
V červenci se uskuteční již třetí roč-
ník profesního setkání významných 
evropských umělců, Výtvarný workshop 
Volary. V letošním roce přijalo pozvání 
celkem 14 umělců z Čech, Moldávie, Ra-
kouska a Německa. Jsou to: Jiří Altman, 
Teodor Buzu, Šárka Coganová, Michal 
Dubnický, Lenka Herzogová, Pavel Klíma, 
Roman Křelina, Vít Pavlík, Zdeněk Přibyl, 
Vladimír Šavel, Dieter Drexl, Sunnhild Pra-
xl, Alfred Seidel, Franz Kramer a Meinrad 
Mayerhofer. Workshop bude zahájen v so-
botu 21. 7. 2018 příjezdem umělců do 
Městského hotelu Bobík. Od pondělí do 
pátku bude možné navštívit jednotlivé au-
tory přímo v tvůrčím procesu, v prostorách 
Základní umělecké školy, která jako již 
tradičně, poskytuje kvalitní zázemí celé 
akce. Cílem tohoto projektu je uspořádat 
akci mezinárodního významu, kdy vzniklá 
umělecká díla přitáhnou pozornost odborné 
i laické veřejnosti a zviditelní město samot-
né. Záštitu nad projektem převzala paní 
starostka Města Volary, Mgr. Bc. Martina 
Pospíšilová a Asociace jihočeských vý-
tvarníků. Vyvrcholením celotýdenní akce 
bude slavnostní vernisáž výstavy obrazů 
vytvořených v průběhu pracovního týdne ve 

Volarech. Dovolte mi, abych Vás jménem 
Základní umělecké školy Volary pozval 
v pátek 27. 7. 2018 v 17 hodin, na otevření 
výstavy, která se uskuteční v podkroví ZUŠ 
Volary. Na závěr bych rád poděkoval vedení 

Města Volary, Technickým službám a Měst-
ským lesům za trvalou podporu.

Mgr. Vít Pavlík,
ředitel ZUŠ Volary

Přípravy dalšího ročníku tradičních slavností dřeva v našem městě jsou 
již v plném proudu. Letos od pátku 17. do neděle 19. srpna budou Volary 
patřit již jubilejnímu 25. ročníku slavností dřeva. Nebude na nich chybět bo-
hatý program, tancovačka pod širým nebem, pokus o překonání dřeváckého 
rekordu, báječná atmosféra, dobré občerstvení a nespočet řemeslníků a pro-
dejců. Těšit se můžete na páteční koncert Kreyson Memorial s předkapelou 
Pilot Season’s, v sobotu dopoledne na Ondřeje Rumla, legendární Parkán 
či country kapelu Weekend.

Výtvarný workshop Volary – VWV 2018
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Z jednání rady města – květen

Zajímavosti o pivoňce

Nové TV programy
zdarma se čtvrtým multiplexem DVB-T ve Volarech

Královny mezi zahradními rostlinami mají květy, které vám vyrazí dech. Kromě úžasné vůně vás zjara a zkraje léta pivoňka 
ohromí až dvaceticentimetrovými květy, a přestože není rodilá Evropanka, již mnoho let zdobí české zahrádky jako vděčná trval-
ka. Původní stará kulturní rostlina pochází z Číny a Japonska, kde bylo vyšlechtěno mnoho jejích odrůd. K nám do Evropy se 
dostala v 18. století a v současnosti má již tisíce odrůd.

* Český název pivoňky se jakoby vztahuje 
k pivu, ovšem barva tomu neodpovídá. 
Vysvětlení poskytne lidová poetika. Kdo 
hodně popíjel pivo či alkohol, míval čer-
vené tváře i nos. Tedy – voněl k pivu. 
A odtud se vzal její název.

* Pivoňky byly původně pěstovány 
k léčebným účelům a byly používány 
k léčbě bolestí hlavy, astmatu a porod-
ních bolestí. Byla používána i k léčbě 
dny. Staří Řekové ji znali již 400 let 
před n. l. V Číně byla považována za 
skvost, jenž má blízko bohům. Pivoňky 
srovnávaly s čistým zlatem a předávaly 
se jako součást dědictví nebo věna.

* Okvětní lísky pivoněk jsou jedlé. 
V Číně se okvětní lístky pivoněk 
předvařují a sladí a poté se používají 
do letních salátů nebo jako ozdoba na 
limonády.

* Pivoňky přitahují mravence, ale je 
to spíš požehnání než prokletí, pro-
tože mravenci hrají důležitou roli 
v rozkvětu těchto květin. Mravenci 
jsou přitahování sladkým nektarem 
z pupenů pivoněk, do kterých lezou 
a pomáhají jim se otevřít. Navíc pomá-
hají odhánět ostatní (škodlivý) hmyz.

* Pivoňky mohou přežít lidi. Pokud je 
pěstována v optimálních podmínkách, 

může pivoňkový květ dožít více než 
100 let.

* Pivoňky kvetou v každé barvě s výjim-
kou modré.

-VP-

Společnost Digital Broadcas-
ting, s. r. o. zahájila vysílání digitální 
televizní sítě MUX 4 (DVB-T) pro Vola-
ry na kanále 25 z telekomunikační věže 
CETIN, která je umístěna na Mechovém 
vrchu.

V rámci tohoto multiplexu jsou šíře-
ny následující celoplošné TV programy: 
Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima 
Comedy Central, JOJ Family, RELAX, 
Rebel a regionální kanál JIHOČESKÁ 
TELEVIZE (JTV). Bližší informace na-
leznete na webových stránkách: https://
www.multiplex4.cz/.

