VáÏení spoluobãané,
blíÏící se vánoãní svátky jsou
znamením, Ïe rok 2008 pomalu
konãí. KaÏd˘ závûr roku s sebou
pﬁiná‰í jisté bilancování a zhodnocování v‰eho, co nám kaÏdodenní
Ïivot pﬁinesl. Jak v rodinû ãi na
pracovi‰ti, tak mezi pﬁáteli, ale
i v celém na‰em mûstû. Na‰e bilancování uplynulého roku jste si
mohli pﬁeãíst v minulém ãísle
Volarského zpravodaje. A jsem
ráda, Ïe díky spolupráci na‰eho
zastupitelstva, rady mûsta, ãlenÛ
jednotliv˘ch v˘borÛ a komisí, pracovníkÛ na‰eho úﬁadu, místních
organizací, firem a také právû Vás
se podaﬁilo v na‰em mûstû udûlat
nemal˘ kus práce.
V loÀském roce jsem vyslovila
v na‰em mûsíãníku pﬁání, aby pod-

statná vût‰ina lidí pochopila, Ïe
bez vzájemné komunikace a spolupráce nebude na‰e mravenãí práce
vÛbec jednoduchá, a moÏná v oãích
nûkter˘ch jedincÛ, i zdánlivû zbyteãná. Tû‰í mû, Ïe se nám daﬁí
spoleãnû plnit ve‰kerá pﬁedsevzetí,
a Ïe nikomu není lhostejné, kam
na‰e investiãní kroky smûﬁujeme.
Milí spoluobãané, Vánoce jsou
svátkem tichého rozjímání, vybízejí nás, abychom byli milí, pﬁívûtiví,
‰tûdﬁí a dûlali druh˘m radost.
Vánoce nám vÏdy dávají neoãekávané dary, pokaÏdé nám pﬁipomenou nûco jiného. Vánoce jsou vÏdy
nové a neopakovatelné.
Zapalme si svíãku, rozsviÈme
vánoãní stromeãek a mûjme i ty
leto‰ní Vánoce neopakovatelné
a plné klidu, míru, radosti, ‰tûstí,
lásky, harmonie a rodinné pohody.

VáÏení spoluobãané,
nov˘ rok uÏ nám klepe na
dveﬁe. Nov˘ rok 2009, ve kterém
budeme pokraãovat v na‰ich spoleãn˘ch pﬁedsevzetích,
Pﬁeji nám, aÈ tyto ve‰keré vánoãní pﬁívlastky vydrÏí v‰em nejen
o Vánocích, ale i v celém nastávajícím roce, kter˘ by mûl b˘t splnûním pﬁání, porozumûní, lásky,
‰tûstí, vzájemné tolerance a schopnosti si navzájem naslouchat.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Milí ãtenáﬁi,
pomalu konãí rok 2008. Ten, kter˘ na nás ãeká uÏ za rohem, nebude zrovna lehk˘. Rozhodnû ne po té materiální stránce.
Ekonomick˘ propad se asi dotkne vût‰iny z nás. A Volary nebudou v˘jimkou. Ov‰em bude jen na nás, jak se s tím popereme.
Chtûl bych jménem rady Volarského zpravodaje popﬁát v‰em pevné nervy, abychom ustáli to, co pﬁijde; sebevûdomí, abychom
dokázali pﬁijmout nové v˘zvy; ochotu podat pﬁátelÛm pomocnou ruku a pokoru pﬁijmout pomoc zase od nich. A pocit, Ïe se
máte na koho spolehnout a Ïe se ostatní mohou spolehnout na Vás.
V‰e nejlep‰í do roku 2009 pﬁeje jménem rady VZ Martin Janda

Z jednání rady mûsta, konané 19. 11. 2008
Rada mûsta rozhodla:
* pronajmout na dobu neurãitou nebytové
prostory ã.1 v pﬁízemí domu ãp. 136 na
Námûstí o v˘mûﬁe 34 m2 za cenu nájmu
500,- Kã/mûsíc za úãelem zﬁízení prodejny
* ukonãit dohodou nájemní smlouvu na
pronájem ãásti pozemku p.ã.1170/1 v k.ú.
Volary o v˘mûﬁe 64 m2 ke dni 31. 12. 2008
a souãasnû schvaluje vyhlá‰ení zámûru
na pronájem tohoto pozemku

Rada mûsta schvaluje:
* postup provedení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2008
* vyhlá‰ení zámûru ã.22/11/Prod/2008
na prodej bytov˘ch a nebytov˘ch jednotek tﬁetím osobám v rámci privatizace
bytového fondu

pronajmutí nebytov˘ch prostor ã. 5
v domû na Námûstí ãp. 34, souãasnû
revokuje odstavce II. a III. usnesení
ã.336/08 ze dne 24. 9. 2008 a rozhodla
vyhlásit zámûr na pronájem nebytov˘ch
prostor ã. 5 v domû na Námûstí ãp. 34.

