
                                                                                                                                                                                        
 
 4/2008   www.mestovolary.cz   uzávěrka příštího čísla -14.4. frejkova@mestovolary.cz  /  388 302 210 

 

ZPRAVODAJ 

 Ročník XXXVI / 2008               |                         grafická podoba: RADEK ŠEBEST – Rsebest@ceznam.cz 

 
 

 

č.č.č.č.4444    

DUBEN - 2008      | www.mestovolary.cz |          | e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz 

 

 

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ  
   Volarské muzeum bude slavnostně otevřeno ve čtvrtek 1. května 2008 
v 10,00 hodin starostkou města Martinou Pospíšilovou, která zahájí muzejní 
sezónu pro rok 2008. V letošním roce jsou připraveny kromě stávajících 
expozic (Pochod smrti, Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka, Kdo si hra-
je, nezlobí) i dvě nové výstavy. 
   První výstavní expozicí jsou fotografie pana Miroslava Zámečníka, který 
trvale žije v Praze, ale miluje Šumavu, proto jeho fotografie pohladí duši 
každého návštěvníka. 
   Druhá výstava paní Marie Žilové a její dcery Evy Jurmanové jsou doko-
nalé repliky lidových krojů 15 krojových oblastí Čech, Moravy a Slezska, 
které se v ničem neliší od skutečných originálů – pouze velikostí. Do těchto 
krojů Marie Žilová s dcerou obléká panenky, které Vás provedou historií. 
Některé z nich jsou originálními díly výtvarnice Dagmar Jurčíkové, která se 
jako jediná v České republice zabývá výrobou tzv. portrétních panenek.  
   V minulém roce navštívilo Volarské muzeum 2 961 návštěvníků, převáž-
ně turistů. Přijďte i vy shlédnout současné expozice, je škoda mít ve městě 
muzeum a nenavštívit jej. 

Muzeum bude otevřeno od 1.května do 30.září  
každý den mimo pondělí od 10,00 do 17,00 hodin. 

   Frejková Jana 

   V pondělí 5. května položení věnce před 
pamětní deskou na Městském úřadě, jako vyjád-
ření poděkování za osvobození města Volary 
Americkou armádou za 2. světové války. 
 

   V úterý 6. května od 17,00 hodin rekon-
strukce bitvy ze 2.světové války v parčíku u vla-
kového přejezdu. Poté se vojenská technika 4. 
obrněné divize US Army přesune na volarské 
náměstí, kde od cca 17,30 hodin budou mít volar-
ští občané možnost zblízka si prohlédnout vý-
stroj a historická vojenská vozidla.  
 

   Ve čtvrtek 8. května uctí vedení města 
Volary společně s občany památku zesnulých bě-
hem 2.světové války položením věnců: ve 14,00 
hodin u památníku amerického vojáka 3.armády 
U.S. Army Charlese Havlata a v 15,00 hodin  na 
místním hřbitově u památníku obětí pochodu 
smrti. Odjezd autobusu k památníku Charlese 
Havlata je ve 13,45 hodin od Městského úřadu. 
 

Ilustra ční foto: od iniciátorů bitvy -  ARMORED.CZ 

Volary jsou PRVNÍM ze čtyř měst našeho okresu, které na své oficiální internetové stránky umístilo záběry   
z WEBOVÉ KAMERY  - čtěte na straně 4 a 5. 
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konané dne 26.3.2008  
Rada města schvaluje: 
* vyúčtování výsledků a roz-
počtů na rok 2008 Technic-
kých služeb, Správy spor-
tovních zařízení, Správy do-
mů a bytů a Mateřské školy 
ve Volarech 
Rada města odkládá: 
* rozbory hospodaření a ná-
vrhy rozpočtů na rok 2008 u 
bytového a nebytového fon-
du, Základní školy a Základ-
ní umělecké školy Volary 
Rada města bere na vědomí: 
* návrh na zkvalitnění turis-
tické vyhlídkové trasy „Pod 
lískovým vrchem“ 
Rada města rozhodla: 
* na základě doporučení ko-
ise zrušit veřejnou zakázku 
na vypracování projektové 
dokumentace akce „Úprava 
veřejného prostranství před 
ZUŠ Volary“ a ukládá podat 
žádost o stanovisko Městský 
úřad Prachatice k odstranění 
objektu čp.3 
 
konané dne 2.4.2008 
Rada města schvaluje: 
* vyúčtování výsledku hos-
podaření za rok 2007 a roz-
počet na rok 2008 Základní 
umělecké školy Volary 
* rozpočty na rok 2008 u 
bytového a nebytového fon-
du města, deseti Společen-
ství vlastníků jednotek a By-
tového družstva Volary 
Rada města bere na vědomí: 
* zprávu o situaci ve věci 
vyhrazených parkovacích 
míst na území města Volary 
a ukládá odboru ISM vyzvat 
držitele povolení k před-
ložení dokumentů prokazují-
cí opodstatnění povolení k  
vyhrazení parkovacího místa 
* rozbory hospodaření za rok 
2007 u bytového fondu měs-
ta. deseti Společenství vlast- 
 
 

 
 
níků jednotek a Bytového 
družstva Volary 
 

 
 

 
 
konané dne 31.3.2008 
Zastupitelé schvalují 
* rozpočtovou změnu č.5/ 
2008 
* návrh kupní smlouvy, jejíž 
předmětem je prodej nemo-
vitosti pč.3678/1 – trvalý 
travní porost o výměře 280 
m2 za kupní cenu 40.600,- 
Kč a současně berou na vě-
domí, že pokud kupující ne-
přistoupí na tuto kupní cenu 
do dvou měsíců ode dne při-
jetí tohoto usnesení, prodej 
nemovitosti se ruší 
Zastupitelé berou na vědomí: 
* zápisy z jednání kontrolní-
ho výboru 
* zápisy z jednání finančního 
výbory 
Zastupitelé nevyhovují: 
* žádosti MUDr.Neumanové 
o poskytnutí finanční půjčky 
Zastupitelé rozhodli: 
* na základě žádosti investo-
ra ZTV Mlýnská ulice spolu-
financovat výstavbu ČOV ve 
výši 300.000,- Kč a souhlasí 
s bezplatným převodem in-
ženýrských sítí a ČOV do 
vlastnictví města po dokon-
čení stavby 
* uzavřít dohodu o finanč-
ním vypořádání s provozo-
vateli vyhořelé kinokavárny 
ve znění předloženého návr-
hu 
* prodat nemovitost pč.5232 
díl „a“ – ostatní plocha o vý-
měře 251 m2 – na záměr k  
prodeji pozemku reagoval je-
den zájemce 
* prodat nemovitost pč.84/5 
– trvalý travní porost o vý-
měře 483 m2 – na záměr k  
prodeji reagoval jeden zá-
jemce 
* prodat nemovitost pč.5406 
– ostatní plocha o výměře 35 
m2 – na záměr k prodeji rea-
goval jeden zájemce 

 
 
Zastupitelé nevyhovují: 
* žádosti pí.Stanislavy Ku-
bešové o prodej pozemku pč. 
5048 v obci 
Zastupitelé pověřují: 
* starostku města k jednání 
s realitní kanceláří o odkou-
pení pozemku pč. 2915/2 v 
k.ú.Volary o rozloze 1.722 
m2 

V diskusi zaznělo: 
- v současné době je dětská 
lékařka ve Volarech dlouho-
době nemocná, zastupuje ji 
MUDr. Indra (z Horní Plané) 
v úterý 13,00-16,00, v pátek 
13,00-15,00 hodin, v ostatní 
dny obvodní lékaři 
- senátor Tomáš Jirsa a Čes-
ká pojišťovna se zasloužili o 
to, že naše město získá ma-
ketu policisty, která řidiče 
nutí zpomalit svou rychlost. 
Je to po radaru další preven-
tivní prvek v dopravě ve 
Volarech. Nejčastěji se figu-
rína bude objevovat u pře-
chodu u školy, ale nejen tam. 
- radnice spustila na svých 
stránkách www.mestovola-
ry.cz  webovou kameru, kte-
rá je umístěna na hasičské 
zbrojnici. 
- s jarem se opět začíná jez-
dit motokros. Vedení města 
přítomné ujistilo, že je při-
slíbeno silné omezení provo-
zu, a mimo jiné je areál v na-
bídce realitní kanceláře pro 
prodej 
- reakce na opravy Křížové 
cesty – občané byli ujištěni, 
že po skončení prací budou 
cesta i okolí upraveny 
- vedení města bylo upozor-
něno na nepravidelné vysílá-
ní Katelu 

Sobotní provoz ú řadu 
Pro veřejnost bude provoz 
Městského úřadu ve Vola-
rech zabezpečen v sobotu 
dne 31. května, 28. června a 
26. července 2008 v době od 
8,00 do 10,00 hodin.  Sobotní 
provoz byl rozšířen i o pra-
covníka ISM v rámci priva-
tizace bytového fondu. 

