
V sobotu 27. ledna 2016 se uskuteãnilo
v prachatickém  Národním domû vyhlá‰e-
ní ankety Sportovec okresu za rok 2015.
Sportovkyní okresu se stala sleãna Zdena
Bla‰ková z Volar.

Na Sportovním plese se bilancoval
úspû‰n˘ rok Prachatick˘ch sportovcÛ 2015
a vyhlá‰eny byly v˘sledky jednotlivcÛ 
a kolektivÛ. Nás musí tû‰it, Ïe celkovou
vítûzkou se stala Zdena Bla‰ková, Ïákynû
9. tfiídy na‰í základní ‰koly. Po dvou letech
kralování v kategorii do 15. let se letos
poprvé stala vítûzkou hlavní kategorie.
Zdena je zástupkynû hry s nejmen‰ím 
míãkem, a to tím celuloidov˘m, ano, hraje
stolní tenis. Zdena Bla‰ková, byÈ hraje za
Libín 1096 Prachatice, zaãínala s touto
hrou ve Volarech. K tomuto sportu ji dovedl
tatínek Ivo. Potom ji dlouho trénoval Josef
Dvofiáãek, b˘val˘ ãeskoslovensk˘ repre-
zentant. Nyní se dostala do Fr˘dlantu nad
Ostravicí, kde pod Maru‰kou Hrachovou,
vynikající ãeskoslovenskou stolní tenist-
kou, hraje spoleãnû se sestrou Dagmar jiÏ
za celek Ïen. 

Já jsem ji potkal krátce po vyhlá‰ení 
v cukrárnû, poblahopfiál jsem jí a zároveÀ
se zeptal, jak tento úspûch hodnotí.

,,Tohle jsem urãitû neãekala. Mezi 
plejádou super sportovcÛ okresu jsem si
myslela, Ïe se umístím, ale urãitû ne, Ïe
vyhraji. Je to dal‰í závazek na sportovní

cestû, kdy i letos se chci posunout o kousek
dál. Na mistrovství svûta bych chtûla 
bojovat o medaili v singlu a udûlám pro to
v‰e. Chci pomoci t˘mu v Prachaticích 
a b˘t oporou i ve Fr˘dlantu, kde se tû‰ím,
jak si zahraji se sestrou Dá‰ou.“ Bylo to
bezprostfiední a pûkné setkání s mladou
sleãnou, která je jinak neobyãejnû skrom-
ná a pilná nejen ve sportu, ale i ve ‰kole.  

Zdena Bla‰ková má za sebou vynikající
sezónu, ve které ji ozdobily zejména úspû-
chy na mistrovství svûta kadetek v Egyptû,
kde ve ãtyfihfie získala stfiíbro a ve dvouhfie
a v t˘mech se prosadila aÏ do ãtvrtfinále.

Stala se Talentem kraje, posbírala úspûchy
na mezinárodních ‰tacích i v domácích
soutûÏích za zelen˘m stolem. Na druh˘
dotaz, t˘kající se olympiády v Tokiu v roce
2020, kde bude stolní tenis jiÏ tradiãním
sportem, odpovûdûla: „To je je‰tû daleko,
ale urãitû by stálo za to, se do zemû vychá-
zejícího slunce dostat.“

Pfiejme Zdenû Bla‰kové mnoho úspûchÛ
ve ‰kole i ve sportu a doufejme, Ïe v roce
2020 na OH v Tokiu bude pro Volarany
sportem ãíslo jedna stolní tenis.

Ladislav Beran

Sportovec okresu za rok 2015

Zlaté a diamantové svatby 
VáÏení spoluobãané, pokud v leto‰ním roce oslavíte zlatou (50 let) nebo diamantovou (60 let) svatbu 
a máte zájem o uspofiádání slavnostního obfiadu, prosím sdûlte nám toto na mûstsk˘ úfiad – matrika 

(tel. ã. 388 302 202, e-mail - matrika@mestovolary.cz)
Rádi pro Vás tento obfiad pfiipravíme nebo pfiijdeme pogratulovat k Va‰emu v˘roãí.

Anna Hodánková - matrikáfika

Svozov˘ autobus pro dárce krve 
vyjíÏdí z autobusového nádraÏí v úter˘ 19. 4. v 7:00 hodin. 

