
Na‰e mûsto získalo 18 milionÛ korun
do mûstského rozpoãtu z dotaãních titulÛ
ROP NUTS II Jihozápad. Jedná se o finance,
které budou investovány do rekonstrukce
ulice âeská vãetnû chodníkÛ a vefiejného
osvûtlení, komunikace Pfiíãná a dále bude
vybudováno sportovi‰tû pro základní
‰kolu. Krom toho je‰tû ‰kola získá finance
na vybavení jednotliv˘ch tfiíd nov˘m ‰kol-
ním nábytkem. Tyto akce budou realizovány
v roce 2009. 

Celkové náklady na tyto dvû investiãní
akce jsou rozpoãtovány cca ve v˘‰i 20 mi-
lionÛ korun. Z mûstské kasy bude tedy
vyãerpáno pouze 10% nákladÛ. 

VáÏení spoluobãané, jsem velmi potû‰e-
na, Ïe z pfiedloÏen˘ch ãtyfi Ïádostí o dotaãní
titul byly dvû „vítûzné”. S tûmito prostfiedky
se nám snadnûji povede mít zase dal‰í ãást
mûsta pfiíjemnû upravenou. 

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Miliony nav˘‰í mûstsk˘ rozpoãet

·kolní vánoãní trhy

VáÏení obãané,

se znepokojením vnímám já i celé
vedení mûstské samosprávy události, 
k nimÏ do‰lo ve veãerních hodinách
dne 22. listopadu v souvislosti s dû-
ním v hotelu a pfied hotelem Bobík. 

Násilné fie‰ení jakéhokoliv spo-
ru je pro mne nepfiijatelné a odsuzuji
ho. Je‰tû hor‰ím dojmem na mne
pÛsobí skuteãnost, Ïe úãastníci 
konfliktu ignorovali zákonné moÏ-
nosti fie‰ení a postupovali zpÛsobem
nehodn˘m ãlovûka 21. století.

Vedení mûsta spolupracuje se
v‰emi odpovûdn˘mi orgány, které se
podílejí na vy‰etfiení celé kauzy. 
K dispozici jsou téÏ záznamy mûst-
ského kamerového systému.

Zajímá nás, jak budou vyhodno-
ceny násilné ãiny a niãení majetku,
jehoÏ byla na‰e vefiejnost svûdkem.
Mûstské pravomoci jsou v takov˘ch-
to pfiípadech omezené, ale vûfite, Ïe
celou tuto situaci budeme mít na
pamûti a Ïe ji budeme nadále sledo-
vat, protoÏe nám není takovéto jed-
nání lhostejné. 

Násilnictví v jakékoliv podobû
nemá v na‰em mûstû své místo. 

Dûkuji v‰em obãanÛm, ktefií ini-
ciovali pfiivolání policistÛ, a Policii
âR za nasazení dostateãného poãtu
pofiádkov˘ch sil. 

Ochrana zdraví a majetku, jakoÏ
i zaji‰tûní vefiejného pofiádku musejí
b˘t – a jsou! – na‰í spoleãnou priori-
tou.   

Martina Pospí‰ilova, 
starostka mûsta

JiÏ jeden a pÛl roku bûÏí v na‰í ‰kole
Adopce na dálku, jejímÏ pfiedmûtem je
pomoc keÀskému chlapci Peteru Odhiambo
Kipasi získat ‰kolní vzdûlání a pomoci mu
zlep‰it tûÏk˘ Ïivot sirotka v nepokoji suÏo-
vané zemi. Pravidelnû je na‰e ‰kola jako
adoptivní rodiã informována o ‰kolních
v˘sledcích Petera formou kopie jeho ‰kol-
ního hodnocení. Chlapec si ve ‰kole vede
dobfie, pfiestoÏe ãást dne musí také pomáhat
svému peãovateli se zaji‰Èováním obÏivy  –
rybafiením ve vodách jezera Ukereve (Vik-
toriino j.). Ve volném ãase, stejnû jako vût-
‰ina klukÛ na celém svûtû, rád hraje fotbal.

Po uklidnûní politické situace v Keni
se Humanistickému centru Narovinu poda-
fiilo realizovat akci Extra dárek (kolo) pro
adoptované dítû. Také ná‰ Peter dostane

bûhem prosince tento dárek. Na pofiízení
tohoto dárku bylo 10. listopadu odesláno 
z na‰eho adopãního úãtu 2500,-Kã. Centrum
dojednává v Keni také zdravotní poji‰tûní
adoptovan˘ch dûtí. Mûlo by b˘t realizováno
v roce 2009. Také toto poji‰tûní bychom
rádi Peterovi zajistili.

Abychom toto v‰echno finanãnû zvlád-
li, zveme v‰echny rodiãe i pfiátele na‰í
‰koly na jiÏ tradiãní ‰kolní trhy, tentokrát
pfiedvánoãní, aby nákupem dûtsk˘ch v˘-
robkÛ podpofiili Adopci na dálku. 

Pfiijìte ve ãtvrtek 11. 12. 2008 od
15.00 hodin do budovy II. stupnû Základní
‰koly ve Volarech, kde vás v‰echny rádi
pfiivítáme. 

Mgr. Lumír Vozábal, zástupce fieditele 

V roce 1997 se ve Volarech konalo
dfievafiské sympozium, pfii kterém vznikly
dfievûné plastiky. Tyto plastiky byly roze-
stavûny rÛznû po mûstû a zub ãasu je za-
ãal pomalu poznamenávat. JelikoÏ vedení
mûsta není jejich  osud lhostejn˘, rozhodlo

se formou tohoto ãlánku oslovit podnikatele
a obãany, ktefií by byli ochotni si urãitou
plastiku vzít pod patronát. U takové plastiky
by bylo oznaãení se jménem firmy nebo
osoby, která se stará o její údrÏbu. 

Pokud budete mít zájem o urãitou
plastiku mÛÏete se pfiihlásit na MûÚ Volary
Odboru kultury a cestovního ruchu u pí.
Jany Frejkové. 

Hledá se patron

VáÏení obãané,
v dne‰ním ãísle Volarského zpravodaje Vám pfiiná‰íme mimofiádnou pfiílohu. 

BlíÏe se doãtete ve vloÏeném dvojlistû.
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Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã.18/2008 Sb, dle

pfiedloÏeného návrhu
* prodej traktoru Zetor 7745 vãetnû ãelní-

ho nakladaãe v pouÏívání Technick˘ch
sluÏeb mûsta Volary minimálnû za cenu 
dle znaleckého posudku, tj. 215.000,- Kã

Zastupitelé ru‰í:
* pravidla odmûÀování neuvolnûn˘ch 

zastupitelÛ, ãlenÛ v˘borÛ zastupitelstva
mûsta a komisí ze dne 25. 6. 2007 
a souãasnû schvalují pravidla odmûÀo-
vání neuvolnûn˘ch zastupitelÛ dle 
pfiedloÏeného návrhu

Zastupitelé volí:
* na základû Ïádosti do funkce „Pfiísedící 

Okresního soudu v Prachaticích” pro 
volební období 2008-2012 Pavla Ale‰e,
Miroslava Svobodu a Sylvu Konrádovou

Zastupitelé berou na vûdomí:
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze

dne 1. 10. 2008

Zastupitelé souhlasí:
* s podáním Ïádosti na pozemkov˘ úfiad

âeské republiky o jednoduchou po-
zemkovou úpravu pozemkÛ v k. ú.
Volary, která fie‰í upfiesnûní a rekon-
strukci pfiídûlÛ v k. ú.Volary a souãasnû
povûfiují starostku mûsta podpisem
Ïádosti ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádosti TSUNAMI klubu Volary ze

dne 18. 8. 2008 o prodej objektu posi-
lovny na st. p.ã. 1831 v obci k. ú. Volary

* Ïádosti ·umavské stavební spoleãnosti
o smûnu pozemkÛ 

Zastupitelé ukládají:
* vyhlásit zámûr na prodej ãásti pozemku

4860/1 o v˘mûfie 5 m2 v geometrickém
plánu ã. 1264-32/2008 oznaãené jako 
st. p.ã. 1216/2 díl c

V diskusi zaznûlo:
• s prací místního oddûlení Policie âR
seznámil pfiítomné vedoucí OOP âR 

p. Bártík (policisté na pfiechodech v ran-
ních hodinách, kdy dûti chodí do ‰koly,
parkování ve mûstû, nepofiádek,…);

• bez závad skonãila kontrola âeské
‰kolní inspekce ve volarské ZU·;

• oznámení nového provozovatele kabe-
lové televize - smlouva o vysílání kabe-
lové televize je platná do konce tohoto
roku. Poté je nutno zakoupit licenci 
k vysílání ãi uzavfiít novou smlouvu -
v‰e je zatím v jednání. JiÏ nyní lze vysí-
lání i star‰ího data nalézt na stránkách
mûsta Prachatice (www.prachatice.cz);

• bylo zde poukázáno na zhor‰ující se
stav pfied sbûrn˘m dvorem - mûlo by
dojít k celkové revitalizaci dvora s pod-
mínkou denního otevfiení;

• z fiad obãanÛ zaznûlo podûkování na
setkání mûsta se spolky nezávisl˘ch
organizací.

Ze zasedání zastupitelstva, konaného 3. 11. 2008

Rada mûsta rozhodla:
* Ïe uzavfie s firmou E.ON Distribuce

a.s. âeské Budûjovice smlouvu o bu-
doucí smlouvû o zfiízení práva odpoví-
dajícího vûcnému bfiemenu spoãívající
v umístûní zemního kabelového vedení
VN pro akci „Volary - pfiipojení FVE
v b˘valém areálu JâDZ na nové kabe-
lové vedení vãetnû D¤T”

* pronajmout byty v domû ãp. 410, ãp. 23
a ãp. 300 a nepronajmout byt v domû
ãp. 280

* vyhlásit zámûr na pronájem ‰esti ne-
bytov˘ch prostor v domû na Námûstí
ãp.34 ve Volarech

Rada mûsta schvaluje:
* rozpoãtovou zmûnu ã.17/2008

Rada mûsta bere na vûdomí:
* stav pohledávek mûsta k 30. 9. 2008

Rada mûsta ru‰í:
* z dÛvodu pfiijetí zákona ã.320/2002 

Sb. a zmûny zákona ã. 359/1999 Sb. 
v platném znûní komisi pro sociálnû-
-právní ochranu dûtí

Z jednání rady mûsta, konané 22. 10. 2008

Z jednání rady mûsta, konané 5. 11. 2008
Rada mûsta bere na vûdomí:
* návrh na zmûnu náv‰tûvního fiádu

Správy sportovního zafiízení Volary 
a souãasnû ukládá jej pfiedloÏit k po-
souzení právnímu zástupci mûsta

* zápisy z jednání bytové komise

Rada mûsta rozhodla:
* pronajmout pozemek p.ã. 3564/3 v obci

o v˘mûfie 186 m2 na dobu neurãitou za
úãelem uÏívání jako zahrádka

* pronajmout pozemek p.ã. 3564/5 v obci 
o v˘mûfie 199 m2 na dobu neurãitou za

úãelem uÏívání jako zahrádka

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku 

st. p.ã. 37/2 - zastavûná plocha a ná-

dvofií - zbofieni‰tû v k. ú. Mlynáfiovice
u Volar o v˘mûfie 491 m2

* vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku
st. p.ã. 1565/1 - zastavûná plocha a ná-
dvofií o v˘mûfie 25 m2 a ãásti p.ã. 
4652/15 - ostatní pl. o v˘mûfie 294 m2

* vyhlá‰ení zámûru na prodej ãásti 
pozemku p.ã. 4652/15 - ostatní plocha
o v˘mûfie 2018 m2

Setkání zástupcÛ mûsta se zástupci místních spolkÛ
Dne 29. fiíjna probûhlo setkání zástupcÛ Mûsta Volary a zástupcÛ místních spolkÛ, sdruÏení a organizací. Zástupci spolkÛ
byly seznámeni starostkou a místostarostou mûsta Volary o ãinnostech a akcích, které ve mûstû budou probíhat. Poté
zástupci jednotliv˘ch spolkÛ  seznámili se svojí ãinností zástupce mûsta Volary. Setkání probûhlo pfied koncem tohoto roku
proto, aby organizace mohly b˘t upozornûny, Ïe mají je‰tû moÏnost podat Ïádost o dotace na svojí ãinnost z rozpoãtu mûsta
na pfií‰tí rok. Zástupci spolkÛ i mûsta odcházeli z tohoto jednání spokojeni.                                                              (red)
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O tom, kdyÏ si v knize zafiádí 
„tiskafisk˘ ‰otek”, vím své. I pfies textové
korektury jsem to zaÏila, ale tyto ne-
srovnalosti se daly snadno napravit. 
Staãilo knihu zpûtnû proãíst, chyby
zaznamenat a správné údaje do knih
pfied prodejem vloÏit.

