
Vážení spoluobčané, milí Volarané,
přesto, že to venku zatím moc jarně ne-

vypadá, cítíme sílu prvních jarních paprsků 
prohřívajících probouzející se Zemi. Blíží 
se příchod velikonočních svátků, a prav-
dou je, že Velikonoce většina z nás vnímá 

především jako svátky jara, dny naplněné 
sluníčkem a radostí ze života. Oslavy pří-
chodu jara a Velikonoc vždy zvěstí začátek 
dalšího ročního cyklu. Například obnovy 
prací na polích nebo v zahradách.

Město také začalo s různými obnovami. 
S obnovou náměstí a bazénové vany jsme 
začali už na začátku března. Obě tyto in-
vestice jistě přinesou nám všem příjemnější 
a spokojenější život, i když to budeme mít 
ve městě několik měsíců jako jedno velké 
staveniště. Chápeme, že pro všechny bude 
toto období obdobím ne zrovna příjem-
ným, ale výsledek těchto investičních akcí 
bude jistě pro všechny přínosem. Náměstí 
bude mít novou zeleň, vodní prvek, lavičky 
a park u lékárny bude příjemnou odpočin-
kovou zónou. Plavecký bazén bude rozšířen 

o whirlpool bazén a o bazén pro batolata. 
Dalšími připravovanými akcemi pro letoš-
ní rok jsou např. revitalizace panelového 
sídliště I. etapa, oprava části komunikace 
Revoluční a výstavba sportovišť. V areálu 
plaveckého bazénu vznikne workautové 
hřiště a v prostorách u základní školy chce-
me vybudovat hřiště parkourové. 

Jisté je, že všemu předchází stavební 
povolení a následná výběrová řízení. V prů-
běhu roku vás, vážení spoluobčané budeme 
o jednotlivých investičních akcích vždy 
včas informovat.

Ale vraťme se k příchodu jara a veli-
konočních svátků, ke kterým vám přejeme 
sluncem prozářený nejen velikonoční čas, 
a radost ze života.

Martina Pospíšilová, starostka města

Zápisy do prvních tříd 
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, 

Základní škola Volary Vás zve k zápisu do prvních tříd. 
Koná se v pátek 7. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 8. 4. 2017 od 9.00 do 11.00 hod. 

Dostavit by se měli zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a dětmi s odkladem školní docházky. 

Oznámení o zápisu bude vyvěšeno na veřejných místech poslední týden v měsíci březnu. 

Mgr. Petr Horálek, ředitel Základní školy Volary

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VOLARY
Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Volary

se koná ve středu 3. května 2017 od 8:00 – 11:00
v Mateřské škole na Sídlišti Míru.

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti a dle možností i vytištěné, vyplněné žádosti
a evidenční listy, které najdete na webových stránkách školy.

Zápis je povinný pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ 
a dovrší věku pěti let do 31. 8. 2017.  
Těšíme se na Vás
Michaela Dědičová, ředitelka školy   

Podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání a dokumenty ke stažení najdete na webo-
vých stránkách MŠ www.msvolary.cz nebo kontaktujte ředitelku MŠ 720 259 369.
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Město Volary
Výkon veřejného opatrovnictví

Město Volary vykonává veřejné opa-
trovnictví pro fyzické osoby (občany 
města), které jsou omezeny ve svépráv-
nosti a tuto funkci nemůže a nebo nechce 
žádný rodinný příslušník vykonávat.

Naším úkolem je pak s opatrovaným 
udržovat spojení, zajímat se o něj, dbát 
o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění 
jeho práv a chránit jeho zájmy.

V současné době vykonává město Vo-
lary funkci opatrovníka u dvou občanů. 
V nejbližší době přibude další občan, který 
se zdržoval v místním lesoparku a nyní 
byl umístěn do zdravotnického zařízení. 

Rozsah práv a povinností opatrovníka 
stanoví soud. Opatrovník musí znát po-
třeby opatrovaného, jeho názory, poměry, 
ve kterých žije a respektovat jeho vůli.

Na činnost opatrovníka dohlíží soud, 
který ho ustanovil.

Úsek této práce není pro město jed-
noduché vykonávat, neboť město nemá 
sociálního pracovníka a funkci veřejného 
opatrovnictví musí vykonávat stávající 
pracovníci úřadu. 

