
Vážení spoluobčané, milí Volarané,
skončil čas dovolených, školních prázdnin a také končí volební období 2014 – 2018. Dovolte mi, abych

vám jménem všech zastupitelů připomněla něco z naší společně odvedené práce pro vás a naše město za
uplynulé čtyři roky.  

Z těch největších investičních akcí můžu jmenovat výstavbu domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci
plaveckého bazénu, volarského náměstí, I. a II. etapu revitalizace panelového sídliště, opravu komunikací
včetně vodovodního a kanalizačního řadu a také sportoviště u základní školy.

Vyjádření ve financích je takové, že jsme do městské pokladny za toto volební období (do srpna letošního
roku) získali příjmy ve výši 300,9 mil. korun, oproti tomu jsou výdaje ve výši 294,8 mil. korun. 

Na kulturu jsme vynaložili 3 854 000 Kč, na muzeum 2 705 000 Kč, na opravy a údržbu bytových domů
13 861 000 Kč, příspěvky pro naše příspěvkové organizace dosáhly výše 88,5 mil. korun, zájmovým spolkům
a organizacím včetně Charity jsme přispěli částkou 2,5 mil. korun a investiční akce jsme udělali za více jak
110 milionů korun. Přijali jsme úvěr ve výši 55 mil. korun, který město bude splácet po dobu deseti let. Na

tomto úvěru město přeplatí pouhý jeden milion. Doplatili jsme úvěry za výstavbu sběrného dvora (8,8 mil.) a zateplení základní školy
(16,3 mil.). Z dotačních titulů jsme získali 9 154 195 Kč, pro základní školu 2 184 187 Kč a ostatní dotace (na veřejnou správu, volby,
VPP apod.) 11 789 320Kč.

Vážení spoluobčané, milí Volarané, i přes nemalé investice, kterými jsme vám zpříjemnili žití v našem městě, zůstává na účtech
města 93,5 mil. korun.  Naše město není zadlužené. Je finančně zdravé. 

Martina Pospíšilová

Vážení občané Volar, spádových částí (Chlum u Volar a Mlynářovice) a voliči. Rozhodnete-li se odevzdat své hlasy při

VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VOLARY
můžete tak učinit v pátek 5. října, v době od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod.,

v těchto volebních místnostech:
Volební místnost č. 1 v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu, Náměstí 25, Volary. 
Volební místnost č. 2 v Městském informačním centru u hotelu Bobík – městská galerie, Náměstí 325, Volary. 
Volební místnost č. 3 v zasedací místnosti Městských lesů s.r.o., Volary, V Kasárnách 645, Volary.

Hlasovací lístky s informacemi k volbám obdržíte do poštovních schránek nejpozději v úterý 2. října 2018. Pokud byste obálku 
s hlasovacími lístky z nějakého důvodu neobdrželi, máte možnost si je vyzvednout na Městském úřadě Volary v úředních hodinách, 
na správním odboru u paní Anny Hodánkové, vedoucí tohoto odboru zajišťující agendu voleb, případně až přímo ve volební místnosti
v den voleb.   

Tajemník MěÚ Volary

28. září 935, podle starších pramenů 
v r. 929, byl na příkaz svého mladšího
bratra Boleslava ve Staré Boleslavi zavraž-
děn český kníže Václav z rodu Přemys-
lovců. Bratrovražda otevřela Boleslavu,
zvanému Ukrutný, cestu k moci. Dal přitom
vyvraždit i celé rodiny Václavových pří-
znivců včetně nemluvňat. 

Sám Boleslav ale už v r. 938 nechal 
ostatky svého bratra převézt do Prahy a usi-

loval o jeho kanonizaci. Přispěl tak ke
vzniku svatováclavské tradice, která sehrála
v českých národních dějinách neobyčejně
významnou roli. Kult sv. Václava se šířil už
od konce 10. století. Světec nejprve repre-
zentoval a ochraňoval panovnickou dynastii,
později se ale stal patronem celého národa.
Jeho portrét s přemyslovským štítem a pra-
porcem symbolizoval zemi a lid i v těch
nejtěžších obdobích českých dějin. Jméno

Václav bylo chápáno jako synonymum pro
Čechy a českou korunu. 

Svatý Václav je jedním z nejoblíbeněj-
ších českých svatých, zemský patron, mu-
čedník i osobnost, která sehrála velmi
důležitou úlohu v emancipaci českého státu
a přemyslovské dynastie v rámci křesťan-
ské Evropy. 

28. září je od roku 2000 státním svát-
kem, Dnem české státnosti.

Volby do zastupitelstva Města Volary 2018

28. září – Den české státnosti



Přináším Vám přehled významných 
investičních akcí prováděných naší organi-
zací ve spolupráci s vedením Města Volary
v letošním roce.

V rámci protihlukových opatření se po-
dařilo v ulicích Soumarská, Budějovická 
a místní části Chlum (podél silnice ve
směru od Lenory na Horní Planou) zdarma
vyměnit ve 43 domech celkem 283 ks oken.
Většinou se jednalo o soukromé objekty, ale
také o 58 ks oken v 5 domech v majetku
města. Všechny tyto výměny byly placeny
ze státních prostředků.

V městském panelovém domě čp. 274
na Sídlišti Míru se realizovala dlouho plá-
novaná generální rekonstrukce bytových
jader. Došlo k renovaci stoupacích potrubí
(voda, odpad), vyzdění koupelen a záchodů,
výměně kuchyňských linek. 

