
Ke dni 26. bfiezna 2011 se uskuteãní na
celém území âeské republiky Sãítání lidu,
domÛ a bytÛ 2011 (SLDB 2011). 

Sãítání upravuje zákon ã. 296/2009
Sb., o SLDB. Sãítání se koná jednotnû v
roce 2011 ve v‰ech ãlensk˘ch státech
Evropské unie podle nafiízení Evropského
parlamentu a Rady EU ã.763/2008 .

Rozhodn˘m okamÏikem sãítání, tj.
okamÏikem k nûmuÏ se vztahují v‰echny
zji‰Èované údaje, je pÛlnoc z pátku 25. na
sobotu 26. bfiezna 2011.

Za kaÏdou osobu musí b˘t vyplnûn sãí-
tací list osoby, za kaÏdou domácnost jeden
bytov˘ list a za kaÏd˘ dÛm urãen˘ k byd-
lení jeden domovní list.

Organizaãnû SLDB v roce 2011 zaji‰Èu-
je a byla povûfiena âeská po‰ta st.p. pro-
stfiednictvím sãítacích komisafiÛ. V pfiípadû
dotazÛ k SLDB 2011 se obãané mohou
obrátit na pracovi‰tû âeské po‰ty st. p.
poboãka Volary.

Pro elektronické pfiedání sãítacích mate-
riálÛ bude moÏné vyuÏít ve dnech 26. bfiez-

na aÏ 14. dubna 2011 vefiejn˘ internet na
Mûstském úfiadû ve Volarech kanceláfi ã.
10 - pfiízemí a to v pracovní dobû:
pondûlí, stfieda 7,30 - 11,30 hod. 

12,00 - 17,00 hod.
úter˘, ãtvrtek 7,00 - 11,30 hod. 

12,00 - 15,00 hod.
pátek 7,00 - 11,30 hod. 

12,00 - 14,30 hod.

BliÏ‰í informace na: 
www.scitani.cz a www.mestovolary.cz

Jak uÏ sám název napovídá, jedná se 
o zpravodaj, tudíÏ noviny pfiiná‰ející zprá-
vy a oznámení, jehoÏ vydavatelem je
mûsto Volary. Pro zpestfiení a vût‰í zábûr
se snaÏíme dát prostor i ãtenáfiÛm. Kromû
zpráv jsme obãas uvefiejnili i ãlánek pre-
zentující názory pisatele. V pfiípadû, Ïe se
text dot˘kal nûkoho jiného, museli jsme
samozfiejmû dát prostor i jmenované stra-

nû. BohuÏel vût‰inou následovala dal‰í
reakce a stránky VZ se staly jak˘msi dis-
kusním fórem na pokraãování, coÏ není
posláním tohoto mûsíãníku. Navíc díky
mûsíãní periodicitû musel ãtenáfi pátrat 
v pamûti nebo ve star‰ích ãíslech, aby
vûdûl, o ãem se vlastnû pí‰e. Redakãní
rada nikomu nechce upírat právo na svo-
bodn˘ projev a na prezentaci vlastního

názoru, nicménû bychom rádi zÛstali 
nadále v rovinû zpravodaje. Nejedná se 
o snahu nûkoho umlãet, ale VZ není vefiej-
noprávním periodikem. Navíc své názory
mÛÏete prezentovat tfieba na zasedáních
zastupitelstva mûsta, rádi Vás tam uvidí-
me, dokonce si odtud moÏná odnesete
odpovûì, nebo se dozvíte, jak bude Vá‰
problém fie‰en.                                  (red)

Základní  informace ke Sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2011

Jak psát do Volarského zpravodaje

VáÏení spoluobãané,

slovo krize se v poslední dobû vyslovuje ãím dál ãastûji a sly‰íme ho snad jiÏ pfii kaÏdé pfií-
leÏitosti. Nechci psát o v˘voji hrubého domácího produktu, o nezamûstnanosti, o úmûrném ãi
neúmûrném sniÏování ãi zvy‰ování mezd v nejrÛznûj‰ích sektorech, ale pouze vás seznámit
se skuteãností, Ïe i rozpoãet mûsta je v leto‰ním roce oslaben o nûkolik miliónÛ korun.

Jen z pfiíjmÛ daní právnick˘ch osob získáme do rozpoãtu mûsta o 3 miliony korun ménû,
pfii rozdûlování dotací ze státního rozpoãtu na v˘kon státní správy obcím na rok 2011 máme
pfiíjmy poníÏeny o témûfi 18 %, coÏ pfiedstavuje ãástku cca 600 tisíc korun. A zrovna tak jako
v‰ichni, má i mûsto nutné nav˘‰ené v˘daje. AÈ je to energie, plyn, voda a samozfiejmû i pro-
vozní náklady v‰ech pfiíspûvkov˘ch organizací.

Pfii sestavování rozpoãtu jsme museli úmûrnû sniÏovat finanãní poÏadavky nejen v‰em
na‰im pfiíspûvkov˘m organizacím, ale také na plánované investiãní akce. 

I pfiesto jsme na‰li v rozpoãtu mûsta moÏnost finanãnû pfiispût na spolkovou ãinnost a
práci s dûtmi, které si nesmírnû váÏíme. Pro základní umûleckou ‰kolu, kde více jak 200 dûtí
nav‰tûvuje umûlecké obory a zájmové krouÏky, jsme schválili 900 tisíc korun, na spolkovou
a zájmovou ãinnost ve mûstû 380 tisíc korun, z toho je 245 tisíc pro práci s dûtmi, na provozní
náklady domu dûtí a mládeÏe, kter˘ ve dvaatfiiceti krouÏcích nav‰tûvuje 320 zájemcÛ, 
250 tisíc korun. Dal‰í finanãní prostfiedky jsou pfiipraveny na úpravy dûtsk˘ch hfii‰È a v lednu leto‰ního roku jsme podali Ïádost 
o finanãní dotaci na roz‰ífiení sportovi‰tû v areálu plaveckého bazénu. 

Jsme rádi, Ïe spolková ãinnost a práce s dûtmi pfiiná‰í do mûsta pfiíjemné Ïití. V‰em patfií velk˘ dík a pfiání, aby chuÈ do dal‰í
práce byla stále tak aktivní a srdeãná jako doposud. 

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 26. 1. 2011

Rada mûsta schvaluje
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na 

dodavatele stavebních prací k akci: 
"Stavební úpravy bytového domu
ãp. 5 ve Volarech"

* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na 
zaji‰tûní v˘bûrov˘ch fiízení na akci
Rekonstrukce sbûrného dvora ve Vo-
larech ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Rada mûsta rozhodla
* sníÏit nájemné v bytech základní kva-

lity, které nejsou centrálnû vytápûné,
z pÛvodní ceny 35,30 Kã/ m2 na
28,- Kã/m2 zapoãitatelné plochy bytu
s platností od 1. 5. 2011

* nevyuÏít moÏnosti nav˘‰ení nájemné-
ho nebytov˘ch prostor pro rok 2011
o  vyhlá‰enou prÛmûrnou míru infla-
ce roku 2010

* pfiispût finanãní ãástkou ve v˘‰i
15.000,- Kã na Charitativní ples DárcÛ
krve z rozpoãtu mûsta, kapitola "volná
kultura" a zapÛjãit bezplatnû spole-
ãensk˘ sál dne 19. 3. 2011 na tuto akci

