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Na slavnostech nebude chybět bohatý program, tancovačka 
pod širým nebem, pokus o překonání dřeváckého rekordu, 
báječná atmosféra, dobré občerstvení a nespočet řemeslníků a 
prodejců. Všichni občané jsou srdečně zváni! 
 

ILUSTRAČNÍ FOTO Z ROKU 2007 

   
   Velice mne zaujal článek „Splouvání Vltavy“ 
z Volarského zpravodaje č. 5 a musím podpořit pa-
ní starostku Martinu Pospíšilovou, že má zcela 
pravdu. 
   Vodáctví a turistika měla odjakživa hodně 
příznivců a to v každé době. Dnes máme „de-
mokracii“, ale připadá mi to jako v Krkonošských 
pohádkách – „to je moje a tady Krakonošovo“. 
Prostě samý zákaz, anebo platit a platit. Ten, kdo 
sjíždí Vltavu od Lenory po Novou Pec, tak je 
velice okouzlen tou nádhernou okolní přírodou 
z pohledu řeky. Bylo by velice smutné tento úsek 
uzavřít. Ale naskýtá zase jen otázka –  pro koho? 

ČSŽ Volary 
předsedkyně M. Pešková 

 
 

Informace z radnice 
SOBOTNÍ PROVOZ ÚŘADU 
Pro veřejnost bude provoz Městského úřadu  

ve Volarech zabezpečen v sobotu dne  
28.června 2008 v době od 8,00 do 10,00 hodin. 

V měsících červenec a srpen 2008 nebude 
sobotní provoz úřadu zabezpečován. Opět 

bude sobotní provoz zabezpečen  
od měsíce září 2008 a to dne 27.září 2008  

v době od 8,00 do 10,00 hodin. 
   Občané, podnikatelé, využívejte této možnosti, 
kterou pro Vás vždy poslední sobotu v měsíci 
zabezpečujeme. 

Ing.František Pokorný, tajemník 
 

Vážení čtenáři, 
 držíte v rukou červnové vydání Volarského 
zpravodaje, ve kterém bychom Vám všem rádi 
popřáli krásné nadcházející léto. Všem čtenářům 
přejeme pohodové prožití své letní dovolené, 
všem školákům a studentům krásné a dlouhé 
prázdniny, všem občanům mnoho „sluníčko-
vých“ dní. 
      KRÁSNÉ LÉTO!!! 

Redakční rada 
 

ZPRAVODAJ 

Ročník XXXVI / 2008 
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konané dne 26.5.2008 
Zastupitelé schvalují 
* rozpočtovou změnu 
č.6/2008 
* závěrečný účet hospodaře-
ní města za rok 2007 s příj-
my ve výši 66.496.371,98, 
s celoročními výdaji ve výši 
59.313.548,57 a přebytkem 
7.182.823,41 Kč 
* ve znění předložených 
návrhů texty Smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k bytové 
jednotce 
* návrh kupní smlouvy, jejíž 
předmětem je prodej nemo-
vitosti p.č.1431 o výměře 
219 m2 Českému zahrádkář-
skému svazu ZO Volary za 
kupní cenu 28.800,- Kč 
* návrh kupní smlouvy na 
prodej nemovitosti č.228/6 – 
zahrada o výměře 2,255 m2 
za kupní cenu 67,650,- Kč. 
Pokud kupující nepřistoupí 
na kupní cenu do dvou měsí-
ců ode dne přijetí usnesení, 
prodej nemovitosti se ruší. 
Zastupitelé berou na vědomí: 
* informace o činnosti rady 
města 
* zprávu Krajského úřadu 
Jihočeského kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
města za rok 2007 
* projekt „Osobní deníček 
politika“ 
* nabídku Pozemkového 
fondu ČR k budoucímu pře-
vodu ČOV Mlýny do vlast-
nictví města a souhlasí s bez-
platným převodem inženýr-
ských sítí a ČOV Mlýny do 
vlastnictví města po dokon-
čení a  zkolaudování stavby 
Zastupitelé rozhodli: 
*  prodat bytové jednotky dle 
předloženého seznamu v  
souladu se schválenými Zá-
sadami privatizace bytového 
fondu 
* odkoupit pozemek p.č. 
2915/2 v obci – ostatní  plo- 
 

 
 
cha o výměře 1722 m2 za 
cenu 258.300,- Kč 

 
V diskusi zaznělo: 
- kanalizace nejen na hlav-
ním tahu přes Volary je ve 
špatném stavu – nutno ji 
opravit na náklady města… 
- zaznělo poděkování na 
zprovoznění vysílání Kate-
lu… 
- poděkování zastupitelům za 
prodej pozemku Českému 
zahrádkářskému svazu – čle-
nové zahrádkářské kolonie 
zde využívají vodojem, který 
vyčistili a s posílením vod-
ního zdroje stále využívají… 
- stále se upozorňuje na ne-
dostatek parkovacích míst na 
sídlišti – i když majitelé au-
tomobilů vlastní garáž (také 
v územním plánu jsou pro-
story k výstavbě), přesto ra-
ději nechají své auta zapar-
kované co nejblíže u svého 
domu… 
- ze statistik měření radaru je 
patrné, že městem projede 
spousta automobilů a hustota 
provozu se stále zvyšuje. 
V územním plánu byl a opět 
bude schválen obchvat okolo 
města, ale vedení může jen 
požadovat výstavbu a nut-
nost obchvatu argumentovat 
třeba právě statistikou 
z radaru… 
 

 
 
 
konané dne 21.5.2008  
Rada města schvaluje: 
*  vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na dodavatele sta-
vebních prací na akci „Spor-
tovní zařízení ve Volarech“  
Rada města pověřuje: 
* Správu domů a bytů Vola-
ry v rámci agendy pronájmů 
nebytových prostor zpraco-
vávat a předkládat na jednání 
Radě města návrhy záměrů 
města na pronájem nebyto-
vých prostor a návrhy na 
rozhodnutí o pronájem 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
* zápis z jednání bytové ko-
mise 
Rada města rozhodla: 
* ukončit dohodou nájem 
nebytových prostor č.1 v 
domě na Náměstí 136 a sou-
časně ukládá vyhlásit záměr 
na pronájem těchto nebyto-
vých prostor 
 
konané dne 4.6.2008 
Rada města rozhodla: 
* v souladu s podmínkami 
výběrového řízení na „Opra-
vu kapličky Cudrovice“ při-
dělit tuto veřejnou zakázku 
firmě REKON INSTA s.r.o. 
* přidělit veřejnou zakázku 
na „Pojištění majetku města“ 
pojišťovně Kooperativa a.s. 
* uzavřít s MgA. Janem Ko-
reckým, akademickým so-
chařem. a restaurátorem, 
smlouvu o dílo na restauro-
vání XII. a XIV.zastavení 
křížové cesty ve Volarech 
* pronajmout část pozemku 
o výměře 64 m2 provozova-
telce hotelu Bobík na dobu 
neurčitou od 10.6.2008 za 
účelem provozování předza-
hrádky restaurace 
Rada města schvaluje: 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na dodavatele sta-
vebních prací na opravu a 
úpravu fasády Městského 
úřadu ve Volarech 
* vyhlášení výzvy k podání 
nabídky na dodávku vstup-
ních vrat budovy Městského 
úřadu ve Volarech 
* odprodej přebytečného 
použitého materiálu – beto-
nové zámkové dlažby z  
chodníků v ul.Budějovická 
Rada města bere na vědomí: 
* informativní zprávu o sou-
časném stavu sběrného dvora 
a současně ukládá zahájit 
práce na vypracování projek-
tové dokumentace a podkla-
dových materiálech pro zís-
kání finančních prostředků 
z dotačních titulů 

* předloženou zprávu komi-
se o posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu Výtisk publika-
ce s pracovním názvem „Vo-
lary – první město na Vlta-
vě“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Informace z radnice 

� 

� 

V měsíci červnu oslaví 
z našich členů své 

narozeniny 
 

Čejková Marie 
Dvořáková Anna 

Krejsa Ludvík 
Lejsková Eva 

Pilečková Jarmila 
Šperková Jiřina 
Vlasová Marie 

Zámečníková Zdeňka 
 

Všem jmenovaným všech-
no nejlepší, hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně 
postižených Volary 

 

Společenská rubrika 

Děkujeme touto  
cestou panu Františku 
Krátkému za smuteční 
řeč a všem pohřebním 
hostům za projevenou 
soustrast a květinové 

dary při posledním roz-
loučení s paní  

MÁRIÍ LANGOVOU . 
Rodina Langova 

. 

Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové 

dary při posledním roz-
loučení s paní 
FILOMENOU 

JURÁŠKOVOU   
a panem  

ANSELMEM JURÁŠKEM . 
Rodina Kološova,  

rodina Valíčkova a Mi-
roslav Jurášek 
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Městský úřad Volary 
vyhlašuje výběrové řízení na funkci  

odborný referent  agendy sociálních věcí   
Druh vykonávané práce:  
odborný referent  agendy sociálních věcí  správního odboru MěÚ Volary   
Místo výkonu práce: Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary 
Platové podmínky:.Platová třída 9  
Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2008  
Požadavky: 
      -      vyšší odborné vzdělání  sociálně právního směru 
      -      zdravotní způsobilost 
      -      bezúhonnost 
      -      organizační  schopnosti, schopnost jednat s lidmi 

-     dobrá  znalost práce na PC 
Další doporučené požadavky:        

- zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb. 
- praxe v dané problematice vítána 

Přihláška do výběrového řízení: 
Písemnou přihlášku do výběrového řízení lze podat v termínu do 15. 8. 
2008 do 14. 00 hodin (rozhoduje datum a čas přijeti podatelnou) na adre-
su Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, v uzavřené obálce 
označenou heslem  „výběrové řízení – úředník správního odboru“. 
 

PODROBNÉ PODMÍNKY MŮŽETE NAJÍT NA STRÁNKÁCH 
MĚSTA VOLARY  

MESTOVOLARY.CZ 
Případné informace poskytne : tajemník městského úřadu 

 - Ing. František Pokorný, tel.388333151 
vedoucí správního odboru - paní  Anna Hodánková,  tel.388333202 

 

Úřad práce 
informuje 

   Na konci měsíce května evido-
val Úřad práce v Prachaticích cel-
kem 1064 osob, z toho na Volar-
sku 170. V průběhu měsíce května 
bylo na úřadu práce v Prachaticích 
nově evidováno 152 osob, eviden-
ci ukončilo 276 uchazečů. Na 
konci května bylo na úřadu práce 
registrováno 586 žen, což je 55,1 
% z celkového počtu uchazečů. Ke 
konci měsíce bylo evidováno 692 
volných pracovních míst. 
 

PLAVECKÝ BAZÉN VOLARY INFORMUJE  
 

   Dne 2.června 2008 se konal od 8,00 do 12,00 hodin na plaveckém bazénu 
Den dětí. Venkovní prostory patřily mladším dětem, pro které byly připrave-
ny různé soutěže a hry s doprovodným programem hasičských, policejních a 
záchranářských sborů. 
   Uvnitř bazénu proběhl již II. ročník soutěží, jehož hlavním programem byl 
„Turnaj žáků 6. – 9. tříd ve vodním pólu“. Hlavním sponzorem vodních her 
byly firma Ambra – Service s.r.o., jejímž jednatelem je pan Radek Hajtol, 
kterému tímto děkujeme za finanční příspěvek. 
 

Od 23. 6. – 29. 6. 2008 je plavecký bazén 
 z důvodu technické odstávky uzavřen. 

 
Provozní doba bazénu v letních měsících od 30. 6. do 31. 8. 2008: 

 
pondělí – pátek                     10,00 – 20,00 hod. 
sobota, neděle                       13,00 – 20,00 hod. 

 
Provoz sauny: 

úterý                                     14,00 – 19,00 hod. – muži 
pátek                                   14,00 – 19,00 hod. – společná 
sobota                                 14,00 – 19,00 hod. – společná 
neděle                                 14,00 – 19,00 hod. – společná 

 
Eva Dočekalová, ředitelka SSZ 

 

Volarští žáci bojovali 
v atletické soutěži 

 

  Na prachatickém městském 
stadionu se v úterý 17.června  
konala Atletická sportovní sou-
těž mladších a starších žáků a 
žákyň. Žáci volarské základní 
školy se tu neztratili a všem dě-
kujeme za podané výkony. 
   Již o týden dříve se také v Pra-
chaticích konala atletická soutěž 
žáků z prvních stupňů základ-
ních škol okresu, odkud Vladi-
slav Trnka přivezl bronzovou 
medaili z běhu na 600 m. 
   Mezi žáky druhých stupňů 
základních škol okresu bylo 
úspěšných více.  
   Ml. žáci: 2. místo skok vysoký 
– Lukáš Falář, 1.místo míček – 
Michal Žyla, 1.místo štafeta 
4x60 m.  
   Mladší žákyně: 1.místo 60 m 
– MA LA ANH (Lenka), 2.místo 
60 m – Isabela Pěroňková, 
1.místo skok daleký – Vladěna 
Baloušková, 2.místo skok vyso-
ký – Isabela Pěroňková, 3.místo 
výška – Eliška Lacinová, 1.místo 
míček – Eliška Lacinová, 
3.místo 600 m – MA LA ANH 
(Lenka), 1.místo štafeta 4x60 m. 
   Starší žákyně: 3.místo 60 m – 
Klára Jaroušková, 2.místo skok 
daleký – Klára Jaroušková, 3. 
místo skok daleký – Nikola Pě-
roňková, 3.místo skok vysoký – 
Zuzana Křížová, 2.místo 800 m 
– Zuzana Křížová, 1.místo štafe-
ta 4x60 m. 



4 Volarský zpravodaj  Starostové / Plot 6  / 2008 
 

                                                                                                                                                                                                                                         Volarský zpravodaj 4 

 Po osvobození Volar, v květnu 1945, 
byl ONV v Prachaticích vedením 
města – předsedou tzv.správní komise 
– pověřen člen partyzánské skupiny 
„Šumava II.“ Jiří Červenka – známý 
pod krycím jménem „kapitál Orlov“. 
Od 21.července 1945 pracoval ve 
městě první český Místní národní 
výbor, jehož předsedou byl opět 
zvolen Jiří Červenka ( 1 ). V listopadu 
téhož roku dochází k novým volbám a 
stávajícího předsedu vystřídal Jaroslav 
Kryč ( 2 ), který v této funkci setrval 
až do voleb v roce 1948, kdy jej 
nahradil František Bárta ( 3 ). 
   Rok 1949 byl rokem častých změn 
ve vedení města. Po skončení 
„předsedování“ Františka Bárty byl na 
krátký čas zvolen Josef Marek ( 4 ), 
kterého ještě v témže roce vystřídal 
Vojtěch Pecka ( 5 ). Toho v roce 1950 
nahradil – opět na krátký čas – Jan 
Maštera ( 6 ). Od roku 1951 do roku 
1954 zastával funkci předsedy MNV 
Jan Šafránek ( 7 ). Ve volbách 
v roce1954 byl zvolen Jan Doubek ( 8 
), kterého v roce 1957 vystřídal 
Antonín Novotný ( 9 ) – 1957/1964. 
Nejdéle na postu předsedy MěstNV – 
od roku 1964 do roku 1983 – setrval 
Ladislav Švarc ( 10 ), kterého po 
odchodu do důchodu (starobního) 
nahradil na léta 1983 až 1990 
Bohuslav Kloubec ( 11 ). Po dobu 
dvou volebních období – 1990/1998 – 
vykonával funkci starosty MěÚ 
Svatopluk Vokurka ( 12 ), kterého ve 
volbách v roce 1998 vystřídal Jaroslav 
Petrášek ( 13 ). V následujících 
volbách pro období 2002/2006 
nastoupila do vedení města mladá 
generace, kterou zastupoval Radek 
Mrkvička ( 14 ). Tímto starostou 
skončila ve Volarech na radnici vláda 
mužů. Od voleb v roce 2006, poprvé 
v historii města, převzala žezlo žena – 
Martina Pospíšilová ( 15 ), které 
v jejím „starostování“ držím palce. 
   Vážení spoluobčané, pokud by 
někdo z Vás vlastnil fotografii 
(nezáleží na kvalitě ani velikosti) těch 
mužů, kde je jen jejich podpis, prosím 
ozvěte se na telefonním čísle 
721 873 203. 