Anna Hodánková, 
správní odbor MěÚ

4. ročník extrémního dálkového pochodu

Military death march

Pochod je určený pro všechny ty, kteří 
chtějí poznat co v nich skutečně je.

 Neklade si za cíl oslavovat smrt. 
Klade si za cíl uctít smrt nevinných žen 
a dívek, které byly nuceny účastnit se 
pochodu smrti 1945, způsobem tomu 
odpovídajícím, tedy tím, že si každý 

účastník projde část trasy, kterou tyto 
žena a dívky byly nuceny ujít a zastaví se 
na místech, kde umíraly.

Připraveny jsou 2 kategorie: 
EXTREME – bez přesné trasy (orientačně 
75 km), časový limit 24 hodin, noční start

WALKING – trasa dlouhá 30 km, bez ča-
sového limitu, denní start

Datum pochodu 21. – 22. 4, 2017
Finanční příspěvky půjdou na obnovu 

hrobů hřbitova ve Volarech, kde jsou po-
chovány oběti pochodu smrti z roku 1945.

Bázumský pohár s volarskou účastí
Již sedmý ročník závodu neregistro-

vaných lyžařů se letos uskutečnil na třech 
místech – Horní Vltavice, České Žleby, 
Kubova Huť. Ve Strážném se bohužel 
kvůli počasí nejelo.

Závod, který vznikl v roce 2010 ve 
střediscích Horní Vltavice a Kubova Huť 
k poměření sil dětí z těchto obcí a okolí, 
vymyslel Jaroslav Mach, který byl vleka-
řem v Horní Vltavici společně s ředitelem 
SKI školy Kubova Huť Jiřím Bartošíkem 
a oběma starosty těchto obcí, Jiřím Fast-
nerem a Zbyňkem Klosem.

V roce 2011 vstupuje do závodu mik-
roregion Horní Vltava – Boubínsko, který 
se stal pořadatelem a s vydatným přispě-
ním předsedkyně Ing. Zdeňky Lelkové, 
coby ředitelky závodů a pana Ladislava 
Berana, hlavního rozhodčího, dostal zá-
vod nový rozměr. Závod má již své místo 
v kalendáři a to, že je o něj zájem, svědčí 
vždy poměrně velká účast dětí, která je 
v průměru šedesát závodníků.

I letos našlo k závodu cestu mno-
ho dětí z našeho města a velmi dobře se 
prezentovaly. Hlavně všechny předvedly 

perfektní jízdu ve středním oblouku 
a stály, sportovně řečeno, na bedně. 
Tuto poctu si vychutnala Sára Valíčková 
v nejmladší kategorii v Horní Vltavici 
za 3. místo a vítězem v tom samém zá-
vodě se stal její bratr Jakub. V Českých 
Žlebech na bednu vystoupili Kateřina 
Valíčková za 3. místo a Jakub Valíček 
byl druhý. Škoda, že mnozí nedojeli 
k poslednímu závodu na Kubovu Huť, 
kde by i v celkovém pořadí byli velmi 
dobří. Bohužel, zde do startovní listiny 
zasáhla viróza, a tak ne všichni favorité 
mohli ukázat svůj závěrečný majstrštyk. 
Další volarští závodníci – Jan Stuchlík, 
Lukáš Touš, Matěj Mašek, Josef Čekal, 
Radek Benda a Šimon Dadek – sice na 
bedně neskončili, ale i tak si alespoň vše 
vyzkoušeli a za rok to jistě bude lepší.

Pro letošní závod se podařilo získat 
i generálního sponzora, kterým je Městys 
Strážný. 

Volarští sponzoři přispívají na zá-
vod každoročně a jsou jimi ELIM spol. 
s r.o., Hotel Chata Volary, Eva Klemen-
tová, ARBORE s.r.o., OTO Elektro s.r.o., 

Rekon Insta spol. s r.o. a King Beton 
s.r.o., který letos nechal za sedmý ročník 
udělat nádherný pohár, jež byl vyroben 
panem Sobotkou s kolegy ze sklárny 
v Mautu, stejně jako ceny pro celkové 
hodnocení. 

Za příspěvek děkujeme také Městu 
Volary. Další poděkování patří i všem 
pracovníkům v jednotlivých areálech 
a SKI klubu Šumava Volary za úpravy 
pisty v Českých Žlebech.

