Volar‰tí hasiãi uzavírali v˘cvikov˘ rok
BlíÏí se konec roku a hasiãi pomalu
bilancují, je‰tû pﬁed valnou hromadou
sboru uzavírají jednu z kapitol svojí celoroãní práce a tou je v˘cvikov˘ rok.
Odborná pﬁíprava je rozdûlena na
jednotlivá témata ‰kolení a provûﬁuje se
cviãeními. V sobotu 31. ﬁíjna 2015 probûhlo závûreãné cviãení. Ve 14 hodin 7 minut
byla na místní ohla‰ovnu poÏáru nahlá‰ena
váÏná dopravní nehoda ve smûru na Mlynáﬁovice. Byl vyhlá‰en vy‰‰í stupeÀ poplachu, to znamená i pouÏití poÏární sirény.
Na místû se nacházel jeden osobní automobil, kter˘ byl pﬁevrácen˘ v pﬁíkopu na
boku s jedním zaklínûn˘m, váÏnû zranûn˘m
ﬁidiãem, dále druh˘m osobním automobilem naraÏen˘m do stromu s dvûma váÏnû
zranûn˘mi úãastníky a autobusem s ‰esti
zranûn˘mi cestujícími, kteﬁí nemohou
opustit autobus bez pomoci. Na místo
vyjíÏdí posádky tﬁí poÏárních vozidel
s vybavením na zásah u dopravních nehod.
Pro ztíÏení podmínek není k dispozici
ZZS, která je na v˘jezdu mimo mûsto. Pﬁi
pﬁíjezdu prvního zásahového automobilu
bylo dÛkladnû prohlédnuto místo zásahu
a rozhodnuto o postupu pﬁi záchrann˘ch
pracích. Nejprve bylo urãeno poﬁadí
záchrany osob podle povahy zranûní. âást
poÏárních druÏstev se zaãala vûnovat
vypro‰Èování zranûn˘ch za pomocí hydraulick˘ch vypro‰Èovacích zaﬁízení, dal‰í

ãást hasiãÛ zaãala postupnû o‰etﬁovat
a vyná‰et zranûné z autobusu na urãené
shromaÏdi‰tû. Na místû zasahuje i sanitní
sluÏba Volary se sv˘m vybavením. Po
zvládnutí zásahu, provedli hasiãi úplné
odklizení dopravní nehody.
Po skonãení celého cviãení byl proveden
odborn˘ rozbor, pﬁi kterém se analyzovaly
pﬁipomínky, podnûty a nedostatky pro
zlep‰ení skuteãn˘ch zásahÛ. Pﬁi vlastním
zásahu se na místû zastavovali náhodní

kolemjedoucí, kteﬁí hodnotili cviãení jako
velmi zdaﬁilé, coÏ v‰echny zúãastnûné
potû‰ilo.
V‰em úãastníkÛm, figurantÛm a zainteresovan˘m organizacím jako je Sanitní
sluÏba Volary, Autoservis Hazuka a Boubín Tour autobusová doprava pana Jíchy,
hasiãi tímto dûkují za ochotu a jejich
ãas vûnovan˘ pﬁi zdokonalování se ve
prospûch nás v‰ech.
SDH Volary

Z jednání rady mûsta
konaného dne 27. 10. 2015
Rada mûsta rozhodla
* v souladu s v˘sledkem poptávkového
ﬁízení na zpracovatele Územního
plánu Volary pﬁidûlit tuto zakázku
uchazeãi Ing. arch. Filipu Dubskému
/NOLIMAT, âeské Budûjovice
* schválit ve znûní pﬁedloÏeného
návrhu dodatek ã. 1 ke Smlouvû
o dílo uzavﬁené dne 7. 7. 2015 na
akci: Chodník pﬁed Z· Volary, mezi
Mûstem Volary a spoleãností Rekon
Insta spol. s r.o, Volary

* schválit ve znûní pﬁedloÏeného
návrhu dodatek ã. 2 ke Smlouvû
o dílo uzavﬁené dne 12. 5. 2015 na
akci: Rekonstrukce ãástí ulic Tovární
a Budûjovická, mezi Mûstem Volary
a spoleãností Strabag a.s., Praha 5
Rada mûsta souhlasí
* v souladu s uzavﬁenou Smlouvou
o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne
18. 9. 2002 ve znûní dodatkÛ s podnájmem nebytov˘ch prostor v ãp. 35
ul. Tovární ve Volarech spoleãností
Volary Praktik s r.o., se sídlem ul.

Volarsk˘ bazén informuje
Provozní doba o vánoãních svátcích
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.

12.00 - 20.30
12.00 - 20.30
12.00 - 19.30

spol. sauna 13.00 - 20.00
spol. sauna 13.00 - 20.00
spol. sauna 13.00 - 19.00
zavﬁeno
zavﬁeno

13.00 - 20.30
13.00 - 20.30
12.00 - 20.30
12.00 - 20.30
12.00 - 20.30
12.00 - 19.00

spol. sauna
spol. sauna
spol. sauna
spol.sauna
spol. sauna
spol. sauna

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 18.30

zavﬁeno
13.00 - 20.30
13.00 - 20.30

spol. sauna 13.00 - 20.00
spol. sauna 13.00 - 20.00

PROVOZNÍ DOBA od 4. 1. - 31. 3. 2016
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek

Pátek
Sobota
Nedûle

12.30 - 20.00
12.30 - 20.00
12.30 - 20.00
12.30 - 20.00

12.30 - 20.30
13.00 - 20.30
13.00 - 20.30

PROVOZ PÁRY
Pondûlí

16.00 - 19.00

Stﬁeda

16.00 - 19.30

PROVOZ SAUNY
Rodiãe s dûtmi
MuÏi
Îeny
Spoleãná sauna
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pondûlí
úter˘
ãtvrtek
pátek
sobota
nedûle

