Svûtov˘ bûh harmonie
Hoﬁící pochodeÀ harmonie, která byla pﬁedána i na‰emu mûstu, pﬁekroãila v pondûlí
16. kvûtna hranice âeské republiky. Mezinárodní t˘m bûÏcÛ na své cestû nav‰tívil nûkolik
desítek ãesk˘ch mûst a obcí. Ke Svûtovému bûhu harmonie se, narozdíl od olympijské ‰tafety,
mÛÏe pﬁipojit kaÏd˘. Tisíce ãesk˘ch dûtí i dospûl˘ch tak kaÏdoroãnû ubûhnou s pochodní
harmonie pár metrÛ nebo kilometrÛ, vloÏí do ní svou dobrou vÛli a po‰lou ji dál do svûta.
Svûtov˘ bûh harmonie – je ‰tafetov˘ bûh s hoﬁící pochodní, kterou nesou statisíce
dobrovoln˘ch bûÏcÛ pﬁes více neÏ sto zemí svûta. PochodeÀ symbolizuje v‰e, co nás spojuje
bez ohledu na na‰í národnost, kulturu a víru – pﬁátelství, porozumûní a harmonii. Tento
nejdel‰í ‰tafetov˘ bûh na svûtû zaloÏil v roce 1987 mírov˘ filozof Sri Chinmoy (‰ríãinmoj)
a do âeské republiky zavítal jiÏ po ‰estnácté.
·tafeta smûﬁovala od slovensk˘ch hranic pﬁes Uherské Hradi‰tû, Mikulov, Znojmo, Slavonice, Novou Bystﬁici, TﬁeboÀ, âesk˘ Krumlov, Volary, Vimperk, Klatovy a Karlovy Vary na
hraniãní pﬁechod s Nûmeckem. BûÏci celkem urazili bûhem dvanácti dnÛ na na‰em území pﬁes
700 kilometrÛ.
Na‰ím mûstem úãastníky Svûtového bûhu harmonie doprovázeli Ïáci základní ‰koly,
na námûstí jsme pﬁevzali hoﬁící pochodeÀ, úãastníkÛm pﬁedali mal˘ dárek a spoleãnû jsme
vysadili strom, ãerven˘ javor, jako symbol pﬁátelství, porozumûní a harmonie.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Kvûtnové oslavy
V mûsíci kvûtnu jsme si pﬁipomnûli
66 let od konce nejvût‰ího váleãného konfliktu v dûjinách lidstva, druhé svûtové
války.
Ve ãtvrtek 5. kvûtna starostka Martina
Pospí‰ilová spoleãnû s místostarostou Ing.
Robertem Proãkou poloÏili vûnec u pamûtní desky k osvobození mûsta Americkou
armádou. Pﬁesnû tak na den uctili památku

osvoboditelÛm mûsta. V nedûli 8. kvûtna
probûhl pietní akt u pomníku Charlese
Havlata a u památníku obûtí Pochodu
smrti. Delegace mûsta vedená Martinou
Pospí‰ilovou poloÏila u obou míst vûnce
díkÛ za osvobození a uctila památku 95
obûtí Pochodu smrti, které se mírov˘ch
dnÛ jiÏ nedoãkaly. Poklonou a minutou
ticha spoleãnû s volarsk˘mi obãany vyjád-

ﬁili, Ïe i 66 let po válce je nutno si tyto dny
pﬁipomínat.
K tématu Pochodu smrti probûhla ve
Volarech konference, jejíÏ úãastníci téÏ
poloÏili u památníku jeho obûtí kytici
a minutou ticha uctili památku Ïen, které
zde odpoãívají.
L. Beran

Z jednání rady mûsta
konaného dne 27. 4. 2011
Rada mûsta schvaluje
* omezení provozu M· Volary v dobû
letních prázdnin od 1. 7. 2011 do
31. 8. 2011.
V provozu bude Mateﬁská ‰kola v Revoluãní ulici, Mateﬁská ‰kola Sídli‰tû
Míru bude uzavﬁena.
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít nájemní smlouvu od 1. 5. 2011

na dobu neurãitou na nebytové prostory ãp. 283 Sídli‰tû Míru
* vypovûdût pro dluh za nájemné
a sluÏby spojené s bydlením ve v˘‰i
nejménû tﬁí mûsíãních pﬁedpisÛ :
a) nájem bytu ã. 7 v ãp. 19 ul. Ml˘nská
b) nájem bytu ã.15 v ãp. 149 v ul.
5. kvûtna
* pronajmout byt ã. 15 o vel. 1+1 v ul.
V Kasárnách ãp. 352 na dobu urãitou,
do 30. 6. 2012

* ukonãit dohodou ke dni 30. 4. 2011
s firmou RONEX GROUP, spol. s r. o.,
nájem nebytov˘ch prostor ã. 7 v domû
ãp. 34 ve Volarech, ze dne 1. 1. 2011
* vypÛjãit nebytové prostory ã. 7 v domû
ãp. 34 na Námûstí ve Volarech o v˘mûﬁe 35 m2 firmû HFJ, s.r.o., na dobu
urãitou od 2. 5. 2011 do 31. 5. 2011
Více na: www.mestovolary.cz
■■■

Dechov˘ orchestr konãí,
V-Band hraje dál
Vût‰inou nic není v Ïivotû neustále
stejné, obzvlá‰tû pak pokud pracujeme
s dûtmi. Dokonce i spoleãnost a pﬁístup
rodiãÛ k v˘chovû dûtí se mûní. Není
tomu tak dávno, kdy na‰e spoleãnost
byla mnohem klidnûj‰í a koncentrovanûj‰í. Dûti netﬁí‰tily své zájmy a netrávily tolik volného ãasu u poãítaãe. Hra na
nástroj není jen obyãejná volnoãasová
aktivita. Naopak vyÏaduje kromû ãasu
stráveného ve ‰kole i pﬁípravu na vyuãování doma. Základní umûlecké ‰koly
jsou instituce, které jsou dotované státem a rodiãe hradí jen malou ãást nákladÛ. A to nám v‰ude v Evropû mohou
závidût. MoÏná i proto je v zahraniãí
pﬁístup ÏákÛ a rodiãÛ k umûleckému
vzdûlávání odli‰n˘. Rodiãe dbají na
pﬁípravu dûtí a cviãení na nástroj je na
denním poﬁádku. BohuÏel pokud je nûco
jednodu‰e dostupné, neumíme si toho
váÏit.
Základní umûlecká ‰kola Volary
pro‰la za posledních 20 let celou ﬁadou
velk˘ch i men‰ích zmûn. Obmûnili se Ïáci
i pedagogové. Postupem ãasu v orchestru
zaãaly ub˘vat nûkteré dechové nástroje,
které jsou nezbytné pro repertoár
Dechového orchestru. ÚroveÀ souboru

tak zaãala z nûkolika objektivních pﬁíãin
pomalu, ov‰em dlouhodobû klesat. Mojí
povinností ﬁeditele ‰koly je situaci ﬁe‰it.
Po zralé úvaze a na základû mnoha
signálÛ z nejrÛznûj‰ích stran vãetnû
souboru samotného jsem se rozhodl
k transformaci souboru. Zmûna koncepce samozﬁejmû pﬁiná‰í rÛzná úskalí
a problémy, které se musí ﬁe‰it postupnû.
Novû vznikl˘ V-Band hraje v jiném
nástrojovém obsazení, a proto nemÛÏe
hrát klasick˘ pochodov˘ repertoár.
Kapela se pravidelnû schází v obvyklém

