
Tato nejv�tší investi�ní akce našeho m�sta v tomto roce si 
vyžádala náklady ve výši tém�� �2 milion� korun.

Rozhodující podíl � nan�ních prost�edk� tj. 92,5% uznatel-
ných náklad� obdrží m�sto Volary z dota�ních fond� evropské 
unie po celkovém vyú�tování akce.

T�sn� p�ed Volarskými slavnostmi 
d�eva byl dokon�en nový chodník na 
nám�stí p�ed lékárnou. Stav tohoto 
frekventovaného chodníku byl již 
více než havarijní a jeho oprava, po 
které oprávn�n� volali ob�ané, byla 
nutná. Náklady na tuto akci dosáhly 
výše 250 tisíc korun. 
 Ing. Robert Pro�ka, 

místostarosta 

Letní investice m�sta dokon�eny
Za�átkem prázdnin p�edalo M�sto Volary malý dárek našim 

nejmenším d�tem. V areálu plaveckého bazénu bylo vybaveno 
d�tskými atrakcemi nové h�išt�. Mezi nejv�tší a nejoblíben�jší 
atrakci pat�í bezesporu velká d�ev�ná lo�, obsahující spous-
tu hracích prvk�. D�ti jist� zaujme i provazová pyramida, 
ale i d�ev�né houpa�ky a populární „péráci“. Nové d�tské 
h�išt� tvo�í spolu s p�ilehlým tenisovým kurtem a dopravním 
d�tským h�išt�m ucelený komplex pro volno�asovou aktivitu 
všech v�kových kategorií.

Osmnáctého srpna byly po dokon�ení slavnostn� uvedeny 
do provozu nov� zrekonstruované ulice �eská a P�í�ná. Ob� 
ulice dostaly tolik pot�ebný nový asfaltový povrch. Byly vy-
budovány chodníky s novou dlažbou a ve�ejné osv�tlení. 
Dopln�no bylo vodorovné a svislé dopravní zna�ení. Celková 
délka nov� zrekonstruovaných komunikací �iní 640 m. 

Ul. �eská se oblékla do nového povrchu, nechybí ani nové osv�tlení. Ulice P�í�ná je po rekonstrukci. 

U plaveckého bazénu bylo otev�eno d�tské h�išt�, které spolu s tenisovým kurtem nabízí možnost trávit zde volný �as.
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Z jednání rady m�sta

Výsledky ankety

�ízení p�id�lit zakázku „SSZ p�echodu 
pro chodce na silnici I/39 ve Volarech“ 
� rm� Oto Elektro s.r.o. Volary

Rada m�sta bere na v�domí:
* informaci z jednání s ob�any, kte�í 

podepsali Petici za zachování stáva-
jícího obousm�rného provozu ulic 
a rozhodla zadat zpracování studie 
na možnost obousm�rného provozu 
v ulicích Tovární a Bud�jovická

konané dne 26. 8. 2009

Rada m�sta odkládá:
* návrh nové smlouvy o nájmu nebyto-

vých prostor Zdravotnické záchranné 
služby Jiho�eského kraje v dom� v uli-
ci Soumarská �p. 5� ve Volarech

Rada m�sta rozhodla:
* vypov�d�t nájem nebytových prostor 

�. 6 v dom� v ulici Soumarská �p. 5� 
z d�vodu, že nájemce je o více než 
jeden m�síc v prodlení s placením 
nájemného a záloh na úhradu služeb 
spojených s pronájmem prostor

konané dne 9. 9. 2009

Rada m�sta bere na v�domí:
* rozbory p�ísp�vkových organizací 

a m�sta za I. pololetí 2009

Rada m�sta rozhodla:
* uzav�ít smlouvu o pronájmu stavby 

silnice I. t�ídy �. 39 umíst�né na po-
zemku p. �. ZE 4736/�� v obci a k. ú. 
Volary v míst� realizace akce „SSZ 
p�echodu pro chodce na silnicic I/39 
ve Volarech“ s 	editelstvím silnic 
a dálnic �R

konané dne 22. 7. 2009

Rada m�sta bere na v�domí:
* zm�nu provozní doby Mate�ské školy 

Volary od 6,00 do �6,30 hodin od 
�. 9. 2009

* petici ob�an� ulic Tovární a Bud�-
jovická za zachování stávajícího 
obousm�rného provozu ulic

Rada m�sta rozhodla:
* v souladu s podmínkami výb�rového 

�ízení p�id�lit zakázku „Výstavba ko-
lumbária na h�bitov� ve Volarech“ 
� rm� Kamenosocha�ství Vá
a a syn 
Prachatice s.r.o.

konané dne �2. 8. 2009

Rada m�sta rozhodla:
* v souladu s podmínkami výb�rového 

Obsah letošních Volarských slavností 
d�eva poprvé obsáhl t�i dny. P�esto 
v jejich inzerovaném programu jeden 
bod chyb�l. Byl jím tradi�ní koncert 
Technických služeb Volary, který za�al 
pop�lno�ní generálkou a vyvrcholil 

V minulém �ísle Volarského zpravodaje byl �tená��m p�edložen anketní lístek, ve 
kterém se obyvatelé našeho m�sta mohli vyjád�it k n�kterým možnostem v dopravní 
situaci. Nyní p�inášíme výsledky této ankety.

Otázka �.: Z d�vodu možnosti stání vozidel jste pro zjednosm�rn�ní Šumavské ulice?
ANO – 8 hlas�  NE – 5 hlas�
– Pro variantu jednosm�rného provozu od ulice Mlýnská k ulici Nová kolonie 

 (sm�r nahoru) – 4 hlasy
– Pro variantu jednosm�rného provozu od ulice Nová kolonie k ulici Mlýnská 

 (sm�r dolu) – 4 hlasy

Otázka 2.: Preferujete zavedení „pravidla pravé ruky“?
Z d�vodu bezpe�nosti provozu se zvažují možnosti ve dvou lokalitách ve m�st� 
(Sídlišt� Míru – Nová kolonie a ulice P. Voka – U Nádraží – Revolu�ní – Krátká) 
zavedení tzv. „pravidla pravé ruky“ nebo ponechání na jednotlivých k�ižovatkách 
svislého dopravního zna�ení, které upravuje p�ednost. 

ANO – � hlas  NE – �0 hlas

Otázka 3.: Z d�vodu možnosti stání vozidel jste pro zjednosm�rn�ní Sídlišt� Míru?
ANO – 7 hlas�  NE – 4 hlasy J. Ko�ínek, odbor ISM

Koncert bez plakátu
ned�lním odpoledním vystoupením na 
volarském nám�stí. Nadsázka ve spo-
jení úklidu ulic, chodník� a ve�ejných 
prostranství se slovem koncert není až 
tak od v�ci. Organizace úklidu i jeho 
rychlost byly dokonalé. Proto také na 

jednání Rady m�sta Volary dne 9. zá�í 
bylo �editeli technických služeb panu 
Pavlu Kohoutovi vysloveno uznání za 
skv�le zajišt�ný a výborn� zvládnutý 
úklid m�sta po slavnostech. 
 R. Kozák
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Sociální poradny Spole�enská rubrika

paní Bohuslava D�rová,
paní Marie Breitová,
paní Marie Alešová,
pan Václav Michálek,
pan Zden�k Karabec,
pan František Krüncpek, 
paní Štefanie Makovinová

paní Anežka Švehlová,
paní Antonie Lu�anová,
pan František Tržil,
pan Josef Pocklan,
pan Václav Veverka,
pan Jind�ich Morong

Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavn� hodn� zdraví a spokojenosti do 
dalších let p�eje 

Výbor zdravotn� postižených Volary

V m�síci srpnu
oslavili své narozeniny

tito z našich �len�:

V m�síci zá�í
oslavili své narozeniny

tito z našich �len�:

Rodina Ko�ínkova d�kuje všem za pro-
jevenou soustrast, kv�tinové dary a ú�ast 

p�i posledním rozlou�ení s panem 

Jaroslavem Ko�ínkem.

