
Nejstar‰í obãanku mûsta paní  Franti‰ku
Nováãkovou, pfiivítala v pondûlí 14. bfiezna
u pfiíleÏitosti 94. narozenin na radnici sta-
rostka mûsta Martina Pospí‰ilová spolu 
s paní matrikáfikou Annou Hodánkovou.

Po pfiedání kvûtin a slov gratulace si
spoleãnû pfii kávû vyprávûly nejen o souãas-
ném Ïití v na‰em mûstû, ale také o Ïivot-
ních vzpomínkách, radostech i strastech
paní  Franti‰ky Nováãkové.

Nejstar‰í obãanka Volar paní Franti‰ka
Nováãková na snímku se starostkou mûsta
Martinou Pospí‰ilovou, která oslavenkyni
gratulovala k jejím 94. narozeninám. 

(Foto R. Kozák)

Vážená paní Nováčková, 

i my se touto cestou 

připojujeme ke gratulaci 

k Vašemu úctyhodnému věku 

s přáním pevného zdraví 

a stálého optimismu, 

který kolem sebe dokážete 

rozdávat.

Redakční rada VZ

Nejstar‰í obãanka Volar oslavila 94. narozeniny 

VáÏení spoluobãané,

i v leto‰ním roce jsme pfiipraveni pokraãovat v opravách místních komunikací. Po rekonstrukcích komunikací âeská, I. etapy K.V. Raise
a komunikace v Krejãovicích, které byly spolufinancovány z dotací, nás nyní ãeká rekonstrukce komunikace Finské domky. Na tuto
opravu se nám podafiilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj âR finanãní dotaci v plné v˘‰i rozpoãtov˘ch nákladÛ. Pfii této akci
dojde k opravû chodníku, kde bude vymûnûna dlaÏba, dojde k odfrézování souãasného asfaltového povrchu a poloÏení nového
koberce, a to po celé délce komunikace. S opravou této ãásti mûsta zaãneme v co nejbliÏ‰ím termínu, hned jak nám to dovolí poãasí.
ProtoÏe jednou z podmínek dotaãního titulu je, Ïe celá akce musí b˘t ukonãena do 30. ãervna tohoto roku. Oprava komunikace Finské
domky je v leto‰ním roce plánována jako jediná rozsahovû nejvût‰í investiãní akce, která je rozpoãtována na 5,5 milionu korun. 

Dal‰í finanãní prostfiedky na nutné opravy komunikací, opravy chodníkÛ, v˘mûny obrubníkÛ, a opravy v˘tlukÛ máme pfiipra-
veny v rozpoãtu mûsta. Jsme si vûdomi, Ïe zahájením prací pfii rekonstrukci komunikace Finské domky vzniknou obãanÛm nemalé
problémy nejen s dopravní obsluÏností této ãásti mûsta, ale bude potfiebné probíhající práce respektovat. 

Vûfite, Ïe se budeme snaÏit rekonstrukci komunikace provést co nejrychleji a vám tímto zpfiíjemnit Ïití.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 23. 2. 2011

Rada mûsta schvaluje
* Ïádosti o finanãní podporu ve v˘‰i 

200.000,-Kã  z Nadace Partnerství na
projekt Revitalizace pivovarského 
parku

* podání Grantového programu Jiho-
ãeského kraje „Opravy a rekonstrukce
matefisk˘ch ‰kol, v˘stavby a rekonstruk-
ce zafiízení pro dûti do tfií let vûku“

Rada mûsta rozhodla
* na základû Ïádosti nájemce ukonãit

nájemní pomûr nebytov˘ch prostor

na adrese Sídli‰tû Míru ãp. 283 doho-
dou ke dni 28. 2. 2011 .

* ukonãit dohodou s Jihoãeskou centrá-
lou cestovního ruchu v˘pÛjãku ãásti 
pozemku p. ã. 4641/1 v k. ú. Volary,
uzavfiené dne 23. 7. 2009

* pronajmout pozemek p. ã. 4458 v k. ú. 
Volary, spoleãnosti DJK, s.r.o., se síd-
lem ¤asnice 18, 384 43 StráÏn˘

* pronajmout byt o vel. 1+3 v ul. Budû-
jovická ã.p. 500 

* pronajmout byt o vel. 1+2 v ul. Revo-
luãní ã.p. 599 

* pronajmout byt o vel. 1+2 v ul. Revo-
luãní ã.p. 600 

* pronajmout byt o vel. 1+1 v ul. V Ka-
sárnách ã.p. 351 

* pronajmout byt o vel. 1+1 v ul. V Ka-
sárnách ã.p. 351 

* v souladu s podmínkami vefiejné 
zakázky na dodavatele akce „Sta-
vební úpravy bytového domu ã. p. 5
ve Volarech“ pfiidûlit tuto zakázku 
a uzavfiít smlouvu o dílo s firmou
REKON INSTA,s.r.o.

Rada mûsta nesouhlasí
* s vyhrazením parkovacího místa dle

pfiedloÏeného návrhu u ã. p. 282
�  �  � 

V leto‰ním roce bylo datum 
25. února mnoh˘mi volarsk˘mi seniory
zatrÏeno v kalendáfii. Celé setkání se
konalo ve spoleãenském sále radnice.
Pûkné odpoledne zahájily nejmen‰í dûti
z volarsk˘ch matefisk˘ch ‰kol, které pod
vedením své uãitelky a cviãitelky Jitky
Haladejové pfiedvedly nádhernou sesta-
vu aerobiku. Dûtem se dostalo od sv˘ch
babiãek, dûdeãkÛ ãi prababiãek i pradû-
deãkÛ velkého potlesku a podûkování za
krásné pfiedstavení.

Volarské seniory pfiijeli pozdravit
kolegové z Prachatic, ktefií pfiivezli 
nádherné provedení country tancÛ v kov-
bojském stylu. Prachatiãtí ukázali, Ïe
vy‰‰í vûk nic neznamená a sv˘m tempe-
ramentem i nasazením ukázali, jak jim
to stále jde. Velmi pûkné pfiedstavení
volar‰tí ocenili potleskem a velk˘m
díkem za toto pûkné pfiekvapení, které
jim hosté z okresního mûsta pfiivezli.  

Po tomto pûkném úvodu pfiedstou-
pili pfied volarské seniory starostka
mûsta Martina Pospí‰ilová v doprovodu
místostarosty ing. Roberta Proãky. Mar-
tina Pospí‰ilová, nejdfiíve v‰echny nej-
star‰í obãany mûsta pozdravila a podû-
kovala za to, Ïe i letos si cestu k tomuto
setkání na‰li v hojném poãtu. Podûkova-

la v‰em za jejich práci, za to jak se stále
zapojují do ãinnosti ve mûstû, aÈ jiÏ
aktivní prací v rÛzn˘ch spolcích, ãi
samostatnû. Vyzdvihla jejich práci pro
mûsto a jak fiekla v závûru: ,,Vy jste 
v na‰em mûstû udûlali kus velké a pocti-
vé práce a na‰ím úkolem je na va‰e dílo
navazovat a pokraãovat v jeho rozvoji.“

Po té pfiedala slovo panu místosta-
rostovi Robertu Proãkovi, kter˘ tradiãnû
seznamuje volarské seniory s investicemi,
v˘stavbou a úpravou ploch ve mûstû.

