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jistě ne všichni víte, že v Národním parku 
Šumava plnohodnotně pracuje Informační  
a strážní služba (ISS), která dohlíží na 
dodržování legislativy platné v ochraně  
přírody a krajiny, prezentuje poslání  
Národního parku Šumava a zabezpečuje 
informační servis v terénu. 
 ISS se podílí na předcházení vzniku  
mimořádných událostí a na provádění 
záchranných prací (úrazy návštěvníků, 
požáry, nehody, havárie apod.) vyčleně-

Vážení spoluobčané,
nými silami a prostředky ve spravovaném 
území. 
 Pracovníci ISS, díky dobré znalosti  
terénu a neustálému vzdělávání se v ob-
lastech záchrany lidského života (poskyt-
nutí předlékařské první pomoci, vodní  
a lezecký záchranář), jsou od roku 2009 
součástí Integrovaného záchranného sys-
tému ČR složkou na vyžádání. 
  Také díky dobré znalosti území, ve kte-
rém se pohybují, mohou všichni pracovní-
ci ISS poskytnout návštěvníkům veškeré 
informace o turistickém využití území,  
o přírodě a procesech v ní probíhajících či 
o místních zajímavostech a historii území.  
Informační a strážní službu mohou využít 
i školy a organizované skupiny návštěv-
níků, pro které pracovníci ISS organizují 
nejen různé přednášky, ale také pěší,  
cyklistické a lyžařské doprovody na úze-
mí NP Šumava a praktické ukázky své 
práce v terénu (terénní exkurze, pátrací 
akce, první pomoc…)

Vážení spoluobčané,
osobně jsem měla možnost, díky pánům 
Tomáši Faitovi (náměstek ředitele NP), 
Petru Šrailovi (vedoucí ISS NP) a Sta-
nislavu Haladejovi, seznámit se s veš-
kerou činností, vybaveností a znalostmi 
pracovníků Informační a strážní služ-

by  a mohu jen konstatovat, že jsou pro 
toto poslání opravdu skvěle připraveni, 
vystrojeni a co je velmi důležité – vy-
školeni. Znají terén, situaci, potřebnost 
a dokáží předvídat. Velice si vážím je-
jich práce a spolupráce s obcemi. Je dů-
ležité vědět, že Národní park Šumava 
plně zastává potřebnost této služby, že 
právě tato skutečnost je tím správným 
krokem k ochraně, informovanosti a po-
třebnosti obyvatelstva, turismu, přírod-
ního bohatství, a vůbec celé Šumavy. 
Pokud byste měli zájem využít některých 
z nabízených aktivit Informační a strážní 
služby, tak zde jsou kontakty na jednot-
livá pracoviště: 
centrální pracoviště, 

e-mail: iss@npsumava.cz; 
Západní Šumava - 
pracoviště ISS 01 Prášily, e-mail: 
iss.prasily@npsumava.cz; 

Centrální Šumava - 
pracoviště ISS 02 Modrava, - e-mail: 
iss.modrava@npsumava.cz 

a Jižní Šumava – 
pracoviště ISS 03 Stožec e-mail: 
iss.stozec@npsumava.cz, 

kde je vedoucím pracovníkem Stanislav 
Haladej (GSM: 731530316).

Martina Pospíšilová, starostka města

Státním svátkem 17. 11. 2011 jsme si připomněli 22. výročí od uplynutí Sametové revoluce.
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konaného dne 19. 10. 2011
Rada města schvaluje
* podání žádosti o pokácení dřevin rostou-
cích na pozemcích ve vlastnictví Města  
Volary p. č. 606/1 a 606/2 v k.ú. Chlum 
u Volar
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu neur-
čitou od 1. 11. 2011 na nebytové prostory 
č.7 č. p. 34 ul. Náměstí, za účelem pro-
vozování vzorkové sportovní prodejny  
a kanceláře e-shop
* podat žádost o finanční dotaci ze SZIF 
na opravu lesní cesty „Prachárenská“  
z programu OSA I., opatření 1.2.3.  
Lesnická infrastruktura

Rada města rozhodla
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu urči-
tou od 1. 11. 2011 do 30. 6. 2012 na byt  
č. 15 v č. p. 149 ul. 5. května
* ukončit nájemní smlouvy na nebytové  
prostory č. 6 a č. 7 na adrese Tovární  
č. p. 35
* uzavřít nájemní smlouvy na dobu ur-
čitou od 1. 11. 2011 do 30. 11. 2011 na 
nebytové prostory č. p. 35, č. 6 a č. 7 v 
ul. Tovární se společností MediClinic a.s.

konaného dne 2. 11. 2011
Rada města rozhodla
* pronajmout část pozemku p. č. KN 
138/1 v k.ú. Volary o výměře 80 m2, na 

Z jednání rady města
dobu neurčitou od 1. 12. 2011, za účelem 
užívání pro uskladnění palivového dřeva
* pronajmout část pozemku p. č. KN 
138/1 v k.ú. Volary o výměře 90 m2, na 
dobu neurčitou od 1. 12. 2011, za účelem 
užívání jako zahrádka
* pronajmout část pozemku p. č. KN 
138/1 v k.ú. Volary o výměře 63 m2, na 
dobu neurčitou od 1. 12. 2011, za účelem 
užívání jako zahrádka
* ukončit dohodou ke dni 31. 12. 2011 
nájem, který vznikl na základě nájemní 
smlouvy uzavřené dne 22. 5. 2003
* pronajmout části pozemků p. č. KN 
17/4, 17/6, 4730/13, 4858/5, 5048, 5115, 
vše v k. ú.Volary a části pozemků p. č. 
KN 15/1 a 4730/9 v k. ú. Volary včetně 
stávajících plakátovacích ploch o cel-
kové výměře 28m 2 společnosti Verba  
plakát, s. r. o., na dobu určitou od  
1. 12. 2011 do 30. 11. 2016, za účelem 
umístění a provozování plakátovacích 
ploch

Rada města schvaluje
* uzavření provozu Mateřské školy v ul. 
Sídliště Míru 117 v době od 27. 12. do  
30. 12. 2011
* uznání dluhu a dohodu o splátkách s ná-
jemníkem, naposledy bytem ul. Mlýnská 
č. p. 22

www.mestovolary.cz

V pátek 23. 12. 2011 bude MěÚ Volary 
pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Děkujeme všem, 
kteří se přišli naposledy rozloučit 

s panem 

JANEM KLÍMOU. 

Zároveň děkujeme za květinové dary 
a projevenou soustrast. 

Panu Krátkému děkujeme 
za smuteční řeč.
Rodina Klímova 

a rodina Kolínských

Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevenou soustrast, 
květinové dary a účast 

na posledním rozloučení s paní 

MONIKOU SIVOKOVOU. 

Velké poděkování patří panu 
Františku Krátkému za jeho krásná 

a dojemná slova rozloučení.
Manžel Radim s dcerou Monikou, 
rodina Sivokova a blízcí příbuzní

Společenská rubrika
V měsíci listopadu oslavili své narozeniny  
tito z našich členů:

paní Kateřina Dibďáková,
paní Marie Sedláková,
pan Jiří Skácel,
paní Blanka Svobodová a
paní Antonie Vondrušková

Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně postižených Volary

Informace z radnice

Měření radarem
v měsíci červenci a srpnu 2011 v ul. Soumarská
Měření bylo prováděno obousměrně, včetně sobot a nedělí.

