VáÏení spoluobãané,
dovolte mi podûkovat Vám nejen jménem sv˘m, ale i jménem spolukandidátÛ „Pro Volary“
za va‰e hlasy, které jsme získali pﬁi komunálních volbách ve dnech 10. a 11. ﬁíjna. Získan˘
poãet hlasÛ chápeme jako ocenûní na‰í práce za uplynulé roky. Va‰i dÛvûru, která nám byla
dána i pﬁi ustavujícím usnesení, nechceme zklamat.

VáÏení spoluobãané,
va‰e volba jednoznaãnû ukázala, Ïe souhlasíte s pokraãováním zapoãaté práce a s dynamick˘m
rozvojem na‰eho mûsta. Va‰e podpora pﬁi volbû nového patnáctiãlenného zastupitelstva pro
volební období 2014–2018 je jistû pro v‰echny zastupitele závazkem a motivací k je‰tû usilovnûj‰í práci, kterou od nás právem oãekáváte.
Je‰tû jednou dûkuji za va‰i podporu.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Osvûtlení rizikov˘ch pﬁechodÛ
V dubnu loÀského roku jsme vám
prostﬁednictvím Volarského zpravodaje
pﬁinesli informaci o celostátním internetovém hlasování, které mûlo vybrat nejménû bezpeãné pﬁechody pro chodce, které
budou nasvíceny. Na‰e mûsto se v rámci
Jihoãeského kraje umístilo na tﬁetím a v
celostátním mûﬁítku na desátém místû.
Osvûtlení rizikov˘ch pﬁechodÛ bylo
souãástí projektu spoleãnosti âEZ nazvaného „Osvûtlíme pﬁechody, vy ﬁeknûte které“.

Skupina âEZ ve spolupráci s Policejním prezidiem âR a BESIP vybrala 70
rizikov˘ch pﬁechodÛ, které by se díky
grantu Nadace âEZ mohly správnû osvûtlit. Lidé pak na internetu mohli hlasovat
pro ten, kter˘ se jim zdál jako nejnebezpeãnûj‰í. V kaÏdém regionu na základû
hlasování bylo vybráno pût pﬁechodÛ,
které byly z finanãních prostﬁedkÛ Nadace
âEZ osvûtleny.
Poãty hlasÛ lidí tak posunuly Volary na

tﬁetí místo, a na‰e mûsto má díky tûmto
hlasÛm osvûtleny dva pﬁechody v Budûjovické ulici. Ale nejen díky tûmto hlasÛm.
Osvûtlení pﬁechodÛ bylo financováno
z Nadace âEZ, kdy mûsto tímto získalo
investici za témûﬁ 400 tisíc korun, kterou
investovala právû Nadace âEZ.
Mûsto Volary dûkuje Nadaci âEZ za
finanãní prostﬁedky poskytnuté k osvûtlení
pﬁechodÛ pro chodce.

O nadaci âEZ
Nadaci âEZ zaloÏila energetická spoleãnost âEZ v roce 2002 s cílem zastﬁe‰it
svou dárcovskou ãinnost. Nadace âEZ
podporuje prostﬁednictvím grantov˘ch
ﬁízení rÛzné veﬁejnû prospû‰né aktivity
zamûﬁené na dûti a mládeÏ, sociální oblast,
kulturu, sport, vzdûlávání, infrastrukturu
a ekologii. Díky objemu rozdûlen˘ch pﬁíspûvkÛ se ﬁadí ke ‰piãce nadací v âeské
republice.
Programy Nadace âEZ
OranÏové hﬁi‰tû, OranÏová uãebna, OranÏové schody, OranÏové kolo, Podpora
regionÛ.

Fakta
Pﬁechody pro chodce jsou ãast˘m místem dopravních nehod s ãasto tragick˘mi
následky. V roce 2013 se na pﬁechodech
událo 1 283 nehod, z toho 28 bylo smrteln˘ch.
● Osmou nejtragiãtûj‰í pﬁíãinou nehod
zavinûn˘ch ﬁidiãem motorového vozidla
bylo v loÀském roce nedání pﬁednosti
chodci na vyznaãeném pﬁechodu. Z tohoto
dÛvodu se stalo 957 nehod, pﬁi nichÏ
zemﬁelo 23 chodcÛ, jen za první pololetí
roku 2014 je to uÏ osm smrteln˘ch
nehod.
●

●

Kvalitní osvûtlení dokáÏe sníÏit poãet
stﬁetÛ s chodci na pﬁechodech aÏ o 65%.
● Osvûtlení se projektuje na kaÏd˘ pﬁechod zvlá‰È, do v˘poãtÛ se zahrnuje nejen
‰íﬁka silnice a pﬁechodu, ale i okolní
osvûtlení, barva povrchu silnice, stoupání
ãi klesání vozovky atd.
● Osvûtlení pﬁechodu není pﬁímo shora,
ale pod mírn˘m úhlem vÏdy ze smûru
pﬁíjezdu aut. Chodec je tak osvûtlen více
ze strany, aby jej ﬁidiã vidûl skuteãnû
jasnû. Souãasnû je tﬁeba nastavit osvûtlení
tak, aby ﬁidiãe ani v jednom smûru
neoslÀovalo.

SDH Volary dûkuje paní Bohdanû Kollárové za sponzorské dary.
Josef Riederer, starosta SDH

Ustavující zastupitelstvo
V pondûlí 3. listopadu 2014 se
konalo ve spoleãenském sále radnice
ustavující zastupitelstvo, na kterém se ze
zvolen˘ch 15 ãlenÛ zastupitelstva volil,
pro dal‰í ãtyﬁleté období, starosta a místostarosta, sloÏení rady mûsta a ãlenové
finanãního a kontrolního v˘boru.
Volba rozhodla, Ïe jiÏ potﬁetí povede na‰e mûsto starostka paní Martina
Pospí‰ilová, místostarostou byl zvolen
pan Ladislav Tou‰. Zvolená pûtiãlenná
rada mûsta je sloÏená ze starostky Martiny Pospí‰ilové, z místostarosty Ladi-

slava Tou‰e, pana Víta Pavlíka, Václava
Bajãíka a Pavla Trnky.
Zvolení ãlenové v˘borÛ
Finanãní v˘bor - Petr Horálek (pﬁedseda), Jiﬁí Cigánek, Bohuslav Kub, Stanislav Haladej a Martin Janda
Kontrolní v˘bor je prozatím ãtyﬁãlenn˘
- Ivo Rolãík (pﬁedseda), Kateﬁina Jandejsková, Vladimír âutka a Radek ·ebest.
Volby rozhodly o sloÏení zastupitelstva: Hnutí Pro Volary ‰est zastupitelÛ Martina Pospí‰ilová (708 hlasÛ), Ladi-

slav Tou‰ (596 hlasÛ), Vít Pavlík (567
hlasÛ), Stanislav Haladej (501 hlasÛ),
Radek ·ebest (488 hlasÛ) a Bohuslav Kub
(422 hlasÛ), HNHRM tﬁi zastupitelé
- Martin Janda (314 hlasÛ), Roman Kozák
(302 hlasÛ) a Kateﬁina Jandejsková (275
hlasÛ), ANO 2011 dva zastupitelé - Václav
Bajãík (307 hlasÛ) a Vladimír âutka
(274 hlasÛ), KSâM dva zastupitelé - Jiﬁí
Cigánek (354 hlasÛ) a Pavel Trnka (315
hlasÛ), âSSD jeden zastupitel - Ivo Rolãík
(287 hlasÛ) a ODS jeden zastupitel Petr Horálek (253 hlasÛ).

