
Vážená paní starostko,
ráda bych touto cestou poděkovala 

všem hasičům jednotky dobrovolných ha-
sičů, Vaší obce, kteří zasahovali v sobotu 
19. srpna od brzkých ranních hodin a ve 
svém volnu se podíleli na likvidaci následků 
bouřky doprovázené silnou vichřicí, která 
postihla značnou část Jihočeského kraje.

Jejich obětavost a ochota pomáhat od-
stranit vzniklé škody, jak jsem uváděla i pro 

média, pomohla postiženým oblastem se co 
nejdříve vrátit do běžného života.

Lidí, kteří jsou ochotní dobrovolně 
pomáhat druhým, a to nejenom při této 
události, ale i při jakékoliv jiné situaci, si 
velice vážím. Dobrovolní hasiči jsou těmi-
to lidmi, lidmi, bez jejichž pomoci si lze 
jen velmi těžce představit řešení mimořád-
ných událostí v obcích a potažmo v celém 
našem kraji.

Vážená paní starostko,
prosím vyřiďte mé poděkování čle-

nům jednotky dobrovolných hasičů jako 
mé osobní poděkování, ale i poděkování 
vedení Jihočeského kraje za jejich činnost 
dobrovolných hasičů, za jejich mimořádné 
pracovní nasazení a obětavost, kterou pro-
kazují a prokázali.

Mgr. Ivana Stráská, 
hejtmanka

První říjnový den je mezinárodním 
dnem seniorů. U nás tento svátek naši nej-
starší spoluobčané slavili v pátek 6. října.

Ráno se peklo v peci muzea. Velká lóže 
pecařská v čele s Augustinem Sobotovi-
čem, krom své pomocnice z Lenory, přijal 
k výpomoci i dvě volarské dámy ze svazu 
tělesně postižených. Pekly se česnekové 
placky, houstičky a chléb. Domácí speciali-
tou byl volarský koláč.

V podvečer byl připraven kulturní 
program ve společenském sále rad-
nice. Zde se konalo tradiční setkání 
vedení města s nejstaršími spoluobčany. 
Nejstarší spoluobčany přivítala starostka, 
Martina Pospíšilová společně s místosta-
rostou Ladislavem Toušem. Ti je seznámili 
s chystanými změnami ve městě a předsta-
vili, co se již událo. Máme nové náměstí, 

čeká nás revitalizace jeho spodní části. Za 
nedlouho přibude plavecký bazén a ven-
kovní posilovna u něj. U základní školy je 
parkourové hřiště a kostel nám pěkně sví-
tí novým nátěrem. Starostka neopomněla 
poděkovat nejstarším spoluobčanům za to, 
jaké dílo ve městě zanechali a uvedla „My 
vám za to vše moc děkujeme a nyní je na nás 
vaše dílo dál rozvíjet.“ Za tato slova sklidila 
velký potlesk na výraz díku a povzbuzení 
do další práce. „Máme další plány, které si 
necháme tradičně jako překvapení a dnes 
je to především pro vás a o vás,“ uzavřela 
Martina Pospíšilová úvodní část s tím, že 
všem popřála hlavně pevné zdraví a spo-
kojený život. Předala slovo paní Hrůzové 
z Prachatic, která společně s manželem vede 
prachatické seniory, a ti do Volar přijeli se 
svým country tanečním vystoupením.

V úvodu popřála paní Hrůzová volar-
ským seniorům a svým kolegům hodně 
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Krátce 
představila soubor, se kterým přijeli, jak se 
připravují, jak se vyrábí pěkné a poměrně 
nákladné oblečení, kde je víc ruční a domácí 
práce. No a potom již zatančili jako v dobách, 
kdy Tenkrát na západě foukala harmonika, 
Vinnetou i Old Shaterrhand bojovali s ban-
dity a jejich vystoupení připomnělo pravý 
westernový salon, jak v Limonádovém Joe, 
vše bylo nádherné.

Po té již převzali taktovku hráči skupiny 
Ajeto, a ti jak moderní, ale zejména lido-
vou hudbou od valčíku, přes valz, rumbu 
až k polce potěšili všechny přítomné, kteří 
se dali do tanečního kroku na vyleštěném 
parketě.

Ladislav Beran

Poděkování od hejtmanky

Mezinárodní den seniorů

17. 11.    DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Deratizace
Upozorňujeme občany, že na území města Volary bude ve dnech 01. 10. 2017–15. 11. 2017

probíhat podzimní plošná deratizace města.
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Město Volary

Benefiční koncert

Na říjnovém zastupitelstvu měs-
ta se projednávalo mnoho bodů, mezi 
nimiž bylo řešení i problematiky par-
kování na náměstí.

Jsem jedním z těch, kteří nejsou pro 
to, aby zde vozidla stála. Podle výsled-
ků ankety byl stav mezi pro a proti téměř 
vyrovnaný, a tak se diskuse na toto téma 
točila kolem toho, jak to vyřešit. Stávají-
cí stav je takový, že pod přechodem pro 
chodce ve vjezdovém místě je umístě-
na dopravní značka zákaz vjezdu všech 
vozidel v obou směrech, s dodatkem, že 
vjezd je jen na povolení. Povolení se vy-
dává na recepci hotelu Bobík a mělo by 
být vydáváno hotelovým hostům, neboť 
parkovací plocha za hotelem z ulice Pod 
Kostelem prochází rekonstrukcí. Pod 
kostelem je zase dopravní značka zákaz 
vjezdu všech vozidel. Přes tyto zákazové 
dopravní značky se na náměstí jezdí.

