
Kvûtnové oslavy na volarském námûstí
VáÏení spoluobãané,
v leto‰ním roce, kdy si pfiipomínáme 65 let
od ukonãení II. svûtové války, jsme 
pfiipravili kvûtnové oslavy na den, kdy 
byly osvobozeny právû Volary.

Nenechte si ujít, tuto nev‰ední pfiíleÏitost 
a pfiijìte se podívat! 

Program oslav:
16,00 - pfiíjezd historick˘ch vojensk˘ch

vozidel (na námûstí)
16,00 - konec II. svût. války - rekonstrukce

bitvy mezi nûmeckou a americkou
armádou

17,00 - podûkování za osvobození Volar
americkou armádou poloÏením

vûnce k pamûtní desce na mûst-
ském úfiadû a k pomníku obûtí 
Pochodu smrti 

17,00 - 18,00 - prohlídka historické vojen-
ské techniky 

18,00 - pietní akt u památníku amerického
pfc. Charlese Havlata

Ukonãení oslav

Právě začíná pátý měsíc kalendáře, květen nebo také máj.

Je již odedávna spojen s mnoha lidovými oslavami, například 

v předvečer prvního máje stavění májek či pálení čarodějnic, 

1. května si připomínáme Svátek práce, druhou květnovou neděli

Den matek. V máji vše kvete a zelená se. Pro zajímavost – měsíc

květen začíná stejný den v týdnu jako leden následujícího roku 

a žadný jiný měsíc v běžném roce nezačíná dnem v týdnu jako květen.

Boj o radnici ve Volarech

VOLBY 2010
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR se uskuteãní 

v pátek 28. kvûtna 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 29. kvûtna 2010  od 8.00 do 14.00 hodin

U pfiíleÏitosti 65. v˘roãí osvobození
americkou armádou pofiádá Mûsto Volary
a Klub vojenské historie 4th Armored 
Division Pelhfiimov dne 5. kvûtna od 16.00
hodin vzpomínkovou akci, jejíÏ souãástí
bude i boj o radnici na námûstí ve Volarech.

Boj je fiktivní a vefiejnosti má pfiiblíÏit,
jak probíhaly boje v západní Evropû, neÏ se
vojákÛm americké armády podafiilo pfiinést

svobodu aÏ do âeskoslovenska. Souãástí
akce je v˘stava vojenské techniky, pietní akt
u pamûtní desky na námûstí a u pomníku
pfc. Charlese Havlata. 

Zajímavosti tohoto roãníku:
• Poãet úãastníkÛ cca 150 na obou stranách
• Nejvût‰í skupina americké obrnûné tech-

niky na na‰em území od II. svûtové války.

• Velká úãast ze zahraniãí - na americké
stranû (U.S.A., Velká Británie, Belgie,
Nizozemí, Francie, ·v˘carsko, Luxem-
bursko, Norsko a dal‰í)

• Za nûmeckou stranu pfiipravuje akci
VCC Sturm.
Cca 30 vozidel a 60 úãastníkÛ bude také 
garancí toho, Ïe bude co k vidûní.



Volarsk˘ zpravodaj 2

Z jednání rady mûsta

Spolupráce pfies hranice

konaného dne 24. 3. 2010
Rada mûsta souhlasí:
* s rozbory hospodafiení pfiíspûvkov˘ch

organizací za rok 2009 a návrhy 
rozpoãtÛ pfiíspûvkov˘ch organizací
na rok 2010

* s rozborem hospodafiení s bytov˘m 
a nebytov˘m fondem mûsta za rok
2009 a návrh rozpoãtu na rok 2010

* s vedením úãetnictví ve zjednodu‰e-
ném rozsahu dle vyhlá‰ky ã. 410/
2009 Sb. u Matefiské ‰koly, Správy
sportovních zafiízení, Technick˘ch
sluÏeb, Správy domÛ a bytÛ, Základní
‰koly a Základní umûlecké ‰koly ve
Volarech

* s vyfiazením snûhové frézy SF-55 
z majetku Technick˘ch sluÏeb a s je-
jím prodejem

* s vyfiazením ‰tûpkovaãe z majetku
Technick˘ch sluÏeb a s jeho likvidací
pfiedáním do sbûrn˘ch surovin

Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít smlouvu o dílo na zpracování

projektové dokumentace na akci 
„Stavební úpravy a zmûna úãelu uÏí-
vání ãásti budovy základní ‰koly ãp.
127 v ul. Pod Kostelem ve Volarech“

* v souladu s podmínkami v˘bûrového
fiízení „Rekonstrukce podlahy spole-

ãenského sálu“ pfiidûlit tuto zakázku
Janu Matûjkovi, Katovice

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

na zaji‰tûní provedení v˘bûrového
fiízení na zhotovitele stavby DÛm pro
seniory ve Volarech

* omezení provozu Matefiské ‰koly
Volary v dobû letních prázdnin od
1. 7. 2010 do 20. 8. 2010. Provoz
Matefiské ‰koly bude zaji‰tûn v Ma-
tefiské ‰kole Sídli‰tû Míru 117.

* v˘slednou kalkulaci ceny tepla pro
bytové domy V Kasárnách ãp. 351 
a 352 pro rok 2009 ve v˘‰i 691,92
Kã/GJ a plánovanou kalkulaci ceny
tepla pro rok 2010 ve v˘‰i 689,63
Kã/GJ

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

16. 3. 2010
* v˘slednou kalkulaci ceny tepla pro

rok 2009 v domech v ulici Tolarova
u ãp. 425 A ve v˘‰i 552,93 Kã/GJ, 
u ãp. 425 B ve v˘‰i 567,65 Kã/GJ

* podání Ïádost o dotaci z grantového
programu Jihoãekského kraje pro
rok 2010 Nemovité kulturní památky
na opravu I. etapy kaple sv. Floriána
na hfibitovû ve Volarech

konaného dne 7. 4. 2010
Rada mûsta schvaluje:
* prodejní cenu ve v˘‰i 30 Kã/q frézo-

vané asfaltové drti pro prodej pfiípad-
n˘m zájemcÛm z fiad obãanÛ

Rada mûsta rozhodla:
* v souladu s podmínkami v˘bûrového

fiízení pfiidûlit vefiejnou zakázku na
opravy místních komunikací Krejão-
vice a ulice K. V. Raise firmû
STRABAG a.s. Prachatice

* uzavfiít na rok 2010 smlouvu o dílo
s Janem Voldfiichem na tvorbu filmo-
v˘ch reportáÏí a vysílání textov˘ch
informací pro volarsk˘ infokanál 

* v souladu s podmínkami v˘bûrového
fiízení na poskytovatele úvûru pro do-
financování stavby DÛm pro seniory -
I. etapa pfiidûlit tuto zakázku firmû
LIMEX CB a.s. Praha

* v souladu s podmínkami v˘bûrového 
fiízení pfiidûlit vefiejnou zakázku ma-
lého rozsahu na realizaci v˘bûrového
fiízení na zhotovitele stavby DÛm pro
seniory ve Volarech - I. etapa firmû 
LEGRO CONSULT, s.r.o. â. Krumlov

* podat Ïádost o dotaci z MMR na 
opravy komunikací po‰kozen˘ch
povodnûmi a pfiívalov˘mi de‰ti v roce
2009

Souhrn poãasí za mûsíc bfiezen 2010
Minimální teplota: -19,4°C dne 8. 3. v 2:10
Pfiízemní minimální teplota: -20,6°C dne 8. 3. v 0:00
Maximální teplota: +19,7°C dne 26. 3. v 15:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +0,2°C
Úhrn sráÏek: 38,4 mm

Maximální náraz vûtru: 18,3 m/s dne 1. 3. v 4:10 
(tj. 65,9 km/hod.) 

Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 23 dní 
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 42 cm dne 16. 3. 
Sluneãní svit: 159,1 hodiny

Pofiadatelé Volarského sekáãe se bûhem dubna opakovanû
vypravili do bavorského Perlesreutu za starostou Manfredem
Eiblem, zastupujícího radnici, která za‰tiÈuje zdej‰í slavnosti
‰nupacího tabáku. RovnûÏ se setkali s prezidentem spolku,
kter˘ zmínûné slavnosti realizuje, a dohodli dal‰í spolupráci. 

Leto‰ní roãník Sekáãe tak po velice pfiátelském jednání
dostal mezinárodní rozmûr. Navíc se ukázalo, Ïe obû strany 
si mají co nabídnout a prostor pro spolupráci i zájem tu 
rozhodnû je.
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VáÏená voliãko, váÏen˘ voliãi,
rozhodnete-li se odevzdat ve Volarech
své hlasy pfii volbách do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské republiky,
mÛÏete tak uãinit 

ve volebním okrsku ã. 1,
kter˘ bude v zasedací místnosti v pfiízemí
Mûstského úfiadu, Námûstí 25, Volary,
pro voliãe podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni
k trvalému pobytu v ulicích: Budûjovická,
Luãní, Pod Tratí, Tovární, Sipplovy Dvo-
ry, Finské domky, Tolarova, Petra Voka,
U NádraÏí, Revoluãní, Krátká, Kollárova,
·tögrova HuÈ, Soumarsk˘ Most, Sou-
marská, âeská, Pfiíãná, K. V. Raise, Pod
Kostelem, Zlatá stezka, Brixovy Dvory,
Mlynáfiovická, Samota, Prachatická (mimo
ãp. 353, 377 a 395), Námûstí, 5. kvûtna,
V Kasárnách, Ml˘nská ãp. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 52, 53, 54, 225 a 563 a v míst-
ních ãástech Chlum a Mlynáfiovice;

ve volebním okrsku ã. 2, 
kter˘ bude v hernû v pfiízemí Matefiské
‰koly, Sídli‰tû Míru 117, Volary, pro
voliãe podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni 
k trvalému pobytu v ulicích: Nová,
Nová kolonie, Sídli‰tû Míru, ·umavská,
Prachatická ãp. 353, 377 a 395 a Ml˘n-
ská ãp. 4, 179, 181, 285, 308, 313, 337,
340, 342, 343, 346, 348, 361, 365, 368,
374, 413, 414, 417, 432, 442, 463, 470,
490, 491, 492, 511, 517, 518, 549, 575,
611, 612 a 613.

* Voliãem pro volby do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské repub-
liky je státní obãan âeské republiky,
kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl 
vûku 18 let.

* Voliãi bude umoÏnûno hlasování 
poté, kdy prokáÏe okrskové volební 
komisi ve volební místnosti svou
totoÏnost a státní obãanství âeské 
republiky platn˘m obãansk˘m prÛ-
kazem nebo cestovním pasem âeské
republiky 

* Voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny
pfiede dnem konání voleb hlasovací
lístky a dal‰í nezbytné informace 
k realizaci volebního aktu. V den
voleb mÛÏe voliã obdrÏet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

* Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ, Mûstsk˘ 
úfiad Volary a ve dnech voleb okrsko-

vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
K voliãi se pak dostaví 2 ãlenové 
okrskové volební komise s pfienosnou
volební schránkou k zachování 
tajnosti hlasování voliãe.

* Voliã, kter˘ je zapsán v seznamu
voliãÛ vedeném Mûstsk˘m úfiadem 
ve Volarech a nebude moci volit ve
svém volebním okrsku, pro kter˘ je 
tento seznam veden, mÛÏe poÏádat 
o vydání voliãského prÛkazu. Voliãsk˘
prÛkaz opravÀuje voliãe hlasovat 
v kterékoli volební místnosti na území
âR. Îádost o vydání voliãského 
prÛkazu musí b˘t vÏdy písemná 
a doruãena nejpozdûji do 21. kvûtna
2010 do 14. 00 hodin. Po‰tou podaná
Ïádost musí b˘t opatfiena úfiednû
ovûfien˘m podpisem voliãe. Správní 
poplatek za ovûfiení tohoto podpisu 
se neplatí. Pokud voliã poÏádá osobnû
o vydání voliãského prÛkazu, není
tfieba, aby podpis na písemné Ïádosti
byl úfiednû ovûfien, neboÈ pracovník
úfiadu ovûfií totoÏnost z platného
obãanského  prÛkazu nebo cestovního
pasu. Voliãské prÛkazy se pfiedávají 
nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem voleb 
(tj. od 13. kvûtna 2010) osobnû voliãi
nebo osobû, která se prokáÏe plnou
mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe 
Ïádajícího o vydání voliãského prÛka-
zu, anebo se voliãi za‰le na adresu 
uvedenou v Ïádosti.
Îádost mohou Ïadatelé zasílat na
adresu: Mûstsk˘ úfiad Volary, správní 
odbor, Námûstí 25, 384 51 Volary,
nebo Ïádat osobnû na správním
odboru MûÚ v pfiízemí budovy
úfiadu, kanceláfi ã. 3 - paní Hodánková.
Vzor Ïádosti je uveden na webov˘ch
stránkách mûsta: www.mestovola-
ry.cz, v základní nabídce adresáfie 
Volby 2010. 

S pfiípadn˘mi dotazy se mÛÏete obracet
osobnû nebo telefonicky v provozní dobû
na: Mûstsk˘ úfiad Volary, 

správní odbor, paní Hodánková, 
telefon 388 330 202 
nebo 
tajemník úfiadu ing. Pokorn˘, 
tel. 388 333 151.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘,
tajemník MûÚ

Spoleãenská rubrikaInformace k volbám 2010 
V mûsíci dubnu

oslavili své 
narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní Marie Karabcová,
paní Marie Interholzová,
paní Jitka Luk‰ová,
paní Kvûta Böhmová,
paní Jifiina ·imlíková
a paní Josefa ·vecarová

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, 

za květinové dary a osobní účast 

při posledním rozloučení 

s panem 

Josefem Farkasem. 

