
Sportovec okresu Prachatice
Dne 29. ledna tohoto roku probûhlo

vyhlá‰ení ankety Sportovec okresu Pracha-
tice pro rok 2009.

V krásn˘ch prostorách Národního domu
v Prachaticích se se‰li nejlep‰í sportovci 
a sportovní kolektivy okresu, vãetnû b˘va-
l˘ch v˘znamn˘ch sportovcÛ, trenérÛ a hostÛ.
Mûl jsem tu ãest se tohoto slavnostního
vyhodnocení zúãastnit a svou osobní pfiítom-
ností poblahopfiát ocenûn˘m sportovcÛm.

Pro tento rok pfii‰li organizátofii s jednou
novinkou. Zvlá‰È byli ocenûni i sportovci 

a sportovní kolektivy do 15 let. Vlastní
vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ a sportov-
ních kolektivÛ probûhlo na vysoce profesi-
onální a spoleãenské úrovni s bohat˘m
doprovodn˘m kulturním programem.

V nejprestiÏnûj‰í kategorii jednotlivcÛ
se do oceÀované desítky sportovcÛ nomi-
novali i dva sportovci respektive sportov-
kynû z na‰eho mûsta a ve velké okresní
konkurenci patfiily mezi nejlep‰í. 

Na vynikajícím druhém místû této ankety
se umístila stolní tenistka Dagmar Bla‰ková.
Tato mladá sportovkynû dosáhla v loÀském
roce v˘znamn˘ch úspûchÛ. Zúãastnila se
mistrovství Evropy juniorek. Stala se mist-
ryní âeské republiky ve ãtyfihfie Ïen, ãtyfi-
hfie a smí‰ené ãtyfihfie juniorek. Stala se
vítûzkou TOP 10 âeské republiky juniorek.
Dagmar Bla‰ková patfií k nejvût‰ím ta-
lentÛm v tomto sportu v âeské republice 
a jistû o ní v budoucnu je‰tû usly‰íme. 

Úspûch volarsk˘ch sportovcÛ podtrhla
pát˘m místem sportovní rybáfika Barbora
Míková. V loÀském roce, kdy poprvé 
soutûÏila v kategorii dospûl˘ch, získala
bronzovou medaili v pûtiboji na mistrov-
ství svûta. Stfiíbro z tohoto mistrovství ji
patfií i za soutûÏ druÏstev. Na mistrovství
âeské republiky se umístila na druhé pfiíã-
ce v pûtiboji a tfietí byla v sedmiboji. 
V âeském poháru obsadila tfietí místo.

Dovolte mi, abych touto cestou podû-
koval ocenûn˘m sportovkyním za vzornou
reprezentaci na‰eho mûsta. 

Pfieji v‰em sportovcÛm, ktefií repre-
zentují Volary v jakémkoliv sportu, pevné
zdraví, úspû‰nou leto‰ní sezónu a samo-
zfiejmû i tro‰ku toho nezbytného sportov-
ního ‰tûstí. 

Ing. Robert Proãka, místostarosta
Foto: Prachatické listy

PRACOVNÍCI FINANâNÍCH Ú¤ADÒ BUDOU POMÁHAT DA≈OV¯M
POPLATNÍKÒM DANù Z P¤ÍJMÒ FYZICK¯CH OSOB

V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb âeská daÀová správa pfiipravila i pro leto‰ní rok nûkterá opatfiení, která vycházejí vstfiíc poplatní-
kÛm danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, mimo jiné i to, Ïe pfiiznání k této dani budou i letos vybírána pracovníky Finanãního úfiadu 
v Prachaticích v na‰em mûstû a to v pondûlí 1. bfiezna od 10:00 - 16:30 hodin a 15. bfiezna 2010 od 10:00 do 15:30 hodin. Budou
zde poskytovány i relevantní informace potfiebné pro jeho vyplnûní. 

Finanãní úfiad Prachatice bude rozesílat bûhem kvûtna sloÏenky na daÀ z nemovitosti, kde bude zároveÀ pfiepoãtena nová cena.

Zápis do Matefiské ‰koly ul. Revoluãní 448, Volary se koná v pondûlí 22. bfiezna 2010 od 8.00 - 15.00 hod.
Na zápis do Matefiské ‰koly Sídli‰tû Míru 117, Volary pfiijìte v úter˘ 23. bfiezna 2010 od 8.00 - 15.00 hod.

Rodiãe, s sebou si pfiineste rodn˘ list dítûte a doklad o oãkování Va‰eho dítûte.
Za vedení M· se na vás tû‰í fieditelka ‰koly Tereza Votavová.
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Z jednání rady mûsta

Nájem nebytov˘ch prostor nezdraÏí

Pár ãísel o hospodafiení mûsta za rok 2009

konané dne 27. 1. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* nezvy‰ovat pro rok 2010 cenu za

likvidaci odpadu pro fyzické a práv-
nické osoby oprávnûné k podnikání 
ve mûstû Volary a zachovat ceny 
takto: kontejner 12.800,- Kã/rok,
popelnice 3.590,- Kã/rok a 190,- Kã
jednorázovû. Ceny jsou stanoveny 
vãetnû DPH.

* podat Ïádost o dotaci na v˘stavbu
Domu pro seniory ve Volarech na
Ministerstvo pro místní rozvoj - 
Podpora v˘stavby podporovan˘ch
bytÛ pro rok 2010

* uzavfiít smlouvu s INTERICE a. s.
Praha na pronájem a instalaci
mobilního kluzi‰tû

* uzavfiít smlouvu s MgA. Luká‰em
Hosnedlem, Zliv na restaurování
jednotliv˘ch zastavení kfiíÏové cesty
ve Volarech

Rada mûsta schvaluje:
* pravidla pro v˘bûr nájemcÛ a uzaví-

rání nájemních smluv k podporova-
n˘m bytÛm v Domû pro seniory ve
Volarech

* vyhlá‰ení zámûru ã. 4/01/Prod/2010
na prodej nebytového prostoru 
ã. 33/4 s pfiíslu‰n˘ch spoluvlastnic-
k˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech 
domu a zastavûn˘ch pozemcích 
v domû ãp. 33 na Námûstí

* vyhlá‰ení zámûru ã. 3/01/Prod/2010
na prodej bytové jednotky ã. 280/1 
a pfiíslu‰n˘ch spoluvlastnick˘ch 
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu
a zastavûn˘ch pozemcích

* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu
úfiadu dne 10. 3. 2010

Rada mûsta nevyhovuje:
* Ïádosti o pfienechání nebytov˘ch 

prostor ã. 2 ãp. 136 do podnájmu
***

konané dne 8. 2. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* nezvy‰ovat nájemné pro rok 2010 

u nebytov˘ch prostor o vyhlá‰enou
prÛmûrnou míru inflace roku 2009

Rada mûsta schvaluje:
* v˘sledky inventarizace majetku mûsta

k 31. 12. 2009 
Rada mûsta bere na vûdomí:
* konání zápisu dûtí k pfied‰kolnímu

vzdûlávání do Matefiské ‰koly Volary
na ‰kolní rok 2010/2011 ve dnech
22. a 23. bfiezna 2010

* informaci fieditele TS Volary o zmû-
nû hodinov˘ch sazeb za provádûné 
sluÏby TS Volary

Rada mûsta povoluje:
* v˘jimku podle § 23 odst. 3 zák.

