
I když se Volarským nepodařil původ-
ní plán a do vody opraveného plaveckého 
bazénu se v loňském roce nikdo neponořil, 
vyšel jim jiný předvánoční dárek. Ve středu 
20. 12. byl slavnostně otevřen Saunový svět, 
realizovaný volarskými firmami Rekon
Insta a OTO Elektro.

Saunový svět zahrnuje dva nové venkov-
ní sruby, venkovní altán a stávající saunu. 
Kombinované venkovní saunové sruby 
s osmihranným půdorysem, včetně odpo-
čívárny, jsou z poloviny tvořeny finskou 

saunou. Venkovní prostor je doplněn staro-
novým bazénkem.

Starostka města Martina Pospíšilová 
a ředitelka sportovních zařízení Eva, Do-
čekalová přestřihly pásku. „Dnes jsme 
otevřeli něco, co máme jen my. Saunový 
svět je v našem městě jediný tohoto druhu 
v Jihočeském kraji a jde o krásné dílo…“, 
dodala v proslovu Martina Pospíšilová a po-
přála Saunovému světu mnoho návštěvníků 
a aby sloužil a utužoval zdraví všem, kteří 
ho navštíví. Ladislav Beran

Číslo 8 provází dějiny našeho státu od 
samého počátku. V roce 1918 vznikla samo-
statná Československá republika. Ostatní 
roky s 8 již tak šťastné nebyly, ať je to rok 
1938 – Mnichov a odsun Čechů ze Sudet, 
1948 – komunistický převrat, nebo také rok 
1968 – okupace a vpád spojeneckých vojsk 
Varšavské smlouvy.

Podle numerologických výpočtů, nám 
prý rok 2018 přináší možné prožití výji-

mečně pohádkových situací, ale jen za 
podmínek vynechání ega, pýchy a přetvář-
ky. Podle čínského horoskopu přichází rok 
zemského psa a je ve znamení duchovní 
terapie, úcty k sobě samotnému a důvěře 
v lepší zítřky. Pes je etické a idealistické 
znamení a rok, který nese jeho jméno, při-
nese také zvýšené sociální povědomí. 
Jakákoliv tendence vzít bude nahrazena dá-
váním, šlechetností, štědrostí a nezištností. 

Všeobecně řečeno, my všichni budeme 
v energetickém spojení se psím smyslem 
pro správnost a špatnost.

Proto si přejme a doufejme, že rok 2018 
naváže na ty šťastnější.

Šťastný nový rok a Gong Xi Fa Cai 
(Mnoho hojnosti a úspěchu)!

Věra Pálková

Můj čtrnáctiletý syn mi položil otázku, 
jak to, že téměř 40 % lidí nepřijde volit své-
ho prezidenta, když má tu možnost. V jejich 
ročníku by volit šli všichni. Jestli jsou mladí 
lidé tak uvědomělí, nevím, ale prosím, jdě-
te k volbám. Ať mu nemusím odpovídat, že 
dospělým je jedno, koho budou mít v čele 
svého státu. Anebo pojďme snížit věkovou 
hranici pro možnost jít k volbám…asi by-
chom se divili.

První kolo prezidentských voleb se 
uskutečnilo 12. a 13. ledna 2018. Druhé 
kolo volby se uskuteční 26. a 27. ledna.

Saunový svět

Co nám přinese rok 2018?

Proč nevolíme?
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Z jednání rady města

Z jednání zastupitelstva města

Informační centrum ve Volarech

Víte, že…

Volarští zastupitelé jednali v pondělí 
18. prosince naposled v roce 2017.

Na programu bylo jedenáct bodů 
programu, z nichž ten nejdůležitější 
byl návrh rozpočtu města na rok 2018 
a návrh střednědobého výhledu na rok 
2019–2020.

Rozpočet na rok 2018 byl projednán 
v polovině jednání a byl schválen všemi 
zastupiteli jednomyslně.

Poněvadž to bylo poslední zastupitel-
stvo v roce 2017, popřála starostka města, 
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová všem krás-
né svátky vánoční, požehnané Vánoce 
a do volebního roku 2018 hodně sil, ener-
gii a zdraví.

Ladislav Beran

Jak jistě víte, na náměstí v prostoru 
Galerie se nachází i městské informač-
ní středisko, které zabezpečuje prodej 
vstupenek na městské akce, dále prodej 
suvenýrů a výběr z velkého množství 
informačních materiálů. Celoročně 
připravuje výstavy a s nimi spojené ver-
nisáže. V naší galerii vystavovali umělci 
z Asociace jihočeských výtvarníků, 
zahraniční jako nyní Theodor Buzu 
z Moldavska, ale i volarští rodáci, nyní 
žijící v Bavorsku u nás prezentovali 
své dílo spojené s městem Volary. Z na-
šich vystavovatelů zmíním nádhernou 

výstavu fotografa Jiřího Plachého, který 
žije ve Volarech, a okolní krajina včetně 
Šumavy mu učarovala. V letošním roce 
připravuje další výstavu, o které vás bu-
deme včas informovat.

Infocentrum nabízí tipy na dovo-
lenou nebo i jen krátkou návštěvu ve 
Volarech nebo na celé Šumavě či v Ba-
vorském lese, zprostředkování ubytování 
ve Volarech i blízkém okolí, multimédia 
(kopírování, scan, tisk dokumentů), turis-
tické suvenýry, informační letáky a mapy 
i knihy o Volarech a Šumavě.

Podá návštěvníkům tipy na nejbližší 
lyžařská střediska i informaci o bílé sto-
pě. Mimo jiné zde prodáváme Volarskou 
zlatou, bylinný likér vonící po volarské 
květeně a šumící tokem Volarského po-
toka.

