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Vážení spoluobčané,
společně s místostarostou města ing. Ro-
bertem Pročkou jsme se účastnili draž-
by hotelu Bobík, jejíž 2. kolo probíhalo 
25. ledna t.r. v exekutorském úřadu v Písku.
       V tomto kole byla vyvolávací cena dra-
žených nemovitostí (hotel a pozemek pod 
ním) necelých 7 800 000 korun, tedy 50% 
znaleckého posudku. 

Účasti na dražbě předcházela pracovní 
schůzka se zastupiteli, na které se disku-
tovalo, zda se dražby zúčastníme, a jakým 
způsobem by město tuto nemovitost moh-
lo využívat.

K účasti na dražbě dalo svým hlaso-
váním mandát celé zastupitelstvo s tím, že 
nikomu není lhostejný osud tohoto hotelu.
Jsme si vědomi toho, že město má více ne-
movitostí, které je nutné opravit. Jsou to 
dva úplně vybydlené domy v ulici 5. květ-
na, prázdná budova základní školy I. stup-
ně, prázdný objekt V Kasárnách a do všech 
těchto nemovitostí je třeba zainventovat 
nemalé fi nanční prostředky. Ale s ohledem 

na strategické místo v našem městě, na 
celkovou tvář volarského náměstí  a z ne-
malých obav, že by tuto nemovitost někdo 
koupil například za účelem provozování 
ubytovny, jsme se této dražby zúčastnili.

Městu Volary se povedlo nemovitost 
vydražit za vyvolávací cenu, tedy za 50 % 
znaleckého posudku, a zaplatit z vlastních 
fi nančních zdrojů. Nyní probíhají základní 

nutné opravy pro zabezpečení této nemo-
vitosti proti dalším škodám. Již jsme ne-
chali zasklít rozbitá okna a jakmile počasí 
dovolí, bude následovat oprava střechy 
nad bývalou formankou a bufetem a dopl-
nění dešťových svodů, abychom zabránili 
zatékání vody do vnitřních prostor. 

Martina Pospíšilová, starostka města

Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.

Pro vajíčko červený, 
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,

koledníček milý?

Veselé velikonoční svátky, 
vám přeje redakční rada. Březen - měsíc čtenářů 2012

Motto: Sladký život s knihovnou!
Městská knihovna Volary se jako již tra-
dičně připojila ke třetímu ročníku celostát-
ní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů, kterou 
vyhlásil Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků, a připravila pro své čtenáře 
i nečtenáře tyto akce:
Od 1. do 15. března 2012 - Prodejní 
výstavu knih nakladatelství Fragment.

V týdnu čtení od 5. 3. 2012 - 9. 3. 2012 
byla vyhlášena nejpilnější čtenářka kni-
hovny a byl jí předán poukaz na nákup kni-
hy. Čtenářkou roku je Michaela Riedlová
s 329 vypůjčenými tituly. 

V úterý 6. 3. 2012 od 10:00 hodin se usku-
tečnila „Soutěž v rychlém čtení.“
Soutěže se zúčastnilo 16 dětí, které byly roz-
děleny do 4 kategorií. Četly se na čas různě 
dlouhé texty, přizpůsobené věku soutěží-
cích. A tady jsou vítězové z každé kategorie:
I. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní 

školy – Jan Vopava
II. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní 
školy – Kateřina Bártová
III. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní 
školy – Aneta Ďibďáková
IV. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní 
školy – Jiří Posolda

Čtvrtek 8. 3. 2012 od 17:00 hodin patřil 
„Malým kuchtíkům“ ze zájmového útva-
ru DDM. Četlo se z netradičních kuchařek, 
kuchtíci vytvořili pro knihovnice Sladké 
knihovnické menu a také si vyzkoušeli, 
jestli se umějí chovat jako anglická lady/
gentleman, v malém testu etikety.

V úterý 13. 3. 2012 navštívily knihovnu
děti z MŠ Revoluční a MŠ Sídliště Míru. 
Děti si nejdříve knihovnu prohlédly, dozvě-
děly se, jak zacházet s knihami, vyzkouše-
ly si pohádkový test a na rozloučenou jsme 
si ještě stihli přečíst jarní pohádku.              

