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Vážení spoluobčané,
začínáme psát nový rok, do kterého jsme
vstoupili, někteří z nás s mnohými předsevzetími či představami, ale rozhodně
všichni s přáním, aby byl tento rok naplněný více radostmi než starostmi.
Skutečností je, že ne všechna přání
jsou vždy vyplněna. A o tom by nejvíce mohly vyprávět hned tři rodiny, které
v noci z pátku na sobotu, 14. ledna, prožívaly pouze starosti.
Ohnivý živel, který dokazoval svou
sílu, napáchal nemalé škody v podkroví
jejich dvou rodinných domů v Tovární
ulici. Tyto škody jsou předběžně vyčísleny na jeden milion korun.
Vážení spoluobčané,
pokud byste chtěli pomoci rodinám, které
v těchto dnech nemohou z důvodu požárem napáchaných škod bydlet ve svých

domovech, máte možnost vložit jakoukoliv vámi určenou finanční částku na nově
zřízený účet – veřejná peněžní sbírka –,
určený právě k tomuto účelu. Finanční
hotovost lze přinést i do pokladny městského úřadu a tyto peněžní prostředky
budou okamžitě na nově zřízený účet
převedeny. Veřejná peněžní sbírka potrvá
do 31. března a následně budou finance
předány rodinám poškozeným požárem.

Nemalé poděkování patří čtrnáctiletému Radku Jiraňovi, který svým správným
rozpoznáním dané situace a okamžitým
rozhodnutím zajistil přivolání hasičského
sboru a samozřejmě vám všem, vážení
spoluobčané, kteří jste těmto rodinám podali pomocnou ruku.
Martina Pospíšilová, starostka města

Vážení spoluobčané,
touto cestou děkuji našim dobrovolným
hasičům a prachatickým hasičům, za jejich okamžitý zásah a zabránění dalších
škod, Správě domů a bytů Volary a firmě
Oto elektro za spolupráci při řešení zajišťování náhradního ubytování a kontroly
elektroinstalace v ohněm poškozených
domech.

Velké poděkování patří především celému hasičskému sboru za včasný zásah a uhašení požáru.
Paní starostce Martině Pospíšilové velmi děkujeme za okamžitou pomoc.
Poděkování firmě ELIM s.r.o. a všem zaměstnancům též za pomoc.
Poděkování patří Hedvice a Vaškovi Hojdekrovým, kteří se o nás postarali.
Děkujeme všem přátelům, kteří nabídli svou pomoc. Vám všem patří naše velké poděkování.

Rodina Jiraňova
Město Volary vyhlásilo veřejnou peněžní sbírku na pomoc rodinám, které byly postiženy
požárem dne 14. 1. 2012. K tomuto účelu byl založen účet v Komerční bance, číslo účtu
107-1676000267/0100, tato sbírka potrvá do 31. 3. 2012.
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Z jednání rady města
konaného dne 7. 12. 2011

konaného dne 21. 12. 2011

Rada města rozhodla
* nezvyšovat pro rok 2012 cenu za likvidaci
odpadu pro fyzické, podnikající a právnické
osoby ve městě Volary a zachovat ceny
takto: kontejner 12.800,- Kč/rok, popelnice
3.590,- Kč/rok a 190,- Kč za jednorázový
svoz popelnice. Tyto ceny jsou stanoveny
včetně DPH

Rada města schvaluje
* v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
v platném znění, s účinností od 1. 1. 2012
předloženou Změnu č. 2 Organizačního
řádu Městského úřadu Volary, včetně přílohy k tomuto organizačnímu řádu

* stanovit nájemné v bytovém domě čp. 5
v ul. 5. května, Volary, ve výši 35,30 Kč/m²
započitatelné plochy bytu
Rada města jmenuje
* dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, komisi za účelem hodnocení
nabídek veřejné zakázky akce: „Rekonstrukce sběrného dvora ve Volarech“ –
stavební část
Rada města schvaluje
* protokol o posouzení kvalifikace uchazečů veřejné zakázky akce: „Rekonstrukce
sběrného dvora ve Volarech“ – stavební
část

* dodatek č. 1/2011 Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace města Volary uzavřené
dne 1. 8. 1994 a text úplného znění této
smlouvy včetně příloh
Rada města bere na vědomí
* zápis z jednání bytové komise ze dne
12. 12. 2011
* předloženou nabídku na zpracování
podkladů a podání žádosti o dotaci na
akci: „Krytý plavecký bazén Volary – zateplení a výměna výplní“
Rada města rozhodla
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1. 1. 2012 na nebytové prostory č.
103 čp. 149 ul. 5. května se svazem skautů
a skautek České republiky- JUNÁK

Společenská rubrika
V měsíci lednu oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Elizabeth Dibďáková,
paní Anna Jurášová,
pan Jaroslava Krejsová,
paní Blažena Peňáková,
paní Marie Dokoupilová,
paní Irena Ohnůtová,
paní Anežka Falářová,
paní Magdalena Breitová,
paní Marie Macková,
pan Jan Toušek,
pan Jaroslav Kopecký,
pan Jasef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdeněk Makovini,
pan Václav Buchtela a
pan Jan Breit.
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary
Výbor ČRS MO Volary
přeje mnoho zdraví
a životní pohody do dalších let
našim členům,
kteří oslaví svá jubilea
v měsíci únoru 2012 a to
paní Elišce Prokešové
a panu Petru Klazaru.