Dokonce je zde nový přestupkový 
fenomén a to je jízda k vjetí na náměstí 
přes přechod pro chodce pod kostelem. 
Zde jde o hrubé jednání, zvlášť když 
zákon říká k přechodům pro chodce, že 
řidič nesmí ohrozit chodce přecházející 
na přechodu pro chodce, nebo přecháze-
jící silnici, na kterou řidič odbočuje, při 
odbočování na místo ležící mimo silnici, 
při vjíždění na silnici a při otáčení nebo 
couvání zastavit vozidlo na přechodu pro 
chodce, pokud to nevyžaduje bezpečnost 
silničního provozu. Zde dochází mnohdy 
k ohrožení, což mohu potvrdit, kdy dne 
28. září po slavnosti k svatému Václavu 
nás před tímto přechodem ze směru z ná-
městí omezil řidič modré škody Octavie, 
vynutil si výjezd a poté v pohodě odjel. 
Není to ani první ani poslední ukázka 
toho, jak si vážíme cizí věci. Díla, po 
kterém toužilo mnoho Volaranů. Místo, 

na které čekalo mnoho generací. Nyní 
máme zrekonstruované náměstí a s tím-
to článkem, který budete číst na konci 
října, bude pomalu kompletně hotové. Je 
jasné, že diskuse parkovat, či neparkovat 
na náměstí, bude pokračovat, ale zákazy 
je nutno dodržovat a to, že se do tohoto 
prostoru vjíždí přechodem pro chodce 
v době, kdy přecházejí, nebo se připravují 
přejít chodci. Já toto považují jako obrov-
skou aroganci a zvůli k ostatním lidem, 
zde chodcům. Dbejme a respektujme 
zákon a dopravní značení. Náměstí stálo 
nás všechny dost financí, ale také úsilí, 
aby zde bylo. A nyní, když ho máme, ne-
buďme jen diváky při jeho ničení, ale 
pomozme si. Určitě je to na jedné straně 
represí, ale policie nemůže být všude. 
A tak hledejme tu nejlepší formu k tomu, 
aby zákony nebyly porušovány.

Ladislav Beran

Děkujeme všem, kdo jste nás přišli 
podpořit, za perfektní atmosféru na be-
nefičním koncertu Milana Schelingera 
a skupiny New Sharks v Prachaticích. 
Nároďák jsme zaplnili nad očekávání, 
kapely skvěle vystřihly hitovky. Tančilo 
se již u druhé písničky, Jarda Dárek vý-
borně doprovázel svým moderováním 
celý večer. Výtěžek pro hospic 120 tisíc 
korun je prostě „pecka“. Ještě jednou 
velké DĚKUJEME a samozřejmě díky 

Městu Volary a paní starostce, Martině 
Pospíšilové, za podporu této akce.

Radmila a Jitka, 
organizátorky koncertu

Opravy v ulici Revoluční budou dokončeny v průběhu listopadu.

Probíhající opravy
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Připravujeme
V měsíci listopadu oslaví své 
narozeniny tito z našich členů:
paní Houdková Marie
pan Hundsnurscher František
paní Kolbabová Jaroslava
paní Sedláková Marie
paní Svobodová Blanka
paní Tomášková Hana

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

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrika

Provoz veřejných WC Volary 
bude nadále zajištěn i v měsících 
listopad 2017 až leden 2018 
v době od 8.00 do 16.30 hod.

Upozornění

FILMOVÝ FESTIVAL
Ekocentrum U nás z.s. pořádá 4. 11. 2017 od 17 hodin filmový festival 

v Městském hotelu Bobík.
Vstupné 50 Kč

◆

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
aneb o intimních slastech a strastech

s MUDr. Radimem Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem
Ve Volarech, ve společenském sálu radnice, ve čtvrtek 23. 11. od 19.00 hod. 

Předprodej vstupenek je v Infocentru Volary
◆

VÁNOČNÍ TRHY
Srdečně vás zveme v sobotu 2. prosince do společenského sálu radnice 

a na Náměstí na Vánoční trhy, které budou od 9.00 hodin. 
Nebude chybět ani vánoční punč.

◆

ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE SV. KATEŘINY
ZUŠ a poté rozsvícení vánočního stromu

Blahopřání Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast a květinové dary při posledním 
rozloučení s naším tatínkem, panem 
Karlem Mondekem.
Vřele děkujeme panu Františku 
Krátkému za upřímná a krásná slova 
rozloučení.Rodina Mondekova, 
Spěvákova a Kaislerova.

Touto cestou děkujeme všem za účast 
a květinové dary při posledním rozloučení.
Velké poděkování také patří pohřební služ-
bě Roman Paule za smuteční obřad a panu 
Františku Krátkému za a upřímná slova 
rozloučení.
Manželka Věra, děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast a květinové dary při posledním 
rozloučením s naší drahou maminkou, 
babičkou a tchýní, paní Annou Riedere-
rovou. Děkujeme též panu Karlu Faláři za 
slova útěchy při pohřbu.
Děkují děti Anna, Jana a Pepa s rodinami.

Významné životní výročí 90 let 
oslavil občan Volar – pan Václav Mráz. 
Blahopřát mu za Město Volary přišel 
místostarosta Ing. Ladislav Touš a ma-

trikářka Anna Hodánková, kteří mu 
předali malý dárek, kytičku a blahopřá-
ní od paní starostky města Mgr. Martiny 
Pospíšilové.

Došlo i na vyprávění – rodina Mrá-
zova žije ve Volarech od roku 1952, 
plných 65 let, s manželskou paní Ire-
nou Mrázovou prožili 67 let, vychovali 
3 děti a mají 6 vnoučat. V době pracov-
ního procesu byl celý život zaměstnán 
jako vlakvedoucí Českých drah.

Pan Mráz se živě zajímá o veřejný ži-
vot, s počítačem je velký kamarád, jeho 
aktivitu by mu mohl kdekdo závidět.

Blahopřejeme a přejeme ještě mno-
ho spokojených let.

