VáÏení spoluobãané,
i na‰e mûsto bude mít moÏnost pﬁivítat úãastníky spanilé jízdy kolony dvou desítek
historick˘ch vozidel v ãele se závodní Tatrou ‰estinásobného vítûze rallye PaﬁíÏ-Dakar pana
Karla Lopraise. TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2011 je projekt zamûﬁen˘ na podporu turistického ruchu v âeské republice, jehoÏ souãástí jsou krom spanilé jízdy doprovodné programy
a upozornûní náv‰tûvníkÛ na jednotlivá turisticky zajímavá místa, nacházející se na území kraje.
Cel˘ projekt odstartuje pod vlajkou hejtmana kraje Mgr. Jiﬁího Zimoly a primátora mûsta
Mgr. Juraje Thomy dne 29. ãervence v 9 hodin z âesk˘ch Budûjovic. Bûhem první etapy
se spanilá jízda, jejímÏ cílem je propÛjãit svou dynamickou hodnotu a u‰lechtilost krásám
Jihoãeského kraje, objeví v Hluboké nad Vltavou, Bechyni, Zvíkovském Podhradí a Písku.
Pﬁi sobotním putování propagaãní spanilá jízda zavítá na zámek Kratochvíle, do Prachatic,
k nám do na‰eho mûsta a pak bude smûﬁovat do Lipna nad Vltavou a âeského Krumlova.
VáÏení spoluobãané, kolonu historick˘ch vozÛ v ãele se závodním strojem Tatra pana
Karla Lopraise mÛÏete spoleãnû s námi pﬁivítat v sobotu 30. ãervence ve 12.45 na volarském
námûstí, kde budete mít moÏnost prohlédnout si také vozy HUDSON 27A z roku 1912,
LAGONDA z roku 1933, AERO 1000S z roku 1934, BENTLEY z roku 1936, ·KODA
POPULAR z roku 1939 ALVIS TD 21 Cabrio a dal‰í.
Tû‰ím se na spoleãné setkání pﬁi této akci a pﬁeji vám pﬁíjemné proÏití va‰í dovolené a v‰em dûtem bezstarostné a krásn˘m
poãasím naplnûné letní prázdniny.
Martina Pospí‰ilová

Oslava Floriána

V sobotu 14. kvûtna volar‰tí dobrovolní hasiãi uctili svého patrona svatého
Floriána, kter˘ zemﬁel muãednickou smrtí
a je patronem v‰ech, co s ohnûm pracují.
Pﬁed hasiãskou zbrojnicí se uskuteãnila
na úvod malá slavnost. Bohuslav Kub
starosta volarsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ
spoleãnû s velitelem Jaroslavem Vlasem,
pﬁedali dárkové ko‰e jubilantÛm Franti‰kovi RokÛskovi a Petru Konrádovi. JiÏ

tradiãnû se po slavnostním úvodu hasiãi
odebrali do kaple Svatého Floriána na
místním hﬁbitovû. Zde uctili památku
nejen svého patrona, ale i bratﬁí a sester,
kteﬁí shlíÏí na své kamarády a kamarádky
z hasiãského nebe. Krátkou motlitbu
pronesl páter Jindﬁich.
V krátkém proslovu uvedl Bohuslav
Kub: ,,Svat˘ Florián, kter˘ zemﬁel muãednickou smrtí 4. kvûtna, je oslavován v ãesk˘ch zemích jiÏ od roku 1864, kdy vznikl
první hasiãsk˘ sbor ve stﬁedoãeském mûstû
Velvary. Ve Volarech vznikl hasiãsk˘ dobrovoln˘ sbor o deset let pozdûji a od tohoto
období pí‰e svou bohatou historii aÏ do
souãasnosti. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ je
jistû nedílnou souãástí Ïivota v obci

a vedle dal‰ích spolkÛ má své nezastupitelné místo. V‰ichni vûﬁíme, Ïe sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ bude i nadále dobﬁe
a kvalitnû pracovat a Ïe obãané Volar
a okolních obcí budou spokojeni s prací
volarsk˘ch hasiãÛ a budou se na nû moci
spolehnout.“
Po pietním aktu se konala spoleãenská
oslava, na kterou pﬁi‰lo hasiãÛm podûkovat a jejich práci ocenit i mnoho spoluobãanÛ. Popﬁát pﬁijeli i dobrovolní hasiãi ze
Zbytin a z Lenory.
Zábava byla v˘borná, pivní mok tekl
proudem, k tanci a poslechu hrálo trio
Renesance a cel˘ den se povedl podle
hasiãsk˘ch pﬁedstav.
L. Beran

Volarské slavnosti dřeva
Ve dnech 20.–21. srpna 2011 se koná již 18. ročník slavností.
Nebude na nich chybět bohatý program, tancovačka pod širým nebem, pokus
o překonání dřeváckého rekordu, báječná atmosféra, dobré občerstvení
a nespočet řemeslníků a prodejců.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 11. 5. 2011

Kolonie 608, Volary, smlouvu o budoucí smlouvû o zﬁízení práva odpovídajícího vûcnému bﬁemenu pro
vedení inÏen˘rsk˘ch sítí v pozemku
KN st.p.ã. 796/1 v k.ú. Volary, ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu
* ukonãit k 30. 6. 2011 dohodou,
nájemní smlouvu na ãást pozemku
KN p.ã. 51/1 v k. ú. Volary
* pronajmout ãást pozemku KN p. ã.
5369 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 44 m2,
na dobu neurãitou od 1. 7. 2011, za
úãelem uÏívání jako zahrádka

nájemního vztahu k bytu v domû
Tolarova 449 od 1. 6. 2011, za úãelem uÏívání jako zahrádka
Rada mûsta povûﬁuje
* zastupitele Ing. Roberta Proãku,
Romana Kozáka, Mgr. Víta Pavlíka,
Ivo Rolãíka, DiS., v souladu s § 108
odst. 2) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znûní, § 4 odst.
1 zák. ã. 94/1963 Sb., zákona
o rodinû, v platném znûní, aby
pﬁed nimi byla uãinûna prohlá‰ení
o uzavﬁení manÏelství snoubencÛ
a aby pﬁi tûchto pﬁíleÏitostech
pouÏívali závûsn˘ odznak.

Rada mûsta rozhodla
* v souladu s podmínkami veﬁejné
zakázky na dodavatele akce „Oprava
Chlumského rybníka“ pﬁidûlit tuto
zakázku a uzavﬁít smlouvu o dílo
s firmou Jan ·tolka – STAVKO,
Ml˘nská 361, 384 51 Volary
* pronajmout ãást pozemku KN p. ã.
120/1 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 38 m2
na dobu neurãitou od 1. 6. 2011, za
úãelem uÏívání jako zahrádka
* pronajmout ãást pozemku ZE – PK
p. ã. 4730/1 d5 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 55 m2, na dobu neurãitou od 1. 6.
2011, za úãelem uÏívání jako pﬁedzahrádka restaurace
* pronajmout ãást pozemku KN st. p. ã.
1161 v k. ú. Volary o v˘mûﬁe 100 m2,
na dobu urãitou po dobu trvání

Rada mûsta schvaluje
* vyhlá‰ení 2. v˘zvy k podání Ïádosti
na poskytnutí úvûrÛ ze Státního
fondu rozvoje bydlení na území
mûsta Volary na opravy a modernizaci
bytÛ dle pﬁedloÏeného návrhu

konaného dne 2. 6. 2011
Rada mûsta rozhodla
* Ïe Mûsto Volary uzavﬁe s Mûstsk˘mi
lesy Volary, s. r. o., se sídlem Nová

■■■

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 23. 5. 2011
Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* závûreãn˘ úãet hospodaﬁení mûsta za
rok 2010
* úvûrovou smlouvu ã. 20112 ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu
* úvûrovou smlouvu ã. 20111 ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu

V˘zva

Zastupitelstvo mûsta bere na vûdomí
* zprávu Krajského úﬁadu Jihoãeského
kraje âeské Budûjovice o v˘sledku
pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta za
rok 2010
* zápis z jednání kontrolního v˘boru ze
dne 12. 1. 2011

Zastupitelstvo mûsta souhlasí
* s podáním Ïádosti o poskytnutí podpory z OPÎP na nákup samosbûrného
vozu pro Technické sluÏby mûsta
Volary

■■■

■■■

■■■

V˘zva

■■■

Více na: www.mestovolary.cz

V˘zva

Rada mûsta vyhlásila 2. v˘zvu k podání Ïádosti na poskytnutí úvûru ze Státního fondu
rozvoje bydlení na území mûsta Volary na opravy a modernizaci bytÛ.
Podmínky poskytnutí úvûru jsou zveﬁejnûny na úﬁedních deskách.
Dal‰í informace a tiskopisy Ïádostí lze získat na ekonomickém odboru.

Îádosti se pﬁijímají do 15. 7. 2011.

