VáÏení spoluobãané,
v na‰em mûsíãníku vás budeme
pravidelnû, kaÏd˘ mûsíc, upozorÀovat na
skuteãnost, Ïe v leto‰ním roce budou uÏ
pro volby do Evropského parlamentu,
a následnû i pro volby komunální, zﬁízeny
tﬁi volební okrsky. Dva volební okrsky
budou stávající, tedy v budovû mûstského
úﬁadu a v budovû mateﬁské ‰koly na Sídli‰ti Míru, tﬁetí, novû zﬁízen˘ volební
okrsek, bude otevﬁen v budovû mateﬁské
‰koly v ulici Revoluãní.
K roz‰íﬁení volebních okrskÛ jsme
pﬁikroãili z dÛvodu velkého poãtu voliãÛ
v jednotliv˘ch okrscích. Skuteãností je, Ïe

celorepublikov˘ prÛmûr zapsan˘ch voliãÛ
v jednotliv˘ch okrscích je pﬁibliÏnû 600
obãanÛ. V na‰em mûstû máme zapsan˘ch
voliãÛ více jak dvojnásobek tohoto prÛmûru. Z toho vypl˘vá nejen ãasová nároãnost
pﬁi sãítání jednotliv˘ch hlasÛ, ale i pﬁedávání zápisu o v˘sledku voleb statistickému
úﬁadu.
S tímto krokem pﬁichází také nûkolik
nov˘ch skuteãností. Zmûna volební místnosti pro nûkteré voliãe, a rozhodnû dÛleÏité upozornûní je pro politické i nepolitické strany v poãtu nominovan˘ch ãlenÛ do
jednotliv˘ch volebních komisí.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Zmûna volebních okrskÛ ve mûstû Volary
OZNÁMENÍ
Na základû ust. § 26, odst. a) zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném
znûní s platností od 1. 1. 2014 byly ve mûstû Volary ustanoveny 3 stálé volební okrsky a to následovnû:
Volební okrsek ã. 1 - zahrnuje tyto ulice:
5. kvûtna, âeská, Dolní SnûÏná, K. V. Raise, Magdalena, Mlynaﬁovická, Ml˘nská, Námûstí, Nová, Pod Kostelem,
Prachatická, Pﬁíãná, Samoty, Zlatá stezka
Volební místnost – zasedací místnost MûÚ, Volary, Námûstí ãp. 25
Volební okrsek ã. 2 – zahrnuje tyto ulice:
Nová kolonie, Sídli‰tû Míru, ·umavská
Volební místnost – herna M· Sídl. Míru ãp. 117
Volební okrsek ã. 3 – zahrnuje tyto ulice:
Budûjovická, Finské domky, Brixovy Dvory, Chlum, Kollárova, Krátká, Luãní, Mlynáﬁovice, Petra Voka, Pod Tratí, Revoluãní,
Sipplovy Dvory, Soumarská, Soumarsk˘ Most, Stögrova HuÈ, Tolarova, U NádraÏí, V Kasárnách, Tovární
Volební místnost – herna M· Revoluãní ul. ãp. 448
K vytvoﬁení 3 volebních okrskÛ bylo pﬁistoupeno z dÛvodu velkého poãtu voliãÛ v okrscích
– poãetnû nejvût‰í volební okrsky v Jihoãeském kraji.

Oznámení pro obãany
V kvûtnu leto‰ního roku probûhnou volby do Evropského parlamentu.
Obracíme se proto na na‰e obãany, kteﬁí by mûli zájem pracovat v okrskov˘ch volebních komisích,
aby se pﬁihlásili na MûÚ Volary, správním odboru u p. Anny Hodánkové
– kanceláﬁ ã. 3, tel. ã. 388 302 202.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 29. 1. 2014
Rada mûsta schvaluje
* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu
úﬁadu dne 10. 3. 2014 a pﬁipojení se
tak k podpoﬁe mezinárodní kampanû
„Vlajka pro Tibet“.
* pravidla pro v˘bûr nájemcÛ a uzavírání nájemních smluv k podporovan˘m bytÛm v ã. p. 144 ve Volarech

ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
a povûﬁuje starostku jejich podpisem
* podání Ïádosti o dotaci na Krajsk˘
úﬁad Jã.kraje z grantového programu
Podpora ãinnosti útulkÛ pro zvíﬁata,
dle dÛvodové zprávy
Rada mûsta rozhodla
* nevyuÏít moÏnosti nav˘‰ení nájemného nebytov˘ch prostor pro rok

2014 o vyhlá‰enou prÛmûrnou míru
inflace roku 2013
Rada mûsta bere na vûdomí
* konání zápisu dûtí k pﬁed‰kolnímu
vzdûlávání do Mateﬁské ‰koly Volary
na ‰kolní rok 2014/2015 ve dnech
10. a 11. bﬁezna 2014
***
Více na: www.mestovolary.cz

Oznámení
Pracovníci finanãních úﬁadÛ budou pomáhat daÀov˘m poplatníkÛm
danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob v na‰em mûstû.
V˘bûr pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob a pomoc obãanÛm pﬁi jejich vyplnûní se po dohodû s tajemníkem
uskuteãní v zasedací místnosti v pﬁízemí Mûstského úﬁadu ve Volarech
ve dnech 5. bﬁezna 2014 v dobû od 10:00 do 15:30 hod. a 19. bﬁezna 2014 v dobû od 10:00 do 15:30 hod.
BliÏ‰í informace na http://financnisprava.cz