Ov‰em u pana Kozáka to asi není
ten povûstn˘ „‰otek”, protoÏe i do knihy
„Zmizelé âechy - Volarsko” se vloudila
malá chyba - Volary v roce 1955 ne-
nav‰tívil prezident Antonín Novotn˘,
jak se v knize uvádí. Byl to sice také
Antonín, ale Zápotock˘.

A teì jen malé vysvûtlení k nûkte-
r˘m chybám, které se vloudily do knihy
„Volary - vlídná tváfi ·umavy”, protoÏe
podstatnou ãást jich popsal pan Vokurka
v ãlánku „Stín na vlídné tváfii” (VZ 9). 

Chybn˘ údaj o poãtu pohfiben˘ch
Ïen na volarském hfibitovû obûtí pochodu
smrti byl uvádûn aÏ do roku 1988. Je
zde sice 96 pomníãkÛ, ale jen 95 jich
patfií Ïenám, které od kvûtna 1945 do
listopadu téhoÏ roku, prohrály svÛj boj
se smrtí. Deska na hfibitovní zdi patfií
Ïenû, která je pohfibena pod jedním 
z náhrobkÛ, kde je napsáno strohé
„NEZNÁMÁ” a proto ji nelze zahrno-
vat do poãtu pomníãkÛ.

Jména osmdesáti pûti Ïen byla
známa jiÏ v dobû pohfibívání - identifi-
kaci provádûly pfieÏiv‰í Ïeny ihned pfii
exhumaci ze spoleãn˘ch hrobÛ a ne aÏ 
v prÛbûhu následujících let, to uÏ by se

asi nikdo niãeho nedopátral. Nepozna-
n˘ch zÛstalo pouze deset Ïen. Ov‰em
ani to jiÏ dnes neplatí. Od roku 1995
víme, Ïe pod jedním pomníãkem bez
jména je pohfibena Mirl Waksmanová
(vzpomínková deska na zdi hfibitova) 
a od roku 2007 známe i poslední jméno
z masakru u Cudrovic, kdy tato Ïena
nebyla poznána. Její dcera Margot
Hochbergerová tragedii pfieÏila, ale o smrti
matky se dozvûdûla aÏ ve volyÀské
nemocnici. Pouze tato dvû jména byla
vypátrána dodateãnû.
Pochod smrti neskonãil svou tragickou
pouÈ ve Volarech, jak je v knize uvá-
dûno, ale ãást transportu pokraãovala aÏ 
k husinecké pfiehradû, kde se Ïeny
doãkaly svobody.

A je‰tû jedna maliãkost - dÛm, ve
kterém sídlí muzeum, není z roku 1795
- na jednom stropním trámu je vytesán
letopoãet 1794.

Na závûr bych si asi mûla poloÏit
otázky: „Proã jsem vlastnû napsala knihu
o pochodu smrti? Je lep‰í drÏet se ne-
pravdy, neÏ pouÏít svûdeck˘ch v˘povûdí
pfiím˘ch úãastnic?” Bádání v archivech
jsem vûnovala ne desítky, ale stovky
hodin a nelituji toho, protoÏe pravdu 
o tom, co byla válka a jaké utrpení lidem
pfiinesly koncentraãní tábory a pochody
smrti, se musí dovûdût hlavnû mladá
generace, aby si váÏila míru a svobody.

J. Krejsová

Podûkování

Srdeãnû dûkujeme v‰em, ktefií se
zúãastnili posledního rozlouãení 

s panem 

Franti‰kem VÁVROU.

Podûkování patfií také 
panu Franti‰ku Krátkému 

za smuteãní fieã pfii obfiadu.

Dûkuje rodina Vávrova

Spoleãenská rubrikaNení chyba, jako chyba

Den otcÛ aneb „Táto hejbni kostrou...”
Ve stfiedu 29. fiíjna 2008 se ve 

Spoleãenské sále ve Volarech uskuteãni-
lo odpoledne plné her, zábavy, soutûÏí 
a dokonce i módní pfiehlídky - promenády
v zástûfie. K vidûní zde byly rÛzné dis-
ciplíny. Svlékání brambory, hod pytlíkem,
hod na ptáka, pfiebalování miminka na
ãas, v˘roba bramborov˘ch razítek atd.
DÛleÏité bylo zúãastnit se, a to pfiede-
v‰ím tatínkové mûli moÏnost ukázat, co
v nich vûzí. Nûktefií se nechali zastoupit
maminkami, ale pár odváÏlivcÛ se také
na‰lo. Mezi nimi byl i jeden dûdeãek,
kterému patfií obdiv za odvahu. V‰em
pfiítomn˘m dûkujeme za úãast a tû‰íme
se na shledanou a ve vût‰ím  poãtu. 

Lidka a Vlaìka Zástûra jako nezbytná souãást soutûÏního odpoledne.

Krátce•Krátce
Od fiíjnového vydání se Volarsk˘ zpra-
vodaj láme, tzn. „skládá” dohromady, opût
v tiskárnû FOP v âerné v Po‰umaví.

V mûsíci 
listopadu 

oslavili z na‰ich
ãlenÛ své 

narozeniny

paní Katefiina Dibìáková a
paní Marie Sedláková

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
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V leto‰ním ‰kolním roce 2008/09
se na 2. stupni rozbûhly eTwinningové
aktivity. V ãem spoãívají? Îáci, ktefií se
uãí angliãtinu a nav‰tûvují krouÏek Hravá
angliãtina, pracují na dvou projektech 
s polsk˘mi ‰kolami. Jedna ze ‰kol se na-
chází v Podkowe Lesne a druhá v Bieruni.

Prvního projektu se úãastní 14 ÏákÛ
ze 7.A a 8.B tfiídy. Projekt se jmenuje
âesko-polsk˘ stroj ãasu (Czech-Polish
Time Machine). S polsk˘mi kamarády si
uÏ nyní chatujeme, vymûÀujeme základ-
ní informace a pfiipravujeme jednotlivá
témata, která jsme rozdûlili podle jednot-
liv˘ch historick˘ch období. V kaÏdém
se zamûfiíme na architekturu, bydlení,
odívání, památky, tradice, zvyky...
Samozfiejmû v‰e probíhá v angliãtinû. 
V souãasné dobû jsme dokonãili první
ãást na‰eho projektu, která se zab˘vá
na‰imi nejstar‰ími dûjinami - Sámova

fií‰e, Velkomoravská fií‰e a zvlá‰tní kapi-
tolu jsme vûnovali i pfiíchodu Cyrila 
a Metodûje na Velkou Moravu.

Druhého projektu se úãastní 14 ÏákÛ
z 9.B tfiídy. S Poláky pracujeme na tvorbû
webov˘ch novin. Název projektu: Web
journal. Obsahem tohoto projektu je sbírat
zajímavosti ze svého okolí a umísÈovat
je právû do tohoto spoleãného Ïurnálu.
Komunikace probíhá opût v angliãtinû.
V souãasné dobû jsme vytvofiili power-
pointové prezentace obou t˘mÛ, na‰ich
mûst a na‰ich ‰kol. âeká nás vytvofiit
stránky, které by nûco vypovídaly o na-
‰ich zálibách a zájmech. Náplní krouÏkÛ
není pouze projektová ãinnost, pfii které
si Ïáci jazyk opravdu procviãí. V rámci
krouÏku probíhají konverzaãní aktivity ale
i opakování gramatick˘ch jevÛ.

V rámci obou projektÛ nám byl 
pfiidûlen CERTIFIKÁT.

V t˘dnu od 20.- 24. fiíjna 2008 
probûhla v rámci eTwinningu akce:
Maraton s eTwinningem, kterého jsme
se také zúãastnili. Souãástí akce byla
tvorba pfiíbûhu - putování modrého 
a Ïlutého panáãka z loga eTwinningu 
po âeské republice. ·koly, které se do
akce pfiihlásily, postupnû na pfiíbûhu 
pracovaly a navazovaly jedna na druhou.
My jsme se psaní zúãastnili v úter˘ 
21. 10. 2008 od 16,00 do 18,00 hodiny.
Jak se akce vydafiila a jak˘ pfiíbûh vlast-
nû vznikl, se mÛÏete sami podívat na
internetové adrese: www.etwinning-
maraton.blogspot.com.

K této akci a k obûma projektÛm
jsou vytvofieny dva informaãní panely,
které jsou umístûny v pavilonu vedení
na 2. stupni Z·. 

Mgr. Andrea Jílková, uãitelka Z·

eTwinning ve ‰kole

Základní ‰kola dostala evropské peníze
Dne 4. listopadu zasedala Regio-

nální rada regionu soudrÏnosti Jihozá-
pad a schválila pfiíjemce podpory 
3. v˘zvy ROP Jihozápad. Mezi pfiíjemci
byla i Základní ‰kola Volary. Na projekt
„Modernizace Základní ‰koly Volary”
jsme dostali ãástku 6 879 459 Kã, coÏ je
91 % z celkové poÏadované ãástky 
7 571 076,00 Kã. Zbyl˘ch 690 tis. bude
kofinancovat zfiizovatel Mûsto Volary. 

Projekt byl zahájen v loÀském roce
a Ïádost byla podána jiÏ na druhou

v˘zvu, ale díky tomu, Ïe ‰kola nikdy
neãerpala dotace Evropsk˘ch fondÛ,
neuspûli jsme. Pfii schvalování dotace
hraje totiÏ velkou roli zku‰enost Ïadatele
z pfiedchozích projektÛ. Doufáme, Ïe
nyní se otevfiou dal‰í moÏnosti a ãerpání
penûz v budoucnu bude schÛdnûj‰í.  

Peníze získané v tomto projektu
pouÏijeme na v˘stavbu nového sportov-
ního areálu (viz obrázek), kter˘ bude mít
4 dráhy dlouhé 60 m, 2 hfii‰tû na odbíje-
nou, tenis, ko‰íkovou, malou kopanou,

házenou. Povrch bude polyuretanov˘ -
Porplastic. 

Dále vybavíme v‰echny uãebny
nov˘m nastaviteln˘m nábytkem pro
dûti. Máme velkou radost, Ïe jsme pení-
ze dostali a o prÛbûhu ãerpání a investo-
vání budeme vefiejnost, rodiãe a dûti 
pravidelnû informovat. 

Na závûr bychom chtûli podûkovat
zfiizovateli Mûstu Volary za velkou pod-
poru a dofinancování projektu. 

Za základní ‰kolu Petr Horálek
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Netradiãní v˘uka na 1. stupni Z·
VáÏení rodiãe, spoluobãané, milí Ïáci,

mûsíc listopad pfiedznamenává nejkrás-
nûj‰í mûsíc v roce pro na‰e nejmen‰í.
Pro nûkteré z nás mÛÏe b˘t mûsícem
pochmurn˘m aÏ smutn˘m, pln˘m mlh 
a de‰tû. Pro nás „‰koláky” je to mûsíc
prvního bilancování po zahájení nového
‰kolního roku. Máme za sebou první
ãtvrtletí, tak mi dovolte, abych se o práci
na 1. stupni podûlila i s vámi ostatními.

Mûsíc záfií byl asi nejtûÏ‰í pro na‰e
prvÀáãky a jejich pani uãitelky. ProtoÏe
v‰ak máme v obou prvních tfiídách moc
‰ikovné v‰echny Ïáãky i jejich tfiídní
uãitelky Ivu Harvalíkovou a Vlaìku
KuboÀovou, zvládli tento spoleãn˘ ‰kol-
ní start na jedniãku. Dokázali spoleãnû
ve tfiídách brzy vytvofiit klidné, pohodo-
vé a pfiesto pracovní prostfiedí. PrvÀáãci
byli pfiivítáni pfiedstaviteli mûsta, kde 
z rukou paní starostky pfievzali pamûtní
listy. Spoleãn˘ v˘let 1. tfiíd do Prachatic
na v˘stavu díla Josefa Lady byl pro dûti
také velice podnûtn˘ a zajímav˘. Tfiída
1.A proÏila spoleãnû se tfiídou 6.A také
den pln˘ her a soutûÏí.