Svozov˘ autobus je zdarma.
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 17. 2. 2016
Rada mûsta rozhodla 
* nevyuÏít moÏnosti nav˘‰ení nájem-

ného prostor k podnikání pro rok
2016 o vyhlá‰enou prÛmûrnou míru
inflace roku 2015

* v souladu s §63 odst. 1 zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích uzavfiít s obcí 
StoÏec vefiejnoprávní smlouvu, podle
níÏ bude správní orgán mûsta Volary 
namísto orgánÛ uvedené spádové
obce vykonávat v jejím správním
obvodu pfienesenou pÛsobnost k za-
bezpeãení a provedení zápisÛ do
informaãního systému územní identi-
fikace adres a nemovitostí podle 
zákona ã. 111/2009 Sb., základních
registrech, v platném znûní

Rada mûsta souhlasí
* v souladu se zfiizovací listinou s vy-

fiazením majetku Matefiské ‰koly
Volary nad 10 000,-Kã.

Rada mûsta schvaluje
* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu

úfiadu dne 10. 3. 2016 a pfiipojení se
tak k podpofie mezinárodní kampanû
„Vlajka pro Tibet“

* pfiedloÏen˘ návrh na vyfiazení majet-
ku Mûsta Volary v souladu s dopo-
ruãením dílãích inventarizaãních
komisí.

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

konaného dne 2. 3. 2016
Rada mûsta schvaluje
* návrh Smlouvy o v˘pÛjãce radiostanic 

pfiedurãené jednotce SDH Volary, dle 
pfiedloÏeného návrhu 

Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Smlouvu o vytvofiení díla na rok
2016 s Janem Voldfiichem na tvorbu
filmov˘ch reportáÏí pro volarsk˘
infokanál                    

Rada mûsta bere na vûdomí
* Ïe na vyhlá‰en˘ zámûr ã. 01/01/ SDaB

/2016, pronájem garáÏe na adrese
Tovární ul. ãp. 35 ve Volarech, reago-
val jeden  zájemce

Pfies Bobík do Bobíku
Turistick˘ pochod Pfies Bobík do

Bobíku se uskuteãní jiÏ potfietí, letos 
v sobotu 23. dubna. Kdo bûhem dne
stihne vy‰lápnout na vrchol Bobíku ve
v˘‰ce 1 264 metrÛ a zároveÀ nav‰tívit
Mûstsk˘ hotel Bobík, obdrÏí originální
úãastnick˘ diplom. Akci, která zahajuje

turistickou sezónu na Volarsku, zabez-
peãuje volarsk˘ odbor Klubu ãesk˘ch
turistÛ s pfiispûním radnice. Stejnû jako
minule si smûr i ãas mÛÏe kaÏd˘ zvolit
sám, jen je nutno dodrÏovat pravidla
pohybu po znaãen˘ch trasách. Vedle
‰pacíru jarními ‰umavsk˘mi loukami 

a lesy mÛÏete tfieba navíc na vrcholu
dominanty Volarska zkusit najít kámen 
s letopoãtem 1541, po sestupu si pak
dopfiát nejen volarské pivo, ale i nûco 
z nabídky steakov˘ch hodÛ, které hotel
chystá právû na zmínûn˘ víkend.

Roman Kozák

TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 19. dubna od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve 

do konferenãního sálu hotelu Bobík na oblíben˘ klubov˘ pofiad. 
Vstup voln˘.
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Spoleãenská rubrika
V mûsíci bfieznu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní RÛÏena Ha‰ková,
paní Jifiina Hofiej‰ová,
paní RÛÏena Muziková,
pan Alexander Balák,
pan Augustin Sobotoviã,
paní RÛÏena Bejnová,
pan Ale‰ Kulhánek,
paní ZdeÀka Oubrechtová,
paní Ivana Rukaviãková,
paní ZdeÀka Vairichová.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, 
místní organizace Volary, 

blahopfieje k v˘znamnému jubileu
na‰im ãlenÛm 

panu Miroslavu Bobkovi,
Rudolfu Kleisnerovi

a Jaroslavu ·turmovi.

Pan Ladislav Buben 
oslavil dne 16. 3. 2016 

významné životní jubileum. 
Všechno nejlepší a hlavně hodně

zdraví přeje milující rodina.

Co nového na dvofie
Od února leto‰ního roku má Mûsto Volary na svém sbûrném dvofie umístûn 

velkoobjemov˘ kontejner na plasty, kam lze odevzdat kromû bûÏného plastu a pet
lahví také plastov˘ nábytek, pfiepravky, rÛzné plachty a fólie, ale i autoplasty ve
formû nárazníkÛ a rÛzn˘ch nádrÏek.

