad 60 let se se‰ly
nakonec jen dvû závodnice. Vyhrála loÀ-
ská vítûzka paní Svato‰ová z Prachatic,
ale paní Opavová ze Záhofií u Písku, jí
zdatnû sekundovala. 

V Ïenách do 60 let tentokrát zvítûzila
stylem veni, vidi, vici (pfii‰la, vidûla 
a zvítûzila) pÛvabná Inka Opavová 
z Podolí, která za sebou nechala tûsnû
dvû volarské borkynû Evu Plániãkovou
a Drahomíru Pe‰kovou. Ov‰em, kdyby
se daly v‰echny Ïeny dohromady, abso-
lutní vítûzkou by byla nejstar‰í z nich,
paní Marie Svato‰ová, která ve sv˘ch 67
letech seãe skuteãnû v˘bornû. Holt mají
mladí stále co dohánût, nadûjí jsou právû
závodnice jako Inka Opavová, která
byla mezi Ïenami benjamínkem.

V kategorii muÏi nad 60 let se letos
se‰lo rekordních devût závodníkÛ. Mist-
rovsk˘ titul obhájil jedenasedmdesátile-
t˘ Petr Vobrouãek, kter˘ zvítûzil rozdí-
lem tfiídy pfied druh˘m Franti‰kem
Kosafiem z âesk˘ch Budûjovic a tfietím
Karlem Horelicou z Mlynáfiovic. Na
ãtvrtém místû byl nejstar‰í úãastník celé
soutûÏe, Miroslav Svato‰, kter˘ odloÏil
hÛlku a v‰em dal jasnû najevo, Ïe roz-

hodnû nepatfií do starého Ïeleza. V abso-
lutním pofiadí mezi v‰emi muÏi by byl
devát˘, coÏ je skvûl˘ v˘kon. 

Královskou kategorii muÏi do 60 let,
kde se letos se‰lo ‰estnáct závodníkÛ,
vyhrál reprezentant Volar Jifií Musálek
star‰í. Obhájil tak loÀské vítûzství a stal
se zatím jedin˘m muÏem v historii sou-
tûÏe, kter˘ dokázal vítûzství zopakovat.
Druh˘ byl stejnû jako loni skvûl˘ sekáã
Franti‰ek ·molík a tfietí Miroslav ·obr.
Oba uÏ dokázali v minulosti sekáãe
vyhrát. Krásn˘m zjevem byl volarsk˘
Ondra Kli‰ík, jeden z borcÛ s nejãist‰ím
stylem a nejlep‰ím pokosem, kter˘ letos
pfiidal ke kosení jednu ze sv˘ch osobi-
t˘ch halekaãek. Z jeho projevu jasnû
ãi‰elo, Ïe mu vÛbec ne‰lo o závodûní,
ale o chvíle pohody mezi stejnû naladû-
n˘mi lidmi. Po právu si nakonec odnesl
cenu za nejoriginálnûj‰í obleãení.

Po závodû sekáãi, kter˘m nechybûly
síly a elán, posekali nepouÏitá soutûÏní
pole a nakonec pfiedvedli vûc dnes zfiíd-
ka vídanou – kosení v dlouhém zástupu.
Více neÏ dvacet sekáãÛ postupovalo
jeden za druh˘m. 

Závûreãná exhibice „Kfiovinátor“
versus vítûz kategorie muÏi do 60 let
skonãila jasn˘m vítûzstvím Jirky Musál-
ka. DluÏno ale podotknout, Ïe na‰eho

Volarsk˘ sekáã 2013
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kfiovinátora postihla fatální technická
závada, protoÏe zhruba uprostfied závo-
du se mu uvolnil fiezací kotouã. 

Závod se velice podafiil, atmosféra
byla skvûlá, poãasí pfiálo, v‰echno pivo
se vypilo a klobásy snûdly a náv‰tûvníci
a závodníci odcházeli spokojeni. Rád
bych na závûr podûkoval v‰em, bez
nichÏ by závod nemohl fungovat.
Poho‰tûním pro závodníky nás uÏ od
prvního roãníku zásobuje farma Ho‰no-
v˘ch z Vlãích Jam a jejich s˘ry, lipánky
a jogurty jsou nedoãkavû oãekávány,
protoÏe ãást závodníkÛ si na nû vytvofii-
la závislost. Krásné ceny letos vûnoval
fieditel Mûstsk˘ch lesÛ Volary ing. ¤eÏá-
bek. Nejvût‰í dík patfií Mûstu Volary,
které nás tradiãnû podporuje jak morál-
nû, tak finanãnû. Cel˘ závod by nemohl
fungovat hlavnû bez mimofiádného úsilí
poãetného organizaãního t˘mu, na‰ich
blízk˘ch a pfiátel, kter˘m v‰em dûkuji.
Do pomoci bûhem závodu se dokonce
pravidelnû zapojují i diváci, coÏ je asi
nejlep‰í vizitka Volarského sekáãe. 

