Vážení spoluobčané, milí Volarané,
léto i celé školní prázdniny jsou neodmyslitelně za námi. Věřím, že letní
a dovolenkový čas jste využili tím, pro vás,
nejlepším způsobem a že si do závěru roku
přinášíte jen ty nejlepší vzpomínky.
Pro nás, i tento letní čas, byl naplněn v pokračování nejedné rozpracované

investiční akce. Jak to již bývá i v soukromém životě, vždy se něco daří snáze a něco
přináší své problémy.
Rekonstrukci volarského náměstí jsme
na týden pozastavili z důvodu pořádání Volarských slavností dřeva. Věřím, že se vám
slavnosti na dvou již dokončených etapách
náměstí líbily. V současné době dokončujeme s firmou SAM Česká Lípa etapu třetí.
Na konci října by tato akce, za kterou město
ze svého rozpočtu zaplatí cca 18,5 milionu
korun, měla být předána městu a samozřejmě hlavně vám, občanům.
Další nemalá investiční akce se týká
opravy – přestavby našeho plaveckého bazénu. Vyhrávající firma DAMI Servis České
Budějovice, která tuto zakázku vyhrála za
cca 18,3 milionu, se k této zakázce staví
velmi nezodpovědně. Nedodržují termíny,
neplní smluvně ujednané dohodnuté práce

a tímto způsobem se dostáváme k nedodržení termínu předání dokončené stavby.
Skutečností je, že budeme trvat na
smluvních pokutách. Ale ani tím, že budeme vyžadovat penalizační nároky,
nedokážeme plavecký bazén veřejnosti
otevřít ve smluvně ujednaném termínu, tedy
30. září tohoto roku.
Vážení spoluobčané, milí Volarané,
držme si společně palce, abychom naše
nově opravené sportovní zařízení mohli
začít využívat v co nejbližší době. Jedná
se o nový plavecký bazén, dětský bazén
a whirpool včetně nových technologií.
K tomu všemu realizujeme nové venkovní
sauny a street workoutové hřiště.
Přejeme vám krásné babí léto.
Martina Pospíšilová,
starostka města

Mezinárodní den seniorů – 1. říjen
Vážení volarští senioři,
k vašemu svátku vám touto cestou přejeme jen to nejlepší, co lze přát.
Samozřejmé je, že vám přejeme hlavně pevné zdraví,
radostné dny a mnoho příjemných životních poznatků.

K tomuto vašemu svátku také patří nemalé poděkování za vše,
co jste dokázali pro naše město udělat.

Jako poděkování přijměte, prosím, pozvání na společenský večer, který jsme pro vás připravili

na pátek 6. října ve společenském sálu volarské radnice.
(více informací najdete v rubrice připravovaných akcí)

Benefiční koncert pro hospic
sv. Jana N. Neumanna Prachatice
6. 10. 2017 od 19.00 hod. – Národní dům Prachatice
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem zúčastnit se benefičního koncertu pro prachatický hospic sv. Jana N. Neumanna,
máte možnost využít autobusové dopravy, kterou plně hradí Město Volary.
(více informací naleznete v rubrice připravovaných akcí)

Město Volary
Městský úřad Volary oznamuje občanům, případným zájemcům, že je na
úřadě od 1. října 2017 volná pracovní
pozice Vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ. Jedná se o pracovní
poměr na dobu určitou, po dobu výkonu veřejné funkce pracovníka, který má
uzavřenu pracovní smlouvu na dobu
neurč itou. Vhodné je středoškolské

vzdělání uchazeče, splnění podmínek
dle zákona č. 512/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků v platném znění, bezúhonnost.
Platové podmínky dle nařízení vlády
ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, 9. platová třída, platový stupeň odpovídající délce

zápočtu let odborné praxe a další možné
příplatky dle zákoníku práce: za vedení
a osobní příplatek.
Bližší informace poskytne tajemník
MěÚ Volary na tel č. 388 333 151, mob.:
607 533 618. V úředních dnech možný
osobní kontakt na MěÚ, kancelář č. 22.
Městský úřad Volary

ulice Pod Tratí

Během srpna 2017 proběhla oprava
části ulice Pod Tratí (kolem bývalého
areálu Lesostaveb ke garážím a č. p. 550,
552, 554) a části ulice Zlatá Stezka (od
ulice 5. května až ke vstupu na městský
hřbitov).
Město Volary se rozhodlo pro opravu,
protože technický stav těchto komunikací
byl velmi špatný. Opravu provedla společnost STRABAG, a. s., která nabídla ve
veřejné zakázce nejvýhodnější cenu, a to
cca 543 tis. Kč.
za Odbor ISM a ŽP
Jan Zámečník

ulice Zlatá Stezka

Oprava částí ulic Pod tratí a Zlatá Stezka

Třetí ročník „Šumavského štrůdlování“
Spolek Šumavské cesty vás zve na
třetí ročník „Šumavského štrůdlování“
– soutěže o nejlepší jablkový štrůdl
(nebo závin), které se uskuteční v sobotu
7. října 2017 v Domě sv. Vintíře v Dobré
Vodě (u Hartmanic).
V loňském roce, při druhém ročníku,
se sice nepodařilo překročit počet vzorků z ročníku prvního v roce 2015, ale na
atraktivnosti soutěže to nebylo znát – sešlo se na dvě desítky soutěžních štrůdlů.
Úroveň předložených vzorků byla velmi
vysoká (a chuťově moc dobrá) a porota měla co dělat, aby stihla za daný čas
všechny štrůdly ochutnat a zhodnotit.
Tříčlenná porota hodnotí vzhled,
vůni, chuť a také zda se štrůdl při krájení
a servírování nerozpadne. Vyhodnoceno
bude 5 štrůdlů, které nejvíce zaujmou.
Účast v porotě přislíbil již tradičně starosta Hartmanic, pan Pavel Valdman.
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Podmínky jsou velmi jednoduché
– hlásit předem se nikam nemusíte. Stačí, když v sobotu 7. října 2017 odpoledne
přinesete 2 rukávy jablečného štrůdlu
(závinu) přes délku plechu do Domu
sv. Vintíře v Dobré Vodě – viz program.
Ke všem vzorkům prosíme letos nově
přiložit i recept, jméno kuchařky/kuchaře a telefon, popř. e-mailovou adresu.
Recept na vítězný štrůdl pak najdete na
našich webových stránkách, facebooku
a v některých oblastních novinách. Autorky/autoři vyhodnocených štrůdlů
budou odměněni hodnotnými cenami.
Program sobotního odpoledne:
15:00–15:45 h příjem soutěžních štrůdlů
16:00–17:00 h kulturní program
v kostele sv. Vintíře – vstupné dobrovolné
náročná práce hodnotící komice
17:15–17:30 h vyhodnocení

