
VáÏení spoluobãané,
v leto‰ním roce budeme spoleãnû slavit dvû v˘znamná mûstská v˘roãí. Plaveckému 

bazénu bude letos 30 let a Volarské slavnosti dfieva budou slavit své dvacetiny.
Ke kaÏdému v˘roãí neodmyslitelnû patfií i nûjak˘ dárek. Plaveckému bazénu darujeme 

k tûmto jubilejním narozeninám „nov˘ kabát”. Zateplení plaveckého bazénu bude stát pfiibliÏnû
‰est milionÛ korun a podafiilo se nám získat finanãní dotaci na zateplení ve v˘‰i 1,7 milionu
korun. Termínovû se nám nepodafií vûnovat tento dárek pfiesnû ke dni otevfiení plaveckého bazé-
nu, kter˘ se slavnostnû otevfiel 10. ãervna 1983, ale rozhodnû celou investiãní akci ukonãíme do
konce záfií leto‰ního roku.

Dárek k 20. roãníku Volarsk˘ch slavností dfieva je vlastnû dárkem pro vás. Tento dárek
bude kaÏd˘ mûsíc pfiedáván v podobû nejrÛznûj‰ích kulturních akcí. V kvûtnu slavnostnû zahá-
jíme novou muzejní sezonu, cel˘ jeden t˘den, pod názvem „Volarské Myslivecké dny”, budeme 
spoleãnû s mysliveck˘m sdruÏením Vltava oslavovat 50. v˘roãí jejich vzniku, a na konci toho-
to mûsíce právû v na‰em mûstû ukonãí své turné Ale‰ Brichta se svou kapelou. Tento rockov˘ 
koncert bude pofiádán ve spoleãenském sále radnice. V ãervnu se sejdeme na Pivobraní, kde

bude ochutnávka nûkolika druhÛ doma uvafieného piva. Sv˘m hudebním vystoupením tuto akci zpfiíjemní kapela Renesance. V ãervenci
na‰e mûsto nav‰tíví Josef Alois Náhlovsk˘ a Josef Mlad˘. SvÛj nezamûniteln˘ humor nám pfiedstaví v kinosále. A dostáváme se do
mûsíce srpna, ve kterém se spoleãnû sejdeme na 20. roãníku Volarsk˘ch slavností dfieva.

VáÏení spoluobãané, tû‰íme se na spoleãné setkání na v‰ech pofiádan˘ch kulturních akcích.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

První leto‰ní vítání obãánkÛ probûhlo 
v obfiadní síni Mûsta Volary 12. února 2013.
Starostka mûsta Martina Pospí‰ilová a mat-
rikáfika Anna Hodánková pfiivítaly do Ïivota
nejmen‰í obãánky mûsta, ktefií se narodili
je‰tû v loÀském roce.  

Kulturním programem slavnostní akt
obohatil pûveck˘ sbor Poupátka ZU· 
Volary pod vedením sbormistrynû Dany
Koldinské. Martina Pospí‰ilová ve svém
projevu zdÛraznila v˘znam rodiny a její
nezbytnost pro stát i mûsto. Podûkovala
rodiãÛm za v˘chovu, rodiãe dostali krásnou
rÛÏi a dûti kníÏku - Ná‰ chlapeãek, ãi Na‰e
Holãiãka.

Vítání obãánkÛ

V˘sledky prezidentsk˘ch voleb ve Volarech
1. kola prezidentské volby se ze 3 086 moÏn˘ch voliãÛ volby zúãastnilo 1 599 (tj. 51,81 %) volarsk˘ch obãanÛ, 

ktefií odevzdali celkem 1 595 platn˘ch hlasÛ. 
Pofiadí kandidátÛ podle v˘sledkÛ voleb ve Volarech: 1. Zeman Milo‰ Ing. - 386 hlasÛ, tj. 24,20 %, 2. Dienstbier Jifií - 325 hlasÛ, tj. 20,37

%, 3. Fischer Jan Ing. CSc. - 277 hlasÛ, tj. 17,36 %, 4. Schwarzenberg Karel - 234 hlasÛ, tj. 14,67, 
5. Franz Vladimír Prof. JUDr. - 210 hlasÛ, tj. 13,16 %, 6. Fischerová TaÈana - 49 hlasÛ, tj. 3,07 %, 7. Bobo‰íková Jana Ing. - 44, tj. 2,75 %,

8. Roithová Zuzana MUDr. MBA - 38 hlasÛ, tj. 2,38 %, 9. Sobotka Pfiemysl MUDr. - 32, hlasÛ, tj. 2,00 %

V 2. kole ze 3 091 moÏn˘ch voliãÛ volilo 1 554 (tj. 50,27 %) volarsk˘ch obãanÛ, z toho bylo platn˘ch 1 551 hlasÛ. 
1 025 hlasÛ, tj. 66,08 % získal Milo‰ Zeman, Karel Schwarzenberg dostal od volarsk˘ch voliãÛ 526 hlasÛ, tj. 33,91 %.
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Z jednání rady mûsta 
konaného dne 30. 1. 2013
Rada mûsta souhlasí 
* v souladu se zfiizovací listinou s vy-

fiazením majetku Z· Volary
Rada mûsta rozhodla 
* vylouãit prostfiedky rozpoãtového

urãení daní z reÏimu speciálních úãtÛ 
u âNB 

* poskytnout na základû Ïádosti Centru
pro zdravotnû postiÏené Jihoãeského
kraje, o.s. pracovi‰tû v Prachaticích
finanãní pfiíspûvek