Za organizaãní t˘m Ivo Stehlík

V˘sledky
Dûti (3x3 m): 

1. Jifií Musálek Ml. 44:28
2. Jaroslav Musálek 58:77

Îeny nad 60 let (4x4 m):
1. Marie Svato‰ová 2:14:68
2. Milu‰e Opavová 3:24:44

Îeny do 60 let (4x4 m):
1. Inka Opavová 2:18:65
2. Eva Plániãková 2:25:15
3. Drahomíra Pe‰ková 2:33:59
4. ·árka DaÀková 3:55:38
5. Vûra Válková 4:01:54
6. Majka Tupá 4:31:09
7. Janka Martincová 6:32:63
8. Vûra Beranová 6:54:79

MuÏi nad 60 let (7x7 m):
1. Petr Vobrouãek 3:40:78
2. Franti‰ek Kosafi 5:38:67
3. Karel Horelica 5:40:74
4. Miroslav Svato‰ 6:12:48
5. Jaroslav Jaro‰ 9:21:35
6. Emanuel Stejskal 9:57:07

7. Jifií Stach 12:02:07
8. Stanislav Toman 12:32:76
9. Jaromír Fuka 17:14:04

MuÏi do 60 let (7x7 m):
1. Jifií Musálek st. 2:17:06
2. Franti‰ek ·molík 3:16:67
3. Miroslav ·obr 3:34:75
4. Pavel Beran 5:26:00
5. Franti‰ek Baloun 5:39:54
6. Jindfiich HruboÀ 6:12:65
7. Martin Ha‰ek 6:53:60
8. Pavel Opava 7:05:75
9. Jifií Ledvina 7:19:33
10. Jifií Jaro‰ 7:32:96
11. Ondfiej Kli‰ík 8:36:65
12. Jifií Drápalík 9:21:18
13. Pavel Souhrada 10:07:64
14. Petr Goldfinger 10:33:21
15. Zdenûk Liberda 11:03:82
16. Vladimír ZaÈko 11:59:97
12. Jifií Drápalík 9:21:18
13. Pavel Souhrada 10:07:64
14. Petr Goldfinger 10:33:21
15. Zdenûk Liberda 11:03:82
16. Vladimír ZaÈko 11:59:97

Novinky v knihovnû
BELETRIE

Nesbo Jo: ·vábi
V jednom bangkockém nevûstinci je

nalezen norsk˘ velvyslanec. V zádech
má nÛÏ a v aktovce pedofilní porno-
snímky. V Oslu na ministerstvu zahrani-
ãí vypuká panika, neboÈ velvyslanec mûl
úzké vazby na norského premiéra…

Erskinová Barbara: ¤eka osudu
Ken a Zoe se odstûhují z ru‰ného

Lond˘na do poklidného Suffolku, do
míst, kde se fieka Deben vlévá do mofie,
aby se Ken mohl oddávat své vá‰ni pro
jachtafiení. Zoe, povoláním galeristka,
odchodem na venkov nad‰ená není,
zvlá‰È kdyÏ ji od prvního dne, kdy se 
pfiistûhují do starobylé, zrekonstruované
stodoly, zaãne zneklidÀovat pocit, Ïe 
v domû je kromû nich je‰tû nûkdo…

Rudi‰ Jaroslav: Národní tfiída
Hlavní hrdina, pfiezdívan˘ Vandam,

vypráví pfiíbûh sv˘ch Ïivotních soubojÛ
s mûstem, nedávnou minulostí a rodin-
n˘mi démony. Drsná a zároveÀ melan-
cholická novela ze sídli‰tû, kde lidé 

a domy vzdorují pfiírodû i neodvratnému
zániku. Nov˘ Rudi‰ zasáhne ãtenáfie
pfiímo na solar. Inspirováno skuteãn˘mi
událostmi.

Vondru‰ka Vlastimil:
Msta písecké panny
S dvorem ãeského krále Pfiemysla II.