Knihovnice
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konaného dne 22. 2. 2012

Rada města rozhodla 
* ukončit s Českým rybářským svazem – 
místní organizací Volary nájem pozemku 
KN p.č. 606/1 v k.ú. Chlum u Volar
* v souladu s §63 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) 
uzavřít s obcí Nová Pec veřejnoprávní 
smlouvu, podle níž bude správní orgán 
města Volary namísto orgánů uvedené 
spádové obce vykonávat v jejím správním 
obvodu přenesenou působnost k zabezpe-
čení a provedení zápisů do informačního 
systému územní identifi kace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., 
základních registrech, v platném znění
* vypovědět nájem nebytových prostor 
č.1 čp. 283 Sídliště Míru

Rada města schvaluje
* předložený návrh na vyřazení majetku 
Města Volary v souladu s doporučením 
dílčích inventarizačních komisí.

konaného dne 7. 3. 2012

Rada města schvaluje
* pro bytové domy V Kasárnách čp. 351 
a 352 ve Volarech: - skutečnou cenu tepla 

Z jednání rady města
za rok 2011 ve výsledné výši 688,95 Kč/GJ
včetně DPH - plánovanou kalkulaci ceny 
tepla pro rok 2012 ve výši 680,47 Kč/GJ 
včetně DPH

Rada města bere na vědomí 
* vzdání se členství paní Vladimíry Řitič-
kové v bytové komisi rady města ke dni 
29. 2. 2012
* výslednou (skutečnou) cenu tepla za rok 
2011 v domech Bytového družstva Volary
I v ulici Tolarova čp. 425: - u čp. 425 A ve 
výši 545,07 Kč/GJ včetně DPH - u čp. 425B
ve výši 551,99 Kč/GJ včetně DPH

Rada města souhlasí 
* s podáním žádosti o dotaci z grantového 
programu Jihočeského kraje pro rok 2012 
„GP na podporu jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí JČK“ na opravu hasič-
ské sušící věže ve Volarech
* s podáním žádosti o dotaci z grantového 
programu Jihočeského kraje pro rok 2012 
„Nemovité kulturní památky“ na III. eta-
pu opravu kaple sv. Floriána ve Volarech

Více na: www.mestovolary.cz

Společenská rubrika

V měsíci březnu oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:

paní Hana Benčová,
paní Růžena Hašková,
paní Marie Pichlová,
paní Růžena Muziková,
paní Julie Špírková,
pan Josef Malcát,
pan Augustin Sobotovič a
pan Ladislav Lang

Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně postižených Volary

PODĚKOVÁNÍ

Rybářskému svazu za 
fi nanční pomoc. 

Všem volarským rybářům 
Petrův zdar!

Děkujeme Vám všem 
rodina Jiraňova

Rád bych veřejně poděkoval 
volarskému sboru 

dobrovolných hasičů. 
Díky jejich včasnému zásahu 

se předešlo požáru 
v bytovém domě v Revoluční 

ulici čp. 598 a tím bylo 
zabráněno dalším škodám 

na budově a majetku 
všech rodin, které 

v tomto domě bydlí.

Miroslav Tokár

Měsíc únor byl ve své první polovině mimořádně studený. Od východu až seve-
rovýchodu proudil do České republiky arktický vzduch, díky němuž klesaly noční 
teploty hluboko pod bod mrazu a ani ty denní nebyly příliš vysoké. 

Ve Volarech bylo zaznamenáno 8 arktických dní, to jsou dny, kdy maximální teplota 
nevyšplhá nad -10°C. Noční teploty lámaly rekordy. Na meteostanici v Tolarově ulici 
byla dosavadní minimální teplota z prosince 2010 (-22,2°C) překonána v únoru hned 
4x. Nejchladnější ráno bylo 12. února, kdy v Tolarově ulici bylo naměřeno -25,1°C. 
Na okraji města, na meteostanici, která dodává data do sítě ČHMÚ, bylo ještě o po-
znání chladněji, hned ve 2 dnech tu minimum kleslo pod třicítku, přesněji na -31,5°C 
(12. února) a -30,3 °C (13. února). 

Lze tudíž usuzovat, že pod -30°C bylo i v dalších částech Volar, jako je ulice K.V. 
Raise, Mlýnská (okolí sběrného dvora), Nová (u autobusového nádraží), Tovární, Fin-
ské domky, Luční a Mlýny. Tyto lokality patří za jasných nocí k nejchladnějším ve Vo-
larech. Naopak k nejteplejším lokalitám ve Volarech patří ulice 5. května, Zlatá stezka 
(u hřbitova), Prachatická, Nová Kolonie, horní část Sídliště Míru či Šumavské ulice 
a také Kalvárie. Velké rozdíly v teplotách za jasných nocí jsou způsobeny stékáním 
studeného vzduchu do nižších částí Volar a převážně tam, kde je řidší zástavba. 

Volary patří při jasných nocích mezi nejchladnější mrazové lokality v republice. 
Tuto zimu bylo pouze 11 stanic sítě ČHMÚ, kde teplota klesla pod magickou třicítku. 
Nejnižší teplotu v této zimě zaznamenala stanice Perla nedaleko Kvildy, kde meteoro-
log Antonín Vojvodík naměřil -39,4°C. 

Ivo Rolčík

Mrazivý únor ve Volarech
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Měření radarem
v měsíci únoru 2012 v ul. Soumarská

Měření bylo prováděno obousměrně, včetně sobot a nedělí.