* nevyhovût Ïádosti o pronájem spole-
ãenského sálu

* nevyuÏít moÏnosti nav˘‰ení nájem-
ného nebytov˘ch prostor pro rok

2013 o vyhlá‰enou prÛmûrnou míru 
inflace roku 2012

* uzavfiít smlouvu o právu provedení 
stavebních úprav nebytov˘ch prostor
na adrese Námûstí ãp. 34 ve Volarech

Rada mûsta schvaluje
* provozní fiád Sbûrného dvora Volary 

konaného dne 13. 2. 2013
Rada mûsta bere na vûdomí
* konání zápisu dûtí k pfied‰kolnímu 

vzdûlávání do Matefiské ‰koly Volary
na ‰kolní rok 2013/2014 ve dnech 
11. a 12. bfiezna 2013

Rada mûsta schvaluje
* vyvû‰ení tibetské vlajky na budovu

úfiadu ve dnech 8. aÏ 11. 3. 2013, tak
jak je uvedeno v dÛvodové zprávû 
a pfiipojení se tak k podpofie meziná-
rodní kampanû „Vlajka pro Tibet“

Rada mûsta rozhodla 
* pronajmout venkovní vitríny umístûné

na pozemku KN p. ã. 4730/9 v k.ú. 
Volary, na dobu neurãitou od 18. 2. 
2013, za úãelem uÏívání jako infor-
mativní vitrína

* na základû Ïádosti âeského rybáfiské-
ho svazu - místní organizace Volary
neprominout platbu nájemného za
pronájem Pivovarského rybníka

Více na: www.mestovolary.cz

Zpracování daÀov˘ch pfiiznání

V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb
finanãní správa pfiipravila i pro leto‰ní
rok nûkterá opatfiení, která vycházejí
vstfiíc poplatníkÛm danû z pfiíjmÛ fyzic-
k˘ch osob. Mimo jiné i to, Ïe pfiiznání 
k této dani budou i letos vybírány pra-
covníky Finanãního úfiadu pro Jihoãesk˘
kraj územní pracovi‰tû v Prachaticích
ve Va‰em mûstû. Pfiitom nepÛjde jen
o prost˘ v˘bûr pfiiznání k dani z pfiíjmÛ
fyzick˘ch osob, ale budou zde poskyto-

vány i relevantní informace potfiebné
pro jeho vyplnûní. 

Tiskopis daÀového pfiiznání k dani 
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob je v elektronické
podobû ke staÏení na internetov˘ch
stránkách âeské daÀové správy
http://cds.mfcr.cz ve sloÏce daÀové
tiskopisy nebo ve sloÏce daÀov˘ portál,
jehoÏ prostfiednictvím ho lze finanãnímu
úfiadu doruãit. 

V listinné podobû bude tiskopis

daÀového pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzic-
k˘ch osob k dispozici na mûstském
úfiadû od 6. bfiezna 2013.

V̆ bûr pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzic-
k˘ch osob a pomoc obãanÛm pfii jejich
vyplnûní se po dohodû s tajemníkem
uskuteãní v zasedací místnosti v pfiízemí
Mûstského úfiadu ve Volarech ve dnech
6. bfiezna 2013 v dobû od 10.00 do 15.30
hod. a 20. bfiezna 2013 v dobû od 10.00
do 15.30 hod.

Od února je opût otevfiena restaurace Kukaãka.

ÚâETNICTVÍ + DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Firma Profi·OK, spol. s.r.o. Vám nabízí zpracování daÀového pfiiznání FO a PO, vedení úãetnictví.

S námi u‰etfiíte ãas a starosti.
Najdete nás v Domû sluÏeb I. patro, Námûstí 34, Volary,  tel. 388 334 120

Pracovníci finanãních úfiadÛ budou pomáhat daÀov˘m poplatníkÛm danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.

Prodám byt 1+1 ve Volarech, v Tolarovû ulici - (b˘val˘ Armat). Tel. ãíslo 724 881 025.

Na adrese Námûstí 28, Volary zahájila provoz 

FORTUNA.
V‰ední dny od 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00 hodin.

Soboty, nedûle a svátky od 9:00 - 12:00 hodin.
Sázky na sportovní soutûÏe a ãíselné loterie.

H studio
od bfiezna na adrese Volary Ml˘nská ã. 21 zahajuje provoz.

Pedikúra, masáÏ hork˘mi lávov˘mi kameny a baÀkami.
Provoz pondûlí, stfieda a pátek. 

Objednávky na tel. 777 476 205.
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Spoleãenská rubrikaStar˘ textil nemusí konãit 
na skládce

Mûsto Volary zahájilo spolupráci s Diakonií Broumov, díky které je moÏné
skloubit pfiedcházení vzniku odpadÛ s poskytováním materiální pomoci potfiebn˘m.

Diakonie Broumov je obãanské sdruÏení, které funguje jiÏ témûfi dvacet let.
Zab˘vá se shromaÏìováním pouÏitého o‰acení, bot, hraãek a domácích potfieb, které
následnû tfiídí a distribuuje do v˘dejních stfiedisek humanitární pomoci, do azylov˘ch
domÛ, dûtsk˘ch domovÛ, ale i dal‰ím potfiebn˘m lidem, napfi. po povodních. Materiál-
ní pomoc dodávají i v rámci charitativní sbírky pro Afriku, do Kosova apod.

Mûsto Volary má nyní díky rekonstrukci sbûrného dvora novou halu, vhodnou
i pro skladování takovéhoto materiálu. Proto chceme navázat na spolupráci, která
zde jiÏ dfiíve fungovala a nabízíme obãanÛm Volar moÏnost odloÏit ve sbûrném
dvofie vûci, které je‰tû mohou pomoci potfiebn˘m. Jde zejména o obleãení (dámské,
pánské i dûtské), lÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky, utûrky, záclony, látky (min. 1 m2),
dále domácí potfieby - nádobí (bílé i ãerné), skleniãky - v‰e nepo‰kozené, péfiové 
a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie, deky, obuv (nepo‰kozenou) - páry svázané nebo spo-
jené gumiãkou a hraãky (ply‰áci apod.). 