Počet měřených vozidel ....................................................................... 107 840 vozidel 
z toho na příjezdu do Volar .................................................................... 53 745 vozidel 
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ....................................................................... 193 
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 308 vozidel/hod.
Průměr v době mezi 07:00 – 09:00 ..................................................... 236 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ......................................................................................... 53,6 km/h
Max. rychlost (19. 10. ve 18:01 hod. směr do Volar) ....................................... 151 km/h                                                                                                                                             
Redukce rychlosti  (snížení u radaru) .............................................................. 9,0 km/h
Počet vozidel jedoucích 100 a rychleji ....................................................... 355 vozidel 
na příjezdu do Volar ...................................................................................... 57 vozidel
85 % vozidel jelo maximálně do ...................................................................... 66 km/h
Největší provoz vozidel je zaznamenán v pátek

Počet vozidel jedoucích 100 km/hod. 
a více:

100 km/h .............................. 187 vozidel
105 km/h ................................ 72 vozidel
110 km/h ................................ 53 vozidel
115 km/h ................................ 23 vozidel
120 km/h .................................. 6 vozidel
125 km/h .................................. 3 vozidel
130 km/h .................................. 4 vozidla
135 km/h .................................. 3 vozidla
140 km/h .................................. 2 vozidlo
150 km/h .................................. 1 vozidla
151 km/h .................................. 1 vozidlo

Pavel Kohout, ředitel TS   

Bilance rady města 2011
Komunální volby v říjnu 2010 potvr-
dily a posílily pozici dosavadní koalice  
Nezávislých HRM, ČSSD a ODS, která 
dohromady získala dvě třetiny mandátů. 
Své posty přesvědčivě obhájila starostka 
města Martina Pospíšilová (nezáv. HRM) 
i místostarosta Ing. Robert Pročka  
(ČSSD). Kromě nich tvoří Radu měs-
ta v tomto období dále Mgr. Vít Pavlík, 
Roman Kozák (oba nezáv. HRM)  
a Ivo Rolčík, DiS (ČSSD). Po 12 měsí-
cích činnosti Rady města Volary (foto 1)  
přinášíme bilanci její práce, doplněnou 
o nejdůležitější informace a událos-
ti, které přinesl rok v životě zastupi-
telského sboru, městských organizací, 
městského úřadu a našeho města vůbec. 
Schválen byl nový územní plán města, 
který zahrnuje i spádové osady.  Letos 

Dne 20. listopadu oslavili 
40. výročí svatby manželé 

Stanislav a Jarmila 
Kalíkovi

Za lásku a vše 
co jste pro nás udělali děkujeme.

Děti a vnoučata

V měsíci prosinci ve dnech 19. – 31. 12 2011 bude sběrný 
dvůr ve Volarech uzavřen.

na podzim byla vypracována a schválena 
mapa obvyklých cen městských pozemků  
na celém katastru Volar, což usnadní  
orientaci zájemcům o jejich koupi. 
 
Zastupitelstvo schválilo zásady rekon-
strukce a úprav náměstí. (foto 2) Rada  
města pověřila běžnou agendou převodů 
a pronájmů stávajících zahrádek odbor 
investic a správy majetku. Požádali jsme 
ministerstvo obrany o bezúplatný převod 
16 vojenských bunkrů typu ŘOP z 30. 
let na město. Byla zřízena meteostanice 
na jižním okraji města, která je zapoje-
na do oficiální sítě ČHMÚ a lépe zazna-
menává rázovité klima volarské kotliny. 
Město zakoupilo ultrazvuk se dvěma 
sondami pro gynekologická a těhotenská  
vyšetření, který zapůjčilo na místní zdra-

votnické středisko. Volarským pacientkám 
tak ušetří obtíže a čas spojené s dojíždě-
ním za tímto odborným vyšetřením jinam. 

Nejnáročnější opravou, dokončovanou  
v těchto dnech, je celková rekonstrukce  
historického domu č. p. 5 nad kostelem. 
(foto 3) Obnova vybydleného domu 
 přinesla 6 moderních bytů a úpravu pro-
stranství za domem, kde vzniknou i stání 
pro auta a zadlážděné prostranství. Opra-
vena byla i kamenná zeď dávající prostoru  
až středověký ráz. Milým překvape-
ním byl nález obrazu Madony stožecké  
z 19. století, který dělníci firmy Rekon  
Insta objevili při vyklízení půdy a který  
nyní podstupuje renovaci. (foto 4)

(pokračování na str. 4.)

(foto 2)(foto 1)
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Svítivou barevnou kombinaci růžové  
fasády a zelené střechy dostal po opra-
vě další z domů na náměstí, č. p. 23. 
(foto 5) Opraveny byly i kůlny za tímto 
domem.

Zateplení a nový barevný kabát má i bu-
dova č. p. 51 v Soumarské ulici. (foto 6) 

Nově byla vystavěna opěrná zeď a nový 
plot v křižovatce u domu č. p. 378. (foto 7) 
 
V závěru loňského roku dostal nová okna 
a novou zelenou fasádu obytný dům v To-
larově ulici č. p. 381. (foto 8)

Nová okna byla osazena v č. p. 
599 – 600 v Revoluční ulici a také  
v Budějovické 500, kde je navíc nově  
vydlážděno nádvoří. První částí rekon-
strukce prošla kaple sv. Floriána na hřbi-
tově. Správa domů a bytů Volary převzala 
od ledna 2011 obhospodařování agendy 
tří nových společenství vlastníků bytů.

Došlo také na komunikace: nový povrch  
dostala vozovka ve Finských domcích, 
kde byla navíc vyasfaltována dosud 
jen blátivá cesta na jižní straně; nové 
jsou zde nejen chodníky, ale i rozvody  
a stožáry veřejného osvětlení. Město na 

tuto rekonstrukci získalo dotaci ve výši  
5,3 miliónu korun. (foto 9)

Vyřešeno bylo vlastnictví silnice z mly-
nářovické návsi k Hrňům, kterou 
vlastník opravil. Správa silnic plánu-
je opravu silnice z Mlynářovic k há-
jence, přičemž město zaplatí opravu  
cesty přes náves. K opravě rozkopaných 
a propadlých povrchů vozovek byla po-
užita nová metoda s rozpouštěním as-
faltu a to v ulicích Tolarova, Mlýnská  
a Tovární. (foto 10) Opravena byla od-
bočná komunikace z Mlynařovické ulice.  

Byl vypracován projekt na revitalizaci 
nádražní aleje v Tolarově ulici a parku  
u přejezdu, dle kterého se provádí  
I. etapa prací při ošetřování stromů. 
Z náměstí byly odstraněny uschlé smrky  
a výchovným zásahem prošla zeleň v par-
číku před lékárnou. 

Rada města schválila návrh kanalizačního 
řádu. Město v říjnu vstoupilo do Místní 
akční skupiny Chance in nature LAG, 
která pokrývá oblast Čkyňska, Vimper-
ska, Prachaticka a nyní i Volarska. Tím 
bude m. j. umožněno drobným podnika-
telům ucházet se o dotace na jejich pod-
nikání.

Městské lesy s. r. o. získaly tři nové certifi-
káty stvrzující kvalitu v řízení bezpečnosti  
práce a ochraně přírody při hospodaře-
ní v lesích. Zároveň uskutečnily osaze-
ní křížové cesty na Kamenáči stromy  
a rostlinami dle projektu Terezy Včeláko-
vé, který je založen na výrazné symboli-
ce. V Kasárnách započaly s výstavbou 
technického zázemí s dílnou a sociálním 
zařízením pro zaměstnance. Již třetí rok 
dojížděli zaměstnanci zpracovávat lesní 
kalamitu do oblasti Bordeaux ve Francii. 

Na rašeliništi Soumarský most, které má 
od Města Volary pronajat Národní park 
Šumava, započalo budování naučné stez-
ky s povalovým chodníkem a vyhlídko-
vou věží. 

Přes letní sezónu najalo město bezpeč-
nostní agenturu, která v odpoledních  
a večerních hodinách pomáhala stře-
žit bezpečnost a pořádek v centru města  
a přilehlých zónách. Činnost agentury byla 
koordinována v součinnosti s Policií ČR.

Město podpořilo osazení webové kame-
ry na komíně bývalých JDZ, jejíž obraz 
bude přenášen do sítě nejsledovanějších 
webových stránek Šumavy. Ve známém 
televizním pořadu Hledání ztraceného 

času se v loňském říjnu objevily vzácné 
záběry z osvobozování Volar americkou  
armádou v květnu 1945. 

Městská knihovna se v říjnu 2010 podí-
lela na vytvoření republikového rekordu 
v hromadném čtení téže knihy, jíž byly Po-
hádky ze šumavských lokálek. Připojila se  
i k doprovodnému programu zvláštního 
spisovatelského vlaku Ecce Libris, který 
jel přes Volary 17. září 2011.

Nový design získaly webové stránky infor-
mačního portálu www.volary.eu (foto 11)

Po čtyřech letech byl pro nezájem občanů 
ukončen sobotní provoz městského úřadu.  
Vstřícnost radnice nenalezla u veřejnosti 
odezvu; např. v posledním půlroce nevy-
užil tuto službu ani jediný zájemce.
 
Mateřská škola získala grant na osazení 
zahrady houpačkami, kolotočem apod. 
ve výši 130 000 korun, na opravy a vyba-
vení tříd pak dalších 150 tisíc korun. Ve 
školce na Sídlišti Míru byly kompletně 
renovovány umývárny. Počet dětí v ma-
teřských školkách přitom výrazně stoupl.  