Počet měřených vozidel ....................................................................... 82 642 vozidel 
z toho na příjezdu do Volar .................................................................... 39 225 vozidel 
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ...................................... 139 /v době denní 190  
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 240 vozidel/hod.
Průměr v době mezi 07:00 – 09:00 ..................................................... 215 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ......................................................................................... 52,3 km/h
Max. rychlost 2 vozidla (5. 2. v 04:08 hod. směr do Volar) ............................ 134 km/h
                                       (11. 2. ve 12:23 hod. směr z Volar)       
Redukce rychlosti (snížení u radaru) .............................................................. 8,3 km/h
Redukce rychlosti vozidel přijíždějících více než 50 km/h ...................... 14,1 km/h
Počet vozidel jedoucích v obci 60 km/h a více ................................... 21 760 vozidel 
na příjezdu do Volar .............................................................................. 6 516 vozidel
85 % vozidel jelo maximálně do ...................................................................... 65 km/h
Největší provoz vozidel je zaznamenán vpátek, nejmenší v neděli.

Pavel Kohout, ředitel TS   

VZPOMÍNÁME

Dne 16. 4. 2012 uplynou tři roky, 
kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 

ŠTĚPÁN ALBERT.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami 

Česká pošta
Vážení spoluobčané, denně jste z růz-
ných zdrojů informováni o připravované 
a prakticky již dnes schválené penzijní re-
formě. Zmatků v hlavách našich lidiček je 
toliko, že za to můžeme poděkovat neje-
nom našim zdatně soupeřícím politickým 
stranám, ale i tisku, různým distributorům 
životních a penzijních fondů apod. Nedi-
vím se proto Vašim reakcím, kterým jsou 
různé produkty nabízeny, jakož i Vaší ne-
voli při jejich odmítání.

I naše pošta ve Volarech a naše sate-
litní pošty v Lenoře, Stožci a Nové Peci 
nabízí určité portfolio produktů a to pou-
ze z toho důvodu, že je to součást našich 
ekonomických výsledků – výkonů. Tak 
jako v běžné maloobchodní prodejně.
Naši pracovníci jsou upozorněni na tu 
skutečnost, aby toto nedělali způsobem 
nepřijatelným, drzým a hloupým. Každý 
z nás musí vědět co potřebuje a co je mož-
né. Jak jsem Vám již v minulosti sdělil, 
chceme vůči Vám vycházet naprosto se-
riozně a to už z toho důvodu, že na rozdíl 
od jiných, za to naši pracovníci nemají 
žádnou provizi či výhodu.

Co je však skutečností :
* stát na vyplácení důchodů či podpor 
nemocných a nezaměstnaných v nějakém 
čase budoucím nebude na tyto mít peníze 
a tyto budou místo valorizace ponižová-
ny a to dosti. To se bude týkat především 
dnešních lidí okolo 35 let a mladších. 

(důvodů je mnoho a to jak objektivních - 
větší počet důchodců, nezaměstnaných, 
tak opačných jako např. zázračné ztrácení 
peněz ve státní kase apod.) To však ne-
mění nic na skutečnosti, že kolaps je na 
cestě.
* bude naprosto nutné dospořovat naše 
důchody formou životního pojištění či 
penzijních fondů se státním příspěvkem 
a garancí státu.
* lidé brzy pocítí sami nutnost penzijní 
připojištění využívat         

Ale pozor!  
Skutečné změny v penzijním připojištění 
jsou 
do 28. února 2012 je možné převést pen-
zijní fond z jednoho subjektu do druhého 
důvod je prostý a to, že všech 10 prodá-
vajících subjektů tento produkt, nedodrží 
slibované výnosy, neboť jim rostou ná-
klady příštích období a oni nebudou mít 
toliko fi nancí, aby vyplatily vše co nasli-
bovaly
do 31. 11. 2012 je možné uzavřít penzijní 
připojištění od 18-59 let za současných 
výhodných podmínek
od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 bude možno 
uzavřít penzijní připojištění od 18 – 59 
let, ale již za nových podmínek, podstatně 
horších než doposud
od 1. 7. 2013 budou moci uzavřít penzijní 
pojištění se státním příspěvkem jen osoby 
mladší 35 let

Na základě uvedených údajů máte mož-
nost vše zvážit a promyslet další kroky 
při připojištění k důchodu, které budou 
nezbytně nutné zejména u mladých lidí. 
Pošta Volary a její satelitní pošty Vám 
nabízí pomoc zdarma při Vašem případ-
ném rozhodování. Naše portfolio nabídky 
produktů je široké a znovu podotýkám, 
nejsme jako jiní závislí na výši provize, 
která u nás skutečně neexistuje na rozdíl 
od jiných distributorů! Pomáháme zdar-
ma – naším cílem je, abyste se stali naši-
mi spokojenými klienty a to pokud uznáte 
za vhodné. Na internetu můžete porovnat 
naše služby například s konkurencí jako 
např. Česká spořitelna, Komerční banka, 
Česká pojišťovna atd. Můžeme Vám i od-
borně poradit co by pro Vás bylo zajíma-
vé, pokud však takovou potřebu budete 
mít.