…a dále do 19 h „Vintířova kavárnička“
– ochutnávka soutěžních štrůdlů, výměna
receptů a gastronomických vychytávek (a možná přijde ochutnat i samotný
Vintíř).
Těšíme se na vaše letošní vzorky
i na vás všechny! Upečte ten svůj zamilovaný a přijeďte se pochlubit v sobotu
7. října 2017 odpoledne do Dobré Vody
(u Hartmanic).
Šumavské cesty, z. s. e-mail: sumavske.
cesty@centrum.cz, tel.: 605 413 756,
www.sumavskecesty.cz

Připravujeme
6. 10.
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Dopolední pečení ve volarské peci,
kdy pan Sobotovič se svými pekaři upeče i volarské koláče.
Den seniorů začínáme slavit od 17.00 hod. v sále volarské radnice.
Nebude chybět doprovodný program.
◆

6. 10.
BENEFIČNÍ KONCERT PRO HOSPIC SV. N. NEUMANNA
Srdečně vás zveme na benefiční koncert
do Národního domu Prachatice.
Město Volary se připojilo jako sponzor této akce tím,
že zajistilo autobusovou dopravu.
Odjezd je v 17.00 hod. z volarského autobusového nádraží
Odjezd z Prachatic je po skončení benefiční akce (cca půl hodiny po půlnoci)
Program:
19.00 – předtančení
20.00 – Milan Schelinger „and“ Band
22.00 – Skupina New Sharks
Vstupenky na tento benefiční koncert
můžete zakoupit na MěÚ Volary, tel. 607 533 580
Autobus z Volar bude vypraven pouze v případě většího zájmu účastníků.
Děkujeme za pochopení.

Společenská rubrika
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito
z našich členů:
paní Čížková Ludmila
pan Hovorka Stanislav
paní Hrychová Božena
pan Kantner Rostislav
paní Mašková Eva
paní Pahorecká Emilie
paní Rokůsková Marie
paní Rytířová Marie
pan Svoboda Miroslav
a paní Toušová Věra
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Upozornění
Z technických důvodů bude
sběrný dvůr ve Volarech,
v sobotu 07. 10. 2017, uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Předběžně informujeme:
16. 11.
KOŠT VÍN

country kapela – p. Ambler
◆

23. 11.
RADIM UZEL A PÍSNIČKÁŘI ŠTROSS A SYN
„O sexu převážně nevážně“
Více informací uveřejníme v dalším čísle Volarského zpravodaje

Muzejní sezóna 2017
Největší návštěvnost muzea v letošní sezóně prozatím zaznamenal druhý
prázdninový měsíc. Avšak počet 478
návštěvníků nemusí být tím nejvyšším
číslem pro tento rok.
Zbývá ještě necelé září, kde by se
tato čísla mohla výrazně zvýšit. O nově
zrekonstruovanou expozici Pochodu smrti a zároveň vystavení pece, je
enormně velký zájem i ze strany okolí.
Přijíždějí lidé i ze vzdálených míst.
Přichází s velkými, kladnými ohlasy,

které jsou nejenom zaznamenávány
v návštěvní knize muzea.
Jiří Pokorný,
Volarské muzeum

Poděkování
Chtěl bych mockrát poděkovat starostce
města Martině Pospíšilové, místostarostovi Láďovi Toušovi a jeho celé
rodině, Míšovi Pospíšilovi a jeho rodině
a také paní Ivaně Voráčkové za ochotu
a všestrannou péči v době mé nemoci.
Stanislav Ondřej
Vedení Domu dětí a mládeže ve Volarech
za parádní letní tábory a výborně připravený poslední týden prázdnin ve městě,
poděkování pracovníkům „domečku“
patří i za všechny připravené výlety.
A nelze opomenout poděkování Ladislavě
Škrnové a Marcele Zvonkové za provoz
knihovny v letním období a zejména za
výstavu „O životě díle Karla IV“.

DDM Volary
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Prodej nemovitých věcí
Na základě dotazů, „Proč trvá prodej
nemovitých věcí tak dlouho?“ bych ráda
objasnila, proč prodej nemovitostí nelze uskutečnit okamžitě, bezprostředně
po podání žádosti, a jak se postupuje při
koupi pozemku.
Postup při koupi pozemku
Žadatel podá žádost – která musí
obsahovat údaje, o jaký pozemek se jedná – parcelní číslo, katastrální území,
jakým způsobem chce žadatel pozemek
využít, osobní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště), telefonní kontakt
popřípadě e-mail. Žádost můžete zaslat
poštou na adresu Městský úřad Volary,
Náměstí 25, 384 51 Volary, anebo ji také
můžete přinést osobně na podatelnu MěÚ
Volary. Tato žádost je podávána volnou
formou, nemá žádný stanovený formulář.
Jak Odbor ISM a ŽP zpracovává žádost
Další postup zpracování žádosti
vychází ze zákona 128/200 Sb., zákon
o obcích (obecní řízení). Dále jen, zákon o obcích. Referent odboru investic,
správy majetku a životního prostředí
vypracuje materiál do Rady města. Rada
města se schází převážně jednou za
14 dní, ve středu a je neveřejná. Dle ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích je

