
Vážení spoluobčané, milí Volarané,

s příchodem nového roku se vám do vašich schránek také dostává první letošní vydání
Volarského zpravodaje. Dovolte mi, na těchto řádcích, popřát vám všem rok naplněný 
zdravím, štěstím, přátelstvím, vzájemnou tolerancí… Prostě naplněný vším tím nejlepším. 
Tím, co si nikdo z nás nemůže koupit za žádné peníze.

Martina Pospíšilová, 
starostka města

Adventní dny ve Volarech
Vážení spoluobčané, až začnete číst tyto 

řádky, budeme již několik dní v roce 2017. 
Dovolte mi, abych Vám na úvod popřál 
mnoho zdraví, štěstí, rodinné pohody a moc 
a moc sluníčka po celý rok.

Nyní se ještě vrátím k adventním dnům 
ve Volarech a okolí. Byl to pěkný čas ve zna-
mení hudby, zpěvu vánočního a ojedinělých 
dnů setkávání. Vše začalo trhy ve společen-
ském sále a v knihovně, kde byl připraven 
nejhezčí dárek v podobě krásných knih ne-
jen pro děti. 

Následovalo rozsvícení první adventní 
svíce a stromu vánoc na náměstí starostkou 
města Martinou Pospíšilovou a místosta-
rostou Ladislavem Toušem. To byl začátek 
nádherných prosincových vánočních i ad-
ventních dnů. Program tohoto večera krásně 
doprovodili žáci ZUŠ, kteří svými koledami 
rozezpívali pěkně zaplněné náměstí. Poté 

se zpívaly na náměstí koledy, v rámci akce 
Česko zpívá koledy, kde výborně spojil 
všechny přítomné pedagogický sbor základ-
ní školy. Téměř všechny koledy jsme zpívali 
jako jeden velký sbor a závěrečná koleda 
Vánoce přicházejí, byla opravdovým vrcho-
lem krásného zpívání. 

Další akcí bylo vystoupení hornistů 
GABRETA HORN v kostele svaté Kateřiny 
Alexandrijské. Nádherný koncert tří mužů 
a jedné dámy na lesní rohy s vokálním triem 
přinesl od úvodního halali po závěrečnou 
část, kdy zněl úryvek Hubertské mše, oje-
dinělý zážitek. Kdo přišel, zažil pravý hod.

V podloubí mezi knihovnou a městským 
úřadem se o třetím adventu konala zabíjač-
ka a celé město provoněl ovárek, jitrničky, 
jelítka, vynikající zabíjačková polévka a též 
vůně pravého hasičského punče.

Nádherný adventní a vánoční čas zakon-
čil pěvecký sbor Dobrá zpráva, který svůj 
repertoár koled, vánočních písní a spiritu-
álů předvedl při koncertě v kostele svatého 
Jakuba v Želnavě 26. prosince na Štěpána, 
kde plná kostelní loď byla unesena zpě-
vem, mluveným slovem a nádhernou hrou 
na housle a kytaru. Další koncert se konal 
28. prosince ve Volarech v kostele svaté 
Kateřiny Alexandrijské. Bylo to důstojné 
zakončení vánočního času.

Dovolte mi spolu s Vámi za všechny 
tyto vánoční akce poděkovat jejím aktérům, 
Městu Volary za velký příspěvek a spolu-
pořadatelství většiny z nich a Vám za to, že 
jste přišli a podíleli se ať již zpěvem či jiným 
pěkným způsobem.

Ladislav Beran

Vánoční koncert ZUŠ Volary
Prosinec, to je nejkrásnější měsíc 

v roce. V čase, kdy je advent na začátku, se 
uskutečnil v kinosále Vánoční koncert ZUŠ 
Volary.

Koncert zahájily pěvecké sbory Poupata 
a Poupátka se zpěvačkou Annou Kubernovou 
melodií When Christmas Comes To Town 
od Hollie Steela. Po úvodní písni Petra 
Kaczková, která tradičně vánoční koncert 
moderuje, pozdravila zaplněný kinosál a při-
vítala vzácné hosty. Připomněla vánoční čas 
a třetí adventní týden, a seznámila všechny 
s programem, kde volarští nejmenší umělci 
ke třetí svíčce na adventním věnci přidali 

šestnáct hudbou podbarvených korálků na 
vánoční stromeček.

Po úvodní melodii následovalo hudební
vystoupení saxofonového tria, ve kterém 
malé saxofonistky ukázaly, jak to umí, 
a Mendelson Bertholdy od nich pohladil 
a krásně navodil k dalším vystoupením. 

Potom již přišly vánoční tóny moderní, 
lidové a samozřejmě mnoho koled a písní 
s tématem vánoc, kdy nechyběly ani pastuš-
kové či cesta k Betlému. Od Poupátek, přes 
Poupata, zpěváky sólisty, trumpety, fl étny 
a saxofony a bubenické seskupení Tambori-
leros, spěl koncert do fi nále, které patřilo 

V-Bandu. Bylo to nádherné vyvrcholení ce-
lého podvečera. 

