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Volarský kalendá�

ZUŠ Volary p�edstavuje nové logo
Logo je písmová nebo slovní zna�ka, 

která gra� cky znázor�uje název, nebo 
význam spole�nosti, � rmy, výrobku, in-
stituce, zna�ky apod. Dotvá�í tak celkový 
image. Zna�ka musí být výtvarn� jedno-
duchá. V p�ípad� naší školy se jedná o spo-
jení dvou hlavních um�leckých disciplín. 
Propojení hudebního a výtvarného oboru. 

Vážení �tená�i, upozor�ujeme Vás na možnost zakoupení volarských kalendá�� 
pro rok 2010. Zakoupit kalendá�e m�žete na odboru kultury a cestovního ruchu, 
v pokladn� M�Ú a v knihkupectví pana Novotného.

Uvnit� tohoto vydání mimo�ádná p�íloha ...

P�ipravujeme
Odbor kultury a cestovního ruchu 

Vás srde�n� zve 
v pátek

dne 18. 12. 2009 
od 19.30 hodin

do volarského kina na koncert

Petra Muka.

Vstupné 250,- K�, 
P�edprodej vstupenek od 1. 12. 2009

Snažili jsme se vyhnout onomu prvo-
plánovitému klišé. Spojení houslového 
klí�e s paletou a zk�íženými št�tci.

Naše logo je postavené na symbolu 
noty v níž je umíst�na malí�ská paleta se 
t�emi základními barevnými tóny.   

Mgr. Vít Pavlík, 
�editel školy

V pr�b�hu letošního roku byla velká pozornost m�sta v�novaná úprav� a revitalizaci 
ve�ejných prostranství. Více najdete v mimo�ádné p�íloze.
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Z jednání rady m�sta

Ze zasedání zastupitelstva dne 9. ��. 2009

konané dne 2�. �0. 2009

Rada m�sta bere na v�domí:
* informaci TS Volary o p�íprav� údržby 

místních komunikací s tím, že nov� 
udržované trasy chodník� budou za-
pracovány do plánu zimní údržby

Rada m�sta rozhodla:
* pronajmout od 1. 11. 2009 na dobu 

neur�itou nebytový prostor �. 2 na 
stavebním pozemku p. �. 967 o vým�-
�e 10 m2 za ú�elem používání prostor 
ke garážování osobního automobilu, 
dále pak rozhodla pronajmout od 
1. 11. 2009 na dobu neur�itou ne-
bytový prostor �. 1 (garáž) na st. 
pozemku p. �. 4/1 o vým��e 13 m2 
a nebytový prostor �. 2 (garáž) na st. 
pozemku p. �. 4/1 o vým��e 13 m2

* pronajmout Domu d�tí a mládeže 

Prachatice v rozsahu 2 hod týdn� 
spole�enský sál v budov� M�stského 
ú�adu ve Volarech 

Rada m�sta souhlasí:
* s vy�azením žacího stroje zn. 

W2938/102 z majetku TS Volary 
a jeho p�evedením za z�statkovou 
hodnotu jednotce Sboru dobrovol-
ných hasi��

Rada m�sta schvaluje:
* vyhlášení zám�ru �. 9/10/Prod/2009 

na prodej �ásti pozemku p. �. 5095/1 
u železni�ního p�ejezdu 

konané dne 4. ��. 2009

Rada m�sta bere na v�domí:
* oznámení o ud�lení �editelského 

volna Základní školy Volary a Zá-
kladní um�lecké školy Volary na den 
16. 11. 2009

* informace �editele Základní školy 
Volary o nutnosti slou�ení obou stup�� 
do jedné budovy

Rada m�sta schvaluje:
* postup provedení inventarizace ma-

jetku m�sta k 31. 12. 2009
* na�ízení M�sta Volary �. 1/2009 o zim-

ní údržb� místních komunikací 

Rada m�sta rozhodla:
* poskytnout Sboru dobrovolných hasi-

�� Volary dotaci za I. pololetí 2009 ve 
výši 17 500,- K�

* uzav�ít Smlouvu o dílu s � rmou Tech-
noexport Praha na vyhotovení žádosti 
o dotaci do OPŽP na projekt „Oprava 
chlumského rybníka“

Zastupitelé schvalují:
* rozpo�tové zm�ny projednané radou 

m�sta �. 1/09, 4/09, 5/09, 6/09, 8/09, 
9/09, 11/09, 12/09, 13/09

* nabídku k p�evodu bytové jednotky 
�. 266/22 a 133/2 v�etn� p�íslušných 
spoluvlastnických podíl� na spole�-
ných �ástech domu a zastav�ných 
pozemcích

* dodatek �. 6 ke z�izovací listin� Zá-
kladní školy Volary 

* rozpo�tovou zm�nu �. 16/2009

Zastupitelé ukládají:
* �len�m zastupitelstva zú�astnit se in-

ventarizace majetku m�sta v�etn� jeho 
za�ízení ke dni 31. 12. 2009 jako p�ed-
sedové díl�ích inventariza�ních komisí

Zastupitelé volí:
* do funkce p�ísedících Okresního 

soudu v Prachaticích pro volební 
období 2009–2013 paní Marii Ko�ín-
kovou a Martinu Pospíšilovou

Zastupitelé ruší:
* obecn� závaznou vyhlášku �. 3/99 

O zimní údržb� místních komunikací 
(chodník�) s ú�inností od 9. 11. 2009

Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytovou jednotku �. 62/4 dle 

schválených Zásad prodeje dom� 
a byt�

* prodat nemovitost – �ást pozemku p. �. 
4765/2 – ostatní plocha o vým��e 173 m2 
za vzájemn� ujednanou kupní cenu

* prodat nemovitost – �ást pozemku 
p. �. 5095/1 – ostatní plocha o vým��e 
17m2 do vlastnictví �eské republiky 
s právem hospoda�ení pro Správu 
železni�ní dopravní cesty

Zastupitelé nevyhovují:
* žádosti Stavebního bytového družstva 

Prachatice o prodej pop�ípad� dlou-
hodobý pronájem �ásti pozemku 
p. �. 32/1

* žádosti p. V. Škardy o prodej pozemku 
p. �. 1041/327

* žádosti manžel� Špetových o prodej 
�ásti pozemku p. �. 134/4

* žádosti o prominutí dlužných poplatk� 
z prodlení za pozdní úhrady závazk� 
spojených s p�edchozím užíváním 
nájemních byt� m�sta

Zastupitelé souhlasí:
* s návrhem nového vlastnického 

uspo�ádání pozemk� na základ� 
pozemkové úpravy vedené Pozem-
kovým ú�adem Prachatice pod spis. 
zn. �. 130719

D�kuji paní Jarmile Šulákové za na-
lezení a navrácení mobilního telefonu na 
autobusové lince Prachatice Praha.