Držíme se hesla „ služby na vlnách poho-
dy“ – tak alespoň toto nám věřte. 

Ing. Kalolus Václav
vedoucí pošty Volary
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Lampiónový průvod
Dne 30. dubna od 19:00 hodin pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Volary a Čes-
ký svaz žen lampiónový průvod. Sraz 
v 18:30 před bývalou základní školou – 
1. stupeň.
Muzejní sezóna začíná
Volarské muzeum bude slavnostně otevře-
no v úterý 1. května 2012 v 10:00 hodin
starostkou města Martinou Pospíšilovou, 
která zahájí muzejní sezónu pro rok 2012. 
Muzeum bude otevřeno od 1. května 
do 30. září každý den mimo pondělí od 
10:00 do 17:00 hodin.

Práce nikdy nekončící
Zima v letošním roce opět ukázala, co všechno umí. Zprvu nás ukonejšila, zdála se 
velmi mírná. Ale pak předvedla, co všechno dokáže. Přes extrémně silné mrazy však 
zaměstnanci Technických služeb ve Volarech zvládli zimní nadílku i v letošním roce 
bez větších problémů a podařilo se jim udržet město schůdné. Nyní již „jen“ zamést 
posyp, vysmýčit kdejaký kout při jarních obchůzkách města a pomalu se mohou při-
pravovat na první sečení trávy. Všem zaměstnancům patří poděkování spolu s přáním 
dostatku energie do dalších dnů.

Šárka Trubelová

Provoz sběrného dvora po dobu jeho rekonstrukce

Již vloni byli občané Volar informo-
váni o tom, že město obdrželo dotaci na 
rekonstrukci sběrného dvora. Tato rekon-
strukce se uskuteční v letošním roce. 

I po dobu výstavby nového sběrného 
dvora chce město zajistit svým občanům 
možnost využívání sběrného místa při 

likvidaci odpadů. Proto bude sběrný dvůr 
fungovat i po tuto dobu, a to hned ved-
le stávajícího sběrného dvora v Mlýnské 
ulici.

Rekonstrukce by měla probíhat v době
cca od poloviny dubna a nejdéle do konce 
října 2012. Po tuto dobu budou od občanů 

v provizorním sběrném místě odebírány 
veškeré druhy odpadů jako dosud, pouze 
nebude odebírán papír. Je to z toho dů-
vodu, že v tomto provizorním provozu 
nebude možnost umístění lisu na papír 
ani dostatečné skladovací prostory. Pro 
likvidaci papíru mohou občané využívat 
kontejnerů na tříděný odpad.

Předpokládá se, že otevírací doba 
provizorního sběrného dvora bude stejná 
jako doposud. Pokud by z nějakých dů-
vodů musela být tato doba upravena, bu-
dou občané informováni na úřední desce 
a webových stránkách města.

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad 
bude nadále fungovat tak, jak jsme zvyklí 
a tak žádáme občany, aby tyto kontejnery 
využívali.

Stanislava Jindrová
ref.odboru výstavby, ÚP a ŽP

Připravujeme

Deratizace
Upozorňujeme občany, že v období od 

20. 3. do 20. 4. 2012 
bude probíhat na území města Volary 

jarní ohnisková deratizace.

V hotelu Chata na zelený čtvrtek 5. 4. 
připravili zajímavé zpestření tohoto dne 

a to možnosti zakoupení čepovaného 
zeleného piva.

Foto z února letošního roku – „Jak se to nemá dělat“

Po celý měsíc duben si můžete v Městské knihovně Volary pro-
hlédnout „Výstavu dětských výtvarných prací“ se soutěžními 
tématy: les, dřevina, lesní zvěř, lesní rostlina, člověk a les. Tři 

 „Lesy a příroda kolem nás“
vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do 
fi nále v Jihočeské vědecké knihovně, kde 7. 6. 2012 proběhne 
vernisáž výstavy a vyhodnocení nejlepších prací.
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Velikonoce v otázkách a odpovědích
Proč se Velikonoce slaví při prvním 
jarním úplňku? 
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské 
tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, 
které souvisejí s obnovou přírody. Prvním 
z nich byl svátek pastevecký - na jaře se 
rodí nová zvířata. Druhým byl svátek ze-
mědělský, který je spojen s nekvašenými 
chleby a pálením prvního snopu úrody. 
Pro pastevce i zemědělce byl první jar-
ní úplněk začátkem nového roku, a tedy 
i nového života. 

Židé pak před cca 3500 lety dali svát-
ku jara nový význam svátkem Paschy: 
oslavou vyvedení židovského národa 
z egyptského otroctví. 

Současný význam pak Velikonoce do-
staly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním 
přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou 
silnější než smrt. 

Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem?
Protože je to svátek toho největšího ta-
jemství křesťanského života - tajemství 
Boží lásky, která se projevuje v tom, že 
Ježíš Kristus jako Boží Syn pro lidstvo 
dává svůj život a tento život mu je vrá-
cen ve zcela nové podobě a v úplně jiné 
dimenzi.