Zápis do 1. tﬁídy
Ve dnech 17. a 18. 1. 2014 se konal
v Z· Volary zápis dûtí do prvních tﬁíd.
K dne‰nímu datu je jich na základû
rozhodnutí ﬁeditele ‰koly pﬁijato 44.
Koneãn˘ poãet bude znám 31. 5. 2014.
Paním uãitelkám, které zápis provádûly,
jsme poloÏili nûkolik otázek.

zásoba a srozumitelná v˘slovnost. Pro
mnohé dûti je toto pﬁekáÏkou, která ve
‰kole mÛÏe váÏnû ztíÏit jejich práci
i ohrozit úspû‰nost. Rozdíly jsme zaznamenaly v obratnosti rukou, drÏení psacího náãiní a celkové koordinovanosti
pohybÛ.

1/ Jak˘ je vá‰ první dojem ze setkání
s budoucími prvÀáãky?
Ve vût‰inû pﬁípadÛ probíhal zápis
jako pﬁíjemné setkání a popovídání, pﬁi
kterém se pedagog ujistil, Ïe má pﬁed
sebou dítû, které je na ‰kolu zralé a pûknû
pﬁipravené. Nûkdy bylo jasné i to, Ïe
rodiãe pojímají zápis jako v˘jimeãn˘
a slavnostní den, coÏ poukazuje na
pûkn˘ vztah rodiny ke vzdûlání. To je
pro uãitele vÏdy potû‰ující poznání,
které naznaãuje i budoucí dobrou spolupráci rodiny se ‰kolou.

3/ Co je tedy dÛleÏité pro úspû‰n˘
nástup dítûte do první tﬁídy?
Ve ‰kole nemívají problémy ty dûti,
které umí jiÏ na poãátku první tﬁídy
samostatnû formulovat své my‰lenky,
napﬁíklad souvisle pﬁevypráví jednoduch˘ pﬁíbûh ãi pohádku, jsou schopné
zapamatovat si nûkolik básniãek a písniãek. Dûti tohoto vûku uÏ dokáÏí sluchem
urãit první hlásku ve slovû. Pﬁirozenû
se rozvíjející pﬁed‰kolák vût‰inou dospívá pﬁed nástupem do ‰koly k potﬁebû
orientovat se ve svûtû matematicky. Má
pﬁedstavu o svém vûku, ví, co znamená
více – ménû, del‰í – krat‰í, spoãítá prsty
na rukou, oka na hrací kostce atp. Velmi
dÛleÏitá je dobﬁe zvládnutá sebeobsluha
typu oblékání, nazouvání, sklízení vûcí,
manipulace s ta‰kou a penálem, v neposlední ﬁadû pak hygienické a stolovací
návyky.

2/ Pozorovaly jste velké rozdíly mezi
dûtmi?
Pozorování dítûte pﬁi zápisu se vÏdy
dot˘ká rÛzn˘ch oblastí a rozdíly se
zde samozﬁejmû projevují. Základním
pﬁedpokladem dobré komunikace dítûte
s okolím je pﬁimûﬁenû rozvinutá slovní
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4/ Je je‰tû ãas nûco dohnat a napravit?
Cílenou prací ano. Dûti v tomto vûku
se uãí pﬁirozenû nápodobou. âinnosti,
které opakovanû provádí s rodiãi nebo
v mateﬁské ‰kole, tak automaticky pﬁecházejí do stál˘ch návykÛ a toho je tﬁeba
co nejvíce vyuÏívat. Rodiãe by nemûli
nechat bez pov‰imnutí nesprávnû vyslovené slovo, trvat na nápravû mluvy,
v tûÏ‰ích pﬁípadech respektovat doporuãení logopeda. Pokud si v‰imli, Ïe jejich
budoucí ‰kolák se zatím nevydrÏí soustﬁedûnû zab˘vat kreslením, vybarvováním ãi poslechem mluveného slova ani
5 minut, mûli by také zbystﬁit pozornost
a snaÏit se dítû k podobn˘m ãinnostem
cílenû vést. To v‰echno nejlépe formou
hry. Rodinn˘ podveãer stráven˘ hrou
pexesa, hracích karet, âlovûãe, nezlob
se, pﬁedãítáním nebo prohlíÏením knihy,
je tou nejlep‰í pﬁípravou, kterou nenahradí Ïádn˘ nauãn˘ poﬁad v televizi
nebo hra na poãítaãi.
Zápisu se letos úãastnily paní uãitelky: Mgr. Cigánková, Fistrová, Harvalíková, Horálková, Jandejsková, Klodnerová, Koldinská, KuboÀová, Rashedi,
·váchová.
Mgr. Petr Horálek, ﬁeditel Z·

Pﬁipravujeme
Masopust
Dne 1. bﬁezna 2014 ve 13:00 hodin bude na námûstí pﬁedáno právo rychtáﬁi
masopustního veselí k poﬁádání Masopustu ve mûstû Volary.
Odtud se prÛvod vydá spolu s kapelou k jednotliv˘m stavením.
Masopustní tancovaãka, na kterou vás srdeãnû zveme, zaãíná od 19:00 hodin.
K dobré zábavû, tanci i poslechu bude vyhrávat Netolická pûtka.
Vstupné je 100,- Kã.
Srdeãnû vás zveme nejen na tancovaãku, ale i do prÛvodu.
■ ■ ■

