
 První květnový den se tradičně ve Vo-
larech otevírá muzeum. Letošní muzejní 
sezóna je ve stylu Báječného retra. Muzej-
ní sezónu otevřela starostka města, Martina 
Pospíšilová, společně s Janou Tkáčovou, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
městského úřadu. 

 Martina Pospíšilová na úvod přivíta-
la zastupitele, radní a ostatní občany, kteří 
přišli v hojném počtu. Po úvodním slovu 

byly otevřeny expozice Zlatá stezka, Staré 
Volary ve fotografii, Vůně kávy, Střípky 
z historie, Báječné retro, Historie v unifor-
mách a Dětský ráj. Někdo si možná všiml, 
že chybí expozice Pochodu smrti, která je 
v současné době v rekonstrukci a bude ote-
vřena v průběhu sezóny.

O hudební doprovod slavnostního aktu 
se skvěle postarali žáci volarské základní 
umělecké školy. Ladislav Beran

Volarské muzeum otevřeno

Úspěšná jarní sezóna moderních gymnastek
Děvčata z volarského oddílu se na 

jaře zúčastnila třech závodů, všechny se 
odehrály v Táboře a s účastí nejen jihočes-
kých oddílů.

Nejúspěšnější byla Agátka Klementová 
(6 let), která si z každého závodu odvezla 
medaili. 1x za první místo a 2x za třetí.

Svůj první velký závod absolvovala 
i děvčata, která se cvičením začala letošní 
rok a ani ta se neztratila. Nacvičila sestavič-
ku s akrobatickými prvky a podařilo se jim 
umístit se vždy těsně pod stupínkem vítězů 
a Anežce Pátkové se dokonce podařilo zís-
kat stříbrnou medaili.

 Kolekci medailí doplnila bronzovou 
Kristýnka Sovová s povedenou sestavou se 
švihadlem a bez náčiní.

Gabča Klementová si zase dvakrát odvá-
žela v kategorii starších děvčat nepopulární 
bramborovou medaili, ale v opravdu velké 

konkurenci je to pro náš oddíl velký úspěch. 
Starší děvčata již cvičí s náčiním – švihadla, 
obruče, stuhy, míče a kužele, sestavy jsou 
atraktivní, ale taky obtížné.

Ukázku toho, co děvčata umí, bylo 
možno vidět na vystoupení ke Dni matek, 
kde se děvčata představila ve společných 
sestavách.

Chtěla bych všem děvčatům pogratulo-
vat za skvělé výsledky, rodičům za podporu 
a v neposlední řadě také DDM Volary a TJ 
Tatran Volary, kteří nás zaštiťují a fi nančně 
podporují.

D. Amlerová

Foto zleva dole: Agáta Klementová, Anežka Pátková, Sofie Mertlíková, 
Daniela Šrámková, Eliška Procházková, Sofi e Šebestová, Nela Šebestová, Kristýna Ma-
tulková, Eliška Nachlingerová, Kristýna Sovová, Vája Harvalíková, Gabča Klementová, 
Klárka Stuchlíková, Kamila Klementová a Natálie Šebestová.
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Z jednání rady města
konaného dne 19. 4. 2017

konaného dne 3. 5. 2017

Rada města rozhodla:
* v souladu s výsledkem veřejné za-

kázky malého rozsahu na akci: Street 
workout hřiště Volary, přidělit tuto 
zakázku uchazeči Colmex s.r.o., IČO 
29037221

*  uzavřít ve znění předloženého návr-
hu Smlouvu o poskytování daňového 
poradenství s obchodní korporací  
ADU.CZ s.r.o.

* rozhodla schválit ve znění před-
loženého  návrhu  Smlouvu 
o poskytnutí dotace č. SDO/
OEZI/059/2017 na akci: Projektová 
dokumentace – Cyklotrasa Volary–
Soumarský most, mezi Městem Volary 
a Jihočeským krajem

* schválit ve znění předloženého návrhu 
Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/
OEZI/976/17 na akci: Socha Ježíše 
Krista, Volary – 3. etapa – zhotovení 
faksimile, mezi Městem Volary a Jiho-
českým krajem

* schválit ve znění předloženého ná-
vrhu dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 30.06.2016 na akci: 
Projektová dokumentace – Cyklotrasa 
Volary-Soumarský most, mezi městem 
Volary a zhotovitelem Ing. Martinem 
Ertlem, IČ 65028856

Rada města schvaluje
* omezení provozu Mateřské školy Volary 

v době od pondělí 3. 7. 2017 do čtvrtka 

31. 8. 2017. V provozu bude Mateřská 
škola na Sídlišti 117, Mateřská škola 
v Revoluční ulici 448 bude uzavřena.

