
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24. 5. 2014, 
svÛj hlas mohou obãané odevzdat v pátek 23. kvûtna od 14:00 do 22:00 hod. 

a v sobotu 24. kvûtna od 8:00 do 14:00 hod. 

„Nûkdy Ïivot visí na vlásku, jindy na pár korunách.“
Vefiejná sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dfienû 

Komerãní banka Volary, ãíslo úãtu 107–6919780257/0100 nebo pokladna Mûstského úfiadu Volary. 
Peníze mÛÏete darovat  od  1. dubna do 30. ãervna 2014

Volby do Evropského parlamentu 

Muzejní sezóna zaãíná 

V tûchto volbách mají právo volit
obãané âeské republiky, ktefií nejpozdûji
druh˘ den voleb dosáhnou vûku 18 let,
nevznikla-li u nich pfiekáÏka ve v˘konu
volebního práva (tj. infekãní onemocnûní
nebo zbavení zpÛsobilosti k právním 
úkonÛm) a jsou zapsáni v seznamu voliãÛ
pro volby do Evropského parlamentu,
popfi. hlasují na voliãsk˘ prÛkaz. 

Voliãi hlasují na území mûsta Volary ve
3 volebních okrscích a to následovnû:

Volební okrsek ã. 1
- zahrnuje tyto ulice: 5. kvûtna, âeská,
Dolní SnûÏná, K. V. Raise, Magdalena,
Mlynafiovická, Ml˘nská, Námûstí, Nová,
Pod Kostelem, Prachatická, Pfiíãná, Samoty,
Zlatá stezka
Volební místnost - zasedací místnost MûÚ,
Volary, Námûstí ãp. 25

Volební okrsek ã. 2
- zahrnuje tyto ulice: Nová kolonie, Sídli‰tû
Míru, ·umavská
Volební místnost - herna M· Sídli‰tû Míru
ãp. 117

Volební okrsek ã. 3 
- zahrnuje tyto ulice: Budûjovická, Finské
domky, Brixovy Dvory, Chlum, Kollárova,
Krátká, Luãní, Mlynáfiovice, Petra Voka,
Pod Tratí, Revoluãní, Sipplovy Dvory,
Soumarská, Soumarsk˘ Most, Stögrova
HuÈ, Tolarova, U NádraÏí, V Kasárnách,
Tovární.
Volební místnost - jídelna M· Revoluãní ul.
ãp. 448

Voliãské prÛkazy
Voliãi, ktefií se ve dnech voleb nebudou

zdrÏovat v místû svého trvalého pobytu
(napfi. z dÛvodu dovolené, plánované 
hospitalizace v nemocnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péãe nebo jiném obdobném
zafiízení, ãi z jin˘ch dÛvodÛ), mohou 
nejpozdûji dne 8. kvûtna 2014 poÏádat 
o vydání voliãského prÛkazu, kter˘ voliãe
opravÀuje ve dnech voleb do Evropského
parlamentu k hlasování v jakémkoli 
volebním okrsku na území âeské repub-
liky. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky  budou voliãÛm doru-

ãeny do místa trvalého pobytu nejpozdûji 
3 dny pfied konáním voleb.

Anna Hodánková, 
správní odbor MûÚ  

Volarské muzeum bude slavnostnû
otevfieno ve ãtvrtek 1. kvûtna 2014 v 10:00
hodin starostkou mûsta Martinou Pospí‰i-
lovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok
2014. V leto‰ním roce jsou pfiipraveny
mimo stávajících expozic (Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka,

„Dûtsk˘ pokoj“) i nové v˘stavní expozice.
V˘stavní expozice „140 let hasiãského

sboru Volary“, vznikla díky ãlenÛm SDH
Volary, ktefií v leto‰ním roce oslaví 140 let
od zaloÏení volarského sboru hasiãÛ.  

V˘stavní expozice „A léta bûÏí i na roz-
hlasov˘ch vlnách“ vznikla ve spolupráci 

s Obcí Hofiice na ·umavû a Muzeem radio-
pfiijímaãÛ, ktefií nám exponáty ochotnû
zapÛjãily ze své sbírky. 
Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna do
30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí od
10:00 do 17:00 hodin.

Do muzea jste v‰ichni srdeãnû zváni.

Uctûní památky obûtí 2. svûtové války
Ve ãtvrtek 8. kvûtna uctí vedení Mûsta Volary spoleãnû s obãany památku zesnul˘ch bûhem 2. svûtové války poloÏením vûncÛ:

ve 14:00 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army Charlese Havlata 
a v 15:00 hodin na místním hfibitovû u památníku obûtí Pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je ve 13:45 hodin od mûstského úfiadu.
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Z jednání rady mûsta 

Co nového v oblasti likvidace odpadÛ

konaného dne 26. 3. 2014
Rada mûsta schvaluje
* pro bytové domy V Kasárnách

ãp. 351 a 352 ve Volarech:
- skuteãnou cenu tepla za rok 2013 
ve v˘sledné v˘‰i 642,13 Kã/GJ 
vãetnû DPH
- plánovanou kalkulaci ceny tepla
pro rok 2014 ve v˘‰i 640,18 Kã/GJ
vãetnû DPH

Rada mûsta rozhodla 
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na akci: V̆ stavba kolumbária
na hfibitovû ve Volarech, pfiidûlit tuto
zakázku uchazeãi Kamenosochafiství
VáÀa & syn Prachatice s.r.o.

konaného dne 9. 4. 2014
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na akci: Zateplení budovy ãp.
283 ve Volarech, pfiidûlit tuto zakázku
uchazeãi Jindfiich Parus spol. s.r.o.

* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
urãitou od 10. 4. 2014 do 31. 3. 2019,
na prostory k podnikání ã. 3, na adrese
Námûstí ãp. 27, Volary, se spoleãností
DICTIO a.s.

* vypÛjãit ve‰keré prostory ve 2. NP
v budovû (stavbû) ã. p. 131 mimo 
bytov˘ch prostor v této budovû 
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Vola-
rech na dobu neurãitou

Rada mûsta schvaluje 
* vyhlá‰ení zámûru ã. 04/Prod/2014 ve

znûní pfiedloÏeného návrhu na prodej
bytové jednotky ã. 139/11 s pfiíslu‰-
n˘m spoluvlastnick˘m podílem na
spoleãn˘ch ãástech domu a zastavû-
ném pozemku v domû ãp. 139, 140 
v ulici Námûstí ve Volarech

* vyhlá‰ení zámûru ã. 05/Prod/2014 ve
znûní pfiedloÏeného návrhu na prodej 
bytové jednotky ã. 38/1 s pfiíslu‰n˘m
spoluvlastnick˘m podílem na spo-
leãn˘ch ãástech domu a zastavûném
pozemku v domû ãp. 38 v ulici 
Budûjovická ve Volarech

Více na: www.mestovolary.cz

Zejména z dÛvodu ochrany pfiírody,
protoÏe vût‰ina odpadÛ z domácností, 
a to i vyuÏiteln˘ch, stále konãí na sklád-
kách, ale i z dÛvodÛ ekonomick˘ch, kdy
právû skládkovné tvofií nejvût‰í ãást
nákladÛ na likvidaci odpadÛ, se mûsto
Volary snaÏí hledat nová dal‰í fie‰ení.

Kontejnery na pouÏité odûvy, obuv a textil
TfiebaÏe mají obãané moÏnost na

sbûrném dvofie odevzdávat pouÏité odûvy,
obuv, hraãky pro charitativní úãely,
jedná v souãasné dobû mûsto s firmou,
která by na nûkolika místech ve mûstû
rozmístila kontejnery na odkládání 
pouÏit˘ch odûvÛ, textilu, obuvi apod.,
kter˘ch se chce majitel zbavit a které
mohou b˘t dále vyuÏity. Obãané tak
nebudou muset s kaÏdou maliãkostí 
chodit aÏ na sbûrn˘ dvÛr.

Sbûr potravináfiského oleje a tuku 
z domácností

Mûsto také v souãasnosti jedná 
s odbornou firmou, která provádí likvi-
daci potravináfisk˘ch olejÛ a tukÛ, 
o moÏnosti sbûru tûchto odpadÛ i v na‰em
mûstû. Jde o to, Ïe pouÏit˘ olej napfi. 
z fritovacích hrncÛ bûÏnû obãané vylé-
vají do odpadÛ a dochází pak k zaná‰ení
kanalizaãního fiadu ve mûstû a problé-
mÛm s jeho údrÏbou. UvaÏuje se o roz-
místûní separaãních nádob po mûstû na
sbûr tûchto olejÛ.

Pofiízení kompostérÛ pro obãany
Mûsto Volary, jako ãlen Svazu mûst 

a obcí Jihoãeského kraje, se pfiihlásilo 
k projektu „Domácí kompostování v Ji-
hoãeském kraji“. Jeho cílem je sníÏení
mnoÏství biologicky rozloÏitelného od-

padu ve smûsném komunálním odpadu
(napfi. trávy, listí apod.). Svaz mûst a obcí
Jã. kraje by z dotace pofiídil kompostéry
a mûsto by zájemcÛm z fiad obãanÛ, 
ktefií by splnili urãité podmínky (napfi.
vlastnictví rodin. domku se zahradou)
tyto kompostéry bezplatnû zapÛjãilo.
Pravdûpodobnû by z dÛvodu sloÏité
administrativy celého projektu byly
kompostéry dodány asi na podzim 
leto‰ního roku.

Jakmile budou tyto uvedené projekty
mûsta aktuální, budou obãané vãas 
prostfiednictvím Volarského zpravodaje
informováni.

Stanislava Jindrová
ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ

Deratizace
UpozorÀujeme obãany, Ïe v období od 25. 4. do 25. 5. 2014 bude probíhat na

území mûsta jarní ohnisková deratizace.