V záfií byla jednou z nejvût‰ích akcí
náv‰tûva vojenského v˘cvikového pro-
storu v Boleticích. A jak se pfies 50 ÏákÛ
na‰í ‰koly dostalo na tato místa? Máme
v˘borné rodiãe. Nejvût‰í podûkování
patfií tatínkovi Petru Neumanovi za zor-
ganizování této úÏasné akce vãetnû
zaji‰tûní  autobusu pro více neÏ 40 dûtí.
Druhé podûkování patfií tatínkovi Vítu
Pavlíkovi za poskytnutí autobusu pro
dal‰ích 14 dûtí. Dal‰í velké podûkování
patfií v‰em lidem, ktefií organizovali
samotn˘ program pfiímo v Boleticích. 

Îáci 4.A se svou tfiídní uãitelkou
Katkou Jandejskovou proÏili spoleãnû
ãást v˘uky v IC ve StoÏci, kde byl pro
nû pfiipraven dvoudenní v˘ukov˘ pro-
gram. Podûkování posíláme i do IC 
StoÏec za v˘bornou spolupráci. Nejen
tfiída 4.A, ale i 4.B s tfiídním uãitelem
Janem ·váchou a obû páté tfiídy s tfiíd-
ními uãitelkami Hankou Cigánkovou 
a Danou Koldinskou mûly netradiãní
v˘uku dopravní v˘chovy na dopravním
hfii‰ti v Prachaticích. Îe to byla akce
velmi úspû‰ná a v‰em se moc líbila, jste
se mohli doãíst jiÏ v minulém ãísle VZ.
Za celou pfiípravu této v˘uky patfií velké

podûkování Janu ·váchovi. Tfiída 3.A si
se svou tfiídní uãitelkou Mirkou Gajdo-
‰ovou a samozfiejmû s mnoha rodiãi 
splnila jiÏ dlouho plánovan˘ oheÀ s opé-
káním, k nûmuÏ pfiidala je‰tû pou‰tûní
drakÛ. Podûkování patfií v‰em rodiãÛm
za spolupráci. V rámci v˘uky prvouky
tfiída 3.A nav‰tívila také mûstsk˘ úfiad.
Dûkujeme za vlídné a milé pfiijetí ze
strany vedení mûsta i stavebnímu odbo-
ru. Tfiídy 3.A a 4.B nav‰tívily místní kni-
hovnu, kde mûly spoleãnou v˘ukovou
hodinu. I s na‰imi knihovnicemi se nám
vÏdy velice dobfie spolupracuje. Dûkuje-
me za pozvání a tû‰íme se na dal‰í. Tfiída
2.A s tfiídní uãitelkou Eli‰kou Horálko-
vou s tfiídou 4.A jiÏ nûkolikrát nav‰tívily
ZU·, kde se na‰i Ïáci v˘tvarnû rozvíjeli
pfiímo v ateliérech umûlecké ‰koly.
Dûkujeme panu fiediteli Vítu Pavlíkovi 
i v‰em dal‰ím vyuãujícím. Zájemci 
o plavání mûli moÏnost pfiedvést své
v˘kony v celostátnû vyhlá‰ené sportov-
ní akci Plavání mûst. Na‰e Ïákynû
Barunka ·Èástková mûla to ‰tûstí, Ïe ji
organizátofii vylosovali a odmûnili krás-
nou kniÏní odmûnou.Gratulujeme Barãe
a dûkujeme pracovníkÛm bazénu za spo-
lupráci hlavnû pfii plaveckém v˘cviku,
kter˘ roãnû absolvuje 6 tfiíd i dûti ze
‰kolní druÏiny.

Mezi dal‰í zdafiilé programy pro
v‰echny Ïáky bylo vystoupení dravcÛ 
a loutkové divadlo. Vût‰ina ‰kolákÛ
mûla zájem i o malování na hedvábí. Pfii
tûchto v˘tvarn˘ch hodinách vznikají
pod rukama i tûch nejmen‰ích ‰kolákÛ
nádherné vûci. Za pfiípravu, vedení
hodin a za dlouholetou v˘bornou spolu-
práci dûkujeme manÏelÛm Chumov˘m 
z Písku. Obvodnímu oddûlení PâR
dûkujeme za spolupráci pfii prevenci
proti ‰ikanû. Zástupci z fiad místních
policistÛ nav‰tívili v‰echny tfiídy na 
1. stupni, kde si spoleãnû s dûtmi poví-
dali o problémech, které trápí na‰i nej-
mlad‰í generaci.

Za moÏnost v˘uky s pfiipraven˘m
programem dûkujeme  také DDM. Tfiídy
2.A a 3.A jiÏ této moÏnosti práce v do-
meãku úspû‰nû vyuÏily. Kromû zku‰e-
ností si Ïáci pfiinesli do ‰koly i v˘robky,
které urãitû napomohou jejich pfiátelství
a pohodû v tfiídním kolektivu. Obû tyto

tfiídy také podnikly spoleãn˘ v˘stup na
vûÏ volarského kostela. Vût‰ina ÏákÛ
byla v tûchto místech poprvé a tak jejich
údiv i obãasn˘ strach v oãích urãitû
nebyly náhodné. Byl to velmi nároãn˘
v˘stup, ale odmûna ãekala na hrdiny
v˘pravy v podobû krásného pohledu na
na‰e mûsto. Dûkujeme panu Karlu Falá-
fii za toto nezapomenutelné poznání.

Mezi nejvût‰í akce pro 1.stupeÀ
urãitû patfiilo setkání ÏákÛ se sloÏkami
záchranného systému. Tento v˘ukov˘ pro-
gram byl pÛvodnû plánován pro dva roã-
níky. Díky skvûlé spolupráci s Oblast-
ním fieditelstvím sluÏby cizinecké poli-
cie se jedno krásné sluneãné dopoledne
stalo místem pro v˘uku pro v‰echny
Ïáky prvního stupnû. Velké podûkování
patfií cizinecké policii, pfiedev‰ím panu
Marianu Benãatovi za nároãnou pfiípravu,
ale i místním hasiãÛm a záchranné sluÏ-
bû. Podûkování patfií i místním sportov-
cÛm, Ïe nám umoÏnili vstup na hfii‰tû.

V‰echna v˘uka, která probíhá
mimo prostor tfiídy je vÏdy nároãnûj‰í na
nápady, pfiípravu, organizaci i poãet
„vyuãujících”. Asi Ïádnou z tûchto
netradiãních hodin by nemohli Ïáci pro-
Ïít, kdyby nebylo v˘borné spolupráce
rodiãÛ, pfiátel, kamarádÛ a v‰ech ostat-
ních lidí, ktefií rádi a nezi‰tnû udûlají
nûco pro ostatní. Podûkování urãitû patfií
i v‰em uãitelÛm 1. stupnû, vychovatel-
kám, ale i provozním zamûstnancÛm. 

Organizace a pfiíprava rÛzn˘ch 
projektÛ a takov˘chto netradiãních 
v˘ukov˘ch programÛ vyÏaduje nároã-
nou pfiípravu, toleranci, spolupráci, ale 
i pomoc nás v‰ech. Jen tak nám mohou
b˘t odmûnou rozzáfiené, ale i zvídavé
dûtské oãi. Je‰tû jednou v‰em velké
díky. Moc si pomoci a spolupráce
váÏím.

VáÏení rodiãe, dovolte mi, abych
alespoÀ v krátkosti informovala o blíÏí-
cích se zápisech dûtí do 1.tfiíd. Zápisy
budoucích prvÀáãkÛ budou jiÏ 8., 9. 
a 10. ledna 2009. Podrobnûj‰í infor-
mace pfiineseme v prosincovém vydání
Volarského zpravodaje. Tû‰íme se na
Vási Va‰e dûti.

Mgr. Dana Míková,
zást.fieditele pro 1. stupeÀ
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Cena tepelné energie
Kontrolní v˘bor Poslanecké snû-

movny Parlamentu âR uvefiejnil fiadu
v˘hrad t˘kajících se dodávek centrálního
vytápûní. Jde o údajné nelegální pfiedra-
Ïování a nedostaãující metody a zpÛsoby
kontroly v oblasti v˘roby tepelné energie.
Poslanecká „zji‰tûní” vycházejí z chyb-
n˘ch pfiedpokladÛ a kupodivu i z nezna-
losti cenotvorby v této oblasti a z nepo-
chopení principÛ kontrolní ãinnosti
regulaãních orgánÛ. (ERÚ-Energetick˘
regulaãní úfiad, SEI-Státní energetická
inspekce).

Pfiitom s ohledem na v˘znam cent-
rálních dodávek tepla jsou pravidla
regulace uznateln˘ch nákladÛ vstupují-
cích do v˘sledné ceny mnohem pfiísnûj‰í,
neÏ pravidla daÀov˘ch a úãetních zákonÛ.
Mechanismy regulace jsou natolik pfiísné,
Ïe meziroãní povolen˘ nárÛst „stál˘ch
nákladÛ” - tzn. nákladÛ na mzdy, opravy,
leasing atd. zaostává za inflací. (Energe-
tické sluÏby mûsta Volary s. r. o. tuto
poloÏku nezv˘‰ily od roku 2004). Cenu
paliv a elektrické energie - „promûné
náklady” - ovlivnit nelze a opravdu
nemáme jedin˘ dÛvod spálit více paliva
neÏ je potfieba. Navíc máme povinnost
dodrÏovat úãinnost jednotliv˘ch kotlÛ.

Pravdou zÛstává, Ïe cena tepla je 
v kaÏdém mûstû nebo obci jiná. Dodávka
probíhá v uzavfiené lokalitû, proto ji nelze
ani technicky ani finanãnû propojit.
Regulace na toto myslí a je nastavena na
omezování v˘dajÛ, ze kter˘ch je tvofiena
v˘sledná cena. Cena 1 GJ tepelné ener-
gie je tak produktem regulace - podíl
skuteãn˘ch (povolen˘ch) nákladÛa doda-
ného mnoÏství GJ.

Dodávky tepelné energie ve Volarech
I ve Volarech probûhla montáÏ 

termostatÛ, probíhá zateplování, v˘mûna
oken.To v‰e spoleãnû se stále mírnûj‰ím
prÛbûhem zimního období zpÛsobuje
sniÏování odbûrÛ a tím roste podíl stál˘ch
nákladÛ na 1 GJ. V roce 2001 kotelna
dodala cca 39 000 GJ v roce 2008 to
bude cca 29 000 GJ. Rekonstrukce v roce
1999 byla zafinancována na dodávku 
54 000 GJ. To vyvolává rÛst ceny 1 GJ,
ale u naprosté vût‰iny objektÛ je suma
plateb za jednotlivé roky zachována. Po-
dot˘kám, Ïe v˘sledná cena za rok 2007
byla niÏ‰í neÏ za rok 2006. Odbûratelé
bohuÏel ãasto porovnávají pouze v˘-
slednou cenu, ne celkové roãní náklady
na srovnatelné byty v rÛzn˘ch ãástech
republiky.

Pfiedkládám laskavému ãtenáfii-
-odbûrateli tuto otázku:

Je lep‰í odebrat 3 GJ á 500,-Kã
nebo 2 GJ á 700,- Kã?.. Chápu, trochu
jsem si „nabûhl” a odpovûì by mohla
znít 2 GJ á 400,- Kã, ale tato cena je
dnes moÏná uÏ jen vyjímeãnû pfii vel-
k˘ch odbûrech, vytápûní pouze uhlím,
nebo v teplárnách pfii v˘robû elektrické
energie, kde je teplo „odpadem”.

Oprava havárie
Na zaãátku listopadu jsme byli

nuceni z dÛvodu opravy havárie na 
teplovodu u budovy radnice odstavit
nûkolik bytov˘ch i nebytov˘ch objektÛ
vãetnû 1. stupnû Z·. Paradoxnû se jedná
o novûj‰í ãást rozvodÛ tepelné energie 
z roku 1999. Závadu lze pfiipsat ‰patnû
provedené práci a zacházení s pouÏit˘m
materiálem. Pfii objevení místa závady,
jsme mûli dvû moÏnosti:1. Rychle provést
provizorní opravu a riskovat obnovení
závady v zimních mûsících, 2. Provést
kompletní pfiedûlávku tak, aby se závady
na tomto místû neopakovaly. Vybrána byla

druhá varianta. Pfiíprava realizace se
protáhla i díky nutnosti vybrat z nûkoli-
ka návrhÛ jejího provedení. Tímto chci
podûkovat za pochopení v‰em dotãen˘m
odbûratelÛm, vedení mûsta, fiediteli Z· 
a rodiãÛm ÏákÛ 1. stupnû. Samozfiejmû
dûkuji zamûstnancÛm kotelny a vedení 
a zamûstnancÛm servisní fy Rekoninsta
s.r.o., ktefií opût pfii vzájemné spolupráci
prokázali svojí odbornost.

