
První leto‰ní úspûch

VáÏení spoluobãané,

s pfiíchodem nového roku nám zaãala
i pofiádná zima s notnou snûhovou nadíl-
kou. Nyní se setkávám s pfiipomínkami,
dotazy ãi stíÏnostmi vás obãanÛ k pro-
hrnování snûhu. Dovolte mi nûkolik slov o
zimní údrÏbû chodníkÛ.

Parlament âR odsouhlasil zmûnu
zákona o pozemních komunikacích 
a vy‰krtl v nûm jeden odstavec a sice, 
Ïe majitel domu je zodpovûdn˘ za úraz 
na chodníku pfied jeho domem. Tedy za
úraz na mûstském chodníku pfied soukro-
m˘m domem. Myslím, Ïe to zmûna 
správná a ve prospûch obãanÛ. Mûsto je
poji‰tûno proti tûmto úrazÛm na svém
majetku (tedy i chodnících). Proã byste
jako obãané mûli tedy mít za tuto skuteã-
nost odpovûdnost.

Otázkou zÛstává, jak tuto zmûnu
zákona pojali rÛzní reportéfii a redaktofii.
Doufám, Ïe jste neuvûfiili nepfiesn˘m ãlán-
kÛm v nûkter˘ch médiích, Ïe „lidé od

leto‰ní zimy nemusí uklízet chodníky,
protoÏe je bude uklízet obec“.

V zákonû není a nebylo nic o tom, Ïe
od leto‰ního roku bude uklízet chodníky
mûsto. Mûsto pouze pfiebírá odpovûdnost
za úraz, kter˘ by se stal na mûstském
chodníku pfied va‰ím domem.

Skuteãností je to, Ïe zmûna zákona
nic nemûní na tom, Ïe byste si jako maji-
telé nemovitostí mûli sníh pfied sv˘m „pra-
hem“ nadále uklízet. To, Ïe zákonodárci 
z vás sejmuli odpovûdnost za pfiípadné
‰kody neznamená, Ïe jsme povinni po
celou dobu snûhov˘ch pfiívalÛ chodník
pfied va‰ím domem udrÏovat stále pro-
hrnut˘. Na to mûsto nemá prostfiedky ani
techniku a uÏ vÛbec ne dostaãující poãet
zamûstnancÛ.

Technické sluÏby udrÏují více jak 
50 km místních komunikací (tedy i chod-
níkÛ), kfiiÏovatky, parkovi‰tû, prÛchody
k pfiechodÛm pro chodce a to v‰e podle
plánu zimní údrÏby. Ten fie‰í, které komu-
nikace se udrÏují v I. aÏ III. etapû. Jedná

se o pfiístup do ‰kol, ‰kolek, zdravotního
stfiediska, na vlakové a autobusové nádra-
Ïí, dále pak nejvíce frekventované komu-
nikace, Sídli‰tû Míru a následnû odlehlé
ãásti mûsta.

Novinkou v zimní údrÏbû komunika-
cí je pro leto‰ní rok nafiízení mûsta, které
pfiesnû vyãlenilo bezúdrÏbové chodníky.
(pozn. redakce - s nafiízením ãtenáfie blíÏe
seznámíme je‰tû v tomto ãísle)

Jistû chápete, Ïe stále potfiebujeme
va‰i pomoc. Proto navrhuji, abychom se
i nadále chovali jako doposud. Neberte to
prosím jako v˘zvu k b˘val˘m „brigádám“.
Je to pouze návrh dohody. Chovejme se
prosím tak jako v minul˘ch letech. Stejnû
jako dfiíve i nyní stále platí, Ïe odklizenou
pfiístupovou plochou zveme ostatní obãany
k náv‰tûvû obchodu, provozovny, Ïe uka-
zujeme zájem o vlastní okolí. 

Samozfiejmû, Ïe v‰em, ktefií tak ãiní
patfií ná‰ nemal˘ dík.

Martina Pospí‰ilová,
starostka mûsta

Starostka mûsta Martina Pospí‰ilová s projektem zateplení volarské základní ‰koly 
U nádraÏí. V prvních lednov˘ch dnech se na tuto akci podafiilo mûstu získat dotaci 
z fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i témûfi 12 miliónu korun!

Zasílání 
textov˘ch

zpráv
Na zaãátku nového roku pfiipomíná-
me, Ïe stále trvá moÏnost pfiihlásit
se k zasílání informativních SMS
textov˘ch zpráv obãanÛm na mobil-
ní telefony. Tuto sluÏbu zatím vyu-
Ïívá více jak 100 zájemcÛ. 

SluÏbu plnû hradí Mûsto Volary. 

Informace se t˘kají napfiíklad pfie-
ru‰ení dodávky elektrické energie,
havárií vodovodního fiádu, zasílají
se pozvánky na kulturní akce, koná-
ní zastupitelstva apod.
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Z jednání rady mûsta

Ze jednání zastupitelstva mûsta dne 21. 12. 2009

Zastupitelé schvalují:
* rozpoãet mûsta na rok 2010 ve znûní

pfiedloÏeného návrhu jako vyrovnan˘
s pfiíjmy ve v˘‰i 56 270 400 Kã, 
v˘daji 52 613 000 Kã a splátkami 
úvûrÛ ve v˘‰i 3 657 400 Kã, dále
schvalují rozpoãty fondÛ mûsta ve
znûní pfiedloÏen˘ch návrhÛ - sociální
fond s pfiíjmy a v˘daji ve v˘‰i 201 700 Kã,
rezervní fond s pfiíjmy a v˘daji 1 000 Kã,
fond rozvoje bydlení s pfiíjmy a v˘daji
2 000 Kã, fond bydlení s pfiíjmy 
216 900 Kã a v˘daji 257 000 Kã

* rozpoãtovou zmûnu ã. 19/2009 a ã.
20/2009

* text návrhu smlouvy kupní a o vûc-
n˘ch bfiemenech mezi Mûstem Volary
a KiV invest s. r. o. -  pfiedmûtem této 
smlouvy je koupû parcely ã. 1234/14
o v˘mûfie 43 m2 a koupû vodních dûl

vodovodu, kanalizace de‰Èové a spla‰-
kové a âOV, nacházející se na parcele
1234/2

* ve znûní pfiedloÏeného návrhu dohodu
o splátkách uznaného dluhu

* odpis pohledávek dle pfiedloÏeného
návrhu v celkové v˘‰i 686 344,65 Kã

* pfiistoupeni mûsta Volary k projektu
"Marketingová strategie a propagace 
·umavy" prostfiednictvím Mikroregio-
nu ·umava-západ, kter˘ je pfiíjemce
dotace z ROP Jihozápad

Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytovou jednotku ã. 140/12 

v domû ãp. 139, 140 v ul. Námûstí
vãetnû pfiíslu‰n˘ch podílÛ na spoleã-
n˘ch ãástech domu a zastavûn˘ch
pozemcích zájemci, kter˘ jedin˘ 
reagoval na tuto nabídku

Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádosti o prodej pozemkÛ p. ã.

1254/68 a 1254/51 v obci Volary

Zastupitelé vyfiazují z programu:
* dohodu o uznan˘ch splátkách dluhu - 

starostka mûsta Martina Pospí‰ilová 
se vefiejnû omluvila manÏelÛm Zbofii-
lov˘m, ktefií Ïádn˘ dluh vÛãi SBaD
nemají a v‰echny poplatky do fondu
oprav pravidelnû hradí 

Zastupitelé berou na vûdomí:
* informace o ãinnosti rady mûsta ve

dnech 18. 11., 2. 12. a 16. 12.
* informace o ãinnosti OO PâR
* pfiedloÏen˘ zápis z jednání finanãního 

v˘boru ze dne 25. 11. 2009
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze 

dne 11. 11. 2009

dne 16. 12. 2009
Rada mûsta rozhodla:
* pfiispût finanãní ãástkou ve v˘‰i

10.000,- Kã na úhradu hudební pro-
dukce na charitativní ples DárcÛ krve
z rozpoãtu mûsta a bezplatnû zapÛjãit 
spoleãensk˘ sál na tuto akci

* vyhlásit zámûr na pronájem nebytov˘ch
prostor ã.12 ãp. 34 a ã. 103 ãp.149

Rada mûsta jmenuje:
* Danu Fürbachovou ãlenem bytové 

komise
Rada mûsta bere na vûdomí:
* zápis z jednání bytové komise

konané dne 13. 1. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* pronajmout ãást pozemku p.ã.1170/1 

o v˘mûfie 90 m2 na dobu neurãitou za
úãelem uÏívání jako zahrádka (na 
nabídku reagoval jeden zájemce)

Rada mûsta bere na vûdomí:
* nabídku Jednoty spotfi. druÏstva ve 

Vimperku na prodej nemovitosti - 
domu ãp. 289 a ukládá ISM pfiedloÏit 
tuto nabídku na nejbliÏ‰í jednání 
zastupitelstva mûsta

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení zámûru ã. 1/1/N/2010 na

pronájem pozemkÛ p. ã. 1254/68 
a p. ã. 1254/51 v k.ú. Volary

* vyhlá‰ení zámûru ã. 2/01/Prod/2010 na
prodej pozemku p. ã. 375/10 v k. ú.
Krejãovice

* vyhlá‰ení zámûru ã. 1/01/Prod/2010 
na prodej pozemku p. ã. 183/4 v k. ú. 
Chlum u Volar

Podûkování 
hasiãÛm

Rozhodnutím hejtmana Jihoãeského
kraje Mgr. Jifiího Zimoly obdrÏela 
starostka mûsta Martina Pospí‰i-
lová, jako v˘raz podûkování za 
obûtavou práci a pomoc na‰ich
dobrovoln˘ch hasiãÛ pfii ãervno-
v˘ch záplavách, od Jihoãeského
kraje ‰est pracovních hasiãsk˘ch
stejnokrojÛ PS II. 