Vážení čtenáři, 
  v poslední době se objevují 
stížnosti o nedoručování 
výtisků Volarské-ho zpra-
vodaje. Protože Česká pošta 
zajišťuje roznášku zpravoda-
je do Vašich schránek, žá-
dáme všechny občany města, 
ke kterým zpravodaj nedopu-
tuje, aby zašli na poštu a 
sdělili to zaměstnancům 
České pošty. 
   V případě opakovaného 
nedoručování informujte 
členy redakční rady Volar-
ského zpravodaje. Pro ná-
hradní výtisk si můžete dojít 
za paní Frejkovou na odbor 
kultury Městského úřadu ve 
Volarech. 

(red) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace z radnice 

� 

� 

Společenská rubrika 
V měsíci dubnu oslaví 

z našich členů své  
narozeniny 

Böhmová Květa 
Interholcová Marie 
Karabcová Marie 
Mazura Antonín 
Všem jmenovaným 

všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví a  

spokojenosti do dalších 
let přeje 

Výbor zdravotně  
postižených Volary 

 

Společenská rubrika 

Děkujeme všem za účast 
a květinové dary při  

posledním rozloučení 
s panem  

Janem Voráčem  

 
Obzvláště děkujeme 

panu Františku Falářovi 
za přivolání záchranné 

služby. 
Rodina Voráčova. 
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Přehled 
činnosti  
OOP ČR  

 
Volary v měsíci únor  

   Příslušníci Policie ČR, Ob-
vodního oddělení ve Volarech 
v měsíci březen 2008 zpraco-
vali celkem 17  trestných činů, 
z toho se ve 14 případech 
jednalo o skutky spáchané  
dosud neustanoveným pacha-
telem.  Dva skutky byly doob-
jasněny,  jednalo se o případ 
krádeže dřevěných trámů z 
půdního prostoru městského 
objektu  a případ ublížení na 
zdraví ve Stožci. Byli zadrženi 
dva pachatelé trestných činů, 
kteří se vloupali do rekreační-
ho objektu. Místní příslušníci 
dále zpracovali celkem 24 
přestupkových spisů,  6 proti 
veřejnému pořádku a občan-
skému soužití, 7 proti majetku 
(z čehož 2 věci blokově v 
částce 2.000,- Kč), 10 na úse-
ku bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komu-
nikacích, jeden případ napa-
dení psem byl postoupen ke 
správnímu řízení k MÚ Vola-
ry.   
 

Prevence: 
   V průběhu měsíce březen 
2008 byla třikrát provedena 
kontrola rekreačních objektů. 
Jedenkrát byla provedena 
kontrola  pohostinství a re-
stauračních zařízení v lokalitě 
Volary za účelem zjištění 
protiprávního jednání v oblasti 
podávání alkoholických nápo-
jů, prodeje cigaret osobám 
mladším 18 let a umožnění 
her na hracích automatech.  

 
Aktuální p řípady : 

�  Dne 1.března došlo k 
odcizení mobilního telefonu 
zn. NOKIA 6300, stříbrné 
barvy,  kterého se dopustil do-
sud nezjištěný pachatel tím, že 
mobilní telefon poškozenému 
vytáhl nezjištěným způsobem  
z otevřené přední kapsy bun-
dy, kterou měl poškozený ob-
lečenou na sobě v prostoru 
místního podniku  ve Vola-
rech. 

� Dne 6.března bylo poli-
cejním orgánem OO PČR Vo-
lary sděleno podezření ze 
spáchání trestného činu krá-
deže autorádia zn. Panasonic 
z odstaveného osobního au-
tomobilu, kdy  pachatel ve 
Volarech bez použití násilí po 
otevření neuzamčených před-
ních dveří od spolujezdce od-
cizil uvedené audiozařízení. 
Policisty OOP ČR Volary byl 
nenechavý občan vypátrán. 
Zjištěný pachatel se bude 
zodpovídat u soudu ze svého 
protiprávního jednání. 
� V rozmezí doby 7.-8. 

března došlo k odcizení mě-
děných okapových svodů, kdy 
dosud nezjištěný pachatel ne-
zjištěným způsobem za použi-
tí násilí odcizil 2 ks mědě-
ných okapových svodů o dél-
ce 5 metrů a 1 ks měděného 
okapového svodu o délce 3 
metry, všechny o průměru 110 
mm, 12 ks měděných okapo-
vých úchytek a 1 ks měděného 
okapového kotlíku z pietní sí-
ně ve Volarech. 
� Ve dnech 9.–17.března 

nezjištěný pachatel odcizil 
věci z podzemního sklepa v 
objektu včelína situovaného 
pod střelnicí PČR ve Vola-
rech, kdy nezjištěním způso-
bem odstranil visací zámek od 
dveří a ze sklepa poté odcizil 
konvici na med, 35 kg medu, 
5 litrů slivovice, 20 litrů ovoc-
ného vína a 15 litrů ovocné 
šťávy.  
� V období 9.-18.března 

dosud nezjištěný sběratel ba-
revných kovů odcizil z koste-
la v obci Zbytiny 5 metrů 
měděného okapového svodu o 
průměru 120 mm a 1 ks mě-
děného kolena o průměru 120 
mm a 2,5 metru měděného 
okapového svodu o průměru 
100 mm. 
� Došlo k odcizení propan 

butanových lahví, kdy dosud 
nezjištěný pachatel za použití 
násilí po rozlomení visacího 
zámku zn. FAB, vnikl do ko-
vové prodejní klece umístěné 
v prostoru čerpací stanice 
Benzina ve Volarech, odkud 
následně odcizil 19 ks propan-
butan lahví o váze 10 kg a 7 

ks propan-butan o váze  2 kg. 
Skutek se stal v době 28.-
29.března 2008. 
� Ve dnech 28.-29.března 

došlo ve Volarech k vloupání 
do osobního automobilu 
Mercedes Benz. Nezjištěný 
pachatel kamenem rozbil skle-
něnou výplň stahovacího okna 
uzamčených předních levých 
dveří, následně do vozidla 
vnikl a zde  odcizil osobní a 
elektronické věci občana 
SRN. 
� Dne 31.března byli pří-

slušníky OOP ČR Volary za-
drženi dva pachatelé, kteří  
po rozbití skleněné výplně ok-
na rekreační chalupy u Volar 
vnikli do rekreačního objektu, 
ve kterém neoprávněně setrva-
li.  
 
   Dosud neobjasněné skutky 
jsou předmětem prověřování a 
šetření zdejšího oddělení Poli-
cie ČR. Informace a pomoc 
při pátrání lze poskytnout pří-
mo na služebně Policie ČR, 
Obvodního oddělení, Soumar-
ská 376, Volary nebo na tele-
fonních číslech 388 333 158, 
974 236 740, 974 236 741. 
Předem děkujeme za každou 
informaci vedoucí k dopadení 
pachatele protiprávního jed-
nání.  