Mediálními partnery jsou již po ně-
kolik let Šumava Net, JVP kabelová 
televize a internetový deník Prachaticko 
News. Vše o závodě najdete na face-
booku Bázumského poháru.

Cílem našeho závodu není vychová-
vat profesionální lyžaře, ale jde o to, aby 
děti ukázaly, co se na našich regionál-
ních sjezdovkách naučily, poměřily své 
dovednosti a našli se mezi nimi možná 
i budoucí závodníci.

Tímto zveme zájemce o alpskou dis-
ciplínu obřího slalomu na příští ročník 
tradičního závodu a přejeme všem hodně 
zdaru. Ladislav Beran
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Připravujeme
V měsíci březnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Jiřina Hořejšová
paní Růžena Muziková
pan Alexander Balák
pan Augustin Sobotovič
pan Aleš Kulhánek
paní Zdeňka Oubrechtová
a paní Zdeňka Vairichová

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

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrika

paní Zdeňka Oubrechtová

Český rybářský svaz Volary, blahopřeje 
k významnému jubileu našim členům 

paní Heleně Řezankové 
a panu Václavu Šandovi.

RADOSTNÉ PROŽITÍ 
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 
A BOHATOU POMLÁZKU 
PŘEJE REDAKČNÍ RADA

Město Volary hledá od 1. 5. do 30. 9. 2017 
brigádníky do volarského muzea. 
Bližší informace: 
u tajemníka MěÚ Volary, tel.: 388 333 151 
a na odboru KaCR, tel.: 388 302 210.

Plavecký bazén

Informace z radnice

Po dobu uzavírky plaveckého bazénu, 
bude tenisový kurt zajištěn po domluvě 
na tel.: 739 781 090 – p. Dočekalová

PŘES BOBÍK DO BOBÍKU
Turistický pochod Přes Bobík do Bobíku se uskuteční již počtvrté, letos

 v sobotu 22. dubna. 
Kdo během dne stihne vyšlápnout na vrchol Bobíku 
v době od 8:00 do 16:00 h., na místě obdrží razítko. 

Zároveň může navštívit Městský hotel Bobík a obdrží originální účastnický diplom. 
Akci zabezpečuje volarský Klub českých turistů s přispěním radnice. 

Směr i čas může každý zvolit sám, jen je nutno dodržovat pravidla pohybu po 
značených trasách.

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve čtvrtek 27. dubna od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního 

sálu hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sbor dobrovolných hasičů Volary pořádá 

dne 30. 4. 2017 od 19:00 hodin Lampionový průvod. 
Sraz před bývalou ZŠ 1 stupně v 18:30 hodin.

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Volarské muzeum bude slavnostně otevřeno v pondělí 1. května v 10:00 hodin 

starostkou města Martinou Pospíšilovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok 2017. 
Muzeum bude otevřeno od 1. května do 30. září,
každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hodin

OSLAVA SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Volary Vás zve

v sobotu 6. května od 14:00 hodin k požární zbrojnici na oslavu sv. Floriana.
K poslechu i tanci hraje Netolické Pětka

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Horní Planá, rybářství Chvalšiny
nabízí prodej 
živých pstruhů a kaprů 

dne 13. 4. 2017 
od 9.00 do 12.00 hod. 
na místní tržnici

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Horní Planá, rybářství Chvalšiny

Dřevařské vítání jara
Kdy: sobota 8. dubna v 17:00 hodin
Kde: salonek restaurace „U potůčku“

Sejdeme se a pozdravíme příchod jara. 
Zároveň si vzpomeneme na roky strávené při práci v Jihočeských dřevařských závodech. 

K dobré náladě jistě přispěje harmonika a pěkná písnička.
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Velikonoce
V letošním roce připadne velikonoční neděle na 16. dubna

Symbol kříže
Symbol kříže nevznikl s křesťan-

stvím, je mnohem starší, znali ho už 
staří Egypťané, Číňané či Kréťané 
a jeho význam byl v různých kulturách 
i náboženstvích univerzální, byl spojen 
s problémem orientace v kosmu, v pro-
storu mezi nebem a zemí a chápán jako 
propojení božského (vertikální rameno) 
a lidského (horizontální rameno) světa, 
stal se symbolem věčnosti.