* následující dokumenty:
1. rozpočet na rok 2017 Technických  

služeb Volary
2. rozpočet na rok 2017 SDaB Volary 
3. rozpočet na rok 2017 ZŠ 
4. rozpočet na rok 2017 MŠ Volary 
5. rozpočet na rok 2017 Správy sportov-

ních zařízeníVolary 
6. rozpočet na rok 2017 Základní umě-

lecké školy Volary 
7. rozpočet na rok 2017 s bytovým a ne-

bytovým fondem Města Volary

Rada města bere na vědomí
* oznámení o udělení ředitelského volna 

na dny 3. a 4. 5. 2017 v ZŠ Volary

Rada města rozhodla
* schválit ve znění předloženého návrhu 

Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/
OEZI/856/2017 na kulturní akci: Vo-

larské slavnosti dřeva, mezi Městem 
Volary a Jihočeským krajem.

Více na: www.mestovolary.cz

Nadpis svádí začít řešit parafrázova-
nou Nerudovskou otázku, nějakou hlubší 
myšlenkou a zajímavým rozuzlením – 
zklamu Vás, nic takového neočekávejte! 
Někteří „občané Volar“ totiž odpověď již 
znají – a tak se kopečky trávy zcela lo-
gicky objevují u kontejnerů, na pozemku 
města, nebo u cesty. Nebudu se rozepi-
sovat a polemizovat nad zcela mylným 

pojetím některých „občanů“, kteří pose-
čenou trávu (ale i nepotřebnou sedačku, 
okna, železné profily, lyže atd…) chystají 
pro technické služby, s pílí Ferdy Mraven-
ce, k odvozu po různých zákoutích města 
– a rovnou zcela jasně uvádím:

Město Volary umožňuje svým ob-
čanům odkládat JEJICH odpad, tedy 
i posečenou trávu, listí nebo zbytky větví 

ze své zahrady do velkoobjemového kon-
tejneru na sběrném dvoře. Na závěr snad 
jen znovu připomínám, že tato služba je 
pro občany Volar ZADARMO a pevně 
doufám, že bude maximálně využívána ke 
všeobecné spokojenosti.

Bc. Aleš Valíček 
referent odboru V, ÚP a ŽP

Noc na 28. dubna byla letos extrémně 
studená a přinesla tolik sněhu, že čaro-
dějnice se musely od pátku modlit, aby 
košťata a jiné podobné stroje nemusely 
vyměnit za lopaty. Naštěstí se vyčasilo 
a čarodějnice se tak mohly slétnout na 
svou louku, ale byl takový chlad, že stále 
musely k vatře přikládat.

 Jako už tradičně se od bývalého prv-
ního stupně základní školy k hasičské 

louce vydal průvod, kterému dominovaly 
Hermiony, dokonce i Baba Jaga přiletěla, 
nechyběl ani Azrael ani Malá čarodějni-
ce. O dopravní prostředky, košťata všech 
druhů, se starala Saxana. Na hasičské 
louce čekaly staré fešné čarodějnice a je-
žibaby na své mladší kolegyně, aby všem 
ostatním uštědřily jednu na zadek. Nej-
starší z rady, Dr. Magie Wigo I., zapálil 
oheň a rej mohl začít. Ten trval až do půl-

noci, kdy se stroje zvedly a nabraly směr 
Chlustov, Kunžvart a dál na jih, neboť 
nad Plechým a dál k Alpským vrchům 
Azrael spustil vzdušné víření.

Ladislav Beran 

Kam s posečenou trávou?

Lampionový průvod
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Připravujeme

Akce v knihovně

V měsíci květnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Milada Fošenbauerová
paní Věra Gogová
paní Jana Hojdekrová 
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

Společenská rubrika

Sběrný dvůr

Ve dnech 5. 6. – 10. 6. 2017 bude sběrný 
důr ve Volarech uzavřen.

Deratizace

Ve dnech 16. 5. 2017 až 30. 6. 2017 
proběhne na území města Volary jarní 
ohnisková deratizace.