Otevírací doba: po–pá 8:30–17:00
Kontakt: Marek Vaňáč
Tel.: 910 001 810
E-mail: infocentrum@mestovolary.cz 
popř. volaryinfo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com 
/infocentrumvolary

Náš vánoční stromek vyhrál anketu Prachatického deníku o nejlepší vánoční stromek? Anketa, byť nikdy není objektivní, ale 
vždy vyjádří názor určité skupiny lidí, rozhodla, že naše vánoční jedle na náměstí je v okrese nejlepší. Volarská jedle je součástí 
znaku města a ukazuje na zalesněné lesy, ale i tvrdou dřevorubeckou práci našich předků.
Děkujeme všem, kteří pro volarský vánoční stromek hlasovali.

* Cena vodného a stočného na rok 2018 
bude pro všechny odběratele stejná jako 
v roce 2017. Voda se vám tedy nezdraží. 
Vodné 26,70 Kč/m3 (30,71 Kč s DPH), 
stočné 31,74 Kč/m3 (36,50 Kč s DPH). 

* Bylo zažádáno o dotaci „Bytové domy 
bez bariér“ na stavbu hydraulických 
výtahů ve vybraných domech na ulici 
Mlýnská a Sídlišti Míru. 

* V lednu byly podány žádosti na granty 
z dotačních programů pro rok 2018.

Více na: www.mestovolary.cz
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V měsíci lednu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Magdalena Breitová,
paní Elisabeta Dibďáková,
paní Anna Jurášová,
pan Jaroslav Kopecký,
paní Jaroslava Krejsová,
paní Blažena Peňáková,
pan Jan Toušek,
a pan Vasilij Kalenskij.

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

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrikaPlesová sezona
Plesová	sezona	a	kulturní	akce	ve	společenském	sálu

– přeprodej vstupenek Městské infocentrum Volary

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
●

Přijďte na

Klarinetový soubor Prachatice
9. 2. 2018 do společenského sálu od 19.00 hodin

Vstupné 80 Kč

Po hudební stránce se Klarinetový soubor Prachatice zaměřuje na široké 
spektrum hudebních stylů a žánrů. Hraje skladby klasické, swingové, 
ragtimy, skladby ve stylu samby, blues, boogy woogy, pochod, moderní 
skladby 20. století, skladby světových a domácích autorů, lidové písně 
aj. Úpravy skladeb jsou v převážné většině případů vlastní. Úzce spolu-
pracuje se skladatelem profesorem Františkem Jančíkem, se švédským 
pedagogem a aranžérem Josefem Burdou aj. Na svém kontě má soubor 
čtyři hudební CD z let 2007, 2008, 2010 a 2012, která obsahují téměř 
vše podstatné z repertoáru souboru. Klarinetový soubor Prachatice tedy 

nabízí svým posluchačům pestrý repertoár.

Svaz tělesně postižených z. s. místní organizace Volary
pořádá v pátek 23. 2. 2018 od 17 hodin,

VÝROČNÍ	ČLENSKOU	SCHŮZI
ve společenském	sálu radnice. Srdečně zve Výbor STP Volary.

Hotel Chata
zve ve dnech 16.–18. února na

VEPŘOVÉ HODY.

17. 2.  Ples rybáři
24. 2.  Ples ZUŠ
  9. 3.  Společenský ples města Volary

17. 3. Ples dárců krve
  7. 4. Country bál

Připravujeme

●
10. 2.

MASOPUSTNÍ	PRŮVOD	A	VEČER	MASOPUSTNÍ	ZÁBAVA
– hrají Šumavští šumaři od 19.00 hod. ve společenském	sálu.

●
11. 2.

KARNEVAL	DDM
od 14.00 hod. ve společenském	sálu.

●

Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS.

Cestou Volarského zpravodaje 
děkuje rodina Böhmova 
za rychlou pomoc 
dne 2. ledna 2018 
při zdravotních 
potížích našeho tatínka
Sboru dobrovolných 
hasičů Volary
a Zdravotní záchranné 
službě Volary. 

LA MAMMA PIZZA
Nově otevřeno

Volarští si mohou vybrat z nabídky 
nově otevřené pizzerie

LA MAMMA PIZZA,
která sídlí na

Soumarském mostě 375.
Kromě 28 druhů pizzy nabízí pizzerie 

i různé druhy těstovin, špaget
a salátů.

Při objednávce nad 800 Kč,
láhev vína zdarma, věrnostní program

(11. pizza zdarma), obal a rozvoz 
zdarma při objednávce nad 120 Kč 

do 5 km, nad 400 Kč do 10 km,
10% sleva při osobním vyzvednutí.

Telefon: 775 542 256.
Dobrou chuť.

Poděkování
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Vzpomínáme

Beletrie
Delaney	J.	P.:	Ta	přede	mnou
Temný psychologický thriller, který byl 
ještě před vydáním prodán do více než 
30 zemí po celém světě a jehož autorem 
je úspěšný spisovatel, vystupující pod 
pseudonymem J. P. Delaney.
Moriarty	Liane:	Šílené	výčitky
Novinka od autorky Sedmilhářek 
a Manželova tajemství je konečně tu!
Co se na nějaké obyčejné garden par-
ty mohlo přihodit tak strašného, že teď 
všichni litují, že pozvání přijali? A hlav-
ně – čí je to vina?
Lapena	Shari:	Manželé	odvedle
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své 
šestiměsíční dítě na slavnostní veče-
ři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. 
Váš manžel prohlásí, že to nevadí. 
Bydlíme přece hned vedle. Zapneme 
dětskou chůvičku a každou půl hodinu 
ho přijdeme zkontrolovat. Vaše dcerka 
spala, když jste ji viděli naposledy. Teď 
stoupáte po schodech do svého mrtvol-
ně tichého domu a vaše nejhorší noční 
můry se naplnily. Je pryč.