Dnes je kříž nejdůležitějším symbo-
lem křesťanství, protože Kristus, Boží 
Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním.

Trest ukřižování patřil k trestům vý-
jimečně krutým a ponižujícím, na kříži 
končili ti, kteří si zasloužili pohrdání.

Kříž má řadu podob, ve tvaru písmena 
T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnora-
menný kříž řecký, klasický křesťanský 
kříž s delší spodní částí označovaný jako 
latinský. 

Velikonoční zajíček
Své místo má zajíc v mnoha nábožen-

stvích, mytologiích – v řecké, egyptské, 
čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí 
čas, krátkost života, či je označován za 
atribut zmrtvýchvstání (podle lidového 
podání zajíc nespí – nemá totiž oční víč-
ka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči 
vzhůru).

V Bibli je zajíc řazen mezi stvoře-
ní „maličké na Zemi a moudřejší nad 
mudrce“, symbolizuje chudé, skromné 
a pokorné, přesto se k němu křesťanství 
staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání 

jako symbolu smyslnosti.
V Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbo-

lice znakem Krista.
V dnešní rozšířené evropské tradici je 

označován za toho, kdo o Velikonocích 
přináší vajíčka, nejlépe čokoládová.

Podle jednoho výkladu vzniklo 
spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře 
hledá v blízkosti lidských obydlí potravu 
a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu 
přisuzováno i tajné roznášení velikonoč-
ních vajec.

Jiný názor na vznik spojení veliko-
nočního zajíce s vajíčkem poukazuje 
na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve 
formě zajíce položilo velikonoční vejce, 
čímž se sdružily tyto dva symboly – není 
potom divu, že časem vznikla představa, 
že vajíčka snáší nebo přináší zajíc.

Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali 
děti k tzv. honění velikonočního zajíce, 
to znamenalo, hledání ukrytých vajíček 
v zahradě. 

Velikonoční oheň
Tak jako jarní slunce znamená vítěz-

ství nad zimou, procitnutí po dlouhém 
studeném čase, stejně takový je příchod 
Ježíše o Velikonocích.

Zapálení svatého velikonočního ohně 
je pro křesťany o Velikonocích centrální 
událostí.

Oheň se zapaluje a světí na začátku li-
turgie na Bílou sobotu při obřadech Velké 
noci (ze soboty na neděli).

Od velikonočního ohně se zapálí 
velikonoční svíce, která se potom ve 

slavnostním průvodu a za třikrát opako-
vaného zpěvu „Světlo Kristovo“ vnese 
do temného kostela. 

Kočičky 
Symbolizují palmové ratolesti, 

kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma 
přicházejícího Krista. Tradičním křes-
ťanským zvykem je jejich svěcení na 
Květnou neděli a používání popela z je-
jich spálení o Popeleční středě.

Křen 
Symbolizuje hřebíky či hořkost 

utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Veli-
konocích se udržuje především v Polsku, 
Rakousku a Slovinsku. 

Velikonoce v cizině
Ve většině zemí západní Evropy 

a v USA se praktikuje schovávání slad-
kostí a drobností na zahradě, kde je děti 
hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti 
převlečené za čarodějnice. V Norsku se 
o svátcích vžila tématika vražd, takže 
televize vysílají detektivky a v novinách 
vycházejí články, v nichž čtenáři hledají 
pachatele.

V některých zemích, jako jsou na-
příklad Filipíny, jsou Velikonoce spjaté 
s krvavými průvody. Ve státech Střední 
a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá proce-
sí za mohutné účasti věřících. V Rusku se 
slaví Velikonoce se zpožděním, protože 
se pravoslavná církev drží starého julián-
ského kalendáře

Čerpáno z internetu

12.4. 2017
VAJÍČKOVNÍK
• Oslavíme příchod jara!
• Ozdobíme stromy u pošty a uděláme si 

město hezčí. 
• Vyrobte si svá vajíčka. 