Ve svém vystoupení zhodnotil vûci
dobré, ale poukázal i na vûci nepopulár-
ní. V loÀském roce byly opraveny
kapliãky na kfiíÏové cestû, cesta okolo
zahrádkáfiské kolonie, byla provedena
oprava stfiechy kaple svatého Floriána
na místním hfibitovû. ·lo o první etapu,
druhá bude následovat v leto‰ním roce.
V ulici Budûjovická bylo nainstalováno
nové osvûtlení. Osmdesáti nájemníkÛm
v obecních domech, které nejsou napo-
jeny na centrální vytápûní se sníÏí
nájemné. Byly získány dotace na rekon-
strukci sbûrného dvora a zateplení budo-
vy základní ‰koly. Uvedl, Ïe nûkteré
vûci nejdou ovlivnit a jednou z takov˘ch
vûcí je zv˘‰ení cen vodného a stoãného
a to díky rostoucí cenû vstupÛ a stavem

vodohospodáfiské infrastruktury, ale
paradoxnû i sniÏující se spotfiebou vody.
Dobrou zprávou je, Ïe cena tepla zÛstá-
vá zachována a stejnû je to i s cenou za
svoz komunálního odpadu. Starostka
Martina Pospí‰ilová k tomuto dodala, Ïe
v leto‰ním roce bude opravena i pfiístu-
pová komunikace a chodníky v lokalitû
Finské domky. Co se t˘ãe hotelu Bobík,
zde mûsto nemÛÏe v souãasné dobû do
jednání vstoupit, neboÈ tento objekt je v
insolvenci. S budovou, ve které byl
první stupeÀ základní ‰koly, po pfiecho-
du ÏákÛ pod jednu stfiechu do Z· v ulici
U NádraÏí, mûlo mûsto zámûr, aby 
v tûchto prostorách byl dÛm dûtí, spol-
kové místnosti a dal‰í zájmové vyuÏití.
BohuÏel toto se musí odloÏit, protoÏe pfii
kontrole bylo zji‰tûno, Ïe krov stfiechy je
napaden dfievomorkou a tu bude nutno
odstranit a krov opravit. 

V závûru oba je‰tû jednou podûko-
vali seniorÛm za v‰e, co pro mûsto 
dûlají a za jejich stálou aktivitu, aÈ pfii
rozvoji mûsta, ãi jin˘ch spoleãensk˘ch
akcích  a pozvali je na taneãní parket.
Volarsk˘m seniorÛm pfiijel zahrát zpûvák
Drobek a Doremi âeské Budûjovice.
Mnozí pfiítomní se na parket tanãit vyda-
li a pûknû se pobavili.

Setkání volarské radnice se seniory

Pronajmu byt 3+1, Volary, Sídl. Míru, ãtvrté patro, dlouhodobû, nájem 4040,- Kã + el. energie.
Ppouze slu‰n˘m lidem!

Telefon: 775 354 184
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Spoleãenská rubrika

Vzpomínáme

Podûkování

V˘voj ceny tepelné energie
Rok spotfieba GJ celkové platby cena  Kã/1 GJ DPH

2001 38 131,8939 16.646.065,- 436,539 5%

2002 36 761,2063 16.060.409,- 436,885 5%

2003 36 474,1806 16.747.477,- 459,150 5%

2007 30 683,4920 16.289.068,- 557,417 5%

2008 28 862,6200 18.033.220,- 624,795 9%

2009 26 396,3800 17.131.250,- 649,000 10%

2010 26 108,9200 16.944.689,- 649,000 10%

2011 odhad 25 100 zálohová cena 649,000 10%

Na této tabulce chci ukázat v˘voj nákladÛ na teplo a vliv sniÏování spotfieby na cenu
jednotky tepelné energie 1 GJ z CZT Volary .

Jsem si vûdom, Ïe souãasná cena je z pohledu odbûratelÛ vysoká. ZároveÀ
jsem ale pfiesvûdãen, Ïe pfii posuzování není aÏ tak dÛleÏitá cena za 1 GJ odebrané 
tepelné energie, ale v˘‰e celkové roãní platby (nákladÛ) v‰ech odbûratelÛ. Tyto se
samozfiejmû meziroãnû mûní celkovû i pro jednotlivé objekty a byty. PfiestoÏe 
celkov˘ objem nákladÛ, mimo paliva, mûníme meziroãnû jen málo, pokles odbûru
zvy‰uje prÛmûr ceny za 1 GJ a to i pfii úspofie spotfiebovaného objemu paliv. Jejich
ceny, aÏ na obãasné v˘kyvy, dlouhodobû spí‰e rostou (uhlí, plyn).

Na celkové náklady a platby jednotliv˘ch objektÛ má kromû jiÏ zmínûného
vliv i pfiesun spotfieby od objektÛ zateplen˘ch k nezateplen˘m a zmûna spotfieby
kaÏdého jednotlivého bytu. (Pozn.: rozúãtování nákladÛ na teplo a teplou vodu na
jednotlivé byty provádí správce/majitel objektu a fiídí se platn˘mi zákony a pfiedpi-
sy. Energetické sluÏby mûsta Volary s.r.o. mûfií a fakturují pouze celkové spotfieby
objektÛ).

Svou prací ale i koncepcí rozvoje mÛÏeme ovlivnit kvalitu, stabilitu a bezpeã-
nost dodávek tepla v souãasnosti i do budoucna. A ãiníme tak kaÏd˘m dnem.

Existují ale oblasti, které musím respektovat a nelze je ovlivnit. Politická 
rozhodnutí (DPH 5 - 9 - 10 - 14 - 17,5% ?, ekodanû, limity tûÏby - cena uhlí) 
a leasing z roku 1999, kter˘ konãí v roce 2013 a pfiedstavuje skoro 1/4 ceny. I s ohle-
dem na tento termín chci znovu pfiipomenout, Ïe po doplacení leasingu  bude velk˘
prostor pro sníÏení ceny na obvyklou úroveÀ zároveÀ s postupn˘m dobudováním
domovních stanic. Tzn. zv˘‰ení komfortu pro odbûratele pfii sníÏení ceny. 

Pfies ‰ífiící se „popla‰né“ zprávy kolem tûÏby uhlí a DPH (tisk a vláda koneãnû
procitli po nûkolika letech pfiipomínek z odborn˘ch kruhÛ) chci dodat, Ïe uhlí pro
na‰e potfieby je a bude dostatek. Pfii pfiepoãtu hmotnost/v˘hfievnost je uhlí na asi 
1/2 ceny plynu, a proto i po roce 2013 plánujeme jeho je‰tû lep‰í vyuÏití. Proã? UÏ
jsem to zmiÀoval: bezpeãnost, kvalita, stabilita a cena rozumná pro obû strany. 
Rozdíl v cenû tepla cca 300.000,- Kã  mezi rokem 2001 a 2010 hovofií jasnû.

Jifií R˘par, jednatel

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

paní Hana Benãová,
paní RÛÏena Ma‰ková,
pan Ladislav Lang,
paní RÛÏena Muziková,
paní Marie Pichlová,
pan Gustav Sobotoviã,
a paní Julie ·pírková.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme starostce města 

paní Martině Pospíšilové 

za gratulaci 

paní Františce Nováčkové 

a přátelské přijetí na radnici. 

Dcera s rodinou

Dne 16. 4. 2011 

uplynou dva roky, 

kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel a tatínek

pan 

Štěpán Albert.
S úctou a láskou vzpomínají

manželka 

a dcery s rodinami. 