Naučná literatura
Kohoutová	Lucie:	Tradiční	svátky	
a	recepty	ze	šumavské	vesnice
Nová publikace inspirovaná Šumavou 
je volným pokračováním úspěšné ku-
chařky Recepty ze šumavské vesnice. 

Autorka se tentokrát věnuje připome-
nutí svátků a tradic, spojených s touto 
malebnou krajinou. Události jsou citli-
vě provázané s původními recepty, které 
autorka, jak je jejím zvykem, poctivě 
vyzkoušela. Kniha je bohatě doplněna 
barevnými fotografi emi nejen jídel, ale 
i krás šumavské přírody.

Pro děti a mládež
Hargrave	Kiran	Millwood:
Dívka	z	inkoustu	a	hvězd
Nejlepší britská dětská kniha roku 2017, 
která v prestižních literárních soutěžích 
porazila i Harryho Pottera a prokleté 
dítě!
Od chvíle, kdy na ostrov dorazil gene-
rál Adori, nikdo nesmí překročit hranici 
mezi Gromerou a zbytkem ostrova. To 
ale Isabelle nezabraňuje v tom, aby sni-
la o tom, že jednou prozkoumá každičký 
centimetr „Zapomenutého území“, kte-
ré leží hned za hranicemi. Když zmizí 
její nejlepší kamarádka, Isabella se 
vetře do pátrací skupiny - je přeci dce-
rou kartografa. Navíc kromě map umí 
číst i hvězdy, které ji mohou dovést až 
do zapomenutého srdce opuštěného 
ostrova. Isabella brzy zjistí, že zachra-
ňovat bude nejen ztracenou dívku, ale 
především samotný ostrov.

Novinky v knihovně

Vydal jsi se cestou,
jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek,
jsi nechal dokořán.

Díky Ti za to, čím jsi nám v životě byl.
Za každý den, jež jsi pro nás žil.

Dne 10. 1. uplynulo 6 smutných 
let, co nás navždy opustil náš drahý 

a milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček,

pan FRANTIŠEK	TRŽIL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Přišel smutný den.
Tvé srdce přestalo bít,

nám kanuly slzy,
ale v našich srdcích

budeš stále žít.
Dne 28. 1. 2018 uplyne již 5 let,
kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek dědeček, bratr,

strýc a švagr
pan MILOSLAV	KLEMENT

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Kdo tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 12. 1. uplynulo 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček,
pan JIŘÍ	HORÁK.

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Unikát v knihovně
Bibliofilský tisk Tomáše Hausera 

Zpřítomnění aneb pocity Františka Kli-
šíka, poety, jenž si pomalu zvyká, kterak 
jej osud žvýká, jak jej drtí ústa smrti do 
neuvěřitelné podoby stravitelné.

Kniha básní, žijící legendy šu-
mavského undergroundu, básníka 
a mystika Františka Klišíka, obsahuje 
dvaatřicet vyobrazení do linolea včetně 
písma vyřezaných a na ručním lisu vy-
tištěných. Vyšlo v nákladu 17 ks a jeden 
výtisk je k vidění i v Městské knihovně 
Volary.

Bibliofilie: krásná a vzácná kni-
ha a tisk, přičemž zvláštní zřetel je 
kladena k umělecké grafice, výzdobě 
a vazbě knih, často ilustrovaná origi-
nálními grafikami. Vychází zpravidla 

v malém nákladu na kvalitním papíru 
a jednotlivé výtisky bývají někdy číslo-
vány i podepsány autory. 
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Vzpomínáme

Dne 19. 1. 2018 uplynulo 6 smutných 
let, kdy nás navždy opustil manžel, 

tatínek a dědeček,
pan ANTONÍN	MUZIKA.

Vzpomíná rodina.

29. 1. uplyne 10 let, co nás opustil 
tatínek, dědeček, pradědeček,

pan JOSEF	KUTLÁK.
S láskou vzpomínají

synové s rodinami a příbuzní.

Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušila, co má to znamenat.
Nebylo ti přáno déle s námi být.

Nebylo léku, abys mohla žít.

Dne 22. ledna 2018 uplynulo 7 let, 
kdy nás navždy opustila milovaná 

manželka a maminka,
paní LIBUŠE	DOLEJŠKOVÁ.

Stále s láskou vzpomíná manžel Josef, 
děti Libuše a Vratislav.

Dne 24. 2. 2018 uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil manžel,

tatínek a dědeček,
pan VÁCLAV	MICHÁLEK.

S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Akce volarského domečku

2. 2. 2018
NEBOJTE SE VYSVĚDČENÍ, MÁME 
PRO VÁS PŘEKVAPENÍ!
• Konec první půlky našeho školního 

roku už je skoro za námi!
• přijďte za námi s vysvědčením
• čeká vás den plný her
• od 9:00 do 13:00 hod. v DDM Volary

2.–3. 2. 2018
FILMOVÁ SMRŠŤ
• spaní v domečku
• na dva dny se z nás stanou fi lmoví 

režiséři, scénáristi a podobně
• natočíme si i svůj krátký fi lm,

který si vymyslíme
• uspořádáme fi lmový maratón
• Vyzvedněte si přihlášku v domečku, 

ale neotálejte s tím!
• od 15:00 hod. v DDM Volary

11. 2. 2018
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
• tradiční karnevalový rej masek se 

spoustou písniček a soutěží
• Těšíme se na všechny princezny, 

prince, klauny, víly a všechny ostatní.
• od 14:00 hodin v sále města Volary
• cena: masky 30,– Kč,

bez masek 50,– Kč

Více informací najdete na:
plakátech
e-mail: VOLARY@DDM-PRACHATICE
tel.: 388 333 073, 725 832 977,
723 593 652
fb: Dům dětí a mládeže Volary
web: ddm-prachatice.cz/ddm-volary
-aktuality

ÚNOR 2018

I letos se opět vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby koledovali pro Farní 
charitu Prachatice, a to ve dnech od 6.–7. ledna 2018.

