
Vážení spoluobčané, milí Volarané,
prosluněný a hřejivý březen vystřídal 

mrazivý duben, který přinesl i malou sně-
hovou nadílku. Přesto veškeré započaté 
investice stíhají vysoutěžené fi rmy plnit dle 
smluvních termínů.

Navíc připravujeme další investiční akce 
jako je výstavba venkovní pece na pečení 
nejen chleba, ale i tolik (ne)známých volar-
ských koláčů. Další připravovanou akcí je 
oprava šindelové střechy na Volarském mu-
zeu. Na tuto opravu jsme získali dotační titul 
z Jihočeského kraje ve výši 400 tisíc korun.

Odbor ISM připravil výzvu na vybudo-
vání parkourového hřiště a již je vybrána 
fi rma na výstavbu streetworkoutového spor-
toviště. Ani na jedno z těchto sportovišť 
jsme ale dotační titul nezískali.

Další dotační tituly, ve kterých jsme 
byli úspěšnými žadateli, jsme získali 
na sochu Ježíše Krista, která bude na-
instalována do barokní kaple u Křížové 
cesty, na zpracování projektu na cyklostez-
ku Volary – Soumarský Most a na pořádání 

Volarských slavností dřeva, které v letoš-
ním roce vycházejí na dny 19. a 20. srpna. 
V tomto termínu už budou hotové dvě eta-
py volarského náměstí, a proto nebudeme 
mít problém s pořádáním těchto městských 
slavností opět na náměstí.  

Vážení spoluobčané,
i přes nepřízeň počasí se nám daří plnit 

nejen přijaté úkoly, ale také sliby, které jsme 
vám v rámci schvalovaného rozpočtu na rok 
2017, dali. 

Přejeme vám krásné jarní dny, a dovol-
te mi pozvat vás, jménem Města Volary,  
8. května na pietní akt k uctění památky 
obětem druhé světové války.

Martina	Pospíšilová,	starostka	města

Vážení spoluobčané!
Volarské náměstí je v rekonstrukci. Pod-

le plánu bude nové náměstí „protažené“ až 
ke kostelu a tento se tedy stane součástí ná-
městí a jeho dominantou. Poslední oprava 
kostela proběhla v roce 2000. V červnu to-
hoto roku plánujeme opravu fasády kostela, 

aby kostel byl důstojnou součástí nového 
náměstí. 

Obracím se na vás s prosbou o pomoc 
při financování této opravy. Podle svých 
možností a uvážení, prosím, přispějte na 
č. účtu 115 – 3055540227/0100. 

Kostel není jen církve. Je všech občanů. 

Kostel je nedílnou kulturní a spole-
čenskou součástí obce. Byl postaven 
z příspěvků občanů. Toto dědictví našich 
předků bychom měli zachovat. 

Děkuji za vaši pomoc
P.	Karel	Falář,	

správce farnosti a kostela

Český neziskový spolek Arnika vyhlašuje každoročně, celo-
státní soutěž Alej roku. 

Pro rok 2016 bylo z celé republiky do této soutěže přihlášeno 
celkem 53 alejí. Mezi přihlášenými byla i volarská alej Zlatá stez-
ka, která se v celkovém pořadí umístila na pěkném 16. místě. 

Jednou z kategorií soutěže Alej roku byla i soutěž o nejlepší 
fotografi i z těchto přihlášených alejí. V této kategorii zvítězil a na 
1. místě se umístil snímek pana Antonína Smoly, který zachytil 
zářivou, ale zároveň i zádumčivou krásu této aleje.  

Jiří	Sosna

Fotka,	která	zvítězila	v	soutěži

Oprava kostela sv. Kateřiny

Krása volarské Zlaté stezky
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Podomní a pochůzkový prodej ve Volarech

Březen, měsíc čtenářů

Rada města Volary na svém zase- 
dání dne 22. 3. 2017 usnesením 
č. 55/17 vydala Nařízení města Volary 
č. 01/2017 o zákazu podomního a po-
chůzkového prodeje na území města.

Předmětem tohoto nařízení obce (dále 
jen „nařízení“) je stanovit, které druhy 
prodeje zboží nebo poskytování služeb 
prováděné mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnu-
tím podle zvláštního zákona 1) na celém 
území města Volary a jeho částí Chlum 
a Mlynářovice jsou zakázány. 