Anna Hodánková, 
matrikářka

Schůze zahrádkářů
ZO ČZS Volary svolává schůzi majitelů zahrádek  

v osobním vlastnictví na zahrádkové osadě Kalvárie,  
která se koná dne 18. listopadu 2017 od 14:30  

v Hotelu Chata Volary. 
Na programu: Vyhodnocení činnosti za poslední období, projednání 

plánu práce na rok 2018, vyhodnocení srpnové výstavy výpěstků.
Antonín Smola

Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
S bolestí v srdci jsme oznámili všem 
příbuzným a známým smutnou zprávu, že 
nás 18. září 2017 navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
bratr, švagr, strýc, pan Vojtěch Sabo.
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Oprava kostela sv. Kateřiny Alexandrijské

Svěcení lip ve Volarech

Oprava kostela je hotova. Při veřejné 
sbírce se zatím vybralo přes 195 000 Kč. 
Všem dárcům patří veliké díky. Sbírko-
vé konto je stále otevřené, minimálně do 
konce roku 2017. Podle svých možností 
a uvážení, prosím, můžete dále přispívat 
na č. účtu 115 – 3055540227/0100.

Kostel není jen církve. Je všech občanů. 
Kostel je nedílnou kulturní a společenskou 
součástí obce. Byl postaven z příspěvků 
občanů. Toto dědictví našich předků by-
chom měli zachovat. Děkuji za vaši pomoc.
 P. Karel Falář,

správce farnosti a kostela

P. S. Zároveň jste zváni na adventní 
koncerty do našeho kostela 3. 12. , 10. 12. 
a 17. 12. 2017.

Podrobnosti budou na plakátech.

Před kostelem svaté Kateřiny Alexan-
drijské se světily dvě lípy, stromy symbolu 
státnosti. Přítomné spoluobčany přivíta-
la starostka města, Martina Pospíšilová 

a farář volarské farnosti, Karel Falář, kte-
ří nejdříve přivítali a poděkovali hostu 
z Prachatic, kterým byl pěvecký sbor 
Česká píseň, za svou účast a za zpěv, 
kterým pěvci tohoto sboru navodili pří-
jemnou atmosféru.

V úvodu zhodnotila význam osobnos-
ti svatého Václava Martina Pospíšilová. 
Svatý Václav je symbolem české státnosti 
a patronem České země. Zdůraznila jeho 
význam pro život lidský i život světský 
a poukázala na tradici svatováclavských 
slavností, či uctívání jeho osobnosti na 
volarské křížové cestě.

Poté se farář, Karel Falář, společně 
s veřejností, modlitbou Otčenáš, jenž si na 
nebesích, pomodlil za svatého Václava, 
a sám zdůraznil jeho velký význam pro 
stát, pro církev, ale i pro širokou veřejnost. 

Před svěcením vysvětlil slavnostní akt, 
kdy obě lípy jsou zasazeny po té, co 
musely být pokáceny staré stromy před 
kostelem, které již zasahovaly a prorůs-
taly do jeho základů. Volarská farnost po 
vykácení slíbila, že v blízkosti kostela 
budou nové lípy. Věnujeme jednu svaté 
Kateřině a druhou dlouholetému faráři, 
Františku Honsovi, který na volarské far-
nosti sloužil 36. let.

Po té obě lípy vysvětil a tím celou 
úvodní část ukončil. V druhé části vy-
stoupila Česká píseň, která lidovými 
i sakrálními písněmi celý slavnostní akt 
zvýraznila a lidové písně si spolu s ní za-
zpívali i mnozí přítomní.

Ladislav Beran
 

V den státního svátku svatého Václava se ve Volarech světily dvě lípy.

Letošní Šumavské štrůdlování je již minulostí
V sobotu 7. října 2017 ráno bylo 

okolo 5 °C, stěrače kmitaly sem a tam, 
šedivé cáry mraků se snášely až k zemi 
a barevné listí v poryvech větru dávalo 
jasně najevo, že zima je za dveřmi. Poča-
sí připomínalo spíš konec listopadu, než 
začátek října.

V Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě 
s blížící se 15. hodinou rostlo napětí, zda 
někdo v tomto pravém šumavském sy-
chravém počasí přijede a přiveze štrůdly 
do soutěže.

První, druhý…pátý…desátý vzorek! 
S přibývajícími rukávy štrůdlů stoupala 
i dobrá nálada organizátorů štrůdlová-
ní – členů spolku Šumavské cesty, z. s. 
z Plzně. Tabulka hlavních pořadatelů se 
plnila a přibývaly i recepty na štrůdly. 

Konečné číslo – 18 soutěžních štrůdlů!
Po 17. hodině se Dům sv. Vintíře za-

plnil a všichni se těšili na vyhodnocení 
soutěže o NEJ štrůdl a hlavně – na ochut-
návku. Po několika úvodních slovech 
porotců se všichni dočkali: „Na 5. místě 
se umístil…, 4., 3., 2., - a vítězem se stává 
štrůdl č. 12, jehož autorkou je paní Marta 
Čechová z Annína.“

Paní Čechová vyhrála kromě jiného 
hlavní cenu – vyhlídkový let nad Šuma-
vou s pilotem Milanem Legátem, který 
cenu věnoval.

Na stole se objevily štrůdly připra-
vované nejen podle starých rodinných 
osvědčených receptů, ale i těsta zadělaná 
jogurtem, zakysanou smetanou, tvaro-
hem či dokonce pivem. A po vzoru našich 

předků stále dražší máslo nahradilo u ně-
kterých receptů sádlo (těsto je prý křehčí 
a lépe se s ním pracuje).

Vítězný recept paní Čechové:
400 g hladké mouky, špetka soli, 250 g 
100% tuku, ½ piva – vše zpracovat ve 
vláčné těsto a nechat alespoň 2 hodiny 
odležet v lednici. Jak jednoduché, že?

Šumavské štrůdlování 2017 je za 
námi. Ještě jednou velká gratulace vý-
herkyni a obrovský dík všem sponzorům 
a těm, kteří se podíleli na kulturním pro-
gramu i celé organizaci.

Těšíme se na příští ročník – 6. říj-
na 2018 v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě!

