Volby 2016
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů se na základě rozhodnutí
prezidenta republiky uskuteční ve dnech:

7. října 2016
8. října 2016

14:00 – 22:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin

V našem městě proběhnou oba druhy voleb, právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje
a volebního obvodu č. 10.
Případné 2. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhne ve dnech:

14. října 2016
15. října 2016

14:00 – 22:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin

Občané našeho města mohou odevzdat své hlasy v těchto volebních okrscích:
Okrsek č. 1 – budova MěÚ, Naměstí čp. 25 – zasedací místnost přízemí
Okrsek č. 2 – budova MŠ, Sídliště Míru čp. 117 – herna
Okrsek č. 3 – budova MŠ, Revoluční ul. čp. 448 – jídelna

Pomoc na jezu v Krumlově
Chtěl bych touto cestou vyjádřit obdiv
a poděkování vedoucím „rafťáckého“ tábora DDM Volary, kteří se v úterý dne 19. 7.
2016 účastnili v Českém Krumlově na jezu
u Mrázkova mlýna, záchrany japonské turistky. Připluli jsme k již probíhající akci,
kdy vodáci prováděli masáž srdce a čekali
na příjezd přivolané záchranné služby. Protože příkrý a vysoký břeh bránil přístupu
záchranné služby, vedoucí tábora naložili

turistku na raft a převezli ji na druhý břeh,
kde již bez problému bylo možno turistku
předat záchranné službě, která jí navrátila život. Rychlý a duchaplný čin zachránil
turistce život. V českokrumlovském tisku bylo napsáno: Pomohli jim okolní lidé
a vodáci. „Jednu turistku vytáhli na břeh,
druhou vodáci odvezli na druhou stranu
k mlýnu,“ popisoval ředitel českokrumlovského hasičského záchranného sboru.

Proto děkuji mým kolegům za duchaplný a rychlý zásah, hlavní vedoucí Mileně
Papouškové Sipplové, Miloslavu Klementovi, Vojtěchu Harvalíkovi, Bohumilu Machníkovi a Radku Šebestovi.
Jako místostarosta se musím vyjádřit, že
jsem hrdý na tyto občany Volar.
Děkuji.
Ladislav Touš

Oprava komunikací 2016
Jako každý rok, tak i v letošním roce
došlo v červenci na území města k opravám
komunikací. Jedná se o opravu výtluk místních komunikací a chodníků balenou asfaltovou drtí. Vždy se snažíme zmapovat po

celém městě ty největší a nejproblematičtější výtluky, které se po uplynulé zimě objeví. V letošním roce se opravilo na území
města celkem 357 m2 výtluk a Město Volary
přijdou na 363 tis. Kč. Opravy prováděla

společnost RENO Šumava a.s. Vlachovo
Březí, která nabídla nejlepší cenu.
Jan Zámečník,
odbor ISM MěÚ Volary

Z jednání rady města
konaného dne 27. 7. 2016
Rada města rozhodla:
* na základě výsledků výběrového řízení
dle zákona č.312/2002 Sb., v platném
znění, doporučení výběrové komise
a návrhu tajemníka úřadu jmenovat
s účinností od 1. 9. 2016 do funkce
vedoucího úředníka odboru výstavby

konaného dne 17. 8. 2016
Rada města schvaluje:
* podání žádosti Města Volary o pokácení
2 ks břízy a pokácení 2 ks borovice
rostoucích v blízkosti požární zbrojnice
na parcele č. st.1002 a 1170/3 v k.ú.
Volary ve vlastnictví Města Volary ve
znění předloženého návrhu

konaného dne 31. 8. 2016
Rada města rozhodla:
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1. 9. 2016 na prostory k podnikání

a životního prostředí MěÚ Volary paní
Bc. Jitku Vlčkovou.
* v souladu s výsledkem poptávkového řízení na akci: Služební automobilMěsto Volary, přidělit tuto zakázku
uchazeči AUTO Ševčík c.z., spol. s r.o.
Rada města souhlasí:
* s plynofikací domu čp. 153, ul. 5. Května,
Rada města rozhodla:
* uzavřít Kupní smlouvu o dodávkách
druhotných surovin č. 6-2016-670 s firmou Sběrné suroviny a.s., České Budějovice – pobočka Vodňany, na dobu určitou do 31. 12. 2016
Rada města bere na vědomí:
* závažnou situaci na lesním majetku Města
Volary v oblasti Radvanovického vrchu
na adrese Náměstí čp. 136, označené č. 2,
s panem Duc Thong Pham,
* pronajmout část pozemku KN p.č.
4730/23 o výměře 55 m2 v k. ú. Volary,
paní Evě Žárovské, na dobu neurčitou

Volary, v domovní kotelně Společenství
vlastníků čp. 153, dle navržené smlouvy
společnosti ODYS s.r.o.
Rada města schvaluje
* rozpočtové opatření č. 9/2016 ve znění
předloženého návrhu

Rada města souhlasí:
* s prodloužením nájemní smlouvy
s Českou spořitelnou a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
Praha 4, do 31. 12. 2018 na prostory
k podnikání na adrese Náměstí čp. 34,
Volary, ve znění předloženého Dodatku č. 1, se sjednanou opcí o možnosti
dalšího prodloužení o dva roky za obdobných podmínek
od 5. 9. 2016, za účelem užívání jako
předzahrádka k restauraci
Více na
www.mestovolary.cz