7 dní od konání Rady města na vypracování zápisu z jednání. Jakmile má odbor
ISM a ŽP stručný výpis z tohoto zápisu,
pracuje na dalších krocích v prodeji.
• Pokud Rada města prodej schválí
Odbor ISM a ŽP musí zajistit nutné podklady k vyhlášení záměru
(např. zaměření pozemku nebo znalecký
posudek). Zajištění těchto nutných podkladů může trvat déle než dva měsíce.
Následuje vyhlášení záměru, který musí
být na úřední desce zveřejněn po dobu
min. 15 dnů. Rada města může rozhodnout o vyvěšení tohoto záměru na delší
dobu. Na vyhlášený záměr se může přihlásit kdokoliv, i když o daný pozemek
nežádal!!! Poté následuje otevírání obálek s tříčlennou komisí. Odbor ISM a ŽP
zpracuje materiál s návrhem kupce a s návrhem kupní smlouvy do Zastupitelstva
města. Zastupitelstvo města se schází dle
zákona o obcích minimálně jednou za
3 měsíce, a to většinou v pondělí od 17:00.
Toto jednání je veřejné. Dle ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích je nutno
pořídit do 10 dnů po skončení zasedání
Zastupitelstva města zápis z tohoto jednání. Jakmile má odbor ISM a ŽP k dispozici
stručný výpis z tohoto zápisu, pracuje na
dalších krocích: vyzve kupce k zaplacení,

poté je podepsána kupní smlouva, na
jednom pare je nutné ověřit podpis kupujícího. Smlouvu, kterou podepíší obě strany
(kupující a prodávající) se doručí na Katastrální úřad spolu s návrhem na vklad.
• Pokud Rada města prodej neschválí
Odbor ISM a ŽP připraví materiál
na jednání Zastupitelstva města. Odbor
ISM a ŽP pokračuje v dalších krocích dle
rozhodnutí Zastupitelstva města. Pokud
Zastupitelstvo města prodej neschválí,
odbor informuje žadatele. Pokud Zastupitelstvo města prodej schválí, následuje
vyhlášení záměru a následující postup
viz výše.
Takový prodej pozemku může trvat
AŽ ROK. Odbor ISM a ŽP si NESMÍ
sám rozhodnout o prodeji. Konečný
prodej nemovitých věcí musí VŽDY
schválit Zastupitelstvo města.
V případě jakýkoliv dotazů a nejasností se neváhejte obrátit na pracovníky
Odboru ISM a ŽP.
Jan Zámečník tel.: 388 302 209
Aleš Valíček tel.: 388 302 207
Michaela Musilová tel.: 388 302 214
Michaela Musilová,
za odbor ISM a ŽP

Z činnosti Klubu českých turistů Volary
Odbor KČT při TJ Tatran Volary bilancoval. Za větší část sezony roku 2017,
tj. do 11. září 2017. Potěšující je, že se
podařilo zapojit do činnosti odboru několik nových členů, či příznivců. Bylo
to především poměrně častým veřejně
přístupným akcím, kterých bylo v uvedeném období celkem 10, z toho jedna akce
byla třídenní s účastí 17 členů a příznivců. Dvakrát jsme se zúčastnili pochodu
v Německu v Erlau a Eging am See. Tyto
akce jsme spojili například s prohlídkou
Pasova a okolní přírody.
Mezi nejvýznamnější akce odboru
KČT však stále patří dubnový pochod
„Přes Bobík do Bobíku“ s účastí více jak
120 volarských a z toho byla zhruba čtvrtina dětí. Na úspěchu se výrazně podílelo
Město Volary, vedení hotelu Bobík a na
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přípravě s námi úzce spolupracoval pan
Roman Kozák. Díky všem.
Základní akcí turistů však zůstává
mezinárodní pochod Šumavské putování. Letos to byl již 27. ročník. Součástí
této akce je i zážitková trasa se soutěžemi určená pro rodiče s menšími dětmi,
které mají účast bez poplatků. Tady musíme poděkovat za spolupráci a podporu
ZŠ Volary, jmenovitě paní, zástupkyni,
Mgr. Fisterové a přímo v den pochodu
za pomoc žákům ZŠ: Tomáš Wimberský,
Jakub Spousta, Damián Vladan Dědič,
Barbora Sklenářová, Nikola Toušková
a Jaroslav Boháč z IX B a z VIII B pak
to byly žákyně Nikola Latková a Markéta
Machníková. Děkujeme.
Další významnou pomocí, bez které bychom asi nemohli tuto akci uskutečnit, byla

podpora od paní starostky Mgr. Bc. Martiny Pospíšilové, která převzala záštitu nad
touto akcí a podpořila nás i finančním příspěvkem a navíc nám poskytla místo pro
start a cíl pochodu včetně zázemí pro občerstvení účastníků, za spolupráce s Městským
hotelem Bobík. Děkuji paní starostce
i panu jednateli Městského hotelu Bobík.
Odměnami pro děti podpořila ve výši
500 Kč místní prodejna COOP Volary.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám jakýmkoliv způsobem pomohli v realizaci tohoto mezinárodního pochodu.
Další veřejně přístupné akce připravujeme na 7. 10. , 11. 11. , 9. a 16. 12.
Bližší údaje najdete v naší vývěsní
skřínce.
Miroslav Svoboda,
za odbor KČT

Novinky v knihovně
Beletrie
Theilsová, Lone: Dívky z trajektu
Novinářka Nora Sandová má zálibu ve
sbírání starých kufrů, a když jeden obzvláště podařený exemplář objeví v malé
anglické vesničce, ani ve snu by ji nenapadalo, že krom nového úlovku dost
možná natrefila i na pořádného sólokapra.
Na těch starých polaroidových fotografií,
které z něj vypadnou, se jí totiž od první
chvíle něco nezdá… A pak si konečně
vzpomene: ta dvě děvčata na fotkách jsou
přece ty holky z dětského domova, co se
před několika lety beze stopy ztratily na
trajektu z Kodaně do Anglie!
Chamberlainová, Mary:
Švadlena z Dachau
Strhující román historičky Mary Chamberlainové ukazuje, že válečná zvěrstva
se zdaleka neodehrávala jen na frontě
a dokázala semlít i úplně obyčejný ženský život. Na prahu války, v roce 1939,
netouží osmnáctiletá Ada po ničem jiném
než vypadat, mluvit a oblékat se jako
„Někdo“. Usilovně pracuje na splnění
svého velkého snu - otevřít si v Londýně vlastní módní salon a je ochotná pro
to udělat cokoliv. Když se však seznámí
s tajemným a okouzlujícím cizincem
Stanislausem, netuší, kam až ji slepá láska k muži, o němž nic neví, zavede.

Pro děti a mládež
Pospíšilová, Zuzana:
Psí pohádky
Tohle čtení bude psina! Vítejte v netradičních pohádkách, které štěkají, ale
rozhodně nekoušou! Víte, co je ocáskoměr, proč už nejsou na světě čerti nebo
jak přišli dalmatini ke svým puntíkům?