¤idiãi versus popelnice
Vût‰ina z nás ví o problému, kter˘ se
t˘ká snad kaÏdého mûsta a samozﬁejmû
existuje i ve Volarech. Mluvím o problematickém parkování na sídli‰ti. BohuÏel
v dobách, kdy se sídli‰tû stavûla, nejezdilo po mûstech tak velké mnoÏství aut
jako nyní.
Témûﬁ kaÏd˘ t˘den, v den svozu
odpadÛ, ﬁe‰ím situaci, Ïe v blízkosti
sbûrn˘ch nádob na odpad stojí auto zaparkované tak, Ïe není moÏné odpad
vyvézt. Na jedné stranû se zlobí ﬁidiãi,
Ïe nemají kde zaparkovat, na druhé stranû se oprávnûnû rozãilují obyvatelé toho
konkrétního domu, kterému nebyl kontejner vyvezen.
Kontejnery a nádoby na odpad asi

nikam nepﬁemístíme, je tﬁeba, aby byly
v blízkosti pﬁíslu‰ného domu a zároveÀ
aby byly pﬁístupné pro popeláﬁe pﬁi
v˘vozu. Ale nikde není psáno, Ïe si
kaÏd˘ musí zaparkovat své auto hned
u svého domu.
Dnes, kdy pí‰u tento ãlánek, je úter˘
- den v˘vozu kontejnerÛ. Právû jsem se
vrátila ze sídli‰tû, protoÏe mi popeláﬁi
nahlásili, Ïe nevyvezli kontejner domu
ãp. 274 z dÛvodu parkujících aut. Na
místû jsem zjistila, Ïe bíl˘ Fiat Punto
a stﬁíbrn˘ Citroën Xsara blokují pﬁístup
k tomuto kontejneru a i k dal‰ím nádobám na tﬁídûn˘ odpad. Zmínûn˘ kontejner je jiÏ nyní pﬁeplnûn˘, a tak cel˘
t˘den u nûj budou pﬁib˘vat a povalovat

se okolo nûj po zemi pytle s odpadky.
A tak se ptám, ﬁidiãi tûchto nebo i jin˘ch
aut nedávají svÛj odpad do popelnic
nebo kontejnerÛ? Nevadí jim, Ïe tyto
sbûrné nádoby pﬁetékají odpady a v jejich okolí je nepoﬁádek?
Jedna vûc je ﬁe‰ení takov˘chto situací pokutou za ‰patné parkování, druhou
moÏností je, pokud prokáÏeme ﬁidiãi, Ïe
z jeho viny nebyl kontejner vyvezen,
naúãtovat mu náhradu za úklid odpadkÛ
pﬁípadnû za mimoﬁádn˘ v˘voz.
Já si ale myslím, Ïe je to hlavnû
o vzájemné ohleduplnosti a slu‰nosti.
Stanislava Jindrová
ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary

V˘voz popelnic a provoz sbûrného dvora v období vánoãních svátkÛ
-

V úter˘ 23. 2. 2014 a v pátek 2. 1. 2015, v pátek 2. 1. 2015 budou vyvezeny i Mlynáﬁovice a Chlum.
V˘voz kontejnerÛ od bytov˘ch domÛ se nemûní – zÛstává kaÏdé úter˘.

Souhrn poãasí v ﬁíjnu 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -2,6°C dne 29. 10. v 0:15
Maximální teplota: 24,5°C dne 9. 10. v 13:35
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 8,9°C
Úhrn sráÏek: 75,8 mm
Maximální náraz vûtru: 18,5 m/s dne 21. 10. v 22:58
(tj. 66,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 119,5 hodiny
Mrazové dny: 3
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -5,2°C dne 29. 10.
Pﬁízemní minimální teplota: -6,4°C dne 29. 10.
Maximální teplota: 24,7°C dne 9. 10.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 7,6°C
Mrazové dny: 6
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Jihoãesk˘ kraj poskytl dotaci
na nové kotce pro odchycené pejsky
Jistû jiÏ vût‰ina z vás zaznamenala,
Ïe se ãas od ãasu v na‰em mûstû objeví
oznámení, Ïe se hledá majitel nalezeného pejska a nebo pro opu‰tûného pejska
nov˘ domov. Pro takovéto pﬁípady má
mûsto pﬁipravené odchytové kotce, do
kter˘ch je moÏno nalezeného pejska
umístit.
V na‰em mûstû to sice není aÏ tak
ãastá záleÏitost, ale napﬁ. v roce 2013
jsme mûli v kotcích postupnû umístûno
celkem jedenáct psÛ. Z toho bylo 7 psÛ
vráceno jejich majitelÛm (napﬁ. jeden
pes po 28 dnech – byl vzdálen od svého
domova 35 km) a 4 psi byli umístûni do
nov˘ch domovÛ.
V leto‰ním roce jsme zatím v kotcích
mûli osm psÛ – pro 6 z nich si pﬁi‰li
jejich páníãci a dvûma byl nalezen nov˘
domov. Pro zajímavost: 2 dny jsme mûli
v kotci také nûmeckého ovãáka, u kterého jsme podle ãipu zjistili, Ïe pochází
z Nûmecka. Pﬁes hranice se zabûhl
a majitel, jakmile jsme mu dali vûdût, si
pro nûj okamÏitû pﬁijel.
V leto‰ním roce vyhlásil Jihoãesk˘
kraj mj. i grantov˘ program na podporu
ãinnosti útulkÛ pro zvíﬁata. TﬁebaÏe
na‰e odchytové kotce nejsou oficiálním
útulkem, podalo mûsto Ïádost o dotaci

a obdrÏeli jsme dotaci ve v˘‰i 40.000 Kã
na poﬁízení 2 nov˘ch kotcÛ. Je nutno
ﬁíci, Ïe ty staré byly zrezivûlé, podlaha
se rozpadala a hrozilo, Ïe jiÏ nevydrÏí.
V tuto chvíli jsou 2 nové kotce pﬁipraveny na nové pejsky. Byli bychom
ale radûji, kdyby byly poﬁád prázdné. To
by znamenalo, Ïe se ve Volarech mají
v‰ichni pejsci dobﬁe a jejich majitelé, Ïe
se o nû starají.
Na toto téma by se dalo napsat nûkolik stránek, ale myslím si, Ïe problematika, která se t˘ká opu‰tûn˘ch nebo
i t˘ran˘ch zvíﬁat, je kaÏdému rozumnému ãlovûku jasná.
Co ale nemohu opomenout, je podûkování p. Pavlu Koubovi – zamûstnanci
Technick˘ch sluÏeb mûsta Volary. Je to
on, kdo se pak, kdyÏ se nalezen˘ pejsek
umístí do odchytového kotce, o nûj
stará. Psy krmí, uklízí jim kotce, chodí
s nimi na procházku a je ochoten pomoci,
i kdyÏ je to mimo jeho pracovní dobu.
A Ïe tuto práci dûlá dobﬁe, dokazuje i fakt,
Ïe se s ním v‰ichni psi, o které se stará,
brzy spﬁátelí a mají ho rádi. TakÏe Pavle,
dûkuji.