Rada mûsta nevyhovuje:
* Ïádosti ve vûci sníÏení nájemného za

Samospráva trochu jinak
S potû‰ením konstatuji, Ïe v lecãems
by se od volarské radnice mohl pﬁiuãit
i ná‰ parlament. Tﬁeba v kauze pl˘tvání
papírem na tisk podkladÛ, které na‰i
zákonodárci pﬁitom mají v databázích
sv˘ch sluÏebních poãítaãÛ.
Od leto‰ního jara jsme totiÏ v mûstské radû a v zastupitelstvu pﬁistoupili
k vyuÏívání flash-diskÛ. Na tuto externí
pamûÈovou kartu jsou nahrány pomocné
materiály k jednání jako napﬁ. mapy,
texty smluv, posudky, technická dokumentace apod. Písemnû dostávají zastupitelé a radní jen pozvánku, program
a titulní strany materiálÛ. Úspora papíru
a kopírování je nemalá. KaÏd˘ ze zastupitelÛ a zastupitelek si zvolí, chce-li
setrvat u papírové verze podkladÛ ãi
zda si je naãte a prostuduje v poãítaãi
z flash-disku. Tû‰í mû, Ïe modernûj‰í
variantû dává pﬁednost nemalá ãást
na‰eho zastupitelského sboru.

JiÏ od loÀska funguje v na‰em mûstû
informaãní systém pro obãany pomocí
SMS zpráv zasílan˘ch na mobilní telefony. Webová kamera umoÏÀuje stál˘
pohled na mûsto komukoliv s pﬁipojením na internet. Také Volarsk˘ zpravodaj má svou internetovou podobu vãetnû
archivu. Mûstsk˘ úﬁad Volary dostal
ocenûní za instalaci tzv. Czechpointu.
Pro údaje z obchodního rejstﬁíku ãi
katastru nemovitostí uÏ nemusíte do
Prachatic; v˘pis snadno získáte na na‰í
radnici. Do nového roku vstoupí mûstské
webové stránky s novou, modernûj‰í
a uÏivatelsky pﬁíjemnûj‰í i bohat‰í podobou. Na adrese www.mestovolary.cz
bude ke shlédnutí i vysílání kabelové
televize JVP.
Proã to v‰echno zmiÀuji? Nic z v˘‰e
uvedeného, kromû informaãních esemesek, nebylo obsahem volebních programÛ stran, které od pﬁedloÀska tvoﬁí nové

sloÏení mûstské rady. Pﬁesto se modernizace samosprávy a mûstského úﬁadu
stala samozﬁejmou souãástí na‰eho smûﬁování do volarské budoucnosti.
Nejen pro oheÀ, ale i pro poãítaã
platí: dobr˘ sluha, zl˘ pán. A právû takto
chceme vést na‰e mûsto i nadále. Bez
obav z novot a z neznáma, zato s vírou,
Ïe si dokáÏeme poradit i s v˘vojem,
kter˘ nûkdy lze jen tûÏko pﬁedvídat.
Zdravé sebevûdomí a poklidnou
zimu pﬁeje
Roman Kozák

Městská knihovna
ve Volarech
Vám všem přeje příjemné
prožití svátků vánočních
a hodně zdraví a štěstí
v roce následujícím.
Městský úřad Volary
přeje všem občanům
klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a v n o v é m r o c e h o d n ě š t ě s t í , z d r a v í a s p o k o j e n o s ti
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Příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok
2009.
Přeje Svaz žen

Spoleãenská rubrika

Vánoãní trhy
Na konci listopadu pﬁi‰el advent
a s ním tradiãní vánoãní trhy. I letos se
konaly na námûstí a ve spoleãenském
sále radnice.
Na námûstí byla spousta stánkÛ,
v‰ude vonûlo jehliãí a jmelí. Ve spoleãenském sále radnice byla k vidûní
spousta krásn˘ch vûncÛ, ozdob, svíãek
a mnoho krásn˘ch hraãek. Hrálo tradiãnû Zámecké trio a ve spoleãenském
sále hráli a zpívali Ïáci ZU· Volary.
Páni radní Robert Proãka a Jan Zámeãník rozlévali tepl˘ a voÀav˘ punã,
paní Dana Kabilková nabízela dobrou
Volarskou zlatou.