J.Krejsová 

 

 

U mateřské školky na 
Sídlišti Míru roste nový 
plot. Starý a nebezpečný 
plot nahradí menší a bez-
pečný, děti si budou na 
zahrádce konečně v 
pohodě hrát a úprava 
okolí mateřské školy bude 
již brzy  dokončena. 

foto Ladislav Beran 

? 
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   V tomto měsíci nás čekalo mnoho 
událostí. Velké školní volno na počát-
ku měsíce jsme využili k výpravě do 
kraje pod Libínem. Krásné jarní, skoro 
letní dny jsme strávili uprostřed lesů, 
zahráli si kupu her, sami si zatopili, 
uvařili, pomohli přírodě… zkrátka 
stálo to za to.         

   V Lenoře jsme uspořádali 1.ročník 
KULIČKIÁDY a účast byla opravdu 
velká, přestože takřka aprílové počasí 
tomu vůbec nenahrávalo. Největší 
borci si odnesli skleněnky, a všichni se 
už těšíme na další ročník, to už bude-
me pořádně rozehraní, protože kuličku 
na trénink obdržel opravdu každý 
účastník. 
   Na Květinový den jste nás mohli 
potkat v ulicích Volar, prodávali jsme 
jako už tradičně kytičky na pomoc 
v boji proti rakovině. A díky vám se 
nám podařilo vybrat nádherných  
8.509,-  Kč. Všem vám moc děkuje-
me! 

         
 
   Poslední velkou akcí května byly 

závody, ve kterých se naši nejmenší 

dokázali probojovat  až do krajského 
kola. To se konalo v sobotu 7. června. 
V celokrajské konkurenci vůbec neza-
váhali a obsadili třetí místo! Máme 
moc velikou radost, a vy určitě s námi, 
jak krásně dokázali naše Volarsko 
reprezentovat. 
    A teď už nás čekají prázdniny a 
s nimi akce nejlepší, letní tábor, kupa 
volna, výprav, putování po sloven-
ských krajích a možná ještě dál…. už 
se moc těšíme! 
   Nezapomeňte i o prázdninách sledo-
vat naše stránky, budeme vás na nich o 
všem pravidelně informovat, a máme 
také novou e-mailovou adresu skauti-
boubin@seznam.cz, kdybyste chtěli 
někam s námi vyrazit, určitě se ozvěte.  
    Krásné léto vám všem! 

Za skauty a skautky                                                                                                         
Vojtěch Wagner, ved. oddílu   

 
 

 
 
   Volarští hasiči byli 17.května pořa-
dateli mládežnického klání okresního 
kola soutěže Plamen, soutěže v požár-
ním sportu, která obnáší překážkovou 
dráhu, štafetu a požární útok. Do Vo-
lar se sjelo na dvě stovky dětí a pořa-
datelé měli velkou radost.  
   Celý sportovně branný den zahájil 
starosta hasičské obce ve Volarech 
Jaroslav Vlas, který předal hlášení o 
připravenosti soutěže starostovi okres-
ního sdružení  hasičů Čech, Moravy a 
Slezska Josefu Harvalíkovi. Po té pře-
dal slovo starostce našeho města Mar-
tině Pospíšilové, která přivítala všech-
ny účastníky soutěží na půdě města 
Volary. Popřála všem mnoho štěstí a 
radosti, žádný úraz a pěkné počasí, 

které na soutěžní den objednala.  
   Po krátkém úvodu vše začalo. Boje 
byly úporné a mnozí závodníci se prali 
jak opravdoví hasiči. Bylo nádherné 
sledovat, jak se perou s hasičským 
náčiním při překážkovém běhu, jak s 
proudnicemi zápolí a připravují je k 
tomu, aby prošel proud vody tam, kam 
má jít. Od nejmenších benjamínků po 
dorostence se bylo nač dívat. Po štafe-
tách přišel hasičský útok - disciplina, 
která je atraktivní pro diváky a nároč-
ná pro hasiče. V co nejkratším čase 
připravit proudnice, uzamknout a dát 
je do agregátu, nastartovat, zamířit a 
trefit přesně cíl. Vše šlo rychle, někdy 
ale došlo na chybu a voda tekla jinak, 
ale většinou to hasiči bravurně zvládli 
a soutěž účel splnila. Děti ukázaly, že 
s hasičského řemesla hodně umí a že 
je jejich vedoucí vedou správným 
směrem. Volarští uspěli a jistě příště 
podobný závod uvidíme znovu. Celá 
soutěž se odehrála v prostoru bývalých 
kasáren a místo je to ideální. Závěreč-
ný ceremoniál  a vyhlášení se neobešlo 
bez radostných výkřiků i slziček. Vše 
se skončilo a vítěze dekorovala sta-
rostka města Martina Pospíšilová, 
společně s Jaroslavem Vlasem a Jose-
fem Harvalíkem. Vše zakončila paní 
starostka slovy, že je ráda, že se ve 
Volarech uskutečnila tak náročná a 
pěkná soutěž, poděkovala pořadatelům 
a popřála všem hodně štěstí ve finále. 

  V rámci vyhlášení byli ocenění i 
přítomní hasiči, kteří na jedné soutěži 
rychlým a včasným zásahem pomohli 
kamarádovi, který byl v ohrožení živo-
ta. Všichni dostali Čestné uznání a 
velké poděkování. Dík patří Zdeňce 
Jirákové, Rosťovi Skotnicovi, Pavlu 
Hasmanovi, Davidu Tkáčovi, Václavu 
Zaumillerovi, Martinovi Kubu a Jaro-
slavu Vlasovi. I naši mladí hasiči své 
řemeslo ovládají dobře a tak Vám 
všem patří náš dík a obdiv. 

Ladislav Beran 
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   Léto se rozjíždí na plný plyn – ač 
počasí vládne spíše podzimní – a tak se 
podívejme co nového na našich lo-
kálkách. Od půlky května se jezdí podle 
tzv. letního grafikonu, který změnil 
jízdy vlaků zejména na turisticky 
nejvíce vytížené trati Volary – České 
Budějovice přes Černý Kříž. Letošní rok 
přináší několik novinek a zajímavých 
nabídek, které snad vyváží opětovné, a 
bohužel nevyhnutelné, zdražování. Ti z 
vás, kteří sedlají své bicyklistické oře a 
mají chuť rozšiřovat své obzory mohou 
využít takzvanou Sport kartu Dunaj – 
Vltava. České dráhy ve spolupráci 
s železnicí rakouskou (ÖBB) nabízejí 
slevu na cestování s kolem mezi 
Vltavou a Dunajem, což jistě skýtá 
rozmanité možnosti, zvláště když 
jízdenka platí čtyři dny. Podrobné 
informace nejen o této nabídce najdete 
na webových stránkách :http://www.ji-
hoceskedrahy.cz/. 
  Zde najdete také jízdní řád již 
tradičního „Jihočeského léta s párou“, 
který letos nabídne jako novinku tzv. 
„Zámeckou jízdu“, která v rámci jízdy 
parního vlaku z Českého Krumlova do 
Českých Budějovic nabízí i transfer 
historickým busem na zámek Hluboká 
nad Vltavou. 
 
   Jinak nadále pokračuje plíživá 
modernizace našich tratí, kterou poznáte 
zejména díky náhradní autobusové do-
pravě a následnému zpoždění, kterému 
se bohužel nelze ve většině případů 
vyhnout. Zda u nás jednou bude jezdit i 
taková moderní souprava, jakou jste 
měli možnost vidět na našich lokálkách 
12 a 13. června, tak  to je bohužel ve 
hvězdách a možná v hlavách našich 
managerů a politiků… Pokud vám 
unikla tato spanilá jízda německé 

společnosti Vogtlanbahn, která již pro-
vozuje některé příhraniční spoje na 
Karlovarsku a Chebsku, můžete si 
prohlédnout fotografie na stránkách: 
http://volary.vesele.info/. 
 