Ond�ej Beran

Pod�kování
V m�síci prosinci nebude zajišt�n sobotní provoz na M�Ú Volary.
Ve �tvrtek 3�. �2. 2009 bude M�Ú Volary pro ve�ejnost uzav�en.

D�kujeme za pochopení.

Informace z Volarské radnice
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Po�así v �íjnu 2009
Minimální teplota -4,1°C (31. 10. v 2:10)
P�ízemní minimální teplota -5,6°C (31. 10.)
Maximální teplota 22,3°C (7. 10. v 14:10)
Pr�m�rná m�sí�ní teplota 5,5°C
Úhrn srážek 64,2 mm
Maximální náraz v�tru 13,9 m/s (5. 10. ve 9:50 , tj. 50,0 km/hod.)
Po�et dní se sn�hovou pokrývkou 4 dny
Nejvyšší sn�hová pokrývka 4 cm
Slune�ní svit 99,8 hodiny

Ivo Rol�ík, www.pocasi-volary.cz

Spole�enská rubrika

paní Kate�ina Dib�áková a
paní Marie Sedláková

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

Výbor zdravotn� postižených Volary

V m�síci listopadu
oslavili své narozeniny

tito z našich �len�:

Dne ��. prosince bude pro nás 
velmi smutným dnem. 

P�ed �0 lety zem�el m�j manžel 

Jan Lej�ar. 
Všem, kte�í také s námi 
vzpomenou d�kujeme.

Za vzpomínku d�kuje Selma 
Lej�arová s dcerou a synem.

Vzpome�te v tento p�edváno�ní 
�as na pana

Františka Kunštára, 
který nás opustil p�ed �0 lety 

dne 7. �2. �999.
S láskou vzpomínáme 

Manželka Marie 
a dcery s rodinami.

M��ení radarem za m�síc zá�í 2009

Celkový po�et záznam�  15 734
Pr�m�r vozidel za 1 hodinu  160
Pr�m�rná rychlost  47,1 km/h
Maximální rychlost  155 km/h – jedno vozidlo
Redukce rychlosti (snížení u radaru)  5,6 km/h
Po�et vozidel jedoucích 100 km/h a rychleji 8 vozidel
85 % vozidel jelo maximáln� do  55 km/h
Nejv�tší pohyb vozidel byl ve st�edu v dob� mezi 10:00 – 11:00 hod.

M��ení bylo provád�no na p�íjezdu do Volar od Lenory.

M��ení radarem za m�síc �íjen 2009

Celkový po�et záznam�  19 622
Pr�m�r vozidel za 1 hodinu  311
Pr�m�rná rychlost  49,4 km/h
Maximální rychlost  126 km/h – dne 20. 10. v 13:56 hod.
Redukce rychlosti (snížení u radaru)  7,8 km/h
Po�et vozidel jedoucích 100 km/h a rychleji 12 vozidel
85 % vozidel jelo maximáln� do  61 km/h
Nejv�tší pohyb vozidel byl ve st�edu v dob� mezi 10:00 – 11:00 hod.

V m�síci �íjnu bylo vyzkoušeno m��ení obousm�rné. Vozidla byla m��ena na 
p�íjezdu i výjezdu z Volar. Frekvence vozidel v obou sm�rech je tém�� stejná. Na 
p�íjezdu bylo zm��eno 9 750 vozidel a na výjezdu 9 872. 

Pavel Kohout, �editel TS

Technické služby m�sta Volary

Školní jídelna oznamuje, že nebude 
va�it pro cizí strávníky (d�chodce, pod-
niky a pe�ovatelský d�m) celý m�síc 
prosinec 2009. D�vod je vy�erpání 
� nan�ního obratu pro cizí strávníky.  
Pokud bychom tento � nan�ní obrat 
p�e�erpali, v p�íštím kalendá�ním roce 
by cena ob�da nebyla 45 K�, ale okolo 
60 K�. Stali bychom se plátci DPH. 
Od 1. 1. 2010 z d�vodu kapacity po�tu 

Informace ze školní jídelny
vydaných ob�d� a personálních d�vod� 
se na malé škole nebudou vydávat ob�dy 
pro cizí strávníky. Výdej ob�d� bude 
pouze na velké škole v 11.30 hod.

Zavedením elektronického systému 
výdeje stravy ve školní jídeln�, dochází 
k p�esné evidenci po�tu uva�ených a vy-
daných ob�d�. Z výkazu o �innosti za�í-
zení školního stravování k 31. 10. 2009 
uvádím po�et uva�ených ob�d� d�tí 

v m�síci �íjnu 3 728, z toho NEVY-
DANÝCH 198 OB�D	. (130 ob�d� 
na velké škole – II. stupe�). Rodi�e, 
nepla
te za n�co, za co nemáte! Je možné 
mít trvalý p�ehled o tom, zda Vaše dít� 
má ob�dy p�ihlášené a hlavn�, zda je 
také odebírá (www.strava.cz). Bližší 
informace na tel. �ísle 388 333 332. 

Hana Tomášková, 
vedoucí školní jídelny
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V rámci dn� otev�ených dve�í v ate-
liéru Mgr. Víta Pavlíka jsem si povídal 
s jeho majitelem. Vít Vav�inec Pavlík 
je �editelem volarské ZUŠ a p�edsedou 
asociace jiho�eských výtvarník�. O jeho 
práci, aktivitách i plánech jsme si poví-
dali p�ed malou vernisáží, kde p�edvedl 
své obrazy a fotogra� e. V rámci audio-
vizuálního programu na barytonsaxofon 
doprovodila vernisáž jeho manželka 
Kate�ina Pavlíková, jedna z p�edních 
hrá�ek v �eské republice na tento 
hudební nástroj.

Vaše krátké curiculum vitae.
Narodil jsem se ve Volarech, kde p�-

sobím p�evážnou �ást svého života. Po 
ukon�ení základní školy jsem vystudoval 
gymnázium v Prachaticích a Vysokou 
školu pro um�lecké školy v �eských 
Bud�jovicích. 

Od roku 1989 jsem p�edsedou 
asociace jiho�eských výtvarník�. Jde 
o nemalou asociaci, která �ítá padesát 
�len� a máme dost velký um�lecký 
záb�r. Dále jsem �editelem volarské 
ZUŠ, �innost ve škole je velmi zajímavá 
a jsem rád, že volarští ob�ané k nám 
nachází pravideln� cestu a jejich d�ti se 

Soulad obrazu a zvuku
u nás rádi vzd�lávají r�zným um�leckým 
obor�m od kreslení po hudební. To je tak  
vše, co bych k tomu �ekl.