V bytovém domě na adrese V Kasár-
nách 351 pokračovala výměna nevyhovují-
cích dřevěných oken za plastová, včetně
instalace nových vnitřních parapetů. V příš-

tím roce by tato rekonstrukce měla probíhat
také v přiléhajícím domě čp. 352.

Ve čtyřpatrových domech na adresách
Mlýnská 19-22, Mlýnská 52-54 a Sídl.
Míru 274 započala vestavba celkem osmi
výtahů. Hotové jsou všechny přízemní
šachty a připravují se technické místnosti
pro elektroniku, včetně posílení elektrických
jističů v jednotlivých vchodech. Následovat
bude výstavba výtahových klecí a osazení
samotných výtahů. Po úpravě chodníků se
tyto domy stanou plně bezbariérovými.

Určitě milé překvapení čeká na návštěv-
níky a v této fázi hlavně pro účinkující ve
volarském kině. Proběhla generální rekon-
strukce osvětlení, kdy díky použití LED 
žárovek dojde k úspoře nákladů na elektr.
energii a lepšímu nasvícení prostorů. Reali-
zovala se také výměna všech jevištních 
textilií. V celém prostoru pódia je položen
nový zátěžový koberec, jeviště je ošaceno
novou textilií (černý samet), včetně nové
opony (vínový samet). V dalším období se

plánuje investice také v prostoru pro diváky.
Za cenu mírného snížení kapacity na 185 míst
by mělo být hlediště osazeno pohodlnými
polstrovanými kinokřesly. Počítá se také 
s položením nových koberců na podlahu do
hlediště. Podle předběžného zaměření lze
využít projekt realizovaný specializovanou
firmou také na České ambasádě v Londýně,
což by bylo jistě zajímavostí.

V domě na adrese Soumarská 51, kde
sídlí naše organizace společně s technic-
kými službami, úřadem práce a záchranáři,
proběhla výměna starých litinových kotlů 
a rekonstrukce rozvodů v kotelně. V sou-
časné době jsou již plněny všechny přísné
ekologické limity.

Závěrem bych Vám chtěl popřát v nad-
cházejících volbách do městského zastupi-
telstva šťastnou ruku při volbě Vašich
kandidátů a současnému vedení našeho
města poděkovat za výbornou spolupráci.

Jiří Jaroušek, 
ředitel SDaB Volary

Informace z „Byťáku“

Město Volary má informační systém 
o vyrozumívání různých událostí na území
města Volary pomocí SMS (jedná se 
například o společenské a kulturní akce,
přerušení, odstávka či porucha provozu 
vodovodního řadu, pozvání na jednání 
zastupitelstva města, uzavření sběrného
dvoru, aj.). Město Volary není vlastníkem
žádných energií spravovaných společností
E.ON a ani nemá možnost upozorňovat
všechny dotčené odběratele, ale na základě
podaných informací společnosti E.ON 
o různých odstávkách je město zveřejňuje
na úřední desce v písemné podobě a na
elektronické úřední desce – www.mestovo-
lary.cz / město/ informace E.ON.

Pro lepší informovanost můžete využít
nabídku bezplatné služby společnosti

E.ON: Nahlašování plánovaných odstávek
elektrické energie distribuční společností
E.ON Distribuce, a.s.

Vážení,
na základě rozhodnutí představenstva

společnosti E.ON Distribuce, a.s. o rozší-
ření služeb pro odběrná místa připojena 
k distribuční soustavě na distribučním území
společnosti E.ON Distribuce, a.s., Vám na-
bízíme bezplatnou registraci emailových
kontaktů pro nahlašování/odvolání pláno-
vaných odstávek majících vliv na odběrná
místa. Tato služba není podmínkována
smluvními závazky k jakémukoli Vašemu
obchodnímu partnerovi pro dodávku elek-
trická energie. Jedná se o službu distribu-
tora. Registrace spočívá v zaslání níže

uvedených údajů na email: info@eon.cz 
s předmětem emailu: Žádost o nahlašování
plánovaných odstávek. Dále vždy uveďte
EAN nebo číslo odběrného místa (ČOM) 
a email/y pro zasílání oznámení o plánova-
ných odstávkách týkajících se daného od-
běrného místa.

Zároveň berte prosím v úvahu možnou
chybovost v zapojení sítí nízkého napětí
(NN) oproti normálovému zapojení danou
provozními manipulacemi zejména při po-
ruchách. V případě, že bychom Vás nein-
formovali o plánované odstávce, a byli
byste tímto stavem bezproudí dotčeni, ne-
váhejte nás na výše uvedený email nebo na
číslo E.ON Poruchová služba: 800 22 55 77
kontaktovat.

Ing. Petr Jírovec, hlavní technik bezproudí

Přerušení dodávek elektrické energie
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Mezinárodní den seniorů – 1. říjen
Vážení volarští senioři,

k vašemu svátku vám touto cestou přejeme jen to nejlepší, co si lze přát. Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, radostné dny 
a mnoho příjemných životních poznatků. Jako poděkování přijměte, prosím, pozvání na 

společenský večer, 
který jsme pro vás připravili na 

pondělí 1. října ve společenském sálu volarské radnice od 17:00 hodin.



TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Zveme Vás 25. 9. v 18:00 hodin do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík 

na klubový pořad Toulky starou Šumavou. Vstup volný.

PLAVCI NA  PLAVECKÉM BAZÉNU
Zveme Vás 27. 9. od 18:00 hodin na plavecký bazén na Honzu Vančuru a Plavce.

Vstup volný.

POŠTÁCKÁ POHÁDKA
28. září od 18:00 hodin Vás zveme do kinosálu ve Volarech na hranou pohádku nejen
pro děti z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka v podání Marešovy divadelní společnosti.