V mûsíci listopadu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Kateﬁina Dibìáková,
paní Marie Houdková,
paní Marie Sedláková,
paní Blanka Svobodová
a pan Zdenûk Nedvûd.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz, MO Volary,
blahopﬁeje k v˘znamnému jubileu
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví
své narozeniny, a to
panu Franti‰ku Schönbauerovi
a panu Miroslavu Ivánkovi.

Spoleãenská rubrika
Dne 11. 11. 2014
uplynul smutn˘ rok, kdy nás navÏdy
opustila paní

ZDE≈KA TOKÁROVÁ.
S láskou vzpomínají manÏel,
dcera, maminka, sestry
a neteﬁ Ludmila s rodinou.

Stanislava Jindrová
ref. odboru v˘stavby, ÚP a ÎP

Stále mÛÏeme pomáhat potﬁebn˘m
Jak jsem jiÏ nûkolikrát informovala
na stránkách zpravodaje, Mûsto Volary
má uzavﬁenou smlouvu o spolupráci
s Diakonií Broumov, coÏ je obãanské
sdruÏení, které funguje jiÏ témûﬁ dvacet
let. Zab˘vá se shromaÏìováním pouÏitého o‰acení, bot, hraãek a domácích
potﬁeb, které následnû tﬁídí a distribuuje
do v˘dejních stﬁedisek humanitární
pomoci, do azylov˘ch domÛ, dûtsk˘ch
domovÛ, ale i dal‰ím potﬁebn˘m lidem,
napﬁ. po povodních. Materiální pomoc
dodává i v rámci charitativní sbírky
napﬁ. pro Afriku.
Na sbûrném dvoﬁe ve Volarech je
moÏno stále odkládat vûci, které jiÏ
nechcete a pﬁitom je‰tû mohou pomoci
potﬁebn˘m. Jde zejména o obleãení
(dámské, pánské i dûtské), lÛÏkoviny,

Spoleãenská rubrika

prostûradla, ruãníky, utûrky, záclony,
látky (min. 1 m2), dále domácí potﬁeby
– nádobí (bílé i ãerné), skleniãky – v‰e
nepo‰kozené, péﬁové a vatové pﬁikr˘vky, pol‰táﬁe, deky, obuv (nepo‰kozenou)
– páry svázané nebo spojené gumiãkou
a hraãky (ply‰áci apod.). Pro tento úãel
není moÏné pﬁijímat elektrické a elektronické zaﬁízení, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a koãárky. V‰echny
odevzdané vûci musí b˘t ãisté, nepo‰kozené a nesmí b˘t vlhké.
Na‰im obãanÛm, kteﬁí tuto moÏnost
jiÏ vyuÏívají, patﬁí podûkování a pro
ostatní je tento ãlánek pﬁipomenutím, Ïe
ne v‰echno, ãeho se chceme zbavit,
musí skonãit na skládce.
Stanislava Jindrová
ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary

âas plyne jak tiché ﬁeky proud
a lesy budou stále v slunci snít
a vody dﬁímat v lesku bíl˘ch hvûzd.
Dne 24. 11. 2014
uplynuly 2 roky, kdy nás navÏdy
opustil pan

·TEFAN GONDEK.
S láskou vzpomíná manÏelka Josefa

Kdo tû znal, v dobrém vzpomene.
Kdo tû mûl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 27. 11. 2014 uplynul
druh˘ smutn˘ rok, co nás navÏdy
opustila manÏelka, maminka
a babiãka, paní

ANNA VARGOVÁ z Pûkné.
S láskou stále vzpomíná rodina
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Vzpomínáme
Dne 4. 12. 2014 uplyne 20 let,
co nás navÏdy opustil pan

JAROSLAV BÁNÍK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi.
Dûkuje, manÏelka s rodinou.



Kdo v srdci Ïil, nezemﬁel.

Dne 5. 12. 2014 to bude 30 let,
kdy nás navÏdy opustil
pan

Úspû‰n˘ závod
volarsk˘ch moderních gymnastek
V nedûli 23. 11. 2014 se volarsk˘
oddíl moderní gymnastiky, pracující pod
DDMVolary a TJ Tatran Volary, zúãastnil závodu Meteor Cup v âesk˘ch Budûjovicích. Závodilo se v sestavách
základního programu - tedy povinné
sestavy, a také ve spoleãn˘ch sestavách,
kdy cviãí na plo‰e 4–6 závodnic skladbu, která musí obsahovat povinné prvky,
ale v˘bûr choreografie i hudby je voln˘.
Ve spoleãn˘ch sestavách jsme mûli
pouze jednu sestaviãku, a to s nejmlad‰ími dûvãaty. Zﬁejmû tím, Ïe dûvãata jiÏ
sestavu mûla zaÏitou a hlavnû poctiv˘m
tréninkem, kter˘ byl nûkolikrát i nad
rámec pravideln˘ch schÛzek, jsme získali
zlaté medaile. Dûvãata cviãila ve sloÏení

Veronika a ·tûpánka Honnerovi, Valent˘na Harvalíková a Karolína Pavlíková,
která se velice dobﬁe zhostila role náhradnice za nemocnou Nelãu ·ebestovou.
V jednotlivkyních dûvãata také
zabojovala. Kája Pavlíková, Vája Harvalíková a Veronika Honnerová – kaÏdá ve
své kategorii – 2. místo, ·tûpánka Honnerová – 3. místo.
Ani star‰í závodnice se neztratily,
Kamila Klementová – 5., Gabãa Klementová 6. a Natálie ·ebestová – 11.
Dûkujeme dûvãatÛm za reprezentaci
na‰eho oddílu a tím i na‰eho mûsta
a pﬁejeme hodnû sil a trpûlivosti do
dal‰ího cviãení.
Trenérky D. Amlerová a N. ·ebestová

JOSEF KOVÁ¤,
kter˘ by se 6. 12. 2014
doÏil 85 let.
S láskou vzpomíná manÏelka
a dûti s rodinami.



Ode‰las, nikdo to neãekal,
ale v na‰ich srdcích zÛstává‰ dál.
Dne 16. 12. 2014
si pﬁipomeneme 2. v˘roãí úmrtí
paní

MARIE HARVALÍKOVÉ.
Se stálou vzpomínkou
manÏel Vojtûch a dûti s rodinami.