15.00 - 19.00
13.00 - 19.30
15.00 - 19.30
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00

Tovární 35, 384 51 Volary, fyzické
podnikající osobû MUDr. Bohuslavu
LaÀkovi, na dobu urãitou, a to po
dobu v˘konu lékaﬁské praxe na zdravotním stﬁedisku ve Volarech
Rada mûsta nevyhovuje
* Ïádosti o finanãní podporu na ãinnost
Místní akãní skupiny ·umavsko, z.s.
Archiváﬁe Teplého 102, Malenice
■ ■ ■
Více na: www.mestovolary.cz

âas ve Volarech
je z Mainflingenu
Urãitû vám neuniklo, Ïe hodiny
na kostelní vûÏi kostela sv. Kateﬁiny se nûkdy opoÏìovaly nebo
pﬁedcházely. Jednodu‰e ﬁeãeno,
neukazovaly správn˘ ãas a nûkdy
se také úplnû zastavily. Z tohoto
dÛvodu Mûsto Volary pﬁistoupilo
k modernímu ﬁe‰ení a nechalo
upravit stávající vûÏní hodiny
z roku 1973 pro elektronické
ﬁízení pravideln˘mi impulzy
z ﬁídící elektroniky a DCF pﬁijímaãem. A tento pﬁijímaã pﬁijímá
právû signál neboli ãas z vysílaãe
s dosahem okolo dvou tisíc km
v Mainflingenu, kter˘ leÏí asi
24 km jihov˘chodnû právû od
Frankfurtu nad Mohanem.
Potﬁebné práce provedl pan
Pavel Kappler z Ch˘nova, kter˘
má s Mûstem Volary uzavﬁenou
smlouvu na servis na‰ich vûÏních hodin. Celá úprava pﬁi‰la
na cca 30 tisíc Kã a od její
realizace ukazují hodiny ãas
bezproblémovû.
Za odbor ISM
Jan Zámeãník

Pﬁipravujeme
âESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Mûsto Volary vás srdeãnû zve ve stﬁedu 9. 12. 2015 od 18:00 hodin na volarské
námûstí, kde si spoleãnû se Ïáky ZU· zazpíváme koledy: Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán, PÛjdem spolu do Betléma a dal‰í koledy. Sraz v 17:45 hodin
na námûstí, kde se bude podávat punã a ãaj. âesko zpívá koledy, se uskuteãÀuje pod
hlaviãkou Deníku.
***
VÁNOâNÍ KONCERT ZU· VOLARY
ZU· Volary srdeãnû zve na Vánoãní koncert Volary 10. 12. 2015 od 18:00 hodin ve
spoleãenském sále radnice ve Volarech.Vystoupí: sólisté, komorní soubory, pûveck˘
sbor ,,Poupátka a Poupata“ a na závûr zahraje V-BAND.
***
VÁNOâNÍ KONCERT ZU· VOLARY V LENO¤E
Vánoãní koncert Lenora 12. 12. 2015 od 18:00 hodin v Sokolovnû v Lenoﬁe sólisté,
komorní soubory, pûveck˘ sbor ,,Poupátka a Poupata“ a na závûr zahraje V-BAND.
***
DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Mûsto Volary vás srdeãnû zve v pátek 11. prosince od 19:00 do volarského
kinosálu na divadelní komedii P¤ÍBùH JEDNOHO HRADU.
Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potû‰í oko i du‰i diváka. Dûj se
odehrává na jednom hradû. Vrtochy pána hradu pﬁivádí jeho samého do komick˘ch
situací pﬁi touze po v˘mûnû Ïeny, kterou si pﬁivedl v nedávné dobû na sídlo.
Vynikající herecké v˘kony umocní kolektiv hercÛ a mistrovské reÏijní zpracování.
Obsazení: Luká‰ Langmajer, Ernesto âekan, Veronika Arichteva, Anna Kulovaná,
Jarmil ·kvrna, Karel Soukup. Autor a reÏie: Ivan Vyskoãil.
Vstupné 150,- Kã, pﬁedprodej od 9. 11. 2015 - odbor kultury a cest. ruchu

Spoleãenská rubrika
V mûsíci listopadu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Kateﬁina Dibìáková,
paní Marie Houdková,
paní Jaroslava Kolbabová,
paní Marie Sedláková,
paní Blanka Svobodová,
paní Hana Tomá‰ková,
paní Marie Vránová,
pan Franti‰ek Böhm,
pan Franti‰ek Hundsnuscher,
pan Zdenûk Nedvûd,
pan Franti‰ek Stropnick˘ a
pan Milan ·etelík.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz,
místní organizace Volary,
blahopﬁeje k v˘znamnému
jubileu na‰emu ãlenu, panu
JANU âADOVI.

Děkujeme všem přátelům
a známým
za projevenou soustrast,
květinové dary
a účast na posledním rozloučení
s naší milovanou maminkou,
babičkou a prababičkou
VÁNOâNÍ ZABIJAâKA
Mûsto Volary ve spolupráci s Hotelem Chata Vás srdeãnû zvou v sobotu 19. 12. 2015
od 8:00 hodin na vánoãní zabijaãku, která se koná v podloubí u b˘valé diskotéky
Monika. Budete si moci zakoupit tlaãenku, jitrnice, jelita, prejt, ovar, klobásy, uzené
maso, domácí pa‰tiku i zabijaãkovou polévku. Zabijaãková polévka, kterou si
budete chtít odnést s sebou, bude prodávána do Vámi pﬁinesen˘ch nádob. Pﬁipraveny
budou teplé a studené nápoje.
***
VÁNOâNÍ KONCERTY
Pûveck˘ sbor DOBRÁ ZPRÁVA vás srdeãnû zve na vánoãní koncert
- kostel sv. Jakuba v Îelnavû 26. 12. 2015 v 18:00 hodin
- kostel sv. Kateﬁiny ve Volarech 27. 12. 2015 v 17:00 hodin
***
TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 29. 12. od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu hotelu
Bobík na klubov˘ poﬁad TOULKY STAROU ·UMAVOU. Vstup voln˘.

