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Jsme na začátku roku 2008, ale nyní bychom rádi připomněli
ještě jeden velký úspěch volarského studenta
v anketě Talent okresu Prachatice.

Je jím student, v době předání ceny žák ZŠ Volary, Bruno Horváth.
Ve Vimperku se loňského roku v listopadu konalo ocenění nejlepších
nominovaných žáků v různých odvětvích. Do pěti kategorií se nominovalo 25 nejlepších studentů. Bruno Horváth zde reprezentoval ZŠ
Volary a v sekci Českého jazyka byl dekorován titulem Talent okresu
za školní rok 2006/ 2007. Je to velký úspěch, neboť v této sekci to bylo velmi náročné a těžké. Úspěch je o to větší a váženější, že ho
dokázal obhájit. Je to jako ve sportu - obhajoba je vždy těžší, a tak
přejme mladému nadějnému studentovi úspěch i v letošním ročníku.
Do Vimperka, kde se konal 19. listopadu závěrečný ceremoniál,
skoro nedojel. Tento den totiž v našem městě napadlo tolik sněhu, jako za celý loňský rok. Zavátá garáž a průjezd od domu k náměstí byl
velmi složitý. Ale díky paní starostce Martině Pospíšilové a technickým službám města se podařilo sníh odklidit a cesta do Vimperka
byla volná. Za což děkuje maminka i Bruno a jsou moc rádi, že se
mohli zúčastnit dekorování nejlepších. Mladému nadějnému studentovi z našeho města děkujeme za reprezentaci města a budeme v
letošním ročníku soutěže držet palce.

Ladislav Beran

Ve dnech 5. ledna a 6. ledna 2008
proběhla, jako každoročně, Tříkrálová sbírka ve Volarech. Jak již jste
byli informováni v minulém čísle
Volarského zpravodaje, sbírka byla
uspořádaná pod záštitou Farní Charity v Prachaticích, která z této sbírky
chce realizovat své projekty. Letošní
sbirky se zúčastnilo 35 skupinek koledníků v prachatickém regionu, bylo
vybráno celkem 145 942 Kč, z toho
ve Volarech 11 608 Kč. Upřímně
děkujeme všem dárcům a přejeme
šťastný nový rok.
Karel Falář
vedoucí volarské skupinky koledníků
1/2008 www.mestovolary.cz

Volarský zpravodaj dodává:
Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi římskokatolické církve
byla letos nejúspěšnější v celé své osmileté historii. Koledníci vybrali
téměř 2,5 milionu korun, o sto tisíc více než loni.
Většina získaných peněz půjde zpět do regionu, kde podpoří sociální
projekty zdejších charit a farností. Nejštědřejší dárci byli na Prachaticku,
jak řekl koordinátor sbírky Roman Tlapák.
V Jihočeském kraji koledovalo téměř 600 skupinek dětí i dospělých
převlečených za Kašpara, Melichara a Baltazara.

Svátek zamilovaných se slaví každý
rok 14. února, v den, kdy má svátek
Valentýn. Mnoho lidí hledá původ tohoto svátku v USA, to je však omyl.
Valentýn je totiž historicky doložená
postava. Proto je tento svátek stejně
významný jako jiné historická výročí.
V České republice má poměrně mladou tradici. Zamilovaní lidé si tento
svátek užívali poprvé až po pádu totalitního režimu, po roce 1989.
uzávěrka příštího čísla -14.2

frejkova@mestovolary.cz / 388 302 210
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Informace z radnice



Z jednání rady města
konané dne 12.12.2007
Rada města schvaluje:
* cenu za likvidaci odpadů pro
podnikatelské
subjekty
v systému města v roce 2008.
Cena za kontejner je 12.340,Kč, celoroční známka za popelnice 3.099,- Kč a jednorázová známka na popelnici je
160,- Kč.
* vyhlášení výzvy k podání
nabídky na vypracování studie
rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Volarech
Rada města rozhodla:
* cenu vodného a stočného
pro rok 2008 – vodné 15,76 +
9% DPH, stočné 23,17 + 9%
DPH
* na základě doporučení komise přidělit veřejnou zakázku
na vypracování projektové
dokumentace akce ZTV Finské domky projekční kanceláři
Ing.Jan Beránek, Těšovice
* pronajmou nebytový prostor
v přízemí domu čp.136 na
Náměstí pí. Halamové za účelem zřízení obchodu s obuví a
doplňkovým zbožím

Informace pro občany
města
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Od ledna 2008 dochází ke
změně pracovní doby na sociálním odboru MěÚ Volary
– agenda sociálních věcí takto
:
Pondělí 7,30 – 11,30
12,00 – 17,00
Úterý
7,30 – 11,30
Středa
7,30 – 11,30
12,00 – 17,00
Čtvrtek 7,30 – 11,30
Pátek
7,30 – 11,30
K vyřizování potřebných
úředních záležitostí doporučujeme využívat úředních hodin
v úřední dny - pondělí a středu
. Neúřední dny využívat jen
v neodkladných případech.

SOBOTNÍ PROVOZ ÚŘADU
Pro veřejnost bude provoz
Městského úřadu ve Volarech
zabezpečen v sobotu
dne
23.února 2008 v době od 8.00
do 10.00 hod.
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Výpis ze Živnostenského
rejstříku
Co dostanete : Úplný výpis
ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět :
IČ ( identifikační číslo)
Kolik to bude stát :
50,- Kč/stránku

CZECH POINT – ČESKÝ
PODACÍ OVĚŘOVACÍ
INFORMAČNÍ NÁRODNÍ

Výpis z Rejstříku trestů
Co dostanete : Úplný výpis
z Rejstříku trestů
Co potřebujete vědět : Platný
TERMINÁL
občanský průkaz nebo
Od ledna letošního roku
cestovní pas
byla zahájena na Městském
Kolik to bude stát :
úřadě ve Volarech činnost
50,- Kč/stránku
asistovaného místa Czech
POINTu, konkrétně je toto
Ing. František Pokorný
pracoviště
umístěno
na
tajemník MěÚ
správním odboru - kancelář
č. 3 a 4.
Czech POINT je místo pro
komunikaci občana s veřejnou
správou, tzv. služba občanům
a podnikatelským subjektům Ke dni 31. 12. 2007 bylo
přihlášeno
při zajišťování a poskytování
k
trvalému
pobytu
ověřených výpisů z těchto
registrů :
ve Volarech 3 944
- z Katastru nemovitostí
občanů
- z Obchodního rejstříku
- ze Živnost. rejstříku
V roce 2007 se narodilo 50
- z Rejstříku trestů
Občanůzemřelo 34 občanů
Jak lze výpis získat? Stačí
odstěhovalo se 89 občanů
nás navštívit, výpis ze všech
zmíněných rejstříků Vám přistěhovalo se 55 občanů
změnilo trvalý pobyt
bude vyhotoven na počkání.
v rámci obce 103 občanů

Výpis z Obchodního
rejstříku
Co dostanete : Úplný výpis
z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět :
IČ ( identifikační číslo)
Kolik to bude stát :
50,- Kč/stránku