  A protože se prázdniny blíží mílovým 
krokem, nezbývá než popřát jejich 
poklidné a pohodové prožití. Věřím, že 
na svých cestách využijete i služeb 
některých našich romantických loká-
leček. Věřte, že žádné auto nemůže na-
hradit atmosféru rozhrkaného motoráč-
ku. Dvanáctipražcové blues železných 
kol, břinkot kovu o kov, zastávky 
uprostřed polí a luk, tesklivý skřípot 
brzd – to je poezie cestování vlakem.  
 
   Chápu, že pro leckterého z vás jsou 
drá-hy nepochopitelným molochem, 
změtí kolejí a chaotických nádraží. A 
možná také drahota, špína, 
nespolehlivost a po-malost. Ale přesto 
jsem přesvědčen, že každý má 
v podvědomí zasunutu vzpo-mínku na 
vláčky, které jsme fascinováni 
pozorovali jako děti. V každém z nás je 
uchována vzpomínka na první jízdu 
vlakem. Na průvodčího, který nám 
proštípnul jízdenku (což je bohužel 
v současnosti jeden z atributů, který 
z našich drah mizí, neboť kleště 
nahrazuje nehezké a nepraktické razítko 
a někdy ani to ne…), na výpravčího 
s červenou čepicí a zelenou „plácač-
kou“, na strojvedoucího, který se vy-
klání z okýnka toho tak prazvláštního 
stroje…Já to dnes vidím na očích dětí, 
které vodí rodiče k nám na perón. Vidím 
ten bezbřehý obdiv k zatím nepocho-
pitelné technice a obdiv k síle a eleganci 
lokomotiv. Vidím ty vykulené oči, jak 
hltají koncert pohybu strojů a lidí. A byť 
nám třeba jednou také budou vytýkat 

výše zmíně-
né věci, tak 
tento podvě-
domý obraz 
v nich jistě 
již zůstane… 

 
 

Takže 
šťastnou 

cestu přeje 
Petr Čmerda 
 
 

 
   … tentokrát Dominiku Voráčkovou, 
reprezentantku v 
alpském lyžování.  
   Ačkoliv se již 
blíží léto a letní 
prázdniny, já se 
vrátím k zimnímu 
období. Dominika 
závodí v alpských  
disciplinách a jez-
dí jí to báječně. 
To, že je velkou 
bojovnicí, ví vět-
šina z nás. Kdo vi-
děl, jak po jednom 
loňském pádu 
chodila po měs-
tě  se zvláštním fixem, říkal si, jak ne-
bezpečnému sportu se věnuje. Jenže 
Dominika je bojovnice a hned po 
uzdravení začala společně s taťkou 
Jirkou Voráčkem tvrdě trénovat. Kaž-
dodenní kilometry na kolečkových 
bruslích a kondiční tréninky ji opět do-
staly do formy a v zimním období to 
dobře prodala. Dominika je slečna, 
která své karvingové prkýnka ovládá 
výborně a vše zhodnotila na Pradědu 
při jedněch s posledních závodů, kde 

vybojovala na mistrovství Čech, 
Moravy a Slezska třetí místo. Je to 
určitě velký úspěch a povzbuzení do 
dalšího závodního období.  
   Popřejme Dominice hodně štěstí, 
zdraví a pohodu. Držíme palce do 
dalších sezón a optimisticky hledíme, 
že i v našich skromných volarských 
podmínkách by jednou mohla vyrůst 
závodnice, třeba jako Šárka Záhrobs-
ká. 

text a foto Ladislav Beran 
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V mateřské škole  
se stále něco děje. 

o DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ  
   Děti shlédly dvě divadelní předsta-
vení. První pohádku O zlobivém ku-
řátku nám zahrálo naše známe Diva-
dlo Z bedny. Druhou pohádku Čert a 
Káča děti prožívaly společně se žáky 
ZŠ v kinosále. 
o EXKURZE  
   Navštívili jsme volarskou knihov-
nu, neboť jak všichni víme „Kniha je 
studnice moudrosti“. I pro naše děti 
je kniha to, kde najdou obrázky, 
pohádky a zajímavosti a rády nad 
knihou s učitelkou sedávají a povída-
jí si. Při návštěvě knihovny byly une-
seny množstvím knih a nevěděly po 
jaké knize sáhnout. Také profesio-
nální vedení exkurze v knihovně paní 
knihovnicí zanechalo v dětech zážit-
ky. 
   Při další exkurse jsme zavítali na 
vlakové nádraží Jedním z tematic-
kých celků v našem školním vzdělá-
vacím programu je téma „Doprava“. 
Děti se v něm seznamují se všemi 
dopravními prostředky, k čemu slou-
ží, jak vypadají, jak pomáhají li-
dem… A tak  jsme aktuálně zařadili 
návštěvu výstavky modelářství ve 
volarském domečku. Děti byly fasci-
novány modelem železnice. Zde byl 
také přítomen pan Richter – přednos-
ta volarské stanice, který si všiml 
zájmu dětí a pozval nás na prohlídku 
opravdového nádraží a vlaků. A ta 
opravdu stála zato!!! Děti se sezná-
mily s místem, odkud se řídí vlaky, 
jak fungují semafory, kde se prodá-
vají jízdenky,  jak sluší pravá čepice  

pana výpravčího a dokonce, jak se 
přehazují výhybky. Také jsme shléd-
li film o parní lokomotivě, která v lé-
tě brázdí šumavské hvozdy. A nako-
nec se děti svezly vlakem. Sice je-
nom kousíček, ale věřte, že některé 
jely vlakem úplně poprvé a zážitek to 
byl veliký. Pan přednosta se s dětmi 
rozloučil malými upomínkovými 
předměty. DĚKUJEME!!! Návštěva 
zanechala v dětech obrovský dojem, 
často na ni vzpomínají a hra na vlá-
ček se stala na nějakou dobu tou 
nejoblíbenější. A možná napřesrok 
vyrazíme na opravdový výlet vláč-
kem. 
o PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA  
   Předškoláci v mateřské škole ab-
solvovali 10 hodin předplaveckého 
kurzu. Někteří se přestali bát vody, 
někteří se naučili i základy plavání a 
všichni se hlavně vydováděli ve vo-
dě. 
o VYSTOUPENÍ PRO VEŘEJNOST A 
MAMINKY  
   Děti si společně s učitelkami při-
pravily pásmo básní, písní a pohádek 
pro vystoupení na oslavě Dne matek 
v kinosále, kterou pořádal Volarský 
domeček, a také na setkání představi-
telů města se zdravotně postiženými 
a seniory. To se jim to povedlo! To 
bylo potlesku! Děti s paní učitelkou 
také pozvaly svoje maminky do ma-
teřské školy si hrát. Opravdu. Pod 
heslem „Maminko, pojď si hrát, bu-
deme si povídat“ si maminky se 
svými dětmi hrály Na obchod, Na 
stavbaře nebo  Na malíře. A moc se 
jim líbilo jen tak si hrát. 
 

o SPORTOVNÍ HRY  
   V prostorách obou mateřských škol 
pod heslem „Ve zdravém těle, zdravý 
duch“ proběhly sportovní olympiády a 
na závěr školního roku se děti účastnily 
sportovního dopoledne společně s Ly-
žarským klubem Jedlová Volary závo-
du na čas na koloběžkách v prostoru 
plaveckého bazénu. Nejen že si děti 
pořádně zazávodily a vydováděly se, 
ale děti dostaly za své výkony i 
„opravdovské“ medaile! 
o NÁVŠTĚVA ZŠ 
   Naši budoucí školáci byli pozváni na 
návštěvu mezi školáky v základní ško-
le. Už při vstupu do budovy školy bylo 
na dětech vidět, jak prožívají vážnost 
toho, že jsou ve škole. A co potom, 
když se zúčastnily opravdové hodiny, 
slyšely znalosti dětí a na závěr zvo-
nek.To bylo dojmů! A všechny nás 
potěšilo zjištění, že se do školy těší. 
o BRIGÁDA  
   Na obou školkách jsme společně s 
rodiči brigádničili. A věřte, jak máme 
ochotné a šikovné maminky a tatínky. 
Pomohli opravit a uklidit vše, co bylo 
na jednotlivé školce potřeba. A za to 
jim ještě jednou děkujeme. 
o SE ŠKOLKOU SE LOUČÍME  
   Ano. Je to tak. Všechno krásné jed-
nou končí a také našim 37 předškoláč-
kům skončilo období předškolního 
vzdělávání plného her, radosti a bezsta-
rostnosti. S našimi předškoláčky jsme 
se společně se zastupiteli města roz-
loučili v obřadní síni ve Volarech, 
popřáli jim hodně úspěchů ve škole a v 
dalším životě. 
   S přáním ještě nekončíme. Všem 
našim dětičkám a rodičům, ale také 
Vám všem přejeme hezké prázdniny. 

učitelky a ředitelka 
 mateřské školy 

 

Hasičům patří poděkování 
    Svatý Florián je pro hasiče den, 
kdy si připomínají své kamarády a 
upevňují přátelství a kamarádství, 
které je pro jejich dílo tak důležité. V 
sobotu 24. května se před hasičskou 
zbrojnicí ve Volarech sešli hasiči 
nejen z Volar. Uctít sv. Floriana a 
své kamarády přijeli také dobrovol-
níci z Nové Pece, Stožce a Lenory. 
Vše zahájil nástupem starosta hasičů 
Volar Jaroslav Vlas a zavelel k po-
chodu ke kapli svatého Floriana na 
místním hřbitově. 