Účelem tohoto nařízení je nenarušo-
vání ochrany obydlí, zajištění veřejného 
pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel 
města Volary a jeho částí (Chlum a Mly-
nářovice).

Podomním prodejem se rozumí 
prodej zboží či poskytování služeb nebo 
nabízení prodeje zboží či poskytová-
ní služeb provozovaný bez pevného 

stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, 
domů, budov apod., bez předchozí objed-
návky. 

Pochůzkovým prodejem se rozumí 
prodej zboží nebo poskytování služeb 
nebo nabízení prodeje zboží či posky-
tování služeb na veřejném prostranství 
s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsného 
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných 
zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není 
rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služ-
by prodává či nabízí, se přemísťuje nebo 
postává na místě.

Na území města Volary a jeho čás-
tí (Chlum a Mlynářovice) se podomní 
prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) akce organizované podle zákona 

č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) nabízení služeb podle nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požár-
ní bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv,

c) pojízdný prodej (pojízdná prodejna) 
§132 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb.

Porušení povinností stanovených 
tímto nařízením se postihuje podle 
zvláštních právních předpisů 2).

1)	 Zákon	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	
plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	
zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů.

2)	 §	 46	 odst.	 1	 zákona	 č.	 200/1990	
Sb.,	o	přestupcích,	ve	znění	pozděj-
ších	předpisů,	§	58	odst.	4	zákona	
č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zří-
zení),	ve	znění	pozdějších	předpisů.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 
12. 4. 2017.

Tajemník	MěÚ	Volary

Březen, měsíc čtenářů,  je každoroční 
akce knihoven, do které se pravidelně za-
pojuje i volarská knihovna.

 Knihovnice, Ladislava Škrnová 
a Marcela Zvonková, připravily měsíc 
plný překvapení pro malé i velké. 

 Vše začalo hned z úvodu měsíce břez-
na besedou na téma, jak se lidské smýšlení 
a styl života odráží na našem zdraví 
a psychice. Zajímavé náměty představi-
ly Jindra Krákorová a Lucie Krákorová 
z jedné  české rodinné firmy zabývající 
se vývojem a výrobou přírodních produk-
tů. Povídání nejen o zdravé výživě, ale 
i celkovém projevu duševna, bylo velmi 
zajímavé a líbilo se zejména dámám.

Pokračovalo se nocí v knihovně s hr-
diny komiksu Čtyřlístek. Pinďa, Bobík, 

Myšpulín a Fifinka, hrdinové nejstaršího 
českého komiksu, nejenže připravili čte-
nářům zajímavé čtení, ale také několik 
dobrodružství.

 Pro první ročníky základní školy 
to bylo povídání O utrženém sluchátku 
Macha a Šebestové a zejména o jejich 
autorovi Adolfu Bornovi. Toto povídání 
a čtení bylo v rámci projektu Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka a u obou tříd 
prvňáčků mělo velký úspěch. 

 Pro děti mateřských škol se pokra-
čovalo ve známém projektu Včelka 
Mája čte dětem, kde hlavním tématem 
bylo rozkvetlé jaro. Nejdříve se četlo 
o kuřátku Ťutíkovi a poté se již tvořilo 
a povídalo o jaru. O tom, jaké je to ob-
dobí roku a o prvních kytičkách, ptácích, 

o mláďatech a nechyběly ani Velikonoce. 
A právě k Velikonocům si děti vyrobily 
a ozdobily pěknou skládanku a veliko-
noční vajíčko, které na závěr zavěsily na 
krásný vajíčkovník v knihovně.

 Pro dospělé potom byla připrave-
na v Městském hotelu Bobík beseda 
s Petrem Hejnou, který představil Egypt, 
tentokrát ve videografii.  Luxor a jeho pa-
mátky, horské oázy a zejména život pod 
hladinou Rudého moře, to byly záběry, 
které se všem velice líbily.

 Poděkování patří oběma dámám, La-
dislavě Škrnové a Marcele Zvonkové, za 
krásný měsíc a těšíme se na další akce.

Ladislav	Beran

Městský hotel Bobík  
přijme do hlavního pracovního 

poměru kuchaře, číšníky, servírky  
a pokojské.