Sedněte nebo lehněte a začtěte se do příběhů o velkých i malých psech a jejich
lidech a dozvíte se, co jste o čtyřnohých
kamarádech dosud nevěděli.

Naučná literatura
Dallen, Maria: Zelené potraviny
Kniha přináší obsáhlý, ale čtivý přehled vědecky potvrzených účinků
nejznámějších zelených potravin: mladého ječmene, mladé pšenice, alfalfy,
chlorely, spiruliny, mořských řas i vybraných druhů zeleniny.
Hudec, Karel:
Ptáci v českém životě a kultuře
Autor knihy přibližuje čtenáři populární formou úlohu ptáků v životě
a kultuře českého národa – od ptačích
jmen přes ptáky v lidových obyčejích,
slovní kultuře, hudbě, hmotném, výtvarném i pohybovém umění až po
českou kuchyni, chovatelství, zemědělství, myslivost a léčitelství. Závěrečné
kapitoly se věnují ochraně ptáků v měnícím se prostředí.

Sci-fi
Wendig, Chuck: Nuly
Tahle pětice by se v normálním životě nejspíš nikdy nepotkala. A přesto se
ocitnou na tajném místě jako nedobrovolní spolupracovníci. Jedno mají
totiž společné - veterán ze staré školy,
internetová aktivistka-muslimka, podvodníček tmavé pleti, dobrosrdečný
pozér a drsná trollka jsou prvotřídní
hackeři. Takže dostali na vybranou: buď
několik let vězení, nebo jeden rok plnění zakázek pro vládu.

Skončily letní prázdniny
Začal nový školní rok
Školní rok 2017–2018 byl za přítomnosti 410 dětí, 26 učitelů, celkem 33
pedagogů a v počtu 46 celkového počtu
personálu slavnostně zahájen. V letošním roce byly po dlouhé době opět
otevřeny tři první třídy.

O naše prvňáčky se budou starat
paní učitelky: Mgr. Hana Klodnerová,
Mgr. Martina Rokůsková a Mgr. Eliška
Horálková (v současné době v zastoupení paní Petry Andraschkové).

Vzpomínáme
Dne 03. 09. 2017
uplynul rok plný smutku od úmrtí
pana FRANTIŠKA VÁVRY.
Stále vzpomínají manželka Věra
a syn Fanda a Jarda s manželkou
a vnoučata a pravnoučata.
Nad volarským hřbitovem
tiše vánek věje
tobě věčnou píseň k spánku pěje,
ty tam tiše spíš
domů se nám nevrátíš
Dne 6. 8. 2017 uplynuly 4 smutné
roky, co nás navždy opustil náš
milovaný bratr, strýc
pan VOJTĚCH MATIÁŠ
S bolestí v srdci vzpomíná
sestra Věra, rodina Gogova
a ostatní příbuzní
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.
Dne 4. 10. 2017 uplyne pátý rok
od chvíle, co nás opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček a švagr
pan PAVEL VAIRICH.
Vzpomíná s úctou a láskou rodina
Vairichová a Fürbachová
Vydal ses cestou,
jíž chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Díky Ti za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 12. 10. uplyne 18 smutných
let, co nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek,
děda a praděda
pan FRANTIŠEK PEŠL.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, děti, vnoučata
a pravnoučata

Nový kříž
Vedení města nechalo vyrobit nový kříž
na hřbitov v bývalé osadě Cudrovice.
Instalaci kříže provedli pracovníci technických služeb.
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Parkourové hřiště v našem městě
První svého druhu v Jihočeském kraji
Otevření se uskutečnilo 4. září ve
13.00 za velké účasti veřejnosti a zejména dětí.
Krátce po třinácté hodině starostka
města Martina Pospíšilová v úvodu přivítala všechny přítomné a poděkovala za
krásnou účast. Představila zástupce firmy
ONYX WOOD Ing. Jana Bicana. Uvedla, že před prázdninami si dali na radnici
slib, že hřiště bude po jejich skončení hotové a slova se stala skutkem. Hřiště
vybudovala prachatická firma ONYX
WOOD, a celé jej zaplatilo město Volary
ze svého rozpočtu.
Po té představil hřiště Ing. Jan Bican. Ten na úvod řekl, že tak velký zájem
nečekal a představil dva borce Radka
Keclíka a Ondru Rapffaela, ti předvedli,
jaké triky se dají na hřišti provádět a jak
jej využívat. Jednotlivé využití překážek
je na panelu, kde jsou cviky znázorněny
a zejména přes chytrý telefon a QR kód
se zobrazí celá sestava a ta se na jednotlivých překážkách cvičí. Jde o sestavy
zajímavých prvků a hřiště může využít
prakticky každý.
Po úvodních slovech přestřihla starostka Martina Pospíšilová spolu s panem
Janem Bicanem pásku a hřiště tak společně uvedli do provozu.
Po tomto aktu následovala ukázka již
zmíněných borců a byly to triky, při kterých se tajil dech. No tohle bych zrovna
nedoporučoval. Oběma mladým mužům
se dostalo velkého aplausu a po jejich
ukázce následoval trénink, který pro děti
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Ondra a Radek připravili. Škoda, jen, že
počasí vše zkrátilo, neboť silná dešťová
přeháňka neumožnila využít všechny
překážky.
Takže važme si toho, že jsme v Jižních Čechách první a že zde je taková
atrakce, která slouží všem, podotýkám
všem. Chci věřit tomu, že ho nenavštíví
„pan Vandal“, jako hřiště, tedy posilovnu
pod širým nebem u plaveckého bazénu.
Zde okamžitě po instalaci přišel právě on
- pan Vandal a zničil nejen omítku na plaveckém bazénu, ale poškodil i posilovací
stroje a hlavně zlikvidoval tak potřebné
QR kódy. Hajme si toto hřiště a buďme
k němu pokorní, slušní a hlavně nenechme si ho zničit.
Součástí akce byla veřejná sbírka pro
zraněného sportovce Štefana Kanaloše,
výtěžek bude použit pro automobil, který
je upraven pro vozíčkáře.
Radek Keclík, mi k hřišti řekl: „Tento
nápad vznikl ve Francii, kde hasič Bell
vymyslel zajímavý parkour. Ten tvořil prvky pro pohyb a balanc, jak využít
výškových prostor. To se mu podařilo
a vytvořil zajímavý parkour. K cvičení
a využití hřiště vedl i svého syna Davida.
Ten potom jednotlivé prvky pojmenoval
a začali to využívat pro svou fyzickou
kondici, ale i to dokázali přenést k využití
pro širokou veřejnost. Hřiště má velkou
výhodu, že je pro každého a prakticky
pro všechny věkové kategorie. Dnes ve
Francii, ale i u nás tyto hřiště využívají
jak profíci, tak amatérští sportovci, ale