Údržba a správa volarského hřbitova
Město Volary společně s Technickými službami Volary provádí správu
a údržbu hřbitova. Postupně dochází
k likvidaci hrobových míst, která nejsou
pronajata a mnohdy i více než 50 let nejsou některá místa udržována.
Veřejnou vyhláškou v prostoru hřbitova a na úřední desce města a to i elektronické, je podávána výzva, případným
nájemcům hrobových míst, aby se přihlásili za účelem dalšího pronájmu hrobového místa. Vyhláška je vyvěšena po
dobu 6 měsíců. Jestliže se žádný nájemce nepřihlásí, přistupuje se pak k likvidaci hrobového místa.
Tímto způsobem byla již vyčištěna pravá

strana hlavního hřbitova. Koncem letošního roku bude provedena kontrola hrobových míst na levé straně, aby celý hlavní
hřbitov byl uveden do řádného stavu.
V příštím roce bychom chtěli jednotlivá hrobová místa označit čísly, aby
orientace na hřbitově byla bezproblémová.
V neposlední řadě se obracíme na občany, aby pokud ukládají do hrobového
místa dalšího pohřbeného, toto nahlásili
na MěÚ ve Volarech, správní odbor, kancelář č. 8, aby byla doplněna evidence
hřbitova a byl úplný přehled.
Volarský hřbitov je Technickými službami města Volary řádně udržován, rovněž
většina občanů řádně pečuje o hrobová

místa, myslím, že by nám mnohá města
mohla závidět.
Jako velký nešvar však vidím, že toto
pietní místo se často stává hřištěm pro děti,
kde pak dochází k vážným úrazům. I naši
teenageři toto místo využívají k setkání
a párty. Dochází pak i k ničení pomníků,
znečištění hřbitova a přilehlé pietní síně.
Žádám proto rodiče, aby své děti poučili a mladé lidi, aby si pro své činnosti
vyhledali jiná místa ve městě, vždyť naše
město nabízí nespočet krásných míst uprostřed přírody pro takové účely vhodných.
Anna Hodánková,
vedoucí správního odboru

Prodám plynový sporák zn. 211 Gas, funkční, málo používaný – levně!
Též prodám počítač zn. Epson Dx4450.
Samozřejmě, že vše i samostatně!
Informace vždy večer kolem 20:00 hodiny na čísle 728 220 385
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Připravujeme
TOULKY STAROU ŠUMAVOU

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního
sálu hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

KOŠT VÍN VE VOLARECH

Město Volary pořádá ve spolupráci s Galerií moravských vín v sobotu
12. 11. 2016 od 18:00 – 23:00 hodin ve společenském sále 2. ročník koštu vín.
Na tomto koštu budou v ochutnávce i svatomartinská vína.
V ceně vstupného ochutnávka vín.
K příjemné atmosféře bude hrát country kapela.
Vstupné 200 Kč/předprodej na MěÚ Volary odbor KaCR

KreBul, o.p.s. nabízí výlety za kulturou
Jako již tradičně, nabízíme vám výlety za kulturou. Tentokrát hned tři zajímavé
nabídky. Pokud máte zájem se zúčastnit, piště na e.mail: krebul@krebul.cz
nebo volejte na 723 123 093. Přihláška je závazná tehdy, dojde-li z vaší strany
k platbě vstupenek. Počet míst je omezen, proto neváhejte.
Dne 9. 11. od 19:00 hodin Hudební divadlo Karlín – Noc na Karlštejně.
Muzikál s hvězdným obsazením (P. Štěpánek, K. Brožová, P. Kostka, V. Vydra...).
Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický v roce 1883 ve věku 29 let. Ač
mlád, dovedl velmi dobře pochopit vztah staršího krále Karla IV k mladičké
manželce. Jeho bývalá láska, Sofie Podlipská (sestra Karoliny Světlé), totiž
vzhledem k svému věku odolala svodům mladého básníka a jako „náhradu“
mu vychovala svou dceru Ludmilu. A pak nemáme vzpomínat na staré, dobré
časy... Cena vstupenky s dopravou: 1.100,-- Kč (počet volných míst 31).
Dne 26. 11. od 18:00 hodin Kongresové centrum – Ať žijí duchové. Pohádkový muzikál Ať žijí duchové! vznikl na motivy stejnojmenného filmu. Divadlo
ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém kabátě.
Divák a doufáme, že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla,
uslyší živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit
a ti starší třeba i trochu zavzpomínat. Cena vstupenky s dopravou: 1.150,-- Kč
(počet volných míst 43).

Společenská rubrika
V měsíci září oslavili své narozeniny tito
z našich členů:
Hana Čechová
Ludmila Karpfová
Božena Krejčová
Antonie Lučanová
Anežka Švehlová
Zdeňka Trnková
Marie Zbořilová
Marie Hájková
Tibor Boroš
Jindřich Morong
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary
Český rybářský svaz, místní
organizace Volary, blahopřeje
k významnému jubileu
našim členům panu
TOMÁŠI HONNEROVI
a panu TIBORU BOROŠOVI.