Za spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně
Jana Kolářová, 

předsedkyně spolku
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Vzpomínáme

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

Dne 27. 11. 2017 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustila manželka,  

maminka a babička, paní  
ANNA VARGOVÁ z Pěkné.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Vydal ses na cestu,  
kde chodí každý sám, jen dveře vzpomínek 

nechal jsi dokořán. 
Jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 28. října uplynulo 5 smutných let, 
co nás navždy opustil  

náš milovaný manžel a tatínek,  
pan JAN BREIT.

Stále vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami

Kdo byl milován, nikdy neodešel…
4. listopadu 2017 uplyne první smut-
ný rok, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek, dědeček, strýc, bratr švagr,  

pan JIŘÍ ĎURČO. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Hana 
a syn Jiří s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 13. 10. 2017 uplynulo 10 let,  
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dědeček,  
pan VLADIMÍR RUKAVIČKA.  

S láskou vzpomínají manželka  
a synové s rodinami.

Dne 6. 9. 2017 uplynulo 8 let  
od chvíle, co nás navždy opustil  

pan VÁCLAV LES. 
S láskou vzpomíná manželka a dcery 

s rodinami.

21. 11. 2017 uplynou 2 roky 
od úmrtí mého syna, 

FRANTIŠKA ZIVČÁKA.
Za vzpomínku děkuje maminka Božena 

Hagelmüllerová, bratr Jiří  
s manželkou a dcera Verunka.

Dne 05. 11. 2017 
uplyne 5 smutných let od úmrtí pana 

LADISLAVA KRAUSE.
Kdo jste jej znali,vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Naučná literatura
Hocek Jan: Nejhezčí túry světa
Prostřednictvím této knihy vás zveme 
do nejhezčích oblastí celého světa, které 
lze projít pěšky. Spolu s autorem bude-
te prožívat dobrodružství v kraji plném 
medvědů, stoupat k nejvyšší hoře světa, 
putovat tropickými pralesy, či zdolá-
vat aktivní vulkány. Na více než třech 
stovkách profesionálních fotografií 
můžete obdivovat pestrost a krásu nej-
zapadlejších koutů naší planety, které 
civilizace dosud nestačila zničit. Kromě 
autentických zážitků se dozvíte spoustu 
informací o přírodě, historii a místních 
zajímavostech.

Beletrie
Formánek Josef: 
Úsměvy smutných mužů
Josef Formánek z vlastní zkušenos-
ti vypráví příběh čtyř přátel, kteří jsou 
obyvateli protialkoholní léčebny. 
Mají za sebou pohnuté historie a přišli 
o všechno, častokrát téměř o svůj vlast-
ní život. Znovu se pomalu a vrávoravě 
staví na nohy a vydávají se do nikdy ne-
končícího boje s démonem alkoholu.

Backman Fredrik: Muž jménem Ove
Hlavní hrdina příběhu Ove je téměř še-
desátiletý zahořklý mrzout, kterého 
popuzují úplně všichni v okolí, přišel 
o práci i funkci v občanské komunitě 
a s celého srdce nenávidí svého souse-
da, kdysi nejlepšího kamaráda. Má dost 

svého uvadajícího života a rozhodně se 
spáchat sebevraždu. Ovšem jeho deter-
minující plány naruší nová rodina, která 
se přistěhovala do sousedství. První set-
kání sice nedopadne dobře, noví sousedé 
zdemolují Ovemu poštovní schránku, ale 
postupně se vztahy urovnávají a roztáčí 
se kolotoč nečekaných událostí.

Pro děti a mládež
Hill Joe a Rodriguez Gabriel: komiksy 
Zámek a klíč 1 – Vítejte v Lovecraftu, 
Zámek a klíč 2 – Hlavohrátky, Zámek 
a klíč 3 – Koruna stínů.
Temná fantasy plná divů od Joe Hilla, 
syna Stephena Kinga. Vítejte na Klíčově, 
tajemné usedlosti v Nové Anglii, s mno-
ha dveřmi, které změní každého, kdo se 
do nich odváží vstoupit. A kde přebývá 
bytost plná nenávisti a zloby, která ne-
bude mít pokoj, dokud se jí nepodaří 
otevřít ty nejstrašlivější dveře ze všech. 
Seznamte se s rodinou Zámkových, jimž 
je osudem předurčeno stát se strážci ta-
juplných zázračných klíčů. Nina, Tyler, 
Kinsey, Bóďa a Duncan se musejí každý 
zvlášť postavit svým strachům.

Březinová Ivona: 
Hurvínek a kouzelné muzeum
Generace dětí mu neřekly a neřeknou 
jinak než Hurvajz. Klučinu s odstávají-
címa ušima znají jako dobrosrdečného 
rošťáka, který se ze všeho vždycky dob-
ře vymluví. Tentokrát jej ale čeká 
dobrodružství, o jakém se mu dosud ani 
nesnilo, a bude muset prokázat, že je ne-
jen upovídaný, ale i odvážný.

Novinky v knihovně

3. ročník koštu vín ve Volarech
Město Volary a Galerie moravských vín vás srdečně zve  

ve čtvrtek, dne 16. 11. 2017 od 19.00 hod.,  
do společenského sálu Volary na třetí ročník koštu vín. 

• K ochutnávce a konzumaci budou vzorky vín od 10 až 15 moravských vinařů. 
• K poslechu bude hrát živá country muzika. 

Vstupné 50 Kč, které zahrnuje vstup, poslech hudby, 1dl vína při 
vstupu do sálu. 

Košt vín bude zpoplatněn na základě vlastního výběru  
přímo u prodejce pana Amblera.  

Dále bude zajištěn prodej jakostních moravských vín v lahvích. 
Předprodej vstupenek zajišťuje Městské informační centrum Volary 

 – pan Marek Vaňáč.



Volarský zpravodaj 6

Z knihovny

Městská knihovna připravuje

Již tradičně se volarská knihovna 
zapojuje do akce Týden knihoven. Byl 
to pro čtenáře i širokou veřejnost pes-
trý týden. Jde o mnoho let trvající akci, 
která jen zvýrazňuje, jaký unikát v Čes-
ké republice máme. Jde totiž o nejlepší 
a hlavně o největší síť knihoven v přepo-
čtu na obyvatele na světě. Knihovna je 
dnes nejen místem, kde se vypůjčují kni-
hy, ale místem veřejného internetu, audio 
knih a také různých výstav a zábavy.