Souhrn poãasí za únor 2011
Minimální teplota: -18,7 st dne 24. 2. v 6:05
Pfiízemní minimální teplota: -19,8 st dne 24. 2. v 6:30
Maximální teplota: +12,1 st dne 7. 2. v 13:25
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,9 st
Maximální náraz vûtru: 19,4 m/s dne 5. 2. v 7:14 

(tj. 69,9 km/hod.)
Úhrn sráÏek: 19,6 mm

Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 26 
Poãet dní s pfiízemním mrazem: 26 
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 1.-3. 2. 16 cm
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 22 dní
Celkem napadlo snûhu: 9 cm za mûsíc
Sluneãní svit: 89.9 hodiny

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz    a
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Firma MOLDA spol. s r. o., Ml˘nská 343, Volary pfiijme zamûstnance do hlavního pracovního pomûru.

Dal‰í informace poskytneme osobnû v sídle firmy nebo na tel. ãísle: +420 388 333 610.

V polovinû února probûhla v Bílém
domû ve Washingtonu, sídle prezidenta
Spojen˘ch státÛ americk˘ch, slavnost,
která se dotkla i na‰eho mûsta. Prezident
Barack Obama udûlil patnácti osobnos-
tem vefiejného, kulturního a politického
Ïivota nejvy‰‰í ocenûní - Medaili svobo-
dy - za jejich neopomenutelné pfiispûní
pro svûtovou bezpeãnost nebo za
obzvlá‰tní úsilí o udrÏování a rozvoj
kulturních a humanitních hodnot.

Mezi ocenûn˘mi, k nimÏ patfií
mimo jin˘ch nûmecká kancléfika Agela
Merkelová a b˘val˘ president George
Busch st., je i Gerda Weissmannová
Kleinová, kterou Barack Obama osobnû
15. února v Bílém domû touto medailí
dekoroval. Ve své úvodní fieãi prezident
Obama pfiipomnûl, Ïe Gerda patfií k Ïi-
dovsk˘m Ïenám, které v závûru 2. svûto-
vé války pfieÏily pochod smrti, vyzdvihl,
Ïe její Ïivot je dokladem nezlomnosti
lidského ducha, Ïe svojí nadaãní ãinnos-
tí, zamûfienou na studenty celého svûta,
napomáhala spolu se sv˘m manÏelem
rozvíjet ‰iroké mezilidské porozumûní.

V Bílém domû bylo na‰e mûsto 
i jmenovitû pfiipomenuto. Pro Gerdu
Weismannovou Kleinovou jsou Volary
synonymem svobody, nového Ïivotního
zaãátku. Pro ni zvlá‰È pak jsou ‰Èastn˘m
místem, kde se potkala se sv˘m osvobo-
ditelem a pozdûj‰ím manÏelem, nad-
poruãíkem americké armády, Kurtem 
Kleinem. Jsou pro ni místem, ke kterému
se navracela ve svém literárnû tvÛrãím
Ïivotû, na pfiedná‰kov˘ch turné, pfii
besedách pro studenty. ZpÛsobem sobû
vlastním dostala na‰e mûsto do povû-
domí ‰irokého spektra sv˘ch ãtenáfiÛ 
a posluchaãÛ, v neposlední fiadû ale i do
povûdomí miliónÛ filmov˘ch a televiz-
ních divákÛ.

Od roku 1945 se Gerda do Volar

poprvé vrátila v fiíjnu 1991. Se sv˘m
manÏelem pfiijeli s delegací americk˘ch
Ïen nav‰tívit zdej‰í místa, spojená s udá-
lostmi z konce války i s Ïivotním osu-
dem Kleinov˘ch. V následujících letech
pak Gerda s Kurtem zavítali do na‰eho
mûsta soukromû i pracovnû je‰tû dva-
krát. Podle knihy, kterou Gerda jako
svou biografii v 50. letech minulého sto-
letí napsala, vznikl v roce 1994 scénáfi 
k dokumentárnímu filmu v produkci
HBO. V̆ znamná ãást sekvencí se natá-
ãela v na‰em mûstû a sám film mûl ve
Volarech 4. kvûtna 1995 pfii oslavách 
50. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války
svûtovou pfiedpremiéru. Je‰tû téhoÏ roku
byl film ve své kategorii ocenûn prestiÏní
televizní cenou Emmy a o rok pozdûji
získal i filmového Oscara za krátk˘
dokument. Jako podûkování za vstfiícnou
nezi‰tnou pomoc, se kterou se filmov˘
‰táb pfii natáãení ve Volarech setkal,
zaplatila Gerda ze svého honoráfie hodi-

ny do vûÏiãky na budovû volarské ‰koly.
Po soukromé rodinné náv‰tûvû 

v létû 1997 pfiijeli Gerda a Kurt Kleino-
vi se svojí vnuãkou a s pracovním ‰tá-
bem do Volar naposledy v roce 2000,
aby na zdej‰ích místech pfiipomínajících
Holocaust spoluvytvofiili pfiíspûvek do
televizního pofiadu pro mladé Ameriãany.

Gerda Weissmannová Kleinová
Ïije ve Phoenixu v Arizonû. Volary
povaÏuje za místo, kde se podruhé naro-
dila a k jeho obyvatelÛm chová respekt
jako k lidem, ktefií nepfiehlíÏejí odkazy
historick˘ch epoch. Tak na‰e mûsto
vykresluje ve sv˘ch knihách a publika-
cích, a tak jej vÏdy prezentovala pfii
sv˘ch nesãetn˘ch pfiedná‰kách a bese-
dách. Její práce je nepfiehlédnutelná.
Medaile svobody z rukou prezidenta
Spojen˘ch státÛ americk˘ch je patfiiã-
n˘m ocenûním jejího celoÏivotního díla.

Svatopluk Vokurka

Vysoká pocta Gerdû W. Kleinové

Prezident Barak Obama pfiedává Medaili svobody Gerdû Weissmannové Kleinové.

Gratulace do USA
Na základû sdûlení pana Svatopluka Vokurky rozhodla Rada mûsta Volary na svém jednání dne 9. bfiezna zaslat jménem na‰e-
ho mûsta gratulaci paní Gerdû Weissmannové Kleinové, které prezident Barack Obama udûlil nejvy‰‰í americké obãanské
vyznamenání, Medaily svobody.    

R. Kozák



Volarsk˘ zpravodaj 5

Z· je první pÛlrok v jedné budovû
Za Ïáky i pedagogy na‰í ‰koly jsem

poÏádal jejího fieditele Mgr. Petra Horál-
ka o zhodnocení tohoto velmi krátkého
období, které jistû ukázalo, jak se Ïáci
ve ‰kole sÏili a jak se samotné slouãení
povedlo.

RovnûÏ jsem se zeptal, co je ve
‰kole nového a co ‰kolu ãeká, také jsem
se zeptal na jednu pûknou událost, kte-
rou ‰kola letos zaÏije a jak se na ni peda-
gogick˘ sbor i Ïáci pfiipravují.

1. Základní ‰kola má za sebou první
pÛl rok po slouãení obou stupÀÛ pod
jednu stfiechu. Jaké to bylo období a co
v nûm bylo nejtûÏ‰í?

Na tuto otázku by mûli odpovídat
kromû mû i rodiãe a Ïáci. Za sebe musím
fiíci, Ïe jsem velice spokojen˘. Stalo se
to, co je v jin˘ch ‰kolách naprosto
bûÏné, Ïe dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií
se potkávají ve spoleãn˘ch prostorách.
Pro ãlovûka je vÏdy velice inspirativní,
kdyÏ se mÛÏe pohybovat v co nejpest-
fiej‰í spoleãnosti. Od ÏákÛ ani od rodiãÛ
nemám v souãasné dobû Ïádné negativ-
ní ohlasy. V prvních dnech jsme fie‰ili
nûkteré drobnosti, které se t˘kaly spo-
leãného souÏití. Museli jsme doladit
organizaci v ‰atnû 1. stupnû, dozory na
chodbách v prostorách, kde nikdy neby-
ly, a nûkteré dal‰í vûci. 