Z jednání zastupitelstva města
konaného dne 12. 12. 2011
Zastupitelstvo města rozhodlo
* stanovit cenu vodného a stočného pro
rok 2012 pro všechny odběratele takto:
vodné – 22,70,- Kč/m³ bez DPH
stočné – 29,74,- Kč/ m³ bez DPH
K cenám vodného a stočného bude připočítáno DPH ve výši, která bude platná ve
schváleném období
Zastupitelstvo města bere na vědomí
* vzdání se členství v radě města pana
Romana Kozáka ke dni 31. 10. 2011
Zastupitelstvo města volí
* do funkce neuvolněného člena rady
paní Šárku Trubelovou
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Zastupitelstvo města schvaluje
* rozpočet města na rok 2012 ve znění
předloženého návrhu
* rozpočty fondů města ve znění předloženého návrhu
Zastupitelstvo města ukládá
* členům zastupitelstva zúčastnit se inventarizace majetku města včetně jeho
zařízení ke dni 31. 12. 2011 jako předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí
Zastupitelstvo města bere na vědomí
* předložený zápis z jednání finančního
výboru ze dne 5. 12. 2011
Více na: www.mestovolary.cz

Děkujeme všem přátelům,
známým, zahrádkářům,
lesostavbám a kamarádům,
za květinové dary
a účast na rozloučení s panem

IVANEM ILIEVEM.
Poděkování patří také
panu Krátkému
za krásnou smuteční řeč.
Rodina Ilievova

Měření radarem
v měsíci prosinci 2011 v ul. Soumarská
Měření bylo prováděno obousměrně, včetně sobot a nedělí.

Poděkování patří všem,
kteří se přijeli do Vimperka
rozloučit s panem

LADISLAVEM PRIXEM.

Počet měřených vozidel ....................................................................... 83 498 vozidel
z toho na příjezdu do Volar .................................................................... 40 416 vozidel
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ........................................ 139/214 v době denni
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 245 vozidel/hod.
Průměr v době mezi 07:00 – 09:00 ..................................................... 182 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ....................................................................................... 51,4 km/h
Max. rychlost (28. 12. ve 03:15 hod. směr do Volar) ....................................... 142 km/h
Redukce rychlosti (snížení u radaru) .............................................................. 8,6 km/h
Redukce rychlosti vozidel přijíždějících více než 50 km/h ............................. 15 km/h
Počet vozidel jedoucích v obci více než 50 km/h ................................ 20 472 vozidel
na příjezdu do Volar .............................................................................. 6 158 vozidel
85 % vozidel jelo maximálně do ...................................................................... 64 km/h
Největší provoz vozidel je zaznamenán v pondělí a úterý.

Výsledky měření radarem za rok 2011
Celkem bylo změřeno 1.127.597 vozidel a to vždy pouze na jedné příjezdové silnici.
Vezmeme-li v úvahu průměrný hodinový průjezd, mohlo na jednom směru za rok projíždět 1.953.480 vozidel. Do Volar však vedou 3 hlavní příjezdy a skutečnost lze tedy
předpokládat podstatně vyšší.
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ......................................................... 223 vozidel
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 256 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ....................................................................................... 51,7 km/h
Redukce rychlosti (snížení u radaru) .............................................................. 8,45 km/h
85 % vozidel jelo v průměru ............................................................................ 64 km/h
Maximální naměřená rychlost ..................................................................... 184 km/h
Největší provoz byl v měsících:
květen ......................................................... 426 vozidel/hod.
červen ......................................................... 386 vozidel/hod.
červenec a srpen ......................................... 259 vozidel/hod.
Nejmenší provoz byl v lednu ..................... 126 vozidel/hod.
Pavel Kohout, ředitel TS

Ukončení promítání
Kino Volary bylo provozováno od sedmdesátých let minulého století. V té době byly
vyrobeny i promítací stoje, jejich výroba se datuje rokem 1974, to je stáří 38 let.
V dnešní době jsou tyto stroje už velmi zastaralé a nevyhovující. Nastala doba digitalizace kin, filmové společnosti se jí také přizpůsobují a filmové kopie 35 mm se
přestávají vyrábět. Protože by digitalizace našeho kina a úpravy s tím spojené, vyšly
přibližně na 9 miliónů korun a návštěvnost kina byla v roce 2011 celkem 808 diváků, tj. v průměru 15 diváků na jedno promítání (tento průměr by byl podstatně nižší,
kdyby nebylo dětských představení), muselo Město Volary z tohoto důvodu přistoupit
k ukončení promítání v kině.