Pro tento úãel není moÏné pfiijímat elektrické a elektronické zafiízení, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola a koãárky. V‰echny odevzdané vûci musí b˘t ãisté,
nepo‰kozené a nesmí b˘t vlhké. Uvedené vûci je moÏné odkládat ve sbûrném dvofie
v provozní dobû a v‰echno by mûlo b˘t uloÏené v igelitov˘ch pytlích nebo krabicích.

Vûfiíme, Ïe obãané tuto moÏnost uvítají a budou ji vyuÏívat. Nejde jen o dobr˘
pocit z toho, Ïe nûkomu potfiebnému mÛÏeme takto pomoci, ale ani z pohledu
ochrany Ïivotního prostfiedí to není zanedbatelné. Podle anal˘z je v komunálním
odpadu pfiibliÏnû 7 % starého textilu, coÏ by ve Volarech ãinilo cca 50 tun za rok. 

Více o ãinnosti Diakonie Broumov najdete na www.diakoniebroumov.cz.
Stanislava Jindrová, ref. odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary

V mûsíci únoru oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní BlaÏena Hvûzdová,
paní Anna Kováfiová,
paní Marie Pe‰lová,
paní RÛÏena Hölingerová,
paní Marie ·tûpánková,
paní Milada TrÏilová,
paní Marie Voldfiichová,
a pan Josef Ira.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, MO Volary, 
blahopfieje k v˘znamnému jubileu

svému ãlenovi 
panu ZdeÀku Hybnerovi.

Děkujeme 

všem přátelům a známým

za projevenou soustrast,

květinové dary a osobní účast

na posledním rozloučení 

s panem 

MORONGEM.

\\

Velké podûkování patfií také panu
Franti‰ku Krátkému za jeho
dojemná slova rozlouãení. 

Rodina Morongova

Poãet zmûfien˘ch vozidel v obou smûrech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 635 vozidel
do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 899 vozidel 

PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci 130 vozidel, pouze v dobû denní 197 vozidel
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 07:00 - 09:00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 vozidel/hod
PrÛmûrná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,8 km/h
Max. rychlost - 1 vozidlo smûr do Volar dne 26. 1. v 01:19 hod. . . . . . . .154 km/h
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 km/h
Poãet vozidel jedoucích 60 km/hod. a více  . . . . . . . . . . . . . . . . 28,24 % = 24.465
85 % vozidel jelo maximálnû do  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 km a více  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Nejvût‰í provoz vozidel je zaznamenán ve ãtvrtek.  

Pavel Kohout, fieditel TS

Mûfiení radarem v lednu
v ulici Soumarská

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY VOLARY
Zápis k pfied‰kolnímu vzdûlávání do M· Sídli‰tû Míru 117 se koná v pondûlí 11. bfiezna 2013 od 8:00 - 14:00 hod.

Zápis k pfied‰kolnímu vzdûlávání do M· Revoluãní 448 se koná v úter˘ 12. bfiezna 2013 od 8:00 - 14:00 hod.
Rodiãe si s sebou pfiinesou rodn˘ list a oãkovací prÛkaz dítûte.

Tû‰íme se na vás. Terezie Votavová, fieditelka ‰koly
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Volarskou plesovou sezónu zahájili rybáfii. V úvodu Petr Ka‰párek pfiivítal
v‰echny pfiítomné, skupinu MP3, která po cel˘ veãer v˘bornû hrála rytmy moderní
i lidové, latinsko-americké i country. Pfiedtanãení zajistila dûvãátka ze zájmového
taneãního útvaru ·moulata volarského pracovi‰tû DDM Prachatice pod vedením
své vedoucí Andrey Proke‰ové. Vystoupení Mama Mia v rytmu skupiny ABBA ze
známého muzikálu bylo velmi povedené a taneãnice se doãkaly dlouhotrvajícího
potlesku.

V prÛbûhu veãera byla pfiipravena soutûÏ o zajímavé ceny. V hlavní losovací
soutûÏi z prodan˘ch vstupenek se soutûÏilo o Ïivé ryby a hlavní cenou byl 
nádhern˘ sumec, kterého si domÛ odnesl pan Franti‰ek s manÏelkou Radkou. 
Hfiebem veãera byla draÏba divoãáka, kter˘ byl vydraÏen za sedm set korun a ‰Èast-
n˘ v˘herce si jej odvezl do okresu Praha v˘chod.

Rybáfisk˘ ples se moc líbil a uÏil si jej i místostarosta Robert Proãka, kter˘ je 
ve volarské organizaci ãlen v˘boru a my jej známe jako v˘borného rozhodãího 
v rybolovné technice a trenéra mlad˘ch volarsk˘ch sportovních rybáfiÛ. 

Ples mûl v˘bornou spoleãenskou a kulturní úroveÀ a plesovou sezónu v na‰em
mûstû zahájil se ctí. Na plese se bavili v‰ichni. Mûl v‰e, co k nûmu patfií, hudbu,
tanec, zpûv, pfiedtanãení, losování o ceny. Sumec, kapfii i vydraÏen˘ divoãák mají
své majitele a vûfime, Ïe v˘hercÛm vylovené ryby chutnaly a z divoãáka dobrá 
specialitka téÏ. 