Chráníte sami sebe!!! 
npor. Bc. Pavel  B Á R T Í K 

vedoucí oddělení 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOVÍ 
POLICISTÉ 

VE VOLARECH 
 

 
 
    Na snímku je starostka 
města Martina Pospíšilová s 
„novými policisty". Jedná se 
o makety, které budou insta-
lovány na různých místech 
našeho města. Aktivita sená-
tora ing. Tomáše Jirsy ve 
spolupráci s Českou pojiš-
ťovnou, za kterou Město Vo-
lary mockrát děkuje,  jistě 
přispěje ke zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu v 
našem městě. 

Měření radarem v měsíci březnu  2007 v ul. Soumarská. 
Celkový počet záznamů                               15 510 vozidel 
Průměr vozidel za 1 hodinu              123 vozidel 
Průměrná rychlost                            47 km/h 
Maximální rychlost               121 km/h 
Redukce rychlosti  (snížení u radaru)              6 km/h 
Počet vozidel jedoucích 100 a rychleji             19 vozidel 
85 % vozidel jelo maximálně do                   57km/h 

Největší pohyb vozidel byl v úterý 
 

Výsledky za I.čtvrtletí 2008 
Údaje se vztahují pouze k příjezdu z jednoho směru do Volar 

 

Celkový počet záznamů                              46 707 vozidel 
Průměr za l hod                                                115 vozidel 
Průměrná rychlost                                          47,3 km/hod      
Maximální rychlost             121km/hod    
85 % vozidel jelo max. do             57km/hod 
Počet vozidel jedoucích nad 100 km/h.             31 vozidel 
 

Pavel Kohout,  ředitel TS         
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Webová kamera 
v našem městě 

    
Zhostil jsem se úkolu napsat 
nějaké informace a obecnou 
polemiku ohledně nově nain-
stalované webové kamery ve 
městě. Začneme základními 
informacemi ohledně webo-
vých kamer, přeneseme se 
přes pionýrské řešení instalo-
vané kamery ve Volarech a na 
závěr zhodnotíme vyhlídky do 
budoucnosti. 
   Nahlédneme do dnes velmi 
oblíbené Wikipedie a dozvíme 
se, že cituji: „Webová kamera 
(běžně nazývána webkamera) 
patří do počítačových vstup-
ních zařízení, podobných foto-
aparátu, kameře či skeneru. 
Pořizuje snímky, které větši-
nou ukládá na internet. Díky 
tomu je aktuální záběr do-
stupný uživateli na počítači s 
internetem kdekoliv na světě. 
Provozovatel s rychlým inter-
netovým připojením může u-
možnit i častější snímání (a 
odesílání) snímků a uživatel 
může tyto obrázky sledovat 
plynule (jako video). S nízkou 
cenou nastal jejich rozmach a 
mnoho dnešních domácích 
uživatelů i firem proto web-
kamery používá jak pro obra-
zovou komunikaci, tak pro 
ochranu majetku či osob. 
Mnoho měst, obcí, kulturních 
a sportovních areálů, ale i jed-
notlivců zpřístupnilo své web-
kamery široké veřejnosti a tím 
podpořilo především turistic-
ký ruch. Přesný počet webka-
mer, které může obyčejný 
uživatel internetu volně sledo-
vat, nelze s přesností určit, 
avšak podle odhadů se na 
našem území vyskytuje přes 
500 webkamer. Zabírají pře-
devším místa, na kterých se 
seskupuje více lidí (náměstí, 
nádraží, známé ulice, bazény, 
atd.). Velkým přínosem pro 
veřejnost je využití webkamer 
na důležitých dopravních tep-
nách, dálnicích a ulicích, kde 
každý řidič může sledovat 
aktuální stav dopravy takřka 
on-line. Zajímavým využitím 

je jejich umístění zejména na 
horách, tedy neustálé a hlavně 
aktuální monitorování sněhu 
apod. Způsob, jakým webka-
mery zprostředkovávají zábě-
ry na internet, se značně liší 
podle typu webkamery. Větši-
nou je obrázek (ve formátu 
jpeg) uploadován na internet 
přes FTP (File Transfer Proto-
col), zde je pak soubor - obrá-
zek přístupný návštěvníkům.“  
     Tolik z wikipedie, obecně 
vzato je jasné, že umístěním 
webkamery na webové strán-
ky se zvedne návštěvnost o 
30%. Přidám příběh kolující 
na internetu o první webkamě-
ře, která byla volně dostupná 
na internetu. Nejmenovaní za-
městnanci IT firmy byli velmi 
líní čekat až se jim v kávovaru 
uvaří káva a tak si namířili 
jednu z kamer na tento kávo-
var a sledovali přibývající hla-
dinu jejich velmi oblíbeného 
moku. Jednoho z nich (zřejmě 
šéfa oddělení IT) pak napadla 
myšlenka sledovat tento pro-
ces skrze internetu z domova a 
tak si kameru zpřístupnil i pro 
tuto možnost (zároveň tak 
mohl sledovat výkon pracov-
níků v závislosti na spotřebě 
kávy). Vše se časem „proflák-
lo“ a tak do dnešní doby sle-
dují jejich kávovar miliony 
uživatelů internetu po celém 
světě. 
   Je jasné, že tento způsob 
prezentace zdá se být velmi 
účinný a hlavně pokud je člo-
věk na druhém konci světa je 
schopen velmi jednoduchým 
způsobem podívat se do svých 
rodných míst. A za tímto úče-
lem byla zřízena i kamera ve 
Volarech, prezentuje současný 
stav počasí v naší kotlině, 
možná ještě dokresluje pohyb 
v centru města. Více od kame-
ry nečekejme a ani nežádejme. 
     Nejsme velké město a tak 
investice do velikášského ře-
šení čerpající desítky tisíc ko-
run by nemělo smysl, ale i 
přesto jsme kameru zrealizo-
vali a to ne ledajakou. Trochu 
atypické, avšak funkční řešení 
tu máme. Jde o kameru otoč-
nou. Horizontálně je kamera 
schopna se otočit kolem své 

osy o 340° a vertikálně pak o 
135°. Kamera má maximální 
rozlišení obrazu 640x480, 
v současném nastavení snímá 
obraz v rozlišení 320x240,  la-
díme režim snímání a pozoru-
jeme zatížení a na základě to-
ho pak vše upravíme tak, aby 
vše k obrazu našeho fungova-
lo. Řešení indoorové kamery 
bylo upraveno tak, aby byla 
schopna funkčně zastat kame-
ru outdoorovou a je vyobraze-
no na následujícím obrázku. 
 