Tříkrálová sbírka

KOUPÍM motocykl 
Simson, Jawa ČZ, Babeta, 

Korádo, Pařez, Pionýr, Stadion 
a jiné do r. 1989,

dále automobily do r. 1989. 

Tel.: 736 741 967.

Distribuční fi rma hledá doručovatele 
na roznos novin, adresných zásilek 

a reklamních tiskovin.
Bližší informace: 602 688 161.
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Zjistili jsme pro vás

Memoriál Jiřího Zámečníka v sálové kopané

Každý měsíc uveřejníme 3 volarské 
podnikatele, kteří nám odpoví na naše 
3 otázky.
1. Kde sídlíte a jak dlouho?
2.	Co	nabízíte	svým	zákazníkům	
a	proč	stojí	za	to	vás	navštívit?

3.	Co	byste	si	přál/a	do	budoucna?

1. Dekora	Volary, sídlí již od roku 
2004 na autobusovém nádraží. Od pon-
dělí do pátku mám otevřeno od 8 do 
17 hodin, v sobotu od 8 do11 hodin. 
Tel.: 721 644 644. www.kvetinydekora.cz

2. Nabízíme dárkové zboží a květiny 
živé i řezané. Prodáváme semena i sazeni-
ce, a to jak ovoce a zeleninu, tak i okrasné 
a pokojové květiny. Náš sortiment zahr-
nuje květinové truhlíky, vázy, ozdobné 
předměty a stojany na svíčky. Ozdobně 
balíme dárky u nás zakoupené, ale i při-
nesené. I ten nejhezčí dárek je krásnější, 
pokud je hezky zabalen a i maličkost udě-
lá radost, je-li ozdobena mašličkou nebo 
zajímavou dekorací. Pokud hledáte in-
spiraci na malý dáreček, přijďte se k nám 
podívat, rádi poradíme.

3. A co bych si přála do budoucna? 
Aby to měli všichni podnikatelé v men-
ších městech jednodušší.

1. TAU	Computer, sídlí na adrese 
Náměstí 27 (budova kina) od roku 2004. 
Otevřeno má od pondělí do pátku od 9 do 
11:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek i odpole-
dne od 13 do 17 hodin.

2. Nabízíme služby spojené se satelit-
ním vysíláním SKYLINK (poradenství, 
poplatky, náhradní díly). Dále služby 
spojené se zásilkovým dopravcem „ZÁ-
SILKOVNA“.

A prodej spotřebního zboží, týkající 
se elektroniky, IT techniky, co nemáme 
skladem, rádi do druhého dne objednáme.

3. Asi více zákazníků, jako maloob-
chodník ve Volarech.

1. Náš	obchůdek	–	Weroneta	obchod 
zdraví	 a	 bylin jsme otevřeli 2. led-
na 2009. Najdete nás na náměstí, 
vedle knihkupectví p. Novotného. Ote-
vřeno máme denně od 9:00 do 12:00 
a od 13:00 do 16:30 hodin, v sobotu od 
8:00 do 11:00 hodin. Máme i své webo-
vé stránky weronetavolary.webnode.cz, 
a facebook.com/weroneta, kam každý tý-
den přidáváme mnoho informací o našem 
sortimentu, akcích a zajímavé články.

2. Sortiment máme široký, například 
každé úterý po 14 hodině nám vozí své 

mléčné výrobky Farma Vlčí jámy (Hoš-
novi). Ve středu po 10 hodině nabízíme 
poctivé kváskové pečivo z Vizovic. Za-
měřujeme se na racio potraviny (mouky, 
luštěniny, obiloviny, sladidla), na bio 
a bezlepkové potraviny a doplňkový 
sortiment. Také u nás najdete bylinky, 
bylinné čaje, bylinné tinktury, sirupy, 
oříšky, zdravé mlsaní, dárkové zboží aj. 
V tomto roce rozšiřujeme sortiment o far-
mářské výrobky, přírodní kosmetiku 
a Fitness produkty. Jako doplňkové zboží 
nabízíme dětskou certifikovanou obuv, 
dospělákům obuv objednáváme. A proč 
nás navštívit? Máme široký sortiment 
a za rozumnou cenu. I ve zdravé výživě 
nakoupíte. Nabízíme i poradenství v ob-
lasti bylin, výživy a různých alergií.

3. Co bych si přála do budoucna? I na-
dále nabízet našim spoluobčanům kvalitní 
výrobky a služby. Aby lidé v našem měs-
tě více podporovali místní obchodníky 
a aby byli na sebe hodní a uměli spolu 
mluvit. Aby lidem více záleželo na svém 
zdraví a své zdravotní záležitosti neřešili 
na poslední chvíli.

Když v roce 2015 proběhl nultý roč-
ník fotbalového turnaje v sálové kopané 
nazvaný „Memoriál Jiřího Zámečníka“, 
málokdo věřil, že to nebude jednoroč-
ní záležitost. 29. 12. 2017 ale proběhl 
v tělocvičně Základní školy ve Volarech 
již druhý ročník tohoto memoriálu v sá-
lové kopané, jak jinak než pod záštitou 
starostky Města Volary, Mgr. Martiny Po-
spíšilové.

Samotného zahájení se zúčastnila 
a turnaj společně s hlavním pořadatelem 
Vladimírem Bajčíkem zahájila neteř Ji-
řího Zámečníka, Mgr. Eliška Horálková 
s manželem Petrem. Turnaje v sálové 
kopané se zúčastnilo šest týmů - tři z Vo-
lar, po jednom pak z Prachatic, z Lenory 
a posledním účastníkem byl tým z obce 
Hintereben ze SRN.

