Vážení spoluobčané, milí Volarané,
téměř letní počasí, které nás provázelo již
od konce dubna, jistě přispělo k nejrůzněj
ším aktivitám, které nám zima neumožňuje.
Počasí rozhodně bylo i přínosem pro
jednotlivé firmy, které v našem městě prová
dějí jednotlivé investiční zakázky. Ve všech
případech, ať již revitalizace panelového
sídliště I. a II. etapa, oprava komunikace
Petra Voka, výstavba technických služeb či
budování nového plaveckého bazénu, se
firmám daří dodržovat smluvně ujednané
termíny pro dokončení těchto investičních
akcí. V současné době Město Volary na

financování těchto zakázek využívá úvěr,
který musí vyčerpat do konce měsíce červ
na. Krom těchto vyjmenovaných akcí nyní
prostřednictvím Správy domů a bytů Volary
vyměňujeme bytová jádra včetně kuchyň
ských linek v panelovém domě č. p. 274
a před námi jsou další naplánované akce,
které byly schvalovány v městském roz
počtu pro rok 2018, a o kterých jsme vás již
informovali.
Další probíhající nemalou investiční akcí
je rozšíření minipivovaru v Městském hote
lu Bobík, kde se bude rozšiřovat „sklep“ na
zrání piva. Přeji nám všem, aby se všechny

úkoly, které si město předsevzalo, dařilo
i nadále plnit v termínu a tím se zlepšilo žití
v našem městě.
Martina Pospíšilová

Volarské muzeum
a nová expozice Křížové cesty
Po dvoutýdenním maratónu příprav, zejména nové expozice Zlaté stezky a Křížové cesty, se ve Volarech otevřelo muzeum tradičně
1. května. Pod muzejní střechou se v první májový den sešlo hodně lidí, kteří byli zvědavi na nové expozice i pečení v peci, které bylo
součástí prvního dne otevření.
Na úvod přítomné pozdravil vedoucí od
boru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu ve Volarech Ladislav Beran. Přiví
tal starostku města Martinu Pospíšilovou,
místostarostu Ladislava Touše, radní, zastu
pitele a veřejnost. Starostka Volar, Martina
Pospíšilová, poděkovala všem, kteří se na

přípravě otevření muzea pro letošní sezónu
podíleli, přivítala přítomné a představila ex
pozice.
Poté si zájemci prohlédli jednotlivé
expozice, kdy zvláště nová Zlatá stezka
a Křížová cesta v nich zanechaly velký do
jem. Mezi dalšími expozicemi jistě zaujme
(zatím skromně jednou vitrínou) stavebnice

TRIX, která je součástí volarské historie
a výstava První republika očima ženy (při
pravená Českým klubem panenek).
Návštěvníci mohli posedět, či ochutnat
speciality z pece jako housky, česnekové
placky a chléb nebo vyslechnout hudební
vystoupení žáků ZUŠ Volary.
Odpoledne se zastavila vojenská delega
ce vedená Janem Němečkem, jenž zapůjčil
expozici historie uniforem, která se přesu
novala na prvomájový průvod do Zbytin.
Otevírací doba Volarského muzea je úte
rý – neděle od 10:00–17:00 (12:00–12:30
přestávka na oběd).
Ladislav Beran

Prodej nemovitých věcí
Na základě dotazů: „Proč trvá prodej nemovitých věcí tak dlouho?“ bych ráda objasnila, proč prodej nemovitostí nelze
uskutečnit hned, bezprostředně po podání žádosti, a jak se postupuje při koupi pozemku.
Postup při koupi pozemku
Žadatel podá žádost – která musí
obsahovat údaje, o jaký pozemek se jed
ná – parcelní číslo, katastrální území,
jakým způsobem chce žadatel pozemek
využít, osobní údaje (jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště), podpis, tele
fonní kontakt, popřípadě email. Žádost
můžete zaslat poštou na adresu Městský
úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary,
anebo ji také můžete přinést osobně na
podatelnu MěÚ Volary. Tato žádost je
podávána volnou formou, nemá žádný
stanovený formulář.
Jak odbor ISM a ŽP zpracovává žádost.
Další postup zpracování žádosti vy
chází ze zákona č. 28/200 Sb., zákon
o obcích (obecní řízení). Dále jen, „Zá
kon o obcích“. Referent odboru investic,
správy majetku a životního prostředí vy
pracuje materiál do Rady města. Rada
města se schází převážně jednou za
14 dní, ve středu a je neveřejná. Dle usta
novení § 101 odst. 3 zákona o obcích, je
7 dní od konání Rady města na vypraco
vání zápisu z jednání. Jakmile má odbor
ISM a ŽP stručný výpis z tohoto zápisu,
pracuje na dalších krocích v prodeji.