MARIÍ
JUNGWIRTHOVOU.
Děkují dcery s rodinami

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme panu
Antonínu Beerovi
a kolektivu samoobsluhy
za okamÏitou pomoc
sleãnû Barboﬁe Dzurkové.
Dûkuje rodina Bandyova
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Vzpomínáme

Úãastníci zájezdu
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle
uvádûjí nov˘ zábavn˘ poﬁad

Ve ãtvrtek 11. 2. 2016 od 19:00 hodin,
ve volarském kinosále.
âas neúprosnû bûÏí,
jako kapka vody v moﬁi.

Vstupné: 250,- Kã pﬁedprodeji od 11. 1. 2016,
280,- Kã na místû

AlespoÀ okamÏik jednoho kroku vûnujte
upﬁímnou vzpomínku paní

I pﬁesto, Ïe uÏ nám zima klepe na dveﬁe, travesti skupiny Screamers
a Techtle Mechtle pﬁiváÏejí nov˘ zábavn˘ poﬁad pln˘ letních melodií
a prázdninové nálady, kter˘ tentokrát nazvali ,,Úãastníci zájezdu“.
Spoleãnû s nimi se mÛÏete vypravit na pravou a nefal‰ovanou letní
dovolenou do b˘valé Jugoslávie, kde mimo jiné potkáte i ﬁadu znám˘ch
zpûvákÛ, zpûvaãek, hercÛ ale i hereãek. Tû‰it se mÛÏete kromû krásné
delegátky Pamely samozﬁejmû také na ﬁidiãe autobusu Karla a Karla,
kteﬁí se postarají pﬁedev‰ím o to, abyste vraceli zpût hnûdé pod‰álky.
Kromû nich se ov‰em zájezdu zúãastní také hvûzdy, jako jsou Helena
Vondráãková, Heidi JankÛ, Pavel Vítek, Shakira, Madonna, ale dokonce
i Maﬁena ·kopková, doktor Kája a nebo Konopnice ze známe trilogie
Slunce Seno.

MARII KARABCOVÉ,
která nás 2. listopadu pﬁed dvûma roky
navÏdy opustila.
ManÏel s rodinou

Dne 27. 11. 2015 uplynuly tﬁi roky,
kdy nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní

ANNA VARGOVÁ.
Vzpomíná manÏel a dûti s rodinami

Dny plynou jak tiché ﬁeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá
a nedá se zapomenout.
Dne 16. 12. uplynou 4 roky,
kdy nás opustil navÏdy ná‰ milovan˘ manÏel,
otec, dûdeãek a pradûdeãek

IVAN ILIEV.
Vzpomínáme.

Dne 30. 11. 2015 uplynul jeden rok,
kdy nás navÏdy opustila paní

MARIE LIBU·KOVÁ.
Vzpomíná rodina.
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NezapomeÀte si vãas rezervovat své místenky
na palubû na‰eho autobusu!
Více informací o na‰ich poﬁadech naleznete na www.screamers.cz,
www.techtlemechtlerevue.cz a nebo Facebooku: Skupina Screamers,
Screamers a Techtle Mechtle.

Osobní pohled volarského obãana
na dÛm ã. 144 v ul. 5. kvûtma
Dne 6. listopadu leto‰ního roku byl
slavnostnû ve Volarech uveden do provozu dÛm ãíslo 144 v ulici 5. kvûtna,
kter˘ má urãení jako peãovatelsk˘ dÛm
pro seniory. Naskytla se nám v‰em moÏnost, kteﬁí jsme na tomto otevﬁení byli,
si jej prohlédnout, jak vypadá v upravené podobû.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem s rodinou
na konci padesát˘ch a zaãátkem ‰edesát˘ch let v tomto domû bydlel, tak mû to
zajímalo. Úãastnil jsem se této akce ze
zvûdavostí a byl jsem pﬁekvapen jiÏ tím,
jak velk˘ poãet na‰ich obãanÛ o toto
projevilo zájem, odhaduji tak asi l50.
Po krátkém oficiálním ceremoniálu
starostkou obce, vysvûcení místním
faráﬁem a pﬁestﬁiÏením pásky, byli pﬁihlíÏející vpu‰tûni do této budovy. Mû
samotného a vûﬁím, Ïe i ostatní zvûdavce mile pﬁekvapilo pﬁíjemné a vkusné
prostﬁedí jiÏ samotné pﬁízemní vstupní
chodby.
Budova má celkem 9 bezbariérov˘ch bytÛ, které jsme si mohli prohlédnout. Jejich souãástí je samozﬁejmû
úplné sociální zaﬁízení, koupelna a WC
pﬁizpÛsobené i pro ménû pohyblivé
osoby a i pro vozíãkáﬁe. V‰e pod jedním

uzamãením. V‰echny byty mají rovnûÏ
zabudované ãásteãné kuchyÀské linky
a odvûtrání páry pﬁi vaﬁení. Ostatní
vybavení si nájemníci dovybaví asi
postupnû dle svého vkusu, potﬁeb
a moÏností. Nechybí ani moc hezké
obloÏení nûkter˘ch ãástí stûn vhodn˘mi
a barevnû sladûn˘mi keramick˘mi
obklady. Podlahy jsou rovnûÏ jak barvou, tak i zvolen˘m materiálem vhodnû
a snad i prakticky ﬁe‰ené.
Pro byty v horním podlaÏí je vybudován v˘tah. RovnûÏ byty v tomto
podlaÏí jsou stejnû vkusnû vybavené
jako v pﬁízemí. Chodba i zde je prakticky ﬁe‰ená. Byty nemají v‰echny stejné
rozmûry. Je to dáno tím, Ïe pﬁi rekonstrukci se muselo vycházet z toho, Ïe
stávající stará budova má nûkteré stavební prvky, které nebylo moÏno z konstrukãního dÛvodu mûnit. Nic to v‰ak
nemûní na jejich kvalitû, vkusnosti ani
modernosti souãasné doby. Nezapomnûlo se ani na to, Ïe kaÏd˘ byt má v jedné
dolní místnosti ohraniãen˘ a uzamykateln˘ prostor pro uloÏení ménû potﬁebn˘ch vûcí, které by v samotném bytû
pﬁekáÏely, ale jsou nezbytnou potﬁebou
pro domácnost.