 
 
   Kamera je podvěšená na 
nejvyšším místě věže hasičské 
zbrojnice, kde mlčky sleduje 
celé město. Bylo nalezeno pat-
náct více či méně zajímavých 
míst, ve všech různých smě-
rech.  
    Kamera je poněkud mla-
dým produktem firmy Ovis-
link, její ovládací software je 
stále ve vývoji a tak očekává-
me, že se časem objeví soft-
ware umožňující tzv. funkci 
PATROL, tedy automatické 
otáčení po patnácti přednasta-
vených pozicích, též automa-
tického přepínání režimu noč-
ního snímání, které by mělo 
zajistit citelnější zkvalitnění 
nočních snímků a nepřesvíce-
né snímky ze dne.  
    Prosím, neslibujme si funk-
ce jako online kamera resp. 
panorama z programu ČT2, 
těchto kvalit kamera nedosa-
huje a měla by sloužit k in-
formativnímu charakteru. Mě-
la by informovat o tom, jaké 
je ve Volarech počasí, zda-li 
je pod mrakem, sněží či padají 
kroupy. Dokonce jsem se se-
tkal s názorem, že na daném 
obrazu není nic vidět a vše je 
rozmazané. Ano, bylo to tak, 
ale pokud v jarním počasí sně-
ží tak silně, že ochranná kopu-
le kamery je pokrytá souvis-

lou pokrývkou sněhu, není se 
čemu divit. Zároveň je nadlid-
ské požadovat po této technice 
funkční snímky při špatných 
světelných podmínkách (pří-
mý sluneční svit do objektivu 
kamery, popř. snímky v šeru 
či úplné tmě). V porovnání 
s jinými čistě profesionálními 
webkamerami (které si např. 
v noci scénu přisvětlují infra-
světlem, popř. automaticky 
mění clonu objektivu a mají 
20-ti násobný optický zoom), 
se nám zdají snímky z naší 
volarské kamery na slušné 
úrovni a obstoji i v této kon-
kurenci, popř. jsou ve srovna-
telné kvalitě. 
    Budoucnost této kamery 
viďme optimisticky, je zde 
prostor pro další zdokonalo-
vání její funkce. Věřte, že je 
kamera nyní z 60% využita, 
budeme zdokonalovat mecha-
nismy umístění snímku na 
webové stránky města, přidá-
me informace o datumu a času 
pořízeného snímku. Rádi by-
chom též umístili na stránky 
krátké videosekvence z on-
line náhledu kamery. Při roční 
údržbě vyzkoušíme nasadit 
(tak jako tomu bylo u Hubb-
lova teleskopu na oběžné drá-
ze) slunečních brýlí, necháme 
vyrobit polarizační filtr, který 
by měl odfiltrovat přímý slu-
neční svit a zkusíme tak zkva-
litnit nasnímané snímky.  
    Každá nová cesta je cestou 
trnitou, ale věříme, že vše 
přizpůsobíme tak, abychom 
nebyli spokojeni pouze my, 
ale i občané města Volary. 
   Rád bych též na tomto místě 
poděkoval p.Kesymu za vyho-
tovení skleněné kopule (le-
norští skláři mají prostě tradi-
ci), členům SDH Volary (Kub 
B., Rokůsek F., Smolen M.) 
při pomoci s umístěním kame-
ry, firmě GLASS.PO HOF-
MAN za odborné přilepení 
skleněné kopule, firmě JOHN 
Stanislav s.r.o. za vyrobení 
kovových častí a jejich meta-
lurgické úpravě. 

 
TAUcomputer 

Ing. Ladislav Touš  
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Skautské Velikonoce 

   Jako každý rok jsme slavili skautské 
Velikonoce, i když se sněhem. Na 
Zelený čtvrtek se sešly skautky a svět-
lušky a vyrazily do přírody. Uvařily si 
dobrou zelnou polévku a vynesly 
smrtku a smrťáka, aby k nám přišlo 
jaro. Na Velký pátek pak skautky  a 
světlušly zanesly babičkám a dědeč-
kům do domu s pečovatelskou služ-
bou přáníčka a popřály jim pohodové 
svátky. Na Velikonoční pondělí se 
sešel celý oddíl, abychom uspořádali 
naši tradiční soutěž – Miss vajíčko, a 
také si zahráli nějaké oblíbené hry 
s vajíčky. 

   Poslední březnovou sobotu jsme si 
připravili herní den. Mohly přijít i 
děti, které nechodí k nám do oddílu. 

   A nakonec dobrá zpráva pro všech-
ny kteří nemohli za námi jezdit do Le-
nory: Máme klubovnu ve Volarech, 
na adrese U Nádraží 445 a schůzky se 
konají každý pátek od 14,00 hodin. 

Za oddíl Boubín 
Rozálie Jandová 

 

   Spolupráce Centra pro zdravotně postižené Jihočeské-
ho kraje o.s., pracoviště Prachatice a občasného sdružení 
Krebul z Volar na projektu Sociální poradny pro zdra-
votně postižené, za podpory Města Volary, které zapůjči-
lo zasedací místnost v přízemí budovy městského úřadu, 
má první výsledky. Ve třech poradenských dnech využi-
lo poradenských služeb vedoucí centra Hanky Vlasákové 
10 zájemců z Volar a nejbližšího okolí. 
    Většina dotazů se týkala příspěvků pro osoby se zdra-
votním postižením a seniory (příspěvek na péči, příspě-
vek na provoz vozidla, cenové zvýhodnění na telefon). 
Návštěvníci se zajímali o to, jak a kde se o tyto příspěv-
ky žádá, jaká je jich výše a kdo má na příspěvky nárok. 
Poradce měl k dispozici i žádosti o některé příspěvky. 
Druhá skupina dotazů se týkala mimořádných výhod 
(průkazů ZPT a ZPT/P) – jaké výhody jsou a jak se o ně 
žádá. 
    Čtyři klienti se dotazovali na typy a druhy kompen-
začních pomůcek, zejména chodítek, vanových a spr-
chových židlí a sedaček. Tazatelé se zajímali o způsob 
jejich předepsání či koupě, jak vybrat vhodný typ po-
můcky či o zapůjčení pomůcek z centra. 
 

 
 
 
 
   na naše město se nyní může podívat kdokoliv, kdykoliv a odkudkoliv. 
Ano, Volary jsou PRVNÍM ze čtyř měst našeho okresu, které na své ofi-
ciální internetové stránky umístilo záběry z WEBOVÉ KAMERY. Na 
domovské stránce www.mestovolary.cz najdete vlevo dole odkaz Video, 
po jehož rozklepnutí se ukáže aktuální pohled na město. Myšlenka na 
webovou kameru vzešla z městské rady a volarská radnice její pořízení 
rovněž uhradila. Kameru na věž hasičské zbrojnice osadila firma Tau 
computer.  
   Městské stránky tak nabízejí aktuální záběry města včetně počasí, pově-
trnosti i např. orientační informace o sněhové pokrývce. 
   Nově jsme rovněž vylepšili a zdokonalili informovanost prostřednic-
tvím Volarského zpravodaje. Jeho internetová podoba ve formátu pdf je 
nyní ke stažení na stránkách www.volary.vesele.info (odkaz Volarský 
zpravodaj je po straně vlevo). Trvale jsou zde umístěna všechna čísla 
městských novin počínaje letošním lednem a co víc - barevně. Toto vy-
lepšení nestálo městskou kasu ani korunu, poděkování však patří Radku 
Šebestovi a Petru Čmerdovi, kteří elektronickou verzi Volarského zpra-
vodaje zajišťují.  
   A úplně závěrem vám prozradím i tu skutečnost, že v těchto dnech do-
končujeme úpravu oficiálních internetových stránek města. Dostávají 
úplně novou podobu, nový vzhled, nové členění, ale i nové odkazy.  
   Hezké čtení a pěkný výhled na Volary přeje  

                             
 

                                                                 Martina Pospíšilová,  
                                                                        starostka města 

   Služeb poradny v místě bydliště využili i dva klienti, 
kteří mají zapůjčené pomůcky z půjčovny centra a potře-
bovali prodloužit dobu zapůjčení. 
   Poradna nabízí i další služby, jako je prodej baterií do 
sluchadel, informace o kulturních, vzdělávacích a volno-
časových akcích pro osoby se zdravotním postižením a 
seniory. Pro návštěvníky poradny jsou k dispozici brožu-
ry týkající problematiky osob se zdravotním postižením.  
   Další poradenské dny jsou připraveny na 22. květ-
na a 26. června od devíti do půl dvanácté opět 
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Volarech. 
    Všechny poradenské služby jsou bezplatné. Poradna 
není určena jen pro zdravotně postižené a seniory, ale i 
jejich rodinné příslušníky a další osoby, které o zdravot-
ně postižené a seniory pečují. 
    Pokud bude mít někdo z obyvatel Volar a okolí zájem 
o zapůjčení kompenzační pomůcky (vozíku, chodítka, 
toaletního a sprchovacího křesla, sedačky do vany či na 
vanu, židle do sprchy nebo jiné pomůcky) může mu po-
radce tuto pomůcku do místa bydliště v poradenský den 
na základě předchozí telefonické dohody přivézt. 

