âtvrt˘ lednov˘ den nového roku pﬁinesl zajímav˘ astronomick˘ úkaz a to ãásteãné zatmûní slunce, které bylo
moÏné pozorovat i ve Volarech. V tomto roce nás ãekají je‰tû dvû zatmûní Mûsíce. První zatmûní bude
15. ãervna, které budeme moci pozorovat po 21. hodinû a druhé nastane 10. prosince.
Foto: J. Krejsová

Prosincové zastupitelstvo
Pﬁed Vánoci se se‰li zastupitelé v plném
poãtu na prvním povolebním pracovním
jednání.
Pravdûpodobnû nejdÛleÏitûj‰ím bodem
bylo schválení rozpoãtu mûsta na rok 2011.
Materiál rozpoãtu byl schválen po projednání takto: pﬁedpokládané pﬁíjmy budou
ãinit cca 55,6 mil. Kã., bûÏné v˘daje 52,6
mil. Kã. V tomto smûru je rozpoãet vyrovnan˘. Do celkové bilance je je‰tû nutno
zapoãítat kapitálové v˘daje na investiãní
akce, kam patﬁí prostﬁedky urãené zejména
jako spoluúãast na akce, na které byly
mûstu pﬁiznány dotace. Jedná se pﬁedev‰ím
o zateplení budovy Z·, rekonstrukce sbûrného dvora a rekonstrukce domu ã. 5 vedle

ZU·. Rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji bude
pokryt pﬁeváÏnû z pﬁebytku hospodaﬁení
minul˘ch období. S v˘jimkou pÛjãky ze
Státního fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci domÛ ã. 5, kterou zastupitelé taktéÏ
odsouhlasili, nebude vznikat dluh na mûstsk˘ch financích. Hospodaﬁení mûsta je na
rozdíl od hospodaﬁení státu vyrovnané.
Dal‰ím dÛleÏit˘m bodem bylo projednání kalkulace vodného a stoãného, kterou
pﬁedloÏil provozovatel vodohospodáﬁsk˘ch
zaﬁízení mûsta âEVAK a. s. Kalkulace
poãítá se zhruba ãtyﬁprocentním nárÛstem
ceny, které je dáno rostoucí cenou vstupÛ,
stavem vodohospodáﬁské infrastruktury,
ale paradoxnû i sniÏující se spotﬁebou vody.

Z vybran˘ch bodÛ bych rád je‰tû zmínil
schválení obecnû závazné vyhlá‰ky o místních poplatcích, která byla schválena aÏ po
dÛkladné diskusi.
Jednou ze zmûn byla úprava poplatku
ze psÛ, kter˘ byl zv˘‰en pro majitele psÛ
v rodinn˘ch domech a mûstsk˘ch ãástí.
Zde byl znaãn˘ nepomûr mezi poplatkem
v domû a bytov˘ch domech.
Vyhlá‰ka dále stanoví sazby poplatku
za uÏívání veﬁejného prostranství pro rÛzné
úãely.
Navrhované zv˘‰ení poplatku za odvoz
a likvidaci odpadÛ bylo po projednání
zastupiteli zamítnuto.
Martin Janda

Ultrazvuk pro volarské Ïeny
Jen málokter˘ bod prosincového zastupitelstva se obe‰el bez ‰irok˘ch diskuzí.
Snad také proto, Ïe se projednával rozpoãet
mûsta na pﬁí‰tí rok.
V rozpoãtu se nûkter˘m zastupitelÛm
zdála ãástka pro technické sluÏby pﬁíli‰
vysoká, Ïe by si technické sluÏby mûly pﬁivydûlávat v˘konem sluÏeb pro ostatní. NeÏ
zamûstnance na‰ich technick˘ch sluÏeb
odsoudíme, podívejme se nejprve na to, jak
svou práci odvádí. Troufám si ﬁíci, Ïe jen
málokteré mûsto je v takovém poﬁádku,

jako právû Volary. Leto‰ní zima dává v‰em
dost zabrat - a i kdyÏ jdu v pÛl ‰esté do práce,
je jiÏ pﬁeváÏná vût‰ina chodníkÛ odklizená,
pﬁechody peãlivû odházené. Nikdo se
nemusí brodit nahrnut˘m snûhem od radlic
velk˘ch aut ãi pﬁeskakovat zmrazky, jak je
tomu jinde. V létû naopak je ve mûstû vãas
posekaná tráva z mûstsk˘ch ploch. Po cel˘
rok nikde není zbyteãn˘ nepoﬁádek - jen to,
co zrovna nepoﬁádníci nechají porÛznu
leÏet, kam jim co upadne.
Z rozpoãtu obãany zajímají vût‰í inves-

tice - v tomto roce dojde k rekonstrukci
sbûrného dvora, zateplení panelov˘ch
domÛ ãp. 283 a 303, rekonstrukce domu
ãp. 5, zateplení Z·, nákup ãerpadla pro
JPO. Jedna z investic zajisté potû‰í v‰echny volarské Ïeny - touto investicí je nákup
ultrazvuku, kter˘ bude mít propÛjãen˘
MUDr. KnûÏek. Za tento nápad patﬁí
obrovské podûkování paní starostce, Martinû Pospí‰ilové a také v‰em zastupitelÛm,
kteﬁí tento nápad v rozpoãtu podpoﬁili.
·árka Trubelová

Z jednání rady mûsta
konaného dne 08. 12. 2010
Rada mûsta schvaluje
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
zpracovatele Ïádosti o dotaci na projekt: "Rekonstrukce ãástí ulic Tovární
a Budûjovická ve Volarech", ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu s pﬁipomínkami
uveden˘mi v zápisu
* pouÏití fondu reprodukce Z· na financování oprav nad rámec plánovan˘ch oprav
* s úãinností od 9. 12. 2010 pﬁedloÏen˘
návrh dodatku ã. 1 pﬁílohy ã. 1 k naﬁízení Mûsta Volary ã.1/2009, kter˘m
se stanovuje rozsah, zpÛsob a lhÛty
odstraÀování závad ve schÛdnosti
chodníkÛ, místních komunikací a prÛjezdních úsekÛ silnic a kter˘m se
vymezují úseky místních komunikací
a chodníkÛ, na kter˘ch se pro jejich
mal˘ dopravní v˘znam nezaji‰Èuje
sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním
snûhu a náledí.
* vyhlá‰ení zámûru ã. 32/12/Prod/2010
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu na prodej ãásti pozemku st. p. ã. 1183 v k. ú.
Volary o v˘mûﬁe 278 m2
Rada mûsta rozhodla
* Ïe mûsto Volary s firmou E.ON
Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, âeské Budûjovice, uzavﬁe
smlouvu o smlouvû budoucí o zﬁízení
práva odpovídajícího vûcnému bﬁe-

menu spoãívající v uloÏení zemního
kabelového vedení za jednorázovou
úplatu za zﬁízení vûcného bﬁemene
Rada mûsta bere na vûdomí
* pﬁedloÏenou kalkulaci ceny vodného
a stoãného pro rok 2011
Rada mûsta zﬁizuje
* bytovou komisi a jmenuje ãleny
bytové komise v tomto sloÏení - pﬁedseda Miroslav Svoboda, ãlenové Josef Vr‰ník, ·árka Trubelová, Vladimíra ¤itiãková, Dana Andraschko
* redakãní komisi Volarského zpravodaje a jmenuje ãleny redakãní komise
v tomto sloÏení - ‰éfredaktor - Jana
Frejková, ãlenové - ing. Martin Janda,
Jiﬁí Sosna, Sylva Konrádová

konaného dne 21. 12. 2010
Rada mûsta schvaluje
* vyﬁazení majetku Základní ‰koly
Volary dle pﬁedloÏeného inventárního
seznamu
* prodej snûhové radlice 3.500 v majetku Technick˘ch sluÏeb mûsta Volary
za cenu 10.332,-Kã.
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít nájemní smlouvu na nebytov˘
prostor ã. 7 v ãp. 34 Námûstí, na dobu
urãitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015

s panem Václavem Mrázem, jednatelem firmy RONEX GROUP spol.
s r. o. na provozování projekãní kanceláﬁe
* uzavﬁít nájemní smlouvu na nebytov˘
prostor ã. 1 v ãp.134 Námûstí, na
dobu neurãitou od 1. 1. 2011 s panem
ZdeÀkem Hávou
* pronajmout ãást pozemku st. p. ã. 1061
k.ú. Volary o v˘mûﬁe 40 m2, Vendulce
Crhové, na dobu neurãitou od 1. 1. 2011,
za úãelem uÏívání jako zahrádka
* pronajmout ãást pozemku p. ã. 1170/1
v k.ú. Volary o v˘mûﬁe 53 m2, Franti‰ku Krünpeckovi, na dobu neurãitou
od 1. 1. 2011, za úãelem uÏívání jako
zahrádka
Rada mûsta souhlasí
* s vyhrazením parkovacího místa pro
osobní automobil BlaÏeny PeÀákové,
bytem Sídli‰tû Míru 266, Volary, na
parkovi‰ti u domu ãp. 266, na dobu
urãitou od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013
* s vyhrazením parkovacího místa pro
osobní automobil Pavla Vairicha,
bytem Sídli‰tû Míru 280, Volary, na
parkovi‰ti u domu ãp. 277, na dobu
urãitou od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013
Rada mûsta nesouhlasí
* s vyhrazením parkovacího místa pro
Marii Hájkovou, bytem Sídli‰tû Míru
ãp. 266, Volary
■■■