V měsíci lednu oslavili
z našich členů své
narozeniny

Magda Braitová
Elizabet Dibďáková
Marie Dokoupilová
Anežka Falářová
Irena Ohnutová
Anna Jurášová
Jaroslava Krejsová
Jan Breit
Václav Buchtela
Václav Kalenský
Zdeno Makovini
Josef Marek
Jan Toušek
Všem jmenovaným všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně
postižených Volary

Děkujeme za projevy
soustrasti, květinové dary a
za účast při posledním
rozlouční s paní

Marií Benešovou.
Rodina Benešova

Identifikátory potřebné pro
získání jednotlivých výpisů :
Výpis z Katastru
nemovitostí
Co dostanete : Úplný výpis z
Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět :
Katastrální území a číslo Listu
vlastnictví
Kolik to bude stát : 100,- Kč/
za první stránku; 50,- Kč/ za
každou další stránku

Společenská rubrika

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
VE VOLARECH
Od 2. ledna 2008 vykonává svou lékařskou praxi ve
Volarech praktická lékařka pro děti a dorost MUDr.
Mária Patáková. Svou ordinaci má ve zdravotním
středisku ve Volarech, Tovární 35. Telefonní číslo
do ordinace je 388 333 446.
pondělí
úterý
středa
čtvetek
pátek

Ordinační hodiny:
7,30-13,00
7,30-12,00
7,30-13,00
--7,30-11,30

14,00-16,00
13,00-16,00
--12,30-17,00
12,30-14,30

Odpolední ordinace v pondělí a v pátek po
předchozím objednání.
Volarský zpravodaj 2
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O činnosti místního oddělení Policie ČR čtenáře pravidelně
v našem zpravodaje informujeme. Čtenáři mají přehled o
bezpečnostní situaci, o jednotlivých případech i o ostatních
akcích místního oddělení (řešení dopravní problematiky, besedy ve školách, kontroly restauračních zařízení apod). Od
června se oddělení nachází v nově zrekonstruované budově.
Také v tomto roce nebudou v tisku chybět informace o činnosti místního oddělení Policie ČR. Novinkou místních policistů bude založení kroužku „Mladý volarský policista“.
V prostorách budovy obvodního oddělení bude vyčleněna
jedna místnost jako klubovna a budou určeni dva policisté,
kteří budou odpovědní za činnost uvedeného kroužku dětí.
Činnost kroužku bude realizována tak, aby se nekryla
s činností DDM. Zájemci budou evidováni pod Sportovním
klubem Policie v Prachaticích, členem se bude moci stát žák
druhé až páté třídy základní školy. Činnost bude zaměřena na
základní znalosti dopravní problematiky (znalost dopravních
značek, povinnosti cyklistů, chodců a dalších účastníků silničního provozu), činnosti Policie ČR, kynologie apod. Členové kroužku se budou moci zúčastnit výkonu služby
v terénu (např.měření radarem). Pro děti budou organizovány
poznávací výlety, branné a střelecké závody. O možnosti
členství v kroužku budou rodiče informováni prostřednictvím
regionálního tisku a informativních letáků.

Nápojové kartony (tj. obaly od mléka, šlehačky,
džusů, vína apod.) jsou jedním z nejvíce rozšířených
spotřebitelských obalů. Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje jejich zpětný odběr a materiálové využití a rovněž finančně motivuje obce ke třídění nápojových kartonů a předání této suroviny konečným zpracovatelům.
Vzhledem k tomu, že odpadu z nápojových kartonů
není velké procento, není ekonomicky výhodné pořizovat samostatné sběrové nádoby pro tyto kartony. Proto
bylo již v minulosti avizováno, že lze nápojové kartony
odkládat do barevných kontejnerů na PLAST, odkud
npor.Bc.Pavel Bártík jsou komodity vždy dotříděny na třídící lince.
vedoucí oddělení
Za 4. čtvrtletí roku 2007 se podařilo zajistit údaje o
množství vytříděného odpadu z nápojových kartonů, a
tím tedy získat finanční příspěvek od firmy EKOVážení čtenáři,
KOM, a.s. i za třídění tohoto druhu odpadu.
Pro přehlednost budou všechny barevné kontejnery
na PLAST označeny oranžovými samolepkami (viz
obrázek) s uvedením příkladů některých sbíraných nápojových kartonů.
Kupujete-li výrobky v NÁPOJOVÝCH KARTONECH, pak obaly vhazujte do kontejnerů na PLAST,
Volarský zpravodaj vstoupil do dalšího ročníku své existence. nikoliv do kontejnerů na PAPÍR !
*** Každá čistě vytříděná komodita
Jistě jste si všimli změny grafické úpravy i rozsahu našeho měse městu vyplatí. ***
síčníku. My, jako tvůrci, máme obzvlášť radost z toho, že přibýIng. Kubešová
vá i přispěvovatelů z řad občanů. Rádi budeme otiskovat vaše
Odbor
VÚPaŽP
názory, náměty i připomínky, protože to znamená, že se zajímáte
o dění v našem městě. O termínech uzávěrek jste vždy informováni v tiráži na první stránce v jednotlivých číslech. Co se týče
POČASÍ - Prosinec
rozsahu článků, byli bychom rádi, kdyby nepřesahovaly v příMinimální teplota -13,9;C dne 21.12. v 7,15,
padě tištěného textu polovinu stránky A4. Sice jsme loni přidali
dne 26.12. v 6,00, dne 27.12. v 7,30
Volarskému zpravodaji čtyři strany, ale jsou měsíce, kdy to neMaximální teplota 7,9;C dne 7.12. v 15,45
stačí. Pokud máte nějaký zajímavý námět na článek, ale „necítíte
se“ na to ho sami zpracovat, rádi Vám s tím pomůžeme. A na záPrůměrná měsíční teplota -2,4;C
věr článku samozřejmě nesmíte zapomenout na podpis - nepodeMaximální sněhová pokrývka 11 cm
psané články nebudeme uveřejňovat.
Průměrná roční teplota v roce 2007 byla +6,9;C
Takže si do nového ročníku můžeme společně přát, aby ve Voweb: www.pocasi-volary.cz
larech bylo stále o čem psát a aby to byly samé dobré zprávy.
(mj)
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MĚŘENÍ RADAREM V MĚSÍCI PROSINEC 2007
(UL. PRACHATICKÁ)
Celkový počet měřených vozidel
9 861 vozidel
Průměr za 1 hodinu
110 vozidel
Průměrná rychlost
49,4 km/h
Max. rychlost
118 km/h – jedno vozidlo
Redukce rychlosti (snížení u radaru)
8,7 km/h
Počet vozidel jedoucích 100 a rychleji
11 vozidel
85 % vozidel jelo maximálně do
61 km/h
Největší pohyb vozidel byl v
pondělí
V prosinci byl zaznamenán nejmenší počet
přijíždějících vozidel.
MĚŘENÍ RADAREM OD 1.ČERVENCE DO 31.PROSINCE 2007
Za druhé pololetí roku 2007 je k dispozici 121 967 záznamů, získaných z měření radarem na příjezdových komunikacích do Volar střídavě ze směru od Lipna, Lenory a Prachatic.
Z průměrných hodnot získaných při těchto měřeních lze stanovit některé údaje.
Do Volar přijede v denní době průměrně 450 vozidel/hod.
Denní průměr v obou směrech
10 800 vozidel
Snížení rychlosti u radaru je o
7,3 km/hod.
Průměrná rychlost v místě měření
49,1 km/hod.
85 % vozidel jede pomaleji než
61 km/hod.
Největší pohyb vozidel je zaznamenán v měsíci červenec
z hlediska dnů v týdnu je to pondělí, středa a čtvrtek
z hlediska času okolo 10,00 a 18,00 hodiny
Nejmenší pohyb vozidel je zaznamenán : v měsíci prosinec
v sobotu a neděli
Maximální naměřená rychlost
134 km/hod.
Celkový počet vozidel na příjezdu do Volar za pololetí roku
2007 jenom v době denní vychází na 993 600. Jestliže budeme
předpokládat, že stejné množství vozidel z Volar odjíždí, dojdeme k číslu 1 987 200 vozidel projíždějících ve druhém
pololetí přes Volary. Otázkou je, jak toto množství vozidel
hodnotit ? Je to málo nebo hodně ? Domnívám se, že téměř 2
miliony projíždějících vozidel za polovinu roku je množství
velké, které má značný vliv na čistotu ovzduší i na hluk ve
městě. Z reakce obyvatel, bydlících na příjezdových komunikací, lze hodnotit, že měření radarem plní účel, pro který je
instalován. Většina řidičů si totiž u radaru uvědomuje svoji
rychlost v obci a 85 % jich zpomalí. To se pak projevuje menším hlukem, menšími otřesy domů v blízkosti komunikace a
zejména snížení rychlosti přináší bezpečnější pohyb osob při
přecházení silnic.
Pavel
Kohout, ředitel TS Volary