•

Pokud Rada města prodej schválí
Odbor ISM a ŽP musí zajistit nut
né podklady k vyhlášení záměru
(např. zaměření pozemku nebo znalec
ký posudek). Zajištění těchto nutných
podkladů může trvat déle než dva měsí
ce. Následuje vyhlášení záměru, který
musí být na úřední desce zveřejněn po
dobu min. 15 dnů. Rada města může roz
hodnout o vyvěšení tohoto záměru na
delší dobu. Na vyhlášený záměr se může
přihlásit kdokoliv, i když o daný poze
mek nežádal!!! Poté následuje otevírání
obálek s tříčlennou komisí. Odbor ISM
a ŽP zpracuje materiál s návrhem kupce
a s návrhem kupní smlouvy do Zastupi
telstva města. Zastupitelstvo města se
schází dle zákona o obcích minimálně
jednou za 3 měsíce, a to většinou v pon
dělí od 17:00, toto jednání je veřejné. Dle
ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích
je nutno pořídit do 10 dnů po skončení
zasedání Zastupitelstva města zápis z to
hoto jednání. Jakmile má odbor ISM a ŽP
k dispozici stručný výpis z tohoto zápisu,
pracuje na dalších krocích: vyzve kup
ce k zaplacení, poté je podepsána kupní
smlouva, na jednom pare je nutné ověřit
podpis kupujícího. Smlouvu, kterou po

depíší obě strany (kupující a prodávající)
se doručí na Katastrální úřad spolu s ná
vrhem na vklad.
•

Pokud Rada města prodej neschválí
Odbor ISM a ŽP připraví materiál
na jednání Zastupitelstva města. Odbor
ISM a ŽP pokračuje v dalších krocích dle
rozhodnutí Zastupitelstva města. Pokud
Zastupitelstvo města prodej neschválí,
odbor informuje žadatele. Pokud Zastu
pitelstvo města prodej schválí, následuje
vyhlášení záměru a následující postup
viz výše.
Takový prodej pozemku může trvat
AŽ ROK.
Odbor ISM a ŽP si NESMÍ sám roz
hodnout o prodeji.
Konečný prodej nemovitých věcí
musí schválit VŽDY Zastupitelstvo
města.
V případě jakýkoliv dotazů a nejas
ností se neváhejte obrátit na pracovníky
odboru ISM a ŽP.
Za odbor ISM a ŽP
Michaela Musilová

Zajímavosti o šeříku
Se začátkem května je spojena mimo jiné omamná vůně šeříků. Keře obsypané květy v odstínech od bílé přes růžovou až po
červenou a ﬁalovou zdobí parky i zahrádky, a pokud nejste alergici, je to skutečně pastva pro oči i nos. Právě pro toto krátké
období, kdy vykvete, snad jeho obliba nikdy nezmizí.
Šeřík není na našich zahrádkách od
jakživa. Pochází z Asie a kolem roku 900
se dostal spolu s Araby do Španělska. Za
jímavé je, že si pak žil izolovaně 600 let
na Pyrenejském poloostrově, než připu
toval kolem roku 1600 do střední Evropy,
kde se začal pěstovat a postupně zde zpla
něl. Tehdy byla i druhá cesta, odkud se
rozšířil, a to z Konstantinopole. Šeřík, se
ale šlechtí v Evropě necelých 300 let.
* V minulých dobách se šeříku přisu
zovaly magické schopnosti, jejich
větvičky například vyháněly z oby
dlí zlé duchy. Lidové léčitelství
využívalo vůně šeříku ke zklidnění
psychiky a zmírnění bolesti hlavy, roz
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drcené květy se přikládaly jako obklad
na bolavá místa. Alergici ale musí být
opatrní.
Zatímco u nás jsou šeříky spjaté spíše
s prvními květnovými dny a svátkem
matek, v Řecku, Libanonu a na Kypru
jde o typicky velikonoční rostlinu.
Šeřík má tvrdé dřevo, a proto je vel
mi oblíbený k vyřezávání. Vyrábějí se
z něj hudební nástroje (hlavně píšťaly
a flétny), ale například i rukojeti nožů.
Květy s nádhernou vůní jsou oblíbené
do vázy, éterické oleje z nich se použí
vají při výrobě voňavek.
Pokud patříte k milovníkům šeříků,
naplánujte si během května výlet do

Dendrologické zahrady v Průhoni
cích u Prahy. Najdete zde sbírku 340
druhů a odrůd šeříků. Kolekce patří
k nejbohatším v Evropě a v plné
rozkvetlé kráse ji můžete
obdivovat právě v těchto
dnech. Snad to
ještě stihnete.

Připravujeme
NOC KOSTELŮ

V pátek 25. května od 20:00–22:00 hodin bude zpřístupněna věž kostela sv. Kateřiny ve Volarech v rámci celostátní akce
Noci kostelů. Přineste si sebou baterky a využijte tuto jedinečnou možnost shlédnout noční Volary z ptačí perspektivy.
Město Volary vás spolu s Římskokatolickou farností Volary srdečně zve.


LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSÍ

V sobotu 26. května v kinosálu Volary od 15:00 hodin vystoupí premiérově, s pohádkou pro děti i dospělé,
VOSA – volarský ochotnický spolek amatérů.
Jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.