Ten večer se čas na chvíli zastavil, skon-
čil i předvánoční shon či pečení. Za tento 
nádherný a opět ojedinělý vánoční dárek 
následovala odměna všem umělcům v po-
době velkého aplausu.

Bravo a díky Vám! Poděkování pat-
ří všem umělcům, pedagogickému sboru 
ZUŠ a pořadatelům za skvěle připravený 
koncert.

Ladislav Beran
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Výstavba výtahů v městských panelových domech
V době stoupajících nároků na úroveň 

bydlení bývá jednou z prvních otázek 
nájemníka, zda má vícepodlažní dům 
výtah. Správa domů a bytů Volary ve 
spolupráci s vedením města také neustá-
le hledá možnosti zkvalitnění městského 
bytového fondu. Jedním z mnoha našich 
společných cílů je výstavba nových vý-
tahů v domech, u kterých jsou k tomu 
stavebně technické předpoklady.

Konkrétně se jedná o čtyřpodlažní 
panelové domy, které byly budovány v še-
desátých a sedmdesátých letech minulého 
století (Mlýnská 19-22 a 52-54, Sídliště 
míru 274). Tyto domy jsou velmi často 
obývány staršími lidmi, kteří již mohou 
mít výraznější problémy s mobilitou.

V rozpočtu města je na takové in-
vestiční akce vždy nejprve nutné zajistit 
dostatek volných fi nančních prostředků. 
Podle vyjádření zástupce oslovené doda-

vatelské fi rmy se cena dodatečné instalace 
jednoho nového výtahu včetně staveb-
ních prací pohybuje okolo částky 1,5 mil. 
Kč s DPH a trvá přibližně 2 měsíce. Při 
uvažované realizaci v osmi domovních 
vchodech se jedná o celkovou sumu cca. 
12 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že město 
čekají v nejbližší době další významné 
investice ve veřejném zájmu (náměstí, 
bazén), je v současné chvíli fi nancování 
této akce velice obtížné.

Jednou ze sledovaných možností je 
obstarání prostředků z vypisovaných 
dotačních programů. Ministerstvo pro 
místní rozvoj vyhlašuje podprogram 
„Bytové domy bez bariér“, kde lze zís-
kat dotaci ve výši max. 50 % nákladů, 
nejvýše však 800 tis. Kč. Nebude to 
úplně jednoduché, což dokládá skuteč-
nost, že podle posledního sčítání lidí, 
domů a bytů bylo v ČR 67 603 bytových

domů se čtyřmi a více nadzemními 
podlažími bez výtahu. Naposledy bylo 
k čerpání připraveno 45 mil. Kč a další 
výzva bude pravděpodobně vypsána na 
podzim letošního roku. Jedním z posu-
zovaných kriterií je např. také věkový 
průměr obyvatel domu. Samozřejmostí 
je zpracování projektové dokumentace 
a stavební povolení.

Další možností, jak postupně zajistit 
nutné fi nanční prostředky na uvažovanou 
investici je zvýšení nájemného v uvede-
ných domech, které nyní činí 35,30 Kč/m2.
K tomuto opatření bychom ovšem přistu-
povali jen velice neradi.

Prosazujeme názor „Výtahy ano, ale 
ne za každou cenu“.

Jiří Jaroušek,
ředitel SDaB Volary

Zima se vrátila do Volar
Tak se nám do Volar po několika 

letech vrátila aspoň trochu normální zima 
a s ní k velkému překvapení i sníh. Ano 
sníh, který většině dospělé populace způ-
sobuje mnoho problémů.

Je prostě všude a hlavně tam, kde 
překáží. Na silnicích, na parkovištích 
a dokonce i na chodnících. Sníh je dva 
týdny a městský úřad spolu s technickými 
službami jsou zavaleny různými stížnost-
mi. Proto je na místě si připomenout pár 
faktů.

Město Volary má vypracovaný Plán 
sněhové údržby, který je k nahlédnutí na 
stránkách města, a podle něho také úklid 
probíhá. Určitě se shodneme na tom, že 
je důležité přednostně odklidit sníh od 
zdravotního střediska, autobusového 
a vlakového nádraží, školy, školek, ob-
chodů a chodníků a silnic vedoucích 
k těmto zařízením. Následně se uklízí 
všechny další místní komunikace a věřte, 
že jich uklízíme pět desítek km.

Je zbytečné a myslím i nefér atakovat 
pracovníky technických služeb, kteří jsou 
od tří hodin na nohou a tvrdě pracují, se 
svými občas i malichernými požadavky.  
Co místo kritizování a stěžování, raději 
přiložit ruku k dílu?

Rád bych uvedl pár konkrétních pří-
padů. Je trochu úsměvné potkat dámu 

stěžující si na kluzké chodníky, která má 
na nohou sice krásné, ale v zimě napros-
to nevhodné boty na vysokém podpatku. 
Chodníky opravdu nemohou být a nebu-
dou úplně holé. Dalším problémem jsou 
parkoviště. Myslíte, že je normální odha-
zovat sníh, který Vám traktor nahrne před 
auto (kam ho také jinam má nahrnout) 
zpátky na silnici? A to je ten okamžik, 
kdy můžete zapojit zdravý rozum, při-
ložit ruku k dílu, udělat pár kroků a sníh 
hodit někam na trávník. 