CHARITATIVNÍ PLES DÁRCŮ KRVE
v sobotu 2. února od 19,00 hodin ve společenském sále
radnice. K tanci a poslechu bude hrát pan Churavý.
Předprodej vstupenek v kanceláři KIC. Vstupné 100,Kč

SPOLEČENSKÝ PLES SRPDŠ
Pořadatelé vás srdečně zvou v pátek 8. února od 20,00
hodin do společenského sálu radnice na společenský
ples SRPDŠ. K tanci a poslechu bude hrát taneční kapela Tiket. Předprodej vstupenek v kanceláři KIC.
Vstupné 100,- Kč.

MASOPUST
V sobotu 16. února ve 13,00 hodin bude na náměstí předáno
právo rychtáři masopustního veselí k pořádání Masopustu
ve městě Volary. Odtud se průvod vydá spolu s kapelou
k jednotlivým stavením. Masopustní tancovačka, na kterou
vás srdečně zveme, začíná od 19,00 hodin. K dobré zábavě,
tanci i poslechu bude vyhrávat Netolická pětka. Vstupné je
pouhých 70 korun. Srdečně vás zveme nejen na tancovačku, ale i do průvodu.

SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA VOLARY
Město Volary vás srdečně zve v pátek 29. února od
20,00 hodin do společenského sálu radnice na společenský ples města Volary. K tanci a poslechu hraje kapela
SLÁVABAND. Předprodej vstupenek v kanceláři KIC
od 11. února. Vstupné 150,- Kč
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Z činnosti SDH Volary
Členové SDH Volary na své výroční valné hromadě
v závěru roku hodnotili celoroční činnost. Závěrečnému hodnocení byli přítomni starostka paní M. Pospíšilová a místostarosta pan R. Pročka. V přednesených
zprávách se promítla činnost hasičů kroužkem mladých
hasičů, kteří se pravidelně po celý rok scházejí. Vyvrcholením jejich celoroční činnosti je zapojení do celoroční hry Plamen 2006 – 2007. Okresní kolo této soutěže bylo pořádáno zde ve Volarech. Ve zprávě starosty SDH bylo uvedeno, že hasiči se podílejí i na pořádání kulturních akcí. Příkladem je organizování lampiónového průvodu koncem dubna nebo setkání s hasiči
při příležitosti dne svatého Floriána, pořádání různých
soutěží a v neposlední řadě se podílí i na slavnostech
dřeva. Z té odborné stránky organizují členové prověřovací a ukázková cvičení. Největší prověřovací cvičení se uskutečnilo dne 28. září na objektu Policie ve
Stožci. Cvičení bylo provedeno ve spolupráci čtyř
německých a čtyř českých sborů s celkovou účastí 80
hasičů.
Hlavní činností SDH je zásahová činnost. V roce
2007 vyjeli členové SDH celkem k 165 různým událostem. Bylo to k 18 požárům, 36 dopravním nehodám,
41 technickým pomocem, 11 živelným pohromám, 4
únikům látek a ve 4 případech i k planým poplachům,
dále pak k 51 různým událostem, při kterých již nehrozilo nebezpečí z prodlení. Při uvedených událostech
bylo 22 osob zachráněno, 56 osob zraněno a 2 osoby
usmrceny. Velmi složitá událost se stala před rokem
v lednu, kdy se silná vichřice nevyhnula ani Volarům a
jeho okolí a způsobila obrovské škody na budovách,
lesních porostech a majetku občanů a obcí. Vichrem
byla vážně poškozena 21 metrů vysoká dřevěná věž
hasičské zbrojnice. V našem okolí došlo i k několika
vážným dopravním nehodám, při kterých musela být
posádka automobilu pracně za pomoci hydraulického
zařízení vyprošťována. Ve čtyřech případech vážných
nehod byly osoby zachráněny tak říkajíc „za pět minut
dvanáct“.
Nebyly to jen události, při kterých se zasahovalo, ale
byly i příjemné chvíle pro spolkový život, kdy se po
večerech při společných sezeních okolo ohniště dokázali hasiči dobře pobavit. Příjemnou událostí bylo zakoupení nového automobilu Škoda Octavia combi
v hodnotě 425 000 Kč, i když s půlročním zpožděním.
Zakoupen byl i naviják na tlakové hadice k hydraulickému zařízení v hodnotě 85 000 Kč, který usnadní
a urychlí potřebný zásah. Jsou také problémy, které nás
tíží a naši činnost komplikují - například neukáznění
řidiči, kteří parkují na místech, kde parkovat nemohou,
nebo neusnadňují projetí zásahových vozidel a podobně. Naše činnost je ztížena také tím, že máme zastaralé
cisternové automobily, které jsou v současném automobilovém provozu pomalé a jsou spíše brzdou jeho
provozu. Stále doufáme, že se situace změní a lepší
techniky se také dočkáme.
Rokůsek František
velitel SDH Volary