Panu Františku Krátkému děkujeme 

za smuteční řeč při obřadu.

Manželka a děti s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým

za projevenou soustrast, květiny 

a účast na posledním rozloučení 

s panem 

Janem Janošťákem.

Zároveň děkujeme za velmi procítěný

projev panu Františku Krátkému.

Rodina Janošťákova

Rodina Jilečkova děkuje 

za projevenou soustrast, 

květinové dary a osobní účast 

při posledním rozloučení 

s panem 

Jiřím Jilečkem.

Děkujeme za citlivou smuteční řeč

panu Františku Krátkému.
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V poslední dobû se objevuje ten-
dence nûkter˘ch men‰ích odbûratelÛ 
k odpojování od tepláren pod vlivem
nabídek podnikatelsk˘ch subjektÛ dodá-
vajících kotle, tepelná ãerpadla nebo
pfiímo teplo vyrábûné v nov˘ch mal˘ch
domovních kotelnách.

Terãem tûchto podnikatelsk˘ch 
aktivit jsou pfiedev‰ím malá bytová
druÏstva nebo SVJ - sdruÏení vlastníkÛ
jednotek. Tam ãasto staãí ovlivnit pfied-
sedu nebo i dal‰í ãleny v˘boru druÏstva
a úspûch je prakticky zaruãen. Vût‰inou
uÏ nikdo dále nezkoumá, zda nûkdo
nebyl proti. Naproti tomu velká bytová
druÏstva jsou hÛfie ovlivnitelná, mají
obvykle zku‰eného energetika ve vedení
a navíc hospodafiení druÏstva vede eko-
nom, kter˘ dovede spoãítat dÛsledky
takového kroku.

Bytová druÏstva oslovují a lákají 
je k odpojení vût‰inou prodejci kotlÛ 
a dal‰í související techniky, distributofii
plynu a pfiedev‰ím podnikatelé - inves-
tofii, ktefií se rozhodli podnikat v dodáv-
kách tepla a teplé vody vyroben˘mi 
v mal˘ch domovních, vût‰inou plyno-
v˘ch kotelnách, nûkdy i v kombinaci 
s tepeln˘mi ãerpadly. V nûkter˘ch pfiípa-
dech bytové druÏstvo (nebo SVJ) samo
koupí kotel a ve sv˘ch prostorách 
v suterénu nebo na stfie‰e objektu vy-
buduje novou plynovou kotelnu, a tuto
kotelnu pak provozuje ve vlastní reÏii.
âastûji ale jde o nabídku soukromého
podnikatele - majitele firmy typu s.r.o. -
na nahrazení dodávky dálkovû pfiivá-
dûného tepla dodávkou tepla z novû
vybudované kotelny pfiímo v objektu
druÏstva.

Cena tepla se úãelovû zamûÀuje za
cenu spáleného plynu. Pfii tûchto nabíd-
kách se na jednáních vedením bytového
druÏstva zveliãuje cena tepla od dosa-
vadního dodavatele a stra‰í se jejím 
dal‰ím rÛstem, kdeÏto v nabídce na 
stavbu a provoz nové domovní kotelny
se uvádí jen cena spotfiebovaného paliva
- plynu, a to bez jak˘chkoliv dal‰ích
reÏijních nákladÛ, zahrnující dal‰í 
v˘daje na údrÏbu, servis, vodu, elektric-
kou energii apod. Jen v nûkter˘ch tûchto
nabídkách je zahrnuto splácení inves-
tované ãástky za kotel a dal‰í nutnou
techniku, o posouzení ãasové hodnoty

takto investovan˘ch penûz vÛbec ne-
mluvû.

V˘hody takového projektu jsou 
relativní, protoÏe se zamlãují vícenákla-
dy spojené s investicí. Navíc se takov˘
projekt nejãastûji realizuje jako „ãerná
stavba“, jejíÏ vznik se legalizuje aÏ po
jejím vybudování s tím, Ïe jde o stavbu
druÏstevníkÛ (SVJ), a to i kdyÏ je 
majitelem kotelny soukrom˘ investor.
Chybûjící povolení doprovázejí nûkdy
také obtíÏe s pfiipojením kotelny k elek-
trické energii, protoÏe ne vÏdy mÛÏe
distributor elektfiiny v tomto místû
novou technologii pfiipojit. Proto se
napfiíklad tepelné ãerpadla pohánûná
elektfiinou v poslední dobû zamûÀují
plynov˘mi tepeln˘mi ãerpadly, která
jsou ale místním zdrojem emisí.

Nûkteré projekty totiÏ pracují s te-
peln˘mi ãerpadly, které nízkopotenciální
teplo z okolí nebo zevnitfi domu pfieve-
dou na vy‰‰í úroveÀ nutnou k ohfievu
vody. Tepelná ãerpadla se pak dále 
kombinují s plynov˘m kotlem pro 
zaji‰tûní vytápûní pod bodem mrazu,
kdy úãinnost ãerpadel je nízká, nebo 
s plynov˘m motorem, kter˘ vyrábí
potfiebnou elektrickou energii pro pro-
voz ãerpadla. Jak ale potom vypadá 
ekonomika projektu, jaká je hladina
hluku ‰ífieného do okolí apod., jiÏ nikdo
nezkoumá. 

Triky dodavatelÛ
Základem projektÛ stavby mal˘ch ply-
nov˘ch kotelen je standardní plynov˘
kotel, nejãastûji o v˘konu 100 aÏ 500
kW, ale jsou i kotle men‰í nebo vût‰í,
podle velikosti domu. Aby vy‰la nabíd-
ka provozování nové malé kotelny
zvlá‰tû lákavû, vybírají se co nejmen‰í
kotle. Ty se pak musí po roãních nebo
del‰ích zku‰enostech nûkdy mûnit za
vût‰í, nebo dokupovat dal‰í, protoÏe
v˘konovû nestaãí.

Kotle od nov˘ch mal˘ch domovních
kotelen dodávají jejich v˘robci a distri-
butofii (obchodníci) s touto technikou.
Platí je druÏstvo nebo investor, kdyÏ se
totiÏ prohlásí za dodavatele tepla, mÛÏe
vyuÏít niÏ‰í sazbu DPH. Obvykle je
kotel umístûn v suterénu obytného
domu, není-li tam na kotelnu místo,
ãasto i na stfie‰e domu. Novou kotelnu

obsluhují a udrÏují spoluvlastníci,
zamûstnanci druÏstva nebo dodavatelské
firmy, záleÏí na smlouvû, tyto náklady
jsou vût‰inou schovány v ostatních
nákladech provozu domu.

Noví dodavatelé tepla z domovních
kotelen také ãasto operují s nepravdi-
v˘m tvrzením, Ïe se v dohledu nic ne-
mûní, a Ïe i oni jsou pfii dodávkách tepla
regulováni ERÚ a SEI, které je budou
kontrolovat. Není to ale pravda, coÏ ale
druÏstevníci a ãlenové SVJ nevûdí.