13.4. 2017 od 9:00 v DDM Volary
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
• Velikonoce už klepou na dveře!
• Již tradiční dílnička je tu pro vás – zajíčci, 

slepičky, vajíčka, vše na co si vzpomenete

19. 4. 2017 od 17:00 v DDM Volary
DESKOHRÁTKY
• „Kdo si hraje, nezlobí!“
• seznámení s netradiční deskovou hrou
• spoustu zábavy, ale i ponaučení

22. 4. 2017 od 9:00 v DDM Volary
DEN ZEMĚ
• „Buďme na matičku Zemi hodní!“
• povíme si o recyklaci, Hodině Země apod.
• Vyzkoušíme si nejrůznější techniky přírodě 

neškodlivé

INFORMACE NAJDETE:
na plakátech
Tel.:   388 333 073, 725 832 977,  
 723 593 652 
@ : volary@ddm-prachatice.cz
www:  www.ddm-prachatice.cz

Akce volarského domečku
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Vzpomínáme

Dne 1. 4. 2017 
uplyne 1 rok, kdy nás 
navždy opustil pan 
JOSEF DOLEJŠEK.
Vzpomínají otec, 
sourozenci Libuše 
a Vratislav s rodinami.

Dne 1. dubna 2017 
by se dožil 100 let 
náš tatínek pan 
JIŘÍ PINC.
Vzpomínáme.Dcera 
Anna a synové Jiří 
a Zdeněk s rodinami.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách 

zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,

jen bolest nedá zapomenout.
Dne 16. dubna 2017 

uplyne 8 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel a tatínek pan 

ŠTĚPÁN ALBERT.
S láskou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinou

DĚKUJEME všem přátelům a známým 
za účast, projevenou soustrast a květinové
dary při posledním rozloučení s panem 
PETREM KAŠPÁRKEM.
Děkujeme též panu Romanu Kozákovi 
za jeho slova rozloučení.

Děkuje rodina

Pro děti a mládež
Rožnovská Lenka: Kuřátko Ťutík
Žít se slepicemi není vůbec jednoduché. 
Nechte si o tom vyprávět. Na zahrádce 
dědečka Petříka stojí kurník a v něm 
žijí tři namyšlené slepice – Profesorka, 
Rézinka a Kokodačka. Kromě těch-
to ukdákaných tetiček bydlí v kurníku 
ještě nesmělý a dobrosrdečný králík 
Truhlík, kterého si nafoukané slepice 
rády dobírají. 

Tajemství šumavských stromů
Šumavští skřítkové naučí dětí poznávat 
hravou formou 25 druhů stromů a keřů.

Beletrie
Kepler Lars: Lovec králíků
Mistr thrilleru Lars Kepler je zpět s 
novým knižním trhákem o komisaři 
Joonovi Linnovi. Joon Linna je už dva 
roky ve vězení s vysokou ostrahou. 
A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po 
vraždě jednoho ze švédských ministrů 
totiž policie potřebuje, aby jí pomohl 
vypátrat a zastavit pachatele, který nej-
spíš plánuje další vraždy v politických 
kruzích.

Hiekkapeltová Kati: Kolibřík 
Napínavý začátek nové detektivní sé-
rie posílá Annu Feketeovou do ledové 
Arktidy, aby se zabývala palčivými pro-
blémy přistěhovalectví.

Erskinová Barbara: Spáčův hrad
Děj dalšího, netrpělivě očekávaného 
románu oblíbené autorky se odehrává 
v 15. a zároveň v 21. století a jeho hrdin-
kami jsou dvě ženy – Catrin a Miranda. 
V roce 1400 se na velšských hranicích 
schyluje k válce. Catrinin otec je věš-
tec a hraje nebezpečnou hru v centru 

zuřivého soupeření mezi velšskými kní-
žaty a anglickými pány. Catrin se ocitne 
ve zdech hradu Sleeper a je vyzvána, 
aby předpověděla osud Walesu, ona 
však vidí jen blížící se válku a krev…

Bryndza Robert: Noční lov
Další kniha od autora Dívky v ledu. 
Detektiv šéfi nspektor Erika Fosterová 
a její tým čelí další nebezpečné výzvě! 
Thriller, který vám nedá spát! 

Naučná literatura
Lavay Martin: 
Kdo zavraždil účastníky 
Djatlovovy expedice? 
Tragický konec Djatlovy výpravy. 
Našli je v zimě, oblečené pouze do 
spodního prádla, rozeseté ve sněhu 
daleko od tábora. Ohořelé, zohavené. 
S rozmačkanými hrudníky, bez očí, bez 
jazyka. Jejich oděvy byly radioaktivní, 
ve fotoaparátu měli snímek postavy při-
pomínající sněžného muže. Jak zemřelo 
devět vysokoškoláků, kteří chtěli pře-
nocovat pod uralskou Mrtvou horou?