Děkujeme též za projevenou
soustrast.
Manželka Marie Prixová
a synové s rodinami
Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem

JOSEFEM NOVÁKEM.
Zároveň děkujeme
za květinové dary,
projevenou soustrast
a slova útěchy.
Rodina Novákova

VZPOMÍNÁME

Zvedám jí ruku,
je v ní chlad,
prsty jsou přitisknuté k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát,
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.
J. Seifert
Dne 22. 1. 2012 uplynul jeden rok,
kdy nás navždy opustila milovaná
manželka a maminka

LIBUŠE DOLEJŠKOVÁ.
Stále s láskou vzpomíná
manžel a děti s rodinou.
Dne 4. 1. 2012 uplynulo 10 let
od úmrtí pana

VÁCLAVA NEUBERGERA.
Vzpomíná Milena Ježková
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Souhrn počasí za prosinec 2011
Meteostanice Volary 760 metrů n.m.:
Minimální teplota:
-8,9 st dne 19. 12. v 6:50
Přízemní minimální teplota: -11,4 st dne 20. 11. v 4:05
Maximální teplota:
+11,3 st dne 2. 12. v 12:55
Průměrná měsíční teplota:
+0,7 st
Úhrn srážek
99,2 mm
Maximální náraz větru:
20,7 m/s dne 16. 12. v 21:10
(tj. 74,5 km/hod.)
Počet mrazových dní:
24
Sluneční svit:
23,4 hodiny

Profi meteostanice Volary 748 metrů n.m.:
Minimální teplota:
-12,4 st dne 19. 12.
Přízemní minimální teplota: -16,8 st dne 19. 12.
Maximální teplota:
+12,0 st dne 2. 12.
Průměrná měsíční teplota:
+0,3 st
Počet mrazových dní:
26
Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

Počasí ve Volarech v roce 2011
Rok 2011 je za námi. Jaké bylo počasí? Víte, kdy byl největší dní (maximální teplota +25,0 °C a výše) a 4 tropické dny (mamráz, který den spadlo nejvíce srážek, kolik dní v roce mrzlo? ximální teplota +30,0 °C a výše). Průměrná roční teplota byla
Tady je malá rekapitulace z volarské meteostanice, která zazna- +6,6 °C, rok 2011 tak byl o 1,3 °C teplejší než rok 2010.
menává počasí v Tolarově ulici.
Nejméně srážek spadlo v listopadu, kdy prakticky vůbec neprZa první tři měsíce roku ležela souvislá sněhová pokrývka pou- šelo a naměřené srážky 4,4 mm byly jen usazené z mlhy, rosy
hých 50 dní z 90 možných. V lednu leželo nejvíce sněhu na za- či mrholení. Nejdeštivějším měsícem byl červenec (173,8 mm)
čátku měsíce, a to 32 cm, v měsíci únoru byla maximální sněhová a květen (127,4 mm srážek).
pokrývka jen 16 cm. V březnu ležel sníh pouhé 2 dny.
Nejvíce srážek za jediný den spadlo 31. května při extrémně silPrvní sněhové pokrývky této zimy jsme se ve Volarech dočkali né bouřce s krupobitím, a to 70,2 mm. Za necelé 2 hodiny tak
nezvykle pozdě, a to až 5. prosince večer. Nejvíce sněhu leželo spadlo téměř tolik srážek jako za celý následující měsíc červen.
22. prosince, a to 18 cm.
Celkově spadlo za rok 2011 ve Volarech 771 mm srážek (v roce
3 měsíce v roce klesala teplota ve Volarech pod -10 °C, nejchlad- 2010 spadlo 817 mm). Pro zajímavost nejvíce srážek na Šumaněji bylo 29. ledna -19,3 °C. Ve Volarech mrzlo156 dní a pří- vě spadlo v roce 2011 dle dostupných údajů na Železné Rudě,
zemní mráz (5 cm nad zemí) se vyskytl ve 180 dnech za rok. 32 a to 1042 mm, naopak nejsušší byly Nihošovice nedaleko Volydní se teplota ve Volarech nedostala nad nulu, což je tzv. ledový ně s pouhými 452 mm.
den. Poslední mrazový den byl 9. května a první 9. října 2011.
Nejchladnějším měsícem byl únor s průměrnou teplotou -2,9 °C. Vítr nejvíce foukal 16. prosince, a to rychlostí až 75 km/hod.
Slunce jsme si nejvíce užili v květnu, a to 285 hodin, naopak
Nejvyšší teplota v roce byla zaznamenána 23. srpna, a to rov- nejméně svítilo v prosinci, jen 23 hodin.
ných 32 °C. Nejteplejším měsícem byl srpen s průměrnou měIvo Rolčík
síční teplotou +15,8 °C. V roce 2011 bylo ve Volarech 30 letních
www.pocasi-volary.cz

Prodej BRIKET Volary

Nabízím k prodeji brikety rašelinové (balení 10 kg – 48 Kč) – NOVĚ!!!
brikety z tvrdého dřeva (balení 25 kg – 120 Kč)
brikety z biomasy (balení 60 kg – 270 Kč)
Objednávky a jiné informace na tel. :

777932049

nebo: drev.brikety@seznam.cz
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POZOR! Stát končí s dotováním jízdného pro důchodce
Ministerstvo financí zrušilo s platností od
1. ledna dopravcům povinnost, aby důchodcům poskytovali padesátiprocentní
slevu na jízdné. Jedná se pouze o vlakovou dopravu, autobusů se úprava nedotkne.
Ještě v lednu mohli lidé starší 60 let cestovat vlakem za poloviční cenu, stejně
jako v předešlých letech. Od února však
už slevu dostanou, jen v případě, že si zakoupí speciální průkaz Českých drah. Pravidla se mění také u soukromého dopravce RegioJet. Ten bude nově lidem starším
60 let poskytovat 30 % slevu. K jejímu
získání bude stačit občanský průkaz…
České dráhy se rozhodly, že důchodcům
nabídnou vlastní slevy, které dopad této
změny na jejich peněženky zmírní. Zde je
přehled nabízených slev:

IN Senior
Slevová aplikace na In-kartě pro seniory
nad 70 let bude zachována, změní se ale

sleva na dálkové vlaky, která je dnes 25 %
ze zvláštního jízdného pro důchodce.
Držitel této aplikace bude nadále zdarma jezdit osobními a spěšnými vlaky
a v ostatních vlacích bude mít nově jízdné se slevou 50 % z obyčejného jízdného.
Cestujícím, kteří tuto aplikaci aktuálně využívají, bude sleva automaticky
a bezplatně upravena. Pro nové žadatele
bude stát roční aplikace IN Senior včetně
In-karty 1330 korun.

IN50 pro důchodce
Již dnes nabízí České dráhy In-kartu
s roční aplikací IN25 pro důchodce. Zákazník má s touto aplikací slevu 25 %
ze zvláštního jízdného pro důchodce. Po
zrušení zvláštního jízdného proto změní
dopravce bezplatně všem stávajícím držitelům aplikaci IN25 na IN50. Pro zcela
nové žadatele o tuto důchodcovskou
nabídku, bude stát In-karta s roční aplikací
IN50 490 korun (cena samotné roční
IN50 pro běžné cestující nad 26 let přitom
stojí 2990 korun).

Levněji i bez In-karty
Důchodci, kteří nejezdí vlakem často
a nechtějí si pořizovat In-kartu, dostanou
od Českých drah slevu 25 % z obyčejného jízdného. K nákupu zvýhodněné jízdenky jim stačí předložit známý papírový
průkaz s modrým pruhem, který budou
České dráhy nadále vystavovat u pokladních přepážek za 50 korun. Platnost tohoto průkazu je časově neomezená a důchodce ho musí předložit i při kontrole ve
vlaku. Seniorům starším 70 let bude stačit
k prokázání nároku na tuto slevu pouze
občanský průkaz.
Vše je podrobně vysvětleno na:
www.cd.cz a zákazníci se na ně budou
moci informovat také prostřednictvím
Kontaktního centra na lince 840 112 113.
Aktuální informace naleznete také na
stránkách www.volary.eu

Petr Čmerda

CZECH POINT na Městském úřadě ve Volarech
Od 1. ledna 2008, je na Městském úřadě
ve Volarech, správním odboru, zřízeno
kontaktní místo CZECH POINT – asistované místo výkonu státní správy, kde
si může každý občan zažádat o výpis
z veřejných i neveřejných rejstříků, podat
podání, zažádat o datovou schránku či
provést autorizovanou konverzi.

V roce 2011 vydalo naše pracoviště
CZECH POINTu 208 ověřených výstupů,
a to následovně :
98 výpisů z rejstříku trestů,
25 výpisů z obchodního rejstříku,
50 výpisů z katastru nemovitostí,
16 výpisů z živnostenského rejstříku,
19 výpisů z bodového systému řidičů.

Každým rokem jsou výpisy CZECH POINTu rozšiřovány o další agendy výpisů,
je to projekt, který občanům vychází
vstříc v komunikaci s veřejnou správou
a skutečně ušetří občanům čas, nervy
i peníze.
Anna Hodánková
Vedoucí správního odboru

Potřebujete zpracovat daňové přiznání,
vyrovnat daně přes finanční úřad?
Neplaťte více než musíte.
Volejte 607

927 242
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Změny v nájemních smlouvách bytů
Přijetím zákona č. 132/2011 Sb., který upravuje a doplňuje ustanovení občanského zákoníku, který vstoupil v platnost dnem
1. 11. 2011, jsou upravena některá práva a povinnosti nájemce
a pronajímatele:
- Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový
počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu,
aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky
vyhovujících podmínkách.

tečného odkladu změny v počtu, jménech a datech narození osob
v bytě v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než
dva měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli
uzavření manželství nebo přechod nájmu.
Neučiní-li to nájemce do dvou měsíců ode dne, kdy změna
nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost.
Porušení této povinnosti je klasifikováno jako hrubé porušení
nájemní smlouvy s možností udělení výpovědi bez přivolení
soudu.

- Pronajímatel si vyhrazuje souhlas s přijetím další osoby do
bytu. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli to,
že chce přijmout do bytu další osobu.

Úpravy se týkají i některých jiných paragrafů občanského zákoníku, se kterými Vás můžeme v případě zájmu seznámit.

- Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně a bez zby-

Správa domů a bytů Volary

Připravujeme na únor
Karneval

Masopust

DDM Volary vás srdečně zve v sobotu 4. 2. 2012 ve 14:00 hodin
do společenského sálu radnice na dětský karneval.
Čeká vás odpoledne plné zábavy, radosti, soutěží, úsměvů,
pohody …
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 50,- Kč

Dne 18. února 2012 ve 13:00 hodin bude na náměstí předáno
právo rychtáři masopustního veselí k pořádání Masopustu ve
městě Volary. Průvod se vydá spolu s kapelou k jednotlivým stavením. Masopustní tancovačka, na kterou vás srdečně zveme,
začíná od 19:00 hodin. K dobré zábavě, tanci i poslechu bude
vyhrávat Netolická pětka. Vstupné je 100,- Kč. Srdečně vás
zveme nejen na tancovačku, ale i do průvodu.

DDM Volary a Montessori
Vzdělávací centrum BEZINKA při DDM Prachatice zvou
všechny zájemce, v sobotu 11. 2. od 9:00 hodin do DDM Volary,
na přednášku „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Obdivovaná
i opomíjená, především ale neznámá Pedagogika Marie Montessori. Přednáší Mgr. Martina Zíková

Toulky starou Šumavou
V úterý 21. února od 17:00 hodin vás Město Volary zve do společenského sálu radnice na klubový pořad TOULKY STAROU
ŠUMAVOU.
Vstup volný

Společenský ples rýbářů
Výbor MO ČRS Volary Vás všechny srdečně zve v sobotu
11. února od 20:00 hod do společenského sálu města Volary na
tradiční rybářský ples.
K tanci a poslechu hraje “ Renesance ”.
Slosovatelné vstupenky 130,-Kč
Předprodej na MěÚ u paní Frejkové

Country bál

V sobotu 31. března 2012 od 19:00 hodin jste srdečně
zváni do společenského sálu radnice na Country bál.
Vstupné 70 resp 60 Kč
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Setkání vedení města s místními seniory
Město Volary srdečně zve všechny seniory v pátek 24. února od
16:00 hodin do společenského sálu radnice na setkání s vedením města.

Pozor, blíží se ,,SLET KRVESAJŮ
VI. ročník Plesu dárců krve se koná 17. 3. 2012,
od 20:00 hodin ve společenském sále radnice. K Tanci hraje ,,Fantazie“ jako loni. Dárci mají
vstup zdarma, ostatní vstup 100 Kč. Vstupenky
v předprodeji na odboru kultury MěÚ Volary od 1. 2. do
16. 3. 2012, vstupenky je možno zakoupit i přímo při
vstupu. Bohatá tombola. Přijďte se s námi pobavit v přátelské atmosféře.

Bowlingový turnaj – aneb táto mámo pojď si hrát
Prosinec – měsíc plný radostného očekávání, vánočních příprav, čekání na ježíška, pečení cukroví a všeho ostatního,
co k vánočním svátkům patří.
A my ve spolupráci s fi. Rekoninsta s.r.o.,
jsme 10. 12. 2011 připravily malé a doufáme, že příjemné překvapení - bowlingový
turnaj pro děti a rodiče.
Celkem se sešlo 16 soutěžních dvojic,
soutěžilo se vždy dospělák a dítě pod

rozličnými jmény – Pat a Mat, Netýci,
Monsters, Kissáci, Šmoulové, Tarantule
a podobně. Soutěžní klání trvalo téměř
3 hodiny. Vedle „sportovních výkonů“,
zde byla spousta legrace a zábavy.
Na 1. místě se umístnilo družstvo NETÝCI - Natálka a Pavel Vairichovi, na
2. místě ŠNECI – Jiřík Taranza a Jan
Šnelcer ml., na 3. místě KISSÁCI – Petr
a Petr Vairichovi.

Odměnu si samozřejmě odnesla všechna
družstva a také pocit dobře stráveného sobotního odpoledne.
Firmě Rekoninsta s.r.o. patří dík za poskytnutí sponzorského daru – bezplatné
zapůjčení bowlingové dráhy a pohárů pro
vítěze. Děkujeme
Dům dětí a mládeže Prachatice,
prac. Volary, Vlaďka Laschová
a Milena Sipplová

Perspektiva nad 50

Srdečně Vás zveme
na informační schůzku k projektu PERSPEKTIVA NAD 50
ve středu 22. 2. 2011 od 14:00 do 17:00
v zasedací místnosti v přízemí radnice (Náměstí 25, Volary)
Je Vám nad 50 let? A do důchodu stále zbývá čas?
Hledáte novou práci? Uvažujete o rekvalifikaci nebo doplnění
svého vzdělání?
Máte zdravotní omezení a hledáte možnost přivýdělku?
Přemýšlíte o založení živnosti? Máte chuť začít dělat něco nového a čekáte na inspiraci?