Past na nezku‰ené spolumajitele domu
V pfiípadû investora - dodavatele

tepla existují i pfiípady, Ïe spolumajitelé
domu podepí‰í smlouvu nûkdy aÏ na 
20 let. Je to paradoxní - vûnují takovou
dÛvûru firmû, která má tfieba jen pÛlroã-
ní historii. Je pravdûpodobné, Ïe na 
dvacetiletou smlouvu se zaruãen˘m
odbûrem banky a fondy rizikového 
kapitálu rády pÛjãují.

Smlouva je obvykle dobfie právnicky
o‰etfiena, není moÏné z ní vycouvat.
Pokud jde jen o kotel, není o to tak
nároãné, ale jde-li o dodávky tepla,
mÛÏe se stát, Ïe se po dvou zku‰ebních
letech se zaruãenou cenou dodávky
najednou uplatní nenápadná doloÏka 
o cenách, které se mají pfiizpÛsobit
v˘voji. Tomu uÏ ale druÏstevníci pfiíli‰
pozornosti nevûnují.

Je tfieba také fiíct, Ïe je pochybné, aby
takov˘ projekt mûl pozitivní návratnost
za ceny tepla, které se druÏstevníkÛm pfii
podpisu smlouvy slibují. Obvykle se
uvádí nízká, naprosto nereálná cena,
v˘znamnû niÏ‰í, neÏ má souãasn˘ doda-
vatel. Tato cena se v‰ak mÛÏe zv˘‰it,
pfiekroãí-li spotfieba domluvenou maxi-
mální hranici GJ/r. Nûkdy jsou tam také
doloÏky o povinné minimální spotfiebû.
Ta se musí zaplatit v kaÏdém pfiípadû, 
i pokud není odebrána.

Na stavbách nov˘ch mal˘ch plyno-
v˘ch kotelen samozfiejmû vydûlávají
dodavatelé kotlÛ a plynu a samozfiejmû
také dodavatelé tepla z tûchto lokálních
kotelen. Spolumajitelé objektu mají 
vût‰inou moÏnost svÛj krok serioznû
posoudit aÏ po fiadû let, ale to pfii stavbû
kotelny je‰tû nedoceÀují.

J. R˘par, ESMV s.r.o.

Obchodníci vytváfiejí fale‰né vidiny úspor
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ZÁKLADNÍ 
UMùLECKÁ

·KOLA VOLARY

INFORMUJE

Ve dnech 
24. a 25. kvûtna 2010 

od 13.00 do 17.00 hodin
se konají

DNY
OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
spojené se zápisem nov˘ch ÏákÛ pro
‰kolní rok 2010/2011. Zveme v‰echny
mladé a nadûjné Ïáky, ktefií chtûjí
proniknout do svûta umûní. 

Vybrat si mÛÏete z tûchto oborÛ.
Hudební

� Klavír
� Elektronické klávesy
� Zobcová flétna
� Klarinet
� Saxofon
� Trubka
� Lesní roh
� Baskfiídlovka
� Tuba
� Pfiíãná flétna
� Sólov˘ zpûv 
� Sborov˘ zpûv
� Kytara 
� Bicí nástroje

V˘tvarn˘
� Malba
� Kresba
� Grafika
� Sochafiství
� Keramika
� Poãítaãová grafika
� Fotografování

Tû‰íme se na setkání s vámi.

Za vedení ZU· Franti‰ek ZACH, DiS.

Akce „Vajíãkovník“ se opût podafiila. Ve stfiedu 31. bfiezna si volarské dûti jiÏ potfietí
vyzdobily námûstí kraslicemi, vajíãky z papíru a jin˘mi ozdobami, pfiipomínající
svátky jara Velikonoce. V‰em dûtem, jejim pedagogÛm a rodiãÛm dûkujeme za
pomoc pfii v˘zdobû.

DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary, Vlaìka Laschová a Monika Gricová

Vajíãkovník

Velikonoãní nocování
Ve ãtvrtek 1.dubna jsme odjeli 

vlakem do Vimperka  na turnaj ve 
vybíjené „O velikonoãního beránka“,
kter˘ pofiádal jiÏ ‰est˘m rokem DDM
Vimperk. Zde se na‰e druÏstvo „Klí‰Èa-
ta“ umístnilo na 6. místû. Pfii zpáteãní
cestû vût‰ina z nás odpoãívala. Po bájeã-
né veãefii jsme ‰li do mûstské knihovny
za paní knihovnicí Laìkou na veãerní
ãtení. Jak jsme se dozvûdûli, existují
mezi námi rÛzné bytosti – tak tfieba
LichoÏrout, to je ten co Ïere ponoÏky 
a proto najdeme vÏdy jenom jednu, 
nebo KnihoÏrout, ten zas ba‰tí knihy 
v knihovnû a pak je paní knihovnice
nemohou najít. My jsme mûli za úkol

KnihoÏrouta najít a pfiedstavte si u nás 
v knihovnû jich bylo celkem 16. V pátek
2. dubna po snídani jsme soutûÏili ve
virtuálních hrách, s Monikou jsme si vy-
tvofiili v˘zdobu na Velikonoce a s Vlaìkou
jsme upekli tradiãní velikonoãní jidá‰e.
K obûdu jsme si spoleãnû uvafiili vyni-
kající gulá‰ovou polévku. A po obûdû
jsme v‰e po sobû peãlivû uklidili, sbalili
jsme si spacáky a karimatky a hurá za
maminkou a tatínkem domÛ.

Mí‰a, Anìa, Hanka, Pavlínka, Eli‰ka,
Markéta, Kubík, Jífiík, Simonka, 

Barborka, Petru‰ka, Katka, Sandra,
Viki, Matûj, Lubo‰, Nikolka, Fanynka,

Monika a Vlaìka

Oznámení
Ve stfiedu 5. kvûtna od 15.00 hodin bude z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien Mûst-
sk˘ úfiad Volary a mûstská knihovna. Tento den bude také od 15.00 hodin uza-
vfiena silnice od kostela po kfiiÏovatku. Dûkujeme za pochopení
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Peãovatelská sluÏba mûsta Volary
Posláním peãovatelské sluÏby je

poskytovat podporu ãi pomoc lidem,
ktefií mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu
vûku, nemoci ãi zdravotního postiÏení
nebo ktefií se ocitli v nepfiíznivé sociální
situaci. Podporujeme uÏivatele sluÏby 
v rozvíjení vlastních schopností, samo-
statnosti pfii sebeobsluze, péãi o domác-
nost, pfii fie‰ení své situace vlastními
silami. 

Podporujeme uÏivatele, aby mohli i v
nároãn˘ch Ïivotních situacích spojen˘ch
se samotou, stáfiím, nemocí ãi 
zdravotním postiÏením zÛstat ve svém
domácím prostfiedí, aby pfii zabezpeãení
jejich biologick˘ch, psychick˘ch, sociál-
ních i duchovních potfieb Ïili dÛstojnû
a zapojovali se do bûÏného Ïivota 
spoleãnosti. 