Na plaveckém bazénu byly nákladem  
140 tisíc korun rekonstruovány sprchy.  

Město získalo darem od E-ON jeden pár  
nových bezpečnostních branek na dětské 
hřiště u bazénu.

Proběhla revize pojišťovacích smluv 
města. Účetnictví města opět úspěšně 
prošlo auditem Jihočeského kraje. Naše 
město je navzdory nedávné hospodářské 
krizi finančně zdravé a schopné finančně 
se podílet na dotacích projektů, o něž se 
uchází. 

Zastupitelé dali vedení města mandát 
usilovat v exekuční dražbě o získání ho-
telu Bobík. Usilujeme o co nejnižší cenu  
a čeká se tudíž na další kolo dražby. 

Základní škola získala dotaci 1,1 miliónu 
korun na vzdělávací programy  a  450 000 
korun zaplatilo Město Volary, nad rámec 
rozpočtu, na modernizaci topných venti-
lů. Zateplení školy, na něž město získalo 
dotaci 12 miliónů a na něž netrpělivě če-
káme, dosud neproběhlo vinou administ-
rativních průtahů. 

Zamítnuty byly dotace na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Tolarově ulici, na 
oživení Pivovarského parku a na vybudo-
vání hřiště na minigolf u bazénu. 

Poškození budovy bývalé základní školy 
I. stupně si vyžádalo odborné posudky, 
jejichž závěry umožňují uskutečnit zá-
měr přestěhovat sem městskou knihovnu  
a Dům dětí. (foto 12)

V říjnu 2010, v den voleb, získalo měs-
to dotaci na výstavbu nového sběrného 
dvora v Mlýnské ulici ve výši 9 miliónů 
korun. Projekt se nachází ve fázi výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby. 

Připravena je oprava Chlumského ryb-
níka, na níž město loni obdrželo dotaci 
ve výši 2,8 miliónu korun a která začne, 
jakmile to klimatické podmínky dovolí. 
Kromě výše uvedených dotací se městu  
dále letos podařilo získat navíc např.  
dotaci na další opravu kaple sv. Flori-
ána (250 000 korun) i dva granty pro  
Sbor dobrovolných hasičů (80 a 69 tisíc  
korun). Za letošní, dosud neskončený 
rok, přesáhla celková výše dotací částku 
7,1 miliónu korun. 

Na rozdíl od trendu v jiných městech 
Rada města Volary snížila nájemné 
v městských bytech, které nejsou připoje-
ny na centrální zdroj tepla. 

(pokračování na str. 6.)

(foto 3) (foto 4)

(foto 5) (foto 6)

(foto 7) (foto 8)

(foto 9) (foto 10)
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U pronájmů nebytových prostor pod-
nikatelům rozhodla Rada města neu-
platňovat navýšení plateb o inflační 
doložku, čímž ponechala nájemné na 
stávající výši. Připravována jsou nová 
pravidla pro přidělování městských 
bytů, zahrnující m. j. umožnění před-
chozí prohlídky bytu zájemcům Měs-
to vyhlásilo již dvě kola výhodných  
půjček (s úrokem 3 %) občanům na obno-
vu bytového fondu. V říjnu 2010 rozhodlo  
zastupitelstvo o snížení koeficientu daně  
z pozemků poté, co ho vláda navýšila  
na dvojnásobek. 

Od nového roku byly sníženy platy sta-
rostce a místostarostovi i odměny radním.

Byly zavedeny dva autobusové spoje 
k nové zastávce u základní školy, aby 
bylo usnadněno docházení žáků. (foto 13)

Na žádost více jak sedmdesáti občanů vy-
jednalo město od 12. června zavedení no-
vého nočního vlakového spoje z Pracha-
tic do Volar. (foto 14) Bohužel, není příliš 
využíván, a tak bude tento spoj zrušen.

Počátkem roku ukončil pracovní poměr 
na odboru životního prostředí MÚ Sta-

nislav Kadlčík, na jehož místo poté na-
stoupila Stanislava Jindrová.  Do funkce 
vedoucí odboru investic a správy majet-
ku byla na jaře jmenována Bc. Helena 
Fiedlerová. Do podatelny MÚ nastoupi-
la Dana Stieblerová. Novým velitelem  
Obvodního oddělení Policie ČR ve Vola-
rech byl jmenován npor. Bc. Pavel Turek, 
jeho zástupcem npor. Bc. Miroslav Lu-
dačka.

Jednatelku sesazovny dýh Marii Prixovou 
po odchodu do penze vystřídala od letoš-
ního února Ing. Ingrid Křížová, která se 
po ztrátě odbytu dýh vzdala funkce. Rada 
města vyřešila hrozbu uzavření sesazov-
ny jmenováním nového jednatele Ing. 
Petra Kubašty. Ten udržel zaměstnanost 
i provoz, přičemž na podzim představil 
nový produkt a zahájil rozšiřování výrob-
ního programu. (foto 15)

Technické služby města Volary opět udr-
žely velmi slušný standard v nekončící  
a leckdy nevděčné péči o pořádek ve 
městě. Od Mikroregionu Horní Vltava 
– Boubínsko získaly nový žací stroj zn. 
John Deere. Při údržbě veřejné zeleně 
bylo kromě běžné činnosti TS pokáceno 
15 vzrostlých stromů. Většinou se jed-

nalo o napadené stromy lýkožroutem, 
ale také plísní nebo zničených vandalis-
mem. Vysázeno bylo 16 nových stromů 
(15 hlohů a 1 višeň). Na dětském hřiš-
ti byly vyměněny poškozené houpačky  
a skluzavka za nové. Byla podána žádost 
o dotaci od SFŽP na pořízení nového 
samosběrného vozidla. Při čištění města 
bylo posbíráno více jak 25 tun odpadků. 
Soustavně jsou opravovány či obměňo-
vány rozbité koše, kontejnery a vyvráce-
né dopravní značky, dvakrát byl poničen 
i sloupek pro silniční radar. Byly zlik-
vidovány tři černé skládky: v Mlýnské 
ulici, V Kasárnách a na Stögrově Huti. 
Bylo zvýšeno ochranné zábradlí vedle 
Volarského potoka. V Sídlišti Míru byl 
položen chodník v délce 20 metrů ve vy-
šlapané cestě u domu č. p. 30-31. V od-
chytových kotcích se vystřídalo celkem  
6 psů. Na Mlýně byl zvětšen počet stožá-
rů veřejného osvětlení. Před panelovými 
domy č. p. 270 a 271 byl vysázen živý 
plot. Opět byl zvýšen počet kontejnerů 
na tříděný odpad. Z podnětu seniorů bylo 
instalováno 6 nových laviček v Pracha-
tické ulici, aby byl chodcům umožněn  
odpočinek cestou z centra města na sídli-
ště. (foto 16)

V prosinci uspořádalo město u radnice 
tradiční zabijačku a zájem o ni předčil 
všechna očekávání. Novinkou byl také 
březnový festival cestovatelských filmů  
Expediční kamera. V květnu Volary 
protla trasa Světového běhu harmonie, 
jehož účastníci na Sídlišti Míru vysadi-
li pamětní strom. Volarské náměstí se  
30. července stalo zastávkou při jízdě ko-
lony autoveteránů, kterou vedl Karel Lo-
prais se svou Dakarovou Tatrou. Soutěž 

v tradičním kosení Volarský sekáč přilá-
kala dosud nejvyšší počet účastníků. (foto 
17) Volarská historie se stala námětem  
experimentálního divadelního představe-
ní českoněmeckého studentského projek-
tu Čojč. 

Na Volarských slavnostech dřeva byla 
představena oficiální znělka města. Jejím  
autorem je pedagog naší ZUŠ Jan Šíp. 
Sponzorské dary na Volarské slavnosti 

dřeva dosáhly výše 330 000 korun, což 
je nejvíce v historii a což zcela pokrylo 
rozpočet slavností.