Další věcí jsou kontejnery u pane-
lových domů. Musíte si uvědomit, že 
kontejnery a odpad v nich je z Vašich 
domácností, a proto je potřeba si od nich 
sníh odklidit, jinak hrozí to, že Vám je 
popeláři neodvezou. Kontejnery sice 
stojí na městském pozemku, ale stojí tam 
zdarma a je ve Vašem zájmu, aby byly 
přístupné. Město zajišťuje  pouze úklid od 
kontejnerů na tříděný odpad.

A ještě něco k majitelům rodinných 
domů. Traktorista s pluhem skutečně 
musí sníh někam nahrnout a nemůže řešit 
požadavky jednotlivých občanů, kdy kaž-
dý má pocit, že hrne jen na „mou stranu“.

Napadlo zatím jen půl metru sněhu 
a už se ozývají hlasy, ať se sníh odváží, a já 
nemohu pochopit, jak dokázali přežít třeba 
naši rodiče, když bylo sněhu o mnoho více 

a techniky méně. Samozřejmě chápu, že 
nebylo tolik aut a lidé nebyli nuceni jez-
dit za prací, ale také se neřešily hlouposti 
a lidé neměli pocit, že se o ně musí někdo 
postarat, ale sami a bez řečí pomohli.

Žádám Vás, vážení spoluobčané, 
o trochu shovívavosti, protože zimní 
údržba města je nelehký úkol a všichni 
pracovníci technických služeb pracují 
opravdu tvrdě.

A nakonec si uvědomme, že sníh po-
třebuje nejen příroda, ale i my všichni.
Přečkejme tedy v klidu a ve zdraví pár 
zimních měsíců a užijme si je. Vždyť co 
je krásnější, než procházka ve slunný, 
mrazivý den, zasněženou krajinou.

Stanislav Haladej,
ředitel TS
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VALENTÝNSKÁ 
HODINKA KRÁSY

Milé dámy, srdečně Vás zveme 
na bezplatnou 

„Valentýnskou hodinku krásy“, 
která se uskuteční 

15. února 2017 od 17.00 hod.
v Městské knihovně 

ve Volarech.
Kromě poradenství v oblasti 

péče o pleť pro Vás kosmetické 
poradkyně Erika a Marcela 
připravily pestrý program 

s mnoha překvapeními,
proto neváhejte a přijďte.

Počet míst je omezen!
Prosíme o potvrzení účasti 

na tel.: 388 333 261

Připravujeme
TOULKY STAROU ŠUMAVOU

Ve středu 22. února od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního 
sálu hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.

Vstup volný

SPOLEČENSKÝ PLES ZUŠ
Základní umělecká škola Volary Vás srdečně zve do společenského sálu radnice 

v sobotu 25. února od 19:00 hodin na 6. Společenský ples.
Host večera: V-band pod taktovkou Kateřiny Pavlíkové

Večerem provází moderátor Martin Vaverka.
Vstupné 150,-Kč

Předprodej v IC Volary (Městská galerie)

MORAVSKÝ VEČER
Město Volary vás srdečně zve v pátek 3. března od 20:00 hodin do společenského 

sálu radnice na Moravský večer s cimbálovou muzikou Ohnica.
Vstupné 80,-Kč

Prodej vstupenek od 6. února v IC Volary 

PLES DÁRCÚ KRVE – SLET KRVESAJÚ
18. 3. 2017 od 20:00

Hudba: Kapela Labyrint
Tombola jako vždy, dobrá nálada, jako vždy

Vstupné dárci zdarma, nedárci 100,- Kč, předprodej IC Volary 

V měsíci říjnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Elisabeta Dibďáková,
paní Anna Jurášová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní Blažena Peňáková,
paní Magdalena Breitová,
pan Jan Toušek,
pan Jaroslav Kopecký,
pan Jasef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdeno Makovini,
pan Václav Buchtela,
pan Pavel Trnka,
pan Karel Hrdonka,
pan Jan Sivok
a pan Josef Čížek.

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

Výbor zdravotně postižených Volary

ÚNOR 2017
Volarského domečku

INFORMACE NAJDETE:
na plakátech

 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635 
@: volary@ddm-prachatice.cz, www: www.ddm-prachatice.cz

3. 2. 2017
Vysvědčení - Stožečáček

 sraz na vlakovém nádraží v 9:00 h.
 Na jízdné a program 100,- Kč s sebou

18. 2. 2017
Velký dětský karneval

 od 14:00 hodin v sále města Volary
◦ tradiční karnevalový rej masek se 

spoustou písniček a soutěží
 cena: masky 30,- Kč, bez masek 50,- Kč

Jarní prázdniny s DDM

27. 2. 2017
9:00 – 12:00 – tvořivá dílna, hry

13:00 – 15:00 – vodní hrátky 
v plaveckém bazénu

28. 2. 2017
◦ poznáváme Volarsko – pěší výlet do 

méně známých míst v okolí Volar
◦ sraz před DDM v 9:00, teplé 

oblečení, svačinu a pití na celý den

1. – 2. 3. 2017
Vzhůru do vesmíru

◦ spaní v domečku, výlet, tvoření, 
hry, plavání a spousta zábavy
◦ přihlášky v domečku
◦ cena: 200,- Kč