VáÏení ãtenáfii,
v minulém ãísle jste ve volarském zpravodaji omylem obdrÏeli leták Volarské pozoruhodnosti - Menhiry. 

Tyto letáky byly urãeny pro odbor KaCR na MûÚ Volary k prezentaci mûsta. 
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Spoleãenská rubrika

Vzpomínáme

Obãané s úfiední adresou
– Volary, Námûstí 25

ObãanÛ Volar s úfiední adresou - Volary, Námûstí 25 je v souãasné dobû 148.
Jsou to lidé, kter˘m byla ve správním fiízení zru‰ena adresa trvalého pobytu a dle
zákona se stává jejich adresou pobytu - adresa ohla‰ovny mûstského úfiadu tj.
„Volary, Námûstí 25“ a tuto adresu mají uvedenu i ve svém dokladu totoÏnosti.

Vût‰inou návrh na zru‰ení trvalého pobytu je podáván z dÛvodu, Ïe majiteli
nemovitosti hrozí, díky nájemníkovi, problémy s exekucí apod.

Zru‰it trval˘ pobyt mÛÏe jen vlastník nemovitosti a to v pfiípadû, Ïe k tomu má
váÏné dÛvody. Ty pak musí jako úãastník správního fiízení náleÏitû zdÛvodnit.
LhÛta, po kterou trvá správní fiízení, je 30 dnÛ. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o zru‰ení trvalého pobytu je obãansk˘ prÛkaz neplatn˘. Osoba, které je zfiízena
adresa na ohla‰ovnû  trvalého pobytu, musí do 15 dnÛ poÏádat o vydání nového
obãanského prÛkazu.

Zru‰ení trvalého pobytu a zfiízení „úfiední“ adresy je zaevidováno v centrálním
systému evidence obyvatel, kter˘ vede Ministerstvo vnitra âR. PÛvodní obãansk˘
prÛkaz se stává neplatn˘m a nelze se s ním prokazovat. 

ObãanÛ Volar s „úfiední adresou“ - Volary, Námûstí 25 stále pfiib˘vá, mylnû se
domnívají, Ïe se tak vyhnou povinnostem, a to zejména exekucím, placení rÛzn˘ch
poplatkÛ, jako poplatek za odpad, Ïe prostû budou nedostiÏní. 

Na podatelnû mûstského úfiadu tfiídíme po‰tu tûchto obãanÛ, minimálnû je to
bûÏná korespondence, ale vût‰inou se jedná o soudní a exekutorské obsílky, 
upomínky apod. PfiibliÏnû 10 obãanÛ s touto adresou si svoji po‰tu pfiebírá, ostatní
je na podatelnû uloÏena a po roce skartována.  

Co fiíci závûrem? Pfiáli bychom si, aby obãanÛ s „úfiední adresou“ - Volary,
Námûstí 25 nepfiib˘valo, vûfite, Ïe se tím problémÛm a povinnostem nevyhnete.

Anna Hodánková - správní odbor MûÚ 

V mûsíci dubnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Kvûta Böhmová,
paní Antonie Ch˘nová,
paní Marie ·vecová,
paní RÛÏena Tou‰ková,
paní Marie Interholzová,
paní Jitka Lukschová,
paní Jifiina ·imlíková,
paní Josefa ·vécarová,
pan Antonín 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
�

Dne 7. kvûtna 2014 oslaví 
70. narozeniny 

paní Vûra Gogová.
V‰e nejlep‰í pfiejí dûti, 

vnouãata a pravnouãata. 

Děkujeme všem přátelům 

a známým za projevenou soustrast,

květinové dary a účast 

na posledním rozloučení panem

JOSEFEM BENEŠEM.
Rodina Benešova

Rodina Bártova děkuje všem, 

kteří se zúčastnili posledního 

rozloučení s panem 

KARLEM BÁRTOU, 

dále děkujeme za květinové dary.

Zvláštní poděkování patří 

panu Františku Krátkému 

za smuteční projev.

Dne 11. kvûtna 2014 uplyne 
jeden dlouh˘ a smutn˘ rok, 
co dotlouklo mladé srdce 

pana PAVLA KRÁTKÉHO.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manÏelka Katka, dûti Pavlík a Krist˘nka,

rodiãe, sourozenci, prarodiãe rodina
Dolinkova a ostatní pfiíbuzní

Vítání obãánkÛ
Ve Volarské obfiadní síni probûhlo vítání obãánkÛ. Vítaly se dûti narozené ke

konci roku 2013 a paní matrikáfika mûstského úfiadu Anna Hodánková pfiedstavila
paní starostce Martinû Pospí‰ilové dvanáct nejmen‰ích obãánkÛ mûsta. Vítalo se
sedm chlapeãkÛ a pût holãiãek. Paní starostka ve svém proslovu podûkovala 
rodiãÛm za v˘chovu dûÈátka a pfiipomnûla sílu rodiny. Pfiipomnûla, Ïe není nic 
hezãího, neÏ vychovávat malé dûÈátko a tû‰it se z kaÏdého pokroku, které jejich
nejmen‰í ãlen udûlá a samozfiejmû tû‰it se z prvních slov, máma, táta. Po projevu
kaÏdá maminka dostala krásnou rÛÏiãku a dûti kníÏku Na‰e holãiãka, a Ná‰ chlapeãek. 