Kučerová Martina, Dvořák Vladimír 
a kolektiv: Světem šumavské přírody
Kniha s ilustracemi Pavla Procházky, 
která vás v sedmi kapitolách zavede do 
šumavských lesů, luk, rašelinišť, okolí 
řek a ledovcových jezer.

Maddicks Russell: Venezuela
Venezuela, země podmanivě krásná 
a přitom cenově dostupná, je nádher-
nou destinací, kde si přijde na své každý 
milovník cestování. Hustě obydlené 
pobřeží na severu vystřídají dál na jih 
nesmírná území nedotčené divočiny. 
Díky tomuto průvodci můžete poznávat 
krásy Venezuely i život jejích obyvatel 
do všech podrobností.

Novinky v knihovně

Drůbež Tůmová 
oznamuje prodej kuřic ve Volarech

Tržiště – v pátek 7. 4. 2017 ve 14 hod.

Kuřice jsou červené a černé, stáří 12 týdnů. 

Cena 120,- Kč

Obec Nová Pec

 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici účetní 
Obce Nová Pec 

Více na www.novapec.info
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Volarská bulka

Ples ZUŠ po šesté

Studentské krvebraní není jen pro studenty

Ples dárců krve

Karetní hra bulka má ve Volarech 
svou tradici a vždy na konci února se zde 
hraje zajímavý turnaj.

Co je to karetní hra bulka? Hraje se ve 
dvou nebo třech hráčích. Pokud se hraje 
ve třech hráčích, tak vždy jeden nehraje 
a poté hraje s hráčem, který vyhrál před-
chozí hru. Před zahájením hry dá každý 
z hráčů do „banku“ vklad, o který se hraje 
a pokud někdo vyhraje hru 3x za sebou, 
pak získává obsah banku a vybral bul-
ku. Bank se navyšuje v případě (o částku 
základního vkladu), když si hráč určí 
hru a tuto hru neuhraje nebo pokud ne-
uhraje ve hře žádný štych. Hra se hraje 

s dvouhlavými mariášovými kartami, to 
je 32 hracích karet. Hraje se vždy pouze 
s osmnácti kartami z dvaatřiceti mož-
ných. Každý hráč hraje s devíti kartami. 

Turnaje ve Volarech, který se zde ko-
nal potřetí se zúčastnilo 24 hráčů z Volar, 
Vimperka, Prachatic, Horní Vltavice, 
Strážného a Včelné. Zaštítila jej starost-
ka města. Hrálo se v Městském hotelu 
Bobík, konkrétně v restauraci Formanka.

Turnaj byl perfektně připraven 
a vše šlo jako po másle. Mariášky šustě-
ly a hráči ukázali, že tato logická hra má 
své zákony, které ctili do puntíku. Zají-
mavé postupy i nečekané zvraty, to byla 

doména hry, která je tímto krásná. Všichni 
hráči si pochvalovali nejen svižnost, ale 
i solidní personál a hlavně vedení turnaje, 
které to vše skvěle zvládlo. Závěr byl sa-
mozřejmě náročný a po sečtení výsledků 
se došlo k tomuto pořadí: vítězem se stal 
Jan Důra ze Včelné, 2. místo patří domá-
címu Vladimíru Bajčíkovi, o 3. místo se 
dělili Šimon Valeš a Pavel Kaczko z Volar.

Všem hráčům za aktivní a fér 
přístup na závěr poděkovali hlavní pořa-
datelé Jaroslav Mikeš a Vladimír Bajčík 
a všechny pozval na příští čtvrtý ročník. 

Ladislav Beran

V sobotním večeru 25. února zaplnili 
volarští taneční parket společenského 
sálu radnice na šestém reprezentačním 
plese ZUŠ. Ples tradičně zahájil Mar-
tin Vaverka, který v úvodu pozdravil 
přítomné tanečníky a rodiče dětí, které 
připravily úvodní vystoupení. Nejdříve 
však pozval k mikrofonu Víta Vavřince 
Pavlíka, ředitele ZUŠ ve Volarech a mís-
tostarostu města Ladislava Touše, aby 
společně ples zahájili. Pan místostarosta 

Ladislav Touš ve svém úvodním slovu 
poděkoval vedení ZUŠ a jejímu peda-
gogickému sboru za výborně odvedenou 
práci při výchově stále přibývajících 
žáků a rodičům za to, že je v jejich vývoji 
podporují. Následoval přípitek a poté se 
představil V-Band, klenot naší umělecké 
školy.