D�kujeme za projevenou soustrast, 
kv�tinové dary a osobní ú�ast p�i 

posledním rozlou�ení s naší maminkou 
a babi�kou paní 

Johanou Kla�anovou. 
D�kujeme panu Krátkému za smute�ní 

�e� p�i ob�adu.
Rodina Kla�anova

T�žko je bez Tebe žít, 
smrtí však láska nekon�í, 

v srdcích T� navždy budeme mít. 
�2. �íjna uplyne �0 smutných let, 

co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, d�de�ek a prad�de�ek pan 

František Pešl. 
Stále s láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami

Po�así v �ervenci a srpnu 2009
�ervenec
Minimální teplota 5,2°C (27. 7. v 6:�0)
P�ízemní minimální teplota 4,7°C (�2. 7.)
Maximální teplota 33,5°C (23. 7. v �6:00)
Pr�m�rná m�sí�ní teplota �5,5°C
Úhrn srážek ��8,2 mm
Maximální náraz v�tru �5,2 m/s (23. 7. v 20:30 , tj. 54,7 km/hod.)

Srpen
Minimální teplota �,4°C (30. 8. v 7:�0)
P�ízemní minimální teplota �,6°C (30. 8.)
Maximální teplota 28,7°C (2�. 8. v �2:50)
Pr�m�rná m�sí�ní teplota �5,9°C
Úhrn srážek 69,2 mm
Maximální náraz v�tru �0,7 m/s (4. 8. v 9:40 , tj. 38,5 km/hod.)

Ivo Rol�ík, www.pocasi-volary.cz

Centrum pro zdravotn� postižené Jiho�eského kraje o. s., pracovišt� v Prachaticích 
ve spolupráci s KreBul, o. s. Volary p�ipravilo pro ob�any se zdravotním postižením, 
seniory a jejich rodinné p�íslušníky další dny, ve kterých budou v našem m�st� pro-
bíhat sociální poradny. Poradce Mgr. Hanu Vlasákovou m�žete navštívit ve dnech 
�0. 9., �5. �0., 5. ��., �0. �2. 2009 v dob� od 9,00 do ��,30 hodin v zasedací místnosti 
M�stského ú�adu ve Volarech (p�ízemí naproti hlavnímu vchodu). 

Poskytované služby:
 – Odborné a základní sociální poradenství (poradenství v oblasti kompenza�ních 

pom�cek, p�ísp�vk� a dávek, mimo�ádných výhod, invalidních d�chod�, za-
m�stnávání a vzd�lávání zdravotn� postižených, ohledn� bezbariérové úpravy 
bytu a dalších zvýhodn�ní pro osoby se zdravotním postižením atd.)

 – Informace o možnosti p�j�ování kompenza�ních a rehabilita�ních pom�cek 
(vozíky, chodítka, toaletní a sprchové židle a k�esla, schodolez pro mechanický 
vozík, seda�ky na vanu a do vany, hole, berle atd.)

 – Poradenství pro uživatele sociálních služeb – zákon o sociálních službách, 
smlouvy o poskytování služeb, p�ísp�vek na pé�i

 – Ostatní služby – informace o sociáln� aktiviza�ních �innostech
 – Prodej bateríí do sluchadel

Mgr. Hana Vlasáková

M��ení radarem v m�sících �ervenec a srpen 2009 v ulici Soumarská

Celkový po�et záznam�  53 470
Pr�m�r vozidel za � hodinu  246
Pr�m�rná rychlost  46,6 km/h
Maximální rychlost  �47 km/h dne 9. 7. v 08:30 hod.
Redukce rychlosti (snížení u radaru)  6,8 km/h
Po�et vozidel jedoucích �00 km/h a rychleji 28 vozidel
85 % vozidel jelo maximáln� do  55 km/h
Nejv�tší pohyb vozidel byl ve �tvrtek.

Za p�edpokladu stejného provozu na hlavních p�íjezdech do Volar v obou sm�rech 
byl celkový pohyb vozidel �476 za hodinu, tedy tém�� 25 vozidel za minutu v dob� 
mezi 07:00 až �5:00 hod. Pavel Kohout, �editel TS

Technické služby m�sta Volary
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Internetový prostor pro seniory

Ve Volarech senio�i komunikují p�es po�íta�

Na konci �ervence se uskute�nil na m�stském ú�ad� ve 
Volarech kurz základního ovládání osobního po�íta�e. Ú�astni-
li se jej senio�i d�chodového v�ku, kte�í dosud nem�li p�íležitost 
seznámit se s používáním tohoto komunika�ního prost�edku. 
Bezplatný týdenní kurz probíhal v rámci projektu „Senio�i 
komunikují“ a pro ú�astníky jej ve spolupráci s M�stem Volary 
p�ipravila Attavena, o. p. s. z �eských Bud�jovic. 

Kurz za�al v pond�lí 24. �ervence a výuku navšt�vovalo 
�� senior� ve v�ku od 60 do 74 let. Pod vedením lektora Jana 
Mauleho se „žáci“ postupn� seznamovali s po�íta�em od 
úplných základ�. Od zapnutí a vypnutí, p�es ovládání myši 
a klávesnice, psaní a úpravu text� v programu MS Word až 
ke zvládnutí oblíbeného tématu, kterým je internet. Absolventi 
kurzu by m�li zvládnout nap�. vyhledávání v jízdních �ádech, 
v mapách, obecn� vyhledávání na internetu, poslat a p�e�íst si 
e-mail a porozum�t tomu, jak internet funguje. Kde je polí�ko 
pro zadání internetové adresy, kam psát text pro vyhledávání 
a kam zadat e-mailovou adresu, protože práv� toto d�lá ob-
vykle ú�astník�m kurz� nejv�tší problémy. 

„Podle zp�tné vazby se kurz ú�astník�m líbil. V�tšina 
senior� byli úplní za�áte�níci, p�ípadn� m�li jen nepatrné 

O prázdninách zahájil provoz vý-
znamný neziskový internetový projekt 
pro seniory v �eské republice. Na adrese 
www.sedesatka.cz je umíst�n informa�-
n� – zábavní systém s desítkami stránek. 
Internetový projekt Šedesátka.cz umož-

uje senior�m zapojit se p�i tvorb� jeho 
obsahu, každý návšt�vník m�že nejen 
�íst, ale také p�ispívat, p�ímo psát své 

�lánky nebo posílat redakci to, co jej 
zaujalo. „Spole�nost v �esku spojuje 
seniorský v�k s pasivitou, odevzdanos-
tí, od senior� již nic neo�ekává. P�itom 
práv� ve zralém v�ku m�že �lov�k 
nabídnout životní zkušenosti a ur�itý 
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz 
je vytvo�it �eským senior�m prostor 
k vzájemnému sdílení, vyjád�ení názor�, 
prostor k vytvá�ení komunity. Dát jim 
zkrátka do ruky symbolický mikrofon,“ 
vysv�tluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
webu Šedesátka.cz.

„Regionální charakter projektu vytvá�í 
prostor i pro m�sta a obce, které mohou 

bezplatn� zve�ej
ovat zajímavosti ze 
své historie i sou�asnosti, mohou zvát 
k návšt�v�. Jejich obyvatelé zase najdou 
na jednom míst� nejr�zn�jší informace, 
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, 
k�ížovky, recepty, tipy a rady. Návšt�vník, 
který má dost �asu, se m�že pohodln� 
projít celou republikou, zastavit se t�eba 
v každém kraji nebo okrese a podívat 
se, jak Šedesátka.cz žije u soused�,“ 
dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. 
Navštivte www.sedesatka.cz. T�eba se 
budete rádi vracet.