2. Jak se s touto situací vyrovnaly hlavnû
dûti, rodiãe a poté i uãitelsk˘ sbor? Jak
v‰ichni víme, tomuto kroku pfiedcháze-
la dlouhá v˘mûna názorÛ, a tak je
dobré si fiíci, jak se nûkteré problémy
zvládly a zda nûjaké pfietrvávají.

Dûti jsou velice nad‰ené, Ïe mohou
chodit do jedné ‰koly s vût‰ími spoluÏá-
ky. V‰echny vûdí, Ïe pokud by mûly
jak˘koliv problém, mohou pfiijít za

mnou, za uãiteli, za paní psycholoÏkou.
Pro uãitele a Ïáky mûlo spojení je‰tû
jedno pozitivum. Souãasná budova je
vybavena lep‰í v˘poãetní technikou,
multifunkãní tabulí, sportovním hfii‰tûm
a dal‰ími pomÛckami. To v‰e mohou
nyní vyuÏívat v‰ichni Ïáci. Mám pocit,
Ïe ta rozãefiená názorová hladina, která
panovala pfied slouãením, se uklidnila 
1. záfií, kdy v‰echny dûti nastoupily do
jedné ‰koly. 

Tím nechci fiíct, Ïe je v‰e bez pro-
blémÛ, ale problémy jsou tu od toho,
aby se fie‰ily. 

3. Aktivity Z·. 
Vím, Ïe na‰e Z· je zapojena do akce
Adopce na dálku, Ïe ‰kola v tomto pro-
jektu adoptovala vzácného jefiába pope-
lavého a podporuje i jednoho afrického
Ïáka, je to jediná aktivita, nebo je jich
víc?

Adopce na dálku je úÏasn˘ feno-
mén, kter˘ zaãal uÏ za minulého vedení
‰koly a pokraãuje dál. Poslední akcí
byly Vánoãní trhy, kde se na oba adopto-
vané vybralo pfies 20 tis. korun. Velk˘
dík patfií uãitelÛm a ÏákÛm za snahu 
a také rodiãÛm za to, Ïe tuto akci pod-
pofiili. 

Tûch aktivit je samozfiejmû více –
partnerské ‰koly na Slovensku a v Nû-
mecku, rÛzné projekty s evropsk˘mi
‰kolami a dal‰í. Nebudu je v‰echny jme-
novat, urãitû bych na nûkteré zapomnûl.

Na jednu vûc bych ale zapomenout
nechtûl. Na‰e ‰kola se stala partnerskou
‰kolou Národního parku ·umava. Máme
z toho velikou radost a samozfiejmû 
z toho pro nás plynou urãité v˘hody.
Otevírá se pro nás fiada nov˘ch moÏnos-
tí, které budeme moci vyuÏít ve v˘uce.
Ale to je na del‰í povídání.    

4. Budova Z· má b˘t zateplena, kdy to
bude?

Dojde k v˘mûnû oken a dvefií 
zateplení obvodov˘ch zdí. Po skonãení

oprav bude mít celá budova ‰koly nov˘
kabát. Podle posledních zpráv by v sou-
ãasné dobû mûl probíhat v˘bûr dodava-
telské firmy. Stavební práce by mûly b˘t
hotové do konce kalendáfiního roku. 
V tuto chvíli musím podûkovat na‰emu
zfiizovateli, paní starostce, radním 
i zastupitelÛm za to, Ïe jim není lhostej-
né, v jakém prostfiedí se volarské dûti
uãí. Jsem velmi rád, Ïe se jim podafiilo
získat státní dotaci a najít v mûstském
rozpoãtu dostatek prostfiedkÛ na to, aby
tato velká a finanãnû nároãná akce
mohla b˘t uskuteãnûna. 

5. V leto‰ním roce bude mít základní
‰kola zajímavé v˘roãí. O jaké v˘roãí jde
a chystá se k nûmu nûjak˘ program,
pakliÏe ano, o co jde a jak˘ bude prav-
dûpodobn˘ scénáfi?

V pfií‰tím ‰kolním roce oslaví
volarská ‰kola 30. v˘roãí otevfiení.
Pokud se v‰e podafií, opravy probûhnou
podle plánu a na‰e ‰kola se bude moci
pochlubit nov˘m kabátem, oslavy urãitû
budou. Plánujeme je na podzim tohoto
roku. Jejich scénáfi je ale zatím tajem-
stvím, v‰e se brzy dozvíte. 

Mgr. Petr Horálek

Za velmi pûkné a vyãerpávající odpovû-
di dûkuji a pfieji celému pedagogickému
sboru hodnû trpûlivosti, pohody a klidu
a ÏákÛm jen co nejlep‰í v˘sledky, bájeã-
né prostfiedí a aby se jejich krásné ‰kol-
ní i mimo‰kolní aktivity dafiilo udrÏovat
a pokud to pÛjde i roz‰ifiovat.

Ladislav Beran

Mûfiení radarem v únoru 2011 

Poãet mûfien˘ch vozidel 31 021
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 75 /vãetnû noãního provozu/

PrÛmûr v dobû od 18:00 do 06:00 35 vozidel/hod.
PrÛmûr v sobotu a nedûli 40 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00 120 vozidel/hod.
PrÛmûrná rychlost 50,3 km/h

Maximální rychlost 124  km/h
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) 10  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 13 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do 61 km/h

Pavel Kohout, fieditel TS

ulice Prachatická a Soumarská
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Volary z jiného pohledu

âtvero roãních období se 
na Volarsku leckdy vystfiídá
i bûhem jednoho dne, viìte? 
Aneb jak se fiíká: jestli nám to
srpen nezkazí, budeme mít letos
hezkou zimu...

Sluneãních hodin je ve Volarech
nûkolik, ty v ulici 5. kvûtna
nesou dataci 1852.

Texty a foto: Roman Kozák

V‰imli jste si soumûrnosti 
domu ã. p. 378 na rohu 

Tolarovy a Kollárovy ulice? 
Z tohoto pohledu vypadá 

skoro jako zámeãek.
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Jidá‰ky

80 dkg polohrubé mouky, 12,5 dkg
másla nebo rostlinného tuku, 10 dkg
cukru, 2 Ïloutky, 1 kostka (42g) droÏdí,
cca 1/2 l mléka, pÛl lÏiãky soli.

Z droÏdí, trochy cukru, mouky a vlahé-
ho mléka zadûláme kvásek. KdyÏ kvá-
sek vzejde vlijeme jej do pfiipravené
prosáté mouky promíchané se solí. Pfii-
dáme rozpu‰tûn˘ vlah˘ tuk a vlaÏné
mléko a zadûláme tuÏ‰í tûsto, které
necháme na teplé místû vykynout.
Vykynuté tûsto na vále rozdûlíme na
ãásti a z kaÏdé vyválíme váleãky o prÛ-
mûru 1-1,5 cm. Nakrájíme na kousky
dlouhé asi 15 -20 cm, Kousky staãíme
do spirály, oba konce ke stfiedu, kaÏd˘
konec na jinou stranu atd. PoloÏíme na
vymazan˘ plech a necháme dokynout.
Pfied peãením je potfieme rozpu‰tûn˘m
máslem a upeãeme doãervena. Vychlad-
lé maÏeme medem, medovou nebo jinou
sladkou pomazánkou. 