Peãovatelská sluÏba je poskytována
v domácnostech obãanÛ a v domû 
s peãovatelskou sluÏbou ve Volarech 
v ul. 5. kvûtna 149

SluÏbu poskytujeme:
❏ lidem, ktefií mají sníÏenou sobûstaã-

nost v základních Ïivotních doved-
nostech, z dÛvodu vûku, nemoci ãi 
zdravotního postiÏení

❏ rodinám, jejichÏ ãlen je zdravotnû
znev˘hodnûn

❏ rodinám s dûtmi, jejichÏ situace
vyÏaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle sluÏby
❏ UmoÏnit uÏivatelÛm setrvání ve

svém domácím prostfiedí i pfii ztrátû 
sobûstaãnosti v základních Ïivotních
dovednostech.

❏ Individuálnû aktivizovat uÏivatele za
úãelem udrÏení ãi zlep‰ení sobûstaã-
nosti a samostatnosti.

❏ Podporovat uÏivatele v rozvíjení
sociálních kontaktÛ, podporovat 
ve‰keré kontakty uÏivatele se spole-
ãensk˘m prostfiedím 

❏ Poskytovat podporu ãi pomoc dle
individuální potfieby.

❏ Poskytovat peãovatelskou sluÏbu 
v úzké souãinnosti s o‰etfiovatelskou 
domácí péãí.

O‰etfiovatelská sluÏba („home care“)
Zaji‰Èujeme o‰etfiovatelskou péãi dle
indikace lékafie v domácnosti pacienta.
Péãe je poskytována registrovan˘mi
zdravotními sestrami zdarma (hrazena
ze zdravotního poji‰tûní).
Kontakty:
DPS Volary: tel. 388 333 055, 

mobil: 606 498 545
vedoucí - Dana Vidlá‰ová 
tel. 388 416 288, mobil: 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz

O‰etfiovatelská sluÏba
vrchní sestra - Vladimíra Koutná
tel. 731 604 434

Adresa poskytovatele:
Oblastní charita Vimperk, 
Pravûtín 23, 385 01 Vimperk

Sídlo peãovatelské sluÏby:
Krátká 125, 385 01 Vimperk

V minulém ãísle se objevil tiskafistk˘ ‰otek a díky nûmu jsme v ãlánku „Vzpomínky stále Ïivé“ místo v‰em dobfie znám˘m
VodÀan otiskli nic nefiíkající název obce BodÀany. Autorovi ãlánku se omlouváme.                                                 (red)

Netradiãní velikonoãní trhy
T˘den pfied Velikonocemi se v na‰í

‰kole opût konaly trhy pro adopci. Jak
jsme jiÏ dfiíve psali, nemohly se vzhledem
k chfiipkové epidemii ve ‰kole, konat
tradiãní trhy vánoãní. Proto byla akce
pfiesunuta na dobu pfied Velikonocemi.
Dûti se sv˘mi uãiteli i za pomoci rodiãÛ
pfiipravily velké mnoÏství rÛzn˘ch v˘rob-
kÛ, vypûstovaly krásné kvûtiny a Ïáci
devát˘ch tfiíd jako obvykle pfiipravili
chutné obãerstvení. V‰em, ktefií pfii‰li, se
jistû líbilo a podafiilo se získat celkem
22.280,-Kã. KaÏdá tfiída pak dostala ze
svého v˘dûlku 30% do tfiídního fondu. Na
konto adopce pfiibylo 16.000,- Kã. Hned
8. 4. jsme zaplatili dal‰í rok zdravotního
poji‰tûní pro Petera do Keni. Bude tak
mít dal‰í rok zaji‰tûné základní oãkování
a pravidelné zdravotní prohlídky. 

Vám v‰em, ktefií jste pfii‰li a od dûtí
si z pfiedloÏené nabídky nûco koupili, moc
dûkujeme a vûfiíme, Ïe i nadále budete
podporovat my‰lenku pomáhat druh˘m.  
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Den matek
V prÛbûhu celého roku si pfiipomíná-

me rÛzné svátky. Jedním z tûch skuteãnû
uznávan˘m je zajisté Den matek, kter˘ si
pfiipomínáme druhou kvûtnovou nedûli.

V tento den vzdáváme poctu na‰im
maminkám, v na‰em podûkování se
odráÏí jejich jedineãnost a nepostrada-
telnost. 

NezapomeÀte ani Vy na svou ma-
minku a potû‰te ji kytiãkou ãi drobn˘m
dárkem. A pfiáníãko? Napovíme - tfieba 
s tímto textem: 

„Nesu Ti pfiáníãko, malinké, z lásky, 
aÈ Ti nikdy nezpÛsobím vrásky. 

Nesu Ti pfiáníãko s rÛÏemi, 
jsi ta nejlep‰í maminka na Zemi.“

Oslava Dne matek
Spoleãensk˘ sál MûÚ Volary se 

úterní odpoledne naplnil maminkami,
tetiãkami a babiãkami. Byl pro nû pfii-
praven program, kter˘ byl rozdûlen do
dvou blokÛ - vystoupení dûtí a slavnost-
ní pfiedání Osvûdãení o zájmovém vzdû-
lávání.

Dûti jednotliv˘ch zájmov˘ch útvarÛ
si pfiipravily ukázky ze své celoroãní
práce, která vychází z cílÛ ·kolního
vzdûlávacího programu DDM Prachatice.

Osvûdãení o absolvování zájmového
útvaru se stane souãástí portfolia kaÏdé-
ho úãastníka zájmového vzdûlávání. Je

vydáváno na základû § 111, zákona 
ã. 561/ 2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon. Je 
pro úãastníky zájmového vzdûlávání
vysvûdãením, které slouÏí jako doklad
napfi. u pfiijímacích zkou‰ek na speciální
‰koly (umûleckého smûru). V‰em úãast-
níkÛm a jejich vedoucím tímto dûkuje-
me za pfiípravu slavnostního odpoledne,
Mûstu Volary za kvûtiny a Základní
‰kole Volary za technickou v˘pomoc 
a drobné dáreãky.

Za PVâ DDM Prachatice, 
pracovi‰tû Volary 

Vladimíra Laschová

Poãet mûfien˘ch vozidel                     14 356
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu                     114  
PrÛmûrná rychlost 47,7 km/h
Max. rychlost 123 km/h v úter˘ 30. 3.
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) o      7,3 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji     9 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do               57 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl ve stfiedu 

Je‰tû nûkolik údajÛ:
V dobû mezi 9.00 - 11.00 hodinou projíÏdí nejvíce vozidel. 
Z celkového poãtu je to jedna tfietina. Nejménû vozidel projíÏdí
v pondûlí.
Na v˘jezdu z Volar bylo zmûfieno 12 471 vozidel
PrÛmûr za hodinu                                  99 vozidel
Obousmûrn˘ provoz v prÛmûru          213 vozidel/hod 

= 3,5 vozidla za minutu

Pavel Kohout, fieditel TS

Mûfiení radarem v mûsíci bfieznu 2010 v ul. Soumarská na pfiíjezdu od Lenory

VZPOMÍNÁME

Odešel jsi, 

jak si osud přál.