PRESS SERVIS SEDESATKA.CZ

zkušenosti s internetem. D�vodem, pro� se na kurz p�ihlásili, 
byla hlavn� možnost nau�it se pracovat p�edevším práv� s in-
ternetem a e-mailem, odbourání obav z tohoto média �i nákup 
nového po�íta�e“, �íká koordinátora projektu Jitka Šimková 
a dodává: „Na konci kurzu nemuseli senio�i prokazovat žádné 
získané znalosti záv�re�ným testem nebo zkouškou a tak se 
mohli u�it jen tak pro zvýšení znalostí, sebev�domí a pro ra-
dost. P�ipomínkou kurzu jim m�že být krom� „netradi�ního“ 
zážitku také osv�d�ení o absolvování, které jim na konci p�edal 
lektor kurzu.“

Cílem projektu „Senio�i komunikují“ je podpora vzd�lávání 
senior� v oblasti informa�ních technologií tak, aby p�ekonali 
handicap, kterým by budoucí generace senior� už nem�ly 
být tolik poznamenány. V roce 2009 je do realizace zapojeno 
celkem 40 po�adatel� na �32 místech v celé �eské republice. 
Hlavními partnery Nada�ního fondu manžel� Livie a Vác-
lava Klausových p�i realizaci projektu jsou �eská spo�itelna 
a T-mobile.

Jitka Šimková



 Volarský zpravodaj 5

Letní tábor – Filmový festival
O t�chto prázdninách jsem byla na tábo�e, po�ádaném DDM 

Prachatice, pracovišt� Volary, který se konal �6. – 25. 8. v Zá-
toni. Bydleli jsme v chatkách po �ty�ech. V areálu tábora byl 
bazén, ve kterém jsme v horkých dnech trávili hodn� �asu. 
Ob�as jsme s vedoucími zašli k �ece Vltav�, ve které jsme se 
koupali nebo hráli hry na p�ilehlé louce. Krom� odpoledního 
klidu, �asu vymezeného na hygienu apod., byl na celý den na-
plánovaný zajímavý program. 

Co s tím?
I když se v sou�asné dob� hodn� budov v našem m�st� 

obléká do nového, jsou nov� zrekonstruované ulice, opravené 
chodníky, nové lucerny, upravené parky, sta�í chvíle a tém�� 
každou víkendovou noc dojde k n�jakému poni�ení. Jednou je 
to nov� umíst�ný sloupek v P�í�né ulici, jindy poni�ené kontej-
nery na odpad, jen tak rozházené popelnice a odpadkové koše, 
pak t�eba zni�ená mapa �i jiná tabule a nebo t�eba také rozbitá 
sklen�ná výpl
 v nových dve�ích opraveného domu p�ímo na 
nám�stí, ... Vyvstvávají zde otázky, na které se stále hledají 
odpov�di. Opravdu se dají „pouze“ s�ítat škody? Opravdu se 
s tím nedá nic d�lat?  (št)

TYDÝT

„Tydýt“ se nezastaví p�ed ni�ím. Tentokrát si vybral ocelový 
sloupek v ulici P�í�ná (bývalá kasárna). Nový sloupek vydržel 
p�esn� týden, než se n�jaký „tydýt“ rozhodl, že si zkrátí cestu 
a sloupek pravd�podobn� p�i pr�jezdu automobilem zni�il. 
P�ikládám fotky zni�eného sloupku. J. Pahorecký

Krátce
� Informace o regionálním vysílání. Z d�vodu p�echodu 
kabelové televize � rmy Nej Tv na digitální vysílání došlo 
k p�esunu místního informa�ního kanálu JVPTV na kanál, kde 
bylo p�vodn� vysílání �T24. O dalších zm�nách � rmy Nej 
TV se dozvíte v místním vysílání. � Od m�síce �íjna je nov� 
otev�ena, naproti ZŠ 2. stupn� (okály), prodejna „Dobroty pro 
zví�átka“. � Místní organizace �eského rybá�ského svazu 
oznamuje, že od 7. �0. 2009 je otev�en pro zájemce rybá�ský 
kroužek. Sch�zky jsou každou st�edu od �7,00 hodin v klubov-
n� MO �RS (budova M�Ú Volary, vchod zezadu). Informace: 
Jaroslav Pešek, mobil 604 960 073.

Jelikož se celý tábor nesl v duchu � lmového festivalu, každý 
den byl ve znamení jednoho � lmu. Ten daný den jsme pak hráli 
hry a sout�že spojené p�evážn� s tímto � lmem. Nejzábavn�jší 
bylo natá�ení videoklipu. To m�l za úkol každý ze �ty� oddíl�, 
do kterých jsme byli rozd�leni. 

Na jídlo jsme chodili do blízkého penzionu, kde jsme m�li 
možnost koupit si nanuk nebo n�jakou sladkost. Nejlepší ze 
všeho byl ve�er p�ed odjezdem. K p�edávání „Oscar�“ za 
nato�ené videoklipy byli p�izváni i rodi�e. Celý tábor kon�il 
samoz�ejm� diskotékou. Jak vedoucí, tak i paní zdravotnice na 
nás byli moc hodní. P�íští rok nejspíš pojedu znovu.

Barbora Michálková, Gymnásium Prachatice



Volarský zpravodaj 6

Za�átek školního roku 2009 – 20�0
Slavnostní zahájení nového školního 

roku �. zá�í bylo pon�kud netradi�ní. 
Žáci, u�itelé a hosté se sešli na nov� 
zbudovaném sportovním h�išti. Tohoto 
slavnostního setkání se také zú�astnili 
starostka m�sta paní Martina Pospíšilová, 
místostarosta ing. Robert Pro�ka, radní 
Jan Záme�ník a zástupce tisku a kabe-
lové televize. V tento den jsme nejen 
zahajovali nový školní rok, ale také 
slavnostn� otevírali nové h�išt�. Na žá-
ky �ekalo ve t�ídách další p�ekvapení. 
Posadili se tam do nového nábytku. 
H�išt� a nábytek jsme získali v rámci 
projektu Modernizace Základní školy 
Volary, který je � nancován z evropských 
fond�, v celkové hodnot� 7,2 mil. K�.

T�ídní u�itelé jednotlivých t�íd jsou: 
�.A Mgr. Hana Cigánková, �.B Mgr. 
Dana Koldinská, 2.A Mgr. Iva Harvalí-
ková, 2.B Mgr. Vladislava Kubo
ová, 
3.A Mgr. Eliška Horálková, 3.B Mgr. 
Marie Pincová, 4.A Miroslava Gajdošo-
vá, 4.B PaedDr. Mirka Šváchová, 5.A 
Mgr. Kate�ina Jandejsková, 5.B Mgr. 
Jan Švácha, 6.A Bc. Petra Halamová-
-Šimanová, 6.B Mgr. Št�pánka Andra-
schková, 7.A Mgr. Andrea Jílková, 7.B 
Mgr. Marie Havlíková, 8.A Mgr. Pavlína 
Pavlíková, 8.B Mgr. Lenka Slabyhoud-
ková, 9.A Mgr. Milan Mík, 9.B Mgr. 
Ivana �erná. Další u�itelé bez t�ídnictví: 
Mgr. Radka 	ezanková, Mgr. Jan Sýkora, 
Mgr. Jaroslav Šiman. Ve školní družin� 
se budou o d�ti starat paní vychovatelky:  
Jitka Vršníková, Petra Andraschková 
a v odpolední družin� ve t�etím odd�lení 
Martina Wágnerová. Na tento školní 
rok se nám poda�ilo zajistit do prvních 
t�íd asistenta pedagoga, který bude 
prv
á�k�m pomáhat v jejich za�átcích 
na základní škole. Velkým úsp�chem je 
z�ízení poradenského pracovišt� psy-
chologa. Na konci minulého roku jsme 
se zapojili do projektu VIP Kariera, 
který koordinuje poradenské pracovišt� 
na základních školách. Psychologické 

pracovišt� povede PhDr. Alena Wág-
nerová. Výchovnými poradci na naší 
škole jsou: na prvním stupni Mgr. Dana 
Míková a na druhém stupni Mgr. Ivana 
�erná. Nový školní vzd�lávací plán mají 
na starosti koordinátorky Mgr. Lenka 
Slabyhoudková a Mgr. Marie Pincová. 
Mgr. Jaroslav Šiman je koordinátorem 
p�es výpo�etní techniku.