Pevnû doufám, Ïe tato sluÏba bude maximálnû vyuÏívána a kaÏd˘ z nás se tak
bude aktivnû podílet na sníÏení mnoÏství skládkovaného objemného odpadu, nákladÛ
na svoz a uvolnûní kapacity kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad rozmístûn˘ch v na‰em mûstû. 

Bc. Ale‰ Valíãek, referent odboru V, ÚP a ÎP

VáÏení spoluobãané, dne 14. 4. 2016 od 17:00 hodin v sále MûÚ Volary, 
probûhne pod zá‰titou Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR a Mûsta Volary 
bezplatn˘ semináfi pro v‰echny zájemce o úspory energií, zateplení nebo zmûny
zpÛsobu vytápûní, kde se mimo jiné dozvíte aktuální informace o právû vyhlá‰ené
v˘zvû a k podání Ïádosti o dotaci z programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“. 

Kromû obecn˘ch informací odborníci ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
poskytnou také individuální konzultace a poradenství. ZájemcÛm proto doporuãuji
nahlédnout na oficiální stránky programu (http://www.novazelenausporam.cz/) 
a pfiipravit si konkrétní dotazy. 

Bc. Ale‰ Valíãek, referent odboru V, ÚP a ÎP

Volarské muzeum bude slavnostnû otevfieno v nedûli 1. kvûtna v 10:00 hodin 
starostkou mûsta Martinou Pospí‰ilovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok 2016. 
Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna do 30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí od 10:00
do 17:00 hodin.

Zelená úsporám

Muzejní sezóna zaãíná

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VOLARY
A

ČESKÝ SVAZ ŽEN

pořádají

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
dne 30. dubna 2016 od 19:00 hodin

Sraz v 18:30 hodin
před bývalou základní školou – 1. stupeň

Letos bude hrát i kapela Marnotratníci
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25 let Mûstsk˘ch lesÛ ve Volarech

Dvacetpût let není málo, je to jedna
generace. Co se za tu dobu událo 
v Mûstsk˘ch lesích, si dovolím pfiipome-
nout v nûkolika ãláncích prostfiednic-
tvím Volarského zpravodaje. 

Díl 2. – léta 1992 aÏ 1998.

Rok 1992 – Zaãínáme
Zaãínáme hospodafiit 1. ledna 1992

od nuly, zatíÏeni stopadesátitisícovou
pÛjãkou od mûsta. Nemûli jsme techni-
ku, na v˘platy jsme si museli vydûlat,
seznamovali jsme se s prvními poãítaãi,
uãili jsme se podnikat. V plné mífie pro nás
platilo rãení, Ïe kaÏd˘ zaãátek je tûÏk˘. 

Nastûhovali jsme se do kanceláfií,
um˘váren a kuchynû b˘valého sídla
Pozemních staveb Strakonice, které
jsme ob˘vali spolu s obuvníkem, skaut-
sk˘m oddílem a firmou MEBO. Budova
nad matefiskou ‰kolkou, pfiipomínající
spí‰e dÛm pfiipraven˘ k demolici, se ale
stala na‰ím druh˘m domovem a my
jsme ji i okolí postupnû opravovali 
a zvelebovali pln˘ch dvacet pût let.  

Ten rok mimo jiné v mûstském lese
hofielo (na místû jiÏ dfiíve zvaném Spále-
ná paseka), uspofiádali jsme tfii „ekotábo-
ry“ pro nad‰ence ochrany pfiírody, jako
odborní garanti jsme spolupracovali pfii
tvorbû lesnického programu pro poãíta-
ãe, pfii nepfiízni poãasí a v zimû jsme
vyrábûli svíãky ze vãelího vosku a na
první valné hromadû jsme spoluzakláda-
li SdruÏení vlastníkÛ obecních lesÛ âR. 

Rok 1993 – Rodí se slavnosti dfieva
Z u‰etfien˘ch penûz jsme postupnû

pofiizovali lesní techniku a prÛbûÏnû
jsme pfiijímali nové zamûstnance. Kolem
budovy s na‰imi kanceláfiemi jsme
vybudovali de‰Èovou kanalizaci, odstra-

nili vrstvy bahna a poloÏili asfaltovou
plochu. Dokonãili jsme opravu Prachá-
renské cesty.