Mgr. Hana Vlasáková a Zdeněk Krejsa DiS.  
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Podávám Ti, mámo, růži, 
zkus se usmát, to Ti sluší. 

Já mám mámu tuze krásnou, 
když se směje, všichni žasnou. 

Já mám mámu nejkrásnější, 
mému srdci nejmilejší. 

 
   Každoročně druhou květnovou neděli slavíme Den matek. O tom, 
že se jedná o svátek s dlouholetou tradicí, jsme již ve Zpravodaji 
psali. O tom, proč vlastně Den matek slavíme, jsme také psali. 
Také o tom, jak se svátek matek rozšířil v Čechách, jsme naše 
čtenáře již seznámili.  
   Ale  popravdě – patříte právě vy mezi ty, kteří si v tento den 
vzpomenou? Vzpomenete právě vy na svou maminku, která vás 
vychovala, která  tu pro vás byla vždy, když bylo potřeba? Vzpo-
menete si na maminku, která vám pofoukala první bolístky, která 
vždy pozná, že „nejste ve své kůži“, že máte problém, že jste zažili 
zklamání? A naopak, kdo s vámi sdílí  úspěchy a radosti? 
   Nyní, když jste již dospělí a samostatní – jak často jdete za ma-
minkou? Jak často chcete vidět její úsměv? Využijte proto tento 
den a věnujte mamince třeba jen malou kytičku. Kytička za vás 
poděkuje za lásku, kterou pro vás má, zažene její smutky a poví jí, 
že ji máte rádi. Najděte si chvilku a věnujte druhou květnovou ne-
děli své mamince. Dříve, než vám zůstanou jen vzpomínky… 
 

Když si dám hlavu na peřinku, 
vzpomínám si na maminku. 

A to její pohlazení 
cítím, i když už tu není. 

 
(Básně z Knihy Zuzany Kopecké – Básničky od srdíčka) 

     V nedávné době se v českém parlamentu projednával, ale 
neschválil zákon, který měl zakázat kouření tabáku v restaurač-
ních zařízeních.Vše ale ještě není skončeno, projednávání onoho 
zákona se na jednání našich zákonodárců ještě vrátí.Tak jako v 
parlamentu i mezi lidmi vyvolává tato změna různé názory a 
emoce. Není divu, vždyť kouření od té doby, co se do našich 
končin dostalo, kuřáky nijak neomezovalo. Ba naopak. Když 
kdysi dávno bylo výsadou smetánky a  vysoce postavených lidí 
a cestovatelů, bylo kouření něčím obdivuhodným. Posléze, když 
se dostalo i do takzvaných spodních vrstev a normálně se s ním 
člověk sžil, nebylo kouření nijak omezováno. Samozřejmě myš-
leno kouření dospělých. Mládež, dříve zejména hoši a dnes již i 
dívky, považovali kouření „potajnu“ jako frajeřinu, s hrozbou 
výprasku a jako obrovské dobrodružství. Dnes to pro mládež již 
ani tak dobrodružství není, vypalují si zobáky někdy i veřejně. 
Ale i tak to vydrželo v klidu nějaké to století, až do dnešní doby. 
Již několik desetiletí tvrdí lékařští odborníci to, že kouření, i to 
pasivní, zapříčiňuje cévní, srdeční, plicní i jiné choroby, včetně 
rakoviny. Jiní jim oponují, že možná trošíčku ano, ale že záleží  

 

na vrozených dispozicích každého. Všichni kuřáci 
si o kouření myslí, že jim to nevadí a že jejich kou-
ření těm ostatním také vadit nemůže. Nekuřáci jsou 
dvojí. Jedni říkají, že jim kuřáci nevadí, druhým to 
samozřejmě vadí. Kuřáci říkají, že v restauraci se 
bez cigarety  nedá sedět, nekuřáci říkají, že se v 
zakouřené restauraci nedá sedět. Většina polepše-
ných kuřáků, nyní nekuřáků, říká, že je jim to fuk. 
Já patřím mezi ty polepšené. V restauracích jsou ale 
ještě jiní lidé, je to obsluhující personál, no a ten ví 
jistě své. 
         Chce-li si někdo vyzkoušet, jak to v nekuřácké 
restauraci chodí, je to velice snadné. Stačí si zajet 
do hospody pana Němečka v Dobré nedaleko Volar, 
která je široko daleko první nekuřáckou hospodou. 
Pan Němeček zjistil, že nejenom on coby nekuřák 
musel kouř dýchat, ale že mu do hospody kvůli 
několika kuřákům, kteří hospodu okamžitě začmou-
dí, odmítá chodit více nekuřáků než je kuřáků, a tak 
je v hospodě kouření zakázáno. Zatím to klape. 

                                                                                              
Jiří Sosna 

 

Splouvání Vltavy 
na horním toku 

   V květnu vejde v platnost nový ná-
vštěvní řád Národního parku Šumava. 
Mimo jiné tento řád zpřísní splouvání 
horního toku Vltavy v úseku mezi Leno-
rou a Pěknou, od mostu u Pěkné je řeka 
splavná bez omezení. Důvodem je, že 
masové splouvání dlouhodobě ničí mi-
mořádně cenné vodní ekosystémy. Teplá 
Vltava na svém horním toku patří v ev-
ropském měřítku k neunikátnějším a žijí 
tu ohrožené druhy. Povinností Správy 
národního parku je přírodní fenomény 
horního toku Vltavy důsledně chránit.  
   Za sezónu projede Vltavu na území 
NPŠ 9-12 tisíc lodí a raftů. Jsou dny, kdy 
horní tok Vltavy sjede až 400 lodí. To již 
není individuální turistika. Většina pla-
videl (až 90%) pochází z půjčoven, které 
službami spojenými se splouvání vyděla-
jí 4-5 miliónů korun ročně. 
   O novém návrhu   splouvání Vltavy se 
jednalo 5.února, další jednání proběhlo 
26.února, další pak 10.března, ale zatím 
nedošlo k dohodě. Správa NPŠ bude o 
omezení dále jednat s regionem. Odpo-
činková místa Lenora, Soumarský most a 
Pěkná budou dovybavena sedacími sou-
pravami a tabulemi s informacemi o pří-
rodní hodnotě Vltavského luhu. S úpl-
ným zavřením tohoto úseku  řeky pro 
vodáky se tedy nepočítá. 

(red) 
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 Představujeme … 
   … tentokrát Martina Votavu    

   Narodil se 11. 9. 1982 v Prachaticích, je dosud svobodný. V letech 
1989-1998 navštěvoval volarskou základní školu.  
   Do ZUŠ Volary se přihlásil, pod nátlakem rodičů, dne 1.9.1989. Zde 
začal hrát na zobcovou flétnu a v roce 1990 začal studovat hru na trub-
ku. Již od tohoto roku je členem dechového orchestru volarské Zá-
kladní umělecké školy, se kterým dosáhl mnoha ocenění. Zúčastňoval 
se též mnoha nejrůznějších soutěží, na kterých se snažil dobře repre-
zentovat právě naši ZUŠ ve Volarech. 
   Hudba jej natolik oslovila, že se po absolvování středoškolského 
studia zapsal na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor trubka. 
V současné době je posluchačem 5. ročníku u profesora Františka 
Tomšíčka. Od roku 2004 se stal pedagogem volarské ZUŠ, kde začal 
vyučovat hru na dechové nástroje, a zároveň plní funkci tiskového 
mluvčího školy.  
   Během své barvité hudební kariéry vystupoval v mnoha pražských 
klubech např. Reduta, Mánes, Semafor, Karlín, Kongresové centrum, 
UKDŽ, Obecní dům na Smíchově aj. Je stálým členem Big bandu 
Jaroslava Ježka pod vedením pana Bohuslava Wolfa, hraje v kapelách  

POZOR – Připravujeme 
� Zahájení muzejní sezóny se koná ve čtvrtek 1.května 2008 

od 10,00 hodin v prostorách Volarského muzea - slavnostní ote-
vření muzejních expozic pro sezonu 2008. 
  