Hrálo se systémem každý s každým, 
v časovém limitu 2 x 10 minut jedno 
utkání. Samotné zápasy mezi soupeři 
řídila dvojice rozhodčích Pavel Kaczko 
a Šimon Valeš.

Dle názoru samotných hráčů, pořa-
datele a diváků měl turnaj velmi dobrou 
úroveň a v celém průběhu nedošlo k žád-
nému zranění. A tak po posledním utkání 
mohl hlavní pořadatel Vladimír Bajčík 
spočítat body a skóre a společně s Mgr. 
Eliškou Horálkovou mohli vyhlásit vý-
sledky turnaje.

1. místo Volary 1
(Gric, Jurásek st., Jurásek ml.,
Trost st., Trost ml., Čutka)  15 bodů
2. místo Volary 2–12 bodů
3. místo Prachatice 7 bodů

4. místo Volary  3–4 body
5. místo Hintereben – SRN 3 body
6. místo Lenora 3 body

V závěrečném hodnocení poděkovala 
Mgr. Eliška Horálková všem účastníkům 
za sportovní chování, Vladimíru Bajčí-
kovi za uspořádání turnaje a popřála do 
nového roku vše nej. Vladimír Bajčík pak 
poděkoval všem týmům za účast a záro-
veň je pozval na příští ročník, který se 
bude konat v prosinci roku 2018.

Všem – pořadateli, sportovcům a di-
vákům – pak patří velký dík za to, že přišli 
podpořit vzpomínku na Jiřího Zámečníka, 
bývalého dlouholetého hráče a funkcioná-
ře fotbalového oddílu Tatranu.

Václav Bajčík

Dne 24. 2. 2018 se uskutečnív hotelu	Bobík	–	Formanka TŘETÍ	ROČNÍK	TURNAJE	V	BULCE.
Maximální účast 30 hráčů. Kontakt:Vladimír Bajčík, 724 559 542
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Zásahy SDH v roce 2017
Sbor	dobrovolných	hasičů	ve	Volarech	v	roce	2017	zasahoval:

celkem u 123 událostí, z toho 14 požárů, 70 technických pomocí, 28 dopravních nehod, 5 úniků nebezpečných látek, 5 planých 
poplachů, 1 cvičný poplach.

Při těchto událostech bylo 24 osob zachráněno, 14 zraněno a 1 usmrcena. A dalších 37 událostí jako: otevírání bytů, likvidace 
vosích hnízd, dovoz vody, tlakování vodotoků a další zásahy.

Hasičský	záchranný	sbor	Jihočeského	kraje
Územní odbor Prachatice
Slunečná	932,	383	01	Prachatice

Vážená paní starostko,
s výrazem nejvyššího uznání a úcty se i já dovoluji připojit k řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 
plk. ing. Lubomíru Burešovi a touto cestou poděkovat veliteli a členům Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří za-
sahovali dne 29. října letošního roku při likvidaci následků vichřice Herward, jejíž pustošení neminulo ani okres Prachatice.
Svým nasazením a obětavostí ve velice nepříznivých povětrnostních podmínkách výraznou
měrou přispěli k minimalizaci napáchaných škod.
Členové Vaší jednotky i přes reálnou hrozbu ohrožení svého zdraví měrou vrchova-
tou naplnili základní poslání požární ochrany a zaslouží si poděkování a uznání za 
práci, kterou u této živelné pohromy a v takových podmínkách odvedli.
S úctou

Prachatice 30. října 2017

plk.	Ing.	Lubomír	Bureš
ředitel
Hasičský	záchranný	sbor	Jihočeského	kraje

Vážen í kolegové,
v neděli 29. října 2017 se přes Českou republiku přehnala vichřice Herward, která se nevyhnula ani území Jihočeského kraje. 
Silný vítr napáchal obrovské materiální škody i v našem kraji, naštěstí však bez obětí na životech. Bohužel v jiných krajích 
má Herward celkem tři lidské oběti.
Na likvidaci následků ničivého větru byl zmíněnou neděli v Jihočeském kraji vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany 
různých kategorií bezmála 600 krát. V akci byla téměř tisícovka hasičů. Počet vlastních zásahů je však nedohledatelný, jeli-
kož jakmile technika vyrazila k prvnímu padlému stromu, po cestě nacházela další a další. A nejednalo se jen o padlé stromy, 
ale utržené střechy, reklamní poutače, dopravní nehody a celé další spektrum událostí. Hasiči v té zkoušce obstáli! Podařilo 
se zprůjezdnit důležité dopravní tahy, urychlit opravy popadaného elektrického vedení, zabezpečit nebezpečné předměty.
Znovu jste tak dokázali, že bezpečnost občanů je v dobrých rukou. Znovu jste dokázali, že umíte. Každý z Vás se nějakou mě-
rou podílel na likvidaci následků vichřice. Onu neděli to záleželo na tom, kde si vítr usmyslel, že udeří. Vím, že každý z Vás 
byl však připraven odvést svou práci co nejlépe a také ji odvedl.
Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám za Vaší práci při zásazích poděkoval jménem Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje i jménem svým. Děkuji Vám i za Vaší vzornou spolupráci s Operačním a informačním střediskem HZS Ji-
hočeského kraje. Jsem si plně vědom, že bez dobrovolných jednotek požární ochrany obcí a měst by nebylo možné zasahovat 
u velkého počtu událostí a likvidace podobných událostí, jako byl Herward, by byla nemyslitelná.
S úctou,
Lubomír Bureš

České Budějovice 30. říjen 2017
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Křest knihy Šumava domovem
Pondělek 18. 12. byl nejchladnějším 

dnem podzimu 2017, a tak, když se sjíž-
děli lidé z celé Šumavy i ze vzdálenějších 
míst, naměřili na svých teploměrech pří-
mo u městského úřadu -15°C. Přijeli, aby 
přivítali do života novou knihu třiceti 
sedmi autorů z celé Šumavy a Pošumaví 
s případným názvem Šumava domovem. 
Dostavili se všichni autoři, kterým to ča-
sové možnosti dovolovaly, včetně osmi 
volarských, takže dohromady se jich 
sešlo třicet pět. S ostatními návštěvníky 
bylo nakonec v radničním sále více než 
sto lidí.