Akce

Společenská rubrika
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Zimní zprávy z mateřské školy

Krátce Vás provedeme děním ve 
volarské mateřské škole od začátku škol-
ního roku až do konce 1. pololetí.  Počet 
dětí navštěvujících naší školu od září 
stoupl na 147 dětí, při čemž kapacita jed-
né ze škol je naplněna a na druhé škole 
jsou zbývající 3 místa.

 Od prvních podzimních měsíců jsme 
s dětmi shlédli několik divadelních před-
stavení Divadla Zvoneček, Divadla Kos, 
Divadla Kapička a Divadélka Malé Bo. 
Všechna tato divadla mají pro děti připra-
vené zábavné a zároveň poučné pohádky 
i se zapojením malých diváků. Samozřej-
mě jsme měli pro děti připraveny i další 
akce, jako byla ukázka dravých ptáků, 
povídání s lesními pedagogy o zvířátkách 
žijících v naší přírodě.

Děti hned v září připravily vystoupení 
pro volarské seniory v radničním sále. 

V rámci nového EVVO plánu mateř-
ské školy (ekologická a environmentální 
výchova) jsme pro děti připravili tema-
tický týden ke Dni stromů. Do této akce 
jsme samozřejmě nezapomněli zapojit 
i rodiče, pro které jsme si připravili tra-
diční podzimní tvoření a tentokrát jsme 
tvořili z částí stromů a jejich plodů. Na 
obou školách byla tato akce příjemným 
zpestřením všedních dní, jak pro rodiče, 
tak i pro jejich děti. 

Předškolní děti několikrát navštívily 
městskou knihovnu a DDM, kde pro ně 
byly připraveny zajímavé programy.

Do místního muzea jsme se postupně  
vypravili se všemi třídami a v letošním 
roce děti nejvíce zaujala výstava váleč-
ných vojenských uniforem. Pochopitelně 
nám ve školce nemohli chybět čerti, vá-
noční posezení a dílna s rodiči.

V prosinci naši mateřskou školu plá-
novaně navštívila Česká školní inspekce, 
strávila u nás tři dny a práci mateřské ško-
ly hodnotila k naší spokojenosti kladně.                                                                 

Přidali jsme si do akcí Barevný týden, 
ve kterém nám samozřejmě velkou po-
mocí byli rodiče.

Fotografie ze školky najdete na našich 
internetových stránkách www.msvolary.cz. 
Některé dětské výtvory jsou vystaveny  
v lékárně a ve výloze u paní Liškové  
(parkoviště u banky). 

Máme před sebou začátek nového 
roku a tímto Vám ještě jednou přejeme 
hodně štěstí a spokojenosti. 

Michaela Dědičová, 
ředitelka školy

aneb malé ohlédnutí za uplynulými měsíci

Dárci krve mohou využít Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci  
s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB 
a.s. svozové autobusy zdarma pro bez-
příspěvkové dárce krve z Prachaticka. 
Svozový autobus vyjíždí z Volar ve dnech  
18. 4., 18. 7. a 17. 10. 2017, vždy v 7:00 h 
z autobusového nádraží. Po domluvě je 
možné zastavit i na některé zastávce na 
cestě z Volar do Českých Budějovic. 

Dárcovství krve na Prachaticku pod-
porují Jihočeský kraj, Město Prachatice, 
Netolice, Vimperk a Lhenice.

Jak se můžete stát dárci krve?
Stačí přijet naším svozovým autobu-

sem na Transfuzní oddělení Nemocnice 
ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. 
Na místě Vám je také možné potvrdit 
počet odběrů nebo omluvenku pro za-
městnavatele, případně vydat potvrzení 
pro příslušné zdaňovací období. Pro bliž-
ší informace kontaktujte Oblastní spolek 
ČČK PT e-mailem na prachatice@cer-
venykriz.eu, telefonicky na 724 367 840 
nebo osobně každou středu od 8:00 do 
16:00 na adrese Nemocniční 204, Pracha-
tice (budova polikliniky).

Jak jsme krváceli v minulém roce…
…nikoli pro peníze, ale pro dobrou 

věc. Jihočeský kraj patří v dárcovství 
krve k nejstabilnějším krajům naší repub-
liky. Díky finanční podpoře Jihočeského 
kraje, Ministerstva zdravotnictví a obcí 
Prachatice, Vimperk, Netolice a Lhenice 
se dárcovství daří také v našem okrese. 
V roce 2016 jsme pro dárce vypravili  
16 svozových autobusů ze sedmi míst 
Prachaticka a celkem naši dárci darova-
li 1082x, to znamená asi 432 litrů krve  
a krevní plazmy, která zachraňuje životy 
nemocných… 

Dárcovství krve jsme představili na 
dvou výstavách, v knihovně Městyse 
Strunkovice nad Blanicí a na Městském 
úřadě v Netolicích. 