Vstupné 70,- Kč.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
1. 10. od 17.00 hodin Vás Město Volary srdečně zve na Den seniorů

v sále volarské radnice. K tanci a poslechu hrají Kůrovci.

12. 10. 2018 od 20.00 hodin
vystoupí ve společenském sále Volary bluesrocková kapela 

KRAUSBERRY.

Vstupné v předprodeji 270,- Kč, na místě 300,- Kč.

Předprodej vstupenek na akce v Infocentru Volary.
Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS. 

Změna programu vyhrazena.

V měsíci září oslaví své narozeniny 
titoz našich členů:

paní Černá Jitka,
paní Čechová Hana, 
paní Haasová Ludmila,
paní Karpfová Ludmila,
paní Krejčová Božena,
paní Lučanová Antonie,
paní Mašterová Marie,
paní Švehlová Anežka,
paní Trnková Zdeňka,
paní Zbořilová Marie,
pan Boroš Tibor,
pan Morong Imrich,
pan Pocklan Josef,
pan Rot Václav.

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

Výbor zdravotně postižených Volary.

Významné životní výročí, 90 let,
oslavila v měsíci červnu paní 

Cecílie Cedivodová. 
Touto cestou se omlouvá a velice lituje, 
že ji zdravotní indispozice na poslední
chvíli znemožnila setkání se starostkou

města, paní Martinou Pospíšilovou, 
a matrikářkou, paní Annou Hodánkovou. 
V den výročí se na domluvenou návštěvu 

a seznámení velmi těšila. 
Za písemné blahopřání a hodnotný 

věcný dar upřímně děkuje jubilantka, 
syn s manželkou a vnučka s rodinou.

Děkuji všem, kteří se dne 31. 8. 2018 
přišli rozloučit s panem 
Petrem Sedlákem.

Děkuji panu Krátkému za smuteční 
projev a paní Anně Hodánkové 

za pomoc při péči o syna. 

Děkují maminka a sestra Šárka.

Společenská
rubrika

Poděkování

Bazén:
Pondělí 13.00 – 21.00 Pátek 10.00 – 21.00
Úterý 10.00 – 21.00 Sobota 13.00 – 21.00
Středa 10.00 – 21.00 Neděle 13.00 – 21.00
Čtvrtek 10.00 – 21.00

Sauna:
Pondělí 15.00 – 20.00  dětská sauna 65℃   Pátek 13.00 – 20.30  společná sauna
Úterý 13.00 – 20.30  sauna  muži Sobota 13.00 – 20.30  společná sauna
Čtvrtek 13.00 – 20.30  sauna  ženy Neděle 13.00 – 20.30  společná sauna

Pára:
Pondělí, středa, sobota 15.00 – 20.00

Plavecká hala Volary
Provozní doba: září–prosinec 2018

Technické služby v novém
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Připravujeme

e

e

e

e

Ve čtvrtek 23. srpna odpoledne se u Technických 
služeb Volary v bývalých kasárnách sešli radní, za-
stupitelé a vedení Města Volary k otevření a předání
zrenovované budovy pro jejich provoz.  

Ladislav Beran



Jubilejní 25. ročník Volarských slav-
ností dřeva je za námi. Návštěvníci si mohli
poslechnout a shlédnout 11 hudebních skupin
a interpretů (např. Kreyson, Parkán nebo
Ondřej Ruml), vybrat a zakoupit různé vý-
robky u 41 řemeslníků, a občerstvit se nebo
ochutnat z nabídky 20 občerstvovatelů.

V rámci slavností se mimo jiné křtila
kniha MUDr. Laňka „Varhany na Volar-
sku“, kterou si můžete zakoupit v knihku-
pectví Novotných a v Infocentru Volary.
Žehnalo se obrazu sv. Michaela restaurova-
ného Vladimírou Fridrichovou Kunešovou,

který bude i nadále k vidění ve volarském
kostele.

Fandit jste mohli dřevorubecké soutěži
Euro Jack nebo mezinárodní zábavné sou-
těži „O putovní dřevák“ -  vítězové si letos
dřevák odvezli do německého Perlesreutu.
Znovu se návštěvníci pokoušeli o rekord 
v počtu nejvíce lidí pochodujících v dře-
vácích. Ale ani s druhým nejpočetnějším 
letošním počtem 216 lidí překonán nebyl.

Inspirovat vás mohlo exhibiční bike-
trialové vystoupení Ride Wheel .

Děti se mohly vyzkoušet lezeckou stěnu,

skákat v nafukovacím hradu a pobavit se 
u divadelního představení „Bajky“.

Slavnostmi prošlo 2 760 platících 
návštěvníků, jako bonus ke vstupnému byl
slosovatelný los.

Pozvání přijali i hosté z řad poslanců 
a senátorů. Zavítali mezi nás také hosté 
z německého Perlesreutu, Helmbrechtu 
a rakouských Wallern an der Trattnach. 

Doufejme, že si každý našel v třídenním
programu alespoň něco, co se mu líbilo a za
rok nashledanou.

Ohlédnutí za Volarskými slavnostmi
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„Jménem celé naší rodiny Vám chci
poděkovat za uspořádání Volarských dře-
vařských dnů a hlavně za to, že jste pozvali
Parkány. Byl to nejužasnější koncert za
poslední roky, na kterém jsme byli. A tak
veřím, že se Vám to za rok podaří znova.“

Turkovi

„Paní starostko a vedení města Volary!
Chtěl bych Vám všem poděkovat za uspo-
řádání Slavností ve Volarech. Zároveň
konstatuji, že mě nadchlo (a nejen mě) vy-
stoupení skupiny Parkán. Co kdyby přijeli
zase za rok?  Jen tak dál.“ 

Rychetský Z. 