ãase v pátek odpoledne v poãtu 20 ÏákÛ.
Vedení kapely pﬁevzala Kateﬁina Pavlíková, mj. téÏ profesorka hry na saxofon
na konzervatoﬁi v âesk˘ch Budûjovicích. Pﬁipravila a zaranÏovala nov˘
repertoár, kter˘ bude pﬁínosem jak pro
na‰i ‰kolu, posluchaãe, ale i Ïáky samotné. V-Band se poprvé pﬁedstaví na
na‰em závûreãném koncertû 17. 6. 2011
v kinosále od 18.00 hodin. V‰ichni jste
srdeãnû zváni.
Mgr. Vít Pavlík - ﬁeditel ‰koly

ZUŠ Volary vás srdečně zve v pátek 17. 6. 2011 od 18:00 hod. do kina Volary na

Slavnostní závěrečný koncert.
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Spoleãenská rubrika

âojã Expedice
âojã Expedice se vydala po stopách
v kruzích. Záﬁí 1938, Mnichovská dohoda a ãerven 1945 s Bene‰ov˘mi dekrety
znaãí dva smutné extrémy v dûjinách
·umavy. Právû po stopách pﬁíbûhÛ
z období konce druhé svûtové války se
vydala 21-ãlenná ãesko-nûmecká Expedice Tvrz Schwarzenberg tvoﬁená mlad˘mi lidmi z obou stran hranice.
Rozhodli se spoleãnû pátrat v temn˘ch kruzích témat pochodÛ smrti, odsunÛ, táborÛ dûtí posílan˘ch na ·umavu
z bombardovan˘ch mûst a po tom, kdo

byli vlastnû oni osvoboditelé. Z nasbíraného materiálu, v˘povûdí expertÛ na daná
témata, fakt a smy‰len˘ch pﬁíbûhÛ vlastních proÏitkÛ z putování se jim poté ve
StoÏci ve dnech mezi 29. 4.–2. 5. podaﬁilo poskládat kostru hudebního divadla.
Melodie a segmenty scén budete moci
poprvé shlédnout 26. 6. na prezentaci ve
Volarech v muzeu, pﬁi nepﬁíznivém poãasí ve spoleãenském sále radnice. Více
informací o tomto projektu se mÛÏete
dozvûdût na stránkách www.cojc.eu
Karel Hájek, ko-vedoucí projektu

V mûsíci kvûtnu oslavili
své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Markéta Kováﬁová,
paní Anselma Lejãarová,
paní Anna Pincová,
paní Marie Paukoviãová,
pan Franti‰ek RokÛsek,
pan Antonín Muzika,
pan Franti‰ek ·perka,
a paní Anna Petrá‰ková.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům
a známým
za projevenou soustrast,
květinové dary a účast
na posledním rozloučení
s panem
Janem Lenhardem.
Zároveň děkujeme
za velmi procítěný projev
panu Františku Krátkému.
Rodina Lenhardova

Také letos se doãkala obnova kﬁíÏové cesty podpory a sbírky ze strany b˘val˘ch
volarsk˘ch rodákÛ. Na snímku paní Hedwig Wipf pﬁedává starostce mûsta Martinû
Pospí‰ilové dar ve v˘‰i 450 euro.
R. Kozák

Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem
Vladimírem Čutkou,
za jejich projevenou soustrast
a květinové dary.
Velké poděkování patří
panu Františku Krátkému
za jeho smuteční projev.
Rodina Čutkova

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary
dûkuje Svazu Ïen,
za jejich krásné vystoupení
pro dûti
na Lampiónovém prÛvodu.

Takhle ﬁádil vandal v noci ze 30.dubna na první kvûtnov˘ den.
L. Beran
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Rozhovor s paní Krejsovou
Mûsíc kvûten je nejen mûsícem
lásky, ale rovnûÏ mûsícem, kdy si pﬁipomínáme konec nejhrÛznûj‰í války v dûjinách. Letos je to jiÏ 66. let, kdy váleãná
vﬁava a tûÏké boje skonãily. Ve Volarech
si konec války pﬁipomíná odborná konference, která letos mûla název „Volary
a pochod smrti - multikulturní v˘chova
v praxi“. Konference se zab˘vala zejména problematikou holocaustu a jeho
prezentací mladé generaci. Zahájení
provedl Mgr. Zdenûk Krejsa z o. s.
KreBul a první slova patﬁila senátorovi
Ing. Tomá‰i Jirsovi, kter˘ podûkoval
a pochválil poﬁadatele za tuto konferenci a pozitivnû zhodnotil, jak v moderní
dobû, lze provádût v˘uku této historické
události a jak v˘chovnû pÛsobit na jednotlivá vûková spektra od ÏákÛ po pedagogy. Moc se mu to líbilo a v tom vidûl
pozitivní pﬁínos pro dal‰í generace.
Velmi dobﬁe bylo, Ïe Volary nav‰tívila paní Dagmar Lieblová, pﬁímá úãastnice holocaustu, která pro‰la peklem v
koncentraãních táborech Terezín, Osvûtim a Bergen-Belsen a ukázala svÛj
tûÏk˘ a smutn˘ pﬁíbûh.
Tento pﬁíbûh vyprávûla ÏákÛm volarské Z· a nûkolika volarsk˘ch obãanÛm
v místním kinosále. Byl to opravdu
smutn˘ pﬁíbûh se ‰Èastn˘m koncem
a mnû pﬁekvapilo, jak se volar‰tí Ïáci
ptali paní Lieblové. Byla z toho vûcná
a bezprostﬁední diskuse, která se moc
líbila. Îáci 4., 5. a 9. tﬁídy se v odpovûdích na své dotazy dozvûdûli o mnohém
utrpení a tûÏkostech Ïivota v dobû války.
Dozvûdûli se, co v‰e mûli Îidé zakázáno, jakou byli podﬁadnou rasou a jak
tûÏk˘ byl jejich Ïivot v koncentraãních
táborech. Na závûr dûti vidûly vypálené
ãíslo, které nacisti vypalovali lidem
v koncentraãních táborech. Paní Lieblová podûkovala v‰em za jejich bezprostﬁednost a v˘bornou spolupráci.
Na závûr tohoto povídání v‰ichni
vstali a potleskem vyjádﬁili své podûkování paní Dagmar Lieblové za její nádherné a pro nû jistû pouãné povídání,
které jim dalo mnohé odpovûdi na dobu,
o které vûdí asi jiÏ málo.
U pﬁíleÏitosti této konference jsem
poloÏil nûkolik otázek paní Jaroslavû
Krejsové, babiãce pana ZdeÀka Krejsy,
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kterou známe jako Ïenu, která se zab˘vá
problematikou pochodu smrti ve Volarech a je autorkou knihy Pﬁes Volary
pro‰la smrt, která pojednává o tomto
pochodu, jehoÏ ãást skonãila v roce
1945 ve Volarech a 95 Ïen, které pochod
nepﬁeÏily jsou zde pochované.
1. Známe vás jako spisovatelku a publicistku, která se zab˘vá Pochodem
smrti ve Volarech, jak jste se k tomu
dostala.
Toho, kdo napí‰e jednu, nebo dvû
kníÏky nepovaÏuji za spisovatele. Já
jsem obyãejná Ïenská, která se dlouhá
léta zab˘vá historií Volar a k této historii jiÏ dnes patﬁí i pochod smrti, jehoÏ
ãást skonãila v na‰em mûstû.
Jak jsem se dostala k pochodu smrti?
To musím opravdu zaãít na konci roku
1946, kdy jsme jako junáci chodili
vypomáhat ãlenÛm protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ s údrÏbou hrobÛ na hﬁbitovû
obûtí pochodu smrti. Zde jsme se ãasto
setkávali s Ïenou, která pﬁeÏila útrapy
koncentraãních táborÛ a pochodu smrti.
Byla to paní Tenglerová. Já se jiÏ tehdy
zajímala o to, co je to za hroby, které
upravujeme, a proã nejsou na velkém
hﬁbitovû. Paní Tenglerová se vÏdy snaÏila tuto moji otázku nûjak obejít, aÏ jednou mnû ﬁekla: ,, Jarko, to není pohádka
pro dûti, ale aÏ bude‰ star‰í, tak ti o tom
v‰em budu vyprávût.“
V roce 1955 nebo 1956 se Tenglerovi pﬁistûhovali do na‰í ulice a paní svÛj
slib skuteãnû splnila. Pﬁi jedné sousedské náv‰tûvû mnû zaãala vyprávût, jak
se dostala do koncentraãního tábora. Její
vyprávûní hodnû zkrátím. Tatínek byl
námoﬁní dÛstojník, a kdyÏ Nûmci v roce
1939 napadli Polsko, zapojil se do jedné
ilegální organizace a ode‰el z domova.
Jeho odchodem se rodina dostala do velk˘ch problémÛ, protoÏe doma zÛstalo
devût dûtí a tûÏce nemocná na lÛÏko
upoutaná manÏelka. V krátké dobû je
gestapo v‰echny zatklo. Matku, která
nebyla schopna transportu, gestapák
pﬁed oãima dûtí na posteli zastﬁelil a je
poté deportovali do rÛzn˘ch zajateck˘ch
táborÛ.
To bylo moje první setkání s nûk˘m,
kdo pﬁeÏil peklo koncentraãních táborÛ,
transporty a následn˘ nelidsk˘ pochod