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 20. 12. 2010
Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* rozpoãtovou zmûnu ã. 12/2010 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu
* rozpoãet mûsta na rok 2011 ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu jako schodkov˘
s pﬁíjmy ve v˘‰i 55 609 500 Kã, v˘daji 67 826 000 Kã, splátkami úvûrÛ
3 095 200 Kã a financováním
15 311 700 Kã
* rozpoãty fondÛ mûsta ve znûní pﬁedloÏeného návrhu - sociální fond

s pﬁíjmy a v˘daji 202 500 Kã, rezervní
fond s pﬁíjmy a v˘daji 2 200 Kã, fond
rozvoje bydlení s pﬁíjmy 10 000 Kã
a v˘daji 2 200 Kã, fond bydlení s pﬁíjmy 195 800 Kã a v˘daji 83 800 Kã
Zastupitelstvo mûsta rozhodlo
* stanovit cenu vodného a stoãného pro
rok 2011 pro v‰echny odbûratele
takto:
vodné - 20,20 Kã/m3 (22,22 Kã s DPH)
stoãné - 27,24 Kã/m3 (29,96 Kã s DPH)
* pﬁijmout úvûr od Státního fondu roz-

voje bydlení ve v˘‰i 3 200 000,- Kã
Zastupitelstvo mûsta ukládá
* ãlenÛm zastupitelstva zúãastnit se
inventarizace majetku mûsta vãetnû jeho
zaﬁízení ke dni 31. 12. 2010 jako pﬁedsedové dílãích inventarizaãních komisí
Zastupitelstvo mûsta vydává
* obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2010
o místních poplatcích ve znûní pﬁedloÏeného návrhu a po zapracování
pﬁipomínek uveden˘ch v zápisu

Mûsto Volary nabízí k prodeji voln˘ byt 3+1 v panelovém domû do osobního vlastnictví.
BliÏ‰í informace poskytne odbor ISM MûÚ Volary.
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Informace z radnice
Nová vyhá‰ka o místních poplatcích
Nová Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo mûsta Volary na svém
zasedání dne 20. 12. 2010 pﬁijalo
a schválilo usnesením ã. 97/10 novou
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2010
o místních poplatcích, kterou byly zru‰eny doposud vydané a platné právní
pﬁedpisy mûsta, které oblast poplatkÛ do
té doby upravovaly a schváleny nové.
Pﬁijetím této vyhlá‰ky do‰lo k ﬁadû

zmûn, se kter˘mi je potﬁebné, aby se
poplatníci, obãané Volar a podnikatelé
blíÏe seznámili.
Úplné znûní této vyhlá‰ky je uveﬁejnûno na Úﬁední desce Mûstského úﬁadu
Volary a dále na webov˘ch stránkách
mûsta: www.mestovolary.cz ve sloÏce Elektronická podatelna/Pﬁedpisy, Formuláﬁe/Právní pﬁedpisy mûsta/3/2010 +
pﬁíloha ã.1 k OZV
Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ

Sobotní provoz na MûÚ
Od ledna je opût zaji‰tûn sobotní provoz na mûstském úﬁadu a to kaÏdou poslední
sobotu v mûsíci v dobû od 8:00 hod. do 10:00 hod.
(29. ledna, 26. února, 26. bﬁezna, 30. dubna, 28. kvûtna a 25. ãervna).

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu oslavili
své narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní Magda Breitová,
pan Jan Breit,
pan Václav Buchtela,
paní Elizabeta Dibìáková,
paní Marie Dokoupilová,
pan Zdeno Makovini,
paní Irena OhnÛtová,
pan Jan Tou‰ek,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Anna Jurá‰ová,
pan Vasilij Kalenskij,
paní Jaroslava Krejsová,
pan Josef Marek a
paní BlaÏena PeÀáková
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Prodej nebytov˘ch prostor
Mûsto Volary nabízí k prodeji voln˘ nebytov˘ prostor - b˘val˘ bufet v budovû
ãp. 427 v Kollárovû ulici o celkové v˘mûﬁe 144 m2.
BliÏ‰í informace - odbor investic a správy majetku MûÚ Volary, tel. 388 302 209

V˘bûrové ﬁízení
Mûstsk˘ úﬁad Volary vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na
obsazení pracovního místa referent správního odboru Mûstského úﬁadu Volary
Pﬁedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2011
BliÏ‰í informace na: www.mestovolary.cz nebo na tel. ã.388 302 202, 388 333 151

Z volarsk˘ch statistik

Možná dávno se zdá,
ale důkazem vaší lásky je to,
že jste tu dnes s námi,
že jste stále spolu,
že jste tolik společně zvládli
a že pomáháte i nám.

Z celého srdce blahopřejeme
Věře a Vojtěchu Sabovým
k výročí zlaté svatby.
Dcera Naďa a syn Vojta
s rodinami.

* Ke 31. 12. 2010 bylo pﬁihlá‰eno k trvalému pobytu ve Volarech, vãetnû jeho ãástí,
Mlynáﬁovice a Chlum 3 849 obãanÛ.
* V roce 2010 se narodilo 41 obãanÛ a zemﬁelo 34 obãanÛ.

Pohotovostní ambulance
Od 1. ledna 2011 nezaji‰Èuje pohotovostní ambulanci Zdravotnická záchranná
sluÏba v Prachaticích, ve Volarech ani ve Vimperku. Pohotovost je zaji‰tûna
na jednotliv˘ch oddûleních Nemocnice Prachatice.
Zdravotnická záchranná sluÏba funguje nadále nepﬁetrÏitû 24 hodin dennû na lince
155 na v‰ech stanovi‰tích jako doposud.
Ivo Rolãík
Obãané z místní ãásti Ml˘ny v Budûjovické ulici dûkují paní starostce
Martinû Pospí‰ilové a vedení volarské samosprávy za kladné a brzké
vyﬁízení Ïádosti o roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení a postavení nové autobusové
zastávky. Pﬁejeme mnoho úspûchÛ a dlouhé starostování.
Za obãany z Ml˘nÛ/Budûjovické ulice
Jaroslav a ·árka Kune‰ovi

Čas prý rány hojí, je to ale zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 12. 1. 2011 uplynuli tři
smutné roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan
Jiří Horák.
Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
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Noví zastupitelé odpovídají
Na samém zaãátku roku jsem poloÏil
dvû otázky nováãkÛm v zastupitelsk˘ch
kﬁeslech. Pánové Ivo Rolãík, Martin
Janda, Vladimír âutka, Vít Pavlík a Petr
âmerda mi odpovûdûli a zde vám pﬁedkládám jejich slova.
Moje otázky byly:
1. S ãím vstoupí nováãek ve volarském
zastupitelstvu do roku 2011 a co si
osobnû pﬁeje.
2. Co popﬁeje volarsk˘m spoluobãanÛm
do tohoto roku.
Ivo Rolãík
1. Úvodem bych chtûl podûkovat za
hlasy, které jsem dostal v komunálních
volbách. Moc si toho váÏím a tû‰ím se
na práci, kterou budu po následující
4 roky pro mûsto a hlavnû na‰e volaráky
vykonávat. Chtûl bych, aby se pokraãovalo v obnovû a zkrá‰lování na‰eho
mûsta, aby zde vznikly nové pracovní
pﬁíleÏitosti a lidé nemuseli odcházet
z Volar za prací nûkam jinam. V neposlední ﬁadû si pﬁeji, aby se Volary staly
turistick˘m lákadlem a lidé se do na‰eho
mûsta rádi vraceli.
2. Volarsk˘m obãanÛm do nového roku
2011 pﬁeji hlavnû zdraví, hodnû pracovních i osobních úspûchÛ. Aby následující rok, kter˘ nebude jistû lehk˘, byl pro
v‰echny lep‰í neÏ ten leto‰ní a hlavnû aby
nikomu nechybûl optimismus a úsmûv.
Martin Janda
1. Rozhodnû bych se nechtûl stát zastupitelem pouze jeden den v mûsíci, kdy
bych odhlasoval materiály, které mi jiní
pﬁipraví.
Spolu s dal‰ími pﬁáteli z na‰í kandidátky, jak zvolen˘mi, tak nezvolen˘mi,
máme v hlavû pár vûcí, na nichÏ bychom
se chtûli aktivnû podílet. K nim patﬁí
tﬁeba rozhodnû Volarsk˘ sekáã, v jehoÏ
tradici hodláme pokraãovat. S tím souvisí
i mé pracovní pﬁání pro rok 2011, alespoÀ nûkter˘ z tûch nápadÛ uvést v Ïivot.

2. Do nadcházejícího roku bych rád
popﬁál v‰em klid a pohodu, samozﬁejmû
zdraví a abychom byli rádi, Ïe jsme
zrovna ve Volarech.
Vladimír âutka
1. Jako nov˘ zastupitel se teprve seznamuji se v‰ím, co komunální politika
obná‰í, a hlavnû o dûní ve mûstû, coÏ
povaÏuji za hlavní. Samozﬁejmû, Ïe tím
dûním myslím spí‰ úﬁedniãinu a administrativní práci na radnici. To, co bych
od roku 2011 oãekával osobnû, není
z hlediska mûsta dÛleÏité. Zásadnûj‰í je
a bude, co mohou obãané oãekávat ode
mû, jakoÏto zástupce lidí, kteﬁí mi dali
hlas. Je to asi jako v rodinû, o tu se
musím téÏ starat. O svoji rodinu se
postarat dokáÏu, ale chtûl bych se také
dokázat postarat o na‰e spoluobãany a to
je mé pﬁání.
2. Do roku 2001 pﬁeji v‰em volarsk˘m
spoluobãanÛm trpûlivost, toleranci, ohleduplnost a dobrou náladu.
Mgr. Vít Pavlík
1. Do komunální politiky jsem vstoupil
proto, Ïe mi není lhostejn˘ osud mûsta,
ve kterém jsme se narodil a kde chci Ïít
i nadále.
NejdÛleÏitûj‰í je, abychom se v‰ichni dokázali povznést nad kaÏdodenní
starosti a problémy ﬁe‰ili s nadhledem.
Jak Ïít radostnû?
Vûﬁme, Ïe Ïivot nám byl dán pro
radost. Pﬁestává-li radost, hledejme, v ãem
jsme se zm˘lili.
2. Já si myslím, Ïe ono známé kli‰é
,,Mnoho ‰tûstí zdraví a radosti", pokud
je my‰leno upﬁímnû, je asi to nejmoudﬁej‰í, co si ãlovûk mÛÏe pﬁát.
Petr âmerda
1. Z pohledu nového zastupitele mûsteãka Volary bude rok 2011 pﬁedev‰ím
pracovní. Jsem rád, Ïe je mi umoÏnûno
alespoÀ ãásteãnû se podílet na tom,