Dûkujeme za cestu,
kterou jsi s námi ‰el.
Dûkujeme za ruku,
která nám tak pomáhala.
Dûkujeme za to,
Ïe jsi byl.
Dne 16. 12. 2014
uplynou tﬁi smutné roky,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,
pan

IVAN ILIEV.
S láskou vzpomíná rodina.
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Uãitelé na kﬁtu knihy
Víte, kdo byl Vojtûch Lanna, po kterém je pojmenována ãeskobudûjovická
hlavní tﬁída? Zajímá vás historie splouvání Vltavy na vorech? Odpovûdi na
tyto a dal‰í zajímavé otázky t˘kající se
historie i souãasnosti Vltavot˘nska vám
mÛÏe podat pracovní uãebnice Mgr.
Anny Pintnerové „Lidé od ﬁeky“.
Paní uãitelka Pintnerová, která v loÀském ‰kolním roce pÛsobila na na‰í
‰kole jako dûjepisáﬁka a angliãtináﬁka,
zúroãila letos vydáním knihy svou vyni-

kající diplomovou práci. Kﬁest knihy
probûhl 1. ﬁíjna na Mûstském úﬁadû
v T˘nû nad Vltavou. Podûlit se s autorkou o radost, vyslovit obdiv k její práci
a popﬁát mnoho úspûchÛ na jejím novém
pÛsobi‰ti, strakonickém gymnáziu, pﬁijeli
z Volar b˘valí kolegové a pﬁátelé. Paní
uãitelka na oplátku slíbila, Ïe se o jarních
prázdninách na své b˘valé Ïáky a kamarády pﬁijede podívat.
Mgr. Jana Fistrová,
zástupce ﬁeditele

Kurz ãe‰tiny pro cizince

Pﬁipravujeme

Pﬁedstavte si, Ïe pﬁijedete do zemû, jejíÏ jazyk je vám naprosto neznám˘ a odli‰n˘
od v‰ech, se kter˘mi jste se dosud v Ïivotû setkali. Va‰ím prvoﬁad˘m úkolem by
navíc bylo zaãít v oné zemi pracovat a studovat. TûÏko se dokáÏeme vÏít do problémÛ, v jak˘ch se ocitá vietnamsk˘ Ïák II. stupnû, kter˘ ze dne na den zmûní ‰kolu
i s kontinentem. Povinností kaÏdé ‰koly je dítû pﬁijmout, aãkoli za sebou nemá ani
minimální jazykovou prÛpravu, kurz. V neobvyklé a také v ne zcela jednoduché
situaci jsou uãitelé, kteﬁí mají za úkol objasÀovat tûmto ÏákÛm látku urãenou pro
ãeské dûti. S tímto problémem se samozﬁejmû pot˘ká v dne‰ní dobû ﬁada základních
‰kol, volarská není v˘jimkou.
Centrum na podporu integrace cizincÛ v âesk˘ch Budûjovicích se snaÏí obûma
stranám pomáhat. Z na‰eho pohledu je to zatím pomoc velmi pruÏná a úãinná,
protoÏe jen s jeho finanãní a materiálovou podporou mohl b˘t na na‰í ‰kole otevﬁen
intenzivní kurz ãeského jazyka pro vietnamské Ïáky. Probíhá v prostorách ‰koly od
konce ﬁíjna do poloviny prosince 2014, dvakrát t˘dnû, vÏdy v pondûlí a v pátek.
Lektorkou kurzu se stala Mgr. Lenka Slabyhoudková, které za to patﬁí velk˘ dík.
Oficiální zahájení kurzu probûhlo v dobû podzimních prázdnin za úãasti
pracovnice Centra na podporu integrace v âesk˘ch Budûjovicích sl. Jany Mundové
a zástupcÛ ‰koly Mgr. ·tûpánky Andraschkové a Jany Fistrové. ÎákÛm byly
pﬁedány uãební materiály a upomínkové dáreãky, paní lektorka mûla moÏnost
konzultovat nûkteré své dotazy a hned poté následovala první lekce ãe‰tiny. Dûti se
seznamovaly se základními pozdravy, ãeskou abecedou, pozdûji procviãovaly
osobní zájmena. DÛleÏité je, Ïe úsmûv a dobrá nálada neopustila úãastníky po celou
dobu v˘uky. Pﬁejme paní uãitelce i jejím ÏákÛm hodnû úspûchÛ a chuti do práce
a doufejme, Ïe bude moÏné s v˘ukou pokraãovat i v novém roce.
Mgr. Jana Fistrová, zástupce ﬁeditele

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Mûsto Volary vás srdeãnû zve
v pátek 5. prosince od 19:00 hodin
do volarského kinosálu
na divadelní hru
LÁSKA A PÁREâKY.
Mistrovsky napsaná, místy hoﬁká, francouzská komedie, ve které se komick˘m
zpÛsobem demonstrují problémy nastupující dospûlosti. Její nezapomenuteln˘
diváck˘ záÏitek silnû ovlivní vynikající
pﬁeklad, reÏie a herecké hrátky.
Hrají: J. Revai, K. Janeãková, K. Zima,
J. ·kvrna a E. âekan
Vstupné 150,- Kã,
pﬁedprodej od 10. 11. 2014
– odbor kultury a cest. ruchu

***
TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 9. prosince od 17:00 hodin
vás Mûsto Volary zve do konferenãního
sálu hotelu Bobík na klubov˘ poﬁad
TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘

***

PRODEJ
VÁNOâNÍCH
STROMKÒ
Od 6. 12. 2014 do 23. 12. 2014
(dennû od 9:00 do 17:00 hodin)

VÁNOâNÍ ZABIJAâKA
Mûsto Volary ve spolupráci s Hotelem
Chata Vás srdeãnû zvou v sobotu
13. 12. 2014 od 8:00 do 12:00 hodin na
vánoãní zabijaãku,
která se koná v podloubí u b˘valé
diskotéky Monika. Budete si moci
zakoupit tlaãenku, jitrnice, jelita, prejt,
ovar, klobásy, uzené maso, domácí
pa‰tiku, zabijaãkovou polévku
i zabijaãkov˘ gulá‰. Zabijaãková
polévka a gulá‰, kter˘ si budete chtít
odnést s sebou, budou prodávány do
Vámi pﬁinesen˘ch nádob.
Pﬁipraveny budou také teplé a studené
nápoje.

***

Nabídneme vám rÛzné druhy vánoãních jedlí,
borovic a smrkÛ.
Stromek vám zabalíme do sítû, pﬁípadnû ofrézujeme
oddenek.

Okrasné dﬁeviny – Trojan
K. V. Raise 173, Volary,
Mobil: 602 948 583

VÁNOâNÍ KONCERTY ZU·
ZU· Volary Vás srdeãnû zve na
Vánoãní koncerty,
které se uskuteãní
11. 12. 2014 od 18:00 hodin
v Kinosále ve Volarech
a 13. 12. 2014 od 18:00 hodin
v Sokolovnû v Lenoﬁe.
Vystoupí:
sólisté, komorní soubory,
pûveck˘ sbor ,,Poupátka a Poupata“
a na závûr zahraje V-BAND.
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Nová „Vyhlídka pod Kamenáãem“
Volary leÏí uprostﬁed krásné ‰umavské pﬁírody, ze v‰ech stran kryt˘ch
vrcholy pﬁevy‰ujícími 1 000 metrÛ nad
moﬁem. BohuÏel z Ïádného místního
vrcholu dosud nebyl pﬁím˘ pohled na
mûsto, pokud tedy nepoãítáme vrchol
Hochstein (D), kter˘ v‰ak leÏí na ãeskonûmecké hranici, 15 km vzdu‰nou ãarou
od Volar.
Od konce mûsíce ﬁíjna stojí na
svahu (severov˘chodnû od Volar – nad
„·moulovem“) nová vyhlídka. Na jaﬁe
2013 jsem pﬁi‰el s my‰lenkou v˘stavby
vyhlídky, z které by byl pohled nejen na
Volary a volarskou kotlinu, ale také na
okolní ‰umavské vrcholy. Nejhezãí pohled jsem na‰el právû pod vrcholem
Kamenáã na severov˘chodním okraji
mûsta poblíÏ KﬁíÏové cesty, která byla
obnovena pﬁed ‰esti lety, v roce 2008.
My‰lenku postavit u Volar vyhlídku
podpoﬁila tehdej‰í Rada mûsta Volar
spolu se starostkou Bc. Martinou Pospí‰ilovou.
Vyhlídka mûla pÛvodnû vyrÛst
bûhem pár t˘dnÛ, slavnostní otevﬁení se
plánovalo na konec léta 2013 (informovali jsme Vás o tom i prostﬁednictvím
Volarského zpravodaje). Do‰lo v‰ak ke
zdrÏení díky projektu a dal‰ím nutn˘m
povolením. Vyhlídka mûla b˘t postavena ve spolupráci s Národním parkem
·umava, po zmûnû vedení NP ·umava
tato my‰lenka padla.
Z rozpoãtu mûsta byly na konci léta
2014 uvolnûny potﬁebné finance. Na
konci mûsíce ﬁíjna tohoto roku tak pod
vrcholem Kamenáã byla postavena
vyhlídka, která nabízí nádhern˘ pohled