Rada mûsta povoluje 
* v˘jimku podle § 23 odst. 3 zák. ã. 561/

2004 Sb., v poãtu dûtí ve tfietích tfií-
dách Matefiské ‰koly Volary z 24 na
28 dûtí a to ve ‰kolním roce 2011/2012

Rada mûsta nesouhlasí 
* s vyhrazením parkovacího místa pro

paní Hanu Smrãkovou

konaného dne 9. 2. 2011

Rada mûsta schvaluje
* poskytnutí finanãního pfiíspûvku

Centru pro zdravotnû postiÏené Jiho-
ãeského kraje, o.s., pracovi‰tû v Pra-
chaticích ve v˘‰i 5 000,00 Kã

* v˘sledky inventarizace majetku mûsta
k 31. 12. 2010

* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu
úfiadu dne 10. bfiezna 2011 a pfiipojení
se tak k podpofie mezinárodní kampanû
"Vlajka pro Tibet"

* v˘zvu k podání nabídky na zpracování
Ïádosti o dotaci, administraci a závû-
reãné vyhodnocení na akci: DÛm pro

seniory ve Volarech, ve znûní pfiedlo-
Ïeného návrhu

Rada mûsta rozhodla
* na základû v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení

a návrhu tajemníka úfiadu jmenovat 
s úãinností od 1. 4. 2011 do funkce
vedoucího odboru investic a správy
majetku MÚ paní Bc. Helenu Fiedle-
rovou

* v souladu s § 63 zákona o obcích 
uzavfiít s obcí StoÏec vefiejnoprávní 
smlouvu, podle níÏ bude správní 
orgán mûsta Volary namísto orgánÛ 
uvedené spádové obce vykonávat 
v jejím správním obvodu pfienesenou
pÛsobnost na úseku projednávání 
pfiestupkÛ

Rada mûsta souhlasí 
* s vyhrazením parkovacího místa pro

osobní automobil pana Karla Kuba,
* s vyhrazením parkovacího místa 

pro osobní automobil paní Marie 
Drhovské

� � � 

konaného dne 31. 1. 2011

Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* pfiijetí úvûru ve v˘‰i 3 200 000 Kã od

SFRB na opravy a modernizace byto-
vého fondu na území mûsta

Zastupitelstvo mûsta rozhodlo
* prodat nemovitost v k. ú. Chlum 

u Volar - ãást pozemku p. ã. 662/1, 
v geometrickém plánu ã.91-144/2010 
oznaãenou jako p. ã. 662/9 - ostatní
plocha o v˘mûfie 368 m2

* prodat nemovitost v k. ú. Chlum 
u Volar - ãást pozemku p. ã. 662/1, 
v geometrickém plánu ã.91-144/2010
oznaãenou jako díl "a" - ostatní plocha
o v˘mûfie 502 m

* prodat v souladu se Zásadami priva-
tizace bytového fondu mûsta ãást 
pozemku st. p. ã. 1183, v geometric-
kém plánu ã. 1388-218/2010 oznaãené
jako st. p. ã. 1183/2 - zastavûná plocha
a nádvofií o v˘mûfie 278 m2

� � � 

Na konci ledna se opût se‰lo zastupi-
telstvo, tentokráte v poãtu ãtrnácti lidí.
Kromû rutinního schválení materiálÛ
pfiipraven˘ch odbory a organizacemi
mûsta byl pro obãany nejdÛleÏitûj‰í bod,
ve kterém mûsto schválilo pÛjãku ze
Státního fondu rozvoje bydlení. Pro-
stfiedky jsou urãené pfieváÏnû na opravu

domu ã. p. 5 ve Volarech. Podmínky
poskytnutí této v˘hodné pÛjãky z fondu
ov‰em nafiizují, Ïe 20 % ze zapÛjãené
ãástky, v tomto pfiípadû se jedná
o 600 000,- Kã, musí b˘t nabídnuto
obãanÛm obce k provedení vlastních
oprav a rekonstrukcí za stejn˘ch pod-
mínek, jaké má mûsto. CoÏ v tomto 

pfiípadû ãiní 3 % ní úrok a doba splácení
10 let. Prostfiedky budou rozdûleny dle
poãtu zájemcÛ. Pfiesné podmínky získá-
ní pÛjãky a podklady pro ni potfiebné
Vám jistû rádi sdûlí na ekonomickém
odboru Mûstského úfiadu.

Martin Janda

Z jednání zastupitelstva mûsta

Lednové zastupitelstvo



Pracovníci finanãních úfiadÛ budou 
na MûÚ Volary pomáhat daÀov˘m

poplatníkÛm
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Spoleãenská rubrikaInformace z radnice

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch
bilancoval

Mûsto Volary pfiipravuje vyhlá‰ení
v˘zvy na  podání Ïádostí o poskytnutí
úvûrÛ na opravy a modernizace bytÛ,
bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ.  Podmínky
pro poskytování úvûrÛ budou zvefiejnû-

ny na úfiední desce a  na webov˘ch
stránkách mûsta. 

BliÏ‰í informace: 
poskytne ekonomick˘ odbor, 

tel. 388 302 201 Ing. Kabilková.

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch â.R. o. s. MO
Volary dne 11. 2. 2011 zhodnotil svojí
ãinnost za uplynulé období, za rok 2010.
I pfies v‰echny peripetie, které nás bûhem
roku provázely, podafiilo se nám naplnit
usnesení z minulé v˘roãní ãlenské schÛze,
konané dne 26. 3. 2010. V plánu práce
jsme mûly tyto akce: zajistit pedikúru pro
na‰e star‰í ãleny, rekondiãní pobyty 
v Mariánsk˘ch Lázních, v Jánsk˘ch
Lázních, v Hnaãovû, a v Podhajskej na
Slovensku. Dal‰ími akcemi byly: zájezd
na setkání harmonikáfiÛ do Homolí nebo
Dechovkov˘ festival v Jámû, otáãivé hle-
di‰tû v âeském Krumlovû, posezení pfii
táboráku s harmonikou pana Narvalíma,
zájezd po ·umavû, zaji‰tûní dvou ãlenÛ

na v˘bûr vstupného pfii Volarsk˘ch 
slavnostech dfieva. Dále jsme pofiádali
posezení pfii hudbû a tanci, Mikulá‰skou
zábavu a peãení cukroví pro na‰e osa-
mûlé ãleny. Za toto patfií na‰i ãlenkám,
které se peãení zúãastnily, podûkování,
byla to namáhavá práce.

Na závûr patfií je‰tû podûkování
Mûstu Volary za pfiíspûvek na na‰í ãin-
nost a za spolupráci. Dále patfií podûko-
vání v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli na
ãinnost na‰í organizace, aÈ uÏ to bylo
vûcn˘mi dary nebo finanãními prostfiedky.
Dûkuji je‰tû jednou v‰em a pfieji hodnû
zdraví a tû‰ím se na dal‰í spolupráci.
Za Svaz tûlesnû postiÏen˘ch M.O. Volary

Augustin Sobotoviã, pfiedseda.

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

paní Marie ·tûpánková,
paní Jarmila Topãevská,
paní Milada TrÏilová,
paní Hana Kováfiová,
paní RÛÏena Höllingerová,
paní BlaÏena Hvûzdová,
paní Marie Pe‰lová a
paní Marie Woldfiichová.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Úvûry na opravy a modernizaci bytÛ

V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb
âeská daÀová správa pro leto‰ní rok pfii-
pravila nûkterá opatfiení, která vycházejí
vstfiíc poplatníkÛm danû z pfiíjmÛ fyzic-
k˘ch osob. Pfiiznání k této dani nebudou
ani letos v JiÏních âechách vybírána
pouze na finanãních úfiadech, ale i ve
v‰ech obcích s povûfien˘m obecním úfia-
dem (tzv. dvojkov˘ch obcích). V okrese
Prachatice to jsou Netolice a Volary. 

V uveden˘ch mûstech pfiitom nepÛ-
jde jen o prost˘ v˘bûr pfiiznání k dani 
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, ale budou zde
poskytovány i relevantní informace
potfiebné pro jeho vyplnûní.