Tento dar v hodnotû 7,5 tisíce
korun starostka pfiedala veliteli jed-
notky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
panu Franti‰ku RokÛskovi.

Mûsto Volary nabízí k prodeji do osobního vlastnictví byt 1+4 v panelovém domû, 
dále nabízí nebytov˘ prostor k podnikání o v˘mûfie 20 m2. 

BliÏ‰í informace: MûÚ Volary - odbor investic a správy majetku.

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 - Námûstí 34, Volary, tel. 388 334 120
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Nafiízením mûsta Volary ã. 1/2009
se upravuje rozsah, zpÛsob a lhÛty
odstraÀování závad ve schÛdnosti chod-
níkÛ, místních komunikací a prÛjezd-
ních úsekÛ silnic. Tímto nafiízením se
také vymezují úseky místních komuni-
kací a chodníkÛ, na kter˘ch se pro jejich
mal˘ dopravní v˘znam nezaji‰Èuje sjízd-
nost a schÛdnost odstraÀováním snûhu 
a náledí (pfiíloha 1 k nafiízení 1/2009).

Odstranûní nebo zmírnûní závad ve
schÛdnosti se zaji‰Èuje podle plánu
zimní údrÏby, kter˘ vydává vlastník
pozemních komunikací. Odklízení snûhu
nebo náledí se provádí pfiedev‰ím
mechanicky, tj. za pomoci strojÛ a spe-
ciálních mechanizmÛ nebo ruãnû pomo-
cí k tomu pfiizpÛsobeného náfiadí a to
tak, aby nedo‰lo k po‰kození samotného
povrchu chodníku. 

Plán zimní údrÏby stanovuje místní
komunikace a chodníky, na kter˘ch se
pro jejich dopravní v˘znam zaji‰Èuje
sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním
snûhu a náledí. NeudrÏované úseku
nebudou oznaãovány. Na neudrÏované
úseky obec upozorÀuje uÏivatele vyhlá-
‰ením tohoto nafiízení. Vlastníci a uÏiva-
telé nemovitostí jsou oprávnûni na
území mûsta sami ãi prostfiednictvím
tfietích osob odstraÀovat ãi zmírÀovat
závady ve schÛdnosti chodníkÛ a míst-
ních komunikací k tûmto nemovitostem

pfiilehl˘ch i nad rámec tohoto nafiízení,
pokud tak z jak˘chkoliv dÛvodÛ uznají
za vhodné nebo potfiebné. 

Pfiíloha ã. 1 k nafiízení mûsta Volary 
ã. 1/2009

Úseky chodníkÛ a místních komu-
nikací, na kter˘ch se pro jejich mal˘
dopravní v˘znam nezaji‰Èuje schÛdnost
odstraÀováním snûhu a náledí:
- ul. âeská od ãp. 322 k mostu, od ãp.

99, pfied ãp. 76 (Kukaãka)
- ul. Pfiíãná
- ul. Pod kostelem (úklid pouze pfied 

ãp.126 a Z·)
- ul. Petra Voka levá strana od kfiiÏo-

vatky s ul. Kollarova po kfiiÏovatku 
s ulicí U NádraÏí

- ul. Krátká
- ul. Revoluãní levá strana od kfiiÏovatky

s ul. Tolarova po kfiiÏovatku s ul. Petra
Voka

- ul. Finské Domky
- ul. Kollarova pravá strana od kfiiÏo-

vatky s ul.Tolarova po kfiiÏovatku 
s ul. Petra Voka

- ul. Soumarská levá strana od kfiiÏo-
vatky s ul. Kollárova k pfiechodu 
u semaforÛ

- parky v ul. Tolarova a Staré mûsto
- pfiístupové chodníky ke vchodÛm do

obytn˘ch domÛ

Spoleãenská rubrikaNafiízení Mûsta Volary
V mûsíci lednu

oslavili své 
narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní Elizabeth Dibìáková,
paní Anna Jurá‰ová,
paní Marie Dokoupilová,
paní AneÏka Faláfiová,
paní Irena Ohnutová,
paní Magda Breitová,
paní Jaroslava Krejsová,
pan Jan Tou‰ek,
pan Václav Buchtela,
pan Jaroslav Kopeck˘,
pan Josef Marek,
pan Václav Kalensk˘,
pan Jan Breit,
pan Zdeno Makovini.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům a známým za

projevenou soustrast, květinové dary 

a účast při posledním rozloučení s paní

Marií Kašparovou.

Děkujeme také za procítěnou smuteční

řeč panu Františku Krátkému.

Dcera a syn s rodinou

Děkujeme za projevenou soustrast, 

květinové dary a účast při posledním

rozloučení s paní 

Zdenou Syrovou.

Manžel a sourozenci zemřelé

Podûkování
ManÏelÛm Jandejskov˘m 

za ochotu 
a obûtavost pfii pfiemisÈování tûÏce

nemocného syna. 
Jsou oba velmi ochotní a vstfiícní.

Vfiel˘ dík ·pírkovi

Zápisy do prvních tfiíd
V pátek 15. a v sobotu 16. ledna probûhly zápisy dûtí do prvních tfiíd na‰í

základní ‰koly. V pátek se se sv˘mi rodiãi pfii‰lo zapsat celkem 39 dûtí. Z toho
velkou pfievahu mûli chlapci, tûch bylo zapsáno 24 a dûvãat pouze 15. V sobo-
tu byli zapsáni dal‰í ãtyfii chlapci a tfii dûvãata. 

Nastávající prvÀáãci byli moc milí, ‰ikovní a povídaví. KaÏd˘ z nich si
kromû dáreãku od star‰ích spoluÏákÛ, sladké odmûny, sponzorského dárku od
RAMY a rozhodnutí o pfiijetí do na‰í základní ‰koly odnesl snad i hezk˘ záÏi-
tek a první zku‰enost opravdového ‰koláka. 

Star‰í spoluÏáci ze Z· pomáhali pfii vafiení kávy, ãaje a dal‰ích nápojÛ.
Nûktefií fotografovali nebo pomáhali s vyplÀováním pamûtních listÛ. V‰em
pomáhajícím ÏákÛm dûkujeme. Velké díky si zaslouÏí i cel˘ pedagogick˘
kolektiv z 1. stupnû za svûdomit˘, zodpovûdn˘ a profesionální pfiístup. Samo-
zfiejmû i velké díky v‰em rodiãÛm za dÛvûru a podporu na‰í základní ‰koly. 

A co popfiát nastávajícím prvÀáãkÛm, ktefií byli zapsáni historicky napo-
sled ve stávající budovû prvního stupnû Z· ve Volarech? Snad aby se jim 
v nov˘ch prostorách líbilo stejnû dobfie jako v této stávající budovû a aby 
i v novém prostfiedí pfievaÏovalo vÏdy více radostí neÏ ‰kolních starostí 
a povinností.       

Mgr. Dana Míková, zást. fied. 1. stupnû Z·



Volarsk˘ zpravodaj 4

âinnost správního odboru MûÚ ve
Volarech v ãíslech za rok 2009.

Správní odbor Mûstského úfiadu ve
Volarech zaji‰Èuje v pfienesené pÛsob-
nosti úsek matriky, evidence obyvatel,
obãansk˘ch prÛkazÛ, pfiestupkÛ, sociál-
ních dávek, pokladny, podatelny a pra-
covi‰tû CZECH POINTu. Pracuje ve
sloÏení Anna Hodánková, Sylva Konrá-
dová, ·árka KoÏková DiS. a Dana Für-
bachová. 