V knihovnû se prodávaly kníÏky
a v˘stavní kousky centra STROOM
Dub. A bylo toho letos hodnû a tak
trhovci i prodejci si uÏili a v‰em se jistû
líbilo. Nakonec se v knihovnû pﬁipilo na
zdraví a pﬁi‰el tak velk˘ dík knihovnicím Vûﬁe Pálkové a Laìce ·krnové. Byl
to pﬁípitek ne ledajak˘, neboÈ za práci
a celoroãní snaÏení pﬁi‰la podûkovat
i Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta.
Pﬁipila na zdraví a pﬁípitek smûﬁoval ke
v‰em volaranÛm za to, co pro mûsto
dûlají, a také na zdraví - to potﬁebujeme
ze v‰eho nejvíc.
L. Beran

Florbal ve Volarech
Jedním z nov˘ch krouÏkÛ ve Volarském domeãku je Florbal.
Jedenáct klukÛ chodí pravidelnû
kaÏdé úter˘ a hru si povaÏují. Je to nov˘
mlad˘ sport a jde o velmi oblíbenou
souãást studentského ãi ‰kolního sportování. Kluci chodí s radostí a hodnû se jiÏ
nauãili. Jde o vûkovou kategorii první
aÏ pátou tﬁídu a kdo má chuÈ, mÛÏe je‰tû
pﬁijít mezi nás. Tﬁi spoluhráãe je‰tû
pﬁibereme. AÏ skonãí vánoãní prázdniny,

jste vítáni. První tﬁi mají ‰anci. A kdo
hraje florball: Petr ·indeláﬁ, hrající asistent, Josef Jurá‰, David Parai (to je
velmi dobrá lenorská trojka), Jirka
Janou‰, Filip Muzika, Lubo‰ Gric,
Pavel Pomazal, Martin Ma‰tera, Roman
Matieska a Filip Havelka. Trénuje Ladislav Beran a i pro mnû jde o novou hru,
která je zajímavá, a tak se po tﬁech mûsících stále uãíme.
L. Beran

V mûsíci
prosinci oslaví
z na‰ich ãlenÛ
své narozeniny
paní Jana âadová,
paní Helena Frömlová,
paní Marie Hrochová,
pan Alois Mastn˘,
paní Anna Kolinská.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch
Volary

Rodina Vyskoãilova
dûkuje v‰em,
kteﬁí se pﬁi‰li dne 24. 11. 2008
rozlouãit s paní
Marií Vyskoãilovou.

ObdrÏeli jsme smutnou zprávu, Ïe
paní Marie Pe‰ková
ode‰la tam, odkud není návratu.
Zasáhlo nás to velmi silnû
a uvûdomili jsme si, jak nesmírnû
tûÏká ztráta je to pro nás, pro v‰echny. Ode‰la vzácná Ïena. Pﬁedev‰ím
nás v‰echny opustil vzácn˘ ãlovûk,
osoba, jiÏ jsme si vÏdy velice váÏili
a kterou jsme mûli rádi.
Smrt milovaného ãlovûka vÏdy
naplní zármutkem. KaÏd˘ z nás se
jen tûÏko smiﬁuje s tím, co je nevyhnutelné. Z narození ãlovûka se
vÏdy radujeme, nad jeho odchodem
teskníme. Co v‰ak zÛstává, je vzpomínka.
My budeme na Maru‰ku vzpomínat dlouho a ãasto. Na její ãistou
du‰i, dobré srdce a vstﬁícnou ochotu.
Maru‰ko, dûkujeme ti za tvou
spolupráci s námi.
Firma MOLDA spol. s r. o. Volary
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eTwinning ve ‰kole
V leto‰ním ‰kolním roce 2008/2009
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 nachází 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 v souãasné dobû chatujeme,
vymûÀujeme základní informace a pﬁipravujeme jednotlivá témata, která jsme
rozdûlili podle jednotliv˘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 kapitolu 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 spoleãné-

ho Ïurnálu. Komunikace probíhá opût
v angliãtinû. V souãasné dobû jsme
vytvoﬁili powerpointové 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
i konverzaãní aktivity a opakování
jednotliv˘ch 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 vlastnû 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·
a Ïáci, kteﬁí se uãí angliãtinu
a nav‰tûvují krouÏek Hravá angliãtina