Zjara probíhalo Krvebraní – od února 
do května měli nově registrovaní dár-
ci krve možnost vyplnit anketní lístek 
a zúčastnit se slosování o ceny během 
Majálesu. Z Prachaticka se do registru 
dárců letos přidalo 34 nových prvodárců. 
Prvodárci se do Krvebraní budou moci 
zapojit i letos.

V červnu jsme Světový den dárcovství 
krve oslavili divadelním představením 
Sněhurka ve spolupráci s DDM Prachatice.

Podzimní koncert pro dárce krve 
proběhl v Českých Budějovicích, kde 
vystoupila dámská folková skupina 
„Lakomá Barka“. I pro letošní rok chys-
tá českobudějovický oblastní spolek 
pro dárce krve z celého kraje jedinečný  
kulturní zážitek.

Český červený kříž ocenil také ví-
cenásobné dárce krve – plaketu prof. 
MUDr. Jana Janského za 10, 20 a 40 
odběrů krve převzalo od prachatického 
oblastního spolku celkem 54 dárců, tři 
dárci převzali Zlatý kříž 3. třídy za 80 od-
běrů krve.

Den otevřených dveří věnovaný 
dárcovství krve proběhl v prosinci a vě-
novali jsme jej informacím o chystaných 
akcích pro dárce. 

I v tomto roce vypravujeme svozové 
autobusy pro dárce krve zdarma.

Pro bližší informace kontaktujte 
Oblastní spolek ČČK PT e-mailem na pra-
chatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 
724 367 840 nebo osobně každou středu 
od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniční 
204, Prachatice (budova polikliniky).

Zuzana Pelikánová,  
Oblastní spolek ČČK Prachatice
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Vzpomínáme

Děkujeme všem 
přátelům a známým 
za účast, projevenou 
soustrast a květinové dary 
při posledním rozloučení s paní 
ŠARLOTOU MAJERIKOVOU.
Děti s rodinami.

soustrast a květinové dary 
při posledním rozloučení s paní 

Beletrie
Bryndza Robert: Dívka v ledu
Poté co je v parku v jižním Londýně 
pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé 
ženy, na místo přijíždí detektiv šéfi n-
spektor Erika Fosterová. Oběť, krásná 
dívka z mocné a bohaté rodiny, měla 
podle všeho dokonalý život. Když 
Erika začne pátrat hlouběji, vynoří se 
souvislosti mezi její vraždou a smrtí tří 
prostitutek, které někdo uškrtil, svázal 
jim ruce a hodil do vodních ploch po 
Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou 
vlivného lobbisty, který si myslí, že 
může ovlivňovat i vyšetřování s mrtvý-
mi imigrantkami?

Nesvadbová Barbara: Laskonky
Láskonky jako Laskonky. Krátké texty 
pro dlouhé večery od Barbary Nesvad-
bové, doprovázené tvorbou Pasty Onera.

Naučná literatura
Vondrušková Alena: 
Průvodce českou historií – Město; 
Řemesla a výroba; Vesnice
Průvodce českou historií je nová řada 
výpravných encyklopedií, věnovaných 
životu v našich zemích od vzniku čes-
kého státu do počátku moderní doby. 
Jednotlivé díly postihují na základě 
hmotných, písemných a ikonografi c-
kých památek nejdůležitější fakta o vý-
voji společnosti. Knihy jsou určeny pro 
zájemce o historii, studenty středních 
a vysokých škol a jejich pedagogy, pra-
covníky muzeí, novináře a publicisty, 

stejně jako pro návštěvníky památek 
a čtenáře historických románů.

Zahradníková Markéta: 
Postel, hospoda, kostel
Není kněz jako kněz – Zbigniew Czen-
dlik je toho skvělým důkazem. Studium 
Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá 
své farníky, a chce-li někdo pokřtít, 
dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si 
pochutná na dobré whisky, v hospodě je 
jako doma. Co má napsáno na dveřích 
ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatiká-
nu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl 
své děti a co je v životě nejdůležitější? 
Ale hlavně – jak to, že u nás nemáme 
natřískané kostely? Tato kniha vám od-
poví na mnoho podobných otázek

Pro děti a mládež
Drobný Libor: 
Jak Kubík přestal být mlsný
Kubík je prima kluk, jenže tuze zmlsa-
ný. S jídlem zlobil odjakživa – doma, 
ve školce, a teď už i ve škole. Až se 
na to jeden skřítek nemohl dívat a vzal 
Kubu na výlet. Jen ať kluk vidí, kolik to 
stojí úsilí, než se jídlo dostane na talíř!

