
V pofiadí devát˘ roãník konference 
o multikulturní v˘chovû pfiinese fiadu 
zajímav˘ch novinek. V leto‰ním roce 
s pamûtnicí holocaustu, zahraniãními
hosty. Konference pfiedstaví fiadu projektÛ
na poli multikulturní v˘chovy a jejich 
vyuÏití v rámci vzdûlávacího systému v âR. 

Konference Volary a pochod smrti 
– multikulturní v˘chova v praxi se uskuteãní
ve dnech 6. - 7. kvûtna 2016 ve Volarech,
v konferenãní místnosti Mûstského hotelu
Bobík. Na náv‰tûvníky ãeká v leto‰ním
roce pfiedstavení fiady nov˘ch projektÛ,
které jsou realizovány v rámci pfiipomí-
nání událostí konce druhé svûtové války 
a holocaustu jako takového. 

Tû‰it se mÛÏete napfiíklad na PhDr.
Dagmar Lieblovou, pamûtnici holocaustu,
která pro‰la tábory Terezín a Osvûtim. Její
povídání je plánováno na páteãní odpoled-
ne. Hlavním sobotním hostem pak bude
Stanislav Motl, publicista a novináfi, kter˘
se bude vûnovat tématu Lídy Baarové. 
K tématu promítne svÛj dokument a bude
s úãastníky dále besedovat.

Leto‰ní roãník konference se uskuteãní
pod zá‰titou hejtmana Jihoãeského kraje
Mgr. Jifiího Zimoly a za finanãního pfiispû-
ní Jihoãeského kraje a Nadaãního fondu
obûtem holocaustu. Mediálním partnerem
je âesk˘ rozhlas âeské Budûjovice. 

Konferenci pofiádá obecnû prospû‰ná
spoleãnost KreBul. Otázkou holocaustu 
a multikulturní v˘chovy se vûnuje od
svého vzniku, vydala nûkolik materiálÛ 
– knihu o pochodu smrti, DVD s pfiíbûhem
pfieÏiv‰í úãastnice, leporelo pfiipomínající
hfibitov ve Volarech ãi sborník z konferencí.

Na shledání ve Volarech se s vámi tû‰í
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.

fieditel KreBul, o.p.s.

Kontakt:
Mgr. Zdenûk Krejsa
krebul@krebul.cz
GSM: 723 123 093

Volary a pochod smrti 

Uctûní památky obûtí 2. svûtové války
V nedûli 8. kvûtna uctí vedení Mûsta Volary spoleãnû s obãany památku 

zesnul˘ch bûhem 2. svûtové války poloÏením vûncÛ: 
v 9:30 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army Charlese Havlata 

a v 10:00 hodin na místním hfibitovû u památníku obûtí Pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je v 9:15 hodin od mûstského úfiadu.

ZÁPIS DO ZU· VOLARY
Zápis do hudebního i v˘tvarného oboru probûhne ve Volarech ve dnech 18. 5. a 19. 5. 

od 13:00 - 17:00 hodin. 
V Lenofie se bude zápis konat 24. 5. od 13:00 - 17:00 hodin.

Mgr. Vít Pavlík

– multikulturní v˘chova v praxi

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY VOLARY
Zápis k pfied‰kolnímu vzdûlávání do M· Volary se koná v úter˘ 17. kvûtna 2016 

od 8:00 do 11:30 hodin v Matefiské ‰kole na Sídli‰ti Míru.
Rodiãe si s sebou pfiinesou rodn˘ list dítûte a oãkovací prÛkaz dítûte.  

Tû‰íme se na Vás
Michaela Dûdiãová, fieditelka ‰kol
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 16. 3. 2016

Rada mûsta rozhodla 
* schválit ve znûní pfiedloÏeného návrhu

dodatek ã. 4 k pojistné smlouvû ã.
8050076916 uzavfiené dne 30. 6. 2011
na poji‰tûní majetku mûsta mezi Mûs-
tem Volary a âSOB Poji‰Èovnou a.s.