Plavecký bazén

Oznámení

Informace z radnice

Po dobu uzavírky plaveckého bazénu, 
bude tenisový kurt zajištěn po domluvě 
na tel.: 739 781 090 – p. Dočekalová

nájemcům hrobových míst

Město Volary oznamuje nájemcům 
hrobových míst, že na hřbitově 
ve Volarech v měsících květen – červenec 
bude provedeno očíslování jednotlivých 
hrobů, a to z důvodu přehlednosti
a lepší orientace na hřbitově.
Za město Volary – Anna Hodánková

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve čtvrtek 22. června od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního 

sálu hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

Koncerty ZUŠ
ZUŠ Volary vás srdečně zve na červnové koncerty: 

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 18:00 hodin SLAVNOSTNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 18:00 hodin PĚVECKÝ KONCERT  

Pivobraní
V sobotu 24. 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 AJETO.
Při nepřízni počasí se bude akce konat ve společenském sále města Volary.

VÝTVARNÁ „PRÁZDNINOVÁ BUBLINOMÁNIE“
Zúčastněte se letní soutěže a vytvořte 

NEJVTIPNĚJŠÍ KOMIKSOVOU BUBLINU na téma PRÁZDNINY.
 Použít můžete jakoukoliv techniku. 

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších výtvarných prací. 
Všechny výtvory vystavíme v prostorách knihovny. Soutěžní bubliny si vyzved-

něte do 30. června v knihovně a hotové vraťte do konce prázdnin.
Vyhodnocení a předávání cen se uskuteční v měsíci září. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Městská knihovna ve spolupráci se ZŠ Volary pořádá 

v pátek 9. 6. 2017 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 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského 
a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

DUHOVÉ LÉTO V KNIHOVNĚ
Ve dnech 2. 6. a 13. 6. se koná „Duhové léto v knihovně“. 

Tradiční rozloučení knihovny a dětí se školním rokem. 
Program určený pro MŠ Volary.
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DUBEN VE VOLARSKÉM DOMEČKU
Měsíc duben otevřel domeček tra-

diční akcí Vajíčkovník, která proběhla 
12. dubna. Akce byla určena pro základní 
a mateřskou školu ve Volarech. Letos se jí 
zúčastnilo přes 150 dětí a 14 dospělých. 
Děti si vyrobily vajíčka, která jsme společ-
ně zavěsili na stromy a keře vedle pošty ve 
Volarech. Kromě všemožných barev jsme 
na stromě mohli pozorovat několik dalších 
symbolů Velikonoc, jako jsou například 
zajíčci či kuřátka. 

Jako druhou akci jsme si připravili ve-
likonoční dílničku. Se 16 dětmi jsme se 
sešli v devět hodin ráno a popovídali jsme si 
o velikonočních zvycích. Menší děti si vy-
robily vajíčko pomocí techniky decoupage 
– polystyrénové vajíčko polepily barevný-
mi kousky hedvábného papíru. Starší děti 
si vyrobily velikonočního zajíčka – nejprve 
si pomocí kartónu udělaly šablonu, kterou 
následně omotávaly barevnou vlnou. 

 Při Deskohrátkách, které se kona-
ly 19. dubna od 17 hodin, jsme společně 
s 22 dětskými účastníky a 9 dospělými 
účastníky potrápili naše mozkové závi-
ty vědomostními hrami – Česko Junior 
a Jižní Čechy – otázky a odpovědi. Při-
praven byl i turnaj ve hře Dobble. Turnaj 
získal svého vítěze a my si pro závěrečné 
potěšení zahráli karetní hru Ligretto. 

V pátek 21. dubna v šest hodin od-
poledne se konala vernisáž výstavy 
fotografií začínajícího a velmi nadaného 
fotografa Matěje Madara. Výstava nese 
název Kaplický potok a trvala do 
31. května. Celou vernisáž otevřelo hu-
dební vystoupení Verunky Honnerové na 
příčnou flétnu a Matěje Černého na trum-
petu. Dále se slova ujal sám Matěj Madar, 
který přítomným řekl nejen o svých fot-
kách, ale i o počátečních zážitcích, které 
ho doposud při fotografování provázely. 

 Zmiňovaná vernisáž byla první akcí 
pořádanou k příležitosti oslav Dne Země.

