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D

ne 19.února tohoto roku se uskutečnilo vyhlášení výsledků Talent Jihočeského kraje 2007. V této anketě jsou
oceňováni nejlepší žáci a studenti Jihočeského kraje kteří
dosáhli v loňském roce výjimečných úspěchů v různých
oborech. Anketa je vyhlašována v kategoriích humanitní,
přírodovědné, sportovní, hudební, technické, všestranné a
speciální.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v koncertní síni Otakara
Jeremiáše v Českých Budějovicích. Jsem velice rád, že
jsem měl možnost se tohoto slavnostního aktu zúčastnit a
svou přítomností vyjádřit poděkování oceněným studentům.
V této anketě dosáhli významného ocenění i mladí občané Volar. V kategorii humanitní nad 15 let se na druhém
místě umístil Bruno Horváth, třetí místo v této kategorii do
15 let získala Lucie Sedlecká. Na pátém místě v kategorii
sportovní nad 15 let a čestným uznáním byla oceněna Barbora Míková.

Foto archiv, rok 2007 - ve dnech 8.-10.června 2007
se v našem městě konalo Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice.

Dne 9.února tohoto roku proběhlo vyhlášení ankety

V lednovém čísle Volarského zpravodaje jsme čtenáře
našeho města seznámili se studentem, který byl oceněn
v anketě Talent okresu Prachatice. Tento student však
nebyl jediným občanem našeho města, který v úterý
13.listopadu převzal ve Vimperku ocenění při vyhlášení
talentů okresu Prachatice. V kategorii humanitní byly
oceněny Ludmila Tomanová a Lucie Sedlecká,
v kategorii sportovní pak Barbora Míková.
LUDMILA TOMANOVÁ, studentka oktávy Gymnázia
Prachatice se dostala do celorepublikového kola se svou
seminární prací na téma Kosmetické úpravy v dutině ústní a obsadila zde krásné 11.místo. LUCIE SEDLECKÁ,
studentka kvarty Gymnázia Prachatice, se probojovala
v dějepisné olympiádě také až do celonárodního kola.
Účast v celostátních kolech, kam se obě děvčata dostala,
znamená obsadit prvenství či přední místa v kolech
okresních i krajských. To se oběma studentkám po náročných soubojích podařilo, a tak se mohly Volary pyšnit
svými občany až na úrovni celostátních soutěží.
BARBORA MÍKOVÁ si ocenění převzala za své sportovní
úspěchy. Jejích největším sportovním kláním bylo Mistrovství Evropy juniorů v Rakousku, odkud si přivezla ze
sedmi možných medailí šest zlatých a jednu stříbrnou.
OCENĚNÝM
VOLARSKÝM
OBČANŮM
VŠEM
BLAHOPŘEJEME,
DĚKUJEME
ZA
VZORNOU

Sportovec okresu Prachatice Čtěte na straně 12

REPREZANTACI A PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ

Ing.Robert Pročka
místostarosta

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU
11. ročník BMI má stejné motto
jako v loňském roce:
"INTERNET - VÝHODA PRO ZNEVÝHODNĚNÉ"
Hlavním partnerem BMI 2008 je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.Čtěte na straně 10.

Na vrátka klepou Velikonoce
Termín Velikonoc v letošním roce:
20. 3. 2008 - Zelený čtvrtek
21. 3. 2008 - Velký pátek
22. 3. 2008 - Bílá sobota
23. 3. 2008 - Zmrtvýchvstání Páně
a Boží hod velikonoční
24. 3. 2008 - Pondělí velikonoční
SPORTOVEC OKRESU PRACHATICE
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Informace z radnice


konané dne 16.1.2008
Rada města schvaluje:
* Organizační řád Městského
úřadu Volary
* smlouvu o umístění zařízení
pro přenos bezdrátového internetu v domě čp.274
* schvaluje vyhlášení výzvy
k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace
na akci „Rozšíření parkoviště
pro osobní automobily před
čp.30,31“ a na akci „Parkoviště pro osobní automobily před
čp. 280,281“
Rada města souhlasí:
* s realizací projektu se spolufinancováním na modernizaci
a vybavení základní školy a
výstavbu sportovního areálu
z Regionálního
operačního
programu NUTS II jihozápad.
Současně ukládá vedení školy,
že modernizaci a vybavení základní školy a výstavbu sportovního areálu bude škola
využívat minimálně pět let po
dokončení realizace projektu.
Rada města rozhodla:
* uzavřít smlouvu na spolupráci při výstavbě a provozu
televizního kabelového rozvodu ve městě Volary s firmou Telto, spol. s r.o.
* na základě doporučení komise přidělit veřejnou zakázku
na vypracování projektové
dokumentace akce „Víceúčelové sportovní zařízení v areálu plaveckého bazénu“ Projekční kanceláři ing.Pavel
Kouba, Vlachovo Březí
konané dne 30.1.2008
Rada města schvaluje:
* Pravidla výpočtu vynaložených nákladů na společné
části domu a byty a ukládá
Správě domů a bytů Volary
připočítat k základním cenám
bytů částky, vypočtené dle
schválených Pravidel v rozsahu předloženého soupisu
Rada města rozhodla:
* neuzavřít Smlouvu o prová-

dění exekucí mezi Městem
Volary a Mgr.Kamilem Košinou, soudním exekutorem
Rada města souhlasí:
* na základě žádosti pořadatele s bezplatným pronájmem
společenského sálu radnice
pro pořádání Charitativního
plesu dárců krve
Rada města bere na vědomí:
* zprávu o možnosti spolupráce s Mikroregionem Šumava
západ se sídlem v Kašperských Horách při podání žádosti o dotační titul pro rozvoj
cestovního ruchu v našem
městě a současně souhlasí
s vypracováním a podáním
společné žádosti Města Volary
a Mikroregionu Šumava západ
o dotační titul pro rozvoj cestovního ruchu v našem městě,
a to na zakoupení dvou informačních zvukových panelů a
marketing města



konané dne 28.1.2008
Zastupitelé schvalují
* rozpočtovou změnu č
1/2008
* Zásady tvorby a využívání
sociálního fondu
* strategický plán rozvoje
města Volary 2007-2013
* dohodu o splátkách uznaného dluhu s manželi Biharyovými
Zastupitelé berou na vědomí:
* informace o činnosti rady
města
Zastupitelé rozhodli:
* neprominout žadatelům –
nájemníkům bytu č.6 v ulici
Tolarova 378 – 50% poplatku
z prodlení za pozdní úhrady
nájemného a služeb, spojených s užíváním bytů města a
ukládá Správě domů a bytů
předložit nový splátkový kalendář uznaného dluhu
* prodat nemovitost č.1090/2
o výměře 208 m2 – trvalý
travní porost p.Eduardu Pixovi. Na vyhlášený záměr reagoval jeden zájemce.

* prodat nemovitost č.
1041/323 o výměře 348 m2 –
ostatní plocha pí.Haně Tomkové. Na vyhlášený záměr
reagoval jeden zájemce.
* prodat nemovitost č.4726,
ze které byl oddělen prodávaný díl označený jako st.p.č. 28
díl „a“ - ostatní plocha o výměře 12 m2 pí.Stanislavě Kubešové. Na vyhlášený záměr
reagoval jeden zájemce.
* prodat nemovitost pč.
4730/3, ze které byl oddělen
prodávaný díl označený jako
p.č.1461 díl „a“ – zastavěná
plocha o výměře 86 m2 Jednotě, spotřebnímu družstvu ve
Vimperku
Zastupitelé konstatují:
* že dřevěná montovaná chatka, umístěná v tábořišti Soumarský Most na pozemku
p.č.4703/7, byla Hospodářskou smlouvou o převodu
vlastnictví
převedena do
vlastnictví Základní organizace Svazarmu Automotoklub
Volary a Město Volary si jako
vlastník pozemku na tuto stavbu nečiní nárok.
V diskuzi zaznělo:
- vedoucí oddělení Policie ČR
ve Volarech podal přítomným
informace o stavu a činnosti
na místním oddělení a představil dva nové členy
- představen zastupitelům i
přítomným občanům byl také
nový zaměstnanec městského
úřadu p.Kořínek
nová
dětská
lékařka
MUDr.Patáková již pracuje a
seznamuje se se svými novými pacienty. Poděkování od
paní starostky za zástup v době nepřítomnosti dětské lékařky patří lékařům MUDr. Neumanové i MUDR.Laňkovi.