Začalo se přednáškou o stylu a image 
zejména v oblékání, kterou představila 
stylistka a vizážistka, Dagmar Beranová. 
Přítomné dámy si mohly zahrát na mo-
delky a moc jim to slušelo. Byl to pěkný 
začátek v moderním stylu.

Pokračovalo se „Komiksovým 
workshopem,“ kterým provedl žáky pá-

tých tříd komiksový scénárista, Daniel 
Vydra, který provázely kresby ilustrátorky 
Markéty Vydrové. Zde se děti dozvěděly 
vše o komiksu, jak a kde vznikl, co má 
zobrazovat a jaký je jeho význam. Děti 
věděly, že u nás je nejoblíbenější Čtyřlís-
tek, znaly kocoura Garfielda, Simpsonovi, 
nechyběl Batman ani Spiderman. Na úvod 
se páťáci dozvěděli, že základem každého 
komiksu je strip. Jde o umělecké médium, 
které tvoří zpravidla obrázkový příběh, 
který má za sebou chronologicky jdoucí 
kresby. Po úvodním vysvětlení, které dal 
dětem Daniel Vydra, se děti rozdělily do 
skupin a vytvořily si vlastní komiksový 
příběh, který na závěr předvedly i krát-
kým divadelním vystoupením.

Byla vyhlášena letní prázdninová 
soutěž bublinománie, kdy děti měly za 

úkol vyrobit co nejvtipnější komikso-
vou bublinu na téma prázdniny. Oceněni 
malými dárky byli čtyři čtenáři. Pro děti 
mateřských škol byl zahájen projekt 
Včelka Mája. Již čtvrtý ročník tohoto 
projektu byl na téma, Až já budu velký 
(velká). Začínalo se kadeřníky a tak se 
malovala hlava, poté se vystřihly vlasy, 
česalo se a povídalo se, co vše takové za-
městnání obnáší.

Týden knihoven byl zakončen tajem-
nem. V zasedací místnosti městského 
hotelu Bobík byl hostem známý tajem-
nolog a scénárista PhDr. Arnošt Vašíček. 
Bylo to náramné povídaní plné tajů o nej-
zajímavějších místech Čech, Moravy 
a Slezska, i za hranicemi těchto míst.

Ladislav Beran

„CO VŠE SOUVISÍ  
S NAŠÍM ZDRAVÍM“
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět  
jak předcházet nebo se následně zbavit svých  
zdravotních disharmonií 
– jak psychických, tak i fyzických.

Témata besedy:
• Skutečné příčiny nemocí
• Vyváženost stravy a vliv na lidský organismus
• Vliv psychiky a následné ovlivnění zdraví člověka
• Práce s podvědomím a následné odbourání  

psychických bloků

KDE: Městská knihovna Volary
KDY: 21. 11. 2017 od 17.00 hodin
Těšíme se na Vás - Radmila Koňariková (česká firma 
Natur Apatyka).

„VÝSTAVA“
Přijďte se podívat a vybrat si  
z nabídky vánočního sortimentu výrobků, 
které vyrobili uživatelé chráněných dílen  
STROOM DUB o.p. s. 
Výstava bude k prohlédnutí od 1. do 20. prosince  
ve výpůjčních dnech městské knihovny.

Týden knihoven začal ve volarské knihovně v pondělí
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Welcome to Volary!
Ve dnech 25. – 29. září 2017 se na naší 

škole pod záštitou MŠMT uskutečnil pro-
jekt EDISON, který je už po několik let 
realizován organizací AIESEC.

Projekt má napomoci spojit mladé 
lidi odlišných kultur a národností. Cílem 
je seznámení se se zvyky, tradicemi a mo-
mentální politickou situací v jiných 
zemích světa. Vizí projektu je tolerance 
a příznivé společné soužití české společ-
nosti s různými kulturami a národy, a to 
na základě jejich porozumění a omezení 
předsudků a stereotypů. Prakticky projekt 
probíhá tak, že školu navštíví určitý počet 
vysokoškoláků z různých koutů světa. Ná-
vštěvníci čerpají informace o hostitelské 
zemi, hostitelské školy v projektu vyu-
žívají vzácnou možnost nechat své žáky 
komunikovat s cizinci v angličtině a udělat 
si vlastní obrázek o lidech, kteří tam žijí. 
Na naši školu zavítalo celkem šest cizin-
ců: Gruzínka Ia, Azerbajdžánec Kamran, 
Kyrzgyzstánka Kanykei, Hande z Turec-
ka, Jordánec Yousef a Isidora z Číny.

Pro starší žáky jsme zvolili formu 
dvouhodinových besed, mladší děti měly 
program koncipován na jednu vyučovací 
jednotku. Každému z hostů jsme vyhra-
dili jednu učebnu, vyzdobili ji předem 
vlajkou země, o zbytek se už postarali 
naši návštěvníci sami. Hande si u nás půj-
čila housle a sklízela zasloužený obdiv 
za krásné provedení melodií své země. 
Ia z Gruzie uměla výborně komunikovat 
i s mladšími dětmi, které s angličtinou 
teprve začínají. Yousef tančil s dětmi 
mazurku. Isidora psala na tabuli jména 
našich žáků v čínských znacích. Mimo 
besedy se mnohé děti odvážily použít 

první anglické věty k tomu, aby se dozvě-
děly, kdo má rád jakou barvu či zvíře.

Slavnostní setkání hostů s paní sta-
rostkou Martinou Pospíšilovou a panem 
místostarostou Ladislavem Toušem se 
uskutečnilo ve středu na radnici města 
a probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. 
Nikdo z hostů nečekal, že starostou města 
je žena. Zvláště dívky se proto zajímaly, jak 
lze skloubit náročná politická funkce s rolí 
ženy. Možná naše paní starostka posílila 
Hande Elibol z Turecka v jejím přesvědče-
ní vstoupit do politického života své země.