TOULKY STAROU ŠUMAVOU

V pondělí 28. května od 18:00 hodin vás zveme do konferenčního sálu hotelu Bobík
na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný.


PĚVECKÝ KONCERT ZUŠ

Ve čtvrtek 31. května od 18:00 hodin vás zveme do kinosálu Volary na pěvecký koncert ZUŠ,
na kterém vystoupí sólisté a pěvecké sbory Poupátka a Poupata.


PIVOBRANÍ

V sobotu 9. června od 16:00 hodin se koná na volarské tržnici za kinem PIVOBRANÍ.
V 18:00 hodin se bude konat soutěž „Modrý dým“ – kouření doutníků na délku popele.
O občerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela RENESANCE.
Při nepřízni počasí se bude akce konat ve společenském sále Města Volary.


„LOTRANDO A ZUBEJDA“

Město Volary vás srdečně zve v neděli 10. června od 16:00 hodin do kinosálu Volary na pohádkový muzikál pro děti
„Lotrando a Zubejda“ v provedení divadla Žernováček.
Vstup dobrovolný.


ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ VOLARY

ZUŠ Volary vás srdečně zve ve čtvrtek 14. června od 18:00 hodin na koncert do kinosálu Volary.

Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS.

Svaz zdravotně postižených vás zve
* od června každý třetí pátek v měsíci se členové SZP mohou účastnit BOWLINGOVÝCH TURNAJŮ.
Pro radost a společné posezení. Začíná se vždy ve stejnou dobu v 17:00 hodin.
* na DIVADLO „Rebelové“ do Týna nad Vltavou, který se koná 13. 7. 2018.
Přihlášky do konce června u p. Lukschové.
Součástí zájezdu je návštěva božetického Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství.
Odjezd autobusem v 9:30 hodin z autobusového nádraží. Cena zájezdu 400 Kč.
* na DECHOVÝ FESTIVAL Jáma, který se koná 14. 7. 2018.
Přihlášky do konce června u p. Lukshové.
Odjezd v 11:00 hodin z autobusového nádraží. Předpokládaná cena 200 Kč.
* na deskohrátky 5. 6. 2018 ve 13:00 hodin v DDM Volary.
Přihlášky u p. Lukschové nebo na tel. 721 317 640 do konce května.
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Zjistili jsme pro vás
Každý měsíc uveřejníme 3 volarské podnikatele,
kteří nám odpověděli na naše 3 otázky.

1. Kde a jak dlouho sídlíte nebo kde a kdy vás můžeme najít?
2. Co nabízíte svým zákazníkům a proč stojí za to vás navštívit?
3. Co byste si přál/a do budoucna?
EVA KLEMENTOVÁ „OBCHŮDEK“
1. Již třetím rokem svou živnost provozuji v prodejně bývalého Papírnictví a hračkářství, kterou všichni zákazníci mohou navštívit na
křižovatce ulic Česká a Soumarská. Otevírací doba je od 7:30 do 16:00 hodin v týdnu a v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin. O letních
prázdninách je každý den otevřeno od 8:00 hodin. Dříve jsem měla „Obchůdek“ otevřený v provozovně u náměstí. Když se Spo
třební družstvo Jednota Vimperk rozhodlo toto papírnictví (hračkárnu) zavřít, požádala jsem je o pronájem těchto prostor a z jejich
strany mi bylo vyhověno. Nyní mohou naši zákazníci vybírat nabízený sortiment ve větších prostorech, než bylo dříve v obchůdku
a také jsem se snažila o to, aby naši zákazníci mohli ve Volarech i nadále nakupovat zboží, na které zde byli zvyklí. A tím se dostávám
k otázce druhé.
2. Jak jsem se již zmínila, že pronájmem bývalé „Hračkárny“ jsem se snažila v našem městě udržet možnost nákupu již dříve nabí
zeného sortimentu, tak v našem „Obchůdku“ nabízíme papírnictví, školní a kancelářské potřeby, hračky a relaxační a sportovní
sezonní pomůcky. V „Obchůdku jsem rozšířila nabídku kosmetického a drogistického zboží. Ale zákazníci zde mohou nakou
pit vlnu a další zajímavé zboží pro nejrůznější ruční práce. Rozhodně je zde pro zákazníky připravena možnost nákupu oděvů
ARMY. Celková skladba nabízeného sortimentu se nedá říct v tomto krátkém rozhovoru. Ani nejde vše přesně popsat, proto si
myslím, že je důvod „Obchůdek“ navštívit a vše si prohlédnout. Dalším kladem jistě je, že naši občané nemusí pro námi nabíze
né zboží dojíždět do jiných měst.
3. Co bych si přála do budoucna? No, samozřejmě co nejvíce spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi budou vracet. Protože jen
se se spokojenými můžu tuto službu i nadále provozovat.
●