Otakara odjíÏdí Oldfiich z Chlumu 
v doprovodu sv˘ch pomocníkÛ do 
PrácheÀska, kde se má konat zasedání
zemského soudu. Ale hned první noc,
kdy dvÛr do královského hradu v Písku
dorazí, je zavraÏdûn zemsk˘ sudí Bene-
dikt. âesk˘ král zufií, protoÏe zloãin
povaÏuje za útok na svÛj majestát.

NAUâNÁ LITERATURA

Okamura Tomio: Velká japonská
kuchafika
Nechte se inspirovat oblíben˘mi

recepty této asijské kuchynû. Pod vede-
ním ãtyfi nejlep‰ích japonsk˘ch kuchafiÛ,
ktefií pÛsobí v âeské republice, zvládne-
te pfiípravu sushi i japonsk˘ch specialit
krok za krokem. Jedná se o vÛbec první
ucelenou kuchafiku.

PRO DùTI A MLÁDEÎ

Bizziová Regina: Winx club - Ples pro
Bloom; Layla má rande; Stella na
módní pfiehlídce; PíseÀ pro Musu
Pfiíbûhy pohádkov˘ch víl. âekají na

Vás Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna 
i Aisha! Nejsou to jen obyãejné holky,
jsou to víly z pohádkov˘ch svûtÛ! KaÏdá
je jiná, se sv˘mi unikátními schopnost-
mi i povahou. Jsou sice kfiehké, ale jen
tak nûãeho se nezaleknou!

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky
- Páté kolo u vozu
Valent˘nsk˘ veãírek na Gregovû

‰kole pfievrátil jeho svût vzhÛru nohama.
Greg se ze v‰ech sil snaÏí najít holku, 
s kterou by na nûj ‰el, a bojí se, Ïe zÛ-
stane na ocet. Jeho nejlep‰í kamarád
Rowley taky nemá rÛÏové vyhlídky, ale
to je chabá útûcha. Neãekanou souhrou
náhod se to Gregovi nakonec podafií 
a páté kolo u vozu je Rowley. Ov‰em
toho veãera se odehraje spousta vûcí 
a nakonec není tak docela jisté, kdo
vlastnû bude mít ‰tûstí v lásce.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
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1. schÛzka v DDM
Název ZÚ Programová náplÀ Vûk Vedoucí ZÚ Úplata Datum âas

Junior Ranger seznamování s prací informaãní od 6 let A. Proke‰ová 450 1. 10. 16:00
a stráÏní sluÏby NP ·umava, v˘lety, 
slaÀování, jak se chovat v pfiírodû, atd. 

Anglická ‰kola v˘uka hravou formou pro pokroãilé 7–8 let 450 30. 9. 16:00
(od 2. tfiídy)

Studio Mandragora filmové a fotografické studio, základy 9–15 let M. Sipplová 600 3. 10. 16:00
práce s kamerou a fotoaparátem, 
zpracování videí, tvorba videoklipÛ apod.

Pí‰Èalky Píìalky flétniãky, zpívání, tanãení od 5 let J. Vr‰níková 600 2. 10. 16:30

âarovné tvofiení ‰perkování, batikování, malování od 7 let V. Laschová 600 2. 10. 16:00
na hedvábí, malování na triãka apod.

·ikovné ruãiãky tvofiení z rÛzn˘ch materiálÛ, kreslení, 5–7 let V. Laschová 500 2. 10. 15:00
modelování, atd.

Kluci v akci pro v‰echny kluky, ktefií rádi vafií a jí od 6 let M. Sipplová 450 1. 10. 14:00

Mal˘ kuchtík pfiíprava mouãníkÛ, teplé i studené od 6 let V. Laschová 450 1. 10. 14:00
kuchynû

Modeláfi papírové modely, stavba modelové od 7 let V. Kadlec 600 2. 10. 14:00
Ïeleznice

DeVir virtuální hry, nové i tradiãní stolní hry od 6 let V. Laschová 500 30. 9. 15:00

Zvífiecí detektivové hry v pfiírodû a v klubovnû, od 6 let A. Proke‰ová 450 30. 9. 14:00
poznávání pfiírody, v˘lety,

Ornitologick˘ poznávání a pozorování ptactva 6–18 let L. Vozábal 450 3. 10. 15:00

Moderní zaãáteãníci, spojení hudby a pohybu 5–7 let D. Amlerová 800 30. 9. 17:00
gymnastika I