Upﬁímnû Vám pﬁeji ...
... k vánoãním svátkÛm nejenom ty
milé nebo pﬁímo vytouÏené dárky pod
stromeãkem a pﬁíjemné setkání s tûmi,
které máte nejrad‰i. Pﬁeji Vám i radostná
setkání s tûmi, kteﬁí jsou Vám blízcí
a dlouho jste je nevidûli a se kter˘mi jste
se zatím setkávali jenom ve vzpomínkách. Právû ta setkání s nimi, to jsou ty
nejkrásnûj‰í dárky a bezesporu k vánoãním svátkÛm patﬁí.
Rozlouãení se star˘m, právû konãícím rokem, kter˘ byl pro nûkoho úspû‰n˘, ale nûkomu se v‰e nezdaﬁilo podle
jeho pﬁedstav, to Vám pﬁeji hodnû veselé
a hodnû pohodové.
Pﬁi vstupu do pﬁí‰tího roku Vám
pﬁeji, aÈ jste v dobré náladû, ale i kondici a plní elánu, protoÏe se traduje, Ïe
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„jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok“.
A proto si to sami nepokazte a nebo si
to nenechte zkazit nûk˘m jin˘m, aÈ je
u Vás blízko anebo hodnû daleko, aÈ je
vÛãi Vám v postavení níÏ, anebo je
usazen na postu, tﬁeba aÏ tom nejvy‰‰ím.
K tomu v‰emu je‰tû ãlovûk potﬁebuje
hlavnû zdraví a také ‰tûstí, tak Vám je
k mému pﬁání pﬁikládám téÏ. Jednodu‰e
ﬁeãeno, „v‰echno nej, aÈ je Vám hej“. To v‰e
pﬁeji i Va‰im blízk˘m a Va‰im rodinám.
Posledním m˘m pﬁáním pro Vás je,
abyste Vy, ãtenáﬁi Volarského zpravodaje, v tûchto na‰ich novinách nacházeli
dostatek informací, zpráv a zajímavostí
a i nadále jste jej rádi ãetli a byli s ním
spokojeni.
Jiﬁí Sosna

Jan Voldﬁich pﬁed mikrofonem
Známe jej jako muÏe s kamerou,
kterou zachytí nejen spoleãenské, kulturní 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,
muÏe, 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‰tûva 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 natáãení vánoãní reportáÏe s bilancováním
uplynulého roku.
* Kterou reportáÏ z na‰eho mûsta
a jeho okolí povaÏujete za zajímavou?
Vût‰inou jsou to reportáÏe z Volarsk˘ch slavností dﬁeva, ty jsou vÏdy originální a krásné. Pokud mám zavzpomínat na nûjakou zdaﬁilou, tak to byla asi
ta, kdyÏ jsem zde toãil tehdej‰í mladiãkou vycházející hvûzdiãku pop music
·árku VaÀkovou. Ta mûla vystupovat na
schÛdcích u hotelu Bobík. Pﬁed ní hrála
dechovka Doubravanka. KdyÏ pﬁed zaãátkem 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

Souhrn poãasí:
Minimální teplota
Maximální teplota
PrÛmûrná mûsíãní teplota
Úhrn sráÏek
Maximální náraz vûtru
Poãet dní se snûhem:
Maximální v˘‰ka snûhu:

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 pﬁístupem 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‰ily,
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.

ﬁíjen

-4,9 °C, 26. 10. v 5,50 hodin
+20,7 °C, 13. 10. v 15,00 hodin
+6,2 °C
33,8 mm
14,8 m/s (53,3 km/hod.), 1. 10. v 4,50 hodin
0
0

listopad
-8,2 °C, 28. 11. v 8,10 hodin
+18,9 °C, 5. 11. v 13,10 hodin
+2,2 °C
38,2 mm
16,5m/s (59,4km/hod) 20. 11. v 10,10 hodin
9
7 cm
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Víte, Ïe...
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄

... jako první zdobili vánoční stromeček obyvatelé německých
měst v 16. století?
... první vánoční stromeček u nás ozdobil ředitel Stavovského
divadla v roce 1812?
... oblíbená květina vánoční hvězda nemá ráda chlad? Takže po
nákupu rovnou domů a při větrání pozor na průvan.
... ořechy jsou nejcennějším pramenem koncentrovaných bílkovin
a tuků, obsahují vitamíny A,B,E a minerální látky?
... med má antiseptické účinky a urychluje hojení ran? Účinný je
také při léčbě popálenin, na kašel a na horečku.
... horký punč z whisky nebo brandy vypitý před spaním pomůže
snížit horečku a zbavit tělo infekce?
... první jesličky pod širým nebem vybudoval František z Assisi
v roce 1223 v Itálii?
... ryba je podle bible jídlem postním? Dříve si ji však mohli
dovolit jen bohaté katolické rodiny nebo obyvatelé rybníkářských
krajů. Jako štědrovečerní jídlo se kapr rozšířil až ve 20. století.
... již naši předkové holdovali medovině? Medovina je čistě
přírodní produkt, pije se studená i teplá kolem 50°C - nesmí však
přejít varem. Má blahodárné účinky na zažívání a při nachlazení.
... perníčky jsou patrně nejstarší pochoutkou, kterou
i dnes zdobíme naše vánoční stromky? Již antičtí spisovatelé
se zmiňují o obyčejích starých Řeků, kteří rozdávali perníky.
... nejoblíbenější koledou je Tichá noc? Broukáme si ji po
celý prosinec, občas i proti své vůli.
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Pﬁehled ãinnosti OOP âR Volary
âinnosti OOP v mûsíci ﬁíjnu a listopadu:
Pﬁíslu‰níci Policie âR, Obvodního
oddûlení ve Volarech v mûsíci ﬁíjen
a listopad 2008 zpracovali celkem 23
trestn˘ch ãinÛ, z toho se ve 13 pﬁípadech
jednalo o skutky spáchané neustanoven˘m pachatelem.
Pût vûcí bylo doobjasnûno, jednalo
se o pﬁípady neoprávnûného drÏení
omamn˘ch a psychotropních látek
(marihuany), krádeÏí a zpronevûry,
v˘trÏnictví a ublíÏení na zdraví. Byly
vypátrány dvû osoby v celostátním
pátrání.
Celkem v ‰esti pﬁípadech byl trestn˘
ãin zpracován formou Zkráceného pﬁípravného ﬁízení, protiprávní jednání
pachatele bylo ve lhÛtû do 10 dnÛ pﬁedáno Okresnímu státnímu zastupitelství
v Prachaticích. Jeden obãan z Volar byl
vykázán z domácnosti v souvislosti
s pro‰etﬁováním „domácího násilí“.
Místní pﬁíslu‰níci dále zpracovali
celkem 59 pﬁestupkÛ, 15 proti veﬁejnému
poﬁádku a obãanskému souÏití, 15 proti
majetku, 29 na úseku bezpeãnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (nesprávné parkování ve mûstû
Volary), v pﬁeváÏné vût‰inû bylo ﬁe‰eno
uloÏením blokové pokuty.

Prevence:
V mûsíci ﬁíjnu byla zahájena ãinnost
dûtského krouÏku pﬁi DDM Prachatice,
stﬁedisko Volary, s názvem ·umavská
policejní akademie. Jedná se o nov˘
projekt Policie âR Volary. Do krouÏku
dochází 20 dûtí z Volar. Pro dûti jsou
organizovány zábavné hry s policejní
tématikou, poznávací v˘lety, zdravotnická v˘chova - základy první pomoci
a podobnû.
Nûkteré aktuální pﬁípady:
Dne 28. 10. 2008 v 00:50 hodin si
O.K. pﬁevzal Záznam o sdûlení podezﬁení podle § 179b odst. 3 tr. ﬁádu z trestného ãinu OhroÏení pod vlivem návykové
látky, neboÈ ﬁídil vozidlo zn. Mercedes
po sil. I/39 ve smûru Chlum - Volary.
Na ulici Budûjovická ve Volarech byl
zastaven hlídkou OO PâR Volary a následnou provedenou orientaãní dechovou zkou‰kou mu bylo v dechu prokázáno 2,80 promile alkoholu.
Ve dnech 2.-3. 11. 2008 do‰lo k odcizení malého motocyklu moped, kategorie LA, tov. znaãky KORADO, ãervené barvy, bez pﬁidûlené registraãní znaãky.
Neznám˘ pachatel uveden˘ moped
odcizil z parkovi‰tû u panelového domu

ãp. 269 na Sídli‰ti Míru ve Volarech.
V rozmezí doby 12.-17. 11. 2008 se
neznám˘ pachatel vloupal do pûti sklepních kójí v domû ãp. 277, na Sídli‰ti
Míru ve Volarech. Po vypáãení petlic
sklepních kójí odcizil potraviny, alkohol,
gumovou obuv. Sv˘m jednáním zpÛsobil celkovou ‰kodu ve v˘‰i 3600,- Kã.
Dne 26. 11. 2008 do‰lo k po‰kození
plastového okna místního baru. Dosud nezji‰tûn˘ pachatel pﬁijel pﬁed provozovnu
osobním automobilem ·koda Octavia
combi, ãervené barvy, z místa ﬁidiãe
vystoupil a následnû vhodil cihlu do plastového okna o rozmûru 145 x 175 cm.
Dosud neobjasnûné skutky jsou
pﬁedmûtem provûﬁování a ‰etﬁení zdej‰ího oddûlení Policie âR. Informace a
pomoc pﬁi pátrání lze poskytnout pﬁímo
na sluÏebnû Policie âR, Obvodního
oddûlení, Soumarská 376, Volary nebo
na telefonních ãíslech 388 333 158, 974
236 740, 974 236 741.
Pﬁedem dûkujeme za kaÏdou informaci vedoucí k dopadení pachatele protiprávního jednání.
Chráníte sami sebe!!!
npor. Bc. Pavel Bártík
vedoucí oddûlení