i široká veřejnost, která má chuť si zacvičit i proběhnout.“
Hřiště je bezpečné, ale samozřejmě
je potřeba uzpůsobit trénink svým schopnostem. To, co předvedli oba kluci, bylo
nádherné, ale ne všichni to zvládnou. Tak
vítejte na parkourovém hřišti ve Volarech.
Ladislav Beran

Ohlédnutí za slavnostmi
Již po dvacáté čtvrté jsme si na náměstí užili slavnosti, tentokrát na novém
náměstí.
Znělka města, a úvod Miroslava Mareše moderátora slavností, který tradičně
moderuje, představil program a přivítal
vzácné hosty, mezi kterými nechyběl Tomáš Jirsa senátor a starosta Hluboké nad
Vltavou, Jan Zahradník, poslanec Parlamentu ČR, starostka města Martina
Pospíšilová a místostarosta Ladislav
Touš, dále radní a zastupitelé města, kteří
byli slavnostem účastni.
Po noční deštivé vichřici jsme se
obávali jak to bude ráno a též díky našim hasičům se vše zvládlo a hlavně déšť
ustal. Našim dobrovolným hasičům patří
velký dík, za tím co my jsme spali oni již
nad ránem měli na čtyři desítky zásahů.
K tomu stihli pracovat ve stánku na tržnici a pomáhat při soutěži i pořadatelství.
Pánové klobouk dolů a díky.
Tradičně před devátou přichází
na náměstí pan Volaran, který doprovází vzácné hosty. Letos na novém
povrchu a vedle zajímavé kašny vyrostla
tribuna, na které poprvé zazněla znělka
města i jednolitý tón zubů pily břichatky
to přeříznutím metru dřeva starostkou
Martinou Pospíšilovou a hostem dne
zpěvákem Markem Ztraceným slavnosti začali, kteří též dle tradice volarským
mokem na dobré dva dny připili.

Program, který se líbil, byl nastaven
pro mladou i starší generaci, včetně nejstarší. A jak to bylo dál. Světila se pec
v muzeu i hasičské zásahové vozidlo.
Svěcení provedl farář Volarské farnosti
Karel Falář, který peci i vozidlu požehnal,
aby sloužili lidem a všichni, aby si těchto nových darů moc vážili. Na volarském
stadionu proběhl zajímavý fotbalový zápas domácí Staré Gardy Tatranu proti SG
Sedlec u Mikulova kde, starostka a starosta Sedlece společně s Janem Zahradníkem
provedli čestný výkop. Hudební program
patřil, Pepovi Štrossovi se synem V –
Bandu, Spolektivu a vše dohrála skupina
Strahov. U volarské pece hráli Kůrovci z Kašperských Hor a Netolické Pětce
patřilo volarské tržiště, kde pekli a čepovali volarští dobrovolní hasiči. Nesmím
opomenout dopolední Eurojack soutěž
v dřevorubeckém sportu, kde i letos bylo
možno něco zkusit dobrovolníky z řad
diváků. Tato exhibice zde byla již po sedmé a je to perfektní část, která dokonale
znázorňuje tvrdou práci, ale i hodnotný
sport. Součástí programu bylo otevření
nové expozice k pochodu smrti v muzeu
a výstava zahrádkářů jejich výrobků a fotografií několika jejich členů.
Hlavní část odpoledne zdobí pravidelně soutěž O putovní dřevák. Letos
proběhl mezi domácím týmem a hosty
s Perlesreutu a skončil výhrou v kuželko-

Dobrý den,
Chtěla bych se vyjádřit k oslavám dřeva, které proběhly ve Volarech.
Nenavštěvuji Volary příliš často, a proto mně mile překvapilo, že toto město dostalo novou tvář, kterou již dávno potřebovalo. Bylo tam vidět za vším hrozně moc
práce, kterou si vedení města v čele se starostkou muselo dát jak s přípravou oslav
a programem, který byl dobře zorganizovaný, tak s výstavbou nových chodníků
a ostatních ploch.
Ještě jednou děkuji za pěkný zážitek a ať se vám vše do budoucna daří, jako teď.
Spokojená návštěvnice Volarských slavností dřeva Ivana Procházková

vém rozstřelu pro domácí.
Pro děti byl aqua zorbink, kde se vyřádily stejně jako s malováním na obličej.
Dřevěný jarmark na náměstí do tvaru
kruhu dal místu perfektní vzhled a hlavně se to umístění povedlo. Ono to, těch
jarmarečníků je méně zdálo se lidem.
Bylo to, tím jak byli rozptýleni v minulém a dalších letech před tím se nyní oním
kruhem zaplnilo, tak, že to bylo jak ve
středověké době. Další stánky byly klasicky od radnice dolů, tak nevím, zda je
to málo. Možná, že šlo o optický klam,
ale velmi povedený. Sobotní večer skončil povedeným ohňostrojem a šlo se snít
o nedělním rekordu.
Druhý den tradičně hudba, a pochod v dřevěné obuvi se snahou pokořit
rekord. Bohužel to nevyšlo a novým náměstím klapalo 152 lidí v dřevácích, což
je méně než v roce 2010, kdy nás klapalo 263. Tak snad za rok. Neděli zpestřila
dvojice Lukáš Muller a Jan Šmíd v bikové exhibici. Ta se povedla a Jan Šmíd
přeskočil 125 cm vysokou překážku
čímž vytvořil Český rekord. A na novém
náměstí přeci jen rekord padl. Hudebně
nedělní den patři Přímému přenosu a folkrockové skupině Štreka.
Dvacáté čtvrté slavnosti ve Volarech
jsou za námi a již nyní se připravuje jubilejní dvacátý pátý ročník.
Ladislav Beran
Dobrý den,
chtěli bychom vám pochválit letošní
Volarské slavnosti dřeva. Moc se nám
líbilo a byla příjemná atmosféra.
Také se nám moc líbí nové náměstí. Vypadá to úplně jinak než dříve.
Je to super.