Na Mûstském úfiadû ve Volarech 
probûhne tato akce v zasedací místnosti

v pfiízemí úfiadu ve dnech 2. 3. 2011 
v dobû od 10.°° do 15.30 hod. a 16. 3.
2011 v dobû od 10.°° do 15.30 hod.

JiÏ nyní jsou na informaãních tabu-
lích v‰ech jihoãesk˘ch finanãních úfiadÛ
umístûny informace potfiebné pro podá-
ní pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch
osob za rok 2010, a to vãetnû praktic-
k˘ch pfiíkladÛ a odpovûdí na nejãastûj‰í
dotazy daÀov˘ch poplatníkÛ. Dal‰í
informace je moÏné prÛbûÏnû získávat
téÏ na internetov˘ch stránkách âeské
daÀové správy (http://cds.mfcr.cz).

UpfiesÀující informace (vãetnû oteví-
racích i pokladních hodin finanãních
úfiadÛ ve druhé polovinû bfiezna) budou
zvefiejnûny v dobû, kdy budou aktuální. 

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevenou 

soustrast, květinové dary a účast
na posledním rozloučení s paní 

Libuší Dolejškovou,

zároveň děkujeme 
za velmi procítěný projev 

panu Františku Krátkému.
Rodina Dolejškova

Děkujeme všem, 
kteří přišli na poslední rozloučení

s panem 

Josefem Štouralem, 

za jejich květinové dary 
a projevenou soustrast. 
Naše poděkování patří 

panu Františku Krátkému 
za jeho smuteční projev. 

Ivana Friedecká  s rodinou 

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevenou soustrast, 

květinové dary a účast 
na posledním rozloučení s panem 

Jaroslavem Zbořilem. 

Zároveň děkujeme za písemné
kondolence. Děkujeme také panu

Františku Kratkému za velmi
procítěný projev.

Rodina Zbořilova 
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Stromy Ïijí a doÏívají s námi

Poãasí ve Volarech v roce 2010

K volarskému námûstí pro v‰echny 
z nás, ktefií ve Volarech Ïijí, patfií smrky.
Staly se pro nás neodmyslitelnou 
souãástí stfiedu mûsta. BohuÏel to tak
nemusí zÛstat i nadále. Urãitû si vût‰ina
obãanÛ Volar v‰imla, Ïe nûkteré z tûchto
stromÛ ztratily svou barvu, opadává 
jehliãí a stromy schnou. Napadl je totiÏ
kÛrovec. JiÏ v loÀském roce pfiikroãilo
mûsto k pokácení jednoho smrku, nejví-
ce po‰kozeného a nyní na poãátku leto‰-
ního roku je tfieba pokácet dal‰í tfii. Jde 
o ten, kter˘ stojí nejblíÏe samoobsluhy,
dále o smrk pfied domem ãp. 23 a o jeden
z prostoru pfied lékárnou. Toto pokácení
je tfieba provést co nejdfiíve. Je to jediná
vûc, kterou mÛÏe mûsto udûlat pro to,
abychom se pokusili pfiedejít napadení 
i dal‰ích zb˘vajících smrkÛ.

Dal‰ími stromy, se kter˘mi se 
musíme rozlouãit, jsou tfii jiÏ uschlé
javory kleny v aleji památn˘ch stromÛ
"Alej Zlatá stezka" a jeden také jiÏ

uschl˘ dub letní v prostoru pod hfibito-
vem. U tûchto stromÛ byla rozhodnutím
Správy Národního parku a CHKO ·uma-
va zru‰ena ochrana památn˘ch stromÛ 
a je moÏné pfiikroãit k jejich pokácení.

Z dÛvodu bezpeãnosti provede pro
mûsto letos na jafie odborná firma poká-
cení dvou stromÛ v prostoru nad hasi-
ãárnou. Jde o velkou lípu, která má po
dfiívûj‰ím po‰kození úplnû vyhnil˘
kmen a dále javor klen, jehoÏ kmen je
také napaden hnilobou a je jiÏ ve velmi
‰patném stavu. U tûchto stromÛ napfií-
klad pfii vût‰ím vûtru hrozí jejich zfiícení.
V prostoru nad hasiãárnou je v souãas-
nosti porost stromÛ silnû pfiehu‰tûn˘,
pokácením tûchto dvou se prostor uvolní
a ostatní stromy budou mít více volnosti
a svûtla. 

A nakonec je‰tû nyní na jafie pfiikroãí
mûsto k pokácení nûkolika bfiíz. Jde 
o typick˘ pfiípad toho, kdy osoby, které
stromy sází, nepfiem˘‰lí do budoucna.

Malá bfiízka je hezk˘ stromek, a tak se
ãasto vysadí do blízkosti domu. JiÏ se
ale neuvaÏuje dál, co bude, aÏ strom
vyroste. A tak se nyní na MûÚ mnoÏí
Ïádosti o pokácení stromÛ, které jsou 
v bezprostfiední blízkosti domu, po‰ko-
zují fasády a stfiechy, pfii vûtru vûtve 
tluãou do oken a stromy nadmûrnû stíní.
A jak tyto pfiípady vût‰inou konãí? Je to
nakonec strom, co musí ustoupit.  

Z tûchto dÛvodÛ dojde k pokácení
celkem 5 ks bfiíz na území mûsta.

ProtoÏe, ale máme zájem, aby stro-
my z mûsta nevymizely, je pfiipravena
náhradní v˘sadba. Technické sluÏby
mûsta, jako správce vefiejné zelenû, mají
vytipovaná místa, kde je vhodné vysadit
stromy nové a jiÏ i pfiipravené mladé
stromky. Jakmile to poãasí dovolí, bude
tato náhradní v˘sadba v zastavûné ãásti
mûsta v odpovídajícím poãtu stromÛ
provedena.

Stanislava Jindrová, Odbor VÚPaÎP

Rok 2010 je za námi. Jak˘ byl? Víte,
kdy leÏelo nejvíce snûhu, kter˘ den bylo
nejtepleji a kdy nejvíce pr‰elo? Tady je
malá rekapitulace z volarské meteosta-
nice, která zaznamenává prÛbûh poãasí
od února 2007.

Za první tfii mûsíce roku leÏela sou-
vislá snûhová pokr˘vka 81 dní z 90
moÏn˘ch. V lednu leÏelo nejvíce snûhu na
samém konci mûsíce a to 47 cm, v mûsíci
únoru byla maximální snûhová pokr˘vka
55 cm, coÏ bylo maximum za celou zimu.
Sníh roztál aÏ 24. bfiezna, poté napadl
je‰tû 2. dubna ale t˘Ï den roztál.

První sníh právû probíhající zimy
napadl 24. listopadu a udrÏel se aÏ do
leto‰ního ledna. Maximální vy‰ka snûhu
byla zaznamenána 15. prosince a to 34 cm.

5 mûsícÛ v roce klesala teplota ve
Volarech pod -10°C, nejchladnûji bylo
30. prosince -22,2 °C a 27. ledna -21,6 °C.
Ve Volarech v uplynulém roce nemrzlo

jen od ãervna do srpna. Mrzlo 161 dní 
a pfiízemní mráz se vyskytl ve 173 dnech
za rok. 72 dní se teplota ve Volarech
nedostala nad nulu, coÏ je tzv. ledov˘
den. Poslední mraziv˘ den byl 19. kvût-
na a první 7. záfií. Nejchladnûj‰ím mûsí-
cem se stal shodnû leden a prosinec 
s prÛmûrnou teplotou -5,7°C.