   Zde  položil společně s nejmladšími 
účastníky kytici květů pod knihu hasi-
čů, kteří bdí nad jejich činností z hasič-
ského nebe a společně se sv.Floriánem 
drží nad nimi ochrannou ruku.  
  V kapli poděkoval hasičům za jejich 
činnost a výchovu mladých hasičů 
páter Jindřich. Ten připomněl život a 
dílo sv.Floriana a krátkou modlitbou za 
všechny bratry a sestry, kteří jsou na 
věčnou památku zapsáni v knize, která 
je v této kapli umístěna. Po tomto slav-
nostním obřadu se vrátili k hasičské 
zbrojnici, kde jim k tanci i poslechu  
 

hrála Malá Lesanka. Popřejeme a 
poděkujme našim hasičům i my, 
vždyť jejich nelehkou práci dělají ve 
svém volném čase a většina z nás ví, 
jak náročná a těžká práce to je. Vo-
larští hasiči patří na okrese mezi ty 
nejvytíženější a jejich práce je vidět 
téměř denně. Není to jen když hoří 
nebo skřípou plechy, ale pomáhají 
při zabouchnutí dveří, převozu těžce 
nemocných, sbírání včelích rojů a 
další činnosti. Poděkujme tedy ještě 
jednou a popřejme jim hodně zdraví 
a energie. 
 

Ladislav Beran 
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 Novinky v knihovně - červen  
 

 

Městská knihovna 
upozorňuje 

své čtenáře, že 
od 1. do 31.července  

bude knihovna 
z důvodu 

revize  
knihovního fondu 

uzavřena. 

 

Soutěž 

v knihovně 
 

     Protože budeme přes 
prázdniny počítat a vyrábět 
seznamy knih, potěší nás ja-
kýkoliv pozdrav, pohled či fo-
tografie z vaší dovolené.  Vy-
hlašujeme tedy velkou letní 
soutěž o nejoriginálnější, nej-
vzdálenější pozdrav ... napište 
nám z Egypta, Kanady, Aus-
trálie či ze Šumavy ... na ad-
resu naší knihovny (Městská 
knihovna , Náměstí 24, Vola-
ry 384 51). Nejnápadnější 
pozdrav v měsíci říjnu, v týd-
nu knihoven, vyhlásíme a 
odměníme.  
TAK PŘÍJEMNOU DOVOLENOU. 

 
 

Schiller, Friedrich: Loupežníci 
   Klasická romantická tragedie. Vzrušující drama mladého německého 
autora vypráví příběhy dvou bratří, Karla a Franze Moora, jejich tragický 
osud, utrpení, které způsobí svému otci i milence jednoho z nich. 
 
Clarke, Stehen: Merde! Rok v Paříži 
Merde! Rok v Paříži je téměř pravdivý záznam událostí, které se britské-
mu novináři přihodily nebo nepřihodily během deseti let, kdy žil ve Fran-
cii - podle toho, kdo klade otázku. Kniha se stala evropským bestsellerem. 
 
Žamboch, Miroslav: Drsný spasitel 
   Kniha jednoho z nejlepších autorů české fantasy. Poutník, hledající svou 
minulost a ukradenou duši, se nezastaví před ničím. Konec lidstva se blíží 
a on je ten, kdo apokalypse otevírá cestu. Zabránit jí může jen tvor zroze-
ný z utrpení - Drsný spasitel. 
 
Drake, Shannon: Na křídlech touhy 
   Sabrina Connorová již déle nemůže snášet otčímovu tyranii, a tak se 
rozhodne prchnout z domova. V zájezdním hostinci omylem vklouzne do 
pokoje, kde se shodou okolností nachází zcela opilý Sloan, příslušník 
americké kavalerie s indiánskou krví. Ocitá se přímo uprostřed zuřící vál-
ky, sama, těhotná a všemi tak trochu opovrhovaná... Ani shledání se Sloa-
nem nelze nazvat příjemným a Sabrina se sama sebe znovu a znovu ptá, 
co by se muselo stát, aby mohla být šťastná. Může se život sám od sebe 
začít ubírat dobrým směrem, nebo je k tomu zapotřebí i něco víc? 
 
Gómez, F.G.: Dinogami 
 – 20 skládanek tvorů a rostlin z doby dinosaurů 
   Papírové origami skládanky z dob dinosaurů. Máte rádi pravěká zvířata? 
A víte, z čeho jsou? No přece z papíru! Tak dobrá, připouštíme, že papí-
roví jsou jen ta, která pobíhají na stránkách téhle knížky, ale zato si s nimi 
užijete daleko víc než s těmi skutečnými z masa a kostí. A vyhrajete si s 
nimi hned dvakrát. Jednou při jejich výrobě a podruhé, až si s hotovými 
figurkami budete hrát. Podrobné a srozumitelně popsané kroky zajistí, že 
svého dinosaura si dokáže složit úplně každý. Obrázky a nákresy pomo-
hou pochopit postup a naznačí, jak má hotový přírůstek do vaší pravěké 
ZOO vypadat. Takže na co čekáte? Honem pro papíry a vítejte v dinosvě-
tě!!! 
 
Dech, S. a Messner Reinhold: Hory z vesmíru 
   Známé scenérie vypadají na družicových záběrech velmi neobvykle: 
celkový pohled na alpský oblouk; Matterhorn na počítačově zpracovaném 
zešikmeném snímku; Himálaj a pohoří And společně na jednom snímku; 
Havajské ostrovy s podmořskými obrysy. Tyto dech beroucí záběry byly 
pořízeny moderní kosmickou technologií určenou k pozorování Země. Ať 
už jsou to obyčejné snímky, perspektivní výškové modely, vizualizace za 
pomocí nepravých barev nebo radarové záběry – snímky v této knize 
vznikly na základě výzkumných projektů, při hledání odpovědí na otázky 
spojené s konkrétním využitím vědy pro člověka. Družicové záběry jsou 
doplněny jedinečnými fotografiemi, které pořídili astronauté z vesmíru. 
Každý obrázek je opatřen podrobným popisem. Devět vědeckých komen-
tářů objasňuje geografický, geologický, klimatický, ekologický a kultur-
ně-historický význam hor a pohoří. Známí horolezci vyprávějí o magické 
přitažlivosti těchto obrů z kamene a ledu. Kniha nabízí nový pohled na 
pohoří, která jsou páteří kontinentů a důkazem mnohotvárnosti životního 
prostoru na naší planetě! 
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Vážení spoluobčané, milí rodiče,  
   školní rok 2007/2008 je u konce, a 
proto bych chtěl poděkovat všem, kteří  
se podíleli  jakýmkoliv způsobem na 
chodu základní školy a nelehkém úkolu 
vzdělávání a výchovy našich dětí.  V  
první řadě chci poděkovat pedagogům a 
ostatnímu personálu školy. Dále  patří 
velký dík vedení města Volary za pod-
poru a dobrou spolupráci. Rodičům za 
společné úsilí ve výchově našich dětí, 
SRPDŠ a Radě školy za pomoc při or-
ganizaci školního roku. Policii ve Vola-
rech za pomoc při řešení  krizových si-
tuací a prevenci,  volarským hasičům a 
záchrance za vstřícnost při zajišťování  
akcí a řešení technických problémů. 
Domu dětí,  ZUŠ, Technickým službám 
a Správě sportovních zařízení  za pří-
kladnou spolupráci. Velký dík patří 
sponzorům a všem, kteří se podíleli na 
materiálním zabezpečení školního roku. 
Žákům naší školy bych chtěl popřát 
hezké prázdniny a odpočinutí. Devátým 
ročníkům přeji, aby se jim podařil nový 
životní start, a s ostatními žáky se těším 
nashledanou v září.  