� Oslava Dne matek se uskuteční v úterý 13.května od 16,00 
hodin ve společenském sále radnice. 
  

� Setkání vedení města Volary se Sdružením zdravotně 
postižených proběhne ve čtvrtek 22.května od 15,00 hodin ve 
společenském sále radnice.  
 

� Sbor dobrovolných hasičů Volary pořádá v sobotu 
24.května oslavu sv. Floriána od 14,00 hodin u hasičské zbrojni-
ce, k poslechu a tanci bude vyhrávat Lesanka.  
 

� Dne 25.května 2008 dorazí do Volar bavič, zpěvák a televizní 
moderátor Vláďa HRON se svým pořadem Abeceda hvězd 1. Bavit 
Vás bude ve volarském kinosále od 19,00 hodin, vstup 220,- Kč. Před-
prodej vstupenek na MěÚ Volary v kanceláří Odboru kultury a cestov-
ního ruchu již od dubna.  
 

rozmanitého hudebního zaměření, měl příležitost spolupracovat s velikány české jazzové a swingové scény jako např. 
Vladimírem Žižkou, Svatoplukem Košvancem, Pavlem Husičkou, hudebně doprovázel Jitku Zelenkovou, Marcelu Krá-
lovou, Karla Hálu, Ondřeje Rumla, Evu Pilarovou, Lucii Černíkovou a mnohé další. Je zakládajícím členem jazzového 
tria JAZZ „V“, které se prezentuje u nás i v zahraničí při mnoha společenských příležitostech jako jsou vernisáže, dále 
je zakladatelem mladé nadějné kapely Šum band (BowMakers), kterou jistě nepřeslechnete následující rok. 
 

Březen v knihovně 
  V uplynulém měsíci proběhla v knihovně akce Březen - měsíc internetu. Uskutečnila se zde také zajímavá beseda s 
cestovatelem Danielem Hálou, který provedl na tři desítky volarských zájemců tokem Orinoka a jeho cesta vedla až 
k indiánským kmenům. Beseda byla doplněna diapozitivy a videem a měla velký ohlas, neboť poslouchat o nebez-
pečných i veselých zážitcích na takové trase bylo pěkné a zajímavé. Akce proběhla ve společenském sále radnice a 
na další povídání se těšíme již nyní. 

Ladislav Beran 
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 Novinky v knihovně - duben  
 

Městská knihovna Volary 

 si Vás dovoluje pozvat  

na povídání  

se šumavských bardem, antikvariátníkem 

a spisovatelem Ondřejem Fibichem  

 
 V letošním roce totiž uplyne  

160 let od narození Karla Klostermanna 

a 85 let od jeho úmrtí.  

Akce se koná v pondělí 12. května 2008 

od 17,00 hodin  v prostorách knihovny 
 

 

Čtenáři pozor! 
 

   Není jen sčítání lidu, ale i sčítání knih v knihovně. 
Sčítání knih (tzv. revize) v knihovně je „naštěstí“ 
povinné jen jednou za pět let (uvažte počítat několik 
desítek tisíc knih každý rok …..). A protože pětiletka 
právě uběhla, budeme sčítat -  revize je naplánována 
na červenec, přesné datum bude upřesněno prostřed-
nictvím „informačních tamtamů“. Proto sledujte peč-
livě zpravodaj, vývěsku v knihovně, popř. kabelovou 
televizi. V této době bude knihovna uzavřena a ne-
bude možno knihy vrátit ani si vypůjčit. Spoléháme 
na vaši pomoc a doufáme, že si před revizí vypůjčíte 
co nejvíce knih. Za prvé, aby jste měli doma co číst - 
za druhé, co budete mít doma, nebude v knihovně na 
regálech a my budeme se sčítáním brzo hotové. 
Aspoň doufáme.  

Vaše knihovnice 
 

B A Z A R    K N I  H 
Pro velký úsp ěch pokra čuje BAZAR KNIH za korunu a to až do odvolání. Kni-
hy do prodeje dopl ňujeme každý týden…… a stále platí 1 kniha za 1 koru nu.  

Městská knihovna ve Volarech 
 

Městská knihovna pořádá po celý měsíc květen  

prodejní výstavu knih knihkupectví Slon 

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA 

Vše o homeopatii, léčitelství, ájurvédě,  

reflexivní terapii a bylinkářství….. přijďte i vy 

si vybrat vše co knihkupectví Slon Písek  

našlo na skladě. 
 

Irena Obermannová: Normální zázraky 
   Jubilejní, desátá kniha známé autorky Ireny Oberman-
nové. Povídky provázané převážně ženskými pocity ze 
stále probíraných témat jako muži, rodičovství a samota. 
Všechny hrdinky této knihy mají jedno společné - hledají 
lásku a smysl života v novém tisíciletí. Při věčném hle-
dání však mnohdy přehlédnou každodenní zázraky. 
Simona Monyová: Já o koze, on o voze 
   Po čtenářsky velmi oblíbeném románu v povídkách 
Jednou nohou v blázinci přichází Simona Monyová 
s další humoristickou sbírkou Já o koze, on o voze... Tato 
kniha je určena všem, co se přiklánějí k názoru, že muž a 
žena jsou zcela odlišný živočišný druh. 
John Saul: Noční můra 
   Manželé Kara a Steve Marshallovi se rozhodnou pře-
stěhovat Kvůli Stevově práci.Proto prodají svůj dům.To 
se nelíbí jejich sedmnáctileté dceři Lindsay, která nechce 
o stěhování ani slyšet. Hned po první prohlídce domu 
zájemci o koupi má Lindsay divný pocit a následující 
den beze stopy zmizí….Jedná se o jedno z nejlepších děl 
autora, který je považován za nástupce Stephena Kinga. 
Eva Obleková: Kam v jižních Čechách 
   V publikaci naleznete 400 tipů na výlety pro jednotliv-
ce i rodiny po celých jižních Čechách, tematické řazení 
do deseti zájmových okruhů, ověřené kontakty – telefo-
ny, internetové stránky, e-maily, přes 300 fotografií a 
100 ilustrací, přehledná mapa s podrobným rejstříkem 
pro snadnou orientaci a výběr výletu.  
Stephenie Meyer: Zatmění 
  Třetí díl romantické čtyřdílné ságy s prvky fantasy a 
hororu. Isabella se stěhuje k otci do městečka Forks ve 
státě Washington. Zdá se jí, že na světě neexistuje nud-
nější a beznadějnější místo - až dokud nepotká tajuplné-
ho a přitažlivého Edwarda, který doslova obrátí její život 
vzhůru nohama. Do Isabellina příjezdu Edward úspěšně 
tajil před obyvateli městečka svou upírskou osobnost. 
Později však do Isabellina života vstoupí také Jacob, 
chlapec s vlkodlačími předky. Vlkodlaci a upíři jsou však 
nesmiřitelní nepřátelé a Edward s Jakobem toto nepřátel-
ství nedokáží odložit ani z náklonnosti k Isabelle. A tak 
se Isabella musí mezi nimi rozhodnout…  
Paul McCartney: Vysoko v oblacích 
   Pohádková knížka Paula McCartneyho, světoznámého 
hudebníka a zakládajícího člena legendární skupiny Be-
atles. Společně s McCartneyem na knize spolupracoval 
také vyhlášený dětský autor Philip Ardagh a jeden z nej-
lepších režisérů animovaných filmů Geoff Dunbar, který 
propůjčil knize své ilustrace. Příběh plný napětí a dobro-
družství o hledání zaslíbené zvířecí země a boji proti 
nepřátelskému velkoměstu, v němž žijí zvířata v otroctví, 
vtáhne do děje nejen malé čtenáře. 
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   Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školních lavic. Dovolujeme si Vás pozvat na sobotní vyučování, které se 
bude konat 3.5.2008 od 8,00 do 11,30 hodin v obou budovách základní školy a v okolí města Volar. 
   Máte velkou příležitost podívat se do školy a nejen to, máte možnost se zúčastnit vyučování, pomoci při 
výuce a ti nejodvážnější si mohou vyzkoušet samotné učitelské řemeslo. Sobotní výuka nebude jen klasické 
vyučování, ale celá řada projektů s jedním cílem, přivést rodiče do školy. 
   Co mají jednotlivé třídy připraveno? 1.A - povídání s rodiči o jejich zaměstnání; 1.B - příroda na jaře – jak 
se rodiče starají o svá mláďata; 2.A - jaké je to být učitelem, aneb rodiče před katedrou; 2.B - navštíví eko-
farmu Slunečná - „Domácí zvířata a jejich mláďata“; 3.A, 3.B -  cesta do vrchu „Kalvárie“ se závodem druž-
stev; 4.A - vědomostní závod družstev; 4.B - projekt z vlastivědy husitství a výroba dárků na školní trhy; 5.A - 
turistický výlet s určováním přírodnin, mapy, kompas, turistické značky; 5.B - návštěva zemědělské výroby; 
6.A, 6.B -  „Znám svoje město a dovedu poradit náhodnému turistovi“; 7.A, 7.B - „Co létá v zahradě“- příro-
dovědné pozorování; 8.A - tvorba videa a prezentace s efekty; 8.B - „Jak se chovám v přírodě“- soutěž 
v přírodě organizovaná rodiči; 9.A, 9.B, 9.C - plasty – chemie, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Výběr 
žáků 6.až 9.ročníku - projekt česko-německé vztahy.  
   Vážení rodiče, přijďte se podívat a podílet se na vzdělávání našich dětí.  