Nejvy‰‰í teplota v roce byla zazna-
menána 16. ãervence a to rovn˘ch 32°C.
Nejteplej‰ím mûsícem byl ãervenec 
s prÛmûrnou mûsíãní teplotou +17,6°C.
V roce 2010 bylo ve Volarech 28 letních
dní (maximální teplota +25,0°C a v˘‰e)
a 6 tropick˘ch dní (maximální teplota
+30,0°C a v˘‰e). PrÛmûrná roãní teplota
byla +5,3°C, coÏ bylo o 1,2°C ménû neÏ
pfiedchozí rok. 

Nejménû sráÏek za uplynul˘ rok
spadlo v fiíjnu a to jen 20,6 mm, coÏ
pfiedstavuje 20,6 litrÛ vody na 1 metr
ãtvereãn˘. Nejde‰tivûj‰ími mûsíci byly

ãervenec (162,8 mm) a ãerven (122,2
mm sráÏek). Nejvíce sráÏek za jedin˘
den spadlo 23. ãervence a to 46,6 mm,
coÏ je pro pfiedstavu stejné mnoÏství
vody jako za cel˘ únor a fiíjen dohromady.

Celkovû spadlo za rok 2010 ve 
Volarech 817 mm sráÏek (v roce 2009
spadlo 823 mm), pro srovnání napfiíklad
na Kvildû to bylo 1267 mm, naopak 
v Husinci jen 608 mm.

Vítr nejvíce foukal 1. bfiezna a to
rychlostí aÏ 66 km/hod. Slunce jsme si
nejvíce uÏili v ãervenci a to bezmála 280
hodin, naopak nejménû svítilo v mûsíci
lednu, jen 38 hodin. 

âeskou republiku postihlo v roce
2010 nûkolik povodní a vichfiic, na‰emu
mûstu a i celé ·umavû se na‰tûstí
nepfiíznivé poãasí vyhlo obloukem. 

Pfiejme si, aby i rok 2011 byl nejen 
v poãasí pfiízniv˘. 

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz

Prodám slunn˘ byt 2+1 (55m2) v osobním vlastnictví ve mûstû Lenora. Byt je ve 3NP zdûného bytového domu 
situovan˘ na jiÏní stranu s hezk˘m v˘hledem. MoÏno se ihned nastûhovat. Cena k jednání: 490 000kã. 

Zájemci volejte na tel. 724303350.



VáÏení ãtenáfii volarského zpravodaje,

dovolte, abych Vás krátce informo-
val o profesionálním cviãení horské
sluÏby. 

Probûhlo první únorovou sobotu 
v podveãer a veãer na Kubovû Huti. ·lo
o metodické cviãení pfiíslu‰níkÛ horské
sluÏby oblast ·umava. Na sjezdovce
Obrovec si hor‰tí záchranáfii osvûÏili, 
co jiÏ umí, a seznámili se s novinkami
pfii provádûní první pomoci. Vyzkou‰eli
si rovnûÏ nûkteré nové pomÛcky jako
fixaãní límec, nové dlahy a rovnûÏ
fixaãní nosítka (skupr). Zdokonalovali
se také ve svozu poranûné osoby ze
svahu. Nároãnost cviãení spoãívala 
v tom, Ïe se cviãilo veãer jen na ãásteã-
nû osvûtlené sjezdovce. 

Dvacítka ãlenÛ HS se rozdûlila do
dvou skupin. Skupiny se zamûfiily na
pomoc pfii zlomeninû stehenní kosti 
a poranûní krãní pátefie, tedy zranûní,
která jsou nebezpeãná a témûfi vÏdy je
pfii nich Ïivot bezprostfiednû ohroÏen.
Profesionálnû sehrané t˘my v‰e zvládly
na v˘bornou a pod dozorem metodika

horské sluÏby pro ‰umavskou oblast
Václava Cypra a MUDr. Ale‰e Kfiiváãka
si upfiesnily, jak co provést. Zejména
fixaci krku a pfiiloÏení moderního límce
si vyzkou‰eli v‰ichni. U druhého pora-
nûní ‰lo o celkovou fixaci nohy a u obou
o svoz ze svahu dolu a následné naloÏe-
ní pacienta do vozu rychlé záchranné
sluÏby. 

Akce probíhala v dobû veãerního
lyÏování a nejeden lyÏafi se zastavil 
a vidûl, jak profesionálnû hor‰tí záchra-
náfii pracují. Celou akci rovnûÏ sledovalo
nûkolik lidí a rovnûÏ oni vidûli a hlavnû
ocenili samotnou akci i práci horské
sluÏby.

Cviãení se povedlo a vedoucí okrsku
Kubova HuÈ, Ivan Blecha, byl spokojen
jak s provedením, tak s úãastí. Nás mÛÏe
tû‰it, Ïe Volar‰tí mají u horské sluÏby
profesionálního ãlena, pana Václava
Jíchu, Ïe ãestn˘m ãlenem je Zdenûk
Jícha, a tû‰it nás musí i zájem Jindfiicha
Moronga juniora, kter˘ je ãekatelem
ãlenství u horské sluÏby. 

Závûrem chci jen dodat, Ïe Horská
sluÏba na ·umavû má svou dlouholetou

tradici a záchranáfii jsou vÏdy tam, kde
je turisté ãi lyÏafii potfiebují. Mûli
bychom vûdût, Ïe jsou to v‰ichni dobro-
volníci, ktefií tuto ãinnost vykonávají po
svém zamûstnání a jde o dobrovolnou
sluÏbu. O to víc si vaÏme jejich ãinnos-
ti, vÏdyÈ oni jsou tady pro nás a vÏdy
pomohou a v pfiípadû úrazu nás odbornû
o‰etfií. Zasahují nejen na sjezdovce pfii
alpském lyÏování, ale pomáhají i bûÏka-
fiÛm a turistÛm v tûÏko dostupném terénu.

VaÏme si jejich práce a pokud vyra-
zíte na hory, pfiidejte si do sv˘ch mobil-
ních telefonÛ i ãíslo stanice HS v místû,
kde lyÏujete, ãi NON STOP ãíslo, které
je pro ·umavu 376 397 273 (jde o ústfie-
dí na ·piãáku). Pokud by to ne‰lo, volej-
te klasickou 155, nebo 112.

Touto cestou dûkuji v‰em ãlenÛm
HS za perfektní práci a záÏitek, Václavu
Jíchovi za to, Ïe mne skútrem HS vozil
tak, aby tato reportáÏ byla fotograficky
zachycena. 

Fotografie naleznete na www.Pra-
chatickoNews, ãi na m˘ch facbooko-
v˘ch stránkách.

L. Beran
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Cviãení horské sluÏby

bfiezen 2011
Bûhem bfiezna probûhnou, závody 

v bûhu na lyÏích a karneval 
na snûhu, sledujte prosím plakáty. 

JARNÍ PRÁZDNINY
1. 3. 2011

8.15 - 15.30 hodin 
Náv‰tûva SEV StoÏec 
"V˘prava za losem". 