a podrobnû mi o tom v‰em vyprávûl.
Pozdûji se mi podaﬁilo získat v˘povûdi
dal‰ích Ïen. S nûkter˘mi jsem mûla
moÏnost se setkat osobnû. Abych vÛbec
nûco vûdûla o válce, koncentraãních
táborech, transportech vûzÀÛ a pochodech, musela jsem pﬁeãíst ﬁadu knih,
publikací, broÏur a novinov˘ch ãlánkÛ,
ve kter˘ch byla tato doba podrobnû
popisována, protoÏe váleãné období
jsem proÏila jako dítû, které si Ïilo svÛj
dûtsk˘ Ïivot a nezajímalo se o to, co se
v jeho okolí, nebo svûtû dûje.
2. Co je pro vás pﬁi shánûní tûchto
informací nejtûÏ‰í.
Dnes jiÏ není problém se shánûním
informací, ponûvadÏ mÛÏete bádat ve
v‰ech archivech, dokonce i v archivu
ministerstva vnitra v Praze, kde je uloÏena ﬁada v˘povûdí úãastníkÛ pochodÛ,
transportÛ vûzÀÛ, pﬁeÏiv‰ích koncentraãní tábory a dokonce jsou zde uloÏeny
i v˘povûdi pﬁím˘ch svûdkÛ váleãn˘ch
událostí o zvûrstvech esesákÛ.
Zaãátky bádání ale nebyly lehké.
V archivu mûsta nebylo témûﬁ nic, protoÏe v‰echny dokumenty, které Ameriãani poﬁídili na konci války si ihned po
osvobození Volar odvezli, protoÏe to
byly jejich váleãné materiály. âást tûchto dokumentÛ se do Volar dostala aÏ po
Sametové revoluci, kdy je v archivech
USA získal pan Bernard Robinson,
kter˘ byl jedním z americk˘ch vojákÛ,
kteﬁí v kvûtnu 1945 osvobodili Volary.
V okresním archivu byla situace
obdobná jako ve Volarech a ani dal‰í
archivy nemûly Ïádné záznamy, které by
se t˘kaly tragick˘ch událostí v na‰em
mûstû a okolí.
ProtoÏe nebylo z ãeho ãerpat, tak to
co se mi podaﬁilo získat, jsem zaloÏila
do desek a ty na del‰í ãas odloÏila. Po
„sametu“ jsem je opût vytáhla, „oprá‰ila“, protoÏe se pro veﬁejnost otevﬁely
v‰echny archivy a to uÏ byla pro bádání
úplnû jiná situace.
3. Pravidelnû zaãátkem kvûtna probíhá
ve Volarech odborná konference k tomuto Pochodu smrti a problematice
holocaustu jak ji hodnotíte.
Konferenci hodnotím kladnû, protoÏe pﬁedná‰ejícími jsou vÏdy odborníci

tak ﬁíkajíc „na slovo vzatí“. Ov‰em hor‰í
je to s úãastí posluchaãÛ. Volarské
obãany jiÏ asi téma holocaust, váleãné
období, pochody smrti a dal‰í odborné
pﬁedná‰ky nezajímají. Nelákalo je ani
vyprávûní paní Lieblové, která pro‰la
peklem koncentraãních táborÛ Terezín,
Osvûtim a Berge-Belsen, ani poutavé
vyprávûní a filmy pana Stanislava
Motla. Co mû potû‰ilo, byla úãast ÏákÛ
zdej‰í ‰koly.
4. Spoleãnû s vnukem ZdeÀkem se
podílíte na této akci. Jak spolu spolupracujete pﬁi hledání informací a co
vás oba motivuje pﬁi této jistû nelehké
práci.
Organizace konference zÛstává pﬁedev‰ím na ZdeÀkovi. Já mám na této
akci minimální podíl. Letos mám takové
malé plus, protoÏe úplnû náhodou, jsem
v televizi sly‰ela vyprávûní paní Dagmar Lieblové, z kterého jsem poﬁídila
záznam s tím, Ïe by bylo dobré tuto paní
pozvat na na‰í konferenci. ZdeÀkovi se
na základû nahrávky podaﬁilo to, v co
jsme vÛbec nevûﬁili, paní Libelová
pozvání pﬁijala a na konferenci pﬁijela
i s manÏelem.
Co nás motivuje? Hlavnû to, Ïe se ve
‰kolních uãebnicích dûjepisu tak trochu
na váleãné období zapomíná a celkov˘
nezájem lidí. Pﬁece nemÛÏeme toto
období z na‰ich dûjin úplnû vymazat.
5. Vy se setkáváte s mnoha zajímav˘mi
lidmi a jejich velmi sloÏit˘mi pﬁíbûhy,
které jsou vût‰inou smutn˘mi vzpomínkami na dobu váleãnou. Které setkání,
nebo pﬁíbûh tûchto lidí na vás nejvíce
zapÛsobil.
Vzpomenu je‰tû jednou paní Tenglerovou. Pﬁi tom, kdyÏ mnû na hﬁbitovû