Vysílání čtvrtého multiplexu ve Vo-
larech je zatím v testovacím režimu 
se sníženým výkonem. Po otestování 

a upravení vysílacích charakteristik by se 
mělo začít vysílat v plném výkonu, a to 
do konce října 2018.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
řediteli vnějších vztahů, panu Ing. Mar-
tinu Roztočilovi, který se zasadil 
o prosazení vysílacího bodu a celkově 
společnosti Digital Brodcasting, s. r. o., 
že nám umožnila přijímat a šířit televiz-
ní signál jihočeské regionální stanice 
JTV, o kterou nám šlo nejvíce. Pan ředitel 
píše, cituji: „Jsme rádi, že spolupráce se 
zástupci města a naše dlouhodobá pří-
prava a nynější realizace naší společnosti 
přináší možnost rozšíření televizní pro-
gramové nabídky v rámci pozemního 
vysílání pro občany Volar a budeme rádi 

za jejich reakce…“
Poděkování též patří společnosti CE-

TIN, a. s., za možnost umístit na svou 
telekomunikační věž techniku, umožňují-
cí vysílat čtvrtý multiplex. A v neposlední 
řadě velké poděkování patří kolegovi, 
Bc. Aleši Valíčkovi, za jeho invenci a di-
plomatické schopnosti při vyjednávání 
a řešení této problematiky.

Prosíme tedy všechny uživatelé TV 
(rodinné domy, bytové domy, SVJ, BD 
a instituce), kteří využívají pozemní digi-
tální vysílání DVB-T, aby „proladili“ své 
televizní přístroje a získali tak bezplatně 
osm nových programů.

Ing. Ladislav Touš

Rada města
* souhlasila se zmapováním veřejného 

osvětlení ve městě.
* schválila výzvu k podání nabídky 

a k prokázání kvalifikace veřejné 
zakázky: „Cyklotrasa Volary-Soumar-
ský most, k. ú. Volary“ a jmenovala 

komisi pro otvírání obálek a hodnoce-
ní nabídek uchazečů.

* schválila roční registraci čtenářů 
– žáků prvních tříd ZŠ Volary zdarma 
v Městské knihovně Volary.

* schválila uzavření areálu Správy 
sportovních zařízení Volary v měsíci 

červnu a červenci 2018 z důvodu čerpá-
ní dovolené zaměstnanců a úklidu všech 
prostorů po ukončení rekonstrukce.

* schválila návrh účetní závěrky pří-
spěvkových organizací města za rok 
2017.

Více na: www.mestovolary.cz



Volarský zpravodaj 3

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve čtvrtek 28. června od 18:00 hodin vás zveme do konferenčního sálu hotelu Bobík

na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný.


PEČENÍ VE VOLARSKÉM MUZEU

V pátek 6. července od 10:00 hodin pečení chleba a česnekových placek ve Volarském muzeu.


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

V pátek 27. července od 16:00 hodin proběhne slavnostní otevření bazénu.
Od 17:00 hodin vystoupí Honza Vančura a PLAVCI.

Honza Vančura: „Těším se na vystoupení ve Volarech, u příležitosti otevření nového plaveckého bazénu,
a těším se i na to, že bude kam po hlavě skočit. Srdečný pozdrav všem fandům, pamětníkům,

i příznivcům zdravého pohybu ve vodě.“

Změna programu vyhrazena. Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS.


LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Kdo nestihl představení VOSY ve Volarech, má možnost v sobotu 30. června ve Zbytinách

od 16:00 hodin pohádku pro děti i dospělé shlédnout.
VOSA – volarský ochotnický spolek amatérů.

Připravujeme

Žernováček

Svaz zdravotně postižených
vás zve dne 29. června 2018 na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SPOJENÉ S OPÉKÁNÍM VUŘTŮ.

Sraz v 17.00 hodin na hasičské louce. K poslechu hraje harmonikář.

Populární pohádku, dodatečně dětem k svátku, připravi-
lo Město Volary. Divadelní soubor Žernováček přivezl v neděli 
10. června hudební pohádku podle známé předlohy Zdeňka Svě-
ráka Lotrando a Zubejda. Děkujeme všem, co přišli a mladým 
hercům za skvělý výkon.

Ladislav Beran

Lotrando a Zubejda ve Volarech
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V-BAND

Moderní gymnastky
Úspěšná jarní sezóna

Starosta partnerského města Wallern 
an der Trattnach, pozval mladé hudeb-
níky z Volar na dvoudenní OPEN AIR 
festival, uspořádaný k příležitosti 65. vý-
ročí založení místního kulturního spolku. 
V-BAND vystoupil v neděli 3. 6. 2018. 
Smyslem setkání bylo prohloubení vzá-
jemné spolupráce obou měst, především 
v oblasti uměleckých aktivit. Společný 
koncert s Dechovým orchestrem mladých 
z Wallernu jednoznačně přispěl k utu-
žení kulturní spolupráce. Delegace se 
účastnil osobně i pan místostarosta Města 
Volary, Ing. Ladislav Touš. V-BAND, pod 
vedením Kateřiny Pavlíkové, opět úspěšně 
reprezentoval Město Volary, kdy po svém 
vystoupení sklidil velký obdiv návštěvníků 
slavnosti. Výsledkem přátelské atmosféry, 
o kterou se ve Wallernu postarali naši mla-
dí umělci, byl i osobní děkovný dopis od 
pana starosty Franze Kieslingera.