Kopcová Gabriela: 
Samohlásky na výletě
Bohatě ilustrované příběhy přilákají 
děti pomocí obrázků ke čtení podle je-
jich vlastní fantazie. Knížka doplněná 
celostránkovými ilustracemi děti poba-
ví nejen svou výjimečností, ale připo-
mene jim i dělení hlásek abecedy

Novinky v knihovně

Poděkování
Tak, jako většina Volaranů, sle-

duji po celý rok dění v našem městě. 
Autorem velké části článků o dění 
ve Volarech, ať již v denním tisku, 
Volarském zpravodaji, anebo na inter-
netových denících – „prachatickonews, 
nebo prachatický deník „ je pan Ladi-
slav Beran.

Jeho články jsou doplněny foto-
grafi emi a týkají se veškerého dění ve 
městě, ať již to jsou reportáže z plesů, 
vernisáže z výstav, koncerty ZUŠ, akce 
základní a mateřské školy, volarské

slavnosti dřeva, volarský advent a v ne-
poslední řadě pak reportáže z vítání 
nových občánků.

Vtipné jsou také jeho rozhovory 
s osobnostmi Volar, kde se dozvídáme, 
že i ve Volarech máme snaživou mládež 
a žijí mezi námi zajímaví lidé.

Z tohoto důvodu patří panu Ladi-
slavu Beranovi velké poděkování, díky 
jemu jsou Volary prezentovány v rámci 
našeho okresu, kraje a i celé republiky.

Anna Hodánková

Společenská rubrika

Čas prý rány hojí, je to, ale zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché 
vzpomínání.
Dne 10. 1. 2017 uplynulo 5 bolest-
ných let, kdy nás navždy opustil 
tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan FRANTIŠEK TRŽIL.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina.

Rodina Mikuláškova děkuje 
všem přátelům a známým za účast, 
projevenou soustrast a květinové 

dary při posledním rozloučení 
s panem 

VÁCLAVEM MIKULÁŠKEM.
Děkujeme též 

paní Martině Pospíšilové 
za její dojemná slova rozloučení.

Dne 5. 2. 2017 uplynuly čtyři roky 
od úmrtí mého bratra 
JAROSLAVA JANOUŠKA. 
S láskou vzpomíná 
sestra Eva 
s rodinou



Volarský zpravodaj 6

Memoriál Jiřího Zámečníka se vydařil 
Kamarádi a spoluhráči tohoto býva-

lého brankáře Tatranu Volary uctili jeho 
památku jak jinak, než fotbalem. Pocta 
Jiřímu, tak by se dal nazvat turnaj, jehož 
myšlenka vznikla v loňském roce a hrál se 
tzv. nultý ročník. Letos již Vladimír Bajčík 
a parta kolem něj uskutečnila první ročník.
Od loňského roku, kdy to byl jen místní 
turnaj, ten letošní přinesl účast pěknou 
a mezinárodní. Zúčastnilo se šest týmů, 
které měli svérázné názvy, a většina hráčů 
pamatuje Jirku coby spoluhráče, funkcio-
náře a velkého fandu volarského fotbalu.

Na úvod přivítal Vladimír Bajčík 
všechny přítomné a seznámil je s pro- 
gramem. Také přivítal paní Elišku Ho- 
rálkovou, neteř Jiřího Zámečníka s man-
želem. Ta na úvod poděkovala všem 
za to, jak Jirku přišli uctít. Poděkova-
la pořadatelům za krásnou myšlenku  

a dodala: „Memoriál je pro mne a všech-
ny, kteří jsme až do konce Jirku drželi za 
ruku, až do posledních minut jeho velké-
ho zápasu, ten nejlepší dík a ocenění jeho 
práce.“ Po úvodních slovech došlo na 
los a po čestném výkopu, který provedla 
Eliška Horálková s nejmladším hráčem 
turnaje Matym Madarem, začal pěkný 
fotbalový den.

Volarská hala základní školy za-
žila velmi povedené zápasy. Systém 
vzhledem k rozměrům haly byl čtyři na 
čtyři, dvakrát sedm minut každý s kaž-
dým. Sčítalo se do tabulky a podle toho 
bylo pořadí. Turnaj se opravdu povedl  
a všichni hráči tímto vzdali poctu Jiřímu. 
Tou nejlepší férovou hrou a krásnou my-
šlenkou tam nahoru poslali vzkaz: „Jirko, 
nezapomínáme.“

Závěrečné pořadí: vítězem se stal 
tým Sedláci, kde hlavní roli hráli Martin  
a Petr Sedlákovi, doplněni o Radka Vitiše 
a Lukáše Ilieva. Na druhém místě skon-
čil tým sousedů z Bavorského Alte mann 
Hintereben. Na dalších pozicích skonči-
li Čutka tým, Kaczko tým, ZUMR tým  
a Voráček tým.

Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Martin Sedlák s 10 góly na kontě.

Pořadatelé děkují Mgr. Bc. Martině 
Pospíšilové, starostce Města Volary, za 
záštitu nad celým turnajem.

Na závěr Eliška Horálková a Vladi-
mír Bajčík poděkovali a všem popřáli 
hodně zdraví, sportovní i osobní štěstí, 
dobrou formu, a aby rok 2017 byl tou 
šťastnou hvězdou.