Ples dárcÛ krve allias ,,SLET KRVESAJÒ“
Kdy: 15. 3. 2014 ve 20:00 hodin
Kde: Spoleãensk˘ sál MÚ Volary
Vstupné: dárci krve zdarma, ostatní 100,- kã
Tombola: moÏná, podle toho, jak budete zlobit
Hudba: v˘borná, jako vÏdy
Aktivní i b˘valé dárce, i nedárce z Volar i Nevolar srdeãnû zvou
manÏelé Neumanovi,
drÏitelé zlaté a stﬁíbrné Plakety Jánského

Spoleãenská rubrika
V mûsíci únoru oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní BlaÏena Hvûzdová,
paní Anna Kováﬁová,
paní Marie Pe‰lová,
paní RÛÏena Höllingerová,
paní Milada TrÏilová,
paní Marie Woldﬁichová
a pan Josef Ira
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, místní organizace
Volary, blahopﬁeje k v˘znamnému jubileu na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví svá jubilea a to panu Josefu Valentovi a panu
Aloisovi Wimberskému.

Vzpomínáme

■ ■ ■

SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA SE SENIORY
Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny seniory v pátek 4. dubna od 16:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na setkání s vedením mûsta.

Úspûch volarské ZU·
Hudební obor volarské ZU· se mÛÏe po dlouhé dobû pochlubit dvûma úspû‰nû
pﬁijat˘mi Ïáky na Konzervatoﬁ v âesk˘ch Budûjovicích. Jmenovitû jsou to: Vojtûch
ANDRASCHKO a Josef JURÁ· (naposledy pﬁijat˘mi Ïáky byli Pavel Koldinsk˘,
Franti‰ek Zach a Petra Kaczková – nynûj‰í uãitelé, dále pak Martin Votava a Jiﬁí
Nûmec).
Oba Ïáci byli pﬁijati ke studiu ve hﬁe na trubku. Stalo se tak dne 20. ledna 2014,
kdy ﬁádnû vykonali pﬁijímací ﬁízení, které se skládá z praktické ãásti hry na nástroj
a teoretické ãásti hudební nauky. Pﬁipravovali se ve tﬁídû p. uã. Franti‰ka Zacha.
ChlapcÛm gratulujeme
a pﬁejeme dobré studijní v˘sledky.
Franti‰ek Zach, DiS.,
uãitel hudebního oboru

Josef Jurá‰ (vlevo)
a Vojtûch Andraschko
(vpravo)
– úspû‰ní absolventi
volarské ZU·

Dne 10. 2. 2014
uplynuly 2 roky
od úmrtí pana
Petra Ondřeje.
Vzpomíná rodina
Ondřejova,
děti Petra a David
a vnučka Kristýnka.

Dne 12. 3. 2014 uplyne
šest let od úmrtí pana
Jana Voráče.
S láskou vzpomínají
manželka s dětmi.
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Jedineãn˘ koncert pro saxofon a xylosynth
Koncertní sál volarské ZU· se ve
stﬁedeãním veãeru jarních prázdnin
zaplnil nejen volarsk˘mi obãany, ale
i vzdálen˘mi diváky, kteﬁí pﬁi‰li, aby
shlédli a vyslechli jedineãn˘ hudební
projekt Kateﬁiny Pavlíkové a Pavla
Koldinského, Minimalistix – jedineãn˘
koncert na dva rozliãné a zdánlivû spolu
nesouvisející hudební nástroje saxofon
a xylosynth.
V úvodu Kateﬁina Pavlíková pﬁivítala v‰echny diváky a podûkovala za to, Ïe
pﬁi‰li v tak hojném poãtu. Pﬁedstavila
koncert jako projekt, kter˘ je pro ni
v˘zvou, jelikoÏ má ráda nové vûci
a melodie. A právû Minimalistix je
melodicky zajímav˘ pﬁedev‰ím tím, Ïe
vedle sebe zní bicí xylosynth a saxofon,
dva nástroje, které si jsou zdánlivû cizí,
ale jak diváci vidûli a sly‰eli, bylo to
opravdu jen klamné zdání. ÚÏasná byla
i zvlá‰tní hudební vloÏka, kdy oba muzikanti tleskali podle not. Tento hudební
kousek ukázal, co v‰e se dá ãtyﬁma sladûn˘ma rukama projevit.

Koncert se v‰em moc líbil a oba
protagonisté, pedagogové volarské ZU·,
se doma pﬁedstavili pﬁed koncertem
v Olomoucké filharmonii a oba pﬁedvedli, Ïe spojení sopránového a barytonového saxofonu Kateﬁiny Pavlíkové
a xylosynthu Pavla Koldinského zní
úÏasnû.