Budoucnost
V nejbliÏ‰ích letech ESMV s.r.o.,

spoleãnû se sv˘m majitelem, kter˘m je
Mûsto Volary, plánují dokonãení pfiecho-
du systému vytápûní na pfiedizolované
rozvody a dobudování domovních pfie-
dávacích stanic v objektech, kam je
teplá voda zatím dodávána z bojlerovny.
Tím bude systém sjednocen, regulace
teploty topné vody a ohfiev teplé vody
bude pfienesen pfiímo do objektÛ odbûra-
telÛ. To povede ke sníÏení spotfieby 
paliva na stranû kotelny a k vût‰ímu
komfortu pro odbûratele. JiÏ zmiÀovaná
regulace ceny a finanãní moÏnosti nedo-
volí, aby realizace zv˘‰ila cenu tepla. 
V roce 2009 (kvûten-záfií) bude prove-
dena ãást teplovodu a pfiedávací stanice
v ãp. 266, 274, 251, 252, 253. V ãp. 266
tímto vyfie‰íme i problém s dodávkou
teplé vody, kdy jsme vyãerpali v‰echny
technické moÏnosti k nápravû. Domovní
stanice jsou jiÏ instalovány napfi. v ãp.
19-22, 52-54, 11-12, 132-133 atd.

Závûrem skuteãnû v‰em pfieji krásné
proÏití svátkÛ vánoãních nebo slunovra-
tov˘ch - jak si kdo vybere - svût˘lko 
srdcím, teplo domovÛm a následující rok
ve zdraví a lep‰í neÏ ten právû konãící.

Jifií R˘par, jednatel
Energetické sluÏby mûsta Volary s.r.o.

Pravda a m˘ty o zl˘ch teplárnách

„Pfiijde k nám Mikulá‰?”
Tak nám ten rok opût nûjak utekl,

opût je pfied námi doba vánoãního 
úklidu, peãení a vánoãních pfiíprav.
Pfiedtím v‰ak nav‰tíví na‰e domácnosti
náv‰tûva v podobû Mikulá‰e, nûkde 
i s ãerty a andûlem. Místo Mikulá‰e 
nám mnoho let bezúspû‰nû vnucovali
Dûdu Mráze, v souãasné dobû se jej

pokou‰í nahradit Santa Klaus, ale 
v ãesk˘ch srdcích stále zÛstává tradicí
Mikulá‰ stejn˘ jako na obrázcích Josefa
Lady. I kdyÏ Ïijeme ve svûtû pfieváÏnû
nevûfiících, pfiesto jiÏ osmnácté století
hovofiíme o Mikulá‰ovi jako o ‰tûdré 
a spravedlivé osobû. A kdyÏ odrosteme
krásn˘m dûtsk˘m létÛm, v‰ichni v sobû

zachováváme sílu autority a poezii
mikulá‰ské náv‰tûvy. 

Snad nám náv‰tûva Mikulá‰e zcela
nevymizí a i na‰e dûtiãky budou ãasem
vzpomínat na to, Ïe skuteãného Mikulá-
‰e doprovázel skuteãn˘ ãert a skuteãn˘
andûl a Ïe pochvala ãi pokárání bylo
my‰leno skuteãnû.
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Pfiednosta stanice honoris causa
O udûlení ãestného doktorátu jistû

uÏ kaÏd˘ nûkdy nûco zaslechl. Ale nebyl
by to StifterÛv po‰umavsk˘ Ïelezniãní
spolek z Vimperka, aby se takového
aktu neujal po svém. Záfiijov˘ch oslav
140 let Dráhy císafie Franti‰ka Josefa I.
mezi Plzní a â. Budûjovicemi a v˘roãí
115 let tratû Strakonice - Vimperk se
spolek úãastnil nejen spoluorganizací
programu se zvlá‰tními vlaky vãetnû
parních a velkou Ïelezniãní v˘stavou 
v prostorách strakonického hradu. Za
zásluhy o propagaci kraje kolem lokální
dráhy, jakoÏ i zdej‰í Ïeleznice samé,
udûlil spolek reÏiséru ZdeÀku Tro‰kovi,
rodákovi z Ho‰tic, ãestn˘ titul „pfiednosta
stanice honoris causa” s uÏívacím právem
pro obvod zastávky Ho‰tice u Volynû. 

Stalo se tak v sobotu 20. záfií t. r. pfii
jízdû zvlá‰tního vlaku, kter˘ spolek
vypravil z Vimperka a jímÏ pfiijel i novû
jmenovan˘ pfiednosta. Slavnostní akt se
konal pfiímo na zastávce, proslavené 
filmovou hlá‰kou „Máme zpoÏdûní, ne-
stavíme!” Pohádkov˘ král Zdenûk I.,

Tro‰ka zvan˘, s potû‰ením doplnil svÛj
hermelínov˘ plá‰È o ãervenou ãepici
velikosti 61 a coby ãestn˘ pfiednosta si
pochvaloval, Ïe má tu nejhezãí zastávku
na svûtû: „Je to bílá bouda mezi kuku-
fiicí a ovsem, zprava nastupujou srnky,
zleva zajíci.” Z titulu své funkce slíbil,
Ïe novou zastávku nechá do pfií‰tího léta
vyzdobit, aby dûlala ãest svému jménu.

A tak aÏ, milí cestující, pojedete
lokálkou z Volar do Strakonic, dívejte se
za Volyní vpravo. Nebojte se, Ïe byste
pfiednostenskou zastávku pfiehlédli nebo
dokonce pfiejeli. Pfiednosta stanice honoris
causa smí totiÏ mimo jiné zastavovat 
i zpoÏdûné vlaky, které by jinak zastáv-
kou projely...

Roman Kozák, foto Jan Pfiedota

Koncerty dechového orchestru
V pátek 31. fiíjna 2008 v podveãer

koncertoval v místním kinosále dechov˘
orchestr ZU· Volary pfii svém tradiãním
podzimním vystoupení. ZároveÀ byl
koncert vûnován uctûní 90. v˘roãí vzni-
ku samostatného âeskoslovenska. Úãast
na slavnostním veãeru pfiijal dechov˘
orchestr z Temelína pod vedením pana
Jaroslava Ko‰náfie. Oba orchestry pfied-
vedly vynikající a obdivuhodné v˘kony
a patfií jim právem velk˘ dík. Upfiímné
podûkování patfií také sponzorÛm této
akce - manÏelÛm KoÀafiíkov˘m (ESO
Volary) a paní Chobodové (SPAR Vola-
ry), ktefií poskytli suroviny pro pfiípravu
poho‰tûní pro dûti i pro hosty. A manÏe-
lÛm KoÀafiíkov˘m bych chtûl za ty malé
i vût‰í nad‰ence z dechového orchestru
podûkovat zvlá‰tû, neboÈ jsou prakticky
stál˘mi sponzory a Ïádná akce dechového
orchestru se bez jejich „zájmu” jiÏ ne-
obejde. Je‰tû jednou díky. Pochopitelné
a zaslouÏené je podûkování zfiizovateli
ZU·ky - mûstu Volary, v ãele s patriotkou
- starostkou Martinou Pospí‰ilovou, a to
jak za obyãejné fandovství, morální pod-
poru, tak i za zaji‰tûní propagaãních
materiálÛ mûsta pro hosty veãera.  

Bûhem mûsíce prosinec pro posluchaãe
pfiipravujeme následující koncerty:

12. prosince 2008
Vánoãní koncert v kostele Panny Marie,
svatého Josefa a svatého Jana Nepomuc-
kého v Horní Vltavici od 17,00 hodin - 
vystoupí Ïáci Z· Horní Vltavice a Ïáci 
a uãitelé ZU· Volary.

13. prosince 2008
Vánoãní koncert v Lenofie v sokolovnû
od 17,00 hodin - vystoupí Ïáci ZU·
Volary (sólisté, pûveck˘ sbor, dechov˘
orchestr).

14. prosince 2008
Adventní koncert v kostele svaté Anny
na Libínském Sedle od 18,00 hodin -
vystoupí Ïáci a uãitelé ZU· Volary.

17. prosince 2008
Vánoãní koncert ve Volarech v kinosále
od 18,00 hodin - vystoupí Ïáci a uãitelé
ZU· Volary. 

18. prosince 2008
Tfiídní koncert ÏákÛ v hudebním sále ZU·
Volary od 17,00 hodin vystoupí Ïáci ze
tfiídy paní uãitelky Petry Kaczkové 
a pana uãitele Franti‰ka Zacha.
Franti‰ek ZACH, DiS., zást. fieditele ZU· Volary
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Stejnû jako v loÀském roce pfiiná‰íme

bilanci práce Rady mûsta Volary za
druh˘ rok její ãinnosti, tedy za období
listopad 2007 - fiíjen 2008, jakoÏ i pfie-
hled nejv˘raznûj‰ích zmûn a událostí 
v chodu na‰eho mûsta. 

Pfiedznamenejme, Ïe v mûstském
zastupitelstvu nedo‰lo k Ïádn˘m perso-
nálním zmûnám a rovnûÏ Rada mûsta
pracuje v témÏe sloÏení, jaké vze‰lo 
z voleb na podzim 2006, tzn. takto: sta-
rostka Martina Pospí‰ilová, místostarosta
Ing. Robert Proãka, Ing. Miroslav ¤eÏá-
bek, Roman Kozák a Jan Zámeãník.      

Listopad 2007
V listopadu byl instalován infor-

maãní a orientaãní systém mûsta. Sloupky
se smûrov˘mi tabulemi jsou rozmístûny
na nejfrekventovanûj‰ích místech a roz-
cestích, ãímÏ usnadÀují orientaci náv‰tûv-
níkÛm mûsta.

Mûsto získalo díky poslanci Ing. 
J. Bauerovi mimofiádnou dotaci ve v˘‰i
1 100 000 korun. Peníze poslouÏily 
k v˘stavbû dûtského hfii‰tû a tenisového
kurtu s umûl˘m povrchem u plaveckého
bazénu.

Zkolaudován byl novû vybudovan˘
v˘tah ve zdravotním stfiedisku, kter˘ byl
pofiízen z loÀské dotace.

Prosinec 2007 
JiÏ podruhé za sebou se podafiilo

pfiipravit a sestavit nikoliv rozpoãtové
provizorium, ale fiádn˘ rozpoãet mûsta
na pfií‰tí rok tak, Ïe byl zastupitelstvem
bez pfiipomínek schválen. 

Rada mûsta dojednala a zastupitel-
stvo v prosinci schválilo smír s firmou
Trigad. Byly sjednoceny parametry smluv

v‰ech fieditelÛ mûstsk˘ch organizací.
Rada mûsta uspofiádala pracovní setkání
s poskytovateli ubytovacích sluÏeb v na-
‰em mûstû. Starostka mûsta iniciovala
vÛbec první spoleãné setkání fieditelÛ 
a jednatelÛ mûst. organizací. Na radnici
byli spoleãnû pozváni i pfiedstavitelé
volarsk˘ch spolkÛ a obãansk˘ch inicia-
tiv. Pfiedvánoãní trhy obohatil hork˘
punã, jehoÏ se rozdalo pfies 300 kalí‰kÛ. 

Leden 2008
Na volarské radnici byl zfiízen tzv.

Czech Point, coÏ je sluÏba, díky níÏ
obãané mohou obdrÏet fiadu dokumentÛ,
dokladÛ a v˘pisÛ z rejstfiíkÛ pfiímo ve
Volarech. Na poãítaãové vybavení
Czech Pointu obdrÏel mûstsk˘ úfiad
dotaci 50 tisíc korun, za jeho zfiízení
ocenûní od ministra vnitra.

Pediatrickou ordinaci ve Volarech
pfievzala nová dûtská lékafika MUDr. 
M. Patáková, kterou z dÛvodu nemoci
zastupuje MUDr. J. Slanina. K adopci
dítûte na dálku se vedle Základní ‰koly
Volary pfiipojila i matefiská ‰kola a díky
aktivitû volarsk˘ch dûtí a jejich rodiãÛ
tak mohou absolvovat ‰kolní docházku
dal‰í Ïáci v rozvojov˘ch zemích.

Také v roce 2008 vedla starostka
mûsta pravidelná jednání s orgány Policie
âR jak na krajské, tak na okresní a místní
úrovni. Vedení mûsta usiluje o zaji‰tûní
pofiádku a zv˘‰ení bezpeãnosti ve mûstû.
Viditelnou zmûnou je stfieÏení pfiechodÛ
pro chodce na námûstí policistou v dobû
ranní docházky dûtí do ‰koly.  