Poděkování
Rodina Vávrova děkuje volarským hasičům za pomoc při přemístění pana
Františka Vávry do sanitního vozu a dále
děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Františkem Vávrou, zejména
děkujeme panu Františku Krátkému za
slova posledního rozloučení.
Manželka Věra
a synové Jaroslav a František,
vnoučata a pravnoučata

Dne 15. 12. od 19:00 hodin Hudební divadlo Karlín – Bonnie a Clyde. Bonnie
and Clyde je muzikálová gangsterka, plná napětí, romantiky a nadhledu. Je
to příběh o touze žít naplno, o snaze uniknout z vězení všednosti, o odvaze
nepoddat se osudu a hlavně o lásce, která si neklade podmínky, nekalkuluje,
nebojí se překážek a dokonce ani smrti. Frank Wildhorn, autor hudby, podal
svůj životní výkon. Jeho hudba má lehkost, je melodická a pestrá. Tentokrát
pracuje i s žánry jako je gospel, swing, dokonce zazní i country. Cena vstupenky
s dopravou: 1.150,-- Kč (počet volných míst 31).
Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.,
ředitel

Děkujeme zaměstnancům NONA Volary za kvalitně provedenou opravu
odpadního potrubí v panelovém domě
Mlýnská 19.
Nájemníci

Hotel Chata zve všechny občany ve dnech 28. – 30. 10. 2016

plavecký kroužek začíná
3.10. 2016 od 17.00 hod.
Informace a přihlášky
na tel. 739781090
- p. Dočekalová

na

VEPŘOVÉ HODY.

Plavecký bazén informuje:
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Ohlédnutí za 23. ročníkem
Volarských slavností dřeva
* V letošním roce byly Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a Petrem Jablonským.
* V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala tři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Perlesreut (Německo) a Volary. Vítězný putovní dřevák zůstal díky našemu družstvu ve Volarech.
* Na slavnostech dřeva vystoupil Petr Jablonský, nechyběla
dřevorubecká soutěž Eurojack, hudební vystoupení různého
hudebního žánru, chůdaři, pohádka pro děti, řemeslníci, kteří
předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů.
Návštěvníci mohli shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje
šermířů skupiny UTHER, mohli si vyzkoušet mobilní horolezeckou stěnu a mohli shlédnou lasershow, která byla pohledově
směřována na tribunu.
* Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých
nadšenců přišlo 157. Přesto jsme vytvořili rekord nový a to nejvíc lidí v dřevácích na radnici.
* Nemalý dík patří pracovníkům Technických služeb Volary, kteří jako každý rok zajistili dopravní značení a udržovali náměstív
naprosté čistotě.

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří se svými příspěvky podíleli na slavnostech dřeva: Městské lesy Volary s.r.o.;
Rekon Insta s.r.o.; STRABAG a.s.; OTO Elektro s.r.o.; ŠTOLKA-STAVKO s.r.o.; ZEFA Volary s.r.o.; Šumavská stavební
společnost s.r.o.; RENO ŠUMAVA a.s.; VISHAY ELECTRONIC s.r.o. Přeštice; SD Jednota Vimperk; ELIM s.r.o.; ČSOB
pojišťovna, a.s.; Ing. Zdeněk Kašpar; Tiskárna Černý s.r.o., ČEVAK JČ, a.s.; Stavservis s.r.o., ESO Volary; Mane Holding
a.s.; Truhlářství Kadlec – Mauric; Myslivecký spolek Vltava
Tento projekt byl realizován v rámci grantu Jihočeského kraje.
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Vojenské lesy a statky, Divize Horní Planá

Rybářství Chvalšiny
Vám nabízí

PRODEJ KAPRŮ A
PSTRUHŮ VOLARY
6. 10. 2016 na místní tržnici
od 9.00 do 12.00 hod.
cena: kapr . . . . . . . . . . . . . 75,- Kč/kg
		
pstruh duhový . . . . 132,- Kč/kg

Novinky v knihovně
Beletrie
Tylerová Anne: Špulka modré nitě
Rodina Whitshankových oplývá jakýmsi
nepopsatelným nádechem výjimečnosti,
zároveň se ale podobá jakékoli jiné rodině. V příbězích, které jednotliví protagonisté vyprávějí sobě i jiným, odhalují jen
část pravdy a některé kousky skládačky
vyplouvají na povrch až po mnoha letech.
Román se dostal do užších nominací na
prestižní Man Booker Prize.
Jonasson Jonas: Zabiják Anders
Třetí humoristický román světového
bestselleristy a autora nejoblíbenějšího
románu roku 2014 v Česku.
Irving John: Ulice Záhadných tajemství
Čtrnáctiletý chlapec Juan Diego, který
se narodil a vyrůstal na skládce odpadů
v mexické Oaxace, má o rok mladší sestru
Lupe. Dívka je přesvědčená, že zná svou
vlastní i bratrovou budoucnost. Je také čtenářka myšlenek a ví, co si myslí většina
lidí. Jako starší muž cestuje Juan na Filipíny a cestují s ním i jeho sny a vzpomínky.
Nejnovější Irvingův román je příběhem
o tom, co se přihodí Juanovi na Filipínách:
kde se minulost srazí s jeho budoucností.

Aichner Bernhard: Přítelkyně smrti
Jak daleko byste zašli, abyste pomstili
toho, koho milujete?
Brünhilda Blumová doufala, že tajemství,
které dávno pohřbila, již nebude muset
nikdy odkrýt. Pak ale za podivných okolností zemře její manžel a Blumové se
z minuty na minutu zhroutí svět. Brünhilda plánuje pomstu. Především si však klade otázky: Co se doopravdy stalo? Proč
musel Mark zemřít? Když najde odpovědi, začne jednat. Nemilosrdně.