V naší škole je 350 žák�, z toho na prv-
ním stupni �9� a na druhém 209. Školní 
družinu navšt�vuje ve t�ech odd�leních 
více než 70 žák� prvního stupn�.

Zápis do �. t�ídy se uskute�ní ve 
dnech 2�., 22. a 23. �. 20�0, konzultace 
s rodi�i budoucích prv
á�k� prob�hne 
2. 6. 20�0. Školní vzd�lávací program 
je nyní ve t�etí a osmé t�íd�. Plavec-
ký výcvik bude probíhat pro 3., 4., 5. 
ro�níky. Op�t se nám poda�ilo zajis-
tit lyža�ský výcvik v �eských Žlebech 
pro sedmé ro�níky a pro osmé ro�níky 
p�ipravujeme letos novinku – turistický 
kurz. Budeme se p�ipravovat na milé-
nium výro�í Zlaté stezky. Dne �0. �2. se 
budou konat váno�ní trhy, na které bude 
navazovat Den Afriky. V tomto škol-
ním roce za�ínáme pracovat na p�íprav� 

30. výro�í existence nové budovy 
základní školy, které budeme slavit 
v roce 20��. 22. 4. 20�0 oslavíme Den 
Zem�. V minulém školním roce se nám 
poda�ila navázat spolupráce s partner-
skými školami na Slovensku v Prievidzi 
a n�meckou Základní školou v Rohrn-
bachu. V zapo�até spolupráci budeme 
pokra�ovat i v novém školním roce. 
30. 9. 2009 žáci uvidí spolupráci pohra-
ni�ní policie s jednotným záchranným 
systémem. Bude samoz�ejm� probíhat 
spousta jiných sout�ží, akcí, které máme 
naplánovány na tento školní rok.

Telefonické spojení na první stupe
: 
388 333 �0�, 388 334 353, mobil zástup-
kyn� Mgr. Dany Míkové: 606 437 447, 
druhý stupe
 388 333 �62, mobil zástup-
ce Mgr. Lumíra Vozábala: 606 442 93�, 
�editele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292, 
mobil: 724 2�2 048, školní jídelna 
388 333 332, mobil 72� 843 550, webové 
stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 

Vážení rodi�e a spoluob�ané, p�ejeme 
d�tem i nám všem, abychom se ve škole 
scházeli rádi a aby byl celý školní rok 
pro všechny úsp�šný.

Za vedení školy Petr Horálek

M�sto Volary nabízí 
k prodeji do osobního vlastnictví byt �+� v panelovém dom�. 

Bližší informace: M�Ú Volary – odbor investic a správy majetku
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Zprávy z mate�inky...
Dne �. zá�í 2009 za�al i v naší 

mate�ské škole nový školní rok. Do t�íd 
obou mate�ských škol nastoupily nové 
d�ti. N�které odvážn� s vidinou n��eho 
nového, n�kterým ukápla i slzi�ka. Cel-
kem je letos zapsaných k p�edškolnímu 
vzd�lávání �08 d�tí, což je o �3 d�tí 
mén� než v lo
ském roce.

S prvním školním dnem došlo v naší 
mate�ské škole k n�kterým zm�nám. 
Provoz mate�ské školy je nov� od 6.00 
hodin do �6.30 hodin. Rodi�e a d�ti p�išli 
do zrekonstruované MŠ na Sídlišti Míru. 
Byla vym�n�na okna v celé budov�, 
byly provedeny malí�ské práce interiéru, 
opraveny kryty na topení a byl také nov� 
vybudován chodník v areálu školy.

D�tem v MŠ v Revolu�ní ulici byly 
t�ídy vybaveny krásnými barevnými žid-
li�kami, d�tem ve III. t�íd� pak byla 
herna vybavena novým kobercem, boxy 
na hra�ky a novým po�íta�ovým stolem. 
Také do zahrad obou škol byly po�ízeny 

barevné plastové stoly se židli�kami 
a nové prvky zahradního ná�iní tak, aby 
pobyt d�tí na zahrad� poskytoval d�tem 
dostatek pom�cek k hrám a k pohybo-
vému vyžití.

Od letošního roku bude nov� probíhat 
p�edškolní vzd�lávání podle Školního 
vzd�lávacího programu „Z pohádky do 
pohádky“, ve kterém jsou zám�ry a cíle 
p�edškolního vzd�lávání rozpracovány 
dle ro�ních období, a podle programu 
environmentálního vzd�lávání (ekolo-
gická výchova) pod názvem „Putování 
se sk�ítkem Racochejlem“.

P�edškolní �innosti d�tí budou ješt� 
obohaceny r�znými akcemi školy, nap�.
návšt�va kina, divadelní p�edstavení 
v MŠ, exkurze do muzea, knihovny, 
k hasi��m, na nádraží, vystoupení na 
ve�ejnosti, slavnosti a bály ve škole 
s rodi�i d�tí. Mate�ská škola také 
p�ipravila pro d�ti i mimoškolní �innosti 
nad rámec vzd�lávacích �inností v MŠ. 

D�ti se mohou zú�ast
ovat hudebních 
�inností a práce s hlínou ve spolupráci 
se ZUŠ ve Volarech, cvi�ení na mí�ích 
ve Volarském dome�ku, pohybových 
aktivit pod vedením u�itelek MŠ, 
plaveckého výcviku ve volarském 
bazénu, logopedických cvi�ení s. paní 
Tauškovou. Nov� pak bude pro d�ti 
p�ipraveno i seznamování s n�meckým 
jazykem a pravidelná grafomotorická 
cvi�ení pro p�edškolní d�ti.

Všechny �innosti pedagogického 
sboru naší mate�ské školy budou sm�-
�ovat k tomu, abychom usnadnili dít�ti 
jeho životní i vzd�lávací cestu, abychom 
rozvíjeli jeho osobnost, podporovali jeho 
t�lesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spo-
kojenost a pohodu, nebo� naším krédem 
je: „Š�astné a spokojené dít� je nám 
nejv�tší odm�nou“. 

�editelka školy Tereza Votavová

Škola – radost i starost?
Prázdniny skon�ily a naše d�ti usedly znovu do školních 

lavic – a nám všem za�aly nové radosti i starosti. 

Aby t�ch prvních bylo co nejvíce, a t�ch druhých co 
nejmén�, poda�ilo se na naší volarské základní škole vytvo�it 
Školní poradenské pracovišt�. Komu má vlastn� pomáhat? 
Všem, kdo n�jak p�icházejí do styku se školou a s n��ím 
si neví rady. Starosti mohou být nejr�zn�jšího druhu, od 
t�ch školn� úpln� prvotních – zda je naše dít� dostate�n� 
na školu p�ipravené a co bychom ješt� mohli d�lat, aby 
bylo p�ipraveno co nejlépe, p�es ty b�žné školní – jak se 
správn� p�ipravovat na vyu�ování, co s tím, když u�ení 
nejde, když se dít� nem�že za�lenit do kolektivu, až po ty 
tak �íkajíc kone�né – jaké má naše dít� schopnosti, k �emu 
by m�lo dobré p�edpoklady, kam nastoupit po ukon�ení 
základní školy. Se svými starostmi mohou p�icházet nejen 
rodi�e, ale také d�ti. I ony se �as od �asu pot�ebují sv��it  
se svým problémem, a� se už týká školy, rodiny, kamarád�. 
Služby jsou poskytovány bezplatn� a v konzulta�ních 
hodinách i bez p�edchozího ohlášení. Konzulta�ní hodiny 
jsou každé pond�lí a úterý pro žáky o velké p�estávce, pro 
rodi�e a u�itele v úterý od �3 do �4 hodin. V této dob� si 
m�žete dohodnout i jiný termín konzultace, pokud vám 
tento nevyhovuje. O práci našeho pracovišt� vás budeme 
též informovat na internetových stránkách základní školy.