Vzácnou příležitost popovídat si 
s našimi hosty jinde než ve škole vy-
užila řada učitelů. Ve čtvrtek 28. září 
se vydala v jejich doprovodu polovi-
na členů našeho zahraničního týmu 
na výlet do Českého Krumlova, kde se 
konaly Svatováclavské slavnosti. Prošli 
jsme si nejznámější části historického 
centra, trh na náměstí, vystoupali jsme 
na zámeckou věž, poseděli v kavárně 

a navštívili Museum Fotoateliér Seidel. 
Jistě jsme zde udělali radost Yousefovi 
z Jordánska, který se zabývá fotogra-
fií a filmem. Yousef s Azerbajdžáncem 
Kamranem se nezalekli ani delší túry 
na Třístoličník, Trojmezný a Plechý. Za 
to si mohli připsat do deníčků návštěvu 
dalších dvou evropských zemí – Němec-
ka a Rakouska.

Velkou bouři krásných emocí, které 
se do srdcí zapsaly hostům i domácím, 
přineslo páteční rozloučení v tělocvičně. 
To, že si mladí lidé z různých konců světa 
odváží domů krásné vzpomínky na vo-
larskou školu, je zcela bez debat. Slova, 
která na závěrečném ceremoniálu na naši 
adresu zazněla, budou pro mnohé posi-
lou, jaká nemá obdoby.

Děkujeme všem pracovníkům školy 
a vedení města, kteří pomáhali náročnou 
akci zorganizovat.

Mgr. Jana Fistrová, 
zástupce ředitele

Adventní dílna s Erikou
ZO ČZS Volary organizuje Adventní dílnu s Erikou 

dne 25. listopadu od 15.00 v Hotelu Chata, Volary.
• Je potřeba, aby si zájemci s sebou přinesli potřebný materiál na zhotovení 

adventních věnců, váz, či jakékoliv jiné výzdoby.
• Je potřebné mít s sebou drát, nůžky na drát, věnečky, misky…

• Na místě budou větve, mech a další základní materiál na zdobení.
Účastníci Adventní dílny na místě uhradí  

– členové ZO ČZS zdarma, široká veřejnost 50 Kč.  
Tento příspěvek slouží k uhrazení nákladů na zdobení.

Antonín Smola
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Základní škola

Podzimní zprávy z mateřské školy

V rámci projektu Edison, o který 
základní škola zažádala a Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy ji za-
řadilo, do Volar přijela šestice studentů 
z Jordánska, Číny, Gruzie, Kyrgyzstánu, 
Turecka a Ázerbájdžánu.

„Jsme za to velice rádi, naše ško-
la si dává na výuce anglického jazyka 
záležet a naši žáci získávají prestižní 
ocenění z významných světových univer-
zit. V loňském roce někteří žáci byli na 
výukovém pobytu přímo v Anglii. Tento 
projekt je o výuce a zdokonalení jazyko-
vých znalostí starších žáků, a u mladších 
jde hlavně o seznámení se s angličtinou,“ 
dodal Petr Horálek, ředitel volarské zá-
kladní školy.

Tento projekt má napomoci spojit 
mladé lidi odlišných kultur a národností. 
Cílem je seznámení se se zvyky, tradi-
cemi a momentální politickou situací 
v jiných zemích světa. Vizí projektu je 
tolerance a příznivé společné soužití 
české společnosti s různými kulturami 
a národy, a to na základě jejich porozu-
mění a omezení předsudků a stereotypů. 
Projekt probíhal tak, že na školu přijede 
6 zahraničních stážistů z různých zemí 
světa, kteří jeden týden působí ve výuce. 
Praktikanti jsou zodpovědní a vysoko-
školsky vzdělaní lidé. Tito stážisté nejen 
že anglicky prezentují ve třídách svou 
zemi, základní informace, zajímavosti, 
sociální, ekonomická, politická a kul-
turní situace, ale také vedou diskuse se 

studenty na různá zajímavá témata a hra-
jí hry. Náplň v jednotlivých hodinách je 
přizpůsobena věku žáků. Po slavnostním 
zahájení v tělocvičně a představení stu-
dentů následovala Óda na radost, hymna 
EU a poté následovala zajímavá výuka.

Šest stanovišť ve škole představoval 
jeden stát, první den bylo představování 
vlastní země prezentací, kde se volarští 
žáci dozvěděli o historii, kultuře, spor-
tu, ale i obyvatelích, přírodě a dalších 
zajímavostech daného státu. A také se 
dozvěděli, jaká platidla mají v Ázer-
bájdžánu a jaká je zde jejich historie. 
O Kyrgyzstánu, o přírodě a zajímavé 
zemi, která bývala kdysi satelitem So-
větského svazu. O Jordánsku, o zemi pro 
nás tolik neznámé, získaly děti mnoho in-
formací, jak o společnosti, tak o armádě, 

a slyšely i její národní hymnu. O Turecku 
toho děti mnoho věděly, a taky si společ-
ně s lektorkou zatančily. I o Gruzii, zemi 
slunce i zimy a hlavně vysokých hor, ale 
i kultuře a zvycích této země bývalého 
Sovětského svazu, která je z části ev-
ropská a z části asijská, a že její nejvyšší 
místo je hora Šchara vysoká přes 5000 
metrů nad mořem. S čínskou lektorkou si 
povídaly o dlouhé a krásné historii a taky 
si žáci mohli napsat své jméno v čínském 
jazyce, což bylo velmi zajímavé.

Studenti byli přijati vedením města 
a dále byl pro ně připraven zajímavý pro-
gram. Poděkování patří jim i vedení školy 
za zajímavý a kvalitní projekt, který vede 
k zdokonalení anglického jazyka.