Melodie od Chicka Corei, Philipa
Glasse, Steva Reicha a Jana Meisla,
kter˘ obûma protagonistÛm vûnoval
nádhern˘ part, se moc líbily.
Dlouhotrvající spontánní potlesk,
byl vyjádﬁením, Ïe se koncert vydaﬁil
a ‰lo opût o jedineãn˘ hudební záÏitek.
Ladislav Beran

Skauti v Praze
Vût‰ina lidí si myslí, Ïe skaut patﬁí
do pﬁírody a jen tam se umí pohybovat.
A tak jsme si ﬁekli, Ïe zkusíme, zda
obstojíme i jinde a vyrazili o pololetních
prázdninách do na‰eho hlavního mûsta.
Konala se totiÏ akce Ledová Praha,
a protoÏe jsme se na ni jiÏ vloni mrkli
a moc se nám líbila, vyrazili jsme letos
znovu.
Cesta do Prahy nám pﬁi povídání
rychle utekla, a neÏ jsme se nadáli, autobus nás vyklopil Na KníÏecí. A tu se
ukázal ná‰ léty pûstovan˘ smysl pro
orientaci – hravû jsme na‰li klubovnu,
kde jsme vloni pﬁespávali a která se
i letos stala na‰ím útoãi‰tûm. UloÏili
jsme si v ní batohy a hned vyrazili na
první cestu Prahou do Muzea alchymistÛ a mágÛ. Bylo to tam dost tajuplné,
magistr Kelly na nás mhouﬁil oãi, schovávaje se za troskami svého nezdaﬁeného pokusu, homunculové nevypadali
taky zrovna nejbezpeãnûji, praÏské ulice
nám pﬁipadaly pak úplnû v pohodû.
Udûlali jsme si je‰tû noãní procházku
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PraÏsk˘m hradem, vyzkou‰eli si budky
pro hradní stráÏe a docela unaveni se
vrátili do klubovny na‰ich kamarádÛ.
Brzy ráno jsme vyrazili za praÏsk˘mi památkami znovu. Jako první nás
ãekala náv‰tûva Muzea miniatur. To
bylo nûco tak unikátního, Ïe jsme nic
podobného je‰tû nevidûli. No posuìte
sami, kdy se vám po‰tûstí vidût velblouda v uchu jehly nebo Eifelovku na
makovém zrnku. Prostû paráda. Ani
strahovská knihovna nás nezklamala,
obrovské mnoÏství knih, globusÛ, pﬁírodovûdn˘ch sbírek a nádherná maketa
zaoceánské lodi – nádhera. Ale to uÏ
jsme zaãali trochu chvátat, na Hradû se
o poledni vymûÀovaly stráÏe a my chtûli
b˘t u toho. A mûli jsme ‰tûstí, zahlédli
jsme mezi vojáky i svého kamaráda,
kter˘ u hradní stráÏe slouÏí.
Odpoledne jsme se podívali do
Muzea Antonína Dvoﬁáka, poslechli si
jeho skladby, a dozvûdûli se kupu
zajímavostí o jeho Ïivotû. Zaujalo nás,
Ïe mûl moc rád Ïeleznice, a kdyby se

nestal slavn˘m skladatelem, asi by byl
Ïelezniãáﬁem. V Muzeu policie jsme
vidûli zat˘kaní zloãincÛ za první republiky a zkusili si i sejmout otisky prstÛ.
Drsnûj‰í z nás pak je‰tû zavítali do
Muzea útrpného práva, ti jemnûj‰í do
Muzea ãokolády, kde si dokonce pochutnali na ãerstv˘ch pralinkách. Procházka
noãní Prahou pﬁes KarlÛv most byla
nádherná. Je‰tû pﬁed spaním jsme se
vypravili za praÏsk˘mi stra‰idly, coÏ
bylo docela drsné.
Poslední den na‰í cesty jsme strávili
prohlídkou botanické zahrady a Moﬁského svûta. Je‰tû poslední pohled na
Prahu ze Staromûstské vûÏe, a uÏ musíme chvátat na autobus. Joj, to nás bolely nohy, praÏská dlaÏba je pﬁece jen jiná
neÏ ‰umavské lesní pû‰inky.
Ale stálo to za to!
Pﬁí‰tí rok jedeme zas!
Za volarské skauty
Jirka Kolner
a Katka Wagnerová

Svozové autobusy pro dárce krve
I v tomto roce vypravujeme svozové autobusy pro dárce krve zdarma. Ten nejbliÏ‰í vyjede 4. 2. v 7:00 z Malého námûstí.
Pro bliÏ‰í informace kontaktujte Oblastní spolek ââK PT 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, Oblastní spolek ââK Prachatice

Premiéra volarsk˘ch florbalistÛ
V sobotu 22. února se v Horní Plané
konal 1. roãník Hornoplánského poháru
ve florbale, kter˘ se odehrál ve zdej‰í
sportovní hale. O Hornoplánsk˘ pohár
se utkali také florbalisté z Volar. Pro
volarské byl tento turnaj vÛbec první
pﬁíleÏitostí pomûﬁit síly s dal‰ími t˘my
z jihoãeského kraje, protoÏe doposud
hráli pouze pro zábavu v tûlocviãnû na
„malé ‰kole“ ve Volarech. Celkem se
turnaje zúãastnilo 5 muÏstev – Horní
Planá, Nová Pec, Frymburk A, Frymburk B a Volary. Absence moÏnosti
natrénovat hru v pûti lidech na velkém
hﬁi‰ti se podepsala na v˘sledku prvního
utkání proti Horní Plané, kter˘ volar‰tí
prohráli v pomûru 3:1. T˘m Volar si v‰ak
na nové podmínky rychle zvyknul a dal‰í
dva zápasy proti Frymburku B a Nové
Peci vyhrál vysoko 5:0 a 7:0. V posledním zápase Volary narazily na budoucího
vítûze celého turnaje – Frymburk A,
kterému podlehly 3:1. Bojovnost, ‰ikovnost a pﬁedev‰ím radost ze hry zdobily
v˘kon t˘mu z Volar, kter˘ se díky smyslu