Proč se někteří lidé na Velikonoce netě-
ší tak jako na Vánoce?
Vánoce - na rozdíl od Velikonoc - jsou 
dnes spojeny s rodinnou tradicí pohody, 
obdarování, lidské štědrosti, dělení se 
s druhými lidmi. Velikonoce jsou ale ze 
své podstaty svátky neuvěřitelné radosti 
a volného vydechnutí. 

Velikonoce
Velikonoce či pascha (z lat. < řec. pascha 
< hebr. pesach přechod) jsou nejvýznam-
nějším křesťanským svátkem, který je 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
K tomu podle křesťanské víry došlo tře-
tího dne po jeho ukřižování. Kristovo 
ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 
v blízkosti významného židovského svát-
ku pesach, který je památkou vysvobo-
zení Izraelitů Mojžíšem z egyptského 
otroctví. V západní křesťanské tradici 
Velikonoce připadají na neděli po prvním 
jarním úplňku, tedy na měsíc březen či 
duben. Slovanský název svátku, Veliko-
noce, se vztahuje na „velkou noc“, v níž 
byl Kristus vzkříšen.

V roce 2013 bude velikonoční neděle 31. 3.
a velikonoční pondělí 1. 4. 

Pomlázka
České Velikonoce charakterizuje živá 
tradice pomlázky, konané po církevních 
velikonočních slavnostech převážně na 
Velikonoční pondělí, které patří k hlav-
ním dnům jarního koledování. Velikonoč-
ní pomlázku známe z našich pramenů od 
středověku a má více podob. Jiná je na 
venkově, jiná je ve městech, liší se i od 
západu na východ.

Pojem velikonoční pomlázka má tři hlav-
ní významy: 
- znamená obyčej šlehání dívek a žen jar-
ními pruty, většinou spojené s koledová-
ním
- pomlázka znamená také prut, častěji 
spletené pruty
- pomlázka jako velikonoční dar

Přestože v našich zemích je největší vý-
skyt velikonoční pomlázky i prostorová 
koncentrace obyčeje ve střední Evropě, 
jsou u nás lokality, kde je pomlázka jako 
mrskání děvčat (žen) neznámá. Podle 
zpráv od konce 19. století místy v jihozá-
padních Čechách a jižních Čechách (mezi 
Českým Krumlovem a Českými Budějo-
vicemi) děti koledovaly o červené vejce 
bez mrskání.

použito z internetu

Ples města pojedenácté 
Volarský městský ples zahájil svou 

druhou desítku pěkným programem, za-
jímavou tombolou a báječnou náladou ve 
společenském sále.

Ples moderoval již tradičně Miroslav 
Mareš, který na úvod poprosil starost-
ku Martinu Pospíšilovou o krátké slovo.
Martina Pospíšilová poděkovala všem za 
účast, popřála výbornou náladu, hodně 
štěstí při losování tomboly a aby se všem 
jedenáctý ples města líbil. Po té s panem 
Miroslavem Marešem a všemi v sále při-
pila na zdraví a hezký večer.

Předtančení patřilo tanečnímu studiu 
VICTIMS České Budějovice a zavedlo 
nás do doby Jacka Offenbacha, starodáv-
né Paříže a proslavené Moulin Rouge. 
Potlesk v sále vyjádřil, že se představení 
moc líbilo.

Ples zahájil a do třetí hodiny ranní 
provázel hudbou a zpěvem taneční orche-

str Variant z Českých Budějovic, který 
hrál náramně a zábava byla výborná. Před 
půlnocí přišla první show pražské skupi-
ny se zajímavým názvem FIRELOVERS. 
Bylo to krocení světla a žonglování s zá-
řícími předměty v hluboké tmě, úchvatné 
a nádherné a to jsme ještě nevěděli, co 
přijde po půlnoci.

Tančilo se, pití teklo proudem, přišlo 
losování tomboly. Finálový los provedla 
Martina Pospíšilová, ta promíchala peč-
livě lístky a jeden lístek vytáhla. Lístek 
podala panu Marešovi, který po číslech 
hlásil výherní číslo. Napětí bylo velké 
a špendlík by byl slyšet při dopadu na 
zem. První nic, druhé nic a až třetí čís-
lovka dala celé číslo a šťastná mladá 
dáma nevěřila prý ještě několik dní po 
plesu, že televizní obrazovku, kterou 
doma sleduje, vyhrála na plese měs-
ta Volary. Blahopřejeme a ať televize 

slouží ostrým obrazem a dobrým zvu-
kem.

Tombola byla vydaná a šlo se opět na 
parket. Půlnoc se přehoupla a FIRELO-
VERS přišli s vrcholným představením, 
ohňovou show. A bylo to opravdu nád-
herné, triky, kouzla a hlavně krocení ohně 
bylo úchvatné a udělalo tečku za zajíma-
vým doprovodným programem. Ples šel 
do fi nále a do třetí hodiny ranní se tančilo 
zpívalo a veselilo. Ples jedenáctý je za 
námi, byl opět výborně připraven a svou 
úrovní navázal na oněch deset před ním.