Omezení sobotního provozu na Mûstském úﬁadû ve Volarech
Sobotní provoz na mûstském úﬁadû nebude po dobu mûsícÛ ãervenec a srpen 2011 zaji‰Èován.
Dûkuji za pochopení. Tajemník MûÚ

Zmûna ve vydávání rybáﬁsk˘ch lístkÛ
V souvislosti s pﬁijetím zákona ã. 104/2011 Sb. do‰lo ke zmûnû v kompetenci ve vydávání rybáﬁsk˘ch lístkÛ.
Od 1. 7. 2011 vydává rybáﬁské lístky MûÚ Volary, odbor v˘stavby, územního plánování a Ïivotního prostﬁedí, a to pro
obãany s trval˘m pobytem v obvodu jeho pÛsobnosti – tj. Volary, Lenora, StoÏec, Îelnava, Nová Pec, Zbytiny,
Kﬁi‰Èanov a dále cizincÛm, kteﬁí se zdrÏují v obvodu jeho pÛsobnosti.
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Setkání se zdravotnû postiÏen˘mi
Dne 20. kvûtna se ve spoleãenském
sále radnice setkalo vedení mûsta
s zdravotnû postiÏen˘mi spoluobãany.
Martina Pospí‰ilová vyzdvihla toto setkávání a uvedla, Ïe jde o milou povinnost setkat se spoluobãany, kteﬁí jsou
zdravotnû postiÏení, a podûkovat jim za
v‰e, co pro mûsto dûlají a za to, Ïe
i pﬁes svÛj handicap, se dokáÏí vzájemnû pobavit.
Ivana Voráãková vysvûtlila v‰em
novinky v souãasné legislativû a na

závûr Augustin Sobotoviã upﬁesnil akce,
které budou následovat aÏ do záﬁí.
Mezi ty nejzajímavûj‰í, patﬁí v˘let do
Sezimova Ústí, do památníku Eduarda
Bene‰e a zájezd do divadla.
Vedení mûsta a ﬁeditel ZU· Volary,
Vít Pavlík, pﬁipravili pro Svaz tûlesnû
postiÏen˘ch jako dárek, vystoupení
Dechového orchestru Temelín. Orchestr
v‰echny nádhernû pobavil a tanãilo se
a tanãilo aÏ do veãera.
L. Beran

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ãervnu oslavili
své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie âejková,
paní RÛÏena Hájková,
paní Irena Krünpecková,
paní Eva Lejsková,
paní Jiﬁina ·perková,
paní Zdenka Ilieva,
paní Jarmila Pileãková,
paní Marie Vlasová,
paní ZdeÀka Zámeãníková,
pan Stanislav Kadlãík,
pan Viktor Houdek
a pan Ludvík Krejsa.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Dne 12. 7. 2011
oslaví své 60. narozeniny
pan

PAVEL KOPEČNÝ.

Mûﬁení radarem
v mûsíci kvûtnu 2011 v ul. Soumarská
Mûﬁení bylo provádûno obousmûrnû, po cel˘ t˘den vã. sobot a nedûlí.
Poãet mûﬁen˘ch vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l87 175 vozidel
z toho na pﬁíjezdu do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 691vozidel
PrÛmûrn˘ poãet vozidel za 1 hodinu vã. noci . . . . . . . . . . . . . . . 202 vozidel/hod.
PrÛmûrn˘ poãet vozidel za 1 hodinu v dobû 14:00-16:00 . . . . . . 426 vozidel/hod.
PrÛmûrn˘ poãet vozidel za 1 hodinu v dobû 07:00-08:00 . . . . . . 198 vozidel/hod.
PrÛmûrn˘ poãet vozidel za 1 hodinu v dobû18:00 - 06:00 . . . . . . . 47 vozidel/hod.
PrÛmûrná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,6 km/h
Max. rychlost . . . . . . . . . 182 km/h - jedno vozidlo 23. 5. ve 23:12 hod. do Volar
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 vozidel
z toho na pﬁíjezdu do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 km/hod. a více:
100 km/h
105 km/h
110 km/h
115 km/h
120 km/h
125 km/h
130 km/h

. . . . . . . . . . . . . 153 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . 61 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . 50 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . 28 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . . 8 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . . 8 vozidel
. . . . . . . . . . . . . . . 1 vozidlo

135 km/h
140 km/h
145 km/h
160 km/h
182 km/h

. . . . . . . . . . . . . . . 2 vozidla
. . . . . . . . . . . . . . . 3 vozidla
. . . . . . . . . . . . . . . 1 vozidlo
. . . . . . . . . . . . . . . 1 vozidlo
. . . . . . . . . . . . . . . 1 vozidlo

Všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, dlouhá
léta a úspěšné rybářské
úlovky
přejí
manželka Marie,
dcera Pavla
a volarský kominíček.

Rodina Petráškova děkuje všem,
kteří se přišli rozloučit
dne 19. 5. 2011
s panem

MIRKO PETRÁŠKEM.
Zejména děkujeme
p. Františku Krátkému za projev,
dále všem za květinové dary.
Rodina Petráškova

Pavel Kohout, ﬁeditel TS
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Odpady a kam ve Volarech s nimi
Sbûrn˘ dvÛr
Pﬁipomínáme obãanÛm, Ïe ve Volarech v Ml˘nské ulici stále funguje
sbûrn˘ dvÛr. Tento sbûrn˘ dvÛr provozuje Mûsto Volary a obãané zde mohou
ukládat témûﬁ v‰echen odpad, kter˘
nepatﬁí do popelnic.
Provozní doba sbûrného dvora:
Pondûlí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Úter˘
8.00 - 12.00 15.00 - 19.00
Stﬁeda
8.00 - 11.00 12.00 - 17.00
âtvrtek 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek
zavﬁeno
Sobota
9.00 - 12.00
Nedûle
zavﬁeno
Na sbûrn˘ dvÛr je moÏné uloÏit
objemn˘ odpad (napﬁ. nábytek, matrace,
podlahové krytiny, obleãení, bílá keramika
a jiné odpady, které pro velké rozmûry
nemohou b˘t odloÏeny do sbûrn˘ch
nádob), nebezpeãné odpady (napﬁ. rozpou‰tûdla, kyseliny, barvy, lepidla, oleje,
pesticidy a jiné chemikálie, dále záﬁivky,
olovûné akumulátory, baterie apod. a zneãi‰tûn˘ obalov˘ materiál).
Mûsto Volary je zapojeno do systému
zpûtného odbûru elektroodpadu, a proto
je moÏné na sbûrn˘ dvÛr odevzdat
vyslouÏilé elektrospotﬁebiãe - napﬁ. TV,
poãítaãe, lednice, praãky, sporáky, ostatní domácí elektrospotﬁebiãe, el. náﬁadí
a i drobnou elektroniku - napﬁ. telefony.
Ve sbûrném dvoﬁe je dále moÏné
uloÏit Ïelezn˘ ‰rot a papír vã. lepenky.
Obãané Volar mají také moÏnost na sbûrn˘
dvÛr uloÏit stavební odpad (suÈ), a to
v omezeném mnoÏství max. 1 m3 mûsíãnû.
V‰echny tyto odpady mohou odevzdávat bezplatnû na sbûrn˘ dvÛr obãané
Volar a osoby, které se zde dlouhodobû
zdrÏují, pokud mají zaplacen˘ poplatek
za odvoz odpadÛ.
Vûﬁíme, Ïe provozní doba na sbûrném dvoﬁe je pro obãany velmi vstﬁícná
a kaÏd˘ má moÏnost jej vyuÏít.
Tﬁídûné odpady
Mûsto Volary je zapojeno do systému tﬁídûní odpadÛ. Na území mûsta
vãetnû pﬁilehl˘ch osad je rozmístûno na
28 stanovi‰tích celkem 112 nádob na tﬁídûn˘ odpad (42 ks na plast, 22 ks na sklo
bílé, 20 ks na sklo barevné a 32 ks na
papír). Kontejnery jsou barevnû odli‰eny a jsou oznaãeny nálepkou s popisem,
jak˘ druh odpadu do nich lze odkládat.
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Odvoz plastÛ a papíru je provádûn
1x za 14 dní a odvoz skla cca 1x ãtvrtletnû, dle potﬁeby. Tyto vytﬁídûné odpady
jsou pﬁedávány zpracovatelsk˘m firmám,
kde z odpadÛ vznikají suroviny pro dal‰í
zpracování.
Plasty: kontejnery jsou oznaãeny Ïlutou
barvou. Patﬁí sem PET lahve (nutné se‰lápnout), kelímky, sáãky, folie, v˘robky
a obaly z plastÛ, polystyrén. Nepatﬁí sem
novodurové trubky, obaly od nebezpeãn˘ch
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy).
Bílé a barevné sklo: kontejnery jsou
oznaãeny zelen˘m a bíl˘m víkem. Patﬁí
sem lahve od nápojÛ, sklenûné nádoby,
sklenûné stﬁepy, tabulové sklo. Nepatﬁí
sem keramika, porcelán, autosklo, drátûné sklo, zrcadla, kovová víãka a zátky.
Papír: kontejnery jsou oznaãeny modrou
barvou. Patﬁí sem noviny, ãasopisy, kanceláﬁsk˘ papír, reklamní letáky, knihy,
se‰ity, krabice, lepenka, kartón. Nepatﬁí
sem mokr˘, mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘ a voskovan˘ papír,
pouÏité plenky a hygienické potﬁeby.
Tﬁídûní odpadÛ je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích ãinností v oblasti nakládání
s odpady. Je dÛleÏité nejen z pohledu
ochrany Ïivotního prostﬁedí, ale také
z dÛvodu úspory nákladÛ na likvidaci
odpadÛ. Toto je v zájmu i kaÏdého z nás.
âím více budeme tﬁídit odpady a také
ukládat roztﬁídûn˘ odpad na sbûrn˘
dvÛr, tím men‰í budou náklady na likvidaci odpadÛ a tím ménû budeme jako
obãané platit. Nezanedbatelné jsou také
pﬁíspûvky od spoleãnosti EKO-KOM,
které za vytﬁídûné odpady dostává mûsto
a vyuÏívá je právû na úhradu nákladÛ na
likvidaci odpadÛ a v oblasti ochrany
Ïivotního prostﬁedí
Autovraky a „ãerné“ skládky
Podle zákona o odpadech je povinností kaÏdé osoby, která se zbavuje
autovraku, pﬁedat tento pouze oprávnûné osobû, která je provozovatelem zaﬁízení k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru
nebo v˘kupu autovrakÛ. Fyzické osobû,
která se zbaví vraku motorového vozidla
v rozporu se zákonem, mÛÏe b˘t uloÏena
pokuta aÏ do v˘‰e 20.000,-Kã. Dále jsou
vlastníkovi autovraku vyúãtovány i ve‰keré náklady, které mûsto v souvislosti
s odstranûním vraku vynaloÏilo.
I pﬁesto se na území Volar stále
objevují odstavené autovraky. Mûstsk˘