V té dobû, mimo jiné, vedení mûsta
uvaÏovalo o moÏnostech propagace dfieva
jako pfiíjemného materiálu a hlavní sou-
ãásti na‰eho Ïivota i Ïivota na‰eho
mûsta. Slovo dalo slovo a v srpnu jsme
se podíleli na akci, která mûla tuto vizi
naplnit. ·lo v‰ak spí‰e o soutûÏ dfievoru-
becké zruãnosti, která se konala na louce
u b˘valého pivovaru a jíÏ se úãastnili
zamûstnanci Mûstsk˘ch lesÛ, Volar‰tí
hasiãi a druÏstvo v‰ech moÏn˘ch profe-
sí. Pozdûji byla tato akce oznaãena jako
nult˘ roãník Volarsk˘ch slavností dfieva.

Je‰tû jsme podporou místních mysli-
veck˘ch sdruÏení stihli zasáhnout do
utváfiení nov˘ch honiteb, sebrat ze stojí-
cích stromÛ tfii metráky jedlov˘ch ‰i‰ek
a uspofiádat turnaj ve volejbale dvojic.
Jako úãetní k nám pfii‰la Vûra Vichrová 
a jako voják na náhradní sluÏbû a budoucí
hajn˘ nastoupil Miroslav Trost.

Rok 1994 – Konec provizorií
S koncem tohoto roku pro nás skonãila

platnost provizorního lesního hospodáfi-
ského plánu a podafiilo se nám ãásteãnû
zrekonstruovat provizorní kanceláfie, ne-
boli opravit topení a elektrické rozvody.

Tfiicet dva brigádníkÛ nám pomohlo
na jafie zasadit sto padesát tisíc stromkÛ,
pfieãkali jsme hloubkovou kontrolu âeské
inspekce Ïivotního prostfiedí, nav‰tívili

nás pracovníci Mnichovské lesnické
univerzity, podafiilo se nám umravnit
kÛrovce a poprvé jsme se setkali se
situací, kdy jeden z na‰ich odbûratelÛ
krachl a zÛstal nám dluÏen.

Rok 1995 – Nové plánování
Zaãali jsme hospodafiit podle nového

lesního hospodáfiského plánu se stanove-
n˘mi úkoly na dal‰ích 10 let.

V sobotu 21. ledna padlo pfii silné
vichfiici 21 tisíc stromÛ, a to pfieváÏnû 
v oblasti Horní a Dolní SnûÏné. Nejen
pfii pomoci s likvidací následkÛ kalamity
pro nás ten rok pracovalo rekordní
mnoÏství 54 brigádníkÛ.

Ve spolupráci s Volarsk˘mi hasiãi
jsme pofiídili a zprovoznili síÈ krátkovln-
n˘ch vysílaãek, opravili jsme lesní cestu
„Nad Stfielnicí“ a Jelena Tesafiová
vymyslela a nakreslila ná‰ znak, kter˘
vychází z popisu znaku mûsta a je dopl-
nûn o symboly lesa a myslivosti.

Rok 1996 – Koupû „Nezmara“
Nejvût‰í událostí toho roku byl

nákup speciálního lesního kolového
traktoru Timberjack 240 B, kter˘ skvûle
slouÏí i po dvaceti letech.

Absolvovali jsme první z mnoha
kontrol Úfiadu bezpeãnosti práce, na
podmáãen˘ch pÛdách jsme vyzkou‰eli
pfiibliÏování dfieva lanovkou a rozlouãili
jsme se s Miroslavem Plecerem, pfiesíd-
liv‰ím do státní sféry.  

Pracovníci, ktefií firmu rozh˘bali (zleva): Jifií ·krna, Jana Janou‰ková,
Stanislav Stuchlík, Miroslav Plecer, Miroslav ¤eÏábek a Karel Má‰a.
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pokraãování ze str. 4

Rok 1997 – Dfievafiské sympozium
Po technické stránce jsme zaji‰Èovali

dfievafiské symposium, které pfiedcháze-
lo slavnostem dfieva. 

Zalesnili jsme 17 hektarÛ holin po
kalamitû z roku 1995, pfiestáli jsme kon-
trolu âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
a opût Úfiadu bezpeãnosti práce.

Na‰e druÏstvo obsadilo tfietí místo 
v celostátní soutûÏi ve stfieleckém více-
boji.

Rok 1998 – Staré konãí a nové zaãíná
Rok 1998 byl posledním rokem

Mûstsk˘ch lesÛ jako pfiíspûvkové orga-
nizace. Zastupitelstvo rozhodlo o ukon-
ãení ãinnosti a o zaloÏení obchodní 
spoleãnosti s ruãením omezen˘m. 