A jak jsme na jednotliv˘ch úsecích
odboru pracovaly v roce 2009 ? Tady je
na‰e statistika:
- na úseku matriky bylo na na‰em

úfiadû uzavfieno celkem 21 sÀatkÛ, 
z toho bylo 5 sÀatkÛ uzavfieno mimo
obfiadní síÀ a 1 sÀatek byl církevní

- v rámci matriãního obvodu jsme
zapsali 17 úmrtí, sepsali jsme 17 zápi-
sÛ o urãení otcovství, 53 Ïádostí 
o vydání osvûdãení o státním obãan-
ství âR, vydáno bylo 13 stejnopisÛ
matriãní dokladÛ 

- ve 2 pfiípadech jsme rozhodli ve
správním fiízení o zmûnû pfiíjmení

- na úseku ovûfiování bylo provedeno
2032 ovûfiení podpisÛ a listin 

- vedle dal‰í ãinnosti matriãního úfiadu
jsme uskuteãnili 4 x vítání nov˘ch
volarsk˘ch obãánkÛ

- pracovi‰tû CZECH POINTu vydalo
415 v˘stupÛ a z tohoto poãtu bylo
vystaveno: 126 v˘pisÛ z katastru nemo-
vitostí, 205 rejstfiíkÛ trestÛ, 57 v˘pisÛ
z obchodního rejstfiíku, 16 v˘pisÛ 
z Ïivnostenského rejstfiíku a 11v˘pisÛ
z bodového systému fiidiãÛ

Statistika na úseku evidence obyvatel je
následující:
Celkov˘ poãet obyvatel k 31. 12. 2009
je 3.909 obãanÛ, v loÀském roce se
narodilo 39 dûtí a zemfielo 26 na‰ich
spoluobãanÛ

Ve správním fiízení byl ve 12 pfiípadech
zru‰en trval˘ pobyt - evidenãnû jsou tito
obãané hlá‰eni na ohla‰ovnû na‰eho
úfiadu
- nabráno a vyfiízeno bylo 471 Ïádostí 

o vystavení obãanského prÛkazu 
- na úseku pfiestupkÛ projednává ná‰

odbor oznámené pfiestupky na obãany
Volar, Lenory, Zbytin, Kfii‰Èanova 
a Îelnavy

- oznámeno bylo 104 pfiestupkÛ - z to-
hoto poãtu bylo 71 pfiestupkÛ proti 
obãanskému souÏití, 23 pfiestupk
proti majetku, 7 pfiestupkÛ bylo na
úseku ochrany pfied alkoholismem 
a jin˘mi toxikomaniemi, 2 ostatní

pfiestupky proti pofiádku ve státní
správû a pofiádku v územní samosprá-
vû a 1 pfiestupek proti vefiejnému 
pofiádku

- na sociálním úseku bylo v roce 2009
podáno a vyfiízeno 95 Ïádostí o dávky
pomoci v hmotné nouzi a to pfiíspûvek
na Ïivobytí, doplatek na bydlení 
a mimofiádná okamÏitá pomoc, v této
souvislosti bylo vydáno 271 rozhod-

nutí o pfiiznání tûchto dávek
- ze státních prostfiedkÛ bylo vyplaceno

v oblasti hmotné nouze 1.253.000,- Kã,
z této ãástky bylo vyplaceno na pfií-
spûvek na Ïivobytí 1.086.000,- Kã,
92.000,- Kã doplatek na bydlení,
70.000,- Kã mimofiádná okamÏitá
pomoc a 5.000,- Kã na zdravotní
postiÏení.

Toto je pouze v tûch nejhlavnûj‰ích ãís-
lech práce na‰eho správního odboru.
Jsem pfiesvûdãena, Ïe témûfi kaÏd˘
volarsk˘ obãan se s na‰í prácí jiÏ nûkdy
pfii vyfiizování sv˘ch záleÏitostí setkal.
I v roce 2010 jsme rovnûÏ pfiipraveny
vyjít vstfiíc na‰im obãanÛm a pomoci
jim fie‰it jejich záleÏitosti a problémy. 

Anna Hodánková,
vedoucí správního odboru

Z ãinnosti správního odboru MûÚ Volary

Za ohlédnutím
B˘val˘ fieditel SBaD Volary Ing.

Miroslav Mlãoch pfiedloÏil radû Volar-
ského zpravodaje text v rozsahu tfií 
tiskov˘ch stran, kter˘ Ïádal otisknout ve
vánoãním vydání. Pro svou obsáhlost
nebylo moÏné takto dlouh˘ text otisknout.
V kaÏdém vydání Volarského zpravoda-
je je v tiráÏi uvedeno, Ïe si redakãní rada
vyhrazuje právo na úpravu délky textÛ.
Autor ãlánku po nûkolika dnech poÏada-
vek na oti‰tûní stáhl. Pozmûnûn˘ text
nyní distribuuje mezi nájemníky mûst-
sk˘ch bytÛ a naznaãuje snahy o cenzuru,
i kdyÏ to spí‰e pfiipomíná SPAM - nevy-
Ïádanou po‰tu doruãenou na soukromou
adresu. 

O objasnûní nûkter˘ch otázek z to-
hoto textu jsme poÏádali paní starostku
Martinu Pospí‰ilovou.

Opravdu o rozsahu oprav mûstsk˘ch
bytÛ rozhoduje fieditel SBaD a ne rada
mûsta?

Nikoliv. Správa domÛ a bytÛ Volary
je pfiíspûvkovou organizací mûsta, kterou
si pro své potfieby mûsto zfiídilo. O roz-
poãtu a v˘‰i penûz, které pÛjdou do oprav
domÛ a bytÛ, rozhoduje rada mûsta.
Správa domÛ a bytÛ pfiedkládá návrhy,
které radní projednávají a následnû
schvalují.

Je naznaãováno, Ïe peníze z bytové 
privatizace jdou kdovíkam…

Peníze z bytové privatizace skonãily
v pfiíjmové ãásti rozpoãtu mûsta. Toho si
je jistû vûdom i b˘val˘ fieditel SBaD. 
O nakládání s majetkem mûsta a mûst-
sk˘m rozpoãtem vÏdy rozhodují zastu-
pitelé. A nejen oni, ale v‰ichni Volarané
mají právo získat podrobné informace 
o nakládání s ve‰ker˘mi finanãními 
prostfiedky.

MÛÏete objasnit, jak je to s odvoláním 
z funkce fieditele SBaD a ukonãením
jeho pracovního pomûru?

Jmenování a odvolání z funkce fiedi-
tele jakékoliv na‰í pfiíspûvkové organi-
zace je v plné kompetenci rady mûsta,
ale nefie‰í ukonãení pracovního pomûru.
Ano pan Mlãoch byl z funkce fieditele 
v listopadu odvolán, ale zÛstalo mu stejné
pracovní zafiazení. Tohoto místa se pan
Mlãoch vzdal tím zpÛsobem, Ïe tuto
práci odmítl a v prosinci podepsal v˘po-
vûì z pracovního pomûru. DÛvodem je
nejspí‰, jak sám v textu uvádí, nabídnutí
smû‰ného pracovního místa. Z toho je mi
smutno. Já osobnû za ve‰kerou práci na
tomto v uvozovkách "smû‰ném pracov-
ním místû" dûkuji v‰em zamûstnancÛm,
ktefií tuto práci vykonávali a vykonávají
a vûfiím, Ïe i nadále tito lidé budou svou
práci odvádût tak zodpovûdnû jako
doposud. 

Redakãní rada dûkuje za rozhovor.
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Vydafiené vánoãní koncerty
Závûrem loÀského roku pofiádala

volarská základní umûlecká ‰kola
vánoãní koncerty. Její Ïáci a uãitelé od
soboty 12. prosince do stfiedy 16. prosin-
ce vystoupili v Lenofie, v kostelíku sv.
Anny na Libínském Sedle a dvakrát ve
Volarech. Na závûreãném koncertu
vystoupila i jedna z finalistek pûvecké
soutûÏe X-Faktor. 

V nedûli 13. prosince mûla volarská
základní umûlecká ‰kola na programu
koncert na Libínském Sedle v kostelíku
sv. Anny. Mladí umûlci z Volar sem
zavítali uÏ poãtvrté, aby místním, ale 
i lidem z okolí, zazpívali a zahráli
vánoãní a adventní melodie i od star˘ch
mistrÛ a nechali rozeznít své nástroje od
fléten pfies trubku aÏ k lesnímu rohu.
Kostelík byl zaplnûn˘ do posledního
místeãka. Koncert a jednotlivá vystou-
pení se moc líbily - byl to vydafien˘
veãer, ve kterém jsme vyslechli skladby
star˘ch mistrÛ i krásné koledy. V závû-
reãném slovû podûkovala Dana Koldin-
ská v‰em za úãast a v‰echny pfiítomné
vyzvala, aby si koledy zazpívali v‰ichni.
Lidé si je  spoleãnû se v‰emi úãinkující-
mi zazpívali a v kostelíku sv. Anny si
pfiipomnûli, Ïe Vánoce a adventní dny
sbliÏují v‰echny lidi dobré vÛle.