„Ahoj a dobrý den. Sestřihl jsem krátké
vídeo. Dejte to vědět Volarákům a sdílejte
na https://www.facebook.com/Agentura
DobryDen/ Díky za fajn akci.“ 

Raf 

Velice děkujeme všem sponzorům 25. ročníku Volarských slavností dřeva. 
Jihočeský kraj, Městské lesy Volary s.r.o., Strabag a. s., ČSOB pojišťovna, ZEFA s. r. o., SaM, Silnice a Mosty a. s., Šumavská stavební
společnost Volary s.r.o., Čevak a. s., Volary, Rekon Insta s.r.o., Vishay Přeštice s.r.o., Auto Jamra Vimperk, Štolka-Stavko s. r. o., Radim
Kučera Vimperk, Mane s. r. o. České Budějovice, Tiskárna Černý s. r. o. Černá v Pošumaví, Jednota SD Vimperk, GW Train Regio a.s.,
Skalimar s. r. o., Resort Kadleců, Truhlárna Mauric, Tomáš Zámečník, Zdeněk Kašpar, INOS – servis s. r. o., Protom Strakonice s.r.o.

Taktéž děkujeme panu Jaroslavu Šimanovi za poskytnutý dar v podobě vyrobené dřevěné obuvi na „Pochod v dřevácích“.
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Vážení spoluobčané, milí Volarané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 budete svým hlasem rozhodovat

o dalším rozvoji našeho města. Již tři volební období dokazu-
jeme, že sliby plníme, že slibujeme jen to, co je reálné splnit,
a co samo město může ovlivnit, že jsme ochotni spolupracovat
se všemi, kteří se chtějí podílet na rozvoji města, že jsme trans-
parentní, znáte nás a vidíte výsledky naší činnosti.

Volte kandidáty, kteří mají zájem s plným nasazením 
pracovat pro vás, pro občany Volar, a ne pro svůj vlastní prospěch.
Nám není práce na úrovni komunální politiky lhostejná, proto
již počtvrté kandidujeme do městského zastupitelstva a nadále
chceme pracovat pro vás, naše spoluobčany.

Milí Volarané, pokud cítíte, že se Volary mění k lepšímu,
dejte nám svým hlasem možnost v naší práci pro vás a naše
město pokračovat. 

Vás, vážení Volarané, srdečně zveme na předvolební 
setkání, které pořádáme ve středu 26. září 2018 od
17.00 hod. v konferenční místnosti hotelu Bobík, kde
vám rádi představíme náš volební program.

Kandidáti politického hnutí „Jihočeši 2012“
1. Mgr. Bc. Martina Pospíšilová, 53 let, starostka
2. Ing. Ladislav Touš, 43 let, místostarosta 
3. Mgr. Vít Pavlík, 42 let, ředitel ZUŠ
4. Stanislav Haladej, 52 let, ředitel TS Volary
5. Bohuslav Kub, 45 let, operátor v elektronice
6. Mgr. Vladislava Kuboňová, 50 let, učitelka ZŠ
7. Jana Bajčíková, 50 let, povrchová úprava rámů
8. Václav Mráz, 59 let, projektant
9. Vladimír Bajčík, 66 let, důchodce

10. Radim Sivok, 42 let, řidič v lesnictví
11. Petr Mrkvička, 33 let, truhlář 
12. Václav Pelech, 56 let, technický pracovník
13. Miloslav Klement, 41 let, automechanik
14. Věra Preňková, 49 let, vedoucí prodejny COOP
15. Jelena Varhanová, 56 let, učitelka ZUŠ

Těšíme se na vaše dotazy, náměty a připomínky.

Volby 2018 do do zastupitelstva města Volary 
Představení všech volebních uskupení

Sdružení nezávislých kandidátů PRO VOLARY
kandidující s podporou politického hnutí JIHOČEŠI 2012

Volte stranu č. 2, Jihočeši 2012

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech jsou před námi opět komunální volby, kde budete rozhodovat o novém složení volarského zastupitelstva na

následující čtyři roky. Pod hlavičkou „ČSSD a NEZÁVISLÍ“ se o Vaši podporu a hlasy bude ucházet 15 kandidátů. Rádi bychom
Vás seznámili s hlavními prioritami našeho programu, který chceme prosazovat.

r Důraz budeme klást na investice podpořené dotacemi, což se současnému vedení města nedařilo. Rekonstrukce chodníků, komunikací, 
vodovodů, kanalizací a čistírny odpadních vod budou jednou z hlavních investičních priorit následujích let. Chceme systémově řešit nevyužité
budovy ve vlastnictví města, vytvářet tlak na vlastníky veřejně přístupných účelových komunikací k jejich řádné údržbě a obnově. Podporovat
budeme individuální výstavbu rodinných domů, vznik nových zahrádek a parkovacích míst.

r Jsme přesvědčeni, že Volary mají velký potenciál v turistickém ruchu, který je třeba intenzivně rozvíjet a přilákat další návštěvníky do našeho
města a blízkého okolí. Rozvoj cyklostezek, rozšíření informačního centra nebo vznik přírodního rekreačního areálu s vodní plochou v areálu 
bývalých kasáren s celoročním využitím tomu jistě nemalou měrou pomůžou.

r Lhostejný nám není veřejný pořádek, na který by dohlížela bezpečnostní agentura, problematické lokality by byly pod dohledem kamer. Více
bychom chtěli finančně podporovat místní spolky a sportovce, zrekonstruovat kino a posílit kulturu ve městě. Městský úřad musí být vstřícný, 
otevřený, slušný a profesionální. Musí nastat změna  stylu práce vedení města při jeho řízení.