jak˘m smûrem se Volary vydají, jakou
podobu získají a jaké paradigma jim
vtisknou nastávající léta. Za to je‰tû
jednou dûkuji v‰em voliãÛm.
V rámci Obãanského sdruÏení U Nás,
se jiÏ ãtvrt˘m rokem pokou‰ím pracovat
zejména na propagaci na‰eho mûsta
a v této práci bych rád pokraãoval i jako
zastupitel. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe Volary
mají obrovsk˘ potencionál jako turistické centrum na hranicích Národního
parku ·umava a Ïe mohou v budoucích
letech tûÏit z blízkosti turistick˘ch atrakcí jako je napﬁíklad Lipno, Boubín ãi
Vltava. Zvelebování mûsta, zlep‰ování
infrastruktury, spolupráce s místními
podnikateli a ubytovateli je cestou, jak
do Volar pﬁivést turistick˘ ruch a s ním
tolik chybûjící pracovní místa. Toto v‰e
se jako krásnû uzavﬁen˘ kruh vrátí obãanÛm ve zlep‰ení Ïivotní úrovnû.
Ano, tato cesta bude vyÏadovat
trpûlivost od nás v‰ech. Mûsto, je jako
organizmus, nepﬁíli‰ pruÏné a není
schopno reagovat na pﬁekotné události.
Je tﬁeba s ním pracovat opatrnû a citlivû.
Je potﬁeba obãas b˘t vizionáﬁsky odváÏn˘m. Brát v potaz tisíce aspektÛ. Tvarovat
mûsto jako nikoliv neÏivé monstrum, ale
jako Ïivého tvora, na kterém nám záleÏí.
A to je to, co si osobnû pﬁeji. Velkou
dávku zdravého optimismu a trpûlivosti.
2. Do Nového Roku 2011 pﬁeji v‰em
spoluobãanÛm pﬁedev‰ím zdraví a osobní spokojenost. Pﬁeji jim, aby byli ve
svém mûstû spokojení a aby byli na své
mûsto hrdí. Pﬁeji si, aby se do svého
mûsta rádi vraceli...
V‰em dûkuji za krásnou a od srdce
vyslovenou odpovûì. Ze v‰ech je vidût,
Ïe osud mûsta a spoluobãanÛ v nûm Ïijících, jim není lhostejn˘ a já pevnû
vûﬁím, Ïe jim v jejich nelehké práci
pomÛÏeme, aÈ dobr˘m slovem, pochvalou ãi radou.

Potﬁebujete zpracovat daÀové pﬁiznání, vyrovnat danû pﬁes finanãní úﬁad?
NeplaÈte více neÏ musíte.

Volejte 607 927 242
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Ladislav Beran

Bylo rozhodnutí zastupitelÛ správné?
Na prosincovém jednání zastupitelÛ
mûsta jsem podal návrh na bezplatné
zapÛjãení dﬁevûné chatky pro malé lyÏaﬁe.
O co podáním návrhu vlastnû ‰lo?
Minul˘ rok mûsto do svého majetku
získalo dﬁevûnou chatku poblíÏ Soumarského mostu. Chatka byla vybavena
základním zaﬁízením a má slouÏit pro
letní rekreaãní pobyty.
Ve mûstû pÛsobí oddíl mal˘ch lyÏaﬁÛ
- bûÏcÛ pod vedením p. Bene‰e. Oddíl
vyvíjí celoroãní ãinnost, ale hlavní pole
pÛsobnosti je v bûÏeckém lyÏování. Proto
mû napadlo, zda by se v˘‰e uvedená chatka mohla v zimním období vyuÏít jako
tréninková základna pro malé lyÏaﬁe.
Ve svém úvodním slovû na zasedání
zastupitelÛ jsem se snaÏil najít pro svÛj
návrh podporu. Zaãal jsem s tím, Ïe jsem
poukázal na slavnou dobu volarského
mládeÏnického lyÏování v osmdesát˘ch
letech. Byla to doba, kdy na‰i mladí
sportovci záﬁili i na republikov˘ch soutûÏích. Na tûchto soutûÏích i vítûzili
a volarské lyÏování mûlo i v rámci tehdej‰í âSSR dobré jméno. V té dobû byly
s podporou mûsta vybudovány i dva
objekty, které slouÏily mlad˘m lyÏaﬁÛm
pro celoroãní sportovní vyÏití. Zku‰enosti z té doby mû pﬁivedly na my‰lenku
pomoci mlad˘m lyÏaﬁÛm i dnes. Nastínil jsem zastupitelÛm, jak by mohli malí
lyÏaﬁi chatku na Soumaráku vyuÏívat.
Jednalo by se v podstatû o zajistûní pﬁevleãení dûtí do sportovní v˘stroje v suché místnosti, uloÏení batohÛ a v˘stroje
bûhem tréninkÛ, po skonãení následné
pﬁevleãení do suchého odûvu. Chatka je
vybavena kamny i plynov˘m vaﬁiãem,

nask˘tá se moÏnost zaji‰tûní tepla, pﬁípadnû uvaﬁení ãaje. Na Soumarsk˘ most
je dobré vlakové spojení, do bezprostﬁední blízkosti chatky se dá dojet
autem, takÏe doprava mal˘ch sportovcÛ
na místo by byla bezproblémová. Tûsnû
pod chatkou je vedena bûÏecká traÈ, na
které je moÏné kvalitnû trénovat. Na
údrÏbu této tratû pﬁispívá i na‰e mûsto.
Chatka by tak získala smysluplné vyuÏití i bûhem zimní sezóny.
Po pﬁednesení tûchto dÛvodÛ jsem se
domníval, Ïe najdu mezi volarsk˘mi
zastupiteli podporu pro tento zámûr.
V následující rozpravû k mému
návrhu jsem se doãkal pravého opaku.
Hned v úvodu jsem se dozvûdûl, Ïe na
dﬁívûj‰í úspûchy na‰ich dûtí je lep‰í
zapomenout. Dosáhly je totiÏ dûti organizované v domu pion˘rÛ a mládeÏe, to
znamená, Ïe byly dosaÏeny v období
totality. Sportovní dﬁina, vÛle po vítûzství, snaha b˘t co nejlep‰í, péãe o mladou generaci v tomto období je podle
dne‰ních mûﬁítek zavrÏeníhodná. A palba
dÛvodÛ, proã to není moÏné, pokraãovala
aÏ dojemnou péãí o zdraví mal˘ch sportovcÛ. Uvedu napﬁ. není zavedena voda,
není moÏnost mytí v teplé vodû, je tam
pouze such˘ záchod, navrhovan˘ zpÛsob
vyuÏití není schválen, kdo by odpovídal za
pﬁípadn˘ úraz, chatku by pak chtûly vyuÏívat i ostatní oddíly. Tyto pﬁipomínky
pokraãovaly aÏ absurdním zji‰tûním, Ïe komín na chatce dosud neprohlédl kominík.
Na sílu pﬁednesen˘ch dÛvodÛ jsem
mohl odpovûdût jen v tom smûru, Ïe za
ãinnost oddílu zodpovídá jeho vedoucí.
Ten jistû zváÏil v‰echny pﬁedloÏené

argumenty, a pﬁesto s m˘m návrhem
souhlasil. Nûkteré dÛvody pokládám za
malicherné.
Po skonãené rozpravû do‰lo k hlasování o mém návrhu. Podpory jsem se
doãkal jen od zastupitele p. Krátkého.
A ostatní zastupitelé? Proti b˘t nechtûli,
tak se prostû zdrÏeli hlasování. Tak byl
cel˘ návrh elegantnû smeten pod stÛl.
Nechci nic namítat proti demokratickému zpÛsobu rozhodování. Jen jsem pﬁesvûdãen, Ïe v tomto pﬁípadû si vesele
zaﬁehtal úﬁední ‰iml a dûti ty pﬁi‰ly
zkrátka. VÏdyÈ o nû vlastnû vÛbec ne‰lo.
Nebo se m˘lím?
A na chatce se budou celou zimu
prohánût my‰i, tak nevzniká nikomu
Ïádná ‰koda.
Nemohu pﬁi této pﬁíleÏitosti nevzpomenout na doby minulé. Tehdy pracovalo pro sportovní vyÏití dûtí mnoho dobrovoln˘ch pracovníkÛ. Vzpomínám na
podporu pedagogického sboru na‰í
‰koly, kteﬁí ãastokrát zaji‰Èovali prÛbûh
sportovních akcí jak v zimû, tak i v prÛbûhu léta. Podpory jsme se doãkali i od
vedení dﬁevaﬁsk˘ch závodÛ, které zaji‰Èovalo dopravu dûtí na závody. A co
teprve b˘valí funkcionáﬁi národního
v˘boru. Za v‰echny vzpomenu p. ·varce, Kloubce, Krejsu a ·tûpánka. V‰ichni
jsme spoleãnû hledali ﬁe‰ení, jak mal˘m
sportovcÛm pomoci. Hledali se moÏnosti, jak to udûlat, aby to ‰lo. A musím ﬁíci,
Ïe se nám to v mnoh˘ch pﬁípadech
podaﬁilo.
A úplnû na závûr. Je pﬁece jiná doba,
zvykej si.
Pavel Trnka, , zastupitel

Zastupitelé rozhodli podle zákona
Na jeden argument, kter˘ byl pro
rozhodování zastupitelstva klíãov˘, pan
zastupitel Trnka ve své lamentaci zapomnûl. A to je nutnost dodrÏovat právní
pﬁedpisy. Mûlo by to platit pro v‰echny,

pro pﬁedstavitele mûsta dvojnásob.
Zákon ukládá, jak postupovat pﬁi nakládání s majetkem mûsta, a vyÏaduje
vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení. Nesplnûním tohoto poÏadavku by mohlo v obec-

né rovinû vést aÏ k soudnímu sporu,
kter˘ by mûsto nemûlo ‰anci vyhrát.
V‰ichni zastupitelé aÏ na dva toto
pochopili a podle toho hlasovali.
Martin Janda, zastupitel

Prodáme samostatnû stojící rodinn˘ dÛm 5+1, s garáÏí, sklepem, dﬁevoskladem a zahradou
ve Volarech, stáﬁí 10 let. Cena dohodou.