Dne 21. prosince 2007 vstoupila Česká republika do
Schengenského prostoru. Co to znamená? Od tohoto dne je
hranice průjezdná volně bez kontrol. Ten, kdo jezdí přes hraniční přechod Strážný, už to zná. Z hranic odešli příslušníci
Cizinecké policie a již se neprovádí odbavování na hraničním
přechodu. Důležité však je, že nikdo není zbaven povinnosti
vycestovat bez dokladů. Každý, kdo opouští republiku a míří
do sousedních států či státu tohoto prostoru, musí mít u sebe
náležité doklady, a to cestovní pas nebo občanský průkaz.
Policisté Cizinecké policie se přestěhovali do objektu na
Dolní Silnici, kde je Inspektorát cizinecké policie. Každý,
kdo bude potřebovat poradit, se zde může zastavit. Jinak se s
policisty tohoto Inspektorátu budete setkávat na silnicích, kdy
jejich náplní bude samozřejmě kontrola se zaměřením na
nelegální migraci, ale i na kontrolu nákladní a osobní dopravy a nejen toho. Součástí inspektorátu je pracoviště v Prachaticích, které bude pokračovat ve své náplni práce jako dosud.
Ladislav Beran

Provozní doba krytého plaveckého bazénu Volary:
Plavecký bazén
celoroční provoz
červenec, srpen
Pondělí
11.30 – 20.00
10.00 – 20.00
Úterý
11.30 – 20.00
10.00 – 20.00
Středa
11.30 – 20.00
10.00 – 20.00
Čtvrtek
11.30 – 20.00
10.00 – 20.00
Pátek
11.30 – 20.00
10.00 – 20.00
Sobota
13.00 – 20.00
13.00 – 20.00
Neděle
13.00 – 20.00
13.00 – 20.00
Sauna
celoroční provoz
Muži
14.00 - 19.00
pátek 15.00 - 20.00
Ženy - čtvrtek
15.00 – 19.00
čtvrtek 17.00 - 20.00
Společná
Pátek, sobota
13.00 – 19.30
úterý 15.00 - 20.00
Neděle
13.00 – 19.30
so+ne 14.00 - 19.00
Skupinové návštěvy sauny lze objednat i v jiných časech
Pára
celoroční provoz
Středa
16.00 - 19.00
v letních měsících ne
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Blízká setkání / Školní trhy / Vtípky

mise.
Jediným zádrhelem tak byla zamrzlá výkolejka, což
kosmonaut B. hlásil do vysílačky slovy „Houstone, máme problém!“ Ale vše nakonec dobře dopadlo, ba i Jurij
Gagarin se se svou Lajkou
shledal.
Poselství z vesmírných hlubin Šumavy do nového roku
2008 se pak neslo v cimrmanovském duchu: Budoucnost, jež nás čeká, je stále
stejná, zatímco naše minulost se neustále mění.
Hodně štěstí do roku 2008
všem pozemšťanům přeje
Roman Kozák
foto: Miroslav Zámečník

Úpěšné
školní trhy

Silvestrovský vlak InterLokál vyjel z hvězdného městečka Vimperka na orbitální
stanici Kubova Huť hned
třikrát a přepravil na 1400
cestujících. Tentokrát ve stylu sci-fi a fantasy, což přineslo několikerý pohyb v časoprostorových oddílech a
přehlídku bytostí, u nichž
bylo leckdy zatěžko rozlišit,
jedná-li se o skutečnou fantazii či fantastickou skutečnost.
Ranní vlak stoupal na orbitu skrze vánici nikoliv sněhových vloček, nýbrž hvězdného prachu. Další výsadky
úspěšně přistály na přivrácené a tudíž sluncem ozářené
straně Boubína.Pak se šlo na
vrchol, pilo se pivo a jedly
amarouny, vlaková pošta razítkovala vesmírné depeše a
kapela ve vagónu hrála ve

hvězdné formě. Leckdo dosáhl stavu beztíže bez ohledu
na to, že lokomotivě se po
rozjezdu odhodit motory ne
a nepodařilo.
V poslední den roku se na
vesmírné štrece setkali přátelé s kamarády, Šumaváci s
přespolními, a do toho zněly
tajemné signály všech těch
ufonů, mutantů, klonů, vetřelců, elfů, robotů, astronautů, kyborgů a kdovíčehovšehovlastněještě. Chvílemi to
vypadalo, že se na Kubovce
točí pokračování Matrixu,
Červeného trpaslíka či Akt
X. Souboj ve stylu Hvězdných válek dopadl šťastně
díky zákroku agenta Muldera, kapitán Nemo se dohadoval o šarži s Nazgulem a jen
málokterý z mužů nepodlehl
nátlaku a nevzal si prášek od
trojice lepých sester ze Sex-

Již podruhé se konaly na
volarské základní škole trhy
pro adopci na dálku. Tentokrát v předvánočním čase
žáci do školy za vydatné
pomoci svých učitelů opět
připravili množství výrobků.
Odpoledne 13.prosince v budově II.stupně začal mumraj,
ve kterém se prolínali nakupující návštěvníci s prodávajícími žáky a učiteli. K tomu hrála skupinka žáků pod
vedením paní učitelky Andraschkové koledy. po celou
dobu trhů byly ve výstavní
síni promítány obrázky z daleké Keni a obrázky z činnosti dětí I.stupně v prvním
pololetí.
Snažení všech dětí, učitelů
a hlavně nakupujících rodičů
a dalších návštěvníků přineslo opět nebývalý úspěch.
Celkem trhy vynesly částku
25.267,- Kč. Již předem bylo
rozhodnuto, že polovina zisku každé třídy zůstane dětem
v třídním fondu. I tak bylo
na účet adopce uloženo
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úžasných 12.650,- Kč. Ve
školním parlamentu se proto
děti rozhodly adopci rozšířit.
Tentokrát padla volba na živočicha chovaného v ZOO
Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Z několka možností byl
vybrán elegantní druh jeřáb
popelavý, jehož vzácný výskyt lze v poslendí době zaznamenat i na Šumavě. Až
pojedou děti z I.stupně v jarním období na výlet či exkurzi do ZOO Ohrada, budou si moci hrdě říci – to je
náš jeřáb popelavý.
Mgr.Lumír Vozábal

Vtípky
Máte doma telefon či internet? Pak Vám zajisté nejsou
cizí podobné rozhovory
s operátory.
Operátor:
Kam je zapojený ten kabel?
Zákazník: Jak to myslíte?
Operátor: Když půjdete po
tom kabelu, kam dojdete?
Zákazník: Asi k vám na
ústřednu do Brna.
Operátor: Pane, jestli na mě
budete pořád takhle křičet,
tak vás upozorňuji, že to položím.
Zákazník: No to si zkuste!
To pak teprve začnu řvát!!
Operátor: To je možné, ale
už ne na mě.
Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky?
Zákazník(cca 80let): Jak to
myslíte?
Operátor: Na koho je ta linka psaná.
Zákazník: Jako kdo tu je?
Operátor: Hmm, dejme tomu.
Zákazník: Já a můj pes.
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno.
Zákazník: Ťapina.
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Skauti nespí / Novinky v knihovně