Jaké máte koní�ky a je na n� v�bec �as?
Koní�k� mám hodn� a samoz�ejm� je 

to výtvarné dílo, fotogra� e a hudba. Ale 
m�j nejv�tší koní�ek je jízda autem. Ne 
ta rychlá závodním stylem, ale dlouhé 
cesty normální rychlostí mezi Volary, 
Prahou �i východním Slovenskem. To m� 
opravdu uklidní, pustím si krásnou hud-
bu, ud�lám n�kolik p�estávek a hlavn� je 
to pro m� opravdové vy�išt�ní mysli.

M�žete p�edstavit dnešní akci a jaký má 
pro vás význam?

Tato akce je jedine�ná v tom, že spojí 
živou hudbu, a to barytonsaxofon mé man-
želky Kate�iny, s obrazy a fotogra� emi, 
které jsme na dnešní den spolu p�ipravili. 
Jde o spojení hudby a b�žného života, jde 
o obohacení výstavy a celého projektu 
tak, aby soulad byl nejen mezi tóny, ale 
i barvami, jde o soulad obrazu a zvuku.

Vaše dílo se dostalo až do Francie. 
M�žete p�iblížit našim �tená��m o jaké 
dílo jde?

Ve Francii vystavuji jeden obraz 
s názvem Šumava 6 a je to v rámci velké 
výtvarnické akce. Výstava je v jednom ze 
salon� m�sta Pa�íž, konkrétn� v Grand 
Ral na Schan Elisee. Tento salon je zde 
již od roku 1905 a hostil nejednu výsta-
vu od malí�� zvu�ných jmen. Pro mne, 
�echa z malého šumavského m�sta, je 
to velká �est, vždy
 jsem teprve �tvrtý 
z naší zem�, který zde vystavuje. A to je 
pro m� velká pocta.

Záv�rem se nemohu nezeptat na ZUŠ 
Volary, jaké akce chystá a kdy uvidíme 
vystupovat orchestr?

Školní rok v ZUŠ jsme zahájili 
tradi�n� v zá�í a máme obsazeny všech-
ny obory. Nyní se p�ipravujeme na r�zné 
akce a nejen v hudebních oborech. Or-
chestr ZUŠ samoz�ejm� cvi�í a naši 
ob�ané jej uvidí o adventních dnech, 
kdy tradi�n� vyjedeme na sérii koncert� 
od Horní Vltavice po Libínské Sedlo. 
Finálový ve�er bude 16. prosince ve Vo-
larech. Na tento koncert máme p�islíbeny 
jako hosty Saxofonové kvarteto ZUŠ 
Jižní m�sto Praha a jednu s � nalistek 
sout�že Super – Star Pavlínu �uri�ovou. 
Jak vidíte, pracujeme a cvi�íme a již 
nyní se všichni t�šíme na volarské 
� nále váno�ního adventu a již nyní vás 
všechny na koncerty zveme.

D�kuji za vlídná a krásná slova. 
Spole�n� se �tená�i blahop�eji k velké-
mu pa�ížskému úsp�chu. P�eji manžel�m 
Pavlíkovým hodn� št�stí, zdraví, pohody 
a moc a moc hudebních i um�leckých 
zážitk�. D�kuji za rozhovor.

Ladislav Beran

P�edváno�ní �as na naší škole je již 
n�kolik let spojován s p�ípravou Trh� 
pro adopci. Také v nadcházejícím �ase 
letošního adventu se chystají žáci naší 
školy na velký mumraj po chodbách 
II. stupn� základní školy, který tentokrát 
vypukne ve �tvrtek 17. prosince od 
15:00 hodin. Každoro�ní úsp�ch této 
charitativní akce nám umož�uje nejenom 
� nancovat studium chlapce v daleké 

... a zase budou
africké Keni, ale také mu poskytnout 
zdravotní pojišt�ní nebo mimo�ádný 
dárek, jakým bylo v letošním roce jízdní 
kolo. O studijních výsledcích našeho 
Petera je škola pravideln� 3× za rok in-
formována. Po každém trimestru p�ijde 
kopie jeho vysv�d�ení spolu s dopisem.

Také druhá adopce (v ZOO Ohrada) 
je d�ležitá. Tím, že mnoho lidí �i orga-
nizací adoptovalo živo�ichy této ZOO, 

hradí jejich stravu a zoologická zahrada 
tím m�že více � nancí investovat do 
dalšího rozvoje svého areálu. Vy, kte�í 
jste již dlouho tuto ZOO nenavštívili, 
nebo jste tam v�bec nebyli, napravte to. 
Nebudete litovat.

Za�n�te ale 17. 12. u nás a p�ij�te 
podpo�it snažení d�tí naší školy. Budete 
vítáni.

Mgr. Lumír Vozábal, garant adopce
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Senza�ní den
Ve dnech 7. a 8. �íjna tohoto roku se 

žáci 3., 4. a 5. t�íd ZŠ Volary zú�astnili 
výuky dopravní výchovy v Prachati-
cích. „Á�ka“ jela ve st�edu, „bé�ka“ ve 
�tvrtek. D�ti m�ly nejen p�kné zážitky 
z vyda�eného dopoledne, ale získaly 
i mnoho zkušeností v orientaci v silni�-
ním provozu, které jim nikdo nevezme. 
Zkušenost je nejlepší u�itel…

Žáci 4.B o svých dojmech napsali do 
Volarského zpravodaje: 

„Milí �tená�i, tento �lánek je o mé 
t�íd� a o mn�, jak jsme byli na doprav-
ním h�išti v Prachaticích. Když jsme 
vystoupili z autobusu, hned jsme šli na 
dopravní h�išt�. Když jsme dorazili, 
odložili jsme si batohy, nasadili helmy, 
vzali kola a p�ipravili se ke startu. Když 
pan u�itel zapískal, vyjeli jsme. Ale bohu-
žel jsem stihl jen dv� stanovišt� a z toho 
jsem dostal jeden trestný bod. Byl jsem 
neš
astný, ale pan u�itel �ekl, že se po-
jede ješt� jednou… Byl to moc hezký 
den. P�íšt� bych tam cht�l jet znovu.“ 

Jakub Kub
„Když jsme došli ha h�išt�, odložili 

jsme si batohy. Pak nám 5. B ukázala, 
jak se jezdí. Potom jsme p�išli na �adu 
my. Jezdili jsme ke stanovištím p�es vla-
kový p�ejezd, podle semafor� a doprav-
ních zna�ek. Po nás šli t�e
áci. Mezitím 
jsme šli na jízdu zru�nosti. Byl tam sla-
lom s kuželkami a zubatá kláda. Dali 
jsme si sva�inu a šli si zahrát basketbal. 
Výlet se mi moc líbil.“ 

Václava Bláhovcová
„Zrovna ten den nám vyšlo p�kné 

po�así. První za�ala jezdit V. B, po nich 
naše t�ída IV. B a nakonec t�ída III. B. 
Jezdili jsme na stanovišt� a sbírali body. 
Také jsme si vyzkoušeli jízdu zru�nosti. 
Projeli jsme zubatou kládu i slalom. 
Zbyla nám i chvilka na sva�inu. Moc se 
mi tam líbilo. 