ã. 561/2004 Sb., v poãtu dûtí ve 
tfietích tfiídách Matefiské ‰koly Vola-
ry z 24 na 28 dûtí a to ve ‰kolním
roce 2010/2011.

Rada mûsta na prvním únorovém
jednání rozhodla pro rok 2010 nezv˘‰it
nájemné nebytov˘ch prostor o inflaãní
pfiiráÏku. Zaujala stejn˘ postoj jako 

v pfiedchozích tfiech letech. Závist vÛãi
velkopodnikatelsk˘m magnátÛm není na
místû, neboÈ mûstské nebytové prostory
mají v nájmu pfieváÏnû drobní Ïivnostníci.

Zachování drobn˘ch obchodÛ a provozo-
ven je v zájmu na‰eho mûsta, a proto i pro
leto‰ek zvolila mûstská rada tento vstfiíc-
n˘ pfiístup.                             R. Kozák

Na rok 2009 byl schválen rozpoãet 
s pfiíjmy ve v˘‰i 52 027,2 tis. Kã, v˘-
daji 73 532,4 tis. Kã, splátkami úvûrÛ 
3 531,5 tis. Kã a financováním /saldo
mezi pfiíjmy, v˘daji a splátkami úvûrÛ/
25 036,7 tis. Kã

Bûhem roku byl rozpoãet upravován
rozpoãtov˘mi zmûnami, nakonec rozpoã-
tované pfiíjmy dosáhly v˘‰e 78 681,3 tis.
Kã, v˘daje 90 042,1 tis. Kã a financová-
ní - 14 892,3 tis. Kã.

Skuteãné pfiíjmy /po konsolidaci/
ãinily 78 783,9 tis. Kã, tj. 100,13% upra-
veného rozpoãtu. Vût‰ina pfiíjmÛ byla
naplnûna na 100%. V̆ daje /po konsoli-
daci/ dosáhly v˘‰e 87 529,8 tis. Kã, tj.
97,21% upraveného rozpoãtu. 

Pfiíjmy tvofiily daÀové pfiíjmy (pfiíjmy
z daní, místních a správních poplatkÛ) -
42 051,9 tis. Kã, nedaÀové pfiíjmy (pfiíj-
my z pronájmÛ pozemkÛ a nebytov˘ch
prostor, sluÏby související s pronájmy,
pojistné plnûní, pfiíspûvky, prodej ne-
investiãního majetku, splátky pÛjãek) - 
12 986,6 tis. Kã, kapitálové pfiíjmy
(pfiíjmy z prodeje nemovitostí, pozem-
kÛ a ostatního investiãního majetku) - 
9 016,3 tis. Kã, pfiijaté dotace (dotaãní
tituly z rÛzn˘ch zdrojÛ) - 14 729,1 tis. Kã.

V˘daje tvofiily bûÏné v˘daje (dotace
pfiíspûvkov˘m organizacím, opravy a údrÏ-
ba, v˘daje na chod mûsta) - 55 501,5 tis. Kã
a kapitálové v˘daje - pofiízení investic -
32 028,3 tis. Kã.

Mûsto dotovalo v roce 2009 své
pfiíspûvkové organizace celkovou ãást-
kou 29 448 588,20 Kã, z toho:    
základní ‰kola - 12 903 069,00 Kã,
zákl. umûlecká ‰kola - 800 000,00 Kã,
matefiská ‰kola - 2 380 000,00 Kã,
Správa domÛ a bytÛ - 630 000,00 Kã,
Technické sluÏby - 7 288 419,20 Kã
Správa sportov. zafiíz. - 5 447 100,00 Kã

Stav finanãních prostfiedkÛ na úãtech
mûsta k 31. 12. 2009:

25 013 515,42 Kã

Stav nesplacen˘ch úvûrÛ a pÛjãek
k 31. 12. 2009:

12 989 082,90 Kã
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V závûru leto‰ního ledna do‰lo 
k osazení nového pfiejezdového zabez-
peãovacího zafiízení na Ïelezniãním 
pfiejezdu v Budûjovické ulici. Vleãková
kolej byla vytrhána jiÏ pfied del‰ím
ãasem a nyní do‰lo jednak k posunutí

závor pfiímo ke traÈové koleji, jednak 
k osazení nov˘ch v˘straÏníkÛ. Poznámka
pro hazardéry: pfiedzvánûcí doba nov˘ch
závor je oproti minulosti zkrácena 
o dvacet sekund! 

R. Kozák

Spoleãenská rubrikaPozor na vlak
V mûsíci únoru

oslavili své 
narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní RÛÏena Hölingerová,
paní BlaÏena Hvûzdová,
paní Marie ·tûpánková,
paní Jarmila Topãevská,
paní Milada TrÏilová,
paní Marie Voldfiichová,
a paní Marie Hamrníková.

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 přátelům a známým 

za projevy soustrasti, 

květinové dary a účast 

při posledním rozloučení s paní

AnnouVondráškovou. 

Děkujeme rovněž za smuteční řeč 

panu Františku Krátkému.

Dcera Drahoslava s rodinou 

a syn Václav

Dne 10. 2. 2010 uplynuly

tři smutné roky od chvíle,

kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek, dědeček,

pan 

Vladimír Flašar

Stále vzpomínají manželka a syn

Dne 12. března 

uplynou již dva roky ode dne, 

kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel, tatínek 

pan 

Jan Voráč

Stále vzpomínají manželka a synové

Od zaãátku mûsíce února mohli Vola-
rané nav‰tívit kluzi‰tû pod plaveck˘m
bazénem. Ledová plocha 16 x 8 metrÛ
se pfiíznivcÛm bruslení líbila a zejména
o jarních prázdninách bylo dûtí na klu-
zi‰ti hodnû.

Radnice po vyhodnocení pfiipraví plán 
a tfieba se pfií‰tí rok doãkáme i vût‰í
ledové plochy, na které bude moÏné hrát
i hokej.

Ladislav Beran

Kluzi‰tû u bazénu
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Celkem 27 ÏákÛ na‰í základní ‰koly
absolvovalo lyÏafisk˘ v˘cvik v âesk˘ch
Îlebech. V leto‰ním roce jsme byli
poprvé ubytování v ubytovnû Národního
parku ·umava v âesk˘ch Îlebech.
Modernû zafiízená budova pro nás byla
mil˘m pfiekvapením. 