Celá budova má i z vnûj‰ího pohledu
jak barevnû, tak i vzhledovû soulad
s jejím okolím.
Tolik asi k mému názoru na provedenou rekonstrukci. Nezb˘vá mi nic
jiného neÏ popﬁát nastávajícím nájemníkÛm pﬁíjemné a spokojené bydlení
a proÏívání Ïivota v tomto prostﬁedí.
Dále potom podûkovat v‰em, kteﬁí se
o toto krásné prostﬁedí postarali, dali si
s tím nesmírnou práci a starost, aby to
dopadlo co nejlépe. Uznání rovnûÏ patﬁí
i firmám a pracovníkÛm, kteﬁí odvedli
kvalitní práci. Pro samotné Volary i pro
obãany je toto dílo nemal˘m pﬁínosem.
Vzpomenu-li si na uzouãké uliãky,
které tu v minulosti byly, na rujny, které
hyzdily na‰e mûsto, na neupravené
budovy a podívám-li se dneska na ãisté
a upravené mûsto, tak mám co srovnávat. Je mi jasné, Ïe není nic zadarmo, ale
kdyÏ se chce, tak je vidût, Ïe to jde.
Nûkdy sice pomaleji, ale pﬁeci.
Jsem té zásady, „kdo chce, hledá
zpÛsoby, kdo nechce, hledá dÛvody“.
Takov˘ je mÛj osobní i soukrom˘
pohled na minulé i souãasné Volary.
Zdenûk Karabec

Souhrn poãasí za ﬁíjen 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -4,6 °C dne 12. 10. v 7:45
Maximální teplota: 21,5 °C dne 3. 10. v 13:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 6,3 °C
Úhrn sráÏek: 58,0 mm
Maximální náraz vûtru: 9,0 m/s dne 2. 10. v 13:13
(tj. 32,4 km/hod.)
Sluneãní svit: 90,8 hodiny
Mrazové dny: 5

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -9,2 °C dne 12. 10.
Pﬁízemní minimální teplota: -11,6 °C dne 12. 10.
Maximální teplota: 22,6 °C dne 3. 10.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 4,9 °C
Mrazové dny: 14
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Cukrárna U Rozárky Volary
Hledá zamûstnance na hlavní pracovní pomûr i brigádu.
Zájemci zasílejte prosím své Ïivotopisy na E-mail nejlépe s fotem: kentaur.sss@seznam.cz
Pro více informací volejte na 721 956 705
Tû‰íme se na Vás.
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Odmûna ãekala v Anglii
Îáci na‰í základní ‰koly, kteﬁí se
pﬁipravovali a pﬁipravují na cambridgské
zkou‰ky se za odmûnu zdarma zúãastnili studijního zájezdu do Velké Británie.
30 ÏákÛ a jejich tﬁi uãitelé nav‰tívili
tuto zemi ve dnech 24.– 30. 10. 2015
v rámci projektu „Rozvoj ãtenáﬁství,
cizích jazykÛ na Z· Volary“ z V˘zvy
56. Projekt byl financován z Operaãního
programu Vzdûlávání pro konkurenceschopnost, na kter˘ pﬁispívá Evropsk˘
sociální fond a státní rozpoãet âR.
V rámci zájezdu, kter˘ byl nejen
vzdûlávací, ale také poznávací, pob˘vali
na‰i Ïáci pût dní v hlavním mûstû Lond˘nû a jeho okolí. Byli zde ubytováni
v rodinách a nav‰tûvovali v˘uku v místní ‰kole s anglick˘mi vyuãujícími. Na
závûr obdrÏeli certifikáty.
Bûhem t˘dne zhlédli v‰echny nejv˘znamnûj‰í lond˘nské památky a atrakce
jako London Eye, Tower, Buckinghamsk˘ palác, Westminster Abbey, Parlament,
Trafalgarské námûstí, Big Ben (pﬁesnûji
Clock Tower), Greenwich, muzea, parky
a dal‰í. Svezli se také lodí po TemÏi,

lanovkou nad ní a nechybûla ani jízda
metrem ãi povûstn˘m ãerven˘m dvoupatrov˘m autobusem.
Kromû Lond˘na se podívali i do královského Windsoru a do univerzitního
mûsta Cambridge, kde je Magdaleninou
kolejí provázel student podobn˘ Harry
Potterovi.