Všechny původce díla o 352 stranách 
jsem rozesadil do kruhu a postup-
ně představil. Poté přednesla jedna ze 
spoluautorek Marcela Haspeklová za 
doprovodu kytary další spoluautorky Gá-
biny Fatkové malý kousek textu z knihy 
s takovým pohroužením a zaujetím, že 
vyvolala nadšení a bouřlivý potlesk.

Oba kmotři se zhostili svého úkolu 
s grácií a velkou nápaditostí. Krejčovický 
Jirka Včelák vstoupil do kruhu s nadi-
tým plátěným pytlem. Už jsem zažil, že 
knihy, které jsem vydal, sypali kmotři 
peřím, hoblinami, hlínou, stříkali na ně 
vodu, víno i kafe, ale teď jsem opravdu 
netušil, co přijde. Že by tam měl seno?! 
Ne. S elegancí kouzelníka vytahujícího 
ze zdánlivě prázdného klobouku králíka 
vytáhl z pytle velikou plodnici pýchavky 
obrovské. Obešel mne a knihu, a zahalil 

nás hnědým oblakem výtrusů, který na 
nás oba pomalu usedal. Nádhera. Ředitel 
Národního parku Šumava Pavel Hubený 
pak výtrusy na obálce knihy postříkal vo-
dou z Boubína a tím vytvořil magickou 
životadárnou směs, díky níž bude kniha 
určitě prospívat a najde si své čtenáře.

Na závěr zahráli a zazpívali přátelé 
Marcely Haspeklové několik písní, ale 
to už propukl všeobecný chaos, vzdá-
lení přátelé se objímali, nová přátelství 
se navazovala, do toho s knihami bě-
hali lovci autogramů. Myslím si, že to 
byl velice povedený večer, i díky všem 
autorům a jejich blízkým, kteří přinesli 
různé dobroty a připravili pro návštěvní-

ky rukou společnou a nerozdílnou skvělé 
pohoštění. Veliký dík patří i personálu 
hotelu Bobík, který se staral o to, aby ni-
komu nevyschlo v ústech.

Největší uznání si ale zaslouží všich-
ni autoři, bez jejichž textů a fotografií 
a nadšení by kniha nevznikla, a také 

předplatitelé, kteří si knihu v předstihu 
zakoupili a jejichž peníze napomohly sa-
motnému vzniku knihy.

Šumavu domovem si případní zájem-
ci mohou zakoupit u pana Novotného 
nebo na www.knihystehlik.eu.

Ivo Stehlík

8. března 2017 – České Budějovice 
– Divadelní scéna Metropol – opera 
La Traviata. 
Cena vstupného s dopravou 550,- Kč
15. dubna – Praha – Hudební divadlo 
Karlín – opereta Mam‘zelle Nitouche. 
Cena vstupného s dopravou 1.150,- Kč
17. května – Praha 
– Hudební divadlo Karlín 
– muzikál Čas růží (písně Karla Gotta). 
Cena vstupného s dopravou 1.150,- Kč.

V případě zájmu kontaktujte: 
Zdeněk Krejsa,
KreBul, o.p.s. Prachatice, 
tel.: 388 424 196, 723 123 093. 
e-mail: krebul@krebul.cz

Nabídka 
zájezdů 
za kulturou

,,Jedním z největších hříchů je nežít svůj život“

MONGOLSKO
,,Země modrého nebe‘‘

Kamenité stepi, nekonečné pláně pouště Gobi, stáda koní i velbloudů, 
pobořené buddhistické chrámy, posvátné skály a také kosti dinosaurů...
Noci v jurtách, písečná bouře i déšť uprostřed pouště.
Téměř 2 500 km po mongolských cestách-necestách.

O své zážitky, postřehy, 
historky a amatérské fotografie
ze země Čingischána 
se s vámi podělí

MARCELA
KRČÁLOVÁ

Pořádá: Městská knihovna Volary
Kdy: 7. února 2018 od 18:00 hodin

Kde: Konferenční místnost hotelu Bobík
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Poslední Adventní koncert
Prosincové adventní koncerty v kos-

tele svaté Kateřiny Alexandrijské byly 
nádherné.

Na letošní adventní čas připravilo 
Město Volary, Římskokatolická církev 
farnost Volary a ZUŠ Volary tři koncerty.

O prvním a druhém jsme se dočetli 
v minulém čísle Volarského zpravodaje, 
a tak si připomeňme třetí adventní neděli. 
V úvodu zapálil farář Karel Falář společ-
ně se starostkou města Mgr. Bc. Martinou 
Pospíšilovou třetí svíci na adventním 
věnci.

A po tomto aktu přišel velmi pěkný zá-
věrečný koncert, který patřil Pošumavské 
komorní filharmonii a smíšenému pěvec-
kému sboru Česká píseň Prachatice, pod 
taktovkou Karla Haymanna. Přednesli 
Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.