Ladislav Beran

Návštěva na Městském úřadě ve Volarech
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 jsme navštívili 

Městský úřad ve Volarech. Ukončili jsme 
tím učivo vlastivědy o místu, kde žijeme.

Průvodce nám velmi ochotně dělal 
pan Bc. Aleš Valíček, pracovník Odboru 
výstavby územního plánování a životní-
ho prostředí ve Volarech. Seznámil nás 
s uspořádáním státní správy a obecní sa-
mosprávy v našem městě a vysvětlil nám 
náplň své práce na městském úřadě. 

Děti měly připraveny dotazy, týkající 
se konkrétních případů ze života, na které 
nám pan Valíček trpělivě odpovídal.

Pak jsme s ním navštívili další odbo-
ry městského úřadu. Zaměstnanci nám 
ochotně vysvětlili a ukázali, co je jejich 
náplní práce. Měli jsme možnost projít 
skoro celou budovu. Obdivovali jsme 
výzdobu oddací síně i chodeb úřadu. 
Nejvíc nás zaujala stará matriční kniha  

z 19. století a symboly samosprávy – klíč 
od města, řetěz starosty a pečetidlo.

Dětem se návštěva moc líbila a dou-
fám, že až zas někdy navštíví městský 
úřad, vzpomenou si na toto setkání.

Všichni moc děkujeme za ochotu  
a vstřícnost panu Bc. Aleši Valíčkovi, panu 

místostarostovi Ing. Ladislavu Toušovi, 
panu Ing. Františku Pokornému a všem 
dalším zaměstnancům úřadu.

Žáci 4.B 
a paní učitelka V. Kuboňová

VÝBOR ZO ČSZ VOLARY
pořádá v sobotu 11. 3. 2017 od 14:30 hodin v Hotelu Chata 

členskou chůzi.
Při jednání bude provedena výměna členských průkazů, zároveň bude možnost uhradit členské příspěvky.

Za výbor ZO ČZS, Antonín Smola
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Akademie 3. věku Vzpomínáme

Dne 7. 2. 2017 
uplynou dva 
smutné roky, 
kdy nás navždy 
opustila naše 
drahá maminka, 
babička a sestra 
paní RŮŽENKA KUBEŠOVÁ 
rozená Pilečková.
S úctou a láskou stále vzpomínají 
děti Stanislava, Bronislav 
a bratr Josef s rodinami.

Pracoval vždy bez únavy, 
klidu sobě nedopřál.
Jeho srdce zlaté bylo,

každému vždy pomáhal.
Dne 3. února by se dožil 81 let, pan 

IVAN TOMÁNEK.
Stále vzpomínají manželka Anna, 

vnučka Hanka s rodinou, 
děti s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata

Když se sejdem v našem klubu,
žádné strachy, žádné „bu, bu“.
Co nám KreBul vybere,
i lektory sežene,
do toho se s chutí vrhneme.

Někdy tvoříme, někdy zpíváme,
jindy jenom posloucháme, zíráme.
Ale nespíme!
Každopádně namáháme mozky, 
zaháníme nudu,
trénink nám jde k duhu.

Doma, to je samá práce,
žehlení, praní, šití…
Ale tady? To je jiná, samá legrace,
vždy s chutí dáme se do práce.
I tělo si procvičíme,
mnohému se přiučíme.

Je to prima, věřte nám,
příště přidejte se k nám.
My všichni, jak jsme tu,
přidáváme léta k životu.

Seniorky a senioři z Akademie 3. věku Volary

Plná nových informací, her, zábavy i poučení. Taková byla v pořadí 
sedmá Akademie 3. věku, kterou ve Volarech pořádala KreBul, o.p.s. 

Téměř třicítka posluchačů se zapojila do vzdělávacího cyklu s podtextem: „Při-
dat léta k životu, přidat život k létům“. Během devíti setkání se věnovali nej-
různějším tématům, která pro ně připravili vybraní lektoři. Během setkání si 
posluchači osvojili informace o SeniorPasech, �inanční gramotnosti, kompen-
začních pomůckách pro seniory, o lécích a jejich vzájemném působení, prak-
ticky se zapojili v rámci smyslové aktivizace, re�lexní terapie, či muzikoterapie.

Volarská akademie má již svou sedmiletou tradici. Posluchači jsou zde vždy 
velmi vnímaví, komunikativní a velmi dobře spolupracují. Setkání s posluchači 
ve Volarech je jako balzám na duši. Alespoň tak je vidí lektoři, kteří tento ročník 
zaštítili: Jiří Gabriel Kučera, Miroslav Gros, Hana Vojtová, Hanka Rabenhaupto-
vá, Květa Kadlecová či Dana Pšeničková. Stejné pocity sdílel také Jan Tischler, 
který jako host na závěrečné akademii zahrál a zazpíval na přání absolventů. 