Cena 60,- Kã 

*
2. 3. 2011

9.00 - 11.30 hodin
Tvofiivá dílna 

V̆ roba drobn˘ch dáreãkÛ a pfiání techni-
kou Enkaustika (malování hork˘m vos-
kem), á 10,- Kã, ve Volarském domeãku

*
2. 3. 2011

13.00 - 15.00 hodin
Vodní hrátky v plaveckém bazénu 

sraz u plaveckého bazénu 
s sebou cca 50,- vstupné

*
3. 3. 2011

7.40 - 15.45 hodin
Náv‰tûva CEV Dfiípatka Prachatice

V˘ukov˘ program 
"Jarní motivy v obfiadním peãivu", 

náv‰tûva Muzea loutek a cirkusu 
+ pfiekvapení.
Cena 80,- Kã 

Na program 1. 3. a 3. 3. 2011 je nutné

závaznû úãast nahlásit do 24. 2. 2011 do
15.30 hodin na tel. 725 832 977

Dûti na tyto dva programy s sebou potfie-
bují: batoh, celodenní svaãinu a pití,
pfiezÛvky, obleãení podle poãasí  

Zpráviãky z Volarského domeãku

INFORMACE :
budou bûhem mûsíce bfiezna na plakátech 

tel.:388 333 073, 725 832 977, @: volary@ddm-prachatice.cz, www:  www.ddm-prachatice.cz
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Poslední den 1. pololetí

Zápis do 1. tfiídy
Ve dnech 21. a 22. 1. 2011 probûhl

ve Volarech zápis do první tfiídy.
Letos poprvé se zápis konal ve 

spojené Základní ‰kole. K zápisu se
dostavilo celkem 36 adeptÛ. âtyfiem
dûtem byla ‰kolní docházka o rok 
odloÏena. Do první tfiídy tak bylo pro
‰kolní rok 2011/2012 zapsáno 32 chlap-
cÛ a dûvãat, pro které budou v záfií otev-
fieny dvû první tfiídy.

Mgr. Petr Horálek, fieditel Z· 

·koliãka pro pfied‰koláky
Tak nám krásnû probûhl zápis do

prvních tfiíd. Na‰i pfied‰koláci se sezná-
mili s prostfiedím ‰koly. UÏ vûdí, Ïe se
na nû v‰ichni tû‰íme, Ïe se nemají ãeho
bát, protoÏe ve ‰kole je to zkrátka prima.

Pro ty, kdo by se pfiece jen chtûli
je‰tû lépe pfiipravit, nebo pro ty, ktefií
nenav‰tûvují matefiskou ‰kolu a chtûli 
by navázat kontakty s dal‰ími dûtmi 
a poznat je‰tû více prostfiedí základní
‰koly je tu pfiipraven Kurz pfied‰kolních

dovedností. Co se na nûm mÛÏete nauãit
ãi si lépe procviãit? Budeme se vûnovat
rozvoji zrakového a sluchového vnímá-
ní, nacviãíme správné drÏení tuÏky,
povíme si spoustu vûcí o svûtû, lidech,
zvífiátkách ãi vûcech v nûm, nauãíme se
dobfie orientovat v prostoru, rozeznávat
pravou a levou stranu, zahrajeme si
kupu her, povyprávíme spoustu pfiíbûhÛ.
Kdo má zájem se takto je‰tû lépe na
‰kolu pfiipravit, pfiijìte kterékoliv pon-

dûlí o dvanácté hodinû do základní
‰koly. Na‰e skupinka se bude scházet 
u ‰kolní psycholoÏky v pfiízemí. Pokud
se vám termín nehodí, pfiipravujeme
je‰tû jednu skupinku, ta se bude scházet
pozdûji odpoledne - termín bude upfies-
nûn podle zájmu (v tom pfiípadû zavolej-
te do ‰koly a domluvíme se). Na rodiãe
i na‰e bezva pfied‰koláky se tû‰í 

PhDr.Alena Wagnerová, 
‰kolní psycholoÏka

Plaveck˘ v˘cvik 4. roãníku
Dne 5. 1. 2011 jsme zaãali spoleãnû

se 4.B chodit na plaveck˘ v˘cvik. Tam
si nás paní plavãice rozdûlily do tfií 
skupin podle toho, jak kdo umí plavat.

Nejdfiíve se rozplaveme, potom skáãeme
ze skokánkÛ a lovíme puky. Plaveme 
s rÛzn˘mi pomÛckami. Mají tam barevné
nudle a destiãky, barevn˘ most do vody,

zvífiátka, krouÏky na ruce, vesty a branky
do vody. Moc se mi to líbí a chtûla bych
podûkovat v‰em paním plavãicím.

Karolína TrÏilová 4.A

První hodinu jsme si vyprávûli záÏitky 
z víkendu a pak chvíli opakovali v‰e 
o podstatn˘ch jménech. Druhou hodinu
jsme s paní uãitelkou Fistrovou do‰ívali
panáãky a my‰ky z filcové látky. A po
svaãinû to pfii‰lo. My - 5.A, 4.A a obû 
1. tfiídy jsme se pfiesunuli do ‰kolní jídel-

ny, kde na nás ãekalo pfiekvapení. Bylo
sladké a dobré. Moc nám chutnalo. Po
snûdení zmrzlinov˘ch pohárÛ jsme se
je‰tû uãili. Poslední hodinu jsme dostali
vysvûdãení. Také jsme posedûli a zazpí-
vali si okolo mûsteãka, které jsme si pfii
pracovních ãinnostech sami vyrobili.

Svíãky v oknech papírov˘ch domeãkÛ
pûknû svítily, byla to krása. 

Na‰e dílko, ov‰em neosvûtlené, si
mÛÏete prohlédnout na chodbû pfied 
spoleãenskou místností.

Jana Kovafiíková a Matûj âern˘ 5.A

Douãím ve Volarech uãivo základní ‰koly
- matematiku, ãesk˘ jazyk, chemii, fyziku, angliãtinu a jiné pfiedmûty dle dohody.

Ing. Marek Eiderna - tel. 602 589 821



Národní park ·umava a ekologická v˘chova 
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Ve ãtvrtek 20. 1. 2011 jsme mûli 
program Rysík. Stál jen 20 Kã, ale zato
jsme se hodnû pouãili. Nejdfiív jsme
zafiazovali Ïivoãichy na savce, obojÏivel-
níky, plazy atd. Pak jsme dávali k sobû
Ïivoãicha (napfi. li‰ku) a jeho potravu
(napfi. mr‰iny). Dále jsme spojovali
místo, kde Ïije (napfi. les), a Ïivoãicha
(napfi. jelen). Dále jsme hráli zajímavou
hru, která se jmenovala Na srnky a rysa,
a velice nás bavila. Srnky musely pfie-
skakovat kofieny stromÛ, coÏ byly barev-
né podsedáky), sbírat potravu, coÏ byly
Ïínky, a rys nás musel chytat podle jeho
cesty. Pak jsme poslouchali velmi zají-
mavé zvuky z rádia. Nejdfiíve zvuky
ptákÛ a pak byl zajímav˘ kfiik li‰ky 

a vydry. Dále jsme ukonãili program 
a pan âtvrtník nás odmûnil pastelkou 
a barevn˘mi  pracovními listy.  

Aneta ëibìáková, 5.A

Dne 27. 1. 2011 jsme mûli v˘chovn˘
program Vydr˘sek. Povídali jsme si 
o vodû. Provázela nás paní Martina 
Volfová. Rozdala nám modré prouÏky 
a potom jsme si vytváfieli dé‰È. Pak nám
paní uãitelka rozdala puzzle a na nich
byly ryby, vydry a ptáci. KdyÏ jsme mûli
puzzle poskládány, tak nám paní uãitel-
ka rozdala kartiãky, kde byly obrázky
v˘voje obojÏivelníkÛ. KaÏdému pak dala
tuÏku jako dárek. Moc se mi to líbilo.  

Tereza Petrá‰ková, 4.A

Toto jsou reakce ÏákÛ 4.A a 5.A na
jedny z prvních programov˘ch akcí 
stfiediska ekologické v˘chovy pfii Správû
Národního parku a chránûné krajinné
oblasti ·umava v na‰í ‰kole. Na základû
Dohody o spolupráci mezi Správou NP·
a  Základní ‰kolou ve Volarech bude 
realizováno do konce ‰kolního roku cel-
kem 15 programÛ.  Osmáci se seznámili
se savci ·umavy, prvÀáãci poznávali
ptaãí Ïivot. Souãástí dohody je téÏ pomoc
pracovníkÛ SEV pfii nûkter˘ch akcích
‰koly (Den Zemû) nebo pfii spoleãn˘ch
akcích s partnerskou ‰kolou v nûmec-
kém Rohrnbachu, se zamûfiením na eko-
logickou v˘chovu.