LyÏafisk˘ v˘cvik probíhal na sjez-
dovce Ski klubu Volary v âesk˘ch 
Îlebech. V‰ech 27 frekventantÛ v˘cviku
bylo rozdûleno do tfií druÏstev. První
druÏstvo lyÏafiÛ vedl Josef Zámeãník,
instruktorskou premiéru u druhého druÏ-
stva si vyzkou‰el Ondfiej Vozábal a druÏ-
stvo snowboardistÛ vedl Petr Horálek.
KaÏd˘m rokem se bûhem ‰esti dní
v˘cviku stane takov˘ mal˘ zázrak. Nûk-
tefií úãastníci nikdy nestáli na lyÏích

nebo prknech a bûhem tohoto krátkého
ãasu jsou schopni sjet celou sjezdovku
bez pádu a bez problémÛ vyjet na vleku.
Leto‰ní rok nebyl v˘jimkou a my jsme
mohli poslední den zorganizovat obfií
slalom, kter˘ v‰ichni absolvovali. Tento
rok byl ale nûãím opravdu mimofiádn˘.
JiÏ druh˘ den se v‰em podafiilo vyjet na
vleku. Pro zaãáteãníky a hlavnû pro
zaãínající snowboardisty je to obrovsk˘
úspûch.

Kromû v˘cviku na lyÏích a snow-
boardech se sedmáci a osmáci nejvíce
tû‰ili na veãerní pobyt na ubytovnû. Tro-
chu jsme jim kazili plány pfiedná‰kami 
o lyÏování sjezdovém a bûÏeckém,
snowboardingu, chování na horách,
první pomoci, v˘zbroji a v˘stroji. Pfied-

ná‰ky netrvaly dlouho, a tak zbyl ãas 
i na populárnûj‰í ãinnosti. Cel˘ v˘cvik
probûhl bez úrazu, coÏ je nejdÛleÏitûj‰í.
ÎákÛm se vÛbec nechtûlo domÛ a hned
si zamlouvali volná místa pro pfií‰tí rok. 

Za cel˘ v˘cvik bych chtûl podûko-
vat Národnímu parku ·umava za úÏasné
ubytování, jmenovitû paní BaÏatové,
Petrovi TÛmovi za azyl pro pfiedná‰ky,
perfektní snídanû a obûdy, kuchafikám
na‰í základní ‰koly za vynikající veãefie,
panu Vlastimilu Kopfiivovi za vãasn˘
dovoz veãefií, osazenstvu vleku Ski
klubu ·umava, panu Finíkovi za neplá-
novanou pfiedná‰ku o rybách a obãer-
stvení v restauraci KameÀák. 

Petr Horálek

LyÏafisk˘ v˘cvik v roce 2010

Peníze, které pomáhají
V ãase pfiedvánoãním jsme mûli 

v plánu tradiãní ‰kolní trhy, které nám
pomáhají získat prostfiedky na adopãní
aktivity na‰í ‰koly. Pfiíroda v‰ak zasáhla
a pro vysokou nemocnost ÏákÛ byla 
v daném termínu ‰kola uzavfiena a trhy
se nekonaly. Pfiipraveny jsou trhy
náhradní, tentokrát velikonoãní. Probûh-
nou ve ãtvrtek 25. bfiezna opût v budovû
II. stupnû základní ‰koly. Získané pro-
stfiedky budou i nadále pomáhat keÀskému
chlapci Peterovi pfii vzdûlávání a zaji‰tû-
ní základní zdravotní péãe. PoslouÏí téÏ

k podpofie chovu jefiába popelavého v
ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Peníze ze ‰kolního úãtu pro adopci
na‰ly v minul˘ch dnech mimofiádné
uplatnûní. Pfiírodní katastrofa - zemû-
tfiesení, které postihlo 12. ledna ostrov
Haiti, vzbudila zájem a soucit s obûÈmi
této pro nás nevídané hrÛzy. Pfii posled-
ním setkání ‰kolního Ïákovského parla-
mentu padl návrh pomoci lidem na Haiti
prostfiednictvím organizace âlovûk v tísni
finanãní ãástkou. Byla dohodnuta pomoc
ve v˘‰i 7000,- Kã. Zástupci seznámili 

s akcí spoluÏáky ve tfiídách a pfii spoleã-
ném zakonãení 1. pololetí bylo v‰e
odsouhlaseno. V úter˘ 9. 2. byla uvede-
ná ãástka odeslána na úãet SOS Haiti
organizace âlovûk v tísni. Pfied pûti lety
pfii pomoci obûtem vlny tsunami v Thaj-
sku pofiádali Ïáci ‰koly finanãní sbírku.
Teì bylo moÏné humanitární soucítûní
vyjádfiit jiÏ dfiíve získan˘mi prostfiedky.
KéÏ na‰e dûti nikdy nepoznají na vlastní
kÛÏi potfiebu takové humanitární pomo-
ci a budou ji moci pouze poskytovat.  

Mgr. Lumír Vozábal
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Primární prevence na Z· Volary

V˘tvarná akce Tak to je nice

Tfiída je základní jednotkou ‰koly,
atmosféra mezi dûtmi v jednotliv˘ch 
tfiídách ovlivÀuje atmosféru na celé
‰kole. Pfiíjemn˘ pfiátelsk˘ kolektiv, tole-
rance mezi dûtmi je nejlep‰í prevencí
pfied ‰ikanou nebo ‰ífiením návykov˘ch
látek. DÛleÏitá je také spolupráce 
s odborníky, ktefií pro na‰e Ïáky pfiipra-
vují besedy.

V leto‰ním ‰kolním roce probûhly
besedy pro 8. a 9. tfiídy "Zelená neplatí"

a pro 6. a 7. tfiídy jsou pfiipravené bese-
dy na téma "AÏ na dno láhve". Besedy
pfiipravuje Primární prevence Phénix 
z Prachatic, realizátorkou projektu je
Bc. Tereza Grametbauerová. Cílem pre-
vence je lépe se navzájem poznat,
vyznat se sám v sobû, dozvûdût se, co
dûlat, kdyÏ se ãlovûk dostane do nepfií-
jemné situace, kam se obrátit o pomoc.
Lektofii nabízí i dal‰í témata - vztahy
ãlovûka k ãlovûku (rasismus, poruchy

pfiíjmu potravy), poskytují i internetové
poradenství, pro v‰echny, ktefií potfiebují
poradit.

Dobrou prevencí je také nabídnout
dûtem rÛzné aktivity, které vyplní jejich
voln˘ ãas. Od záfií funguje na druhém
stupni krouÏek odbíjené a florbalu. Tû‰í
mû, Ïe je stále je‰tû spousta dûtí, které
mají rády pohyb a sport.

Mgr. I. âerná 

Na podporu IV. zimní olympiády
dûtí a mládeÏe âeské republiky se 
v fiíjnu 2009 rozjela v˘tvarná akce 
s názvem Tak to je nice! Od fiíjna do
konce ledna nav‰tívila v‰echny kraje
na‰í republiky. ·lo o v˘tvarnou soutûÏ
pro ‰kolní t˘my, které musely vyrobit
nejrÛznûj‰í fandítka - plakáty, transpa-
renty, maskoty a jiné v˘tvory, kter˘mi
by Ïáci podpofiili mladé sportovce ze
svého kraje.

U nás v Jihoãeském kraji mûla sou-
tûÏ probûhnout 8. 1. 2010 v obchodním
centru Globus v âesk˘ch Budûjovicích.
Nakonec se ale nekonala, protoÏe ze
v‰ech základních ‰kol na‰eho kraje se
pfiihlásila pouze ta na‰e. Bylo to pro nás
zklamání, protoÏe jsme se cel˘ t˘den
svûdomitû pfiipravovali. Vymysleli jsme
si skfiítka ·umaváãka, sloÏili jsme bás-
niãku, a dokonce jsme si v‰e naneãisto
vyzkou‰eli.  