Sobotní provoz úřadu
V sobotu 29.března
2008 bude pro veřejnost zabezpečen provoz
Městského úřadu ve
Volarech v době od 8,00
do 10,00 hodin.

Společenská rubrika
V měsíci únoru oslaví
z našich členů své
narozeniny

Růžena Hölingerová
Blažena Hvězdová
Anna Kolínská
Marie Štěpánková
Jarmila Topčevská
Marie Voldřichová
Všem jmenovaným
všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Poděkování
Chtěli bychom toutocestou ve Volarském
zpravodaji poděkovat
paní doktorce
Neumanové, volarským
hasičům a zeťovi
Antonínu Smolovi za
přepravu do nemocnice
nemocného pana
Luboše Berana.
Děkuje rodina Beranova

Poděkování
Velice děkuji paní Mudr.
M. Neumanové za vynikající péči o mého syna
Jaroslava, nejen v době
nepřítomnosti dětské
paní doktorky.
Mockrát upřímné díky
Lucie Klimtová

Děkujeme za projevy
soustrasti a květinové
dary při posledním
rozloučení s panem
Jiřím HORÁKEM.

Rodina Horákova
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Policie / Daňové přiznání ve Volarech

Přehled činnosti OOP ČR
Volary v měsíci leden 2008
Příslušníci
Policie
ČR, Obvodního oddělení ve
Volarech v měsíci leden 2008
zpracovali celkem 10 trestných činů, z toho se ve
čtyřech případech případech
jednalo o skutky spáchané
dosud ustanoveným pachatelem. Tři skutky byly doobjasněny, jednalo se o případ
vloupání do vozidla, krádež
dřevní hmoty a neoprávněné
držení platební karty.
Místní příslušníci dále zpracovali celkem 27 přestupkových spisů, 3 skutky na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, 3 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití,
10 proti majetku (z čehož 4
věci blokově v částce 3.000,Kč), 10 na úseku bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 1 proti pořádku ve státní správě. Ve
13 případech byly přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích řešeny v blokovém
řízení. Byly uděleny pokuty v
celkové výši 11.100,- Kč. Další přestupky byly mimo zaevidování řešeny domluvou.
V převážné míře se jednalo o
tzv. “nesprávné parkování“ ve
městě Volary.

PREVENCE:
Ve dnech z 18. na 19.ledna
v době od 22,00 do 1,00 hodin byly provedeny kontroly
pohostinství a restauračních
zařízení v lokalitě Volary za
účelem zjištění protiprávního
jednání v oblasti podávání
alkoholických nápojů, prodeje
cigaret osobám mladším 18 let
a umožnění her na hracích
automatech. Kontrola byla
provedena ve všech místních

provozovnách.
Provedenou
kontrolou bylo zjištěno v pěti
případech porušení ust. § 30
odst. 1 písm. a) z. č. 200/1990
Sb. o přestupcích, nebo jiného
protiprávní jednání. Konkrétně u 16-ti letého mladíka bylo
zjištěno 1,33 promile alkoholu
v dechu, u 17-ti letého mladíka 1,39 promile alkoholu v
dechu, u 17-ti letého 1,40
promile alkoholu v dechu, u
17-ti leté 0,29 promile alkoholu v dechu a u další 17-ti leté
osoby 1,2 promile alkoholu. V
jednom případě byla věc řešena OOP ČR Volary v blokovém řízení, ostatní případy
jsou předmětem dalšího šetření.
Následně dne 19. ledna v
době od 1,00 do 3,00 hodin byla
v rámci prevence, spočívající
v předcházení vloupání do
rekreačních objektů a pátrání
po pachatelích uvedené majetkové trestné činnosti, provedena rozsáhlá pátrací akce.
Byla prováděna kontrola rekreačních a dalších zájmových
objektů, dále kontrola osob
pohybujících se v kontrolované lokalitě. Akce byla provedena v katastru obce Volary,
Zbytiny,
Stožec,
Pěkná,
Chlum, Soumarský Most,
Dobrá, České Žleby, Mlynářovice, Cudrovice, Blažejovice, Sv. Magdaléna, Arnoštov.
Nebylo zjištěno narušení sledovaných cílů. Celkem bylo
zkontrolováno 43 objektů (na
kontrolované objekty byly
umístěny kontrolní lístky).V
průběhu akce bylo zkontrolováno celkem 34 osob a 5 vozidel. Akce se zúčastnily dvě
motorizované hlídky OOP ČR
Volary. Akce byla provedena
za spoluúčasti 4 policistů ICP
Strážný a 2 psovodů. Kontroly
budou nadále prováděny v
nepravidelných intervalech.

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY :
 Dne 20.ledna bylo policejním orgánem OO PČR
Volary dle ust. § 179b odst. 3
trestního řádu sděleno podezření ze spáchání trestného
činu Maření výkonu úředního
rozhodnutí dle ust. § 171 odst.
1, písm. c) a dále trestného
činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
dle ust. § 180d trestního zákona, kterého se dopustil „neřidič“, který v době od 23,20
do 23,22 hodin dne 19.ledna řídil v uzavřené části obce Volary, od obce Blažejovice
osobní motorové vozidlo, aniž
by vlastnil řidičské oprávnění
a to i přesto, že mu byl Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán trest zákazu
řízení motorových vozidel s
platností do 7.8.2008. Podezřelý byl zastaven a kontrolován hlídkou OOP ČR Volary.
 Dne
21.ledna
bylo
policejním orgánem OO PČR
Volary ve smyslu § 179b odst.
3 trestního řádu sděleno podezření ze spáchání trestného
činu Krádeže dle ust. § 247
odt. 1, písm. b) spáchaného v
jednočinném souběhu s trestným činem Poškozování cizí
věci dle ust. § 257 odst. 1
trestního zákona osobě, která
se v obci Volary vloupala do
osobního vozidla, ze kterého
odcizila autorádio.
 V rozmezí doby 1.–
21.1.2008 došlo ke krádeži
dřevěných trámů za okolností,
kdy dosud nezjištěný pachatel
nezjištěným způsobem vnikl
do domu v ul. 5. května ve
Volarech,
kde následně z
půdních prostor vyřezal 26
metrů dřevěných trámů o průměru 30 x 20 cm a 63 metrů
dřevěných trámů o průměru
20 x 20 cm, čímž způsobil
škodu Městu Volary.
 Dne 28.ledna bylo policejním orgánem OO PČR
Volary dle ust. § 179b odst. 3
trestního řádu sděleno podezření ze spáchání trestného
činu Krádeže dle ust. § 247
odst. 1 písm. e) tr. zákona,
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kterého se dopustil podezřelý
tím, že od 10,00 hod dne 18.
ledna do 14,40 hod dne 25.
ledna, z volně přístupného pozemku v ul. Česká ve Volarech odcizil palivové dříví,
čímž poškozenému způsobil
škodu ve výši 2.400,- Kč.
Dosud neobjasněný skutek
je předmětem prověřování a
šetření zdejšího oddělení Policie ČR. Informace a pomoc
při pátrání lze poskytnout
přímo na služebně Policie ČR,
Obvodního oddělení, Soumarská 376, Volary nebo na
telefonních číslech 388 333
158, 974 236 740, 974 236
741. Chráníte sami sebe!!!
npor. Bc. Pavel B Á R T Í K
vedoucí oddělení

Daňové
přiznání
ve Volarech
Do konce března je nutno podat daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických
osob. Finanční úřad v Prachaticích nabízí volarským
občanům možnost podat
daňové přiznání přímo ve
Volarech, a to ve dnech 3.
a 17.března 2008 v době
od 9,00 do 17,00 hodin v zasedací místnosti (v přízemí) městského úřadu.Pro tiskopisy daňového
přiznání včetně příloh ke
společnému zdanění manželů si zájemci mohou
přijít na městský úřad
(ekonomický úsek kancelář č.1-2 ).
Poznámka redakce:
Máte možnost využít i
elektronické podání
daňových přiznání na
http://cds.mfcr.cz
Volarský zpravodaj 3
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Plesová sezóna ve Volarech

Dobrá věc se podařila

Plesovou sezónu ve městě zahájil Rybářský ples.