Sestava FBC Volary
Stojící zleva: Milan Bican, Luká‰ Svintek, Ondﬁej Nechutn˘, Daniel Trubela,
Petr Hájek, Jan Sahula, Pavel Zvonek, Pavel Ale‰ (hrající trenér a masér)
Sedící zleva: Michal ·varc (gólman), David Dyba, Vlastislav TÛma
pro t˘movou hru dokázal prosadit
v konkurenci mnohem zku‰enûj‰ích
celkÛ. Volar‰tí florbalisté nakonec obsa-

dili krásné tﬁetí místo a jasnû ukázali, Ïe
do dal‰ích klání je s nimi tﬁeba poãítat!
Daniel Trubela

Hokusy-pokusy aneb vûda hrou
V lednu se ná‰ znám˘ „Domeãek“
ve Volarech promûnil v ‰ílené vûdecké
doupû a dûti pozval na tzv. Hokusy-Pokusy. Vlaìka s Milãou oblékly vûdátorské plá‰tû, nasadily vûdátorské br˘le
a dûtem ukazovaly, jak fyzikální tak
i chemické zákony hravou formou.
Kromû v˘roby katapultÛ z obyãejné
pet lahve uspoﬁádaly i soutûÏ o nejvût‰ího bublinového hada opût za pomoci pet
lahve a tentokrát i hadﬁíku a naﬁedûného
saponátu. U bublinování dûti zÛstaly
je‰tû dlouho. Mohly si vyrobit svÛj

vlastní automatick˘ bublinkovaã a nebo
taky bublifuk ze speciální smûsi. Bublinky samozﬁejmû byly pro dûti pﬁednostnûj‰í, ale krom nich také vidûly,
jak na sebe vzájemnû pÛsobí dvû nemísitelné kapaliny ãi jak se chová sníÏen˘
tlak v nádobû. Dále také mohly pozorovat, pﬁi vypu‰tûní papírov˘ch leknínÛ
na vodû, jak se jim krásnû otevírají.
No a jeden z nejvût‰ích úspûchÛ slavila nafouknutá rukavice za pomoci octu
a jedlé sody a nebo také vajíãko, které
i pﬁes svÛj velk˘ objem dokázala Milãa,

za pomoci tepla, dostat do fla‰ky
s pomûrnû úzk˘m hrdlem.
Celé dopoledne se neslo v duchu
dobré nálady a pﬁekvapen˘ch v˘razÛ
dûtí „Je tohle vÛbec moÏné?“. Kromû
spousty legrace si dûti odnesly i vûdomosti a to je k nezaplacení! V˘uka hravou formou dûti vede k lásce k vûdû, coÏ
lze velmi ocenit.
HokusÛm - PokusÛm zdar!
Za DDM Volary
Hana Laschová
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Souhrn poãasí za leden 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,3°C dne 1. 1. v 3:20
Maximální teplota: +10,4°C dne 7. 1. v 14:25
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -0,1°C
Úhrn sráÏek: 17,4 mm
Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 9. 1. v 23:27
(tj. 47,2 km/hod.)
Sluneãní svit: 47,6 hodiny
Mrazové dny: 29
Ledové dny: 5

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -12,9°C dne 1. 1.
Pﬁízemní minimální teplota: -13,8°C dne 1. 1.
Maximální teplota: +10,8°C dne 9. 1.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,1°C
Mrazové dny: 29
Ledové dny: 6
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

INZERCE – prodám
druÏstevní byt 2+1 v zatepleném panelovém domû ve Volarech o v˘mûﬁe 65 m2. Cena dohodou.
Mobil: 724 239 171

Podûkování
Dûkuji paní KﬁíÏové a paní Kun‰tárové za pﬁivolání sanitky, pﬁi m˘ch zdravotních komplikacích
a následném poseãkání do jejího pﬁíjezdu.
Dûkuje Kolínská
Volarsk˘ zpravodaj 6

Spoleãenské odpoledne rodiãÛ a jejich dûtí
Zaãátek nového roku je vÏdy pﬁedzvûstí zaãátku plesov˘ch sezón v nejrÛznûj‰ích mûstech. Plesy máme mûstské,
rybáﬁské, myslivecké, maturitní a kdo
ví, kolik jak˘ch moÏn˘ch plesÛ je‰tû
mÛÏeme mít. DÛm Dûtí a MládeÏe ve
Volarech se rozhodl 1. února 2014 od
15 hodin uspoﬁádat první roãník Spoleãenského odpoledne rodiãÛ a jejich dûtí.
Jak uÏ z názvu lze vyvodit, odpoledne
bylo urãené pro rodiãe a jejich dûti.
Nejednalo se sice o klasick˘ ples, jak
ho vût‰ina z nás zná, ale o to více legrace jsme v tomto odpoledni mohli zaÏít.