Děkujeme touto cestou všem posluchačům za vytvoření nádherné atmosfé-
ry, lektorům za jejich čas, který věnovali setkání se seniory, personálu hotelu 
Bobík a také Jihočeskému kraji za �inanční podporu v rámci podpory aktivit 
SeniorPointu Prachatice. 

Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

KreBul, o.p.s. pořádá dne 5. března (neděle) výlet do Prahy. 
Cílem je Divadlo Radka Brzobohatého a představení EDITH PIAF, 

se Světlanou Nálepkovou v hlavní roli.

EDIT PIAF
KDY: neděle 5. března 2017

ČAS PŘEDSTAVENÍ: 15:00 hodin
MÍSTO: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha

CENA: 970,-- Kč
REZERVACE: 723 123 093, krebul@krebul.cz

Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu 
Edith Piaf: zázračné uzdravení v dětství, zpívání na 
pařížských dvorech a uličkách, fantastické úspě-
chy v největších evropských divadlech, turné po 
USA, závislost na alkoholu, muže a ženy v jejím ži-
votě, nemoci, život plný lásky i samoty, v chudobě 
i přepychu. Edith Piaf byla vždy a za všech okol-
ností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, 
milovat naplno... až k samotné smrti. 15 nejslav-

nějších evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu MILOVAT K SMRTI, 
právem patří k nejznámějším světovým šansonům vůbec.

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 2017 
uplynulo šest let, kdy nás navždy 

opustila milovaná manželka 
a maminka 

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

Dne 27. 2. 2017 
uplyne již 20 let, 
kdy navždy odešla 
naše maminka, paní 
ANNA TREFNÁ.
Stále s láskou 
vzpomínají dcery 
s rodinami
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Poslední leč
Za pravých Šumavských podmínek, 

vytrvalého sněžení a vánice, uskutečnili 
volarští myslivci a jejich hosté v prostoru 
Horní Sněžné poslední leč. To vše seslal 
svatý Hubert nad Šumavu, neboť si půjčil 
od kolegy svatého Petra klíč, aby sněho-
vou peřinu otevřel a spustil ji do volarské 
kotliny. Po náročné naháňce se v podvečer 
všichni společně sešli ve společenském 
sále volarské radnice, v doprovodu něžné-
ho pohlaví, aby zhodnotili nejen sobotní 
lov, ale aby se společně pobavili. 

Halali zahájilo společenskou část. 
Nejdříve byl přípitek levou rukou, jelení 
guláš, který byl velmi  pikantní, neboť 
jelena skolil myslivec spolku v ledno-
vém silném mrazu a vyhrál nad králem 
jen díky tomu, že ten byl víc ztuhlý a pře-
kvapený než sám lovec. Po první taneční 
sérii od Netolické pětky přišel tradiční 
myslivecký soud. Trojice soudců, Láďa I,
Zdeněk II a Míra III, soudila prohřešky 
svých členů, ale i hostů a byla to pěkná 
zábava. Jedna ze zásad mysliveckého sou-

du je, že, soudní stolice má vždy pravdu
a dovolání ani odvolání neexistuje a 
soud má vždy a za všech okolností 
pravdu. Nejdříve soud vyhodnotil krá-
le lovu, kterým se stal pan Ladislav a to 
díky tomu, že v té šumavské sibérii sice 
nic neskolil, ale jako jediný viděl jelení 
zvěř, kterou nešlo, přes špatnou mušku 
a ukápnuté slzy do hledí, střelit. Poté 
přicházeli hříšníci, jeden za to, že špat-
ně staví kazatelny, druhý za vyvrhávání 
srnčího při baterce. Pražští  hosté, doktoři 
z neznámého ministerstva, si vyslechli 
ortel, že to mají za dvě-stě-ká. Kamarád 
a kolega z městských lesů, zase za to, 
že místo toho, aby pořádně prořezal ho-
nitbu, opravuje kolo mladé adjunktce. 
Byl to soud veselý a všichni se náramně 
pobavili. Tentokráte došlo i na myslivec-
kou soudní stolici, neboť jeden dozírající 
honec vyřkl: ,,No jo pánové, vy nás tady 
soudíte, ale co ty zhaslé svíce na stole 
a kde je bájný krucifi x, který byl u každé 
soudní stolice i za France císaře pána“. 

A tak soudci museli tentokráte též sáh-
nout hlouběji do kapsy. 

Tombola, dražba, hudba, tanec, zpěv, 
to byla zábava až do rána. Hlavní cena 
z tomboly, mladý divočák, putovala 
k sličné slečně, která ji posléze věnovala 
kapele. Neb jak řekla: „Táta nosí domů 
tolik srnčího, že už je mrazák plný. Já 
tenhle kus věnuji Netolické Pětce za 
to, jak nám tady hraje a pro mne dali 
i krásné Non-stop od Michala Davi-
da“. Dražba přinesla souboj o divočáka 
a jeho cena byla tak vysoká, že ji nelze 
ani publikovat…

Poslední leč se tradičně vydařila a vo-
larští myslivci ji ukončili až nad ránem 
s prvním kohoutím zakokrháním.

Ladislav Beran
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