Bûhem cesty se zbavili ostychu
mluvit cizí ﬁeãí a navázali mnohá pﬁátelství nejen v Anglii, ale také s kamarády
ze základní ‰koly Z· Petrin z Bruntálu
na Moravû, kteﬁí spolu s nimi cestovali
autobusem.
Mgr. Petr Horálek,
ﬁeditel Z·

Ad. Zamy‰lení místostarosty
Aã jsem nebyl pﬁímo jmenován,
t˘kal se mû ãlánek pana místostarosty
uveden˘ v minulém ãísle VZ, ve kterém
mi, byÈ mírnû, pﬁesto bylo vytãeno, Ïe
jsem se poptal na hospodaﬁení Mûstsk˘ch lesÛ Volary. Trochu mû to zarazilo, neboÈ jsem Ïil v bláhovém domnûní,
Ïe by se volen˘ zastupitel naopak mûl
o takovéto vûci zajímat. Snad není má
my‰lenka úplnû kacíﬁská, kdyÏ vyslovím, Ïe by to naopak mûla b˘t jeho
povinnost. Trochu mû mrzí, Ïe mi pan
místostarosta v uvedeném ãlánku vkládá
do úst slova, která jsem vÛbec nepronesl.
Napﬁíklad na v˘‰i zisku odvádûného
mûstu jsem se vÛbec neptal. Navíc, ales-

poÀ podle formulace rozpoãtu mûsta,
Mûstské lesy Volary neodvádûjí mûstu
Ïádn˘ zisk, to, co mûstu platí, je nájem
za uÏívání mûstského majetku – mûstsk˘ch lesÛ.
JelikoÏ téma mûstsk˘ch lesÛ je
opravdu obãas pﬁedmûtem rÛzn˘ch
debat, rozhodl jsem se obrátit s dotazy
na Radu mûsta, která zastupuje vlastníka
spoleãnosti. Ta na následující jednání
zastupitelstva pﬁizvala jednatele spoleãnosti Ing. Miroslava ¤eÏábka, kter˘ mi
na mé dotazy (jak˘ prospûch má Mûsto
Volary z Volarské lesní, kolik stála
rekonstrukce areálu v Nové kolonii
a proã tam ML momentálnû platí nájem

Volarské lesní) odpovûdûl. Hotovo. Teãka.
Nikoho jsem, jak bohuÏel z ãlánku
vypl˘vá, nepomlouval. Prostû jsem se
jako zastupitel mûsta zeptal na to, co mû,
a tﬁeba nejen mû, zajímalo. A, obávám se,
Ïe jsem se podobného prohﬁe‰ku nedopustil naposled. A teì nemám na mysli
dotazy t˘kající se mûstsk˘ch lesÛ, ale
dotazy vÛbec.
V jedné vûci nicménû musím s panem
místostarostou bezv˘hradnû souhlasit.
A to ve v˘zvû obãanÛm – choìte na
zastupitelstva mûsta, zajímejte se o dûní.
Îijeme pﬁece v republice. A Rés publica
znamená „vûc veﬁejná“.
Ing. Martin Janda

PRODÁM NOVÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY
s plechov˘mi disky 185/65 R15 rozteã 100 mm HANKOOK. Cena 3 000,- Kã
Mobil: 607 638 727 nebo 723 081 354
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Jak dál v Jihoseparu a.s. Vimperk
VáÏení obãané,
blíÏí se konec druhého roku existence
na‰í spoleãnosti na tﬁídûní separovaného
odpadu (papír, plasty, sklo) ve Vimperku.
Musím konstatovat, Ïe na‰e spoleãnost
se pomalu stabilizuje do systému, kter˘
by mûl b˘t pro mûsto Vimperk skuteãnû
v˘znamn˘. V souãasné dobû je v na‰í
republice dosti rÛzného odpadu, chybí
v‰ak tﬁídírny a kapacity spaloven. Stále
se vût‰ina specifického odpadu dostává
na skládky, kam nepatﬁí, a tak zamoﬁuje
zem a pﬁírodu. Je to zpÛsobeno nedostateãn˘m tﬁídûním.
Pozitivnû lze hodnotit naplÀování
úkolÛ vycházejících z poÏadavkÛ zákona ã. 185/2001 Sb., jeho novelizace
zákonem ã. 229/2014 Sb. a v neposlední
ﬁadû i vyhlá‰kou ã. 321/2014 Sb. Lze
skuteãnû konstatovat, Ïe se tﬁídí odpad
v‰ude tj. v obcích a mûstech, ve ‰kolách,
ve firmách. Jsou v‰ak, jak jsem jiÏ
uvedl, je‰tû velké rezervy v tom, Ïe plno
plastÛ, papíru, skla, jedovat˘ch odpadÛ
apod. se dostává na skládky. Tam tyto
skuteãnû nepatﬁí.
Rok 2015 byl pro nás skuteãnû
dobr˘, neboÈ jsme stabilizovali obchodní
vztahy s obcemi a mûsty okresu Prachatice, okolních okresÛ, vztahy s firmami
a v neposlední ﬁadû se ‰kolami. Právû
v práci se ‰kolami vidíme budoucnost
kvality tﬁídûní odpadÛ, neboÈ je nutné
nauãit dal‰í generace ãinnosti, kterou
na‰e generace opomíjela, a tak si zneãisÈovala své okolí a pﬁírodu.
·kolám na‰e firma vyplatila za
minul˘ ‰kolní rok pﬁes 600 tis. Kã
+ 60 tis. Kã jako odmûnu za soutûÏení
a umístûní. Prioritou jsou v‰ak pro nás
exkurze pro ‰koly a pro odbornou veﬁejnost, pﬁi kter˘ch mÛÏeme jmenované
seznámit konkrétnû s na‰í dÛleÏitou