Pokud Vás náš program oslovil, budeme rádi za Váš hlas. Máme vůli a najdeme cestu. Bez Vaší podpory  to ale nepůjde. Děkujeme Vám.

VAŠI KANDIDÁTI
Ivo Rolčík, DiS; Ing. Robert Pročka; Josef Riederer; Bc. Jana Bártová; Stanislava Jindrová; Alena Kocurková; Jiří Pešek; 

Jana Tkáčová; Robert Pročka; Hana Jíchová; Milena Rolčíková; Eva Pincová; Jaroslava Kopřivová; Václav Jícha; Petr Mauric

ČSSD a NEZÁVISLÍ
Motto: „Když je vůle, tak je cesta“
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Kandidáti  pro volby do zastupitelstva obce

1. Bc. Václav Bajčík 64 let, důchodce, člen ANO 2011
2. Jaroslav Steibach 68 let, OSVČ, bez pol. přísl.
3. Jiří Voráček 56 let, OSVČ, bez pol. přísl
4. Tomáš Zámečník 40 let, OSVČ  bez pol. přísl.
5. Vilém Mikšík 63 let, makléř, bez pol. přísl.
6. Martin Muzika 27 let, dělník, bez pol. přísl.
7. Tomáš Fučík 31 let, ved. expedice, bez pol. přísl.
8. Václav Drevjak 30 let, ved. prodeje, bez pol. přísl.
9. Juraj Mustac 56 let, řidič, bez pol. přísl.

10. František Štípl 50 let, dělník, bez pol. přísl.
11. František Gric 46 let, strojvedoucí, bez pol. přísl.
12. Jaroslav Pahorecký 60 let, důchodce, bez pol. přísl.
13. Václav Bajčík 30 let, číšník, bez pol. přísl.
14. Aneta Podracká 22 let, dělnice, bez pol. přísl.

15. Václav Hamrník 52 let, kuchař, bez pol. přísl.

PROGRAM:
1/ DOKONČENÍ KVALITNÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

2/ DOKONČIT REVITALIZACI SÍDLIŠTĚ 
A DALŠÍCH ULIC

3/ ŘEŠIT DALŠÍ VYUŽITÍ VOLNÝCH OBJEKTŮ
MĚSTA

4/ DOKONČENÍ CYKLOTRASY 
VOLARY – S. MOST A PŘÍPRAVA PROPOJENÍ
S DALŠÍMI CYKLOTRASAMI

5/ VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO VEŘEJNÉHO 
KOUPALIŠTĚ

6/ VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ
VÝSTAVBU

7/ DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ ŘEŠIT SPOLEČNĚ
S OBČANY MĚSTA – REFERENDUM

8/ DOKONČIT PŘEVZETÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ TATRAN A ZAJISTIT JEHO OPRAVU

9/ CHCEME SE VÍCE ZAMĚŘIT NA KONTROLU
ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM

10/ PODPOROVAT MYŠLENKU VYBUDOVÁNÍ 
PRODEJNY VELKÉHO OBCH. ŘETĚZCE

Volby 2018 do do zastupitelstva města Volary 
Představení všech volebních uskupení

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA ve Volarech
Naše priority: 1. Pro bezpečnost občanů a udržení pořádku zřídíme městskou policii.

2. Budeme řádně udržovat a obnovovat městský majetek.

3. Budeme podporovat městské organizace, spolky a zájmová sdružení.

4. Vhodnými investicemi vytvoříme podmínky pro rozšíření cestovního ruchu.

5. Dokončíme územní plán a zajistíme místa pro výstavbu rodinných domů.

O váš hlas se uchází tým žen i mužů s velkými zkušenostmi v oblastech řízení firem i společenských organizací, ekologie,
lékařství, podnikání, školství a práce s mládeží. Máme zkušenosti s prací v zastupitelstvu i radě města a jsme připraveni
město zodpovědně řídit. 

Děkujeme, že přijdete k volbám.

1. Mgr. Petr Horálek 
58 let, ředitel základní školy, bez politické příslušnosti

2. Ing. Miroslav Řežábek
56 let, jednatel společnosti, člen ODS

3. MUDr. Michaela Neumannová
49 let, praktická lékařka, bez politické příslušnosti

4. Ladislav Bárta
45 let, živnostník, bez politické příslušnosti

5. Petra Andraschková
39 let, vychovatelka, bez politické příslušnosti

6. Erika Cimická
75 let, ekologický poradce, bez politické příslušnosti

7. Jiří Švarc
46 let, vedoucí stavebnin, bez politické příslušnost

8. Ivana Friedecká
65 let, zdravotní laborantka, bez politické příslušnosti

9. Jaroslav Maxa
37 let, živnostník, bez politické příslušnosti

10. Ing. Zdeněk Kašpar
57 let, živnostník, bez politické příslušnosti

11. Mgr. Hana Klodnerová
58 let, učitelka, bez politické příslušnosti

12. Vlastislav Tůma
25 let, student, bez politické příslušnosti

13. Milan Boor
48 let, správce sběrny, bez politické příslušnosti

14. Mgr. Andrea Nováková
41 let, učitelka, bez politické příslušnosti

15. Miroslava Zámečníková
36 let, na mateřské dovolené, bez politické příslušnosti
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Volby 2018 do do zastupitelstva města Volary 
Představení všech volebních uskupení

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM) vám představuje 
své kandidáty do komunálních voleb již po čtvrté, takže vedle tradičních stran
jsme nejdéle fungující politický subjekt ve Volarech. Do minulého volebního klání
jsme šli s mottem „Jsme na jedné lodi“, a ani po čtyřech letech se na tomto nic
nezměnilo. 