Podûkování patfií MO âeského rybáfiského svazu ve Volarech. Pfiejeme jim, aby
se spolková ãinnost dafiila. A nezapomeÀme, Ïe na‰i mladí a nejmen‰í rybáfii 
v rybolovné technice stále umí, a snad brzy opût budou dob˘vat rybáfisk˘ svût.

L. Beran

ManÏelé Neumanovi v‰echny zvou na 

Charitativní ples dárcÛ krve, 

kter˘ se bude konat ve Spoleãenském sále MûÚ Volary, 

dne 23. 3. 2013 ve 20:00 hodin. 

Hudbou veãer zpfiíjemní jako vÏdy úÏasná Fantasie Jihlava.
Vstupné: dárci krve zdarma, nedárci 100,- Kã

Tombola bude jako vÏdy a jako vÏdy bude dobrá nálada a pivo.
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Volarská plesová sezóna

Slet krvesajÛ

Vzpomínáme

Souhrn poãasí za leden 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -14,1°C dne 26. 1. v 18:40
Pfiízemní minimální teplota: -18,6°C dne 26. 1. v 18:05
Maximální teplota: +8,2°C dne 30. 1. v 18:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,1°C
Úhrn sráÏek: 70,0 mm
Maximální náraz vûtru: 16,7 m/s dne 30. 1. a 31. 1. 

(tj. 60,1 km/hod.)
Mrazové dny: 23
Ledové dny: 16
Sluneãní svit: 21,3 hodiny

Snûhová pokr˘vka: 21 dní
Maximální v˘‰ka snûhu: 27 cm dne 18.1. 

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -21,5°C dne 26. 1.
Pfiízemní minimální teplota: -26,9°C dne 27. 1.
Maximální teplota: +9,0°C dne 30. 1.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,5°C
Mrazové dny: 23
Ledové dny: 14

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,

velká ve své lásce a dobrotě

Dne 8. 3. 2013 uplyne pût let,
kdy nás navÏdy opustila milovaná
manÏelka, maminka a babiãka 

RŮŽENA POLATOVÁ.

Stále s láskou vzpomíná manÏel 
a dûti s rodinou.

Dne 18.1. 2013 uplynul rok, 
kdy nás navÏdy opustila milovaná

manÏelka, maminka, babiãka 
a prababiãka paní 

RŮŽENA TOMKOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají 
manÏel a dûti s rodinami.

Dne 9. 2. to byl rok, 
co jsi se Petře smál, 

a 10. 2. se ti chtělo hodně spát,
nestačil jsi nám sbohem dát.

S láskou vzpomíná 
rodina OndfiejÛ, druÏka Jana

a dûti PéÈa a Davídek.
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Ve ãtvrtek 14. února 2013 probûhlo ve 
Vimperku okresní kolo Národní soutûÏe
Základních umûleck˘ch ‰kol v komorní
hfie. V‰echny zúãastnûné komorní sou-
bory z volarské ZU· získaly ve sv˘ch
kategoriích 1. místo s postupem do kraj-
ského kola.

Flétnové duo:
AlÏbûta Kozlová, Eli‰ka Simonová

Saxofonové trio:
Lucie Chrenková, ZdeÀka PodrouÏková,
Krist˘na Andraschková

Saxofonové kvarteto:
Ivo Rolãík, Naomi Keck, Michal âern˘,
Vít Pavlík

Volar‰tí Ïáci zvítûzili na plné ãáfie

Novoroãní pochod

Volarsk˘ dûtsk˘ karneval se vydafiil. ·á‰ové Milena, Vlaìka,
Erika a t˘m ÎluÈáskÛ z volarského pracovi‰tû DDM Prachati-
ce pfiipravili zábavu a velk˘ rej masek. Od ãtrnácté hodiny
sobotního dne pfiicházely do spoleãenského sálu radnice prin-
cezny, kouzelníci a kouzelnice, na náv‰tûvu pfii‰la i krásná
Pocahontas a Vinnetou, nechybûl Harry Potter, vãelky Máji 
a pavouk Vodv‰ehoosm, Batman, Vydr˘sek, koãiãka a doktor-
ka.  Dozor nad krásn˘mi maskami pfievzali vojáci z Cizinecké
Legie. Hry pro dûti i rodiãe, a hlavnû ta pro tatínky, kdy muse-
li míãek pfiivázan˘ za zády dostat do skleniãky, pobavily
v‰echny. Bylo to parádní barevné odpoledne, které konãilo
chytáním bublin, balónkÛ a mnoha sladkostí. Podûkování za
spolupráci patfií zájmovému útvaru „Seniorek“, které pomáhaly
v ‰atnû, a v‰em za to, Ïe pfii‰li v tak hojném poãtu. 

Ladislav Beran

Karneval

V dopoledních hodinách se volar‰tí turisté se‰li
na vlakovém nádraÏí, aby si popfiáli do nového
roku v‰eho nejlep‰ího, a pak spoleãnû odjeli do
Zátonû, kde na nû ãekala delegace vimpersk˘ch
turistÛ. Pfiivítali je svafien˘m vínem a zdoben˘mi
perníãky s logem Nového roku. Poté vyrazili
zimní krajinou k âadovû studánce, kde udûlali
spoleãnou fotografii, a dál se vydali k Boubín-
skému jezírku. Pfii zpáteãní cestû se zastavili 
v penzionu IDA na malé obãerstvení. V odpo-
ledních hodinách odjela ãást turistÛ do sv˘ch
domovÛ vlakem a nûkolik jich ‰lo pû‰ky aÏ do
Volar. Celkem se zúãastnilo 29 turistÛ.