T�šíme se, že i naše nové pracovišt� napom�že k tomu, 
aby ubylo potíží a starostí, aby nám všem bylo ve škole hezky.
 (aw)

O Ond�ejovi
Nejstarší písemná zmínka o Volarech se váže k Andreasovi 

neboli Ond�eji z Volar, který je k roku �359 uvád�n v Prachati-
cích coby tamní radní. Proto také se o letošních Volarských 
slavnostech d�eva konalo setkání volarských Ond�ej� jménem 
i p�íjmením. Co toto jméno vyjad�uje?

Jméno Ond�ej pochází z �eckého andreiós, což zna�í statný, 
mužný �i odvážný. Jeho obdobou je francouzský André, n�mecký 
Andreas �i ruský Andrej, ženskou obdobou v �eštin� pak Andrea. 
V sou�asnosti jde o velmi módní jméno a po�et Ond�ej� u nás 
výrazn� stoupá. Nap�. v roce 2006 bylo toto jméno dáváno naro-
zeným chlapc�m jako �tvrté nej�ast�jší.

Ond�ej bylo jméno prvního z apoštol�. Jeho atributem je tzv. 
ond�ejský k�íž, na n�mž byl uk�ižován. Ten má podobu dvou 
b�even zk�ížených do podoby písmene X. Bílý ond�ejský k�íž 
v modrém poli tvo�í nap�íklad vlajku Skotska. K vid�ní je i na 
�ervenobílém praporu m�sta Prachatic, kde symbolizuje zk�í-
žené klí�e z m�stského znaku. Ond�ej bylo i jméno uherských 
král�, pražského i olomouckého biskupa. Ond�ej Sekora napsal 
Ferdu Mravence, Ond�ej Vetchý je populárním hercem.

Ond�ej má v našem kalendá�i svátek 30. listopadu. Kdysi se 
v��ívalo, že ond�ejská noc je vhodná pro r�zné v�štby a zázraky. 
Mezi roky �37 až �878 se prosinec nazýval v mnoha místech 
dokonce Ond�ejovým m�sícem. 

Druhou nejstarší zmínkou o Volarech je jen o �trnáct let mladší 
údaj o tom, že prachatickým fará�em byl rovn�ž Volaran, jistý 
Jan. Je docela možné, že se tihle dva znali…

 Roman Kozák
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* V letošním roce byly Volarské 
slavnosti d�eva zahájeny starostkou 
m�sta Martinou Pospíšilovou a panem 
Alešem Brichtou. 
* V mezinárodní zábavné sout�ži 
o putovní d�evák se 
utkala �ty�i družstva a to Wallern an 
der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, 
Perlesreut (N�mecko) a Volary. Vít�zný 
putovní d�evák si odvezl Wallern an der 
Trattnach, druhé místo získalo m�sto 
Perlesreut, na t�etím míst� se umísti-
lo družstvo Volar a na �tvrtém míst� 
skon�ilo m�sto Waldkirchen. Za naše 
Volarské družstvo sout�žili Miroslav 
Trost, Jan Havlík, B�etislav Havlík 
a Marcel Kaczko, za což jim pat�í velké 
pod�kování.
* Na slavnostech d�eva vystoupil Aleš 
Brichta se skupinou TRIO, nechyb�la 
hudba a to jak st�edov�ká, tak i sou�asná, 
pohádka, kejklí�, fakír, Biketrial show, 
�emeslníci, kte�í p�edvád�li stará �emesla. 
Prob�hlo setkání Ond�ej� a samoz�ejm� 
v sobotu nechyb�l p�lno�ní oh
ostroj. 
V letošním roce si mohli ob�ané v pátek 
zasout�žit v kou�ení doutníku na délku 
popela a vid�t Toulky starou Šumavou 
pod širým nebem. 
* U p�íležitosti 650 let od první pí-
semné zmínky o Ond�eji z Volar byla 
pok�t�na kniha Volarské letokruhy, která 
je vydaná v 650 výtiscích. Zárove
 byl 
zahájen prodej kalendá�e pro rok 20�0, 
který obsahuje kresby Volar Dr. Jana 
Chaloupka, sady �2 pohlednic „Volary na 
starých fotogra� ích“, tri�ek a odzná�k� 
s motivem volarské vlajky.

Ohlédnutí za �6. ro�níkem Volarských slavností d�eva

* Na nám�stí jsme mohli sledovat 
um�ní �ezbá�e a socha�e Ivana Šmída, 
který pro naše m�sto ze d�eva „vy�ezal“ 
sochy svaté trojice.
* D�evácký rekord v po�tu ú�astník� 
slavností d�eva v d�ev�né obuvi jsme 
op�t nep�ekonali. Do d�evák� obutých 
nadšenc� p�išlo „pouze“ �47. 
* Nemalý dík pat�í pracovník�m Tech-
nických služeb Volary, kte�í jako každý 
rok zajistili dopravní zna�ení a udržovali 
nám�stí v naprosté �istot�
* Velké pod�kování pat�í všem sponzo-
r�m, kte�í se svými p�ísp�vky podíleli na 
slavnostech d�eva: M�stské lesy Volary 
s. r. o., Rekon Insta s. r. o., STRABAG 
a. s., ZEFA Volary s. r. o., VAK J� a. s., 
VISHAY ELECTRONIC s. r. o. P�eštice, 
OTO Elektro s. r. o., SD Jednota Vim-

perk, ELIM s. r. o., Kooperativa, ESO 
Volary, VoK trade s. r. o. Molda s. r. o., 
�eská spo�itelna, �SOB, Ing. Zden�k 
Kašpar, tiskárna FOP �erná v Pošu-
maví, SABBIA s. r. o., OTHERM spol. 
s. r. o., Stavservis s. r. o., Lékárna Vola-
ry, Poštovní spo�itelna. Též d�kujeme 
mediálním partner�m �eskému roz-
hlasu 2 Praha a Internetovému deníku 
PrachatickoNews.

Tento projekt byl realizován v rámci 
grantu Jiho�eského kraje. (jf)
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Ohlédnutí za �6. ro�níkem Volarských slavností d�eva
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Již po patnácté po�ádá �eská spo-
le�nost ornitologická v prvním �íjnovém 
víkendu Festival ptactva, b�hem kterého 
se po celém území naší republiky konají 
vycházky s pozorováním ptactva, které 
je v tomto období ve velkém pohybu. 
Zvlášt� v rybni�ních oblastech bývá 
k vid�ní �ada pta�ích druh�, které naší 
krajinou pouze protahují na své cest� 
na zimovišt�. Pro milovníky ope�enc� 
je tato doba opravdovým festivalem 
v p�írod�. Migrace ptactva je vždy fas-
cinujícím divadlem. N�kdy jde o jedince 
vzácných zatoulanc�, jindy o tisícová 
hejna známých druh� táhnoucí oblohou. 
V jižních �echách prob�hnou v sobotu 
3. �0. akce Evropského festivalu ptactva 
ve Významné pta�í oblasti �eskobud�-
jovické rybníky v �eských Bud�jovicích 

Evropský festival ptactva 2009
a ve Zlivi, nebo v NPR 	ežabinec 
u Ražic. Volarský ornitologický krou-
žek se zú�astní akce v �eských Bud�jo-
vicích. Festival �asto doprovázejí dopl
-
kové akce. Takovou bude také výstava 
fotogra� í „Pta�í sv�t o�ima Pavla 
Ba�eho“, která prob�hne ve Volarech ve 
dnech 29. 9. až 9. �0. 2009 v zasedací 
místnosti M�stského ú�adu. Pavel Ba�e, 
�len prachatického fotoklubu, nám na 
výstav� p�edstaví t�icet precizních fo-
togra� í pták�, z nichž n�které dosáhly 
mezinárodního úsp�chu. Výstava bude 
p�ístupná v dob� otev�ení M�stského 
ú�adu ve Volarech.