Mgr. Vít Pavlík, 
ředitel ZUŠ Volary

Děvčata z oddílu moderní gym-
nastiky ve Volarech se v jarním období 
zúčastnila několika pohárových závodů 
s účastí oddílů z celé republiky. Kon-
kurence tedy byla opravdu velká, ale 
děvčata se nezalekla a dokázala předvést 
vše, co se naučila.

Pravidelné umisťování v první desítce 
nejlepších bylo standardem, a nakonec si 
děvčata vybojovala i 2 bronzové medaile.

Na zakončení jarní sezony jsme 
uspořádali oddílový závod. Závodilo se 
v základním programu moderní gymnas-
tiky v sedmi kategoriích dle věku.

První místa si vybojovala: Sofie 
Šebestová, Amy Rubešová, Eliška Pro-
cházková, Kristýna Matulková, Agáta 
Klementová, Sofie Mertlíková, Kristý-
na Sovová, Eliška Pastyříková a Kamila 
Klementová.

Chtěly bychom všem děvčatům podě-
kovat za skvělou reprezentaci, rodičům 
za podporu a spolupráci a samozřejmě 
také DDM Volary a TJ Tatran Volary, kte-
ří naši práci zaštiťují.

Trenérky D. Amlerová a N. Šebestová
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V měsíci červnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Marie Čejková
paní Růžena Hájková
paní Jitka Čížková
paní Marie Hlaváčková
paní Zdeňka Ilieva
paní Irena Krünpecková
paní Eva Lejsková
paní Františka Martínková
paní Jarmila Pilečková
paní Jiřina Šperková
paní Věra Vosková
pan Milan Hořejš
pan Stanislav Kadlčík
a pan Ludvík Krejsa
Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrika

Zlatá svatba
Karla a Marie Procházkových

Kdysi jste si prstýnky dali 
a už je to pár let. 
Věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci 
zvony znějí. 
A spolu s námi štěstí,
lásku k Vašemu 
výročí zlaté svatbyVám přejí.

Všechno nejlepší do dalších 
společných let přejí synové 
Pavel a Zdeněk Procházkovi 
s rodinou.
Pavel a Zdeněk Procházkovi 

Líný Kuba, holé neštěstí

Pivobraní

V sobotu 26. 5. 2018 zažilo měs-
to Volary unikátní kulturní zážitek. 
Ačkoliv bylo venku krásné slunečné 
počasí, krátce před třetí hodinou se ve 
volarském kině sešlo více než 150 dětí 
a dospělých, aby mohli vidět pohádku 
„Líný Kuba, holé neštěstí“.

Asi hodinovou podívanou naz-
koušeli, a před téměř plným sálem 
nedočkavých diváků zahráli, amatérští 
herci z nedávno vzniklého divadelního 
spolku VOSA Volary. Pohádka vyprá-
věla o klukovi jménem Kuba, který byl 
tak líný, že způsobil spoustu problémů 
nejen sobě, ale celému pohádkovému 
světu. Zároveň však komické situace 
pravidelně vyvolávaly salvy smíchu ne-
jen u dětských diváků.

Již úvodní scéna, ve které vystupo-
val věrohodně líný Kuba s kouzelným 
dědečkem, ukázala, že se diváci bě-
hem představení nudit nebudou. Krátké 
scénky s loupežníky, z nichž jeden byl 
chytrý jak rádio a ten druhý asi jako 
cedník v Římě, také dokázaly vykouzlit 
úsměv na rtech. Největší část příběhu 

se odehrávala u chaloupky děsivé čaro-
dějnice Přeslice, jejíž kostým a smečka 
pavouků vyděsila nejednoho malého 
diváka. Návštěva vodníka pak vyvolala 
pozdvižení především v prvních třech 
řadách a sedmimílové boty trpaslíka 
způsobily v pohádkovém lese vývra-
ty. Poslední, ale nikoliv nedůležitou 
postavou, která se v příběhu objevila, 
byla víla, s jejíž pomocí byly nakonec 
všechny katastrofy napraveny a pohád-
ka mohla tedy šťastně skončit. Jak jinak 
než hostinou.

Celkově se jednalo o nápaditý sviž-
ný příběh, kde nebyl prostor se nudit. 
Všech osm herců podalo výborné výko-
ny, a to nejen herecké, ale i zvukařské, 
osvětlovací, choreografi cké, scénogra-
fické či kostymérské. A pokud byste 
raději nějakou inscenaci pro dospělé, 
vězte, že VOSA Volary na podzim jednu 
chystá. Už se těšíme!

-lucas-

Již 12. ročník Pivobraní proběhl v soboru 9. června na městské tržnici. Vý-
běr a ochutnávku piv obstarali hasiči, o kulturní vložku se postaraly děti z DDM 
Volary Sluníčkové děti a Hopsinky. K tanci a poslechu hrála skupina Renesance.  
Od 18:00 hodin začala již tradičně soutěž v kouření doutníku na délku popele 
– Modrý dým. Vyhrál Milan Zíka z Husince (novým rekordem v čase 1 hodina 
a 30 min.), stříbrný byl Petr Čmerda a bronzová paní Elena Pušová z Volar.