V sobotu 2.února se ve společenském sále konal již druhý ročník Charitativního plesu dárců krve. Připravovali jsme ho
s manželem dlouho, aby bylo všechno perfektní. Přesto ve mně
stále hlodal červ pochybnosti. Nevnucuji snad lidem myšlenku, o
které si jenom já myslím, že je dobrá? Nevadí to třeba některým,
že chci zveřejnit jejich zásluhy, které možná celý život úspěšně
tají? Nemyslí si třeba někdo, že když půjde na mnou pořádaný
ples, který se tváří jako pro dárce krve, udělá mi tím radost, pomůže mi ke slávě, a to rozhodně nechce?
Odpověď na tyto otázky jsem ještě nenašla, a možná, že je nikdy
nenajdu. Vím jen jedno. Ples byl, dle mého názoru, vydařený.
Muzikanti hráli jako o život, všechny žánry, a nedělali dlouhé
nudné přestávky. Tombola byla bohatá, všichni něco vyhráli. Nálada byla výborná, pivo teklo proudem, tváře se červenaly. Myslím, že se nám podařilo důstojně poděkovat všem dárcům krve,
kteří byli přítomni. A myslím, že všichni, kteří na ples přišli, nelitovali.
Pořádání tohoto plesu není má osobní věc, ale chci jeho prostřednictvím tak trochu oslovit mladé lidi. Nás starých dárců krve
ubývá, noví nepřicházejí a krve je zapotřebí stále více. Tento problém již začali řešit i zastupitelé na krajské úrovni a chtějí mu
věnovat zvýšenou pozornost. Proč bychom tedy my z Volar nemohli přispět svou troškou do mlýna. Obzvlášť, když je nám u
toho tak dobře. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří
nám umožnili ples pořádat. Vím, jak je obtížné, obzvláště
v plesové sezóně, uspokojit všechny žadatele o sponzoring.
Zvláštní poděkování patří mému manželovi, který uvedl do praxe, zcela precizně, mé nápady, a panu Vítu Pavlíkovi, řediteli ZUŠ
Volary, který mi podal pomocnou ruku a poskytl své kontakty a
konexe. Poděkování patří v neposlední řadě i dětem z nižšího
stupně ZŠ a učitelkám, které s dětmi připravily úžasné dárečky pro
dárce krve. Díky.
MUDR.Michaela Neumanová

Jeho atrakcí byla živá tombola a soutěž v hodu udičkou na cíl o sekt. Zábava byla výborná a podpořila ji
skvělým výkonem skupina Planety Dance. Hlavní
výhru v podobě devítikilového candáta Petra si odnesla paní Bártová, a tak blahopřejeme. Díky rybářům za skvělou zábavu a pěknou vložku, při které své
umění ukázali volarští mistři světa Bára Míková a
Robert Pročka, pro něž trefit cíl na střed nebyl problém..
Ladislav Beran

Poděkování sponzorům
V pátek

8.března se ve volarském společenském
sále konal ples SRPDŠ. Pro přítomné hrála kapela
Planety Dance a na výherce čekala pěkná tombola. Za
dary pořadatelé děkují všem sponzorům, kterými byli
MUDr.Jírový, Městské lesy, Sesazovna dýh, Spar
Volary, Eso Volary, Rybářství Humpolec, kadeřnictví
Mirka Kubová, firma Lasch, Knihovna Volary, Ing.
Martin Janda, OTO ELEKTRO, KEVA VOLARY,
Classic Invest, Ing. Zdeněk Kašpar, pí. Jiřina Ilievová
– Květiny, pí. Včalová Milada – Drogerie, Fotoateliér
a knihkupectví U NOVOTNÝCH, Kosmetický salon
„Hedvika“, Penzion U Kuboňů, Tabák Sosnových,
Hračky – Magda Čížková, p. Milan Šťastný – Železářství, p. Nguyen Thi Thu Hanh, Hotel Chata, Molda, Dekora, p. Boroš, Restaurace Kukačka, Elim,
Kino – Novák, SKI CLUB, ZEFA Volary, Restaurace
U Potůčku, Lékárna, p. Zámečník, Bazén, Benzina –
Svěchota, p. Voráček, Sklárna Barbora, p. Stejkoza.
(red)

Dřevaři, pozor!

Setkání bývalých zaměstnanců Jihočeských dřevařských závodů ve Volarech je připraveno
na pátek 28.března od 18,00 hodin v restauraci nově zrekonstruovaného hotelu Bobík. Přijďte zavzpomínat na společně
prožité chvíle v našem závodě. Zváni jsou i rodinní příslušníci. O hudbu a občerstvení je postaráno.
P.Trnka

Učme se aktivně žít

27. 2. 2008
5. 3. 2008
12. 3. 2008
19. 3. 2008
26. 3. 2008
2. 4. 2008
9. 4. 2008
16. 4. 2008
23. 4. 2008
30. 4. 2008
7. 5. 2008

Občanské sdružení KreBul ve spolupráci s Vyšší
odbornou školou sociální v Prachaticích pořádají
druhý ročník Akademie 3. věku. Téma cyklu: Učme se aktivně žít.
Místem konání je společenský sál radnice (Náměstí 25, 384 51 Volary)
v čase od 14,30 do 16,00 hodin.
Zahájení Akademie 3. věku - Jak naslouchat nejen svému nitru… - úvodní lekce vzdělávacího cyklu
(lektor PhDr. Vladislava Šídlová)
Pojďme se učit odpočívat (lektor Mgr. Leona Tomanová)
Uměním k odpočinku I. (lektor Mgr. Ivana Blažková)
Pohybem k odpočinku (lektor Mgr. Jiří Černý)
Uměním k odpočinku II. (PhDr. Jana Tláskalová)
Aktivním pohybem zlepšit den - výlet na Boubínskou rozhlednu (vede Zdeněk Krejsa, DiS.)
Péčí o vzhled k posílení sebevědomí (lektor PhDr. Jana Břendová)
Hrou ke zlepšování paměti (lektor Andrea Hnízdová)
Hledání tvořivosti v sobě samém (lektor PhDr. Vladislava Šídlová)
Nasloucháme umění - návštěva představení Jihočeského divadla v ČB (za finančního podílu účastníků,
vede Zdeněk Krejsa, DiS. a Andrea Hnízdová) – termín bude upřesněn
Slavnostní zakončení Akademie 3. věku + kulturním program kapely CINK – termín bude upřesněn
Volarský zpravodaj 4
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Zápis / Skautské prázdniny / Zprávy z materínky

Od čtvrtka 17.února do soboty
19.února probíhaly na I.stupni ZŠ zápisy budoucích prvňáčků. Největší
zájem z řad rodičů byl o čtvrtek, kdy
zapisovaly paní učitelky, které
s velkou pravděpodobností budou
v září učit v prvních třídách. Dále pak
byl zájem o sobotní zápis, nejméně
budoucích prvňáčků přišlo k zápisu
v pátek 18.února. Celkem přišlo
k zápisu 55 předškolních dítek.
Z tohoto počtu máme 44 dětí přijatých
do 1.tříd. Jedenáct předškoláčků má
žádost o odklad nebo o šetření školní
zralosti. Ve školním roce 2008/2009
budou na naší základní škole otevřeny
dvě první třídy.
Organizace zápisu byla odlišná oproti předchozím létům. Každý den byli
pedagogové k dispozici dětem a rodičům po dobu tří hodin, přibyl sobotní
zápis a rodiče měli možnost vybrat pro
svého předškoláčka i pedagoga, který
provedl samotný zápis. Hlavně ve čtvrtek odpoledne, kdy čekalo i několik
rodičů se svými dětmi na „svou“ paní
učitelku, snad přišlo vhod malé občerstvení, o které se vzorně staraly slečny
školačky z devátých tříd.
Děti mohly chvíle čekání trávit i
jízdou na koloběžkách, navlékáním
korálků nebo vázáním kliček. Po
úspěšném absolvování zápisu dostal
každý budoucí prvňáček pamětní list a
rodiče převzali z rukou pana ředitele
rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do
školy.
Poděkování za práci při vlastní realizaci zápisu patří všem učitelům
I.stupně. Dále děkuji všem učitelům a
vychovatelkám, dětem z druhého i
prvního stupně, DDM, VZP Prachatice, uklízečkám a panu školníkovi za
pomoc při vyrábění dárků pro budoucí
prvňáčky, přípravu tříd, vaření kávy,
fotografování, nadepisování pamětních
listů, zapůjčení hraček, sponzorské
dary, úklid tříd a za vše, co přispělo ke
zdárnému průběhu letošního zápisu do
1.tříd na naší Základní škole ve Volarech. Samozřejmě velké poděkování
patří i všem rodičům a jejich dětem.