Mûﬁení radarem v listopadu 2008 v ul. Soumarská
Celkov˘ poãet záznamÛ
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu
PrÛmûrná rychlost
Max. rychlost
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)
85 % vozidel jelo maximálnû do
Nejvût‰í pohyb vozidel byl ve stﬁedu, v prÛmûru

13 708
115
48,4 km/h
127 km/h
7,1 km/h
58 km/h
132 vozidel /hod.

Vedení Základní školy Volary přeje všem,
rodičům, dětem, pedagogům, pracovníkům základní školy,
sponzorům a spoluobčanům klidné a spokojené vánoční svátky
a šťastné vykročení do nového roku 2009.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁeje
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2009.
Volarsk˘ zpravodaj 8

Zpráviãky z Volarského domeãku

2. 1. 2009
ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - DESKIÁDA
od 10:00 do 12:00
Pokud paní zima nadûlí dostatek snûhu,
budeme stavût, cokoliv pÛjde, a aÏ nám
bude velká zima, pÛjdeme si zahrát
deskové hry ( Osadníky, Blokus, Carcanssone, âlovûãe nezlob se, atd. )

7. 1. 2009
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO Z·
od 10:00 do 11: 30 hodin v DDM

*
21. 1. 2009
V¯CHOVN¯ PROGRAM PRO M·
od 9:30 do 11: 30 hodin v DDM

23. - 24. 1. 2009
HEJBNI KOSTROU PO VÁNOCÍCH
(celoroãní cyklus akce DDM
„Hejbni kostrou“)
Ve StoÏci pﬁi víkendovém pobytu pod
vedením p. Mirky Ottlové se úãastníci
budou seznamovat teoreticky i prakticky
se v‰ím, co k orientálnímu tanci patﬁí.
!!! Tuto akci poﬁádáme pro lidiãky
od 18-ti let !!!!
Kapacita ubytování je omezená. Zájemci, nahla‰te se co nejdﬁíve ve Volarského domeãku do 16. 1. 2009

*
30. 1. 2009
NEBOJTE SE VYSVùDâENÍ
Na v‰echny dûti, které bûhem tohoto
páteãního dopoledne pﬁijdou do Volarského domeãku a pﬁinesou si s sebou své
pololetní vysvûdãení z leto‰ního ‰kolního roku ãeká milé pﬁekvapení.

*
A poslední zpráviãka
9. - 12. 2. 2009
probûhne bûhem jarních prázdnin
„JARNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR“
Pﬁihlá‰ky jsou k dispozici v DDM Volary
a je nutno je odevzdat s poplatkem do
30. 1. 2009.
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Štastné a veselé prožití vánočních svátků,
do nového roku 2009 pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenosti, osobních
a pracovních úspěchů
vám přeje
Cukrárna u Rozárky
Volary

Děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám
projevili v tomto roce.

Novinky v knihonû
David Jan Îák
AXE AFRICA
Experimentální próza Axe Africa je
pﬁíbûhem ze souãasnosti. Fragmenty
vztahÛ, veﬁejn˘ch i soukrom˘ch, se prolínají s vypravûãovou imaginací v rÛzn˘ch ãasov˘ch a stylov˘ch rovinách.
Tématem je „svût za zrcadlem“, ná‰
imaginární svût pﬁání, my‰lenek, snÛ
a archetypÛ.
Autor, inspirován magick˘m realismem a surrealistickou metodou, si je
dobﬁe vûdom postmoderních modelÛ
vedení prozaického díla vãetnû rÛznorod˘ch pásem dûje a alternativních zakonãení; pﬁiná‰í tak do souãasné ãeské
literatury nov˘ a svébytn˘ stylov˘