Ladislav Beran

Rádi bychom poděkovali 
panu Krátkému za procítěný 
projev při rozloučení 
s paní 
MILADOU VOJTOVOU 
a panem
JINDŘICHEM MORONGEM.
Velmi si vážíme a také moc 
děkujeme všem příbuzným, 
kamarádům a známým, za poslední 
rozloučení a květinové dary. 
Děkuje rodina Morongova, Kafkova 
a ostatní příbuzní.
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Vzpomínáme

Tvé zlaté srdce babičko,
zůstane navždy s námi.

Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď musíme jít sami.

Dne 15. 6. 2018 
by oslavila své 110. narozeniny 

naše milovaná babička,  
paní OTILIE KOŽELUHOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají Škopkovi

z Cejsic u Vimperka.

Kdo v srdci žije, neumírá.
11. 5. 2018 uplynul rok od úmrtí

paní IRENY MRÁZOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel

a děti s rodinami.

Dne 4. července 2018 
uplyne 5 let od úmrtí mojí maminky, 

paní MARIE ŠTĚPÁNKOVÉ. 
S láskou vzpomíná Anna Hodánková.

Když slzy zastřou nebe,
bez tebe slunce nesvítí.
Kamkoliv se pak ohlédnu,
všude vidím jen tebe.

Dne 19. 7. 2018
si připomeneme devět let,

co nás opustil syn, bratr a strýc
LUBOMÍR BERAN.

Vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami.

Až umřu, nic na tomto
světě se nestane a nezmění,
Jen srdcí několik se zachvěje 
v rose jak ránu květiny.

Dne 1. 7. 2018
uplynou čtyři smutné roky,

kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček pan VÁCLAV KOVÁŘ.
S láskou vzpomínají

manželka Anna a děti s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Noc kostelů

Setkání vedení města se seniory
Volarská radnice přichystala na pátek 18. května pěkný podvečer pro nejstarší 

spoluobčany města. Nebylo to zdaleka poprvé. Tato setkání vedení města se seniory 
tradičně provází zajímavý program a ve fi nále se mění na taneční večer.

Ladislav Beran

V rámci celostátní akce Noci kostelů navštívilo věž sv. Kateřiny ve Volarech 
přes 100 lidí. V pátek 25. května tak mohli návštěvníci využít jedinečnou možnost 
pozorovat noční Volary a dozvědět se něco málo z volarské historie z výkladu 
Romana Kozáka z míst, kam se běžně nedostanou. Akce, kterou pořádalo Město 
Volary a Římskokatolická farnost Volary, u nás proběhla poprvé a doufejme, že ne 
naposled.

Prosíme čtenáře Volarského zpravodaje o jakékoliv materiály (fotografi e, 
dobové dokumenty aj.), které souvisí s 21. srpnem 1968 ve Volarech. Chtěli 
bychom se pokusit o výstavu k danému tématu ve Volarském muzeu, bude-li 
dostatek materiálu.
Kontaktujte odbor kultury a cestovního ruchu, Ladislav Beran, 
tel.: 388 302 210, beran@mestovolary.cz.
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Volarský Lesopark

Počasí v květnu 2018
Volary, Tolarova ul., 760 m n. m.

hodnota datum
průměrná teplota 13,8 °C
minimální teplota +2,4 °C 7. 5.
maximální teplota 27,7 °C 29. 5.
úhrn srážek 81,8 mm
maximální náraz 
větru 13,5 m/s 8. 5.

sluneční svit 205 h
letní den 
(25,0 °C a více) 2 dny

Volary, Budějovická ul.,748 m n. m.
hodnota datum

průměrná teplota 12,3 °C
minimální teplota -3,3 °C 7. 5.
přízemní 
minimální teplota -4,5 °C 7. 5.

maximální teplota 27,2 °C 29. 5.Volary, ČOV, 750 m n. m.
hodnota datum

průměrná teplota 12,4 °C
minimální teplota -2,6 °C 7. 5.
maximální teplota 26,7 °C 29. 5.

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

průměrná teplota 12,6 °C
minimální teplota -2,6 °C 7. 5.
maximální teplota 28,1 °C 29. 5.

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

a jeho požár za účelem cvičení hasičů

Dne 10. 6. 2018 bylo pro místní ha-
siče připraveno prověřovací cvičení, 
zaměřená převážně na hašení lesního po-
rostu a trávy, dálkovou dopravu vody 
pomocí „B“ hadic a komunikaci pro-
střednictvím radiostanic. Zároveň při 
tomto cvičení měla být ověřena zdatnost 
nových velitelů družstev proškolených 
na začátku roku 2018. Ve 14:00 hodin 
proběhlo rozdělení osob na jednotlivá 
zásahová družstva. Všichni zúčastnění 
byli orientačně seznámeni s cvičením, 
s jeho průběhem a byly určeny příjezdo-
vé trasy. Další postup a rozhodování bylo 
již jen v rukách určeného velitele zásahu. 
Jen na něm záleželo, jaký zvolí správný 
postup, jak vyřeší likvidaci požáru a jiné 
připravené nástrahy. Ve 14:14 hodin byl 
jednotkám SDH Volary a SDH Lenora 
vyhlášen poplach. Požár trávy, rozšiřující 
se na vzrostlé stromy, v Lesoparku poblíž 
pivovaru ve Volarech.