Přestože v přírodě tráví
spoustu času a snaží se žít v
souladu s ní, neplatí o
skautech, že by s příchodem
zimy jejich činnost usnula a
probudili se zase až s prvním
jarním sluníčkem. Možná
spíše naopak – činnost se
odehrává nejen v přírodě, ale
i pod střechou, v klubovnách…A nejen tam. Naše
boubínské skauty a skautky
jste mohli vidět – ačkoliv se
na náš kraj snesl první sníh 9.listopadu v sále městského
úřadu, kde se sešli, aby
oslavili velké výročí - sto let
od vzniku jejich organizace.
Skauting
je
záležitostí
člověka na celý život, a tak
na oslavu přišli zástupci snad
každé generace – od nejmladších předškoláčků přes
dítka školou povinná až po
takzvaně - a oni se jistě neurazí - „staré kmety“. A
všichni dohromady prožili
hezký večer. Na každé
skautské akci musí být veselo, písničky, taky něco
dobrého na zub. A tak vzpomínání na začátky skautování těch nejdříve narozených prolínaly písničky a
vyprávění těch mladších,
nechyběly ani fotografie z
naší činnosti, a při závěrečném rautu nebralo povídání a vzpomínání konce.
Bylo nám moc hezky a přáli
bychom vám všem, abyste
také byli při tom.
Vpravdě drsnou akcí pro
ostřílené zálesáky byl výstup
na Boubín, kde se každým
rokem 17.listopadu setkáváme i s vimperskými skauty.
Přes opravdu tvrdé podmínky se nás sešlo hodně.
Část našich skautek v té
době hájila čest šumavských
písmáků v Praze, kam postoupily do celostátního kola, a nevedly si vůbec špatně.
Na adventních trzích jste
pak mohli od našich skautíků
zakoupit vlastnoručně vyro-

bené adventní a vánoční
dárečky.
Možná jste nás zahlédli i
při výpravách do lesa,
pravidelně chodíme krmit
zvířátka, a že ani tato akce se
neobejde bez her a legrace,
je asi všem již jasné. Dne
22.prosince v podvečer
svítilo našim světluškám i
všem, kdo je potkali, na
cestu světlo, dovezené až z
dalekého Jeruzaléma. S
tímto betlémským světlem
navštívily hodně domácností.
Budete-li mít zájem, mohou
příště dorazit i k Vám. Konec prosince je tradičně ve
znamení loučení se starým
rokem, i my jsme se tradičně
setkali
na
skautském
Silvestru. Co všechno veselého, zajímavého a krásného
dokáží jeden pro druhého
připravit – to se nedá jen
vyprávět, to se musí prostě
zažít! A tak, jestli Vám není
líto jen číst o tom, co už
bylo, ale chcete být prostě
při tom, neváhejte ani
chvilku a ozvěte se. Ani v
lednu neupadneme do zimního spánku - tříkrálové koledování, zimní hrátky na
sněhu, turnaj v Člověče či
jiných deskových hrách, výpravy do zimní přírody - to
je již naše tradice a vše
podnikneme v následujících
týdnech. A zimní tábor, konaný tradičně o jarních
prázdninách, ten by si nechal
ujít asi jen málokdo.
Kde se o nás dozvíte více?
Na naší vývěsce na náměstí,
na telefonech 732 572 844 či
728 284 636, můžete navštívit i naši internetovou
stránku www.boubin-dvojka.
estranky. cz. Díky ochotě
redaktorů Volarského zpravodaje budeme Vám přinášet
informace i zde.
Přejeme Vám všem krásný,
pohodový , klidný a zdravý
rok 2008!
Alena Wagnerová – Robka
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a další, kteří z těch nejfantastičtějších pozic pohlížejí na
českou historii a rozvíjejí dál
klíčové okamžiky, kdy se dě-

Beletrie
Taťana Březinová: Tanec
na paletě
Román tří generací žijících v
jednom domě v severním pohraničí. Děj románu se přímo
váže k autentické postavě geniálního malíře Augusta Frinda, který žil na přelomu 19. a
20. století.
David Morrell: Neznámá
pravidla
Frank s Amandou dostanou
podivnou pozvánku na schůzku historického klubu. Navštíví jia během přednášky o
„časových pouzdrech", tedy o
schránkách, do nichž se ukládají významné dokumenty
jako odkaz pro budoucnost,
oba vypijí nabídnutou kávu.
Do kávy však někdo přimíchal
drogu a Frank i Amanda
upadnou do bezvědomí. Probudí se do noční můry, každý
na jiném místě, on i ona jsou
teď nuceni hrát stejnou hru hru o život.
Raymond Khoury: Svatyně
Nový
román
Raymonda
Khouryho, který se proslavil
svou prvotinou Poslední templář. V příběhu nabitém napětím se dramaticky splétají příběhy z dávné historie i ze současnosti. Co je to za tajemství, jež proputovalo věky a
po němž prahli stejnou měrou
arabští alchymisté, středověcí
šlechtici, Saddám, agenti CIA
i věhlasní historici?
> sci-fi a fantasy
Imperium Bohemorum.
Fantastické dějiny zemí Koruny české
Antologie povídek současných českých autorů sci-fi a
fantasy. Představí se klasikové
fantastického žánru, jako je
Ondřej Neff, Josef Pecinovský, Jiří W. Procházka, František Novotný, Vilma Klímová

jiny mohly ubírat jiným směrem...
Dětská literatura, mládež
Srdce pohádek, už umím číst
Druhé vydání úspěšné knihy
českých pohádek, které převyprávěla Magdalena Wagnerová. Text je psán velkými
písmeny, aby si mohli číst
sami i začínající čtenáři.
> dívčí romány
Lenka Lanczová: Letní něžnosti
> naučná literatura
Živá minulost. Jak se žilo
v dávných dobách
Tato encyklopedie přístupnou
a čtivou formou porovnává,
jak vypadalo náboženství, politika, obchod, řemesla, umění, ale i zábava či rodinný život ve starověkých civilizacích, např. v Egyptě, Mezopotámii, Řecku, u keltských a
vikingských kmenů.
Naučná literatura
> regionální
Šumavský kalendář 2008
Roman Hajník: Vimperk
Další kniha z nakladatelství
Paseka, edice Zmizelé Čechy.
Přináší nejprve stručný pohled
na dějiny města Vimperka a
jeho proměny. V obrazové
příloze
nalezneme
velké
množství archivních fotografií
zaniklých objektů a urbanistických celků tohoto města.
> dřevařství
Václav Šplíchal, Marie Otavová a kolektiv: Poselství
dřeva
Úvodní svazek z edice Zlaté
ruce. Poselství dřeva je knihou
o dřevu a lidech, kteří s ním
po staletí pracovali a žili, přibližuje 120 řemesel zabývajících se dřevem, provází nás
po historii práce se dřevem od
středověku až po dnešek.
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Představujeme / Připravujeme
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byla pozvána symfonickým
orchestrem z Českých Budějovic na zájezd do Švýcarska. Vystupovali s tamním pěveckým sborem na
nejrůznějších koncertech v
místních kostelích. Petra
Tomková působila též v
komorním souboru z Českých Budějovic ve složení
– 1. a 2. housle, viola, violoncello a klarinet.