úﬁad spoleãnû s Policií âR od zaãátku
roku ﬁe‰il jiÏ nûkolik takov˘chto pﬁípadÛ. Odstaven˘ autovrak nejen, Ïe hyzdí
napﬁ. ulice mûsta, ãasto tvoﬁí pﬁekáÏku
silniãního provozu, znesnadÀuje úklid
komunikací, pﬁekáÏí napﬁ. pﬁi v˘vozu
popelnic, ale zejména ohroÏuje Ïivotní
prostﬁedí tím, Ïe z nûj mÛÏe unikat ﬁada
zneãi‰Èujících látek.
UpozorÀujeme tedy obãany na jejich
povinnost v pﬁípadû, Ïe se potﬁebují zbavit vyslouÏilého motorového vozidla.
Co se t˘ká „ãern˘ch“ skládek,
musíme konstatovat, Ïe v okolí mûsta
Volary je mnoho míst, kde se objevují
vyházené odpady. Pﬁi obhlídce jinak
velmi hezkého okolí Volar, byly nalezeny
v lese pod smrky vyhozené plechovky
od barev a od olejÛ, rozláman˘ plastov˘
zahradní nábytek, pneumatiky apod. Ve
stoce u silnice mezi rozkvetl˘mi blatouchy leÏely autobaterie a o pár metrÛ dál
v louce svázané pytle s odpadky. Na
jiném místû v potoce byla hromada
zbytkÛ kabelÛ. A „nejkﬁiklavûj‰í“ pﬁípad
- pﬁibliÏnû 50 m od sbûrného dvora na
travnatém pozemku vznikla ãerná skládka
s vyhozen˘mi pneumatikami, vyvezenou
sutí, rÛzn˘mi kusy plastÛ, igelitov˘mi
pytli obsahujícími odpadky apod.
UpozorÀujeme obãany, Ïe zaloÏení
skládky nebo odkládání odpadÛ nebo
odpadkÛ mimo vyhrazená místa je pﬁestupkem, za kter˘ mÛÏe b˘t uloÏena
pokuta aÏ do v˘‰e 50.000,-Kã.
I uloÏení napﬁ. staré lednice nebo
koberce u kontejneru na sídli‰ti je tímto
pﬁestupkem.
Ne vÏdy se podaﬁí zjistit osobu,
která takto odpad vyhodila, a proto tyto
„ãerné“ skládky likvidují Technické
sluÏby mûsta Volary. Zbyteãnû jsou tak
navy‰ovány v˘daje mûsta, coÏ se mÛÏe
promítnout i do v˘‰e poplatkÛ za likvidaci odpadÛ od obãanÛ. Smutné na tom
je, Ïe v‰echny tyto uvedené pﬁípady
vyhozen˘ch odpadÛ bylo moÏno ﬁe‰it
snadno tím, Ïe by je jejich vlastníci
odvezli na sbûrn˘ dvÛr.
Mûsto vynakládá nemalé prostﬁedky
na zaji‰tûní úklidu veﬁejn˘ch prostranství a okolí mûsta a je jenom na nás, na
jeho obyvatelích, zda se sv˘m slu‰n˘m
a zodpovûdn˘m chováním pﬁipojíme ke
snaze mít mûsto a okolí ãisté a hezké.
Stanislava Jindrová,
ref.odboru V, ÚP a ÎP MûÚ Volary

Konference pﬁinesla ﬁadu zajímav˘ch nápadÛ
Na dny 2.–3. kvûtna byla ve Volarech pﬁipravena v poﬁadí ãtvrtá odborná
konference na téma Volary a pochod
smrti. V leto‰ním roce se odborníci
i veﬁejnost se‰la podruhé nad tématem
multikulturní v˘chovy v praxi. Konference, kterou pﬁipravilo obãanské sdruÏení KreBul se konala u pﬁíleÏitosti
66. let od ukonãení druhé svûtové války
a také jako vzpomínka na obûti války,
které zahynuly v koncentraãních táborech, ãi pﬁi nelidsk˘ch pochodech smrti.
V prÛbûhu konference se úãastníci
setkali s pamûtnicí holocaustu, shlédli
v˘stavu Zmizelé osudy, ãi se seznámili
s nov˘m sborníkem, metodickou pﬁíruãkou pro uãitele.
Zahájení konference se ujal senátor
Tomá‰ Jirsa, kter˘ ve svém pﬁíspûvku
poukázal na dÛleÏitou roli netradiãních
a interaktivních vzdûlávacích programÛ
pro ‰koláky a studenty. „Konkrétní pﬁíbûhy jsou pro mladé lidi v dne‰ní dobû to
nejdÛleÏitûj‰í. Hlavnû v dobû internetu
je pak zapotﬁebí více pracovat i s tímto
médiem, které je pro cílovou skupinu
nejvíce dostupné. Je tﬁeba zamûﬁit se na
mladé lidi, protoÏe na události spojené
s holocaustem se nesmí a nemÛÏe zapomenout“, ﬁekl ve své ﬁeãi senátor.
Leto‰ní ãtvrt˘ roãník konference,
nad nímÏ pﬁevzal zá‰titu hejtman Jihoãeského kraje Jiﬁí Zimola, byl druh˘m
roãníkem, pﬁi kterém se mluvilo o multikulturní v˘chovû v praxi. Pﬁedstavena
pak byla ﬁada projektÛ, pﬁedstavujících
dobrou praxi. „Pﬁekvapilo mû, jak rozmanitá je nabídka a kolik se dûje aktivit,
které pﬁipomínají události, kter˘mi jsme
pro‰li. Dne‰ní doba je taková, Ïe uÏ se
málo lidí dívá zpût. Ov‰em je moc dÛleÏité, aby nadále vznikaly projekty, které
se zamûﬁují na téma holocaustu. Sama
o tomto tématu vím hodnû“, zhodnotila
pﬁínos akce Dagmar Lieblová, pamûtnice holocaustu.
V leto‰ním roce se ve Volarech
pﬁedstavila celá ﬁada nov˘ch projektÛ.
Mezi nimi byly napﬁíklad aktivity
Památníku Terezín, kde se pracovníci
dlouhodobû vûnují vzdûlávání jak dûtí,
tak uãitelÛ. „Navíc díky Terezínské iniciativû mohou ‰koly získat i finanãní
pﬁíspûvek na cestu ãi nûkteré v˘ukové
programy. To by mûlo ‰kolám umoÏnit
nav‰tívit místo, které je pro v‰echny
na‰e ‰koly dostupné“, zdÛraznila Naìa
Seifertová z Terezínského památníku.

Antonín Sekyrka pak pﬁedstavil
studentsk˘ projekt s názvem „Zmizelé
a nalezené osudy“. Tento ãesko-polsk˘
projekt zahrnuje mimo jiné v˘stavu,
zpracovanou na dvaceti panelech, které
mapují hned nûkolik zajímav˘ch pﬁíbûhÛ.
V˘stava získala první místo v evropském
finále soutûÏe v moderním vzdûlávání
v Moskvû. Z dal‰ích zajímav˘ch projektÛ
lze napﬁíklad jmenovat projekt „Expedice
ION, Schloss Schwarzenberg“. „Jedná
se o projekt, pﬁi kterém se setkávají
studenti z âech a Nûmecka, kteﬁí
spoleãnû budou vytváﬁet divadelní pﬁedstavení, v leto‰ním roce mimo jiné
zamûﬁené na téma pochodu smrti, kter˘
pro‰el pﬁes Volary“, pﬁiblíÏil koordinátor
projektu Karel Hájek.
Pondûlní podveãer pak patﬁil pﬁedstavení nového sborníku, kter˘ mapuje
pﬁedchozí tﬁi roãníky konference. „Sborník
je rozdûlen na dvû ãásti - v první ãásti
jsou zaﬁazeny pﬁíspûvky historické,
zejména ty, jeÏ se t˘kají nacistické
genocidy ÎidÛ, a dominantní jsou zde
vzpomínky Renaty Dindové, pﬁeÏiv‰í
úãastnice pochodu smrti. Druhá ãást
sborníku zahrnuje pﬁíspûvky povahy
pedagogické. Cel˘ sborník by tak mohl
slouÏit jako metodická pﬁíruãka pro uãitele v‰ech typÛ skol“, uvedla Jaroslava
Krejsová, zástupkynû poﬁadatele konference. „Sborník není urãen pouze odborníkÛm, ale obrací se i k ‰ir‰í veﬁejnosti,
zejména ke ‰kolám v‰ech stupÀÛ, s pﬁáním, aby pravdivé poznání nacistického
rasismu a fa‰istick˘ch zloãinÛ pomáhalo
ãelit ‰íﬁení neonacistick˘ch a neofa‰istick˘ch tendencí v souãasné spoleãnosti,
zvlá‰tû mezi mládeÏí“, doplnil jihoãesk˘
historik Jan Podle‰ák.
Velmi zajímav˘m bodem konference
pak bylo setkání s paní Dagmar Lieblovou, Ïenou která pro‰la peklem koncentraãního tábora v Osvûtimi. Ve svém
pﬁíspûvku nejprve pﬁedstavila Terezínskou iniciativu, druh˘ den pak besedovala se stovkou ÏákÛ místní základní
‰koly. „Celá konference na mû udûlala
hlubok˘ dojem a byla jsem nesmírnû
pﬁekvapena, co v‰echno se ve Volarech
dûje. Beseda se Ïáky pak byla pro mû
velmi zajímavá, a to pro rozmanitost
posluchaãÛ - od dûtí aÏ po seniory. Jsem
velice ráda, Ïe jsem zde mohla b˘t
a vûﬁím, Ïe toto nebyla má poslední
náv‰tûva Volar“, shrnula Dagmar Lieblová.