Jakub Hobizal
„Na dopravním h�išti byly semafory 

a r�zné zna�ky. Jezdili jsme ke sta-
novištím na kole a museli jsme všechna 
projet za 6 minut. Nakonec jsme si 
šli zahrát basketbal. Všechno se mi 
moc líbilo.“ 

Kristýna Dorocká
„Jezdili jsme na kolech a museli jsme 

nosit p�ilby. Moc se to líbilo a choval 
jsem se dob�e. Nelíbilo se mi tam, jak 
n�kte�í chodili a druzí jezdili na �er-
venou. Rád bych tam zase jel.

 Petr Janoušek
„Sluní�ko nám svítilo. Potom jsme 

dostali papírek. Jezdili jsme na kole 
k šesti stanovištím. M�li jsme na to 
6 minut. Když jsme dojeli, vyst�ídala 
nás 3. B, a pak jsme si zajezdili ješt� 
dvakrát. Také jsme jeli jízdu zru�nosti. 
Museli jsme p�ejet zubatkou, kužely 
a najet na prkno. Potom jsme si šli za-
hrát košíkovou. Vyhráli kluci z 5. B a jeli 
jsme dom�. Po cest� jsme si zpívali… 
Den byl nádherný.“ 

Petr Vairich
„Líbilo se mi to. T�ším se na další 

výlet a snad tam bude pan Švácha, aby-
chom si mohli zahrát košíkovou. Bylo to 
moc, moc, moc hezké. 

Vojt�ch Sivák
„P�ijeli jsme a šli jsme na dopravní 

h�išt�. Jezdili jsme na kolech a hráli jsme 
si na chodce a cyklisty… Moc se mi to 
líbilo. Byl to senza�ní den.“ 

Jirka Janouš

P�ejdeme spolu hranice
„P�ejdeme spolu hranice“ je motto 

projektu interkulturního vzd�lávání d�-
tí a dosp�lých ve spolupráci Rakous-
ka a �eské republiky na období let 
2009–2012. Partnery tohoto projektu 
jsou Ú�ad dolnorakouské zemské vlády 
a Za�ízení pro vzd�lávání pedagogic-
kých pracovník� Jiho�eského kraje, 
Jihomoravského kraje a kraje Vyso�ina. 
Cílem tohoto projektu je u d�tí vytvá�et 
interkulturní kompetence, tzn. poznávat 
jiné národnosti, své sousedy za hranice-
mi, seznamovat se s jejich historií, zvyky, 
p�ekonávat bariéry vytvo�ené minulostí. 
Hrát si v jakémkoliv jazyku, vnímat 
a poznávat jiný jazyk než sv�j rodný.

Do tohoto projektu je od �íjna 2009 
zapojena i naše mate�ská škola. Již od 
p�edškolního v�ku budeme dle zájmu 
rodi�� seznamovat d�ti s n�meckým 
jazykem. V mate�ských školách v Dol-
ním Rakousku pak mají lektorky, které 

seznamují d�ti s �eským jazykem. Hlav-
ní formou výuky cizího jazyka jsou hry 
a hravé �innosti, kdy d�ti bezprost�edn� 
slyší a používají cizí jazyk. Dne 4. lis-
topadu jsem byla pozvána do Geras 
v Dolním Rakousku na mezinárodní 
setkání všech partner� tohoto projektu. 
P�ibližn� 300 ú�astník� tohoto setkání 
se i p�es jazykové rozdíly dokázalo stme-
lit, spole�n� tvo�it, jelikož cíl všech 
zú�astn�ných byl stejný. Bylo to za-
pálení pro spole�nou v�c, kdy úkolem 

není perfektn� nau�it d�ti cizí jazyk, ale 
seznamovat se se svým sousedem, získat 
pov�domí, že cizí jazyk už vlastn� není 
pro m� cizí jazyk. Všechny studie v ob-
lasti poznávání více jazyk� prokazují 
nám známe po�ekadlo: „Kolika jazyky 
mluvíš, tolikrát jsi �lov�kem.“

P�i tomto setkání nám d�ti z ra-
kouských mate�ských škol p�ednášely 
n�kolik básní, hrály hry a pohádku 
O �ep� v �eštin�. Vystoupení d�tí ve mn� 
zanechalo hluboký dojem. Byla jsem 
dojatá, když jsem ty rakouské d�ti�ky 
slyšela hovo�it v �eštin� s takovou chutí, 
bez zábran a bezprost�edn�. I v naší 
mate�ské škole je naším zám�rem 
vést d�ti k tomu, aby si také dokázaly 
rozum�t a hrát si i v jiném jazyku, než ve 
svém rodném. 

Tereza Votavová,
 �editelka mate�ské školy 
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První desítky škol se v �eské re-
publice p�ihlásily k ú�asti na projektu 
Sva�iny do škol. D�ti tak dostanou zdra-
vou sva�inu p�ímo do t�ídy, aniž musí 
mít u sebe peníze a rozhodn� ji nezahodí 
do koše – samy si ji totiž objednají na 
internetu, podle své chuti.

Možná pat�íte k rodi��m, kte�í vy-
baví svou ratolest každé ráno domácí 
sva�inkou. Možná jste rodi�em, který 
dít�ti místo sva�iny dá „na sva�inu“. A
 
už pat�íme ke kterékoliv skupin� rodi��, 
�asto zjistíme, že domácí sva�ina z�stala 
nedot�ená v aktovce, nebo že z ranní 

Sva�í vaše dít� ve škole? A víte co?

eTwinningové aktivity ve škole

Maraton s eTwinningem

dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot 
zma�kaný obal od �okoládových ty�inek. 
P�itom práv� na snídani a sva�in� závisí 
energetické pom�ry v d�tském organis-
mu b�hem školní výuky – a od nich se 
odvíjí nap�íklad míra pozornosti �i zá-
klady budoucího zdraví. 