Kontakt: Martin Jurásek,  
mobil: 777 544 816

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!  
Stáří: 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks.
Prodej: 2. května a 7. června 2017 
Volary – u tržnice – 12.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
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Připravujeme

ZUŠ Open Volary

V měsíci dubnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:

paní Antonie Chýnová
paní Marie Interholzová
paní Jiřina Šimlíková
paní Růžena Toušková
paní Jitka Lukschová
paní Květa Böhmová
paní Hana Náchlingerová
paní Marie Sobotovičová
pan Jan Filipčík
a pan Antonín Greschner

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

Výbor	zdravotně	postižených	Volary

Společenská rubrika

paní Hana Náchlingerová

Český rybářský svaz Volary, blahopřeje 
k významnému jubileu našemu členu 

panu Janu Filipčíkovi.

Od dubna do října 
jsou opět v provozu veřejné toalety.

Plavecký bazén

Informace z radnice

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

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve středu 17. května od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního 

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

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Muzeum je otevřeno od 1. května do 30. září,

každý den mimo pondělí od 10:00 do 12:00 hodin
a od 12:30 do 17:00 hodin

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V pondělí 8. května 

uctí vedení Města Volary společně s občany 
památku zesnulých během 2. světové války položením věnců:

v 9:30 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády
U.S. Army Charlese Havlata 

a v 10:00 hodin na místním hřbitově 
u památníku obětí Pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je 
v 9:15 hodin od Městského úřadu.

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA 
SE SVAZEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

V pátek 26. května od 16:00 hodin 
se bude konat ve společenském sále tradiční setkání vedení města 

se Svazem zdravotně postižených.

Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.
Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního 
uměleckého vzdělávání.

Magdalena Kožená (patronka akce a zakladatelka nadačního fondu) 
– „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění.

Ve	světovém	měřítku	jsou	zcela	unikátním	vzdělávacím	systémem,	
který	je	třeba	hýčkat,	rozvíjet	a	podporovat,“

Podrobný program:
16:00 slavnostní zahájení kulturního programu 

fanfárou komorního žesťového souboru.
16:10 vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru v sále školy, 

vystoupí fl étnový soubor.
17:00 koncert V-Bandu ZUŠ Volary 

na malém náměstí před budovou školy.
18:00–19:00 prohlídka školy spojená se zápisem nových žáků.

Další koncerty ZUŠ Volary
Koncerty v červnu: 8. 6. 2017 od 18:00 hodin – SLAVNOSTNÍ KONCERT

15. 6. 2017 od 18:00 hodin – PĚVECKÝ KONCERT

„JARNÍ TRENDY V LÍČENÍ“ 
Minikurz denního líčení

Každá žena může být krásná, jediné, co k 
tomu potřebuje, je vědět jak na to!

Udělejte si radost a ponořte se do 
tajemství krásné pleti a nalíčené tváře.

STAŇTE SE SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU.

KDY: pondělí 15. května 

ČAS: 17:00 - 19:00 hodin

KDE: Městská knihovna Volary

Počet míst je omezen!

Prosíme o potvrzení účasti na kontaktu: 
388 333 261
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Michal Černý
Nevídané se podařilo Michalu Černé-

mu při absolventském koncertu. Popřát 
a poděkovat mu přišlo mnoho spoluhrá-
čů, kamarádů a mnoha dalších diváků, 
kteří zaplnili kinosál do posledního mís-
ta. Koncert okořenila tato saxofonová 
tělesa: Sax Work Ensemble, Michal 
a friends, Volarské saxofonové kvarteto 
a Sax Work orchestra s uměleckou ve-
doucí Kateřinou Pavlíkovou. Dvě hodiny 
báječné hudby se všem velice líbily a já 
u této příležitosti Michala vyzpovídal 
a zde jsou jeho odpovědi.

Stručně se představ – škola, dětství, 
zájmy

Jsem studentem čtvrtého ročníku 
Střední průmyslové školy v Písku obor 
elektrotechnika. Jako všichni moji vrs-
tevníci jsem měl dětství bezstarostné. 
Někdy mi připadalo, že v ZUŠce trávím 
více času než venku s kamarády. Nástroj, 
zpěv, nauka a kapela v podstatě každý 
den v týdnu. Mezi mé koníčky patří fo-
tografování a výlety po Šumavě se psem. 
Hudbě se věnuji i na píseckém internátě 
jako zpěvák a saxofonista zdejšího hu-
debního kroužku.