Pak se ale situace zmûnila. Pofiada-
tel soutûÏe ná‰ t˘m pozval do Prahy, kde
20. 1. 2010 v obchodním domû Arkády
probíhalo pfiedposlední soutûÏní dopo-

ledne pro Stfiedoãesk˘ kraj. Abychom
tam nebyli tak osamoceni, pfiidalo se 
k nám je‰tû jedno druÏstvo ÏákÛ pátého
roãníku na‰í ‰koly.

Bûhem soutûÏního dopoledne mu-
seli Ïáci nejen vyrobit své fandítko, ale
také kaÏd˘ sám sloÏit dva hlavolamy,
projít vûdomostním testem a úspû‰nû
absolvovat Wii Fit hru zamûfienou na
postfieh. Celé dûní bedlivû sledovala
porota. Jejím pfiedsedou byl b˘val˘
úspû‰n˘ sportovec Imrich Bugár. 

A jak to v‰echno dopadlo? Ve vûdo-
mostním testu se ná‰ t˘m ÏákÛ druhého
stupnû umístil na prvním místû. Ani
skfiítek ·umaváãek se v hlavním mûstû
neztratil a získal také první místo. A to
stále je‰tû není v‰echno. Na‰i páÈáci
nezÛstali pozadu a za svÛj v˘tvor
"·umavsk˘ fanda" si odnesli krásné
druhé místo.

Nezb˘vá neÏ podûkovat na‰im
ÏákÛm za snahu, píli a aktivitu pfii pfií-
pravû a za skvûlou reprezentaci na‰í
‰koly, mûsta i celého kraje. Bez jejich
úsilí by místo na sportovi‰tích v Liberci, 

které bude vyhrazené pro ná‰ kraj,
zÛstalo prázdné. Také dûkuji paní uãitel-
ce Jandejskové za pomoc pfii organizaci
a vedení ‰koly za podporu.

A kdo nás tak dobfie reprezentoval?  
DruÏstvo páÈákÛ - Tomá‰ Ka‰par, Jaro-
slava Pfiíhodová, Barbora Maunová,
Michal ·peta, Patrik Zelenka, Vojtûch
Andraschko
DruÏstvo druhého stupnû - Daniela
Dvofiáková, Dominika ·krnová, Pavel
Jano‰Èák, Adriana Mertlíková, Vladûna
Balou‰ková, Nikola ·vehlová, Rozálie
Jandová. 

Mgr. ·. Andraschková
(více informací na www.vycoolse.cz)
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Setkání se seniory
Stalo se kaÏdoroãní tradicí, Ïe se

v lednu setkává vedení mûsta Volary se
seniory. Ani letos tomu nebylo jinak. JiÏ
poãtvrté ve svém volebním období pfii-
‰la mezi seniory starostka mûsta Martina
Pospí‰ilová s místostarostou Robertem
Proãkou. Leto‰ní rok mûl i v˘znamného
hosta, kter˘m byl senátor Tomá‰ Jirsa,
do jehoÏ volebního obvodu Volary patfií.

Na úvod Jana Frejková v‰echny
seznámila s programem a poté pfiivítala
dûti z matefiské ‰koly na Sídli‰ti Míru.
Dûti pod vedením fieditelky Terezy Vota-
vové a uãitelky Jany Lencové ukázaly
ve svém krásném vystoupení, co v‰e jiÏ
umí. A tak se recitovaly básniãky, krátké
fiíkanky, zpívaly pûkné písniãky a dûti
zahrály i dvû pohádky. První O Budulín-
kovi v trochu moderním pojetí a druhou
o ·ípkové RÛÏence. Na závûr pfii‰lo
Kolo kolo ml˘nské, které v‰ichni dopro-
vodili potleskem.

Po vystoupení dûtí jiÏ dostala slovo
Martina Pospí‰ilová, která seniory
srdeãnû pfiivítala. Krátce zhodnotila 
pfiede‰l˘ rok 2009 a poukázala na to, co
se ve mûstû podafiilo. Vyzdvihla i pomoc
seniorÛ a zejména jejich aktivity, které
stále mnozí vyvíjejí. 

Po úvodu pfiedala slovo Robertovi
Proãkovi, kter˘ seznámil seniory s inves-
ticemi v uplynulém roce. Nejvût‰í priori-
tou byla oprava ulic Pfiíãné a âeské,
která se velmi povedla. Dal‰í akcí bylo
otevfiení tenisového kurtu u plaveckého
bazénu, a Ïe to byla správná volba, uká-
zala jarní i letní sezóna, kdy se na hfii‰ti
permanentnû hrálo od rána do veãera.
Podafiilo se Z· II. stupnû vybavit nov˘m
nábytkem a na zaãátku ‰kolního roku
bylo u této budovy otevfieno nové multi-
funkãní sportovi‰tû. Toto sportovi‰tû je
moÏné po dohodû s fieditelem ‰koly vy-
uÏívat i pro vefiejnost. Dal‰í investicí je
budování námûstíãka u ZU·, které na
jafie dospûje do finální podoby. Dal‰í
promûny registrujeme na Soumarské
ulici, kde na v˘jezdu z mûsta svítí  nov˘
semafor, teprve druh˘ v na‰em okrese.
Podafiilo se zateplit mnoho panelov˘ch
domÛ, a to nejen na Sídli‰ti Míru. Vybu-
dovala se nová parkovací plocha právû
na sídli‰ti a nelze zapomenout na krásné
dûtské hfii‰tû u plaveckého bazénu. Pro
dûti je zde mnoho prolézaãek a zajímavá
pirátská loì.

Poté pfiedala slovo Martina Pospí‰i-
lová senátorovi Tomá‰i Jirsovi. Pan
senátor v úvodu pochválil zástupce
mûsta, Ïe toto setkání pravidelnû pofiá-
dají, neboÈ nejstar‰í obãané si zaslouÏí
úctu a pochvalu za v‰e, co pro obec
dûlají. On sám doma na Hluboké se 
s nejstar‰ími obãany rovnûÏ setkává 
a vÏdy jde o plnohodnotné v˘mûny
názorÛ. Hovofiil nejen o senátní politice,
ale zejména o té regionální a jihoãeské.
Jak sám fiekl, k na‰emu mûstu má velmi
pûkn˘ vztah a rád sem jezdí. I on je 
rozãarován ze stavu ‰umavsk˘ch lesÛ 
a neustále hledá cestu, jak pomoci ke
znovu zelené ·umavû. K tomu dodal, Ïe
v loÀském roce probíhala putovní v˘sta-
va o ·umavû, která v témûfi tfiiceti mûs-
tech republiky ukázala stav lesních
porostÛ.