Pro děti a mládež
Howardová A. G.: Divotání a Zrcadlení
Další knihy ze série Šepotání. Knihy
jsou volným pokračováním Carrolovy
Alenky v Říši divů. Hlavní hrdinkou je
Allysa, zkráceně Allie, vzdálený potomek Alenky Liddelové. Na první pohled
je normální teenager – navštěvuje obyčejnou školu, má nejlepšího kamaráda
Zacha, který je do ní zamilovaný, jejími
koníčky jsou skateboard a umění (odmala
ji fascinují brouci, proto z jejich mrtvých
těl vytváří mozaiky). Ale něco je na ní
přece jenom zvláštního, a ona sama to ví.
Celý život slyší mluvit květiny a hmyz ve
své blízkosti, navíc ji noc co noc chodí ve

snech navštěvovat můří chlapec Morfeus, který, jak se zdá, roste zároveň s ní.
Allie si myslí, že má dědičnou genetickou
poruchu a o svých zvláštnostech raději
s nikým nemluví.
Dahl Roald: Obr Dobr
Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jedné noci probudí a uvidí něco,
co by vlastně vůbec vidět neměla. Jeden moc a moc hodný obr se krade nocí
a plní hlavy spících dětí samými krásnými sny. Protože ho ale nikdo nesmí
poznat, vezme holčičku s sebou do
své jeskyně v zemi obrů. Tam teprve začnou ta správná dobrodružství!

Naučná literatura
Zátopkovi Dana a Emil: Náš život pod
pěti kruhy
Kniha je určena všem, kteří se chtějí
dozvědět, jak to s našimi nejslavnějšími
olympioniky bylo doopravdy, v krušných dobách nesvobody i poté.
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1. září začal nový školní rok
Slavnostní zahájení nového školního
roku 2016/17 se za přítomnosti všech
žáků a učitelů uskutečnilo 1. září v tělocvičně ZŠ.
Žáky, prvňáčky, ale také nové žáky,
kteří k nám začnou dojíždět z Lenory
a z Nové Pece přišli tradičně přivítat
představitelé obce, paní starostka Mgr.
Martina Pospíšilová a pan místostarosta Ing. Ladislav Touš. Dětem a učitelům
popřáli, aby je provázelo všechno dobré
a aby byli ve škole spokojeni a šťastni.
Žáci poděkovali oběma zástupcům obce za
krásný a nový přístup do školy. Tradiční
setkání tak odstartovalo nový školní rok.
Po prázdninách budou u nás působit tito pedagogové: 2.A Mgr. Kateřina
Jandejsková, 2.B Miroslava Gajdošová,
3.A Mgr. Dana Koldinská, 3.B Mgr. Hana
Cigánková, 3.A Mgr. Iva Harvalíková,

3.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 5.A
Mgr. Eliška Horálková, 5.B Mgr. Hana
Klodnerová. Nové žáky do prvních tříd
přivítali 1.A Mgr. Jana Rashedi, 1.B
PaedDr. Mirka Šváchová. Na druhém
stupni 6.A Mgr. Radka Řezanková, 6.B
Mgr. Pavlína Pavlíková, 7.A Mgr.
Lenka Slabyhoudková, 7.B Mgr. Andrea
Nováková, 8.A Mgr. Jan Toncar, 8.B
Mgr. Ivana Černá, 9.A Mgr. Štěpánka
Andraschková, 8.B Mgr. Jan Švácha.
Další učitelé bez třídnictví: Mgr.
Marie Havlíková, Mgr. Klára Švejdová.
Novými tvářemi pedagogického sboru
jsou Mgr. Gabriela Toncarová, Bc.
Petra Komárková a Bc. František Jech.
Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky Jitka Vršníková,
Petra Andraschková, které v odpoledních
hodinách posílí třetím oddělením

paní vychovatelka Bc. Jitka Jerhotová.
V osvědčené asistentské práci na prvním i druhém stupni pokračují Světlana
Naumová, Bc. Jitka Jerhotová, Mgr.
Soňa Horváthová a Klára Michlíčková.
Pro velký zájem o školní družinu
otvíráme pro starší děti školní klub. Povede jej Klára Michlíčková, každý den
od 13.00 do 15.00.
Psychologické pracoviště má na
starosti jako v loňském roce PhDr.
Alena Wagnerová. Výchovnou poradkyní a koordinátorkou sociálně-patologických jevů je na naší škole Mgr.
Ivana Černá a koordinátorkou školního
vzdělávacího programu je Mgr. Lenka
Slabyhoudková. Chod stále se rozvíjející oblasti výpočetní techniky zajišťuje Mgr. Jaroslav Šiman.