Rada mûsta souhlasí
* v souladu se zfiizovací listinou, 

s vyfiazením majetku Základní ‰koly

Volary hodnoty nad 20.000,-Kã, 
s likvidací s podmínkou doloÏení 
protokolu o ekologické likvidaci

Rada mûsta schvaluje
* Ïádost o pfievod finanãních prostfiedkÛ

z investiãního fondu M· do rozpoãtu
M· na financování elektrické static-
ké pece

Rada mûsta bere na vûdomí
* konání zápisu dûtí k pfied‰kolnímu

vzdûlávání do Matefiské ‰koly Volary

na ‰kolní rok 2016/2017, kter˘ se
uskuteãní 17. 5. 2016

* v˘slednou cenu tepla za ãást roku
2015 v domû ãp. 144 v ulici 5. kvûtna
ve v˘‰i 540,029Kã/GJ

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 4. 4. 2016

Zastupitelstvo mûsta rozhodlo 
* vyhovût Ïádosti Spolku pro obnovu 

krejãovické kaple o prodlouÏení 
lhÛty pro ãerpání poskytnuté dotace

* uzavfiít darovací smlouvu o pfievodu
vefiejného osvûtlení na ZTV Ml˘nská
a smlouvu o zfiízení vûcného bfiemene
- sluÏebnosti inÏen˘rské sítû tohoto
osvûtlení mezi spoleãností KIV
invest s.r.o. a Mûstem Volary ve
znûní pfiedloÏeného návrhu

Zastupitelstvo mûsta zru‰uje
* Obecnû závaznou vyhlá‰ku Mûsta 

Volary ã. 2/2002, kterou se stanoví
systém shromaÏìování, sbûru, pfiepra-
vy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování 
komunálních odpadÛ vãetnû systému
nakládání se stavebním odpadem na 
území Mûsta Volary

Zastupitelstvo mûsta vydává
* ve znûní pfiedloÏeného návrhu Obec-

nû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2016, 
kterou se stanoví systém shromaÏìo-
vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-

vání a odstraÀování komunálních
odpadÛ vãetnû systému nakládání se 
stavebním odpadem na území Mûsta
Volary s úãinností od 1. 5. 2016

Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* smlouvy o poskytnutí dotací z rozpo-

ãtu mûsta na ãinnost spolkÛ a nezis-
kov˘ch organizací dle pfiedloÏen˘ch
návrhÛ a povûfiuje starostku jejich
podpisem

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

UZAVÍRKA SILNICE
Od 2. 5.–2. 8. 2016 bude z dÛvodu opravy v úseku mostu ev. ã. 14136-5 Cudrovice, nacházející se

mezi obcí Mlynáfiovice a obcí BlaÏejovice, uzavfiena silnice III/14136 pro ve‰ker˘ provoz. 
Objízdná trasa: BlaÏejovice - Volary - Mlynáfiovice a zpût.

Pozvánka
Zveme všechny bývalé i současné zaměstnance Jitony /nyní Sesazovny dýh/

na přátelské setkání v sobotu 28. května 2016 
v salonku restaurace " U Potůčku" od 15:00 hodin.  

Tû‰íme se na v‰echny, ktefií od zaloÏení provozu v roce 1970 vyrábûli sesazenky 
a ktefií si chtûjí zavzpomínat a popovídat. 

Srdeãnû vás zvou pofiadatelé: Tou‰, Prixová
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Spoleãenská rubrika
V mûsíci dubnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Antonie Ch˘nová,
paní Marie Interholzová,
paní Jifiina ·imlíková,
paní Josefa ·vécarová,
paní RÛÏena Tou‰ková,
paní Marie ·vecová
a pan Anton Greschner.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Podûkování
Rudolf Kleiser dûkuje za blahopfiání 
k Ïivotnímu jubileu a za vûcn˘ dar 

âeskému rybáfiskému svazu MO Volary.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevenou soustrast, 

květinové dary 
a účast na posledním rozloučení 

s panem 
JOSEFEM DOLEJŠKEM. 

Zároveň děkujeme 
za velmi procítěný projev 

panu Františku Krátkému.
Rodina Dolejškova

Pfiipravujeme

Country bál se vydafiil

TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 24. 5. od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu 

Mûstského hotelu Bobík na klubov˘ pofiad TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘.