V našich srdcích 

a vzpomínkách 

zůstáváš dál.

Dne 15. dubna 2010 
uplynul jeden rok, co nás navÏdy 

opustil milovan˘ manÏel, 
tatínek a dûdeãek 

pan

Miloslav Doležal.
S láskou vzpomíná manÏelka 

a synové s rodinami.

Dne 29. 4. 2010 jsme si 

připomněli smutné 

10. výročí úmrtí 

pana 

Josefa Maška.

S úctou a láskou vzpomínají

manželka 

a synové s rodinami.
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Informace pro rodiãe nastávajících
prvÀáãkÛ

VáÏení rodiãe budoucích prvÀáãkÛ,
jsme potû‰eni, Ïe Vám mÛÏeme sdûlit
radostnou zprávu. Stejnû jako v loÀském
roce dostane na‰e ‰kola dotaci na kaÏdé-
ho prvÀáãka 800 Kã. Tato finanãní ãást-
ka bude opût vyuÏita na nákup uãebnic,

‰kolních pomÛcek a pracovních se‰itÛ
pro Va‰e dûti. Doporuãujeme Vám kou-
pit pouze ‰kolní aktovku, penál, sáãek 
k lavici a cviãební úbor. 

Dal‰í bliÏ‰í informace se dozvíte na
1. spoleãné tfiídní schÛzce ve stfiedu 

2. ãervna od 18.00 hodin ve spoleãenské
místnosti v budovû druhého stupnû Z·.
Tû‰íme se na Vás.  

Za vedení Z· Dana Míková,
zást. fieditele pro 1. st.

Jihoãesk˘ zvonek
Jihoãesk˘ zvonek aneb Se zpûvem

jde v‰echno líp je pûvecká postupová
soutûÏ, která má na na‰í ‰kole dlouho-
letou tradici a na‰i Ïáci uÏ mnohokrát 
pfiivezli ocenûní a v˘bornû ‰kolu repre-
zentovali v nejvy‰‰ích krajsk˘ch kolech.

Zaãátkem bfiezna probûhla na obou
stupních ‰kolní kola, ze kter˘ch po-
stoupili nejlep‰í zpûváci a zpûvaãky do
okrskového kola, které na‰e ‰kola orga-
nizuje jiÏ nûkolik let. Toho leto‰ního se
ve stfiedu 24. 3. 2010 zúãastnilo 42 
ÏákÛ a kromû volarsk˘ch zpûvákÛ pfiijeli
i Ïáci z Lenory, Nové Pece, StoÏce 
a StráÏného.

V pfiíjemném prostfiedí ZU· v˘kony
soutûÏících ve 4 kategoriích posuzovala
odborná porota ve sloÏení: pfiedseda
poroty - Franti‰ek Zach, zástupce fieditele
ZU· Volary, Lenka Wagnerová - uã. Z·
Lenora, Mgr. Dana Koldinská - uã. 1. st.
Z· Volary a Mgr. Radka ¤ezanková -
uã. 2. stupnû Z· Volary. Porota mûla
témûfi 4 hodiny velmi nelehkou práci,
protoÏe pûvecké v˘kony byly velmi
vyrovnané, i kdyÏ tréma u nûkter˘ch
sehrála svoji roli. 

Kategorie - nepostupová - Ïáci 1. - 3. tfiíd:
1. místo - Jan Vr‰ník, Eli‰ka Simonová

(Z· Volary), Pavlína Matou‰ková, 
Barbora HÛrková (Z· Nová Pec); 

2. místo - Luká‰ Hirschfeld, Katefiina 
Bártová (Z· Volary), Monika Neu-
manová, Krist˘na Sidorová (Z·
Lenora);

3. místo - Tereza BaÏatová (Z· StoÏec), 
David Jurá‰ (Z· Lenora), Adriana 
La‰ková (Z· Nová Pec); 

âestné uznání - Jakub Schonbauer (Z·
Nová Pec).

Do okresního kola  postupují:
1. kategorie - Ïáci 4. a 5. tfiíd

sólo - Aneta Dibìáková, Matûj âern˘
(Z· Volary), Scarlett Kotlárová (Z· a M·
StráÏn˘); duo: Matûj âern˘ - Aneta Dib-
ìáková, Vojtûch Andraschko - Matûj
âern˘; trio: Aneta Dibìáková - Matûj
âern˘  - Vojtûch Andraschko

2. kategorie - Ïáci 6. a 7. tfiíd
sólo: Vu Thu Anh, Markéta Bubnová,
Martina Holová; duo: Markéta Bubnová
- Vu Thu Anh, Michaela Smolenová -
Martina Holová; trio: Michal âern˘ -
Markéta Bubnová - Vu Thu Anh; kvarte-
to: Michaela Marková - Michal âern˘ -
Markéta Bubnová - Vu Thu Anh.

3. kategorie - Ïáci 8. a 9. tfiíd
sólo: Eva Jurá‰ová

Podûkování patfií fiediteli ZU· Mgr.
Vítu Pavlíkovi za poskytnutí perfektního
zázemí prostor ZU·, zástupci fieditele
Franti‰ku Zachovi, DiS za pomoc pfii
pfiípravû a organizaci celé soutûÏe, poro-

tû, b˘val˘m kolegyním - dÛchodkyním
Janû Bauchové a Ing. Vladimífie Batisto-
vé za vypsání v‰ech diplomÛ a ãestn˘ch
uznání, fieditelÛm okolních málotfiídních
‰kol ze StoÏce, Lenory, Nové Pece 
a StráÏného, SRPD· a fiediteli Z· Volary
Mgr. Petru Horálkovi, ktefií tuto soutûÏ
finanãnû kaÏdoroãnû za‰tiÈují.  

Do okresního kola, které se koná 
v polovinû dubna v Prachaticích, volar-
ské Ïáky pfiipravují kolegynû Mgr. Dana
Koldinská a Radka ¤ezanková. Peãlivû
se zpûváky dolaìují texty, intonaci,
v˘slovnost, nádechy, dynamiku… Îáci
pomûfií své pûvecké dovednosti s vítûzi
okrskov˘ch kol z Prachaticka, Netolicka
a Vimperska. Ve velké konkurenci jim
pfiejeme hodnû ‰tûstí, drÏíme palce a vû-
fiíme, Ïe nejen s úsmûvem, ale moÏná
i se zpûvem pÛjde tûmto na‰im ÏákÛm 
v Ïivotû v‰echno líp!  