Vítání zpestfiily dûvãata pûveck˘ch souborÛ volarské ZU· pod vedením 
sbormistrynû Dany Koldinské.

Mûsto Volary vyhlásilo zámûr ã. 04/Prod/2014 na prodej bytové jednotky 
ã. 139/11 ve ãtvrtém nadzemním podlaÏí  ãp. 139, 140 v ulici Námûstí ve 
Volarech. Podrobnûj‰í informace o zámûru jsou vyvû‰eny na úfiední desce
mûsta Volary. Velikost bytové jednotky je (1+1) 37,73 m2. Je zde zdûné jádro,
balkon a ústfiední topení. Minimální nabídková cena stanovená zámûrem je
97.500,-Kã (50 % znaleckého posudku - na základû rozhodnutí zastupitelstva
mûsta Volary ze dne 9. 4. 2014). Bytová jednotka je bez nájemního vztahu. 

BliÏ‰í informace a moÏnou prohlídku lze poÏadovat na Správû domÛ a bytÛ 
tel: 388 333 537. 
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Na zaãátku stálo celé Zastupitelstvo
Mûsta Volary pfied rozhodnutím, jak˘m
zpÛsobem ochránit jedno z nejdÛleÏitûj-
‰ích míst Volar - stfied mûsta a tím i své
obãany. Budova b˘valého hotelu Bobík
byla potenciální v˘hodnou investicí pro
podnikatele, ktefií po celé republice
vytváfiejí tzv. sociální ubytování. Na‰tûstí
v‰e dopadlo jinak. Na základû rozhodnutí
Zastupitelstva mûsta Volary vznikla spo-
leãnost  Mûstsk˘ hotel Bobík s.r.o., která
je ve stoprocentním vlastnictví Mûsta
Volary. Tato novû vzniklá obchodní 
spoleãnost v oblasti cestovního ruchu 
a gastronomie potfiebuje urãit˘ ãas ke
stabilizaci na trhu. Odborné studie
hovofií o ãasovém úseku minimálnû tfií
let. Bylo tedy nutné pfiijít s opravdu
dobr˘m nápadem, kter˘ by fungoval na
poli republikového i zahraniãního mar-
ketingu a nestavût jen na ‰umavské
turistice, která pochopitelnû do Volar

patfií. S informací o moÏnosti vybudování
konopn˘ch lázní jako první pfii‰la sta-
rostka mûsta paní Martina Pospí‰ilová.
Myslím, Ïe vedení mûsta velmi rychle
pochopilo v˘znam této my‰lenky a za-
ãalo jí obecnû podporovat. V‰em bylo
jasné, Ïe rozjet hotel ve Volarech zna-
mená, pfiijít s nûãím opravdu v˘jimeã-
n˘m. Spojení skvûlé my‰lenky, dobrého
piva a vynikající kuchynû je to, co sbírá
zákazníky z rÛzn˘ch zájmov˘ch skupin
a je atraktivní jak pro domácí, tak i pro
klienty z celé republiky a zahraniãí, kte-
r˘m lokalita Volar jinak nepfiipadala nik-
terak pfiitaÏlivá. Hotel disponuje pestrou
nabídkou sluÏeb, která je hosty velice
kladnû oceÀována. Hotel i láznû jsou nad
oãekávání naplnûny. Pivo z na‰eho mini-
pivovaru témûfi nestíhá dozrávat, protoÏe
úloÏné tanky nestaãí pokr˘t spotfiebu, kte-
rou ve Volarech nikdo neoãekával. Za
dobu necelého tfiiãtvrtû roku jsme úspû‰nû

propagovali na‰i firmu napfi. na Veletrhu
cestovního ruchu v Brnû. Odborné i re-
klamní ãlánky byly zvefiejnûny v mnoha
republikov˘ch mediích. Také televizní
dokument ·vihák lázeÀsk˘ s Petrem
Janãafiíkem pfiinesl oãekávanou publicitu.

Skuteãn˘m úkolem na rozjezd pod-
niku, bylo zajistit kvalitní odborn˘ per-
sonál. Funkce dvou jednatelÛ pfii vzniku
firmy a posléze jednoho, byla taková,
aby mohlo mûsto co nejlépe kontrolovat
svou investici, neÏ zaãne provoz bezpro-
blémovû fungovat. A to se nám spoleãnû
podafiilo. Nastává pomalu ãas, kdy moje
pÛsobení ve spoleãnosti jiÏ není nezbytnû
nutné. Vytvofiil jsem fungující systém,
jehoÏ chod mohu dále pfienechat svému
nástupci. Za realizaci oprav a dále pak
utváfiení koncepce rozvoje podniku patfií
podûkování celému vedení mûsta, a také
zamûstnancÛm Mûstského úfiadu Volary.