A potom jiÏ probíhala diskuse, dota-
zy smûfiovaly hlavnû k dÛchodové 
reformû, ke stavu ‰umavsk˘ch lesÛ, 
k zamûstnanosti a rozvoji pracovního
trhu, ale i k Ïivotu ve mûstû. Stav dÛcho-
dové reformy se ani panu senátorovi
nelíbí, ale v senátu s tím nelze mnoho
udûlat, ponûvadÏ, jak sám fiekl, "kdyÏ se
dvû nejsilnûj‰í strany neumí dohodnout,
tak na to doplatí jen obãané." Seniofii
jsou bezbrannou kategorií, kterou je
tfieba chránit. JenÏe nejvût‰í problém je
v tom, Ïe souãasní seniofii je‰tû své
dÛchody dostanou, ale dne‰ní tfiicátníci
budou v budoucnosti v hor‰í situaci. 
K zamûstnanosti ve mûstû se vyjádfiil:
"Po ukonãení ãinnosti dfievafisk˘ch
závodÛ, které zamûstnávaly témûfi pûti-
stovku lidí, se tento problém prohloubil
a v souãasné dobû musí mnozí obãané
za prací dojíÏdût a tento stav není
dobr˘." ·patné je to i se zamûstnáváním
mlad˘ch lidí, a tak se mÛÏe stát, Ïe
mûsto mÛÏe b˘t za nûkolik let mûstem,
kde bude vût‰ina lidí dÛchodovém vûku.
Ve mûstû je problém i s pracovní silou,
kdy poptávka je hlavnû po kvalifikované
pracovní síle a v na‰em mûstû tvofií 
z osmdesáti procent uchazeãÛ o práci
lidé, ktefií mají základní vzdûlání. I to je
jeden z dÛvodÛ, proã se do Volar inves-
tofii moc nehrnou a hledají jiná místa,
dodala k této problematice Martina Pos-
pí‰ilová. Je tedy na mladé generaci, aby
tento stav zlep‰ila, neboÈ bez vzdûlání,
které je stále základem Ïivota, to nejde.  

Poslední dotaz smûfioval k hotelu
Bobík na Námûstí, kter˘ je v souãasné
dobû v exekuci. Mimo jiné zde zaznûl 
i návrh, Ïe by ho mûl koupit kraj a spo-
leãnû s obcí zde udûlat domov dÛchod-
cÛ. Tato budova je vedením mûsta spo-
leãnû s panem senátorem sledovaná.
Problémem je cena, která je silnû nad-
hodnocená. Po tomto dotazu se pan
senátor panu Jirsa rozlouãil se slovy, Ïe
s volarsk˘mi seniory se urãitû setká
znovu.

Poté krátce na nûkteré dotazy odpo-
vûdûla Martina Pospí‰ilová. V plánu je
napfiíklad provedení rekonstrukce jed-
notliv˘ch zastavení na kfiíÏové cestû 
a úprava cest a odpoãinkov˘ch míst tak,
aby se zde dalo projít a posedût na místû,
které je tichou zónou s krásn˘m v˘hle-
dem na Volary i okolí. Paní starostka
dále informovala, Ïe zateplení se doãká
i kino. O dal‰ích zámûrech v roce 2010
hovofiil pan místostarosta Robert Proãka.
Uvedl, Ïe i letos se mûsto bude snaÏit
investovat do zateplení dal‰ích budov 
na Sídli‰ti Míru. Mûsto opût zaÏádalo
o dotaci na opravu plaveckého bazénu 
a sbûrného dvora. Vedení mûsta bude
dále pokraãovat v úpravách chodníkÛ 
a komunikací tak, aby Volary byly 
krásn˘m ‰umavsk˘m mûstem. Zateplení
i v˘mûna oken probûhne i na ‰kole 
2. stupnû, coÏ tato letos jiÏ tfiicetiletá
budova moc potfiebuje. Mûsto se snaÏí,
aby také mûlo dÛm s peãovatelskou
sluÏbou pro seniory. 

Na závûr celého odpoledne zahrál
dechov˘ orchestr ZU· pod taktovkou
Franti‰ka Zacha. V repertoáru zaznûly
známé písnû, mezi nimiÏ nesmûla chy-
bût ani ta O krásné ·umavû. A protoÏe
dechov˘ orchestr hrál skvûle, seniofii
vyuÏili i taneãní parket. 

Co dodat závûrem? I leto‰ní setkání
splnilo svÛj úãel. Je dobfie, Ïe na‰i nej-
star‰í spoluobãané pfii‰li opût v hojném
poãtu. Îe mají zájem o Ïivot Volar.
Zanechali ve mûstû nejednu stopu, stáli
u zrodu mnoha budov ãi jin˘ch míst,
která stále vyuÏíváme. Je krásné, Ïe
seniofii se o vzhled i stav mûsta stále
zajímají a i oni jsou jistû rádi, Ïe na
jejich dílo je navazováno tak, aby se
stále rozvíjelo, i kdyÏ finanãní podmín-
ky nejsou optimální.

Ladislav Beran
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Skauti v zasnûÏeném lednu
Leden zasnûÏil plánû ‰iroko daleko

kolem na‰eho mûsta, nás, skautíky, v‰ak
se mu zasnûÏit a zamrznout nepodafiilo.

Hned na poãátku mûsíce jsme se
vydali na tfiíkrálové koledování. ProtoÏe
v na‰em mûstû se tuto tradici podafiilo
obnovit, ponecháváme koledování ve
Volarech star‰ím a my se vypravujeme
do Lenory a do Horní Vltavice. UÏ nás
tam i letos netrpûlivû oãekávali, a byla
pfiipravena nejen koleda pro DÛm klid-
ného stáfií v Pravûtínû, pro kter˘ jsme
jako pomoc vimperské Charitû vybírali
peníze na opravu jejich stfiechy, ale 
i nûco na zub pro nás, koledníky. A to
bylo moc milé. VÏdyÈ zrovna v tu 
sobotu, co jsme coby mnoho králÛ po
vískách putovali, byl ukrutn˘ mráz.
Posezení na místní fafie u horkého ãaje
pak bylo velmi milé, a Ïe jsme se líbili,
vyfotil nás i pan redaktor a Vy jste
nûkteré z nás mohli vidût v Prachatic-
k˘ch listech. A kolik jsme vybrali penûz,
to se dozvíme na tfiíkrálovém posezení
na konci února. Pak vám urãitû napí‰e-
me, jak se nám vedlo. 

Z koledování na‰tûstí nikdo neone-
mocnûl, a tak jsme se hned pfií‰tí sobotu
vypravili na snûhovou v˘pravu. Tû‰ili
jsme se, Ïe si vyrobíme pofiádná iglú
nebo parádní snûhové stavby, ale bohu-
Ïel mrzlo tolik, Ïe se sníh ani trochu
nelepil. A tak jsme se vydali stopovat
zvífiátka. Na úpatí ZátoÀské hory bylo
tolik stop, Ïe jsme mûli co dûlat, aby-
chom se udrÏeli na jedné z nich. Vysto-
povat Ïádné zvífiátko se nám sice nepo-
dafiilo, ale hodnû stop se nám povedlo
urãit. Tam, kde jsme na‰li stop nejvíce,
nechali jsme zvífiátkÛm potravu, aby
mûla teì, v dobû pro ni nejkrutûj‰í, co

jíst. Na louce pod lesem se nám pak
podafiilo rozdûlat oheÀ, hezky se u nûj
ohfiát a je‰tû si zahrát kupu pûkn˘ch her. 