Moderní pokraãování Moderní gymnastiky I od 7 let N. Ra‰ková 800 30. 9. 17:00
gymnastika II

Army klub airsoft, v‰e o vojenské technice, od 10 let M. Papou‰ek 500 2. 10. 14:30
pfieÏití - víkendové akce v pfiírodû

AtleÈáci základy lehké atletiky od 7 let J. Trojáková 700 3. 10. 15:30

BaskeÈáci základy, stfielba na ko‰, pravidla od 9 let J. Trojáková 700 3. 10. 15:00
a zdokonalování hry

Florbal I. zaãátky v nácviku hry 1.–4. tfiída M. Felix 700 1. 10. 15:30

Florbal II. pokraãování 5.–9. tfiída L. Beran 700 1. 10. 16:00

V‰esporÈáci I. kolektivní hry, bûh, plavání, lyÏování, 5–8 let A. Valíãek 700 1. 10. 17:00
turistika cyklov˘lety atd. V. Laschová

V‰esporÈáci II. kolektivní hry, bûh, plavání, od 8 let M. Taranza 700 1. 10. 17:00
lyÏování,turistika cyklo v˘lety atd.

Vodníãek základy plavání, hry ve vodû, apod. 4–6 let M. Sipplová 900 3. 10. 17:30
(neplavci)

Delfínci základy plav. v˘cviku, hry ve vodû 6–8 let M. Sipplová 900 3. 10. 17:00
(ãásteãní plavci)

Delfíni základy plav. v˘cviku, hry ve vodû 8–10 let M. Sipplová 900 3. 10. 17:00
(plavci)

Nabídka zájmov˘ch útvarÛ 2013/2014
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1. schÛzka v DDM
Název ZÚ Programová náplÀ Vûk Vedoucí ZÚ Úplata Datum âas

Kosatky zdokonalování plav. stylÛ, hry ve vodû 10–15 let M. Sipplová 900 3. 10. 16:00

Sardinky vodní hrátky v bazénu, vodní pólo, 9–15 let M. Sipplová 900 3. 10. 16:00
vodní volejbal, vybájená, ringo, 
podvodní pexeso, potápûní, skoky, 
netradiãní soutûÏe

·moulování základy aerobiku, zumby, pohybová od 5 let A. Proke‰ová 600 4. 10. 16:00
a taneãní  v˘chova

Orientální tance základy orientálních tancÛ od 6 let L. Kulhánková 550 1. 10. 16:00
pro dûti

Orientální tance pokraãování ve v˘uce od 15 let L. Kulhánková 1000 1. 10. 16:00
pro dospûlé

Cviãení s kojenci cviãení na míãích, fiíkanky, písniãky, 5–12 S. Valíãková 550 30. 9. 9:00
nácvik správného otáãení, sezení, mûsícÛ
lezení a chÛze

Duhové klubíãko cviãení na míãích, fiíkanky, písniãky, 1–2 roky S. Valíãková 550 30. 9. 10:00
Beru‰ky pohybové hry

Duhová ‰koliãka cviãení, dramatizace pohádek, zpívání, 3 - 6 let E. ·turmová 700 1. 10. 16:30
My‰áci tvofiení, vycházky a v˘lety

Klub dûtí tvofiivá dílna, flétniãky, kytara od 5 let ·. Jurá‰ová, 450 3. 10. 15:00
StoÏec J. Jerhotová

Klub dûtí tvofiivá dílna angliãtina, pohybové hry od 6 let S.Ludaãková 450 4. 10. 15:00
Zbytiny L. Uhlífiová

Klub seniorÛ aktivnû i v dÛchodu – tvofiení, cviãení, V. Laschová 600 2. 10. 10:00
vycházky

Organizaãní informace 

� Zájmová ãinnost zaãíná 1. fiíjna 2013 a konãí 31. kvûtna 2014.
� Pfiihlá‰ky do zájmov˘ch útvarÛ pfiineste vyplnûné do 30. 9. 2013 do kanceláfie DDM Volary. 
� V̆ ‰e zápisného platí pro ‰kolní rok 2013/2014 – viz u jednotliv˘ch ZÚ.
� KaÏd˘ zájemce zaplatí úplatu v kanceláfii DDM Volary do 30. 10. 2013.
� 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:
Nové 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.

Informace získáte:
Tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, @: volary@ddm-prachatice.cz, 

www: ddm-prachatice.cz

Nabídka zájmov˘ch útvarÛ 2013/2014



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.