ﬁíkala, Ïe to vyprávûní není pohádka pro
dûti, mûla v oãích slzy. UÏ tehdy jako
dítû jsem si ﬁíkala, Ïe se muselo stát asi
nûco hrozného, kdyÏ dospûlá Ïena pláãe.
Dne 13. února 2007 jsme se ZdeÀkem nav‰tívili v Písku pani Dindovou,
která byla pﬁímou úãastnicí volarského
pochodu smrti. Pﬁi louãení jsme se
domluvili, Ïe aÏ se vrátí z nemocnice,
opût se v‰ichni tﬁi sejdeme a budeme si
vyprávût uÏ jen o lep‰ích ãasech a váleãné období úplnû vynecháme. Ov‰em jak
se ﬁíká ,,ãlovûk míní, Ïivot mûní“. Na‰e
setkání se jiÏ nikdy neuskuteãnilo, protoÏe paní Dindová 26. února 2007 náhle
zemﬁela. KdyÏ vidíte ãlovûka, kter˘
i v devadesáti letech je pln˘ Ïivota
a najednou není, to je asi to nejsmutnûj‰í setkání se skuteãností. Ale vzpomínka
na paní Dindovou nezmizí. Z na‰eho
setkání vznikl díky ZdeÀkovi a Petrovi
film pod názvem ,, Vzpomínka na ãíslo
47772 - pﬁíbûh Renaty Dindové“, kter˘
je souãástí v‰ech námi poﬁádan˘ch besed.
6. Co vy byste vzkázala mladé generaci
ve Volarech a co nám ostatním spoluobãanÛm k této problematice.
Mladá generace aÈ si váÏí Ïivota
a uÏívá svobody, která ne jen pro ni, ale
pro nás v‰echny, byla vykoupena miliony zmaﬁen˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ.
A spoluobãanÛm? ToÈ otázka! Nenávist je ‰patná vlastnost, odpu‰tûní je
lidské, ale nikdy bychom nemûli zapomenout na to, kolik nevinn˘ch lidí
nedobrovolnû rukou násilníka, muselo
v období války z tohoto svûta odejít.
NedopusÈme, aby se hrÛzy války u nás
je‰tû nûkdy opakovaly.
Chovejme se k sobû tak, abychom se
s ãist˘m svûdom˘m mohli vÏdy jeden
druhému podívat pﬁímo do oãí.

Na závûr na‰eho rozhovoru, pokud
mnû dovolíte, bych ráda podûkovala za
na‰e obãanské sdruÏení KreBul starostce
paní Martinû Pospí‰ilové a zastupiteli
panu Romanovi Kozákovi, Ïe pﬁi‰li na
zahájení konference, dále ﬁediteli
základní ‰koly Mgr. Petrovi Horálkovi
za uvolnûní ÏákÛ na besedu s paní Lieblovou a panem Motlem a té malé ,,hrstce“ spoluobãanÛ, kteﬁí nelitovali svého
volného ãasu a pﬁi‰li jak na konferenci,
tak na besedy.
Na závûr jen dodávám, Ïe i kdyÏ je
66 let po válce, nikdy nesmí b˘t zapomenuto jejich hrÛz. VÏdyÈ ãesk˘ národ
byl v jejím prÛbûhu masakrován a nelidsky t˘rán snad ze v‰ech nejvíc. A tak
nezapomeÀme, Ïe první kvûtnové dny
vÏdy budou patﬁit oslavû vítûzství nad
fa‰ismem a nezapomeÀme pﬁipomínat
i dobu po atentátu na Heydricha ﬁí‰ského protektora v ãervnu 1942 a na dobu
po nûm, kdy za Heydrichiády padlo
mnoho lidí a 10. ãervna obec Lidice
byla na rozkaz Hitlera srovnána se zemí
a mûla b˘t na vÏdy vymazána z map. To
jsou opravdová zvûrstva krutosti, na
které nikdy nezapomínejme.
Já paní Krejsové dûkuji za krásné
a vyãerpávající odpovûdi. Pﬁeji jí i vnukovi ZdeÀkovi hodnû ‰tûstí a aby se jim
v tomto nelehkém úkolu, kter˘ si vzali
za svÛj, daﬁilo co nejvíc.
Za svou práci ocenil ãinnost paní
Jaroslavy Krejsové i senátor Ing. Tomá‰
Jirsa, kter˘ jí spoleãnû s vnukem ZdeÀkem
na konferenci pﬁedal zajímav˘ dárek za
tuto její, pro nás tak v˘znamnou práci.
I my se pﬁidáváme, blahopﬁejeme a dûkujeme.
Ladislav Beran

Mûﬁení radarem v dubnu 2011
Mûﬁení bylo provádûno obousmûrnû, po cel˘ch 24 hodin, mimo sobot, nedûlí a svátkÛ:
Poãet mûﬁen˘ch vozidel
z toho na pﬁíjezdu do Volar
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci
pouze v dobû denní
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00
PrÛmûr v dobû mezi 07:00 - 08:00
PrÛmûr v dobû mezi 18:00 - 06:00
PrÛmûrná rychlost

68 671 vozidel
35 026 vozidel
198 vozidel
202 vozidel
326 vozidel/hod.
304 vozidel/hod.
48 vozidel/hod.
52,8 km/h

Maximální rychlost
141 km/h
(jedno vozidlo 7. 4. ve 22:20 hod. do Volar)
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)
7,5 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji
249 vozidel
z toho na pﬁíjezdu do Volar
50 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do
66 km/h
Pavel Kohout, ﬁeditel TS
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Co je nového na Z·
Ve druhém pololetí leto‰ního ‰kolního roku jsme se zapojili do projektu
EU peníze ‰kolám. Vypracovali jsme
a podali Ïádost. K na‰í velké radosti
jsme byli úspû‰ní. 1. 6. 2011 na základní
‰kolu dostaneme dotaci cca 1 200 000 Kã
a v ãervenci 2012 600 000 Kã. Tyto prostﬁedky budou pouÏity na vybavení celé
‰koly v˘poãetní technikou. Îáci a uãitelé

dostanou dárek v podobû nov˘ch poãítaãÛ, softwarového vybavení (v˘ukové
programy), do nûkter˘ch tﬁíd a odborn˘ch uãeben budou nainstalované nové
interaktivní tabule, vznikne nová poãítaãová uãebna, zdokonalí se server. Je
naplánováno mnoho ‰kolení pro pedagogy. Projekt je koncepãnû ﬁe‰en na
období tﬁí let. Bûhem této doby budou

pedagogové vytváﬁet v˘ukové prezentace,
pracovní listy a dal‰í pomÛcky pomocí
nové IT techniky na ‰kole. Materiály
budou uãitelé pouÏívat pﬁi vyuãování.
Na‰e základní ‰kola bude modernû
vybavená IT technologiemi .
Petr Horálek,
ﬁeditel Z·