Starostka města Martina Pospíšilová 
zvítězila v hlasování veřejnosti v anketě 
Žena jihočeského regionu a v celostátním 
pořadí byla osmá. (foto 18)

Za Radu města Volary 
Roman Kozák a Ivo Rolčík

Město Volary ve spolupráci s firmou Zefa Volary s.r.o. 
Vás srdečně zvou v sobotu 17. 12. 2011 od 9.00 hodin na 
vánoční zabijačku, která se koná v podloubí u bývalé dis-
kotéky Monika. Za vánoční ceny si budete moci zakoupit 
tlačenku, jitrnice, jelita, ovar s křenem, zabijačkové klobá-
sy i zabijačkovou polévku. Zabijačková polévka, kterou si 
budete chtít odnést s sebou, bude prodávána do Vámi při-
nesených nádob. Dále bude možnost zakoupit za zvýhod-
něné ceny maso a masné výrobky. Připraveny budou teplé  
a studené nápoje. Veškeré tyto výrobky jsou v omezeném 
množství, proto přijďte za námi včas.

Město Volary

Vánoční zabijačka
(foto 11)

(foto 13) (foto 14)

(foto 12)

(foto 15)

(foto 18)(foto 17)

(foto 16)
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Za Karlem Křivkou (1941 – 2011)

„Tento způsob léta zdá se mi poně-
kud nešťastným…“ pravil v rozmarném 
podzimu 1989 Karel Křivka, když v roli 
lázeňského mistra Důry, s doutníkem  
a v pruhovaných plavkách, proplouval 
volarským kinosálem. 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud  
nešťastným…“ chce se mi říci nad zprá-
vou o Karlově náhlém skonu. Vždyť 
Karel Křivka byl herec i hráč. Jeho di-
vadelních rolí bych se sotva dopočítal, 
přesto volarský ochotnický spolek byl jen 
jednou z náplní jeho široce rozkročeného 
života. 

Karel mi zůstává v paměti nejen jako 
herec a režisér, nejen jako funkcionář či 
principál. Protože byl nejen vystudovaný 
dřevař, nejen šofér a autař, nejen nákup-
čí a zásobovač, nejen rybář a myslivec, 
nejen fotbalový rozhodčí či turista a zá-
mořský cestovatel. Byl i člen Čs. strany 
socialistické, moderátor a dražební licitá-
tor, saunař, výřečný vypravěč, veršotepec  
a zábavný šoumen. A také bouřlivák, 
buřič a rebel, sebevědomý kovboj a fra-
jer s vizáží Johnnyho Cashe, nepřehléd-
nutelný a nepřeslechnutelný společník. 
Zkrátka originál, který Stvořitel zhotovil 
v jedinečné chvíli a jehož kadlub vzápětí 
poté rozbil. A to jsem jistě ještě na lecos 
zapomněl…

 Karel byl hrdý a pranic mu nevadilo jít 
proti proudu. Uměl se durdit a nebyl to 
žádný tichošlápek. Mnohé dráždil; už 
tím, že si dokázal dělat legraci sám ze 
sebe. Každopádně pro volarské ochotní-
ky to byl náš kamarád, kolega a kumpán, 
zkrátka náš rejža Karel.

Činorodost Karla Křivky by vydala na 
několik životů, ale zdraví měl jen jed-
no. Když ho začalo zrazovat, postavil 
se k tomu typicky křivkovsky: dokázal 
v sobě nalézt a probudit léčitelské schop-
nosti. Ty pak ochotně a účinně poskytoval 
i jiným; věřte, že vím, o čem mluvím.

Uprostřed tohoto podivného léta Karel 
Křivka náhle opustil svou rodinu, své přá-
tele i náš svět. Myslím, že mu to ale stejně 
nedá, a v těchto chvílích už na scéně věč-
nosti režíruje sbor andělů a duší, které tak 
jako on dávaly Volarům a Šumavě nejen 
šťávu, ale i říz.

Se vzpomínkou Roman Kozák
 a přátelé z divadelního spolku Ulita

Cvičení volarských hasičů
Volary 21. října v 17:30 hodin pátečního 
podvečera zaskočil křik sirény. Za chvíli  
již kvílelo hasičské hóóóřííí hóóřííí  
a vozy volarského sboru dobrovolných 
hasičů vyjíždí. To se už z ústředí ozývá do  
vysílaček zpráva o tom, že ve Volarech 
hoří továrna sesazovny dýh. Do poho-
tovosti jsou uvedeny dobrovolní hasiči 
Lenory, Horní Vltavice a Strážného. To 
proto, že ve Volarech proběhlo okrskové 
cvičení sborů dobrovolných hasičů. Cvi-
čení proběhlo velmi dobře a v součinnosti 
s obvodním oddělením Volary bez závad. 
Všechny sbory splnily úkol na jedničku  
a velitel cvičení Jaroslav Vlas konsta-
toval, že všichni své úkoly zvládli na 
výbornou. Průběh sledovala i starostka 
města Martina Pospíšilová, která vyslo-
vila spokojenost a dík všem hasičům zde 
zasahujících jednotek SDH. Díky všem  
a doufejme, že zůstane jen u cvičení.

Ladislav Beran

Služby na vlně pohody
Vážení občané, vážení klienti a naši stálí 

zákazníci,
v minulém čísle jsem představil vizi naší 

pošty ve Volarech, která spočívá zejména  
v seriózním, přívětivém a přátelském  
vystupování našich pracovnic vůči Vám.   

V dnešním čísle bych se chtěl více  
dotknout vlastní činnosti pošty jako tako-
vé. Pošta ve Volarech patří skutečně mezi 
ty nejhezčí pošty nejenom v našem pra-
chatickém okrese, ale i v celém regionu  
Jižních Čech. Nakonec sami můžete po-
soudit, jak vypadala pošta ve Volarech 
před pár lety ve staré budově a jak vypadá  
po přestěhování do nových prostorů,  
které patří MěÚ ve Volarech. Je jen škoda, 
že nestojí na hlavní ulici a je tak trochu  
zastrčená. Co mne však mile překvapilo 
při nástupu do funkce vedoucího pošty 
byla ta skutečnost, že pošta má zaběhlý 
perfektní organizační systém, pořádek, 
přehlednost, jakožto dobré systémové  
řízení. Je to výsledek velice kvalitní  
práce mé předchůdkyně pí Mlčochové 
Olgy, která zde odvedla velký kus poctivé 
práce. Její více jak třicetileté zkušenosti 
v poštovnictví zanechaly na volarské  
poště velmi výraznou stopu. Proto jí z mé 
strany patří velké poděkování. Moc mi 
usnadnila práci a rád bych chtěl pokračo-
vat v jejích šlepějích.

Pošta Volary zajišťuje veškeré poštov-
ní služby, se kterými se můžete seznámit  
přímo na poště. Tyto služby jsou však 
podloženy ekonomickými čísly, která jsou  
předmětem různých ekonomických ana-
lýz, jimiž se hodnotí stav pošty jako ta-
kové. Jsme součástí státního podniku 
Česká pošta. Na základě měsíčních, čtvrt-
letních a ročních rozborů je posuzována 
činnost pošty a jsou přijímána pozitivní 
či negativní opatření vůči poště. To má 
velký vliv na její rozvoj a prosperitu.  
V případě negativních čísel dochází např. 
ke snižování pracovníků, eventuelně až  
k zavření neefektivní pošty. 

Toto naší poště nehrozí, neboť nasazený 
kurz již před lety mou předchůdkyní řadí 
poštu mezi ty nejlepší. K naší poště patří 
tzv. satelitní pošty, které máme v Lenoře, 
Nové Peci a ve Stožci.

A aby byla naše pošta stále dobrá, je  
potřebné abyste využívali jejích služeb 
co nejvíce. Služby na volarské poště však 
nespočívají jen v dodávání listovních  
a balíkových zásilek, či vyplácení důcho-
dů, dávek apod., ale i ve službách nabídek 
různých dalších produktů a služeb jako 
například ověřování listin, výpis z katas-
tru nemovitostí, z obchodního rejstříku, 
živnostenského listu, výpisy řidičských 
bodů či výpis s rejstříku trestů. S dalšími 

službami a produkty Vás rádi podrobně 
seznámíme na všech pobočkách.

Vážení občané a klienti, naše – Vaše 
pošta ve Volarech  Vám nabízí,  mnoho 
rozličných služeb, které můžete využít  
a nemusíte např. cestovat za nimi do 
okresního města, či pracně vyhledávat 
pracovníky pojišťoven apod. Ušetříte 
svůj čas a peníze. Budeme rádi, když nás 
budete navštěvovat, každodenně kon-
taktovat za tímto účelem. Budeme se na 
Vás těšit a uděláme vše pro Vaši spokoje-
nost. V případě jakékoliv nespokojenosti,  
reklamací, mně můžete kdykoliv kon-
taktovat přímo v mé kanceláři na poš-
tě, eventuelně prostřednictvím telefonu  
č. 388 333 137 nebo mobilu 737 495 201.