Dop�át školním d�tem zdravou sva-
�inu, dodat ji zaru�en� �erstvou až do 
školy, aniž by d�ti musely mít p�i sob� 
peníze a ud�lat ze sva�in zábavu, je cílem 
projektu Sva�iny do škol, který v �eské 
republice práv� startuje. Rodi�e mohou 
d�tem sva�iny p�edplatit p�evodem na 

bankovní ú�et, složenkou, nebo p�es 
systém PaySec a d�ti si na internetu 
sva�inu samy vyberou a objednají, klidn� 
na den, týden nebo i m�síc dop�edu. 
Zdravou sva�inu dostanou až do t�ídy, 
p�ímo z výrobny, �erstv� p�ipravenou. 

Celý objednávkový systém je p�ístup-
ný z internetové adresy www.svaciny.eu.
D�ti si mohou vybírat ze sladkých 
i slaných sva�in, salát�, jogurt�. Rodi�e 
mohou mít jistotu, že jejich dít� sva�í – 
a že sva�í zdrav�. 

Alexandr Bílek, 
autor projektu Sva�iny do škol

I v letošním školním roce pokra�ují 
eTwinningové aktivity na naší škole. 
V �em spo�ívají? �eská škola si najde 
zahrani�ní školu, domluví se na spole�-
ném projektu, jazyce, ve kterém budou 
žáci a u�itelé komunikovat, v našem 
p�ípad� to bude �eština a angli�tina, 
a práce m�že za�ít.

I my jsme si našli školu, tentokrát to 
byla škola na Slovensku – v Prievidzi. 
Tato škola se stala mimo jiné i naší školou 
partnerskou. Naším spole�ným projek-
tem, který bude trvat 2 roky, a který už 
za�al na konci lo�ského školního roku 
prvním o
ukáváním se a tvorbou pre-
zentací o sob� , domlouváním se na téma-
tu, bude projekt nesoucí název: Naše 

m�sta. Je rozd�len do �ty� hlavních 
témat: Obyvatelstvo; Historie m�st; 
P�íroda v okolí m�sta; Tradice a zvyky.

M�l by vzniknout trojjazy�ný projekt 
(�esko – slovensko – anglický), ve kte-
rém by se žáci obou m�st m�li postupn� 
zam��it na jednotlivá témata, a ta zpra-
covat formou powerpointových prezen-
tací, krátkých videí, anket, rozhovor�, 
fotogra� í... M�li by navštívit ú�ady, 
matriky, muzea, pop�ípad� archivy, kde 
by získali pot�ebné informace. Získají no-
vé kamarády a procvi�í se v angli�tin�.

Výsledky jejich práce budou postupn� 
umis
ovány do blogu, který bude na 
konci projektu zve�ejn�n.

Mgr.Andrea Jílková, u�itelka ZŠ

I letos jsme se zú�astnili akce na-
zvané: Maraton s eTwinningem, která 
probíhala v týdnu od 19. do 23. �íjna 
2009. V �em tato akce spo�ívala? Op�t 
se tvo�il p�íb�h – putování modrého 
a žlutého paná�ka z loga eTwinningu 
po �eské republice. P�ihlášené školy si 
p�íb�h postupn� p�edávaly a p�idávaly 
svou �ást p�íb�hu. Na nás vyšla �ada 
v pátek dopoledne.

Letos to m�ly d�ti o trochu t�žší, 
protože dostaly za úkol paná�k�m vybu-
dovat stavbu, do které je v rámci jejich 
návšt�vy pozvou, dále pak bylo pot�eba 
odpov�d�t na otázku, kterou pro nás 

p�ipravila p�edchozí škola a za úkol jsme 
m�li p�ipravit otázku pro školu, které 
jsme štafetu p�edávali. Otázka se mohla 
týkat �ehokoliv, v�tšinou se otázky týka-
ly m�st a okolí, odkud jednotlivé školy 
pocházely.

Jak se nám p�íb�h povedl, m�že-
te sami ohodnotit na této adrese: 
http://2009maraton.blogspot.com, kde ho 
naleznete v archivu blogu. Dome�ek pro 
paná�ky bude vystaven v budov� II. stup-
n� ZŠ v rámci váno�ních trh� dne 
10. 12. 2009.

Mgr.Andrea Jílková,
 u�itelka ZŠ

Seminá� pro u�itele
Ve dnech 15. – 17. �íjna tohoto roku 

se v penzionu Hájenka na Knížecích 
Pláních uskute�nil seminá� pro bavor-
ské a �eské u�itele na téma Náš region 
po pádu železné opony v rámci projektu 
Jiho�eské univerzity a univerzity Pasov 
Jak p�ibližovat region p�es hranice. 

Díky tomuto seminá�i m�li �eští 
a bavorští u�itelé možnost získat infor-
mace o vývoji regionu Bavorský les – 
Šumava v letech 1989–2009, zpracovat 
a za�adit témata regionální historie do 
výuky. Projekt zde pomohl zprost�ed-
kovat nám u�itel�m vhodné materiály pro 
p�eshrani�ní a regionáln� orientovanou 
výuku d�jin v �eském i n�meckém 
jazyce, umožnil nám seznámit se s roz-
díly ve školních systémech a u�ebních 
osnovách v Bavorsku a �esku, abychom 
získali p�edstavu o reálných podmínkách 
ve školství v sousední zemi. Krom� toho 
jsme m�li možnost získat informace 
o úsp�šných �esko-n�meckých školních 
projektech a navázat kontakty s kolegy 
ze sousední zem�. 

Naše škola v sou�asné dob� zahajuje 
spolupráci s Volksschule Neureichenau 
a první spole�né setkání žák� 8. ro�níku 
plánuje na jaro p�íštího kalendá�ního 
roku. Já osobn� se na vzájemnou spo-
lupráci na spole�ných projektech velmi 
t�ším a v��ím, že toto setkání, které 
nutn� vyžaduje konverzaci v n�meckém 
jazyce, p�im�je žáky naší školy u�it se 
n�mecky o n�co zodpov�dn�ji, efektiv-
n�ji a s jasným cílem – um�t se domluvit.