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za Vámi pořádanou akci u Vás ve Volarech. Jezdím
se svým stánkem po akcích cca 19 let a po dlouhé době jsem byla na akci, která
má šmrnc a úroveň. Cítili jsme se u Vás velice příjemně a skladba programu byla
úžasná. Musím uznat, že ZUŠ u Vás má neskutečnou úroveň. Bylo vidět, že se baví
i lidé. Vaše akce je odrazem fungování lidí na radnici a je vidět, že máte Vaše městečko rádi.
Bylo by mně ctí stát se do budoucna součástí Vašich slavností a mít možnost
u Vás nabízet své výrobky.Velice se těším na další ročník a ráda se zúčastním.
S přáním krásného dne
Petra Fenclová
Volarský zpravodaj 7

Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v:
pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 h
a
sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 h.
Voličem je státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže upravit hlasovací lístek, pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky.
Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu,
popřípadě zvláštním seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz
a poznamená tuto skutečnost do stálého
seznamu voličů a do jejich výpisů pro
okrskovou volební komisi.

Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u toho, kdo stálý seznam vede, do okamžiku uzavření stálého
seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
Podání v listinné podobě musí být
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,
u osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz
15 dnů přede dnem voleb předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.
Žádost o vydání voličského průkazu
pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné podat osobně na
Městském úřadě ve Volarech, Náměstí
25, pracoviště vedoucí správního odboru – přízemí č. dveří 8, nejpozději dne
18. října 2017 (středa) do 16.00 hodin.
Žádost lze doručit poštou nejpozději do
13. října 2017 (pátek) do 16.00 hodin. Tato
žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky.
Žádost o voličský průkaz naleznete
na webových stránkách města Volary.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Hlasování do přenosné volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
O přenosnou volební schránku může
volič požádat na Městském úřadě ve Volarech, správním odboru – přízemí osobně
anebo na čísle telefonu 388 302 202.
Hlasovací lístky budou občanům
doručeny do poštovních schránek nebo
si je budou moci vyzvednout přímo
v hlasovací místnosti.

Kam mizí šumavská voda
To byl název diskusního pořadu s Docentem RNDr. Janem Pokorným, CSc.
Tento pořad připravily Městské lesy Volary.
Diskusní pořad v salonku Městského
hotelu Bobík zahájil Ing. Miroslav Řežábek, jednatel společnosti.
Beseda se linula tokem vody, řek, potoků, potůčků, moří ale i lesů, luk, polí
a hájů. Pan docent poukázal hlavně na
různé nástrahy počasí, přírodních vodních
živlů a hlavně na rozdíl teplot v jednom
čase na jednom místě. To když ukazoval,
jak to vypadá na střechách velkých budov, kde měřil za teploty až 60.st.C, která
se odrážela od betonové výhně a například v parku ve stromové aleji, kde byla
teplota okolo 25. st. C. Dále bylo zajímavé srovnání mezi pevnou půdou a výškou
stromů. Velmi zajímavý byl návrat do
historie k řekám Eufrat a Tigris, či starého
Říma, kde závlahové programy vznikaly.
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Proč na Šumavě mizí voda, to bylo
jádro diskuse a tak mnohé výzkumy a měření jednoznačně potvrdily, že jsme to
my lidé, kteří si špatným hospodařením
s vodou zadělali na velký problém. Kácení lesů, rozorání mezí i remízků to vše
zvyšuje skleníkový efekt, který potom
způsobuje vysušování země. Tato beseda
o vodě byla jako by navazující na povodně před patnácti lety, na které do dnes
vzpomínáme. Tento přírodní úkaz, potvrdil přísloví, že před vodou jako živlem
se neuteče. To jsem, ale odbočil a vraťme
k Šumavské vodě. Zajímavostí bylo zjištění, že, bývalo až na 800 000 km mezí, to
byla důležitá překážka pro zadržení vody
a pokud jich dodnes rapidně ubylo, musí
to být znát, zejména na odtoku vody,
která shůry nateče, ale taky zdola rychle
odteče. Jedno asijské přísloví říká: „před
přírodou a vodou je třeba mlčet.“ Byla to

velmi solidní přednáška, na kterou navázala diskuse. Do té se zapojili odborníci
i laici a vše směřovalo k vodě, ale i kůrovci a suchu na vrcholech. Pan Pokorný na
vše velmi fundovaně a lidsky vysvětlil,
tak že to pochopil každý. Ať již to bylo
k vrcholkům Šumavy, či, údolí i zastavěným částí. Vše skončilo zajímavým
dotazem, který podal jeden z volarských
odborníků a to zda se již setkal s lesem,
který se po omlazení na tolik vzchopil, že
je zde dnes krásný les. Odpověď zněla:
„no tak mladý zase nejsem.“ čímž bylo
vysvětleno vše. Byl to pěkný podvečer
a téma velmi vhodné, neboť to, co v posledních letech zažíváme okolo vody je
velmi špatné a jak se k vodě, ale i k přírodě lidstvo chová, tak se nám to vrací,
bohužel negativně.
Ladislav Beran

Týden knihoven
2.–8. 10. 2017
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 21. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Městská knihovna Volary se k Týdnu knihoven tradičně připojía v měsíci říjnu Vám nabízí tyto akce:
V pondělí 2. 10. od 17:00
Vás srdečně zveme na přednášku „Osobní styl a image“ stylistky a vizážistky
Dany Beranové.
Obsah přednášky zahrnuje:
»» jak se správně obléci a jaké vybrat
doplňky pro různé příležitosti
»» jaký střih oblečení zvolit pro váš typ
postavy s cílem optimalizace proporčních odchylek
»» optimální skladba vašeho šatníku tak,
aby se dala jednoduše kombinovat
»» pomocí barevné typologie barvy
vhodné k různým typům a jak je
kombinovat
»» jaké šperky a doplňky mohou podtrhnout vaši osobnost
»» výběr vhodného účesu a barva k typu
klientky
»» ukázka různých typů vázání šátků
a šál a způsob, jakým oživí váš šatník
»» nejnovější módní trendy
»» ukázka jak rychle sestavit zajímavý
outfit a kombinovat různé části
Přednáška se uskuteční v konferenční
místnosti Městského hotelu Bobík.