Mgr. Vít Pavlík

V pátek 4. dubna se uskuteãnilo 
v âesk˘ch Budûjovicích krajské kolo
soutûÏe základních umûleck˘ch ‰kol ve
hfie dechov˘ch, jazzov˘ch a ostatních
orchestrÛ. Volarská základní umûlecká
‰kola se zúãastnila s velk˘m úspûchem 
a tím reprezentovala i celé Mûsto Volary.
Do soutûÏe byly vyslány hned dva sou-
bory: SaxWork Ensemble a V-BAND.

SaxWork Ensemble získal v kate-
gorii 1a první místo s postupem do
ústfiedního kola. Dech beroucí vystou-
pení V-Bandu, pfii kterém posluchaãÛm
bûhal mráz po zádech, bylo ocenûno 
u odborné poroty v kategorii 1b téÏ 
prvním místem s postupem do ústfiední-
ho kola, které probûhne 13.–14. 6. 2014
v Litvínovû.

Umûlecká vedoucí a dirigentka obou
souborÛ Katefiina Pavlíková získala
zvlá‰tní ocenûní poroty za odborné
vedení a aranÏmá soutûÏních skladeb.
Gratuluji k vítûzství a dûkuji za vynika-
jící v˘kon nejen ÏákÛm, ale také v‰em
ostatním pedagogÛm ZU· Volary, ktefií
se na pfiípravû muzikantÛ podíleli.

Mgr. Vít Pavlík, fieditel ‰koly

Mûstsk˘ hotel Bobík s.r.o.

Velk˘ úspûch ZU· Volary

Dûkuji panu Franti‰ku Janou‰kovi za nalezení kabelky i s cel˘m obsahem 
a pfiedání na Policii âR ve Volarech.

Lucie Sedláãková
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Hudba má stále svou hodnotu

KdyÏ dva táhnou za jeden provaz
Pedagogové Matefiské ‰koly Volary

i Základní ‰koly Volary mají stejn˘ cíl.
SnaÏíme se, aby na‰e dûtiãky byly co
nejlépe pfiipravené na vstup do základní
‰koly, a aby pak uãivo základní ‰koly
zvládaly bez obtíÏí.

Proto v rámci spolupráce matefiské 
a základní ‰koly probûhlo spoleãné 
setkání, kde jsme zhodnotili a zamûfiili
se na problematiku dûtí ze ‰kolních
lavic. Spoleãnû jsme pfiipravili projekt
„Tû‰íme se do ‰koly“, kter˘ spoãívá 
v zasílání dopisÛ dûtmi ze základní
‰koly dûtem do matefiské ‰koly. Dûti
zpracovávají úkoly, napfi. kreslí ilustrace
k pohádkám, provádûjí grafomotorické
cviky (správné drÏení tuÏky), procviãují
si mluven˘ projev, správnou v˘slovnost
jednotliv˘ch hlásek, rozvíjí si logického
my‰lení, matematické pfiedstavy, hudební
a pracovní ãinnosti. Nezapomíná se také
na vytváfiení správn˘ch spoleãensk˘ch 

návykÛ. Dûtem se tato ,,‰kola hrou“
velmi líbí a zamlouvá se jim i vypraco-
vání víkendov˘ch domácích úkolÛ,
které dostávají od uãitelek matefiské
‰koly.

V̆ sledky jsou milé a velmi uspoko-
jivé. Vedou ke spolupráci ‰koly a rodiny, 

k vytváfiení návykÛ zodpovûdnosti 
a plnûní povinností. 

Ne nadarmo se fiíká ,,·KOLA
ZÁKLAD ÎIVOTA“ a ,,V·ECHNO,
CO JSEM V ÎIVOTù POT¤EBOVAL,
JSEM SE NAUâIL V MATE¤SKÉ
·KOLE.“

uãitelky M· Sídli‰tû Míru,
Vûra ·afránková a Miroslava Hadová

Z· ve Volarech je jiÏ nûkolik let
organizátorkou okrskového kola pû-
vecké soutûÏe Jihoãesk˘ zvonek. A tak 
i letos si nejlep‰í zpûváci ‰kolních kol ze
Z· Volary, Lenory, Nové Pece a StoÏce
pomûfiili své pûvecké schopnosti a za-
zpívali pro radost sobû, rodiãÛm a uãitelÛm.

Bylo rozdáno bezmála 80 diplomÛ 
a ãestn˘ch uznání, za jejichÏ vypsání
dûkujeme b˘val˘m kolegyním Janû
Bauchové a Vladimífie Batistové. Krás-
né lidové i umûlé písnû zaznûly v kate-
goriích - sólo, duo, trio, ale také zejmé-
na zásluhou Dany Koldinské a Radky
¤ezankové i v komorním obsazení kvar-
teta a kvinteta.