nejen na celou volarskou kotlinu. Mûsto
zaplatilo za vyhlídku necel˘ch 82 tisíc
korun (vãetnû DPH) a financovalo jí
celou ze svého rozpoãtu. Úspû‰nou
kolaudací pro‰la vyhlídka na poãátku
listopadu.
A jak se k vyhlídce dostanete? Turisty pﬁivede k vyhlídce znaãení z námûstí
kolem místního hﬁbitova, o které se
postarají místní ãlenové Klubu ãesk˘ch
turistÛ. Pokud to poãasí dovolí, bude
trasa vyznaãena je‰tû bûhem mûsíce
listopadu. Trasa povede po Zlaté stezce
ke KﬁíÏové cestû (Ïluté turistické znaãení), na konci KﬁíÏové cesty (u kﬁíÏe)
rovnû do vzrostlého lesa po novém místním znaãení, poté odboãit v lese doleva
a po zhruba 200 metrech se dostaneme
po vrstevnici aÏ k samotné vyhlídce,
která jistû milovníky pﬁírody nezklame,
pohled na Volary a ‰umavské vrcholy je

opravdu pﬁekrásn˘. Za dobré viditelnosti
jsou vidût napﬁíklad vrcholy Smrãina,
Hraniãník, Plech˘, Trojmezná, Tﬁístoliãník s Hochsteinem, ale i vrchol Haidl
s rozhlednou a vysílaãem. Na samotné
vyhlídce je pro lep‰í orientaci umístûn
panoramatick˘ snímek s popisy v˘znamn˘ch vrcholÛ. Vedle vyhlídky bude
umístûno dﬁevûné posezení a to pravdûpodobnû aÏ v jarních mûsících roku
2015. Nadmoﬁská v˘‰ka vyhlídky je 875
metrÛ n. m., vzdálenost z námûstí na
vyhlídku je 2,5 km a pﬁev˘‰ení 115 v˘‰kov˘ch metrÛ.
Vûﬁím, Ïe nová vyhlídka se stane
oblíben˘m cílem na procházky nejen
pro místní obãany, ale i pro turisty míﬁící na ·umavu. Vyhlídky a rozhledny
jsou totiÏ v posledních letech u turistÛ
velmi vyhledávan˘m cílem.
Ivo Rolãík, DiS, zastupitel mûsta

Podpoﬁme opût afrického studenta
Nenalezneme mnoho otázek, na
které odpoví správnû kaÏd˘ Ïák na‰í
‰koly. Na jednu snad v‰ichni: „Kdo je
Peter Odhiambo Kipasi?“
Od ãervna roku 2007 se podílí volarská Z· na budoucnosti afrického chlapce
Petera tím, Ïe hradí jeho ‰kolné a základní zdravotní poji‰tûní. Peter pochází
z chudé keÀské rodiny, je narozen v roce
1995. Oba jeho rodiãe zemﬁeli a spolu se
sv˘m mlad‰ím bratrem vyrÛstá v péãi
opatrovníka, pﬁíbuzného. Peter byl pro
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svÛj dobr˘ prospûch pﬁed dvûma lety
doporuãen na studium na stﬁední
‰kole, coÏ zdvojnásobilo náklady na
jeho studium.
KaÏd˘ rok nám pí‰e nûkolik dopisÛ
o sobû a svém Ïivotû. Tyto listy jsou
vÏdy naplnûny upﬁímn˘mi díky za na‰i
aktivitu, pﬁáním dobra pro ‰kolu i celé
mûsto. Postupnû si dûláme pﬁedstavu
o tom, jak se v Africe Ïije a studuje.
Aãkoli je Petr stﬁedo‰kolák a jeho angliãtina je na dobré úrovni, pokusí se

letos na‰i Ïáci poslední PeterÛv list
pﬁeloÏit do ãe‰tiny sami bez pomoci
uãitelÛ. Na nejlep‰í práce se mohou tû‰it
ãtenáﬁi Volaráãku i Volarsk˘ch listÛ.
A o ãem bude ná‰ dal‰í dopis do
Afriky? Jaké zprávy a fotografie po‰leme? Samozﬁejmû Ïe ty z leto‰ních
vánoãních trhÛ na podporu Petera
Odhimbo Kipasi! Konají se 9. prosince
od 15 hodin v pﬁízemí volarské ‰koly
a srdeãnû tímto zveme k úãasti na nich
v‰echny pﬁíznivce adopce na dálku.

Skauti na Boubínû

Akce
VOLARSKÉHO DOMEâKU

PROSINEC 2014
5. 12. 2014

„âERTOVSK¯ REJ“
Málokdo ze souãasn˘ch ãlenÛ skautského stﬁediska tu dobu pamatuje…
i kdyÏ pamûtníci, star‰í skauti a skautky,
se najdou.
Od sametové revoluce totiÏ ubûhlo
jiÏ cel˘ch 25 let. Pro drtivou vût‰inu lidí
v na‰í republice je tento den stále znamením oÏivení svobody, pravdy a demokracie. V˘roãí pádu komunismu chtûli
jako kaÏd˘m rokem i letos uctít skauti
a skautky z Volar, Vimperka a Lenory.
V˘stup na Boubín se 17. listopadu stal
jiÏ tradicí. A tak nejen Ïe udûláme nûco
pro své zdraví, ale hlavnû – oslavujeme
pád nesvobody a konec pronásledování
demokraticky sm˘‰lejících lidí, k nimÏ
skauti urãitû patﬁí. Tento den pro nás
totiÏ znamenal obnovení skautské organizace, která právû díky lpûní na pravdû
a svobodû, byla komunisty zru‰ena.