Stál˘m hostem konference ve Volarech je pak novináﬁ Stanislav Motl,
kter˘ se od svého dûtství zajímá o osudy
lidí, kteﬁí mûli co do ãinûní s tématem
holocaustu a nejen jím. „V leto‰ním roce
jsem pﬁedstavil nûkolik snímkÛ, které
mapují Ïivotní pﬁíbûhy dûtí za druhé svûtové války. Snímky vyprávûjí napﬁíklad
o tom, jak voják SS zachránil Ïidovského
chlapce nebo o brutálních pokusech na
dûtech. V odpoledním bloku byl pﬁedstaven˘ snímek „Îiv˘ mrtv˘“. Jde o zpovûì
Henryka Mandelbauma, posledního
ãlena Sonderkommanda z Osvûtimi.
Velmi drsná v˘povûì má na mladé lidi
velk˘ vliv a bez obalu jim ukazuje, co
v‰echno byla válka a Ïivot v koncentraãních táborech. Do Volar se kaÏdoroãnû
vracím velmi rád, protoÏe organizátoﬁi
pomáhají udrÏet pamûÈ doby, na kterou
nesmíme zapomenout“, shrnul Stanislav
Motl své vystoupení.
Konference byla zakonãena poloÏením kytice na hﬁbitovû obûtí pochodu
smrti ve Volarech, kde bylo minutou
ticha vzpomenuto na obûti pochodÛ
smrti i v‰ech, kteﬁí poloÏili své Ïivoty
za to, aby dne‰ní generace mohly Ïít
v relativním klidu a míru.
Za poﬁadatele lze ﬁíci, Ïe leto‰ní
roãník konference byl velmi vydaﬁen˘.
Setkání s nov˘mi odborníky na téma
holocaustu bylo velmi pﬁínosné a jiÏ
nyní lze ﬁíci, Ïe napﬁíklad spolupráce
s Terezínsk˘m památníkem ãi pﬁímou
úãastnicí z koncentraãních táborÛ mÛÏe
pﬁinést nejednu zajímavou akci. BliÏ‰í
spolupráce byla navázána s panem
Motlem, se kter˘m budou pﬁipraveny
pro Jihoãeské ‰koly v˘ukové programy.
Za organizaãní t˘m bych velmi rád
podûkoval v‰em, kteﬁí se na zdárném
prÛbûhu konference podíleli. Dûkuji
také majitelÛm penzionu Horus za vynikající pﬁípravu a péãi o hosty. Podûkování patﬁí také na‰emu finanãnímu
partnerovi kter˘m se stal Jihoãesk˘ kraj.
Mediálními partnery se pak stal âesk˘
rozhlas âeské Budûjovice a internetov˘
deník PrachatickoNews.
Podûkování patﬁí také mûstu Volary
za zapÛjãení kinosálu a vedení Z·
Volary za uvolnûní ÏákÛ na besedu
s paní Lieblovou.
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.
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Divadlo Ïije
V leto‰ním ‰kolním roce zahájil
svou ãinnost dramatick˘ krouÏek pﬁi Z·
Volary. Se‰lo se asi 30 zájemcÛ. Bûhem
nûkolika t˘dnÛ nûkteﬁí ode‰li a vytvoﬁil
se kolektiv dvaceti dûtí, které mûly opravdov˘ zájem v tomto souboru pracovat.
A jakou hru jsme nacviãili? Pohádku âervená Karkulka urãitû v‰ichni
dobﬁe znáte. Ale moÏná uÏ nevíte, Ïe
byla zpracována jako muzikál. Text
napsal Zdenûk Svûrák a hudbu zkomponoval hudební skladatel Jaroslav Uhlíﬁ.
Pﬁedlohu jsme si upravili podle na‰ich
potﬁeb a mohli jsme zaãít zkou‰et. Stál
pﬁed námi opravdu nelehk˘ úkol.
Postupnû jsme zji‰Èovali, co v‰echno se
budeme muset nauãit. Nejprve jsme
poslouchali hudbu, abychom se s ní
dobﬁe seznámili. Pak jsme se zaãali uãit
texty. Následovala pohybová prÛprava,
pûveck˘ v˘cvik, vym˘‰lení choreografie, pﬁíprava kost˘mÛ, malování kulis.
Pravidelnû jsme se scházeli, poctivû
jsme zkou‰eli, ale v˘sledek nic moc. AÏ
najednou po nûkolika mûsících snaÏení
se na scénû objevila sebevûdomá Karkulka, vypoãítav˘ vlk, stateãn˘ myslivec, starostlivá maminka s babiãkou,

laãná vlãí smeãka a mal˘ sbor, kter˘ nás
cel˘m dílem provází. Nastal ãas ukázat
v˘sledek na‰eho snaÏení publiku.
Premiéra se konala 9. 6. 2011 ve
spoleãenské místnosti na‰í ‰koly. Pﬁi‰li
se podívat rodiãe, sourozenci a prarodiãe na‰ich hercÛ, nûkteré paní uãitelky
i pan ﬁeditel. Podle potlesku soudíme, Ïe
se jim pﬁedstavení líbilo. Muzikál uvidí
i v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly a také dûti
z mateﬁské ‰koly.

Na závûr musíme moc pochválit
v‰echny herce a zpûváky za jejich snahu
a odhodlání a tﬁídu 7. A za pomoc pﬁi
v˘robû kulis. Také dûkujeme vedení
‰koly za zakoupení nové aparatury.
Milé dûti, pﬁejeme Vám hezké
prázdniny a v záﬁí se tû‰íme na dal‰í
spolupráci.
Mgr. Jana Fistrová
a Mgr. ·tûpánka Andraschková

S dûjinami se seznamujeme i aktivnû
Jmenuji se David Beutl a chodím do
9.A. Letos jsme ve ‰kole pﬁi dûjepisu
probírali události obou svûtov˘ch válek.
Zhlédli jsme i rÛzné dokumentární
filmy, ãetli z knih s touto tematikou.
Ale setkání s nûk˘m, kdo proÏil druhou
svûtovou válku osobnû, je pro mû
nezapomenutelné.
3. kvûtna 2011 jsem se se tﬁídou
zúãastnil besedy s paní Dagmar Lieblovou. Pﬁi‰li jsme do volarského kina
a dole pod ﬁadami sedadel stála nenápadná Ïena. VÛbec jsme ji neznali, ale
pﬁesto jsme k ní po chvíli chovali velkou
úctu a obdiv. Vyprávûla nám o svém
dûtství, rodinû, deportaci do Terezína,
Ïivotních podmínkách v koncentraãním
táboﬁe Osvûtim a Bergen-Belsen i o svém
návratu domÛ.
Myslím si, Ïe bylo tûÏké na to v‰e
vzpomínat. Z nás brzy opadla stydlivost
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a vyptávali jsme se na v‰e, co nás
zajímalo. My star‰í jsme si chtûli
,,ovûﬁit“ údaje z knih a filmÛ. Paní
Lieblová nám trpûlivû odpovídala a v‰e
vysvûtlovala. Asi nikdo z nás by si
nechtûl proÏít to, co ona. Podle mû
by se lidé nemûli posuzovat podle barvy
pleti, národnosti, náboÏenství. A dokonce kvÛli tomu páchat tak hrozné vûci!
Nûkolik dní po této akci se k nám
na ‰kolu dostaly v˘stavní panely, které
byly pﬁedstaveny na 4. roãníku konference Volary a pochod smrti. V˘stava
prezentovala ãesko-polsk˘ stﬁedo‰kolsk˘ projekt s názvem Zmizelé a nalézané osudy - memento dvou svûtov˘ch
válek 20. století pro mladého ãlovûka.
Projekt zvítûzil v kategorii Spolupráce
v konkurenci 86 ‰kolních projektÛ
v evropském finále soutûÏe Innovative