Za perfektní zázemí soutûÏe dûkuje-
me fiediteli ZU· Mgr. Vítu Pavlíkovi,
kter˘ nám na celé dopoledne 28. 3. pro-

pÛjãil v‰echny prostory ZU· na rozezpí-
vání a hlavní sál pro samotnou soutûÏ, 
vedení Z· a SRPD· za materiální 
podporu.

Ukazuje se, Ïe pfii v˘chovû mladého

ãlovûka má hudba a dobrá písniãka 
i v dne‰ním poãítaãovém svûtû stále
svou nezastupitelnou hodnotu.

Mgr. Lenka Slabyhoudková 
více na www.zsvolary.cz

Klub ãeského pohraniãí zve dûti i jejich rodiãe 
v sobotu 31. 5. 2014 od 9:00 hodin na hfii‰tû Tatranu Volary 

na Dûtsk˘ den pln˘ ukázek a soutûÏí. 
Hlavním programem jsou ukázky modeláfiÛ (auta, letadla), závody a spousta dal‰ích soutûÏí pro v‰echny dûti. 

Dítû, které si pfiinese funkãní model auta, bude zafiazeno do slosování o nádherné a praktické ceny.
BliÏ‰í informace zjistíte na plakátech.
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Rozhovor s kaplanem Petrem Hovorkou
VáÏení ãtenáfii, koho jiného v dobû

povelikonoãní pozvat k rozhovoru, neÏ
kaplana na‰í farnosti Petra Hovorku.

S panem kaplanem jsme hovofiili 
pfii pouti KfiíÏovou cestou na Kamenáã.
Byl to moc pûkn˘ rozhovor, zde jsou
odpovûdi.

MÛÏete se nám struãnû pfiedstavit?
Narodil jsem se v Kaplici a mládí

strávil ve Vele‰ínû, kde jsem nav‰tûvo-
val ‰kolu od první do páté tfiídy a potom
jsem nastoupil do sedmiletého gymnázia
v Kaplici. Po ukonãení tohoto institutu
jsem pfiijal zamûstnání v bankovním
domû v âesk˘ch Budûjovicích naproti
katedrále. Bylo to vÏdy pûkné sledovat
tento nádhern˘ kostel a ten ruch pfied
ním. Zamûstnání mû bavilo a jak se fiíká
lidovû, ãichnul jsem zde k penûzÛm
a musím fiíci, Ïe to byla zajímavá práce
úfiedníka. To jsem dûlal aÏ do nástupu na
civilní sluÏbu, kterou jsem absolvoval 
v klá‰tefie na Piaristickém námûstí: zde
jsem vykonával mnoho kostelních prací.
Po této sluÏbû jsem se pfiihlásil na 
Teologickou fakultu v Praze. Tu jsem
úspû‰nû vystudoval a v roce 2009 jsem
byl Monsignorem Jifiím Paìourem
vysvûcen na knûze.

Jaké máte zájmy a jak vyplÀujete 
voln˘ ãas?

Pokud mohu, vyráÏím do pfiírody 
a to nejradûji pû‰ky. âasto si vybírám 
i mimo turistické cesty, takÏe se mi
stává, Ïe obãas zabloudím nûkam do
hustého kfioví a musím se zas kousek
vrátit a hledat jinou cestu. Velmi rád
poslouchám hudbu, a to klasickou, ãas od
ãasu zajdu do divadla na operu i ãinohru.

Jak jste se dostal do Volar?
Byl jsem sem vyslán, abych v první

fiadû vypomohl páteru Hyblerovi. Zde
vypomáhám pfii m‰ích a ostatních cír-
kevních obfiadech. Farnost máme od
Volar pfies Îelnavu z jedné strany a Zby-
tiny na stranû druhé. Je to dost velk˘
zábûr, ale moc pûkn˘, neboÈ vût‰ina míst
je jiÏ v krásn˘ch místech ·umavy a to
se mnû líbí.

Jak se vám líbí na Volarsku a jste zde
spokojen?

Na Volarsku se mi moc líbí a ve
Volarech jsem spokojen. Je zde krásná
pfiíroda, mûsto má zajímavou a pûknou
historii. Jsou zde vstfiícní a pracovití lidé
a já jsem pomûrnû rychle k VolarÛm 
a okolí na‰el velmi dobr˘ vztah. Jen

nûkdy, kdyÏ vyjíÏdíme do míst, kde byly
nûmecké vesnice ãi osady, je mi smutno
z toho, Ïe tato místa a kostely v nich jsou
málo nav‰tûvovány. Zde chci také fiíci,
Ïe velk˘ dojem na mû udûlala lesní
kaple pod StoÏeckou skálou a jsem rád,
Ïe jsem mohl b˘t u jejího znovu vysvû-
cení.

Duben je ãas velk˘ch kfiesÈansk˘ch
svátkÛ: co byste nám k nim fiekl, jak je
vnímáte a co byste popfiál volarsk˘m
farníkÛm a obãanÛm mûsta?