Ředitel základní školy  
Mgr. Petr Horálek 

 

Ohlédněte se s námi za kon-
čícím školním rokem, aneb 

zase je nám o rok víc… 
    V září loňského roku zahájilo nový 
školní rok na prvním stupni 10 tříd se 192 
žáky. Po celý rok s nimi pracovalo 12 
učitelů a 3 vychovatelky, nezbytnou sou-
částí chodu školy jsou i provozní zaměst-
nanci – tedy na prvním stupni jeden škol-
ník, kuchařky a dvě uklízečky. Určitě 
nejnáročnější rok prožili naši prvňáčci. 
Zvykat si na každodenní povinnosti, vstá-
vání, plnění úkolů, ale hlavně na samo-
statnost  a soustředěnost  při výuce, není 
pro některé žáky vůbec jednoduché. Již 
začátkem října byli všichni noví prvňáčci, 
i se svými rodiči a paní učitelkami, poprvé 
přijati na Městském úřadě ve Volarech. Na 
konci měsíce října navštívili žáci pátých 
ročníků Planetárium v Českých Budějovi-
cích.  
    Třídy  3.A, 4.A, a 5.A měly možnost na 
 podzim si vyzkoušet, jaké je to spát ve  
 

škole. Třída 2.A absolvovala podzimní 
vaření. V listopadu také ještě všechny 
ročníky  absolvovaly besedu s Policií ČR, 
tentokrát ohledně prevence. Dále kulturní 
představení saxofonového kvartetu Bohe-
mia. Na konci listopadu se všichni žáci, 
učitelé a provozní zaměstnanci podíleli na 
adventní výzdobě celé školy. S adventem 
přišly i návštěvy Mikuláše a čertů, vánoční 
besídky, divadlo, výroba dárečků, malo-
vání na hedvábí a vyvrcholením příprav, 
setkání a společných programů byl vánoč-
ní den, který připravily děti ze školních 
družin se svými vychovatelkami. Tento-
krát nechyběly ani opravdové dárky, na-
koupené za peníze od sponzorů. Ještě 
jednou děkujeme. Ani děti ale nezůstaly 
stranou s rozdáváním dárků a radosti. 
Z vánočního cukroví, které přinesli žáci na 
výstavu, jsme udělali přes šedesát vánoč-
ních balíčků, které pak děti rozdávaly 
seniorům v našem městě. Byla to krásná, 
dojemná a radostná setkání dětí s babič-
kami a dědečky. Vánoční cukroví pekly 
maminky – moc děkujeme. V lednu pro-
běhly zápisy dětí do prvních tříd a s tím 
souvisela i návštěva mateřské školy u nás 
na prvním stupni. 
   Ve druhém pololetí byla třída 3.A na 
návštěvě informačního centra ve Stožci. 
Velký úspěch mělo vystoupení afrických 
bubeníků, kteří rozbubnovali, roztancovali 
a roztleskali celou tělocvičnu. V kině pro-
běhla beseda o Keni s paní Roskovou, 
která přiblížila žákům životní podmínky 
našeho adoptivního chlapce a všech dal-
ších obyvatel této země. Před velikonoce-
mi se většina tříd podílela na výrobě veli-
konočních vajíček a společně pak zdobila 
ve spolupráci s DDM Volary strom na 
náměstí. V březnu jsme všichni společně 
zhlédli vystoupení dravých ptáků. S jarem 
přišly i soutěže ve zpěvu, recitaci a do-
pravní soutěže. Žáci absolvovali školní 
kola, někteří pak postoupili do okresních  
a ti nejlepší se probojovali až do kol kraj-
ských. Děkujeme všem žákům, kteří naší 
školu vzorně reprezentovali za hranicemi 
okresu, a jejich vyučujícím za přípravu. 
V dubnu ještě proběhla beseda pro 1.- 
3.ročník – „Vím, co smím“ , opět s Policií 
ČR s Bc. Sovovou, divadlo a také jsme se 
všichni společně zúčastnili Dne Země na 
2.stupni. Měsíc květen začal projektovou 
sobotou. Děkujeme všem dětem, učitelům, 
rodičům a všem ostatním, kteří se podíleli 
na takto zdařilé akci. Pak už jen tento 
měsíc byl ve znamení hlavně sportovních 
soutěží a soubojů – Mc Donald cup ve 
Vimperku – výběr dětí od  2. – 5. třídy, 
okresních soutěží ve vybíjené v Husinci – 
žáci 4.-5. třídy, ale i v květnu jsme měli 
dvě divadelní představení.  
    

Měsíc červen byl ve znamení školních 
výletů. Nechyběl ale ani Den naruby, kdy 
žáci devátých tříd vyučují žáky prvního 
stupně. Dále byla zajímavá beseda pod 
názvem „Jak si čistím zuby“ od studentek 
Šťástkové a Novákové a velký ohlas, zá-
jem a neobyčejné povídání přinesla také 
beseda s panem Petrem Neumanem o 
válce v Jugoslávii. Děkujeme za předání 
zkušeností, zážitků a dojemné povídání.  
V měsíci červnu nepřijelo divadlo za námi 
do školy, ale vypravili jsme se my za di-
vadlem. Jeli jsme do Prachatic, zvláště 
vypravovanými vagony pro naši školu a 
zážitky byly úžasné, z divadla i z cesty 
vlakem. Přes třicet nejlepších sportovců 
z prvního stupně se zúčastnilo okresní let-
ní atletické olympiády v Prachaticích a 
všichni žáci letos poprvé absolvovali ori-
entační závody „Běh s rozumem“.  
   V těchto dnech zbývá uzavřít známky, 
vybrat a rozdat učebnice, uklidit třídy a 
hurá na prázdniny. Ať jsou prázdniny pro 
všechny zdravé, veselé, odpočinkové, ra-
dostné a plné sluníčka na nebi i v duši. 
Velké poděkování patří nejen všem učite-
lům a lidem, kteří se podíleli po celý rok 
na práci s dětmi, ale i všem ostatním orga-
nizacím a složkám za spolupráci: SRPDŠ, 
MÚ, DDM, Policii ČR, záchr.službě, léka-
řům ve Volarech, hasičům, knihovně, ba-
zénu, mateřské škole, Radě školy, Moldě, 
Městským lesům a všem dalším sponzo-
rům. Také děkuji všem rodičům, prarodi-
čům, přátelům za spolupráci, důvěru a 
podporu v naší práci.  

Za vedení ZŠ Volary                         
Mgr.Míková Dana  

 

Informace ze školní jídelny  
 
Vážení strávníci, 
   od 1. září 2008 se mění způsob placení 
stravy, strava se bude platit dopředu 
s jistinou. První inkaso nebo platba pro-
běhne k 15.9.2008 v částce 600,- až 800,- 
Kč (podle kateg. zařazení strávníka) - vy-
účtování k 30.6.2009. Další měsíce si bu-
de školní jídelna sama inkasovat podle 
skutečně odebraných obědů v měsíci. 
Další inkaso proběhne k 15.10.2008. Při-
hlášky a odhlášky obědů na telefonním 
čísle 388 333 332 u vedoucí školní jídelny 
den předem do 15,00 hodin. 
   Po splnění výše uvedených podmínek 
máte od 1.září 2008 zajištěno stravování 
na školní rok 2008/2009. Pro nové strávní-
ky platí, že si zakoupí evident.kartu (čip), 
který je strávník povinen nosit při výdeji 
oběda! Cena čipu 115,- Kč (zapůjčení), při 
ztrátě čipu je strávník povinen si koupit 
nový čip. V době nepřítomnosti žáka ve 
škole je třeba ohlásit oběd, jinak je účtová-
na plná cena oběda!  