Strávit jarní prázdniny sám –
na kanapi, u televize, počítače…
nic pro nás. Chtělo to něco víc.
A tak jsme se vydali nejprve na
tříkrálové posezení do Vimperka, které bylo připravené jako
poděkování těm, kteří chodili
coby tři králové (v našem případě i královny). A představte si,
vybrali jsme při něm tolik peněz,
že budou stačit téměř na koupi
staršího auta pro klienty Domova
klidného stáří v Pravětíně. Na
posezení jsme se docela dobře
poměli – byla připravena kupa
dobrůtek, povídání, dárečků a
taky pohádka.
A pak už honem sbalit a
v neděli ráno pospíchat na vláček, který nás dovezl takřka na
místo – na skautskou základnu
Kovářov na Lipně. Hned jsme se
ubytovali, a protože bylo překrásné počasím, vyrazili na jezero. Bylo krásně zamrzlé, a protože jezerní hlídka hlásila bezpečnou vrstvu ledu, hned jsme se
vydali na průzkum. Byla to fantazie – běhat, klouzat po ledě,
zkoumat stopy… Led vydržel i
pár příštích dní, a tak jsme vyrazili na běžkách na průzkum celého pobřeží. Už jste někdy jeli
na lyžích po jezeře? Je to fakt
super! Čekal nás týden napínavých her, nádherných výprav na
běžkách i po svých, prozkoumali
jsme lipenské přístavy, borové
lesíky, nekonečné pláně. Bezvadné byly i večery u krby plné
písniček, veselých her i napínavých příběhů. Vypravili jsme se i
za pokladem.
Bylo nám báječně a vůbec
nevadilo, že jsme si sami topili,
uklízeli, vařili… Ani se nám zpět
nechtělo. Takže teď nezbývá,
než vzpomínat a těšit se na další
výpravy. Určitě na sebe nedají
dlouho čekat. Chcete vědět a
vidět více? Podívejte se na naše
stránky, vývěsku - nebo rovnou
přijďte, ať si taky užijete!

Mgr.Dana Míková
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... dne 9. ledna 2008 jsme do mateřské školy pozvali p. psycholožku dr.
Wagnerovou, aby rodičům dětí, které
šly k zápisu do I. třídy, objasnila, co
je to školní zralost dítěte a kdy se
rozhodnout pro odklad školní docházky
...dne 16. ledna se naši předškoláci
byli podívat v budově Základní školy
Volary, aby věděli kam půjdou k
zápisu do 1.třídy
...dne 19. ledna děti naší mateřské
školy zpříjemnily svým vystoupením
setkání Města Volary se seniory v
kulturním sále ve Volarech
...dne 12.února se konal v Mateřské
škole Volary dětský karneval. Holčičky a kluci se v tento den proměnili
na kašpárky, princezny, kočičky,
berušky, čarodějnice či piráty a kouzelníky. Celé dopoledne bylo vyplněné dětskými soutěžemi, tancováním, dováděním a pojídáním masopustních koláčků, které pro nás upekli v Pekárně Zrno Volary
...dne 14. března vystoupí s pásmem
pohádek a písniček naši předškoláci
na výroční schůzi Klubu tělesně postižených ve Volarech
... dne 18. března pořádáme v mateřské škole tvořivou "velikonoční dílnu" pro děti s rodiči, kde budeme
zdobit vajíčka různými technikami,
splétat pomlázky nebo péct velikonoční zajíčky z kynutého těsta
... ve dnech 2. a 3. dubna bude probíhat zápis dětí do Mateřské školy Volary na školní rok 2008/2009. Dne 2.
dubna se mohou přijít děti zapsat do
Mateřské školy v Revoluční ulici 448
Volary a dne 3. dubna se koná zápis
pro děti, které chtějí rodiče umístit do
Mateřské školy v Sídlišti Míru 117
Volary. Po oba dny bude zápis dětí
od 8.00 hod do 15.00 hod. Rodiče mohou chodit k zápisu do mateřské školy průběžně po celý den, nemusí se
tvořit čekací fronty. Kapacita obou
škol je dostatečná, rodiče se tedy
nemusí obávat toho,že dítě nebude do
mateřské školy přijato.
Tereza Votavová
ředitelka školy

Kateřina Wagnerová
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Velikonoce – svátky jara
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Předposlední březnový víkend patří v letošním roce oslavám svátků
jara – Velikonocům. S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, co po studené zimě čekáme.
Už se také těšíte? Na vůně, na barvu, na trávu, na sluníčko, které prosvítí den a zahřeje? Velikonoce jsou bránou do jara, oslavou života

Svatý Jan vstal, zemi odmykal,
aby rostla tráva, tráva zelená,
a z ní vykvetla, bílá leluja.
(písnička z Moravy)
Oslavy velikonočních tradic mají
velmi silnou tradici původem ještě
z doby předkřesťanské. Spory propukaly především o příslušné datum
svátků. Nakonec se ustanovila zásada, že Velikonoce se budou slavit po
jarní rovnodennosti, v neděli po
prvním jarním úplňku.
K Velikonocům patří i celé období před nimi, které zahrnuje šest
postních neděl, z nichž každá má
své jméno a neměnný obyčej.
První neděle se jmenuje Černá,
Pytlová – ženy tento den svlékaly
pestrý oděv a oblékaly se do černého – a nebo Pučálka podle pokrmu
z hrachu.
Druhá neděle se nazývá Pražná –
podle pokrmu připravovaného pražením obilí - nebo Sazometná, neboť se v tuto neděli vymetaly komíny a uklízelo vše, čeho se po zimě
chceme zbavit.

Třetí neděle se podle pověry, že
kdo třikrát za den kýchne, bude po
celý rok zdravý, nazývala Kýchavá.
Čtvrtá neděle byla významná tím,
že v tento den se nemusel tak výrazně dodržovat půst a družba chodil
navštívit dům, do něhož se chystal
přijít o pomlázce na námluvy
Pátá neděle se jmenuje Smrtná.
V kostele se zahalovaly kříže a na
vesnicích se vynášela „smrt“ – Mořena. Tento obyčej je spojen
s ukončením zimy. Figurína z hadrů
se nosila k potoku., kde se za zpěvu
zapálila a hodila do vody.
Bude už čtvrtek Zelený,
bude beránek pečený,
budem jíst jidáše,
s medem kousek kaše
a tři lžičky medu,
vezmem proti jedu.
(říkanka z Čech)
Po postních nedělích nadcházel
Pašijový týden a v něm Modrý
pondělí, Škaredá středa (ten den se
nesměl nikdo mračit, aby nebyl škarohlíd po celý rok).

Na Zelený čtvrtek odlétají v noci
zvony do Říma a místo nich až do
slavností vzkříšení na Bílou sobotu
ohlašovali ráno, poledne a večer
chlapci drkači, klepači svými dřevěnými řehtačkami, drkačkami a klepadly. Má se také cinkat penězi, aby
se nás držely.
Na Velký pátek stíraly dívky rosu
z obilí, aby byly chráněny celý rok
před sluncem, a kdo měl zašito alespoň něco nití upředenou na Velký
pátek, byl chráněn před uhranutím a
zlými duchy. V tento den se také
otvírá země, aby odhalila své poklady. Poklad označovalo světýlko
nebo zlaté kapradí.
O Bílé sobotě se konala jen noční
bohoslužba, při které se světil oheň.
Posvěcené ohořelé dřívko se pak
strkalo za trám, aby se domu vyhnul
oheň, či se nosilo na pole, aby byla
dobrá úroda. Na Bílou sobotu se
pekly mazance, typické velikonoční
pečivo a také koláče.
Na Boží hod velikonoční se
v kostele světily tradiční velikonoční
pokrmy – beránek, mazance, ale také
vejce, chleba a víno. Na Šumavě lidé
věřili, že vzpomínka na to, že člověk
jedl o Božím hodu velikonočním
posvěceného beránka, pomůže nalézt ztracenou cestu zbloudilci v
lesích.