Education Forum poﬁádané spoleãností
Microsoft a letos na podzim se bude ve
Washingtonu ucházet o úspûch celosvûtov˘.
Úkolem na‰í tﬁídy bylo provázet po
expozici mlad‰í spoluÏáky. Rozdûlili
jsme si jednotlivá témata. T˘kala se
napﬁíklad J. Ha‰ka, â. Budûjovic za
okupace, Osvûtimi, dobového tisku... Já
s Monikou jsem zji‰Èoval podrobnosti
o váleãn˘ch zloãincích A. Eichmannovi
a R. Hössovi. Museli jsme také promyslet, jak v‰e vysvûtlit tûm mlad‰ím a pﬁipravit se na jejich dotazy.
Obû akce mû zaujaly. Na takové
historické události by se nemûlo zapomínat, ale stále o nich mluvit, aby se
neopakovaly.
ze slohové práce Davida Beutla,
9.A Z· Volary

Investice do rozvoje vzdûlávání
Projekt „Respektující Ïákovsk˘
parlament“
Zástupci Z· Volary Mgr. Petr Horálek, Mgr. Kateﬁina Jandejsková, Mgr.
Ivana âerná se zúãastnili ‰kolení v Seãi.
·kolení realizoval t˘m Centra pro demokratické uãení a jeho cílem je zﬁizovat
a nauãit správnû fungovat Îákovsk˘

parlament, nauãit Ïáky vzájemné toleranci, respektu, spolupráci. Z· Volary
byla vybrána do projektu Model respektujícího Îákovského parlamentu jako
jedin˘ zástupce Jihoãeského kraje. Nûkteré ‰koly pracují v tomto projektu jiÏ
rok, proto novû pﬁíchozím ‰kolám pomáhají se sv˘mi zku‰enostmi. Na‰í

partnerskou ‰kolou je Z· Dobronín
u Jihlavy. Setkání se zúãastnili zástupci
13 ‰kol z celé âR. V‰ichni odjíÏdûli
nad‰eni a plni nápadÛ a chuti do práce.
Na‰ím prvním úkolem budou volby
nového parlamentu, jeho zviditelnûní
a motivace ãlenÛ parlamentu.
Mgr. Ivana âerná

KdyÏ je tma
Al‰ova jihoãeská galerie v Hluboké
nad Vltavou letos poﬁádala jiÏ tﬁetí
roãník v˘tvarného, literárního, dramatického a hudebního projektu pro
základní, základní umûlecké a stﬁední
‰koly s názvem KdyÏ je tma…
Spoleãnû se sv˘mi Ïáky jsme se vydali na putování krajinou snÛ a fantazie.
Dali jsme se unést klidn˘m soumrakem
a nechali za sebou povinnosti v‰edního
dne. Co v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ je
tma…
- temná noc probouzí neklid, pﬁivolává
obavy
- v noci se probouzejí stra‰idla
- noãní lampiãka láká k ãetbû pﬁed
spaním
- laviãka v parku ãeká na podveãerní
posezení
- mûsto oÏívá jin˘m Ïivotem
- jsou vidût hvûzdy
- oÏívají hraãky a poﬁádají hostiny

- oÏívají rÛzné pﬁedmûty, nab˘vají na
rozmûrech a dokáÏou se h˘bat
- noc je ãerná díra, která poÏírá ponoÏky,
ale vÏdy jen jednu
Tûmito a je‰tû mnoha jin˘mi nápady
jsme se zab˘vali a snaÏili se vymyslet
nûco zajímavého, nového, odli‰ného…
Na projektu pracovali Ïáci nûkolika tﬁíd
na‰í ‰koly a vytvoﬁili mnoho krásn˘ch
obrázkÛ. Z nich jsme pak vybrali ty
nejzajímavûj‰í a odvezli je do galerie, kde
z nich vytvoﬁili velmi hezkou a poutavou v˘stavu. VernisáÏ v˘stavy probûhla
6. 4. 2011 v prostorách AJG a na‰i mladí
v˘tvarníci mohli b˘t opût pﬁi tom a podívat se na práce jin˘ch dûtí. Pro‰li
bunkrem, kde ãekali kostlivci a upíﬁi,
poznali, co dûlají Ïáci na v˘letû, kdyÏ
uãitelé spí, a mohli si pﬁeãíst poutavé
pﬁíbûhy o rÛzn˘ch bytostech, které existují jen v na‰í fantazii.
Odpoledne jsme nav‰tívili ãeskobu-

dûjovické planetárium, kde nám ukázali,
co se dûje na obloze, kdyÏ je tma. Po
poutavém vyprávûní o hvûzdách jsme se
plni záÏitkÛ a dojmÛ vydali na zpáteãní
cestu.
Mgr. ·tûpánka Andraschková

Ekologická v˘chova s NP ·umava
V lednu leto‰ního roku podepsala
na‰e ‰kola dohodu o spolupráci s Národním parkem ·umava. Jedním z dÛvodÛ
bylo lep‰í vyuÏití v˘ukov˘ch programÛ,
které nabízejí stﬁediska environmentální
v˘chovy NP·. VyuÏívání SEV ve StoÏci
je stále sloÏitûj‰í vzhledem ke stoupajícímu zájmu ‰kol z celého regionu.
Stﬁedisko ve Vimperku nabídlo moÏnost
konání v˘ukov˘ch programÛ pﬁímo ve
‰kole nebo v jejím okolí. Od února
do ãervna na‰e ‰kola odebrala celkem
16 programÛ, ve kter˘ch se dûti I. stupnû
‰koly seznámili se Ïivotem v lese, na
louce ãi kolem vody. Hravou formou

a s pouÏitím netradiãních pomÛcek se
Ïáci seznamovali nejenom s typick˘mi
druhy ‰umavsk˘ch organismÛ, ale uãili
se chápat vztahy mezi organismy a prostﬁedím, tolik dÛleÏité pro zachování
rozmanitosti nejen ‰umavské pﬁírody.
âtvrÈáci za sv˘mi programy také vyjeli do
âerného KﬁíÏe respektive na Soumarsk˘
most. Ani Ïáci II. stupnû ‰koly nepﬁi‰li
zkrátka. Nejprve bylo v 8. roãníku obohaceno uãivo pﬁírodopisu programem Savci
·umavy a poslední program ‰kolního
roku vyuÏili ‰esÈáci k doplnûní znalostí
o Ïivotû v pÛdû. Zji‰Èovali pH pÛdy,
sledovali vznik pÛdní eroze a pomocí lupy

pozorovali pÛdní Ïivoãichy. Z kaÏdého
programu si dûti odnesly pracovní list
k danému tématu a drobn˘ dárek. ·kola
pak obdrÏela za odebrání zmínûného
poãtu programÛ sadu pomÛcek pro pﬁírodovûdnou v˘uku. SEV pomohlo i pﬁi
realizaci Dne Zemû v na‰í ‰kole zapÛjãením nûkter˘ch pomÛcek.
Dûkujeme tímto pracovníkÛm SEV
Vimperk za pestré a hravé obohacení
pﬁírodovûdné v˘uky a dále dûkujeme
vedení NP·, Ïe podporuje tuto velice
zásluÏnou ãinnost sv˘ch pracovníkÛ.
Mgr. Lumír Vozábal,
zástupce ﬁeditele Z·
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Spoleãné souÏití v jedné budovû
VáÏení spoluobãané, milí rodiãe,
Ïáci, ‰kolní rok 2010/2011 je opût
u konce. Spoleãné souÏití v jedné budovû pﬁineslo mnoho nov˘ch pﬁíleÏitostí
a podnûtÛ pro spoleãnou práci. Denní
kontakt prvního stupnû a druhého stupnû
se osvûdãil a proÏili jsme ‰kolní rok bez
velk˘ch problémÛ. Chtûl bych podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na chodu
základní ‰koly a nelehkém úkolu vzdûlávání a v˘chovy na‰ich dûtí. V první
ﬁadû chci podûkovat pedagogÛm a ostat-

nímu personálu ‰koly. Dále patﬁí velk˘
dík vedení mûsta Volary, radû a zastupitelstvu za podporu a dobrou spolupráci.
RodiãÛm za spoleãné úsilí ve v˘chovû
na‰ich dûtí, SRPD· a Radû ‰koly za
pomoc pﬁi organizaci ‰kolního roku.
Policii ve Volarech za pomoc pﬁi ﬁe‰ení
krizov˘ch situací a prevenci, volarsk˘m
hasiãÛm a záchranné sluÏbû za vstﬁícnost pﬁi zaji‰Èování akcí a ﬁe‰ení technick˘ch problémÛ. Domu dûtí, ZU·, Technick˘m sluÏbám a Správû sportovních

zaﬁízení za pﬁíkladnou spolupráci. Velk˘
dík patﬁí sponzorÛm a v‰em, kteﬁí se
podíleli na materiálním zabezpeãení
‰kolního roku.
ÎákÛm na‰í ‰koly bych chtûl popﬁát
hezké prázdniny a odpoãinutí. Devát˘m
roãníkÛm pﬁeji, aby se jim podaﬁil nov˘
Ïivotní start a na ostatní Ïáky se v záﬁí
tû‰í v‰ichni zamûstnanci na‰í ‰koly.
Mgr. Petr Horálek,
ﬁeditel základní ‰koly