 
Vedoucí šk.. jídelny Hana Tomášková 
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   Jako by to bylo včera, když jsme v září  zahajovali nový 
školní  rok 2007/08, a už je tady jeho konec, vysvědčení a 
prázdniny. 
   Přestože školní rok rychle uplynul, byl jeho průběh na 
II.stupni bohatý na události. Již v září jsme využili účasti 
geologů na Sjezdu geologické společnosti ve Volarech 
k propagaci tohoto zajímavého oboru formou besedy pro 
žáky 9.tříd. Také beseda žáků, učících se anglicky, 
s tiskovou mluvčí velvyslanectví USA byla velice zajíma-
vá. Žáci devátých tříd zahájili účastí na výstavě Vzdělání a 
řemeslo své vážné rozhodování o budoucím povolání.V 
následujícím měsíci pak ještě získávali potřebné informace 
při návštěvách Úřadu práce v Prachaticích. 
   V říjnu navštívili zájemci z řad žáků v německém Zwie-
selu výstavu 1500 let česko – bavorského soužití.V průběhu 
roku pak tito žáci dále pracovali na projektu stejného 
názvu, který vyvrcholil na začátku května. Velmi důležitou 
byla beseda dr.M.Prokešové ze státního zastupitelství o 
právní odpovědnosti mladistvých. Je opravdu škoda, že 
stejnou možnost nevyužili rodiče, pro které byla tato beseda 
připravena ve škole v době konání třídních schůzek. Listo-
pad mimo jiné přinesl dvě kulturní představení. Nejprve 
žáci zhlédli vystoupení saxofonového kvarteta Bohemia a 
pak zajímavé představení s názvem Vývoj divadla, zachy-
cující divadelní styly počínaje středověkem. Předvánoční 
čas byl věnován přípravě a realizaci školních trhů. V téže 
době se již uskutečnilo okresní kolo olympiády v němec-
kém jazyce s účastí našich žáků. 
   Únor začal lyžařským výcvikem žáků 7.tříd opět v  Čes-
kých Žlebech, byť za složitějších sněhových podmínek. 
Kulturu rovníkové Afriky nám do školy přivezli bubeníci 
z Konga. 
 

   Své úspěšné tažení okresními koly soutěží zahájila 
Anička Šuláková ze 7.B, která přivezla 3.místo z  anglič-
tiny. V následujících měsících přidala 3.místo v bio-
logické olympiádě a dvakrát 4.-5.místo v matematických 
soutěžích.  V březnu do naší školy zavítala již potřetí 
skupina historického šermu z Pardubic, tentokrát s  pořa-
dem „Renesanční vojenství“. Po čtyřech letech opět při-
vezl a předvedl  pan Zaleš  své miláčky, cvičené dravce a 
sovy. Dubnové dění  okořenilo hudební představení „Vý-
voj country“, deváťáci již potřetí připravili pro I.stupeň  
Den Země s ekologicky zaměřenými úkoly. Měsíc pak 
vyvrcholil okresním kolem Jihočeského zvonku, ve kte-
rém si vyzpívala 1. místo Santra Nguyen, 2.místo Lenka 
MA a 3.místo přivezla Eva Jurášová.  
   Zcela netradičně začal květen.V sobotu 3.5. se ve škole 
konal projektový den. Žáci se svými učiteli zpracovávali 
ve čtyřhodinovém bloku témata propojující několik před-
mětů.  Jedni se věnovali problematice plastů, jiní dokon-
čovali projekt o česko-německých vztazích, nebo sledo-
vali, co létá v zahradě. Ke spoluúčasti byli pozváni také 
rodiče, ale je škoda, že zatím tato forma spolupráce neby-
la pochopena. 
   Jarní trhy se tentokrát konaly ve staré škole a opět při-
nesly finanční prostředky pro naše dvě adopce. Od adop-
tovaného chlapce z africké Keni během roku přišly cel-
kem tři dopisy i s kopiemi jeho školního hodnocení. 
   Velkým úspěchem skončila účast našich žáků a žákyň v 
okresním kole lehkoatletického Poháru rozhlasu. Druž-
stvo mladších žákyň přivezlo 1.místo, mladší žáci a starší 
žákyně 2. místa !   
   Červen už pádí svým děním k prázdninám  vyplněn 
školními výlety, tradiční školní výstavou „Od 1 do 9“ a 
slavnostním loučením žáků IX. ročníků s naší školou.  
   Utekl jako voda, a nebuďme skromní, byl i úspěšný. 

 
Mgr.Lumír Vozábal 

zástupce ředitele  

Den dětí plný ukázek 
 

   První červnové pondělí připravily Lída a Vlaďka z Volarského 
domečku oslavu Dne dětí, které se společně se žáky obou stupňů 
základní školy zúčastnily i děti mateřských škol. K vidění bylo v 
plaveckém bazénu mnoho soutěží pro druhý stupeň, proběhly tu 
vodní hrátky i ukázka, jak pomoci tonoucímu. V těchto dnech 
jistě aktuální ukázka. 
   Před plaveckým bazénem vyrostl sportovní areál a popřát dětem 
přišli i záchranáři, hasiči a policisté, kteří tvoří Integrovaný zá-
chranný systém. Hasiči ukázali, jak hasit nebezpečné látky, zá-
chranáři  předvedli vybavení vozu, ukázali jak fixovat zlomeniny 
či ošetřit nebezpečné úrazy. Policisté z místního obvodního oddě-
lení ukázali, jak cvičit střelbu laserovou pistolí, což si mnozí vy-
zkoušeli, předvedli výstroj pořádkové jednotky a psovod Pavel 
Brandejský se svým čtyřnohým komisařem Devilem ukázal po-
slušnost a potom zadržení nebezpečného pachatele. Všechny 
ukázky měly úspěch a největší radost měl služební pes Devil, 
když ho děti pohladily a do ouška poděkovaly za to, že jim ukázal 
 

že je opravdový pomocník. Poté se zápolilo v 
různých disciplinách od koloběžek až po skok 
na trampolíně. Celý den se u plaveckého bazé-
nu vydařil a děti byly velmi spokojené. 

Ladislav Beran 
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   BŘEZEN 

KINO  VOLARY                                             ČERVENEC  / 2008 

5.7 Sobota 
102 min 

Soukromá válka pana Wilsona                                               
Komedie USA (titulky) Pád sovětského 
impéria měl na svědomí jediný člověk – 
děvkař, alkoholik  a kongresman Charlie 

Wilson. - Tohle by si přece nikdo  
nevymyslel 

Vstupné 50,- Kč 
Od 15 let! 20,00 hod 

12.7 Sobota 
109 min. 

27 šatů 
Romantická komedie USA  (titulky)  

Navždy za družičku? Co se všechno semele 
na přípravě svatby? 

Vstupné 50,-Kč 
Od 12 let! 20,00 hod 

19.7 Sobota 
117 min. 

Než ďábel zjistí, že seš mrtvej  
Americký krimi thriller (titulky) Sex, násilí, 

rodina – i ty můžeš půl hodiny pobýt 
v nebi… 

Vstupné 50,- Kč 
Od 15 let! 20,00 hod 

26.7 Sobota 
117 min. 

Venkovský učitel  
České drama s Pavlem Liškou a Zuzanou 
Bydžovskou v hlavních rolích. Každý ně-

koho potřebuje – velký příběh lásky,  
přátelství a odpuštění.. 

Vstupné 50,- Kč 
Od 15 let! 20,00 hod 

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

Změna programu vyhrazena! 

 

 ČERVENEC 
Venkovský učitel 

 
Učitel (Pavel Liška) opouští gym-
názium a rodiče (Zuzana Krone-
rová a Miroslav Krobot) v hlavním 
městě a přichází učit na venkov-
skou školu, aby tak zapomněl na 
nevydařené milostné vztahy a 
našel znovu sám sebe. Postupně 
získává důvěru místních lidí. Jed-
nou z nich je svérázná statkářka 
Marie (Zuzana Bydžovská) a 
Chlapec, její sedmnáctiletý syn 
(Ladislav Šedivý). 