Maximální kapacita 15 osob. Účast prosím potvrďte na tel. čísle 388 333 261.
V úterý 3. 10.
„Komiksový workshop“ – workshop povede komiksový scénárista Daniel Vydra,
provázet ho budou kresby ilustrátorky
Markéty Vydrové. Akce proběhne ve spolupráci se ZŠ Volary.
Ve středu 4. 10. v 17:00
oceníme výherce soutěže „Prázdninová
bublinománie“. Nejvtipnější komiksovou bublinu na téma prázdniny vyrobili:
Anička Fistrová, Kateřina Zvonková,
Michaela Štancová a Stanislav Harant.
V pátek 6. 10. od 10:00
„Čím budu, až vyrostu?“ - pokračování
4. ročníku projektu „Včelka Mája čte dětem“. Akce proběhne ve spolupráci s MŠ
Volary.
V pátek 6. 10. od 17:00
se koná v konferenční místnosti Městského hotelu Bobík beseda Labyrint
záhad – Největší tajemství Čech, Moravy
a Slezska se spisovatelem, záhadologem

a scénáristou PhDr. Arnoštem Vašíčkem.
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti,
historické otazníky, překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace…
V úterý 10. 10. a v pátek 20. 10.
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
2017/2018.
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti – cílem je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní docházky. V letošním roce se naše knihovna
zapojí do tohoto projektu již pošesté. Návštěvy prvňáčků budou probíhat od října
do konce května. Během nich se seznámí
s provozem a prostředím knihovny, s nabídkou knížek a také se budeme snažit
přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih. Akce
proběhne ve spolupráci se žáky prvních
tříd ZŠ Volary.
Na všechny akce
Vás srdečně zveme.

Výstava o Karlu IV.
V knihovně byla po dobu letních
prázdnin a dovolených instalována zajímavá výstava o Karlu IV.
Výstava, která na zajímavých panelech dokumentuje život a dobu velkého,
krále státníka a zejména diplomata, který
povýšil Českou kotlinu na jednu z největších zemí své doby. Známé, stavby,
významné diplomatické tahy, vinice
v Praze, Karlův most jedna nejstarších
univerzit a korunovační klenoty to vše
je zde jednoduchou formou znázorněno
i vysvětleno.
Karel IV byl pro naši historii největším státníkem a králem, který naši zemi
povýšil do nevídaných rozměrů. Tato
výstavu navazuje na loňské výročí, kdy

jsme oslavili 700 let od jeho narození.
Ve Volarech ji více shlédli turisti, kteří
se o ní dozvěděli a chtěli ji vidět. Volarští
čtenáři ne, že by ji ignorovali, ale byli
v menšině a možná i tím, že byli na prázdninách a dovolených. V posledním týdnu
prázdnin ji navštívily děti z příměstského
tábora ve Volarech a moc jim líbila, dodala vedoucí volarské knihovny Ladislava
Škrnová.
Byla to zdařilá prázdninová akce, která jak je vidět se chytla a kdo ji neviděl
u nás může ji vidět jinde. Výstava je putovní a možná by mohla být vhodná i pro
základní škola jako doplnění dějepisu
a jeho výuky.
Ladislav Beran
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Každým rokem zdařilejší
Již po mnoho let pořádá ZO ČZS ve
Volarech, jako doprovodný program
Volarských slavností dřeva výstavu výpěstků a zájmové činnosti svých členů.
Výstava je pořádána v místnosti zadní části radnice, kterou pro tyto účely
pravidelně poskytuje Město Volary.
Své výpěstky vystavovalo pouhých
patnáct zahrádkařením se opravdu zabývajících členů, kteří předvedli 33
produktů ovoce a zeleniny a některé
výrobky z nich, plus 16 odrůd česneku
výhradně českého šlechtění od Ing. Jaroslava Hajíčka. Vystavované výpěstky
byly doplněny omamně vonícími liliemi
rostoucích v květináčích a opravdu zdařilým květinovým aranžmá z velkého
množství druhů živých květin, které
dodali uživatelé zahrádek v Zahrádkové osadě. Překrásná květinové aranžmá

vytvořila floristka ČZS Erika Šturmová
a Jana Ilieva. Samotná činnost ZO a členů, a také škody způsobené rozmary
počasí a přírodními živly byla prezentována na panelech s fotografiemi.
Na jednom z panelů byly prezentovány fotografie Zlaté stezky, včetně vítězné
fotografie Zlaté stezky, která vyhrála
první místo v celostátní soutěži Alej roku
pořádané sdružením Arnika. V zájmové
činnosti členů se prezentoval foto výstavkou z přírody př. Zdeněk Slabyhoudek
a výstavou malovaných obrázků z přírody př. Karel Holata. Pro tuto výstavu
byla navázána spolupráce se Sociálním
centrem STROOM DUB, o. p. s. a byly
prezentovány jejich výrobky vhodné pro
zahrádkaření. Nerozlučné propojení zahrádky a včely bylo připomenuto ukázkou
proskleného včelího úlu p. Jiřího Musálka.

V návštěvní knize byla zapsána samá
pochvalná uznání plná obdivu a do další činnosti jenom povzbudivá slova. Za
úspěšný průběh výstavy chce výbor ZO
ČZS ve Volarech poděkovat všem, kteří
se na výstavě podíleli jak dodáním exponátů, květin, jejím aranžováním, ale
i pořadatelskou službou.
Jiří Sosna

Hasiči cvičili na vodě
V pondělí 14. 8. 2017 proběhl výcvik
hasičů na vodě v rámci celoroční odborné činnosti za využití všech prostředků
na zásahy na vodě vlastnících jednotkou
SDH Volary. K výcviku využili hasiči
vodních ploch na území města Volary, za
což patří poděkování městu Volary. Požární jednotka nacvičovala přesuny po
vodní ploše, evakuaci občanů a materiálu
v případě povodní, a záchranu tonoucích.
Michal Vlas,
velitel SDH