Jak ses dostal k hudbě a jaký byl tvůj 
první hudební nástroj?

K hudbě mě přivedla moje mamka již 
v pěti letech domácí hrou na zobcovou 

flétnu. Poté jsem v první třídě nastoupil 
s flétnou do ZUŠky. Jelikož moje třídní 
učitelka na základní škole byla paní Dana 
Koldinská, začal jsem současně i zpívat 
ve sboru a později i sólově.

Ty ještě pamatuješ přechod od dechov-
ky k V-Bandu, jak jsi to ty osobně pro-
žíval a co říkáš současnému stavu, kdy 
s V-Bandem prorážíte do světa velké 
hudby a jdete od úspěchu k úspěchu?

Když jsem poprvé nastoupil do de-
chovky, tak jsem hrál na klarinet u paní 
Kaczkové. Současná podoba kapely mi 
připadá zajímavější a přitažlivější v rám-
ci repertoáru pro všechny členy bandu. 
Současné úspěchy jsou určitě motivující 
k dalším a lepším výkonům. 

Co je pro tebe největší zážitek spojený 
s hudbou a co bys chtěl v tomto oboru 
dokázat?

Největším dosavadním hudebním 
zážitkem byla možnost zahrát si na saxo-
fonovém kongresu SAX OPEN. Nebýt 
Kateřiny Pavlíkové, tak bych se nikdy 
na takhle velkou událost nedostal. Před-
pokládám, že se nebudu jednou hudbou 
živit, tudíž nemám příliš vysoké cíle.

Nyní máš před maturitou, jaký obor a 
co bude následovat po ní?

U elektrotechnického oboru bych 

chtěl zůstat i nadále. Mým plánem je vy-
soká škola. Rád bych jednou pracoval 
například v Temelíně.

Co jsi říkal na diváckou kulisu při ab-
solventském koncertu a co bys chtěl 
na závěr vzkázat nejen těm, co byli 
v plném kinosále, ale i ostatním volar-
ským lidem do další části roku a na co 
bys je rád pozval?

Při každém našem koncertě je úžas-
né publikum. Vůbec jsem nečekal, že 
na můj koncert přijde tolik báječných 
lidí. Publikum nás dokázalo rozproudit 
k výkonu na 120 procent. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat jednak všem, co 
si nás přišli poslechnout, ale i součas-
ně všem „spoluhráčům“, kteří mě přišli 
podpořit na koncert. Největší poděkování 
patří mé paní učitelce na saxofon Kate-
řině Pavlíkové, která mě vždy povzbudí 
k maximálním výkonům a zároveň na-
bídne příležitosti zúčastnit se zajímavých 
projektů.

Jak vidíte, Michal je pohodový 
a výborný kluk, a pokud bych ho měl 
charakterizovat, je to kluk do nepohody, 
na kterého se všichni mohou vždy spo-
lehnout.

Děkuji Michalovi za odpovědi a přeji 
mu, ať se mu všechny jeho sny splní.

Ladislav	Beran.

6. 5. 2017
PYŽAMOVÁ PÁRTY
V pyžamu se nejen spí! 
• spousta hudby, her a zábavy
• vstupenka: pyžamooo!
• od 15:00 hodin 
• v Hospůdce na Starém městě (budova 

staré restaurace U Mirky) 

11. 5. 2017
DEN MATEK

„Za vše, co jsem nebo čím se domnívám, že 
jsem, vděčím své matce.“ Abraham Lincoln
• již tradiční akce
• Společně s dětmi oslavíme váš svátek!
• přehlídka kroužků při DDM Volary  

– nacvičená vystoupení
• od 16:00 hodin ve Společenském sále 

města Volary 

24. 5. 2017
DESKOHRÁTKY

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

26. – 27. 5. 2017
ŠMOULENÍ V DOMEČKU
Modrá je dobrá!
• spaní v domečku je tentokrát pěkně 

„zašmoulené“
• speciální odměna za šmoulovský kostým
•  … a dokonce půjdeme i na Šmoulov!
od 17:00 v DDM Volary
cena: 150, = přihlášky V DDM VOLARY

31. 5. 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• výstava modelové železnice
• výstava celoživotní modelové práce pana 

Josefa Čady
• výstava fotografií Kaplický potok a krása 

kolem – Matty Madar
• oficiální ukončení sezóny DDM Volary
od 8:00 do 12:00 pro ZŠ a MŠ
od 13:00 do 16:00 pro veřejnost

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

Beletrie
Doušek Filip: Hejno bez ptáků
Hejno bez ptáků je román o západ-
ní civilizaci a její slepé skvrně. A také 
o zrodu jiného myšlení, které od zá-
kladu mění, kým můžeme být. Román 
vychází ve dvou svazcích (Kniha a Pří-
běh), přičemž je ponecháno na čtenáři, 
který otevře jako první.