Já bych si pfiál, aby lidé opût na‰li
optimistick˘ v˘hled do budoucnosti. 
A velikonoce vnímali jako vítûzství
Ïivota nad smrtí a vítûzství dobra nad
zlem. To zní sice skoro pohádkovû, ale
já jako kfiesÈan skuteãnû vnímám Veli-
konoce jako obrodu a zmrtv˘chvstání 
(pfiinejmen‰ím pro lidskou du‰i). Je to
velmi pûkn˘ svátek a vûfiím, Ïe jej 
v‰ichni na‰i farníci i ostatní obãané 
strávili v klidu v kruhu rodinném a pfií-
tomnosti v‰ech nejbliÏ‰ích. 

Dûkuji za krásná slova a já vám
pfieji, abyste ve Volarech nacházel jen to
dobré.

Ladislav Beran

Souhrn poãasí za bfiezen 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -7,6°C dne 1. 3. v 6:35
Maximální teplota: +19,6°C dne 21. 3. v 13:10
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +3,8°C
Úhrn sráÏek: 23,6 mm
Maximální náraz vûtru: 15,8 m/s dne 15. 3. v 10:20 

(tj. 56,9 km/hod.)
Sluneãní svit: 172,2 hodiny
Mrazové dny: 23
Maximální v˘‰ka snûhu: 4 cm

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -11,0°C dne 1. 3.
Pfiízemní minimální teplota: -11,8°C dne 1. 3.
Maximální teplota: +19,5°C dne 21. 3.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +1,6°C
Mrazové dny: 27
Poãet dní se snûhem: 1 

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Rychlé, komplexní a levné fie‰ení
– zámeãnické, zednické, bourací, ruãní v˘kopové, údrÏbáfiské, úklidové, topenáfiské, instalatérské práce, kácení stromÛ,

hydraulické ‰típání dfieva, ãi‰tûní kobercÛ mokrou cestou, doprava materiálu vlastním vlekem. 
Pfiijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice – 3,- Kã/km. 1. zapoã. hod. – 190,- Kã, dal‰í 170,- Kã vã. DPH. 

Hodinov˘ manÏel – Tel. 775 645 581



✄



✄
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Plesová sezóna
Od plesu SRPD·, rybáfiÛ, ZU·,

plesu mûstského, aÏ k bezpfiíspûvkov˘m
dárcÛm krve - to byla plesová sezóna, ve
které se mnoho lidí vÏdy v zaplnûném
spoleãenském sálu radnice v˘teãnû
bavilo. 

Jednotlivé organizace i Mûsto Volary
nabídlo v˘bornou hudbu i zajímav˘ pro-
gram. Jak je u nás zvykem, tanãí se od
zaãátku do konce a plesy mají vÏdy

v˘bornou spoleãenskou i kulturní úro-
veÀ. 

Na nûkolika plesech probíhala zají-
mavá soutûÏ o ceny a slosovatelné vstu-
penky byly pozvánkou do hlavní hry.
SoutûÏilo  se napfiíklad o ceny v podobû
Ïiv˘ch ryb ãi barevného televizoru.

Pûkná byla i pfiedtanãení, která zahá-
jil dramatick˘ krouÏek Z·, pfii‰ly Malé
vodnice v podání zájmového útvaru

DDM ·moulata, V-Band a hosté, aÏ 
k pavouãí dámû a pavouãímu muÏi.  

Celou taneãní sezónu zakonãil dub-
nov˘ Country bál a tance ve stylu divo-
kého západu a Zlaté horeãky pobavily
v‰echny v sále.

Leto‰ní taneãní sezóna tak vy‰la na
jedniãku a v‰em se jistû moc líbila.

Ladislav Beran 

Hledáme nov˘ domov pro opu‰tûného pejska
JiÏ od bfiezna se snaÏíme najít nov˘

domov pro opu‰tûného pejska. Jde 
o mladého psa - asi 2 roky starého kfií-
Ïence jezevãíka. Pejsek byl odchycen ve
Volarech. Byl vyhladovûl˘ a vystra‰en˘,
asi se toulal del‰í dobu. TfiebaÏe byly
zvefiejnûny v˘zvy, majitel se nepfiihlásil
- pravdûpodobnû se ho nûkdo zbavil.

Pejsek je uÏ nyní v dobré kondici. Je
pfiítuln˘, hrav˘ a temperamentní, bez

zdravotních potíÏí. Je doãasnû umístûn 
v kotci ve správû Technick˘ch sluÏeb
mûsta Volary. V kotci je mu samotnému
smutno a urãitû si po v‰ech tûch stras-
tech, které zaÏil, zaslouÏí nov˘ domov 
a hodného páníãka.

TakÏe prosíme - pomozte
Informace: – p. Jindrová,

ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary
(tel. 388 302 207, 602 194 932)
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Galbraith Robert: 
VOLÁNÍ KUKAâKY
Vzru‰ující detektivní román J. K.