Pánové pﬁikráãeli v kravatách a dámy ãi
je‰tû malé sleãny hezky naãanãané
nûkteré v ‰atech jiné v ozdobn˘ch halenkách. V‰em to v‰ak velmi slu‰elo. Veãer
opût provázela v˘borná organizace
Milãi a Vlaìky. K poslechu a tanci hrál
pan ZdeÀek Slabyhoudek, kter˘ kromû
znám˘ch ãesk˘ch vypalovaãek zahrál
i ménû známé, pﬁesto skvûlé, zahraniãní
hity a pozdûji byl ochotn˘ hrát i na pﬁání
zúãastnûn˘ch.
Nejedna soutûÏ nám pﬁinesla sladkou
odmûnu v podobû bonbónku, ale i ve
vût‰í soutûÏi si dûti, ãi jejich rodiãe

mohli odnést i vûcnûj‰í odmûnu. Jezdili
na pedalech, chodili na chÛdách, hráli
kloboukovanou, ale pﬁedev‰ím tancovali a tancovali. Nûkteﬁí protancovali
i stﬁevíãky.
Legrace bylo opravdu pﬁímo kopec.
Dobrá atmosféra se vzduchem nesla celé
tﬁi protanãené a prosoutûÏené hodiny.
Kdo nepﬁi‰el, prohloupil, ale urãitû to
bude moci napravit pﬁí‰tí rok, kdy se
jistû bude konat druh˘ roãník tohoto
Spoleãenského odpoledne rodiãÛ a jejich
dûtí, zkrácenû SODRu.
Za DDM Volary Hana Laschová

Pomozte vyhrát „Evropu“ dubu z âech
Vísku, osadu Obce Vi‰Àová u Fr˘dlantu v âechách v Libereckém kraji
postihla v roce 2010 niãivá povodeÀ.
Z 65 domÛ jich bylo 42 pod vodou,
strÏen byl silniãní most nad ﬁekou
Smûdá, vytrhána byla komunikace,
zboﬁen jeden hrázdûn˘ dÛm. Zkáza
mohla b˘t ale daleko vût‰í neb˘t dubu
stojícího pﬁed ﬁadou dal‰ích obydlí.
Sv˘m mohutn˘m kmenem a strategick˘m
postavením zatarasil cestu naplaveninám
– stromÛm, kládám, paﬁezÛm …, které
se hrnuly na vesnici. Zachránil tak pﬁed
zkázou dal‰í domy, hlavnû ale zachránil
lidské Ïivoty. Díky stromu postar‰í manÏelsk˘ pár získal ãas vylézt na stﬁechu
svého pﬁíbytku, odkud byl evakuován
vrtulníkem.
Siln˘ pﬁíbûh a osud dubu oslovil
obãanské sdruÏení Víska a Obec
Vi‰Àovou k pﬁihlá‰ení do celostátní
ankety Strom roku 2013 poﬁádané
Nadací Partnerství. Pﬁíbûh zaujal nejen porotce, ale i obãany, kteﬁí sv˘mi
hlasy rozhodli, Ïe Strom ochránce, jak
je místními naz˘ván, byl nejlep‰í
v republice a postoupil tak do ankety
Evropsk˘ strom roku 2014. Zde zmûﬁí
své síly s dal‰ími devíti stromy z celé
Evropy.

Pﬁíroda sice dokáÏe b˘t nûkdy krutá,
nemilosrdná, ale jindy zase pﬁívûtivá,
pomáhající. Postupem stromu do „Evropy“ jí chceme vzdát hold, vzdát hold
dubu, kter˘ zachránil Ïivoty a majetek
lidí. A tak obãané âech a Moravy, dejte
hlas víseckému dubu, oslovte své známé,
aby uãinili to samé.
A jak lze hlasovat? Po cel˘ mûsíc
únor prostﬁednictvím internetu. Z osobního e-mailu (ne firemního), a pouze

jednou, poslat hlas kliknutím na webovou adresu www.treeoftheyear.org .
Pokud chcete vidût dub „naÏivo“,
shlédnûte reportáÏ televize âT 24
z 3. února 2014 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti
-v-regionech/214411000140203/video/.
Pomozte k vítûzství ãeského stromu.
Dub – hrdina si to zaslouÏí !!!
Franti‰ek Tuh˘

Koupím garáÏ v ﬁadovkách, které stojí mezi plaveck˘m bazénem a kotelnou ve Volarech.
Telefon: 702 452 076
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Hotel Chata Volary
srdeãnû zve v‰echny obãany ve dnech

21.–23. bﬁezna 2014 na vepﬁové hody.

Prodej slepiãek
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, oznamuje sv˘m zákazníkÛm, Ïe opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch plemen
Lohmann hnûd˘, Tetra hnûdá a Dominant Ïíhan˘, ãern˘, modr˘, Ïlut˘, kropenat˘ a bíl˘.
Stáﬁí: 15–20 t˘dnÛ. Cena 149,- – 185,- Kã/ks dle stáﬁí. Neprodáváme malé kuﬁice, ale témûﬁ dospûlé slepiãky
pouze z na‰eho chovu!

Prodej se uskuteãní: úter˘ 1. dubna 2014, Volary – u trÏnice – 12.45 hod.
……………………………………………….
Pﬁi prodeji slepiãek – v˘kup králiãích koÏek – cena 20,- – 30,-Kã/ks
Pﬁípadné bliÏ‰í informace : Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Rychlé, komplexní a levné ﬁe‰ení
– zámeãnické, zednické, bourací, ruãní v˘kopové, údrÏbáﬁské, úklidové, topenáﬁské, instalatérské práce, kácení stromÛ,
hydraulické ‰típání dﬁeva, ãi‰tûní kobercÛ mokrou cestou, doprava materiálu vlastním vlekem.
Pﬁijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice – 3,- Kã/km. 1. zapoã. hod. – 190,- Kã, dal‰í 170,- Kã vã. DPH.