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAâALA
Volarské muzeu bude slavnostnû otevfieno v nedûli 1. kvûtna v 10:00 hodin 

starostkou mûsta Mgr. Bc. Martinou Pospí‰ilovou. 
Muzeum je otevfieno od 1. kvûtna do 30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí 

od 10:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
SE SVAZEM ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯CH

V pátek 13. kvûtna od 16:00 hodin se bude konat ve spoleãenském sále tradiãní
setkání vedení mûsta se ãleny svazu zdravotnû postiÏen˘ch.

KâT Volary vás zve na 26. roãník 

·umavského putování, 

které se koná pod zá‰titou starostky mûsta Mgr. Bc. Martiny Pospí‰ilové, 

v sobotu 11. ãervna 2016. 

Start je od 6:00 do 11:00 hodin na MÚ Volary (spoleãensk˘ sál), cíl do 16:00 hodin
opût ve spoleãenském sále.

Pû‰í trasy: 22 km, 11 km, 7 km – tato trasa je vhodná pro rodiny s dûtmi a vozíãkáfie
s doprovodem. Na této trase jsou pofiádány soutûÏe pro dûti.

Cyklistické trasy: 30 km, 60 km
Startovné: Dospûlí 25,- Kã, ãlenové KâT 15,- Kã, dûti 5,- Kã, 

dûti do 6 let a vozíãkáfii + 1 doprovod zdarma.

Pod Bobík se jiÏ tradiãnû na pfielomu
bfiezna a dubna vrací bál, kde zní melodie
a písnû Divokého západu. Vinnetou i jeho
pokrevní bratr Old Shatterhand, vojáci
kavalerie v plné zbroji, honáci dobytka,
divoké bandy, fale‰ní knûÏí, soudci ãi
Jessie James, ti v‰ichni se pfii‰li pobavit,
tancem, zpûvem i jízdou generála Castra.

Váleãné sekery mezi bûlochy a indiány
zÛstaly zakopané a v‰ichni se náramnû
bavili. Pofiadatele z Ekocentra U Nás
Volary hlavnû potû‰il velk˘ poãet taneã-

níkÛ, protoÏe na tento bál jich za jeho
historii pfii‰lo nejvíc.

Pûkné bylo, Ïe si na bál udûlalo ãas
mnoho mlad˘ch lidí, ktefií ukázali, Ïe je
country taneãní styl baví. 

Skupina Rybníkáfii z Tfiebonû hrála 
a zpívala perfektnû, a tak Ascalona, Ko-
cábka, Wabi Danûk, Taxmeni, ãi Kapitán
Kid a mnozí dal‰í z této branÏe pfii‰li
mezi taneãníky v podání jejich hitÛ.
âtverylky, zajímavé polky ãi kruh, to
v‰e byly taneãní kreace, které v salonu

spoleãenského domu pfiedvádûli v‰ichni.
Byla to perfektní zábava, kdy rezav˘

mok tekl proudem a ponûvadÏ kovbojo-
vé nemají rádi ãistou whiskey jako Tor-
nádo Lou, ãi Dag Badman, tekla zde
grünen whiskey, stfiiÏena místními kopci
a bylinkami, které kvetou podél volar-
ského potoka. Na své si pfii‰li i ti, ktefií
chtûjí mít ostrou mu‰ku. Pro nû pfiijel
Limonádov˘ Joe s ãerstvou nakládkou
Kolalokovi limonády. 

Ladislav Beran

VE¤EJNÉ TOALETY OPùT OTEV¤ENY
Od 2. 5. do 30. 10. 2016 budou opût zpfiístupnûny vefiejné toalety ve Volarech. Provozní doba: Po - Pá  od 9:00 - 17:30 hodin

Vefiejné toalety byly v loÀském roce uzavfieny z dÛvodu opakovaného po‰kozování. Aby se tato skuteãnost neopakovala, bylo
pfiistoupeno ke zmûnû a to, Ïe v provozní dobû bude na toaletách stál˘ zamûstnanec.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary
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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. 

Miroslav ¤eÏábek

Díl 3. – léta 1999 aÏ 2007.

Rok 1999 – Spoleãnost s ruãením 
omezen˘m

Jsme obchodní spoleãností s.r.o. 
a v‰e se mûní. Nepobíráme plat, ale
mzdu, na‰ím úkolem není vyrovnané
hospodafiení, ale tvorba zisku, nefiídí nás
Rada mûsta, ale valná hromada v pÛsob-
nosti Rady a jsme plátci danû z pfiidané
hodnoty.