STANISLAVA KUBEŠOVÁ – CUKRÁRNA U ROZÁRKY VOLARY
1. „Cukrárna U Rozárky“ sídlí ve Volarech v Soumarské ulici č. 59. Náš dům je jeden z mála ve městě, kde se podařilo udržet dlouhole
tou tradici. Již dříve zde začal provozovat cukrárnu pan Wenzl Schraml. Prodával tady různé sladkosti, víno i likéry. Na něj navázal
pan Toman, který zde svého času také vyráběl, prodával a provoněl celý dům svými výrobky. Potom dům přešel do vlastnictví státu.
Zmínit musím také výbornou obchodnici, paní Voráčkovou, která byla určitým symbolem volarského cukrárenství po dlouhou dobu,
a ke které jsem chodila jako malá holka na zmrzlinu. Jsem moc ráda, že se nám podařilo na tuto bohatou historii navázat a tuto tradici
udržet, i když to nebylo vůbec jednoduché. Provozovat cukrárnu U Rozárky jsme začali v roce 2008 (v původních prostorách je dnes
salonek pro oslavy a uzavřené společnosti). Druhou, nynější provozovnu jsme otevřeli v létě 2015. Otevřeno máme každý den kromě
neděle, od 8:30 do 17:30 hodin.
2. Naším zákazníkům nabízíme příjemné posezení v útulném a klidném prostředí s nabídkou vždy čerstvých a kvalitních zákusků
či chlebíčků, výborné kávy a sortimentu nealkoholických i alkoholických nápojů, teplých i studených. Samozřejmostí je vysoce
kvalitní kopečková zmrzlina, ovocné koktejly, poháry aj… Naši nabídku plánujeme ještě více obohatit novými druhy zákusků,
čerstvými ovocnými šťávami atd. Nechte se překvapit. Při vhodném počasí je možnost v klidu posedět na příjemné terase ve
dvoře v hezkém prostředí plném květin. Děti se mohou těšit na nový dětský koutek. Možnost samostatného posezení (oslavy,
uzavřená společnost) nabízí salonek (bývalá starší cukrárna). Dále nabízíme široký výběr stáčeného vína.
3. Do budoucna bych si přála udržet tradici cukrárny v tomto domě a také bych chtěla poskytovat dobré a příjemné služby našim
hostům tak, aby se k nám rádi vraceli a v dobrém si vzpomněli na pobyt u nás v cukrárně, v našem městě a na naší krásné Šumavě
vůbec. Přála bych si také mít stále tak skvělý personál, jako mám teď
●

MAGDA ČÍŽKOVÁ – PRODEJNA „U MAGDY“
1. Tuto prodejnu najdete v ul. 5. května 143 (pod kostelem a je v provozu od roku 2004, tedy 14. let. Otevřeno mám denně kromě
neděle. Od pondělí do pátku 9:00–12:00 a 13:30 – 16:30 hodin. V sobotu od 9:00 do 10:30 hodin.
2. Zákazníkům nabízím široký sortiment hraček, školní i kancelářské potřeby a ostatní zboří z papíru. Dále čistící a úklidové pro
středky, vlasovou, tělovou i pleťovou a dekorativní kosmetiku. Také prodávám kojenecké potřeby a oblečení pro miminka
3. Do budoucna bych si přála, aby se tu všichni měli dobře, protože jen tak můžou obchody, restaurace i ostatní služby v našem
městě prosperovat.
Volarský zpravodaj 4

Dobrý anděl
Dvě rodiny z Volar a dalších 18 rodin z Prachaticka již dostalo ﬁnanční
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců –
Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po ﬁnanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, je
jichž rodiny by potřebovaly finanční
podporu, je mnohem více. Rodiče čas
to neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“ říká
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl. „Některým rodinám po
radí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pa
cientské organizace. K mnohým z nich
se ale i přesto tato informace nedosta
ne,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý mě
síc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické one
mocnění, selhání ledvin či jater, vážné
metabolické poruchy, nemoc motýlích
křídel, cystickou fibrózu a další těžká
kombinovaná postižení. Kromě dětských
pacientů podporují také rodiny s dětmi,

v nichž onemocněl rakovinou jeden z ro
dičů. Za 6 let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 200 rodin z celé České
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodi
nu s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat email a pracovníci
již zajistí vše potřebné. Důležité je ne
bát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít přispívat.
Vaše finanční pomoc bude rodinám ode
slána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete pře
číst konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte.
Markéta Křížová