Telefon: 602 652 033, e-mail: D.Blazza@seznam.cz
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Jak to bylo vlastnû s evropsk˘mi penûzi
ProtoÏe se bûhem pﬁedvolební kampanû objevily úãelovû zmanipulované
informace o tom, kdy bylo moÏno zaãít
ãerpat peníze z evropsk˘ch fondÛ, rozhodl jsme se uvést vûci na pravou míru.
Pojìme si ﬁíci, jak to skuteãnû s evropsk˘mi penûzi bylo, abychom se napﬁí‰tû
vyhnuli podobn˘m nesrovnalostem.
âeská republika mûla moÏnost ãerpat prostﬁedky na nejrÛznûj‰í projekty
jiÏ pﬁed vstupem do EU z tzv. pﬁedstupních nástrojÛ. Mezi nû patﬁila napﬁíklad
iniciativa ISPA, fond Phare ãi program
SAPARD. Po vstupu âR do EU ãinnost
pﬁedstupních nástrojÛ skonãila a v souãasné dobû pouze dobíhají. Av‰ak v˘‰e
podpor z tûchto pﬁedstupních nástrojÛ
nedosahovala takového objemu, jak˘
mÛÏe b˘t pro âeskou republiky k dispozici nyní, jako pro ﬁádného ãlena EU.
Evropská rada rozhodla o pﬁijetí âR
a dal‰ích devíti evropsk˘ch státÛ do unie
k 1. kvûtnu 2004 a pro âR byly ze strukturálních fondÛ urãeny dotace za více
neÏ 53 miliard korun. âerpat z novû

vznikl˘ch fondÛ tedy ‰lo jiÏ v období
2004 - 2006!.
V souãasném programovém období
2007-2013 bylo na realizaci kohezní
politiky v âR urãeno zhruba 26,7 mld.
EUR (pﬁepoãteno aktuálním kurzem
zhruba 800 mld. Kã). Tyto prostﬁedky
z evropského rozpoãtu jsou v unijním
kontextu urãeny na vyrovnávání resp.
sniÏování rozdílÛ mezi jednotliv˘mi
ãlensk˘mi státy. Po roce 2013 bude je‰tû
dva roky dobíhat finanãní cyklus 20072013 a rovnûÏ lze oãekávat, Ïe se rozebûhne nové období 2014+. O alokaci na
toto nové období se nyní zaãíná debatovat na evropské úrovni.
âeská republika momentálnû nabízí
vyuÏití tûchto penûz prostﬁednictvím
18-ti operaãních programÛ (dále OP).
Mezi nû patﬁí 7 regionálních OP, 8 tematick˘ch OP, 2 praÏské OP a OP pﬁeshraniãní spolupráce âR-PL. Pﬁíhraniãní
regiony mají dále moÏnost ãerpat finanãní podporu z ostatních OP pﬁeshraniãní spolupráce, jedná se o Slovensko,

Rakousko, Sasko, Bavorsko, se zapoãtením tûchto OP mají ãe‰tí Ïadatelé moÏnost vyuÏít finanãní prostﬁedky ve 24 OP.
Dotace jsou jednou z nejv˘znamnûj‰ích v˘hod, které jsme po vstupu do EU
dostali. Protikladem dotací jsou ov‰em
pﬁíspûvky odvádûné z ãeského rozpoãtu
do EU. Dle kritikÛ je saldo finanãních
vztahÛ âeské republiky s Evropskou
unií ‰patné a do budoucna se bude je‰tû
zhor‰ovat, aÏ se âeská republika stane
ãist˘m plátcem.
V pﬁípadû, Ïe máte dotaz t˘kající se
fondÛ EU, mÛÏete je zaslat do schránky
info@strukturalni-fondy.cz nebo zavolat na bezplatnou informaãní linku o EU
Eurofon 800 200 200
Informace o financování z prostﬁedkÛ Evroské unie byly ãerpány z tûchto
zdrojÛ: www.strukturalni-fondy.cz,
www.euroskop.cz a
www.evropska-unie.cz.
a nejedná se tedy o Ïádné utajované
a nedostupné informace.
Petr âmerda

Rada mûsta Volary
v souãasném sloÏení:
starostka mûsta
Martina Pospí‰ilová
a místostarosta
Ing. Robert Proãka,
vzadu zleva Ivo Rolãík,
Mgr. Vít Pavlík,
Roman Kozák.

Zápis dûtí do Mateﬁské ‰koly Volary
Zápis dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání do Mateﬁské ‰koly Volary na ‰kolní rok 201/2012 se koná:
* ve stﬁedu 2. 3. 2011 v M· Sídli‰tû Míru 117 od 8.00 do 14.00 hod.
* ve ãtvrtek 3. 3. 2011 v M· Revoluãní 448 od 8.00 do 14.00 hod.
Rodiãe si s sebou pﬁinesou rodn˘ list dítûte a oãkovací prÛkaz dítûte.
Tû‰íme se na Vás. ¤editelka M· Tereza Votavová
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Zpráviãky z Volarského domeãku
únor 2011
4. 2. 2011
Hejbni kostrou o prázdninách
09:00 - 10:00 pro Z· ‰kolní druÏina
10:00 - 11:00 pro M·
11:00 - 12:00 pro veﬁejnost /rodiãe s dûtmi
- v tûlocviãnû, v budovû Obecního úﬁadu
StráÏn˘, cviãení na gymballech
****
4. 2. 2011
Trampolínové skákání
10:00 - 11:00 hodin pro M·
11:00 - 12:00 hodin pro veﬁejnost
- v tûlocviãnû Správy sportovních zaﬁízení (b˘valá Malá ‰kola) budou pro Vás
pﬁipraveny velké trampolíny. Pﬁijìte se
zaskátat a zaﬁádit o pololetních prázdninách. V pﬁípadû velkého zájmu bude
skákání prodlouÏeno do 13:00 hodin.

****
12. 2. 2011
Velk˘ dûtsk˘ karneval
14:00 - 16:00
Spoleãensk˘ sál MÚ - Volary
- odpoledne plné hudby, zábavy, soutûÏí
a radosti
Vstupné: masky 20,- Kã, ostatní 40,-Kã
****
26. 2. 2011
Závody ve sjezdovém i bûÏeckém
lyÏování
od 14:00 hodin
ski areál âeské Îleby
LyÏaﬁské klání ve sjezdovém a bûÏeckém
lyÏování pro dûti sportovního oddílu ve
StoÏci a ZÚ V‰esportovní klubík a klub
ve Volarech.

****
28. 2. - 4. 3. 2011
Jarní prázdniny
- o akcích pﬁipravovan˘ch na jarní
prázdninách se dozvíte na zvlá‰tních
letácích

INFORMACE :
budou bûhem mûsíce února na plakátech
tel.:388 333 073, 725 832 977, @: volary@ddm-prachatice.cz, www: www.ddm-prachatice.cz

Nezapadli jsme snûhem
A to je dobﬁe, protoÏe bychom
nemohli zaÏít to, co jsme zaÏili. A Ïe
toho v dobû pﬁedvánoãní i vánoãní
nebylo zrovna málo! NejenÏe jsme
osvobodili klubovnu od nadvlády bytostí pekeln˘ch, a to nebyl úkol vÛbec
lehk˘, ale dokonce jsme dostali kupu
darÛ od Mikulá‰e, zatancovali jsme si
s andûly… zkrátka v‰e dopadlo dobﬁe.
Pak dojely skautky pro Betlémské
svûtlo do Budûjovic, a podaﬁilo se jim to
i pﬁes ‰ílené zpoÏdûní vlaku (no ﬁeknûte
- 80 minut - to není zrovna málo!), a to
musely je‰tû zvládnout pﬁesn˘ pﬁíjezd
do Volar, kde je uÏ oãekávali ti, kdo si
chtûli svût˘lko donést aÏ domÛ. Ale
nakonec se povedlo. No ono s Betlémsk˘m svût˘lkem je to tak, Ïe ho rakou‰tí
skauti pﬁivezou z Betléma, místa, kde se
narodil JeÏí‰ek, do Vídnû, a odtud si ho
v‰ichni jako poselství pﬁátelství a lásky
rozváÏejí do celé Evropy. A tak se vlastnû stane, Ïe z daleké Asie se dostane aÏ
k nám, do Volar, a my si je pﬁedáváme
jeden druhému, kaÏd˘ tomu, koho má
rád a chce mu udûlat radost. A vût‰inou