Jehnûãí kotlety v ostré omáãce

4 jehnûãí kotlety, 1 dl bílého vína (nebo
1 lÏíce citrónové ‰Èávy), 3 sterilované
okurky, 2 cibule, 1 lÏiãka hladké mouky,
1-2 lÏiãky hofiãice, trochu v˘varu (i z
masoxu), mlet˘ pepfi, sÛl, olej, feferonky,
cibule jemnû nakrájená na koleãka. 

Jehnûãí kotlety alespoÀ ãásteãnû vykos-
tíme, od zbyl˘ch kostí do poloviny
odfiízneme a na okraji také nûkolikrát
nafiízneme. Takto upravené kotlety
naklepeme. Cibuli nadrobno nakrájíme,
zpûníme na lÏíci oleje, vmícháme
mouku, osmahneme, zalijeme v˘varem
a vínem, rozmícháme a dusíme. Kotlety
osolíme, opepfiíme a po obou stranách
opeãeme na oleji. VloÏíme je do omáã-
ky a spoleãnû podusíme domûkka. Pak
kotlety vyjmeme a uloÏíme na teplém
místû. Omáãku osolíme, opepfiíme a pfii-
dáme jemnû nakrájené feferonky a pro-
hfiejeme. Kotlety na talífii tence potfieme
hofiãicí, pfielijeme omáãkou, posypeme

jemnû nakrájenou okurkou a krouÏky
cibule a ihned podáváme. Pfiíloha: hra-
nolky, ochucená r˘Ïe.

Banánov˘ beránek

25 dkg polohrubé mouky, 25 dkg mouã-
kového cukru, 25 dkg másla nebo hery,
25 dkg rozmixovan˘ch banánÛ, 4 vejce,
1 prá‰ek do peãiva, 1 vanilkov˘ cukr.

Utfieme heru s cukrem a vanilkov˘m
cukrem, postupnû vmícháme Ïloutky,
pfiidáme rozmixované banány a mouku 
s prá‰kem do peãiva. Nakonec lehce
vmícháme tuh˘ sníh z bílkÛ. Tûsto vlije-
me do vymazané a vysypané formy a
peãeme podle druhu formy pfii 180°C
zhruba 45-60 minut. Upeãeného berán-
ka po krátkém zchladnutí vyklopíme a
necháme vychladnout. Zdobíme námi
vybranou polevou nebo tûsnû pfied
podáváním ‰lehaãkou u‰lehanou se ztu-
Ïovaãem. 

Dobrou chuÈ!

Velikonoce

Pár velikonoãních receptÛ

Velikonoce jsou velmi staré svátky
jara, jejichÏ v˘znam a poselství se 
v prÛbûhu tisíciletí rÛzn˘m zpÛsobem
promûÀovalo a vyvíjelo. Na na‰em
území se jejich kofieny dají vystopovat
jiÏ v pohansk˘ch dobách je‰tû pfied pfií-
chodem kfiesÈanské víry. Na‰i pfiedci
jejich prostfiednictvím pravdûpodobnû
oslavovali ústup zimy, která pro nû 
ãastokráte pfiedstavovala strastiplné
období plné hladu, krátk˘ch dní a nudy.
Velikonoãní kfiepãení a oslavování Ïivota
pak poráÏku zimy symbolicky dokonáva-
lo. Pravdûpodobnû se tedy jiÏ tehdy
nejednalo o Ïádné rituály vz˘vající
temná boÏstva, ba naopak. 

Po pfiíchodu kfiesÈanství na na‰e
území do‰lo k postupné promûnû v osla-
vu zmrtv˘chvstání boÏího syna JeÏí‰e
Krista, jenÏ byl ukfiiÏován. Postupnû
byly pfiijaty nové tradice jako 40-ti
denní pÛst. Dal‰ími svátky jsou Zelen˘
ãtvrtek, coÏ je den milosrdenství na
památku JeÏí‰ovi poslední veãefie. Velk˘
pátek, kdy se ve‰ker˘ bûh svûta zastaví v
pokání a smutku za JeÏí‰ovo ukfiiÏování.

Bílá sobota, která pfiipomíná hlídání
boÏího hrobu a také zlom a obrat od tmy
ke svûtlu. A koneãnû nejdÛleÏitûj‰í, veli-
konoãní svátek, Hod boÏí, velikonoãní
oslavující vzkfií‰ení. Pro zajímavost,
napfiíklad na poãátku minulého století se
v tento den nesmûlo zametat, stlát, vyná‰et
hnÛj z chlévÛ, m˘t nádobí, ‰ít, ãistit boty.
Na BoÏí hod také konãí pÛst a pfiipravu-
jí se tradiãní pokrmy jako mazance a
peãení beránci, jejichÏ pÛvod mÛÏeme
vystopovat k Ïidovsk˘m tradicím, které
s nimi spojují své vyvedení z Egypta ãi
k pohansk˘m pastevcÛm ze stfiedomofií. 

Koneãnû ve dvacátém století se
Velikonoce spí‰e neÏ duchovním svát-
kem stávají znovu oslavou jara a mládí,
pfii kter˘ch jde pfiedev‰ím o veselí a
oslavu Ïivota a mládí. Dne‰ní tradice se
tedy spí‰e soustfieìují na vûci jako je
v˘zdoba za pomoci hezky malovan˘ch
vajíãek - kraslic, velikonoãních vûncÛ a
rÛzné dekorace a pak samozfiejmû zvyky
jako je vy‰upání dívek muÏi ruãnû plete-
n˘mi pomlázkami z vrbového proutí.
Ov‰em tradice pomlázky jako takové je

známá uÏ ze 14. století kdy se ‰lehali a
vhazovali do vody i nejrÛznûj‰í leno‰i.
Do pomlázek se také dfiíve normálnû
vplétala ãervená stuÏka. 

To tradice kraslic je údajnû mno-
hem star‰í, pr˘ aÏ 2300 let. Malovan˘mi
vajíãky se pfii jarní rovnodennosti obda-
rovávali jiÏ stafií EgypÈané. Malovaná
vajíãka mají také svou historii v Nûmec-
ku, ·védsku, ale i Asii. Obecnû vajíãka
byla a jsou symbolem zrození, mládí,
vzkfií‰ení a plodnosti. 

Velikonoãního zajíãka jsme pro
zmûnu údajnû pfievzali z Nûmecka.
âeské dûti pfiedtím na zahradû hledaly
vajíãka od kohoutka, li‰ky, nebo skfii-
vánka. Zajíãek dle bible symbolizuje
skromnost, pokornost, chudobu, ale také
moudrost. 