Hospodafiení mûsta za uplynul˘ 
rok skonãilo s pfiebytkem vy‰‰ím jak 
7 miliónÛ korun.

Pro dal‰í v˘voj a rozvoj mûsta
nechala Rada mûsta zpracovat tyto
dokumenty: energetick˘ audit Energe-
tick˘ch sluÏeb mûsta Volary, projekt
v˘stavby rodinn˘ch domÛ v lokalitû za
Finsk˘mi domky, projekt rekonstrukce
plaveckého bazénu na relaxaãní aqua-
centrum a projekt v˘stavby nového
Domu pro seniory za základní ‰kolou. 

Zpracován a schválen v zastupitel-
stvu mûsta je nov˘ strategick˘ plán mûsta.
Z obãanÛ, ktefií se jmenovitû zapojili do
v˘chozí dotazníkové akce, jich bylo 36
odmûnûno. Pfiipraveny jsou dále projekty
nov˘ch parkovi‰È na Sídli‰ti Míru, chystá
se projekt opravy ulice Tovární, zadán je
projekt nového sbûrného dvora.

Písemné podklady pro jednání rady
mûsta a zastupitelstva zaãaly b˘t distri-

buovány v poãítaãové podobû na tzv.
flashdiscích, ãímÏ dochází k úspofie 
kanceláfiského papíru.

Únor 2008
Mûsto spustilo 3. etapu privatizace

mûstsk˘ch bytÛ. K prodeji za zvlá‰tû
v˘hodnou cenu bylo stávajícím nájem-
níkÛm nabídnuto 156 bytÛ. V sále radni-
ce se uskuteãnila vefiejná prezentace
tohoto zámûru. 

Mûsto pfiispûlo ãástkou 300 tisíc
korun na roz‰ífiení ãistiãky odpadních
vod v Ml˘nské ulici, kde soukrom˘
investor zahájil v˘stavbu ZTV pro 11
rodinn˘ch domÛ. 

PozÛstatky opevnûní z dob tfiiceti-
leté války, tzv. „Volarské ‰ance” u Sou-
marského mostu, byly vyhlá‰eny za 
kulturní památku. 

Odbor kultury MÚ provedl revizi
plastik z fiezbáfiského sympozia, pfiiãemÏ
nûkteré ze soch pfievzali pod patronát
sponzofii.

Starostka M. Pospí‰ilová pfiijala na
radnici volarské obãany narozené v pfie-
stupném roce, tedy 29. února a osobnû
jim tento den gratulovala k jejich naro-
zeninám. Úspû‰nû probûhl Ples mûsta 
s bohat˘m taneãním programem, stálou
a vysokou náv‰tûvnost mûly pofiady
cyklu Toulky starou ·umavou, velk˘
ohlas zaznamenalo první volarské
vystoupení souboru Beltina, v nûmÏ
vystupují i mladí lidé z Volar. 

Bfiezen 2008
V bfieznu 2008 schválilo zastupitel-

stvo mûsta podání Ïádostí o evropské
dotace za více jak 100 miliónÛ korun. 
O 3 dotaãní tituly z programu ROP
NUTS II Jihozápad Ïádalo mûsto
(rekonstrukce bazénu, oprava ulic âeská
a Pfiíãná, infopanely), o dotaci na nové
‰kolní hfii‰tû a vybavení tfiíd nov˘m
‰kolním nábytkem (za 7 miliónÛ korun)
pak základní ‰kola.

Ve mûstû vznikla  tfii nová stanovi‰tû
s 10 nov˘mi nádobami na sbûr tfiídûného
odpadu.

Rada mûsta rozhodla v leto‰ním
roce nezapoãítat inflaãní poplatek do
nájmu nebytov˘ch prostor.

Na firmu WEP, která v b˘val˘ch
kasárnách vyrábûla papírové produkty,
byl vyhlá‰en konkurs.

Matefiská ‰kola se modernizovala
Doplnila se vnitfiní vybavenost ‰kolky,
vãetnû napfi. internetového pfiipojení.
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Duben 2008

Na mûstsk˘ch internetov˘ch strán-
kách byla spu‰tûna webová kamera,
která nabízí stál˘ pohled na mûsto 
z vûÏe hasiãské zbrojnice. RovnûÏ byl
na mûstské stránky umístûn Volarsk˘
zpravodaj, a to i s barevn˘mi fotografie-
mi a archivem minul˘ch ãísel.

JelikoÏ mûsto nemá pfiíli‰ vlastních
pozemkÛ, usiluje souãasné vedení samo-
správy o jejich získávání, aby byly k dis-
pozici pro budoucí zámûry a potfieby.
Zastupitelstvo tak letos rozhodlo o koupi
pozemkÛ vedle Budûjovické ulice, dal‰í-
ho u ãistiãky odpadních vod a nûkolika
men‰ích pozemkÛ, jimiÏ sceluje stávající
majetek. Tímto postupem se mûstu
podafiilo získat a vytvofiit plochu o rozloze
3 hektarÛ u Staré pily, která bude nabídnu-
ta investorÛm jako prÛmyslová zóna. Na
dobré cestû je zam˘‰lená smûna pozemkÛ
s Lesy âR, ãímÏ by mûsto získalo dal‰í
pozemky pfiímo v intravilánu mûsta.

Mûsto má nyní majetek v cenû
zhruba jedné miliardy korun, na kter˘
uzavfielo novou pojistku u poji‰Èovny
Kooperativa. Definitivnû byla také
urovnána letitá záleÏitost s pojistkou 
u Hasiãské vzájemné poji‰Èovny za
vyhofielou kinokavárnu v Kasárnách.  

Policie âR provedla zátah na v˘-
robnu drog v objektu na Starém Mûstû. 

Ve spolupráci s Domem dûtí a mlá-
deÏe ve Volarech zfiídila Policie âR dûtsk˘
zájmov˘ krouÏek ·umavská policejní aka-
demie. Navzdory pocitÛm vefiejnosti
uvádûjí policejní statistiky Volary jako
jedno z nejbezpeãnûj‰ích mûst, kdy vût-
‰ina zdej‰í trestné ãinosti je hodnocena 
v kategorii pfiestupkÛ ãi drobné krimina-
lity. ZávaÏná trestná ãinnost se v na‰em
mûstû vyskytuje jen velmi zfiídka.

Kvûten 2008
Úãty mûsta a mûstsk˘ch organizací

byly sjednoceny u âSOB, ãímÏ mûsto
lep‰ím úroãení vydûlalo desítky tisíc korun.

V kvûtnu se uskuteãnila exkurze
ÏákÛ 9. tfiíd Z· na jednání zastupitelstva.

Polomovou kalamitu po orkánu
Kyrill na mûstském majetku se Mûstsk˘m
lesÛm Volary s r.o. podafiilo zvládnout na
v˘bornou jak po technické stránce, tak
následnû i obchodnû. Navzdory poklesu
cen dfieva odvedou za rok 2008 na nájmu
mûstu celkem 15 miliónÛ korun.

Rada mûsta vy‰la vstfiíc dvûma pod-
nikatelsk˘m zámûrÛm a dala souhlas se
zfiízením venkovní obãestvovací zahrád-

ky pfied hotelem Bobík a také se zfiízením
dal‰í lékárny, av‰ak od obou zámûrÛ
zájemci posléze sami odstoupili.

Problematika motokrosu na b˘valé
pile nemá dosud jednoznaãné fie‰ení. Lze
konstatovat, Ïe venkovní jeÏdûní moto-
cyklÛ bylo zahájeno o 6 t˘dnÛ pozdûji
neÏ v minul˘ch létech a na rozdíl od
pfiedchozích rokÛ se nejezdí po cel˘
t˘den, ale jen od pátku do nedûle. Nedûl-
ní provoz povaÏuje vedení mûsta za
poru‰ení slibu ze strany provozovatelÛ.   

Na dûtském hfii‰ti na Sídli‰ti Míru
byly osazeny nové laviãky a bezpeã-
nostní dopadové plochy. 

âerven 2008
V ãervnu byly mûstem novû

vydláÏdûny chodníky v Budûjovické
ulici v úseku od námûstí po Ïelezniãní
pfiejezd. ZároveÀ byly svody de‰Èové
vody z pfiilehl˘ch domÛ zaústûny do
kanalizace pod vozovkou a pod nov˘mi
chodníky byly poloÏeny nové kabely
vefiejného osvûtlení.

Mûsto získalo krajskou dotaci na
opravu dvou kapliãek u Cudrovic, kterou
provedla firma RekonInsta, ãímÏ byly
obû stavby zachránûny pfied zfiícením. 

Po ãervnovém rozhodnutí dotaãní
komise nebyla mûstu pfiidûlena ani jedna
ze ãtyfi dotací. Mûsto zareagovalo tak, Ïe
v‰echny Ïádosti ihned pfiedloÏilo znovu.
Navíc pfiipojilo i dal‰í Ïádost na v˘stavbu
Domu pro seniory za 57 miliónÛ korun. 

Z panoramatu mûsta a z prostor
Ïelezniãní stanice zmizela 4 nevyuÏí-
vaná cementová sila.      

Mûstské lesy Volary esteticky upra-
vily prostor pfied sv˘m areálem, kdyÏ
zde provedly osazení laviãek okolo lípy
a vysazení okrasn˘ch dfievin.

âervenec 2008
V ãervenci byl zastupitelstvem

schválen koncept územního plánu mûsta,
kter˘ nyní novû zahrnuje nejen vlastní
mûsto, ale cel˘ katastr vãetnû osad.

Rada mûsta rozhodla pofiídit infor-
maãní panel s hlasov˘mi informacemi 
o nabídce mûsta v ãe‰tinû, angliãtinû 
a nûmãinû. Bude osazen pfied radnicí a po-
slouÏí jako základní, nepfietrÏitû funkãní
informaãní bod náv‰tûvníkÛm mûsta.

Volarsk˘ vãelafi J. Musálek získal
zlatou medaili za kvalitu svého medu.

Pfied obûma ‰kolkami na Sídli‰ti
Míru a v Revoluãní ulici byly novû vy-
dláÏdûny chodníky a to s finanãním 
pfiispûním Mûstsk˘ch lesÛ Volary s.r.o.
Ty rovnûÏ pofiídily ‰kolce na Sídl. Míru
nov˘ barevn˘ plot. 

Místostarosta mûsta osobní úãastí
podpofiil medailovû úspû‰né vystoupení
volarsk˘ch sportovcÛ na Mistrovství
svûta v rybolovné technice v Nûmecku. 

Srpen 2008
V srpnu byla provedena oprava 

a nátûr fasády radnice, pfiiãemÏ byl
odstranûn po‰kozen˘ balkón. Nová
vrata umoÏÀují snadnûj‰í vstup do rad-
niãní budovy.

Pro vy‰‰í bezpeãnost a dohled nad
pofiádkem Rada mûsta zakoupila kamero-
v˘ systém. V srpnu bylo ve stfiedu mûsta
osazeno 9 kamer se stál˘m záznamem.
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V fiíjnu pak bylo navíc z prostfiedkÛ

mûsta pofiízeno pfiipojení systému na
volarskou policejní sluÏebnu, ãímÏ je
umoÏnûn stál˘ dohled na dûní ve mûstû.

Rada mûsta nadále uplatÀuje dÛ-
sledn˘ pfiístup vÛãi dluÏníkÛm a neplati-
ãÛm, ãímÏ se dluhy vÛãi mûstu podafiilo
sníÏit o zhruba 300 tisíc korun. Mûsto
zfiídilo pfii mûstském úfiadu sociální po-
radnu, kterou zaji‰Èuje sleãna Tomanová.

Starostka mûsta M. Pospí‰ilová
zajistila pro mûsto od ministerstva vnitra
pfiidûlení snûÏného skútru, kter˘ byl pfie-
dán do uÏívání Sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ Volary. Podpora volarsk˘m hasiãÛm
ze strany vedení mûsta trvá: po loÀském
novém automobilu ·koda Octavia má
hasiãská zbrojnice i nová plastová okna
a pfiipojení na internet, finanãní podpora
ze strany mûsta vzrostla o pfiíspûvek na
ãinnost hasiãské mládeÏe, vedle toho
zastupitelstvo získalo pozemek pfiiléha-
jící k hasiãské zbrojnici. 