První hasičská cisterna se na mís-
tě události nacházela za 5 minut od 
vyhlášení poplachu. Průzkumem, který 
provedl velitel zásahu bylo zjištěno, že 

požár vznikl od ohniště. Vzhledem k vel-
mi suchému podloží v prostorách tohoto 
ohniště se oheň dále rozšířil na okolní 
trávu, vzrostlé stromy směrem ke skále 
a louky nacházející se u vodárny. Po roz-
dání úkolů všem zasahujícím hasičům, 
probíhala likvidace požáru pomocí dvou 
útočných proudů „C“. K veliteli zásahu 
se donesla informace od oznamovatele 
události, že by se měla nacházet někde 
v prostorách Lesoparku zraněná osoba. 
Byla vytvořena skupina pro vyhledávání 
osob pod vedením velitele úseku, která 
ihned provedla pátrání po zraněné oso-
bě. Na místo události se taktéž dostavila 
jednotka SDH Lenora, která měla hlav-
ní úkol zásobovat cisterny SDH Volary 
hasební vodou. Část družstva SDH Le-
nora se taktéž podílela na hledání zraněné 
osoby. Průběh zásahu byl komplikován 
vysokou trávou na přilehlé louce, velkou 
vzdáleností mezi cisternami a uměle za-
kouřeným prostorem Lesoparku.

Cvičení splnilo všechna očekává-
ní a účel cvičení se naplnil. Proběhly 
všechny předem domluvené dílčí úko-

ly, na které bylo cvičení zaměřeno. 
Dálková doprava hasební vody cca 120 
metrů do první cisterny CAS20, proško-
lení při likvidaci lesního požáru a také 
hledání osoby, která byla pak následně 
řádně ošetřena. Prověřena byla taktéž 
vzájemná spolupráce a komunikace mezi 
jednotkami SDH Volary a SDH Lenora 
při likvidaci mimořádných událostí.

Technika na místě události SDH 
Volary – CAS20, CAS25-1, CAS25-2 
v celkovém počtu hasičů 17.

Technika na místě události SDH 
Lenora – CAS25, DA L1Z v celkovém 
počtu hasičů 8.

Všem zúčastněným za zdařilé cvičení, 
ať už samotným hasičům či pomocníkům, 
s přípravou a zakouřením Lesoparku, dě-
kuji.

V tak horkém počasí to není pro niko-
ho jednoduché. Ale: „Těžko na cvičišti, 
lehko na bojišti“.

Velitel SDH Volary
Michal Vlas

Pětidomí ve Volarech
V konferenčním sále Městského hotelu Bobík ve Volarech uspořádala Městská 

knihovna Volary, ve čtvrtek 24. května, autorské čtení z nového krimi románu Tomáše 
Přibyla, Pětidomí. Četl sám autor, který se poté podepisoval zájemcům do nové knihy 
a také do své prvotiny s detektivními povídkami Smutný žhář.
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Pasování prvňáčků

Mateřská škola

Josef Čada ve volarském DDM

Jarní radovánky

Jarní měsíce v našich školkách byly 
pro děti zábavné stejně tak jako měsíce 
předešlé. Pro děti jsme měli připravené 
tradiční akce jako přípravy na Velikono-
ce a Vajíčkovník, který patří mezi akce 
ve spolupráci s volarským domečkem. 
Přijelo Divadélko Malebo s pohádkou 
Veselé Velikonoce. Předškolní děti zažily 
příjemné chvíle v místní knihovně a podí-
valy se před zápisem do školy, kam se po 
prázdninách chystají. Postupně se všech-
ny třídy vystřídaly v Městské galerii 
a navštívili výstavu stavebnice Merkur.

Velkým úspěchem a zážitkem pro naši 
školku byl projekt Ministerstva zeměděl-
ství, který se nazýval „Medové snídaně“. 
Děti byly programem nadšené, dozvědě-
ly se nové a zajímavé informace ze života 
včel, připravily si s naší pomocí snídani 
ve školce a nakonec dostaly malou pozor-
nost. Do tohoto projektu se každoročně 
zapojuje několik desítek mateřských škol 
v České republice. Pokusíme se opakova-
ně s odstupem jednoho, popřípadě dvou 
let zapojovat pravidelně.

V rámci našeho EVVO plánu ke 
Světovému dni zdraví jsme připravili 
dětem kurz první pomoci „Jak pomoci 
kamarádovi v nouzi“, který zajišťovala 

zdravotnice paní Kuncová. Děti se nauči-
ly základům první pomoci při praktických 
ukázkách, také všechny paní učitelky 
mateřské školy prošly po několika letech 
opakovaně akreditovaným kurzem první 
pomoci.

Tradičně jsme se podívali na naše 
místní hasiče a ti nám opět ukázali vše, co 
potřebují k zásahům při požárech, kala-
mitách a nehodách.

Shlédli jsme v kinosále pohádky 
Kuba a čarodějnice a Sůl nad zlato a opět 
jsme si pozvali Sférické kino s výukovým 
3D programem nazvaným Polaris.

V květnu si paní učitelky připravi-
ly s dětmi krátká pásma s dárečky pro 
maminky a poprvé v letošním roce se 
v měsíci červnu do školek pozvali tatín-
kové, kteří si se svými dětmi mohli přijít 
pohrát s různými stavebnicemi, a tak spo-
lečně oslavit se svými dětmi Den otců. 
Proběhl i zápis do mateřských škol a cel-
kem jsme zapsali 39 dětí, které začnou 
v příštím školním roce naše školky na-
vštěvovat. Před zápisem do ZUŠ byli naši 
předškoláci pozváni na koncert svých 
starších kamarádů.