A nic se nezměnilo ani na našich prioritách. V uplynulém období se hodně 
investovalo, takže všichni si můžeme odškrtnout položky ze svých volebních 
programů. A je jedno, zda se jedná o rekonstrukci bazénu, náměstí nebo stavbu 
cyklostezky. Ale město není jen o betonu a kameni, je hlavně o lidech, a tady
spatřuji mnoho prostoru pro práci v zastupitelstvu či na radnici.

Naše letošní kandidátní listina je obměněná více než z poloviny. Kromě ostřílených
komunálních matadorů jsme vsadili na mladé lidi, kteří chtějí žít ve Volarech 
a budou se snažit, aby to bylo místo pro život co nejlepší. 

Za HNHRM kandidují: Martin Janda, Roman Kozák, Zdeněk Háva, Jindřich
Morong, Pavel Zídek, Milan Jelínek, Richard Plačko,
Šárka Trubelová, Káťa Haladejová, Martin Bláha, Jiří
Včelák, Jana Šuláková, Zdeňka Burgr Mužíková, Věra
Válková a Ivo Stehlík.

Je mnoho témat, na která chceme v příštích čtyřech letech upřít pozornost. Avšak to, jakým směrem
půjdou Volary a co se v nich bude rozvíjet, záleží především na každém občanovi města. Jestli půjde 
k volbám, a pokud ano, kterým volebním uskupením nebo lidem svěří svůj hlas. A hlavně zda bude po
volbách přinášet zastupitelům nové podněty a vyžadovat od nich naplnění předvolebních slibů, které
mu dali. Dohled občanů na politiky je jedním z hlavních pilířů  demokracie, ke které se hlásíme.
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Městská knihovna Volary v rámci celostátní akce
TÝDEN KNIHOVEN

vyhlášené Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků na dny 1. října až 7. října 2018 pořádá: 

q Amnestie dlužníků – čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou
a vrátí je v týdnu od 1. 10 do 5. 10. 2018 bude prominut poplatek z prodlení.

q 2. a 5. 10. 2018 – „Zvířátka kolem nás“ – pokračování 5. ročníku projektu „Včelka
Mája čte dětem“. Akce proběhne ve spolupráci s MŠ Volary.
Tradiční seznámení s knihou a knihovnou, vyprávění a čtení pohádek, výtvarná dílna
dle tématu.

q „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 2018/2019. Akce proběhne ve spolupráci
s žáky prvních tříd ZŠ Volary.
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti – cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků
již od prvního ročníku školní docházky. V letošním roce se naše knihovna zapojí do
tohoto projektu již posedmé. Návštěvy prvňáčků budou probíhat od října do konce
května. Hravou a aktivní formou se děti během školního roku seznámí s knihou. Dozvědí
se, co mohou v knihovně najít, jak se v knihovně orientovat či zajímavosti ze světa knih.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která jim
bude předána v červnu, při slavnostním pasováni na čtenáře.

q 30. 10. 2018 – „Sedm perel astronomie“ s astro-fotografem Petrem Horálkem.
Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším pojítkem s astronomií.
Přesto právě tyto jevy mohou mnohdy poskytnout víc než jen potěchu pro oči. 

Ačkoliv některé z nich můžeme mimořádně přesně předpovědět, je každý z nich 
studnou nových a i na dnešní technicky pokročilou dobu fascinujících objevů. Na 
obloze je takových 7 perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou
zažít, než zemře. Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí
cestovat i půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do nebe? A hlavně 
– jaké vzácné úkazy nás teprve čekají?

Petr Horálek se narodil v Pardubicích, kde již v útlém věku podlehl kouzlu hvězdného
nebe. Ve stejném městě začal ve svých 12 letech navštěvovat astronomický kroužek na
tamní hvězdárně.  Astronomie ho neopustila ani po maturitě, takže se rozhodl vystudovat
bakalářský program Astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V profesním i ve volném čase se věnuje popularizaci astronomie, především prostřednictvím
populárních astronomických článků na serveru České astronomické společnosti As-tro.cz.
Jeho největší vášní v astronomii je pozorování a fotografování výjimečných nebeských
úkazů. Zejména pak slunečních a měsíčních zatmění, která ho uchvátila již v dětství a za
nimiž cestuje po celém světě.

VzpomínámeTýden knihoven
Dne 3. 9. uplynuly 

dva roky plné smutku 
od úmrtí pana 

Františka VÁVRY.

Stále vzpomínají manželka Věra, 
synové Fanda a Jarda s manželkou,

vnoučata a pravnoučata.

Dne 29. 9. tomu bude šest let, 
co nás opustila paní

Anna TOKÁROVÁ.
Nikdy nezapomeneme, 

vzpomíná rodina.

Odešli jste, jak si osud přál,
v našich srdcícha vzpomínkách 

zůstáváte dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,

jen bolest nedá zapomenout.

Dne 5. 9. vzpomeneme první smutné
výročí, kdy nás navždy opustila 

našemilovaná maminka, 
babička a tchýně, paní 

Anna RIEDEREROVÁ.

Dne 21.10. uplyne již dlouhých 12 let,
kdy navždy odešel náš tatínek, 

dědeček a tchán, pan 
Josef RIEDERER.