ãinností. K tomu vyuÏíváme mj. i na‰i
modernû zaﬁízenou uãebnu pro cca
50 lidí.
To, Ïe jdeme správn˘m smûrem,
lze dokumentovat i ãísly. Podstatnû se
zlep‰ilo tﬁídûní odpadu oproti minulému
roku, coÏ dokumentují dodávky vimpersk˘ch firem (Mûstské sluÏby Vimperk
s. r. o. a firma Kuãera s. r. o.). Oproti
loÀskému roku se zv˘‰ily o 30 %, coÏ
je v konkrétním vyjádﬁení o 162 tun
tﬁídûného odpadu plast – papír více,
oproti roku 2014. Nemûlo by to b˘t
koneãné. V leto‰ním roce spolupracujeme jiÏ s 600 obcemi a mûsty (máme
dal‰í dvû provozovny na Litomûﬁicku
a ·luknovû), s 330 ‰kolami a cca asi
250 firmami. Postupnû stabilizujeme
své dodavatele, coÏ by mûlo odpovídat
bûÏné v˘robní kapacitû na‰í spoleãnosti.
Chci Vás v‰ak ubezpeãit, Ïe pﬁednost
budou dostávat obce, mûsta, ‰koly, firmy
na‰eho okresu a jeho okolí v rámci
Jihoãeského kraje. Samozﬁejmû pokud
budou chtít s námi spolupracovat. Ke
spolupráci nikoho nenutíme. UvaÏujeme
roz‰íﬁit kapacitní dodávky pro pﬁí‰tí rok
o nûkterá mûsta západních âech, která si
na‰í práce váÏí a chtûjí s námi spolupracovat. V leto‰ním roce zpracujeme cca
o 50 % více odpadu oproti skuteãnosti
minulého roku, coÏ je v ãíslech o více
jak 2 200 tun.
Jak dále v pﬁí‰tím roce
- budeme chtít postupnû stabilizovat
konkrétní dodavatele (mûsta, obce,
firmy a ‰koly) pro budoucnost
- maximální spolupráce se ‰kolami
v‰eho typu
- navázat na úzkou spolupráci s Úﬁadem práce ve Vimperku a Prachaticích
- vyuÏívat úzké spolupráce se spoleã-

ností EKO-KOM a.s., b˘t souãástí
programu t˘kajícího se tﬁídûní
- zv˘‰it objem dodávek tﬁídûného
odpadu v rámci naplnûní v˘robních
kapacit a moÏností na‰í spoleãnosti
- budeme chtít pravidelnû informovat
veﬁejnost, jakoÏ i zaji‰Èovat pravidelné
dny otevﬁen˘ch dveﬁí pro veﬁejnost a tím
eliminovat nepﬁátelskou politiku skupiny obãanÛ jednoho politického hnutí ve
Vimperku
- roz‰íﬁení spolupráce se Stﬁedoãesk˘m
a zejména se Západoãesk˘m krajem
- budeme chtít nadále úzce spolupracovat s vedením mûsta Vimperk a jeho
odborn˘mi úseky
- dodrÏovat ve‰kerá pravidla daná
zﬁizovatelem a kontrolními orgány
Ïivotního prostﬁedí
- budeme hledat dal‰í cesty ke zkvalitnûní celkové ãinnosti a pÛsobnosti na‰í
spoleãnosti
- budeme nadále vynakládat finanãní
prostﬁedky pro spolupráci se ‰kolami,
podporovat sporty a spoleãné ãinnosti
s dal‰ími subjekty mûsta
- v neposlední ﬁadû vynaloÏíme takové úsilí, aby mûsto Vimperk bylo s na‰í
prací a spoluprací spokojeno, coÏ by
mûlo pﬁinést uÏitek pﬁedev‰ím Vám
obãanÛm mûsta Vimperku
Vzhledem k tomu, váÏení obãané, Ïe
do konce roku jiÏ mnoho dní nezb˘vá,
dovolte mi, abych Vám popﬁál pﬁíjemné
proÏití svátkÛ vánoãních a v Novém
roce mnoho pevného zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji.
Pobl Jiﬁí
majitel a pﬁedseda pﬁedstavenstva
a cel˘ kolektiv spoleãnosti
Jihosepar a.s. Vimperk

Volar‰tí volejbalisté Vás zvou do sv˘ch ﬁad
Hledáte na sychravé období pohybovou aktivitu? Máte aspoÀ základní znalost volejbalu?
Nevadí Vám, Ïe je míã kulat˘? Máte sportovního ducha?
Pokud jste pﬁeváÏnû odpovûdûli ano, pﬁijìte mezi nás.
Scházíme se v tûlocviãnû 2x t˘dnû (pondûlí od 19 hod, ãtvrtek od 19:15 hod).
Více info na tel. 602 188 979 (Lubo‰ KﬁíÏ)
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Novinky v knihovnû
BELETRIE
Doerr Anthony:
Jsou svûtla, která nevidíme
Marie-Laure proÏívá s milujícím otcem
spokojené dûtství v PaﬁíÏi. Îivot ji v‰ak
postaví pﬁed první tûÏkou zkou‰ku, kdyÏ
v raném vûku oslepne. Tehdy je‰tû netu‰í,
Ïe má pﬁed sebou dal‰í, mnohem obtíÏnûj‰í zkou‰ky. Nûmci obsazují PaﬁíÏ
a Marie s otcem jsou nuceni uprchnout,
musejí opustit své dosavadní jistoty
a vydat se za nejasnou vidinou bezpeãného útoãi‰tû. Je ale moÏné najít takové
místo v rozbouﬁené Evropû? Zvlá‰tû
kdyÏ s sebou Mariin otec nese nebezpeãné tajemství?
Hawkins Paula:
Dívka ve vlaku
Rachel dojíÏdí ranním vlakem do Lond˘na. Den co den si prohlíÏí útulné pﬁedmûstské domky, a kdyÏ vlak na chvíli
zastaví u návûstidla, nask˘tá se jí pravidelnû letm˘ pohled do soukromí mladého páru. Postupem ãasu Rachel zaãíná
mít pocit, Ïe ty dva lidi zná. Dá jim
dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho
dne v‰ak zahlédne nûco, co ji ‰okuje.
Staãí pouhá minuta, neÏ se dá vlak zase
do pohybu, a náhle je v‰echno jinak.
Krátce nato se Rachel dozví, Ïe se její
Jess pohﬁe‰uje, a proto se rozhodne
obrátit na policii. Není si jistá, zda tím
nenadûlá více ‰kody neÏ uÏitku, zatímco