 Další akcí byl program 22. dubna do-
poledne v domečku. Prostor volarského 
domečku se rozdělil na klubovny, kde 
bylo pro děti připraveno několik her 
a aktivit. Denní klubovna se věnovala té-
matu fauna. Děti si mohly pochytat ryby, 
zhlédnout krátký dokument o mláďatech 
zvířat, rozdělit zvířata do správných bio-
topů, vypracovat pracovní listy, které se 
týkaly zvířecích obyvatel pískoven nebo 
si zkusit poznat ptáčka podle jeho zpěvu. 
Jazyková klubovna se věnovala naopak 
flóře. Zde si děti mohly zkusit vypraco-
vat pracovní listy, které se týkaly stromů 
a hub, zkusit si kvíz o lučních květinách, 
o kterých jim více pověděl dokument 
od české televize Živý svět: Kvítí, nebo 
si zasít travní semínko do květináče 
k domácímu pozorování. V přírodověd-
né klubovně děti mohly díky dokumentu, 
který nepřetržitě běžel na zdi, vidět celý 
průběh recyklace, zahrát si hru s Tondou 
Obalem (tonda-obal.cz), naučit se správ-
ně třídit odpadky nebo si vyrobit kytičku 
z toaletní ruličky v rámci recyklování od-
padu. Na chodbě byly připraveny velké 
obrázkové encyklopedie týkající se rost-
lin i zvířat, které si děti mohly samovolně 
prohlédnout a prozkoumat či se inspiro-
vat při tvoření soutěžního obrázku, který 
se vytvářel ve výtvarné klubovně. Soutěž 
s názvem Odpadek jako umělecké dílo 
byla vyhlášená právě k oslavě Dne Země. 
Děti měly za úkol vytvořit obrázek, který 
se týkal přírody a byl na něm použit odpa-
dek, tak aby do tématu obrázku pasoval. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 
na akci podíleli. Tedy jmenovitě dob-
rovolníkům – Míšovi, Matějovi, Viky, 
Barče, Adamovi, Barče, Kristýnce, Míše 
a Marcelce. Dále pak městské knihovně 
za vypůjčení encyklopedií a dobrovol-
nickou práci a Městu Volary za pomoc 
s propagací.

Odpoledne nás čekala, ještě jed-
na velká akce pod záštitou celosvětové 
akce Ukliďme svět a její odloučené akce 
Ukliďme Česko. My jsme si tedy uklidi-
li Volary. Počasí nám moc nepřálo, tedy 
spíše vůbec. Přesto se našli dobrovolníci, 
kteří se počasí nezalekli. Sraz jsme měli 
před domečkem, kde jsme si rozdali od-
padkové pytle, jak na směsný odpad, tak 
na recyklovaný odpad. Rozdělili jsme se 
do čtyř skupin, které měly svého vedou-
cího. Jmenovitě děkujeme Erice, Míšovi 
a Matějovi, kteří se těchto rolí zhostili. 
Každá skupinka měla již předem určenou 
trasu, na kterou se vydala. Našli jsme do-
slova poklady např.: záchod, vojenskou 
helmu či neskutečné množství lahví od 
alkoholu, dokonce i úplně plnou s origi-
nální neporušenou samolepkou. Dále pak 
velké množství pneumatik, porceláno-
vý hrníček či kočárek. Objevování nám 
bohužel překazil urputný déšť, a proto 
se všechny skupiny vrátily zpět do do-
mečku, kde jsme se sušili, vyprávěli si, 
co všechno jsme našli, a hlavně jsme se 
shodli na tom, že podobných úklidů by 
bylo zapotřebí více. Dali jsme si teplý čaj, 
pár sladkých dobrůtek a dokonce i vá-
noční cukroví, které nám přinesla úžasná 
maminka, která se sama úklidu zúčastnila 
společně s celou svojí rodinou. Věříme, 
že příště, když úklid naplánujeme na 
slunné počasí, se ho zúčastní mnohem 
více lidí. Tímto způsobem bychom chtě-
li poděkovat panu ing. Martinu Jandovi, 
který byl věci velmi nakloněn a po do-
mluvě objel všechna sběrná místa, kde 
jsme pytle s odpadky zanechali a odvezl 
je na sběrný dvůr. Další dík patří organi-
zaci Ekocentrum U nás z. s. za propagaci 
naší akce. 