Veselou a již tradiční akcí je Barevný 
týden, který pobavil nejen děti, ale do-

konce i některé rodiče, kteří spolu s námi 
přicházeli se svými dětmi do školek 
v předem určených barvičkách. Nechy-
běl samozřejmě Den dětí, ve kterém děti 
plnily úkoly a dostávaly za ně drobné 
odměny a došly se podívat do DDM na 
model železnice a pohrát si v jiném pro-
středí.

V posledních červnových dnech nás 
navštívilo Divadlo Zvoneček s pohád-
kou Péťa a Madla jedou na prázdniny 
a nechybělo rozloučení s předškolními 
dětmi, které vykročí do další životní eta-
py. Těmto našim budoucím školákům ze 
srdce přejeme, aby se jim ve škole líbi-
lo a s chutí se učili novým věcem. Touto 
cestou bych ráda poděkovala rodičům, 
městským organizacím, se kterými spo-
lupracujeme, a Městu Volary za podporu. 
V neposlední řadě patří velké poděkování 
kolektivu obou mateřských škol.

Přeji Vám pohodové léto plné neza-
pomenutelných zážitků a dětem krásné 
prázdniny.

Michaela Dědičová, 
ředitelka MŠ

Král Knihoslav přijel do Volar z da-
leké země Knihomoly, aby zde prvňáčky 
pasoval na čtenáře. Již poněkolikáté při-
vítaly knihovnice, Ladislava Škrnová 
a Marcela Zvonková, ve společenském 
sále tři první třídy základní školy, aby 
ocenily děti za čtenářské dovednosti. 
Bylo pasováno čtyřicet sedm nových čte-

nářů, kteří získávají jako bonus celoroční 
půjčování knížek v knihovně zdarma. 
Děti si také odnesly domů na památku 
kalendář, který si v knihovně po dobu 
celého roku vytvářely, List pasování na 
čtenáře a knížku z projektu „Už jsem 
čtenář“. Ve školním roce 2017/2018 je 
to kniha spisovatelky Evelýny Koubové 

a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – 
Bráchova bota.

Na závěr zástupkyně ředitele zá-
kladní školy ve Volarech, Jana Fistrová, 
poděkovala kolegyním a knihovnicím za 
skvělou práci a předala všem voňavou 
růži.

Ladislav Beran

Den otevřených dveří ve středu 
30. května byl prezentován jako celoži-
votní práce, odkaz a vzpomínka na již 
zesnulého Josefa Čadu, který vedl ve 
Volarech mladé modeláře. Mnozí z nich 
zůstali u svého koníčka do dnes, a hlavně 

bylo to mnoho a mnoho generací, které 
naučil vytrvalosti, přesnosti a zejména 
kamarádství.

Ladislav Beran
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PEKelně SE SOustřeď
aneb Výstava PEXESA

Novinky v knihovně
Pro děti a mládež
Pearson Luke: 1. díl – Hilda, 
2. díl – Hilda se vrací, 
3. díl – Hilda a kamenný les
Modrovlasá holčička Hilda žije se svou 
maminkou na samotě v domku na úpatí 
magické hornaté krajiny. Protože je chyt-
rá a zvídavá, dokáže vnímat to, co ostatní 
nevidí nebo vidět nechtějí - trolly, obry, 
trpaslíky. Na svých výpravách se malá 
rozumbrada naštěstí může spolehnout 
na věrného parťáka Větvíka připomína-
jícího kombinaci lišky, psa a srnky nebo 
na nemluvného dřevěného muže Poleňá-
ka. Hilda je komiks, v jehož půvabných 
barvách a výjevech se s rozkoší ztratíte 
a který se právem stal klasikou 21. století.
Jindra Jaromír: 
Příhody myšáka Mišulína z Myšova
Bílý myšák Mišulín uprchne z laboratoře 
do světa, který je pro něho plný tajemství. 
V jednom lese se potká se šedou myškou 
Couralkou, kterou mu ale vzápětí unese 
zlý čaroděj Myšimor. Mišulín, kterému 
není Couralčin osud lhostejný, se vydává 
na dobrodružnou cestu na kouzelníkův 
hrad, aby ji osvobodil. Netuší, kde ji hle-
dat, nemá dokonce ani představu, jaké 
překážky mu čaroděj nachystá do cesty.

Green John: Jedna želva za druhou
Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu 
pídit se po tajemstvích uprchlého miliar-
dáře Rusella Picketta, ale v sázce je sto 
tisíc dolarů a její nejlepší a nejstatečnější 
kamarádka Daisy, se nemůže dočkat, až 
se společně pustí do vyšetřování.
Aza se opravdu snaží. Snaží se být 
dobrou dcerou, skvělou kamarádkou, 
vzornou studentkou, a taky schopnou 
vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje 
s nekončícím vírem svých vlastních myš-
lenek, kterým není schopná poručit…
Dlouho očekávaný návrat úspěšného au-
tora bestsellerů Johna Greena, v němž se 
inspiroval svými vlastními zkušenostmi 
s mentální poruchou.

Beletrie
Vondruška Vlastimil: 
Jičínské pole mrtvých
Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je 
ohrazená louka, na níž se od pradávna 
pohřbívaly oběti morových epidemií, ale 
také popravení zločinci, sebevrazi a ka-
cíři. Jednoho dne se na této louce objeví 
mrtvé tělo velíšského lesmistra.