Ve stfiedu 16. prosince mûla ‰kola na
programu koncert v kinosále ve Vola-
rech. Tento koncert byl velk˘m finále,
ve kterém vystoupily oba pûvecké sbory
Poupátka a Poupata, dechov˘ orchestr
ZU· a byla pfiipravena dvû pfiekvapení.
Tím prvním bylo vystoupení nejmen‰ích
zpûváãkÛ z Pfiípravného pûveckého
sboru ÏákÛ obou matefisk˘ch ‰kol ve
Volarech, kter˘m byl koncert zahájen.
Poté v‰echny pfiivítala Patra Kaczková -
uãitelka hudebního oboru, která veãer
moderovala. Jako druh˘ vystoupil volar-
sk˘ dechov˘ orchestr, kter˘ zahrál
Radeckého swing polku a poté melodii 
z filmu Piráti z Karibiku - touto skladbou
navodil v sále v˘teãnou atmosféru. Ta se
pfielévala v jednotliv˘ch vystoupeních

od váÏné hudby pfies sváteãní melodie,
koledy aÏ k pohádkov˘m písním. Mezi
jednotliv˘mi hudebními nástroji se pro-
línal zpûv Michala âerného, Lenky Vu,
Markéty Bubnové, Hanky Laschové 
a Michaely Markové. Závûreãná pís-
niãka od sólov˘ch zpûvákÛ a Poupat 
z repertoáru Pavla Habery Pfiíbûh nekon-
ãí byla opravdov˘m vyvrcholením pfied
závûreãn˘m finále. Ve finále vystoupila
Pavlína ëuriaãová - finalistka soutûÏe
X-Faktor, kterou doprovodil pûveck˘ sbor
Poupata. Spoleãnû zazpívali nádherné
písnû Leonarda Cohena Halelujah a Oh,
Holy Night od Adolpha Charlese Adama.
Pln˘ sál byl unesen a závûreãn˘ dlouh˘
potlesk byl opravdov˘m díkem volar-
sk˘m umûlcÛm a Pavlínû ëuriaãové.

Volarsk˘ koncert byl finálov˘m
vrcholem adventních dnÛ, v kinosále si
v‰ichni oddechli od vánoãního shonu,
zavzpomínali ãi ti‰e zazpívali koledy
spoleãnû s vystupujícími. 

Pavlínû ëuriaãová jsem po koncer-
tu poloÏil dvû otázky: 
Jak se vám u nás líbilo a co fiíkáte kon-
certu?

Ve Volarech se mi líbilo moc. Byl
to nádhern˘ veãer v bájeãné spoleãnosti.
Moc dobfie se mi s Ïáky volarské umû-
lecké ‰koly zpívalo a musíte b˘t hrdi na
tyto dûti, které toho tolik umí. K samot-
nému koncertu jen jedno - úÏasn˘ a nád-
hern˘. Byl jeden z nejlep‰ích, jaké jsem
pfied Vánocemi absolvovala.

Co byste pfiála sv˘m fanou‰kÛm, pfiátelÛm
a lidem k svátkÛm a co do roku 2010?

V‰em pfieji hodnû zdraví, protoÏe
bez toho to nejde. Vychutnejte si vánoã-
ní dny a ·tûdr˘ veãer ve spoleãnosti 
ãesk˘ch koled a vánoãních písní a najdûte
si ãas na tu svou vánoãní melodii. Do
roku 2010 pfieji v‰em hodnû zdraví, spo-
kojenosti a v‰em hudebníkÛm a zpûvákÛm,
aby jim to hrálo a zpívalo. 

Ladislav Beran

UPOZORNùNÍ:
Finanãní úfiad Prachatice bude rozesílat bûhem kvûtna 

sloÏenky na daÀ z nemovitosti, 
kde bude zároveÀ pfiepoãtena nová cena.

Kdo Tě znal, 
v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 12. 1. 2010 uplynou 2 smutné
roky, kdy nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek,

pan Jifií Horák
Stále vzpomínají manÏelka 

a synové s rodinami.

25. únor 2010 bude pro nás 
smutn˘m dnem. Pfied 20 lety 

zemfiel manÏel, otec, str˘c, ‰vagr 
a kamarád 

pan Petr Spûvák.

Aã ode‰el, v na‰ich srdcích 
a vzpomínkách zÛstává dál. 

Dûkujeme v‰em, 
ktefií vzpomenou s námi.

S láskou vzpomínají manÏelka 
a dûti

Přestalo srdíčko bíti,
přestala ústa se smát,
budeme synáčku drahý

stále na tebe vzpomínat

Dne 31. 1. 2010 uplyne jiÏ 6 let, 
co ode‰el ná‰ milovan˘ syn 

Michal Trnka
S bolestí v srdci vzpomínají rodiãe 

a sourozenci

Vzpomínáme
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Tajemství vody
V polovinû prosince získala darem

na‰e ‰kola zajímavou pomÛcku, kuffiík
pln˘ úkolÛ a vybavení pro zkoumání
vody. Dárcem je firma VEOLIA VODA
âeská republika a. s., která v nûkter˘ch
krajích na‰í republiky provozuje vodá-
renské sluÏby. V Jihoãeském kraji není
sice zastoupena, ale pfiesto se kuffiík
podafiilo získat. Témûfi 40 pokusÛ umoÏní
dûtem lépe poznat a pochopit fyzikální 
a chemické vlastnosti vody, stejnû jako
v˘znam vody pro Ïivot. ¤ada aktivit

dûtem umoÏní pochopit v˘znam péãe 
o vodu jako o dÛleÏitou podmínku Ïivota.
Kuffiík bude vyuÏíván nejenom v hodi-
nách fyziky, chemie a pfiírodopisu, ãi
pfiírodovûdy a prvouky, ale také pfii rÛz-
n˘ch projektech (napfi. Den Zemû). Îáci
se mohli díky neplánovan˘m chfiipkov˘m
prázdninám poprvé seznámit s darem aÏ
po novém roce. Co v‰echny moÏnosti
"kuffiíku" nabízejí, lze najít na webo-
v˘ch stránkách firmy VEOLIA.

Mgr. Lumír Vozábal

Rok dvacet deset
Zaãal rok, kter˘ byl v nûkolika

novoroãenkách, jeÏ jsem dostal, ozna-
ãen jako rok „dvacet deset“. Vûfime, Ïe
to neznamená, Ïe to s námi jde od dva-
ceti k deseti, dfiíve od deseti k pûti.

Loni jsme ve Volarech slavili 
650. v˘roãí první písemné zmínky 
o na‰em mûstû. A mohli bychom pfiidat 
i jiná: tfieba 140 let od zavedení telegra-
fu do Volar (1869), 135 let od zfiízení
okresního soudu ve Volarech, vzniku
lékárny a zaloÏení hasiãského sboru (v‰e
1874), 130 let od první várky piva z vo-
larského pivovaru (1879), 85 let od
zavedení elektrického proudu do mûsta
ãi od zaloÏení ãeské men‰inové obecné
‰koly (obojí 1924) atp.

A co pfiinese leto‰ek? Nejspí‰ jste

zaznamenali, Ïe na leto‰ní rok pfiipadá
milénium Zlaté stezky neboli v˘roãí 
1 000 let od první zmínky o obchodní
stezce z Pasova pfies ·umavu (rok
1010). Celá fiada akcí v na‰í ãásti 
ãeskobavorského pohraniãí se ponese
právû v duchu a pod zá‰titou tohoto
milénia.

Vedle toho leto‰ní rok pfiiná‰í 
i samotn˘m VolarÛm fiadu men‰ích 
jubileí. Tak tfieba 220 let uplyne od 
zfiízení volarského magistrátu, k nûmuÏ
do‰lo v roce 1790 v dÛsledku reforem
císafie Josefa II. První volarsk˘ magistrát
byl tehdy tvofien purkmistrem, zkou‰e-
n˘m radou a dvûma radními. Lze vzpo-
menout napfiíklad také 145 let od zfiízení
po‰ty v na‰em mûstû (1865) ãi 125 let od

zaloÏení mûstské spofiitelny (1885).
Pfiesnû pfied stoletím spojila pak ãeskou
a bavorskou stranu ·umavy Ïeleznice 
a to tratí z Volar pfies âern˘ KfiíÏ a Nové
Údolí do Haidmühle (1910). 