Přeji spokojenost s našimi službami 
na vlně pohody. Na našich přepážkách  
najdete při zajišťování Vašich potřeb vždy 
milé a přívětivé obličeje našich pracovnic 
a to Alenky Mustacové, Zdeňky Mrázové, 
Moniky Náchlingerové a nejmladší Janič-
ky Suché. Občas v jejich nepřítomnosti 
nám pomáhá Anička Šebestová a Jaruška 
Šimanová – obě již v důchodovém věku.

Váš vedoucí pošty,
 Ing. Kalous Václav

Žáci 9. tříd se rozhodují o budoucím povolání
19. 10. 2011 se vycházející žáci zúčastni-
li exkurze na Úřad práce v Prachaticích. 
Mgr. Váchová je nejdříve informovala  
o činnosti oddělení úřadu práce pro mlá-
dež a pak si žáci mohli vyzkoušet testy 
zájmů a předpokladů s vyhodnocením, 
jaká profese by pro ně byla vhodná. Žáci 

mohli zhlédnout krátké filmy z pracov-
ního prostředí, listovat v deskách s po-
pisy jednotlivých povolání. Pokud je ně-
kdo stále nerozhodný, může se objednat  
i s rodiči na individuální návštěvu, kde se 
budou věnovat pouze jemu. Další akce, 
která bude vycházejícím žákům nápo-

mocna při výběru budoucího povolání, je 
exkurze do průmyslového podniku Motor 
Jikov v rámci projektu Impuls pro karié-
ru a návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 
v Českých Budějovicích.

Mgr. Ivana Černá

Výlet do Jaderné elektrárny Temelín
V úterý 18. 10. 2011 jsme společně s 8.B 

jeli na exkurzi do Temelína. Všichni jsme 
byli celí natěšení, ale když jsme se dozvě-
děli, že se nepodíváme do „komínů“, naše 
euforie krapet opadla. Nakonec se uká-
zalo, že to vůbec nevadí. Výlet byl i tak 
skvělý. Po cestě jsme sice trochu zlobili, 
ale v našem věku to snad ani jinak nejde.

Infocentrum bylo sice mimo areál elek-
trárny, ale i tak na ni bylo dobře vidět. 
Paní průvodkyně byla milá a všechno 
nám krásně vysvětlila. Podrobně nás se-
známila s chodem elektrárny a s celým 
jejím areálem. Pustila nám 3D film, kte-
rý nám srozumitelně vysvětlil, jak se zde 

 vyrábí elektrická energie a shrnoval vše, co 
jsme se dozvěděli. Potom jsme se všichni 
rozdělili a samostatně si procházeli míst-
nost po místnosti. V nich byly vystavené 
zajímavé expozice, které se týkaly cho-
du elektrárny. Tam jsme si mohli osahat  
a zkusit ovládat generátor i celou elektrár-
nu, pustit videa nebo vyřešit různé testy.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na pře-
hradě, která pro Temelín zadržuje vodu. 
Mimochodem skvělé místo pro sebevrahy.  
  Doufáme, že jsme tam nebyli naposledy, 
protože by to byla velká škoda.

Za 8. A napsala Dominika Škrnová 
a Daniela Dvořáková
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Zpěv křídel ve volarské knihovně
U příležitosti křtu nové knihy jsem polo-
žil dvě otázky oběma autorům.

1. Co vám tato kniha dala.
2. Jaká byla spolupráce s Ivo Stehlíkem  
( Pavlem Bačem).
 
Ivo Stehlík  
1. Kniha mně dala moc a zejména šlo  
o velmi pěknou spolupráci s Pavlem  
Bačem. Za druhé to je pro mne velká  
zkušenost, inspirace a rozhodně velká ra-
dost.

2. Spolupráce s Pavlem Bačem mně dala 
hlavně velké přátelství a spolupráci.  
Nahlédl jsem do práce fotografa ptáků  
a zjistil jsem, jak je to těžké a ve výsledku 
krásné. Práce na knize byla sice náročná, 
ale tím, že jsme na mnoho věcí našli vzá-
jemný pohled, to bylo jednodušší. Kniha, 
kterou tvoří fotografie od jednoho z nej-
lepších fotografů ptáků a která je dopro-
vázena texty a verši, byla po tvůrčí strán-
ce náročná, ale její celková podoba je 
krásná a já věřím, že se bude líbit i čtená-
řům. Celkovým pohledem je to nádherná 
práce na knize, která je mimořádně milá. 
 
Pavel Bače
1. V první řadě jde o splnění mého snu.  
Tato kniha je završením jedné etapy mé 
práce. Jde i o to, že jsem při práci na knize  
s Ivo Stehlíkem poznal i novou zkušenost  
a inspiraci. Zejména při společné práci  

jak u něho na Stögrově Huti, či u mně na 
Pěkné, kdy sezení při západu slunce bylo 
fascinující, jsme nacházeli nové a nové 
motivy.

2. Spolupráce byla vynikající, zejména 
jsme se v mnoha místech dokázali shod-
nout a najít i další pozitivní místa. 

Čtenář zde najde též svou inspiraci  
a věřím, že i místo k zamyšlení. Oběma 
nám šlo o to, aby čtenář dokázal vypnout  
v tom každodenním shonu a našel zde  

nový pohled a náhled na svět a to nejen  
z pohledu ptačích křídel.

Oba autoři přejí všem čtenářům pěkné 
počtení a příjemné chvilky odpočinku. 
Oba si přejí, aby čtenáři nenašli v kni-
ze jen pouhé obrázky a doprovod slovy, 
ale zejména, aby zde našli klid, pohodu  
a ticho, které je k poslechu zpěvu ptačích 
křídel nutné.

L. Beran

Volarský domeček připravil pěkné podzimní prázdniny
Dva dny plné zábavy, to byla akce pod-
zimních prázdnin DDM Prachatice praco-
viště Volary.

První den 26. října byly připraveny pro děti 
hry v přírodě a výtvarná dílna v domečku. 
Hry v přírodě zaujaly a celý den se vydařil. 

Druhý den 27. října se uskutečnil den 
deskových a virtuálních her.  Hrálo se  
Ubongo, Blokus, Carcassone, Kaleido-
skop, hra Umí prase létat a virtuální hry. 
Obě akce se velmi vydařily a dětem se  
líbilo. Z deskových her zabodovalo  
Carcassone a z Virtuálních bowling. 

Po oba dny navštívilo volarské pracoviště 
na šedesát dětí, což je velmi pěkný po-
čet. Obě pracovnice DDM Volary Milena  
Sipplová a Vlaďka Laschová byly účastí 
dětí nadšené.

L. Beran

Volarští reprezentanti DDM vyhráli pohár ředitele
Již třetí ročník soutěže „O pohár ředi-
tele DDM Prachatice“ se uskutečnil ve 
Vimperku. Zajímavé soutěže, kdy až do 
poslední chvíle nebylo jasné kdo zvítězí,  

na konec rozhodli volarští a získali pohár 
k nám do města pod Bobíkem. Tým ve  
složení Jiří Taranza, Matěj Černý, Jiří  
Posolda, Bára Šnelcerová a Anna  

Laschová velmi dobře zabojoval. Všem 
díky za vzornou reprezentaci. Souboj  
o pohár byl podpořen Jihočeským krajem.