Bussi Michel: Nepouštěj se mé ruky
Slunce, palmy, tyrkysové vody oceánu, 
ostrov Réunion a mladý pár s šestiletou 
dcerou na dokonalé dovolené. Ta se ale 
brzy promění v noční můru, když Liane 
zničehonic zmizí a nechá za sebou jen 
rozházený pokoj. Její manžel Martial 
nejprve spolupracuje s policií, ale pak 
se i s dcerou dává na útěk. Další román 
druhého nejprodávanějšího autora sou-
časnosti, jehož romány byly přeloženy do 
35 jazyků a dohromady získaly přes 40 
literárních ocenění!
Bauer Jan: O život princezny 
– případy královského soudce Melichara
Melichar se doma na roupovské tvrzi opět 
zmítá mezi dvěma ženami, svou manžel-
kou Anežkou a její komornou Kordulou. 
Z problémů, které toto utajené dvojžen-
ství vyvolává, ho vytrhne pozvání krále 
Jindřicha Korutanského na Pražský hrad.

Naučná literatura
Brzáková Pavlína: Kryšfof ÁDéHáDě
Působivé vyprávění mámy dvou dětí, 
z nichž jedno se potýká s neurovývojovou 
poruchou pozornosti s hyperaktivitou, 
známou pod zkratkou ADHD.

Přijďte k nám přivítat výstavu pexesa  
ze soukromé sbírky
Hanky RH + Rabenhauptové  
z Prachatic.

Kdy: 
29. 6. 2018 od 13:00 do 15:00 hodin
Kde: 

Městská knihovna Volary

Budete mít příležitost  
si pexesa nejen prohlédnout, 
ale také si některá zahrát.

Výstava bude k vidění ve výpůjční dny 
v Městské knihovně Volary  
do 31. 8. 2018.
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Velká vědomostní soutěž s VOLARÁKEM
Město Volary ve spolupráci se společ-

ností EKO-KOM, a. s. pro Vás v minulém 
čísle Volarského zpravodaje připravilo 
„VELKOU VĚDOMOSTNÍ SOUTĚZ 
S VOLARÁKEM o třídění odpadů pro 
dospělé i děti“. Soutěž vycházela z pláno-
vacího kalendáře na rok 2018, který byl 
součástí Volarského zpravodaje na začát-
ku roku – takže nic světoborného.

Soutěž pak probíhala zvlášť pro žáky 
ZŠ Volary, kteří měli svůj vlastní box na 
odpovědní lístky v budově školy a občany 
Volar, kteří své lístky vhazovali do boxu 
na MěÚ Volary. Jak to tedy dopadlo? Na 
začátek musím poznamenat, že účast byla 
nevalná, nicméně doufám, že neodevzda-
né odpovědní lístky alespoň skončily ve 

správném separovaném odpadu.
V školním kole byli vylosováni čtyři 

výherci, kteří dostali hlavní cenu, součas-
ně byli odměněni všichni žáci, kteří se 
soutěže zúčastnili. Prim pak hrála 5. B 
s jedním vítězem a bezkonkurenční účastí.

Hlavní ceny si ze soutěže odnesli: 5x 
termo nákupní košík Květa Marková, Jin-
dra Beran, Markéta Fučíková, Vladimíra 
Laschová a Pavel Pátek. 5x termo tašku 
si odnesli Štěpánka Spoustová, Přemysl 
Plíšek, Pavel Jurčík, Jiří Šaroun, Anna 
Krausová a 10x termosku Olga Žárov-
ská, Jana Phamová, Anna Krejsová, Jan 
Vejmelka, Karel Sláma, Petr Miko, Ma-
rie Sobotovičová, Jitka Jurášová, Tereza 
Svěchotová aVratislav Dolejšek.

Na závěr snad jednou touto cestou 
gratuluji vítězům, děkuji všem, kteří se 
zúčastnili a doplňuji správné odpovědi.

Tak tedy papírová krabice a noviny 
patří do kontejneru na papír, skleněná 
zavařovačka do kontejneru na čiré sklo, 
hnědá lahev do kontejneru na směsné 
sklo, umyvadlo do sběrného dvora, plas-
tová lahev a kačenka do kontejneru na 
plast a plastové kanystry od motorového 
oleje a tady byl největší kámen úrazu, sa-
mozřejmě kvůli zbytkům nebezpečných 
látek, do sběrného dvora.

Bc. Aleš Valíček
referent odboru investic,

správy majetku a životního prostředí

Spolek EKOCENTRUM U Nás Volary 
Vás srdečně zve na

 10. ročník závodu v tradičním ručním kosení

14. 7. 2018 od 9:00 hodin na Maxových loukách 
(ul. Mlýnská vedle plaveckého bazénu),

registrace závodníků od 8:00 hodin

Pozor, letos bude zásadní změna pravidel: 
závodí se v kategorii muži a ženy, s kosami maximálně do délky čepele 95 cm.

Závěrečná exhibice: 
Nejlepší muž proti „Křovinátorovi“

souboj ruční práce a stroje...

Umíte kosit? Chcete změřit své síly s ostatními borci?
Vítáme každého, kdo má chuť si užít dobrou zábavu při ručním kosení 

nebo při předvádění tradičních venkovských dovedností. 

Přihlášky zájemců do soutěže na tel: 723 143 299 nebo napište na mail info@knihystehlik.eu. 
Veškeré informace tamtéž. 

Srdečně zveme všechny příznivce ručního kosení a dobré zábavy.

Volarský sekáč
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Svatý Eliáš – 20. 7.
Pranostiky:  „Na Svatého Eliáše i pod 

křovím schne, po něm ani na křoví. Na 
Svatého Eliáše dopoledne léto, odpoled-
ne podzim“.