Mûstsk˘ úfiad je i v leto‰ním roce
otevfien k potfiebám vefiejnosti kaÏdou
poslední sobotu v mûsíci. Letos navíc do-
‰lo v jeho chodu k malé úpravû: poplatky
se platí tam, kde jsou vystaveny, tzn. Ïe
není tfieba odbíhat do pokladny. Také 
v leto‰ním roce do‰lo ke sníÏení poãtu
úfiedníkÛ volarské radnice. Paní Marie
Bártová ode‰la do penze a její místo na
ekonomickém odboru jiÏ nebylo obsazeno.

Volarské slavnosti dfieva úspû‰nû
zavr‰ily patnáct let své existence. Ani
de‰tivé poãasí nenaru‰ilo bohat˘ a pestr˘
program, kter˘ pfiilákal mnoÏství náv‰tûv-
níkÛ. Volarské muÏstvo po letech opût
vyhrálo mezinárodní soutûÏ O volarsk˘
dfievák. Pfiedstaven byl originální produkt
mûsta Volary: Volarská zlatá. Tato bylin-
ná lihovina ihned vzbudila zájem kupu-
jících a stala se Ïádan˘m suven˘rem. Byl
ustaven nov˘ ãesk˘ rekord v délce fiady
dfievákÛ. Mûsto vydalo kníÏku Volary -
vlídná tváfi ·umavy.

JestliÏe jsme si loni pochvalovali
pfiízeÀ sponzorÛ, ktefií na slavnosti daro-
vali 110 tisíc korun, byl leto‰ní rok vele-
úspû‰n˘. Sponzofii slavností pfiispûli
mûstu celkem 170 tisíci korun, pfiiãemÏ
nejvût‰í ãástkou - 50 tisíci - pfiispûly
Mûstské lesy Volary.

Vedení mûsta nav‰tívilo partnerské
obce Waldkirchen a Wallern an der
Trattnach. Delegace mûsta Volar se
zúãastnila i oslav ve Fürholzu u Grainetu.
Partnerská mûsta vyslala delegace na
Volarské slavnosti dfieva. 

Záfií 2008
V záfií získala náves v Mlynáfiovi-

cích novou podobu po opravû za více
jak 700 tisíc korun, pfii níÏ byla vyasfal-
tována návesní okruÏní komunikace 
a upraveny svody vody. 

Byla dokonãena první etapa obnovy
kfiíÏové cesty na Kamenáãi. Nákladem
500 tisíc korun byla restaurátory oprave-
na nejpÛsobivûj‰í zastavení ã. 12 a 14,
pfiestárl˘ hospodáfisk˘ les byl vykácen,
cesty mezi kapliãkami obnoveny pfiispû-
ním Mûstsk˘ch lesÛ Volary. Osazeny
byly laviãky a informaãní tabule. 

Také letos v záfií byla mimofiádnû
zpfiístupnûna vûÏ kostela sv. Katefiiny.

Rodinû Korytárov˘ch z BlaÏejovic
byla pfii mimosoudním vyrovnání vypla-
cena dle obãanského zákoníku ãástka
830 tisíc korun od‰kodného za úmrtí
jejich syna pfii ‰kolní akci.

Rada mûsta finanãnû podpofiila
zkvalitnûní meteorologické stanice pro-
vozované v na‰em mûstû p. Rolãíkem. 

Schody u pietní sínû byly opísko-
vány, aby byly bezpeãnûj‰í a neklouzaly.

Volar‰tí rybáfii uspofiádali Ligu
mládeÏe v rybolovné technice, která byla
zdafiilá jak organizací, tak vítûzstvím
domácího volarského druÏstva.  

¤íjen 2008
¤editelství silnic a dálnic poloÏilo

nov˘ povrch silnic 1. tfiídy na prÛtahu
mûstem v ulicích Soumarské a Budûjo-
vické. Starostka mûsta zajistila provede-
ní pfiípravn˘ch prací pro osazení sema-
foru na pfiechodu pro chodce u základní
‰koly v Soumarské ulici.

Vedení samosprávy vyjednalo s Po-
zemkov˘m fondem âR opravu silniãky
za lokomotivním depem. Mûsto samo
zároveÀ opravilo pfiiléhající rozbitou
ãást Luãní ulice. Za zhruba 300 tisíc
korun opravilo mûsto díry a v˘tluky na
nejpotfiebnûj‰ích místech mûstsk˘ch ulic.
ZároveÀ dalo mûsto vytrhat kolejnicov˘
pás b˘valé vleãky na Ïelezniãním pfie-
jezdu v Budûjovické ulici a podél zfiídilo
i ãást nového chodníku. Správa Ïelez-
niãní dopravní cesty chystá modernizaci
signalizace na pfiejezdu a osazení závor
blíÏe k traÈové koleji. V fiíjnu byla opra-
vena ãást kanalizace na Sídli‰ti Míru.

Listopad 2008
V listopadu tohoto roku vypr‰ela

lhÛta 10 let od pfievodu kasáren na mûsto.
Pfii prodeji b˘valého vojenského majetku

tak mûsto jiÏ nemusí odvádût polovinu
ceny státu. 

Mûsto nadále vylep‰uje zdravotní
stfiedisko. Po zfiízení v˘tahu a nov˘ch
toalet pfiistoupilo v fiíjnu t.r. k osazení
nov˘ch oken. Novou stfiechu dostal dÛm
ã.p. 136 na námûstí. Do mûstské knihovny
byly nákladem 80 tisíc korun pofiízeny
nové stojany do dûtského oddûlení.

Tradiãní setkání vedení samosprá-
vy se zástupci volarsk˘ch spolkÛ se
uskuteãnilo v novém termínu, aby fi-
nanãní podpora spolkÛ ze strany mûsta
mohla b˘t lépe zapracována do pfiipra-
vovaného rozpoãtu.

Technické sluÏby mûsta Volary 
v uplynulém období opravily ãi novû
osadily 31 laviãek ve mûstû, na hfibitovû
a v aleji pod kfiíÏovou cestou, vysadily
18 stromÛ, 113 kefiÛ a 30 rÛÏí, upravily 
a osázely prostor pfied pietní síní. Vyro-
bily a osadily novou zastávku u b˘valé
pily, zhotovily inormaãní tabuli u kfiíÏo-
vé cesty, upravily prostor dûtského 
hfii‰tû na Sídli‰ti Míru. Vymûnily 24
dopravních znaãek. Ve svém areálu
opravily ‰atny a pofiídily si nov˘ malo-
traktor. Vedení mûstské samosprávy
stejnû jako vloni pfiispûlo Technick˘m
sluÏbám Volary k obnovû strojového
parku a to ãástkou 1 450 tisíc korun na
zakoupení nového traktoru s Ïací li‰tou.
Tfii nové stoÏáry vefiejného osvûtlení byly
novû zfiízeny podél komunikace k b˘va-
lé rehabilitaci. Dal‰í nová vûtev vefiejné-
ho osvûtlení je plánována podél potoka
v ulici K. V. Raise. 

Dokonãovány jsou práce na novém
víceúãelovém sportovním zafiízení u pla-
veckého bazénu, kde vzniká tenisov˘
kurt s umûl˘m povrchem a dûtské hfii‰tû. 

Poloãas volebního období souãasné
samosprávy byl zavr‰en skvûl˘m úspû-
chem. Vedení mûsta se podafiilo získat
dotace na v‰ezahrnující rekonstrukci ulic
âeská a Pfiíãná i na v˘stavbu zcela nového
víceúãelového sportovního hfii‰tû s umû-
l˘m povrchem u základní ‰koly. Úsilí 
a schopnosti pfiedstavitelÛ vedení na‰í
samosprávy tak pfiinesly mûstu mimo-
fiádn˘ pfiíjem na investice do rozvoje
mûsta ve v˘‰i 17 916 229 korun. 

Závûrem konstatujme, Ïe uplynulé
období bylo charakterizováno dobr˘m
hospodafiením mûsta, mimofiádn˘m - 
a úspû‰n˘m - úsilím o získání dotací 
i dlouhodobû stabilní minimální mírou
nezamûstnanosti.

Rada mûsta Volary, listopad 2008
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Jan Voldfiich pfied mikrofonem
Známe jej jako muÏe s kamerou,

kterou zachytí nejen spoleãenské, kul-
turní a sportovní akce konané v na‰em
mûstû, ale umí i perfektnû vyzpovídat
zástupce radnice, zajímavé osobnosti 
a kohokoli z nás. Jde o Jana Voldfiicha.
MuÏ, kter˘ jiÏ na dvû desítky let zajíÏdí
do Volar, aby zde pfiipravil svou krásnou
reportáÏ ze Ïivota v na‰em mûstû a jeho
pûkného okolí. Já jsem pana Voldfiicha 
u pfiíleÏitosti jedné náv‰tûvy volarského
domeãku postavil za pomysln˘ mikrofon
z druhé strany, tedy tak, Ïe odpovídající
byl on sám.
* Jak dlouho jiÏ jezdíte do Volar a jak
JVP u nás zaãínalo?

Do Volar jezdím od roku 1995, to
jsme sem jezdili s panem Malinou jako
studio KLÍN. Na zaãátek to byla náv‰tû-
va u starosty pana Svatopluka Vokurky,
se kter˘m jsme natoãili pfiání do roku
1996, a poté s panem Markvartem, kter˘
byl fieditelem místní ZU·. Bylo to natá-
ãení vánoãní reportáÏe s bilancováním
uplynulého roku. 
* Kterou reportáÏ z na‰eho mûsta 
a jeho okolí povaÏujete za zajímavou?

Vût‰inou jsou to reportáÏe z Volar-
sk˘ch slavností dfieva, ty jsou vÏdy ori-
ginální a krásné. Pokud mám zavzpomí-
nat na nûjakou zdafiilou, tak to byla asi
ta, kdyÏ jsem zde toãil tehdej‰í mladiã-
kou vycházející hvûzdiãku pop music
·árku VaÀkovou. Ta mûla vystupovat na
schÛdcích u hotelu Bobík. Pfied ní hrála
dechovka Doubravanka. KdyÏ pfied za-
ãátkem vystoupení ·árky pfiicházeli na
místo diváci, divil se kapelník, Ïe se pfii‰lo
podívat na lidovky tolik mlad˘ch lidí. 

Potom to byly leto‰ní slavnosti 
a zajímavé bylo vyzpovídat Ale‰e Hámu
a Dalibora Gondíka - to bylo velmi dobré
a oba rozhovory mûly velk˘ ohlas. 

Z tûch vzdálenûj‰ích reportáÏí si
vzpomínám, kdyÏ do Volar na slavnosti

pfiijel ministr Karel Schwarzenberg,
kter˘ byl velmi upfiímn˘ se smyslem pro
humor. Na mÛj dotaz: „Pane ministfie, co
jste mûl dnes k snídani?” bez rozpakÛ
odpovûdûl: „Tfii koroptviãky.”
* Na jaké místo, o kterém jste pfiesvûdãen,
Ïe stojí za zhlédnutí svou zajímavostí ãi
tajemnem, byste pozval va‰e diváky 
a nemusí to b˘t jen ve Volarech?  

To tajemné místo je nedaleko od
Volar a je jím hrad Hus, nejen sv˘m 
ãern˘m lesem a celkovû zvlá‰tním pfií-
stupem k nûmu. Také celková atmosféra
tohoto místa nad fiekou Blanicí má své
kouzlo. Kam musím pozvat vás, ale 
i sebe, je Boubín s jeho rozhlednou.
Aãkoliv tomu nebudete vûfiit, já na hofie
na rozhlednû je‰tû nebyl. A to zajímavé
a zvlá‰tní místo mimo Volar, to jsem
na‰el pfied tfiinácti lety, kdy jsem dûlal
reportáÏ s panem Sahulou. Ten mnû
zavedl k Zlatému potoku nedaleko od
Frantol a to bylo tak nádherné a zajíma-

vé místo, Ïe se líbilo i mé manÏelce.
Zajímavostí je, Ïe je to asi pût kilometrÛ
od Jámy a domorodci se mû mnohdy
ptali, kde Ïe jsem to natoãil.
* BlíÏí se závûr roku, co byste popfiál
nejen volarsk˘m, ale i ostatním divákÛm
JVP do roku 2009?

Hlavnû, aby se v‰em dafiilo, hodnû
zdraví, kterého není nikdy dost, a aby
byli hrdi na své mûsto, ·umavu a ná‰
krásn˘ Jihoãesk˘ kraj. A co bych si pfiál,
aby se vztahy mezi námi lidmi zlep‰ili,
bohuÏel tady nûjak pokulháváme a je to
na ‰kodu nás v‰ech.