●

Novinky v knihonû

prvek. Autor se narodil v blízk˘ch
Prachaticích.
Tom Robbins
PARFÉM BLÁZNIVÉHO TANCE
Nové vydání románu, kter˘ byl
první pﬁeloÏenou Robbinsovou knihou,
se kterou se ãesk˘ ãtenáﬁ mohl setkat.
Od té doby mu jeho knihy zajistily
poãetnou a oddanou ãtenáﬁskou obec.
RobbinsÛv v poﬁadí ãtvrt˘ román se na
oko tváﬁí jako úvod do tajemství v˘roby
vÛní, ale ve skuteãnosti je to milostn˘
a napínav˘ pﬁíbûh, kter˘ zaãíná v ‰umavsk˘ch horách za starovûku a vede
nás mystikou dálného Tibetu aÏ do dne‰ní PaﬁíÏe a Ameriky. Chcete se zasmát

nebo objevit tajemství nesmrtelnosti
ukryté v moudrosti zenu? Tom Robbins
je nadán neodolateln˘m vtipem a schopností mísit smích klauna s postﬁehem
pravého filozofa.
KRAJINA V âESKÉ REPUBLICE
Pﬁedkládaná kniha seznamuje ãtenáﬁe s krásami krajiny âeské republiky.
Plánování a tvorba krajiny, projevy lidské ãinnosti, osídlení, pﬁírodní rezervace
a parky... Knihu doplÀuje více jak 280
barevn˘ch, pﬁeváÏnû leteck˘ch fotografií.
Pro dívky jsou pﬁipraveny dal‰í románky
Luìka Stínila nebo Barbory HrÛzové,
pro nejmen‰í dal‰í díl Dinotopie.

Mûstská knihovna Volary vás zve na cestopisnou pﬁedná‰ku

EGYPT A JORDÁNSKO
P¤ES SINAJSKOU POU·Ë Z AFRIKY DO ASIE
Putování z africké Hurghady pﬁes Suezsk˘ prÛplav na Sinajsk˘ poloostrov, náv‰tûva biblick˘ch míst pod MojÏí‰ovou
horou, klá‰ter svaté Kateﬁiny, Akabsk˘ záliv, izraelsk˘ Eilat a na závûr putování opravdová cestovatelská perla nabatejské skalní mûsto Petra v Jordánsku.
âtvrtek 15. ledna od 18.30 hodin v prostorách spoleãenského sálu Mûsta Volary.
Pﬁedná‰ející Miloslav Martan CK Ocean
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KINO VOLARY

Pﬁipravujeme

Námûstí 27, Volary

Spoleãensk˘ ples SRPD·
Poﬁadatelé vás srdeãnû zvou
v pátek 23. ledna 2009 od 20.00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na
spoleãensk˘ ples SRPD·.
K tanci a poslechu bude hrát taneãní
kapela SKARAB.

Leden 2009
3. 1. ve 20.00 hodin
sobota
OKO DRAVCE
Thriller USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 110 min., od 15 let!
Chce‰ Ïít, tak poslouchej! Jeden telefonát a noãní mÛra na cel˘ Ïivot.
10. 1. ve 20.00 hod.
sobota
MUZIKÁL ZE ST¤EDNÍ
- 3 MATURITNÍ ROâNÍK
Rodinná komedie - muzikál USA
(dabing)
Vstupné 50,- Kã, 112min.
Pﬁíbûhy naplnûné ‰ampionátem v basketu,
maturitou, jarním muzikálem a jin˘mi
dÛleÏit˘mi událostmi pro studenty.
17. 1. ve 20.00 hod.
sobota
NESTYDA
Komedie podle bestselleru Michala
Viewegha „Povídky o manÏelství
a sexu“
Vstupné 50,- Kã, 88 min., od 15 let!
Oskar (Jiﬁí Macháãek) by mûl b˘t velice
‰Èastn˘ - ale není!

24. 1. v 17.00 hod.
sobota
VALL - I
Animovan˘ film USA (dabing)
Vstupné 40,- Kã, 82min.
Poslední roboti na zemûkouli - Ïivot není
tak jednoduchej -.
Dûtské pﬁedstavení!
24. 1. ve 20.00 hod.
sobota
DùTI NOCI
âeské drama
Vstupné 50,- Kã, 80min., od 15 let!
Îivot se neskládá jen ze stﬁípkÛ noãního
Ïivota.
31. 1. ve 20.00 hod.
sobota
VY NÁM TAKY, ·ÉFE!
âeská komedie s hvûzdn˘m obsazením
Vstupné 60,- Kã, 90min.
Spadla jim do klína pﬁíleÏitost pﬁímo
Ïivotní!

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

Pﬁedprodej vstupenek v kanceláﬁi
Odboru K a CR.

*

V˘stavka v knihovnû
Mûstská knihovna poﬁádá v˘stavku
v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ
Základní umûlecké ‰koly Volary.
Pﬁijìte si prohlédnout umûlecké v˘tvory
dûtí bûhem celého mûsíce ledna, v dobû
v˘pÛjãních hodin knihovny.
Obrázky budou vystaveny v dûtském
oddûlení.