Hamdy, Adam: Kyvadlo
Fascinující psychologický thriller, kte-
rý je označován za jeden z nejlepších 
titulů roku 2016. Probudí se zmatený, 
dezorientovaný, kolem krku má uvá-
zanou oprátku. Jediné, na co se dokáže 
soustředit, je muž v masce, který utahu-
je lano. John Wallace nemá tušení, proč 
se stal cílem. Nemá ponětí, kdo je jeho 
vrah. Jediné co ví, že konec je nevyhnu-
telný. 

Naučná literatura
Břicháč Tom a Lucie: Tajemství naší 
kuchyně
Kuchařka plná zdravých chutných 

a hlavně jednoduchých receptů na běž-
ná denní jídla ale i slavnostní menu 
nebo vánoční cukroví. Z dostupných 
nenákladných surovin podle ní uvaří-
te pokrmy, kterým uděláte pomyšlení 
celé vaší rodině i přátelům. Jednoduché 
nápadité recepty ozdobí vaši sváteč-
ní tabuli a nemusíte se bát přibírání ani 
o vánocích. V použitých ingrediencích 
nenajdete bílý cukr ani pšeničnou mou-
ku. Naučíte se připravovat například 
dýňové rizoto, banánovou zmrzlinu, ara-
šídové řízečky, zeleninovou pizzu nebo 
zdravou lehkou svíčkovou s knedlíčky.

Pro děti a mládež
King-Smith Dick: Já a moje příšera
Oblíbená legenda o lochneské příše-
ře opět ožívá! Když Angus a Kirstie 
najdou na pobřeží tajemné vejce, tak 
netuší, že se z něj nevylíhne pták, ale 
příšerka. Děti jí dají jméno Crusoe. Zá-
hadný tvor je nejdřív maličký, ale roste 
tak rychle, že je mu za chvíli těsné i je-
zírko na zahradě. Děti spolu s dědečkem 
a rodiči musí Crusoa odvézt na bezpeč-
né místo a ukrýt ho před zraky lidí.

Novinky v knihovně

Čas	jako	by	se	zastavil, 
bolest	v	srdci	vrytá, 
jen	vzpomínka	nám	zůstane, 
je	v	našich	myslích	skrytá.

Dne 25. 4. 2016  
uplynuly tři roky,  
co nás navždy opustil 
pan JOSEF HOLÝ.
Vzpomínají	rodiče	 
a sestra.

Dne 10. 5. 2017 
uplynou smutné čtyři 
roky, kdy nás navždy 
opustil milovaný 
tatínek, dědeček  
a pradědeček,  
pan JIŘÍ TOMEK.
S	úctou	a	láskou	vzpomínají
děti	s	rodinami.

Městský hotel Bobík
Vás v měsíci květnu srdečně zve na ochutnání hovězích líček na barevném pepři s majoránkovou kaší, nebo si je můžete zkusit 

připravit sami doma podle přiloženého receptu.

HOVĚZÍ LÍČKA NA HOUBÁCH S BAREVNÝM PEPŘEM A ČOKOLÁDOU, MAJORÁNKOVÁ KAŠE

Suroviny na hovězí líčka (4 porce):
800g	 očištěných	hovězích	líček 
100g	 mražených	(nebo	hrst	sušených)	hub 
2	lžíce	 naloženého	barevného	pepře 
50ml	 balsamico	octa 
4	dcl	 volarského	černého	piva 
2	snítky	 čerstvé	šalvěje 
500ml	 hovězího	vývaru 
	 sůl 
	 pepř 
	 sádlo 
50g	 másla 
50g	 strouhané	hořké	čokolády	(70	%) 
8	 plátky	toastového	chleba 
4	 cibule	pokrájené	na	kostičky

Suroviny na majoránkovou kaši (4 porce):
800g	 oloupaných	a	pokrájených	brambor
2		 cibule
4		 stroužky	česneku
2	lžíce		 majoránky
	 mléko	dle	potřeby
100g	 másla
Sůl