Po pÛl roce jsme byli opût kontro-
lováni Inspekcí Ïivotního prostfiedí,
mezi domy v Lenofie jsme káceli vzrost-
lé smrky, mezi Chlumem a Dobrou ná‰
„Nezmar“ vytáhl z bahna tfiicetitunov˘
bagr, ke konci roku jsme v na‰í budovû
vymûnili shnilá okna za nová, v listopadu

padlo vichfiicí 3 tisíce stromÛ a v prosinci
nastoupil hajn˘ Martin Bláha.  

Nejvût‰í porce práce nás ãekala na
konci roku pfii pfiechodu do reÏimu
obchodní spoleãnosti. Probíhaly inven-
tury, ukonãovaly se smlouvy a sepisova-
ly nové, vytváfieli jsme nov˘ systém
organizace a fiízení, vypracovávali nové
tiskopisy a absolvovali jednání s právní-
ky a notáfii tak, abychom plynule mohli
od nového roku pokraãovat v práci. 

Ing. Miroslav ¤eÏábek

25 let Mûstsk˘ch lesÛ ve Volarech 

ZáÏitek! Ve volarském divadle jsme
mûli moÏnost pfiivítat Teátr Víti Marãí-
ka. Pro malé pfiipravil pohádku Tfii zlaté
vlasy dûda V‰evûda, kde jsme se za-
smáli, to kdyÏ paní uãitelky pohupovaly
pfievozníkovou lodí, ale i zti‰ili, a to

nejen, kdyÏ se pohádková maminka 
chystala vytrhnout svému synáãkovi uÏ
tfietí zlat˘ vlas... Pro vût‰í diváky bylo
pfiichystáno pfiedstavení Moravské pa‰ije.
Obojí bralo dech aÈ uÏ krásnou, nápa-
ditou, fantazijní scénou, zhudebnûn˘mi

vsuvkami, dramatiãností dûje nebo
pÛsobiv˘m hraním beze slov. Zaznûly 
i zajímavé my‰lenky, a tak si zde 
v‰ichni mohli najít kousek moudra,
které oslovilo a osvûÏilo du‰i. 

Dûti ze Z· Volary

Divadelní pfiedstavení pro ‰kolu

Dûti z 1. A a 1. B se poprvé setkaly s mûfiením sil ve
zpûvu a recitaci. Obojí pfiedvedly nejprve pfied sv˘mi
spoluÏáky v tfiídním kole, z kterého postoupily do 
‰kolního kola. Pfiednést básniãku se pûknû podafiilo 
11 prvÀákÛm. Îe rádi zpívají a jde jim to, pfiedvedlo 
7 ÏákÛ. Letos se seznámily dûti s prostfiedím a organiza-
cí.  Paní uãitelky v porotû chtûly ocenit v‰echny dûti za
poctivou a peãlivou pfiípravu a také za hezké v˘kony, 
a tak si kaÏd˘ z nich odnesl diplom nebo ãestné uznání
doplnûné sladkou odmûnou.  UÏ dnes se dûti tû‰í, jak si
za rok zasoutûÏí.

M. Gajdo‰ová a K. Jandejsková

Básnû a písnû „prvÀáãkÛ“

Máme za sebou jubilejní 10. Ples
DárcÛ krve. Dle mého názoru se opût
velmi vydafiil. Tombola uspokojila
hodnû úãastníkÛ. Kapela se drÏela velmi
dobfie a nedûlala velké pfiestávky.

Bylo nám dobfie, zatanãili jsme si 
a napili do sytosti.

Chtûla bych touto cestou moc podû-
kovat v‰em sponzorÛm, kter˘ch pfiib˘-
vá, za jejich dary. Jen díky nim se nám

dafií organizovat úspû‰nû tuto bohulibou
akci.

Díky a za rok na shledanou!!!
MUDr. M. Neumanová

Jubilejní PLES DÁRCÒ KRVE skonãil
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Ples mûsta byl v leto‰ním roce tfietím plesem, následoval po plese
dárcÛ krve a rybáfiském plese.