Regenerace panelového sídliště Volary
Město Volary má připravenou projektovou dokumentaci na Regeneraci
panelového sídliště ve Volarech, I. etapa.
Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství ve vnitrobloku u č. p. 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273 a 116. Tato projektová dokumentace řeší opravu chodníků,
inline dráhu, výsadbu zeleně, nové veřejné osvětlení, osazení mobiliáře atd. Odbor
ISM a ŽP ve spolupráci s vedením města
vyhlásil dne 22. 8. 2017, dle zákona o zadávání veřejných zakázek a schválených
zásad pro zadávání veřejných zakázek
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malého rozsahu městem Volary, výzvu
k podání cenové nabídky, dle této zpracované projektové dokumentace, protože
v rozpočtu města pro tento rok je tato akce
rozpočtována (realizace září, říjen 2017).
Bylo osloveno pět společností a cenovou
nabídku předložily dvě společnosti. Veřejná zakázka byla vyhlášena jako veřejná
zakázka malého rozsahu (cena stavebních prací dle zpracovaného položkového
rozpočtu projekční kanceláří do 6 mil.
Kč bez DPH). Obdržené cenové nabídky
byly však výrazně vyšší a dle ceny se již

jednalo o zjednodušené podlimitní řízení
(cena stavebních prací nad 6 mil. Kč bez
DPH). Rada města poté musela ne svém
jednání dne 06. 09. 2017 veřejnou zakázku zrušit, aby neporušila zákon o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Odbor
ISM a ŽP má následně za úkol položkový
rozpočet nechat prověřit projekční kanceláří a případné rozpory odstranit. Z tohoto
důvodu bude tato investiční akce odložena na rok 2018.
Jan Zámečník,
vedoucí odboru ISM a ŽP

Informace o činnosti SDaB Volary
Naše organizace primárně zajišťuje
správu domů, bytů a nebytových prostor
v majetku Města Volary, které je také
naším zřizovatelem. Jsme organizace
nezisková, proto příspěvek na činnost
čerpáme z rozpočtu města. V současné
době spravujeme 263 městských bytů
a 59 nebytových prostorů. Zabezpečujeme rovněž správu nemovitostí jiných
právních subjektů všech velikostí. Jde
o 19 společenství vlastníků jednotek, ve
kterých je celkem 254 bytů. V současné
době máme 6 zaměstnanců, včetně topičů
a uklízeček.

Mezi naše významné investiční akce prováděné v letošním roce lze
zařadit výměnu dřevěných oken za
plastová v bytovém domě na adrese
V Kasárnách 351 a instalaci nových
kondenzačních plynových kotlů včetně
odvodů spalin v ordinacích lékařů na adrese Tovární 35. Provádíme běžné opravy
fasád městských domů a rekonstrukce
nově přidělených bytů. Jedná se zejména o byty v ulici Mlýnská, které většina
původních nájemníků obývala od kolaudace provedené v roce 1964. Ve starších
domech jde kromě běžných oprav hlavně

o frézování a vložkování komínů, rekonstrukce rozvodů tepla a opatření proti
pronikání vlhkosti do zdiva.
Plánované opravy na rok 2018 jsou
v současné době ve stádiu příprav a před
schválením radou města. Mezi významné
akce má na jaře příštího roku rozhodně
patřit rekonstrukce umakartových bytových jáder včetně nových kuchyňských
linek v panelovém domě na adrese Sídliště Míru 274.
Jiří Jaroušek,
ředitel SDaB Volary

Šumavské léto s párou skončilo
Tři víkendy brázdila Šumavské koleje
mašinka zvaná ušatá známá pod číslem
464008. Ušatá proto, že v předu má zajímavé kryty k rozrážení kouře, aby nešel
do okének, které vypadají jako velké uši.
Od 21. července po 12. srpen o pátcích a sobotách vyjížděl kouzelný vláček
do centrální Šumavy a okolí. Z Volar na
všechny světové strany. Kubovu Huť
a na její 995 metrů nad mořem položené
nádraží, do Nového Údolí, kde všechny
koleje končí, neboť do Bavor to ještě nejde, odtud do Nové Pece, zpět do Volar

a konec na trati Volary–Chroboly. Vždy
plný vláček nabídl nádherný zážitek dětem a nostalgické vzpomínky dospělým,
kdy mnozí z nich éru páry ještě pamatují.
Na Kubově Huti byla pohádková
železniční kancelář Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk.
Bylo zde k mání mnoho suvenýrů, pohádek, či zajímavých publikací k Šumavě.
Akce se povedla a vlak byl vždy plný, pohled na Vltavu od Soumarského mostu, či
za železničním mostem u Volar, smutné
nádraží v Černém Kříži, kde opět není

výpravčí a zeje prázdnem či zajímavá
jízda do Chrobol nabídla mnoho zážitků
a vzpomínek.
Akce se letos zřejmě konala naposled.
Ke konci roku totiž na šumavské koleje,
které brázdí lesní lokálky na Volarsku,
přijde nový soukromý dopravce a s ním
zřejmě i konec nostalgických jízd. Za
léta, kdy se tato akce pořádala, patří všem,
kteří se na ní podíleli velký dík a třeba se
budu mýlit a za rok sice s otazníky, třeba
na shledanou při dalším Létě s parou.
Ladislav Beran

Biologický odpad
Město Volary od roku 2016 umožňuje ve smyslu své vyhlášky č. 1/2016
o odpadech, svým občanům odkládat
posečenou trávu, listí nebo zbytky větví
(biologický odpad rostlinného původu)
ze své zahrady do velkoobjemového kontejneru na sběrném dvoře.
Po necelých dvou letech mohu říci, že

občané Volar zatím odevzdali 16,3 tuny
biologického odpadu, který našel využití
jako surovina v kompostárně provozované
TS Prachatice – ubyl tak odpad, který by
jinak skončil na skládce Libínské Sedlo.
Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří svůj odpad vozí na sběrný dvůr
a požádal ty, kteří jej vytrvale ukládají

mimo kontejnery, aby i oni využili služeb sběrného dvora ve Volarech a přispěli
tak k zlepšení vzhledu města a druhotně
i k úspoře obecních finančních prostředků vynakládaných za skládkovné a úklid.
Bc. Aleš Valíček
referent odboru ISM a ŽP

Deratizace
Upozorňujeme občany, že na území města Volary
bude ve dnech 01. 10. 2017–15. 11. 2017
probíhat podzimní plošná deratizace města.
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