se stále více zaplétá do pﬁíbûhu, kter˘
není její, ale jenÏ nakonec obrátí naruby
Ïivot úplnû v‰em.
NAUâNÁ LITERATURA
Kozák Roman, ·légr Vladislav,
Hajník Roman:
Svût ‰umavsk˘ch Ïeleznic
v promûnách ãasu
Kniha trojice autorÛ ze Stifterova po‰umavského Ïelezniãního spolku, zachycuje
textem i obrazem promûny, jimiÏ pro‰ly
nejen ‰umavské Ïelezniãní tratû, ale
i celá Ïelezniãní doprava regionu.
Nûmec Ludûk:
Krásná Hora – Schönberg im
Böhmerwald – Historie
zapomenuté ‰umavské
tkalcovské vsi
Ludûk Nûmec - student âeského reálného gymnázia v âesk˘ch Budûjovicích,
sbíral informace a fotografick˘ materiál
pro svou publikaci po ãtyﬁi roky. Základem práce byl vlastní terénní prÛzkum
na místû, na nûj navazovala badatelská
práce v knihovnách, archivech, komunikace s b˘val˘mi rodáky, v˘zkumy
v Bavorsku aj. Nyní jeho souhrnné
poznatky vychází kniÏnû zpracovány.
Na témûﬁ 170 stranách je zachycena
historie zaniklé ‰umavské obce od jejího
zaloÏení aÏ po vysídlení a zánik po
druhé svûtové válce.

Ruiz Miguel:
Toltécké umûní Ïivota a smrti
V roce 2002 prodûlal Miguel Ruiz tûÏk˘
infarkt, po nûmÏ strávil devût t˘dnÛ
v kómatu. Kniha Toltécké umûní Ïivota
a smrti je svûdectvím o niterné pouti,
kterou podnikl na pomezí Ïivota a smrti,
a o duchovních objevech, k nimÏ na
této cestû dospûl. Zatímco jeho tûlo leÏí
v bezvûdomí, Ruiz sní o lidech, my‰lenkách a událostech, které formovaly
jeho osobnost a jeho nev‰ední pﬁístup
k Ïivotu a smrti.
Matu‰ková Olga:
Waldemar a Olga
- Zákulisí na‰eho Ïivota
Nádherná zpovûì a vzpomínka na Ïivotní
a osudovou lásku. Kniha obsahuje také
14 písní na CD.
SCI-FI
Glukhovsky Dmitry:
Budoucnost
Evropa v budoucnosti roku 2400. Od
doby, co byla technick˘mi prostﬁedky
poraÏena smrt, je cel˘ kontinent pﬁelidnûn˘ a zmûnil se v gigantickou megapolis.
Panuje tu ale brutální ﬁád: RozmnoÏování je pﬁísnû reglementováno, za dítû se
platí ztrátou vlastního Ïivota. Ale kdo
je‰tû potﬁebuje dûti, kdyÏ mÛÏe b˘t
vûãnû mlad˘ a zdrav˘?

Silvestrovské vlaky
Leto‰ní jízdy kratochviln˘ch silvestrovsk˘ch vlakÛ na Kubovu HuÈ se ponesou ve
stylu Noemovy archy. Novinkou je zvlá‰tní
vlak z Volar (odjezd v 07.35), kter˘ se na
Kubovce spojí se silvestrovskou soupravou
a bude s ní pendlovat cel˘ den, aby se pak
do Volar vrátil v 15.57 hod.
Tradiãní v˘stup na Boubín se moÏná
zmûní v dobytí Araratu a kdo chce podpoﬁit
náladu akce, nechÈ se na palubu Ïelezniãní
archy dostaví v kost˘mech, nejlépe pak
v páru.
Podrobnosti a jízdní ﬁády na
http://spzs.sweb.cz/ v odkazu Plán akcí/
31. prosince 2015.
Roman Kozák
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Vyhodnocení soutûÏe

Akce

„Lovci perel“

VOLARSKÉHO
DOMEâKU

Mûstská knihovna Volary se na zaãátku leto‰ního roku zapojila do
celoroãní hry „Lovci perel“, kterou poﬁádá Knihovna mûsta Hradce
Králové. Cílem hry bylo ulovit co nejvíce perel a ty dûti získávaly za
pﬁeãtení knih a správné vyplnûní hracích karet.
Slavnostní vyhodnocení soutûÏe probûhlo v pondûlí 26. 10. 2015.
Do soutûÏe se zapojilo 25 dûtí, z toho 17 dûvãat a 8 klukÛ. Celkem
dûti nasbíraly 568 perliãek. Nejúspû‰nûj‰í lovkyní se stala Gabriela
Klementová se 106 perlami, na druhém místû byla Lucie Nováková
s 80 perlami a na tﬁetím místû Rozvita Javorská se 62 perlami. Na
superlovce ãekal záÏitkov˘ program o historii a v˘robû ãokolády
s Ing. Marcelou Krãálovou, zakonãen˘ ãokoládovou fontánkou a mal˘
dárkov˘ balíãek.
Dûkujeme v‰em lovkyním a lovcÛm a tû‰íme se na vidûnou pﬁi
dal‰ích soutûÏích.

PROSINEC 2015
5. 12. 2015

„âERTOVINY“
15:00 - 17:00 hodin
- v sále mûsta Volary
- ãertoviny v‰eho druhu plné hudby, zábavy
a soutûÏí pro celou rodinu
- tû‰í se na Vás Mikulá‰ s andûlem a pekelníãci
- vstupné: pytlík bonbónÛ

***
12. 12. 2015

RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY

Pohádkov˘ kufr
V úter˘ 24. listopadu jsme v mûstské knihovnû jiÏ podruhé otevﬁeli
„Pohádkov˘ kufr z radnice aneb lidové tradice“. Tentokrát jsme
v knihovnû pﬁivítali dûti z 1. A s paní uãitelkou Kateﬁinou Jandejskovou.
Nav‰tívil nás i pan místostarosta Ladislav Tou‰, se kter˘m jsme si
povídali na téma „Du‰iãky nebo Halloween“. Nechybûlo ani zdobení
netop˘ﬁích muffinÛ a plnûní stra‰ideln˘ch úkolÛ.