Ten rok jsme vyãistili a opravili
retenãní nádrÏ „Komín“, opravili studnu
a pfiipravili jsme projekt na rekonstrukci
lesní chaty Komín, opravili jsme oploce-
ní areálu sídla firmy, ‰kváru ve stropech
nad kanceláfiemi nahradili vatou a s ko-
neãnou platností jsme v ochranû proti
kÛrovcÛm pfiestali pouÏívat lapaãe 
a nahradili je osvûdãen˘mi lapáky.

Prosincová valná hromada souhlasila
s nav˘‰ením základního jmûní spoleã-
nosti ze 100 tisíc na 2,8 milionu Kã.

Rok 2000 – V Národním parku
Stát mûstu vrátil historick˘ majetek

na území Národního parku ·umava.
Spolu s lesy k nám pfii‰el hajn˘ Ladislav
Vacík a ke státním lesÛm ode‰el hajn˘
Karel Má‰a.

Pofiídili jsme univerzální traktor John
Deere a spolu s ním pÛdní a dfievní
frézu, naviják, ‰tûpkovaã a snûhovou
radlici, zlegalizovali jsme v‰echny stav-
by v lese postavené je‰tû pfied rokem
1989 a chytili jsme zlodûje, ktefií ve vel-
kém kradli dfievo po celém okrese. 

Rok 2001 – Pátrání po mûstském
majetku

Dohledali jsme dal‰í majetkové
dokumenty a stát mûstu vrátil dal‰í ãásti
majetku a pfiedal pováleãné pfiídûly.
V̆ mûra námi spravovan˘ch lesÛ pfiekro-
ãila 3 tisíce ha.

Poprvé jsme pro tûÏbu pouÏili tûÏeb-
ní stroj zvan˘ harvestor, provedli jsme
rekonstrukci dfievomorkou seÏrané chaty
Komín, pro náv‰tûvníky lesa jsme zho-
tovili u cesty Horní poválky odpoãíva-
dlo s parkovi‰tûm, které v‰ak mûlo díky
náv‰tûvníkÛm velmi krátkou Ïivotnost,
pro techniku jsme koupili dvû garáÏe v
b˘val˘ch kasárnách a jako adjunkt
nastoupil Tomá‰ Such˘.

Z rekonstruované chaty Komín zbyl 
ke konci roku pouze komín.

Rok 2002 – Certifikujeme
Lesy mûsta dostaly ten rok zabrat.

Nejprve v srpnu záplavami, následnû 
v fiíjnu vûtrn˘mi polomy a do tfietice 
v prosinci námrazou. Celkem bylo zni-
ãeno 10 tisíc stromÛ.

Získali jsme certifikaci lesÛ systémem
PEFC, která potvrzuje, Ïe hospodafiíme
v souladu se zákony, trvale udrÏiteln˘m
zpÛsobem a mimo jiné neporu‰ujeme
práva zamûstnancÛ.

Na jiÏní zdi na‰í budovy jsme zhoto-
vili sluneãní hodiny a v záfií jsme defini-
tivnû vyhráli boj s dfievomorkou, která
nás chtûla vyhnat z kanceláfií.

Rok 2003 – Kontroly, kontroly
Dvakrát jsme byli toho roku kont-

rolováni Inspekcí Ïivotního prostfiedí,
dvakrát Finanãním úfiadem a jednou
Úfiadem bezpeãnosti práce.

Pofiídili jsme soupravu na odvoz
dfieva Volvo, odstranili jsme pÛvodní

oborní plot a plnû tak zpfiístupnili mûstsk˘
majetek v ãásti obory Boubín, opravili
jsme v‰echny cesty poniãené povodnûmi,
Volar‰tí hasiãi zlikvidovali poÏár v lese
pod Bfiezovkou a v rámci revitalizace
ra‰elini‰tû Soumarsk˘ most správa
Národního parku neoprávnûnû vytûÏila
mûstu více jak hektar vzrostlého lesa.

Rok 2004 – Zakládáme dceru
Situace v lesnickém oboru vedla

k rozhodnutí Rady mûsta zaloÏit dceru
Mûstsk˘ch lesÛ – Volarskou lesní a dfie-
vafiskou spoleãnost s.r.o. se 40% vlast-
nick˘m podílem. Ta provádí tûÏbu
pomocí harvestorov˘ch technologií.