Cesta na Boubín v‰ak letos bylo
docela obtíÏná. Mrholení, hustá mlha,
kluzk˘ poválkov˘ chodník (kter˘ nûkteﬁí
poznali docela zblízka), to v‰e cestu sice
ztíÏilo, ale pﬁes v‰echny nesnáze jsme
vrcholu Boubína dosáhli. Také jsme vylezli na rozhlednu, a i kdyÏ v˘hled moc
velk˘ nebyl, úsmûvy na‰ich nejmen‰ích-benjamínkÛ, kteﬁí dostali na boubínsklé
rozhlednû svÛj první skautsk˘ ‰átek,
nám sychravé poãasí urãitû vynahradily.
Na poãest sametové revoluce jsme
v‰ichni spoleãnû zazpívali skautskou
hymnu. Její tóny se nesly aÏ do údolí,
aby pﬁipomínaly v‰em lidem, Ïe pokud
se o to budeme snaÏit, na svûtû mÛÏe b˘t
spravedlivû, pohodovû a krásnû. Tak aÈ
nám v‰em sametová revoluce nese sílu
do v‰ech let budoucích.
Hanka Wagnerová

V¯UKA ANGLIâTINY
Zaãáteãníci - pokroãilí, individuální hodiny, firemní kurzy, kurzy pro veﬁejnost.
JANA ·ULÁKOVÁ, 20 let praxe, cambridgesk˘ certifikát CPE (C2).

Kontakt: 723 099 512, brixovydvory@seznam.cz
Hledám dlouhodob˘ pronájem bytu 3+1 ve Volarech,
tﬁeba i ãásteãnû zaﬁízen˘.
Tel.: 602 809 660

UZAV¤ENÍ SBùRNÉHO DVORA
V dobû od 18. 12. 2014 do 4. 1. 2015
bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.

14:00–16:00 hodin
– ãertovská diskotéka plná hudby,
zábavy a soutûÏí
***
6. 12. 2014

RODINNÉ SPORTOVNÍ
HRY
– ãertovsk˘ bowling
14:00–16:00 hodin
– rodinn˘ turnaj v bowlingu v Pinfall
baru firmy Rekoninsta
***
13. 12. 2014

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
„O zlatého kapﬁíka“
9:00 hodin
– tûlocviãna Z· Volary
– souboj druÏstev ve vybíjené
***
16. 12. 2014

„DESKOHRÁTKY“
pro dospûlé
18:30 hodin
Herní veãer pro dospûlé, kteﬁí se neradi
nudí. Klasické, nové i virtuální hry.
***
INFORMACE NAJDETE:
– na plakátech,
tel.: 388 333 073, 725 832 977,
724 768 635,
@: volary@ddm-prachatice.cz,
nebo na
www: www.ddm-prachatice.cz
Volarsk˘ zpravodaj 7

Halloween
V Domeãku pﬁipravili pedagoÏky
volného ãasu Milena a Vlaìka, párty
dle star˘ch IrÛ. Ta byla spojena s dnem
Halloweena. Slet stra‰idel se v poslední
ﬁíjnov˘ pátek sná‰el v patﬁe domeãku,
aby nejdﬁíve ‰el plavat a zubiska protáhnout. Pak pﬁi‰lo na ﬁadu ãtení ãarodûjné
a tajné literatury, aby v pÛlnoci s vrzotem a skﬁípûním za hﬁbitovní zdí spoleãnû mûsto postra‰ili. Rej to byl v˘born˘
a rozehnalo jej aÏ kokrhání kohouta nad
ránem.
L. Beran

Volar‰tí fotbalisté
letos hrají na ãtyﬁech frontách
Volar‰tí muÏi hrají v obou skupinách
okresního pﬁeboru. První t˘m ve skupinû B, rezerva ve skupinû. První t˘m je
na druhé pozici za rezervou Vacova
s dobr˘m v˘hledem pro jarní ãást.
Rezerva musí hodnû zapracovat, aby
opustila poslední pﬁíãku tabulky. Okresní pﬁebor se v leto‰ní sezónû vrátil
k modelu skupin, a tak se na jaﬁe
odehrají je‰tû dvû kola a po té se prvních

pût z kaÏdé skupiny utká v boji o postup
a zbytek jiÏ jen o umístûní. Trenérem
prvního t˘mu je Jiﬁí ·tûpánek a rezervu
vede Miroslav Muzika.
MládeÏnické t˘my máme ve Volarech dva. Tatran Volary ÏákÛ, pod vedením dua Martin Sedlák, Luká‰ Hybner,
je v osmiãlenném pﬁeboru po podzimu
na tﬁetí pozici. Kluci hrají docela solidnû a pro jaro, pokud dobﬁe pﬁes zimu

natrénují, mohou svou pozici zlep‰it.
Zde to ale není o honbû za body, ale o to,
aby se nauãili hrát v kolektivu a hlavnû
zvládali taktiku a hru a to je oba trenéﬁi
uãí velmi dobﬁe.
Na‰i benjamínci to je radost, trenér
Luká‰ Iliev s jeho pravou rukou Jiﬁím
Svintekem to s klukama umí. Na jejich
zápasech je Ïivo, rodiãe obou stran,
velké fandûní a hra. To je práce obou
trenérÛ a rodiãÛ. Zde patﬁí velké podûkování v‰em, trenérské dvojici za to,
jak kluky k fotbalu vedou a rodiãÛm za
velkou obûtavost a podporu pﬁi hﬁe.
Hra, nasazení, souboje a nûkdy i slziãky,
to v‰echno a hlavnû stateãnost, vÏdy
vyhrává nad nûjak˘m tím tvrd‰ím zákrokem. Fotbalov˘ podzim skonãil velmi
zajímav˘m zápasem, kdy rodiãe hráli
proti sv˘m dûtem, tak pûknû se rozlouãili benjamínci s podzimem. Zápas, kde
ne‰lo o body ani o skóre dopadl v˘bornû
a je‰tû lep‰í byly dobroty z dokopné.
Popﬁejme nejen benjamínkÛm, ale
i ostatním klubÛm dobrou zimní pﬁípravu, nejmen‰ím krásné proÏití vánoãních
svátkÛ a mnoho míãÛ pod stromeãkem.
Ladislav Beran

Pro zasmání:
Jdou dvû blond˘nky do lesa pro vánoãní stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna
druhé: „Tak co, má‰ nûco?“
„Ne, nemám,“ odpoví druhá, „a co ty?“
„Já taky ne. Tak ví‰ co? Vememe nûjakej bez ozdob!“
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Novinky v knihovnû
BELETRIE
Hayes Terry:
JÁ POUTNÍK
Dá se spáchat dokonal˘ zloãin? Poutník
je pﬁezdívka muÏe, kter˘ neexistuje.
Adoptivní syn zámoÏné americké rodiny
kdysi vedl tajné oddûlení vy‰etﬁující
zloãiny uvnitﬁ ‰pionáÏních a zpravodajsk˘ch sluÏeb. NeÏ se stáhl do ústraní
absolutní anonymity, napsal knihu
o moderních vy‰etﬁovacích metodách.
Svérázná pﬁíruãka se mu v‰ak stala
osudnou: kdosi ji pouÏil coby návod,
jak nûkoho zabít, znemoÏnit urãení
totoÏnosti obûti a zahladit po sobû
jakoukoli stopu. A nûkdo jin˘ s její
pomocí Poutníka na‰el a pﬁimûl ho
zapojit se do vy‰etﬁování této vraÏdy.
Mimoﬁádn˘ debut pﬁeloÏen˘ do více neÏ
dvaceti jazykÛ, kter˘ kombinuje prvky
‰pionáÏního a kriminálního thrilleru.
Giesbert Franz-Olivier:
HIMMLEROVA KUCHA¤KA
Francouzsk˘ román vypráví o Ïenû,
která skrze jídlo brala spravedlnost do
sv˘ch rukou a „provaﬁila se“ tﬁetí ﬁí‰í
i Maovou âínou. Je jí sto pût let, jmenuje se Róza a vlastní pistoli Glock 17 ráÏe
9 milimetrÛ se sedmnácti náboji
v zásobníku. Není nebezpeãná, pokud
pﬁicházíte s dobr˘mi úmysly, ale na
padouchy má spadeno. Kromû toho je