Kdo jste je znali a měli jste je rádi,
vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 27. 9. uplynou tři roky, 
co nás opustil pan 

František GEIER.
Stále vzpomíná manželka Anna, 

prasynovec Vojtík a ostatní příbuzní.

Dne 12. 10. si připomeneme 
19 smutných let, 

kdy nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan 

František PEŠL.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.



10    Volarský zpravodaj

1. 10. 2018

DESKOHRÁTKY
w kdo si hraje, nezlobí…
w běžné i záludné hry…
w čeká vás odpoledne plné her

od 17:00 v DDM Volary
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

6. 10. 2018

DRAKIÁDA
w tradiční pouštění draků
w louka u MEHIRŮ
w čeká vás odpoledne plné pohybu,

zábavy a smíchu
od 14:00, sraz před DDM Volary
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

29.–30. 10. 2018

HALLOWEEN PÁRTY
29. 10. 2018

w dopoledne – tvořivá 
HALLOWEENSKÁ dílna

w odpoledne – cákačka v bazénu,
hry, příprava halloweenské večeře

w večer – duchařská show, 
halloweenské koledování

30. 10. 2018
w dopoledne –  virtuální, deskové 

i pohybové hry
w odpoledne –  srandamač v přírodě
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

30. 10. 2018

O POHÁR ŘEDITELE DDM
w tradiční soutěž o putovní pohár 

ředitele
v DDM Prachatice

INFORMACE NAJDETE:
na plakátech,

): 388 333 073, 725 832 977,
@: volary@ddm-prachatice.cz,
www:  www.ddm-prachatice.cz

Rafťáci 2018Akce
Volarského
domečku

V týdnu od 21. do 27. 7. se již po šesté uskutečnil pobytový tábor pod DDM Prachatice,
prac.Volary RAFŤÁCI 2018. Letos si děti krom tradičního splouvání Vltavy na raftech
zpestřily svou jízdu na kánoi a kajaku, a tím také zdvojnásobily celý srandamač na vodě.
Táborový týden se pak nesl v duchu soutěže „Co na to Rafťáci???“, jako návazné 
pokračování televizní soutěže „Co na to Češi“, které se zúčastnili oddíloví vedoucí pod
názvem RAFTAMENI. V našem improvizovaném studiu pod širým nebem padlo na 
padesát otázek a odpovědí a děti tak měly celý týden šanci změnit své skóre. Vítězové
však mohou být jen jedni a těmi se stalo družstvo „Tuřínků“, které si jako hlavní cenu 
odneslo místo finančního obnosu zlatou cihlu. Poděkování patří všem zúčastněným, 
zejména pak oddílovým vedoucím – Miloslavu Klementovi, Vojtěchu Harvalíkovi, Ladislavu
Toušovi, Bohumilu Machníkovi a Radku Šebestovi za sponzorské dary a skvělé vedení
tábora. Velké poděkování také patří panu Karlu Naidrovi – Nona s.r.o., Romanu Pěstovi 
– Elim s.r.o., Zdeňku Hávovi – Barvy Háva a Jiřímu Kadlecovi za sponzorské dary, díky
nimž byly pořízeny věcné odměny pro děti.

Milena Papoušková Sipplová,
PVČ DDM Prachatice, prac. Volary

Svaz zdravotně postižených
Zájemci z členů svazu se mohou účastnit pravidelných bowlingových turnajů, každý
třetí pátek v měsíci, od 17:00 hodin na Rekon Insta Volary. 

Autobusový zájezd na harmoniky v Hracholuskách – 20. 10. 2018, odjezd v 11:30 hodin
z autobusového nádraží, cena 200,- Kč, p. Lukschová.

Výstava Jingyuana Wanga 
Městská galerie ve Volarech má tu čest

hostit, druhý týden v září, výstavu profesora
Jingyuana Wanga z Číny. Během krátké 
návštěvy Evropy bude prezentovat svá díla 
v Praze, Florencii a ve Volarech. Výstavu mů-
žete navštívit pouze do 1. října 2018. Vzhledem
k časovému omezení trvání výstavy bych rád
pozval občany na zahájení, které proběhne za
účasti autora ve středu 12. 9. 2018 v 17 hodin.

Jingyuan Wang se narodil  v Číně v roce
1959 v Hubei, studoval na Čínské akademii
umění obor čínská malba, který ukončil v roce 1989. V roce 2002 dokončil bakalářský
obor olejomalba. V roce 2008 získal magisterský titul v oboru digitálního umění z univerzity
Wuhan. Je zakladatelem abstraktního umění Sanjieho prostoru a ředitelem Centra pro 
současné abstraktní umění.

Již více než 40 let se Wang věnuje studiu umění a studiu čínské a západní filozofie.
Nejenže sleduje hmotný prostor vědy, ale také zkoumá duchovní prostor náboženství. Po
letech průzkumu a neustálého úsilí nakonec vytvořil nové abstraktní umění tří říší.

Idea abstraktního malování v „prostoru tří říší“ je založena na úrovni vědy, filozofie 
a náboženského vědomí. Používá podvědomí k tomu, aby integroval umění, integroval 
jádrové linie čínského umění a emocionální barvu západního umění a vytvořil abstraktní
obraz, který vypadá jednoduše, ale je všezobrazující. Toto abstraktní umění zvyšuje 
praktický význam čínské současné inkoustové malby, narušuje tradiční čínské malířské
metody a protíná materiální omezení západního malířství. Obraz má silný pocit z doby
a vizuálního dopadu. Jingyuan Wang je velmi tolerantní k čínské a západní kultuře. Má
rád čínský taoismus a buddhismus, stejně jako východní mysticizmus. V průběhu let 
provedl důkladný výzkum západní psychologie a teorie kreativity. Proto jeho abstraktní
inkoust maluje neomezenou uměleckou představivostí.