Mûstsk˘ ples moderoval Miroslav Mare‰, kter˘ fiekl: „Jsem rád opût
mezi vámi, vÏdyÈ tady se cítím velmi dobfie a Volary mnû opravdu 
pfiirostly k srdci.“

Cel˘ nádhern˘ veãer zahájila starostka Martina Pospí‰ilová, která 
pfiivítala v‰echny pfiítomné a podûkovala za to, Ïe pfii‰li v tak hojném poãtu.
„Letos ná‰ ples dostává pomyslnû obãansk˘ prÛkaz a to je v Ïivotû vÏdy
pûkná událost“. Poté pfiivítala vzácné hosty plesu, senátora parlamentu
âeské republiky a starostu mûsta Hluboká nad Vltavou, Tomá‰e Jirsu, 
a starostu mûsta Prachatice, Martina Malého. „Mezi námi ale nemÛÏe 
chybût ta, která plesu mûsta dává tu krásnou du‰i a kaÏdoroãnû jej oÏiví
zajímav˘m pfiekvapením, a tou osobou je Jana Tkáãová, vedoucí odboru
kultury mûsta", dodala Martina Pospí‰ilová a pfiivítala ji mezi hosty. Oba
pánové potom podûkovali za pozvání a dodali, Ïe do Volar jezdí rádi 
a obûma dámám pfiedali krásnou kytiãku.

Po úvodních slovech následovalo velké pfiekvapení a to, kdyÏ se 
pódium v ãasoprostoru zatoãilo a v‰ichni jsme se vrátili do sedmdesát˘ch
let minulého století, protoÏe pfii‰la  ABBACZ. V‰ichni taneãníci se tak
jedin˘m mávnutím pfiesunuli do doby, kdy byli stejnû stafií jako mûstsk˘
ples, tedy do krásné patnáctky, ãi nûco víc. Hity jako Waterloo, Ring,
Ring, Super Trouper, SOS, Dancing Queen a mnoho dal‰ích zaznûlo bez
jediné pfiestávky bûhem prvních sto dvaceti minut plesu. Byl to famózní
rozjezd, kdy cel˘ sál nejen tanãil, ale i tleskal, neboÈ tato ABBA pfiivezla
z Prahy do Volar neskuteãnou pozitivní energii a perfektní hudbu. Na této
skupinû bylo vidût, jak si dává záleÏet na jednotliv˘ch prvcích originální
skupiny ABBA ze ·védska. Dokonalá show byla podtrÏena nejen origi-
nálními kost˘my, ale také taneãními choreografiemi. ABBACZ vtáhla
v‰echny na taneãní parket tak, Ïe se na nûm, po pfiestávce, která byla
vyplnûna losováním tomboly o hodnotné ceny, zÛstalo aÏ do ranních
hodin. Po tombole jiÏ pfievzal taktovku Pfiím˘ Pfienos, skupina, která je
pro Volarské známá zejména ze slavností dfieva a dal‰ích spoleãensk˘ch
akcí. Skupinu na trubku perfektnû doplnil domácí hudebník Vojtûch 
Andraschko, v souãasné dobû student Jihoãeské konzervatofie v âesk˘ch
Budûjovicích.  Pfiím˘ Pfienos od samého zaãátku navázal na pozitivní
naladûní a hrál a zpíval melodie souãasné i star‰ího data, tedy od novinek
po evergreeny. 

A protoÏe skupina upfiednostÀuje hlavnû domácí hudební scénu, 
zazpívali si vût‰inu písní v‰ichni.

Patnáct˘ ples mûsta se vydafiil a jiÏ nyní se tû‰íme na ten ‰estnáct˘. 
Ladislav Beran

XV. Ples Mûsta Akce 
VOLARSKÉHO DOMEâKU

Duben 2016
15. 4. 2016

DESKOHRÁTKY V ROZÁRCE
- nev‰ední i tradiãní deskové hry pro dûti a rodiãe
- pfiijìte si zahrát a pfiíjemnû posedût do cukrárny

U Rozárky od 16:00 hodin
**

22. 4. 2016
DEN ZEMù

- akce v rámci jednotliv˘ch ZÚ
**

29. 4. 2016
BARIÉROV¯ DEN 

- akce pofiádaná pro Svaz tûlesnû postiÏen˘ch
- spolupráce se Z· Volary

**
29.–30. 4. 2016

âARODEJNICKÉ SPANÍ
- na v‰echny ãarovné bytosti - dûti, maminky,
tatínky… ãeká kouzelné tvofiení, zapeklité hry 

a ãarodûjnická zábava
- cena: 150,- Kã/osoba

*****
V leto‰ním roce si pfiipomeneme 55 let od

otevfiení Mûstského domu dûtí a pion˘rÛ ve Vola-
rech, na jehoÏ ãinnost navázal DÛm dûtí a mláde-
Ïe ve Volarech tak, jak jej známe dnes.