Díky za rozhovor. A jistû nejen
jménem sv˘m, ale mnoha divákÛ známé
JVP jsem popfiál panu Janu Voldfiichovi
hodnû zdraví, ‰tûstí pohodu a zejména
hodnû dobr˘ch a zdafiil˘ch reportáÏí na
které se tak rádi díváme.

Ladislav Beran

Jan Voldfiich jak ho známe - s kamenou na rameni.

Souhrn poãasí za mûsíc fiíjen
Minimální teplota -4,9 °C 26. fiíjna v 5,50 hodin
Maximální teplota +20,7 °C 1 3. fiíjna v 15,00 hodin
PrÛmûrná mûsíãní teplota +6,2 °C
Úhrn sráÏek 33,8 mm
Maximální náraz vûtru 14,8 m/s (53,3 km/hod.) 1. fiíjna v 4,50 hodin
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Zpráviãky z Volarského domeãku

Skautsk˘ podzim

prosinec  2008

3. 12. - v˘chovn˘ program pro Z·
Praktická od 10,00 do 11,30 hodin.

4. 12. - „âertovská diskotéka” 
od 13,30 do 15,30 v Klubu MONIKA -
pro v‰echny ãerty, ãertíky, ãertice, 
ãertiãky základní ‰kolou I. stupnû po-

vinné, vítáni jsou také andílci a mikulá-
‰ové. Vstupné 20,- Kã.

8. 12.  - „KaÏd˘ z nás je malífi”
Od 17,00 hodin ve Volarském domeãku.
V̆ tvarná technika Enkaustika - malování
pomocí speciální Ïehliãky a voskovek,
kaÏd˘, kdo pfiijde, vytvofií si neopakova-
teln˘ obrázek. Cena: 15,- Kã zahrnuje -
zapÛjãení Ïehliãky a materiál.

8. - 11. 12. - „Vánoãní charita”
Tak jako v loÀském roce máte moÏnost
v tomto období pfiinést do Volarského
domeãku hraãky, dûtské obleãení a ostat-
ní vûci, které va‰e dûti uÏ nepotfiebují 
a nûkomu jinému urãitû prospûjí a udû-
lají radost. KaÏd˘ den od 8,00 do 16,00
hodin. 
Je hezké obdarovat toho, kdo to nejvíc

potfiebuje …

12. 12. - pfiedání v‰eho, co se
nasbíralo bûhem Vánoãní charity.

17. 12. - v˘chovn˘ program pro M·
od 9,00 do 11,30 hodin.

18. 12. - „Vánoãní tvofiivá dílna”
pro v‰echny neposedné ruãiãky od 17,00
hodin ve Volarském domeãku. 
Cena: 15,- Kã zahrnuje zapÛjãení
potfiebného náfiadí a ãásteãnû materiál.
Pfiineste si s sebou: vánoãní zdobení,
kvûtináã, florex (aranÏovací hmotu),
vánoãní stuhy, malé ozdobiãky, su‰ené
ovoce atd.

Bûhem mûsíce prosince 2008 budou

probíhat vánoãní besídky a vycházky

do pfiírody v jednotliv˘ch zájmov˘ch

útvarech.

Krásné teplé podzimní dny, které
na sebe daly dost dlouho ãekat, se
koneãnû objevily, a my vyrazili na kupu
parádních v˘prav. Ta první smûfiovala
do Jiãína a mûla název opravdu typick˘
- BARVY PODZIMU. Do Jiãína se dostat
z Volar není vÛbec lehké, ale pfiesto jsme
to docela zvládli a dorazili takfika vãas.
Hned po pfiíjezdu jsme si prohlédli nád-
hern˘ jiãínsk˘ zámek a vald‰tejnskou
zahradu, kde mûli na‰i pfiátelé pfiiprave-
n˘ ‰ermífisk˘ program. Vyzkou‰eli jsme
si stfielbu z luku i z ku‰e, probûhli par-
kem a nasbírali si jedlé ka‰tany i vzácné
(dnes uÏ spadané) druhy listÛ do své
oddílové sbírky a uhánûli na obûd - ten-
tokrát luxusnû do restaurace. Po obûdû
jsme se odebrali nad Jiãín, kde mají skauti
nádhern˘ klubovní dÛm. A uÏ zaãaly
v˘tvarné dílny, soutûÏe i hodnocení
na‰ich dûl. Veãer pak probûhly soutûÏe
divadelní a nakonec vyhodnocení. Pob-
rali jsme kupu diplomÛ - vÏdyÈ na‰e
pûvecké duo bylo druhé, pohádka Budu-
línek také, a zdramatizovaná báseÀ Basa
a housliãky tfietí. Z v˘tvarné dílny jsme
si odnesli prvenství za nádhernû vy‰íva-
n˘ obrázek. Kdo byl na‰ím úspû‰n˘m
reprezentantem a ‰Èastn˘m v˘hercem?
Dûvãata z Volar a okolí: Rozárka Jandová,

Katka Wagnerová a Hanka Wagnerová.
ProtoÏe byl opravdu krásn˘ veãer, vydali
jsme se je‰tû do mûsta prohlédnout si
památky, ale Rumcajsovu ‰evcovnu ne a ne
najít. Nakonec zaãalo pr‰et, a tak jsme
se vydali zpût. Ráno nás ale na‰i pfiátele
jiãín‰tí skauti na místo zavedli, stihli
jsme to je‰tû neÏ nám jel vlak.

O t˘den pozdûji odjeli na‰i nejmen‰í
do Chodova u Karlov˘ch VarÛ na diva-
delní soutûÏ. Nacviãili Makovou pohád-
ku. Chodov je taky hodnû daleko, a díky
v˘lukám se cesta vlakem stala dost vel-
k˘m dobrodruÏstvím. Ale zvládli jsme ji
a mohli se zúãastnit krásného zahájení
akce na hradû Loket. Bylo to opravdu
nádherné, potulovat se noãním hradem,
místy ale aÏ stra‰idelné - to kdyÏ nás hrad-
ní ‰a‰ek zavedl do muãírny. Pfiesto jsme
‰Èastnû vyvázli a mohli sledovat rytífiská
klání. Jeden chlapec ze v‰ech zúãastnû-
n˘ch 150 dûtí mohl b˘t pasován na rytífie.
A ‰tûstí se usmálo na Honzíka ·vejdÛ,
kter˘ dokonce pfii na‰í pohádce hrál rytífie.
TakÏe je jasné, Ïe se nám pohádka pro-
stû musela povést, a my ji zahráli fakt
pûknû. Také jsme si vyslouÏili ocenûní
poroty a ná‰ drak Tfiíhlavák, jedna z hlav-
ních postav, dokonce zvlá‰tní ocenûní za
hereck˘ v˘kon. 

Nejen slávou je ale Ïiv ãlovûk, a tak
jsme se rozhodli pomoci africk˘m dûtem
pfii sbírce Postavme ‰kolu v Africe. I díky
va‰im pfiíspûvkÛm se moÏná podafií po-
stavit letos desátou ‰kolu pro africké dûti!

O podzimních prázdninách jsme jako
kaÏd˘ rok uspofiádali bûÏecké závody -
Basumsk˘ dort, o kter˘ pfiijeli bojovat 
i skauti a skautky z Vimperka a Prachatic.
V nejmlad‰í kategorii vyhrál Honzík
Hu-dák. Poslední prázdninov˘ den jsme
uspofiádali tradiãní Drakiádu, a taky tra-
diãnû nám nefoukal vítr. Pfiece se ale
podafiilo na‰e draky rozh˘bat je‰tû neÏ
zaãalo pr‰et. 

V listopadu se s námi urãitû setkáte
pfii vyprávûní o Boubínském pralese, kter˘
letos slaví 150 let. A na zaãátku adventu
se tû‰íme, Ïe si nejen prohlédnete na‰i
v˘stavu, ale také zakoupíte nûkter˘ z na-
‰ich vlastnoruãnû vyroben˘ch pfiedmûtÛ.
Pfied Vánocemi pak budeme jako kaÏd˘
rok rozná‰et Betlémské svûtlo, poselství
lásky a pfiátelství pfiímo z Betléma. 

Pokud máte zájem, doneseme vám
ho aÏ domÛ (zájemci se mohou hlásit na
tel. ãísle 728284636). UÏ se moc tû‰íme.  

Za v‰echny skauty a skautky 
Katka Bláhová
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Podle posledních v˘zkumÛ lze Tyd˘-
ta rozdûlit do dvou základních skupin.
První - Tyd˘t obecn˘ (Tyditus vulgaris)
je jedinec, kter˘ aã ví, Ïe jeho jednání
vyboãuje z bûÏn˘ch lidsk˘ch norem,
pfiesto tak ãiní. Tyd˘t obecn˘ je zastoupen
pfieváÏnû dvûma poddruhy - Tyditus fuj-
tajblis a Tyditus liqidatus. PfiiãemÏ první
z uveden˘ch poddruhÛ se zamûfiuje
zejména na zneãi‰Èování prostfiedí okolo
sebe, vlastní doupû v to nepoãítaje, druh˘
se vyÏívá v niãení hodnot.

Druhou skupinou je tzv. Tyd˘t ne-
moudr˘ (Tyditus nonsapiens), kter˘mÏto
se mÛÏe obãas stát kaÏd˘ z nás. K tomu
bohatû postaãí, Ïe nedomyslíme dÛsledky
na‰eho konání a jednání. Nebo povaÏu-
jeme své jednání je‰tû „v normû”, ale
ono je uÏ trochu pfies, aÈ jiÏ obecnû, nebo
v oãích tûch, kter˘ch se dot˘ká.

Zatímco Tyd˘t nemoudr˘ se pfii
správné péãi rychle zafiazuje do lidské
spoleãnosti, u Tyd˘ta obecného je zapo-
tfiebí dÛraznûj‰ích prostfiedkÛ.        (mj)

Je‰tû nûco málo k Tyd˘tovi

Du‰iãkov˘ víkend
Veãerní plavání, noãní ãtení, dlabání

a vykrajování d˘ní, v˘roba stra‰id˘lek,
du‰iãková rozcviãka a jiné aktivity. To
v‰echno je Du‰iãkov˘ víkend - spaní ve
VOLARSKÉM DOMEâKU, ve dnech
31. 10. aÏ 1. 11. 2008.

Celkem 14 dûtí, Lidka a Vlaìka - to
byli nocleÏníci, ktefií se v pátek 31. 10. 
v 16,00 hodin se‰li se spacáky, karimat-
kami, upeãenou dobrotou od maminky
(ãímÏ jim patfií za to velik˘ dík, úÏasnû
nám zpestfiily Du‰iãkové menu), v 1. patfie
domu ã.p. Námûstí 24. 

Zaãali jsme dlabáním a vykrajová-
ním d˘ní, protoÏe d˘nû k tomuto svátku,
aÈ uÏ mu fiíkáme Du‰iãky nebo Halloween
patfií. NeboÈ d˘nû vyfiezaná a osvícená
plamenem svíãky odhání zlé duchy od
pfiíbytkÛ. Aãkoliv nás bûhem noãního
ãtení v Mûstské knihovnû s Laìkou 
·krnovou nav‰tívila dvû stra‰idla, uká-
zalo se, Ïe jsou to duchové dobfií, ktefií
nás pfii‰li potû‰it a s námi pob˘t. 

Po dlabání d˘ní následovala
náv‰tûva plaveckého bazénu, kde se nás
kromû Lidky a Vlaìky ujala plavãice

Milena Posoldová. Hry ve vodû, skoky
do vody, klouzání na skluzavce, lovení
puku a vÛbec celé to dovádûní bylo 
prostû super. 

Po návratu do Domeãku jsme si
rozbalili své karimatky a spacáky. KaÏd˘
si na‰el své místeãko k nocování. Dûv-
ãata - nás bylo celkem 9, spala v rela-
xaãní klubovnû a kluci, kter˘ch bylo 5,
spali v Denní klubovnû. Plavky a ruãníky
na su‰áky a honem na veãefii - to byl
povel, na kter˘ ãekal kaÏd˘ z nás. Hurá
do v˘tvarky (prozatímní jídelny), ale co
to - tam je tma, jen jakási svûtla jsou
odtud vidût - Ïe by nás nav‰tívily oprav-
dové du‰iãky? Ba ne, to jen hofiely svíãky
uvnitfi na‰ich d˘ní. Bylo to tajuplné 
a prima. 

Syti a odpoãinutí jsme se cestiãkou
z d˘ní pfiesunuli do dûtského oddûlení
Mûstské knihovny, kde nás jiÏ ãekala
Laìka ·krnová. Náv‰tûva stra‰idel a ces-
tiãka zpût nás dovedla do na‰ich 
„post˘lek”. 