Probíhaly práce na tvorbû nového
lesního hospodáfiského plánu, plánu
péãe pro rezervaci Velká niva a pfiipo-
mínková fiízení pro vznikající ptaãí
oblast ·umava. 

Pokácením kÛrovcov˘ch stromÛ 
v areálu firmy jsme zapoãali s jeho cel-
kovou arboristickou obnovu. Ode‰el
adjunkt Tomá‰ Such˘ a Luìku Razimovi
pád stromu zpÛsobil tûÏk˘ úraz. 

Rok 2005 – Legislativní komplikace
Mûli jsme jiÏ hospodafiit podle nové-

ho lesního hospodáfiského plánu, ale ten
byl, díky prÛtahÛm orgánÛ ochrany pfií-
rody, schválen aÏ o tfii roky pozdûji a my
jsme hospodafiili v provizorním reÏimu.
To nás stálo nejen více papírování, ale 
i nûjaké peníze.

V únoru napadlo mimofiádné mnoÏství
snûhu. Zrekonstruovali jsme doplÀkové
stavby v na‰em areálu, obdrÏeli jsme
certifikaci lesÛ metodou FSC, kterou
uznává ochrana pfiírody a nastoupil
hajn˘ Vratislav Klimt.

Rok 2006 – Dcera roste
Rada mûsta odsouhlasila nav˘‰ení

ãásti podílu v dcefiiné Volarské lesní 
a dfievafiské spoleãnosti s.r.o.

Pofiídili jsme star‰í vyváÏecí pásovou
soupravu Terri, otevfieli jsme dal‰í pra-
covní místa na pozici lesní dûlník a jiÏ
tfietím rokem máme otevfienu kontrolu
finanãního úfiadu, kter˘ se snaÏí prokázat,
Ïe platíme mûstu za lesy pfiíli‰ vysoké
nájemné.

pokraãování na str. 5
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Rok 2007 – Kyrill
Toho roku nás postihla nejvût‰í vûtrná

kalamita za dobu na‰í existence, za obûÈ
orkánu Kyrill padlo na 50 tisíc stromÛ.
Kromû obrovské zátûÏe pro na‰e
zamûstnance vedlo zpracování kalamity
v koneãném dÛsledku i ke zmûnû 
organizaãní struktury na‰í firmy, a tím 
i k vy‰‰í efektivitû práce. 

Zastupitelstvo mûsta schválilo usne-
sení o svém pfiání vyjmout lesní majetek
z území Národního parku ·umava.

Pofiídili jsme venkovní poãítaãe pro
hajné a mapov˘ software Topol, v záfií
na‰e lesy nav‰tívili ãlenové Holandské
královské lesnické spoleãnosti a nastou-
pil absolvent lesnické ‰koly Robert
Proãka.

25 let Mûstsk˘ch lesÛ Vzpomínáme

Volarská knihovna byla po cel˘
mûsíc bfiezen zapojena do celostátní
akce Bfiezen, mûsíc ãtenáfiÛ.

V rámci tohoto mûsíce pfiipravily
knihovnice Ladislava ·krnová a Marce-
la Zvonková mnoho zajímav˘ch akcí
pro dûtské i dospûlé ãtenáfie, vãetnû 
‰iroké vefiejnosti.

Tato akce je vyhla‰ována svazem
knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ,
v jehoÏ rámci  probíhala v˘stava dût-
sk˘ch v˘tvarn˘ch prací Lesy a pfiíroda
kolem nás. Nejlep‰í díla v jednotliv˘ch
kategoriích postoupí do krajského finále
v âesk˘ch Budûjovicích, kde 7. ãervna
probûhne slavnostní vyhlá‰ení. Tato
opravdu zdafiilá díla lze vidût v knihov-
nû ve vstupním vestibulu. Pro dospûlé
bylo pfiipraveno dal‰í povídání o ãokolá-
dû, kterou do na‰eho mûsta tradiãnû 
pfiiváÏí Ing. Marcela Krnáãová a pfiejezd
z Podkrkono‰í k nám má velice ráda. 