To jsou jen nûkterá z dat, která 
tvofiila volarskou historii a na nûÏ uÏ lze
pouze vzpomínat. Jedno dÛleÏité v˘roãí
je ale skoro ãerstvé: letos uplyne 20 let
od prvních svobodn˘ch voleb do parla-
mentu a místních samospráv (1990).
Nejde pfiitom o Ïádnou nudnou historii,
n˘brÏ o aktuální téma; k parlamentním 
i komunálním volbám pÛjdeme také
letos.

Úspû‰n˘ rok v‰em volarsk˘m
obãanÛm dobré vÛle pfieje

Roman Kozák

Celkov˘ pohled a detail vchodu hfibitovní kaple sv. Floriána, 
od jejíhoÏ vystavûní (1709) uplynulo v loÀském roce rovn˘ch tfii sta let.  
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Skautsk˘ prosinec
Prosinec, mûsíc radovánek na snûhu

a hlavnû pfiíprav na Vánoce, jsme si uÏili
jaksepatfií. Hned na zaãátku mûsíce jsme
si vyhlásili na‰i tajnou ãinnost. To je
ãinnost, jak uÏ sám název fiíká, velice
utajená - kaÏdá druÏina vyrábí ãi chystá
nûco pod stromeãek oddílu. DruÏiny
pátrají, co asi chystají druzí, no a pfiitom
samozfiejmû vyrábí také. Je to dûsnû
napínavé. Letos byly vyrobeny krásné
dárky - kapsáfi, oddílov˘ kalendáfi 
a  krmítko. A v‰ichni jsme pracovali tak
tajnû, Ïe Ïádné druÏinû se nepodafiilo
vypátrat, co chystají ostatní.

Adventní ãas jsme zaãali hned 
zvesela, a to na Adventních trzích ve
Volarech. KaÏd˘ pfiivezl vlastnoruãnû
vyrobené vûci, které tu prodával, dal‰í
jsme vyrábûli na oddílov˘ch schÛzkách.
Mûli jsme toho opravdu hodnû. Pfies
svíãky, ozdoby a vûneãky aÏ po dobré
jídlo. Krásné je, Ïe domÛ jsme si odvez-
li nûjak˘ ten peníz.

Z klidné oddílové schÛzky, kterou
jsme mûli následující t˘den, se vykluba-
lo velké zachraÀování na‰í klubovny ze
spáru mocností pekeln˘ch, které vystou-
pily na zem, aby zkontrolovaly na‰e 
hfiíchy. Stálo nás to kupu úkolÛ plnûn˘ch
v Lenofie a okolí. My jsme je ale nako-
nec pfiesvûdãili, Ïe si svoji klubovnu
zaslouÏíme, a ãerti se vrátili zpátky do
pekla. Také jsme uskuteãnili akci Váno-
ce v lese aneb - krmení zvífiátek. Vyrazi-
li jsme ze Zátonû a do‰li jsme aÏ do
Lenory. Cestou jsme nakrmili, popoví-
dali si, ale také zkusili rozdûlat oheÀ na
snûhu. A dokonce jsme se u nûho ohfiáli!. 

Jako kaÏd˘ rok jsme rozná‰eli také
Betlémské svûtlo. Letos dokonce v˘roã-
ní - uÏ po desáté! A kdo neví, o co se
jedná, tak je to plamínek, kter˘ se pfiipálí 

od svíce v Betlémû a rakou‰tí skauti ho
dovezou do Vídnû. Od nich ho pfievez-
mou na‰i skauti a díky âesk˘m drahám
je pfieváÏeno na rÛzná místa na‰í vlasti,
a kaÏd˘ skaut ho pak rozná‰í jako posel-
ství pfiátelství a lásky dal‰ím lidem.
Bylo to velice tûÏké, aby nám nezhaslo
svût˘lko, kdyÏ jsme chodili po cel˘ch
Volarech. Ale nakonec jsme to ‰Èastnû
zvládli a roze‰li se do sv˘ch domovÛ.
Den pfied Vánocemi jsme ho rozná‰eli 
i v Lenofie. 

Skautské Vánoce jsme oslavili
opravdu parádnû - nechybûla ani ryba,
bramborov˘ salát - v‰e samosebou vlast-
noruãnû uvafiené, i dárky byly z rukou
na‰ich ‰ikulkÛ, nezapomnûli jsme ani na
tradiãní zvyky a koledy. Prostû - paráda.
A krásn˘ smrãek nám zdobil dlouh˘

fietûz, kde kaÏd˘ kousek symbolizoval
jeden dobr˘ skutek. 

A poslední akcí tohoto mûsíce i roku
byl Silvestr. Ten jsme oslavili na Zlaté
Korunû. Vyrazili jsme si na KleÈ, kde
byla hrozná zima, ale my to zvládli 
a zdolali i vrchol. A veãer jsme zaãali
slavit. Scénky, hry, soutûÏe, jídlo… bylo
toho moc. O pÛlnoci jsme vybûhli ven 
a zazpívali hymnu, zapálili prskavky 
a utíkali zpátky do tepla, protoÏe dosti
pr‰elo.

A takhle nám skonãil rok 2009. A
my plní síly se pou‰tíme do nového
roku. Roku 2010. A co nás v tomto roce
ãeká? Hned na zaãátku Tfiíkrálové kole-
dování v Horní Vltavici, spousta dal‰ích
akcí, tûlocviãna a samozfiejmû také
schÛzky. A urãitû se vydáme po vysvûd-
ãení na velkou snûhovou (doufejme!)
v˘pravu. UÏ se moc tû‰íme!

Rozárka Jandová a Hanka Wagnerová

Souhrn poãasí za mûsíc prosinec 2009
Minimální teplota: -18,3°C dne 19. 12. v 8:00
Pfiízemní minimální teplota: -20,7°C dne 19. 12. v 6:35 
Maximální teplota: +7,1°C dne 22. 12. v 16:00 
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,2°C 
Úhrn sráÏek: 45,6 mm 
Maximální náraz vûtru: 15,6 m/s dne 26. 12. v 2:00 (tj. 56,2 km/hod.) 
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 23 dní 
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 12 cm dne 21. 12. 
Sluneãní svit: 33,2 hodiny

Prodám 
dvefie vchodové 
plastové a okna

z neuskuteãnûné stavby. 

Levnû.
Pfiivezu zdarma kamkoliv. 

Tel.: 777 106 709
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Jubilejní desáté silvestrovské jízdy zvlá‰tních vlakÛ
pfiekonaly dal‰í rekordy. Celkem ãtyfii páry posílen˘ch
souprav pfiepravily mezi Vimperkem a Kubovou Hutí
hodnû pfies dva tisíce cestujících. Volarsk˘ v˘pravãí 
Josef Harvalík i jeho vimpersk˘ kolega Bohumil Fikar 
zvládli v‰e na jedniãku, stejnû jako osádka vlaku: 
objíÏdûní na Kubovce pfiitom pokaÏdé bylo posunovaã-
sk˘m majstr‰tykem. 

Sníh ani mlha zábavû nevadily. Téma „Ze století do
století“ ovládly pfiedev‰ím stfiedovûké postavy. Páter
Koniá‰ fanaticky pátral po loÀsk˘ch jízdních fiádech, Jan
Hus si pochvaloval, jak se mu pfii cestû do Kostnice
vyplatí zpáteãní jízdenka, a inkvizitofii nemûli o ãarodûj-
nice nouzi. Procesy se nakonec nekonaly, protoÏe hranice
dfieva navlhly. Pomocnou ruku s meãem nabízeli rytífii 
i mu‰ket˘fii, ale pfiítomní v˘letníci se namísto poprav
doÏadovali radûji spoleãn˘ch fotografií. Císafie Karla IV.
mûli za boÏského Káju, a zatímco ve vagónech fiádili
Mackie Messer a Ïárliv˘ rdousiã Othello, v‰e protfiele
sledovala smyslná Mata Hari. Madam Curie-Sklodowská
provádûla své pokusy pfiímo na lidech, pfiiãemÏ dûti 
Marie Terezie odesílaly novoroãní esemesky. Mnohá
pfiání v‰eho dobrého do roku 2010 zaznûla z vrcholu 
Boubína, pln˘ pytel jich odeslala vlaková po‰ta Stifte-
rova po‰umavského Ïelezniãního spolku. 

Vû‰tbu pfiítomné knûÏny Libu‰e o budoucnosti
·umavy sice pfiehlu‰ila posunující lokomotiva, ale nepo-
chybuji o tom, Ïe byla pfiíznivá. 