Pololetí jsme se rozhodli jako kaÏd˘
rok oslavit v˘pravou. Vyjeli jsme si do
Nové Pece, pfiespali v místní tûlocviãnû,
kterou jsme jak náleÏí vyuÏili ke hrám 
a cviãení, také jsme si udûlali správnou
oslavnou veãefii, a druh˘ den vyrazili do
pfiezimovací obÛrky pro jeleny. ProtoÏe
hustû snûÏilo, hajní nám nedávali pfiíli‰
nadûjí, Ïe nûjaké jeleny uvidíme. Ale
mûli jsme ‰tûstí. NeÏ nám pan hajn˘
povyprávûl o zvycích jelení zvûfie, po-
hnulo se nûco v blízkém lese, a uÏ jsme
spatfiili nádhernou laÀ. DÛstojnû se nesla
zasnûÏenou krajinou, a za ní dal‰í 
a dal‰í, ani jsme je nestaãili poãítat. Po

chvíli dorazili i jeleni, byla to nádhera.
Takhle zblízka jsme je je‰tû nevidûli. 
A teì jsme mohli pozorovat nejen jak se
pasou, ale i jak se spolu dorozumívají, jak
si spolu hrají i jak se - a je to fakt prav-
da - taky mezi sebou perou o nejlep‰í
kousky jídla (no - jako my lidi, nûkdy).
Bylo to v‰echno moc hezké, vydrÏeli 
v obÛrce asi hodinu, a pak zase dÛstojnû
odkráãeli. Byl to moc nádhern˘ záÏitek!
Nûco, na co se prostû nezapomíná!

A co teì chystáme? Únor je sice
krátk˘, ale na záÏitky bude urãitû boha-
t˘. Nejvût‰í akcí bude zimní tábor 
o prázdninách, letos vyrazíme na Ková-
fiov. Urãitû to tam bude moc prima, uÏ
abychom vyrazili!!!

Katka a Lucka Wagnerovy

Souhrn poãasí za mûsíc leden 2010
Minimální teplota: -21,7°C dne 27. 1. v 8:20
Pfiízemní minimální teplota: -22,8°C dne 27. 1. v 8:00 
Maximální teplota: +5,5°C dne 1. 1. v 13:20 
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -5,7°C 
Úhrn sráÏek: 35,0 mm 
Maximální náraz vûtru: 13,4 m/s dne 28. 1. v 11:50 (tj. 48,2 km/hod.) 
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 30 dní 
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 47 cm dne 30. 1. 
Sluneãní svit: 38,3 hodiny

Prodám 
dvefie vchodové 
plastové a okna

z neuskuteãnûné stavby. 

Levnû.
Pfiivezu zdarma kamkoliv. 

Tel.: 777 106 709
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Doufáme, Ïe tuto otázku Jana Nerudy
si Ïádn˘ obãan nemusel v uplynulém roce
poloÏit. Na území mûsta je k dispozici:

- 33 sbûrn˘ch nádob na tfiídûn˘ plast
- 23 sbûrn˘ch nádob na tfiídûn˘ papír  
- 22 nádob na barevné sklo
- 20 nádob na bílé sklo

Nedomníváme se, Ïe v˘‰e uvedené
poãty jsou dostateãné. S ohledem na
prostorové moÏnosti, zejména v oblasti
Sídli‰tû Míru, jde o kompromis a na
moÏnosti získání dal‰ích vhodn˘ch ploch
se pracuje. Ostatní odpady nevhodné pro
odloÏení do kontejnerÛ na smûsn˘
odpad máte moÏnost pfiedat ve sbûrném
dvofie na Ml˘nské. Jedná se zejména 
o staré elektrospotfiebiãe (praãky, lednice,
mrazáky, sporáky, TV, PC, monitory),
ale i nebezpeãné odpady v‰ech druhÛ.
Jistû jste pfiivítali moÏnost vyuÏití sbûr-
ného dvora zejména kaÏdou sobotu od
9.00 do 12.00 hod.

Dûkujeme Vám za pfiístup k tfiídûní
odpadÛ v roce 2009 a Ïádáme Vás o stej-

né úsilí i v roce leto‰ním.
Kolik jste vytfiídili v roce 2009:

- papír - 44,29 t (není zahrnuto mnoÏství
vytfiídûné ve SD)

- plast - 18,68 t
- sklo bílé - 19,34 t
- sklo barevné - 13,48 t
- elektro (sbûrn˘ dvÛr) - 16,78 t

V krajské soutûÏi obcí (2000 - 7000
obyvatel) "My tfiídíme nejlépe" 2009, se
Volary umístily na 18. místû ze 34 obcí.
Pfied námi je Protivín zfiejmû díky lahvím
od Platana. Zvítûzila Planá nad LuÏnicí.

Kolik jste nevytfiídili:
- smûsn˘ (komunální odpad) - 1.053,55 t
Chybiãka se nevloudila! Poslední v˘‰e
uvedené ãíslo je reálné! BohuÏel ne pouze
ve smyslu matematickém, ale i ekonomic-
kém. Tfiídíme totiÏ málo. UloÏení jedné
tuny takového odpadu na skládku stojí
1.290,- Kã. Náklady za sluÏby spojené
se svozem, pak za cel˘ rok 2009 ãinily
1.700.000,- Kã. I kdyÏ je hospodafiení
mûsta na úseku odpadového hospodáfi-
ství ztrátové, ponechaly orgány mûsta
poplatky a ceny v úrovni roku 2009.
Poplatek za odpady tedy pro rok 2010
ãiní 440,- Kã/osobu/rok. Ceny pro PO 

a PFO za zapojení do systému mûsta se
rovnûÏ nemûní.

Samostatnou kapitolou je pak cho-
vání nûkter˘ch obãanÛ i podnikatel-
sk˘ch subjektÛ. Nepovolené zbavování
se odpadÛ zakládáním "ãern˘ch" sklá-
dek, je pro mûsto ten nejdraÏ‰í zpÛsob 
a do budoucna mÛÏe b˘t nejdraÏ‰í i pro
ty, kter˘ch se to t˘ká.

Tûm z Vás, ktefií nevlastní sbûrné
nádoby a zbavují se odpadÛ z podnikání
pfiedáním do sbûrn˘ch nádob mûstsk˘ch,
nebo vyuÏívají k tomuto úãelu sbûrové
nádoby vlastní (obãanské), doporuãuje-
me kontaktovat ná‰ odbor a po dohodû
zaloÏit nov˘ smluvní vztah. Chápeme, Ïe
mnozí nemají ãasu nazbyt a celá proble-
matika jde v kaÏdodenním shonu stranou.
V̆ ‰e uvedená ãísla v‰ak hovofií jasnû,
mûstská pokladna není bezedná a jak pro-
nesl nejmenovan˘ eurokomisafi: "zdroje tu
jsou". Pfii fie‰ení problémÛ jsme pfiipra-
veni spolupracovat a najít spoleãné fie‰ení.