nám svítí do ·tûdrého dne, letos dokonce aÏ do ·tûpána!
A pak uÏ jsme se chystali na Vánoãní schÛzku. Její zaãátek je vÏdycky
vûnován dárkÛm pro zvíﬁátka - a také
letos jsme ‰li nejdﬁíve do lesa a udûlali
krásnou nadílku pro v‰echny druhy
zvûﬁe v na‰em okolí. Zahájili jsme tak
vlastnû na‰e zimní pﬁikrmování. Od té
doby vÏdy na kaÏdou v˘pravu vezmeme
s sebou kromû svaãiny pro sebe i nûco
dobrého pro zvíﬁátka.
V posledních prosincov˘ch dnech,
pﬁes velké mrazy, jsme se vydali na
chaloupku v lesích, abychom se tam rozlouãili se star˘m rokem a pﬁivítali ten
nov˘. Snad bude pro nás v‰echny ‰Èastn˘
a vesel˘, stejnû jako byla tato v˘prava.
Zaãátek ledna patﬁí kaÏdoroãnû
na‰emu Tﬁíkrálovému koledování. I letos
jsme se vydali popﬁát lidem ve StoÏci,
v Horní Vltavici a v Lenoﬁe krásn˘
nov˘ rok, pﬁedali jim bílé zlato - cukﬁík
a kalendáﬁík, a kdo chtûl, mohl pﬁispût
do pokladniãky vimperské Charity na
pomoc lidem v nouzi a na DÛm klidné-

ho stáﬁí v Pravûtínû. Kolik jsme vybrali
penûz je‰tû nevíme, zatím jsou pokladniãky zapeãetûné, ale urãitû vás o tom
budeme informovat.
A co chystáme dál - a kam bychom
vás mohli pozvat? Na na‰e v˘tvarné
dílny a odpoledne plné deskov˘ch her sledujte na‰e webové stránky, a pak
pﬁijìte, bude kupa legrace jako vÏdycky.
Za skautsk˘ oddíl
Kamãa a Kuba ·vejdovi
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Vánoãní trhy v Z·
V úter˘ 7. prosince poﬁádala Základní
‰kola ve Volarech vánoãní trhy s mottem
"Den pro Afriku". Trh byl souãástí
humanitárního projektu na pomoc Africe, do kterého je volarská základní ‰kola
zapojena jiÏ nûkolik let. V˘tûÏek z celé
akce ‰el na Petra Odhiambo Kipasi
z KeÀské Mbity a na jeﬁába popelavého.
O adopci afrického chlapce i jeﬁába
popelavého jsem si povídal s Mgr.
Lumírem Vozábalem, zástupcem ﬁedite-

le, kter˘ má cel˘ projekt na starost.
Ten mi ﬁekl, Ïe tuto akci poﬁádají jiÏ
nûkolik let. Îáka Petra adoptovali v roce
2007. ·kola chlapce podporuje finanãnû
a platí mu i zdravotní poji‰tûní. Velkou
radost nám udûlalo, Ïe z penûz, které
jsme v minulé dobû vybrali, dostal Petr
jízdní kolo. Samozﬁejmû sledujeme Petra
na jeho cestû a jsme rádi, Ïe se mu daﬁí.
V roce 2008 pﬁidali adopci jeﬁába popelavého, kter˘ je v nedaleké ZOO Ohrada

u Hluboké nad Vltavou. V˘tûÏek z trhÛ
pÛjde na oba dva, vÏdyÈ je moc a moc
potﬁebují, Petr na ‰kolní docházku a jeﬁáb
popelav˘, tenhle nádhern˘ pták, na Ïivot
a pﬁeÏití, tento druh je velmi vzácn˘ a je
na vyhynutí a my jej rádi podpoﬁíme.
·kola objednala kalendáﬁ Africké
dûti 2011, kter˘ vydává humanitární
sdruÏení NAROVINU a pﬁipravilo ho
jako mal˘ vánoãní dárek. Jsou zde fotografie keÀsk˘ch ‰kolákÛ. Objednali jsme
je pro kaÏdou tﬁídu ‰koly a tím rovnûÏ
podpoﬁíme dûti v Africe.
Vánoãní trhy pro adopci byly poﬁádány poprvé v termínu mimo rodiãovské
schÛzky a tak oãekávali, jaká bude
náv‰tûva. V‰ichni byli mile pﬁekvapeni
zájmem a hlavnû velk˘m poãtem lidí.
Ve volarské ‰kole se na trzích tísnilo
hodnû lidí a mnozí si v˘robky ÏákÛ,
adventní vûnce, svícny, zajímavou
vánoãní figurku, ãi keramick˘ v˘robek
koupili a tím pﬁispûli Petrovi i na jeﬁába
popelavého.
Na závûr je nutné podûkovat vedení
‰koly, pedagogickému sboru a v‰em
ÏákÛm za to, Ïe podporují Petra a jeﬁába
popelavého.
L. Beran

Mezinárodní projekty na na‰í ‰kole
V rámci krouÏku angliãtiny a eTwinningu, kter˘ uÏ na na‰í ‰kole funguje
nûkolik let, se nám v leto‰ním ‰kolním
roce opût podaﬁilo navázat kontakty se
zahraniãními ‰kolami. Tento rok je v˘jimeãn˘ tím, Ïe je tûch ‰kol hned nûkolik.
SoubûÏnû pracujeme na tﬁech projektech.
První projekt se jmenuje Our schools
- Na‰e ‰koly a budeme se v nûm zab˘vat
tím, jak to na na‰ich ‰kolách funguje, ale
hlavnû se zamûﬁíme na to, jak˘ je Ïivot
náctilet˘ch, ãím se baví ve volném ãase,
co je zajímá. V ãase pﬁedvánoãním bylo
prvním úkolem vytvoﬁit pohlednice pro
na‰e kamarády z Turecka, se kter˘mi
tento projekt spoleãnû vytváﬁíme.
Druh˘m na‰ím projektem, na kterém
jsme se v prÛbûhu podzimu domluvili,
je projekt, kter˘ nese název: Let’s make
friends - StaÀme se pﬁáteli. Hlavní podstatou tohoto projektu je poznat jeden
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druhého, skamarádit se, procviãit si angliãtinu v mluveném i psaném projevu
a k tomu by mûlo poslouÏit hlavní téma
a nápad: Vytvoﬁit spoleãn˘ pﬁíbûh, kter˘
by si mezi sebou ‰koly postupnû pﬁedávaly a doplÀovaly jedna po druhé, aÏ by
vznikl souvisl˘ pﬁíbûh. Do tohoto projektu je zatím pﬁihlá‰eno 17 ‰kol, vedle té
na‰í volarské, jsou to ‰koly z Bulharska,
Velké Británie, Irska, Polska a Turecka.
Posledním projektem, do kterého se
chceme zapojit, se jmenuje Let’s know
our traditions - Poznejme na‰e tradice.
Jak uÏ sám název napovídá, mûli
bychom pﬁedstavit na‰e zvyky, tradice,
zpÛsoby oslav jednotliv˘ch svátkÛ. Opût
nám k tomu bude slouÏit poãítaã, internet a jeho pracovní nástroje, ale samozﬁejmû i vyuãovací pﬁedmûty, ve kter˘ch
se toho hodnû dozvíme.V‰e potom formou prezentací v angliãtinû zpracujeme

a ukáÏeme partnerÛm, kteﬁí s námi na
projektu pracují.
I do tohoto druhého projektu je zapojeno shodou okolností 17 ‰kol i s tou
na‰í. ·koly jsou z Turecka, Bulharska,
Velké Británie, Itálie a Polska.
Ke v‰em tûmto projektÛm jsme jiÏ
získali ocenûní tzv. certifikáty kvality,
které jsou umístûny na panelu, kter˘ se
nachází na chodbû u ﬁeditelny ‰koly.
Nakonec je tﬁeba zmínit, kdo se na
jiÏ uveden˘ch projektech podílí a pracuje: Z IX.A Klára Paukoviãová, Aneta
Mauricová, Lucka KﬁíÏová, Adriana
Mertlíková, Aniãka Sosnová, Veronika
Îoãková, Luká‰ Krátk˘, Vojta ·Èástka,
z VII.A. Mí‰a Smolenová, ze VII.B
Mí‰a âern˘, Markéta Bubnová, ze
VII.A Krist˘na TÛmová a ze VI.A Aniãka Laschová.
Mgr. Andrea Jílková, vedoucí krouÏku

30. v˘roãí otevﬁení nové ‰kolní budovy
V záﬁí 2011 oslavíme 30. v˘roãí otevﬁení nové budovy Základní ‰koly ve Volarech. Rádi bychom pﬁi této pﬁíleÏitosti
zavzpomínali na v‰echna místa, kde se ve Volarech uãilo. Prosíme v‰echny, kteﬁí mají nûjaké fotografie ze sv˘ch ‰kolních let
a jsou ochotni je zapÛjãit k naskenování, aby se nám ozvali, nebo nás pﬁi‰li do ‰koly nav‰tívit.
Tel: 388 333 292, 724 212 048, 606 442 931

Pokus o svûtov˘ rekord
V pondûlí 13. 9. 2010 byl na pelhﬁimovském Masarykovû námûstí slavnostnû odstartován pokus o svûtov˘ rekord
spoãívající v sestavení svûtovû unikátní
galerie znakÛ mûst a obcí âR vyroben˘ch z odpadov˘ch materiálÛ. Akci
poﬁádá agentura Dobr˘ den z Pelhﬁimova a spoleãnost EKO-KOM. Úkolem
celé akce je informovat ‰irokou veﬁejnost
o nutnosti tﬁídûní odpadu a o moÏnostech jeho dal‰ího zpracování.
Do pokusu o vytvoﬁení svûtového
rekordu se zapojila i tﬁída 7. A z na‰í