L. Beran

Podzimní skautování
Letos jsme se vrhli na činnost s plnou ver-
vou hned od září, a o našich akcích jsme 
nějak nestíhali psát. Tak aspoň malé vzpo-
mínání na to, co se nám povedlo. V září 
se připojilo naše město k jiným místům, 
kde se nacházejí „kešky“, skryté poklady, 
které je možné najít podle GPS souřad-
nic. Žáky školy jsme seznámili se způso-
bem hledání a pak jim nechali ve škole 
keškové typy. Na konci září jsme se pak 
vydali na hledání jedné společné kešky, 
a kromě ní jsme našli dokonce i poklad.
To bylo překvápko! Kešky je stále možné 
navštívit, tak neváhejte, od nového roku 
přibudou další, takže je na co se těšit. 
V říjnu jsme se nejen vydali na průzkum 
Boubínského pralesa, ale pomohli jsme  

i s úklidem Šumavy. A to byste nevěřili, co 
všechno se dá najít a kolik pytlů odpadů 
je možné i v oblasti národního parku na-
plnit! Pro naše nejmenší skautíky to bylo 
určitě smutně překvapivé zjištění a snad  
i impuls chovat se vždy v přírodě hezky.  
O podzimních prázdninách se také usku-
tečnil již 27. ročník Běhu za basumským 
dortem. To je závod do šíleného krpálu, na 
dno si sáhne úplně každý. A už doběhnout 
až nahoru je výkon hodný úcty. Stanout 
na stupních vítězů znamená již opravdu 
být všestranně zdatným. Letos patřila 
nejvyšší místa většinou vimperským, 
z našich závodníků na nich stanula Han-
ka Wagnerová, Liduška Fistrová, Vojta  
Wagner, těsně pod stupni vítězů  Alžbětka 

Kozlová. Ale protože jsme správní skauti, 
naši vítězové se o třípatrový dort poděli-
li, takže si pochutnal úplně každý. Ňam, 
ten byl fakt dobrý (no však jsme ho dělaly 
my, lenorské skautky).

 Na zimní měsíce už máme nachystané 
dobrůtky pro lesní zvířátka, a už se moc tě-
šíme, až vyrazíme na zimní přikrmování. 
A co nás ještě čeká? Roznášení betlémské-
ho světla (kdo máte zájem, ozvěte se nám, 
rádi vám jej doneseme), společné oddílo-
vé Vánoce i silvestrovská oslava. Všem 
Vám přejeme moc krásný, pohodový  
a šťastný rok 2012.

Za Boubínské skauty Kačka Bláhová

Setkání mládeže v Saalfeldu
O letních prázdninách se naši mladí  

hasiči účastnili mezinárodního setkání 
mládeže v Saalfeldu. Získali nové kama-
rády z Polska, Francie, Čech a pořadatel-
ské země Německa.

Děti pomáhaly čistit řeku, pracovaly 
v lese, na fotbalovém hřišti a podobně. Za 
odměnu pro ně byl připraven bohatý zá-
bavný program. Počasí dopřávalo hodně 
sluníčka, tak se všichni mohli vyřádit na 
místním koupališti. Všechny zúčastněné 
zaujala návštěva místní hasičárny.

Děti děkují městu Saalfeld za pozvání, 
firmě Avbore a městu Volary za sponzor-
ské dary.
Více na našich stránkách: 
www.hasicivolary.estranky.cz

Jaroslav Vlas, velitel SDH

Knihu fotografa Pavla Bačeho a spisovatele a nakladatele Ivo Stehlíka, nazvanou 
Zpěv křídel, slavnostně uvedli v pondělí 31. října ve volarské městské knihovně  
do života její kmotřička a kmotříček - starostka Volar Martina Pospíšilová  
a pedagog a znalec přírody Lumír Vozábal.
Na cestu ke čtenářům ji poslali kapkou Volarské zlaté a hrstkou ptačího peří. Před-
stavení knihy doprovázelo promítání fotografií Pavla Bačeho.

V úterý 1. 11. 2011 se žáci obou prvních 
tříd zúčastnili výukového programu stře-
diska environmentální výchovy Vimperk 
s názvem Podzimní radovánky. Společ-
ně jsme se různými aktivitami vžívali do 
proměn podzimní přírody – rostlin i živo-
čichů. Poznávali jsme stromy podle listů 
a plodů, hráli jsme si na padající listí i na 
listové barvy vod či na zvířátka, kterým 
se mění srst a která si dělají zásobu plodů 
na zimu. Celý program byl pro nás hez-
kým zážitkem. Získali jsme nové vědo-
mosti a odměnou pro nás byla i kouzelná 
pastelka a pracovní list, který nám připo-
mene výukový program a upevní získané 
vědomosti.

M. Šváchová, tř. uč.

Spolupracujeme s Městskou knihovnou Volary
Třídy 6. A a 6. B se začátkem října vypra-
vily na exkurzi do Městské knihovny ve 
Volarech.
Cílem bylo seznámit se s činností a nabíd-
kou knihovny, získat inspiraci pro vlastní 
četbu.
Paní knihovnice se nám věnovaly, ukáza-
ly obě oddělení městské knihovny. Všich-
ni jsme poznali, jak jsou knížky řazeny, 
mohli jsme si vyhledat beletrii, pozna-
li jsme i mezinárodní desetinné třídění  
u odborné literatury, hledali jsme v ency-
klopediích.
Letos má také významné výročí Karel 
Jaromír Erben, tak jsme vyposlechli jeho 
baladu Vodník. Někteří z nás už jsou  
v knihovně zaregistrováni, někteří se 

možná půjdeme přihlásit. Beseda o kníž-
kách se nám líbila, děkujeme knihovni-
cím za milé přijetí. 
V 6. B jsme udělali po skončení malou 
anketu:
Městskou knihovnu navštěvuje – 11 dětí
Školní žákovskou knihovnu – zatím 1 žák
Knihovnu ve Stožci – 1 žák
Žádnou – 5 dětí
Čtu rád a pravidelně – 9 žáků
Občas si něco přečte – 7 žáků
Nerad, jen když musím – 3 žáci
Městská knihovna ve Volarech má přes 
28 000 knih, tak neváhejte a přihlaste se!

S žáky 6.B sepsala 
Mgr. Lenka Slabyhoudková

Podzimní radovánky
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Zajímavá výuka
Volarská základní škola - první stupeň  
zažila v pondělí a v úterý 31. 10 a 1. 11. 
zajímavou výuku.

Nejdříve v pondělí 31. října paní učitel-
ka Dana Míková představila třídám 3. A  
a 5. A, které vedou Kateřina Jandejsková  
a Eliška Horálková vzácnou návštěvu. 
Zajímavou formou hodinu angličtiny jim 
přijela udělat paní Gil Bomber z Lon-
dýna. Byla to velmi zajímavá hodina 
na téma rodina, dům, byt, výlet na lodi  
a došlo i na Haloveena. Krásné pomůc-
ky v podobě domečku, lodě a  kostlivce, 
který zvýrazňoval svátek u nás jako den 
zemřelých (dušiček), tak v Anglii svá-
tek Halloween. Paní Gil byla nejdříve 
příjemně překvapena, jak děti nádherně 
anglicky pozdravily, a po té jim odpo-
věděla hezky česky dobrý den. Hodina 
se nesla v anglickém jazyce a pojedná-
vala o tom, jak tráví den rodina v Anglii  
a Česku, jak je krásný výlet na lodi  
a jak se slaví již zmíněný svátek. Děti 
se dozvěděly, že v Anglii se v tento den  
1. listopadu děti, ale i dospělí oblékají do 
různých tmavých hábitů, kouzelnických 
klobouků ve stylu Harryho Pottera a za 
okna, dveře či na zahrady se dává nám 
již známá vydlabaná dýně. Výuka vede-
ná v anglickém jazyce dala žákům mno-
ho a hlavně poznali, že anglický originál 
je mnohdy těžký k rozlousknutí. Byla to 
nádherná konfrontace s tím, co se naučili, 
a s tím, jak se to podává v originále.

Taková výuka dá dětem mnohem víc 
než klasická hodina, neboť zde slyší  

a vidí, jak vypadá hovorová řeč. Na tom 
se shodly všechny tři učitelky a paní Gil 
jen dodala, že děti umí dost a hlavně byla 
to vynikající komunikace a krásně prožitá 
společná hodina ve Volarské škole.

K tomu dodávám, že paní Gil Bomber 
byla ve Volarech již podruhé, a že do 
Čech přijíždí z Anglie velmi ráda. Její 
cesta zpoza kanálu La Manche do Čech 
trvá čtyři dny a vždy po cestě přespí  
u známých v různých zemích. U nás má 
chalupu v nedalekém Bavorově, kde trá-
ví volný čas. Do volarské školy přijela 
na pozvání Dany Míkové, se kterou má 
pěkný kamarádský vztah. Ráda pozvání 
přijala a dětem něco ze svého zajímavého 
způsobu výuky předvedla a předala něja-
kou tu zkušenost.