Datum Velikonoc není pfiesnû stano-
veno, jedná se takzvan˘ pohybliv˘ svátek
coÏ znamená, Ïe se neslaví v pfiesn˘
kalendáfiní den. Proto mÛÏe velikonoãní
nedûle pfiipadnout na jak˘koli den od 
22. bfiezna do 25. dubna. Leto‰ní Veliko-
noce pfiipadly na 24. a 25. dubna.
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Masopustní veselí ve ‰kole      

Beseda s Jifiím Strausem 
21. ledna 2011 mûli Ïáci 7.A

moÏnost setkat se se zajímav˘m ãlovû-
kem. Byl jím pan profesor Jifií Straus,
prorektor Policejní akademie v Praze 
a vedoucí katedry kriminalistiky. Bese-

da probûhla ve spoleãenské místnosti
na‰í ‰koly. Nejprve nám vyprávûl o kri-
minalistice obecnû, pak nás struãnû
seznámil s jejími jednotliv˘mi obory 
a pfiiblíÏil, ãím se zab˘vají. UÏ víme, co

si pfiedstavit pod pojmem balistika, dak-
tyloskopie nebo grafologie, trasologie ãi
forenzní biomechanika. Celé povídání
bylo doplnûné obrázky, fotografiemi 
a zajímav˘mi pfiíbûhy z praxe. Také na
v‰echny na‰e v‰eteãné otázky pan profe-
sor ochotnû a srozumitelnû odpovûdûl.
Sly‰eli jsme mnoho zajímav˘ch a pouã-
n˘ch vûcí. Mimo jiné i to, Ïe pokud
chceme nûãeho v nûjakém oboru dosáh-
nout, musíme se stále vzdûlávat, získávat
nové a nové zku‰enosti a také poctivû
pracovat. To jsme si uvûdomili v mo-
mentû, kdy pan profesor na otázku, jak
dlouho studoval on, odpovûdûl: „Já se
uãím pofiád.“

âas vyhrazen˘ pro na‰e povídání
rychle utekl a my jsme se museli rozlou-
ãit. Je‰tû jednou dûkujeme panu profe-
sorovi za to, Ïe si na‰el ãas a pfiijel si 
s námi popovídat. Pfiejeme mu mnoho
úspûchÛ v dal‰í práci a spoustu vyfie‰e-
n˘ch pfiípadÛ. 

Ïáci 7. A

Dne 8. 3. 2011 pofiádala ‰kolní druÏina 
v prÛbûhu dopoledního vyuãování ma-
sopust a odpoledne karneval.

Dûti ze ‰kolní druÏiny si se sv˘mi
vychovatelkami pfiipravily spoleãn˘
masopustní program pln˘ písniãek, bás-
niãek a povídání o tradicích masopustu.
Tento program pfiedvedly ostatním
dûtem i dospûlákÛm z celé ‰koly. Maso-
pustní prÛvod (69 dûtí a 3 vychovatelky)
hezk˘ch a zajímav˘ch masek nav‰tívil
v‰ech 18 tfiíd, dûti z praktické ‰koly,
vedení ‰koly, paní kuchafiky a uklízeãky
i pana ‰kolníka. A protoÏe k masopustu
patfií nejen zábava, ale i dobré jídlo, kaÏ-
d˘ z dûtí a dospûl˘ch dostal koblíÏek.

Masopust jsme zavr‰ili odpoledním
karnevalem ‰kolní druÏiny, kde si dûti

zatanãily, zasoutûÏily a nechybûla ani
sladká odmûna.

Dûkujeme Pekárnû ·umava Volary
za to, Ïe nám upekla voÀavé koblíÏky.
TéÏ dûkujeme rodiãÛm za krásné masky,
které pro dûti pfiipravili, a dûtem za spo-
leãnû proÏit˘ vesel˘ a mil˘ den.

Tato akce se vydafiila a na‰ím pfiá-
ním je, abychom se opût za rok „pospo-
lu“ setkali, jak se zpívá v jedné maso-
pustní písniãce: „Masopust drÏíme, nic
se nevadíme pospolu. Proã bychom se
hádali, kdyÏ jsme se tak shledali pozno-
vu. V dobrém jsme se se‰li, rádi jsme se
na‰li pospolu. Dfiíve neÏ se rozejdem,
je‰tû sobû zapûjem  poznovu.“

Jitka Vr‰níková a Petra Andraschková
vychovatelky ·D

Dfievafiské „stejskání“
Pozvánka na tradiãní setkání dfievafiÛ, které se bude konat 

v sobotu 16. dubna 2011 v salonku restaurace "U PotÛãku" od 17:00 hodin. 
Zváni jsou v‰ichni, ktefií si chtûjí zavzpomínat na doby nedávno minulé. S odcházejícím ãasem blednou i na‰e vzpomínky.

Udûlejme v‰e proto, aby nevybledly úplnû. Zavzpomínáme u harmoniky a zpívat jsme urãitû je‰tû nezapomnûli.
Srdeãnû zvou pofiadatelé
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Kapr a Velikonoce

Volarsk˘ fotovtip

Louãení se zimou pfiipravil SKI
klub ·umava Volary a obec StoÏec na
sjezdovce v âesk˘ch Îlebech 11. bfiezna.
Pán hor pfiijel se svou druÏinou a leto‰ní
zvlá‰tní zimu odzvonil. Bylo to velmi
povedené a pûkné odpoledne s teplotou
jiÏ jarní na deseti stupních celsia, a tak
jaro opravdovû pfievzalo svou vládu.

L. Beran

Zima konãí 

Spoleãnû s dal‰ími velikonoãními
pokrmy, jako jsou mazance, velikonoãní
sekaná, jehnûãí ãi kÛzleãí maso patfiil na
sváteãní stÛl v dobû Velikonoc i kapr.
Tradice velikonoãního kapra se v nûkte-
r˘ch rodinách dodrÏuje dodnes, obzvlá‰È 
v rybníkáfisk˘ch oblastech. Kapr jako
zdroj postního jídla byl uÏ pfied mnoha
staletími chován v klá‰terních rybníã-

cích, odkud se jeho chov roz‰ífiil i do
‰lechtick˘ch a mûstsk˘ch rybníkÛ. Na
na‰em území je‰tû za první republiky
patfiil kapr k oblíben˘m pokrmÛm 
v dobû pfiedvelikonoãního pÛstu a jeho
spotfieba o Velikonocích byla jen o málo
niÏ‰í, neÏ spotfieba v dobû vánoãních
svátkÛ.

�  �  � 

Cedule "Památné stromy" patfií pochopitelnû k blízké aleji vedoucí podél hfibitova ke kfiíÏové cestû.                   Roman Kozák
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Novinky v knihovnû 

Mûstská knihovna Volary
vás zve na besedu a promítání 

s fotografem

Vladislavem Ho‰kem

ŠUMAVA ROMANTICKÁ
V pondûlí 11. dubna 2011 od 17.00 hodin

v prostorách knihovny

Vyhodnocení lednové ankety
Zájem o zavedení veãerního spoje z Prachatic do Volar

Celkem odevzdan˘ch kupónÛ 74. Z toho: 73 hlasÛ ANO, 1 hlas NE.

Heck Gene M.: HROZBA
Bíl˘ dÛm ve Washingtonu, tfiicet minut
po pÛlnoci. SluÏbukonající dÛstojník ãte
právû do‰l˘ e-mail a nevûfií sv˘m oãím.
Hrozba hromadného v˘buchu, za 100 dní
má explodovat v USA 86 jadern˘ch
bomb… Explodují za 100 dní, pokud USA
nesplní nepfiijatelné podmínky, mezi
nimiÏ je i staÏení v‰ech americk˘ch vojsk
ze zahraniãí a to do jednoho roku…

Markéta Pilátová: MÁ NEJMILEJ·Í  
KNIHA

Markéta Pilátová ve svém druhém
románu Má nejmilej‰í kniha ãerpá i ten-
tokrát z jihoamerické zku‰enosti a v mi-
mofiádnû napínavém pfiíbûhu témûfi
magického raÏení nás ve smûsi bájn˘ch
motivÛ s aÏ nepfiíjemnû realistick˘m
popisem jihoamerického prostfiedí s jeho
narkomafiemi a tûÏkou a nebezpeãnou
bídou bezbrann˘ch a pfiitom ozbroje-
n˘ch slumÛ provede pfiíbûhem Hadího
institutu a zejména jeho ‰éfa. UkáÏe

nám také, jak pfiekvapivû a bolestivû se
mohou drápy odporné ãásti evropské
historie zatínat do nepfiipraven˘ch du‰í.
Pfiíbûhem nás provádí tatér, kter˘ 
v ‰eherezádovském motivu pfii tetování
opájí zákazníky vyprávûním a pfied svû-
tem schovan˘ ve svém skromném pfií-
bytku úãtuje se sv˘m svûdomím.