Stromečku vstávej, ovoce dávej!
Umyj se, učeš se, je velký den!
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Velikonoce – svátky jara

Nejvýznamnějším dnem Velikonoc je Velikonoční pondělí, které je
spojené s pomlázkou a velikonočním
hodováním.
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
K dekoraci velikonočních svátků
patří neodmyslitelně malovaná vajíčka i kraslice. Zdobení vajec patřilo
vždy k povinnostem hospodyně.
Barvila je šafránem, indigem, žitem,
cikorkou či cibulí. Batikovalo se
voskem, polepováním kvítků či lístků. Mramorového efektu lze dosáhnout přidáním oleje do barvy. Vejce
se zdobí vyškrabováním do barvy,
polepují se slámou, papírem, ovazují
mašlemi. Jednoduše obarvená či ozdobená vejce nechybí snad v žádné
domácnosti ani dnes, ale ne každý
zvládne vyrobit kraslici, a tak zdobení kraslic zůstává většinou výsadou zručných maléreček, o jejichž
výtvory je zájem u nás i v zahraničí.
V dnešní době lze zakoupit průmyslově vyráběné barvy, různé otisky či samolepky na zdobení. Kdo by
však chtěl v letošním roce vyzkoušet
nějakou starší praktiku barvení, pak
vám jen můžeme poradit, jak na to.

Tmavou barvu lze získat použitím
olšové kůry, zelenou barvu pak použitím kopřiv, osení či trávy. Červenou dodají slupky u červené cibule,
sytě hnědou slupky z čerstvých ořechů, světlejší hnědou slupky z bílé
cibule. Velmi zajímavá je rada vložit
natvrdo vařená vejce na tři dny do
mraveniště – kyselina mravenčí vyleptá zajímavý bílý dekor. Ale tento
pokus doporučujeme vyzkoušet jen
opravdovým znalcům. K docílení
pěkného lesku barvených vajec lze
použít hadřík, namočený v tuku.
Nesmíme zapomenout na pečivo,
které mělo o Velikonocích také svou
symboliku. Pečivo ve tvaru kola
nebo v podobě zvířat mělo podle
lidové víry přivolat jaro, plodnost a
zabezpečit dobrou úrodu. Nejznámějším pečivem byly jidáše –
z kynutého těsta, ve tvaru točenic,
bochánků, splétaných pramenů. Jidáše se pojídaly s medem, který měl
přinést zdraví, sílu a soudržnost.
Typickým velikonočním pečivem
jsou však mazance - bochníčky
s přísadou rozinek, mandlí a velkým
množství vajec. Novější tradicí je
pak pečení beránků. Ta je spojená se
zvykem, že na Velikonoce má být
„něco od jehněte“. Jedním z nejoblíbenějším jídel je nádivka z uzeného masa, mladých kopřiv, pažitky
či lístečků pampelišek. Nutno však
podotknout, že na stole nesměla chybět ani pálenka.
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dý pak stočíme buď do spirály nebo
váleček ve středu ohneme a oba konce stočíme do středu. Pomastíme
máslem, upečeme a vychladlé mažeme rozehřátým medem.
Pokud nechce, aby na všem stole
chyběl přímo „váš“ mazanec, pak si
připravte:
500 g polohrubé mouky, 120 g másla, 100 g cukru, 3 žloutky, 35 g
droždí, 1/16 l mléka, sůl, 30 g mandlí, 40 g rozinek, vanilkový cukr,
trochu rumu.
Do utřeného másla s cukrem přidejte vanilkový cukr, sůl, rum, vykynutý kvásek a vlažné mléko. Po částech přidáváme mouku a vypracujeme těsto. Na vále vše prohněteme a
zapracujeme spařené rozinky a oloupané mandle. Těsto uhněteme do
bochánku, dáme do mísy a necháme
kynout. Vykynuté těsto vyklopíme
na vál a znovu propracujeme. Bochánek pak položíme na vymazaný
plech, necháme dokynout, potřeme
vejcem, uprostřed křížem nařízneme
a posypeme nakrájenými mandlemi.
Vložíme do vyhřáté trouby, pečeme
zpočátku při střední teplotě, později
zmírníme.
Panímámě lívanec,
pantátovi mazanec,
pacholkovi pár vajec
a děvečce šupanec.
(říkanka z Čech)
A nyní již nezbývá než popřát všem
KRÁSNÉ VELIKONOCE !

Hody, hody do provody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…
(od Prahy)
Nezkusíte si letos upéct třeba jidáše?
Poradíme, jak nato.
Potřebujete: 1 kg polohrubé mouky,
150 g rostlinného tuku, 100 g cukru, 2 žloutky, 50 g droždí, ½ až ¾ l
mléka, lžička soli
Z vykynutého tužšího těsta oddělíme část na vál, vyválíme v silný
váleček, který nakrájíme na stejné
kousky. Z nich potom vyválíme tenké válečky o průměru asi 1 cm, kaž-
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Setkání se seniory / Pomáhají nám od bolesti

Sobota 19. ledna se stala
významným dnem pro volarské seniory. Naši nejstarší
spoluobčané byli pozváni do
společenského sálu radnice
na setkání s vedením města.
Na toto setkání přišla více
jak stovka našich seniorů.
Celou akci zahájila starostka města paní Martina Pospíšilová, která poděkovala
všem za to, že přišli a za vše,
co město udělali nebo stále
aktivně dělají, poděkovala
všem za aktivitu a vyzdvihla
jejich důležitost pro město.
Vždyť volarští senioři svou
aktivitou velmi napomáhají
dění ve městě, ať je to činorodá aktivita v různých spolcích, pomoc při Volarských
slavnostech dřeva a zejména
při výchově svých ratolestí dětí i vnoučat. Senioři ocenili tyto věty potleskem a vyjádřili tím paní starostce dík.
Jako druhý vystoupil místostarosta pan Robert Pročka. Zaměřil se zejména na
priority, které zastupitelstvo
má, a to na opravu v ulicích
Příčná a Česká. Dále se
jedná o rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Míru,
o rekonstrukci plaveckého
bazénu a jeho přeměnu na
malé sportovní centrum s
dětským hřištěm, bowlingem a fitness. Záměrů je
dost, jejich realizace bude
náročná a většina přítom-

ných věří, že se vše podaří,
a přeje volarským zastupitelům, aby to vyšlo - vždyť
služeb těchto zařízení budou
využívat všichni. V závěru
svého vystoupení představil
pan Pročka Dům pro seniory, který by měl ve Volarech v delším časovém období vyrůst. Stavba a celý
projekt je velmi pěkný,
když typem se velmi podobá starým Volarským domům a vyrůst by měl v lokalitě Lenorská ulice, mezi
základní školou a k silnici na
Lenoru. Kdo má zájem se o
této stavbě něco dozvědět,
tak plány i návrh je na městském úřadě k nahlédnutí.
Tím uzavřel své povídání
pan Pročka.
Slovo dostal i pan Zdeněk
Krejsa, kterého mnozí senioři znají z výukových kursů v
akademii třetího věku sdružení KreBul. Ten ve svém
slově opět navázal na akademii třetího věku a zejména
na další výuku a zdokonalení
práce na počítači. Seznámil
je s možnými aktivitami,
které tato společnost dál navrhuje. Jednou z aktivit by
byl zájezd do divadla. Jisté
je, že KreBul se svou akademií třetího věku si získal
mezi seniory pevné místo.
To, že se jejich aktivita vyplácí, svědčí velmi pěkná
účast seniorů právě při výuce
na PC a internetové komunikaci.
V kulturním bloku vystoupil dechový orchestr ZUŠ