Nûjakou chvilku jsme je‰tû si 
povídali o na‰ich záÏitcích. Velké holky

vyprávûly stra‰idelnou pohádku, pfii
které se nám postupnû zavírala oãka, aÏ
bylo v Domeãku naprosté ticho a my
jsme spokojenû oddychovali.

Ráno s devátou hodinou byl vyhlá-
‰en Budíãek a poté hned Du‰iãková
rozcviãka, napfi. Cvik ‰klebící, netop˘fií
a nakonec se probûhnout na ãerstvém
vzduchu po námûstí. Pak honem zpût 
a hurá na snídani. Uklidit své spací mís-
teãko, zacviãit si s Lidkou na balónech 
a vyrobit si s Vlaìkou stra‰id˘lko.
V‰ude uklidit a v‰e urovnat. 

Na památku jsme dostali Úãastnick˘
list s fotografií na‰ich d˘ní, dáreãek 
a sladkost. A uÏ jsou tu na‰e maminky 
a tatínkové a ná‰ odchod domÛ. 

Tak za rok zase AHOJ.

Dûti z Volarského domeãku - 
Damián, Domãa, Matûj 1, 

Matûj 2. Mí‰a, Pavãa, Barãa 1, 
Barãa 2, Anìa, Hanka, Jirka, 

Karla, Viky, Nika 

I tak mÛÏe dopadnou úklid v bytû ãi v domû…
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Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Zmûna programu vyhrazena!
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6. 12. sobota 20.00 hod.
MÁJ
Filmová báseÀ na motivy Karla
Hynka Máchy.

Vstupné 50,- Kã, 76 min., od 12 let!
V̆ pravn˘ historick˘ film. Má v sobû
lásku, vá‰eÀ, ale i vinu a trest.

13. 12. sobota                      20.00 hod.
TOBRUK
âeské drama                                 

Vstupné 50,- Kã, 130 min., od 12 let!
Pfiíbûh ãeskoslovensk˘ch vojákÛ za 2. sv.
války v severoafrickém Tobruku - podle
skuteãn˘ch událostí.

20. 12. sobota          17.00 a 20.00 hod.
ROLLING STONES
Hudební dokument USA (titulky).

Vstupné 50,- Kã, 115 min.   
Dokument Martina Scorseseho z kon-
certu slavné kapely v Beacon Theatre.

23. 12. úter˘                         17.00 hod.
PAST NA ÎRALOKA
Animovaná pohádka USA (dabing).

Dûtské pfiedstavení!
Vstupné 40,- Kã, 85 min.    
DokáÏe malá rybiãka - kluk ochránit útes
a svoji vyvolenou pfied zubat˘m nápad-
níkem?

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary

Prosinec 2008

Pfiipravujeme
V úter˘ 9. prosince

od 19.30 hodin se koná 

ADVENTNÍ KONCERT, 
pfii kterém zazní jazzové standarty 

a pfiedev‰ím písnû dánského skladatele
Johna Hoybyeho. 
Vstupné 50,- Kã

***

V nedûli 21. prosince 
vás Mûsto Volary srdeãnû zve na 

P¤EDVÁNOâNÍ
VYSTOUPENÍ 

JAKUBA SMOLÍKA
SE ZU· VOLARY, 

které se koná ve volarském kinosále 
od 17.00 hodin.

Vstupné v pfiedprodeji 
od 10. listopadu  200,- Kã, 

na místû 250,- Kã  

Pfiipravujeme

Sluha dvou pánÛ
Sly‰eli jste o tom, Ïe sluha mÛÏe mít dva pány? Îe ne? Nav‰tivte s námi 

Národní divadlo a pfiedstavení Sluha dvou pánÛ s Miroslavem Donutilem 

v hlavní roli Vás pfiesvûdãí o tom, Ïe to opravdu jde.

Dûj se odehrává v úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby,
které komplikuje sluha Truffaldino, mazan˘ a pfiihloupl˘ zároveÀ. Rozehrává 
komedii zámûn a nedorozumûní, pohánûn sv˘m vûãn˘m hladem, skrze neãekané
peripetie aÏ ke ‰Èastnému konci. Obklopují ho tradiãní postavy, jako ustaran˘ tatík
Pantalone, pfiemoudfiel˘ doktor a jejich zamilované dûti, dobrodruÏn˘ pár milencÛ,
hostinsk˘ Brighella, sluÏka Smeraldina. Truffaldina hraje Miroslav Donutil, kter˘
rozvíjí tradici hereck˘ch improvizací k velké radosti mnoha divákÛ. 

Inscenace je na repertoáru uÏ více neÏ tfiináct let, v záfií 2008 oslavila 
neuvûfiitelnou 403. reprízu a stále si nachází své poãetné publikum, které zcela 
zaplÀuje hledi‰tû Národního divadla.

Pokud máte zájem o pfiedstavení Sluha dvou pánÛ, pojeìte s námi v úter˘ 
17. bfiezna 2009 v 15 hodin do Národního divadla. 

Cena vstupenky vãetnû dopravy ãiní 500,- Kã. K dispozici je 49 vstupenek, 
o které se mÛÏete závaznû pfiihlásit na adrese KreBul, o. s. Ml˘nská 20, 384 51 Volary,
telefonicky na 723 123 093 a nebo e-mailem na oskrebul@centrum.cz. 

Lístky získá pfiednostnû ten, kdo vãas doruãí svou pfiihlá‰ku a 500,- Kã.

Za KreBul, o. s. se na Vás tû‰í
Bc. Zdenûk Krejsa, pfiedseda sdruÏení

Zajímavé listopadové 
dopoledne

První úter˘ v mûsíci listopadu probûhl
na místním stadionu den s Cizineckou
policí, hasiãi a záchrannou sluÏbou.
Policisté ICP Prachatice, O¤ Pracha-
tice, dobrovoln˘ hasiãsk˘ sbor z Volar
a Záchranná sluÏba z Prachatic pfied-
vedli své umûní ÏákÛm I. stupnû Z·
ve Volarech.

Bylo to velmi zajímavé dopoledne,
kdy dûti vidûly sluÏební psy, policejní 
a hasiãskou techniku, vybavení zá-
chranáfiské sanitky a ukázku vybavení
pofiádkové jednotky. Vybavení vozu
cizinecké policie pak pfiedvedl kolega
policista s Bay POL Freyung. 

Podûkování od dûtí bylo spon-
tánní a pûkné. Policisté dûti také
odmûnili, to kdyÏ jim paní tisková
mluvãí Simona DaÀková s Oblastního
fieditelství sluÏby cizinecké policie
âeské Budûjovice rozdala zajímavé
dárky. 

Ladislav Beran
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Po skonãení  podzimní ãásti soutûÏe
je ná‰ celek na posledním místû a bude
mít pfied sebou velmi tûÏké jaro. Konec
minulého roãníku, kdy se celek zachrá-
nil v hodinû dvanácté, se vûfiilo, Ïe letos
to bude jiné. JenÏe málo ãasu mezi 
soutûÏními roãníky zpÛsobilo, Ïe se pfies
léto témûfi netrénovalo. Celek se dával
dohromady v prÛbûhu soutûÏe a to je
málo. T˘m doplácel zejména na ‰patnou
fyziãku, nûkdy nedostatek hráãÛ a v prÛ-
bûhu i na disciplinovanost. Tatran hrál
zápas od zápasu a ‰lo to tûÏce. KdyÏ 
pfii‰ly vylouãení a tresty, prakticky se
rozkládala i herní ãinnost. Kluci zaãali
propadat panice, málo se trénovalo 
a hlavnû zaãaly tûÏké prohry. 

Na trenérském postu je sice od zaãát-
ku Ivan Iliev, ale kolem jeho asistentÛ je
stále zmûna - nejdfiív Václav Nechutn˘,
ale on sám na v‰e nestaãil a hlavnû

nebylo koho a jak trénovat. Po nûm 
pfii‰el Pavel Vairich, ale i zde to bylo jen
krátce. Na‰tûstí Pavel zÛstal alespoÀ jako
hráã a je stále platná posila zadních fiad.
V souãasné dobû je to dvojice Ivan Iliev
a Pavel Kaczko. Ta má pfied sebou velmi
sloÏit˘ program a tím je zimní pfiíprava.
Pokud se nebude v této dlouhé pauze
trénovat, nebude moÏné se o udrÏení prát.

Volarsk˘ celek pfiitom není ‰patn˘.
Kluci jsou fotbalisti a hodnû toho umí,
jenÏe s prohrami pfiichází objektivní
nechuÈ. Nevychází prakticky nic a sebe-
vût‰í snaha pfiiná‰í i nervozitu. Já vím,
jací kluci jsou a co v nich je. Je to jen
najít ztracenou sebedÛvûru, navázat na
loÀsk˘ podzim, kdy celek byl postra-
chem soupefiÛ a hlavnû je potfieba mít
chuÈ do tréninku. Je tfieba se zbavit nega-
tivÛ a vzít to tak, Ïe nyní se musí. Musí
se zaãít u party a skonãit u „odjeÏdûní”

zápasÛ na jafie. Urãitû t˘m nikdo neza-
tracuje, o tom svûdãí i to, Ïe na fotbal
chodilo stále okolo osmi desítek lidí.
Velká vût‰ina z nich vûfiila a vûfií, Ïe se
v‰e zvrátí. A tak tedy, kluci, chci vûfiit,
Ïe nepovedená sezóna vás  vyburcuje
k maximální odpovûdnosti a pfiístupu do
jara. Vûfiím, Ïe aÏ se budou zajíci sãítat,
Ïe vy nebude ti, ktefií by mûli b˘t vyfia-
zeni o patro níÏ.

V prÛbûhu podzimu hráli: Martin
Havlík, Luká‰ Iliev (K), Hynek Richter,
Tomá‰ Richter, Libor Pûronek, Pavel
Choboda, Vladan Svûchota, Jarda ·tur-
ma, Marcel Kaczko, Marian Kaczko,
Martin Sedlák, Petr Sedlák, Pavel Sed-
lák, Michal Sedlák, Václav Kubát, Pavel
Vairich, Kamil Plzák, Pavel Klement,
Miroslav Trost, Vlastimil Mauric, Lubo‰
Tischler, Josef Tischler a Karel Tasáry.

Ladislav Beran

Volar‰tí fotbalisté mají za sebou nejhor‰í sezónu

Zpráviãka z matefiinky: ...uÏ známe jméno draka

Uzávûrka zpravodaje: VáÏení ãtenáfii, protoÏe se nám jiÏ opût blíÏí vánoãní vydání Volarského zpravodaje, Ïádáme v‰echny, kdo by rádi
pfiispûli do tohoto ãísla, chtûli popfiát nûkomu blízkému krásné svátky, kdo by chtûli nûkomu vyslovit podûkování, aby do 5. prosince 
doruãili své pfiíspûvky do kanceláfie kulturu odbory na Mûstském úfiadû ve Volarech. Pfiedem dûkujeme.                                           (red)

Vám v‰em ãtenáfiÛm Volarského
zpravodaje jsem slíbila, Ïe aÏ budeme
mít jméno pro na‰eho dráãka, tak Vám
ho povím. 

Úkol najít jméno pro dráãka jsem
zadala dûtem a rodiãÛm. Tolik zvlá‰t-
ních jmen se nám se‰lo. Ale jak vybrat

jen to jediné? Proto jsem si pozvala
maminky z Klubu maminek a paní uãi-
telky a maminky vybíraly a vybíraly...
aÏ vybraly. Ná‰ dráãek se jmenuje 
·kolkáãek PeÈa! Dûti dostaly odmûnu,
dráãek dostal jméno a v‰ichni byli 
spokojeni.

A jelikoÏ se kvapem blíÏí krásné
období Vánoc, chci Vám v‰em za sebe 
i jménem zamûstnancÛ matefiské ‰koly
popfiát pohodové a krásné Vánoce a splnû-
ní v‰ech pfiáníãek v srdíãku schovan˘ch.

Votavová Tereza, 
fieditelka matefiské ‰koly

Mûfiení radarem v fiíjnu 2008 
v ul. Prachatická
Celkov˘ poãet záznamÛ:

13 271

PrÛmûr vozidel za 1 hodinu:
112  

PrÛmûrná rychlost:
48,1 km/h

Max. rychlost:
112 km/h

Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)
8,7 km/h

85 % vozidel jelo maximálnû do 59 km/h,
nejvût‰í pohyb vozidel byl ve ãtvrtek.

Pavel Kohout, fieditel TS 