Mgr. Vít Pavlík

*

*
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Svatá Teklička doslazuje jablíčka. Také je denní rovnodennost a začíná podzim.

Žila v 1. století, narodila se v tureckém Ikonia, dnes Koniu. Mezi ženami se stala 
prvomučednicí. Její jméno by se nechalo přeložit jako Sláva boží. Údajně byla z bohaté
rodiny a měli pro ni vybraného snoubence. Některé prameny uvádějí, že snad již byla
vdaná. Při návštěvě sv. Pavla v Ikonii si poslechla jeho kázání. Byla jím unešená, a proto
se zdržovala v Pavlově blízkosti. Snoubenec, nebo manžel ji za to zbil a apoštola Pavla
obvinil z jejího zneuctění a nechal je zavřít. Tekle se podařilo z vězení utéct. Utéct z vězení
pomohla i Pavlovi. Poté se prohlásila za Pavlovu žačku a snoubence, či manžela opustila.
Tím ale rozčílila svoji matku a ta ji udala jako prostopášnici. Za to měla být Tekla upálena.
Když stála na hranici a již šlehaly plameny, začalo prudce pršet a déšť hranici uhasil. 
Uhašení ohně bylo chápáno jako zázrak, a proto jí bylo dovoleno i s Pavlem odejít. Po
nějaké době cestování s Pavlem, když již dobře znala evangelium, se Tekla osamostatnila.
Vydala se hlásat evangelium vlastní cestou. Na její cestě se jí stala další nemilá příhoda.
Jeden z jejích posluchačů jí chtěl znásilnit, ale ostatní lidé ji ubránili. Násilník ale úřadům
tvrdil, že ho sváděla a bylo mu uvěřeno. Tekla byla opět odsouzena k smrti, tentokráte
předhozením hladovým šelmám. Žádné ze zvířat jí však neublížilo, a tak nechali Teklu
odejít. Ve stáří Tekla  žila skryta v odlehlé jeskyni. Pomáhala lidem, kteří za ní přišli 
a potřebovali radu nebo uzdravení. Někteří nevěřící ale o ní začali mluvit jako o čarodějnici.
Tito lidé se domluvili, že ji zabijí. Tekla se před nimi ukryla ve své jeskyni a modlila se 
k bohu, aby ji uchránil před potupou a zneuctěním. Když násilníci do jeskyně došli, 
jeskyně se zhroutila a zabila všechny včetně  Tekly. Na místo přiběhli křesťané, aby Teklu
vyprostili, ale našli pouze její ruku. Tuto ruku zachovali jako svatou církevní relikvii 
a je uložena ve španělském městě Tarragoda. Ještě jedna, ale zlatá ruka sv. Tekly, je 
vystavována v Sarajevu.

V současné době v ten den slaví svátek Berta.
Jiří Sosna

VzpomínámeSvatá Tekla – 23. 9.
Dne 30. 9. 2018

uplyne rok od úmrtí 
pana 

Františka HOBIZALA.
Stále vzpomínají děti 

a družka Margita Szabová s celou 
rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Loňského roku dne 21. 9.
skončil svou pozemskou

pouť ve věku 53 let
Tomáš VÁLEK.

I když již uplynulo celých dvanáct 
měsíců, stále si nemůžeme zvyknout, 

že již není mezi námi.

Je symbolické, že výročí jeho skonu 
nastává nyní, v době jelení říje, kterou

měl tak rád. V době, kdy se krátí 
večery, stromy se vybarvují doruda 
a zima již začíná klepat na dveře.

Neboť to je doba, kdy se celoroční úsilí
promění v zaslouženou odměnu 

a kdy je člověk životu i smrti nejblíže.

S těžkým srdcem a láskou v srdci 
si připomínají jeho památku 

rodina, přátelé i kolegové

Bez Vás, maminko a tatínku 
se nám těžko životem kráčí, 

při vzpomínce na Vás 
se nám slzy do očí tlačí.

Nestihli jsme Vám naposledy 
sbohem dát, za vše, 

co jste pro nás udělali poděkovat.

Dne 31. 7. to bylo 10 let, 
co nás opustila naše maminka 

Tonička VALÍČKOVÁ
a 26. 8. uplynulo 15 let, 

co nám odešel náš tatínek 
Karel VALÍČEK.

Moc vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme.

S láskou děti: Růža, Hana, Štefan,
Marta a  Tondulka s rodinami.

Poděkování sponzorům
Oddíl stolního tenisu TJ TATRAN Volary děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli
na naší činnosti oddílu.

Poděkování patří těmto sponzorům: paní Morongová – restaurace „Potůček“,pan
Steinbach – stavební firma Stavservis, pan Sosna – Tabák, pan Ing. Řežábek – Městské
lesy s. r. o., pan Ing. Kašpar – obchodní činnost, pan Sosna – Rekon Insta, pan 
Ferenčík – Oto Elektro, pan Lenhart – Autoopravna, pan PharmDr. Kejzlar – Lékárna
Volary, pan Ing. Pěsta – Elim, pan Hazuka – Autoopravna, paní Engelová – obchodní
činnost (Vimperk), paní Spoustová – Hotel „Chata“.

Karel Hrdonka
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14 – 19 týdnů, cena od 159,- do 195,- Kč/ ks.

Prodej: 17. října 2018 – Volary – u tržnice – 12.45 hod.
Při prodeji – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00 – 16.00 hod. 

tel. 601 576 270, 728 605 840