Hodinov˘ manÏel – Tel. 775 645 581
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Bﬁezen – mûsíc ãtenáﬁÛ 2014
Mûstská knihovna Volary se letos pﬁipojuje jiÏ k pátému roãníku celostátní akce B¤EZEN - mûsíc ãtenáﬁÛ, kter˘ vyhla‰uje Svaz knihovníkÛ
a informaãních pracovníkÛ.V rámci tohoto mûsíce pro Vás pﬁipravila
tyto akce:
Od 1. 3. 2014
Zpﬁístupnûní nové sluÏby
– pÛjãování zvukov˘ch dokumentÛ CD.
UÏivatelem sluÏby se mÛÏe stát ﬁádnû
zaregistrovan˘ ãtenáﬁ mûstské knihovny. V˘pÛjãní lhÛta pro pÛjãování mimo
knihovnu je ‰est t˘dnÛ.
**
Od 10. 3. 2014
V˘stava v˘tvarn˘ch prací dûtí M·
Volary na téma: „Z pohádky do
pohádky“.
V˘stava bude v knihovnû ke zhlédnutí
od 10. do 31. bﬁezna.
**
V„T˘dnu ãtení“ od 3. 3. do 9. 3. 2014:
■ 3. 3. 2014 od 17:00 hodin v Mûstské
knihovnû pan Ivo Stehlík pﬁedstaví

nové knihy V Prachaticích za bránou
a Ekonomiãtí disidenti, vydané v jeho nakladatelství.
■ 5. 3. 2014 nav‰tíví knihovnu spisovatelka Martina Bittnerová s interaktivním programem „Historie je
detektivka“, kter˘ ÏákÛm pﬁiblíÏí
tvorbu knihy o osobnostech minulosti.
Program bude urãen pro dûti ‰est˘ch
tﬁíd Z· Volary.
■ Vyhlá‰ení „âtenáﬁské rodiny“ – tj.
rodiny, jejíÏ nejménû dva pﬁíslu‰níci
jsou ãlenové knihovny a mají nejvíce v˘pÛjãek za rok 2013. Vítûzná
rodina bude uveﬁejnûna na webov˘ch
stránkách knihovny http://knihovna

volary.wgz.cz v „T˘dnu ãtení“ a bude
jí pﬁedán dárkov˘ kniÏní balíãek.
■ V pondûlí 10. 3. 2014 od 17:00 hod.
probûhne „Degustace kávy a ãaje“
se ZdeÀkem Nepustilem, spojená
s vyprávûním o Vietnamu.
■ V úter˘ 11. 3. 2014 – literárnû
hudební program pro dûti M·
Volary a dûti prvních tﬁíd Z· Volary.
Tento program je sestaven z v˘bûru
dﬁíve vydan˘ch i novû pﬁipravovan˘ch
kniÏních titulÛ, které jejich ãeskobudûjovick˘ autor Zdenda Palkoska
tvoﬁí spoleãnû s vitûjovickou ilustrátorkou ZdeÀkou ·tudlarovou.
Na v‰echny akce Vás srdeãnû zveme.

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Kepler Lars: Píseãn˘ muÏ
Jedné chladné zimní noci se ve
Stockholmu objeví mlad˘ muÏ, jenÏ kráãí
podél Ïelezniãního mostu. Je silnû podchlazen˘ a má tûÏk˘ zápal plic. V nemocnici vyjde najevo jeden ‰okující fakt:
podle úmrtního listu má b˘t tenhle ãlovûk uÏ sedm let mrtv˘…
Pawlowská Halina: Pravda o mém muÏi
Pﬁíbûh pro ty, kteﬁí chtûjí milovat
hodnû a dlouho. Je to pﬁíbûh mého manÏelství. A zaãala jsem ho psát, kdyÏ jsem
byla nejvíc smutná, abych si vybavila,
jak jsem byla veselá. Jak jsem milovala
a jak jsem byla milovaná. Doufám moc,
Ïe se pﬁi ãtení budete tro‰ku smát, tro‰ku
plakat, a moÏná..., Ïe svého muÏe pohladíte a ﬁeknete mu: BoÏe! Já jsem tak
‰Èastná, Ïe tû mám!
Boãek EvÏen: Poslední aristokratka
Aristokratka ve varu
Úsmûvn˘ pﬁíbûh zchudlého potomka
ãeského ‰lechtického rodu Marie Kost-

kové z Kostky, kter˘ se po roce 1989
vrací s celou rodinou z New Yorku do
âech, aby pﬁevzal své rodové sídlo.
Poslední aristokratka – nejúspû‰nûj‰í
humoristická kníÏka roku 2012, získala
„Cenu Miloslava ·vandrlíka“.
NAUâNÁ LITERATURA
Îák Lenka: Víme, co jíme
– Vûdomé vaﬁení
Kniha je netradiãní kuchaﬁkou, pí‰e
se v ní totiÏ o energii pﬁírody, o jejím
pÛsobení na na‰e zdraví, najdete zde
i nûkolik rozhovorÛ: s hercem Jaroslavem Du‰kem, MUDr. Janem Hnízdilem,
Klárou Jíchovou, která se zab˘vá makrobiotikou a publikuje ãlánky o v˘Ïivû
dûtí, a taky s autorkou Biolenkou, ta
moderuje pravideln˘ rozhlasov˘ poﬁad
o zdravé v˘Ïivû.
·tûkl Jiﬁí: 333 v˘letÛ po rozhlednách
âech, Moravy a Slezska
Po pﬁedchozích tﬁech úspû‰n˘ch vydáních
knihy RÁJEM ROZHLEDNOV¯M je
ãtvrté vydání originálnû kreslen˘ch