Mgr. Radka �ezanková
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Pozvání na Váno�ní koncerty ZUŠ Volary

��. prosince 2009 – Váno�ní koncert
vystupují žáci ZŠ Horní Vltavice a u�itelský p�vecký soubor p�i ZUŠ ve Volarech
Místo: kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého – Horní Vltavice 

Za�átek: 18,00 hod

�2. prosince 2009 – Váno�ní koncert 
vystupují sólisté, komorní soubory, p�vecký sbor a dechový orchestr 

Místo: Sokolovna Lenora
Za�átek: 17,00 hod 

�3. prosince 2009 – Adventní koncert 
vystupují sólisté a u�itelský p�vecký soubor

Místo: kostel sv. Anny -– Libínské Sedlo
Za�átek: 17,00 hod

�6. prosince 2009 – Váno�ní koncert
vystupují sólisté, komorní soubory, p�vecké sbory POUPÁTKA a POUPATA a hosté 

Místo: kinosál Volary
Za�átek: 18,00 hod

�7. prosince 2009 – T�ídní koncert
vystupují žáci ze t�ídy p. u�. Petry Kaczkové a p. u�. Františka Zacha

Místo: hudební sál ZUŠ Volary
Za�átek: 17,00 hod

Na všechny koncerty je vstupné dobrovolné
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Co je nového na Základní škole Volary?
Partnerská škola v Prievidzi

Vše za�alo tím, že kolegyn� Andrea 
Jílková se žáky základní školy v rámci 
eTwinningu za�ala spolupracovat se 
sle�nou u�itelkou angli�tiny Katarinou 
Kapus�ákovou z Prievidze. ETwin-
ning je spolupráce škol v cizím jazyce 
z celého sv�ta na ur�itých projektech 
prost�ednictvím emailu a dalšími inter-
netovými technologiemi. Na kroužku 
angli�tiny tak za�ala spolupráce na 
spole�ném projektu. 

Škola v Prievidzi slavila 6. listopadu 
30. výro�í otev�ení školy a na tyto osla-
vy jsme byli pozváni. Setkání bylo 

úžasnou p�íležitostí, jak se osobn� po-
znat a jak poznat i školu na Slovensku. 
Je to sídlištní škola stejného typu jako ta 
naše, má asi 550 žák�, padesát u�itel�, 
�editelku a dva zástupce. Zam��ení školy 
je na cizí jazyky a kopanou, v ro�níku 
mají vždy po t�ech t�ídách. S tím souvisí 
i vybavenost školy – n�kolik jazykových 
u�eben je vybaveno výpo�etní tech-
nikou, v okolí školy je �ada sportoviš
, 
uvnit� pak dv� t�locvi�ny a posilovna.

Den p�ed oslavou jsme byli velice 
v�ele p�ijati. Slovenská v�elost, p�átelství 
a opravdovost byla všudyp�ítomná. Po 
prohlídce školy jsme se sešli na ve�e�i, 
kde jsme se mohli více poznat a vym�nit 
si r�zné zkušennosti a post�žovat si na 

r�zné bolístky. Druhý den, kdy naše 
partnerská škola p�ipravovala slavnos-
tní akademii, jsme navštívili zámek 
a lázn� Bojnice. Akademie probíhala 
v m�stském kulturním centru a byla 
p�ehlídkou žákovského umu a nápad� 
u�itel�. Atmosféra byla fantastická. 
Zbývající �ást návšt�vy se odvíjela 
v obdobném duchu. Partnerství mezi 
ob�ma školami vidíme ve spolupráci 
mezi t�ídami, u�iteli, kroužky a dalšími.

V p�íštím roce v b�eznu bychom cht�-
li pozvat vedení školy k nám do Volar 
a dále plánujeme spole�né setkání ve v�t-
ším po�tu na polovi�ní cest� na Morav�. 

Petr Horálek

Nabídka dalšího 
vzd�lávání je op�t tady

Vážení p�átelé, na základ� �astých dotaz�, které 
dostáváme, jsme se op�t rozhodli p�ipravit pro vás další ak-
tivity v projektu vzd�lávání. Jedná se o t�i kurzy, z nichž 
si m�žete vybrat ten, který se vám bude nejvíce zamlou-
vat. Pokud se budete chtít p�ihlásit, p�ípadn� získat další 
informace, vypl�te anketní lístek, který zašlete na adresu: 
KreBul, o. s., Mlýnská 20, Volary, p�ípadn� m�žete využít 
tel. �íslo: 723 123 093 nebo e-mail: oskrebul@centrum.cz. 
Všechny kurzy budou realizovány v m�sících prosinec –
únor. Na všechny p�íznivce našeho vzd�lávání se již nyní 
velmi t�šíme. 

Za KreBul, o. s. 
Bc. Zden�k Krejsa, DiS. – p�edseda sdružení

Mám zájem o kurz:

Základy práce s po�íta�em a internetem I. 
(úplní za�áte�níci)
Základy práce s po�íta�em a internetem II. 
(pokra�ovací kurz)
Trénování pam�ti v každém v�ku aneb jak si 
více zapamatovat?

Jméno:  .................................................................
Bydlišt�:  ..............................................................
Telefon, e-mail:  ...................................................
..............................................................................I na konci m�síce �íjna nenechali vandalové naše m�sto na 

pokoji. A výsledek? Op�t p�evrácené kontejnery, ...
Foto Št�pán Wagner

Tydýt
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Skautský podzim
Tak už je náš skautský rok zase v plném 

proudu! Hned v zá�í jsme se vydali na 
výpravu do nitra Šumavy, na Horskou 
Kvildu. Spali jsme ve Filipov� Huti, 
podívali se na Modravu – Ob�í hrnce nás 
zcela uchvátily, byli jsme i na T�íjezerní 
slati a tam pozorovali masožravé ros-
tliny. Po�así jsme m�li ješt� letní, a tak 
se nám dom� v�bec necht�lo. Na státní 
svátek v zá�í se nám poda�ilo uskute�nit 
naši tradi�ní Svatováclavskou výpravu 
s posvícením. Tentokrát jsme se vydali 
slavit své posvícení�ko na Medv�dí stez-
ku. Ve skalách jsme si zahráli svatováclav-
skou legendu a pak na velikém balvanu 
uspo�ádali vpravd� skautskou hostinu.

Za�átkem �íjna jsme už za�ali mys-
let na blížící se zimu a dali se do sbírání 
podzimních plod� – žalud�, kaštan�, 
bukvic, šípk�. A dob�e jsme ud�lali, 
vždy
 již v polovi�ce m�síce se objevil 
sníh! My už ale pro zví�átka na zimu 
dostate�né zásoby máme, tak se nemusejí 
ni�eho bát, budeme je zase jako každým 
rokem chodit p�ikrmovat. 