*

Krajem ‰umavsk˘ch ‰lágÛ
Mûsto Volary Vás zve v úter˘
27. ledna 2009 od 18.30 hodin
do spoleãenského sálu radnice na
Toulky starou ·umavou.

Nepﬁehlédnûte
Mûstské lesy Volary s.r.o.
nabízí k prodeji palivové dﬁevo.
Zájemci se mohou hlásit
na telefonu 724 633 170.

*
Dovolená v knihovnû
od 22. 12.2008 do 2. 1. 2009.

*
Kam na vánoãní kapry?
Ve dnech 22. - 23. 12. 2008
(pondûlí, úter˘) si mÛÏete v prostorách
pﬁed Domem sluÏeb zakoupit
vánoãního kapra.

*
Oznámení pro veﬁejnost
Dne 31. 12. 2008 bude pro veﬁejnost
uzavﬁen Mûstsk˘ úﬁad Volary.
Dûkujeme za pochopení
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Îáci mají za sebou zvlá‰tní podzim
V úvodních kolech vyhráli, ale díky
administrativní chybû pﬁi‰li o získané
body. Potom pﬁi‰la neúãast hráãÛ na

v˘bûru OFS. Potom byla poru‰ena klauzule o nastoupení po utkání v˘bûrÛ
a následovala dal‰í sankce. TakÏe celek

pﬁi‰el o nûkolik bodÛ, díky kter˘m je po
podzimu na ãtvrtém místû. Kluci ale
nakonec získali dost bodÛ a pokud budou
na jaﬁe hrát tak jako na úvod podzimu,
budou bojovat o obhajobu titulu bez vût‰ích problémÛ.
Volar‰tí mají jeden primát, a to
v podobû kanon˘ra Míry Kuãery, ten
nastﬁílel za polovinu sezóny 33. gólÛ.
Tatran Volary Ïáci:
1. Lhenice
2. Vacov
3. LaÏi‰tû
4. Volary
5. Nebahovy
6. Strunkovice

M. Kuãera v akci.

18: 8
22:13
22:13
36: 22
13: 28
12: 41

22
20
18
12
7
7

Dorostenci drÏí stﬁed tabulky
Volar‰tí dorostenci v I. A tﬁídû hrají
obstojnû a aÏ na zápas posledního kola
ve Vlachovû Bﬁezí, kde podlehli 0: 5 po
nejhor‰ím v˘konu podzimu, to ‰lo.
Kluci bojovali a snaÏili se. Cel˘
podzim pﬁedvádûli dobrou hru a zejména doma prokázali, Ïe fotbal umí. Bylo
tedy ‰koda, Ïe ten poslední zápas vyznûl
velmi nekvalitnû a na celou povedenou
sezónu hodil nepﬁíjemnou skvrnu.

Volar‰tí drÏí stﬁed tabulky a na jaﬁe snad
naváÏí na lep‰í ãást sezóny.
Dorost:
1. Blatná
2. Katovice
3. VodÀany
4. Vimperk
5. Netolice
6. Vacov

75: 13
41: 22
42: 17
41: 30
39: 27
43: 44

39
29
28
22
20
19

7. Volary
8. Lhenice
9. Doubravice
10. Vl. Bﬁezí
11. Osek
12. Mirovice
13. Bernartice
14. Bavorov

28: 39
27: 38
35: 38
24: 31
17: 29
25: 43
16: 57
23: 48

19
17
16
14
13
9
9
7

Ladislav Beran

Závěrem…
… patří velké poděkování panu Janu Rubešovi, který nám i v tomto roce
spolehlivě dovážel zpravodaj z tiskárny do Volar…
… poděkování také našemu stálému dopisovateli panu Ladislavu Beranovi
za jeho sportovní i kulturní příspěvky…
… za pravidelné informace ze života volarských škol patří poděkování
řediteli ZŠ panu Mgr. Petru Horálkovi, zástupcům ZŠ paní Mgr. Daně
Míkové a panu Mgr. Lumíru Vozábalovi a ředitelce MŠ paní Tereze Votavové…
… poděkování patří zaměstnancům Volarského domečku a volarské knihovny, s jejichž příspěvky
Vás pravidelně seznamujeme…
… nelze zapomenout také na všechny občany, kteří v sobě našli odvahu a svůj názor zaslali k otištění
ve Volarské zpravodaji - i těm patří poděkování…
… a závěrem děkujeme všem našim čtenářům, kteří nás čtou. Doufáme, že se na stránkách Volarského
zpravodaje budeme setkávat i v příštím roce ….
… do roku 2009 přejeme pevné zdraví, kopici štěstí, silné nervy a nikdy nekončící lásku!
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