Projekt PERSPEKTIVA NAD 50 Vám zcela ZDARMA nabízí:
:: 10 celodenních seminářů (praktická témata, osobní přístup,
zážitková forma výkladu, cvičení)
:: individuální poradenství, bilanční a pracovní diagnostiku,
koučování
:: podporu při vypracování kariérního plánu či podnikatelského
záměru
:: výběr rekvalifikačního či kvalifikačního kurzu
:: proplacení poplatku za zřízení živnostenského oprávnění
:: vytvoření nových pracovních míst
:: proplácení cestovného
V současné době projekt probíhá v Prachaticích a ve Vimperku.
Realizátor projektu: IMPAKT, koordinátorka: Michaela Jůzková
Kontakt:
608 001 868 / nadpadesat@email.cz / www.nadpadesat.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

V BŘEZNU 2012 BUDE PROJEKT OTEVŘEN VE VOLARECH
PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍCE, RÁDI VÁM POSKYTNEME
DALŠÍ INFROMACE.
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Novinky v knihovně
Beletrie
Nesbo, Jo:
PENTAGRAM
Kniha Pentagram je pátou v sérii případů
svérázného detektiva Harryho Holea.
Byrnes, Michael:
TAJEMSTVÍ MOROVÉ JESKYNĚ
Americká jednotka se rozhodne prozkoumat iráckou jeskyni, v níž se ukryje skupina teroristů. S úžasem ovšem zjistí, že
temné prostory toho skrývají mnohem
víc. Stěny zdobí záhadné, šest tisíc let staré obrazy a nápisy, chodby hlídají nejmodernější sledovací kamery a v útrobách
jeskyně leží hromady lidských kosterních
pozůstatků. Do akce na odhalení této záhady se zapojí i americká archeoložka,
která tady kdysi pracovala na přísně utajeném výzkumu. Když se ji kdosi pokusí
zavraždit, spojí se s americkými agenty,
aby svými znalostmi přispěla k odhalení
toho, kdo se za každou cenu snaží před
světem uchránit tajemství jeskyně a hrozivé nebezpečí, které se v ní skrývá.

musí se svou sestrou prchat z rodného
města v tehdejší Hraniční marce Poznaňsko-Západní Prusko, je jí patnáct let. Jejich cílem je Berlín. Tam by se obě dívky
měly opět setkat s matkou. Ale útěk se
vyvíjí jinak, než bylo plánováno. Vlak,
který měl sestry odvézt na západ, je rozbombardován. Juliana útok nepřežije,
Gabi se zachrání na statku, kde už se
ukrývá skupina uprchlíků. Začíná pro ni
zlý sen.
Kmenta, Jaroslav:
SUPERGURU BÁRTA –
VŠEHOSCHOPNÍ
Strhující čtení o případu bývalého ministra dopravy a faktického vládce strany
Věci veřejné Vítu Bártovi. Kniha popisuje zákulisí vysoké politiky a novinařiny.
Kniha byla napsána podle skutečné události.

Pro děti a mládež

Literatura faktu

Shan, Darren:
MASSAGRE
Dervish Grady a Grubbs se pokoušejí
vrátit do normálu, žít dál svůj život bez
démonů. Když se Dervishovi ozve legendární producentka kultovních hororů
a požádá ho, aby jí dělal poradce na jejím
novém filmu, vypadá to jako dobrý nápad. Ale natáčení zasazené do městečka
jménem Massagre nebude zdaleka taková
idylka, jak se na první pohled zdá. Démoni jen čekají na vhodnou příležitost zaútočit a Lord Lítost nezapomíná…

Köpp, Gabi:
PROČ JSEM JEN BYLA DÍVKA?
V lednu 1945 se Rudá armáda ve vojenské ofenzivě převalila přes východní oblasti Německa a přinutila německé civilní
obyvatelstvo k útěku. Když Gabi Köpp

Rollins, James:
VE STÍNU SFINGY
Jake Ransom se hodlá s pomocí otcových hodinek vrátit do Kalypsa, města
na prapevnině Pangaee, kam kdosi svedl
zástupce různých starověkých civiliza-

Mankell, Henning:
ČÍŇAN
Číňan je strhující politický thriller a zároveň důmyslně propracovaná detektivka.
Henning Mankell jako jeden z nejčtenějších švédských spisovatelů současnosti
bývá srovnáván se svým krajanem Stiegem Larssonem.

cí. Místo toho skončí v podivné pouštní
zemi, kde se k němu připojí jeho přátelé
Marika, Pindor a Bach‘uuk, stejně jako
Jakeova sestra Kady. Než se všichni stačí
rozhodnout, co by měli podniknout dál,
padnou do zajetí krásné mladé princezny
Nefertiti…

V úterý 21. února 2012 od 14.00 hodin
proběhne v Městské knihovně Volary
„Tvořivé odpoledne pro děti“ s Lucií
Dvořákovou, autorkou knih „Ze starého
nové – originální proměny“ a „Originální
výtvarné nápady pro děti i rodiče“. Druhý titul bude k zakoupení v knihovně do
konce měsíce února. V knize naleznete
výtvarné tipy a triky pro snadnější tvoření, šablony, fotografie a postupy krok za
krokem. Netradiční dekorace si přijdou
vyrobit děti z DDM Volary.

Chcete zdravě zhubnout?
Volejte tel. 724 830 599
Pište: antoanetajulia@seznam.cz
Poradna zdarma - A. Magátová
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Knihovnice

Dárky nejen pod stromečkem
Vánocemi provoněná atmosféra se nevyhnula ani dětem z plaveckých kroužků
Kosatky, Delfíni a Vodníčci. Poslední plavání roku 2011 si užili i s Ježíškovskou
nadílkou. Pod stromečkem na ně čekalo
něco dobrého do bříška i na tělo v podobě
perníkových kaprů a voňavého mýdla.