Bc. Dana Nasková



Volarsk˘ zpravodaj 7

Termín pro podání daÀového pfiizná-
ní za rok 2012 se blíÏí. Bylo by tedy
vhodné se v tomto ãísle Volarského
zpravodaje rozepsat:
- komu mÛÏe zamûstnavatel spoãítat

danû
- kdo je povinen podat daÀové pfiiznání 
- komu se vyplatí dobrovolnû podat

daÀové pfiiznání
Do 15. 2. 2013 mohl zamûstnanec

poÏádat zamûstnavatele o roãní zúãtová-
ní daní, pokud splnil podmínku pouze
jednoho pfiíjmu v daném roce nebo
nûkolika postupnû navazujících zamûst-
nání daného roku. Pfii v˘poãtu by mûl
zamûstnavatel zohlednit moÏné, doloÏe-
né odpoãty od základu danû: 
- poskytnutí finanãního daru min. 2 %

ze základu danû, nebo alespoÀ
1000 Kã, max. 10 % ze základu danû

- bezpfiíspûvkov˘ odbûr krve - 2.000 Kã
za 1 odbûr

- úroky z úvûru na bytové potfieby
- pfiíspûvky na penzijní pfiipoji‰tûní -

pouze nad ãástku 6.000 Kã/rok, tj.
500 Kã/mûsíc, max. v‰ak 12.000 Kã

- pojistné na soukromé Ïivotní poji‰tû-
ní - doba trvání smlouvy min. 5 let, 

nárok ãerpání je vázán na doÏití 60
let - max. v˘‰e v‰ak 12.000,- Kã

- ãlenské pfiíspûvky odborové organi-
zace
Pokud druh˘ z manÏelÛ má pfiíjem

niÏ‰í neÏ 68.000 Kã/rok je moÏné je‰tû
uplatnit pfiímo slevu z vypoãtené danû
ve v˘‰i 24.840,- Kã.

Staãí ale drobnost a nûkter˘ zamûst-
nanec si musí podat daÀové pfiiznání
sám, napfi.:
- ostatní pfiíjmy podle § 7 aÏ 10 Záko

na o daních z pfiíjmu v úhrnu vy‰‰ím
neÏ 6000,- Kã  
* pfiíjmy z podnikání 
* jiné v˘dûleãné ãinnosti,
* pfiíjmy z pronájmu
* pfiíjmy z prodeje nemovitostí - 

pokud se nevlastnily více neÏ 5 let
nebo alespoÀ 2 roky nebyly trvale
ob˘vány

- pfiedãasné ukonãení penzijního pfii-
poji‰tûní

- pfiedãasné ukonãení smlouvy o sou-
kromém Ïivotním poji‰tûní
OSVâ je povinná podat daÀové pfii-

znání vÏdy, pokud její pfiíjem pfiesáhne
ãástku 15.000,-Kã. 

V pfiípadû zamûstnání po ãást roku 
a nyní registrování na Úfiadu práce nebo
doma bez pfiíjmu, by mûl b˘val˘ zamûst-
nanec poÏádat zamûstnavatele o potvr-
zení v˘‰e pfiíjmu za rok 2012. DaÀové
pfiiznání by mûl dobrovolnû podat sám.
Na základû tohoto potvrzení je moÏné
vynárokovat zpût ãást nebo celou zálo-
hovû zaplacenou daÀ, pfiípadnû daÀov˘
bonus na vyÏivované dítû (pokud si ho
nenárokuje druh˘ z manÏelÛ).

Jedná-li se o zamûstnání v zahraniãí,
je moÏné vyzískat od ãeského finanãní-
ho úfiadu daÀov˘ bonus na vyÏivované
dûti  na základû zahraniãního potvrzení
o v˘‰i pfiíjmu. Ale to platí pouze za 
podmínky, Ïe si tento daÀov˘ bonus
neuplatnil druh˘ z rodiãÛ.

Závûrem tedy: Vypofiádání daní
bychom v kaÏdém pfiípadû nemûli
nechávat bez pov‰imnutí - nejen proto,
Ïe na nûm lze vydûlat, ale také proto, 
Ïe se v nûkter˘ch pfiípadech vyhneme
zbyteãn˘m sankcím ze strany Finanãní-
ho úfiadu. âas je pouze do 2. 4. 2013.

Kolektiv kanceláfie Obzor
Andrea Li‰ková

DaÀová pfiiznání za rok 2012

Dne 26. ledna 2013 Klub âesk˘ch TuristÛ Volary pofiádal
první ãlenskou schÛzi v tomto roce, která byla spojena 
s vycházkou okolí Volar.

Na vlakovém nádraÏí jsme pfiivítali hosty ze Strakonic 
a Prachatic, chlebem, dobrou klobáskou a Volarskou zlatou. Po
vfielém pfiivítání se ‰lo na námûstí, kde ãekala u kostela druhá
skupinka a poté jsme se vydali pfies staré mûsto do okolí Volar.
Ve 13:30 h byla zahájena v˘roãní ãlenská schÛze v hospodû
„ROUBENKA“, kde se shodou okolností konaly vepfiové hody.
Zavzpomínalo se na zakladatele KâT Volary VLADIMÍRA
JE¤ÁBKA, kter˘ zemfiel 22. 10. 2012, uctûním minuty ticha.
Akce se zúãastnilo 22 lidí a bylo pfiijato celkem 9 nov˘ch
ãlenÛ.

Bc. Dana Nasková

KâT Volary

MDŽ
Český svaz žen Volary zve všechny ženy v pátek 8. 3. 2013 od 19:00 hodin do hotelu Chata.