Všechny zájemce zveme nejen na 
výstavu, ale i do p�írody za ptactvem.

Mgr. Lumír Vozábal, vedoucí 
Volarského ornitologického kroužku

Sekce ve�ejných knihoven SKIP 
vyhlašuje již �3. ro�ník celostátní akce 
TÝDEN KNIHOVEN.

Prob�hne od 5. do ��. �íjna s letošním 
mottem KNIHOVNA MÉHO SRDCE.

Koresponduje s celostátní anketou 
Kniha mého srdce, na níž se aktivn� 
podílejí knihovny �R.

Co �lov�k to názor, co srdce to oblíbe-
ná kniha. Je t�žké sáhnout po knize ze 
všech nejoblíben�jší a ur�it, která je ta nej.

Diváci �eské televize se o to ale po-
kusili, a �7. �íjna 2009 budou vyhlášeny 
v pr�b�hu slavnostního � nálového ve-
�era výsledky celonárodní ankety Kniha 
mého srdce.

Seznam TOP �2 knih v této anket� 
si m�žete omakat o�ima na internetu 
a rukama u nás v knihovn�, kde jste pro 
své oblíbenkyn� mohli do 30. 9. 2009 
i hlasovat.

I M�stská knihovna ve Volarech 
se k Týdnu knihoven tradi�n� p�ipojí 
a v m�síci �íjnu vám nabízí tyto akce:

• v úterý 6. �0. prob�hne dopoledne 
beseda „Má nejoblíben�jší kniha“ pro 
I. stupe
 ZŠ Volary,

• od pond�lí 5. �0. bude v prostorách 
knihovny k vid�ní výstava vít�zných 
fotogra� í fotosout�že Jak vidím les, 
která skon�ila vyhlášením vít�z� 
na letošních Volarských slavnostech 
d�eva. Fotogra� e si m�žete prohléd-
nout po celý m�síc �íjen,

• ve �tvrtek 8. �0. od �0 hodin dopoledne 
prob�hne autorské �tení spojené s au-
togramiádou knihy Ond�eje Fibicha 
„Nebe studánek“. Na povídání nejen 
o posvátných pramenech na Šumav� 
Vás srde�n� zveme,

• od 5. �0. do 9. �0. prob�hne AM-
NESTIE na poplatky – �tená�i, kte�í 
n�jakým opomenutím nevrátili p�j�e-
né knihy, dostali upomínku a zdaleka 
se vyhýbají budov� knihovny, mají 
v tomto týdnu možnost knihy vrátit 
bez pokuty,

• ani nov� p�ihlášení �tená�i nep�ijdou 
zkrátka, v tomto týdnu budou zaregis-
trováni na rok zdarma!

Proto p�ij�te a využijte této nabídky.

Týden knihoven 
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 KINO VOLARY
  Nám�stí 27, Volary, tel.: 388 333 285

�íjen 2009
3. �0. sobota �7.00 a 20.00 hod.

HANNAH MONTANA
Rodinná hudební komedie (dabing).
Vstupné 50,- K�, �02 min
Žila dva životy, te� si musí vybrat jen 
jeden!

�0. �0. sobota 20.00 hod.

BÁJE�NÝ SV�T 
SHOPAHOLIK�

Komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- K�, �04 min
Nová práce – snad
Nový p�ítel – možná
Nová kabelka – absolutn�!!!

�7. �0. sobota �7.00 a 20.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 3
Animovaný � lm USA (dabing).
Vstupné 40,- K�, 92 min
Naši hrdinové jsou tentokrát v podzem-
ním sv�t� dinosaur� a musí �elit novým 
dobrodružstvím.

3�. �0. sobota 20.00 hod.

POKOJ V DUŠI
Slovenské drama.
Vstupné 50,- K�, 97 min, od �2 let
P�íb�h p�átelství a zrady na pozadí 
drsné scenerie hor st�edního Slovenska. 

Prodej vstupenek je hodinu p�ed promítáním!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Zm�na programu vyhrazena.

P�ipravujeme
Odbor kultury a cestovního ruchu 

Vás srde�n� zve 
v sobotu

dne 24. �0. 2009 

od �8.30 hodin
do volarského kinosálu na 

divadelní p�edstavení 
Edwarda Albee 

Koza 
aneb kdo je Sylvie. 

V hlavních rolích 
Kate�ina Machá�ková 

a Old�ich Navrátil. 

Vstupné �50,- 

Novinky v knihovn�
Tom Cain: 
Specialista

Samuel Carver je dobrák, který d�lá 
zlé v�ci špatným lidem. Bývalý p�ísluš-
ník elitních jednotek, nyní nájemný 
zabiják a hlavní zbra
 vlivné skupiny, 
která si �íká Konsorcium, je jednoho 
dne povolán do akce, p�i níž má zlikvi-
dovat vysoce postaveného teroristu. Má 
za úkol zorganizovat dopravní nehodu 
v pa�ížském podjezdu, p�i níž jakoby 
náhodou p�ijde domn�lý terorista o ži-
vot. Jenže n�co na celé v�ci nesedí. Když 
Carver zjistí skute�nou identitu svého 
cíle a poté i identitu jeho ženského do-
provodu, dojde mu, že i jeho život je 
v ohrožení. Specialista mísí nejlepší prv-
ky thrilleru ve stylu Roberta Ludluma 
(trilogie o Bournovi).

Andrej Mularczyk: 
Katy�

Trvalo n�kolik desetiletí, než archivy 
vydaly hr�zné sv�dectví o katy
ském 

masakru. A trvalo ješt� déle, než jsme se 
do�kali literárního díla, jež nám umožní 
nahlédnout do osud� lidí, které krvavé 
události postihly. Novela Andrzeje Mu-
larczyka odhrnuje roušku ze strohých 
vý�t� historik� a ve své plasti�nosti do-
dává katy
skému krveprolití zcela nový 
rozm�r. Buša, Anna, Veronika... Osudová 
láska, vysn�ná láska a láska ztracená. 
Buša žije �ekáním na svého syna. Anna 
v��í, že pravá láska trvá po celý život, 
a Nika odhalí pravdu za dramatických 
okolností. R�zné generace a r�zné osu-
dy, které historie uv�znila v �ase post 
mortem. Je to �as, v n�mž ti, kte�í odešli 
navždy, jsou stále se svými blízkými. Jak 
se ovšem smí�it s trvalou nep�ítomností 
milovaných, když už jejich do�asná 
nep�ítomnost byla k nep�e�kání? Rodi-
ny ob�tí, rovn�ž ob�ti, nejsou schopny 
pochopit, že musí žít dál, aniž m�ly 
možnost poh�bít své nejbližší. Touha 
po odhalení pravdy rodí další dramata, 
další ob�ti. „Každou noc vás potkávám 

ve svých snech,“ zapsal do deníku An-
drzej. „Snad se vám i já budu zdát, než 
se setkáme ve skute�nosti. Jednou se 
sejdeme“. Mularczykova kniha vypráví 
práv� o tomto setkání.