‰koly. Nejprve jsme pﬁem˘‰leli, jak˘
materiál pouÏijeme. Pak jsme odpad
zaãali shromaÏìovat. Na‰e tﬁída se stále
více podobala skládce odpadÛ. Zelené
PET lahve jsme nastﬁihali na malé kousky, které jsme nalepili na karton a vytvoﬁili jsme z nich koruny stromÛ. Na‰e
pilné snaÏení mûlo i své kladné stránky.
Museli jsme si koupit a sníst rÛzné
su‰enky v hnûd˘ch plastov˘ch vaniãkách, abychom mûli materiál na kmeny
stromÛ. Následovala konzumace karamelov˘ch bonbonÛ. Tyto obaly nám

poslouÏily k v˘robû kamenÛ. Kamenitou pÛdu v dolní ãásti volarského znaku
jsme vytvoﬁili z igelitov˘ch pytlÛ na
odpadky. Pﬁi tvorbû znaku do‰lo i na
drobná zranûní - puch˘ﬁe a spáleniny od
tavné pistole. S v˘sledkem své práce
jsme v‰ak spokojeni. Volarsk˘ znak
vyroben˘ z odpadov˘ch materiálÛ a také
mnoho znakÛ dal‰ích mûst z celé âeské
republiky mÛÏete vidût na internetové
adrese www.znakymestaobci.cz.
Mgr. ·. Andraschková a tﬁída 7. A

Vánoãní cukroví ve ‰kole
V posledním pﬁedvánoãním t˘dnu se
v na‰í ‰kole konala v˘stavka vánoãního
cukroví, která má jiÏ více neÏ dvacetiletou tradici. Tuto akci poﬁádá ‰kolní
druÏina a b˘vá doplnûna programem,
kter˘ si i letos pﬁipravily dûti spoleãnû
se sv˘mi vychovatelkami. A tak se opût
‰kolou nesly tóny lidov˘ch koled a vánoãních písniãek, recitovaly se básniãky
a zaznûl i pﬁíbûh o narození JeÏí‰ka.

Dûti z prvního stupnû pﬁinesly do ‰koly
cukroví, ze kterého jsme v˘stavku pﬁipravily. Tu postupnû i s doprovodn˘m
programem shlédly v‰echny dûti z prvního stupnû Z· a dûti ze ‰koly praktické.
Po skonãení v˘stavky jsme cukrovím
naplnily 24 balíãkÛ a pﬁedaly je na‰im
volarsk˘m seniorÛm, kteﬁí Ïijí sami.
Chtûly bychom touto cestou podûkovat v‰em rodiãÛm a dûtem za donesené

vánoãní cukroví. Spoleãnû se nám daﬁí
v tomto vánoãním ãase udûlat nûkomu
velikou radost. Doufáme, Ïe nás v této
na‰í ãinnosti budete podporovat i nadále
a spoleãnû se nám podaﬁí vykouzlit
úsmûv a nûkdy i slzy dojetí na tváﬁích
nûkter˘ch na‰ich star‰ích spoluobãanÛ.
Petra Andraschková a Jitka Vr‰níková,
vychovatelky ·D

·kolní akce oãima ÏákÛ
STOÎEC
Dne 2. 11. 2010 jsme jeli s tﬁídou do
IC do StoÏce. Provázela nás milá paní
Dá‰a Kozlová, která byla moc hodná.
Odpoledne jsme ‰li do lesa a tam to
zaãalo. Byla tam kopice zábavy. Nejvíc
se mi líbilo stavûní lesních domeãkÛ pro
skﬁítky. Já jsem stavûla ze slámy, kamenÛ a klackÛ. Pomáhali mi moji kamarádi Adélka, Vítek a Jana. Moc se mi to

líbilo a kdo by si chtûl uÏít zábavu, tak
aÈ pﬁemluví rodiãe a jede tam, uÏije si
velkou zábavu. Moc bych tam chtûla
je‰tû jednou.
Bára Jandejsková 4.A
DDM
Dne 21. 10. 2010 jsme ‰li do domeãku
na filcování. KdyÏ jsme pﬁi‰li, snûdli
jsme svaãinu. Pak jsme sedûli na barev-

n˘ch pol‰táﬁích a povídali jsme si
o ovcích. Vlaìka nám ukázala, jak se
filcování dûlá. Vypadalo to jednodu‰e,
ale bylo to docela tûÏké. Vzali jsme si
filcovací jehlu, formiãku, kousek vlny
a molitan. KdyÏ jsme vlnu dopíchali do
molitanu, Monãa nám práci vyÏehlila,
aby to bylo hladké. Moc se mi to líbilo
a pﬁí‰tí rok bych si to chtûl zopakovat.
Filip TrÏil 4.A
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Mikulá‰ské závody
V závûru kalendáﬁního roku dne
3. 12. 2010 uspoﬁádal zájmov˘ útvar
DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary,
moderní gymnastika, Mikulá‰sk˘ závod.
Celkem 16 dûvãat ve vûkovém rozmezí 5-15 let mezi sebou soutûÏilo v sestavách základního programu moderní
gymnastiky. Vidûli jsme povedené sestavy se ‰vihadly, míãi a se stuhou. Ve
sv˘ch vûkov˘ch kategoriích zvítûzily:
Eli‰ka Pazourková
Krist˘na Stolariková
Petra Pazourková
Zita KoÀaﬁíková
Michaela Frnková.
Závod byl pﬁíjemnou teãkou za sezonou 2010, která byla nároãná, ale úspû‰ná. Dûvãata se úãastnila závodÛ na
oblastní úrovni, kde se velice dobﬁe umisÈovala mezi velkou konkurencí a tím
zúroãila svou píli a nároãn˘ trénink.

Pﬁejeme v‰em dûvãatÛm v novém
roce hodnû sportovních úspûchÛ a hlavnû,
aby je stále provázela radost z pohybu.

Za zájmov˘ útvar DDM Volary moderní
gymnastiky trenérky:
Dagmar Amlerová a NadûÏda Ra‰ková

O zlatého kapﬁíka
Dne 18. 12.2010 probûhl jiÏ druh˘
roãník vánoãního turnaje ve Florbale
"O zlatého kapﬁíka". Turnaje se zúãastnilo 5 smí‰en˘ch druÏstev - Maskoti,
Popeláﬁi, Machﬁi, ·Èastní a Sr‰ni.
Na 1. místû se umístnilo druÏstvo

·Èasní, na 2. místû Popeláﬁi a na 3. místû
Machﬁi. Nejlep‰ím stﬁelcem byl vyhlá‰en Jiﬁí Janou‰, nejlep‰ím brankáﬁem Jiﬁí
Hundschnuscher, nejlep‰ím hráãem celého turnaje Alois Wimbersk˘.
Podûkování za pomoc a organizaci

patﬁí Z· Volary, paní Ivanû âerné, panu
Martinu Felixovi a v‰em hráãÛm i divákÛm za pﬁíjemné pﬁedvánoãní setkání
a sportovní záÏitky.
Za DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary,
Vladimíra Laschová a Monika Gricová

SKI areál Kubova HuÈ
LyÏaﬁsk˘m stﬁediskem nedaleko
Volar je SKI areál na Kubovû Huti. Jsou
zde dvû sjezdovky.Velká s pomûrnû
strm˘m startem Obrovec. Tato sjezdovka je vhodná pro pokroãilé lyÏaﬁe, ale
i pro zaãáteãníky. Druh˘ kopec je ‰kolní
a ten slouÏí zejména pro ‰kolní lyÏaﬁské
kursy. Na tomto svahu pÛsobí lyÏaﬁská
‰kola Kubova HuÈ. Pod dozorem ﬁeditele ‰koly Mgr. Jiﬁího Barto‰íka a profe-

sionálnû vy‰kolen˘ch instruktorÛ se zde
uãí dûti i dospûlí lyÏovat. Specializací
‰koly je práce s mal˘mi dûtmi od tﬁí let.
LyÏaﬁská ‰kola vyuÏívá i areál v Horní
Vltavici. V obou areálech v této dobû
probíhá dotovaná v˘uka lyÏování.
U sjezdovky je rovnûÏ nástup do
bûÏeck˘ch stop, které vás zavedou do
okolí Lipky, k Borov˘m Ladám ãi k Pﬁilbû
a zde navazují na Kvildskou ãást Bílé

stopy. V‰e potﬁebné najdete na webov˘ch stránkách Skiareál Kubova HuÈ.
Na Kubovû Huti je stanice horské
sluÏby. Pokud byste mûli pﬁi lyÏování
problémy, telefonní ãíslo je 388 436 312.
Pokud by se vám nikdo neozval, potom
je nutné vyuÏít mezinárodní ãíslo 112,
nebo známá ãísla integrovaného záchranného systému.
L. Beran

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, starosti a peníze.

Najdete nás v Domû sluÏeb I. patro, Námûstí 34, Volary, tel. 388 334120
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Hvûzdné vlaky
âtyﬁi páry zvlá‰tních silvestrovsk˘ch vlakÛ do svahÛ Boubína mohly
klidnû nést smûrovku Hollywood Kubova HuÈ a zpût. Téma "vlak pln˘
hvûzd" pojali úãastníci jako pﬁedávání
OscarÛ. Na ãerveném koberci, rozvinutém na snûhu, nechybûli pﬁedstavitelé
grotesek: Charlie Chaplin, Laurel s Hardym ani my‰ák Mickey. Klasickou éru,
kdy bio je‰tû oznaãovalo kino a ne polní
v˘pûstky, ‰irokoúhle ozáﬁila elegance
Audrey Hepburnové a Freda Astaira.
Perón na Kubovce nabídl Ïivé vystoupení legendárního tria Golden Kids (ano,
Helenka, Marta a Va‰ek pohromadû!),
své pichlavé vnady pﬁedvádûla Madonna a zlatou hﬁívu Tina Turner. OhÀostroj

barev a tropÛ pﬁinesl záﬁící Dan Nekoneãn˘.
Jízdenky prodávali ãlenové chicagské mafie (její jiÏní sekce) a nikomu
nevadilo, Ïe si pletli slevy s v˘paln˘m
a revizi s pﬁepadením. Vedle nich ﬁádili
Bonnie a Clyde, kvér mûl i vojín Ryan.
Cestu pﬁíjemnû zaplnûn˘mi vlaky si
razil Rocky v ‰arlatovém Ïupanu, ov‰em
klid celebrit spolehlivû stﬁeÏil Kevin
Costnerovic s dal‰ími osobními stráÏci.
Do novoroãních pozdravÛ se mísil ryãn˘
chrapot Ozzáka, kter˘ tu slavil svÛj dal‰í
comeback. Posun ﬁídil v hokejovém
reprezentaãním dresu zlat˘ hoch ·légr
a ‰umavskou v˘hybku si pﬁijel obejmout
a pﬁehodit expremiér Zeman.