Volary pod taktovkou pana
Františka Zacha, který hrál v
první části k poslechu a v
druhé i k tanci. V dalším
kulturním programu vystoupili naši nejmenší z mateřské
školy s nádhernými písničkami a pohybovou aktivitou,
žáci základní školy vystoupili v tanečních kreacích a
uměleckém přednesu. Dům
dětí a mládeže pracoviště
Volary představil svou verzi
pohádky o tom Jak babička s
dědečkem k pěknému bydlení přišli, a poté vystoupilo
kvarteto moderních gymnastek. Všechna vystoupení
se moc líbila a každé bylo
odměněno bouřlivým potleskem. Vždyť účinkující byli
vnoučaty či dokonce pravnoučaty našich seniorů a
komu jinému se mají děti
odměnit než právě svým
dědečků a babičkám.
Velkou radost měli všichni
a závěrečné poděkování paní
starostky Martiny Pospíšilové patřilo všem účinkujícím
a paní Janě Frejkové za
krásný kulturní program, dík
patří také ředitelkám a učitelkám MŠ a ZŠ a řediteli
ZUŠ Volary panu Vítu Pavlíkovi.
Celé společenské setkání
se vydařilo a tak poděkování
je třeba vyjádřit vedení města, že naši nejstarší jim
nejsou lhostejní, a že se s
touto kategorií spoluobčanů
setkávají pravidelně a komunikují s nimi tak, aby byli
dostatečně a kvalitně informování o dění ve
městě a jeho okolí a o všem, co
město dělá a co
jej čeká. Vždyť
naši dědečkové a
babičky jsou ti,
kteří zde zanechali něco hezkého pro nás
mladší a naší
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povinností je k nim cítit
úctu a lásku a navazovat na
jejich dílo, které se dál jak jsme slyšeli - bude rozvíjet, a to je neocenitelná
deviza. Přejme si, aby další
setkání bylo stejně plodné a
pěkné a že naši nejstarší si
cestu k němu opět najdou.
Ladislav Beran

Pomáhají
nám od
bolesti

Od roku 1993 působí ve
Volarech soukromé rehabilitační středisko MUDr. Josefa
Šterna s kolektivem fyzioterapeutek (r.2008): Šárkou
Lacinovou, Helenou Frnkovou, Marcelou Zemanovou,
Marií Jacenkovou a Michaelou Mickovou a pomáhají
nám od našich neduhů, které
si často „pěstujeme“ řadu
měsíců než se odhodláme
navštívit pana doktora. Pěkné prostředí – a co hlavně –
milé jednání všech jmenovaných nám zpříjemňuje „pobyt“ na následujících procedurách: vodoléčba, elektroléčba, léčebná tělesná výchova a masáže. Je pravda,
že někdy už ani vynaložená
námaha pana doktora a
sestřiček nás úplně od bolesti
neosvobodí, ale myslím si,
že každé její sebemenší
zmírnění nám opět vrátí chuť
do života. A za to bych jim
všem chtěla poděkovat.
J. Krejsová
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Vzpomínka
* 25.8.1919

† 18.8.2007

V zahraničním tisku jsme se dočetli smutnou zprávu.
V Pasově zemřel volarský rodák a autor knihy
Wallern-Tirol im Böhmerwald. Bruno Sitter se narodil a
své mládí prožil ve Volarech, do kterých se vždy rád vracel.
Všichni dobří obyvatelé Volar si na něj jistě rádi vzpomenou.

11. ročník BMI má stejné motto
jako v loňském roce:
"INTERNET - VÝHODA PRO ZNEVÝHODNĚNÉ"
Hlavním partnerem BMI 2008 je Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR.
Jeho cílem je upozornit na význam, který má nebo
může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel,
jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři,
matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod.
V naší knihovně nabízíme každé úterní dopoledne
v měsíci březnu internet zdarma pro veřejnost.
( Po telefonické domluvě - z důvodu omezeného počtu
míst. ) Také si u nás po celý měsíc můžete prověřit své
znalosti o internetu v Supertestu: Jsi si jistý?
Další březnové akce v MěK Volary: Bazar knih
Tradiční prodejní výstava knih nakladatelství
„Egmont“.
Nakladatelství a vydavatelství Egmont je dceřinnou
společností Egmont Group a úspěšně působí na českém
trhu již 15 let. Jeho činnost je rozdělena na tři hlavní
části: dětské a sportovní časopisy, knihy pro děti a
mládež, Dětské knižní kluby
Cestopisná přednáška spojená s promítáním.
V pondělí 17.3. 2008 v 17.30 hodin ve společenském
sále volarské radnice.
DANIEL HÁLA – PROTI PROUDU ORINOKA AŽ DO
KRAJE INDIÁNŮ YANOMAMI
Putování odlehlými divokými oblastmi povodí horního
Orinoka nás zavede mezi tamní indiány, do krásného
prostředí tropických pralesů a také ke geografickému
unikátu – rozdělení Orinoka na dvě řeky (tzv. bifurkace).
Stovky kilometrů na vlastní lodi, poháněné pádlem i motorem, plavba po Orinoku až do vesnice Esmeralda a setkání s divokým etnikem Yanomami…