V˘let do Prahy
Dne 28. 4. 2011 jsme jeli do Národního muzea v Praze. Jeli jsme tam také
proto, Ïe se 7. 7. 2011 zavírá kvÛli
rekonstrukci na 5 aÏ 10 let. KdyÏ jsme
pﬁijeli do Prahy, ‰li jsme rovnou do
muzea. Tam jsem vidûl: kostry zvíﬁat
a lidí, pavouky rÛzn˘ch velikostí, historické mince, Bivojova kance, kterého
jsme si mohli potûÏkat, kameny, Ïelezné
sochy. V˘stava s názvem Staré povûsti
ãeské se mi moc líbila, ale nejvíc ze
v‰eho se mi líbil vycpan˘ slon. Z Prahy
jsem si pﬁivezl pohled prezidentského
salonku a kamennou kuliãku. Moc se mi
to líbilo a chtûl bych se sem za 5 let po
rekonstrukci znovu podívat.
David Jurá‰ 4. A

Skﬁítek Lesníãek
Skﬁítek Lesníãek má za úkol chránit
les. Je to velice zajímav˘ skﬁítek, zná
v‰echny druhy kamenÛ i tûch, které jsou
pod zemí. Zná také v‰echna lesní zvíﬁátka a kamarádí se s nimi. A nekamarádí
se jen s lesními zvíﬁaty, ale i s lesními
skﬁítky. Vy jste si mysleli, Ïe je jenom
jeden lesní skﬁítek? Tak to se velice pletete. Jeden skﬁítek by totiÏ cel˘ les
nezvládl chránit sám, musí mít kamarády pomocníky.
Lesníãek vÛbec nemá rád pytláky,
lidi, co kﬁiãí v lese a ty, co pﬁírodu niãí
a zneãi‰Èují odpadky. Pﬁedstavte si, Ïe
jednou Lesníãek v lese zabloudil. Dostal

se aÏ na pole, kde zaãalo jeho dobrodruÏství. Lesníãek se hodnû bál, protoÏe
na poli je‰tû nikdy nebyl. Trochu se
skamarádil s polním kﬁeãkem, kter˘ mu
vysvûtlil, Ïe si má dát pozor na orla
skalního, kter˘ pﬁilétá nad pole lovit
tﬁeba hrabo‰e polního.
KdyÏ se na poli procházel druh˘ den,
pﬁedstavte si, Ïe potkal kánû lesní, které
se vydalo na lov. Vy uÏ víte, Ïe s lesními
zvíﬁátky je kamarád. Kánû mu ukázalo
cestu zpût do lesa a skﬁítek se mohl
vrátit ke své práci...
Viktorie âmerdová 4. A

Dûti ze 4. A spoleãnû s paní uãitelkou Janou Fistrovou vyrobily spoleãenství
podzemních a lesních skﬁítkÛ. Po té pak dûti vym˘‰lely pﬁíbûhy o sv˘ch skﬁítcích.
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KIN-BALL v na‰í ‰kole
V na‰í ‰kole jsme se rozhodli nabídnout dûtem
kromû ko‰íkové, kopané, házené, volejbalu a flórbalu
i novou kolektivní hru zvanou KIN-BALL. Její prezentace probûhla 29. 4., stali jsme se jednou z prvních
pilotních ‰kol KIN-BALLu v âR a získali tak mimo
jiné moÏnost objednat za zavádûcí cenu speciální míã
pro tuto hru. Jde o kolektivní sport, pﬁi kterém mezi
sebou souãasnû soupeﬁí tﬁi t˘my po ãtyﬁech hráãích.
Hra pochází z Kanady, vznikla v roce 1988
a v souãasné dobû si získává své pﬁíznivce i u nás.
Máme radost, Ïe se dûtem zalíbila a vûﬁíme, Ïe dá
impuls k jejich dal‰í, tolik potﬁebné pohybové aktivitû.
Nejen za uãitele Tv Mgr. Jan ·vácha

Pﬁíroda v lidové písni
V dubnu - mûsíci lesÛ a ptactva - pﬁipravila paní uãitelka Mgr. Dana Koldinská pro obû druhé tﬁídy základní ‰koly
dvouhodinovou projektovou hodinu
z hudební v˘chovy s názvem „Pﬁíroda
v lidové písni“. Dûti si nejdﬁíve spoleãnû
zazpívaly, vyhledávaly lidové písnû podle
hádanek o zvíﬁatech a pﬁitom si zopakovaly uãivo z prvouky, napﬁ. jarní
kvûtiny, ãi domácí zvíﬁata. V dal‰í ãásti

projektu plnily jednotlivé pracovní
skupiny nejrÛznûj‰í tematické úkoly
z hudební teorie, prezentovaly na pracovních listech znalost písÀov˘ch textÛ.
Odbornou pomoc na jednotliv˘ch stanovi‰tích dûtem poskytli star‰í spoluÏáci
ze 6.B – V. Andraschko, L. Svintek,
J. Jurá‰ a paní uãitelky Mgr. Hana
Cigánková, Pavla Hauptová, která navíc
poﬁídila bohatou fotodokumentaci.

Lidová píseÀ je pﬁedpokladem a základem
pro rozvoj hudebního vzdûlání kaÏdého
ãlovûka. Îáci lidové písnû dovedli zpívat
a uvûdomili si jejich zpûvnost a melodiãnost. Nauãili se pracovat s textem
i melodií v notovém záznamu, kter˘ se tak
urãitû stane pro mnohé srozumitelnûj‰í.
Mgr. Hana Cigánková
a Mgr. Dana Koldinská

Máte zájem vyjet za kulturou?
KreBul, o.s. připravilo zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze
na muzikálové představení

Carmen
s Lucií Bílou v hlavní roli.
K dispozici je je‰tû nûkolik posledních vstupenek. Cena ãiní 810,-- Kã (490,-- vstupenka, 320,-- doprava).
Odjezd dne 16. ãervna v 15:00 hodin z autobusového nádraÏí ve Volarech. V pﬁípadû zájmu volejte 723 123 093.
Mgr. Zdenûk Krejsa

Volarsk˘ sekáã
Jménem poﬁadatelÛ - obãanského sdruÏení U nás a Ekocentrum Volary, Vás v‰echny srdeãnû
zveme v sobotu 9. ãervence 2011 od 9:00 hodin na „Maxovu louku“ za plaveck˘m bazénem,
kde se bude konat soutûÏ Volarsk˘ sekáã.
Zájemci o soutûÏ se mohou hlásit na tel. 606289007 nebo na e-mail : ing.martin.janda@volny.cz
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Kvûtnové oslavy
… jak honosn˘ název pro akce nedávno
zapomenuté. Hned první kvûtnov˘ den
je v˘znamn˘ jiÏ více jak 120 let. Na
vzpomínku vypuknutí stávky americk˘ch
dûlníkÛ v Chicagu, pﬁi které do‰lo ke
stﬁetu s poﬁádkov˘mi silami a o Ïivot
zde pﬁi‰lo nûkolik stávkujících, zaãal se
Svátek práce slavit nejprve ve Spojen˘ch státech, o rok pozdûji pak i ve
Francii. V âechách se poprvé slavil v
roce 1890 na Stﬁeleckém ostrovû.
Následnû v zemích socialistick˘ch patﬁil
mezi nejdÛleÏitûj‰í, pﬁi kterém se organizovaly masové prvomájové prÛvody.
Mezi „slavné májové dny“ samozﬁejmû patﬁily i dny 5. a 9. kvûtna se