V loňském školním roce jsme dokončili dva projekty Výzvy 56 a 57. Téměř
1 mil. korun získala naše škola na podporu
výuky anglického jazyka a čtenářské
gramotnosti. Vybraní pedagogové, kteří
učí angličtinu, se vzdělávali v zahraničí
na dvoutýdenní vzdělávání, 30 žáků na
týdenní kurz anglického jazyka do Velké
Británie. V rámci čtenářské gramotnosti vybavíme školní knihovnu 300 ks
literatury. Pedagogové budou vyškoleni
v oblasti čtenářských dílen. Do konce
kalendářního roku nám byla poskytnuta
dotace na vybavení školní dílny a na školení
pedagogů v celkové výši 400 tisíc korun.
Školu letos navštěvuje celkem 392
žáků, na prvním stupni 210, na druhém
182. V prvních třídách máme 41 dětí
a ve školní družině je ve třech odděleních zapojeno 90 žáků prvního stupně.
Zápis do 1. třídy se uskuteční nově
v dubnu 2017, schůzka s rodiči budoucích
prvňáčků proběhne 1. června 2017.

Plavecký výcvik absolvují v rámci
hodin tělocviku žáci 3., 4. a 5. ročníků.
Opět plánujeme zajistit lyžařský výcvik
pro sedmé ročníky i jeho kratší prvostupňovou variantu. Pro osmé třídy připravujeme turistický kurz. V první polovině
prosince se budou opět konat vánoční trhy na podporu keňského studenta
Petera Odhiambo. Dalším rokem pokračuje pod vedením Kláry Michlíčkové
a Mgr. Ivany Černé projekt „Respektující žákovský parlament“. Naše základní škola je stále krajským konzultačním
centrem pro žákovské parlamenty základní škol na jihu Čech. Jako volitelný
předmět a kroužek nabízíme aktivním
zájemcům o angličtinu studium „Cambridge English“. Žáci jej mohou ukončit
mezinárodní zkouškou, pořádanou slavnou anglickou univerzitou. V loňském
školním roce získalo 31 žáků certifikáty „Starters“, „Movers“, „Flayers“
a 3 žáci zkoušku KET. V červnu oslaví-

me Světový den životního prostředí,
na jehož přípravě a organizaci se pravidelně podílejí i žáci vyšších ročníků.
Celá řada tradičních akcí a soutěží je
naplánována do průběhu celého školního
roku. Novinkou v tomto školním roce je
tzv. školní pokladna, odpadne tím nošení
fyzických peněz do školy.
Telefon do školy je 388 333 162, telefon ředitele Mgr. Petra Horálka: 388
333 292, mobil: 724 212 048, mobil zástupce Mgr. Jana Fistrová: 606442931,
školní jídelna 388 333 332, mobil 721
843 550, webové stránky školy jsou
www.zsvolary.cz.
Rádi bychom popřáli všem, kterých
se život ve škole týká, hodně úspěchů
a klidu pro studium a práci.
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Za vedení školy
Mgr. Petr Horálek, ředitel
a Mgr. Jana Fistrová, zástupce ředitele

Začátek školního roku
v MŠ Volary
Školní rok jsme zahájili 1. září stejně
tak, jako ostatní volarské školy. Děti se
po prázdninách sešly se svými kamarády, paní učitelkami a měli radost, že vidí
i paní kuchařky a školnice. Do školky
samozřejmě nastoupilo i hodně nových
dětí. Některé maličko potrápily slzičky,
ale po pár dnech už byly příchody do tříd
s úsměvem. Nesmíme opomenout i trpělivost rodičů, kteří často prožívali odloučení od svých dětí hůře než ony. Celkem
nám do školky nastoupilo 143 dětí a ještě
možná další během roku přijdou. Školní
rok jsme začali změnami v názvech tříd.
Děti již nechodí do tříd s názvy zvířátek,
ale vyměnili jsme je za barvičky.
Máme pro děti připravený program
na celý školní rok, budou k nám jezdit
divadla, podíváme se i na hudební
vystoupení. Čekají nás zábavné dny, na

které se vždy děti těší. Budeme samozřejmě připravovat i pro rodiče s dětmi
tvořivé dílny
Nesmíme opomenout pokračující
spolupráci i s ostatními školami ve Volarech, knihovnou, Městským úřadem, Domečkem, hasiči a policií. Ze všech těchto
akcí pořizujeme fotografie, které najdete
na stránkách mateřské školy.
Nezbytnou součástí ročního programu pro děti budou častější ekologické
akce a akce podporující zdraví dětí. Dále
budeme pokračovat v třídění odpadu a
zdravěji dětem vařit.
Doufáme, že se všem dětem bude
ve školce líbit a budou si za námi chodit
rády pohrát a něco nového se naučit.

Dne
29. 9. 2016
uplynou 4 roky,
kdy nás navždy
opustila paní
ANNA TOKÁROVÁ.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 10. října uplyne 10 smutných
let, kdy nás opustila naše milovaná
paní DRAHOMÍRA TESAŘOVÁ.

Michaela Dědičová,
ředitelka MŠ

Lavičky a vandalismus
Slýchával jsem z řad volarských
občanů, převážně starší generace, že
je ve městě málo míst kde se posadit
\a odpočinout si. Na základě těchto přání
Město Volary ve spolupráci s organizací
„Městské lesy Volary“ nechalo vyrobit
a umístit lavičky. Lavičky zapadají do
charakteru Volar, jsou masivní a vyrobeny ze dřeva. Jaké však bylo mé zklamání, když ve velmi krátké době došlo
ke zničení lavičky v areálu bývalých
kasáren. Město zastavilo další iniciativu. Kladu si otázku, má smysl se snažit,

Vzpomínáme

když nějaký vandal (vandalové) zničí
započaté dílo? Myslel jsem, že v dnešní uvědomělé době již toto není možné,
vždyť jde o veřejný zájem a lavička je
velmi navštěvovaná. Opravdu se někomu vyplatí ničit věci, které slouží veřejnosti? Lavička byla opravena a dáváme
si druhou šanci. Žádám občany, pokud
mají podezření, kdo lavičku zničil, aby
upozornili na toto chování. Děkuji.
Ladislav Touš,
místostarosta Města Volary

POZVÁNKA
Městská knihovna Volary Vás zve
12. 10. 2016 od 10:00
na autorské čtení s Evou Marií Zitkovou.