V �íjnu jsme se šli také podívat na 
krásnou opravenou volarskou k�ížovou 
cestu. Mnozí z nás tam ješt� nebyli, byli 
s námi i lenorští kamarádi a všem se nám 
tam moc líbilo. Co na tom, že se na nás 
valily kupy sn�hu, aspo� jsme se po�ádn� 
zkoulovali. A v teplou�ké klubovn� p�i 
�aji jsme si pak zahráli kupu deskových 
her, bylo to moc p�íjemné.

O podzimních prázdninách se v Leno-
�e uskute�nila tradi�ní Drakiáda. Letos 

jsme ji spojili s výrobou drak�, a jak se 
nám povedly, m�žete posoudit z našich 
snímk�. A protože jsou mezi námi i dost 
velcí sportovci, uskute�nili jsme náš 
velký podzimní B�h Za Basumským 
dortem. Letos se konal již po p�tadvacá-
té! V kategorii do 10 let zvít�zil Honzík 
Hudák z Lenory, druhá byla Kamilka 
Švejdová ze Stožce, t�etí Krystýnka 
Habichová také z Lenory. V kategorii 
starších (do 15 let) si odvezl první místo 
do Prachatic Mat�j K�ivá�ek, druhý byl 
Luboš Psotka z Lenory, t�etí místo pat�ilo 
op�t prachatickým. V kategorii d�v�at do 
15 let si vedly velmi dob�e dívky z Vim-
perka – obsadily první místo, na druhém 
míst� skon�ila Hanka Wagnerová. 
Nejstarší kategorii velmi dob�e repre-
zentoval Vojta Wagner (1. místo) a Ji�í 
Kamenov (2. místo). Ale nebyl smutný 
ani ten, kdo tak docela nevyhrál – kopec 
m�l p�íšerné p�evýšení a tak každý, kdo 
se dostal až na jeho vrchol, zvít�zil – 
p�inejmenším nad vlastní pohodlností. 
O t�ípatrový dort vlastnoru�ní výroby 
jsme se pak zcela po skautsku rozd�lili, 
pochutnal si opravdu každý. Byl �as i na 
spoustu her, i po�así nám p�álo, takže se 
už te� t�šíme na další ro�ník. 

Šárka Špírková

Pronájem nebytových prostor – 60 m2, Tolarova 449, 384 51 Volary. 
Využití: Obchodní �innost, služby. 

Bližší informace na tel: 604 241 436

Nabízím
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Novinky v knihovn�
Lan Pham Thi: 
Bílej k��, žlutej drak

Jsem �eška. Narodila jsem se tady. 
A nejspíš tu i um�u, konstatuje devate-
náctiletá autorka. Ale vzáp�tí dodává:
Jsem Vietnamka. Pro všechny. Navždy. 
Mezi t�mito póly také osciluje ve svém 
autobiogra� cky lad�ném díle Bílej k��, 
žlutej drak. P�íb�h zasazený do m�sta 
Písku a vypráv�ný mladou dívkou zahr-
nuje vedle popis� všednodenního života 
vietnamské komunity �adu sociáln�-
kritických motiv� – ostatn�, celý text 
otevírá dramatická no�ní scéna kon-
frontace se skupinkou skinhead�. �teme 
o rasismu a jeho propojení s místní 
elitou, jeden z náck� dokonce d�lá 
�idi�e starostovi m�sta, dozvídáme se 
o vypálení vietnamského obchodu, o ko-
rupci a ponižování ze strany m�stských 
ú�edník�. Jsou tu i optimisti�t�jší mo-
menty – rodin� se nakonec poda�í otev�ít 
vysn�nou restauraci Dra�í zátoka a dív-
ka se alespo� na chvíli sblíží s �eským 
malí�em. Autorka zaujme obratným 
a úsporným vyjad�ováním, míšením 

r�zných jazykových prvk� s jistou dáv-
kou nespisovnosti, originálním vid�ním 
sv�ta i vlastní privátní situace. Záv�re�né 
vyzn�ní p�íb�hu je bilancující, a p�ese 
všechno skli�ující. I ti z �ech�, kte�í jim 
d�íve pomáhali, se k nim obracejí zády. 
Možná se n�které v�ci m�ly stát jinak...  
Vít�zný román 14. ro�níku Literární 
ceny Knižního klubu.

Martin Gray:
Jménem mých blízkých

Martin Gray se narodil ve Varšav� 
v polské židovské rodin�. Za války ve 
varšavském ghettu poznal bídu, ponížení 
a strach. V Treblince zakusil neskute�-
nou hr�zu nacistických vyhlazovacích 
tábor�, zahynuli zde jeho rodi�e i brat�i...
Z koncentra�ního tábora uprchl p�ipou-
taný k podvozku nákladního auta, pozd�ji 
se p�ipojil k Rudé armád�, nakonec od-
jíždí do Spojených stát�. Kone�n� p�ijde 
mír. Martin skládá po st�ípcích sv�j nový 
život, pozná svou manželku Dinu.

Pak, na francouzském jihu, jednoho 
horkého dne, ho osud krut� postihne zno-

vu... Martin Gray cht�l vylí�it sv�j život. 
Kv�li svým zmizelým blízkým, kv�li 
sob� samému. Nebyl si jistý, zda je mož-
né popsat slovy, jaké jej postihlo nešt�stí, 
jak bojoval s nep�íznivým osudem a pro� 
se rozhodl žít dál. Cht�l promluvit, aby 
se kniha stala pomníkem jeho rodiny, 
jeho drahých a všech blízkých.

L.J. Smith: 
Upí�í deníky – Probuzení

V dobách kvetoucí italské renesance 
se brat�i Damon a Stefan Salvatore bez-
hlav� zamilovali do krásné mladé upírky 
Katherine. A�koli bylo její srdce dost 
velké pro oba, každý z nich ji cht�l mít 
jen pro sebe. Jejich nesmi�itelný souboj 
o Katherininu p�íze� však vedl k její 
smrti, po které z�stali dva nesmrtelní, 
na smrt rozhádaní chlapci se zlomeným 
srdcem... Po n�kolika staletích se má boj 
Damona a Stefana opakovat. V malém 
americkém m�st� se seznámí s krás-
nou a chlapci obletovanou studentkou 
Elen, jejíž podobnost s Katherine je 
neuv��itelná...
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 KINO VOLARY
  Nám�stí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Prosinec 2009
5. 12. sobota 17.00 a 20.00 hod.

G. I. JOE
Bondovsky lad�ný ak�ní � lm USA (da-
bing).
Vstupné 50,- K�, 107 min.,
Jsou tam, kde ostatní možnosti selhaly. 
(Nato�ený v exteriérech Prahy)

12. 12. sobota 20.00 hod.