Owen Matthews: 
Stalinovy d�ti

Jednoho letního dne v roce �937 
políbil mladý komisa� Boris Bibikov na 
rozlou�enou ob� dcerky a chvatn� sešel 
ke služebnímu packardovi, který na 
n�ho �ekal p�ed domem. Tehdy jej jeho 
nejbližší vid�li naposled. Když ho zatkla 
Stalinova tajná policie, doznal se jako 
loajální komunista k �ad� absurdních 
zlo�in�. Jeho manželka byla jako t�ídní 
nep�ítel poslána do gulagu, a zanechala 
tak malou Ludmilu a Leninu napospas 
lhostejnému sv�tu. Chaos druhé sv�tové 
války sestry odlou�il a po strastiplném 
putování nekone�nou ruskou stepí se dí-
ky podivuhodné náhod� po dvou letech 
sešly v jednom uralském m�st�.
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Navštívili vás doma zástupci agentury a vybízeli vás k p�eregistraci 
k jiné zdravotní pojiš�ovn�? Nabízejí vám tisícové bene� ty a na ulici 
� nan�ní odm�nu za to, že se p�ihlásíte jinam? Na podobné praktiky si dávej-
te pozor a zjist�te si, zda vám nabídne nová pojiš�ovna kvalitní zdravotní 
pé�i, pokryje i ty nejnákladn�jší zákroky a je pro vás dostupná v každém 
okrese. Vaše rozhodnutí oceníte, až vám p�jde o život.

Možnosti konkurence mezi zdravotními pojiš�ovnami, které p�sobí na 
�eském trhu, jsou omezené. P�esto se snaží všechny pojiš�ovny r�znými 
bene� ty, programy a nabídkami p�ilákat nové pojišt�nce z �ad klient� jiných 
zdravotních pojiš�oven. Pozor ale, abyste se nenechali nachytat a neuv��ili 
planým slib�m! Než se rozhodnete u�init jakoukoli zm�nu a budete vybírat 
z nejr�zn�jších výhod konkuren�ních zdravotních pojiš�oven, zamyslete se 
nad n�kolika základními otázkami. Opravdu se mi vyplatí taková zm�na? Jak 
širokou má vybraná zdravotní pojiš�ovna sí� smluvních léka��? Mají léka�i, 
kte�í m� ošet�ují, smlouvu s touto pojiš�ovnou? Je v okolí mého bydlišt� 
dostupná její pobo�ka? Hradí tato zdravotní pojiš�ovna i tu nejmodern�jší 
pé�i a nákladné operace? A nezapome
te! Jakmile tato zm�na prob�hne, po 
celý jeden rok není možné se vrátit k p�vodní pojiš�ovn�.

 
Nekalé praktiky na ulicích

�astým jevem jsou najaté agentury, které obcházejí domácnosti 
a zastavují ob�any na ulicích. Vyzývají je k p�eregistraci k jiné pojiš�ovn� 
s tím, že slibují tisícové bene� ty a mnohdy informují nepravdiv� o jiných 
zdravotních pojiš�ovnách. „Oslovili m� na ulici a �íkali, abych p�ešel 
k jedné pojiš�ovn�, že mi dají �ty�icet tisíc na rodinu. Pomlouvali mou 
pojiš�ovnu a �íkali, že krachuje. Už jsem se takhle nechal jednou umlu-
vit a litoval jsem toho. Když jsem se totiž p�ehlásil, zjistil jsem, že m�j 
doktor nemá s novou pojiš�ovnou smlouvu. Rok trvalo, než jsem se mohl 
vrátit zpátky,“ �íká Milan Kadlec ze Strakonic. Takových p�ípad� se ob-
jevují stovky. Klienti uv��í slib�m, na ulici podepíší p�eregistraci a svého 
kroku pak litují. „Jsem z toho neš�astná. Byla jsem pojišt�ná u VZP, odešla 
jsem jinam, protože mi nabídli peníze. Moje gynekoložka ale nem�la 
smlouvu s novou pojiš�ovnou a já jsem musela n�které zákroky doplácet. 

Nem�	te svou pojiš
ovnu na ulici!
Je to nekorektní jednání,“ dodává obyvatelka Plzn�, která si nep�ála být 
jmenována. Pracovníci agentur mnohdy podávají ob�an�m zkreslené in-
formace. „Mám pocit, že je to z neznalosti, nebo to spíš d�lají zám�rn�. 
Souhlasil jsem s p�eregistrací, protože mi �íkali, že moje pojiš�ovna kon�í. 
Uv��il jsem. Mrzí m�, že jsem si neov��il informace, takhle nalítne hodn� 
lidí,“ up�es
uje Pavel Kratochvíl z �eských Bud�jovic.

Informujte se nejd�íve u své pojiš
ovny
Ze zákona m�žete zm�nit zdravotní pojiš�ovnu jednou �2 m�síc�, a to 

kdykoliv, avšak s tím, že zm�na se v centrální databázi pojišt�nc� zreali-
zuje vždy k prvnímu dni následujícího �tvrtletí (tedy �. ledna, �. dubna, 
�. �ervence, �. �íjna). M�li byste v�d�t, že každá zdravotní pojiš�ovna 
má jinak širokou sí� smluvních zdravotnických za�ízení a léka��, �asto 
t�eba jen regionální. Proto se rad�ji zeptejte p�edem svého léka�e, zda má 
s danou pojiš�ovnou uzav�enou smlouvu. Kv�li neuvážené zm�n� zdravotní 
pojiš�ovny byste museli bu� zm�nit léka�e, nebo platit v hotovosti všechnu 
neakutní pé�i, kterou vám váš dosavadní léka� poskytne. 

Ov��te si sliby, než se p�eregistrujete
Pokud jste se neuvážen� p�eregistrovali a datum p�eregistrace (vždy 

první kalendá�ní den ve �tvrtletí) ješt� neprob�hlo, lze registraci u nové 
zdravotní pojiš�ovny p�ed tímto datem zrušit. Zm�nu svého rozhodnutí je 
pojišt�nec povinen sd�lit té zdravotní pojiš�ovn�, ke které se nov� hlásil. 
Pokud toto �ádn� oznámí, z�stává pojišt�ncem své p�vodní zdravotní 
pojiš�ovny. Zmeškáte-li toto datum, je „náprava“ mnohem komplikovan�jší 
a prakticky se již nedá k p�vodní pojiš�ovn� vrátit – resp. ano, ale až po 
uplynutí jednoho roku. Pokud nová zdravotní pojiš�ovna nechce respekto-
vat zm�nu vašeho rozhodnutí, je t�eba o situaci neprodlen� informovat svoji 
stávající zdravotní pojiš�ovnu. Jak je z�ejmé, náprava neuvážené volby 
zdravotní pojiš�ovny není jednoduchá, proto si p�edem vše velice dob�e roz-
myslete. Nepromyšleným a neuváženým krokem m�žete totiž p�ijít nejen 
o tisíce, ale hlavn� o zajišt�ní pé�e o své zdraví! 

Všeobecná zdravotni pojiš�ovna �R 
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Mistrovství sv�ta v rybolovné tech-
nice aneb dvacátý titul Barbo�e unikl 
o jediný centimetr

Ve dnech 9. – �3. zá�í se v �eských 
Bud�jovicích konalo Mistrovství sv�ta 
v rybolovné technice. Tohoto mistrov-
ství se zú�astnil historicky rekordní 
po�et závodník�. O drahé kovy bojovalo 
72 muž� a �8 žen z �8 stát� sv�ta. Mimo 
evropské zem� se zú�astnili mistrovství 
závodníci z Japonska, Austrálie a USA. 

V �eské reprezentaci závodila i Bar-
bora Míková z naší volarské organizace 
a op�t potvrdila, že pat�í k nejlepším 
závodnicím na sv�t�. Barbora získa-
la celkem 4 medaile (dvakrát st�íbro 
a dvakrát bronz) a stala se nejúsp�šn�jší 
�eskou reprezentantkou.