Turisté tradiãnû stateãnû stoupali
k vrcholu Boubína, posílali pozdravy
vlakovou po‰tou a pﬁáli si ‰tûstí do
nového roku. Zima byla jako ﬁemen
a v‰ude vonûlo svaﬁené víno i grog. Jen
drsné nátury si pﬁipíjely ledov˘m pivem
s Ozzákem, zatímco dr. Chocholou‰ek
pálil z tarasnice, pﬁiãemÏ zkusmo nabízel
zájemcÛm svûrací kazajku, to pr˘ aby
vûdûli, do ãeho v novém roce jdou…
Silvestrovské jízdy uÏ pojedenácté
pﬁipravil StifterÛv po‰umavsk˘ Ïelezniãní spolek, jehoÏ jménem pﬁeji v‰em
na ‰umavsk˘ch lokálkách i kolem nich
do nového roku jen to dobré - a nûco
osobních radostí k tomu.
Roman Kozák, foto Ivo Rolãík

Vysoká ‰kola evropsk˘ch a regionálních studií
v âesk˘ch Budûjovicích a v Pﬁíbrami
nabízí v akademickém roce 2011 / 2012
bakaláﬁské studijní obory:

BEZPEâNOSTNù PRÁVNÍ âINNOST
VE VE¤EJNÉ SPRÁVù
REGIONÁLNÍ STUDIA
MANAGEMENT A MARKETING SLUÎEB (pouze v prezenãní formû studia se specializací):
■ SLUÎBY CESTOVNÍHO RUCHU
■ OBCHODNù-PODNIKATELSKÉ SLUÎBY
■ FINANâNÍ SLUÎBY

tel. 386 116 811, 318 660 053, 724 251 501
e-mail: studijni@vsers.cz, studijnipribram@vsers.cz, www.vsers.cz
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Novinky v knihovnû
Justin Cronin:
P¤ECHOD
Rozsáhl˘, napínav˘ postkatastrofick˘
pﬁíbûh z nedaleké budoucnosti srovnávan˘ s Kingov˘m Svûdectvím ãi Cestou
Cormacka McCarthyho. V˘pravn˘ román
na pomezí thrilleru a sci-fi: na zemûkouli se roz‰íﬁil nebezpeãn˘ virus, tajnû
vyprodukovan˘ americkou vládou,
kter˘ mûní lidi v nemilosrdné, vraÏdící
upíry. Zbytky lidstva bojují o záchranu,
pﬁeÏije i ‰estiletá Amy, která má v sobû
skryté schopnosti, jak této apokalypse
zabránit. Práva na knihu prodána do
dvaceti zemí, filmová práva zakoupil
Fox 2000, reÏie se patrnû ujme Ridley
Scott. Autor chystá dvû pokraãování.
Mario Reading:
NOSTRADAMOVA PROROCTVÍ
Nostradamus napsal tisíc proroctví. Jen
942 z nich se dochovalo. Co se stalo se
ztracen˘mi ãtyﬁver‰ími? Kdo je ukryl
a proã? Jaká tajemství uchovávají?
Po stopách této záhady se vydávají
dva zcela odli‰ní muÏi. Spisovatel Adam
Sabir, autor Nostradamova Ïivotopisu,
kter˘ zoufale touÏí oÏivit svou upadající
kariéru a proslavit se neãekan˘m objevem. A Achor Bale, ãlen prastaré tajné

spoleãnosti, jeÏ vznikla pﬁed dávn˘mi
lety ve Francii. Jejím úkolem je podporovat "tﬁi antikristy", jejichÏ nástup
pﬁedpovûdûlo uÏ Zjevení Janovo a poté
i Nostradamus: Hitlera, Napoleona a...
a onoho tﬁetího, kter˘ se má teprve objevit. Cesta za ztracen˘mi ver‰i zavede
Sabira do tajemného svûta francouzsk˘ch cikánÛ - s Balem v patách. ·ílená
honiãka za pokladem nedozírné ceny
pro pﬁí‰tí osud lidstva mÛÏe zaãít.
Pokraãování Nostradamova proroctví je
Mayské proroctví.
Pﬁed ‰esti mûsíci riskoval Adam
Sabir Ïivot, aby nalezl Nostradamova
ztracená proroctví. Teì se vydává proti
proudu ãasu, aby odhalil jejich tajemství. Pﬁedpovûzené se zaãne naplÀovat...
Haruki Murakami:
PO OT¤ESECH
Roku 1995 postihla Japonsko dvojí
katastrofa: v lednu zemûtﬁesení v Kóbe
a o dva mûsíce pozdûji sarinov˘ útok
v tokijském metru. Povídky tohoto souboru se odehrávají právû v ãase mezi
tûmito událostmi. Setkáme se s mladou
dívkou, která se zakoukala do star‰ího
muÏe, máme tu bohatou podnikatelku
cestující po Thajsku, kde je konfronto-

vána s láskou i smrtí, ãteme o obﬁím
Îabákovi, kter˘ se pokou‰í zachránit
mûsto. I zde vyuÏívá Haruki Murakami
stejná témata jako ve sv˘ch slavn˘ch
románech.
Charlaine Harris:
PRAVÁ KREV
Poslední spisovatelsk˘ projekt Charlaine Harrisové - PRAVÁ KREV - kter˘ je
na pomezí detektivních románÛ, science
fiction a romancí, je stále populárnûj‰í
mezi ãtenáﬁi celého svûta. Je pﬁekládán
do 35 jazykÛ, ameriãtí fanou‰ci jiÏ
zakoupili více neÏ deset milionÛ v˘tiskÛ... V âesku je zatím vydáno pût knih.
Dûti si mÛÏou vybrat v dûtském oddûlení kromû pokraãování LICHOÎROUTÒ Pavla ·ruta i nepﬁeberné mnoÏství
komiksÛ, pohádek a fantastické literatury.
Pro dívky je pﬁipravena edice MÛj
pﬁíbûh vydaná nakladatelstvím Egmont,
kde zaÏijí historii z první ruky a pﬁeãtou
si líãení Ïivota v urãité dobû - namátkou
vybíráme tituly jako EGYPTSKÁ
PRINCEZNA, POMPEJE, TITANIC
ãi MOROVÁ EPIDEMIE.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Mûstská knihovna Volary
Vás srdeãnû zve na cestopisnou pﬁedná‰ku

KOLUMBIE "JAK SE TAM ÎIJE"
DU·ANA PORADY (CAMINOS, o. s. Karlovy Vary)
v pondûlí 21. února 2011 od 17.00 hodin
v prostorách Mûstské knihovny.

Souhrn poãasí za prosinec 2010
Minimální teplota: -22,2 st dne 30. 12. v 8:00
Pﬁízemní minimální teplota: -24,4 st dne 16. 12. v 5:20
Maximální teplota: +8,6 st dne 8. 12. v 14:40
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -5,7 st
Úhrn sráÏek: 67,8 mm
Maximální náraz vûtru: 18,0 m/s dne 9. 12. v 1:10
(tj. 64,8 km/hod.)
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Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 29
Poãet dní s pﬁízemním mrazem: 30
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 15. 12. - 34 cm
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 31 dní
Celkem napadlo snûhu: 78 cm za mûsíc
Sluneãní svit: 58,2 hodiny
Ivo Rolãík

KINO VOLARY

Pﬁipravujeme

Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

V úter˘ 22. února od 17:00 hodin
vás Mûsto Volary zve do spoleãenského sálu radnice na klubov˘ poﬁad
TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘

Únor 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
5. 2. sobota
20.00 hod.
ëÁBEL
Horror USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 80 min., od 15 let!
Pût lidí v pasti. A bude hÛﬁ. Jeden je totiÏ...
***
13. 2. sobota
20.00 hod.
HLAVA - RUCE - SRDCE
âesk˘ historick˘ film.
Vstupné 50,- Kã, 110 min., od 12 let!
O lásce bez lásky, o válce bez války
a magii bez kouzel.
***
19. 2. sobota
20.00 hod.
SCOTT PILGRIM
PROTI ZBYTKU SVùTA
Komedie USA (titulky).

Vstupné 50,- Kã, 112 min., od 12 let!
Roztomile potrhlá komedie o tom, Ïe
i láska nûkdy doopravdy bolí.
***
26. 2. sobota
20.00 hod.
HON NA âARODùJNICE
DobrodruÏn˘ fantasy thriller USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 98 min., od 12 let!
Stﬁedovûká fantasy s Nicolasem Cagem
a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou pﬁipomíná
slavné Jméno rÛÏe v akãnûj‰ím stylu.
***
Prodej vstupenek je hodinu
pﬁed promítáním!
Zmûna programu vyhrazena!