sv˘mi vojensk˘mi pﬁehlídkami.
Tato doba je nenávratnû pryã. Snad
nikomu nechybí. Ale muselo dojít aÏ
k takovému útlumu, Ïe se zcela zapomene
na v‰echno, co se událo pﬁed „sametovou
revolucí?“ První máj nejsou jen prÛvody
s mávátky, tento svátek je oslavou práce,
oslavou vzájemné tolerance. KdyÏ uÏ
národ nechce slavit dûlnick˘ svátek, rozhodnû by nemûl zapomenout na to, co se
v na‰ich zemích dûlo pﬁed 66 lety, na
útrapy a tûÏké Ïivoty na‰ich pﬁedkÛ. Je
smutné, Ïe se najde jen pár lidí, kteﬁí se
pﬁijdou poklonit památce padl˘ch ve
2. svûtové válce. PﬁestoÏe bychom si mûli
pﬁipomínat tuto skuteãnost, zapomínáme

a ani nedáváme moc moÏností pﬁiblíÏit
události na‰í mladé generaci. PﬁedloÏíme si nûkterá námi upravená fakta
a nejen mládeÏ, ale v‰echny vûkové
generace tûmto faktÛm zaãínají vûﬁit.
Pokud obec nepﬁipraví na den v˘roãí
osvobození nûjakou vzpomínkovou akci
nejlépe s pﬁehlídkou vojenské techniky,
nikdo si ani nevzpomene, Ïe by tento den
mûl b˘t nûjak v˘znamn˘.
Pardon, vlastnû ano, protoÏe 1. a 8. 5.
jsou státní svátky, a pokud pﬁipadnou
na pracovní den, v‰ichni vûdí, Ïe je
volno.
·árka Trubelová

Prodejna Jednota COOP
Tip (samoobsluha na
námûstí) má od 1. kvûtna
prodlouÏenou otvírací dobu
a to do 18:00 hodin.

Inzerce
Prodám nové pneumatiky 5 ks 175/65 R
14 zn. Barum Brillantis na diskách
rozteã 100x100 stﬁed 6 cm.
Cena DOHODOU, informace na tel.
723 081 354
****
Podej BRIKET Volary
Nabízím k prodeji brikety ra‰elinové
(balení 10 kg - 48 Kã) - NOVù!!!,
brikety z tvrdého dﬁeva (balení 25 kg 120 Kã) a brikety z biomasy (balení
60 kg - 270 Kã).
Objednávky a informace na tel.:
777 932 049
nebo drev.brikety@seznam.cz
****
Prodám: Dûtsk˘ koãár zn. Chicco
modré barvy (korbiãka, kárka, autosedaãka, nánoÏník, klokanka, plá‰tûnka),
po jednom dítûti. Koãár byl pouÏíván
cca 1,5 roku, je ve velmi dobrém stavu.
Poﬁizovací cena: 17 000,- Kã, prodám
za: 9.500,- Kã
Tel.: 724 239 171
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âerven
âerven je mûsíc, kter˘ nám rozdûluje roãní období na jaro a léto. Není
v nûm sice Ïádn˘ státní svátek, ale nûkolik v˘znamn˘ch dní s sebou nese.
21. ãervna je letní slunovrat, první letní
den. Barva ãervna je ãervená.V˘znamné
dny tohoto mûsíce jsou: 1. ãerven Mezinárodní den dûtí, 14. ãerven Svûtov˘
den dárcÛ krve, 21. ãerven je také Dnem
kvûtÛ, 27. ãerven Svûtov˘ den rybáﬁství,
ale i diabetikÛ, 30. ãerven Den armády.
Ohlédneme-li se do historie, tak se
v ãervnu také událo nûkolik v˘znamn˘ch událostí. Skonãila Var‰avská
smlouva, byl zaveden signál SOS, byla
vydána první po‰tovní známka a byly
patentovány saxofon a rádio. Do‰lo
k popravû 27 ãesk˘ch pánÛ, vyhlazení
obcí Lidice a LeÏáky. Poprvé se otevﬁelo Národní divadlo, konal se poslední
koncert Elvise Presleyho. Byl spáchán
atentát na Franti‰ka Ferdinanda d’Este
a odehrála se Noc dlouh˘ch noÏÛ. Tato
poslední událost se shoduje se Dnem
armády, coÏ se mi jeví zvlá‰tní, aÏ z toho
bûhá po zádech mráz.
V ãervnu je také nûkolik v‰eobecnû
znám˘ch církevních svátkÛ, ke kter˘m
se váÏí rÛzné lidové pranostiky a rãení.
8. ãervna sv. Medard a známé „Medardovo kápû ãtyﬁicet dní kape“. 24. ãervna
sv. Jan a k tomu patﬁí: „âím dﬁíve pﬁed
Svat˘m Janem hﬁiby rostou, tím dﬁíve
pﬁed Vánocemi snûÏí.“ 29. 6. sv. Petr
a sv. Pavel, tito dva svatí mají spoleãn˘
svátek jiÏ od 3. století minulého tisíciletí. Pranostika praví: „Sv. Petr houby seje
a sv. Pavel my‰i, kdyÏ pr‰í.“ V nûkte-

r˘ch pﬁíhraniãních oblastech byli v tento
den mladíci, kteﬁí pﬁi velikonoãní
pomlázce dostali takzvan˘ velikonoãní
raneãek, povinni té dívce, koupit marcipánové srdce nebo kornout sladkostí.
Na leto‰ní ãerven také pﬁipadl jeden
v˘znamn˘ pohybliv˘ církevní svátek,
kter˘ b˘vá nejãastûji jiÏ v kvûtnu,
letnice. O letnicích vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc, poãítáno od Velikonoãní slavnosti Zmrtv˘chvstání Pánû.
Tento svátek vychází letos na 12. ãervna. V pohansk˘ch dobách v tomto období, vÏdy v úter˘ a ve stﬁedu, pﬁiná‰eli
lidé duchÛm ke studánkám rÛzné dary,
ale také pﬁedkládali duchÛm mrtvé
obûti. AÏ pozdûji pﬁi oslavách kﬁesÈansk˘ch, na základû oslav Zmrtv˘chvstání
Pánû, se o letnicích zpívalo, tancovalo
a hodovalo. Vûﬁilo se, Ïe Duch svat˘
bere na sebe podobu bílé holubice, která
nosí ‰tûstí. Proto se ﬁádnû vyãi‰tûná stavení zdobila v‰ude zastrkávan˘mi, zelen˘mi, v âechách lipov˘mi, vûtviãkami.
To kdyby holubiãka do stavení pﬁilétla,
aby si mûla kam sednout. Na ·umavû,
pﬁedveãer BoÏího hodu, vycházeli ‰umav‰tí mládenci na náves a co nejhlasitûji práskali biãi. To proto, aby tímto
zvukem zahnali zlé duchy, démony
a ãarodûjnice. V nûkter˘ch pﬁíhraniãních
oblastech obcházela na svatodu‰ní sobotu
zpívající, bíle obleãená dûvãata ozdobená vûneãkem nebo kyticí, selská stavení.
¤íkalo se jim královniãky. Dárky, které
dûvãata dostala, se ukládaly do ko‰íkÛ
a po skonãení obchÛzky je dûvãata rozdávala, pﬁedev‰ím sv˘m chlapcÛm.