Mgr. Lenka Slabyhoudková,
organizátorka okrskového kola
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kvûten 2010
5. 5. 2010

v˘ukov˘ program pro Z·
ENCAUSTIKA

10:00 - 12:00 hodin
Malování voskem pomocí 

speciální Ïehliãky

**** 
12. 5. 2010

v˘ukov˘ program pro Z·
ENCAUSTIKA

10:00 - 12:00 hodin
Malování voskem pomocí 

speciální Ïehliãky

**** 
13. 5. 2010 

SETKÁNÍ SENIORÒ 
10:00 - 15:00 hodin

Tû‰íme se na jiÏ tradiãní setkání 
se seniory z Prachatic a Volar

26. - 27. 5. 2010
V¯STAVA MODELOVÉ 

ÎELEZNICE
Probûhne v˘stava modelové Ïeleznice
SoutûÏní v˘stava ãlenÛ ZÚ Modeláfi 

„O nejlep‰í model roku“

26. - 27. 5. 2010 
od 9:00 do 12:00 hodin

je urãena pro Ïáky Z· a M·

27. 5. 2010
od 13:00 do 17:00 hodin

je urãena pro odbornou porotu 
a ‰irokou vefiejnost. 

Opravdu je na co se koukat. SnaÏení
na‰ich modeláfiÛ pod vedením p. Josefa
âady a p. Václava Kadlece stojí za Va‰i
zastávku v prostorách VOLARSKÉHO
DOMEâKU

31. 5. 2010
DEN DùTÍ

8:15 - 10:30 hodin
pro I. stupeÀ Z· a Z· Praktickou 

9:30 - 12:00 hodin
pro M· a maminky s dûtmi 

na rodiãovské dovolené. 

KDE? Ve venkovním areálu plaveckého
bazénu

CO VÁS âEKÁ? dûti se mohou tû‰it na
trampolíny, rÛzné soutûÏe, ukázky práce
Integrovaného záchranného systému 

Zpráviãky z Volarského domeãku

I v tomto ‰kolním roce se na‰e
základní ‰kola pfiihlásila do v˘tvarného
projektu, kter˘ vyhlásila Al‰ova jiho-
ãeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Jmenoval se Ve zvífiecí kÛÏi. Dûti se
mohly zapojit v oboru v˘tvarném,
hudebním nebo literárním. My jsme si
zvolili v˘tvarn˘ obor.

Dûti si nosily obrázky zvífiat a snaÏi-
ly se je co nejlépe napodobit. Postupnû
se nám ve tfiídách vr‰ily hromádky 
zvífiat v rÛzn˘ch situacích. Nûkterá se
starala o mláìata, jiná byla na lovu 
a dal‰í se tfieba vyhfiívala na sluníãku 
a odpoãívala. Nûktefií Ïáci se snaÏili
zobrazit vztahy mezi zvífiaty a lidmi. Jiní
zapojili svou fantazii a vymysleli úplnû
nov˘ zvífiecí druh. Zcela vymy‰leného
tvora pojmenovali a popsali. My ostatní
jsme se dovûdûli, kde Ïije, ãím se Ïiví,
kdy je spokojen˘ a kdy se naopak necítí
dobfie. 

Téma jsme zpracovávali pomocí 
rÛzn˘ch technik. Malovali jsme tempe-
rov˘mi i vodov˘mi barvami, kreslili
pastelkami i tuÏkou. Také jsme vytváfieli

rÛzné koláÏe z barevného ãi novinového
papíru. Vyzkou‰eli jsme i uhel a tu‰.

ObrázkÛ se nám se‰lo mnoho. Pak nás
ale ãekal velmi tûÏk˘ úkol, museli jsme
vybrat ty nejlep‰í a poslat je do galerie.
Tam ze zaslan˘ch prací uspofiádali
v˘stavu. VernisáÏ probûhla 31. 3. 2010 
a 40 ÏákÛ, ktefií sv˘mi obrázky reprezen-
tovali na‰i ‰kolu, bylo u toho. Prohlédli
si vystavené práce ostatních dûtí, zúãastnili

se zahajovacího programu a odpoledne
vyuÏili moÏnost zdarma nav‰tívit Lo-
veck˘ zámeãek a ZOO Ohrada. 

A je‰tû maliãkost. Paní uãitelce 
Slabyhoudkové, Jandejskové a Gajdo‰ové
a paní vychovatelce Vr‰níkové dûkuji za
pomoc a spolupráci a vedení ‰koly za
podporu.

Mgr. ·tûpánka Andraschková 

Informace budou bûhem mûsíce dubna na plakátech, telefon 388 333 073, 725 832 977, @:volary@ddm-prachatice.cz,
www.ddm-prachatice.cz

Ve zvífiecí kÛÏi
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Jifií Kupka:
KRVAVÉ JAHODY

Autentick˘ pfiíbûh âe‰ky zavleãené do
sovûtsk˘ch gulagÛ. Skuteãn˘, sotva 
uvûfiiteln˘ osud Vûry Sosnarové, která
byla po druhé svûtové válce odvleãena 
z âeskoslovenska a proÏila 19 krut˘ch
let v sovûtsk˘ch vûzeních a gulazích.
Nakonec se jí podafiilo vrátit se zpût do
vlasti, kde se zaãlenila do normálního
Ïivota. 

Katefiina Janouchová:
UKRADENÉ DùTSTVÍ

Jaké to je, kdyÏ v deseti letech musíte
opustit zemi, kde jste aÏ dosud byli
doma, a vydat se na cestu do neznáma?
Na tuto otázku dává odpovûì nov˘
román Katefiiny Janouchové Ukradené
dûtství, líãící osudy autorãiny rodiny. 
Po okupaci v roce 1968 zaãal b˘t její
otec jako kritik reÏimu pronásledován 
a vyhozen z práce. Po nûkolika letech

mu úfiady dovolily odjet do zahraniãí,
ale vzápûtí ho zbavily obãanství. A tak
musí malá KáÈa spolu s rodiãi odjet ze
zemû, v níÏ strávila dûtství, a vydat se na
sever do ·védska, kde se rodina usadí
natrvalo. Pro KáÈu to není snadné, musí
se vyrovnat se steskem po domovû, po
milované babiãce a kamarádech, nauãit
se nov˘ jazyk a navíc bojovat se ‰ikanou
ze strany ‰védsk˘ch spoluÏákÛ. Postup-
nû se v‰ak v nové zemi zabydluje...

Zaãátkem dubna se dûvãata z oddílu
moderní gymnastiky, pÛsobící pod
DDM Volary a TJ Tatran Volary, setkala
pfii závodech „O velikonoãní pomlázku“
v tûlocviãnû volarské Základní ‰koly 
s gymnastkami z prachatického oddílu.
Dûvãata celkem zacviãila devût rÛzn˘ch
sestav s náãiním i bez náãiní v ‰esti kate-
goriích základního programu moderní
gymnastiky, kdy jsou jednotlivé sestavy
pevnû stanoveny âeskomoravsk˘m sva-
zem moderní gymnastiky. KaÏdá závod-
nice cviãí samostatnû na závodní plo‰e
13x13 metrÛ pod bedliv˘m okem rozhod-
ãích, ktefií hodnotí správnost provede-
n˘ch prvkÛ. Nikdo neodcházel s prázd-
nou. Celkem 24 závodnic si rozdûlilo

mezi sebou ‰est sad medailí, v‰echny
soutûÏící obdrÏely fiadu krásn˘ch cen
vãetnû velikonoãních perníãkÛ a závod-
nice na prvních místech i skuteãnou
pomlázku. O bájeãnou atmosféru se
postaraly zaplnûné fiady divákÛ pfiede-
v‰ím ze stran rodiãÛ. Pro nejmen‰í 
dûvãata to byl vÛbec první velk˘ závod.