Mgr. Lumír Vozábal

Skautské rysí pozorování
Tak nám leden utekl jako voda. A Ïe

byla kupa snûhu, bûhali jsme nejen na
lyÏích a sjezdovali, ale také se vûnovali
v˘zkumu stop. A protoÏe byl i mráz,
fiekli jsme si, Ïe to bude moÏná ideální
doba pro sledování na‰eho vzácného
zvífiete-rysa. Pfiedtím, neÏ jsme se vyda-
li na rysí v˘pravu, snaÏili jsme se zjistit
o tom Ïivoãichovi co nejvíce informací.
A podafiilo se nám získat opravdu kupu
zajímavostí. MoÏná ani vy nevíte, Ïe rys

je docela samotáfi, mamka se o svá mlá-
ìata stará do tfií let, a pak uÏ Ïijí zase
dospûlí rysové sami. Moc zajímavé je 
i to, Ïe dokáÏe bûhem noci ujít aÏ 25
kilometrÛ. A proã se vlastnû jmenuje
ostrovid? No, to je asi jasné kaÏdému -
Ïe dobfie vidí. Ale Ïe dokáÏe zahlédnout
svou my‰í potravu aÏ na 65 metrÛ, to nás
zaujalo natolik, Ïe jsme vyzkou‰eli,
zdali máme také takov˘ rysí zrak. Vyzkou-
‰ejte to také, moc doporuãujeme. Nabiti

informacemi vydali jsme se za rysem do
lesÛ. Na‰li jsme opravdu kupu stop, 
prodírali se cestou necestou, spatfiili
nádherná stáda srnek, zajíce, li‰ky… ale
po rysovi ani památky. No, snad pfií‰tû. 

Ale i tak to bylo krásné, a kdybyste
chtûli vûdût nûco o rysovi, nezapomeÀte
se nás zeptat. KaÏd˘ z nás je totiÏ na
rysa opravdov˘ odborník.

Za skautsk˘ oddíl Boubín,
Kaãka Bláhová

Sportovec okresu
I kdyÏ tentokráte mezi desítkou nej-

lep‰ích nebyl nikdo z volarsk˘ch spor-
tovcÛ, pfieci jen volarsk˘ otisk na leto‰-
ním vyhlá‰ení "Sportovec okresu"
nechybûl. O tuto uvedenou stopu se
zaslouÏil Petr Steinbach. 

Mlad˘ trenér severského lyÏování se
mÛÏe pochlubit sv˘mi svûfienci, ktefií

získali bronzové medaile v kolektivech.
Petr Steinbach, kterého známe z dfiívûj-
‰ích dob, jako v˘borného závodníka v
horsk˘ch kolech a severského lyÏování,
se nyní jiÏ nûkolik let vûnuje v˘chovû
mladého lyÏafiského potûru ve SKI
klubu Vimperk. To, Ïe se mu dafií, je
vidût nejen na uvedeném v˘sledku. My

mÛÏeme b˘t rádi, Ïe s úspû‰ného závod-
níka se stává úspû‰n˘ trenér.  

Popfiejme Petrovi v jeho dal‰í práci
hodnû úspûchÛ, trpûlivosti, pevného
zdraví a aÈ se mu dafií jak na poli spor-
tovním, tak v rodinném Ïivotû. Petfie
blahopfiejeme.

L. Beran

ÚâETNICTVÍ + DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Firma Profi·OK, spol. s r. o.

Vám nabízí zpracování daÀového pfiiznání FO a PO, vedení úãetnictví. S námi u‰etfiíte ãas, starosti a peníze.

Najdete nás v Domû sluÏeb I. patro,  Námûstí 34, Volary, tel. 388 334120
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Mûfiení radarem v lednu 2011 ul. Prachatická 

V˘sledky Mûfiení radarem v roce 2010 
V roce 2010 bylo pofiízeno celkem

154.636 záznamÛ. Mûfiení bylo prová-
dûno pfieváÏnû na pfiíjezdu do Volar 
v ul. Soumarská a v ul. Prachatická a to
pouze v dobû denní. Zku‰ebnû bylo pro-
vedeno mûfiení obousmûrnû, které uká-
zalo témûfi stejn˘ provoz i na v˘jezdech
z Volar.
Na základû proveden˘ch mûfiení lze
pfiedpokládat tyto údaje :
* Obousmûrnû projíÏdûlo pfies Volary

v prÛmûru 702 vozidel /hodinu
* 8 424 vozidel/den v dobû denní
* 3 074 760 vozidel/rok
* KaÏdou minutu projíÏdí mûstem 

prÛmûrnû 11,7 vozidla
* PrÛmûrná rychlost 48,2 km/hod.
* SníÏení rychlosti u radaru o 7,8 km
* 85 % vozidel jede pomaleji neÏ 

52,8 km/hod 
* Nejvût‰í pohyb vozidel je zazname-

nán v ãervenci - 1 284 voz./hod
* Nejmen‰í pohyb vozidel: 

únor - 504 voz./hod
* Maximální namûfiená rychlost: 

135 km/hod

U 85% vozidel se sníÏila rychlost pfii
vjezdu do Volar o 5 km/hod. SníÏila 
se maximální namûfiená rychlost o 20

km/hod. a sníÏil se i poãet vozidel
jedoucích vût‰í rychlostí neÏ 100
km/hod. Jedná se o jednotlivce.

Do‰lo také ke sníÏení prÛmûrného
poãtu vozidel pfiijíÏdûjících do Volar za
rok o cca 900 000.  

Na sníÏení celkového poãtu projíÏ-
dûjících vozidel mûlo pravdûpodobnû
vliv de‰tivé poãasí na jafie a i v letním
období. Pokles prÛjezdu vozidel proti
roku 2009 byl zaznamenán hlavnû 
v zimních mûsících leden, únor, listo-
pad, prosinec, ale také srpen byl proti
roku 2009 niÏ‰í.

Pavel Kohout, fieditel TS

Poãet mûfien˘ch vozidel 6 928
PrÛmûr v dobû od 18:00 do 06:00 23 vozidel/hod.
PrÛmûr v sobotu a nedûli 38  vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00 126  vozidel/hod.
PrÛmûrná rychlost 49  km/h

Max. rychlost 121  km/h
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) 9,6  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 2 vozidla 

/115 a 121 km/hod/
85 % vozidel jelo maximálnû do 60 km/h
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Akademie 3. vûku

Proã je MDÎ svátek
Nechci zveliãovat, ale kdyÏ se vra-

cím ve vzpomínkách zpût do let pfied
„Sametovou revolucí“, oslavy MDÎ
byly aÏ pfiehnané a slavily jej témûfi
povinnû v‰echny Ïeny a nepovinnû se
stateãnû pfiidali i muÏi. Oslavy byly 
zfiejmû zamûfieny na ukázku toho, jak je
o Ïeny postaráno. Také to slouÏilo 
k odvedení pozornosti od praktik, ale 
i problémÛ tehdej‰ího reÏimu. Toto
pojetí tento svátek po‰kodilo a zfiejmû 
i z neznalosti jeho historie kamsi odsu-
nulo. I kdyÏ se to moÏná nûkomu nelíbí,
Ïeny si tento svátek v boji za svá práva
vybojovaly samy.