... tentokrát učitelku na
dřevěné a dechové nástroje
Základní umělecké školy
Volary PETRU TOMKOVOU DiS.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky v roce 2004
přijala částečné místo učitelky hry na zobcovou flétnu,
klarinet a saxofon v ZUŠ
Borovany a v ZUŠ Volary.
V roce 2006 absolvovala studium Vyšší odborné školy
Konzervatoře. Absolventský
koncert se uskutečnil na
zámku v Hluboké nad Vltavou, kde hrála na B klarinet
Sonátu od Miloslava Ištvána
a na A klarinet Koncert A
dur od W. A. Mozarta. Po
úplném dokončení studia
získala trvalé místo učitelky
hry na zobcovou flétnu, altovou flétnu, Es klarinet, B
klarinet, alt saxofon, tenor
saxofon, klavír a keyboard
v ZUŠ Volary.

Petra Tomková se narodila
v roce 1985 v Prachaticích.
Je zatím svobodná. Základní
školu navštěvovala ve Volarech v letech 1991 – 2000.
Během celé školní docházky
prospívala s výbornými výsledky. Sborovému zpěvu se
začala věnovat od roku 1992.
Hudba ji natolik oslovila, že
si v roce 1994 kromě zpěvu
vybrala také hru na zobcovou flétnu, poté hru na klarinet a tenor saxofon. S těmito
nástroji se skvěle uplatňovala v dětském dechovém orchestru ZUŠ Volary. Zúčast- V současné době ji můžete
ňovala se též nejrůznějších vidět na koncertech při ZUŠ
soutěží, na kterých se snažila a v nově založeném učiteldobře reprezentovat právě ském kvartetu.
naší ZUŠ ve Volarech.
Na Konzervatoř v Českých Budějovicích byla úspěšně přijata v roce 2000. V
pátém a šestém ročníku absolvovala také hru na basový
klarinet a alt saxofon. V průběhu studia byla členkou
školního symfonického orchestru, kde působila na postu 1. klarinetu. Part 1. klarinetu hrála také v dechové
dřevěné harmonii, se kterou
zvítězila v soutěži Concerto
Bohemia v Praze. Roku 2005

rezentoval sbor Poupata pod
vedením sbormistryně Mgr.
Dany Koldinské a dechový
orchestr pod vedením Františka Zacha. Obě hudební
tělesa svůj výkon prodala
perfektně a dlouhotrvající
potlesk jim byl nádhernou
odměnou. Všichni si zaslouží poděkování a obdiv za
vzornou reprezentaci města,

školy i sama sebe. Všem
hráčům svou přítomností nalila do žil velkého optimismu
starostka města paní Martina
Pospíšilová, která byla osobně přítomna. Koncert měl
velkou kulturní i společenskou hodnotu, neboť stejné
zastoupení měli i perlesreutští i rakouští zástupci.
Ladislav Beran

KRÁTCE
*
Již od začátku nového roku je přestěhována
prodejna barev a drogerie pana Jiřího
Brožky. Prodejnu nyní najdete ve větších
prostorách na křižovatce na Náměstí.

*
V brzké době bude možno ve Volarech si
zahrát bowling v nově rekonstruovaném
hotelu Sport.

*
Volarská ZUŠ byla 22.
prosince na koncertě v
Perlesreutu. Byl to koncert
tří zemí - SRN, ČR a
Rakouska. V kostele svatého
Andrease se na hudební
výkony všech hudebníků a
zpěváků přišlo podívat na
200 lidí a byl to krásný
večer. Volarskou ZUŠ rep-

Pro informovanost uvádíme otevírací dobu
sběrného dvora - úterý 9,00-12,00 a
16,00-19,00 hodin.

*
V hotelu Bobík byl obnoven provoz v nové
restauraci, která byla vytvořena z bývalé
klubovny. V prostorách bývalé vinárny
vznikl klub SID.
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Malí lyžaři / Ze školní jídelny / Vítězka Šumavského pohárku
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INFORMACE ZE
ŠKOLNÍ JÍDELNY

O tom, že ve Volarech
vznikl nový lyžařský klub
Jedlová, mnoho z Vás jistě
slyšelo. Prostřednictvím
Volarského
zpravodaje
bychom Vás chtěli informovat o jedné z akcí, kterou jsme pro naše děti připravili. Jak jistě víte, členové klubu jsou zejména
děti předškolního věku.
Všichni jsou nadšeni ze
všeho nového, co se naučí,
a proto předseda lyžařského klubu Jedlová pan Václav Beneš uspořádal malé
soustředění na
zimní
prázdniny. Děti se scházely u hasičské zbrojnice,
odkud si je pan trenér a
předseda klubu v jedné
osobě odváděl na „Šmoulov“, kde probíhal lyžařský výcvik na skvěle připravených stopách. Nechyběla ani teplá polévka,
která všechny pěkně zahřála. V posledních dnech
soustředění dokonale prověřila připravenost dětí
lyžařská túra Stožec –
Dobrá a zpět. Bez problémů děti zvládly téměř 12
km, což je u předškoláků

obdivuhodný výkon. Poslední den soustředění, na
Silvestra, proběhly první
lyžařské závody. Děti povzbuzovali jak rodiče a
prarodiče, tak i procházející turisté po Zlaté stezce.
Umístění nebylo důležité.
Všichni závodníci dostali
diplomy, medaile a sladkosti. Sladké odměny věnovaly paní Koňaříková,
paní Preňková a paní
Chobodová. Na medaile
přispěli pánové R.Pěsta –
ELIM Volary, O.Ferenčík
– OTO ELEKTRO, J.
Sosna– SOS Tabák. Všem
sponzorům touto cestou
chceme poděkovat. Pro
malé lyžaře se již připravuje další, tentokrát jarní
soustředění.