K tanci a poslechu budou hrát Marnotratníci.
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Mûsíc únor se ch˘lí ke svému konci, jarní sluníãko zaãíná pomalu pfiipalovat a zimním sportÛm odzvání. Pfiichází fotbalo-
vé jaro, ta ãást sezóny, po které se bilancuje úspû‰nost roãníku. SoutûÏ jde do finále a Tatran Volary do nûj postupuje ze druhé
pozice. Pokud naváÏe na podzimní v˘konnost, bude jistû ‰lapat na paty celku od Blanice ze Záblatí, a ponûvadÏ spolu budou
hrát aÏ poslední zápas, mÛÏe to b˘t pûkné finále leto‰ního okresního pfieboru.

Pfied fotbalov˘m jarem jsem si povídal s Martinem Sedlákem, hrajícím pfiedsedou fotbalového oddílu. Ten hodnotí pÛlrok
sezóny 2012 / 2013 takto:

Rozhovor s Martinem Sedlákem

„TûÏko se mi hodnotí sezóna muÏÛ,
jelikoÏ jsem sám hráãem a tohle pfiíslu‰í
spí‰ trenérÛm - pánÛm Du‰anu Toma‰ãí-
kovi a Jifiímu ·tûpánkovi. Snad mi to
nebudou mít za zlé, kdyÏ zde vyslovím
svÛj názor. Není to ani z pozice pfiedse-
dy klubu, ale i z pozice hráãe.

Jsem velice rád, Ïe se t˘m dal dohro-
mady zejména poãtem hráãÛ a hlavnû
také, Ïe se zapojují mlad‰í, ktefií mají
chuÈ hrát fotbal ve Volarech.

Sezóna byla povedená aÏ na dva
zápasy, ve kter˘ch jsme zbyteãnû ztrati-
li body. Zápas s Nebahovy byl z na‰í
strany podcenûn a aÏ ve druhé pÛli jsme
dohánûli dvoubrankové manko, aby-
chom zachránili aspoÀ bod. Zápas se
Záblatím byl zvlá‰tní, jelikoÏ soupefi
nebyl tím nejlep‰ím, se kter˘m jsme kdy
hráli, pfiesto ná‰ t˘m jako by nastoupil se
svázan˘ma nohama. V tom utkání nám
nic nefungovalo. MoÏná to byla velká
motivace - hrálo se o první místo. Nûjak
nám to ne‰lo a moÏná jsme to neunesli.
Myslím a vûfiím zároveÀ, Ïe celek má na
víc, neÏ pfiedvedl v tomto zápase, a na
jafie to bude lep‰í.

Podle mû to byla povedená pÛlsezó-
na. Teì v zimní pfiípravû se budeme sna-
Ïit nabrat síly a pfiipravíme se na jarní
ãást, která je vÏdy rozhodující. Na konci
jara se bilancuje úspûch ãi neúspûch.
Bude téÏ záleÏet na tom, s jakou chutí se
zapojí hráãi do hry a hlavnû s jak˘m
cílem. Chceme jít zápas od zápasu 
a poté se uvidí. Hlavnû, nehrát o sestup. 
To je bilance A t˘mu a nyní budu hod-
notit mládeÏnické oddíly.

Dorost byl pro nás velk˘m zklamá-
ním ani ne v˘sledkovû, ale hlavnû úãas-

tí na trénincích a zejména v zápasech.
T˘m po vût‰inu sezóny jezdil v osmi
lidech na venkovní zápasy, ale bohuÏel
takto nastupoval i na ty doma.

Nûkteré v˘sledky jsou udivující 
a umístûní po podzimu pfiekvapením. Je
teì na nás v‰ech, ktefií do fotbalu tady ve
Volarech dûláme, dát tento t˘m dohro-
mady, jinak to pro trenéry Vladimíra
·varce a Viléma Mik‰íka bude tûÏké jaro.

Îáci pod vedením trenérÛ Jifiího
Voráãka a Martina Muziky jsou na prv-
ním místû a to mluví za v‰e. Zde vládne
veliká spokojenost nejen s postavením,
ale i pfiedvádûnou hrou. Chtûl bych zde
také zmínit Libora Pûronka, kter˘ s tím-
to t˘mem udûlal velik˘ kus práce, ale
bohuÏel z pracovních dÛvodÛ uÏ u t˘mu
není. Zku‰enosti, které získali pod jeho
vedením, zúroãují i dnes, kdy dokazují
Ïe jsou jeden t˘m a hlavnû jdou za sv˘m
cílem. Trenéfii Jifií Voráãek a Martin
Muzika dobfie navázali na pfiedchozí
práci a za to jim patfií veliké podûkování.
Tímto klukÛm blahopfieji k prvnímu
místu po podzimu a tû‰ím se spoleãnû 
s nimi na jaro.

Pfiípravka hraje pod vedením Fran-
ti‰ka Lorenãíka a opût musím fiíct, Ïe 
i zde je veliká spokojenost s umístûním 
i hrou. Pfiedvádûn˘ fotbal má svÛj fiád,
smysl i systém. Kluci hrají v pohodû. Za
odvedenou práci veliké uznání Franti‰ku
Lorenãíkovi hlavnû za to, Ïe je sám.
BohuÏel se nám nepodafiilo sehnat
pomocníka, coÏ nás mrzí a budeme na
tom pfies zimu pracovat. Zde tedy je‰tû
jednou díky a pfieji si, aby na‰i benja-
mínci ve v˘sledcích a hlavnû v pfiedve-

dené hfie pokraãovali a mûli z  fotbalu
stále radost.