Dûti z M· v Revoluãní ulici i ze Síd-
li‰tû Míru otevíraly klíãem jaro, v rámci
projektu Vãelka Mája ãte dûtem. Îáci
základní ‰koly z první tfiídy se dozvûdû-
li od pana místostarosty Ladislava Tou‰e
v‰e o Velikonoãních svátcích, v rámci
„Otevírání pohádkového kufru z radnice,
aneb lidové tradice".  

Cel˘ mûsíc bylo moÏno si vypÛjãit
zajímavé ãtenáfiské kostky a od bfiezna je
téÏ moÏno si novû zapÛjãit látkovou
ta‰ku na odnos knih. 

V‰e zakonãilo veãerní dobrodruÏ-
ství, kdy o bezpeãnosti nejen na silni-
cích pfii‰la s dûtmi besedovat policistka
místního obvodního oddûlení PâR, Bc.
Iva Muziková. Byl to zdafiil˘ mûsíc,
kter˘ se líbil a obûma knihovnicím za to
patfií velké podûkování.

Ladislav Beran

Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ

Bez pomoci harvestorÛ Volarské lesní 
bychom kalamitní dfievo nezpracovali vãas.

ve Volarech âas jako by se zastavil,
bolest v srdci vrytá,

jen vzpomínka nám zÛstane,
je v na‰ich myslích skrytá.

Dne 25. 4. 2016 
uplynuly dva roky, 

co nás navÏdy opustil 
pan 

JOSEF HOL¯.

Vzpomínají rodiãe a sestra

VzpomeÀte s námi 
na na‰í maminku, 

paní 
ANNU CIRHANOVOU, 

která nás pfied rokem, 
dne 29. 4. 2015, navÏdy opustila.

Vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

Dne 20. 5. 2016 uplyne 10 let, 
co nás navÏdy opustila milovaná
maminka, babiãka a prababiãka 

paní 
BOÎENA VEVERKOVÁ.

Vzpomínají 
dcera Eva s manÏelem, 

syn Václav s manÏelkou, 
vnouãata a pravnouãata.

Deratizace
Ve dnech 5. 5. 2016 aÏ 31. 5. 2016 

probûhne na území mûsta Volary jarní ohnisková deratizace. 
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Mûstská knihovna VOLARY Vás zve na 

P¤EDNÁ·KU 
o problematice slovenského pováleãného exilu 

a jeho aktivit v letech 1945–1970, 
která se bude konat 

v pondûlí 30. 5. 2016 od 18:00 hodin 
v konferenãní místnosti Mûstského hotelu Bobík.

Akce se bude konat pfii pfiíleÏitosti 71. v˘roãí 
ukonãení 2. svûtové války. Podûlit se o zku‰enosti z psaní historické

práce, seznámit pfiítomné s problematikou studia v domácích 
i zahraniãních archivech a prezentovat vybrané archivní dokumenty 

a fotografie pfiijde pan Doc. PhDr. Václav Vondrá‰ek, CSc.
Tato beseda probûhne ve spolupráci se Svazem tûlesnû postiÏen˘ch.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá 

a Dominant ve všech barvách. 

Stáří 14 –19 týdnů. Cena 149 až 180,- Kč/ ks . 
Prodej se uskuteční:

11. května 2016  –Volary - u tržnice - 12.45 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Akce 
VOLARSKÉHO DOMEâKU

Kvûten 2016
1. 5. 2016 – 1. MÁJ

- úãast ZÚ Army klub v prvomájovém prÛvodu
ve Zbytinách

***
12. 5. 2016 – DEN MATEK

16:00 hodin
- oslava Dne matek v sále mûsta Volary

- vystoupení zájmov˘ch útvarÛ

***
14. 5. 2016 – „V¯LET ·UMAVOU“

Rodinné sportovní hry 
- rodinn˘ v˘let po krásách ·umavy

***
21. 5. 2016

Street FLORBAL, Street BASKET
- na venkovním hfii‰ti na Sídli‰ti Míru

- podrobné informace na plakátech DDM Volary

***
29. 5. 2016

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
14:00 hodin

- pohádka s písniãkami ZdeÀka Svûráka a Jaro-
slava Uhlífie, divadelní pfiedstavení v podání dût-

ského souboru Îernováãek
- kino Volary, vstupné dobrovolné

Prosba
V leto‰ním roce si pfiipomeneme 55 let od

otevfiení Mûstského domu dûtí a pion˘rÛ ve 
Volarech, na jehoÏ ãinnost navázal DÛm dûtí 
a mládeÏe 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
ãinnosti DDM v minul˘ch letech. Víme, Ïe mnozí 
z Vás spolupracovali s MDPM jako vedoucí
zájmov˘ch krouÏkÛ. Pokud máte nûjaké fotogra-
fie 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 pfievezme-
me. 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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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vás srdeãnû zve 7. 5. 2016 od 14:00 hodin na

OSLAVY SV. FLORIÁNA
u poÏární zbrojnice.