V˘sledky:
B kategorie (roãník 2004 a mlad‰í -
sestava bez náãiní a akrobacie): 1. Viktorie
Racová, 2. Jana Havlíková (obû Pracha-
tice), 3. Eli‰ka Pazourková (Volary).
A kategorie (roãník 2003 - sestava bez
náãiní a akrobacie): 1. Denisa Markovcová
(Prachatice), 2. Krist˘na Stolariková
(Volary), 3. Jolana Brejníková (Prachatice).

I. kategorie (roãník 2002 a 2001 - sestava
bez náãiní a se ‰vihadlem): 1. Petra Pazour-
ková (Volary), 2. Michaela Fürbachová
(Prachatice), 3. Katefiina Bártová (Volary).
II. kategorie (roãník 2000 a 1999 -
sestava se ‰vihadlem a obruãí): 1. Jana
Nohová, 2. Lucie Dvofiáková (obû Pra-
chatice).
III. kategorie (roãník 1998 a 1997 - se-
stava s míãem): 1. Michaela Ritschelová,
2. Zita KoÀafiíková, 3. Lucie Juri‰tová
(v‰echny Volary).
IV. kategorie (roãník 1996 a star‰í -
sestava se ‰vihadlem a se stuhou): 1. Jitka
Pudivítrová, 2. Michaela Frnková 3. Anna
Sosnová (obû Volary).

Dagmar Amlerová

Novinky v knihovnû

SoutûÏ moderních gymnastek 

Zprávy z fotbalu
V jarní ãásti se bude Tatran hlavnû zachraÀovat. Po dlouhé

zimní pauze se zaãalo na zaãátku dubna a do tûchto fiádek mûl
první t˘m za sebou první dva jarní zápasy. Oba dopadly velmi
dobfie a Tatran si v nich vydobyl stoprocentní zisk. V prvním
utkání porazil venku celek Nové Vsi - Brlohu 4:1 a poté doma 
v tûÏkém zápase pfiehrál rezervu Jankova. Oba v˘sledky byly
velmi cenné. První t˘m zaãal velmi dobfie a snad aÏ budete ãíst
tyto fiádky, bude bodÛ na stranû t˘mu víc.

Naopak dorost zahájil jaro velmi ‰patnû a zisk tfií bodÛ 
v zápase s Blatnou za v˘hru 3:1 bylo málo. V Sedlici pfii‰la
krutá prohra 0:5 a v posledním utkání doma nechali dorostenci
body âkyni po poráÏce 0:2.

Rezerva mûla za sebou poslední zápas základní ãásti OP, ve
kterém podlehla BivojÛm ze StoÏce 1:3. V této fázi soutûÏe
obsadila nepostupovou pozici a ãekala na los nadstavby, ve
které pÛjde jiÏ jen o dohrání soutûÏe a závûreãné umístûní.

Ladislav Beran



1. 5. sobota 17.00 a 20.00 hod.
KNIHA P¤EÎITÍ

DobrodruÏné drama USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 118 min., od 12 let!
Asi 30 let po koneãné válce prochází
pustinami osamûl˘ muÏ. Zákony neplatí
- ale je nutné zachránit lidstvo! 

8. 5. sobota 17.00 hod.
PLANETA 51

Animovaná komedie VB, ·p. (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 100 min., dûtské!  
Cosi ãlovûãího se blíÏí k jejich planetû…
MY...

8. 5. sobota 20.00 hod.
NùJAK SE TO KOMPLIKUJE

Komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 105 min., od 12 let!
Rozvedená… s fiadou v˘hod.

15. 5. sobota 17.00 hod.
PRINCEZNA A ÎABÁK

Rodinn˘ animovan˘ film USA (dabing)
Vstupné 40,- Kã, 91 min., dûtské!
Políbení s trochu jin˘m v˘sledkem.

15. 5. sobota 20.00 hod.
PROKLET¯ OSTROV

Thriller USA (titulky) 
Vstupné 60,- Kã, 138 min., od 15 let! 
Hororov˘ pfiíbûh na izolovaném ostrovû
s psychiatrickou léãebnou.  

Prodej vstupenek je vÏdy hodinu 
pfied promítáním! 

Ve vstupném je zahrnut poplatek
ministerstvu kultury a OSA.

Zmûna programu vyhrazena.

První volarsk˘ obãánek 
roku 2010
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Kvûten 2010

Pfiipravujeme
Základní umûlecká ‰kola vás srdeãnû

zve na 
ZÁVùREâN¯ KONCERT
dne 18. ãervna 2010 od 18.00 hodin

do volarského kinosálu. 
Hostem veãera bude Ïákovské 
saxofonové kvarteto z Prahy. 

Vstupné dobrovolné. 

***
Mûstská knihovna Volary

Vás zve po cel˘ mûsíc kvûten na 

V¯STAVU PRACÍ
VENDULKY CRHOVÉ.

·perky a  obrázky ze skla jsou vyho-
tovené Tiffany technikou. V̆ stavku si
mÛÏete prohlédnout ve v˘pÛjãních
hodinách v prostorách knihovny.

***
Mûstská knihovna Volary si Vás 

dovoluje pozvat 
v úter˘ 11. kvûtna 2010 

v 16.30 hodin na

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
SIMONOU MONYOVOU,

které se uskuteãní v prostorách knihovny.

Muzejní sezóna
zaãíná

Volarské muzeum bude slavnostnû 
otevfieno v sobotu 1. kvûtna 2010 
v 10.00 hodin starostkou mûsta 

Martinou Pospí‰ilovou, která zahájí
muzejní sezónu pro rok 2010.

V leto‰ním roce jsou pfiipraveny kromû
stávajících expozic (Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka,
Kdo si hraje nezlobí) i dvû nové v˘stavy.
První v˘stavní expozicí jsou Podmalby
na sklo paní Svatavy Vizinové. Druhá
v˘stava manÏelÛ Bal˘ov˘ch pod ná-
zvem „Babiããiny koãárky“ pfiedstavuje
historické koãárky pro dûti a pro
panenky z let 1860 aÏ 1960.

Do Volarského muzea jste v‰ichni
srdeãnû zváni. 

Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna
do 30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí 

od 10,00 do 17,00 hodin.
Dne 25. bfiezna 2010 pfiivítala starostka Mûsta Volary Martina Pospí‰ilová v obfiadní
síni prvního volarského obãánka roku 2010 - je jím Timea Plzáková. Pfiejeme malé
Timee pevné zdraví a rodiãÛm pak hodnû radosti pfii její v˘chovû.
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