Tímto bych v‰em, ktefií se snaÏí ve
Volarech dûlat fotbal, rád podûkoval.
V‰ichni se mu vûnujeme ve volném ãase
a podot˘kám, Ïe za Ïádné peníze. Bohu-
Ïel musím konstatovat, Ïe jsem velice
udiven z toho, kolik lidí nám hází klac-
ky pod nohy. V̆ bor i hráãe to dost mrzí
a nejde nám to do hlav. VÏdyÈ mnozí 
z nich fotbal hráli, bojovali za klub
i mûsto a nyní nám nejenÏe nepomáhají,
ale nepfiíjemnû ‰kodí. Vím, Ïe je to hoze-
ní rukavice, chci jen podotknout, Ïe to
není z fiad tûch, ktefií chodí na na‰e zápa-
sy. Ti, o kter˘ch mluvím, vûdí, o co nám
v‰em jde a na co v tûchto slovech mys-
lím. V na‰í zemi je trenérÛ a fotbalov˘ch
funkcionáfiÛ dost a dost a stejnû je tomu
i u nás, a tak pokud víte, jak fotbal zlep-
‰it a víte, co dûláme ‰patnû, pfiijìte nám
to fiíci tfieba po prvním jarním zápase.
Rádi se pouãíme“.

Pokud to mohu v‰e shrnout, mÛÏeme
fiíct, Ïe pfievládá velká spokojenost 
a budeme se tû‰it dal‰í spolupráci na jafie
2013.

Jak vidíte, Martin Sedlák zhodnotil
pÛl sezónu velmi dobfie - jak pozitivnû,
tak i kriticky a trochu za‰el i za bránu
stadiónu. 

I já sám jsem byl na podzim na nûko-
lika zápasech a musím konstatovat, Ïe
v‰e, co zde hodnotil, je pravda. Osobnû
pfieji v‰em hráãÛm, aby se jim v jarní
ãásti dafiilo, aby se jim vyh˘bala zranûní
a aby mûli z fotbalu a své hry radost.

Ladislav Beran

Hotel Chata zve všechny občany 

dne 9. 3. na Moravský večer s cimbálovkou 

a ve dnech 15. až 17. 3. na vepřové hody.
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Motto: S námi jen all inclusive!
Mûstská knihovna Volary se také letos pfiipojuje ke ãtvrtému roãníku celostátní akce B¤EZEN - mûsíc ãtenáfiÛ, 

kter˘ vyhla‰uje Svaz knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ.

Bfiezen - mûsíc ãtenáfiÛ

V rámci tohoto mûsíce pro Vás pfiipravila
tyto akce:

� Od 1. do 15. bfiezna 2013 - Prodejní 
v˘stava dûtsk˘ch knih, ve spolu-
práci s nakladatelstvím Thovt.

Nakladatelství Thovt je zamûfiené
v˘hradnû na dûtskou literaturu. Snahou
nakladatelství je nejen vydávat dûtské
knihy, ale také tvorba motivaãních sou-
tûÏí na podporu ãtenáfiství.

� V úter˘ 5. 3. 2013 - „âtení s Rozár-
kou“ - opravdová koãiãí dáma bude 
dohlíÏet na pfiedãítání dûtí ze Z· - 
Praktické. 

âíst se budou dobrodruÏné pfiíbûhy 
„Z deníku kocoura Modrooãka“.

� Ve ãtvrtek 7. 3. 2013 od 17.00 - „Ze
svûta elektronick˘ch knih“. Volar-
sk˘ nakladatel e-knih Petr âmerda, 

spoleãnû s Jaroslavem Pulkrábkem, vám
pfiedstaví svût elektronického ãtení …

� V úter˘ 19. 3. 2013 nav‰tíví knihov-
nu zástupce nakladatelství Thovt 
s pfiipraven˘mi programy „Za zví-

fiátky do kníÏek“ a „Po stopách draka
Boda“. Programy budou urãeny pro M·
Volary a dûti prvních tfiíd Z· Volary.

� V úter˘ 19. 3. 2013 od 16.30 -
Zveme vás na povídání o „IRIS-
DIAGNOSTICE“ - alternativní me-

todû, která odhalí pomocí speciálních
znamének v oãní duhovce zdravotní 
disharmonie ãlovûka.
� Ve stfiedu 27. 3. 2013 - Celé âesko

âte dûtem - „Povûsti z Prachatic-
kého deníku“.

âtení z e-knihy „·umavské povídání
aneb Co v kronikách nenajdete“, autora
Jaroslava Pulkrábka a ilustrátorky Marie
Petrmanové. E-knihu vydalo ·umavské
nakladatelství Drift(e)Books a bude
dostupná také v elektronické ãteãce, 
kterou bude knihovna nabízet k pÛjãení.
âtení probûhne v Z· Volary.

� Od 1. 4. 2013 - Zpfiístupnûní nové
sluÏby - pÛjãování ãteãky elektro-
nick˘ch knih, registrovan˘m, bez-

problémov˘m ãtenáfiÛm star‰ím 15 let.
K dispozici bude ãteãka Amazon Kindle
4, která bude obsahovat soubor autorsky
voln˘ch dûl ãesk˘ch i svûtov˘ch autorÛ.
âteãka umoÏÀuje díky vestavûnému 
Wi-Fi rychle a pohodlnû nakupovat
elektronické knihy, noviny ãi ãasopisy.
âteãku bude moÏné vypÛjãit v Mûstské
knihovnû, doba absenãní v˘pÛjãky (=
v˘pÛjãky domÛ) bude stanovena na 14
dnÛ. Podmínkou v˘pÛjãky bude podpis
smlouvy o absenãní v˘pÛjãce a uhrazení
vratné zálohy ve v˘‰i 1 000,- Kã.

� Vyhlá‰ení „âtenáfie roku“ (z oddû-
lení pro mládeÏ) s pfiedáním poukázky
na nákup knihy.