Pro malé Vodníčky byly připraveny soutěže, při kterých se tentokráte nejvíce zapotili jejich rodiče. Kosatky a Delfíni měli
malé překvapení. Ne všechny dárečky
byly pod stromečkem, ale pro ten poslední
se museli ponořit až na samotné dno bazénu, kde nalezli truhlu s pokladem...

Celé odpoledne se tedy neslo v příjemném duchu Vánoc a mně nezbývalo než
popřát všem plaváčkům do roku 2012
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů nejen na poli plaveckém.
DDM Prachatice, prac. Volary
Milena Sipplová

„Petrův zdar“
aneb ČRS MO Volary informuje
by vedení výboru chtělo své členy informovat o některých změnách s tím souvisejících.

V současné době MO Volary přistoupila
k IS Lipan, jehož prostřednictvím je vedena členská základna jednotlivých místních organizací, dále pak výdej členských
známek, povolenek k lovu ryb a evidenci
rybářských brigád. Vzhledem k tomuto

Výdej povolenek bude probíhat nejen
v prodejně MIVA Sport v ul. V Kasárnách,
jako do současné doby, kdy výdejní dny
jsou vyvěšeny ve výloze, ale zároveň bude
probíhat výdej v klubovně MO, která je
v budově MěÚ Volary (boční vstup vedle
pošty; místnost, kde se schází výbor MO).

Výdej v klubovně MO bude probíhat
v období od: 1. 1. – do 31. 3. každé úterý
a čtvrtek v době od: 17:00 – 19:00 hodin
Dále je možné po předchozí telefonické
domluvě si domluvit individuální výdejní
termín, který je pak pro obě strany závazný na tel.:
723 050 388 / 606 552 517.
Stanislav Dvořák
předseda ČRS MO Volary

Pranostiky ÚNOR:
* Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
* Noc po sv. Petru značí budoucnost. Je-li chladno, mrazy pobudou, je-li teplo, mrazy pominou.
* Na Hromnice sněživo a větrno, není jaro příliš daleko, je-li ale jasno, nepřijde jaro tak snadno.
* Na Hromnice – chumelenice, netrvá pak zima více.
* V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavřená ústa mívá.
* Nechce-li v únoru severňák váti, v dubnu se to musí přece jenom státi.
* Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
čerpáno z knihy Františka Kadocha, PRANOSTIKY ŠUMAVSKÉHO LIDU

Prodám družstevní byt 3+1

Prodám byt

o rozloze 67 m². Panelový dům po rekonstrukci
(zateplený, plastová okna) 4. patro s výtahem.
Na sídlišti v ulici Sídliště Míru.

v osobním vlastnictví 1+1 o rozloze 40 m².
Byt je v panelovém domě 2. patro s výtahem.
Dům je zateplený, plastová okna. V ulici Česká.

Cena dohodou.

Cena dohodou.

Tel: 607 107 401

Tel: 732 796 498
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Bowlingový turnaj
spoluobčany a závodníky podiskutovala
a na závěr předala ceny a pohár vítězům.
Soutěž byla hodnotná, zajímavá a v mnohém i módní, neboť některé dresy, tílka,
trika či sportovní kalhoty, byly originální.
Co říci závěrem, předně to, že loňští obhájci z Rekon Insty, letos na stupně vítězů
nedosáhli, že v nejednom týmu byly ženy
a ty ukázaly, že bowling umí a nejeden
mužský protějšek se před nimi musel
sklonit.

Na Tři krále o krok dále, jako by si řekli volarští zájemci o bowling a již po druhé se
střetli v Novoročním turnaji v bowlingu o pohár starostky města Volary.
Druhý ročník přilákal šestnáct tříčlenných týmů zajímavých i běžných názvů, kteří se
v dvoukolové systému utkaly o nádherný pohár. O tom, že to nebylo jednoduché, ukázal průběh druhého kola, kdy bylo vidět, že fyzická i sportovní příprava musí být. Společensky sportovní akce i tak se dá nazvat den bowlingu ve Volarech. Sport, příjemné
prostředí, zhodnocení vánoc, silvestra i vstupu do roku 2012 i to se na bowlingu probíralo. Mezi bowlaře zavítala starostka města Martina Pospíšilová, která si s mnohými

PROSBA ke STÉMU výročí JUNÁKA
Nám je docela hodně líto, že neznáme nikoho, kdo v minulosti ve Volarech skautoval- možná i před sto lety? Že by se opravdu
po celá léta až do sametové revoluce v našem městě neskautovalo? Nějak se nám to
nechce věřit, ale naše pátrání po kořenech
skautingu ve Volarech stále spíše tyto obavy potvrzuje. Nevzdáváme se, ale prosíme
všechny, kdo by něco o skautování ve Volarech v minulosti věděli nebo přímo sami
skautovali, aby se nám ozvali. Určitě bychom si měli o čem povídat, a zejména pro
naše nejmenší, by bylo moc krásné, dozvědět se přímo od samotných účastníků, jak to
všechno v počátcích skautingu bylo.
Vznik naší skautské organizace se datuje
rokem 1911. A protože správný skautský
rok je shodný s rokem školním, oslavy
stého výročí skautské organizace v Čechách stále pokračují.
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Moc děkujeme a těšíme se na zprávy na
tel. 728 284 636 nebo na
wagnerova.k@seznam.cz.
Katka Wagnerová