V úterý 1. listopadu proběhla výuka 
prvouky pro třetí třídy, učitelek Dany 
Koldinské a  Hany Cigánkové, kterou 
připravila pracovnice Národního parku 
Šumava Martina Volfová ze střediska en-
viromentální výchovy ve Vimperku. Pro-
gram o lesním království a o tom, jaký je 
rozdíl mezi přirozeným a hospodářským 
lesem, byl zajímavý a velmi poučný. Děti 
nejdříve skládaly puzzle, které daly do-
hromady stromy a keře a po té k nim při-
řazovaly plody, které na nich rostou. Dále 
se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi lesy, to 
že přirozený les je ten, kde je víc kultur  
a keřů a že hospodářský je jen monokul-
tura a jde o smrkový porost.

Poté děti vytvořily pětičlenné týmy  

a soutěžili v doplňovačkách o zvířatech 
a ptácích a jakém porostu žijí či hnízdí.  
Dozvěděly se, že les, rostliny a živo-
čichové jsou spolu velmi úzce spojeni  
a jeden bez druhého žít nemohou.  
V další části žáci doplňovali stopy  
k jednotlivým zvířatům a mnohdy bylo 
náročné přiřadit správnou dvojici, neboť 
některá zvířata mají stopy téměř stejné.  

 V další části se děti dozvěděly jak vich-
řice dokáže narušit hospodářský a při-
rozený les a jaké škody dokáží přírodní 
živly v lese napáchat. Děti vytvořily lesní  
porost a názornou ukázkou poznaly, 
jak přirozený les je mnohem odolnější 
než hospodářský a to proto, že jde o smí-
šený porost, který si dokáže vzájemně po-
moc, ale hospodářský je jen smrk, který je 
hodně náchylný ke zlomení a vyvrácení, 
neboť nemá pevné kořeny. 

 Na závěr Martina Volfová dětem ukázala  
lýkožrouta smrkového a jak se vyvíjí od 
larvy až po brouka a v jakém období škodí  
a který lesní porost si vybere raději. I zde 
šlo o velmi pěknou a zajímavou výuku. 

 Volarská škola je též zapojena do soutěže 
základních škol, které vypsal NP Šumava 
a toto byl jeden z úkolů, který tato sou-
těž vyžaduje. Další témata ještě čekají  
a po splnění všech témat bude vše celkově  
vyhodnoceno. Já jen dodávám, že Jan 
Ámos Komenský by se nezlobil, neboť, 
tady je naplněno jeho motto ,, škola hrou“ 
beze zbytku.

L. Beran

Podej BRIKET Volary
Nabízím k prodeji brikety rašelinové
(balení 10 kg – 48 Kč) – NOVĚ!!!

brikety z tvrdého dřeva (balení 25 kg – 120 Kč)
brikety z biomasy (balení 60 kg – 270 Kč)

Objednávky a jiné informace na tel. :

777932049
nebo: drev.brikety@seznam.cz

Hledám byt 1+1 až 2+1 
k dlouhodobému pronájmu ve Volarech, 
asi 3 – 5 000 Kč/ měsíc + energie, raději cihlový, 
vhodný pro starší manžele, od jara 2012. 
 
Bližší informace (adresa bytu, velikost, nájem,
topení, atd.) prosím zašlete na email: 
petr.hajner@seznam.cz

Listopad
Listopad je jedenáctým měsícem roku  

a jeho jméno je odvozeno od chování pří-
rody, padání listí. V tomto měsíci je jeden 
český významný den, Státní svátek 17. 
listopad, den boje za demokracii a svo-
bodu. 17. listopad je také Mezinárodním 
dnem studentstva. V tento den byly na 
začátku 2. světové války v r. 1939 uza-
vřeny české vysoké školy. V r. 1945, na 
konci 2. světové války, vstoupily v plat-
nost Benešovy dekrety o zrušení německé 
univerzity a německých technických škol 
v Československu. V r. 1989, tvrdý zá-
sah policie proti studentské demonstraci 
vyvolal „Sametovou revoluci“, v r. 1999 
vydali studentští vůdci „Sametové revo-
luce“ prohlášení Děkujeme, odejděte.  
Potud události. Na 17. listopad připadl 
také Mezinárodní nekuřácký den.

V tomto měsíci má své místo i Světový  
den dětí a Světový den válečných 
veteránů a ještě několik dalších meziná-
rodních dnů. Patří sem např. Mezinárod-
ní den nevidomých, ale i Mezinárodní  
den bez nákupů a za tři dny na to Meziná-
rodní den nenakupování ničeho, své místo  
dostal i Mezinárodní den Romského 
jazyka.

Listopad je měsíc bohatý i na jiné udá-
losti. V r. 1918 skončila 1.světová vál-
ka. Uskutečnil se prví výbuch vodíkové 
pumy. Narodil se Michail Kalašnikov. 
Byl patentován ostnatý drát a ořezávát-
ko. Suezský průplav byl plně otevřen 
pro námořní dopravu. V r. 1893 byl za-
ložen fotbalový klub Sparta Praha. Dru-
žice Sputnik vynesla do kosmu psa Lajku  
a o několik desítek let později se na 

oběžné dráze usadila ve vesmírné stanici 
první stálá lidská posádka. V NDR byla 
zahájena výroba Trabantů. V listopadu  
se narodili Karel Hynek Mácha, zpěvačka 
Marie Rottrová, také spisovatelka Eliška 
Krásnohorská, která i v listopadu také  
zemřela.

V průběhu listopadu je několik význam-
ných církevních svátků. Tyto svátky byly 
a některé stále jsou svým posláním i pro 
současného člověka významné. 1. 11. 
svátek Všech svatých, jinde Samhain.  
2. 11. svátek Památka zesnulých, jinak 
Dušičky. Tyto dva svátky mají své koře-
ny již v dobách keltských a pohanských.  
11. 11. na sv. Martina nejenom, že se 
čekalo, že Martin přijede na bílém koni  
a tak začne padat sníh, ale dodržovali se 
i jiné tradice. Na sv. Martina dostávali 
čeledínové a děvečky za svoji celoroč-
ní práci mzdu a někteří i nové smlouvy 
s novými hospodáři. Protože měla če-
leď peníze, byly oslavy pořádně bujaré  
a rozjařené čeládce se říkalo Martínkové. 
Obce též uzavíraly smlouvy mezi obcí  
a obecními sluhy jako byli ponocný,  
učitel, obecní pasák nebo hajný. Ve  
čtrnáctém století ještě chodili koledou 
na přilepšenou chudí žáci, kanovníci, ale 
i kati. K oslavám patřila a někde ješ-
tě dodnes patří tradiční jídla a pečivo.  
K nejznámějším patří „Martinská husa“. 
Kůže z husích nohou se dávala do bot, 
aby se nohy nepotily a nerostla kuří oka. 
Jako pečivo se pekly malé růžky, rohy, 
rohlíčky. Děvčata je pekla pro své hochy. 
Velkými rohy, plněnými mákem, povidly, 
nebo marmeládou bylo obdarováváno  
odcházející služebnictvo. 22. 11. má 

svátek sv. Cecílie, patronka pěveckých  
a hudebních spolků. V tento den se do 
těchto spolků přijímali noví členové. 
Nemocným členům byly dávány podpory 
a dary. Toto též dostávali vdovy a sirotci. 
Slavilo se v hospodách na tancovačkách, 
kde tyto ceremoniály probíhaly. O svátku 
sv. Kateřiny 25. 11. bývalo hodně veselo. 
Konaly se poslední taneční zábavy před 
nastávajícím půstem. Kateřinskou zába-
vu měly na starost ženy. Ženy nejenom, 
že poroučely co se bude hrát, vybíraly si 
tanečníky a platily muzikanty, ale platily 
útratu i partnerům. O půlnoci se vyhla-
šovala pánská volenka. V tento den se 
nesmělo pracovat s ničím, kde se použí-
valo jakékoliv kolo. Volarský kostel je  
sv. Kateřině zasvěcen a dříve se tento 
den ve Volarech konaly jarmarky. Po-
slední den v listopadu 30. 11. je svátek  
sv. Ondřeje. Večer před sv. Ondřejem 
zkoušela děvčata s kouskem chleba na lo-
patě svoji šanci na vdávání. Které sežral  
chleba pes, ta měla naději do roka se 
vdát. Děvčata to zkoušela ještě jednou po 
půlnoci. Bouchala na kurník a ozvala-li  
se jako první slepice, bylo to špatně.  
Ozval-li se první kohout byla do roka na 
vdávání naděje.