 Děkujeme všem, kteří se našich dub-
nových akcí zúčastnili, a doufáme, že se 
budeme všichni společně opět setkávat.

Akce volarského domečku
10. 6. 2017
DEN DĚTÍ
• Pohádkové putování v začarovaném lese!
• Čeká na vás spoustu známých i méně známých 

pohádkových postav.
• Zasoutěžíte si, zahrajete si a zažijete spoustu 

legrace a zábavy!
• Sraz před budovou starého pivovaru ve 14:00 hod.
• Pohádková maska vítána! 

22.–23. 6. 2017
BEZBARIÉROVÝ DEN
• vyzkoušíme si, jaké to je žít s handicapem
• za pomoci organizace svazu tělesně  

postižených Volary a Prachatice
• 22. 6.: Pro žáky vyššího stupně ZŠ.
• 23. 6.: Pro žáky nižšího stupně ZŠ.

INFORMACE NAJDETE:
na plakátech
Tel.:   388 333 073, 725 832 977,  
 723 593 652 
@ : volary@ddm-prachatice.cz
www:  www.ddm-prachatice.cz



Volarský zpravodaj 5

Vzpomínáme

Odešel jsi, jak si osud přál, 
v našich srdcích 

a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud, 

jen bolest nedá zapomenout.

Dne 14. 6. 2016 
uplynou dva smutné roky, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan JAN SAMEC.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
Hana a děti s rodinami.

Dne 24. 6. 2017 uplyne 15 let, 
kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
PETR KAHOVEC.
S láskou vzpomíná 
manželka 
a děti s rodinami.

Beletrie
Šindelka Marek: Únava materiálu
Dlouho očekávaný román Marka Šin-
delky, nositele Ceny Jiřího Ortena 
a Magnesie Litery za prózu, reaguje na 
aktuální téma migrační vlnu. Popisuje 
cestu dvou bratrů z nejmenované země 
ohrožené válkou do Evropy. Jejich tra-
sy se záhy rozdělí a každý pokračuje na 
vlastní pěst: bez mapy, bez spojení, bez 
kontaktu… 

Moorjani Anita: Co když je to nebe? 
Jak jsem se zbavila omezujících 
přesvědčení a začala opravdu žít
Anita Moorjani je autorkou knihy 
Musela jsem zemřít, která se stala 
bestsellerem. Popisuje v ní svůj boj 
s rakovinou, ústící ve fascinující zážitek 
blízké smrti. Ten dalekosáhle změnil 
její pohled na život. Anita se rakoviny 
zcela zbavila a nyní cestuje po světě, 
pořádá přednášky a semináře, přednáší 
na konferencích a vypráví posluchačům 
o hlubokém vhledu, který zažila na 
onom světě.

Naučná literatura
Pohlreich Zdeněk: Lehká kuchyně
Celý život jsem na dietě a vlastně ne-
vím na jaké. Mám nadváhu prolínající 
se s obezitou a strašnou chuť s tím něco 
udělat. Nejde ale o dietu, která jednou 
skončí, jde o způsob, jak to vyřešit 
z gruntu. Rozhodl jsem se napsat knihu 
o rozumném jídle, bez gastronomické 

hysterie a zdraví nebezpečných expe-
rimentů. Lehká kuchyně je o tom, jak 
vařit zdravě (raději bych řekl rozumně) 
a se zachováním toho, co mě na gastro-
nomii nejvíce vzrušuje a proč ji mám 
rád. Tyto pokrmy mohou chutnat báječ-
ně a vypadat lákavě, a navíc se po nich 
nesvalíte na gauč, ale budete se cítit leh-
ce! Zdeněk Pohlreich.

Marek Eben a hosté Na plovárně
Oblíbený moderátor zpovídá 23 osob-
ností z řad umělců, vědců, sportovců, 
ochránců přírody, historiků a válečných 
veteránů.

Schrang Heiko: Lži století, které 
znají jen zasvěcení
Knížka, původně autorem vydaná na 
vlastní náklady, se záhy stala velkým 
bestsellerem. Je na trhu zcela ojedině-
lá a zaujme každého, kdo se zajímavá 
o společenské a politické dění. Odkry-
je před vámi informace a kauzy, které 
měly zůstat skryté.