Byl to zajímavý a dramatický boj, o kterém se rozhodlo až posledním hodem.
Vítěze od druhého místa dělil pouhopouhý bod a od třetího místa devět bodů.
Turnaj se podařil, ceny byly rozdány
a tak nezbývá, než říci díky pořadatelům,
rozhodčím a všem účastníkům za skvělý
sportovně společenský zážitek a za rok
nashledanou.
L. Beran

Obědy v ZŠ
Oznámení ze školní jídelny:
Vzhledem k nárůstu cen potravin (DPH)
dochází ke změně ceny obědů
Žáci:
1. kategorie

7 – 10 let

20,--

2. kategorie

11 – 14 let

22,--

3. kategorie

15 let a více

28,--

Cizí strávníci

55,-Mgr. Petr Horálek
ředitel školy

EXPEDIČNÍ KAMERA VOLARY 2012
Občanské sdružení U nás, Volary ve spolupráci s městem Volary (odbor kultury)
vás zvou na druhý ročník filmového festivalu Expediční kamera, který se uskuteční v sobotu 25. 2. 2012 od 17.00 hodin
ve společenském sále radnice. Filmový
festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, o extrémních zážitcích
i sportech. Hlavním partnerem festivalu pro rok 2012 je společnost National
Geographic Česko.
Občerstvení zajistí opět volarské sdružení
Ranec. Těšit se můžete například na expediční pivo Poutník, nebo na exotické
druhy kávy z expedičního kávovaru Ládi
Touše.
Vstupné je 50 korun, ovšem lístky jsou
slosovatelné. Vylosujeme tři výherce,
hlavní cenou bude kniha Atlas expedic
National Geographic. Kniha je výjimečnou publikací, jež představuje nejvýznamnější expedice, které podpořila
National Geographic Society. Vyprávění
doplněné fotografiemi a mapami popisuje dosažení severního i jižního pólu, objevení Machu Picchu, legendární přelet
Atlantiku, výstup na Mt. Everest, sestup
k vraku Titaniku a jiné výpravy na hranice
geografických i lidských možností. Kniha
je luxusně vypravena s množstvím barevných fotografií, takže může být vhodným
dárkem pro vaše blízké či přátele. Jedná
se o luxusně vypravenou knihu v ceně
699,- Kč.

Návštěvníci festivalu budou také mít
možnost zúčastnit se soutěže o dvě letenky do Afriky, kterou pouze pro ně připravila společnost Brussels Airlines. Dále
pak můžou vyhrát poznávací zájezd do
Rumunska od společnosti CK Kudrna,
v soutěži, kterou pořádá společnost
iDnes.cz.
A na jaké filmy se můžete těšit?
LIFE CYCLES (Kanada)
– Film, který osloví všechny bikery
a z ostatních bikery udělá. Geniálně technicky propracovaný snímek vás vtáhne
do světa ďábelských jízd ve všech ročních obdobích. A k tomu poetika na třísky
rozflákaných kol a bravurních držkopádů.
Tomu se nedá odolat!
CO SE STALO NA OSTROVĚ PAM
(Polsko)
– Vylezte s polskou dvojicí na nejvyšší
pobřežní útes na světě. 1500 m vysoká
kolmá stěna v Grónsku! A jediná možnost
dostat se pod ní je na mořském kajaku
mezi ledovými krami.
MAZUNGU (Velká Británie)
– První sólo-sjezd řeky Kongo od pramene k moři na kanoi. 5000 km nejtemnějším koutem tropické Afriky. Tento film
dokazuje, že i v 21. století lze podnikat
opravdové expedice a čelit neuvěřitelným
dobrodružstvím.

NEJDELŠÍ CESTA (Německo)
– Kolik kilometrů se dá ujít pěšky v Číně?
Více než měří Velká čínská zeď?
ODKUD NENÍ NÁVRATU (USA)
– Špičkoví horolezci se vydávají na neslezený vrchol ve východním Tibetu. Ne
každá expedice skončí úspěšně. Ne vždy
hrdinové expedičních filmů přežijí …
U tohoto filmu je povoleno brečet i drsným horolezcům.
VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH
DŽINGISCHÁNA (Austrálie)
– Na koňském hřbetu putujte z Mongolska přes střední Asií, až do Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly bojovné
hordy největšího dobyvatele všech dob,
Džingischána.

EXPEDIČNÍ KAMERA VOLARY
sobota 25. 2. 2012
Ne všichni hrdinové expedičních filmů
přežijí.
Ne všichni Afričané přestali s kanibalismem.
Ne každý pád skončí dobře.
Ne všechny vlny lze překonat.
Expediční kamera je o skutečném životě.
Filmový festival o dobrodružství, divoké
přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Podrobné informace najdete na stránkách
www.volary.eu
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VOLARY

25. 2. 2012
od 17.00 do 21.00 hod.
spolecenský sál
volarské radnice

- dobrodruzství
- divoká príroda
- extrémní zázitky

Vstupné 50,- Kc
o.s. U Nás, Volary a mesto Volary

www.volary.eu
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