Ladislav Beran

I v mateřské školce nám začal nový 
školní rok a my jej zahájili společně se 
136 dětmi a jejich rodiči. Slzy a odlou-
čení od maminek a tatínků vystřídaly po 
chvíli úsměvy dětí. První dny ve školce 
jsou těžké pro děti, rodiče i paní učitel-
ky. Naším přáním je mít v mateřských 
školkách děti šťastné. Budeme se snažit 
dětem pobyt ve školce zpříjemnit tak, 
abychom všichni byli spokojeni. S no-
vým školním rokem přišly i změny jako 
povinné předškolní vzdělávání, které pro-
bíhá bez větších problémů a nový Školní 
vzdělávací program pro předškolní vzdě-
lávání s názvem Pohádkový svět a my. 

Pokračovat budeme v projektu Včelka 
Mája čte dětem, v plánu logopedické pre-
vence Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky 
a v plánu ekologické a environmentální 
výchovy. Po celý školní rok máme pro 
děti připraveny akce i divadla. V září 
jsme se byli podívat se všemi dětmi 
v našem muzeu, shlédli jsme pohádku 
Hrnečku vař!, kterou nám přijelo za-
hrát divadlo Zvoneček. Navštívili nás 
policisté a my jsme si užili dopoledne 
s ukázkami jejich práce. Podívali jsme 
se do knihovny, kde pro nás byl opět při-
praven program našimi knihovnicemi. 
Přijeli k nám zvířátka ze ZOO Hluboké 

nad Vltavou s výukovým programem 
a společně s rodiči jsme si vyrobili krásné 
podzimní dekorace z přírodnin. V rámci 
environmentální výchovy se děti s chutí 
podílely na náhradní výsadbě stromků 
a keřů za pokácené stromy u mateřské 
školy. O našich dalších aktivitách Vás bu-
deme informovat v Zimních zprávách ve 
Volarském zpravodaji a fotografie z akcí 
naleznete na webových stránkách školky:  
www.msvolary.cz.

Za celý kolektiv mateřských škol pře-
ji krásný a barevný podzim.

Michaela Dědičová, 
ředitelka MŠ

Ve volarské škole učili studenti ze šesti států světa anglickému jazyku.
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Informační centrum
Informační centrum je otevřeno již 

druhým rokem. I přes poměrně chladné 
léto byl o turistiku na Šumavě enormní 
zájem. Domácí návštěvníci do našich 
končin, jsou převážně z různých částí 

Moravy a Vysočiny, ale zastoupena je 
celá republika. Zahraniční návštěvní-
ci pak od našich sousedních států až po 
poměrně vzdálené evropské, asijské či 
americké země. V období června a čer-
vence navštívil naše město pan Fraser 
Brocklehurst ze Spojeného království, 
který ale žije a pracuje v České republice 
a založil zde rodinu. Po konzultaci a na-
plánování krátkého výletu, se pan malíř 
vydal na pěší túru a takto bylo stvořeno 
několik kreseb zdejší přírody, které mož-
ná příští rok uvidíme v galerii. Zvyšující 
se počet návštěvníků přes tuto sezónu byl 
markantní a výstava rodiny Hafner při-
lákala mnoho německých návštěvníků. 

Stále máme na informačním centru 
k dispozici několik kopií české verze his-
torie této historicky významné rodiny 
pocházející z Volar. Momentálně probíhá 
výstava paní Coganové nazvaná „Dvě 
cesty pohledů“. 

Přijďte nás navštívit.

Otevírací doba 
Pondělí: 8:30 –12:00 12:30 –17:00 
Úterý: 8:30 –12:00 12:30 –17:00 
Středa: 8:30 –12:00 12:30 –17:00 
Čtvrtek: 8:30 –12:00 12:30 –17:00 
Pátek: 8:30 –12:00 12:30 –17:00

SDH Volary
Sbor dobrovolných hasičů ve Vola-

rech je od 1. 10. 2017 vybaven novým 
zásahovým požárním automobilem 
Mercedes - Benz Sprinter, který nahra-
dí zastaralý, třicet tři let starý, dopravní 
automobil Avia. Vozidlo bylo pořízeno 
Městem Volary za přispění evropských 
fondů. Vozidlo bude sloužit při výjezdech 
k mimořádným událostem, jako jsou 

větrné smršti, záplavy, evakuace osob, 
přepravě hasičů a podobně. Dopravní 
automobil byl slavnostně vysvěcen při 
příležitosti volarských slavností dřeva 
2017. Sbor dobrovolných hasičů Volary 
se tak posunul o krok výše v modernizaci 
požární techniky.

Michal Vlas, 
velitel SDH Volary

Školní pozemek vzkvétá!
Díky velkému nadšení, píli a pracovi-

tosti zaměstnanců školy a žáků 2. stupně 
se nám podařilo letos významně zvelebit 
školní pozemek a prostory před ZŠ.

Ideovou tvůrkyní, a dalo by se říct za-
hradnicí na škole, je paní Hana Fučíková, 
která věnuje této činnosti velké množ-
ství svého volného času. Pomáhá jí paní 
Alena Koščová. Na zakládání skleníku 
se podílel pan Josef Košč, o zalévání se 
stará Vlastimil Kopřiva, Iveta Švarcová, 
Hana Markuláková a Eva Janošťáková.

Velkou pochvalu za práci na pozem-
ku v rámci hodin pěstitelství si zaslouží 
žáci bývalé 7. B, na podnět této třídy na-
příklad došlo k založení prvních záhonků 
před školou. Nesmíme zapomenout na 
paní učitelky P. Komárkovou, I. Hanza-
lovou a G. Toncarovou a J. Šváchu, pod 

jejichž vedením děti z 6. a 7. ročníků 
v hodinách pěstitelství pracovaly.
Co u nás můžete vidět?

Ve skleníku dozrávají papriky a okur-
ky, sklidili jsme ředkvičky a salát. Za 
školou rostou dýně a slunečnice. Pod 
skleníkem je zbrusu nová skalka s bílý-
mi oblázky. Vysadili jsme řadu listnatých 
stromů i ovocných stromků, což udělalo 
mimochodem velkou radost učitelům pří-
rodopisu.