 
Marie žije po rozpadu svého man-
želství smířena s osamělým živo-
tem, a proto ji samotnou překvapí, 
když se zamiluje do Učitele. Na 
návštěvu za Učitelem přijíždí 
Přítel (Marek Daniel), který však 
záhy zdánlivě poklidné místo 
opouští a zanechává za sebou 
spáleniště rozvrácených vztahů. 

Beruška (Tereza Voříšková), která 
do té doby chodila s Chlapcem, 
ho bez rozloučení opouští. Učitel, 
který cítí vinu, se snaží svým 
přátelstvím pomoci Chlapci vrátit 
ztracené sebevědomí. O to větší 
zklamání však prožijí Chlapec a 
Marie, když Učitel neodolá zoufalé 
touze dotknout se Chlapcova těla. 
Dokážou v sobě hrdinové tohoto 
příběhu najít sílu k odpuštění, 
potkají nakonec lásku nebo přá-
telství? 

počasí za měsíc 
KVĚTEN 

 

minimální teplota  
-1,1°C  dne 2.5. v 6,25 hod  

maximální teplota  
29,1°C dne 30.5. v 15,25 hod 

Průměrná měsíční teplota: 
11,5°C 

www.pocasi-volary.cz 
  

 

V sobotu  
5.července 2008  

se pod záštitou starostky města  
Volary Martiny Pospíšilové  

koná již  
18.Šumavské putování.  

Stále probíhající  
fotografickou a výtvarnou  

soutěž.  
VOLARY 

jak je vidím já . . . 
info na: http://volary.vesele.info/ 

 

UPOZORŇUJEME NA  

Abeceda hvězd 
rozesmála publikum 

   Dne 25. května 2008 vystoupil ve Vola-
rech Vladimír Hron s pořadem ABECEDA 
HVĚZD 1. Celý průběh tohoto pořadu pro-
vázely salvy smíchu a potlesk diváků. Po 
ukončení vystoupení diváci nešetřili slovy 
chvály a přáním jeho dalšího účinkování ve 
Volarech. 
   Vladimíru Hronovi se ve Volarech také 
líbilo a podle jeho slov bylo publikum 
úžasné (i když byla zaplněna pouze polovi-
na kinosálu). 
   Těšíme se na další shledání.  

Frejková Jana 
 



12 Volarský zpravodaj  Fotbal / Rybáři / Inzerce 6/ 2008 
 

Volarský zpravodaj 12 

 

 

   Fotbalové řádky dnes věnuji tradičnímu fotbalovému tur-
naji pro žáky prvního stupně základních škol McDonald 
Cupu, který se již po jedenácté uskutečnil ve Vimperku. 
Nejdříve se 14.května hrála kategorie 4.- 5.tříd a o týden 
později 23. května se hrála kategorie 1.- 3.tříd. Obě katego-
rie obsadila i základní škola našeho města. 
   Ve starší kategorii byla naše škola nalosována ve skupině 
C společně se ZŠ Vodňanská a ZŠ Čkyně. Podle klíče byly 
čtyři skupiny a celkem 14 škol. Hrálo se systémem na 1 x 12 
minut a finálová skupina na 1 x 15 minut. Naši reprezentanti 
se tentokrát neprosadili, po dvou prohrách ve skupině s 
Prachaticemi 0:2 a Čkyní 1:2 se dostali do skupiny o 9. až 
11.místo. Ani tady se nikomu nedařilo a tak v jedenáctém 
ročníku z toho bylo jedenácté místo. Je to nejhorší umístění, 
jaké naše škola v historii získala. Celek se nedokázal prosa-
dit herně ani střelecky. Až na dva fotbalisty se nenašel ni-
kdo, kdo by vzal na sebe zodpovědnost. Nepodařilo se na-
vázat ani na loňské páté místo, a tak zřejmě přichází doba 
ledová. Chci věřit, že příští rok se to změní, i když výsledek 
našich nejmladších k optimismu nevede. 
  V nejmladší kategorii jsme skončili na 10.místě. Je to po-
slední místo a rovněž i zde je to nejhorší umístění v historii 
 

turnaje. No tak jsme lehce vyklidili pozice a šli jsme dolů. 
Doby, kdy obě kategorie ovládali finále a končili na předních 
místech, jsou zřejmě pryč. Jde o celkový obraz společenského 
vnímání sportu jako takového, pohyb a něco navíc je problém. 
Já věřím, že se s tím vyrovnáme a opět přijdou doby, kdy se 
volarská škola vrátí na výsluní v McDonald Cupu. 
   A vítězové? Ve starší kategorii ZŠ TGM Vimperk a v mlad-
ší ZŠ Husinec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Beran 
 

Volarští rybáři 
v polovině sezóny 

   Ve dnech 13.-15. června tohoto roku 
se v Písku konalo Mistrovství České 
republiky juniorů a žáků v rybolovné 
technice. Tímto závodem vyvrcholila 
polovina závodní sezóny volarských 
sportovních rybářů. Tak jako v před-
cházejících letech, i v tomto roce naši 
volarští rybáři potvrzují, že patří mezi 
nejlepší v republice. 
   Na zmiňovaném Mistrovství ČR opět 
excelovala Barbora Míková, která ze 
sedmi možných titulů získala pět zla-
tých medailí a dvě druhá místa. Výbor-
ně si vedl i Václav Hojdekr, který zís-
kal ucelenou řadu medailí, to znamená 
jedenkrát zlato, stříbro i bronz. Příjem-
né překvapení připravil Patrik Králík, 
který se stal mistrem ČR v disciplíně 
zátěž dálka. Tradičním sběratelem 
bramborových medailí je Milan Mík, 
který stejně jako vloni na mistrovství 
ve Volarech ani letos neprotrhl smůlu a 
opět se umístil dvakrát na čtvrtém mís-
tě.  Vlastnímu mistrovství předcházela 
řada závodů, které probíhaly od konce 
dubna. Zejména závody Českého pohá-
ru,  které  jsou  zároveň  kvalifikací  do  
reprezentačního družstva, prověřily na- 

še závodníky. Velmi dobře si vedl zejména 
Václav Hojdekr, který vyhrál dva závody 
Českého poháru, a samozřejmě i naše nej-
lepší závodnice Barbora Míková, která po 
drobném zaváhání na poháru Ústeckého 
kraje opětovně prokazuje, že na domácí 
scéně nemá rovnocennou konkurenci. Oba 
dva jmenovaní si zajistili účast v repre-
zentačním družstvu a budou Českou repub-
liku reprezentovat na Mistrovství světa, 
které se bude konat začátkem července 
v Německu.   
    Dalšími závody, které naši mladí rybáři 
absolvují, je soutěž Zlatá udice. Po postu-
pových okresních a krajských kolech si tři 
naši zástupci Václav Hojdekr, Patrik Krá-
lík a Milan Mík vybojovali účast v šesti-
členném družstvu Jihočeského kraje a bu-
dou náš kraj reprezentovat v Národním 
kole Zlaté udice v Mladé Boleslavi.   

                        
Za MO ČRS Volary 

Robert Pročka 
 

U bazénu bude  
pirátská loď! 

     
   Na květnovém zastupitelstvu se-
známil všechny přítomné místosta-
rosta města ing.Robert Pročka s plá-
nem úpravy areálu u volarského pla-
veckého bazénu. 
   V oploceném areálu v okolí bazénu  
bude vybudováno dětské hřiště, do-
pravní hřiště (na kterém se bude 
jezdit také na in-line bruslích) a nový 
tenisový kurt. Dětskému hřišti pak 
bude vévodit Pirátská loď, plující na 
sever. 
   V červnu již bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na dodavatele stavebních 
prací. Na akci získalo město částečně 
dotaci a část bude financovat z roz-
počtu. 
 

Prodám dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, bílé a hnědé z neuskutečněné 

stavby RD. Částečně prosklené dvojitý-
mi izoskly, nové s dokladem a zárukou. 
PC 9 a 22  tis. Kč, nyní 4800 a 9800 Kč. 

Dopravu zajistím zdarma. Tel: 
777106709. 

Městské lesy Volary s.r.o. nabízí 
k prodeji palivové dřevo. Zájemci 

se mohou hlásit na telefonu 
724 633 170. 
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