Roman Kozák

Silvestrovské stfiedovûké vlaky 

Tyd˘t

Zajímav˘ úklid vánoãních stromkÛ. Od
kontejnerÛ stromky pravidelnû odváÏely
Technické sluÏby, pfiesto se na‰lo toto
místo, kde stromky na‰im spoluobãa-
nÛm asi ménû pfiekáÏely.

Pozor!! Nepfiehlédnûte!!
„Koná se opût slet krvesajÛ!!!“ 

Tak jste ná‰ ples dárcÛ krve nazvali sami. 
Mám ráda, kdyÏ se vûcem dávají jména. Poukazuje to na jejich v˘znam, 

dÛleÏitost.

TAKÎE 

27. 2. 2010 ve 20.00 hodin 
ve spoleãenském sále mûsta Volary.
Vstupné pro dárce krve zdarma (prokáÏí se prÛkazkou), 

pro nedárce nebo partnery dárcÛ, které samozfiejmû srdeãnû zveme, 100,- Kã. 

Letos velmi zajímav˘ program, pivo poteãe proudem, tombola samozfiejmû
bude a hlavnû bude, jako kaÏd˘ rok, neopakovatelná atmosféra.

Srdeãnû zveme v‰echny krvesaje i nekrvesaje na ná‰ IV. Ples dárcÛ krve
(neãekejte pozvánku, prostû pfiijìte).

P.S.: Staãí jeden polibek....

ManÏelé Neumanovi....
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únor 2010
3. 2. 2010

v˘ukov˘ program - ENCAUSTIKA
10:00 - 12:00 hodin

Malování voskem pomocí speciální Ïehliãky.

**** 
10. 2. 2010

v˘ukov˘ program - OVEâKA
10:00 - 12:00 hodin

Vyprávûní o oveãkách, vlnû a jejím zpra-
cování. KaÏd˘ si vyrobí, svou vlnûnou
duhovou kuliãku.

**** 
12. 2. 2010

workshop HIP - HOP
17:30 - 19:00 hodin

Taneãní a pohybová akce pro v‰echny 
od 10 let.

15. - 18. 2. 2010
JARNÍ P¤ÍMùSTSK¯

TÁBOR 
Budeme si hrát, cestovat a získávat
spoustu nov˘ch poznatkÛ ze Ïivota lidí 
i zvífiat. 
Novinkou leto‰ního tábora bude noco-
vání v Domeãku.

Program spoleãnû s pfiihlá‰kou si prosím
vyzvednûte v DDM Volary do 5. 2. 2010.

**** 
26. 2. 2010

workshop HIP - HOP
17:30 - 19:00 hodin

Taneãní a pohybová akce pro v‰echny 
od 10 let.

INFORMACE
budou bûhem mûsíce února na plakátech

tel.: 388 333 073, 725 832 977
e-mail:volary@ddm-prachatice.cz

www.ddm-prachatice.cz

Zpráviãky z Volarského domeãku

V˘sledky radarového mûfiení za rok 2009
V roce 2009 bylo pofiízeno celkem 189 192 záznamÛ. Mûfiení bylo provádûno pfieváÏnû na pfiíjezdu do Volar v ulici

Soumarská, krátkodobû i v ulici Prachatická a Budûjovická a to pouze v dobû denní. Zku‰ebnû bylo provedeno mûfiení 
obousmûrnû, které ukázalo témûfi stejn˘ provoz i na v˘jezdech z Volar.

Na základû proveden˘ch mûfiení lze pfiedpokládat tyto údaje:

Obousmûrnû projíÏdûlo pfies Volary v prÛmûru 918 vozidel /hodinu

11 016 vozidel/den

4 020 840 vozidel/rok

KaÏdou minutu se ve Volarech pohybuje prÛmûrnû 15,3 vozidla

PrÛmûrná rychlost 47,4 km/hod.

SníÏení rychlosti u radaru o 6,8 km

85 % vozidel jede pomaleji neÏ 57,20 km/hod.

Nejvût‰í pohyb vozidel je zaznamenán v letních mûsících ãervenec a srpen - 1 476 vozidel/hod.

Nejmen‰í pohyb vozidel v mûsících únor, bfiezen 558 vozidel/hod.

Maximální namûfiená rychlost 155 km/hod.

Hlavním cílem pouÏití radaru je upozornit fiidiãe na jeho rychlost. Vût‰ina fiidiãÛ - 85 % pak u radaru svoji rychlost sníÏí
na povolenou rychlost. To se projevuje i sníÏením hluku, otfiesÛ i emisí. 

Vybudováním semaforu na Soumarské ulici se omezil poãet fiidiãÛ pfiekraãujících 100 km rychlost na 1-2 pfiípady v mûsí-
ci a sníÏila se i prÛmûrná rychlost. 

Proti roku 2007 se zv˘‰il celkov˘ provoz vozidel za rok témûfi o 50 000 a ve srovnání s rokem 2008 je nárÛst provozu 
o 735 840 vozidel.

Pavel Kohout, fieditel TS



Volarsk˘ zpravodaj 10

Pfii vypoãítávání ãísel pro statistick˘
v˘kaz pro ministerstvo kultury "vypla-
valo" nûkolik zajímav˘ch ãísel, které
stojí za pfieãtení…

V souãasném fondu je k dispozici
28 952 knihovních jednotek. Knihovna
v roce 2009 nakoupila 911 titulÛ a ode-
bírá 33 ãasopisÛ a novin (periodik).

V knihovnû se registrovalo 402 
ãtenáfiÛ, z toho 79 ãtenáfiÛ do 15 let.
Bûhem roku knihovnu nav‰tívilo 8 220
náv‰tûvníkÛ (kromû ãtenáfiÛ jsou do
náv‰tûvníkÛ zapoãítány lidé, ktefií na-
v‰tívili jakoukoli kulturní ãi vzdûlávací
akci a uÏivatelé Internetu). 

Podle statistik si pro knihu ãi ãaso-
pis pfiijde do volarské knihovny více
Ïen. Celkem 71,14% z celkového poãtu
ãtenáfiÛ. Nejvíce nav‰tûvují knihovnu
Ïáci, následují dÛchodci. Nejménû si
vypÛjãují lidé v rozmezí od 20 do 29 let.

Celkem bylo vypÛjãeno 34 174

knih a 3 486 periodik, to znamená, Ïe na
jednoho náv‰tûvníka vychází 5,44
v˘pÛjãek. 

Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏby vy-
uÏilo v leto‰ním roce 82 zájemcÛ, kni-
hovna Volary zapÛjãila jin˘m knihov-
nám titulÛ 18. V roce 2009 si ãtenáfii
rezervovali 369 titulÛ.

Od února je Internet v knihovnû
zdarma. Tuto sluÏbu vyuÏilo 698
náv‰tûvníkÛ.

Od 1. do 19. 6. byla knihovna z tech-
nick˘ch dÛvodÛ pro vefiejnost uzavfiena.

Také v leto‰ním roce probûhly 
v knihovnû v˘chovnû-vzdûlávací besedy
pro ‰koly, kulturní akce pro vefiejnost 
a v˘stavy, celkem 30.

NejvypÛjãovanûj‰í knihou v roce
2009 se stalo Stmívání od Stephenie
Meyer, do Top 10 se kromû romantic-
k˘ch pfiíbûhÛ pro Ïeny probojoval James
Patterson s Mistrem zloãinu (na 4.

místû) ãi Iva Pekárková a Sloni v sou-
mraku (7. pfiíãka). V první dvacítce hned
na pomyslném jedenáctém místû stojí
jistû za zmínku i Jan Neruda se sv˘mi
"povinn˘mi" Povídky malostransk˘mi.

V roce 2009 díky Grantu VISK3 
z rozpoãtu odboru umûní a knihoven
MK a Mûsta Volary byl od fiíjna na
webov˘ch stránkách knihovny zprovoz-
nûn on-line katalog. Kdokoliv a odkud-
koliv mÛÏe zhlédnout fond volarské 
knihovny, a ãtenáfii volarské knihovny si
mohou sami prodlouÏit a zarezervovat
tituly knih ve fondech knihoven, které
jsou pfiipojeny na databázi Clavius. Tuto
sluÏbu a nahlédnutí do on-line katalogu
vyuÏilo 913 lidí a mûsíc co mûsíc se toto
ãíslo zvy‰uje.

I letos se knihovna úãastnila 
grantu MK âR "âeská knihovna" 
a získala tak zdarma knihy celkové 
hodnoty 5 000,- Kã.