ostrá dáma vynikající kuchaﬁka, vlastní
v Marseille vyhlá‰enou restauraci.
Kuchaﬁkou byla, kam pamûÈ sahá, vaﬁila
a bylinné smûsi dodávala dokonce
i Heinrichu Himmlerovi. Ostatnû proto se
román jmenuje Himmlerova kuchaﬁka.
Johnson Adam:
SYN SPRÁVCE SIROTâINCE
Pﬁíbûh mladého muÏe v totalitním reÏimu
Severní Koreje, pln˘ napûtí, prudk˘ch
zvratÛ a krutosti, ale i touhy po svobodû
a nekoneãné lásky, která nab˘vá podoby
obûti.
Kniha získala Pulitzerovu cenu 2013.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Sechovcová Kateﬁina:
KOUZELN¯ POL·TÁ¤
Mal˘ chlapec jde spát, hlavu si poloÏí na
pol‰táﬁ se vzorem koãiãek a zaposlouchá
se do pohádky na dobrou noc. Vtom
jedna z koãiãek obÏivne, skoãí na
maminãinu sukni a rázem se ocitne
uprostﬁed neobyãejného dobrodruÏství.
Kouzeln˘ pﬁíbûh, nûÏné ilustrace pﬁístupné dûtskému vnímání a textilní
potah imitující pol‰táﬁek potû‰í dûti
od 2 let.
PÛvabná autorská obrázková kníÏka
je dílem mladé talentované v˘tvarnice,
absolventky Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové v Praze.

Holasová Aneta Franti‰ka:
LUMÍR VâELA¤Í
ANEB MEDOV¯ SLABIKÁ¤
Medvûd Lumír provází ãtenáﬁe cel˘m
vãelaﬁsk˘m rokem. Kniha je urãena
v‰em mal˘m ãtenáﬁÛm a jejich rodiãÛm,
kteﬁí mají rádi med a chtûli by se o vãelaﬁském ﬁemesle nûco dozvûdût.
Nyklovi Radka a Jaroslav:
POHÁDKY
Z MRAVENâÍ CHALOUPKY
V chaloupce u jetelov˘ch trojlístkÛ se
zabydleli dva brá‰kové mraveneãkové
Kamil a Emil. Bohatû ilustrovaná
pohádková vyprávûní s mal˘mi hrdiny,
kteﬁí zaÏívají velká dobrodruÏství, si
zamilují dûti i rodiãe.
Eislerová Jana:
JAK SOUHVùZDÍ DOSTALA
SVÁ JMÉNA
Krása noãní oblohy fascinovala lidstvo
od nepamûti. Mocné bohy, stateãné
hrdiny a bájná zvíﬁata, o kter˘ch si lidé
mezi sebou vyprávûli, proto pﬁenesli
i na nebe a pojmenovali po nich hvûzdy
a souhvûzdí. Seznamte se i vy s prastar˘mi pﬁíbûhy lásky a nenávisti, hrdinství
i zbabûlosti a pﬁeãtûte si, jak souhvûzdí
dostala svá jména. Báje a povûsti jsou
pﬁevyprávûny tak, aby jim porozumûly
i malé dûti.

Nová ãtenáﬁská soutûÏ v knihovnû

Lovci perel
aneb

Potopme se do hlubin pﬁíbûhÛ
Milé holky a kluci, zapojte se do celoroãní hry a staÀte se lovci perel.
V prÛbûhu roku získejte perly jednodu‰e tak, Ïe pﬁi ãtení kníÏek budete tro‰ku aktivní. Hra „Lovci perel“ mûní
ãtení v dobrodruÏství a z práce s knihou dûlá zábavu. Vybrané dûtské kníÏky se ve hﬁe stávají perlorodkami a pﬁiná‰ejí
sv˘m ãtenáﬁÛm zajímav˘ zisk v podobû perel. Máme zpracováno více neÏ 300 dûtsk˘ch knih pro mlad‰í i star‰í ãtenáﬁe
a ke kaÏdé kníÏce jsou pﬁipraveny otázky. Tyto otázky si dûti budou brát domÛ souãasnû s danou knihou.
Za kaÏdé vypracované otázky dûti bezprostﬁednû po odevzdání dostávají perlu.

Vlastní lov perel bude oficiálnû zahájen 1. ledna 2015.
Hrát se bude po cel˘ rok,
vyhodnocení a slavnostní vyhlá‰ení nejlep‰ích lovcÛ probûhne v prÛbûhu ledna 2016.
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Co báby nevûdûly
Tﬁicetiletá válka na ·umavû a v okolí Netolic byla krutá. Mezi
pravideln˘mi vojsky císaﬁe, ãi nepﬁátelsk˘mi vojsky byl nepatrn˘
rozdíl. V‰ichni si brali bez ptaní, zabíjeli pro maliãkost a znásilÀovali,
jak se jim zlíbilo. Pro lidi bez privilegií nebylo jednoduché pﬁeÏít,
vÏdyÈ v té dobû se poãet obyvatel ãesk˘ch zemí smrsknul na jednu
tﬁetinu pÛvodního poãtu. Nezabíjeli je jenom vojáci, ale hlavnû
hlad a morová epidemie. Tohle v‰echno proÏívají hrdinové nového
historického románu Co báby nevûdûly – rod NeyhauserÛ z Netolic.
O jejich osudy a spoustu dal‰ích podrobností se pátého listopadu
se zhruba dvacítkou náv‰tûvníkÛ volarské knihovny podûlila autorka
knihy Eva Marie Zitková. PsycholoÏka v penzi pendluje mezi
kanadsk˘m Vancouverem, kde proÏila vût‰inu z posledních 36 let,
a Netolicemi. Tam si po roce 2000 koupila zpátky rodn˘ Neyhauserovsk˘ dÛm, jeden z dvanácti domÛ, které pﬁeãkaly vypálení
a vyvraÏdûní Netolic, coÏ tak dobﬁe popsala v pﬁedchozím románu
Co mi báby povídaly. Postupnû ho dala do poﬁádku, a tak dÛm, kter˘
více neÏ 400 let byl v nepﬁetrÏitém drÏení jednoho rodu, opût Ïije.
Eva Zitková je totiÏ pﬁedposlední generací prastarého netolického
rodu, a kdyÏ popisuje pﬁíhody sv˘ch románov˘ch hrdinÛ, pí‰e vlastnû
o sv˘ch prapﬁedcích.
Ve volarské knihovnû vládla pﬁíjemná nálada a na závûr besedy
do‰lo samozﬁejmû i na podepisování knih. Paní Zitková zaãala uÏ
dokonce psát tﬁetí román, ve kterém poznáme osudy nejstar‰ích
znám˘ch NeyhauserÛ. Vûﬁím, Ïe se s ní za zhruba dva roky v na‰í
knihovnû opût setkáme.
O knize se více dozvíte na stránkách nakladatelství Stehlík
www.knihystehlik.eu, je moÏné si ji zakoupit ve Volarech v knihkupectví
nebo pÛjãit k pﬁeãtení v knihovnû.
Ivo Stehlík