Dûvãata pak zaÏívala v‰elijaké legrácky.
Ale nejenom to. V noci ze soboty na
nedûli, se dûvãe, které bylo sv˘m
hochem opu‰tûno, mohlo doãkat toho,
Ïe k okénku její komÛrky se objevila
vápnem vysypaná pû‰ina. KaÏd˘ se jí
pak mohl vysmát.
Neohlídala-li si tuto noc dûvãata své
stoliãky na dojení, na‰la je pak ráno
plovoucí v rybníce nebo nûjaké vodû.
Plovoucím stoliãkám se potom ﬁíkalo,
Ïe se koupou královny. ProtoÏe se tato
noc naz˘vala kazisvûtská, mohl se ráno,
napﬁíklad neuklizen˘ selsk˘ vÛz na
dvoﬁe objevit zcela rozebran˘ nebo
i vytaÏen˘ na stﬁe‰e. A mnoho jin˘ch
zlomysln˘ch kouskÛ. KdyÏ o letnicích
jeli ho‰i na koních k rybníku nebo
k ﬁece, aby je plavili, ﬁíkalo se tomu, Ïe
se koupal král.
Ve Volarech bylo na svatodu‰ní
pondûlí zvykem, hned s prvním ranním
sluníãkem vyrazit na v˘let. Cílem byla
hora, domovsk˘ vrch v‰ech VolaranÛ,
Bobík. V˘letníky doprovázela místní
kapela. Po návratu zpût zahrála kapela,
jako dar za návrat Ducha svatého, své
nejlep‰í kousky a pak ‰li v‰ichni do
kostela na m‰i.
Letnice leto‰ní ãerven sice oÏiví, ale
i bez nich je tento mûsíc tak nûjak zlomov˘. Navíc, kdyÏ mûsíc konãí, zaãínají dûtem dvoumûsíãní ‰kolní prázdniny
a dospûlci jsou my‰lenkami na dovolen˘ch.
Pﬁíroda jiÏ také Ïije naplno a zaãíná
nejpﬁíjemnûj‰í období celého roku.
Jiﬁí Sosna

Mûstská knihovna Volary
Vás zve od 25. kvûtna do 23. ãervna 2011
na v˘stavu

originálních ‰perkÛ a malovaného textilu
Vendulky Crhové.
V˘stavku si mÛÏete prohlédnout
ve v˘pÛjãních hodinách v prostorách knihovny.
www.fler.cz/atelier-pod-lampou
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Po stopách keltÛ
Tak by se mohla moÏná jmenovat
na‰e skautská jarní v˘prava do ‰umavského Podlesí. Vydali jsme se vlakem do
Lãovic, coÏ je stanice za âkyní, a odtud
vyrazili pû‰ky na vrch Vûnec. Tam podle
údajÛ z mapy stávalo kdysi jedno z nejvût‰ích keltsk˘ch hradi‰È na jihu âech.
Do dne‰ní doby se pr˘ dochovaly jeho
ãásti, a tak jsme byli v‰ichni moc zvûdaví, jak bude vypadat.
Cesta vedla vzhÛru a my jsme pozorovali mnoho krásn˘ch rozkvetl˘ch
kytiãek, které u nás v horách vidût
nejsou, nebo v téhle dobû je‰tû ani zdaleka nekvetou. Nejkrásnûj‰í byly modré
záplavy podlé‰ek. První na‰e zastávka
byla u pomníãku, kter˘ byl postaven na

poãest Keltské cesty vedoucí aÏ na
Kubovku. Kolem pomníãku bylo hodnû
mal˘ch mohylek z kamenÛ, i my jsme se
pokusili nûjak˘m dal‰ím pﬁispût. Cesta
nás pak dovedla aÏ k hradi‰ti. Na zemi
jsme najednou spatﬁili kousky jmelí, ale
aÈ jsme se dívali jak chtûli, na stromech
jsme ho nikde nespatﬁili. To se podaﬁilo
aÏ na‰í oddílové fotografce. Moc dlouho
ne‰la, aÏ jsme si zaãali dûlat starosti, kde
se s kamarádkou opozdily, ale kdyÏ se
objevily, hned nám sdûlovaly, Ïe jmelí
na stromech na‰li. Vydali jsme se tedy
zpût a koneãnû je také uvidûli. A pak uÏ
jsme je cestou k vrcholu Vûnce vidûli
v‰ude - celé veliké trsy jmelí na stromech, do té doby jsme jej tolik pohro-

madû nevidûli. Na vrcholku jsme si
odpoãinuli a pﬁitom se dozvûdûli povûst
o bronzovém pásu kmenového náãelníka, kter˘ zde je zakopán. A vûﬁte nebo
ne, vydali jsme se jej hledat, kousky
na‰li a dokonce i vylu‰tili nápis, kter˘ na
nûm záhadn˘mi keltsk˘mi znaky
napsán. A protoÏe bylo cel˘ den nádhernû, zahráli jsme si je‰tû kupu dal‰ích
her a pak vyrazili zpátky na vlak. A jak
vypadalo hradi‰tû? Velké opevnûní,
skály, ãásti zdiva. Urãitû nás nezklamalo. A kam se mrkneme pﬁí‰tû? To mají na
starost na‰e skautky, a urãitû vám o tom
zase napí‰eme.
Za skautsk˘ oddíl
Katka Bláhová a Lída Fistrová

Skautsk˘ tábor
V minulém Volarském zpravodaji se
objevila informace o na‰em táboﬁe.
¤ekli jsme si, Ïe mnoha dûtem tﬁeba jiÏ
nevyhovují nároãnû vybavené a velmi
moderní tábory, moÏná by chtûly zkusit,
co v nich je, jak se dokáÏí postarat samy
o sebe, pﬁeÏít v pﬁírodû bez pomoci techniky a s minimem starajících se dospûl˘ch. Taková nabídka v dne‰ní dobû je
dost malá, proto bychom ji chtûli alespoÀ pro dûti z Volarska trochu roz‰íﬁit.
Jak˘ je tedy ná‰ tábor? KaÏd˘m
rokem jedeme nûkam do hloubi lesÛ, na
zelené louce vystavíme stany, kuchyni,
velká indiánská obydlí - teepee, po tábo-

ﬁe v‰e zase uklidíme tak, Ïe by nikdo ani
nepoznal, Ïe zde nûkdo táboﬁil. Na táboﬁe si pod vedením star‰ích kamarádÛ
sami vaﬁíme, nakupujeme, zkrátka staráme se o celou „táborovou domácnost“.
Hrajeme spousty her, plníme rÛzné
skautské zkou‰ky. KaÏd˘m táborem nás
také provází hra dlouhodobá, ve které se
opravdu vyﬁádíme. VyráÏíme i na rÛzné
v˘pravy a v˘lety do okolí, samozﬁejmû
se taky chodíme koupat, hrajeme na
na‰em vlastnoruãnû zhotoveném hﬁi‰Èátku míãové i jiné hry, pozorujeme pﬁírodu… je toho hodnû, ani v‰e nestíháme,
a tak musíme vyrazit vÏdy dal‰í rok

zase. Tábor je vÏdycky vyvrcholením
na‰í celoroãní ãinnosti. Letos jsme se
rozhodli nabídnout úãast na táboﬁe
i dal‰ím dûtem, na‰im budoucím kamarádÛm. K tomu je ale potﬁeba se pﬁece
jen více poznat, a tak pokud jste se rozhodli na‰í nabídky vyuÏít, pﬁihla‰te se co
nejdﬁíve, abyste stihli je‰tû aspoÀ pár
na‰ich schÛzek nebo bájeãn˘ch v˘prav.
Je moÏné vyuÏít telefonního kontaktu,
na‰ich web.stránek ãi pﬁijít rovnou
v pátek mezi 14.30 - 16. hodinou do klubovny v ulici U NádraÏí.
Vojta Wagner, vedoucí oddílu

Souhrn poãasí za duben 2011
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -4,6 st dne 17. 4. v 6:15
Pﬁízemní minimální teplota: -6,5 st dne 17. 4. v 5:40
Maximální teplota: +21,8 st dne 3. 4. v 15:20
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +8,0 st
Úhrn sráÏek: 29,4 mm
Maximální náraz vûtru: 15,8 m/s dne 7. 4. v 17:33
(tj. 56,9 km/hod.)

Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 10
Poãet dní s pﬁízemním mrazem: 19
Sluneãní svit: 225,3 hodiny
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: -7,7 st dne 17. 4.
Maximální teplota: +22,7 st dne 23. 4.
Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 21

Nabízíme obuv znaãky PUMA
zaruãenû originální, nové se zárukou, za nejniÏ‰í moÏné ceny.
Mlãochovi, âeská 81, 384 51 Volary, tel.: 723 966 208, více se dozvíte na stránkách: www.obuvpuma.cz
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KINO VOLARY

Pﬁipravujeme

Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

PIVOBRANÍ

âerven 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
4. 6. sobota
17.00 a 20.00 hod.
RANGO
Animovaná western komedie USA Paramount (dabing).
Vstupné 50,- Kã, 107 min.
Chameleón, kter˘ musel pﬁemûnit své
v˘mysly na skutky.
****
11. 6. sobota
20.00 hod.
DILEMA
Americká komedie (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 111 min., od 12 let!
Pravda obãas bolí.

18. 6. sobota
20.00 hod.
ODCHÁZENÍ
Komedie Václava Havla.
Vstupné 50,- Kã, 93 min.
Zlomov˘ okamÏik Ïivota pana „Kancléﬁe“
v podání Josefa Abrháma.
****
26. 6. nedûle
20.00 hod.
KRÁLOVA ¤Eâ
Historické drama Velké Británie (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 118 min., od 12 let!
Vystra‰ená zemû potﬁebuje pravého vÛdce,
vystra‰en˘ ãlovûk zase pravého pﬁítele.

Prodej vstupenek je hodinu pﬁed promítáním!
Zmûna programu vyhrazena!

V sobotu 25. ãervna od 16:00 hodin
se koná na volarské trÏnici za kinem
PIVOBRANÍ.
V 17:00 hodin se bude konat soutûÏ
„Modr˘ d˘m“
- kouﬁení doutníkÛ na délku popele.
O obãerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela
Renesance.

Novinky v knihovnû
Jana ·vecová:
MÉ SLZY ZÒSTALY V IRÁKU
Nezku‰ená a naivní, vedena u‰lechtil˘mi
city zneuÏit˘mi propagandou, vydává se
mladá dívka v dobû první Války v zálivu
do Iráku, aby zde pomáhala prost˘m
lidem. Její mise je v‰ak v zárodku ukonãena katastrofou, pﬁi níÏ v‰ak Vûra
nachází osudovou lásku, vzdûlaného
Ahmana ze starého arabského rodu. Po
jeho boku obklopena orientální rodinou
pak proÏívá v‰echny radosti i trpkosti
nového Ïivota na pozadí hroutící se ale
stále krutû vzdorující Saddámovy diktatury. AÏ nová tragédie a nová válka ji
vracejí do vlasti, av‰ak jiÏ zcela vykoﬁenûnou. Tragick˘ pﬁíbûh lásky a osudu
odehrávající se v orientálních reáliích.

Ïil˘ podplukovník Dr. John Holliday,
kter˘ na vojenské akademii ve West
Pointu v New Yorku vyuãuje historii.
Îivot se mu zmûní ve chvíli, kdy spolu
se svou mladou sestﬁenicí zdûdí majetek
po zemﬁelém str˘ci. Mezi zdûdûn˘mi
vûcmi najde také star˘ meã, zabalen˘
v nacistické vlajce. Pozdûji se zjistí, Ïe
meã byl nalezen pﬁímo v letním sídle
Adolfa Hitlera. Dvojice ústﬁedních
protagonistÛ se snaÏí zjistit, ãím byl meã
pro nacisty tak dÛleÏit˘. Následnû je
v‰ak zapálen dÛm, kter˘ právû po str˘ci
zdûdili, a meã je ukraden. Podplukovníkovi se jej ale podaﬁí získat zpût
a postupnû pﬁichází na to, Ïe se v nûm
ukr˘vá klíã k ‰ifﬁe, která údajnû vede
k templáﬁskému pokladu….

Paul Christopher:
MEâ TEMPLÁ¤Ò
Meã TempláﬁÛ nabízí v‰e, co bychom od
napínavé ãetby ãekali – tajemné ‰ifry,
historické konspirace, tajné spoleãnosti,
exotické lokace a také akãní scény.
Nabízí zábavnou a místy také pouãnou
ãetbu, které nechybí smysl pro humor
a nadsázku. Hlavní postavou je vyslou-

Jo Nesbo:
NEMESIS
Norsk˘ ekonom Jo Nesbo zahájil svou
literární dráhu pﬁíbûhem s detektivem
Harry Holem a okamÏitû mûl úspûch.
Harry je jeden z nejlep‰ích kriminalistÛ
oslovské policie, ale zároveÀ velmi svérázn˘ chlapík s neuspoﬁádan˘m osobním Ïivotem a alkoholik nesná‰ející

autority. V jedné bankovní poboãce
v centru Osla dostává vedoucí pûtadvacet vteﬁin na to, aby otevﬁel bankomat,
vybral z nûj peníze a naházel je do
pﬁipravené kabely. Limit o ‰est vteﬁin
pﬁekroãí a lupiã zastﬁelí jednu ze
zamûstnankyÀ. Pﬁípad dostává na starost
Harry Hole. Krátce po zahájení vy‰etﬁování je nalezena Harryho dávná láska
Anna Bethsenová. V‰e nasvûdãuje
tomu, Ïe spáchala sebevraÏdu v ten
veãer, kdy u ní byl Harry na veãeﬁi...
Miloslav Stingl:
2012
Cestovatel, etnolog a spisovatel Miloslav
Stingl se v této knize vydává za tajemstvím indiánsk˘ch mûst a indiánsk˘ch
pyramid. Pﬁedstavuje jejich civilizaci
jako nesmírnû vyspûlou, coÏ platí
zejména o Mayích, jimÏ vûnuje nejvíce
pozornosti, neboÈ je povaÏuje za nejpozoruhodnûj‰í a nejinteligentnûj‰í z kultur pﬁedkolumbovské Ameriky.
âtení o Mayích je velmi aktuální,
neboÈ na 21. 12. 2012 pﬁedpovûdûli
zánik svûta.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
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