K tomuto v˘roãí pfiipravíme v ãervnu 2016
v˘stavu fotografií a ostatních materiálÛ – napfi.
v˘robky, kroniky, táborové vlajky, apod. v prosto-
rách dne‰ního DDM Volary.

Îádáme Vás o pomoc pfii zdokumentování ãin-
nosti DDM v minul˘ch letech. Víme, Ïe mnozí 
z Vás spolupracovali s MDPM jako vedoucí
zájmov˘ch krouÏkÛ. Pokud máte nûjaké fotografie
ãi jiné materiály, které ãinnost MDPM a DDM
Volary pfiipomínají a jste ochotni nám s v˘stavou
pomoci, prosím spojte se s námi:
osobnû, telefonicky - 388 333 076, 725 832 977,
nebo e-mailem - volary@ddm-prachatice.cz.

Rády Vás nav‰tívíme a materiály pfievezmeme.
V‰e uloÏíme a po skonãení v˘stavy v pofiádku 
vrátíme. Dûkujeme.

Vlaìka Laschová a Milena Papou‰ková Sipplová,
pracovnice DDM Volary
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¤ádková inzerce ● ¤ádková inzerce  ● ¤ádková inzerce ● ¤ádková inzerce
Koupím garáÏ u AMK (kotelny). Mobil: 605 828 997

Prodám svûtlou loÏnici. LÛÏko má pfiední i zadní ãelo. U pfiedního ãela jsou noãní stolky se skfiíÀkami a rampou. V rampû jsou
zabudovaná svûtla. Dvû skfiínû jsou 1 m ‰. x 2,3 m. Matrace jsou koupené pfied 2 roky. Ro‰ty lze polohovat. LoÏnice je velmi
pûkná. Prodám velmi levnû. Informace na tel. 777 476 205

Dfievafiské „stejskání“
Pozvánka na tradiãní setkání dfievafiÛ, které se bude konat v sobotu 9. dubna 2016 od 17:00 hodin 

v salonku restaurace „U PotÛãku“ od 17:00 hodin. Zváni jsou v‰ichni,
ktefií si chtûjí zavzpomínat i popovídat. 

Srdeãnû zvou pofiadatelé

V. reprezentaãní ples ZU· Volary
Pát˘ reprezentaãní ples ZU· Volary

ukonãil plesovou sezónu ve mûstû.
„Volarská umûlecká ‰kola vstoupila

letos do dvacátého pátého roku Ïivota
a k tomuto velkému jubileu pfiichází 
i men‰í, kter˘m je pát˘ roãník na‰eho
plesu,“ uvedl Vít Pavlík, fieditel volarské
ZU·, a poté si pfiipil spoleãnû se starost-
kou mûsta, Martinou Pospí‰ilovou, na
zdraví.

První hudební slovo patfiilo truba-
ãÛm orchestru V-Band, ktefií zahráli
volarskou znûlku mûsta, a zahájili tak
ples v˘born˘m vystoupením. Nádherná
hodinka, která ukázala, Ïe volarská
umûlecká ‰kola v loÀském roce své
velké úspûchy nezískala náhodou a Ïe
i pro leto‰ní rok je perfektnû pfiipravena.

Po V-Bandu pfiivítal v‰echny taneã-
níky Martin Vaverka, fieditel ZU· 

v Kamenici nad Lipou, se skupinou 
Friends. Vynikající hudba, tanec jiÏ od
prvních tónÛ a v˘borná nálada vydrÏela
v‰em aÏ hluboko pfies pÛlnoc. Byla to
krásná teãka za leto‰ní plesovou sezónou,
která ve Volarech byla tradiãnû úspû‰ná. 

Tak za rok na shledanou, dámy 
a pánové, pfii tónech taneãní hudby 
a jistû dal‰í zajímavé zábavy.

Ladislav Beran

Zima ve Volarech rekordnû teplá
S posledním únorov˘m dnem skon-

ãila klimatologická zima 2015/2016.
Zima jako celek byla ve Volarech nej-
teplej‰í za posledních 9 let, kdy probíhá
pravidelné mûfiení. V tomto ãlánku se
zamûfiíme na porovnání zim ve Volarech,
vyuÏijeme k tomu data z meteostanice
umístûné v mûstské zástavbû, která má
del‰í pozorovací fiadu neÏ stanice na
okraji Volar.