Zpráviãky z mateﬁské ‰koly
Modernizace M·
Mûsto Volary získalo z Grantového
programu Jihoãeského kraje „Oprava
a rekonstrukce mateﬁsk˘ch ‰kol, v˘stavba
a rekonstrukce zaﬁízení pro dûti do tﬁí let
vûku“ grant ve v˘‰i 280 000,- Kã pro
Mateﬁskou ‰kolu Volary se spoluúãastí
Mûsta Volary.
Zámûrem tohoto programu je podpoﬁit rekonstrukce mateﬁsk˘ch ‰kol
zﬁizovan˘ch obcemi, svazky obcí, krajem ãi ostatními zﬁizovateli se sídlem na
území Jihoãeského kraje a pﬁispût tím
k roz‰íﬁení kapacit tak, aby odpovídaly
aktuálním hygienick˘m, bezpeãnostním
a prostorov˘m poÏadavkÛm na provoz
a zkvalitnûní prostﬁedí mateﬁsk˘ch ‰kol
a tím i v˘chovnû vzdûlávacího procesu.
Získáním finanãních prostﬁedkÛ

bude pro mateﬁskou ‰kolu dal‰ím pﬁínosem v jiÏ zapoãaté modernizaci a rekonstrukci budov, která je jedním z hlavních
cílÛ Mûsta Volary i ﬁeditelky ‰koly.
Získan˘ch 130 000,- Kã na vybavení zahrad bude vyuÏito na modernizaci
zahradního vybavení obou ‰kol. Zahrady budou vybaveny houpadly, kolotoãi
a prÛlezkami, které budou rozvíjet pﬁirozen˘ pohyb dítûte.
Na vybavení a úpravy vnitﬁních prostor
‰koly jsme získaly 150 000,- Kã. Tato
ãástka bude vyuÏita na zakoupení
nov˘ch lehátek do lehárny, Ïidliãek
a stolÛ do M· Revoluãní. V M· Sídli‰tû
Míru budou novû instalovány vnitﬁní
dveﬁe, podlahové krytiny v ‰atnách
a tﬁídách a nové ‰atnové bloky do ‰aten.
Realizace tohoto programu je plá-

nována na prázdninové mûsíce, takÏe
na‰i malí pﬁed‰koláci by do „nového“
mûli nastoupit jiÏ v záﬁí tohoto roku.
***
Rozlouãení s pﬁed‰koláky
Mezi námi udrÏované tradice jiÏ
patﬁí i rozlouãení s na‰imi dûtmi, které
po prázdninách nastupují do základní
‰koly k povinné ‰kolní docházce.
I letos se toto slavnostní rozlouãení
s pﬁed‰koláky uskuteãnilo za úãasti paní
starostky Martiny Pospí‰ilové v obﬁadní
síni Mûstského úﬁadu ve Volarech dne
28. ãervna 2011 od 15:00 a 16:00 hod.
Tereza Votavová,
ﬁeditelka ‰koly

Plavecká hala Volary

Prodej BRIKET

Provozní doba od 1. 7. do 28. 8. 2011

Nabízím k prodeji

Provozní bazénu
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota
Nedûle

12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
13:00 - 21:00
13:00 - 21:00

Provoz páry
v letních mûsících odpadá
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MuÏi
Îeny
Spoleãná s.

Provoz sauny
úter˘
16:00 - 20:00
ãtvrtek
16:00 - 20:00
pátek
15:00 - 20:00
sobota
15:00 - 20:00
nedûle
15:00 - 20:00

Volary
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).

MoÏnost vyuÏití letní zahrady.
Tenisov˘ kurt
otevﬁen kaÏd˘ den 9:00 - 21:00 hod.
MasáÏe MM od 1. 7. 2011
kaÏd˘ch 14 dní od 15:00 hodin.

Objednávky a informace na tel.:

777 932 049
nebo drev.brikety@seznam.cz

Skautské zpráviãky
Poslední mûsíce ‰kolního roku jsou
pro nás vÏdycky velmi hektické. No
a ani letos tomu nebylo jinak. V kvûtnu
jsme se pﬁipravovali na velké skautské
závody – tradiãní SvojsíkÛv závod.
Podaﬁilo se nám zvítûzit a postoupit do
krajského kola. Tam jedeme koncem
ãervna, tak uvidíme, bude dost velká
konkurence, ale snad rodnému mûstu
ostudu neudûláme.
Pro na‰e lenorské kamarády a dal‰í
zájemce jsme koncem kvûtna uspoﬁádali
Kuliãkiádu. Poﬁádáme ji uÏ nûkolik let
a vÏdy má velk˘ úspûch. Letos nás provázelo aÏ moc velké vedro, které se nakonec zmûnilo v bouﬁku, to uÏ ale byly
vyhlá‰eny v˘sledky a my se doma radovali z v˘her. Stihli jsme to akorát. Letos se
soutûÏilo o sklenûnku, byla pﬁipravena
i kuliãková dráha, labyrint, zkou‰ka
pﬁesné kuliãkové mu‰ky. No a nakonec
samozﬁejmû tradiãní jihoãeská kuliãková „boj ve strefování do dÛlku“. Vítûzky
obdrÏely sáãek kuliãek, kaÏd˘ úãastník
dostal diplom a nûco dobrého na zub.

Vzpomínáme

Odmûnûni byli ale v‰ichni, moc hezky
jsme si zahráli.

Když slzy zastřou nebe,
bez tebe slunce nesvítí,
kamkoliv oči pohlédnou,
všude vidím jen tebe.
Dne 19. ãervence tomu budou
ãtyﬁi roky od úmrtí
LUBO·E BERANA.
Stále vzpomínají rodiãe,
sestra a bratr s rodinami.



V ãervnu jsme vyrazili na v˘pravu
do hloubi ‰umavsk˘ch hvozdÛ a bylo na
ní kupa legrace. Koncem mûsíce se
uskuteãní krajské kolo závodÛ, no a pak
uÏ pojedeme na pﬁed táborovou v˘pravu. Na ní si postavíme nûkteré táborové
stavby, prozkoumáme terén a hned na
zaãátku prázdnin, hurá na tábor. UÏ se
moc tû‰íme!
za skautsk˘ oddíl Boubín
Katka Wagnerová

Stopy v písku na břehu moře
smyje příliv.
To ale neznamená,
že jsme tady nikdy neprošli.
Stopy v srdci navždy zůstanou…
Dne 4. 7. 2011 uplyne 5 smutn˘ch let,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ syn, bratr, vnuk
JAN MAJERIK.
Stále s láskou vzpomíná maminka,
bratr, sestra a babiãka.



Dne 3. 7. 2011 uplynou dva smutné
roky, kdy nás navÏdy opustila paní

MARIE MONDEKOVÁ.

Bouﬁka ve Volarech
Dne 31. kvûtna zasáhla Volary velice
silná bouﬁka. Po 13 hodinû zaãalo silnû
pr‰et, intenzivní sráÏky trvaly hodinu
a pÛl, padaly i kroupy o velikosti aÏ
13 mm. Za hodinu a pÛl spadlo 65 litrÛ
na 1 metr ãtvereãn˘. Z tohoto dÛvodu
do‰lo k zaplavení níÏe poloÏen˘ch ulic
ve Volarech, napﬁíklad ulice âeská,
Nová, Soumarská, Tovární, K. V. Raise
ãi Kasárna. Volarsk˘ potok se rozvodnil,
zaplaveny byly i louky u Ml˘nÛ. Dobrovolní hasiãi mûli plné ruce práce,
zaslouÏí si podûkovaní za rychl˘ zásah.

Dne 5. 7. 2011 uplynou 4 roky
od úmrtí paní

S noãní bouﬁkou spadlo ve Volarech za
24 hodin 73,4 mm, coÏ bylo nejvíce
v celé republice v dan˘ den.
Pﬁi takto intenzivním de‰ti není
moÏné zabránit zaplavení ulic, objektÛ,
sklepÛ apod. Kanalizace není schopna
pojmout tak obrovské mnoÏství vody
v tak krátkém ãasovém úseku. Jen pro
zajímavost. Za jedin˘ den spadlo tolik
sráÏek jako za mûsíce únor, bﬁezen
a duben 2011 dohromady.
Ivo Rolãík

MILU·KY BRÁZDILOVÉ
(MONDEKOVÉ).
Stále vzpomínají a za vzpomínku dûkují
manÏel, otec, sourozenci a celá rodina.



Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 1. 8. 2011 uplyne jiÏ pût let,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan
EMIL RICHTER.
Stále vzpomínají manÏelka
a dûti s rodinami.



Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Dne 5. ãervna uplynuly ãtyﬁi roky
od smrti pana
STANISLAVA OND¤EJE.
S láskou vzpomíná rodina Ondﬁejova.
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Myslivci ze ·umavy
VáÏení ãtenáﬁi,
dovolte, abych vám pﬁedstavil Miroslava ·vece z Lenory a jeho prvotinu,
kterou je kniha Myslivci ze ·umavy.
Miroslav ·vec je volarsk˘ rodák, kter˘,
aã nyní bydlí a Ïije v Lenoﬁe, srdce mu
bije pro jeho rodné mûsto. KdyÏ jsem se
dozvûdûl, Ïe napsal knihu, která se
k jeho velkému koníãku myslivosti
a krásn˘m místÛm na Volarsku, Zbytinsku a kousek za nimi, vypravil jsem se do
Lenory a s autorem knihy jsem udûlal
tento rozhovor v jeho domû, odkud má
bájeãn˘ v˘hled na místa, o kter˘ch ve
své knize pí‰e.
ProtoÏe jsem s Miroslavem ·vecem
kamarád, pﬁi rozhovoru jsme si tykali.
1. Jak ses dostal k psaní této knihy a co
tû vedlo k tomuto poãinu?
JiÏ od dûtsk˘ch let jsem díky svému
tátovi, kter˘ byl myslivec a mû, co by
malého chlapce, vodil do lesa na Volarsku, stále pﬁem˘‰lel o tom, Ïe jednou
o tom napí‰i knihu pﬁíbûhÛ. Pﬁi tûchto
vycházkách jsem se od nûho hodnû
nauãil, hlavnû to byl vztah k pﬁírodû
a ·umavû jako takové. Otec mû nauãil
mnoho a já to dodnes pouÏívám. Otci
Václavovi, kter˘ jiÏ na nás shlíÏí
s mysliveckého nebe, moc dûkuji.
Pﬁed 26 lety jsem sloÏil mysliveckou zkou‰ku a od té doby jsem zaãal
chodit sám, s bráchou, ãi mysliveck˘mi
kamarády na místa, které jsem tak
dÛvûrnû znal a kde byla otcova stopa,
která mû stále doprovází. Zaãal jsem
kromû pﬁírody naslouchat kamarádÛm
myslivcÛm, ale i lidem, kteﬁí v mém
okolí Ïijí a mají s lesem a ·umavou
hodnû spoleãného. Sbíral jsem jejich
povídky, pﬁíbûhy a pomalu jsem je
skládal tak, aby z toho jednou bylo
pûkné lovecké povídání.
Nakonec jsem si ﬁekl, Ïe by byla
‰koda, v‰echny ty záÏitky a pﬁíbûhy plné
voÀavého jehliãí, nádhern˘ch Ïiv˘ch
obrazÛ jelení, srnãí a ãerné zvûﬁe, zpûvu
‰umavského ptactva, nechat si jen pro sebe.
2. O ãem kniha pojednává a v jak˘ch
místech se odehrává.
Kniha pojednává, jak jsem jiÏ ﬁekl,

o lovech, myslivcích, jejich znám˘ch
a kamarádech, ale i o lidech, kteﬁí s nimi
spolupracují, a lidech, kteﬁí Ïijí v mém
blízkém okolí. Situoval jsem ji zejména
do míst, která znám a kde mám také, jak
se po myslivecku ﬁíká honitbu. Je to mé
milované Volarsko od Horní SnûÏné ke
Zbytinám, Mlynaﬁovicím, KníÏecímu
Stolci a kraji kousek za ním.
Jsou to krásná a tajemná místa.
VÏdy tady nacházím nové a nové pohledy na krásnou ·umavu a nádheru mûsta
Volar, krásu vrchÛ nad Lenorou, tajemnou
kopcovitou Horní SnûÏnou. To jsou místa,
kde si odpoãinu a nádhernû zrelaxuji.
3. Která kapitola ãi pﬁíbûh se podle tebe
psal nejhÛﬁ?
Na to se velmi tûÏko odpovídá. Já to
vezmu s druhé strany a spí‰ zhodnotím,
co bylo nejlep‰í a po té se dostanu
k tomu tûÏ‰ímu. Nejlep‰í jsou ty pﬁíbûhy, které jsem zaÏil s otcem. VÏdy, kdyÏ
se do tûchto míst vracím, je to jako by to
bylo vãera a stále sly‰ím: „Vidí‰ Míro,
tady vãera leÏela vysoká, tady na tom
posedu jsem uvidûl mého prvního krále
lesa toho ãtrnácteráka, nebo Ïe tady
hnízdí datel“. Stále to mám v Ïivé pamûti a stále jsou to ta nejhezãí místa, která
v mém mysliveckém svûtû znám.
Nemohu ﬁíci, co bylo nejtûÏ‰í, ale
velmi sloÏité bylo dát dohromady pﬁíbûhy, které vykládal jeden z nejlep‰ích
myslivcÛ jakého jsem poznal a to od
pana Pﬁemysla Zemana, kter˘ jiÏ není
mezi námi a já vûﬁím, Ïe si vypráví
s tátou tam nahoﬁe o mysliveck˘ch
záÏitcích a jistû se pﬁi tom náramnû baví.
On si vedl krásnou kroniku, ale bylo to
v bodech a poskládat z toho pﬁíbûhy
bylo opravdu hodnû tûÏké. Vûﬁím tomu,
Ïe aÏ na nû ãtenáﬁi narazí, poznají, Ïe to
stálo za to.
4. Jakému spektru ãtenáﬁÛ je kniha
urãena a nebo je nûkomu vûnována?
I na to ti tûÏko odpovím. Pﬁi prvních
stránkách a slovech jsem o tom pﬁem˘‰lel, zda ji vûnuji rodinû, myslivcÛm, ãi
kamarádÛm z mysliveckého Ïivota.
Nakonec, jsem ale do‰el k tomu, Ïe
kniha je urãena v‰em. Pﬁeãíst si ji mÛÏe

jak myslivec, ãi úpln˘ laik a jistû kaÏd˘
si zde své místo a moÏná sám sebe
najde. Hlavnû pﬁíbûhy, které jsou z mysliveck˘ch soudÛ a které jsou veﬁejnosti
tak trochu neznámé, mnohé pobaví,
vÏdyÈ ona myslivecká latina zde dává
velk˘ prostor fantazii a hlavnû tyto
soudy konãí vÏdy dobﬁe.
5. Kdy a kde jsi knihu pokﬁtil, kde bude
ke koupi a proã název Myslivci ze
·umavy?
Knihu jsem pokﬁtil 7. kvûtna 2011
v obci LaÏi‰tû na okresní myslivecké
v˘stavû trofejí. Byl to krásn˘ kﬁest
knihy, kterou jsme pokﬁtili spoleãnû
s kamarády myslivci, jejichÏ pﬁíbûhy
jsou souãástí knihy. Kﬁtili jsme ji
‰ampaÀsk˘m, ale i Stará myslivecká, se
zamy‰len˘m myslivcem, byla poté
pravou svûcenou vodou.
Koupit ji bude moÏné ve Volarském
muzeu a pozdûji i u knihkupcÛ v okolí, zde
je‰tû musím doladit podmínky prodeje.
Proã název Myslivci ze ·umavy?
Tuto odpovûì neprozradím, je totiÏ
v samotné knize a kdybych to nyní ﬁekl,
asi by to nebylo ono.
6. Je reálné se nûkdy v budoucnu setkat
s pokraãováním MyslivcÛ ze ·umavy?
Ta moÏnost tady je a uÏ i cítím od
kamarádÛ myslivcÛ urãit˘ tlak, protoÏe
za dva roky poﬁádáme ve Volarech po
deseti letech okresní v˘stavu trofejí,
a tak mi ﬁíkají, Ïe by bylo krásné, pokud
by Myslivci ze ·umavy mûli pokraãování, tuto knihu pokﬁtít, jak se ﬁíká doma
ve Volarech. Nyní se ale raduji z této
prvotiny a i kdyÏ námûtÛ na dal‰í pﬁíbûhy je dost, tak bych ﬁekl, Ïe jsem trochu
nyní vyãerpán, ale je moÏné, Ïe krásná
·umava a její lesy mi tu potﬁebnou sílu
dodají a tﬁeba za mûsíc vezmu papír
a tuÏku a pÛjdu do toho. Uvidíme.
Miroslavu ·vecovi za jeho rozhovor
dûkuji a pﬁeji mu, aby Myslivci ze
·umavy ‰li na odbyt. Musím mu téÏ
vyjádﬁit svÛj obdiv, neboÈ ten kdo knihu
napí‰e, trochu toho obdivu a poklony
zaslouÏí.
Ladislav Beran

Velkoobchod u Veterána
Cash § carry - alkoholické, nealkoholické nápoje, papírnictví, ãistící prostﬁedky, mraÏené zboÏí, technické plyny
U Stadionu 270, Prachatice, Petr Neuman, tel: 724 294 504

Provozní doba: po-pá 8,30 – 16,00 hod., so 9,00 – 11,00 hod.
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KINO VOLARY

Pﬁipravujeme

Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Mûsto Volary vás srdeãnû zve
v nedûli 7. srpna v 17:00 hodin
do volarského kinosálu
na vystoupení

âervenec 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.
2. 7. sobota
10.00 hod.
SVùTOVÁ INVAZE
Americké sci-fi (titulky).
Vstupné 50,- Kã
Po mnoha letech pozorování UFO se
stane realitou napadení Zemû neznám˘mi silami!
***
9. 7. sobota
17.00 a 20.00 hod.
FIMFÁRUM 3
Dal‰í pokraãování pohádek J. Wericha.
Vstupné 50,- Kã, 108 min.
OÏivené kouzlo pohádek pro dûti
i dospûlé.
***
16. 7. sobota
20.00 hod.
VARIETE
Hudební drama USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 116 min.
Zlomov˘ pﬁíbûh chátrajícího varietního
divadla.

23. 7. sobota
20.00 hod.
ÚTùK ZE SIBI¤E
Drama USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã
Impozantní 4 000 mil dlouh˘ pﬁechod
z Gulagu na Sibiﬁi pﬁes pût nepﬁátelsk˘ch zemí.
***
30. 7. sobota
17.00 a 20.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
DobrodruÏn˘ film USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã
Dal‰í pokraãování pﬁíbûhÛ kapitána
Jacka Sparrowa - tentokrát putování
za „Pramenem mládí“.
***
Prodej vstupenek je hodinu pﬁed
promítáním!
Zmûna programu vyhrazena!