rozhleden zcela inovované. Kniha se
jistû stane nejen uÏiteãn˘m prÛvodcem
na cestách, ale i velmi inspirativním rádcem pﬁi plánování v˘letÛ.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Îádníková-Volencová ZdeÀka:
Ve znamení mot˘la
Napínav˘ pﬁíbûh dvou mal˘ch holãiãek Andrejky a Janinky, kter˘ vás zavede
do tajuplného prostﬁedí pohádkového
svûta plného dûtské odvahy, nástrah,
kouzel a legrace. Bavit se budou nejen
dûti, ale i rodiãe. KníÏka je psaná dvojjazyãnû, ãesko-anglicky.
Stoliãn˘ Peter: Hloup˘ Honza v síti
Pohádky o poãítaãích a jin˘ch
kouzlech 21. století. Hloup˘ Honza se
v pohádkách nejãastûji vyskytuje na
peci v chalupû nebo v blízkosti královsk˘ch sídel, kdyÏ je tﬁeba zabít draka
nebo vysvobodit princeznu. Ale svût se
mûní a chaloupek i královsk˘ch sídel je
uÏ pramálo, proto se Hloup˘ Honza
tentokrát vydal do svûta internetu.
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Prodáme stavební pozemek
p. č. 5466, k. ú. Volary, o rozloze 795 m2,
vhodný v souladu s územním plánem
města pro výstavbu domu k bydlení.
Parcela se nachází na místě bývalého
Horního (Achatzova) mlýna v klidové
památkové zóně na okraji Starého
města. Na vyvýšeném pozemku jsou
podpovrchové pozůstatky původního domu z 18. století se zachovalým klenutým
kamenným sklepem 3,4 x 2,9 x 2,2 m.
Místo je zcela otevřené slunci. Na
původní stavební parcele se nachází
množství použitelného stavebního kamene. Novému majiteli můžeme poskytnout
obsáhlou výkresovou dokumentaci bývalého mlýna.
Cena pozemku: 400 Kč/m2.
Tel.: 388 333 182, mobil: 736 513 469
e-mail: trastyk@trastyk.cz

ÚâETNICTVÍ + DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Firma Profi·OK, spol. s r. o. Vám nabízí zpracování
daÀového pﬁiznání FO a PO, vedení úãetnictví.

S námi u‰etﬁíte ãas a starosti.
Najdete nás v Domû sluÏeb I. patro,
Námûstí 34, Volary, tel. 388 334 120
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Expediãní kamera 2014 ve Volarech
Obãanské sdruÏení U Nás a Mûsto Volary vás zvou

v pátek 21. bﬁezna 2014 od 17.00 hodin
do spoleãenského sálu volarské radnice na

5. roãník filmového festivalu

„EXPEDIâNÍ KAMERA“

,

tedy na pﬁehlídku nejúspû‰nûj‰ích cestovatelsk˘ch a outdoorov˘ch filmÛ uplynulé sezóny.
Filmy pro festival ãerpáme pﬁedev‰ím od na‰eho partnera – mateﬁského festivalu Mezinárodní horolezeck˘ filmov˘ festival
v Teplicích nad Metují (MHFF). Jedná se o vítûzné a v˘bûrové filmy tohoto mezinárodního festivalu se ‰estadvacetiletou tradicí.
A co letos ve zkratce na Expediãní kameﬁe uvidíte?
■
■
■
■
■

Pû‰í pﬁechod jedné z nejdrsnûj‰ích pou‰tí svûta, v˘pravu za Pygmeji v Kongu
Sólolezení v Yosemitech, u kterého se tají dech
První B.A.S.E. jump ve Vysok˘ch Tatrách
První prÛstupy nádhern˘mi kaÀony v Kanadû
a jako perliãku jeÏdûní na jednokolce v jeskyních
Podrobnosti o filmech najdete na na‰ich stránkách www.volary.eu
I letos mÛÏete vyhrát hodnotné ceny!

I leto‰ní roãník bude obohacen o moÏnost vyhrát luxusní ceny od na‰ich sponzorÛ. Z vyplnûn˘ch anketních lístkÛ budeme po
skonãení festivalu losovat v˘herce napﬁ. nafukovacího ãlunu Gumotex SEAWAVE, outdoorového obleãení a bot z kolekce
ADIDAS TERREX, stanu LOAP SKAUN a dal‰ích. Krom toho budou také opût slosovatelné vstupenky o pûkné kniÏní ceny.

Program:
17:00 – zaãátek festivalu
17:10 – Pygmejové – dûti dÏungle
18:05 – Down the Line
18:30 – Cave unicycling
18:40 – pﬁestávka
19:00 – Ti z Labského údolí
19:20 – HONNOLD 3.0
20:00 – Tatry bez limitov
20:15 – pﬁestávka – losování kniÏních cen
20:30 – The Empty Quarter
21:00 – bonus pro skalní diváky – Autana
22:00 – konec festivalu
(zmûna programu vyhrazena – ãasy jsou orientaãní)
Vstupné 50,- Kã (vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné kniÏní ceny)
Obãerstvení zaji‰Èuje Mûstsk˘ hotel Bobík
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VOLARY
v pátek
21. března 2014
od 17.00 hodin
ve spoleãenském sále
volarské radnice
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