Cesta k tomuto úsp�chu v nebývalé 
konkurenci nebyla v�bec jednoduchá 
a v n�kterých chvílích se i k Barbo�e 
pov�stné sportovní št�stí obrátilo zády. 

První den mistrovství byly na pro-
gramu t�i disciplíny. V první disciplín� 
mouše skishi Barbora v základním kole 
ztratila t�i ter�e. P�esto se dostala do � -
nále, kde skon�ila na výborném 4 míst�. 

Mistrovství sv�ta v rybolovné technice
Ve druhé disciplín� mouše dálce to bylo 
op�t � nále a celkové 6 místo. První den 
kon�il disciplínou Arenberg a pro Bar-
boru v této disciplín� 7 místem.

V sou�tu p�tiboje po prvém dnu 
výbornými výkony odsko�ily zbývajícím 
závodnicím reprezentantky Rakouska 
a N�mecka které se d�lily o prvé a druhé 
místo. Bylo z�ejmé, že p�i vyrovnanosti 
soupe�ek, pokud neud�lá n�která zásad-
ní chybu, se nejv�tší boj uskute�ní o t�etí 
místo, kde v t�sných rozdílech byly ved-
le sebe 4 závodnice.

Druhý den pokra�oval dalšími disci-
plínami, z nichž nejv�tší nad�je na zisk 
medaile se u Barbory vkládala do disci-
plíny zát�ž skish. Barbora potvrdila, že 
tato disciplína je její oblíbená a získala 
po výborném výkonu bronzovou me-
daili. V p�tiboji se dostala na pr�b�žné 
páté místo. Trochu h��e si vedla v dis-
ciplínách zapo�ítávaných do sedmiboje, 
kde hodn� ztratila a do boj� o medaile 
nezasáhla.

Poslední den mistrovství sv�ta závody 
vyvrcholily záv�re�nou a velice zrád-
nou disciplínou zát�ž dálka, na které již 

nejednou poho�ela �ada favoritek. Barbora 
potvrdila, že i p�es své mládí je zkušenou 
závodnicí s velkou psychickou odolnos-
tí. Zát�ž dálku v základním kole zvládla 
excelentn� a z dramatického souboje 
4 závodnic o t�etí místo v p�tiboji vyš-
la vít�zn�.

Do záv�re�ného � nále vstoupila též vý-
borným výkonem a po prvním kole vedla 
s pohodlným náskokem p�es dva metry.

O tom, že ve sportu o úsp�chu roz-
hoduje mimo výkonnosti i trochu št�stí, 
se Barbora p�esv�d�ila v záv�re�ných 
pokusech. Posledním hodem se p�ed do-
sud vedoucí Barboru dostala reprezen-
tantka Polska, která na tém�� 65 metrech 
p�ehodila Barboru o pouhý jeden centi-
metr a tím ji p�ipravila o kýžené zlato. 
Tak nepatrný rozdíl je i na takovýchto 
vyrovnaných závodech velice nepravd�-
podobný, ale bohužel i toto se stává. 
I když zklamání bylo v prvé chvíli veliké, 
nakonec p�evládla radost ze získaných 
medailí, ke kterým p�ibylo i st�íbro za 
sout�ž družstev. 

Barbora Míková získala dosud za 
svou sportovní kariéru na všech mis-
trovstvích sv�ta a Evropy, kterých se 
zú�astnila, celkem �9 zlatých medailí. 
Na vytoužený dvacátý titul si bude mu-
set minimáln� ješt� rok po�kat.

Vlastní mistrovství sv�ta, které se 
po�ádalo v naší republice po dlouhých 
deseti letech, m�lo vysokou sportovní 
i spole�enskou úrove
 a dále p�isp�lo 
k propagaci tohoto zajímavého a pro 
�eskou republiku velice úsp�šného 
sportu.

Za MO �RS Volary Ing. Robert Pro�ka

PRODEJ
DVE�E VCHODOVÉ PLASTOVÉ A OKNA 

bílá a hn�dá.
Dále zahradní brány, branky, sloupky a pletivo.

Vše nové z neodebraných zakázek 
– SLEVY z p�vodních cen. 

Doprava zdarma po celé �R! 
www.e-dvereokna.cz, 

tel: 608�69364



Volarský zpravodaj �4

Nabídka zájmových útvar� ve školním roce 2009 – 20�0
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Odešla významná sportovní a fotbalová osobnost Volar
Vážení �tená�i sportovních stránek 

našeho zpravodaje, 
bohužel tyto stránky dnes nebudou 

o výsledcích, bodech �i �innosti oddílu 
Tatranu Volary. V m�síci srpnu jsme to-
tiž ztratili velmi významnou sportovní 
a fotbalovou osobnost našeho m�sta.

Dne �3. srpna dohrál sv�j poslední 
fotbalový zápas pan Jaroslav Ko�ínek. 
Stalo se v nedožitých šedesáti let.

Ano, b�žela 59 minuta zápasu a byla 
to minuta poslední. Jaroslav Ko�ínek, 
který do Volar p�išel jako hrá� a odešel 
jako velmi dobrý trenér. Muž, který ne-
um�l prohrávat, nem�l rád fotbalovou 
nespravedlnost a vždy nesl t�žce prohru 
svého týmu. Stál u úsp�ch� i neúsp�ch� 
milované Rudé hv�zdy Volary, kterou 
jako asistent trenéra a pozd�ji jako trenér 
vedl v mistrovských zápasech od divize 
po krajský p�ebor. Po ukon�ení �innosti 

Rudé hv�zdy Volary odchází na chvíli 
mimo fotbalové d�ní, ale pon�vadž mu 
to nedalo, za�al trénovat ve Volarech 
žáky i dorost.

Stál u zrodu týmu JDZ Volary a zde 
strávil velmi dlouhou dobu. Byl to tým, 
který si zamiloval a hrá�i mu to opláceli. 
Vzali a respektovali jeho metody i ná-
ro�né tréninky a hlavn� dokázali jeho 
zkušenosti prodávat na h�išti. Byla to 
plodná léta a tým JDZ až do jeho konce 
opravdu miloval. 

Po ukon�ení závodní �innosti oddílu 
JDZ Volary, za�íná a p�echází i s n�ko-
lika hrá�i do SKP Prachatice. Tým se 
pod jeho vedením formuje a op�t se mu 
v�nuje na plno. Hrá�i si váží jeho práce 
a dokazují se rok od roku zlepšovat. 
I tady dosáhl vynikající výsledky a tým 
se dostává stále výš. Jenže i celek SKP 
skon�il svou závodní �innost a p�ichází 
poslední fotbalová štace v Leno�e.

V Leno�e ho p�ijmou za svého a rovn�ž 
zde postupn� s týmem stoupá vzh�ru. Je 
u nejv�tších úsp�ch� klubu a postoupí 
s celkem �K Lenora až do IA. t�ídy, což 
byla v historii oddílu nejvyšší sout�ž ja-
kou tady celek hrál. 

Dne �9. srpna jsme se panem Jarosla-
vem Ko�ínkem rozlou�ili a vyprovodili 
jej do fotbalového nebe. Odtud sleduje 
zápasy svých hrá�� a tým� a dozírá 
nad fotbalovou spravedlností. Vždy� na 
cestu pan Jaroslav dostal trenérskou píš-
�alku a dres týmu, který si ho zamiloval, 
ano dres JDZ Volary, týmu, který sice 
dnes již není, ale jeho hrá�i stále na tento 
tým i trenéra nezapomn�li.

Vážení sportovní p�átelé, všem, kte�í 
jste p�išli a vyprovodili pana Jaroslava 
Ko�ínka na jeho poslední cest� d�kujeme. 
Všichni v��íme, že se na nás z fotbalo-
vého nebe stále dívá.  L. Beran
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