Na závûr Vás Ïádáme o omluvu
nûkter˘ch lokálních v˘padkÛ svozÛ,
zejména v zimním období.

Za odbor V̆ stavby ÚP a ÎP
Stanislav Kadlãík

„Kam s ním“

Toulky starou ·umavou
V mûsíci lednu probûhl dal‰í pofiad 

z cyklu Toulky starou ·umavou. Pan
Jaroslav Pulkrábek, autor a tvÛrce toho-
to zajímavého seriálu, tentokrát dovezl
fotografie Lipenské pfiehrady pfied jejím
napu‰tûním a zábûry z obou bfiehÛ Vlta-
vy od StoÏce aÏ do Vy‰‰ího Brodu.

První Toulky starou ·umavou se ve
Volarech pfiedstavily v roce 2008. Stále
je o ãem si povídat a hlavnû na co se
podívat. I tentokrát byli mnozí z nás 
pfiekvapeni místy, které neznáme - jako
napfiíklad grafitové doly v okolí HÛrky,
stejnû jako nûkterá tajuplná místa, která
jsou dnes pod vodou. Bylo to zajímavé 
a poutavé.

Na lednov˘ch Toulkách starou ·u-
mavou pfiivítal v‰echny pfiítomné radní
mûsta Roman Kozák a pak uÏ se slova
ujal Jaroslav Pulkrábek, kterému jsem po
skonãení pofiadu poloÏil nûkolik otázek.
Kdy jste ve Volarech zaãal s Toulkami
a jak jste se k nim dostal?

První Toulky vznikly nûkdy pfied
pûti lety a to víceménû jako oÏivení kul-
tury ve Vimperku. Do Volar mû pozvali 

pfiedloni a toto je tedy tfietí sezóna, kdy
pofiad uvádíme, takÏe jde asi tak o devá-
t˘ ãi desát˘ díl.
Urãitû to nejsou jenom Volary - dnes
tady bylo pomûrnû dost obãanÛ. Chodí
i v jin˘ch mûstech, kde cyklus dûláte,
tolik lidí?

Není moc ãasu, a tak se Toulky pro-
mítají dnes jen ve Volarech. Díly tedy
vznikají speciálnû pro volarské publikum
a nikde jinde je nevidûli.

Jistû máte i své kouzelné místo na
·umavû - mohl byste nám prozradit,
které to je, nebo doporuãit nûjaké místo
ãi mûsto na v˘let?

Svûtlé Hory.
Dnes to bylo povídání o krajinû kolem
Lipna pfied napu‰tûní pfiehrady. Kam se
podívají Volarané pfií‰tû?

Ve stfiedu 24. února bychom se mûli
podívat na zajímavá turistická místa
·umavy - vrcholy hor, chaty, jezera 
a podobnû a to oãima turistÛ na poãátku
19. století.

Dûkuji za rozhovor
Ladislav Beran
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bfiezen 2010
3. 3. 2010 - v˘ukov˘ program pro Z·

ENCAUSTIKA
10:00 - 12:00 hodin

Malování voskem pomocí speciální 
Ïehliãky.

*
12. 3. 2010

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

Taneãní a pohybová akce pro v‰echny
od 10 let

*
14. 3. 2010

VELK¯ DùTSK¯ KARNEVAL
14:00 - 16:00 hodin

Odpoledne plné hudby, zábavy, soutûÏí
a radosti.

Vstupné: masky 20,- Kã, ostatní 30,-Kã

17. 3. 2010 - v˘ukov˘ program pro Z·
ENCAUSTIKA

10:00 - 12:00 hodin
Malování voskem pomocí speciální 

Ïehliãky
*

24. 3. 2010 - v˘ukov˘ program pro Z·
ENCAUSTIKA

10:00 - 12:00 hodin
Malování voskem pomocí speciální 

Ïehliãky
*

31. 3. 2010
VAJÍâKOVNÍK 

10:00 - 12:00 hodin
Volarské námûstí si tak jako loni 

ozdobíme "kraslicemi".
*

INFORMACE
budou bûhem mûsíce bfiezna 

na plakátech
tel.: 388 333 073, 725 832 977

e-mail:volary@ddm-prachatice.cz

Zpráviãky z Volarského domeãku

âlovûãí maratón
Od pondûlí 18. ledna do stfiedy 

20. ledna probíhalo v DDM Prachatice,
pracovi‰tû Volary klání ve stolní hfie
"âlovûãe, nezlob se". V‰ichni hráãi po
rozlosování k jednotliv˘m hracím polím
mûli k dispozici dvû figurky, které mûli
za úkol co nejdfiíve dopravit do svého
"domeãku". Vítûzové se poté utkali 
v semifinále a následnû ve finále. To se 

uskuteãnilo ve ãtvrtek 21. ledna. Do
semifinále se nakonec po urputn˘ch
bojích probojovalo celkem 16 hráãÛ. Po
nelítostném klání a vzájemném vyhazo-
váním figurek z hrací dráhy se ãtyfii nej-
lep‰í hráãi probojovali aÏ do velkého
finále.

Také závûreãn˘ souboj byl napína-
v˘ aÏ do poslední chvíle. ·tûstí v‰ak

nakonec rozhodlo o následujícím pofiadí
úãastníkÛ:

1. místo - Nejedlá Alena
2. místo - ·varcová Krist˘na
3. místo - TrÏilová Karolína
4. místo - Machálek Denis

Ve stfiedu 20. ledna si své umûní 
a ‰tûstí ve hfie pfii‰ly vyzkou‰et bûhem
dopoledne také dûti z matefiské ‰koly.

Vladimíra Laschová a Monika Gricová
PVâ DDM Prachatice, prac. Volary

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov vyhla‰uje sbírku pouÏitého o‰acení,
a to letního a zimního obleãení (dámské, pánské, dûtské)

Sbírka se uskuteãní ve Sbûrném dvofie od 1. bfiezna do 20. dubna 2010 (v provozní dobû sbûrného dvora). Vûci prosíme
zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily transportem

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluÏby pro obãany 
z okraje spoleãnosti - materiální pomoc sociálnû potfiebn˘m, azylové ubytování i pracovní pfiíleÏitost.
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Bfiezen v knihovnû
Od 8. - 12. bfiezna 2010 
probûhne v knihovnû v rámci 
celostátní akce "T˘den ãtení" 

V¯STAVA A PRODEJ 
DùTSK¯CH KNIH. 

Sleva na knihy pro nejmen‰í i ty 
star‰í ãtenáfie, by mûla pfiilákat 

v‰echny "knihoÏrouty". 
V̆ stava s prodejem bude pfiístupna 
ve v˘pÛjãních hodinách knihovny.

***
Kromû knih si v knihovnû mÛÏete
prohlédnou po cel˘ mûsíc bfiezen 

V¯STAVU 
V¯TVARN¯CH PRACÍ
ÎÁKÒ ZU· VOLARY. 

K vidûní budou nejen kresby 
a v˘tvarné práce dûtí, ale také v˘rob-

ky z keramiky mal˘ch umûlcÛ.