Vítûz(ka) bude uvefiejnûn(a) na webo-
v˘ch stránkách knihovny http://knihov-
navolary.wgz.cz v t˘dnu ãtení od 4. 3.
2013 do 10. 3. 2013.
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Expediãní kamera opût ve Volarech
Obãanské sdruÏení U Nás, ve spolu-

práci s mûstem Volary, pofiádá v pátek 
8. 3. 2013 od 17.00 hodin ve spoleãen-
ském sále volarské radnice dal‰í roãník
filmového cestovatelsko-adrenalinovo-
-outdoorového festivalu „Expediãní ka-
mera 2013“. Tento unikátní projekt Vám
pfiinese sedm nejlep‰ích filmÛ sezóny 
z celého svûta. âeká vás nabit˘ veãer
pln˘ dobrodruÏství, napûtí, úÏasn˘ch
zábûrÛ i v˘konÛ.

Krom skvûl˘ch filmÛ vás ãeká opût
„Expediãní kávovar“ Ládi Tou‰e, ze kte-
rého budete moci ochutnat speciální
plantáÏové odrÛdy káv a expediãní pelh-
fiimovské pivo Poutník. O pfiestávce
vám jiÏ tradiãnû promítneme fotografie
z poetick˘ch cest volarsk˘ch drifterÛ
Romana Kozáka & Petra âmerdy.

Vstupné 50,- Kã. Vstupenky jsou
slosovatelné - tfii ‰Èastlivci získají knihu
Horolezecká abeceda z nakladatelství
Epocha v hodnotû 700,- Kã. Pokud nám
bûhem promítání vyplníte anketní lístek,
budete zafiazeni do celorepublikového
slosování, ve kterém mÛÏete vyhrát jako
hlavní cenu nafukovací loì Nová Pálava
od Gumotexu, dále pak pádlo Nix od
spoleãnosti ZET, batoh Deuter, kter˘
vûnuje firma Hudy sport, spacák Desert
LOAP a nebo knihu Past na rovníku,
kterou vûnuje CK Livingstone.

* * *

Hlavní program bude na v‰ech místech
sloÏen˘ z tûchto sedmi filmÛ: 

Zabijácká krása
Dva ‰piãkoví paraglidisté, Juraj Kleja
a Dalibor Carbol, se pokou‰í o nûco, co
je‰tû nikdo nedokázal: doletût do
základního tábora druhé nejvy‰‰í hory
svûta, K2. Cestou musí pfiekonat pfies
5000 metrÛ vysoké hfiebeny, zvládat
neãekané vzdu‰né podmínky 

V kÛÏi vlka po stopách DÏingischána (2)
Jeden z divácky nejúspû‰nûj‰ích filmÛ
minul˘ch roãníkÛ Expediãní kamery má
své pokraãování.

Siberut
DobrodruÏn˘ cestopis z v˘pravy tfií
cestovatelÛ na ostrov mentawajsk˘ch
kouzelníkÛ leÏící v daleké Indonésii
nedaleko Sumatry. Rovníková moãálová
dÏungle, magické rituály, obûtování zví-
fiat, pijavice, malárie… to je svût, kter˘
existuje i v na‰í uspûchané dobû a kde
lze zaÏít je‰tû ‰petku opravdového
dobrodruÏství

Sandstone (Pískafii)
Od prvního vylezení na Krále v Adr‰pa-
chu uplynula dlouhá doba. V Adr‰pachu,
Teplick˘ch skalách, na Osta‰i a v Brou-
movsk˘ch stûnách mezi tím vznikly tisí-
covky lezeck˘ch cest. A nové stále 

vznikají. KaÏdá má svÛj pfiíbûh, kaÏdá je
nûãím ojedinûlá.

Halo Effect
Nov˘ dobrodruÏn˘ kajakáfisk˘ film 
bratrÛ Fisherov˘ch. Nejlep‰í kajakáfii
svûta, vãetnû na‰eho Jakuba „Kajmana“
·edivého, podnikají dvoumûsíãní cestu
do skandinávsk˘ch kajakáfisk˘ch mekk
v Norsku a na Islandu.

Foli (rytmus)
Západní Afrika je kolébkou mnoha
hudebních stylÛ a tamní hudebníci jsou
proslulí na celém svûtû. Pro kmen
Malinke to platí obzvlá‰È. Hudba, rytmus,
tanec a bubnování jsou zde souãástí
kaÏdodenního Ïivota... 

Cesta domÛ
Skot Danny MacAskill (zvan˘ taky
Danny MegaSkill) je jeden z nejlep‰ích
freestyle trialistÛ svûta. Film je o krásách
a bikov˘ch terénech jeho domovského
ostrova Skye a mûsteãka Dunvegan,
kam se po mnoha letech vrací se sv˘m
kolem, ale také celého Skotska. Film se
natáãel na hradû v Edinburghu, u váleã-
n˘ch bunkrÛ na ostrovû Inchgarvie nebo
u vodní elektrárny ve Skotské vysoãinû.

Podrobné informace a program
najdete na 

www.volary.eu



VOLARSK¯ ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Tkáãová (‰éfredaktor), Sylva Konrádová, Jifií Sosna, ing. Martin Janda - se nemusí
vÏdy ztotoÏÀovat s názory dopisovatelÛ a vyhrazuje si právo na úpravu délky textÛ * Inzerce a pfiíspûvky: J. Tkáãová, MûÚ Volary, Námûstí 25, tel: 388 302 210,
kultura@mestovolary.cz * Za pÛvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pfiíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks poslední
den v mûsíci a je neprodejn˘ * Tisk: Tiskárna FOP âerná v Po‰umaví 131, www.fopcentrum.cz * Reg.ã.: MK âR E 12494.