Postup na hovězí líčka:
Líčka	osolíme	a	opepříme.	V	hrnci,	který	se	nám	pozdě-
ji	 vejde	 i	 do	 trouby,	 rozehřejeme	 sádlo,	 přidáme	 cibulku	
a	 zprudka	opečeme	 ze	 všech	 stran	hovězí	 líčka.	Přidáme	
houby,	 šalvěj,	 barevný	 pepř	 a	 na	 konec	 balsamico.	 Když	
se	 balsamico	 odpaří,	 přilejeme	pivo,	 které	 opět	necháme	
odpařit.	Po	odpaření	piva	přilejeme	vývar,	hrnec	přiklo-
píme	a	necháme	v	troubě	pod	pokličkou	dusit	na	150°C	
cca	4	hodiny.	V	průběhu	pečení	líčka	kontrolujeme	a	podle	
potřeby	přiléváme	vývar,	 aby	hladina	 vývaru	dosahovala	
přibližně	do	4cm	ode	dna.	Ke	konci	dušení	zahustíme	toas-
tovým	 chlebem	 pokrájeným	 na	 kostičky,	 který	 necháme	
pořádně	rozvařit.	Těsně	před	podáváním	vmícháme	máslo	
a	čokoládu	a	dochutíme	solí	a	pepřem.

Postup na majoránkovou kaši:
Brambory	uvaříme	v	osolené	vodě	a	připravíme	z	nich	kla-
sickou	bramborovou	kaši.	Na	másle	 orestujeme	dozlatova	
cibulku,	přidáme	česnek	pokrájený	na	plátky	a	majoránku.	
Necháme	rozvonět	a	vmícháme	do	kaše.

Personál městského hotelu Bobík Vám přeje dobrou chuť a těšíme se na Vaši návštěvu.
12. –14. května Vás srdečně zveme také na víkend s hamburgery.

Pronajmu byt 3+1  
ve druhém patře  

na sídlišti ve Volarech.
Tel.: 721 843 550
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Již tradičně, před jarem, se sešli na 
svojí každoroční Výroční členské schůzi, 
zahrádkáři z Volar. Zahrádkáři se sešli, 
aby zhodnotili svoji činnost v minulém 
roce a určili si cíle pro letošní rok. Schů-
zi, která se konala 11. 3. 2017 v Hotelu 
Chata zahájil předseda ZO př. Antonín 
Smola, který po přivítání přítomných 
členů ZO a také zástupců Územního 
sdružení, seznámil s programem schůze. 
Tímto programem se po doplnění o bod 
– dodržování Osadního řádu, schůze dále 
řídila. Přítomní byli seznámeni se zprá-
vami o činnosti výboru a předsedy ZO, 
o fi nančním hospodaření a zprávou Kon-
trolní komise ZO pro r. 2016. Dále byli 
seznámeni s odbornou a kulturní činností 
organizace. Přítomným bylo na schůzi 
podáno občerstvení.

V uplynulém období byli přijati za čle-
ny ZO ČZS manželé Frejkovi a paní Eva 
Blažková. Př. Frejka byl zaškolen jako 
vodohospodář ZO a byla mu svěřena do 
péče obsluha vodárny a vodovodního řadu 
v zahrádkové osadě. Ze zprávy předsedy 
vyplývá, že hospodaření s vodou bylo v 
loňském roce vlivem příznivého počasí na 
dobré úrovni. Spotřeba el. energie výrazně 
klesla. Snížily se i náklady na odvoz rost-
linného odpadu. Aby se snížené náklady na 
odvoz rostlinného odpadu povedlo udržet, 
je nutné do kontejneru nevhazovat žádný 
jiný odpad, jako jsou sklo, plasty, žele-
zo, kamení nebo stavební suť, patřící do 
Sběrného dvora města. Větve se budou na 
skládce i nadále pálit, jelikož o jejich další 
zpracování není zájem. Proběhla, ale s ma-
lou účastí instruktáž, pod názvem Choroby 
a škůdci zahradních rostlin. Pro majitele 
chatek v zahrádkové osadě byl zajištěn 
kominík. V rámci Volarských slavností 
dřeva byla uspořádána výstava výpěstků 
obohacená o květinové vazby př. Šturmo-

vé, fotografie př. Slabyhoudka a obrazy 
př. Holaty. Pro členy i širokou veřejnost 
byla na sklonku minulého roku, pod ve-
dením př. Eriky Šturmové, uspořádána 
praktická ukázka vázání adventní výzdoby 
a adventních věnců s názvem Advent.