Kim Wozencraft:
WANTED

Sedûly spolu v cele, ale jinak nemûly nic
spoleãného. âtyfiiadvacetiletá Diana byla
je‰tû nedávno policistkou plnou ideálÛ.
Pak ale odmítla mlãky pfiihlíÏet justiãní
vraÏdû, coÏ se jí krutû vymstilo. Staãil
jedin˘ nastrãen˘ dÛkaz a ocitla se za
mfiíÏemi. Celu sdílí s mnohem star‰í
Gail, která uÏ za vûzeÀsk˘mi zdmi po-
b˘vá dlouh˘ch osmnáct let. Kdysi se
spolu s partou politick˘ch radikálÛ podí-
lela na loupeÏném pfiepadení banky, pfii
nûmÏ pfii‰li o Ïivot nevinní lidé. Ona
v‰ak nebyla vraÏedkyní, n˘brÏ obûtním
beránkem. Dvû Ïeny, které se ocitly ve
‰patnou chvíli na ‰patném místû. Obû
touÏí po odplatû a jsou ochotny riskovat,
jen aby dokázaly svou pravdu. Útûk 
z vûzení mÛÏe pfiinést cokoli - osprave-
dlnûní i koneãnou zkázu. Hranice mezi
právem a bezprávím je tenká jako vlas.
Staãí málo, aby ãlovûk uklouzl a z pro-
následovatele se stal ‰tvancem…

Halina Birenbaumová:
NADùJE UMÍRÁ POSLEDNÍ

Kniha vypráví o osudu autorky, která
mûla v okamÏiku propuknutí druhé svû-
tové války 10 let a byla Ïákyní jedné
var‰avské obecné ‰koly. V záfií 1939 Ïila
s rodiãi a bratry v ul. Nowiniarské. Muse-
li se pfiestûhovat do ghetta, kde Ïili aÏ do
vypuknutí povstání. Nûjakou dobu se
skr˘vala v bunkru na ul. Milé. V kvûtnu
1943 byla pfievezena do koncentraãního
tábora Majdanek. Pro‰la také tábory
Osvûtim a Ravensbruck. Osvobození se
doãkala v tábofie Neustadt-Glewe. Vût‰i-
na jejích nejbliÏ‰ích se konce války
nedoãkala. Autorka pí‰e o sv˘ch proÏit-
cích ve vyhlazovacích táborech, popisu-
je také svÛj boj o Ïivot ve var‰avském
ghettu. Její popis je natolik autentick˘,
jako byste poslouchali vyprávûní blízké
osoby. Ukazuje pravou tváfi války, zba-
venou hrdinsko-vlastenecké masky, témûfi
s fotografickou pfiesností zobrazuje
nacistické katy a jejich obûti.

Novinky v knihovnû

Snûhová nadílka v‰echny provûfiila

Leto‰ní snûhovou nadílku zvládají jak obãané, tak pfiedev‰ím zamûstnanci Technick˘ch sluÏeb ve Volarech. Za úklid mûsta 
a zpfiístupnûní komunikací jim patfií dík.

Ladislav Beran

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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6. 3. sobota 20.00 hod.
TRABLE V RÁJI
Komedie USA (titulky)

Vstupné 60,- Kã, 113 min.
Vypadá to jako ráj, ale je to peklo! 

6. 3. sobota 17.00 hod.  
ZATAÎENO, OBâAS TRAKA¤E
Animovan˘ film USA (dabing).

Vstupné 40,- Kã, 90 min.
Pfiipravte si talífie - jste ve mûstû, kde
místo de‰tû padá jídlo podle pfiání!!!
Dûtské pfiedstavení!

13. 3. sobota 17.00 a 20.00 hod.
ZEMSK¯ RÁJ TO NAPOHLED 
Komedie âR reÏiserky I. Pavláskové.

Vstupné 60,- Kã, 119min.
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo Ïít 
v 70. letech, a zároveÀ se nenechat za-
mrazit.

20. 3. sobota 20.00 hod.
T¤I SEZONY V PEKLE
Milostné drama v koprodukci âR, SR,
Nûmecko.

Vstupné 50,- Kã, 110 min., od 12 let! 
Romance na pozadí dramatick˘ch histo-
rick˘ch promûn uvádí herce Kry‰tofa
Hádka v jeho nejlep‰í roli.

27. 3. sobota 17.00 a 20.00 hod.
AVATAR
Akãní sci - fi USA (dabing).

Vstupné 60,- Kã, 166 min.   
Vítejte v novém svûtû za hranicí va‰í 
fantazie.

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

Bfiezen 2010

Pfiipravujeme
TOULKY STAROU ·UMAVOU

stfieda 24. bfiezna 2010 
od 18.00 hodin 

Vás Mûsto Volary zve do spoleãenského
sálu radnice na klubov˘ pofiad 

Toulky starou ·umavou. 
Vstup voln˘

***

UVù¤ME SNU
pátek 2. dubna 2010 

od 19.30 hodin 
Vás Mûsto Volary zve do volarského

kinosálu na divadelní pfiedstavení
Uvûfime snu.

Co se stane, kdyÏ si star‰í záletník, kte-
rému jiÏ v‰e nefunguje, pozve na
náv‰tûvu manÏelsk˘ pár v 15,45 hodin.
Proã právû v tolik? Tak to se dozvíte
pfii pfiedstavení. Roman ·tolpa jako
reÏisér se siln˘mi ambicemi kamaráda
a velk˘m citem pro komiãnost akcí
vtiskl svÛj rukopis hlavním postavám
Mojmíru Madûriãi a jeho taneãním
kreacím, Gabriele Filippi a ·árce Ulri-
chové /Zuzka seriálu Ulice/, Tomá‰ovi
Turkovi a Tomá‰ovi Valíkovi /Zajíãek
seriálu ulice/. Celkovou náladu umocní
úvodní píseÀ Gilberta Becoda - Natali,
která je i ústfiední melodií komedie 
a podtrhuje romantiku dûje.
Hra nezklame Ïádného diváka a vede 
k jeho uvolnûní.

Vstupné 150,- Kã

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

Zmûna programu vyhrazena.

Tyd˘t

Kdo z Vás se vydal na bûÏkách nebo pû‰ky v poslední dobû po modrém 
vycházkovém okruhu kolem Lískového vrchu, nemohl si nev‰imnout "svérázné
arboristické úpravy" javorÛ v aleji podél cesty od kolejí k lesu. Stromy, které uÏ
zaãínaly v krajinû plnit svou úlohu, byly na úrovni oplocení ‰kolky smrãkÛ jednoho
volarského podnikatele sefiezány zpÛsobem, kter˘ odborná literatura rozhodnû
nezmiÀuje. Tam kde byl odfiíznut "pouze" vr‰ek koruny, lze odborn˘m fiezem strom
je‰tû zachránit, ale tam, kde si dotyãn˘ vandal spletl javor s vrbou a ponechal pouze
metrov˘ kus kmene, tam uÏ si asi ani pfiíroda nepomÛÏe.

Pronájem
Ihned voln˘ dÛm se zahradou. 
Plyn, elektfiina, telefon, garáÏ.

Informace tel. 728 837 441
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