Poděkování patří sponzorům, uměl-
cům za krásný doprovodný program, 
orchestru a jeho zpěvákům za vynikající 
výkon a vytvoření krásné taneční nálady 
v sále.

Ples jedenáctý je za námi a již nyní se 
budeme těšit na ples dvanáctý.

Ladislav Beran



Volarský zpravodaj 6

Bázumský pohár
Bázumský pohár v obřím slalomu měl 

i letos volarskou účast. Děti se zájmového 
útvaru DDM Všesport, ale i ostatní, které 
mají lyžování rády se zúčastnily druhého 
ročníku závodu O Bázumský pohár.

Série tří závodů ve SKI areálech Čes-
ké Žleby, Kubova Huť a Horní Vltavice 
byla v obřím slalomu a volarští dokázali, 
že jízdu v brankách zvládají výborně. 

V Českých Žlebech se závodu výbor-
ně zhostil SKI klub Šumava Volary v čele 
s Františkem Puffrem a jeho posádka při-
pravila výborný závod a zajímavý dopro-
vodný program. 

79. závodníků, krásné počasí a kva-
litně připravená trať to byl první ze tří 
závodů. Na sjezdovce mezi Radvanovic-
kým vrchem a horou Stožec se jel krásný 
závod a nechyběl ani slalom pro předško-
láky. Povedený závod byl dobrým začát-
kem pro další dva. 

Po Kubově Huti se všichni těšili na fi nále v Horní Vltavici. Po závěrečném závodu 
bylo vše jasné a volarští závodníci dopadli dobře. 

V kategorii předškoláků byli Matěj Mašek druhý a Jakub Valíček třetí, Veronika 
Chrenková byla ve své kategorii třetí a umístění ještě získali Magda Čížková za šesté 
a Lucie Chrenková sedmé místo ve své kategorii. Všem patří naše uznání, díky a přání, 
aby příští rok na lyže cestu opět našli.

Poděkování patří městu Volary za podporu závodu v Českých Žlebech a všem 
organizátorům a pomocníkům, kteří zde vytvořili vynikající atmosféru.

Samotný závod byl úspěšný a ve zbylých areálech se vytvořila rovněž báječná 
atmosféra a Bázumský pohár nachází mezi neregistrovanými závodníky své místo.
Tak za rok opět na shledanou.

L. Beran

Kroužek angličtiny a eTwinningu na naší škole

Kroužek angličtiny a eTwinningu – mezi-
národní spolupráce škol, kdy mezi sebou 
školy spolupracují na společném projek-
tu a komunikují v mezinárodním jazyce, 
v našem případě v angličtině, na naší ško-
le získává oblibu a dlouholetou tradici.

I letos se sešlo 16 nadšenců z 6. až 
9. ročníků, kteří se scházejí pravidelně 
jednou týdně po škole a společně pracu-
jí na projektu. Letos je to projekt, který 

nese název: Česko – turecké svatby. Úko-
lem žáků z naší školy a školy turecké, 
konkrétně se jedná o školu z města Oku-
lu, je sledovat, jak probíhaly a probíhají 
svatební obřady před sto lety a porovnat 
je se současností. Žáci obou škol sledu-
jí, jak se svatebčané oblékali a oblékají, 
co jedli a jedí, jakým způsobem se na 
svatební obřad dopravovali a dopravují, 
jaké dodržovali a dodržují zvyky. Jejich 

dalším úkolem je získané údaje porovnat 
a zpracovat do powerpointové prezentace 
a vložit je na pracovní plochu eTwinningu 
společného projektu.

Na adrese projektu: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p61667/ můžete postupně sledovat, jak se 
projekt vyvíjí.

Ještě než žáci začali pracovat na pro-
jektu, jejich prvním úkolem bylo seznámit 
se navzájem a říci něco o sobě, představit 
se. To udělali formou powerpointových 
prezentací, samozřejmě také v angličtině. 
Je to mnohem zábavnější způsob, jak si 
tento jazyk osvojit a dostat ho pod kůži.

Po novém roce nás čeká společné cha-
tování s tureckými kamarády. A koho toto 
chatování jmenovitě čeká? Michala a Ma-
těje Černého, Danču Dvořákovou, Fany 
Sosnovou, Vendy Bláhovcovou, Renču 
Mertlíkovou, Míšu a Marka Smolenů, 
Jáju Příhodovou, Lukáše Klišíka , Jirku 
Posoldu, Anďu Laschovou, Kristýnu Tů-
movou, Domču Škrnovou, Simču Čonko-
vou, Míšu Tylovou.