Trochu ãísel z knihovny

Manda Scott: 
K¤I·ËÁLOVÁ LEBKA

Kámen, kter˘ Stella a Kit objeví, není
jen tak obyãejn˘. Je to kfii‰Èálová lebka 
v Ïivotní velikosti, zhotovená Mayi, aby
zachránila svût pfied zkázou, safírovû
modr˘ kámen tak dokonal˘ a tak mocn˘,
Ïe lidé po staletí byli ochotni zabíjet 
a zabíjeli, aby se ho zmocnili ãi aby ho
zniãili. Nyní se o tom pfiesvûdãila i Stel-
la a nûkdo uÏ se ji pokusil zabít. Stella 
a její partner jsou pronásledováni - ale
k˘m? Mayské proroctví praví, Ïe pokud
se tfiináct lebek, které jiÏ existují, na
konci ãasÛ nespojí, svût skonãí 21. pro-
since 2012. JiÏ ãtyfiikrát byl Ïivot na
zemi zniãen: vodou a ohnûm, zemûtfie-
sením a boufií. Pát˘ vûk má skonãit
destrukcí lidského tvofiení a existuje jen
jedna ‰ance, jak tomu zabránit. Stela 
a Kit vûdí, Ïe ãas je proti nim, a zb˘vá
jim jen nûkolik dní - ba hodin - aby pfii-
‰li na kloub tajemství a zachránili svût.

Cormac Mc: 
DÍTù BOÎÍ 

Hlavním protagonistou románu je Lester
Ballard, vrah a nekrofil, kterého spoleã-

nost vylouãila ze svého stfiedu a kter˘
Ïije v podzemním labyrintu jeskyní se
sv˘mi trofejemi - ply‰áky, které si
vystfiílel na poutích, a s rozkládajícími
se mrtvolami sv˘ch obûtí. V první ãásti
sledujeme Lesterovu postupnou a ne-
vratnou promûnu v outsidera, vyvrhele 
a "úãastného" pozorovatele, kter˘ se stává
postrachem Frog Mountain. Druhá ãást
se soustfieìuje na zmûnu je‰tû zdánlivû
ne‰kodného voyeura v ‰íleného vraha.
Lester Ballard má v‰ak pfiesto s ostatními
lidmi nûco spoleãného - nezmûrnou
touhu po lásce, kterou v‰ak není schopen
získat a naplnit bûÏn˘m zpÛsobem. Pfies
v‰echnu hrÛznost Lesterova poãínání si
ãtenáfi uvûdomuje, Ïe k nûmu není scho-
pen cítit pouze antipatie. Dítû BoÏí
vychází ze skuteãného pfiípadu, ke které-
mu do‰lo v Tennessee. Je zde v‰ak také
v‰udypfiítomn˘ m˘tus, posílen˘ alego-
rick˘mi prvky díla. PfiestoÏe román líãí
proces postupného odcizení a totální
ztrátu morálních hodnot, nutí souãasnû
ãtenáfie, aby hledal vysvûtlení daného
stavu, a to zdaleka nejen Ballardov˘ch
ãinÛ. KoneckoncÛ, Lester Ballard je jed-
ním z nás, "dítû BoÏí, jako vy nebo já".

Ruediger Schache:
TAJEMSTVÍ P¤ITAÎLIVOSTI
SRDCE

Témûfi kaÏd˘ z nás v sobû nosí své 
touhy a otázky, které se sobû navzájem
podobají. TouÏíme po smysluplném 
a naplnûném Ïivotû. SnaÏíme se porozu-
mût dûní kolem sebe, hledáme pravdivé
odpovûdi na skuteãnosti, které pfied nás
staví Ïivot. Chceme milovat a b˘t milo-
váni. Mnohdy se v‰ak zdá, Ïe právû 
získat lásku se nám dafií tím obtíÏnûji,
ãím víc o ni usilujeme. Láska se fiídí
zákony vesmíru. Srdce je jako magnet,
kter˘ jednotlivé lidi a situace pfiitahuje
nebo naopak odpuzuje. Tato kniha odha-
luje existenci tajemné síly vyzafiování
a pfiitaÏlivosti, která v nás v‰ech pÛsobí
a urãuje ná‰ Ïivot. 

Ve‰keré znalosti objasÀuje v deseti
tajemstvích, která dokumentuje na sku-
teãn˘ch pfiíbûzích. KaÏdé tajemství 
v sobû skr˘vá prastaré poznání. Kdo se
jím fiídí, sám urãuje, co se stane, a s tím-
to nov˘m vûdomím pfiitahuje ty, po
nichÏ touÏí.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu

Novinky v knihovnû   � Novinky v knihovnû
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6. 2. sobota 20.00 hod.
JÁNO·ÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE
Historick˘ film v koprodukci SK, PL,
âR, HU.

Vstupné 50,- Kã, 140 min., od 15 let!
Pfiíbûh o lásce, pfiátelství a hledání ‰tûstí.

13. 2. sobota                         20.00 hod.
MÒJ ÎIVOT V RUINÁCH
Romantická komedie USA (titulky)

Vstupné 50,- Kã, 95 min.
Americká profesorka, coby fiecká prÛ-
vodkynû turistÛ, najde Ïivotní lásku ve
chvíli, kdy to nejmíÀ ãeká.

20. 2. sobota              17.00 a 20.00 hod.
LOVE AND DANCE 
Polsk˘ taneãní film  (titulky)

Vstupné 50,- Kã, 123 min.   
Touha tanãit - touha milovat.  

27. 2. sobota17.00 a 20.00 hod.
2012
Akãní sci-fi thriller USA (titulky)

Vstupné 60,- Kã, 158 min., od 12 let!
Rok 2012 je posledním rokem Mayského
kalendáfie - i Koncem svûta. 
Hlavní hrdinové musí zjistit, co svût doo-
pravdy ãeká!

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

Únor 2010

Pfiipravujeme
MO âRS Volary Vás srdeãnû zve 

v sobotu 13. února 2010
od 20.00 hodin

do spoleãenského sálu radnice na 

Rybáfisk˘ ples.
K tanci a poslechu hraje 

PLANETY DANCE. 

Pfiedprodej vstupenek na odboru
KaCR u paní Frejkové. 

Slosovatelné vstupenky 120,- Kã.

***
Masopust

V sobotu 20. února 2010 
ve 13.00 hodin

bude na námûstí pfiedáno právo 
rychtáfii masopustního veselí 

k pofiádání Masopustu 
ve mûstû Volary.

Z námûstí se prÛvod vydá spolu 
s kapelou k jednotliv˘m stavením.

Masopustní 
tancovaãka, 

na kterou vás taktéÏ srdeãnû zveme,
zaãíná od 19.00 hodin. 

K dobré zábavû, 
tanci i poslechu bude vyhrávat 

NETOLICKÁ PùTKA. 

Vstupné je pouh˘ch 99,- korun. 

Srdeãnû vás zveme nejen na 
tancovaãku, ale i do prÛvodu. 

***
Ve stfiedu 24. února 

od 18.00 hodin
Vás Mûsto Volary zve 

do spoleãenského sálu radnice 
na klubov˘ pofiad

Toulky 
starou ·umavou

Vstup voln˘

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Zmûna programu vyhrazena.

Na ·tûpána, dne 26. prosince 2009,
se pfiíznivci zeleného sukna opûtovnû
se‰li v místní restauraci U PotÛãku, aby
se po roãní pfiestávce popasovali mezi
sebou na Vánoãním turnaji v karambolu.
Tentokráte se nás se‰lo celkem 8 hráãÛ,
coÏ bylo dosud nejvíce ze v‰ech pfied-
cházejících roãníkÛ. Po struãném sezná-
mení s pravidly turnaje, zahájila první
dvojice úderem 10 hodiny hráãsk˘
maratón, kter˘ trval více jak deset
hodin. A Ïe se bojovalo urputnû, aÏ do
samého konce, se pfiesvûdãili nejen
samotní hráãi, na kter˘ch se projevovala
uÏ znaãná únava, ale i samotní náv‰tûv-
níci restaurace. Posledním zápasem se
vyhlá‰ení vítûze je‰tû více zkomplikova-
lo, neboÈ se rázem o 1. místo rozhodo-
valo hned mezi ãtyfimi hráãi, ktefií mûli
shodnû po pûti v˘hrách. O 5. místo se
dûlili dva hráãi, ktefií mûli shodnû po
tfiech v˘hrách a o 7. místo se dûlili rov-
nûÏ dva hráãi, ktefií mûli shodnû po
jedné v˘hfie. Îe tento roãník takto kon-
ãil, byla asi hfiíãka osudu. Ale vítûzem
mÛÏe b˘t v koneãném úãtování pouze
jeden, a tak do‰lo na poãítání skóre a o ko-
neãném pofiadí bylo vzápûtí rozhodnuto. 