FOTO: Honzík Hojdekr,
Kačka Bártová, Jiřík Jaroušek, Nikolka Sälzerová,
Adam Smažík, Jiřík Otevřel, Daniel Sälzer, Vlastík a Zdeněk Plíškovi, Tomáš Nedbal, Klárka Jaroušková
Výkonný výbor LKJV

Od 1. ledna 2008 se zvyšuje cena oběda pro cizí
strávníky o 3,- Kč (45,- Kč). Cena se navyšuje z
důvodu zvýšení cen energií. Pro ostatní strávníky
zůstává cena stejná. V měsíci dubnu bude ve školní jídelně zřízen čipový systém odběru obědů.
Každý ze strávníků bude mít čip, kterým se bude
prokazovat při odběru oběda. Tímto systémem
vznikne úplný a dokonalý přehled o vydaných a
nevydaných obědech. Je tedy potřeba, aby rodiče
žáků zavčas odhlásili (den předem do 15,00 hod)
oběd v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. První
den nepřítomnosti je oběd pro žáka dotován (19,Kč, 21,- Kč, 23,- Kč dle věku dítěte). Od druhého
dne nepřítomnosti zaplatí rodič nedotovanou cenu
(o 20,- Kč více). Informace o odebraných obědech
je možno sledovat na internetu, dotazem ve školní
jídelně a na telefonu 388 333 332. Další podrobnosti rodiče získají prostřednictvím žákovských
knížek a ostatní strávníci na informačních letácích
během měsíce března.
Petr Horálek, ředitel základní školy

Dominika Voráčková z Volar,
člen SK Strakonice. Účastnice Zimní
olympiády mládeže a
vítězka 3. závodu šumavského pohárku
na německém Javoru.
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Volarský domeček
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Zprávičky z Volarského domečku Únor 2008
1.2. „Nebojte se vysvědčení…“ – na všechny děti, které během tohoto pátečního dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin přijdou do
Volarského domečku a přinesou s sebou své pololetní vysvědčení z letošního školního roku čeká překvapení.
4.2.- 7.2. „ Jarní příměstský tábor“- účastníci tohoto tábora budou pořádat výlety po okolí Volar. Stožec, České Žleby, Prachatice, Libínské Sedlo, Volovice atd.
1) Příměstský tábor Křišťanovice:
Termín:
30.6 – 4.7.2008 (5 dní)
Hlavní vedoucí: Ludmila Haklová
Kapacita:
12 dětí, ve věku 7 – 11 let
Zaměření: denní dojíždění autobusem do osady Křišťanovice (k dispozici travnatý pozemek, chata, altán, krmelec, posed,
travnaté hřiště), výlety na hrad Hus, ke Křišťanovickému rybníku, na ekofarmu ve Volovicích, šipkovaná, chůze na chůdách,
rekreační hry, sporty a jiné činnosti v přírodě, koupání, luční olympiáda, tvořivé činnosti s přírodními materiály, vaření
v kotlíku, opékání vuřtů. V ceně tábora budou zahrnuty obědy, doprava, výdaje na výlet, na odměny, na pomůcky a materiál
na tvořivé činnosti, náklady na pedagogický dohled.
2) Letní tábor České Žleby
Termín:
6.7. – 12.7. 2008
Hlavní vedoucí: Ludmila Haklová
Ubytování:
na bývalé rotě v Českých Žlebech v pokojích
Kapacita:
45 dětí, ve věku 7 – 15 let
Zaměření: pěší turistika, cykloturistika (po stopách Zlaté stezky – Mechový potok, Bischoftsreut, Nové Údolí, Stožec, Vltavská cesta, Radvanovice,…), vodní turistika (sjíždění Vltavy – pouze plavci, výuka jízdy na kánoích), koupání v řece Vltavě, hry u řeky, na louce, v lese, noční hra, hledání pokladu, táborová olympiáda, seznámení s nízkými lanovými technikami –
lanové překážkové dráhy, v příp.nepříznivého počasí možnost her v klubovně – stolní tenis, TV, DVD, video, tvořivé činnosti z přírodních i jiných materiálů, seznamování se s péčí a chováním drobného domácího zvířectva i divočáků v ohradě ovcí, koz, koní, poníků, možná i jízda na poníkách, posezení u táborového ohně, návštěva IS Správy CHKO a NP Šumava
v Č.Žlebech a ve Stožci, beseda s příslušníky Armády ČR a Policie ČR ukázkami jejich práce.
O děti se budou dále starat oddíloví vedoucí: Mgr.Tereza Haklová, Mgr.Hana Koblicová, Ing.Petr Tatalák, Tomáš Soukup
(všichni příslušníci AČR), Markéta Mrázová (studentka pedagogiky volného času na JU CB). Zdravotnice: Olga Hrunková.
3) Letní tábor Stráž nad Nežárkou
Termín:
12.7. – 19. 7. 2008
Hlavní vedoucí: Mgr. Lumír Vozábal
Ubytování:
ve stanech
Kapacita:
11 dětí ve věku 8 – 18 let
Zaměření: Tento tábor je pořádán již po třetí, vždy k velké spokojenosti všech účastníků. Speciální zaměření tábora je na
ornitologii, ale také na různé výlety po okolí, návštěvy zajímavých míst.V nabídce tohoto tábora nechybí také koupání, pozorování noční oblohy, hry na louce, hřišti, u vody atd. S sebou: vlastní kola
4) Letní tábor Benešova Hora
Termín:
16.8. – 30. 8. 2008
Hlavní vedoucí : Vladimíra Laschová
Kapacita :
45 – 60 dětí ve věku 6 – 15 let
Ubytování :
Bungalovy / dřevěné chaty /, v každé chatě jsou 4 pokoje, 2 x třílůžkový a 2 x pětilůžkový pokoj.Vždy
pro dva pokoje společný vchod, WC umyvadlo a předsíň. Sprchy jsou v centrální budově cca 100m od bungalovů.
Stravování:
Je zajištěno celodenní včetně pitného režimu, v centrální budově rekreačního střediska.
Zaměření : Po celou dobu pobytu dětí na tomto letním táboře bude prolínat celotáborová hra „Pravěk není pro nás dávnověk aneb zatočíme s nudou“ -se zaměřením na maximální využití přírodních materiálů – tkaní v přírodě, výrobky
z keramické hmoty, malování kmenů, stavění kamenných hrází atd. Připraveny jsou lanové překážkové dráhy, hry - Utkání
národů, Žebříkový závod, večerní hra Hledání chrámů, Celý rok za jeden den atd. Máme k dispozici tenisový kurt, hřiště na
odbíjenou a kopanou, prolézačky, malý bazén, přírodní ohniště atd. K brouzdání, stavění hrází, her u vody i ve vodě je nám
k dispozici potok „Horský“. Koupání v přírodním koupališti v Úbislavi (cca 1km od tábora). Výlety budeme směřovat do
nebližšího okolí obec Stachy, rozhledna na Javorníku. V případě nepříznivého počasí – stolní tenis, klubovna, tělocvična,
tvořivé činnosti, TV, video vše v centrální budově. O děti se budou starat: Mgr. Ivana Hanousková, Bc.Zdeněk Krejsa,
Bc.Martin Záhořík, Renata Kopáčková, Barbora Míková
Ceny za jednotlivé tábory budou upřesněny do 15.února 2008, přihlášky na letní tábory a příměstský tábor budou v DDM –
Volary k dispozici od 28.února 2008.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti i o letošních hlavních prázdninách.
Lída Haklová
vedoucí pracoviště Volary
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Ratatouille

BŘEZEN
ÚNOR
KINO VOLARY

Únor / 2008
Hostel II

2.2 Sobota

Americký horror (titulky)
Vstupné 60,- Kč
Od 18 let!
Ještě drsnější potopení do temných zákoutí
lidské mysli.