Na příští rok plánujeme zapojit do 
pěstitelství ve větší míře i mladší žáky. 
Každá třída obdrží svůj úsek ve skleníku, 
žáci tak budou moci pozorovat růst vlast-
noručně vysetých rostlin. Na záhonky 
vysejeme a vysadíme bylinky, ze kterých 
zase bude mít radost náš pan kuchař.

Mgr. Jana Fistrová
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13. 11. 2017
DESKOHRÁTKY
• „Kdo si hraje, nezlobí!“
• seznámení s netradiční 

deskovou hrou
• spoustu zábavy, ale i ponaučení
• od 17:00 v DDM Volary

16.–19. 11. 2017
POTÁBOROVKA 
– NÁVRAT DO TRAMTÁRYE
• akce plánovaná pro maminky, které 

s námi byly na táboře TramtárYe
• budeme vzpomínat, tvořit a užívat si 

odpočinkový víkend
• od 16:00 v DDM Volary

24. – 25. 11. 2017
FILMOVÁ SMRŠŤ
• spaní v domečku
• na dva dny se z nás stanou filmoví 

režiséři, scénáristi a podobně
• natočíme si i svůj krátký film, který si 

vymyslíme
• uspořádáme filmový večer
• od 16:00 v DDM Volary

25. 11. 2017
SUPERHRDINSKÁ PARTY
• Svět potřebuje svoje SUPERhrdiny!
• převleč se za SUPERhrdinu 

nebo SUPERhrdinku
• pojď si s námi užít SUPER party

• čeká nás SUPER zábavné odpoledne
• od 15:00 v Hospůdce na Starém 

Městě

VÍCE INFORMACÍ:
@: VOLARY@DDM-PRACHATICE
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 723 593 652
web: www:www.ddm-prachatice.cz

Domečkovské akce – Listopad 2017

Tábory ve volarském domečku
Všechna letošní táborová činnost 

DDM Volary proběhla na táborových 
základnách o. s. Přátelé dětí na Lipně, 
kam se každý rok rádi vracíme díky 
skvělému umístění základen a všem 
přívětivým podmínkám, které nám jsou 
nabízeny. Počasí se nám střídalo různě, 
takže koupání nám letos moc nevyšlo, 
ale my si vše vynahradili lodičkami 
a hrami s vodou jako je například tolik 
oblíbená vodní bitva.

Velký úspěch měl letos letní tábor 
TramtárYe, kterého se zúčastnilo dopo-
sud nejvíce účastníků. Tábor je určen 
pro rodiče s dětmi a zájem o něj jeví 
především maminky s dětmi. Celým 
táborem nás provádělo indiánské téma. 
Kromě indiánských her a zkoušek jsme 
si v týmech stavěli i indiánské totemy, 
které nás měly po celou dobu tábora 
chránit. Program byl dělený na tři čás-
ti. První částí byly samostatné aktivity 
dětí pod vedením vedoucího nebo in-
struktora tábora. Jejich hlavním cílem 
bylo učení se samostatnosti a hledání si 
vlastních cílů. Jednalo se o hry a zábav-
né zapojení do kolektivu.

Druhá část byly aktivity společ-
né pro rodiče s dětmi. Většina z nich 
se týkala celotáborové hry. Tyto ak-
tivity byly někdy tvořící a jindy zase 
pohybové. Počítat do nich pro předsta-
vu můžeme třeba lov mamutů, sbírání 
peříček na indiánskou čelenku, výroba 
sluníčka či totemů nebo indiánskou 
olympiádu.

Třetí část byla určená pro mamin-
ky. Ty relaxovaly díky připraveným 
tvořícím činnostem. Díky hodnocením, 
která jsme během tábora i po táboře zís-
kali, můžeme říci, že všichni účastníci 
byli s programem a organizací celého 
tábora spokojeni. Jmenovitě děkujeme 
instruktorům Matějovi Černému a Báře 
Horákové.

Druhým pobytovým táborem byl 
Pohoďák, který už má svojí dlouholetou 
tradici. Pohoďáku se každý rok účastní 
děti od 6 do 15 let. Některé děti s námi 
jezdí už nějakou chvíli, ale jiné s námi 
letos jely úplně poprvé. Můžeme vy-
zdvihnout i to, že kromě dětí z Volar 
s námi jely i děti například z Chrobol, 
Horní Plané, Černé v Pošumaví a po-
dobně.

Letošním tématem byl tajemný 
starověký Egypt. Děti po dobu celotábo-
rové hry hledaly ukrytý chrám boha Ra, 
který doposavad nikdo neobjevil. Celý 
týden jsme byli tedy archeologové a hle-
dali jsme indicie, které nás k chrámu 
dovedly. Hry, které nás k indiciím do-
vedly, se jmenovaly například: zajmutí 
nepravého boha, sfingy, najdi vykradače 
hrobek, faraoni, pyramidy nebo třeba 
Kleopatřin poklad. V chrámu nás čekala 
zasloužená odměna v podobě sladkého 
dortu, který měl barvu všech zúčastně-
ných archeologických týmů.

Tábor děti v závěrečných dnech 
hodnotily pozitivně, a to je nám veli-
kým potěšením. Většina z nich by tábor 

ráda navštívila i příští rok. Jmenovitě 
děkujeme Michalovi Černému, Alče Ka-
liankové, Peťovi Zvonkovi, Marcelce 
Zvonkové, Elišce Kopelentové, Milence 
Hasíkové, Matějovi Černému, Kristýnce 
Dejmkové a Míše Zvonkové, kteří se na 
přípravě a průběhu tábora podíleli spo-
lečně s námi.

A co vy? Vyrazíte příští rok s námi 
zažít nečekané dobrodružství? Už teď se 
na vás těšíme!

Vlaďka a Hanka Laschovi, 
DDM Volary
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