Sarah Waters: ZLODùJKA
V románu Zlodûjka, odehrávajícím se
roku 1862, nás zavádí do Lond˘na 
a okolí, do nejrÛznûj‰ích prostfiedí 
a vrstev tehdej‰í spoleãnosti. Nikdy není
nic tak, jak se ãtenáfii, ani ned˘chajícímu
napûtím, zdá, a v‰echno pfiitom do sebe
bezvadnû zapadá. Román, psan˘ vy-
brou‰en˘m stylem, dokonale vystihuje
dobu dûje, nádhernû plyne a uná‰í ãtená-
fie jako fieka.

Lars Kepler: HYPNOTIZÉR
Lars Kepler napsal skvûl˘ kriminální
román, thriller, kter˘ odhaluje temné

stránky lidské du‰e a otevírá bránu do
pekla lidského zatracení. Psychiatr Erik
Maria Bark je uznávan˘ odborník na
léãbu traumat pomocí hypnózy. Jedné
prosincové noci ho probudí zvonûní
telefonu. Volá mu detektivní inspektor
Joona Linna z nemocnice ve Stockhol-
mu a prosí ho, aby okamÏitû pfiijel k pfií-
padu malého chlapce, kter˘ je v bezvû-
domí, ve velmi kritickém stavu. Erik je
jedinou nadûjí, jak mÛÏe policie chlapce
vyslechnout a zjistit, kdo brutálnû
zavraÏdil jeho rodiãe a mlad‰í sestru…

Miroslav Stigl: SEX V PùTI DÍLECH
SVùTA

V˘znamn˘ ãesk˘ cestovatel Miloslav
Stingl tentokrát sv˘ch bohat˘ch cestova-
telsk˘ch zku‰eností vyuÏil k vytvofiení
poutavého vyprávûní o milostn˘ch 
a sexuálních praktikách na pûti konti-
nentech. Rozhodnû vás tento tematick˘
v˘let nudit nebude.

Tû‰ímû se na Va‰i náv‰tûvu



Krátce

2. 4. sobota 17.00 a 20.00 hod.
LETOPISY NARNIE: 
Plavba Jitfiního poutníka

DobrodruÏná fantasy (dabing)
Vstupné 50,- Kã, 114 min.
Kouzeln˘ svût Narnie se vrací!

***
9. 4. sobota 17.00 a 20.00 hod.

GULLIVEROVY CESTY
DobrodruÏná komedie USA (dabing).
Vstupné 50,- Kã, 84 min.
Obrovská dobrodruÏství v malém svûtû –

natoãeno podle knihy Jonathana Swifta.
***

16. 4. sobota 20.00 hod.
NEVINNOST

âeské drama.
Vstupné 50,- Kã, 98 min.
Lásky se nikdy nezbaví‰.

***
30. 4. sobota 20.00 hod. 

OPRAVDOVÁ KURÁÎ
Americk˘ western (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 109 min., od 12 let!

Volarsk˘ zpravodaj 11

KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Duben 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena!

Ultrazvuk v ordinaci MUDr. Lubora KnûÏka je zprovoznûn jiÏ od poloviny bfiezna.
***

Od 25. února 2011 jsou opût zprovoznûny masérské sluÏby na bazénû
ve Volarech. Tyto sluÏby provádí firma „masáÏe - mm“, a to 1 krát za 14 dní, vÏdy

v pátek od 14.00 hodin do cca 18 hodin (dle potfieby). 
Nabízíme klasické relaxaãní a sportovní masáÏe, ãínskou energetickou masáÏ, ale
zejména u‰ní svíce a vibraãní masáÏ pátefie dle J. Hlavína, která je na‰í specialitou.
Pokud Vás bolí záda, vibraãní masáÏ je optimální. Pokud máte problémy s bolestí 
v u‰ích, nebo trpíte ãast˘mi zánûty stfiedou‰í, u‰ní svíce Vám problém vyfie‰í. Více
se dozvíte na na‰em webu www.masaze-mm.cz. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Ing. Miroslav Meleg - majitel firmy.

Pfiipravujeme
Mûsto Volary a obãanská sdruÏení

Ekocentrum Volary a U nás
Vás zvou na 

COUNTRY BÁL
2. dubna 2011 od 19:00 

v sále MûÚ
Hrají KfiemeÀáci

Vstupné 70,- Kã, pro pány v klobouku
a dámy v sukních ãi ‰atech 60,- Kã

**

TOULKY STAROU
·UMAVOU

V úter˘ 12. dubna od 18:00 hodin
vás Mûsto Volary zve 

do spoleãenského sálu radnice 
na klubov˘ pofiad 

TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘.

**

LAMPIÓNOV¯ PRÒVOD
Dne 30. dubna od 19:00 hodin 

pofiádá Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Volary Lampiónov˘ prÛvod.

Sraz v 18.30 hodin pfied b˘valou
budovou Základní ‰koly - 1. stupeÀ. 

**

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAâÍNÁ
Volarské muzeum bude slavnostnû
otevfieno v nedûli 1. kvûtna 2011 

v 10.00 hodin starostkou mûsta Mar-
tinou Pospí‰ilovou, která zahájí
muzejní sezónu pro rok 2011.

Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna
do 30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí

od 10,00 do 17,00 hodin.

Podûkování
âesk˘ svaz Ïen ZO Volary dûkuje v‰em
úãastníkÛm masopustního prÛvodu za
vtipné masky, rychtáfii za jeho pûkn˘
projev, masopustní policii za úspû‰n˘
v˘bûr pokut, paní starostce za povolení
masopustního veselí, odboru kultury za
úãinnou pomoc pfii organizování maso-
pustu a v‰em obãanÛm Volar, ktefií maso-
pustní prÛvod pohostili, pokutu zaplatili
a veãer pfii tanci se krásnû pobavili. 

Marie Pe‰ková, pfiedsedkynû ZO âSÎ
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ProtoÏe se stále vedou dohady 
o tom, kde byl zastfielen svobodník
Charles Havlat, uvedu svûdeckou v˘po-
vûì pana Herberta Langa ze SRN, která
byla v roce 2009 oti‰tûna v nûmeckém
mûsíãníku „Böhmerwäldler Heimatbrief“.
Rodina Langova mûla na „Rozvodí“,
nedaleko Ïelezniãní tratû, hospodáfiskou
usedlost ãp. 511 (po roce 1945 byla
zbourána) a tudíÏ by svûdectví mûlo b˘t
pravdivé.