Prvopoãátek boje Ïen za jejich práva
sahá do bfiezna 1854, to je letos 157 let,
kdy vypukla v textilních továrnách USA
stávka Ïen. Îeny poÏadovaly zlep‰ení
pracovních podmínek. Dal‰í stávka Ïen,
‰vadlen, vypukla opût v USA v r. 1909,

to je jiÏ 102 let. Îeny bojovaly za lep‰í
platy, zkrácení pracovní doby, hlasovací
právo a za konec zamûstnávání dûtí. 

V roce 1910 na poãest velkého shro-
máÏdûní za práva Ïen, které se konalo
v New Yorku 8. 3. 1908, vyhlásila 
II. internacionála MDÎ. V USA pfiipadl
tento svátek na poslední únorovou nedû-
li. Za rok nato se jiÏ svátek slavil v Dán-
sku, Nûmecku, ·v˘carsku a Rakousku-
Uhersku, takÏe vlastnû i v âechách.

Dne 23. února 1917, to je 94 let,
vypukla v Rusku v Petrohradû demon-
strace Ïen pod heslem „chléb a mír“.
T˘den poté abdikoval rusk˘ car. Demon-
strace se podle na‰eho kalendáfie vlastnû
konala 8. bfiezna. A právû toto datum
bylo po 1. svûtové  válce stanoveno za
Mezinárodní den Ïen. OSN MDÎ ofi-
ciálnû uznala v r. 1975, to je 36 let 
a uznávají jej státy Evropy, USA

i Austrálie. Po „Sametové revoluci“
nastoupiv‰í demokraté, ktefií tuto historii
zfiejmû neznali, tento svátek neoãistili,
ale jednodu‰e se v‰ím v‰udy zru‰ili.
SnaÏili se jej nahradit Svátkem matek
(druhá kvûtnová nedûle), ale ten má
zcela jin˘ v˘znam. 

V r. 2004, to je 7 let, Parlament âR
schválil a prezident Václav Klaus pode-
psal zákon, kter˘ 8. bfiezen jako MDÎ,
vrací zpût mezi v˘znamní dny âR.

MDÎ není státním svátkem s pra-
covním volnem, ale svátkem je. KaÏd˘
si s ním mÛÏe naloÏit, jak uzná za vhod-
né. Prostû podle toho jak si myslí, Ïe si
Ïeny okolo nûj a Ïeny, s kter˘mi pracu-
je, nebo Ïeny, které pro nûj pracují,
zaslouÏí.

Jifií Sosna

KREBUL, o. s.. ve spolupráci s Vy‰‰í odbornou ‰kolou sociální Prachatice

pofiádají
ãtvrt˘ roãník Akademie 3. vûku

Téma cyklu: Pfiidat léta k Ïivotu, pfiidat Ïivot k létÛm

Místo konání: pfiedná‰kov˘ sál penzionu Horus (b˘valé Apartmány u JíchÛ)
Zahájení Akademie 3. vûku a ãas konání: 1. 3. 2011, 14:30 - 16:00 hodin

Vzpomínáme

Dne 12. 3. 2011 uplynuly 

tři roky kdy nás navždy opustil

milovaný manžel a tatínek 

pan 

Jan Voráč.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka a děti

Dne 16. března uplyne 

patnáct let, co nás navždy opustil

milovaný syn a bratr 

pan 

Stanislav Kalík.

S láskou stále vzpomínají rodiče,

sestra Monika s rodinou, 

sestra Andrea s rodinou 

a bratr Michal.

Máte rádi muzikály? 
Chcete zaÏít jedineãn˘ záÏitek z jednoho z nejúspû‰nûj‰ích, kter˘ nabízí 
souãasná divadelní scéna? Obãanské sdruÏení KreBul pro vás pfiipravilo
zájezd na velkolep˘ muzikál CARMEN, kde v titulní roli vyniká Lucie Bílá
(v souãasné dobû se pfiedstavení hraje bez alternace).

Máte-li zájem, vydejte se spolu s námi do hudebního divadla Karlín. Zájezd se
uskuteãní dne 16. ãervna 2011, k dispozici je celkem 41 vstupenek. Cena vstu-
penky vãetnû dopravy ãiní 810,- Kã (490,- vstupenka, 320,- doprava). 
V pfiípadû zájmu ãi jak˘chkoliv dotazÛ nás kontaktujte na telefonním ãísle 
723 123 093 (Zdenûk Krejsa). Z dÛvodu velkého zájmu o vstupenky je získá
ten, kdo se dfiíve zaregistruje a zaplatí cenu vstupenky. 

Za KreBul, o.s., Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS., pfiedseda sdruÏení
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Mûstská knihovna se pfiipojuje k ce-
lostátní akci B¤EZEN - mûsíc ãtenáfiÛ,
kterou vyhlásil Svaz knihovníkÛ a infor-
maãních pracovníkÛ a pfiipravila pro vás
tyto akce:

V mûsíci bfieznu knihovna Volary
vyhla‰uje anketu "Má nejoblíbenûj‰í
dûtská kniha." Dozvíme se, která kniha
je top v na‰em mûstû? Bude to po vzoru
celostátních akcí Stmívání? âi zvítûzí

Kája Mafiík? A co na to Jan Tleskaã? 
No, nechme se pfiekvapit a své tipy 
a vyplnûné anketní lístky (které si mÛÏe-
te vyzvednout v knihovnû) odevzdejte
do konce bfiezna. 

Od 1. do 25. bfiezna 2011 - Prodejní
v˘stava knih nakladatelství Fragment.

Pro 2. a 3. roãníky Základní ‰koly
jsou pfiipraveny besedy s paní spisova-
telkou a volyÀskou rodaãkou Jaroslavou

VolmÛtovou, která dûtem pfieãte ukázku
ze sv˘ch knih Kouzelná babiãka Kamil-
ka a její létající chaloupka, Kouzelná
babiãka Kamilka a její létající chaloup-
ka a jezevãík Kubíãek. Dûti se od paní
spisovatelky také dozví, co v‰echno
pfiedcházelo vzniku tûchto knih.

Pro Z· Praktickou je v bfieznu 
pfiipravena beseda "Vznik písma".

� � � 

Bfiezen - mûsíc ãtenáfiÛ

V úter˘ 8. února dorazila do Mûstské
knihovny Z· Praktická. Celkem 11 dûtí
si vyslechlo povídání o ãesk˘ch ilustrá-
torech a potom si na ilustrátory také
zahrály. Jejich úkolem bylo namalovat
"Plakát Celé âesko ãte dûtem".  

Ilustrátofii 

Poslední lednov˘ víkend  probûhl
závod ve slalomu O Bázumsk˘ pohár.
Ten se uskuteãnil ve SKI areálech Horní
Vltavice, sjezdovka nad Kovárnou a na
Kubovû Huti,  na sjezdovce Obrovec.

Závodu se také zúãastnili i malí
volar‰tí lyÏafii a zisk dvou bronzov˘ch
medailí jen dokazuje, Ïe ve slalomov˘ch
tyãích a v carvingové hranû umí hodnû.
Vzornû pfiipraven˘ závod a nádherné
sjezdovky v obou areálech pokofiili 
s bravurou a jistotou. 

V Horní Vltavici na v‰echny ãekala
traÈ pfiíjemná s jednou tûÏ‰í vertikální
brankou, ale vût‰inou ji bez problémÛ
zvládli v‰ichni. Po této ãásti byly karty
rozdané a druh˘ den se ãekalo na
Obrovci finále. 

Závod se rozjel a hned od úvodu
bylo jasné, Ïe zdej‰í první kolo bude
tûÏ‰í. Branka z horizontu na levou ruku
a zpût do hrany,  byla hodnû tûÏká. V
druhém kole do‰lo k úpravû spodní ãásti
a slalom byl plynul˘. V‰ech tfiicet

závodníkÛ ve tfiech kategoriích dívek 
i chlapcÛ, dojelo v pofiádku. 