KRVAVÉ POB�EŽÍ
�ínské historické drama (titulky).
Vstupné 60,- K�, 147 min,
od 12 let!
P�íb�h z doby T�í císa�ství tj. od roku 
208 – boj o sjednocení �íny pod jednu 
vládu.

19. 12. sobota 20.00 hod.

PIRÁTI NA VLNÁCH
Koprodukce V. Británie a N�mecka (ti-
tulky).  
Vstupné 60,- K�, 134 min.,
od 12 let!
Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhn�te!

23. 12. st�eda 17,00 hod.

P�ÍB�H 
O ZOUFÁLKOVI

Animovaný � lm USA (dabing).
Vstupné 40,- K�, 86 min.,
d�tské p�edstavení!
Pohádkový p�íb�h o malém myšákovi, 
který navzdory všem zachrání život krás-
né princezny. 

Zprávi�ky 
VOLARSKÉHO 

DOME�KU
prosinec 2009

**** 4. 12. 2009
�ertovská diskotéka – rej �ertík� 
a �ertic ...
13:30 – 15:30 hodin
Tane�ní a sout�žní odpoledne ve 
Volarském dome�ku, pro všechny 
�ertíky, �ertice, andílky i Mikuláše. 

**** 9. 12. 2009
Kurz – FIMO hmota 
17:00 – 19:00 hodin
Seznámení s FIMO hmotou, zpra-
cování a výroba šperku nebo jiného 
drobného výrobku

**** 9. 12. 2009
Výchovný program – � lcování ov�í 
vlny pro ZŠ
Vypráv�ní o ove�kách, vln� a jejím 
zpracování. Každý si vyrobíme, svou 
vln�nou duhovou kuli�ku.

**** 11. 12. 2009  
Workshop HIP – HOP
17:00 – 18:30 hodin
Novinka – tane�ní a pohybová akce 
pro všechny od �0 let

**** POZOR!!!!! od ledna 2010 bu-
de nový zájmový útvar Všesportovní 
kroužek – atletika, b�h na lyžích, 
sportovní hry, atd. Pro d�ti od 6 let… 

INFORMACE :
budou b�hem m�síce listopadu 
na plakátech nebo na telefonu 

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

www.ddm-prachatice.cz

Prodej vstupenek je hodinu p�ed promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Zm�na programu vyhrazena.
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Volarští muži jsou po podzimu p�edposlední a �eká je t�žké 
jaro. Vrátím se k utkání Tatranu s celkem K�emže, pon�vadž to 
bude utkání, které z�stane dlouho zapsáno do historie Tatranu. 
Ne výsledkem, ale proto, že na h�išt� poprvé v historii musel 
dosednout vrtulník záchranné služby. Po st�etu s protihrá�em 
v záv�ru prvního polo�asu z�stal nehybn� ležet branká� 
Tatranu Marcel Kaczko. Marcel p�ed st�etem perfektn� vy-
chytal úto�níka hostí. Jenže oba souboj dokon�ili tak, že 
Marcel byl zasažen do hlavy. Vypadalo to špatn� a Marcel byl 
transportován do nemocnice v �eských Bud�jovicích. Všichni 
jsme si oddechli druhý den, kdy se Marcel ukázal na utkání 
dorostu. Je dob�e, že hr�zný st�et dopadl nakonec š
astn�, ale 
m�lo by to být varováním pro všechny, že n�kdy by se m�lo 
hrát asi více ohledupln�. A pokud by vrtulník m�l ve Volarech 
na stadión op�t n�kdy p�istát, tak radši k ukázce, než k úrazu.

Utkání se dohrálo a bylo to špatné po všech stránkách. 
Nikdo nemá po takovém p�erušení chu
 hrát a nutno k tomu 
p�i�íst, že i rozhod�ímu se zbytek nepovedl a vylou�il ješt� 
dva naše hrá�e. Místo, aby to bylo na rovinu, tak z toho byla 
nep�íjemná prohra, kterou si ten den Tatran nezasloužil.

Záv�re�né hodnocení muž� a dorostu zve�ejníme v prosin-
covém vydání. Ladislav Beran

Volarští fotbalisté mají za sebou neúsp�šný podzim

Žáci se zatím sehrávají

Volarští žáci se po odchodu n�kolika hrá�� do dorostu na 
podzim hledali. Kluci se sehrávají a v sou�asné dob� je to za-
tím st�ídav� obla�né. Kluci mají rezervy, o kterých moc dob�e 
v�dí a cht�jí je po zimním období zlepšit. Nejvíc se da�ilo 
Danu Ku�erovi a Nguyenovi. V��ím, že se nyní kluci zkon-
solidují a najdou fotbalovou �e�. Vždy
 v této sout�ži není nic 
ztraceno a na ja�e se jim ur�it� bude da�it ješt� víc.

Jednotlivé výsledky: Tatran – Zdíkov 9:0 a 2:4, Husinec 0:2 
a 3:5, Nebahovy 2:4 a 2:1, Lhenice 3:2 a 2:2, Strunkovce 3:4 
a 1:2. Sout�ž se hraje dvoukolov� na podzim a na ja�e, takže se 
soupe�i potkají 4x.  Ladislav Beran

Volarský zpravodaj vydává m�sto Volary * Redak�ní komise – Šárka Trubelová (šéfredaktor), Jana Frejková, Ji�í Sosna, ing. Martin Janda – se nemusí vždy 
ztotož�ovat s názory dopisovatel� a vyhrazuje si právo na úpravu délky textu * Inzerce a p�ísp�vky: J. Frejková, M�Ú Volary, Nám�stí 25, tel: 388 302 210,
frejkova@mestovolary.cz * Za p�vodnost a obsahovou správnost ru�í autor * VZ vychází v nákladu 1650 ks posledníden v m�síci a je neprodejný * Tisk: 
Tiskárna FOP �erná v Pošumaví 131, tel./fax: 380 744 248, e-mail: info@fopcentrum.cz, www.fopcentrum.cz * Reg. �.: MK �R E 12494.

Autoopravna 
Kovář Jiří

Mlynářovice č. 54

Nová služba: 
opravy autoelektriky a diagnostiky vozidel, 

montáž a dekódování autorádií, 
montáž centrálního zamykání s dálkovým 

ovládáním 
a opravy alternátoru a startéru.

 
Stále nabízíme: 
mechanické opravy, 

kontrolu a měření kapalin i klimatizace, 
karosářské a lakýrnické práce včetně stříkání 

dutin a spodků,
výměnu čelního skla.

Provozní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin
 So  Ne  na objednávku

Telefon 388 334 304
Mobil 723 039 023

e-mail autokovar@seznam.cz