Pro děti a mládež
Papoušek Pája, Lvíček Leo - leporela
Veselá zvířátka vám chtějí ukázat, že 
učení může být zábavné jako hra! Pa-
poušek Pája připraví báječnou oslavu 
a prozradí, jak se počítá od 1 do 10. 
A s lvíčkem Leem prožijete zajímavý 
den, kdy vám vysvětlí, jak správně po-
znat, kolik je hodin.

Novinky v knihovně

Dne 24. 6. 2017 uplynou tři smutné 
roky, kdy nás navždy opustila paní 

OLGA ZELENKOVÁ. 

S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Děkuje všem přátelům a známým za 
účast, projevenou soustrast a květinové 

dary při posledním rozloučení s paní 
MARIÍ BÁRTOVOU.

Děkujeme též panu Františku Krátkému 
za dojemná slova rozloučení.

Rodina Bártova

Děkujeme všem za účast a květinové 
dary, kteří se přišli rozloučit s paní 

IRENOU MRÁZOVOU.
Velké poděkování patří panu Františku 
Krátkému za citlivá slova rozloučení.

Manžel Václav Mráz s rodinou
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Stolní tenis

Druhý ročník turnaje volejbalistů

Na začátku měsíce května přišla ze 
stolního tenisu krásná zpráva.

Zdena Blašková, rodačka z našeho 
města, opět ukázala, že v České republice 
momentálně patří mezi TOP hráčky a to 
potvrdila hned třikrát. 

Volarská rodačka, která hájila dlouhá 
léta barvy prachatického Tatranu a dnes 
hraje za jeden z nejlepších týmů extrali-
gy SK Dobré, rozšířila svou síň slávy o tři 
tituly Mistryně ČR do 18 let. Jde o další 
ojedinělý úspěch, kterým vyšperkovala 
svou účast na mistrovství republiky. Ti-
tuly získala ve dvouhře, když ve fi nále 

porazila K. Černou, která nyní hraje za 
německý Hannover, jeden z nejlepších 
evropských týmů. Ve čtyřhře společně 
s Anežkou Ilčíkovou z Hodonína porazily 
nasazené jedničky Pytlíkovou z Vlašimi 
se Štěpánovou z Havířova a po výhře 3:1 
brala druhou zlatou. Svůj zlatý hattrick 
uzavřela ve smíšené čtyřhře, kde jí byl 
partnerem Jiří Martínek z Ostravy. V se-
mifi nále neztratili ani set a po fi nálové 
výhře 3:1 nad dvojicí Průša – Allertová, 
byl na světě ojedinělý úspěch mladé na-
děje stolního tenisu z Volar.

Zdena Blašková nyní sice hraje mimo 
Volary, ale pro mě a mnoho dalších 
stolních tenistů i spoluobčanů a hlavně 
bývalých spolužáků ZŠ, je velkou re-
prezentantkou nejen týmu, ale i města. 
Je to dnes jediná sportovkyně, která je 
republikovou hráčkou a naše město pre-
zentuje na vynikající úrovni, za což jí 
patří velký dík. 

Zdeno, děkujeme, a přejeme Ti dál 
mnoho úspěchů ve sportu, v životě stu-
dentském i běžném a držíme ti palečky.

Ladislav Beran

V sobotu 13. května se v tělocvičně 
ZŠ uskutečnil druhý ročník turnaje volej-
balistů O pohár místostarosty.

Původně mělo startovat pět oddílů, 
ale hornoplánský tým zastihla viróza 
a nemohli přijet. Hrály tak čtyři týmy, Vo-
lary I, Volary II, Prachatice a smíšené 
družstvo (z různých koutu světa) HyJa-
LaSU, které se rozdělily po Volarsku 
a v systému každý s každým odehrály bá-
ječný turnaj.

Volejbal je v Jižních Čechách sport čís-
lo jedna, což potvrzuje postavení Jihostroje 
České Budějovice, který letos ovládl ex-
traligu a opět nám přivál parádní podzim. 

Volarští volejbalisté jsou nejen fandy 
Jihostroje, ale i aktivní hráči. Letos již po 
druhé se zde odehrál výborný turnaj, v zim-
ně to byl memoriál Jiřího Voráčka staršího 
a nyní se hrál o super krásný pohár mís-
tostarosty. Lité boje, zajímavé rozestavení, 
dlouhé výměny, smeče, vynikající bloky, 
to vše bylo k vidění ve volejbalovém dni. 
Pohár sice odjel na všechny světové strany, 
ale než se tak stalo, všichni se náramně po-
bavili při závěrečném hodnocení a pokecu 
nejen o volejbale. 