Mgr. Andrea Jílková
ZŠ Volary
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Volarská vločka

Volarská vločka – tak jsme pojmenovali 
zimní závod moderních gymnastek, který 
se uskutečnil v tělocvičně základní školy 
ve Volarech.
Závodilo se v základním programu, tedy 
sestavy. Kategorie, které jsou stejné pro 
všechny závodnice. Soupeřila mezi sebou 
děvčata z oddílů z Volar a z Prachatic.

Gymnastky předvedly kvalitní sestavy se 
švihadly, s obručemi a sestavy s akroba-
tickými prvky.
V závěru se předvedla domácí děvčata se 
svou novou společnou sestavou se šes-
ti  obručemi.

Výsledky:

Kategorie 0.C – začínající závodnice     
1. Emma Dejmková – Prachatice
2. Štěpánka Pluhařová – Prachatice. 

Kategorie 0.B – roč. 2006
1. Natálka Šebestová – Volary
2. Kristýna Havrdová – Prachatice
3. Žaneta Brašničková – Prachatice

Kategorie 0.A – roč. 2005
1. Renata Turková – Prachatice
2. Eliška Pazourková – Volary
3. Adéla Kouřilová – Prachatice

Kategorie 1. – roč. 2003-4                 
1. Kristýna Stolariková – Volary
2. Denisa Markovcová – Prachatice
3. Klára Stuchlíková – Volary

Kategorie 2. roč. 2002-1          
1. Jana Nohová – Prachatice
2. Michaela Pilátová – Prachatice
3. Viktorie Šturmová – Volary

Dagmar Amlerová, 
vedoucí oddílu moderní gymnastiky

Milí čtenáři, v posledním čísle jsme 
se na Vás obrátili s prosbou, zda někdo 
nevíte něco o skautování v minulých le-
tech v našem městě. K naší velké rados-
ti se nám přihlásilo několik pamětníků, 
někteří dokonce opravdu z velké dálky. 
Moc všem děkujeme. Díky nim se tak 
pomalu střípek po střípku skládá naše 
volarská skautská historie. K naší velké 
radosti jsme zjistili, že se ve Volarech sk-
autovalo i v minulém století. Již víme, že 
po druhé světové válce fungoval v našem 
městě skautský oddíl, mnozí jeho členové 
dosud žijí a rádi na skautská léta vzpomí-
nají. Vzhledem k tomu, že letos slavíme 
sto let od založení Junáka v naší repub-
lice, rádi bychom ještě zjistili, zda i před 
sto lety se u nás skautovalo. Možná tu již 
nějaký oddíl byl, podobně jako v jiných 
městech Jižních Čech. Skauting je spole-

Po stopách skautingu ve Volarech
čenství stavějící na demokratických zása-
dách, nedemokratické režimy mu nepřály. 
Byl proto nucen svou činnost často skrý-
vat do ilegality, kousky historie se proto 
často tak těžko hledají. Přesto bychom 
rádi zpracovali celou historii skautování 
v našich končinách. Kdyby tedy ještě ně-
kdo tušil, jak to bylo se skauty v našem 
městě před první světovou válkou a mezi 
válkami, prosíme, ozvěte se. Za každou 
informaci budeme vděční. Moc nás potě-
ší i zprávička o tom, kde se třeba skauti 
scházeli (zdali měli klubovnu a kde), zda 
někde existují nějaké kroniky, nebo třeba 
i jiné písemnosti, fotografi e. Pokud někdo 
nějaké takové informace máte, moc pro-
síme, podělte se o ně s námi. Až se nám 
podaří vše dát dohromady, rádi bychom 
uspořádali besedu či výstavku, a třeba 
i vydali malou knížečku k našemu skaut-

skému výročí (ve větším měřítku, zahrnu-
jící skautování v celé naší vlasti, již vyšla 
nedávno kniha Skautské století – tak tře-
ba proslavíme i naše město:)) Moc tedy 
všem, kdo se ozvou, děkujeme a těšíme  
se. Informace prosíme posílejte na adresu 
alwag@seznam.cz nebo volejte na číslo 
728284636.

Alena Wagnerová

Březen – za kamna NEVLEZEM
jsme si řekli a vyrazili na jarní prázdni-
ny na nedaleký Rohanov. Nedávné mrazy 
sice trochu zkomplikovaly situaci v ma-
lém baráčku, skauti se ale překážek ne-
zaleknou. A tak jsme poněkud náročnější 
podmínky zvládli dobře a prožili hezký 
týden – trochu ještě zimně – boby a ige-

litové pytle jsme rozhodně nevezli zby-
tečně a využili je na zbytcích sněhu – na 
kopci u lesa ho bylo ještě dost na ježdění 
i na pořádnou koulovačku. Na běžky to 
sice již nebylo, a tak jsme podnikli ně-
kolik výprav tak trochu jarních, na jed-
né jsme si i udělali oheň a opekli buřty. 