Malý výtvarník
Gratulujeme Lukáši Murgačovi ze ZŠ - praktické, který se
zúčastnil výtvarné soutěže „Jak vnímám Šumavu dle Karla
Klostermanna “. Jeho obrázek byl vybrán a oceněn Městskou
knihovnou v Prachaticích. Je zařazen do výstavy v Zimní
zahradě Městského úřadu Prachatice, která potrvá do 29. února 2008.
L. & D.
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* Novinky v knihovně - březen *
Naučná literatura
Pavlína Nývltová: Příběh odvahy a zrady
Historička Pavlína Nývltová sleduje osud radiotelegrafisty
desantu SILVER A Jiřího Potůčka od vysazení na okupovaném území až po jeho neblahou smrt a podrobně popisuje
okolnosti, které v souvislosti s radistovým odhalením tragicky
poznamenaly život ve dvou vesničkách krkonošského podhůří,
v Bohdašíně a Končinách.
> regionální
Vladimír Kunc: Šumava na každém kroku
Publikace představuje fotografie především z oblasti mikroregionu „Horní Vltava - Boubínsko“ a navazuje volně na vloni
městem Vimperk vydané DVD s filmem stejného názvu. Doprovodný text napsal PhDr. František Kubů a je i v anglické a
německé jazykové verzi. Knihu věnoval autor zesnulé vimperské starostce Stanislavě Chumanové.
> alternativní medicína
Markus Schirner: Aromatické oleje - Lexikon éterických
olejů
V knize naleznete na 200 éterických a základních olejů seřazených podle abecedy, včetně jejich způsobu a vhodnosti použití.
> fotografická publikace
Dalibor Gregor, Jan Matěj Krnínský, Chantal Poullain:
Krása koní z Camargue - Cesta do krajiny dětství Chantal
Poullain
V této knize tentokrát zavítal fotograf Dalibor Gregor do
jihofrancouzského regionu Camargue, kde žije unikátní plemeno koní a kde jsou dodnes k vidění gardiani, což je francouzská obdoba kovbojů. V Camargue vlastnil svůj ranč s
koňmi také Marcel Poullain, dědeček známé herečky Chantall
Poullain. Ta v knize líčí - prostřednictvím textu Jana Matěje
Krnínského - své zážitky z dětství a vzpomínky na dědu a
celkově na kraj Camargue.
Beletrie
Halina Pawlowská: Moc se nekasej, sukni vykasej! 365 rad
Krátké rady z pořadu Banánové rybičky.
Leo Kessler: Operace Irák, Operace Leningrad
Válečné romány.
Louise Doughtyová: Ohně v temnotě
Strhující román o osudech cikánské rodiny v Československu v letech 1927–1945.
Jim Dutcher: Vlci u dveří
Vlci živí lidskou představivost již celá staletí. Do obecného
povědomí se vryl jejich obraz jako nemilosrdných dravců a
bytostí temnoty. Aby tento mylný názor opravili, strávili Jim a
Jamie Dutcherovi šest let ve stanovém táboře na samém okraji
divočiny ve státě Idaho, kde žili a filmovali uprostřed vlčí
smečky. Nyní se rozhodli podělit se o své zážitky v této strhující a lyrické vzpomínkové knize.
Dětská literatura, mládež
Beata Dawczak a Izabela Spycha: Učíme se s Rexíkem
roční období
Tato knížka umožní odpovědět na mnoho dětských dotazů,
například: Čím se liší jaro od podzimu? Co se děje během
bouřky? Jak žijí mravenci v mraveništi? Kdy se na nebi objevuje duha? Jednoduchým způsobem vysvětluje dětem přírodní
jevy a pomáhá vysvětlit svět, který je obklopuje. Najdete v ní
jak fakta, tak i zajímavosti a pokusy.
Jim Davis: Garfield místo na slunci, Garfield bradami
vzhůru, Garfield - Jím, tedy jsem
Nejváženější světový bavič vám přináší další knihy sebraných Garfieldových stripů. Buďte připraveni na pěkné špeky!
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Zprávičky z VOLARSKÉHO DOMEČKU
březen 2008
1.3. Karneval na sněhu – ve spolupráci DDM Volary a SKI CLUBU
VOLARY proběhne v sobotu 1.3. 2008 od 13,00 do 16,00 hodin na sjezdovce
v Českých Žlebech „Karneval na sněhu“. Připraveny budou různé lyžařské
soutěže, sladké odměny a odpoledne plné radosti, smíchu a pohody.
4.3. Exkurze do Základní umělecké školy - Volary – účastníci zájmových
útvarů Duhová školička I.a II., navštíví v úterý 4.března 2008 od 14,30 Základní uměleckou školu ve Volarech. Maminky a děti ve věku od 3 do 6 let
mají tímto jedinečnou možnost seznámit se s nabídkou zájmové umělecké činnosti v oboru hudebním a výtvarném.
8.3. Velký dětský karneval - v sobotu 8.března 2008 od 13,00 do 15,00 hodin ve
společenském sále Města Volary bude pro všechny děti připraven Dětský karneval - plný zábavy, radosti, soutěží, odměn a pohody. Vstupné: masky 15,Kč, nemasky 25,- Kč.
12.3. a 19.3. Výchovný program pro MŠ - proběhne v DDM Volary
od 10,00 do 12,00 hodin další z výchovných programů pro mateřské školy. Velký zájem malých předškoláčků je o cvičení na velkých míčích.
13.3. Den seniorů - v návaznosti na již pětiletou tradici setkávání seniorů
z Volar a Prachatic se ve čtvrtek 13.března 2008 od 13,00 do 17,00 hodin uskuteční další, tentokrát „Jarní den seniorů“ ve Volarském domečku. Pro všechny
přítomné babičky a dědečky je připraveno nejedno překvapení.
15.3. Buteo - všichni milovníci přírody a ptactva zvlášť, se sejdou v sobotu
15.března 2008 v 10,30 hodin na vlakovém nádraží ve Volarech. Pod vedením
Mgr. Lumíra Vozábala, p.Josefa Čady a Lídy Haklové vyrazí nejprve vlakem
do Horní Plané nebo Pěkné. A na pěší zpáteční cestě směrem obec Č. Kříž
budou všichni účastníci počítat dravce, kteří v té době budou kroužit na obloze.
Předpokládaný návrat je v 16,00 hodin na vlakové nádraží ve Volarech.
19.3. Volarský kraslicový strom –„ Vajíčkovník“ ve spolupráci s MŠ, ZŠ a
PZŠ Volary proběhne ve středu 19.března 2008 od 10,00 do 12,00 hodin zdobení vybraného stromu na volarském náměstí. Zavěšena zde budou různými
technikami vytvořená a ozdobená vajíčka. Rádi zde přivítáme i ostatní malé a
velké kamarády, kteří rádi zdobí vajíčka. Touto akcí chceme přispět
k velikonoční výzdobě Volar.
20.3. Velikonoční tvořivá dílna - ve čtvrtek 20.března 2008 od 10,00 do 12,00
hodin si mohou všechny děti přijít vyrobit do DDM – Volary „Skřítka trávníčka“. Pomoc rodičů či prarodičů je velmi vítána.Vstupné 10,- Kč/ osobu.
Srdečně všechny zveme Lída a Vlaďka
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Kulturní akce ve Volarech
V uplynulém roce 2007 pro Vás připravil Odbor kultury MěÚ Volary řadu
kulturních akcí. Pro zajímavost přinášíme jejich stručný přehled:
27. ledna - Setkání vedení města Volary s místními seniory
22. února - Divadlo Anodik a Katoda
(12 lidí)
16. března - Ples Města Volary (150
lidí)
30. března - rockples AC/DC revival
(54 lidí)
1. května – slavnostní otevření muzea,
na náměstí alegorické vozy 4.obrněné
divize US Army
8. května - uctění památky obětí 2.
světové války
23. června - Pivobraní (pro nepřízeň
počasí účast nízká)
18. a 19. srpna - Slavnosti dřeva
22. září - Koncert Lenky Baarové
v kostele, zpřístupnění kostelní věže
pro veřejnost (návštěvnost vysoká)
17. října - Toulky Starou Šumavou
(přibližně 80 lidí)
21. listopadu - Toulky starou Šumavou (80 – 90 lidí)
30. listopadu - Staropražský kabaret
aneb Točte se pardálové (30 lidí)
1. prosince - Vánoční trhy (vysoká
návštěvnost)
Na některých kulturních akcí byla
účast velmi nízká. Naopak velkou
návštěvnost zaznamenal ples města,
koncert Lenky Baarové, zpřístupnění
kostelní věže a cyklus promítání starých fotografií a filmů – Toulky starou
Šumavou, který pokračuje i v tomto
roce. Také o Vánoční trhy byl mimořádný zájem s vysokou návštěvnosí.
Kromě toho se MěKS podílí organizační nebo jinou formou na některých
akcích pořádaných místními spolky a
sdruženími.
(jf)

Časy se mění
Každý ví, časy se mění, to se zpívá i v písničce. Někoho to nepotěší, jiný změny kvituje s povděkem. Jednou ze změn,
které slušný člověk ocení, je určitě i přístup nového zastupitelstva a zejména rady k neplatičům nájemného. Býval jsem
svědkem na dřívějších jednáních zastupitelstev, kdy penále třeba i za několik let bylo dlužníkovi prominuto za příslib, že
pomocí splátkového kalendáře uhradí alespoň samotný nájem. Což se i občas nestalo. Od posledního zastupitelstva asi
budou mít dlužníci horší spaní. S promíjením penále a souvisejících poplatků to již nebudou mít tak jednoduché. Zastupitelé velkou většinou prominutí neschválili.
Do finančních problémů se může dostat každý, po ztrátě zaměstnání, po rozvodu či při jiné události. Problémy s platbou
nájemného je ale potřeba řešit ihned a nečekat, až na dveře zaklepe exekutor. O práci již není taková nouze, větší byt je
možno směnit za menší, krátkodobý odklad platby možná nemusí být až takový problém. Tím myslím odklad v řádu měsíců, nikoli let, jak je tomu v některých případech.
Správa domů a bytů, potažmo zastupitelstvo, spravují městský majetek, příjmy z něho jsou příjmy města, tedy nás
všech. A kdyby se všechny peníze z nájmů vrátili zpět do bytového fondu, zlepší to kulturu bydlení všech uživatelů městských bytů a domů.
(mj)

g
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Královna Alžběta:
Zlatý věk

BŘEZEN
BŘEZEN
KINO VOLARY

Březen / 2008

Resident evil: Zánik
Akční sci-fi horror v koprodukci USA, V.
1.3. sobota
Británie, Německa (titulky).
T-virus proměnil lidstvo v hordu
zombie – nastal konec světa?

Zbouchnutá

Vstupné 50,- Kč
Od 15 let!

Vstupné 50,-Kč

8.3. sobota

Trochu lechtivá komedie USA (titulky).
Stačí jeden úlet a končí legrace.

Těsně vedle

Vstupné 50,- Kč

15.3. sobota

Komedie USA (titulky).
Nežeňte se do ženění.

Od 12 let!

Svatba na bitevním poli

Vstupné 60,- Kč

22.3. sobota Česká komedie. Hříšné touhy lásky, hlava

Od 15 let!

Od 12 let!

20,00 hod

20,00 hod

20,00 hod

20,00 hod

v oblacích, svatba málem jako Waterloo!

Královna Alžběta: Zlatý věk
29.3. sobota

Historický film USA (titulky).
Žena – bojovnice – královna – vrcholné
období vlády této královny.

Vstupné 50,- Kč
Od 12 let!

20,00 hod

Prodej vstupenek je hodinu před promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Změna programu vyhrazena!