Společenská rubrika
V měsíci květnu oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Milada Fošenbauerová
paní Věra Gogová
paní Jana Hojdekrová
paní Hana Kalistová
paní Markéta Kovářová
paní Marie Langová
paní Anselma Lejčarová
paní Ivana Morongová
paní Marie Paukovičová
paní Jana Růžičková
pan Jiří Kolbaba
pan František Rokůsek
pan František Šperka
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Info z radnice
Od května jsou opět v provozu veřejné
toalety.
Po – Pá 8:00–12:30 a 13:00–16:30.
Z důvodu dovolené bude
SBĚRNÝ DVŮR ve Volarech
ve dnech 4.–10. června UZAVŘEN.
SPRÁVA SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ Volary
oznamuje, že v měsíci červnu a červenci
bude celý areál z technických důvodů
UZAVŘEN.
V červenci bude v provozu pouze
tenisový kurt. Děkujeme za pochopení.
Eva Dočekalová – ředitelka SSZ
LETNÍ DOVOLENÁ
MUDr. M. Neumanová
22. 6. 2018,
2.–6. 7. 2018 • 23. 7.–3. 8. 2018

Pronajmu pozemek
na zahrádku
u „Šmoulova“
Telefon:
777 206 554
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Vzpomínáme
Mnoho lásky měl a zůstat chtěl,
jiný osud měl a mlád odešel.

Dne 11. 5. 2018 uplynulo dlouhých
a hodně smutných 5 let od úmrtí pana
PAVLA KRÁTKÉHO.
S láskou a velikou bolestí v srdci stále
vzpomínají rodiče, sourozenci,
prarodiče a ostatní příbuzní.
Kdo v srdci žije, neumírá.
František Hrubín

Dne 2. 6. a 5. 6. 2018 uplyne smut
ných 10 let od úmrtí našich rodičů

ANSELMA JURÁŠKA
a FILOMENY JURÁŠKOVÉ.

Zdeněk Oubrecht
Vážení přátelé, když odejde člověk,
který pro nás hodně vykonal ať na poli
společenském, sportovním i lidském, je
mi vždy smutno psát tyto řádky.
Bohužel, i to k životu patří, a tak
mnohé, zejména sportovce města, za
skočila smutná zpráva, že 19. dubna
odešel do sportovního nebe pan Zdeněk
Oubrecht. Muž, který do Volar přivedl
nejvyšší soutěž v kopané – a to divizi,
či její předchůdkyni třetí ligu.
Já jsem ho osobně poznal jako civil
ního zaměstnance ve volarské posádce,
kde byl automechanik. Auta, sport, ro
dina a tehdejší automotoklub to byly
jeho lásky a vášně. Hrál fotbal za Rudou
hvězdu Volary, kde byl důrazným, ale
slušným stoperem. Po ukončení aktivní
hráčské činnosti přešel na post trenéra
a byl úspěšný. Dělil sport mezi rodinu
a automotoklub. Vše dělal na plno a zod
povědně. Ve fotbalovém životě mu jako

trenérovi prošlo „pod rukama“ mnoho
kvalitních i ligových hráčů, jako Sta
nislav Levý, Petr Gabriel nebo Radek
Drulák. Vždy vyžadoval zodpovědnost
a slušnost. Po ukončení činnosti Rudé
hvězdy Volary, chvíli pomáhal v Ta
tranu Volary, ale pomalu se přemístil
do automotoklubu, kde byl předsedou.
I zde to bylo o odpovědnosti a zejména
jeho zásluhou se proměnilo tábořiště na
Soumarském mostě. Bohužel zákeřná
nemoc jej na závěr postavila mimo hru
navždy. Pan Zdeněk Oubrecht, manžel,
tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, ale
především velký člověk odešel.
S panem Zdeňkem Oubrechtem
jsme se rozloučili 25. dubna. I když ode
šel – v našich srdcích zůstává.
Vážený pane Zdeňku Oubrechte,
děkujeme za vše, co jste pro nás, město
i sportovce udělal.
Ladislav Beran

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Poděkování
Významná životní výročí se bohužel
neopakují a člověk na ně rád vzpo
míná. Zvláště, když přijde s gratulací
velmi milá návštěva – paní starostka,
Martina Pospíšilová a matrikářka,
Anna Hodánková.
Za přání a příjemné popovídání
o začátcích a dalších zajímavostech
oslavenkyně ve Volarech,
děkuje Jaroslava Dolejšová
a dcera s manželem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
policistům z Volar, kteří měli službu
ze 3. na 4. května.
Byť v časnou ranní hodinu,
přijeli a informovali nás o svévolném,
zřejmě větrem, otevření garážových
vrat. Nejenže přijeli, ale odvezli
i dovezli mne na místo a zpět.
Milada Nováková
Cestou Volarského zpravodaje děkuje
rodina Böhmova Sboru dobrovolných
hasičů Volary a Zdravotní záchranné
službě Volary za rychlou pomoc dne
16. května 2018 při zdravotních potí
žích našeho tatínka.
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Představitelé Volar
a společné uctění válečných obětí
Vedení Města Volary, radní a zastu
pitelé společně s veřejností uctili v úterý
8. května oběti válek.
Pietní akt k výročí osvobození Měs
ta Volary od nacistů v druhé světové
válce se tradičně koná na dvou místech.
Nejdříve u pomníku Charlese Hav
lata položilo vedení města a radní
kytici. Poté drželi minutu ticha na místě,
kde americkou kolonu napadli přísluš
níci 11. pancéřové divize SS, kteří se
skrývali v okolních lesích. Svobodník
3. armády U. S. Army Charles Havlat,
který seděl v prvním jeepu v koloně,
byl okamžitě zabit a další čtyři vojáci
z obrněného vozu M8 byli těžce zraně
ni po zásahu pancéřovou pěstí. Druhá
část pietního obřadu se konala tradičně
u Památníku obětí pochodu smrti, kte
rý se ve Volarech zastavil po strastiplné
cestě téměř po sedmi stech kilometrech
z Německého Helmbrechtsu. Na tom
to místě odpočívá životem věčným na
devadesát pět židovských žen, kterým
zbývalo k novému, svobodnému živo
tu už jen pár desítek hodin. Položením
květin a minutou ticha i zde uctili oběti
všech válek společně s vedením města