Mûstská knihovna Volary
bude uzavﬁena z dÛvodu ãerpání dovolené
od 21. 12. do 31. 12. 2015.
âtenáﬁÛm i náv‰tûvníkÛm pﬁejeme pﬁíjemné proÏití Vánoc
a hodnû ‰tûstí a zdraví v novém roce 2016.

- vánoãní bowling
14:00 - 16:00 hodin
- rodinn˘ turnaj v bowlingu
v Pinfall baru firmy Rekoninsta
- zápis rodinn˘ch soutûÏních druÏstev
od 14:00 do 14:30 hodin

***
19. 12. 2015

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
- „O zlatého kapﬁíka“
9:00 hodin - tûlocviãna Z· Volary
- souboj druÏstev ve vybíjené

***
INFORMACE NAJDETE:
– na plakátech,
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635,
@: volary@ddm-prachatice.cz,
nebo na www: www.ddm-prachatice.cz
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Česko zpívá koledy
Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte,
sly‰te je pilnû a neomylnû,
sly‰te je pilnû a neomylnû,
rozjímejte.
2. Synáãka zrodila ãistá Panna,
v jesliãky vloÏila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula
plenãiãkama.
3. K nûmuÏto andûlé z nebe pﬁi‰li,
i také past˘ﬁi jsou se se‰li.
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
4. Vítej nám, JeÏí‰ku, z nebe dan˘,
kter˘ ses narodil z ãisté Panny,
pohlédni na nás a pﬁijmi od nás,
pohlédni na nás a pﬁijmi od nás
tyto dary.

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z rÛÏe kvítek vykvet nám, radujme se.
Z Ïivota ãistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
2. JenÏ prorokován jest, veselme se,
ten na svût poslán jest, radujme se.
Z Ïivota ãistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

PÛjdem spolu do Betléma
1. PÛjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
2. Zaãni, Kubo, na ty dudy,
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
3. A ty, Janku, na pí‰Èalku,
dudli, dudli, dudli, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
4. A ty, Mik‰i, na housliãky,
hudli, tidly, hudli, dá!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!
5. A ty, Vávro, na tu basu,
rum, rum, rum, rum, ruma, da!
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbat!

Jak jsi krásné, neviÀátko
1. Jak jsi krásné neviÀátko,
vprostﬁed bídy, neboÏátko,
pﬁed Tebou padáme,
dary své skládáme.
2. Já ti nesu dvû koÏiãky,
by zahﬁály tvé údíãky;
já zas trochu mlíãka,
by kvetly tvá líãka.
3. Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého;
s ním si móÏe‰ hráti, libû Ïertovati.
4. A co my ti, nuzní, dáme,
darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písnû zazpíváme.
5. Pastu‰kové mu dudajú,
zvuky dud sa rozléhajú,
slavnû dudy dujú, v‰eci prozpévujú.
6. Mûj se dobﬁe, Jezulátko,
pﬁespanilé pacholátko!
S tebú sa lúãíme, Bohu porúãíme.

Pásli ovce Vala‰i
1. Pásli ovce Vala‰i
pﬁi betlémském sala‰i.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
2. Andûl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
3. BûÏte rychle, pospû‰te,
JeÏí‰ka tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
4. On tam leÏí v jesliãkách,
ovinut˘ v plenãiãkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlikom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
5. Maria ho kolíbá,
svat˘ Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Vánoce, Vánoce pﬁicházejí

NEPOVINNÁ
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,
zpívejme pﬁátelé,
po roce Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,
‰Èastné a veselé.
1. Proã jen dûda ﬁíct si nedá,
tluãe o stÛl v pﬁedsíni,
a pak dûda, marnû hledá
kapra pod skﬁíní,
Na‰e teta peãe léta na Vánoce vánoãku,
nereptáme aspoÀ máme nûco pro koãku.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
2. Bez prskavek tvrdil Slávek
na ·tûdr˘ den nelze b˘t
a pak táta s minimaxem
zavlaÏoval byt.
Tyhle ryby nemûly by
maso míti samou kost,
ﬁíká táta vÏdy, kdyÏ chvátá
na pohotovost.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
3. Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida dûda pﬁidá
„Neseme vám noviny,“
ãímÏ prakticky zniãí vÏdycky
veãer rodinn˘.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
4. A kdyÏ sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbû dusné v‰echno usne
k blaÏenosti své.
Mnû se taky klíÏí zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok,
zas aÏ do Vánoc.
R: Vánoce, Vánoce pﬁicházejí,...
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Vojenské lesy a statky, Divize Horní Planá
Rybáﬁství Chval‰iny

VÁNOČNÍ PRODEJ

KAPRŮ a PSTRUHŮ

22. 12. 2015
na místní trÏnici
od 9.00 do 13.00 hod.

Mûstská knihovna Volary
Vás zve

od 1. do 18. prosince 2015
na prodejní v˘stavku
keramick˘ch v˘robkÛ,
které vyrobili ãlenové

„Spolku Sluneãnice“
- nezisková organizace,
která zamûstnává osoby zdravotnû
znev˘hodnûné.

PRODÁM P¤ÍVùSN¯ VOZÍK ZA AUTO NA MAL¯CH KOLECH,
tovární v˘roby. Celkové rozmûry: délka 2 235 mm, ‰íﬁka 1 306 mm a v˘‰ka 990 mm.
Prodám i víceúãelovou pilu s hoblovacím zaﬁízením zn. VOP - 35/4.
Cena u obojího dohodou!
Mobil: 728 220 385 nebo 606 305 648 spí‰e veãer.
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