Obě hudební tělesa představil 
Jaroslav Černý. Pošumavská komorní 
filharmonie byla založena roku 1999. 
Tento orchestr se převážně skládá 
z amatérských hudebníků, kteří se schá-
zejí z okresů Prachatice, Český Krumlov 
a České Budějovice. Po celou dobu 
dosavadní existence je veden Karlem 
Haymannem. O smíšeném pěveckém 
souboru Česká píseň řekl: „Tento, smíše-
ný pěvecký sbor byl založen v roce 1985 
jako ženský sbor. Smíšeným sborem je 
od roku 1988. Za dosavadní období své-
ho působení jím prošlo na 150 zpěváků 

a zpěvaček, aktivních členů je 35. V sou-
časné době má sbor již 7. sbormistra. 
Repertoár sboru je velmi pestrý, tolik ve 
světě oblíbenými lidovými písněmi po-
čínaje, přes spirituály, písně současných 
skladatelů až po klasickou hudbu čes-
kých i světových autorů“.

Pod lodí kostela svaté Kateřiny 
Alexandrijské zněly tóny České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby jako pohla-
zení po duši, hudba a zpěv účinkujících 
byl pro velmi pěknou návštěvu velkým 

zážitkem, kterým vyvrcholil letošní ad-
ventní čas ve Volarech.

Za všechny tři koncerty patří poděko-
vání Římskokatolické církvi ve Volarech, 
Městu Volary a ZUŠ Volary.

Na závěr farář volarské farnosti Karel 
Falář poděkoval umělcům Pošumavské 
komorní filharmonie a smíšenému pěvec-
kému sboru Česká píseň a popřál všem 
krásné Vánoce a požehnaný rok 2018.

Ladislav Beran

Seberozvojový kurz

Od 31. ledna do 17. června 2018 se v RC Sluníčko v Prachaticích bude konat kurz s názvem V jednom kole, určený pro všechny 
rodiče dětí do 15 let. Celý kurz, a to včetně hlídání dětí, je pro maminky i tatínky úplně zdarma.

Počítačový kurz je koncipován jako práce nanečisto v prostředí virtuální firmy. Řešením praktických úloh v současných verzích 
počítačových programů a týmovou prací získáte počítačové i komunikační dovednosti potřebné v každé firmě. Budete mít pří-
ležitost naučit se prezentovat sebe a svou práci nebo produkt. V další části kurzu zjistíte, jaká práce se k Vám nejvíce hodí. Jsou 
připraveny pohovory s psycholožkou, za účelem vytipování vhodného pracovního zaměření. Pro lepší orientaci v možnostech 
pracovního uplatnění je částí kurzu také blok přednášek zaměřených na trhy práce.

Kurzem Vás provede zkušený lektor, doplňován externími odborníky. Ti se stanou nejen Vašimi učiteli, ale také průvodci, kteří 
Vás budou podporovat v plnění jednotlivých aktivit kurzu. V jejich podání se i méně záživné téma, jako jsou trhy práce, stane 
zábavné.

Je myšleno i na Vaše děti, které během výuky pohlídají proškolené asistentky. Hlídání je zajištěno i s programem her.

Kurz pořádá českobudějovická společnost Attavena o. p. s., která je úspěšným realizátorem projektů zaměřených na ma-
minky s dětmi již více než deset let.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně kurzu se neváhejte obrátit na koordinátorku projektů:
Táňa Szó, tel: 778 064 624, e-mail: tana.szo@attavena.cz.

pro rodiče zdarma
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Svatá Dorota se již v našich součas-
ných kalendářích nevyskytuje. Mívala 
svátek 6. února. Je to křesťanská mučed-
nice, popravená pro svoji víru v Krista, 
která žila přibližně v letech 290 až 305 
možná 311. Datum její popravy není přes-
ně znám, ale mělo to být za kruté zimy 
6. února. A právě z důvodu nedostatku 
spolehlivých historických pramenů již 
dnes 6. února v našich kalendářích uvá-
děna není. Sv. Dorotu nutili vzdát se 
křesťanství, a tak si zachovat život. Ne-
být pronásledována, mohla by si užívat 
radost a klidně se vdát. Ona však odpo-
věděla: Jsem křesťanka a víry Kristovy se 
nezřeknu. Za muže se nevdám, neboť své 
panenství jsem slíbila Kristu. Za tato slo-
va byla vsazena do žaláře a nastrčili k ní 
její dvě sestry Christu a Kallistu, které se 
víry již zřekly, , aby ji od Krista odvráti-
ly. Dorota je však k víře obrátila zpět. Za 
to byly obě mučeny a potom usmrceny 

v kotli plném vroucí smoly. Protože z je-
jich obrácení zpět měla Dorota velkou 
radost a při dalších mučeních se netrá-
pila. Proto byla odsouzena k popravě 
mečem. Při cestě na popravu prohlásila, 
že se těší do ráje, kde kvete rozličné kvítí, 
lilie a voňavé růže a zraje sladké ovoce. 
Tato slova zaslechl mladý úředník Theo-
fil, pohan, který se vysmíval křesťanům 
a se smíchem Dorotě řekl, ať mu z ráje ty 
růže a ovoce pošle. Světice mu to slíbi-
la. Před popravou přistoupilo k Dorotě 
sličné pachole a drželo v ruce tři růže a tři 
jablka, jako dar od Krista, nebeského 
snoubence. Světice po onom pacholeti 
poslala dar Theofilovi s tím, že je to dar 
od Doroty. Poté byla Dorota sťata. Byl 
studený zimní den, plno sněhu a ledo-
vý vítr. Když Theofil uviděl plody ráje, 
uvěřil v Krista. Aby jej od víry odvráti-
li, byl mučen, pálen smolnicemi, trhán 
háky. Ani skřipec nepomohl. Theofil ve 

víře vytrval, a tak byl také sťat mečem. 
Nakonec byli v celém prastarém příběhu 
mučedníci čtyři: Dorota, Christa, Kallista 
a Theofil.