Volarsk˘ zpravodaj 10

Mûsto Volary vás srdeãnû zve ve stﬁedu 10. 12. 2014 od 18:00 hodin na volarské námûstí, kde si spoleãnû
se Ïáky ZU· zazpíváme koled.Sraz v 17:00 hodin na námûstí, kde se bude podávat punã a ãaj. âesko zpívá
koledy se uskuteãÀuje pod hlaviãkou Deníku uÏ ãtvrt˘ rok, v leto‰ním roce se k této akci pﬁidává i Mûsto
Volary a základní umûlecká ‰kola.
PÛjdem spolu do Betléma
1. PÛjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
2. Zaãni, Kubo, na ty dudy,
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
3. A ty, Janku, na pí‰Èalku,
dudli, dudli, dudli, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
4. A ty, Mik‰i, na housliãky,
hudli, tidly, hudli, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
5. A ty, Vávro, na tu basu,
rum, rum, rum, rum, ruma, da!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!

Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte,
sly‰te je pilnû a neomylnû,
sly‰te je pilnû a neomylnû,
rozjímejte.
2. Synáãka zrodila ãistá Panna,
v jesliãky vloÏila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula
plenãiãkama.

Pásli ovce Vala‰i
1. Pásli ovce Vala‰i
pﬁi betlémském sala‰i.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
2. Andûl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
3. BûÏte rychle, pospû‰te,
JeÏí‰ka tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
4. On tam leÏí v jesliãkách,
ovinut˘ v plenãiãkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlikom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
5. Maria ho kolíbá,
svat˘ Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

❄

3. K nûmuÏto andûlé z nebe pﬁi‰li,
i také past˘ﬁi jsou se se‰li.
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
4. Vítej nám, JeÏí‰ku, z nebe dan˘,
kter˘ ses narodil z ãisté Panny,
pohlédni na nás a pﬁijmi od nás,
pohlédni na nás a pﬁijmi od nás
tyto dary.

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z rÛÏe kvítek vykvet nám, radujme se.
Z Ïivota ãistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
2. JenÏ prorokován jest, veselme se,
ten na svût poslán jest, radujme se.
Z Ïivota ãistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

❄

Vánoce, Vánoce pﬁicházejí
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,
zpívejme pﬁátelé,
po roce Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,
‰Èastné a veselé.

❄

Den pﬁeslavn˘ jest k nám pﬁi‰el
1. Den pﬁeslavn˘ jest k nám pﬁi‰el,
budiÏ z toho kaÏd˘ vesel,
radujme se, veselme se,
v tomto novém létû.
2. Nového léta vin‰ujem,
syna neb dceru darujem,
léto mine a pomine,
dobrého vám pﬁejem.

❄

3. Abychom k vám pﬁes rok pﬁi‰li
a vás ve zdraví zas na‰li,
léto mine a pomine,
vás ve zdraví na‰li.

❄ ❄❄

1. Proã jen dûda ﬁíct si nedá,
tluãe o stÛl v pﬁedsíni,
a pak dûda, marnû hledá
kapra pod skﬁíní,
Na‰e teta peãe léta na Vánoce vánoãku,
nereptáme aspoÀ máme nûco pro koãku.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
2. Bez prskavek tvrdil Slávek
na ·tûdr˘ den nelze b˘t
a pak táta s minimaxem
zavlaÏoval byt.
Tyhle ryby nemûly by
maso míti samou kost,
ﬁíká táta vÏdy, kdyÏ chvátá
na pohotovost.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...

❄

3. Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida dûda pﬁidá
„Neseme vám noviny,“
ãímÏ prakticky zniãí vÏdycky
veãer rodinn˘.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
4. A kdyÏ sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbû dusné v‰echno usne
k blaÏenosti své.
Mnû se taky klíÏí zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok,
zas aÏ do Vánoc.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
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Nabídka kompostérÛ
Jak jsem jiÏ informovala ve Volarském zpravodaji, Mûsto Volary se pﬁihlásilo, jako ãlen Svazu mûst a obcí
Jihoãeského kraje, k projektu „Domácí
kompostování v Jihoãeském kraji“.
Pro Volary bylo objednáno celkem
150 ks kompostérÛ, které budou z 90%
uhrazeny z dotace a zbytek uhradí samo
mûsto. Kompostéry budou na základû
smlouvy o v˘pÛjãce pﬁedány do uÏívání
obãanÛm. V˘pÛjãka bude bezplatná po
dobu pûti let a poté pﬁejdou kompostéry
bezplatnû do vlastnictví obãanÛ.
K dispozici budou kompostéry
o objemu 400 a 800 litrÛ. Kompostér
400 litrov˘ je vhodn˘ pro majitele
zahrady o velikosti cca 450 m2 a kompostér 800 l pro zahradu o velikosti cca
1 200 m2. Kompostéry jsou urãeny pro

obãany mûsta, kteﬁí vlastní rodinn˘ nebo
bytov˘ dÛm se zahradou. Nabídka není
urãena podnikatelsk˘m subjektÛm ani
zahrádkáﬁÛm v zahrádkáﬁsk˘ch koloniích ãi na pronajat˘ch pozemcích.
Cílem této akce je sníÏení mnoÏství
biologicky rozloÏitelného odpadu ve
smûsném komunálním odpadu (napﬁ. jinak obtíÏnû vyuÏitelné trávy, listí apod.).
Kompostování je nejjednodu‰‰ím a nejlevnûj‰ím zpracováním bioodpadu
a v˘sledkem je pak kvalitní kompost.
Vyz˘váme tedy obãany, kteﬁí
splÀují uvedené podmínky a mají
o kompostér zájem, aby poÏádali
o pﬁidûlení kompostéru – písemnû na
MûÚ Volary nebo e-mailem na adresu:
jindrova@mestovolary.cz.

O dobû a zpÛsobu distribuce budou
pﬁihlá‰ení zájemci vãas informováni na
webov˘ch stránkách mûsta, na úﬁední
desce a také osobnû telefonicky ãi
e-mailem. Pﬁedpokládan˘ termín dodání
kompostérÛ je v únoru nebo bﬁeznu
roku 2015.
Ve‰keré informace k této problematice je moÏné získat na telefonním ãísle
388302207 nebo pﬁímo na MûÚ – odbor
v˘stavby, ÚP a ÎP.
Îádost o pﬁidûlení kompostéru je souãástí
tohoto zpravodaje, mÛÏete si ji vystﬁihnout a zaslat na MûÚ.
V‰em, kteﬁí se o kompostování chtûjí dozvûdût více, doporuãuji: www.kompostuj.cz
Stanislava Jindrová
ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ

✄
Îádost o pﬁidûlení kompostéru
Závaznû objednávám u Mûsta Volary 1 ks kompostéru a zároveÀ prohla‰uji, Ïe splÀuji stanovené
podmínky pro jeho pﬁidûlení.

Mám zájem o kompostér

400 l

800 l

Nehodící se ‰krtnûte

Jméno a pﬁíjmení: .............................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Telefon: ............................................................. E-mail: ..............................................................

Datum: .............................................................. Podpis: ................................................................
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