   Na vyučování Vás zvou učitelé Základní školy ve Volarech   
 

Dětem zima nevadila 
   Měsíc březen přinesl do našeho města dost zajímavého. Kromě 
vichřice Emmy. Březen přinesl nejen hodně vody, ale též sníh, lyžo-
vání, dětské hrátky a poslední březnový víkend i krásné počasí. Vyra-
zilo se tedy na procházky, cyklisti zkusili první výjezd a motorkáři 
rovněž provětrali své dvoukolé stroje. 
  Vydařil se i dětský sportovní den, který uspořádal volarský Svaz žen 
 nad hasičskou loukou. Sešlo se tu na třicet dětí a střílelo se ze vzduchovky, jezdilo na koloběžce, házelo do plechovek a 
do krabice, na neposednou opici se házely kruhy, nosily se míčky na lžičce a skládaly se puzzle. Všichni vyhráli a na 
každého čekala sladká odměna. Zde je třeba poděkovat volarským ženám, které opět po roce dokázaly připravit toto 
zábavné odpoledne. Ač byly pouze 2°C, zima nikomu nevadila a bojovalo se jako na mistrovství světa. Na vše společně 
se místními pořadatelkami dohlížel i sněhulák Pepa. 
   Volarské ženy, vedené paní Marií Peškovou, již několik let ve Volarech připravují nejen tuto akci, jejich hlavní akcí je 
Masopust a jednou za čas i  Konopická. Jinak je vidíte nejen při práci, ale i v zábavě, a za to je jim třeba poděkovat a 
držet palce. Děvčata děkujeme a těšíme se na další akce. 
                                                                                                                                                                            Ladislav Beran 

 Svaz žen děkuje všem sponzorům, díky kterým se mohl konat dětský sportovní den. 
 

Kraslicový strom 
 

   Ve středu 19.března naplánoval Volarský domeček zajímavou akci. Na volarském náměstí zdobily děti 
velikonoční kraslicový strom. Se zdobením stromu pomáhaly také děti základní a mateřské školy. Všem se 
tato zajímavá akce líbila, a tak doufáme, že i v dalších letech bude o Velikonocích  náměstí zdobit kraslico-
vý strom. 

Ladislav Beran 
 



10 Volarský zpravodaj  Volarský domeček / Názory na lásku  4 / 2008 
 

                                                                                                                                                           Volarský zpravodaj 10 
 

 

 
13.5.  Den MATEK - od 16,00 hodin proběhne jako již tradičně 
v radničním sále. Vystoupí zde děti z jednotlivých ZÚ DDM Volary, 
MŠ, ZUŠ, ZŠ Volary a Stožec, Flapi pí.Tomanové. Zveme všechny 
maminky, babičky, tetičky a ostatní  veřejnost. Jsou připraveny malé 
dárečky. To vše ve  spolupráci s městem Volary, ZŠ Volary a Stožec, 
ZUŠ, MŠ  a Flapi pí.Tomanové. Sledujte zvláštní letáky.  
 
14.–15. 5.  Výstava modelové železnice  v dopoledních hodinách  je 
určena pro žáky ZŠ a MŠ, odpoledne od 14,00 do 16,00 hodin pro širo-
kou veřejnost. Opravdu je na co se koukat. Snažení našich modelářů 
pod vedením p.Josefa Čady, p.Václava Kadlece a asistenta p. 
M.Žůrka stojí za Vaši zastávku v prostorách VOLARSKÉHO 
DOMEČKU . Během této výstavy proběhne soutěž o nejlepší model 
roku.  
 
22.5.  Vystoupení ZÚ Orientální tance pod vedením PhMr.M.Ottlové 
od 15,00 hodin u příležitosti setkání členů sdružení Zdravotně postiže-
ných v radničním sále. 
 
29.5.  Setkání externích pracovníků vedoucích ZÚ ve Volarském 
Domečku od 18,00 hodin. Na závěr školního roku proběhne setkání 
všech vedoucích ZÚ, zástupců DDM – Prachatice, města Volary a obcí 
Zbytiny a Stožec. Tímto chceme poděkovat všem externistům za jejich 
celoroční práci. 
 
2.6.  Den DĚTÍ  od 8,15 do 10,00 hodin pro I. stupeň ZŠ a ZŠ Praktic-
kou a od 10,00 do 11,30 hodin pro MŠ a maminky s dětmi na rodičov-
ské dovolené. KDE? Ve venkovním areálu plaveckého bazénu, 
v případě nepříznivého počasí v prostorách radničního sálu. Akce pro-
bíhá ve spolupráci s městem Volary, SSZ, SDH, PČR, RZS, ZUŠ Vola-
ry a Netolice. Hlavním sponzorem této akce je firma AMBRA – 
SERVICE S.R.O.  CO VÁS ČEKÁ?   Děti se mohou těšit na trampolí-
ny, různé soutěže, ukázky výcviku služebního psa, policistů, hasičů a 
rychlé zdravotnické pomoci. Sledujte zvláštní letáky. 
 
   V průběhu měsíce května budou probíhat závěrečné schůzky jednotli-
vých zájmových útvarů (táboráky a různé jiné akce v rámci náplně ZÚ 
– závody v moderní gymnastice, cyklovýlet, pletení košíků, enkaustika, 
víkendové pobyty). Děti budou informovány vedoucími ZÚ. 
   Upozorňujeme rodiče dětí, které jsou přihlášeny na letní tábory, že je 
nutné do konce května uhradit doplatky za LT . Děkujeme za vstříc-
nost.  
   A aby také tatínkové nepřišli zkrátka, připravujeme pro ně na červen 
„DEN OTCŮ“. 
 