zástupci politických stran a občané
Volar. Na obou místech připomněla
starostka města Martina Pospíšilová
osvobození Volar i celé České republi
ky od německého fašismu a zdůraznila
nesmyslnost válek. „Uplynulo již 73 let
od konce druhé světové války a je dů
ležité si toto období a hrůzu válek
připomínat,“ uvedla starostka Martina
Pospíšilová.
Ladislav Beran

Dubnové počasí si s námi pohrálo
Po chladném březnu, který teplotně
připomínal spíše leden, přišel extrém
ně teplý duben. Během pár dní jsme tak
pomyslně skočili ze zimy rovnou na
počátek léta. Na přelomu druhé a třetí
dekády byl naměřen dokonce první let
ní den, který bývá ve Volarech obvykle
v druhé polovině května (letní den = ma
ximální denní teplota 25,0 °C a vyšší).
Teplotně se duben totiž vyrovnal měsíci
květnu. V rámci celé republiky šlo o je
den z nejteplejších dubnů v celé historii
měření. Abychom si rozdíl dokázali lépe
představit, je to jako kdyby po lednu ná
sledoval rovnou květen.

Duben ale byl nejen velmi teplý, ale
i velmi chudý na srážky. V kombinaci
s nadprůměrným slunečním svitem se pro
hloubil nedostatek srážek, který trvá od
počátku února. Ani srážkově bohatý leden
na deficitu vláhy nic nezměnil. Slunečních
paprsků i přes relativně krátké dny bylo to
lik, jako bývá obvykle v letních měsících.
Takto extrémní počasí ale nepřináší
přírodě nic pozitivního. Nedostatek srážek
způsobí v dlouhodobém horizontu problé
my s úbytkem spodních vod, nízké průtoky
v potocích a řekách budou mít negativní
vliv na vodní živočichy i kvalitu vody.
Díky suchému a teplému počasí se více

daří kůrovci. Vegetace díky nedostatku
vláhy zasychá, úroda je menší. V nepo
slední řadě hrozí větší riziko požárů. Těžko
bychom tak hledali na současném počasí
nějaká pozitiva. Musíme doufat, že se po
časí v dalších měsících vrátí do normálu
nejen teplotně, ale i srážkově. Přívalové
deště z letních bouřek situaci se suchem
nezmění, srážky jsou většinou jen lokál
ní a většina vody díky vyprahlé a ztvrdlé
zemi odteče po povrchu a do země se prak
ticky nevsákne. Pro přírodu by byl ideální
dlouhotrvající slabý déšť.
Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

Počasí v březnu 2018
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n.m.
hodnota datum
průměrná teplota
10,4 °C
minimální teplota
- 4,9 °C
7. 4.
maximální teplota 26,2 °C 21. 4.
úhrn srážek
15,6 mm
maximální náraz
16,2 m/s 13. 4.
větru
sluneční svit
236 h
sněhová pokrývka
1 den
maximální výška
2. 4.
1 cm
sněhu
letní den
3 dny
(25,0 °C a více)

Volary, Mlýnská ul.,
755 metrů n.m.
hodnota

datum

průměrná teplota

8,7 °C

minimální teplota

- 9,7 °C

7. 4.

maximální teplota

26,5 °C

21. 4.

Volary, ČOV,
750 metrů n.m.
hodnota

Volary, Budějovická ul.,
748 metrů n.m.
hodnota
průměrná teplota
8,0 °C

datum

minimální teplota

- 9,6 °C

7. 4.

přízemní
minimální teplota

- 11,2 °C

7. 4.

maximální teplota

26,5 °C

21. 4.

datum

průměrná teplota

8,5 °C

minimální teplota

- 9,6 °C

7. 4.

maximální teplota

25,8 °C

21. 4.