Na spoleãné fotografii jsou zleva:
Jan KaÀov - Praha (6. místo), Alois
Kreps - Volynû (1. místo), Pavel Baãe -
Prachatice (3. místo), Miloslav âern˘ -
Volary (2. místo), Jan Matys - Volary 
(4. místo), Jan ·tim - Volary (5. místo) 
a Josef Pileãek - Volary (8. místo), a ko-
neãnû 7. místo obsadil Martin Lasch -
Volary, kter˘ pofiizoval toto foto.

Turnaj by nebylo moÏné uskuteã-
nit, neb˘t majitelky restaurace a hlavní-
ho sponzora v jedné osobû, paní Jany
Morongové, která nám poskytla nejen
hráãské zázemí v restauraci U PotÛãku,
ale i hodnotné ceny pro kaÏdého hráãe. 

Rád bych chtûl téÏ za v‰echny
hráãe podûkovat i personálu restaurace,
kter˘ se o nás po cel˘ ãas turnaje velmi
dobfie staral.

Vánoãní turnaj v karambolu
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Na zaãátek trochu historie. Florbal
hra, která k nám pfii‰la ze ·védska, kde
a odtud se postupnû roz‰ífiila do Evropy.
Hra se následnû pfienesla i do âeské 
kotliny a za velmi krátkou dobu si 
získala velkou popularitu. Je to sport
mlad˘ch lidí, jako první zaãali tento
sport ‰ífiit studenti vysok˘ch ‰kol. Flor-
bal pfiebíral prvky z hokeje a hokejbalu
a dnes má jiÏ ustálená pravidla, systém
soutûÏí a svûtov˘ i evropsk˘ ‰ampionát.
Poslední mistrovství u nás v O2 arénû
ukázal, Ïe ná‰ t˘m patfií do svûtové ãtyfi-
ky. Úspûchy mají Ïeny, které tûsnû pfied
vánocemi dovezly ze svûtového ‰ampio-
nátu ãtvrté místo. Tento sport je populár-
ní nejen mezi hochy, i u dívek má své
pevné místo.

Nyní jiÏ k volarskému turnaji:
Vyvrcholil jím pÛl rok ãinnosti a kluci 
i dívka Andulka si mohli udûlat obrázek
o tom, co se jiÏ nauãili. K turnajovému
klání si pozvali soupefie z Vimperka, aby

porovnali, jak na tom jsou. Celkem se
vytvofiilo ‰est t˘mÛ a hrálo se systémem
kaÏd˘ z kaÏd˘m na jednou sedm minut.
Jednotlivé t˘my si zvolily i zajímavé
názvy pro dne‰ní dobu tak pfiíznaãné, a
tak proti sobû nastoupili: Vojtové a Pet-
rové (domácí t˘my) a vimper‰tí -  Divo-
ké Kameny, Mountfíld, SparÈani a Libe-
rec. Hrálo se podle pravidel malého 
florbalu ãtyfii na ãtyfii bez brankáfie.
Bojovalo se urputnû a hlavnû korektnû.
Pokud ‰lo o tûÏ‰í faul, stfiílelo se trestné
stfiílení z hranice 16 m do prázdné bran-
ky. Za celou dobu se stfiílela dvû, ale ani
jedno neskonãilo v síti. Turnaj se moc
vydafiil a nakonec se v‰e rozhodovalo 
v závûreãném utkání, kdy se utkali Voj-
tové proti Liberci. V dramatickém utká-
ní se hrálo na doraz a jen tûsná v˘hra
VojtÛ znamenala, Ïe Liberec nevyhraje
cel˘ turnaj, ale obsadí aÏ nepopulární
ãtvrtou pozici.

Turnaj skonãil, vyhlá‰ení vítûzÛ

pofiadateli Domu dûtí a mládeÏe Pracha-
tice pracovi‰tû Volary provedli Vlaìka
Laschová, Monika Gricová a Ladislav
Beran. V‰ichni podûkovali Vimpersk˘m
za to, Ïe pfiijeli, i Janu Líkafiovi, kter˘ se
podílel na hladkém prÛbûhu turnaje.
V‰em se popfiálo k vánocÛm a vánoãním
svátkÛm, krásné proÏití prázdnin a do
roku 2010 hodnû ‰tûstí, zdraví a moc
jedniãek po cel˘ rok.

Pofiadí turnaje:
1. SparÈani, 2. Mountfíld, 3. Divoké Ka-
meny, 4. Liberec, 5. Petrové a 6. Vojtové.

Ladislav Beran

Na konci minulého roku jsem
vyzpovídal sympatického mladíka z Vo-
lar, kter˘ je velmi dobr˘m sportovcem 
a je druh˘ v kategorii kumite do 55 kg.
Je to Jifií Macura a ‰ífií slávu na‰eho mûsta
nejen doma, ale i v zahraniãí. Jeho spor-
tem je karate, kumite je jedna ãást bojové-
ho umûní, kterému se dokonale nauãil.

Jirko jak˘ byl uplynul˘ rok z pohledu
závodníka a co tû ãeká v roce leto‰ním?

Uplynul˘ rok byl nároãn˘, ale díky
vynikajícímu úspûchu na republice pove-
den˘. Jsem moc rád, Ïe se mi dafiilo. Nyní
se pfiipravuji na mistrovství Evropy v Tu-
recku, kam jsem se nominoval a budu
reprezentovat âR, coÏ je asi vrchol kaÏ-
dého sportovce a mnû se tento sen splnil.

Za jak˘ klub nyní závodí‰ a jak jsi 
spokojen?

Závodím za Figur Club âeské
Budûjovice a jsem zde velmi spokojen˘,
pod vedením vynikajícího trenéra Petra
Bení‰ka. Ten nás mnoho nauãil a zejmé-
na má perfektní autoritu, hodnû toho
umí a dokáÏe nám v‰e v˘bornû vysvûtlit.
A dÛleÏité je i to, Ïe jsme zde dobrá

parta a to je základ k úspûchu. Jsem tu
maximálnû spokojen a vûfiím, Ïe se je‰tû
zlep‰ím.

Jak proÏil vicemistr âeské republiky 
v kumite do 55 kg vánoãní prázdniny 
a konec roku 2009?

Vánoãní svátky jsem proÏil doma 
s rodinou a se sv˘mi nejlep‰ími pfiáteli.
JelikoÏ se bûhem roku moc nepotkáme,
tak jsme probrali nejen sport, ale i ostat-
ní vûci a samozfiejmû jsem se uvolnil pfii
televizi a cukroví.

V jak˘ch disciplínách závodí‰, kolik
medailí bylo z mistrovství republiky 
a jaká byla konkurence?

Závodím v kumite do 55 kg. 
Mistrovsk˘ závod byl nároãn˘ a já
dovezl domÛ 2. místo v uvedené 
kategorii. Konkurence byla dost velká 
a prodrat se z kvalifikace do finále 
bylo fyzicky nároãné. Ve finále jsem
bojoval s mistrem Evropy Jifiím Pohan-
kou. Tady mnû pomalu docházely fyzic-
ké síly, a tak jsem na nûj nestaãil. Byl to 
tûÏk˘ soupefi a já mu k úspûchu blaho-
pfieji.

Jirko jsme na zaãátku roku 2010 - co si
osobnû pfieje‰ v tomto roce a co bys vzká-
zal ãtenáfiÛm Volarského zpravodaje?

V roce 2010 bych chtûl hlavnû
uspût na mistrovství Evropy v Turecku,
které bude 7. února. Dále aby se mnû
vyh˘bala zranûní a drÏelo zdraví. 

V‰em ãtenáfiÛm pfieji hodnû zdraví,
pohodu a ‰tûstí a aby se v‰ichni mûli
dobfie. Závûrem bych chtûl podûkovat
trenérovi Martinovi ·perkovi, kter˘ mnû
v tomuto sportu nauãil moc a moc. Jsem
moc rád, Ïe ve Volarech karate dlouho
vedl a hlavnû jeho tréninky nejen mnû,
ale i ostatním, ktefií k nûmu chodili,
hodnû daly. Já mu dûkuji touto cestou za
to, Ïe se nám peãlivû a velmi kvalitnû
vûnoval a vûfiím, Ïe i on má radost 
z na‰ich v˘sledkÛ, ponûvadÏ pod nimi 
je i jeho podpis.

Jirkovi dûkuji za krásn˘ rozhovor 
a samozfiejmû mu budeme drÏet palce na
Mistrovství Evropy v Turecku a po cel˘
pfií‰tí rok. Vûfime, Ïe se mu bude i nadále
dafiit.

Ladislav Beran

Florbalov˘ turnaj O zlatého kapra 

Nároãn˘, ale úspû‰n˘ rok