Ratatouille
9.2 Sobota

Animovaný rodinný film (dabing )
Komedie pro skutečné fajnšmekry
– krysák Remy šéfkuchařem.

Bonrneovo ultimatum
Americký thriller (titulky)
16.2 Sobota
Agent bez minulosti – všechno si pamatuje
a nic neodpouští.

Vstupné 50,-Kč

Vstupné 50,- Kč

17,00 hod
20,00 hod

Od 15 let!

20,00 hod

Vstupné 50,- Kč

17,00 hod
20,00 hod

Probuzení tmy
Americká fantasy (titulky)
23.2 Sobota
Třináctiletý kluk – jen on se může postavit
temnotě, aby zachránil svět…

20,00 hod

Oscarem oceněný režisér Brad
Bird a vypravěčští mistři z Pixar
Animation Studios uvádějí film
Ratatouille, nejoriginálnější komedii
letošního léta o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy,
který odvážně sní o tom, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci. Společně
se zkrachovalým vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se
vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.
Remy měl celý život dokonalý čich
a na krysu také velice neobvyklý
sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi,
se kterými se krysa, toužící po kariéře v oboru, který hlodavce přímo
nenávidí, ...

Prodej vstupenek je hodinu před promítáním!
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
Změna programu vyhrazena!

I v tomto roce navazuje Městská knihovna Volary na spolupráci
se ZŠ - praktickou.V lednu proběhla beseda k výročí Karla
Klostermanna. Žáci sezapojili do výtvarné soutěže pro školy
prachatického okresu na téma
„ Jak vnímám Šumavu podle Karla Klostermanna“.
Před blížícím se svátkem všech zamilovaných knihovna
připravila „Valentýnské korálkování“
s paní Alenou Příhodovou. Uskuteční se 5. února 2008 a děti ze
ZŠ - praktické si vyrobí dárečky pro své blízké.

Vyhodnocení ANKETY

Anketa probíhala od 29.12.2007
do 24.1.2008
Byli jste spokojeni s
obsahem a vizáží zpravodaje v
roce 2007?
ANO
17
NE
7
Celkem
hlasovalo: 24

Vážení čtenáři,
SUK - NEJOBLÍBENĚJŠÍ DĚTSKÁ KNIHA V ROCE 2007,
ve které nehlasují slovutní odborníci,
ale ti nejpovolanější - děti.
Během měsíce února můžete v Městské knihovně Volary odevzdávat svůj hlas nejlepší knize roku 2007 pro děti a mládež.
Všechny anketní lístky jsou zařazeny do losování o pěknou knihu.
ANKETA SUK
Dlouholetá anketa knihovny SUK v Praze, která je zaměřená na
oblíbenost knih u dětí v České republice. Ty hlasují pomocí lístků
umístěných v knihovnách nebo na jiných místech. Vylosované
děti pak dostanou nejen knihu, ale zúčastní se slavnostního vyhlášení v Památníku Národního písemnictví v Praze, při příležitosti
Mezinárodního dne dětské knihy, kde bude většina známých spisovatelů a ilustrátorů knih pro děti a mládež.

předně se Vám chci omluvit za mou chybu, která
způsobila, že v minulém čísle zpravodaje jste
nenašli korektní informace, týkající se ankety.
Uvedu tedy minulé hlasování na pravou míru.
Anketa probíhala od 25.11.2007 do 15.12.2007
– celkem 50 hlasů. Otázka zněla - Jste spokojeni s
letošní prací nové radnice? 32 hlasů znělo ANO
a 18 NE.
A nyní, k pro mne nemilé skutečnosti. Pro
malý zájem čtenářů hlasovat v anketě prozatím
rušíme tuto rubriku. Nezájem o tuto rubriku je
možná způsoben tím, že položené otázky jsou pro
občany neatraktivní, a netýkají se přímo chodu
města. Pokud se vyskytnou otázky, které se přímo
týkají města a bude-li je někdo chtít položit občanům, rádi anketu znovu obnovíme. Snad nám
odpustí ti, kteří doposud pravidelně hlasovali.
Děkujeme.
Šebest Radek
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Fotbal / Inzerce
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Zimní příprava fotbalistů
Volarští fotbalisti vstupují v lednu do zimní přípravy. Tato se začíná v tělocvičně a poté budou následovat výběhy do
okolí. Volarští na všech úrovních si budou snažit udržet pozice, dorost a muži i o vylepšení. Tréninkové dávky v tomto
období jsou velmi nepopulární pro hráče. Posilování a běhání dlouhých tras je pro hráče vždy považováno za galeje, ale jak se říká - co natrénuješ v zimě, poznáš až do další zimní části. První tým se bude scházet vždy v pátek, žáci v pondělí a
v pátek, a dorost rovněž v pátek. Začíná i přestupový termín, a tak se vedení Tatranu bude snažit najít brankáře pro první
tým. Martin Havlík je na všechno sám a v případě zranění nebo jakékoliv zaneprázdněnosti chodí do branky hráč z pole a
to není dobře. Trenéři samozřejmě musí najít cestu, jak snížit počet červených karet, kterých bylo až moc. Jinak určitě v
rámci přípravy Tatran bude shánět soupeře k přátelským zápasům, nebo se zúčastní některého zimního turnaje. Tak tedy
fotbalisté natrénujte co nejvíc a ať se vám daří.
Ladislav Beran

Ceník inzerce
* inzeráty „soukromé“ - 20,- Kč za inzerát

Koupím menší byt ve
Volarech a okolí. Telefon:
602 109 505

* inzeráty podnikatelské – řádkové - 10 ,- Kč/řádek
* inzeráty podnikatelské – plošné - 5,- Kč/cm2
¼ stránky - 550,- Kč, ½ stránky - 1 000,- Kč, 1 stránka - 1 900,- Kč,
vložený leták - 3400,- Kč
Při opakování uveřejnění podnikatelského inzerátu (otištění vícekrát v měsících
za sebou jdoucích ) je sleva za každé opakování 10%. To znamená, že podnikatel,
který by inzeroval v každém čísle VZ, by měl inzerát jedenkrát otištěný zdarma.

Prodám pozemek ve Volarech, na konci České ulice.
Všechny sítě při hranici
pozemku. Výměra 800 m2,
cena 260 tis.Kč.
Telefon 739 022 615.

VOLARSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Volary * Redakční komise – Šárka Trubelová (šéfredaktor), Jana Frejková, Jiří Sosna, ing. Martin Janda, Radek Šebest (grafická
úprava) – se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů a vyhrazuje si právo na úpravu délky textů * Inzerce a příspěvky: J. Frejková, MěÚ Volary, Náměstí 25, tel:
388 302 210, frejkova@mestovolary.cz * Za původnost a obsahovou správnost ručí autor * Nepodepsané příspěvky – redakční komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks
poslední den v měsíci a je neprodejný * Tisk: Tiskárna FOP Černá v Pošumaví 131, tel/fax 380 744 248, e-mail: info@fopcentrum.cz * Reg.č.: MK ČR E 12494
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