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

28. června
Svátek mají Lubomír, Lubomíra, Beáta, Serena, Svatomír.
28. 6. je den zasvěcený „sedmi spí
cím, nebo sedmi Bratřím“. K tomuto dni
se vztahuje stará legenda o sedmi mladí
cích, kteří byli v tento den pronásledováni
pohany za svoji víru v Krista. Při jejich
pronásledování, když jim již hrozilo že
budou chyceni, se rozhodl Bůh těmto sed
mi pomoci a zachránit je. A tak poslal na
zem prudký déšť. Pronásledovaní mladí
ci se ukryli do hlubokého lesa a zalezli do
jeskyně, kterou tam objevili. Jejich pro
následovatelé se kvůli prudkému dešti

nedostali ani k lesu a museli se vrátit. Pro
následovaní mladíci nemohli jeskyni kvůli
trvajícímu dešti opustit a tak v ní usnuli.
Po svém probuzení uviděli vznášející se
Pannu Marii, oděnou do purpurového
pláště a ozdobenou zlatou korunou, jak se
vznáším k nebi. Dozvěděli se, že je prá
vě den, kdy je svátek Nanebevzetí Panny
Marie – 15. srpna. Uvědomili si, že kvůli
dešti spali v jeskyni celých sedm týdnů
a dočkali se záchrany. Klečíce na kolenou
vroucně děkovali Bohu.

Sedm týdnů trvající déšť, i kdyby jen
mírný, však vůbec nepomáhá zeměděl
cům. Ba naopak, velké mokro ničí úrodu.
Zemědělci proto trnou strachy, aby v ten
to den vůbec nezačalo pršet. To proto, aby
z toho nebylo oněch sedm týdnů. Z toho
důvodu vznikaly pro tento den lidové
pranostiky. Například: „Když prší na
sedm spících, kopa brambor hnijících.“
Jiří Sosna
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Soutěže ZUŠ 2018
V obrovské celorepublikové kon
kurenci základních uměleckých škol
získali ocenění nejvyšší saxofonistky
Zdeňka Podroužková a Lucie Prixová
1. místo a saxofonista Ivo Rolčík 2. místo
v ústředním kole soutěže ve hře na de
chové nástroje, které proběhlo v Praze ve
dnech 4.–6. 5. 2018. Po vítězných kolech
v okresní soutěži ve Vimperku, obhájili
svou pozici i v krajském kole v Dačicích.
Všichni tři jsou také stálými členy soubo
ru V-Band. Tento soubor si odvezl zlato
z ústředního republikového kola soutěže
jazzových a ostatních orchestru, které
se konalo na jaře roku 2017 v Litvínově.
Lucie Prixová a Ivo Rolčík jsou záro
veň členy saxofonového kvarteta ZUŠ
Volary, které před dvěma týdny vyhrá
lo první místo a vystoupení na koncertě
vítězů v soutěži v komorní hře pro dře
věné dechové nástroje v Litvínově. První
místo a vystoupení na koncertě vítězů
si vybojovali i naše nejmladší žákyně,
saxofonové trio ve složení Nela Šebes
tová, Štěpánka Honnerová a Kateřina
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Petříková. Zvláštní ocenění poroty za
pedagogickou práci obdržela v Litví
nově paní učitelka Kateřina Pavlíková.
Soutěže základních uměleckých škol
jsou velmi důležitou součástí vzdělá
vacího procesu na školách. Slouží jako
prostředek k osobnímu růstu žáků i pe
dagogů a zároveň se mohou stát velmi
silnou vnitřní motivací. Soutěže každo
ročně začínají již v únoru školními koly.
Jsou koncipované tak, aby se jednotlivé
obory opakovaly až po třech letech. Do
okresních kol jsme v letošním roce vy
slali celkem 40 žáků ve hře na dechové
nástroje, bicích a zpěvu. Celkem 10 žáků
získalo první místo s postupem do kola
krajského. Kromě úspěšných saxofonis
tů získali skvělá ocenění v krajském kole
žákyně Nelly Řezanková (příčná flétna)
1. místo bez postupu, Nela Šebestová
(saxofon) 2. místo, Kateřina Valíčková
(saxofon) 2. místo, Lucie Prixová (bicí
nástroje) 2. místo, Pavel Novák (bicí
nástroje) 2. místo, Jan Andraschko
(trubka) 2. místo. Karolina Andraschko

(zobcová flétna) 2. místo, Jan Vrhel (kla
rinet) 2.místo, Anna Vrhelová (zobcová
flétna) 2. místo, Debora Vrhelová (zobco
vá flétna) 3. místo. Všem žákům i jejich
pedagogům upřímně děkuji a gratuluji ke
skvělé a mnohdy náročné pedagogické
práci.
Mgr. Vít Pavlík
ředitel školy