Pfiijìte s námi posedût, popít i zatanãit si. 
K poslechu hraje Netolická pûtka.

Svaz zdravotnû postiÏen˘ch bilancoval
Svaz zdravotnû postiÏen˘ch, místní

organizace Volary, v pátek 8. dubna
bilancoval a v sobotu 9. dubna pofiádal
turnaj v bowlingu tfií mûst - Vimperka,
Prachatic a Volar.

Na v˘roãní schÛzi se hodnotil uply-
nul˘ rok 2015 a schvaloval plán na rok
2016. SchÛzi zahájil pfiedseda Augustin
Sobotoviã, kter˘ na úvod pfiivítal Ïákynû
ZU· z oboru fléten. Dûvãata zahrála
nûkolik skladeb, které se moc líbily,
a odcházela za velkého potlesku. 

Potom jiÏ Augustin Sobotoviã ve
zprávû o ãinnosti zhodnotil uplynul˘ rok
jako zdafiil˘. „Byli jsme na zájezdech,
v˘letech, na otáãivém hledi‰ti v T˘nû
nad Vltavou, v Solné jeskyni v Prachati-
cích, na nûkolika domácích lázeÀsk˘ch
místech a jednou v Maìarsku. Doma
jsme opékali u ohnû a pomáhali sv˘m
kolegÛm, ktefií jsou ménû mobilní, a také
na spoleãensk˘ch i kulturních akcích ve
mûstû, vãetnû Volarsk˘ch slavností
dfieva.“

V roce 2016 se plán bude t˘kat
podobn˘ch akcí jako v minul˘ch letech,
a tak nebude chybût T˘n nad Vltavou 
s divadelním pfiedstavením Noc na Karl-
‰tejnû, pojede se opût do lázní, bude se
pfiispívat a pomáhat ãlenÛm, ktefií jsou
ménû pohybliví. V rámci schÛze byla
schválena zpráva o hospodafiení a zprá-
va revizní komise. V závûru upozornil
na organizaci GROSISKON, která v âR
zneuÏívá seniory tím, Ïe jim nabízí
zabezpeãení vchodÛ proti krádeÏím
v˘mûnou zámkÛ za nev˘hodnou cenu,
11 000,- Kã, coÏ je pfiemr‰tûná a nemo-
rální cena. Vyberou zálohu a jiÏ nepfii-
jdou. Tato informace pfii‰la z dopisu
Václava Krásy, pfiedsedy Národní rady
svazu zdravotnû postiÏen˘ch âR. Tak

pozor, jde zfiejmû o novou fintu tzv.
‰mejdÛ.

V rámci diskuse podûkovala zdravot-
nû postiÏen˘m starostka, Martina Pospí-
‰ilová, která zmínila: „Vás a va‰í práce
si velice váÏíme, protoÏe i v tomto vûku
jste pro Ïivot ve mûstû nezbytnou sou-
ãástí a umíte pomoci, kdyÏ je potfieba.
Vy jste nám zde zanechali a zanecháváte
velké dílo a na‰ím úkolem je ho chránit
a navazovat na v‰e, co jste pro nás zane-
chali. Dûkuji vám za v‰e, co pro mûsto
dûláte a vûzte, Ïe jsem moc ráda, kdyÏ
mÛÏeme v rámci pfierozdûlování finanã-
ních prostfiedkÛ organizacím a spolkÛm,
va‰i ãinnost takto podpofiit.“ Poté popfiála
v‰em pfiítomn˘m mnoho zdraví, ‰tûstí,
pohody a pûknou zábavu.