Mladí umělci předvedli, že toho umí 
hodně a po každé melodii zněl spontán-
ní potlesk. Vystoupení se moc líbilo, 

a tak musel přijít přídavek. V-Band pod 
vedením umělecké vedoucí Kateřiny 
Pavlíkové ukázal, že je právem mezi nej-
lepšími v republice, a je ozdobou soutěží 
a festivalů i za jejími hranicemi.

A pak již parket patřil tanečníkům, 
kteří zaplnili parket již od úvodní melo-
die. Do tanečního i společenského kroku 
hrála skupina Martina Vaverky a nálada 
byla výborná.

Ladislav Beran

Od 13. února až do 26. května pro-
bíhá již pátý ročník akce Studentské 
krvebraní. Na transfuzním oddělení 
v Českých Budějovicích bude k dispo-
zici anketa, kterou si mohou prvodárci 
vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné 
ceny. Bližší informace o akci najdete na 
www.krvebrani.budejovickymajales.cz, 

o dárcovství krve na www.nemcb.cz nebo 
www.cervenykriz.eu. 

Autobus pro dárce krve vyjíždí 7.3. 
(Čkyně, Vimperk, Husinec, Vlachovo 
Březí), 4.4. (Prachatice), 18.4. (Volary) 
a 16.5. (Netolice, Lhenice) a je zdarma. 

Zuzana Pelikánová
(viz. plakát na další straně)

Dne 18. 3. 2017 jsme se vypravili  na 
12. ročník Plesu dárců krve. K tanci hrála 
kapela Labirynth. Tombola byla rozdána 
zcela, zpívalo se, tančilo se, řádilo se, co 

se komu ráčilo. Bylo dobře všem a dlouho.
Chci moc poděkovat všem, kteří nás 

podpořili svou účastí, dárcům, ale hlavně 
všem sponzorům.

Nezbývá než si přát, aby ten další roč-
ník byl minimálně stejně dobrý.

MUDr. M. Neumanová
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ČSOB pojišťovna
Kancelář Volary
Náměstí 34

Jana Sosnová
Osobní poradkyně senior
Tel.: 607 500 643
Mail: jana.sosnova@obchod.csobpoj.cz

Životní a úrazové pojištění
• Investiční životní pojištění Forte
• Komplexní životní pojištění BEZ OBAV
• Dětské životní pojištění Fortík
• Pojištění pro žena a muže
• Úrazové pojištění
• Důchodové pojištění
• Pojištění hypotéky

Náš domov
• Domácnost
• Stavba
• Komplexní pojištění
• Občanská odpovědnost

Pojištění odpovědnosti
• Občanská odpovědnost
• Za škodu z výkonu povolání
• Pojištění právní ochrany

Cestovní pojištění
• Pro rodinu
• Pro jednotlivce
• Roční karty

Naše Auto
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění
• Komplexní pojištění vozidel
• Pojištění pro řidiče

Best Doctors
• Zajištění té nejlepší lékařské péče
• Nalezení nejlepšího specialisty v zahraničí

Rento
• Úrazové pojištění pro řidiče
• Zajištění na cestách

Pojištění právní ochrany
• Postavíme se za vás až to budete potře-

bovat
• Právní asistence a poradentství

Pojištění internetových rizik
• Nákup zboží na internetu
• Zneužití platební karty
• Zneužití identity na internetu
• Poškození pověsti na internetu

Pojištění pro fi rmy
• Pro živnostníky a menší fi rmy
• Pro fi rmy a korporace
• Bytové domy
• Města a obce
• Zemědělské pojištění
• Profesní pojištění odpovědnosti
• Pojištění letectví

• Penzijní pojištění pro dospělé
• Nově i penzijní pojištění pro děti

• Zde také možno 
sjednat

Jsme tu pro vás, nebojte se na nás obrátit.
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