S úctou a láskou vzpomíná manžel
s rodinou

Dne 18.
září uplynul jeden rok, co
nás navždy opustil
milovaný
manžel, tatínek
a dědeček
ONDŘEJ BENČ.
S láskou vzpomíná rodina

Dne 22. 9. 2016 to bude 47 let, co
nám odešel náš drahý manžel
a tatínek KAREL TROJÁK
z Pěkné.
Moc vzpomínáme manželka Marie

Číst se bude z její nové knihy „Báby v nepaměti“,
která je volným pokračováním
historických románů
„Co mi báby povídaly“
a „Co báby nevěděly“.
Autorka knih pochází z rodu Neuhauserů z
Netolic.
Z České republiky emigrovala v roce 1978
do Britské Kolumbie.

a děti Karel, Štefan, Honza, Pepík,
Pavel a dcera Maruška a snacha
Maruška s rodinami.
Vzpomeňte s námi
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Volarské děti a jejich prázdniny
Pohoďák a Smajlíci, to byly dva tábory, které jsem navštívil v době letních
prázdnin. Pohoďák na Lipně byl zaměřen na cestu kolem světa, a jednu velkou
objevitelskou cestu. „V roce 1793 vyslala své námořní lodě na objevitelskou
plavbu španělská královna, lodě Goldem
Aura, Světoběžci a Rudou záři. Ty vyjely na cestu a naše táborová mise jede
kolem světa též. Začali jsme v Evropě.
Na Transsibiřské magistrále bylo pasování na námořníky, nasedlo se na lodě
a cestovalo se po moři k pyramidám do
Egypta, potom až dolů kolem mysu Dobré naděje, přes něj do Asie, kde jsme šli
na Himaláje. V Japonsku jsme viděli zápas sumo. V Austrálii nás budil klokan.
Projeli jsme Severní a Jižní Ameriku
i Arktidu, tak trochu opomíjený kontinent. Na táboře se sportovalo a hráli se
různé hry V úvodu her jsme navštívili
řeckou Olympii, kde byla zahájena sportovní část tábora. Jinak dnes je den na
ruby, kdy my jsme děti a vedoucí naopak
jsou naši svěřenci“, uvedla hlavní vedoucí Vlaďka, jinak královna Isabela. Na táboře se dětem moc líbilo, jídlo bylo výborné, zábava super a hlavně vládla pohoda.

Zde jsou ohlasy na Pohoďák:
Nejmladší Míša, která půjde v září
do školy a těší se na nové kamarády
a spolužáky:
„Je to tady moc fajn. Líbí se mi všechno, nejlepší bylo pasování na námořníky
a hra štítovaná.“
Instruktor Matěj, student konzervatoře v Českých Budějovicích a hráč
na trubku V-Band Volary, který takto
tráví část prázdnin:
„Jsem tady moc spokojen, děti jsou moc
fajn, parta výborná. Vlaďka dokáže zorganizovat spoustu akcí a nás baví je vykonávat a bavit se stále jako naši svěřenci.“
Adélka:
„Já jsem moc spokojená, na táboře se
mi moc líbí. Nejlepší je zatím dnešní den,
kdy si vyrábíme trička na lodě, abychom
byli jako námořníci in.“
Smajlíci, to byl příměstský tábor pod
vedením Hanky Laschové, který proběhl
poslední srpnový týden. Každý den se děti
bavily jinou hrou, sportem a také navštívily
naše hasiče a záchranáře ze Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje, kteří
mají v našem městě základnu. Tento den byl

velmi vydařený a děti se hodně dozvěděly.
U záchranářů jim pan Vichr, řidič vozu, se
zdravotní sestrou ukázali zásady první pomoci a naučili je obvazové techniky. Vysvětlili jim, jak se chovat, kdyby se setkaly
s nějakou událostí, při které by šlo o život.
Jak správně zavolat na linku 155, co říci a jak
popsat stav ohroženého. Dále předvedli, jak
postupovat při první pomoci srdeční masáže. Pan Vichr dětem ukázal vozidlo a jeho
vybavení a samozřejmě došlo i na houkání.
V hasičské zbrojnici provedl Smajlíky pan Jaroslav Vlas, velitel ZJ volarských dobrovolných hasičů. Povídal
o historii, i o současnosti. Vysvětlil, co
volarští hasiči dělají kromě hašení požárů. Jsou to třeba výjezdy k živelným
pohromám, popadaným stromům, ale
i hledání osob. Po úvodních slovech si
děti mohly prohlédnout zbrojnici, techniku a oblečení. Velmi se líbily helmy
a nový vůz.
Za všechny dětské tábory děkuji vedení domečku DDM, všem vedoucím,
instruktorům, veliteli hasičů a službě
Zdravotnické záchranné služby za krásně strávené prázdninové dny.
Ladislav Beran

Týden knihoven
V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října

jubilejní 20. ročník akce Týden knihoven!

Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP).
V rámci tohoto „Týdne“ si s námi přijďte připomenout další významné datum.

Volarská knihovna je tady pro vás už 70 let!

70

Akce, které jsme pro Vás v rámci těchto výročí připravili:
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nej … z naší knihovny
šperků a drobností, které můžete nosit, vystavovat nebo jen obdivovat
míst, které musíte vidět s Lucií Rambouskovou
chutí, které musíte ochutnat s Ing. Marcelou Krčálovou
knihovnických dukátů
let oslavíme u snídaně
her, kvízů a výrobků – zábava pro celou rodinu

Týden knihoven

Akce

Program

Volarského domečku

„Historie s trochou nostalgie“

ŘÍJEN 2016

Po celý měsíc říjen si můžete v prostorách knihovny prohlédnout výstavku fotografií z akcí Městské knihovny Volary.

„Prodejní výstava“

Originální šperky Vendulky Crhové a drátované výrobky Jaroslava Pahoreckého,
budou ke zhlédnutí v týdnu od 3. do 7. října, ve výpůjční dny knihovny.

„70 míst, které musíte vidět s Lucií Rambouskovou a 70 chutí,
které musíte ochutnat s Ing. Marcelou Krčálovou“

Městská knihovna Volary Vás zve na promítání fotografií s degustací čokolád a vína.
Cena programu: 100 Kč
KDY: úterý 4. 10. 2016 od 18:00 – 20:00
KDE: konferenční místnost Městského hotelu Bobík

8.10. 2016
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY DRAKIÁDA
14:00 – 16:00 hodin
- tradiční Drakiáda – kdo si přinese
vlastnoručně vyrobeného draka, toho
čeká malá odměna
15.10. 2016
TECHMÁNIE PLZEŇ
8:00 hodin na autobusovém nádraží
- vstupné: dospělí 150,- Kč, děti 120,- Kč
- přihlášky a bližší informace v DDM
Volary
22.10. 2016
KRAJSKÉ KOLO V DESKOVÝCH
HRÁCH V NETOLICÍCH
- pro všechny, kteří si rádi hrají
- startovné 20,- Kč
26.10. 2016
„TVOŘIVÝ PODZIM“
9:00 – 12:00 hodin
- tvořeníčko v domečku pro malé i
velké
- podzimní dekorace
26.10. 2016
POHÁR ŘEDITELE DDM
-tradiční soutěž o putovní pohár ředitele
DDM,
- ve Vimperku

„Hledání pohádkového pokladu“

Středeční dopoledne bude patřit dětem z druhých tříd ZŠ Volary, které se na
cestě za pokladem pokusí získat 70 knihovnických dukátů.
Středa 5. 10.

26.10.-27.10. 2016
HALOWEEN PÁRTY
-spaní v DDM, podzimní vyrábění, hry,
zábava a srando-strašení
-cena 150,- Kč

„Zažijte knihovnu jinak“
Zveme všechny registrované čtenáře, kteří s námi tento rok oslaví stejné
kulaté jubileum, na snídani do knihovny.
Přijďte se s námi nasnídat, my pro vás uvaříme kávu a čaj a můžete se těšit i na
malé překvapení…
Čtvrtek 6. 10. 8:00 – 10:00

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

„Děti, rodiče, prarodiče, přijďte si zahrát!“

V rámci několika stanovišť bude možné si zahrát deskové či karetní hry, luštit
kvízy nebo vyrábět z papíru (děti v doprovodu rodičů).
Pátek 7. 10. 14:00 – 16:00

Na všechny akce Vás srdečně zveme.
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12:00 hod. Přestávka

Diskuse a stanoviska na tém
Podpora lesům versus podpo

11:10 hod. Nezodpovězená otázka: Koli
aby nedocházelo k degradaci
Ing. Vojtěch Kopkáně, OLH,

11:00 hod. K problematice velkoplošné l
z hlediska zachování produk
Ing. Jan Jiráček, bývalý OLH

10:50 hod. Lesy pro posílení energetické
Petr Martan, poradce v lesnict

Diskuse a stanoviska na tém
Podpora lesům z rozpočtu kr

10:15 hod. Příspěvky na hospodaření v l
Ing. Stanislav Polák, vedoucí o

10:00 hod. Příspěvky na hospodaření v l
Ing. Jana Červenková, les. hos

9:30 hod. Zahájení a úvodní projevy

8:30 hod. Presentace

Program:

Kde: Sál Zastupitelstva Jihoče
U Zimního stadionu 19

Kdy: čtvrtek 6. září 2012 v 9:

Podpora

Vás zvou na odbo

pod záštitou člen
a s finančním při

pod odbornou z
Ministerstva ze

Komunita pro
Jihočeská kraj

orp atinumoK
jark áksečohiJ

z uonrobdo dop
ez avtsretsiniM

obdo an uovz sáV

nelč uotitšáz dop
iřp mínčnanfi s a
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l v íneřadopsoh an ykvěpsířP .doh 00:01
soh .sel ,ávoknevreČ anaJ .gnI

yvejorp índovú a ínejáhaZ .doh 03:9

l v íneřadopsoh an ykvěpsířP .doh 51:01
o ícuodev ,káloP valsinatS .gnI

mét an aksivonats a esuksiD
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tcinsel v ecdarop ,natraM rteP

l énšolpoklev ecitamelborp K .doh 00:11
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Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
Vás zve na odborný seminář