Pro letošní rok se plánuje uskutečnit 
tyto kulturní akce a práce v ZO a na za-
hrádkové osadě. 

Dne 8. 4. 2017 praktická ukázka veli-
konoční výzdoby pod názvem Velikonoční 
dílna s Erikou, která se koná od 14:30 hod. 
v Hotelu Chata a je i pro širokou veřejnost. 
V rámci letošního spuštění vodovodu:
Do 17. 4. – Případné opravy vodovodních 
přípojek jednotlivých vlastníků (zajišťuje 
si každý sám). 18. – 22. 4. – Provedení 
údržby vodojemu a řadu.22. – 24. 4. 
– Napuštění vodovodního řadu (bude 
uvedeno ve skříňkách). Otevření bran 
proběhne 1. 5. Vjezd vozidel může být 
jenom, pokud nebudou cesty rozmáčené! 
Výbor ZO organizuje dne 13. 5. (sobota) 
zájezd na výstavu HOBBY do Č. Budě-
jovic. Cena cesty je 100,- Kč na osobu, 
i pro rodinné příslušníky. Rezervace míst 
u př. Smoly. Je možné využít nabídky na 
zahraniční zájezd do rakouského Tullnu 
na evropskou výstavu holandského tipu 
začátkem září. Informace a rezervace 
se dozvíte u př. Kološe. Člen ZO ČZS, 
který předloží platný členský průkaz 
s vylepenou známkou na r. 2017 má v za-
hradnictví Janda ve Vimperku slevu 10% 
na všechny jejich rostlinné výpěstky.

V průběhu roku se uskuteční kom-
pletní výměna společných WC. Bude 
provedena oprava nejhorší části cesty 
nad kontejnerem. Provedou se opravy 
výmolů na přístupové cestě. Opět bude 
pro zájemce zajištěn kominík. K jednání 
o plánované revitalizaci Zlaté stezky bu-
dou přizváni i zástupci ZO ČZS.

Nadále platí, že pokud má někdo pře-
bytky okrasných keřů a stromů a chce 
se jich zbavit, může je vysadit na hraně 
a svahu spodní části parkoviště. Kdo 
způsobí škodu na společných pozemcích 
je povinen ji na vlastní náklady odstra-
nit. Pokud se tak nestane, škoda bude 
odstraněna na jeho náklady a to formou 
brigády za 80,- Kč/hod. do pokladny ZO. 
Na každém uživateli zahrádky je povin-
nost nakládat s odpady ze septiků tak, 
jak vyžaduje zákon. Nelze akceptovat 
vypouštění do volné přírody, a tak aby to 
neobtěžovalo ostatní uživatele pozemků. 
Členská schůze apeluje na všechny, aby 
byl dodržován Osadní řád v ustanove-
ní o používání strojů a nástrojů v sobotu 
a v neděli. Při placení člen. příspěvků pro-
bíhá výměna členských průkazů. 

V letošním roce slaví ČZS 60. let od 
založení svazu. I na letošní Výr. čl. schůzi 
proběhlo předání ocenění těmto členům:
K životnímu jubileu: 
př.Gůrtlerová, Náchlingerová, Růžičko-
vá, Jakubec, Zabilka, Novák K. a Sosna. 
Za dlouholeté členství: 
za 20 let u ZO: př. Ilieva, Jelínek, Lašák
za 30 let u ZO: př. Beranová, Frömlová,
 Bobek
za 40 let u ZO: př. Kadlec
za 50 let u ZO: př. Kub

Poděkování ZO za prezentaci 
volnočasových aktivit bylo předáno 
př. Holatovi a Slabyhoudkovi. 

K 60 letům výročí založení ČZS, byla 
předána ocenění Republikové Rady ČZS:
Čestné uznání RR za dlouholetou práci 
v ZO Volary Květě Böhmové a Rudolfu 
Maloziecovi a čestné uznání RR ZO Vo-
lary jako zakládajícímu členovi Karlu 
Kubovi.

Jiří	Sosna

Zahrádkářům to šlape