Novinky v knihovně
Beletrie
Minier Bernard: Noc
Čtvrtý příběh toulousského komisaře
Martina Servaze, který tentokrát do
stane příležitost vypořádat se se svou
noční můrou – uprchlým sériovým vra
hem Julianem Hirtmanem, se kterým má
nevyřízené osobní účty.
Lake Alex: Když Anna zmizela
Každý se občas opozdí. Jednou kvůli
dopravě, jindy se třeba zdržíte v práci.
Většinou z toho nic není, ale pak se
jednoho dne všechno zhroutí. Máte zpož
dění, vybitý mobil, a když dorazíte do
školky, vaše dítě už tam není. Chvilku
si myslíte, že ho vyzvedl někdo z rodi
ny. Nebo si je možná vzala domů nějaká
z maminek. Jenže za chvíli je jasné, že
vaše dítě prostě není k nalezení. Někdo
jej unesl a vám nezbývá než čekat.
Pari, B.A.: V pasti lží
Neměla to dělat, vážně neměla. Aby
si zkrátila cestu, vydala se Cass autem
domů po neosvětlené, křivolaké a opuš
těné cestě lesem. Venku navíc zuřila
bouřka a ona v tom psím počasí uviděla
na kraji cesty auto, v němž seděla jakási
žena. Zastavila kousek před ní a počkala,
jestli nevystoupí, aby si řekla o pomoc.

Když se nic nedělo, vyrazila k domovu,
přece po ní nikdo nemůže chtít, aby vy
lezla z auta na déšť! Druhý den zjistila, že
právě tam, kudy jela, byla nalezena mrtvá
žena v autě. Zavražděná žena. Mohla ji
zachránit?

Naučná literatura

Povoroznyk Taras:
Tary – příběh parkouristy
Staňte se parkouristy a poznejte neoby
čejný život známého youtubera Taryho!
Kluk, který už od dětství hltal akční fil
my, je členem akrobatické skupiny
Urban Sense a účastnil se soutěže Čes
ko Slovensko má talent. Pro mladého
youtubera, jehož kanál sleduje více než
400 000 odběratelů, je parkour symbolem
svobody a volnosti pohybu. Ve své knize
Taras Tary Povoroznyk odhalil nejen svůj
životní příběh, ale i ty nejlepší postupy
provedení vybraných prvků.
Aurell Brontë: Fika & Hygge – Skandinávské pečení pro chvíle pohody
Sbírka více než 60 receptů na výborné
koláče, sušenky, dorty a další dezerty
z celé Skandinávie.
FIKA je švédské slovo znamenající
setkat se u šálku kávy nebo čaje a zakous

nout něco dobrého. A je to také slovo pro
pochoutku. Švédové si tradičně udělají
dvě takové přestávky během každoden
ního shonu na setkání s rodinou, kolegy
a přáteli.
HYGGE je slovo, které vzniklo v Nor
sku, ale nyní je používáno hlavně
v Dánsku. Znamená „vznešený stav
útulnosti, který cítíte, když jste se svými
blízkými“. Hygge může být vylepšeno
krbem, dobrým filmem, šálkem něčeho
teplého…
Osho: Hliněné lampy
Tato kniha je zcela výjimečná, protože
obsahuje šedesát příběhů, které nepochá
zejí z promluv, jež Osha tolik proslavily.
Jde o podobenství, jejichž autorem je
sám mistr. Prostřednictvím symboliky
a metafor promlouvají k dnešním lidem
o problémech současné doby. Jsou přímá
a jednoduchá, protože jejich smyslem je
pročistit mysl a otevřít srdce.

Pro děti a mládež

Macaulay David:
Úplně nová mamutí kniha techniky
Tato nová encyklopedie seznamuje
čtenáře s principy nejrůznějších strojů
a nejznámějších technických vynálezů.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Městská knihovna ve spolupráci se ZŠ Volary pořádá v pátek 8. 6. 2018 slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Žákům bude
předán pamětní list, čtenářský průkaz opravňující k návštěvě knihovny a knížka z projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.

Lampionový průvod
Filipojakubská noc začíná ve Volarech průvodem dětí s lam
piony městem. Vychází se od staré budovy základní školy až na
hasičskou louku, kde vatru naši dobrovolní hasiči zapálí. Vítaným
zpestřením je rej čarodějnic. Všichni se o to více těšili na desátou,
kdy má začít sabat. Letošní rej byl pěkný, neb větrné podmínky
oproti letům minulým ideální byly. Desátá padla a košťata, nejen ta
famfrfálová, se zvedla a „čarodějnické holky“ se na všechny stra
ny rozlétly. Ta nejstarší zvolala: „Letos sejdeme se pod rozkvetlým
frňákovníkem, aby zítra pusa byla.“ My smrtelníci děkujeme SDH
Volary a čarodějnickému sletu v podání Českého svazu žen Volary.
Ladislav Beran
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V roce 2018 také uplyne…
520 let od přistání Portugalce Vasca da Gama (1469–1524) u břehů západní Indie
400 let od sestrojení mikroskopu (1618)
370 let od konce třicetileté války uzavřením vestfálského míru (1648)
340 let od narození italského houslisty a skladatele Antonia Vivaldiho (1678–1741)
170 let od slavné zlaté horečky v Kalifornii (1848)
155 let od první podzemní dráhy v Londýně (1863)
150 let od položení základního kamene ke stavbě Národního divadla (1868)
100 let od konce 1. světové války (1918)
80 let od vydání prvního dílu kresleného seriálu Rychlé šípy Jaroslava Foglara (1938)
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