„NA KUS ¤EâI
S MIROSLAVEM
DONUTILEM“.
Vstupné 200,- Kã.
Pﬁedprodej vstupenek
od 11. ãervence 2011
na odboru kultury a cestovního ruchu.

Upozornûní
Ordinace praktického lékaﬁe
MUDr. Michaely Neumanové
oznamuje
termín plánované letní dovolené:

25. 7. - 5. 8. 2011
Zastupující lékaﬁ pro akutní pﬁípady
MUDr. B. Lanûk

Novinky v knihovnû
Jamie Ford: HOTEL NA ROHU HO¤KOSTI A ·TùSTÍ
Romantick˘ pﬁíbûh lásky se odehrává ve 40. letech v Americe.
Vyprávûn je v‰ak aÏ o ãtyﬁicet let pozdûji. Henry, jehoÏ ãínsk˘
otec uprchl do Ameriky a Keiko, americká Japonka, se setkají
jako dûti a bûhem let mezi nimi vznikne siln˘, hlubok˘, milostn˘ vztah. Útok v Pearl Harbor v‰ak ze v‰ech americk˘ch JaponcÛ udûlá uteãence v internaãních táborech. Henry a Keiko si pﬁísahají, Ïe se po válce opût sejdou, ale jejich cesty byly i s pﬁispûním jejich rodiãÛ nejspí‰ navÏdy rozdûleny. Dojemná, tklivá
atmosféra, dobová tabu i láska k jazzu pﬁipomenou knihy
Haruki Murakamiho.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Volarský sekáč III. ročník
OS Ekocentrum Volary a U nás zvou v‰echny místní
i pﬁespolní na dal‰í roãník soutûÏe v kosení kosou.
A to dne 9. ãervence 2011 od 9:00 hodin
na Maxov˘ch loukách

Informace a přihlášky na tel. 606 289 007
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âervenec pln˘ událostí
V ãervenci má svÛj svátek nûkolik
historicky v˘znamn˘ch církevních postav, ale nese s sebou i jiné události státního a svûtového v˘znamu.
V ãervenci byl poloÏen základní
kámen Karlova mostu, byla nalezena
Vûstonická Venu‰e, ãlovûk pﬁistál na
mûsíci. Byl patentován psací stroj, vydány první CK noviny. V celé RakouskoUherské monarchii byl zaveden metrick˘
systém mûr a vah. Zaãala První svûtová
válka. Do tohoto mûsíce patﬁí Svûtov˘
den populace, Svûtov˘ den polibku a Den
gumov˘ch medvídkÛ, lízátek a mléãné
ãokolády.
K tomuto mûsíci a svátkÛm v nûm
se vztahuje také mnoho rÛzn˘ch pranostik. Jedna z nich dokonce spojuje dohromady dva mûsíce a to ãerven a ãervenec.
¤íká: „Pr‰í-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa“. Dal‰í velice známá je:
„Svatá Anna, chladna z rána“.
¤ada v˘znamn˘ch dnÛ a svátkÛ
zaãíná 5. ãervence Dnem slovansk˘ch
vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje. Je to den,
kdy na pozvání Velkomoravského kníÏete Rostislava, pﬁi‰li z ﬁecké Solunû,
uãenci Cyril a Metodûj, kteﬁí vedli svá
kázání ve staroslovûn‰tinû. Té zdej‰í lid
lépe rozumûl neÏli latinû nebo ﬁeãtinû.
Tito dva uãenci sv˘m uãením ovlivnili
v‰echny slovanské národy.
Dne 6. ãervence – Den upálení
Mistra Jana Husa, rodáka z nedalekého
Husince. Mistr Jan byl knûz, kter˘ kritizoval chování církevních hodnostáﬁÛ,
rozdíl mezi jejich kázáním a chováním,
mezi chudobou lidu a obrovsk˘m bohatstvím církve. Byl zastáncem pﬁijímání

podobojí, coÏ znamenalo pﬁijímání boÏího tûla, tj. chleba a boÏí krve, tj. vína pro
v‰echny. Bylo podle nûj nespravedlivé,
Ïe vûﬁící dostal jenom chléb a víno
zÛstalo knûÏím. Za svou kritiku církve
byl odsouzen a upálen. Jeho uãení dalo
podnût k zaãátku husitsk˘ch válek.
Dne 22. ãervence je svátek Sv.
Marie Magdaleny. Této je zasvûcen
kostel stojící nedaleko Volar, „za humny
a lesem“, smûrem na Zbytiny. Byla to
vûrná prÛvodkynû JeÏí‰e Krista. V mládí
pr˘ vedla hﬁí‰n˘ Ïivot. Po poznání Krista, uãinila pokání. JeÏí‰ ji vysvobodil ze
zajetí démonÛ a ona k nûmu cítila velikou lásku. Neopustila jej ani na jeho
KﬁíÏové cestû. Byla první, komu se dal
JeÏí‰ poznat, kdyÏ vstal z mrtv˘ch a ona
na‰la jeho hrob prázdn˘. Marie mûla
je‰tû sestru Martu a bratra Lazara. Jejich
matkou byla Anna. V‰ichni byli pﬁíznivci JeÏí‰ova uãení a on vÏdy, kdyÏ k nim
na sv˘ch cestách pﬁi‰el, mûl u nich ve‰kerou podporu a zázemí.
Dne 25. ãervence svátek Sv. Jakuba.
Jakub byl první JeÏí‰Ûv apo‰tol, kter˘
byl kvÛli roz‰iﬁování JeÏí‰ovo uãení
popraven. Zde v na‰í ãásti ·umavy se
o svatojakubském dni konávala prastará
slavnost, která se odehrávala na temeni
Tﬁístoliãníku. Slavnost se naz˘vala
„Jakobifest“. V místû, kde se setkávají tﬁi
hranice státÛ se tradiãnû setkávali past˘ﬁi dobytka, kter˘ tam s sebou pﬁihnali.
Past˘ﬁi byli ze v‰ech tﬁí státÛ. Bavili se
pﬁi dobrém jídle hovorem a za doprovodu citer a pí‰Èal. K nim se pﬁipojovali
hosté a ti, kteﬁí jim tam dopravili jídlo.
26. ãervence má svátek Sv. Anna,

matka Panny Marie. Nejenom, Ïe se
k jejímu svátku vztahuje známé, jiÏ v˘‰e
citované rãení, ale vztahuje se k ní je‰tû
jedna, ménû známá povûra. Ta ﬁíká, Ïe
okolo Sv. Anny, kvete po tﬁi dny plné tﬁi
hodiny voda. Nikdo v‰ak neví, které dny
a hodiny to jsou. Kdyby se v té dobû nûkdo
v té vodû koupal, dostal by pra‰ivinu.
Dne 29. ãervna Sv. Marta, patronka
hospodyÀ, kuchaﬁek, sluÏebn˘ch a dûlnic,
pradlen, hostinsk˘ch a hoteliérÛ, sochaﬁÛ a malíﬁÛ. Zakládala si na pohostinnosti, starostlivosti a uspokojení pozemsk˘ch potﬁeb lidí a tak slouÏila i JeÏí‰i.
KdyÏ si jednou JeÏí‰i stûÏovala, Ïe jí
nikdo nepomohl, v‰ichni se bavili s ním
a naslouchali mu, ﬁekl jí, Ïe ten kdo si
myslí, Ïe práce je nejdÛleÏitûj‰í ze
v‰eho, nemá pravdu. Mûl by si najít ãas
posadit se a naslouchat. Právû Martû
umoÏnil JeÏí‰ vidût BoÏí slávu zázrakem, kdyÏ vzkﬁísil z mrtv˘ch, jejího
ãtyﬁi dny zemﬁelého bratra Lazara.
Dne 30. ãervence 1415, První praÏská
defenestrace, poãátek období husitsk˘ch
válek. Po kázání knûze Jana Îelivského,
kter˘ poÏadoval propu‰tûní vûznûn˘ch
stoupencÛ podobojí, vtrhl rozvá‰nûn˘ dav
do praÏské Novomûstské radnice. Tam
nûkteré praÏské kon‰ele ubil a nûkteré
vyházel z okna.
JiÏ od dávn˘ch dob pohansk˘ch, se
konaly od 31. ãervence do 1. srpna oslavy svátku, kter˘ se naz˘val Lughnasadh.
Svátek mûl za úkol podûkování za sklizeÀ úrody. Symbolizován byl letními
kvûtinami, obilím a chlebem. Dodnes je
nám znám pod názvem DoÏínky.
Jiﬁí Sosna

Souhrn poãasí za kvûten 2011
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota:
-4,7 st dne 4. 5. v 7:00
Pﬁízemní minimální teplota: -6,0 st dne 6. 5. v 5:40
Maximální teplota:
+27,0 st dne 26. 5. v 16:25
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +11,0 st
Úhrn sráÏek:
127,4 mm
Maximální náraz vûtru:
14,0 m/s dne 12. 5. 15:06
(tj. 50,4 km/hod.)

Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 7
Poãet dní s pﬁízemním mrazem:
11
Poãet letních dní (teplota 25,0 st a vy‰‰í):
2
Sluneãní svit:
284,8 hodiny
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota:
-7,9 st dne 6. 5.
Pﬁízemní minimální teplota:
-9,1 st dne 6. 5.
Maximální teplota:
+27,3 st dne 26. 5.
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