Byl to poveden˘ víkend a volar‰tí si
odvezli, jak jsem uvedl, dva bronzy. 
V kategorii ÏákyÀ 1. - 3. tfiída ji získala
Katefiina Valíãková a v kategorii Ïáci 
1. - 3. tfiída Jifií Taranza. Obûma blaho-
pfiejeme a ostatním volarsk˘m dûkujeme
za úãast i za to, Ïe dojeli a pfieji jim
hodnû úspûchÛ pfii krocení neposlu‰n˘ch
prk˘nek.

L. Beran

LyÏafisk˘ bronz

Souhrn poãasí za leden 2011
Minimální teplota: -19,3 st dne 29. 1. v 8:15
Pfiízemní minimální teplota: -21,9 st dne 29. 1. v 7:45
Maximální teplota: +10,3 st dne 16. 1. v 14:05
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,8 st
Úhrn sráÏek: 36,4 mm
Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 27

Poãet dní s pfiízemním mrazem: 28
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 3.-5. 1. 32 cm
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 26 dní
Celkem napadlo snûhu: 54 cm za mûsíc
Maximální náraz vûtru: 11,7 m/s dne 15. 1. v 4:23 

(tj. 42,1 km/hod.)

Prodej BRIKET Volary
Brikety ra‰elinové (10 kg - 48 Kã), brikety z tvrdého dfieva  (25 kg - 120 Kã) a  brikety z biomasy (60 kg - 270 Kã).

Objednávky a jiné informace na tel.: 777932049 nebo drev.brikety@seznam.cz



"Expediãní kamera"

5. 3. sobota 20.00 hod.
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
S OHNùM

·védsk˘ krimi film, pokraãování "MuÏi, 
ktefií nenávidí Ïeny".
Vstupné 50,- Kã, 129 min, od 15 let!
Hledání pravdy v pfiípadech podezfiel˘ch
vraÏd. 2. ãást trilogie S. Larssona  

***
12. 3. sobota 20.00 hod.

RED
Akãní komedie USA - Kanada podle
komiksu (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 110 min., od 12 let!
Pfiíbûh agenta CIA na penzi, kter˘ se
znelíbil novému vedení CIA a byl urãen 
k likvidaci. 

19. 3. sobota 20.00 hod.
FOT¤I JSOU LOT¤I

Americká komedie (dabing).
Vstupné 60,- Kã, 115 min.   
Îe by se koneãnû sblíÏili? AlespoÀ kvÛli
dûtem?

***
26. 3. sobota 20.00 hod.

(K)LAMAâ SRDCÍ
Komedie Francie, Monako.
Vstupné 50,- Kã, 105 min., od 12 let!
Hra o ãas a lásku mÛÏe zaãít. 

***
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Bfiezen 2011

Prodej vstupenek je hodinu 
pfied promítáním!

Zmûna programu vyhrazena!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Festival "Expediãní kamera" pfiedstaví
nejlep‰í outdoorové filmy.

Obãanské sdruÏení U Nás ve spolu-
práci s mûstem Volary pro vás pfiipravili
pfiehlídku nejlep‰ích cestovatelsk˘ch,
horolezeck˘ch, vodáck˘ch ãi jinak
dobrodruÏn˘ch filmÛ uplynulé sezóny.
Jedná se o vítûzné filmy z mezinárod-
ních filmov˘ch festivalÛ, které doplÀují
snímky ãesk˘ch sportovcÛ a dobrodruhÛ.

Speciálním hostem festivalu bude
kontroverzní jihoãesk˘ spisovatel Jan
Cempírek, kterého mnozí znají jako
autora knihy Bílej kÛÀ, Ïlutej drak. Jan
Cempírek pfiedstaví svÛj autorsk˘ pro-
gram Autostop.cz, ve kterém pfiedstaví
fotografie a pfiíbûhy skuteãn˘ch stopafiÛ…

Vstupné na cel˘ festival je 50,- Kã,
vstupenky jsou slosovatelné. Díky spon-
zorÛm nabízíme vítûzÛm hodnotné ceny.
První a druhé místo získá skvûl˘ Zoner
Photo Studio 13 PRO, coÏ je komplexní
program na správu, editaci a sdílení
fotografií v hodnotû 1500 Kã,- a jehoÏ
souãástí je i program Zoner photo Map.
Tfietí cenou pak je pfiedplatné outdooro-
vého ãasopisu Lidé & Hory. Dûti do 15-ti
let mají vstup zdarma. Pfiedprodej vstu-

penek: paní Frejková, odbor kultury -
Námûstí 25, 384 51 Volary.

Festival se koná ve spoleãenském
sále volarské radnice v sobotu 26. 3. 2011
od 14:00 do 22:00 hodin. Obãerstvení
zaji‰tûno.

Program:
14:00 Zahájení festivalu
14:20 Projekt Kaãkar
14:50 Mezi námi
15:00 Asgard Projekt
16:15 Jan Cempírek - Autostop.cz
17:15 pauza
18:00 Sám ve stûnû
18:30 Brahmaputra
19:00 Poslední lovci
20:00 Roman Kozák & Petr âmerda

- Poetick˘ drift
20:15 Slosování lístkÛ
20:30 Ztracen˘ horizont 
21:00 Mongolsko 

- Ve stínu âingischána
22:00 Závûr festivalu - povídání, 

popíjení, driftování…
Informace o jednotliv˘ch filmech najdete
na stránkách sdruÏení http://volary.ve-
sele.info nebo na oficiálních stránkách
festivalu www.ExpedicniKamera.cz

Pfiipravujeme
Masopust

Dne 5. bfiezna 2011 ve 13:00 hodin
bude na námûstí pfiedáno právo rych-
táfii masopustního veselí k pofiádání
Masopustu ve mûstû Volary. Odtud 
se prÛvod vydá spolu s kapelou k jed-
notliv˘m stavení. 

Masopustní tancovaãka, 
na kterou vás srdeãnû zveme, zaãíná
od 19:00 hodin. K dobré zábavû, tanci
i poslechu bude vyhrávat Netolická
pûtka. Vstupné je pouh˘ch 99,- Kã.
Srdeãnû vás zveme nejen na tanco-
vaãku, ale i do prÛvodu.

� � �

Pozor, blíÏí se ,,SLET KRVESAJÚ"
19. 3. 2010, od 20:00 hodin

V. roãník Plesu dárcÛ krve   
K tanci hraje ,,Romance " z Jihlavy, 
a po pÛlnoci tradiãní diskotéka s DJ
Borovkou. Tradiãnû dárci mají vstup
zadarmo. Ostatní vstup 100,-. Pozvánky
nebudou, aby se dárci nehádali. Dra-
Ïení dortu bude.

Doufám, Ïe si to zase uÏijete.
Srdeãnû Vás zvou 

manÏelé Neumanovi.

� � �

Toulky starou ·umavou
V úter˘ 22. bfiezna od 18:00 hodin vás
Mûsto Volary zve do spoleãenského
sálu radnice na oblíben˘ klubov˘
pofiad. Vstup voln˘.

� � �

Mûsto Volary a obãanská sdruÏení
Ekocentrum Volary a U nás Vás zvou na 

Country bál
2. dubna 2011 od 19:00 v sále MûÚ.
Hrají KfiemeÀáci. Vstupné 70,- Kã,
pro pány v klobouku a dámy v suk-
ních ãi ‰atech 60,- Kã.

Podûkování
Děkuji paní Maxové, 

panu Dvořáčkovi a Najdrovi 

za poskytnutou pomoc 

dne 5. ledna 2011.

Anna Wimberská
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