Lesy českého státu
Kdy: pátek 21. října 2016 v 9:00 hod.
Kde: Kulturní a Kongresové centrum Roháč,
Třeboň - ul. Na Sadech
8:30

Prezentace

I. blok semináře na téma:
BEZPEČNOST PRÁCE V LESNICTVÍ

9:00 Zahájení
Minuta ticha za dělníky a lesníky, kteří zemřeli při práci v lese
Hlaholy lesních rohů - soubor „Třeboňští trubači“
(délky příspěvků jsou včetně následné diskuse)
9:10 Ing. Radek Lant, metodik inspektor – lesnictví
a dřevozpracující průmysl, Státní úřad inspekce práce, Opava
Pracovní úrazovost a poznatky z kontrolní činnosti
SÚIP
9:40 Ing. Miroslav Radouš, odborný referent, Ministerstvo
zemědělství ČR
Bezpečnost práce v lesním hospodářství a novela
NV 28/2002 Sb.
10:05 Petr Martan, poradce v lesnictví a životním prostředí
Zemřeli při práci v lese, 1945-2015: historický vývoj
a vyhodnocení
„Národní památník zemřelých v lesnictví - lesní dělníci
a lesníci, kteří zemřeli při práci v lese, pro les a při výkonu
myslivosti“; představení.
10:25 Ing. Zbyněk Nečas, předseda Sdružení základních organizací
Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního
a vodního hospodářství, Lesy České republiky, s. p.
Pracovní úrazy u státního podniku Lesy České
republiky
10:40 Ing. Karel Bílek, odborný učitel, VOŠ lesnická a Střední
lesnická škola B. Schwarzenberga Písek
Nové trendy BOZP v Evropské unii
10:55 doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.; ČZU v Praze, Fakulta lesnická
a dřevařská
Možnosti zvyšování bezpečnosti práce u těžebních
a dopravních technologií
11:10 přestávka
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II. blok semináře na téma:
DOPADY BEZZÁSAHOVÝCH ZÓN
NA LESY ČESKÉHO STÁTU,
REGIONÁLNÍ KLIMA A HYDROLOGII POVODÍ
11:30 Zahájení
11:35 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI, o. p. s.
Aktivní úloha lesa v oběhu vody a utváření klimatu
12:05 Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., MU v Brně, Ústav lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Metody studia makrostruktury a vodního provozu
lesních porostů
Lesy státu: Národní park Šumava!
s projevem vystoupí:
12:35 Ing. Karel Simon, soudní znalec v lesnictví a životním
prostředí
12:45 Ing. Josef Vovesný, poradce v lesnictví a životním prostředí,
SVOL
12:55 Ing. Martin Klewar, specialista na ochranu lesů, ÚHÚL
13:05 Diskuse k II. bloku semináře
14:00 Ukončení semináře
14:00–24:00 hod. Setkání bývalých zaměstnanců
Jihočeských státních lesů a lesnictva - viz str. 2
Odborný a organizační garant:
Petr Martan, ředitel
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
384 81 Čkyně 197 • tel.: 732 373 448
martanckyne@seznam.cz
Vložné na seminář je 100 Kč.
Zahrnuje pohoštění a knihu Lesy českého státu, která obsahuje
„Národní památník zemřelých v lesnictví“ a souhrn problematiky
II. bloku semináře.

Setkání bývalých zaměstnanců
Jihočeských státních lesů 1949-1992
a lesnictva z tehdejších jihočeských organizací: státní správa, ÚHÚL , VLS Horní Planá,
Střední lesnická technická škola v Písku, Lesnická mistrovská škola a učiliště ve Vimperku,
Lesnické odborné učiliště v Prachaticích a Bechyni.

Kdy: pátek 21. října 2016 od 14:00 do 24:00 hodin
Kde: Kulturní a Kongresové centrum Roháč, Třeboň - ul. Na Sadech
Program:
14:00 začátek prezentace a setkání účastníků
17:00 Oficiální zahájení Setkání bývalých zaměstnanců Jihočeských státních lesů a lesnictva
• Minuta ticha za zemřelé při práci v jihočeských lesích. • Minuta ticha za všechny zemřelé bývalé zaměstnance.
Hlaholy zemřelým, „Třeboňští trubači“ pod vedením Ing. Františka Kordy a sbormistra Mgr. Michala Petříka, Dis.
• Zdravice lesnických kmetů, bývalého vedení podniku a ředitelů lesních závodů
18:00 jídlo formou rautu
24:00 ukončení setkání
Minimální vložné 150 Kč
Zahrnuje společné jídlo-raut, nájem sálu a další náklady.
Každý účastník obdrží knihu P. Martan: „Lesy českého státu“ - je o historii JčSL s „Národním památníkem zemřelých v lesnictví“.
Cena dobrovolná
Organizační garant a pořadatel:
Petr Martan, ředitel
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
384 81 Čkyně 197
tel.: 732 373 448 • martanckyne@seznam.cz

Přijďte vyjádřit stavovskou sounáležitost pro posílení postavení lesnictví ve veřejném prostoru.
Přijďte prožít živá setkání s bývalými zaměstnanci.
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5. 11. 2016 v 17 hodin
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