Pﬁedvánoãní zabijaãka
Tato nová akce prokázala platnost
starého rãení, Ïe prase má nejvíce
pﬁíbuzn˘ch. S nápadem na volarskou
zabíjaãku pﬁi‰el Roman Kozák jiÏ pﬁedloni. Nicménû pro nároãnost této akce,
si na svoji realizaci musel je‰tû rok
poãkat, aby se mohla zrealizovat ve spolupráci Mûsta Volary a firmy ZEFA
Volary s. r. o. Podle toho, co jsem vidûl,
sly‰el a ochutnal, mám za to, Ïe jsme do
mozaiky novodob˘ch tradic pﬁidali
nov˘ dílek.
Za krásného mrazivého rána, s párou
stoupající od úst, jsem se zaﬁadil do pro-

cesí, které míﬁilo k zadnímu traktu
Mûstského úﬁadu, kde jsem zase po
letech vidûl poﬁádnou frontu "na nûco".
Vystát si ji ale stálo za to. âerstv˘ ovárek s kﬁenem a hoﬁãicí, zabíjaãková
polévka, v˘borné jitrnice i jelítka, maso.
T˘m pracovníkÛ jatek firmy ZEFA se
mûl co ohánût celé dopoledne.
Volar‰tí hasiãi zase nabízeli teplé
nápoje, které v mrazivém poãasí pﬁi‰ly
více neÏ vhod. No a Volaráci si je‰tû ve
frontû i mimo ni staãili popﬁát krásné
Vánoce.
Martin Janda

■■■

SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
S MÍSTNÍMI SENIORY
Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny
seniory v pátek 25. února od 15:00
hodin do spoleãenského sálu radnice
na setkání s vedením mûsta.
■■■

MASOPUST
5. bﬁezna 2011 ve 13:00 hodin
bude na námûstí pﬁedáno právo rychtáﬁi masopustního veselí k poﬁádání
Masopustu ve mûstû Volary. Odtud se
prÛvod vydá spolu s kapelou k jednotliv˘m stavení.
MASOPUSTNÍ TANCOVAâKA,
na kterou vás srdeãnû zveme, zaãíná
od 19:00 hodin. K dobré zábavû, tanci
i poslechu bude vyhrávat Netolická
pûtka. Vstupné je pouh˘ch 99,- Kã.
Srdeãnû vás zveme nejen na tancovaãku, ale i do prÛvodu.
■■■

Pozor, blíÏí se
,,SLET KRVESAJÒ"
V. roãník Plesu dárcÛ krve 19. 3. 2010,
od 20:00 hod.
K Tanci hraje ,,Romance " z Jihlavy,
a po pÛlnoci tradiãní diskotéka s DJ
Borovkou. Tradiãnû dárci mají vstup
zadarmo. Pozvánky nebudou, aby se
dárci nehádali.
Ostatní vstup 100,-.
DraÏení dortu bude.
Doufám, Ïe si to zase uÏijete.
Srdeãnû Vás zvou manÏelé Neumanovi.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
KURZY PRO MÍRNù A ST¤EDNù POKROâILÉ
ÚTER¯ OD 16:30 A 18:15

INDIVIDUÁLNÍ V¯UKA - KAÎD¯ DEN DOPOLEDNE

Jana ·uláková - tel.: 723 099 512
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Hromnice
KaÏdého, kdo v souãasné dobû usly‰í slovo Hromnice, okamÏitû napadne
zaÏité lidové rãení "na Hromnice o hodinu více". Rãení se vztahuje ke dni církevního svátku Hromnice 2. února
a správnû vystihuje skuteãnost kosmického dûní, kdy konãí nadvláda dlouh˘ch
zimních nocí. Málokdo ale ví, Ïe nedaleko mûsta Plznû se nachází obec, která
se také jmenuje Hromnice.
My se v‰ak radûji budeme zab˘vat
v˘‰e uveden˘m svátkem. Odb˘t svátek
Hromnice pouhou hodinou svûtla navíc,
by bylo pﬁíli‰ jednoduché. K tomuto dni
se vztahovalo a vztahuje je‰tû mnoho
dal‰ích zvykÛ a povinností.
Svátek pﬁipomíná den, kdy Josef
a Marie pﬁinesli JeÏí‰e, 40 dní po jeho
narození, do Jeruzalémského chrámu,
jako prvorozeného, zasvûtit jej Bohu.
Zde se Josef s Marií setkali se Simeonem,
kter˘ nazval JeÏí‰e "svûtlem k osvícení
národÛ". Hromnice jsou proto svátky
svûtla. Na Hromnice se v chrámech,
kostelech a kaplích provádí svûcení
svící. Svûtlo je Ïivot, svûtlo je teplo,
svûtlo je v‰e. Svûcené svíce se pak na
Hromnice nechávají hoﬁet, aby se zaruãil dostatek tohoto svûtla. Svíce sama

sebe niãí, aby mûli svûtlo ostatní. Tyto
svíce se naz˘vají hromniãky. Hromniãky mûly a stále mají znaãné mnoÏství
vyuÏití. Napﬁíklad pﬁi bouﬁkách se zapálené dávaly do okna, aby zahnaly od
stavení blesky. Baby koﬁenáﬁky pouÏívaly hromniãky k léãení. Vãelaﬁ, modlíce se, mûl tﬁikrát obejít se zapálenou
svící v‰echny úly, aby bylo hodnû medu.
Hospodáﬁ mûl se zapálenou hromniãkou
obejít celé hospodáﬁství, aby se hospodáﬁství dobﬁe daﬁilo. Hromniãky se také
dávali do rukou zemﬁel˘m.
Na Hromnice platily také rÛzné
zákazy. Kdo by na Hromnice tancoval,
nebo se jinak veselil, zemﬁe bez svûtla.
Hospodynû nesmûla pracovat s jehlou
a nití, jehla by pﬁitahovala blesky.
Nûkde bylo zvykem, Ïe na Tﬁi krále
napsan˘ nápis K+M+B se na Hromnice
musel smazat, aby slepice nezaná‰ely.
Tento svátek mûl také velik˘
v˘znam pro sluÏebn˘ lid. âeládka,
dûveãky a pacholci, ale i jin˘ slouÏící
lid, mohl právû na Hromnice zmûnit
místo. Smlouvy na sluÏbu se uzavíraly
od Hromnice do Hromnice. Vyhlídl-li si
hospodáﬁ pro sluÏbu mladého ãlovûka,
kter˘ jiÏ dospûl do vûku, kdy jiÏ do sluÏ-

by mohl nastoupit, ‰el o nûm právû na
Hromnice do domu jeho rodiãÛ vyjednávat. Dohodl-li se, ﬁíkalo se tomu "zauãování telat".
Se svûtlem a ohnûm byl tento svátek
spojen i v pﬁedkﬁesÈansk˘ch dobách. Byl
to svátek ohnû a svûtla zvan˘ Imbolc,
dodnes je‰tû stále v nûkter˘ch zemích
slaven˘, napﬁ. v Irsku. Tento svátek byl
zasvûcen bohyni Brighid. Pozdûj‰í kﬁesÈanské pojmenování svátek Svaté Brigity. V tento den se zapalovali veliké
ohnû, u kter˘ch knûÏí provádûli ãarovné
obﬁady, ale i malé oh˘nky u vchodÛ do
domÛ, aby byl po cel˘ rok zaji‰tûn
dostatek svûtla a tepla a tím i Ïivota.
Ohnû v domácích pecích, kovárnách
a jiné ohnû bûÏnû pouÏívané a stále udrÏované, se v‰ak museli uhasit. Ohni‰tû
se musela ﬁádnû vyméct a vyãistit. Tento
obﬁad v‰ak nemohl provádût kaÏd˘.
Mohla jej provádût pouze ãistá panna.
OheÀ by jinak byl ‰patn˘ sluha.
OheÀ, jeho svûtlo a teplo má pro nás
stále obrovsk˘ v˘znam. V dne‰ní dobû
je pro nás takovou samozﬁejmostí, Ïe si
jeho v˘znam ani neuvûdomujeme. Velice
dÛleÏité je i svûtlo v du‰i.
Jiﬁí Sosna

Anketa - zji‰tûní zájmu
V polovinû prosince do‰lo ke zmûnû jízdních ﬁádÛ. Od této doby jsou posunuty odjezdy vlakÛ z Volar tak,
Ïe nevyhovují dojíÏdûjícím ÏákÛm volarské základní ‰koly po skonãení vyuãování. Vedení mûsta se proto
obrátí na krajsk˘ úﬁad se Ïádostí o úpravu ãasu odjezdÛ spojÛ. Souãasnû by vedení mûsta poÏádalo
o zavedení nového spoje, kter˘ by nejvíce vyuÏívali obãané dojíÏdûjící za prací mimo mûsto. Jednalo by
se o spojení s odjezdem kolem pÛl jedenácté veãer z Prachatic, po skonãení odpoledních smûn. Pﬁed
podáním Ïádosti je v‰ak nutné zjistit, zda by obãané na‰eho mûsta mûli o takov˘ spoj vÛbec zájem a zda
by jej vyuÏívali. Proto Ïádáme obyvatele na‰eho mûsta i okolí, aby vyplnili dotazník ve zpravodaji
a odevzdali jej v prostorách MûÚ nejpozdûji do konce února. Pokud obãané projeví o spoj ve veãerních
hodinách zájem, vedení mûsta vypracuje Ïádost adresovanou na krajsk˘ úﬁad a v‰ichni si budeme pﬁát,
aby nám byli na kraji naklonûni a spoj zaﬁadili k na‰í dopravní obsluÏnosti. Vyz˘váme proto obãany, aby
se k této problematice vyjádﬁili. Pﬁedem dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí se ankety zúãastní.

ANKETA
Mám zájem o zavedení veãerního spoje z Prachatic do Volar
ANO

NE
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