První zimní mûsíc (prosinec) byl
vÛbec nejteplej‰í za posledních 9 let.
PrÛmûrná mûsíãní teplota dosáhla hodno-
ty +2,8°C. Zcela netypická byla absence
snûhové pokr˘vky, ani jedin˘ den sníh
ve Volarech neleÏel, coÏ se v pfiedcho-
zích zimách nestalo. V zimû 2014/2015
leÏel sníh v prosinci 8 dní. I sráÏek spad-
lo v˘raznû podprÛmûrné mnoÏství, a to
necel˘ch 17 mm.

Druh˘ zimní mûsíc (leden) pfiinesl
chladnûj‰í poãasí a 4 krát více sráÏek
neÏ mûsíc prosinec. PrÛmûrná mûsíãní

teplota dosáhla hodnoty -1,7°C. SráÏek
spadlo v lednu 71 mm, pouze leden
2012 byl v posledních 9 letech sráÏkovû
bohat‰í. Snûhová pokr˘vka leÏela bez 
6 dní cel˘ mûsíc, tedy 25 dní. V polovinû
mûsíce bylo zaznamenáno nejchladnûj‰í
období z celé klimatologické zimy, tep-
lota v centru mûsta poklesla na -22,6°C,
v Budûjovické ulici bylo namûfieno 
-29,9°C a v Ml˘nské ulici dokonce 
-30,3°C. V lednu bylo zaznamenáno 
celkem 11 dní s celodenním mrazem,
následující mûsíc únor nepfiinesl ani
jeden takov˘ den, dokonce ani v pro-
sinci nebyl celodenní mráz ve Volarech
zaznamenán.

Mûsíc únor byl stejnû jako prosinec
mimofiádnû tepl˘ a vlhk˘. Teplé poãasí
stfiídaly jen krátké vpády studeného
vzduchu, napadl˘ sníh tak vût‰inou do
nûkolika dní roztál. Souvislá pokr˘vka
leÏela v únoru jen 10 dní, hÛfie na tom
byl za posledních 9 let jen únor 2014 

s pouh˘mi 2 dny se snûhovou pokr˘vkou.
SráÏkami únorové poãasí rozhodnû
ne‰etfiilo, spadlo celkem 76 mm, coÏ je
nejvíce za posledních 9 let.

Klimatologická zima jako celek byla
ve Volarech v porovnání s pfiedchozími
lety velmi teplá. Studené období trvalo
jen nûkolik dní v lednu. Z 91 dnÛ kli-
matologické zimy byl celodenní mráz 
v 11 dnech, snûhová pokr˘vka leÏela 
v tomto období 35 dní. O jeden den ménû
leÏel sníh v zimû 2013/2014. Maximální
v˘‰ka snûhové pokr˘vky byla zazname-
nána 17. ledna, a to 25 cm. Co se t˘ãe
prÛmûrné teploty za celou klimatologic-
kou zimu, ãiní prÛmûr 0,9°C, poprvé za
9 let hodnota nad bodem mrazu.

Nejvy‰‰í teplota v klimatologické
zimû 2015/2016 byla zaznamenána 
22. února +13,5°C, nejchladnûj‰í ráno
bylo 22. ledna, kdy teplota ve mûstû
klesla na jiÏ zmiÀovan˘ch -22,6°C.

Ivo Rolãík
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Realitní kancelář 

Lisart-Tuynman s. r. o.
nabízí:

Volary – Finské domky
prodej/ pronájem nebytového objektu

Možnost rozdělení a využití objektu jako tři
samostatná garážová stání. 

Volary - Mlynařovická 
prodej rodinného domu

2 byty, zahrada

Volary – Staré město
stavební pozemek /879 m2/

Volary – Sídliště Míru
prodej bytu

byt 3+1, po rekonstrukci, 68 m2

www.lisart.cz 
tel. +420 606 323 980

Bohumil Harmonický 
a Bowling Sport Volary 

vás zvou na koncert

...Múzy na Gabrétě...
16. 4. 2016 

od 20 hodin ve Sportu
Hrají: Jana Vébrová, Jana Šteflíčková, Zuzana Dumková,

Core Belief
Vystavují: Aia Kubičková, Jitka Petrasová

Vstupné 120,- Kč

Hotel Chata zve 
v‰echny obãany 

ve dnech

15.–17. 4. 2016
na VEP¤OVÉ HODY