Rowlingové, napsan˘ pod pseudonymem
Robert Galbraith. KdyÏ se supermodelka
Lula Landryová zfiítí z balkonu v lon-
d˘nské ãtvrti Mayfair, policie dojde 
k závûru, Ïe ‰lo o sebevraÏdu. Její bratr
má v‰ak pochybnosti. Aby zjistil pravdu
o její smrti, najme si soukromého detek-
tiva. Cormoran Strike je váleãn˘ veterán,
kter˘ opustil sluÏbu v Afghánistánu po
tûÏkém zranûní. Bûhem fie‰ení pfiípadu
proniká do svûta vysoké módy a mediál-
ních celebrit, lond˘nské smetánky, ale 
i spodiny.

Erik Axl Sund: 
VRANÍ DÍVKA
Jak velkému utrpení dokáÏe ãlovûk

ãelit nebo vystavit jiné, neÏ sám pfiestane
b˘t lidskou bytostí a zmûní se v netvora?
Jak mÛÏe zklamání ovlivnit du‰i, osud,
Ïivot? Psychoterapeutka Sofia Zetter-
lundová léãí dva klienty s pfiíznaky
mnohoãetné poruchy osobnosti, dûtské-
ho vojáka ze Sierry Leone a Ïenu s hlu-
bok˘mi traumaty z minulosti. Nikdo jim
nenaslouchá… Temn˘ seversk˘ psy-
chothriller jen pro silné povahy. První
díl trilogie, která oblétla a zasáhla doslo-
va cel˘ svût.

Vermes Timur: 
UÎ JE TADY ZAS
Co kdyby Hitler v roce 1945 nespá-

chal sebevraÏdu, ale jen usnul? A co
kdyby se probudil roku 2011? Jak by se
asi tváfiil a na‰el by v na‰em svûtû spo-
jence, ktefií by ho podpofiili?

NAUâNÁ LITERATURA
Losos Ludvík: 

HISTORICK¯ NÁBYTEK 
– KONSTRUKCE, ÚDRÎBA,
RESTAUROVÁNÍ
Jedineãná encyklopedie o historickém

nábytku, v níÏ se renomovan˘ autor
podrobnû vûnuje nejen nábytkové typo-
logii, ale netradiãnû se zab˘vá, spolu 
s jeho slohov˘m urãováním, i v˘vojem 
a popisem konstrukcí, spojÛ a pouÏíva-
n˘ch materiálÛ. Vyãerpává a popisuje
vût‰inu znám˘ch technik nábytkové
v˘zdoby. Dále se podrobnû zab˘vá tech-
nologií historick˘ch povrchov˘ch úprav,
pfiedev‰ím lakÛ a barev, jejich sloÏením
a aplikací na základû historick˘ch pra-
menÛ a receptáfiÛ.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Morkes Petr: 

KOMISA¤ VRËAPKAA TAJEM-
STVÍ MAHÁRÁDÎOVA VEJCE
NeohroÏen˘ komisafi VrÈapka se

vydává po stopû zloãinu, kter˘ se stane
pfiímo v zákulisí mezinárodní soutûÏe

kouzelníkÛ. Do Psí Lhoty pfiijíÏdûjí 
fakífii, bfiichomluvci, hadí Ïeny, polykaãi
meãÛ a zázraãní poãtáfii z celého svûta,
aby soutûÏili o vzácné mahárádÏovo
vejce. Orient Express ale ve sv˘ch útro-
bách skr˘vá i jedno dûsivé tajemství! 

Lebeda Jan: 
MEDOVNÍâKOVA ¤ÍKADLA
Autor oblíbeného pohádkového

skfiítka Medovníãka tentokrát pro dûti
napsal fiíkánky o skfiítkovi a jeho kama-
rádech. KníÏka pro nejmen‰í je opût
vyzdobena pÛvabn˘mi obrázky ZdeÀky
·tudlarové.

Lerangis Peter:
SEDM DIVÒ SVùTA - POVSTÁNÍ
KOLOSU RHODSKÉHO
První svazek nejnovûj‰í série mist-

rovského vypravûãe Petera Lerangise.
Jack McKinley je obyãejn˘ kluk s neo-
byãejn˘m vzácn˘m genem zdûdûn˘m
po pfiedcích z dávno zmizelé civilizace.
Gen Jackovi dodává zvlá‰tní schopnosti,
které jiní lidé nemají. Ty bude Jack
potfiebovat, protoÏe musí zachránit svût.
Dávná civilizace zmizela, kdyÏ jí byl
uloupen zdroj síly a rozdûlen do sedmi
magick˘ch Schránek. Ty byly ukryty na
rÛzn˘ch místech svûta. Jack a jeho pfiá-
telé musejí Schránky najít dfiív, neÏ pad-
nou do nesprávn˘ch rukou. 

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu knihovny 

Prodejna ZEFA VOLARY oznamuje 
roz‰ífiení otevírací doby od 1. 5. 2014.

Po 7:00 - 12:00
Út - ât 7:00 - 14:00
Pá 7:00 - 16:00
So 8:00 - 12:00 

Dennû ãerstvé hovûzí 
a vepfiové maso, 

uzeniny a zvûfiinové speciality 
vlastní v˘roby.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
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