S úsměvem                                                                      Lidka a Vlaďka 

   Několik profesionálů se zepta-
lo skupiny dětí ve věku mezi 
čtyřmi a osmi lety na jejich ná-
zor na lásku. Jejich odpovědi 
byly mnohem širší a hlubší, než 
si kdo dovedete představit. Pře-
svědčte se: 
 
 
 
 
 
 
 
� Když vás má někdo rád, 

vyslovuje vaše jméno trochu 
jinak. A tak prostě víte, že 
vaše jméno je v jejich ústech 
v bezpečí. (Billy, 4 roky) 

� Láska je to, co vás nutí se 
smát, i když jste unavení. 
(Terri, 4 roky) 

� Láska je, když maminka 
udělá kávu pro tatínka a 
usrkne, aby se přesvědčila, 
že dobře chutná. (Danny, 7 
let) 

� Když se chcete naučit 
někoho lépe milovat, měli 
byste začít u kamaráda, 
kterého nenávidíte. (Nikka, 6 
let) 

� Láska je, když řeknete 
klukovi, že se vám líbí jeho 
tričko a on ho pak nosí 
každý den. (Noelle, 7 let) 

� Láska je, když maminka dá 
tatínkovi nejlepší kousek 
kuřete. (Elaine, 5 let) 

   Lektor Leo Buscaglia jednou 
mluvil o soutěži, jejíž cílem bylo 
najít nejstarostlivější dítě. Vítě-
zem se stal čtyřletý chlapec. 
Sousedovi od vedle zrovna ze-
mřela žena. Když chlapeček 
viděl muže plakat, vplížil se na 
jeho dvorek, vlezl mu na klín a 
jen tak tam zůstal sedět. Když se 
ho matka zeptala, co sousedovi 
řekl, chlapec odpověděl: „Nic, 
jen jsem mu pomohl brečet.“ 
Buďme dětmi celý život, ne-
styďte se za své city! 

 
(staženo z internetu) 
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   BŘEZEN 

KINO  VOLARY                                                  KVĚTEN  / 2008 

3.5.   Úterý 

Alvin a Chipmunkové                                
Hudební animovaný film USA (da-

bing).  Po Garfieldovi přichází nemé-
ně vykutálené trio zpívajících veverek 

a jejich dobrodružství. 

Vstupné 50,- Kč 17,00 a 
20,00 hod 

10.5.  Sobota  

Nejkrásnější hádanka                                      
Nová filmová pohádka. Zdeňka Troš-
ky. Co všechno se může stát na cestě 

za velikou láskou? 

Vstupné 50,-Kč 17 00 a 
20,00 hod 

17.5.  Sobota  

O rodičích a dětech                                                                                   
Česká komedie. V hl. roli Josef Somr, 

Jiří Lábus, Zuzana Stivínová… O 
otcích, synech a ženách jejich života. 

Vstupné 60,- Kč 20,00 hod 

24.5.  Sobota  

Hitman   
Akční thriller Francie, USA (titulky). 
Nemá jméno, nemá minulost, nemá 

slitování – to je agent 47.   

 
Vstupné 60,- Kč 

Od 12 let! 
 

17 00 a  
20,00 hod 

31.5.  Sobota  

František je děvkař  
Česká komedie. Vždycky jsem si 

vybíral ženy, které za to stály... Bo-
hužel se ty ženy mezi sebou tak tro-

chu kryly…                                                                      

Vstupné 60,- Kč  20,00 hod 

 

Prodej vstupenek je hodinu před promítáním! 
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA. 

Změna programu vyhrazena! 

 

 KVĚTEN 
Nejkrásnější 
Hádanka 

   Matěj pracuje u sedláka 
a miluje jeho dceru Majda-
lenku. Lakomý boháč však 
jejich lásce nepřeje, před-
stavuje si pro dceru bohat-
šího ženicha. Jednou za-
chrání Matěj bílou holu-
bičku a ta jemu i Majda-
lence za odměnu daruje 
kouzelnou jahodu, díky níž 
oba rozumějí řeči ptáků. A 
dobře slyší, jak kohout 
předpoví, že jednou bude 
sedlák vítat Matěje jako 
Majdalenčina ženicha. 

 

počasí za měsíc 
BŘEZEN 

 

minimální teplota  
6.března v 6,25  -11,2°C 

maximální teplota  
30.března v 16,35  +15,5°C  

 

Průměrná měsíční teplota: 1,2°C  
 

web:  
www.pocasi -volary.cz  

 

 

   Nominaci na cenu TyDýt 2007 za měsíc duben získává pilot, který se svým vozít-
kem přistál v parčíku u autobusového nádraží. Prostě, když chce někdo vrazit do 
stromu, nezabrání mu v tom ani zábradlí. Doufám, že se neobjeví stížnost, že i tento 
stromek byl nebezpečný silničnímu provozu. A to ještě můžeme být rádi, že se po 
chodníku nemotali nějací neopatrní chodci, vždyť mu to auto mohli odřít ještě víc. 

 (mj)
 
 Upozornění čtenářům !!! 
   Protože čas neúprosně běží kupředu, uplyne ještě „pár“ dní a bude tu léto v celé své parádě. Rádi bychom oslovili své 
čtenáře, zda by se nechtěli podělit se svým prázdninových či dovolenkovým příběhem s ostatními čtenáři. Až do  konce 
června nám můžete zasílat své příspěvky, fotografie či upoutávku na některé krásné místo, které by nemělo být pře-
hlédnuto.  
 

(red) 
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    Volarští fotbalisté zahájili na konci března svou jarní část. Muži museli první utkání s Dřítní odložit a zápas bude sehrán v 
náhradním termínu. 
    K prvnímu utkání tak cestovali naši hráči do Českých Budějovic na stadion Slávie a hráli zde solidní partii s nešťastným 
koncem. Celý zápas drželi vyrovnanou partii, aby v nastaveném čase o body přišli a Slávisti se radovali z výhry 0:1. V druhém 
zápase na domácí půdě bojovali s ambiciózním a nepříjemným soupeřem z Oseku. Byla to opět vyrovnaná partie, kdy první 
dějství patřilo hostům a šli do vedení. Druhá část patřila nám a Marian Kaczko svým gólem zařídil velmi cenný bod za remízu 
1:1. Tatran přichystal přes zimu přeci jen změny. V útoku tým posílil odchovanec našeho týmu Roman Iliev a na postu asisten-
ta trenéra na místo zraněného Vaška Kubáta se objevil Ivan Iliev starší. 
   Popřejme všem hráčům i novicům hodně štěstí a hlavně doma hodně bodů. 
   Vážení čtenáři, musím se omluvit za chybu v minulém čísle, kdy jsem v jízdním řádu Tatranu Volary A. vás pozval 
na naše utkání v neděli. Tatran Volary svá utkání hraje doma v sobotu a v následujících měsících vždy od 17,00 hodin. 
Děkuji za pochopení. 
    Žáci k prvnímu utkání zajížděli do Vlachova Březí, s tímto soupeřem jsme nezískali v sezóně ani bod. Tuto kletbu chtěl tým 
prolomit a povedlo se to. Zápas byl zejména v první půli exhibicí celku a pěti brankami ho vyšperkoval. V druhé části sice 
přišla mírná nesoustředěnost, která dovolila domácím snížit. Nakonec kluci vyhráli 6:3, když se o branky podělili Míra Kučera 
4x a Vláďa Palovčík 2x. 

Ladislav Beran 
 

 

Vyměním městský byt (není s ním počítáno do privatizace bytů) 3+1 za městský byt stejné i větší velikosti s balkonem, 
který město Volary nabízí k prodeji v rámci privatizace bytů. Tel. 774 993 467 
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