Večer se zpívalo, hráli hry, došlo i na 
výtvarné tvoření. A samozřejmě jsme 
zvládli i vaření, topení a další práce. Pro-
stě supr týden. Jejda, už aby tu byly další 
prázdniny!

Za všechny skauty Kamča Švejdová
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Maximální teplota: 
Průměrná měsíční teplota: 
Počet mrazových dní: 

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz
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Souhrn počasí za únor 2012
43 cm (16. 2.)
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+10,7 st dne 22. 2.
-7,3 st
26
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Večer s menhiry

Občanské sdružení U Nás Volary ve spo-
lupráci s Městem Volary pořádají pro přá-
tele menhirů i nejširší veřejnost dne 28. 4. 
od 19:00 hodin v prostorách volarského 
muzea tradiční beltinovský „Večer s men-
hiry“. A na co se můžete těšit?

Hudba, tance, ohně... Rituál strážců 
menhirů - Tajuplná čajovna 

Modlitby Druidů se opět ponesou údolím 
spolu se smíchem keltských řemeslníků, 
éterických elfů, víl a hobitů. Kameny če-
kají na slunovratový signál. Menhirový 
kromlech vibruje energií plodného jara, 
čistou energií světla a radosti. Kame-
nům bude žehnáno, neboť kameny jsou 
nositelem dávného vědění. Kamenům je 
prokazována úcta, neboť v podvědomí 

keltského národa stále ještě žije vzpomín-
ka na vyspělé civilizace zlaté éry lidstva. 
Noční ohňový rituál u kromlechu alespoň 
na chvilku spojí naše myšlenky a duše. 
Energie kamenů si nás navlékne na stuhu 
své historie.

K ochutnání bude několiko druhů ná-
pojů, také z plodů, které nabízí jarní 
Šumava... Vstup zdarma

Proč menhiry a proč ve Volarech

Jistě každého z nás již napadla otázka: 
Odkud pocházím? Jak to bylo v dobách 
dávných? Kdo jsou mí předci? Je vše sku-
tečně tak, jak nám předkládá tzv. ofi ciální 
věda? Kdo a proč postavil pyramidy? Kdo 
a proč stavěl ohromné kamenné chrámy?
Jako téměř neviditelná nit se mezi obecně 
přijímanou verzí vine příběh zcela jiný, 
jenž hovoří o zlatém věku lidstva. Který 
hovoří o úspěšných a vysoce civilizova-
ných národech. Hérójové, Hyperborejci, 
Atlanťané a další a další. Budeme někdy 
znát tuto hlubokou neprobádanou mi-
nulost? Není písemných záznamů, není 
svědků.

Ale vlastně – opravdu není? Já pevně
 věřím, že se nám jednou podaří obje-
vit, rozluštit a naladit se na hutné vibra-
ce skal, hornin a kamenů. To jsou přeci 
svědkové dějů starých třeba i miliony let. 
Kameny se jednou stanou neocenitelnou 
kronikou lidstva. A to jistě věděli nám 
neznámí megalitičtí hrdinové a stavitelé. 
V kamenech, které jsou po celém světě 
uloženy na posvátných místech do podo-
by posvátných symbolů, je uloženo jejich 

poselství a čeká, až nalezneme ten správ-
ný klíč, ten správný kód. Jsou jako obrov-
ské harddisky naplněné triliony gigabajtů 
dat, komunikující mezi sebou pomocí 
geomantických sítí a sdílející tak historii 
lidstva, světa i vesmíru. Možná onen tak 
úpěnlivě hledaný „kámen mudrců“ máme 
dennodenně před sebou, jen to zatím 
netušíme.

Proto jsem rád, že právě ve Volarech 
stojí jedna částečka této neuvěřitelné ka-
menné sítě – snad bych se to i odvážil 
nazvat „geostounet“. A navíc jsem pře-
svědčen, že sem neomylně patří. Snad tu 
kdysi i byly kameny mapující náš kraj, 
ale díky době nevšímavé a kruté k věcem 
pohansky posvátným zřejmě skončily 
jako stavební materiál. Kolega Roman 
Kozák si dal tu práci a pokusil se zma-
povat geomantickou síť, která by mohla 
naším městečkem proudit a jeho zjištění 
jsou jistě pozoruhodná. Spojíte-li urči-
tá významná historická místa zjistíte, že 
Volary leží přímo v průsečíku těchto li-
nií. Volary jsou tedy přirozeným lokál-
ním „serverem“ kam se sbíhají informace 
z okolí, který je však bohužel dlouhodo-
bě v poruše. A tak jako správní správci 
sítě musíme s pomocí země, vody, ohně 
i vzduchu provádět restart a obnovit prou-
dění té úchvatné síly…

Kameny den co den, noc co noc osahávají 
Volary nehmotnými doteky. Neviditelná 
energie skenuje auru každého z nás a vše 
se ripuje do bílé ruly. A snad jednou, naši 
vzdálení potomci, nebo dokonce jiné civi-
lizace, si přečtou náš dnešní příběh...

Petr Čmerda