Svatá Dorota bývá znázorňována 
s věnečkem růží, košíčkem ovoce nebo 
lilií. Je patronkou květinářů, zahradníků, 
pivovarníků a nevěst, ale i novomanželů, 
nastávajících maminek a horníků. Bývá 
vzývána při křivém obvinění, nebezpečí 
života a při porodech.

V českých zemích se sv. Dorota tě-
šila velkému uctívání. O jejím svátku se 
konal obřad, který se jmenoval „Cho-
zení se svatou Dorotou“. Při tom se 
používalo několik masek: král, sv. Do-
rota, mládenec, kat, anděl a čert, kteří 
předváděli lidovou hru. Za tuto hru byly 
masky odměňovány dárky. Dnes se tato 
tradice u nás udržuje místně jen v někte-
rých oblastech.

Jiří Sosna

Svatá Dorota, sněhu forota

Mezinárodní cvičení jednotek požární ochrany 

Austrian Bavarian Forest Fire Drill 2017

30. 6.–2. 7. 2017

Srdečně děkuji JSDHO Volary za účast na cvičení 
Austrian Bavarian Forest Fire Drill 2017

Již osmý ročník má za sebou turnaj 
O pohár starostky Města Volary v bow-
lingu. V nádherném prostředí firemního 
domu REKON INSTA a OTO ELEK-
TRO, kde je výborná dvoudráha, se 
volarský turnaj pravidelně koná a každý 
ročník má vysokou úroveň. Letošní roč-
ník čítal jednadvacet týmů, což je nejvíc 
v historii, a byl ještě o level vyšší, jak si 

pochvalovali mnozí závodníci. Od rána 
do večera se bojovalo o mety nejvyš-
ší. Volarský bowling to není jen souboj 
o umístění, ale i různě barevné dresy, zá-
bava a kreativita.

Výborný turnaj dospěl k finále a sta-
rostka města předávala ceny. U poháru 
ctila tradici, že ho předá poslední vítěz 
novému. Letos se vítězem stal tým Tygři. 

Cenu od loňských vítězů SKP Český 
Krumlov přebral za vítězný tým Ladislav 
Bárta. Vítězný tým je domácí a pohár se 
tak vrátil zpět do Volar. Turnaj se vydařil 
a já všem včetně organizátorů děkuji. Le-
tošní turnaj měl vysokou kvalitu a těším 
se za rok opět na viděnou.

LB

Pohár starostky zůstal doma
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17. 3. 2018 od 20.00 hodin se ve spo-
lečenském	sálu ve Volarech bude konat 
XIV. Ples dárců krve.

Hrát bude skupina Fantazie z Jihlavy, 
tombola a dort bude pro všechny, jako 
vždy. Dárci krve, sponzoři a hosté mají 
vstup zdarma, ostatní za 100 Kč.

Krev může darovat každý zdravý je-
dinec po dovršení věku 18 let. Zdravý 
znamená, že neprodělal žádné závažné 
infekční choroby, netrpí onkologickým 
onemocněním ani jiným závažným chro-
nickým onemocněním. Krev se v našem 
státě dává zdarma, ale dárce si může za 
každý odběr odečíst z daní 2 000 Kč.

Pakliže má takový jedinec zájem stát 
se dárcem krve, musí se dostavit osobně 
na Transfuzní stanici do Nemocnice Čes-
ké Budějovice k vyšetření. Dárci krve 
jsou odměňováni Plaketami Jánského, 
bronzovou za 10 odběrů, stříbrnou za 
20 odběrů a zlatou za 40 odběrů. Dále 
Zlatým Křížem 3. až 1. třídy, za 80 až 160 
odběrů. Nejvyšší ocenění je za 250 odbě-
rů – Plaketa Dar krve – dar života.

K odběru jsou dárci vyzýváni SMS 
přímo z Transfuzní stanice a mohou 
jet k odběru autobusy, které vypravuje 
Transfuzní stanice, či sami po vlastní ose. 
Rozpis zastávek autobusů vylepuji na 
středisku na nástěnce. Při každém odbě-
ru je jim odebráno 400 ml krve do vaku 
a několik zkumavek na nutné testy.

Dárce může být takzvaně vyloučen 
jednorázově, protože je zrovna akutně ne-
mocen, na přechodnou dobu (těhotenství, 
porod) a trvale (závažné chronické one-
mocnění).

Může se ale ze stejných důvodů vy-
loučit i sám.

Když vezmeme v úvahu, že k záchra-
ně lidského života stačí mnohdy 3 krevní 
konzervy, nositel Zlatého Kříže je za-
chráncem 30 lidí. V některých kruzích se 
takovým lidem říká hrdinové.

Když si uvědomím, že prezident 
České republiky vyznamenává na hradě 
ty, kteří zachránili jednoho, maximálně 
2 lidi a dárcům krve mnohdy nikdo ani 
nepoděkuje, je mi smutno.

Transfuzní stanice odesílá oznámení 
zaměstnavateli o tom, že jeho zaměstna-
nec získal Plaketu Jánského. Toho to ale 
většinou nezajímá. Mnohdy nechce ani 
dárci krve dát volno (24 hodin po odbě-
ru), i když na to má ze zákona nárok.

A proto jsme s manželem vymysleli 
tento ples, jako naše malé poděkování 
a dárek všem dárcům krve. Samozřejmě 
aktivním i bývalým. Zváni jsou i ti, kte-
ří krev nedávají, aby nás podpořili v naší 
bohulibé činnosti. Přijďte prostě všich-
ni, je to pro Vás. Lístky si můžete koupit 
v předprodeji v Informačním centru nebo 
přímo na místě.

Manželé Neumanovi.

PLES DÁRCŮ KRVE „Ples krvesajů“
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