Volarské pozdravil i pfiedseda orga-
nizace vimpersk˘ch zdravotnû postiÏe-
n˘ch osob, Franti‰ek Novotn˘, kter˘
popfiál volarsk˘m hodnû zdaru a podû-
koval za v˘bornou spolupráci mezi
obûma organizacemi. 

Ve druhé ãásti veãera vystoupily
policistky z volarského obvodního
oddûlení, Bc. Ivana Muziková a Jitka
Novotná, které upozornily  na chování
‰mejdÛ, rÛzn˘ch podomních prodejcÛ,
ale i na chování nûkter˘ch pfiíbuzn˘ch,
ktefií by chtûli zneuÏít jejich dÛvûru. 
V závûru upozornily na to, Ïe pokud by
se sami s nûãím takov˘m setkali, je tfieba
to oznámit hned na telefonní ãísla 112
nebo 158, protoÏe rozhoduje ãas. Druh˘
ãi dal‰í den je jiÏ velkou ztrátou, a pa-
chatele se vût‰inou nepodafií vypátrat. 

Václav Kováfi, krajsk˘ koordinátor
BESIP pro Jihoãesk˘ kraj, pfiijel pouká-
zat na zmûny, které se t˘kají chodcÛ 
a cyklistÛ po novele zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Od února

je povinnost b˘t vidût v místech, která
nejsou dostateãnû osvûtlena. Vysvûtlil 
a ukázal, jak pÛsobí reflexní prvky a pásky
na odûvu. Dále povídal o chování chod-
cÛ na pfiechodech, stezkách pro cyklisty
a na místech, kde je pohyb cyklistÛ i chod-
cÛ spoleãn˘. Zejména zdÛraznil, Ïe na
stezkách pro cyklisty je chÛze zakázána
a stejnû tak pro cyklisty je to jízda po
chodnících. Upozornil na to, Ïe v Jiho-
ãeském kraji probíhají právû v souãinnosti
s Policií âR a mûstskou policií preven-
tivní akce zamûfiené na tento problém a je
potfieba vûdût, Ïe se nyní jiÏ jedná o pfie-
stupek, za kter˘ hrozí finanãní postih.

A potom jiÏ od Vimperka pfiijeli
Marnotratníci s velkou porcí lidov˘ch 
a hlavnû ‰umavsk˘ch písní. Tanãilo se,
zpívalo a vzpomínalo cel˘ veãer.

V sobotu 9. dubna odpoledne probû-
hl bowlingov˘ turnaj tfií mûst Volar, Pra-
chatic a Vimperka v Pinnfall baru (budova
v b˘valém prostoru JDZ) ve Volarech.
Zdravotnû postiÏení z organizací tûchto
mûst dali dohromady osmiãlenné t˘my a
ve dvou kolech si nádhernû zahráli. Hra
v‰echny bavila a mnozí pfiedvádûli
hrdinsk˘ v˘kon. MuÏi i Ïeny v‰ech tfií
organizací nejenÏe pfiedvádûli velmi
kreativní pozice, ale zejména velkou
radost projevili z poloÏení kaÏdé kuÏelky.
Bylo to povedené odpoledne, ve kterém
sice vyhráli v‰ichni, ktefií se zúãastnili,
ale jelikoÏ se jednalo o turnaj, konalo se
i vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Vítûzství zÛstalo
doma, za volarsk˘mi skonãili vimper‰tí
a bronz putuje do Prachatic.

PofiadatelÛm patfií podûkování a v‰em
na‰im nejstar‰ím spoluobãanÛm pfiejme
hodnû zdraví a pohody v dal‰í ãinnosti
nejen ve spolku, ale i v Ïivotû.

Ladislav Beran



VOLARSK¯ ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Tkáãová (‰éfredaktor), Sylva Konrádová, Jifií Sosna, Ladislav Beran a Radek ·ebest 
- se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s názory dopisovatelÛ a vyhrazuje si právo na úpravu délky textÛ * Inzerce a pfiíspûvky: J. Tkáãová, MûÚ Volary, Námûstí 25,
tel: 388 302 210, kultura@mestovolary.cz * Za pÛvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pfiíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu
1650 ks poslední den v mûsíci a je neprodejn˘ * Tisk: TISKÁRNA âERN¯ s.r.o., âerná v Po‰umaví 149, www.tiskarna-cerny.eu * Reg.ã.: MK âR E 12494.