Eliáš v překladu z hebrejštiny zna-
mená, mým bohem je Hospodin. Byl to 
starozákonný prorok, při jehož narození 
měl jeho otec vidění, jak andělé zavinují 
nemluvně do jazyků plamene a do úst mu 
vkládají oheň. Eliáš celý svůj život věřil 
v boha a byl s ním ve spojení. Mnoho let 
svého života strávil jako poustevník. Žil 
v době vlády krále Achaba. Tento král, 
pod vlivem své manželky Jezábel, proti 
bohu hřešil a uctíval jiného boha Baala. 
Prorok Eliáš byl svým bohem za Acha-
bem poslán s proroctvím, aby jej a jeho 
lid vrátil zpět na správnou víru. Proroc-
tví říkalo, že nevrátí-li se svojí vírou zpět 
k Bohu, nastanou tři roky velkého sucha, 
kdy nebude ani déšť a ani rosa a nasta-
ne období velkého hladu. To přestane 
jen na Eliášovo slovo. Po sdělení tohoto 
proroctví králi, musel se před Achabem 
a proroky boha Baala skrývat. Skryl se 
u potoka Keritu, ze kterého měl vodu. 
Jídlo, chléb a maso mu od Boha nosili 
havrani. Tím se havrani stali znamením 

božské moci. Velké sucho skutečně na-
stalo a s ním i hladomor a hynulo vše 
živé. Bohu bylo všeho líto, vláhu by se-
slal, ale nemohl rušit Eliášovo slovo. Po 
roce vyschl i potok Keritu. Aby Eliáš 
také pocítil soucit s trpícím lidem, vyslal 
jej Hospodin do města, aby se tam setkal 
s nešťastnou vdovou a jejími dětmi, které 
umíraly hlady. Eliáš vdovu požádal o jíd-
lo a ona mu z poslední mouky a zbytku 
oleje jídlo udělala. Po Eliášově mod-
litbě k Bohu se nádoby na mouku a olej 
naplnily a přestalo z nich, až do seslání 
deště, ubývat. Tím se v zemi zabránilo 
hladomoru. Ještě modlitbou oživil vdově 
hlady zemřelého syna, pravděpodobně 
pozdějšího proroka Jonáše. Po uplynutí 
doby řečené v proroctví, poslal Bůh Eliá-
še k Achabovi se vzkazem a pozváním na 
horu Karmal, ať dokáže za pomoci svých 
falešných bůžků a proroků, že nepřivádí 
zemi do zkázy, a aby se ukázalo, který 
bůh je pravý. Pozval tam i všechen lid, 
aby věděl, za kterým bohem má jít. Na 
hoře Karmal postavili dva obětní oltáře 
a byli přivedeni dva obětní býci. Baala-
ovi stoupenci si vybrali jednoho býka, 
kterého obětovali a položili na obětní ol-

tář, kde byla připravena i hranice dřeva 
na obětní oheň. Oheň však nesměli sami 
zapálit, ale k zapálení museli vyzvat své-
ho boha. Ani po celém dni vzývání boha 
žádný oheň nevzplál. Poté vložil obět-
ního býka na oltář Eliáš. Vytvořil okolo 
oltáře příkop a celý oltář i s býkem poručil 
polévat vodou, až se příkop vodou napl-
nil. Poté modlitbou vyzval Hospodina, 
aby seslal oheň. Hospodin seslal tak sil-
ný oheň, že bylo spáleno vše, i kamení 
a půda a voda se vypařila. Hned na to se 
obloha zatáhla hustými mraky a spustil se, 
konečně po třech letech, silný déšť. Lidé 
i král pochopili, který bůh je ten pravý 
a vrátili se k němu zpět. Eliáš se ale potom 
musel nějakou dobu skrývat před uctívač-
kou boha Baala královnou Jezábel.

Svatý Eliáš jako Hospodinův pro-
rok a jako boží prostředník vykonal 
ještě mnoho příkladů moci pravého Boha. 
Když byl Eliáš již unaven, prosil Boha, 
ať si jej vezme k sobě. Bůh tak učinil 
a vyzdvihl si jej na břehu Rudého moře, 
v ohnivém vozu na nebesa. Stalo se tak, 
asi někdy okolo roku 850 př. Kristem.

Jiří Sosna
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PRODEJ KUŘIC
2018

FIRMA NOVÁK
RADOMYŠL

VOLARY
14.00 hodin u COOPU

VE DNECH:
13. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 10. 10. | 7.11

• červené
• černé kropenaté
• modré
• žíhané
• bílé

stáří: 20 týdnů
cena: 165 Kč/ks

tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

V roce 2018 uplyne…
2200 let od začátku druhé punské války mezi Římany a Kartáginci (218 př. n. l.)
1020 let od založení nejslavnější islámské univerzity al-Azhar v Káhiře (998)
650 let od narození posledního Lucemburka na českém trůnu

Zikmunda (1368–1437)
490 let od smrti německého malíře a teoretika umění

Albrechta Dürera (1471–1528)
210 let od vydání veršované tragédie Faust (1808) Johanna Wolfganga Goetha (1749–1832)
100 let od zavraždění ruského cara Mikuláše II.,

carevny Alexandry a jejich dětí (1918)
80 let od rozhlasového vysílání H. G. Wellsovy Války světů,

které způsobilo paniku po celých Spojených státech (1938)
65 let od objevení struktury DNA (1953)
40 let od uvedení do úřadu prvního slovanského papeže

známého jako Jan Pavel II. (1978)