Listopadové pranostiky a rčení jsou 
vesměs vázána na jednotlivé svátky, ale 
jedna všezahrnující pranostika by se  
našla. Když krtek v listopadu ryje, budou  
o vánocích létat komáři.

Přesto, že měsíc začínal ponuře, jeho 
konec byl docela veselý.

Jiří Sosna
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Novinky v knihovně

Meteostanice Volary 760 metrů n.m.: 
Minimální teplota:  
Přízemní minimální teplota: 
Maximální teplota: 
Průměrná měsíční teplota: 
Úhrn srážek 
Maximální náraz větru: 
 
Počet letních dní:  
Sluneční svit: 

Profi meteostanice Volary 748 metrů n.m.: 
Minimální teplota:  
Přízemní minimální teplota: 
Maximální teplota:  
Průměrná měsíční teplota:  
Počet letních dní:  
Počet mrazových dní:  
 

Ivo Rolčík

-8,1 st dne 22. 10 . v 7:25 
-9,3 st dne 22. 10.  v 7:10 
+23,1 st dne 3. 10.  v 13:55 
+5,7 st 
63,2 mm 
15,3 m/s dne 11. 10. v 7:13
(tj. 55,1 km/hod.) 
12 
126,5 hodiny

-10,5 st dne 22. 10. 
-11,7 st dne 22. 10. 
+25,0 st dne 1. 10. 
+4,4 st 
1 
20

Souhrn počasí za říjen 2011

KINO VOLARY
3. 12. sobota                     20.00 hod.                                                                      

ŽENY SOBĚ 
Americká komedie (titulky).                                                                                                  
Vstupné 50,- Kč, 125 min., od 15 let!    
 I komedie pro holky může mít koule.  

***
3. 12. sobota                     17.00 hod.

AUTA 2                
Animovaný příběh USA (dabing)                                                                                                   
Vstupné 40,- Kč, 110 min., pro děti   
Pokračování příběhů hvězdného závodní-
ho auta Bleska a jeho kamaráda Buráka. 

10. 12. sobota              17.00 a 20.00 hod.                                                                      
ŠMOULOVÉ                                        

Kombinace animovaného a hraného 
filmu USA pro celou rodinu  (dabing).                                                                                                          
Vstupné 40,- Kč, 95 min.   
Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob. 

***  
17. 12. sobota                     20.00 hod.

MUŽI V NADĚJI
Česká skvěle obsazená komedie.                                                                                                        
Vstupné 50,- Kč, 115 min. 
Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bo-
jovat a nesmí se přitom nudit!

Prodej vstupenek je hodinu 
před promítáním!

Změna programu vyhrazena!                 

Náměstí 27, Volary, tel.: 388 333 285 Prosinec
Eco, Umberto: Pražský hřbitov
V románu-labyrintu proslulého autora 
se příběh s detektivní zápletkou prolíná  
s literaturou faktu. Ve svém bytě v neváb-
né pařížské čtvrti se v březnu 1897 pro-
bouzí starší muž a snaží se rozpomenout, 
kdo vlastně je.

Román Pražský hřbitov vynesl v srpnu 
2011 také italskému spisovateli prestižní 
Paveseho cenu.

Formanová, Martina: 
Nevěra po americku
Dva manželské páry a komunikace přes 
internet tvoří půdorys nového románu 
Martiny Formanové „Nevěra po ameri-
cku“, jehož děj nás zavádí do současné-
ho New Yorku. U společné večeře se na 
začátku příběhu setkávají dvě spřátelené 
manželské dvojice. Obě působí navenek 
úspěšně a spokojeně, a teprve bližší po-
hled pod povrch jejich životů ukazuje, 
kolik vášní, dramat i pochyb tato fasáda 
skrývá… 

Viewegh, Michal: Mafie v Praze
„Chtěl jsem napsat svižnou a vtipnou de-

tektivku, která ale navíc bude na rozdíl od 
méně ambiciózních detektivních příběhů 
nebezpečně pravdivým obrazem české  
reality a její nemilosrdně jízlivou satirou,“ 
říká o Mafii v Praze Michal Viewegh. 

Soukupová, Petra: 
Marta v roce vetřelce
Nový román nejúspěšnější současné pro-
zaičky Petry Soukupové. Martě je čer-
stvých devatenáct let, je hezká, chytrá,  
a v životě jí jde všechno snadno. Právě se 
dostala na vysokou školu a těší se na nový 
život. Jediné, co ji trápí, je jizva v obliče-
ji. O prázdninách proto nastoupí na brigá-
du, aby si vydělala na plastickou operaci 
a začala svůj dospělý život s novou tváří. 
A právě tady začíná řetězec dramatických 
událostí, které Martě dokonale převrátí 
život… 

Coelho, Paulo: Alef
Ve svém nejnovějším díle se autor vrací 
k motivu pouti: tentokrát se vydává na 
cestu po Transsibiřské magistrále. Puto-
vání hrdinů knihy se odvíjí ve znamení 
symbolu Alef, který pro autora v duchu 
magické tradice představuje bod, v němž 

se vše sbíhá a v němž můžeme v jediném 
okamžiku spatřit vše.

Vargas Llosa, Mario: Keltův sen
Poslední román držitele Nobelovy ceny 
za literaturu pro rok 2010 obsahuje  
v kostce všechna autorova oblíbená té-
mata. Čtenář se s hlavním hrdinou Roge-
rem Casementem, britským diplomatem  
irského původu, dostane nejprve do  
Konga v době kaučukové horečky,  
vzápětí do Amazonie počátku století,  
v době první světové války pak bude  
přihlížet prvním pokusům o získání  
irské nezávislosti. Roger Casement, sku-
tečná (a značně polemická) historická 
postava, byl jako britský konzul vyslán 
do Konga a posléze do Amazonie s po-
věřením napsat zprávu o skutečném  
stavu kaučukových plantáží, kde do-
cházelo k nelidskému vykořisťování 
domorodců. Jeho zpráva obletěla svět 
a přispěla ke zlepšení pracovních pod-
mínek. Kvůli své angažovanosti v boji  
za irskou nezávislost však byl Casement 
posléze Brity zadržen a popraven.

Knihovnice

23. 12. pátek                17.00 a 20.00 hod.                                                                      
KUNG-FU PANDA 2                                        

Animované pokřačování příběhů
skvělého zápasníka.
Vstupné 40,- Kč, 100 min., pro děti   
Panda Po se vydává na misi zachraňující 
umění kung-fu se svými kamarády 
„Pěti postrachy“

Brum, brum, brum, ….
Jak se daří medvědům? Vojtovi, Kubovi 
s Matějem, Honzíkovi a Elišce, ale také 
dalším hrdinům z večerníčků. O tom si 
přijel v úterý 25. října do Volar popoví-
dat s dětmi autor, Václav Chaloupek. Děti 
z 1. stupně naší školy se sešly v městském 
kině, kde si nejprve společně zazpívaly 
písničky z jednotlivých seriálů.
Poté pan Chaloupek vyprávěl, jak se k na-
táčení vůbec dostal, jak se k němu zví-
řátka dostala a jak se o ně musel starat. 
Vyprávění bylo doplněné promítáním 
záběrů, které se do večerníčků nedosta-
ly. Děti se tak ptaly a dozvěděly se, co se 
stane se zvířátky po natáčení. A tak dnes 
ví, že Vojta a Kuba s Matějem žijí v Be-
rouně, Honzíka s Eliškou potkáte v plzeň-
ské ZOO a třeba jezevci a lišky si užívají 
svobody, protože po natáčení se vrátili 
do volné přírody. Na závěr besedy si děti 
přichystaly knížky nebo DVD, které jim 
autor, pan Václav Chaloupek, ochotně 
podepsal.

Mgr. Lumír Vozábal
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Kosmetický salon Hedvika
Nabídka - Vánoce 2011

Hledáte pěkný a hodnotný dárek, který bude spl-
ňovat všechna přání a představy?

Nabízíme:
-dárkové balíčky kosmetického a kadeřnického zboží

-vánoční dárkové poukazy salonu „Hedvika“
ve velmi pěkném vánočním grafickém provedení

(možnost využít poukazy na všechny služby nebo i
na odběr zboží dle nabídky salonu)

PŘIJĎTE RÁDI VÁM PORADÍME

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a pohody do roku 2012 a těšíme se

na Vaši návštěvu!
Salon Hedvika, Tovární 521 - Volary, 

tel. 388 333 525, 606 823 796, 
e-mail: salon.hedvika@seznam.cz