Paní Nováková přijde domů v novém kožichu. Pan Novák se ptá, kde na něj vzala.
“Ale, vyhrála jsem ve Sportce."
Druhý den přijede žena domů v novém autě a opět tvrdí, že vyhrála ve Sportce.
Panu Novákovi to nedá a tak manželku třetí den sleduje až na státní silnici E55.
Když přijde manželka domů a jde se vykoupat, pan Novák sáhne do vody a říká: "Hele,
Boženko, ta voda je dost horká, dej pozor, ať si neopaříš tiket!"
Pár let jsem si myslel, že je to chudokrevnost, nedostatek vitamínů, dietní strava či jiné
věci. Ale teď jsem objevil pravý důvod své
věčné únavy. Jsem přepracovaný. V téhle zemi
je deset miliónů lidí. Z toho čtyři milióny jsou
v důchodu, takže zbývá šest miliónů na práci. Z
těch jsou dva milióny ve školách, takže zbývají
čtyři. Z toho dva milióny pracují pro státní či
místní úřady a organizace. Takže zbývají dva
milióny na práci. Z toho je půl miliónu v armádě, policii, u celníků a další půlmilión jsou
ženy v domácnosti. Ze zbylého miliónu pracuje
900 000 ve státních podnicích, takže zbývá 100
000. Z nich je 85 000 v nemocnicích nebo v
invalidním důchodu. A podle posledních informací ministerstva vnitra je v našich věznicích a nápravných zařízeních všech stupňů
celkem 14 998 lidí. Takže zbývají na práci dva
lidi. Vy a já. A vy si teď klidně sedíte a čtete
Volarský zpravodaj.

Sejdou se prezidenti
Bush, Putin a Havel a
povídají si, jak na tom
jejich
státy
jsou.
Bush říká: "My, když
začnem stavět jeden den
letiště, tak večer už na
něm přistane první letadlo."
Putin na to: "My, když
začnem stavět koleje přes
celou Sibiř, tak večer na
nich vyjede první vlak."
Načež Havel povídá:
"My, když začnem jeden
den stavět pivovar, tak už
v deset dopoledne jsou
všichni na mraky."

Postavila se nejmocnější armádě světa.Unikla pokusu o
atentát. Kvůli vyššímu zájmu
obětovala svou lásku a nechala
popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především
díky ní se Británie může chlubit
přívlastkem Velká. Historické
drama Královna Alžběta: Zlatý
věk je pokračováním devět let
starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, který jako první upozornil
na nesporný talent herečky Cate
Blanchett.
Zatímco první díl pojednával
o nástupu mladičké Alžběty na
anglický trůn, Zlatý věk líčí
vrcholné období její vlády v
druhé polovině šestnáctého
století. Protestantská královna je
trnem v oku převážně katolické
Evropě v čele se španělským
králem Filipem II. ...

Kozina - Potkají se dva Chodové a jeden si
stěžuje druhému:
"Postavil jsem novou ohradu na pastvinách,
a říká mi snad někdo Pastvina?
Ne!
Na návsi jsem udělal nový rybník,
a říká mi snad někdo Rybina?
Ne!
Ale stačí jednou přebrat v hospodě, rozdat si
to s kozou a ..."

počasí za měsíc leden:
minimální teplota dne 3.1. v 8,45.........-13,2 °C
maximální teplota dne 24.1. v 15,10.......8,4 °C
průměrná měsíční teplota .....................-0,5 °C

web: www.pocasi-volary.cz
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Fotbalisté nezahálí a připravují se na jaro
Volarští fotbalisté nezahálí a připravují se boje v jarní části soutěže. Změny v kádru prvního týmu nejsou a o všem dění se
dozvíte víc v březnovém zpravodaji, neboť v tomto měsíci zahájí soutěže a kola o body přinesou jistě líté boje. Dorostenci a
žáci se připravují v tělocvičně, a rovněž oni se těší na start jarních bojů. Zde musím poděkovat panu Pavlu Kaczkovi za to, že
převzal volarský fotbalový potěr a trénuje žáky. U oddílu žáků nastala velmi komplikovaná situace, když pan Vladimír Švarc
je dlouhodobě nemocen a já v současné době mám málo času pro pracovní vytížení. Z osmi tréninků v měsíci bych byl s klukama jen dvakrát. To je na ideální trénování málo a jsem velmi rád, že se problém vyřešil tímto způsobem. Děkuji touto cestou
za vyřešení a hned jak to bude možné se k žákům či přípravce vrátím, poněvadž tato práce mi dost chybí a mrzí mě, že jsem
způsobil oddílu Tatranu Volary tuto komplikaci, jenže zaměstnání je vždy na prvním místě. Díky za pochopení.
Ladislav Beran
Přátelské zápasy Tatranu :
23.2. - 17,00 - Sokol Stachy - Tatran Volary (umělá tráva ve Strakonicích)
9.3. – 16,30 - Sokol Záblatí - Tatran Volary (umělá tráva v Prachaticích)
16.3. – 14,30 - Tatran Volary – Husinec (umělá tráva v Prachaticích)

SPORTOVEC OKRESU PRACHATICE
Dne 9.února tohoto roku proběhlo vyhlášení ankety Sportovec okresu Prachatice pro rok 2007. V krásných prostorách Sklepů Staré radnice v Prachaticích se sešla desítka nejlepších sportovců a zástupců sportovních kolektivů okresu, včetně bývalých významných sportovců, trenérů a hostů. Měl jsem tu čest se tohoto slavnostního vyhodnocení zúčastnit a osobně poblahopřát oceněným sportovcům.
Je velice potěšitelná skutečnost, že mezi desítkou oceněných sportovců ve velké konkurenci mělo své zástupce i naše město. Na krásném osmém místě ankety se umístila stolní tenistka Dagmar Blašková. Tato mladá sportovkyně dosáhla v loňském
roce významných úspěchů. Získala stříbrnou medaili na Olympiádě mládeže v Bělehradě ve dvouhře kadetek. Na mistrovství
ČR získala 2. místo v jednotlivcích, 1. místo ve čtyřhře a 3. místo ve smíšené čtyřhře starších žákyň. Na mezinárodních mistrovstvích Slovinska a Slovenska získala 3.místa ve dvouhře a ve čtyřhře. Je vítězkou několika bodovacích turnajů ČR starších
žákyň a dorostu.
Těsně pod pomyslnými stupni vítězů na skvělém čtvrtém místě v anketě byla oceněna sportovní rybářka Barbora Míková.
V loňském roce získala šest zlatých a jednu stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorů v Rakousku. Ze seniorského mistrovství ve Švédsku si přivezla stříbrnou medaili. Excelovala též ziskem řady medailí na Mistrovství republiky juniorů a seniorů.
Je vítězkou všech závodů Českého poháru juniorek a byla vyhlášena nejlepší sportovkyní republiky v rybolovné technice.
Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval oceněným sportovcům za vzornou reprezentaci našeho města. Přeji
všem sportovcům reprezentujících Volary v jakémkoliv sportu pevné zdraví, úspěšnou letošní sezónu a samozřejmě i trošku
toho nezbytného sportovního štěstí.
Ing.Robert Pročka
místostarosta

DAŇOVÁ
PŘIZNÁNÍ

Ceník inzerce
* inzeráty „soukromé“ - 20,- Kč za inzerát

Již čtrnáct let vede firma

* inzeráty podnikatelské – řádkové - 10 ,- Kč/řádek

ProfiŠOK, spol. s r. o.

* inzeráty podnikatelské – plošné - 5,- Kč/cm2

více než sto spokojených klientů
v oblasti daní. V nadcházejícím
období vyúčtování roku 2007
nabízíme zpracování daňového
přiznání FO, společné zdanění
manželů a PO. Ušetříte čas,
starosti i peníze.

¼ stránky - 550,- Kč, ½ stránky - 1 000,- Kč, 1 stránka - 1 900,- Kč,

Najdete nás v Domě služeb,
Náměstí 34, Volary,
tel. 388 334 120

Prodám celokožené pohorky Planika (vhodné i pro VH turistiku) č.46 –
pro velikost nohy asi 44-45. Málo používané (asi 100 km) ve výborné
stavu. Původní cena 3.600,- Kč, nyní 1.000,- Kč. Dále přenechám za odvoz velký český psací stroj Consul po repasi, výborný stav. Tel.
388 333 871, lze zanechat vzkaz, mobil 773 555 313.

vložený leták - 3400,- Kč
Při opakování uveřejnění podnikatelského inzerátu
(otištění vícekrát v měsících za sebou jdoucích )
je sleva za každé opakování 10%. To znamená, že podnikatel, který by
inzeroval v každém čísle VZ, by měl inzerát jedenkrát otištěný zdarma.
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