Co dodat na úplný závěr. Volejbal je, 
jak víme báječná hra a za první republiky 
to byl boj mladých, jak se říkalo štriko-
vaný. Šestkový volejbal měl ve Volarech 
vždy perfektní tradici a úroveň a v do-
bách antuky byli zdejší hráči TOP týmem 
kraje. Je fajn, že se opět schází parta lidí, 
kteří tuto hru milují, a dobré je, že cestu 
na palubovku nachází i mladí.

Pořadí:
1.místo HiJaLaSU s 9 body
2.místo Volary I s 5 body
3.místo Volary II s 3 body
4.místo Prachatice s 1 bodem

Ladislav Beran

O pohár místostarosty

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Horní Planá, rybářství Chvalšiny
nabízí prodej pstruhů a kaprů 
dne 15. 6. 2017 
od 9.00 do 12.00 hod. 
na místní tržnici

kraje. Je fajn, že se opět schází parta lidí, 
kteří tuto hru milují, a dobré je, že cestu 
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Městský hotel Bobík
Vás v měsíci červnu srdečně zve na ochutnání kuřecí tikka masala,  

nebo si ji můžete zkusit připravit sami doma podle přiloženého receptu.

KUŘECÍ TIKKA MASALA

Suroviny na naložené maso (4 porce):
500g	 kuřecích	prsou
1	kelímek	bílého	jogurtu
1	lžíce	 nastrouhaného	zázvoru
1	lžíce	 prolisovaného	česneku
1	lžička	 mletého	římského	kmínu
1	lžíce	 koření	tandoori	masala
1	lžička	 soli

Suroviny na omáčku (4 porce):
1	lžíce	 oleje
1	 velká	cibule
2	 rajčata
1	lžíce	 nastrouhaného	zázvoru
1	lžíce	 prolisovaného	česneku
1	lžička	 kurkumy
1	lžička	 mletého	římského	kmínu
1	lžička	 indického	kari
1	 celá	skořice
2	 hvězdičky	badyánu
4	 bobkové	listy
150	ml	 33%	smetany
100g	 plechovka	krájených	rajčat
hrst	 čerstvého	koriandru
1	 celý	kardamon
	 sůl	podle	chuti
	 cukr	podle	chuti
	 chilli	podle	chuti

Postup marinování masa:
Maso	nakrájíme	na	větší	kostky,	smícháme	se	všemi	surovinami	na	
marinádu	a	necháme	v	přikryté	misce	přes	noc.

Postup na omáčku:
Na	rozpáleném	oleji	 orestujeme	posekanou	cibulku,	přidáme	zá-
zvor,	česnek,	kmín,	kurkumu	a	kari	a	další	2	minuty	restujeme.	
Pokrájená	rajčata,	plechovku	krájených	rajčat,	skořici,	kardamon,	
badyán,	bobkový	 list,	smetanu	a	sůl	(případně	podle	chuti	chilli)	
povaříme	15	minut	na	mírném	ohni.	Dochutíme	cukrem,	 solí	a	
vyndáme	bobkový	list,	kardamon,	badyán	a	skořici.

Postup přípravy masa:
Do	pekáče	vsypeme	maso	i	s	marinádou	a	pečeme	v	troubě	při	220	
°C	cca	10	minut.	Maso	průběžně	kontrolujeme,	aby	se	nevysušilo.	
Přidáme	omáčku	a	ještě	5	minut	pečeme.

Kuřecí	Tikka	Masala	podáváme	s	pečivem.

Personál městského hotelu Bobík Vám přeje dobrou chuť  
a těšíme se na Vaši návštěvu.
16. –18. června Vás srdečně zveme také  
na víkend s indickými specialitami.

Římskokatolická farnost Volary
ve spolupráci se ZUŠ Volary

Vás zvou na

Benefiční koncert
dne 23. 6. 2017 v 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny

SaxWork  Quartet
Kateřina Pavlíková - sopránový saxofon
Magdaléna Malíková - altový saxofon

Magdaléna Křepelová - tenorový saxofon
Stanislav Tischler - barytonový saxofon

Výtěžek z koncertu bude věnován  
na opravu kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
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