Doslovn˘ opis ãlánku „Volary –
bitva 1945 – k poslednímu boji mezi
nûmeck˘mi a americk˘mi oddíly dne 
7. kvûtna 1945 ve Volarech“ (pfieklad 
·. Wagner – 2010):

„V noci ze 6. na 7. kvûtna 1945 ‰lo
asi 50 nûmeck˘ch vojákÛ od kamenné
zídky u na‰eho domu aÏ dolÛ k náspu
tratû do palebného postavení. KdyÏ ráno
mezi sedmou a devátou hodinou jel
americk˘ jeep od Volar a blíÏil se k roz-
vodí, zahájili Nûmci palbu. Ameriãané
okamÏitû stfielbu opûtovali. Pfiestfielka
netrvala dlouho asi tfii aÏ pût minut. Pfii

této pfiestfielce padl americk˘ voják
Charles Havlat. Byl to pravdûpodobnû
poslední americk˘ voják, kter˘ na konci
2. svûtové války pfii boji v Evropû padl.
Dal‰í tfii Ameriãané byli pfii tom zranûni.
Krátce na to americk˘ tank odstfieloval
ná‰ dÛm. ZasaÏena byla stfiecha stáje 
a ãást stfiechy domu. Dobytku se na‰tûs-
tí nic nestalo. Stfielbou utrpûla stáj 
a detonací se vysypalo nûkolik oken
obytného domu.

·tûstí v ne‰tûstí – moji rodiãe i já
jsme toto odstfielování odnesli jen velk˘m
úlekem. Tak nás zastihl Günter Bauer 
z Volar, kter˘ se s nasazením vlastního
Ïivota pfii‰el na nás podívat zda se nám
nûco nestalo.

KdyÏ nûmeãtí vojáci odtáhli, tak
jsem si odpoledne dodal odvahu a ‰el
jsem se podívat dolÛ k náspu tratû. Cestou
tam jsem na‰el polní láhev s alkoholem,
dva trojúhelníkové stanové dílce a jízd-
ní kolo. Po dlouhém rozm˘‰lení jsem
tyto vûci vzal a odnesl domÛ.“

Se svûdectvím pana Langa se z vel-

ké ãásti shodují v˘povûdi b˘val˘ch pfií-
slu‰níkÛ americké armády Barnarda
Robinsona a Harryho Hainese a âecha
Jana Svûchoty, kter˘ v dobû tragédie Ïil
a pracoval ve Volarech.

Úplnû jiné místo urãil pan Willi-
bald Plach, Ïijící v Nûmecku (citace 
z dopisu): „…pfiesné místo je pfii silnici
z Volar do Lenory na v˘‰inû, kde nyní
leÏí posypov˘ písek…“. Ov‰em jak 
v dopisu dále uvádí, byl aÏ od dubna
1945 pomocníkem americké armády 
a do Volar pfii‰el 8. nebo 9. kvûtna 1945,
tudíÏ nemohl b˘t svûdkem události,
která se odehrála 7. kvûtna 1945 a sv˘m
dopisem zpochybÀuje v˘povûdi v˘‰e
uveden˘ch pánÛ.

Myslím, Ïe není dÛleÏité místo, kde
Charles Havlat padl, ale Ïe je ‰koda zby-
teãnû zmafieného Ïivota, a proto braÀme
svobodu, která byla vykoupena smrtí
mnoha milionÛ nevinn˘ch lidí. Nedo-
pusÈme, aby se tato váleãná zvûrstva
je‰tû nûkdy u nás opakovala.

J. Krejsová

OpoÏdûné svûdectví

Dub dal jméno ãtvrtému mûsíci 
v roce, kter˘ se jmenuje duben. Je to
v‰ak jenom na‰e ãeská v˘sada. Ve velké
ãásti svûta se v‰ak tento mûsíc jmenuje
april, ãesky apríl. Název apríl je u nás od
16. století spojován pouze s prvním
dnem tohoto mûsíce a vlastnû je to svá-
tek. O pÛvodu tohoto svátku toho není
moc známo.Vyznaãuje se v‰ak provádû-
ním v‰elijak˘ch ÏertíkÛ a ta‰kafiic pfií-
buzn˘m, kamarádÛm, znám˘m. Nej-
pravdûpodobnûj‰í je domnûnka, Ïe je to
reakce na zmûnu roãního období ze
smutného a nepfiíznivého na veselé 
a pfiívûtivé. V podobném duchu jako první
den tohoto mûsíce se mÛÏe nést i posled-
ní den 30. duben, ale jenom pfies den. Noc
ze 30. dubna na 1. kvûtna, naz˘vaná
Filipojakubská, byla povaÏována za
magickou. JiÏ z dávn˘ch dob pohansk˘ch
se traduje, Ïe se v tuto noc otevírá pod-
zemí a v nûm ukryté poklady. Keltové
slavili v tento den svátek Beltain. DÛvo-
dem byla oslava, zachování a ochrana
mládí, lásky, plodnosti a poãetí. Zapalo-

vala a vyhazovala se do vzduchu ko‰Èa-
ta jako ochrana proti démonÛm a ãaro-
dûjnicím, které se pr˘ slétaly k ãarovn˘m
orgiím na tajná místa. Toto pozdûji pfie-
‰lo na zapalování ohÀÛ a pálení ãarodûj-
nic - ov‰em symbolick˘ch, zhotoven˘ch
z ko‰tûte, star˘ch hadrÛ a ozdoben˘ch
pampeli‰kov˘m vûneãkem. Nûkde se kvÛli
zachování plodnosti a mládí pfies ohnû
skákalo. Kdo skákal, myslel na své 
nejvût‰í pfiání, aby se mu splnilo. Vy-
chladl˘m popelem se vodil, z dÛvodu
zachování zdraví a plodnosti, dobytek.
Z dÛvodu zaãínajícího období plodnosti
a lásky stavûli chlapci májky. Vût‰inou
spoleãnû, ale i jednotlivû sv˘m dívkám
pod okny. Májky se musely celou noc
hlídat, aby je chlapci odjinud nepodfiízli
a neodvlekli. PoraÏení májky nûk˘m
jin˘m znamenalo, Ïe si ho‰i nedokáÏí
dívky pohlídat, a byla z toho velká ostuda.

Ochrana pfied démony a ãarodûjni-
cemi se v‰ak net˘kala jenom lidí 
a dobytka, ale i stavení. Aby démoni
nemohli do domu vstoupit, v‰elijak se

jim bránilo. PouÏívalo se napfiíklad 
svûcení domÛ, zavû‰ování ochrann˘ch
bylinek nad dvefie, rozhození pichlav˘ch
ãástí rostlin pfied dvefie – tfieba vûtviãky
jehliãnanÛ, aby je to popíchalo, rozsy-
pání zrníãek pfied dvefie, aby museli
poãítat, ale hlavnû dokonal˘ úklid hos-
podáfiství, aby si nemohli libovat v ne-
pofiádku.

V nûkter˘ch oblastech âech se tyto
zvyky v urãité podobû dodrÏují dodnes,
hlavnû na venkovû. Dokonce se zdálo,
Ïe se tyto zvyky vrací v plné podobû
zpût,  moderní doba k tomu je‰tû pfiidala
lampiónov˘ prÛvod. To pro ty nejmen‰í,
aby také mohli slavit. 

JenomÏe dne‰ní ãlovûk Ïijící v âes-
ku, díky starostem o bûÏn˘ Ïivot, o práci,
o peníze na jídlo a nájem, nemá Ïádnou
velkou náladu veselit se. Je to ale chyba,
právû tyto pfiíleÏitosti by se mûly vyuÏít,
aby se ãlovûk odreagoval a alespoÀ na
chvíli na své starosti zapomnûl.

Jifií Sosna

Duben


