Velikonoce - svátky jara
První dubnov˘ t˘den oslavíme leto‰ní svátky jara - Velikonoce. Tyto svátky
patﬁí k v˘znamn˘m kﬁesÈansk˘m svátkÛm, oslavují zmrtv˘chvstání ukﬁiÏovaného JeÏí‰e Krista. Pro v‰echny jsou Velikonoce pﬁedev‰ím oslavou jara,
probuzení pﬁírody a nástupu teplej‰ích sluneãn˘ch dnÛ. V témûﬁ v‰ech
domácnostech se udrÏují velikonoãní zvyky, jako je peãení beránka, mazance, zdobení vajíãek a pletení pomlázky, posílají se velikonoãní pﬁáníãka.

Co dûlá vá‰ senátor
VáÏení obãané senátního volebního obvodu
ã. 10, âeskokrumlovsko, Prachaticko a âeskobudûjovicko, dovolte mi, abych se na vás
tímto prostﬁednictvím obrátil se zprávou
"Co dûlá vá‰ senátor".
Ze zákona je hlavní prací senátora hlasovat o zákonech. V‰echna moje hlasování
o jednotliv˘ch zákonech mÛÏete nalézt na
www.senat.cz. Zákony, které parlament
v loÀském roce schválil, a které vy‰ly ve
Sbírce zákonÛ, mûly na v˘‰ku neuvûﬁiteln˘ch 48 centimetrÛ!!! Sebekriticky ﬁíkám:
je to stra‰né, ale nedokáÏu to ovlivnit, i kdyÏ
nûkdy hlasuji proti.
Vrátil bych se krátk˘m vysvûtlením
k jednomu dÛleÏitému hlasování v loÀském
roce. Pﬁi schvalování Lisabonské smlouvy
jsem hlasoval "ne" a byl jsem jedním ze 17
senátorÛ, kteﬁí Lisabonskou smlouvu dali
k Ústavnímu soudu. Cítím nutnost vám
zdÛraznit, Ïe mÛj nesouhlas s Lisabonskou

smlouvou nebyl nesouhlas s Evropskou
unií. Moje "ne" bylo v˘razem nesouhlasu
se skuteãností, Ïe v referendech odmítnut˘
témûﬁ totoÏn˘ text "Ústavy pro Evropu"
byl dán znovu k odsouhlasení ãlensk˘m
státÛm, ale jiÏ bez referend. A v jediné
zemi, kde referendum muselo probûhnout,
bylo opakováno, aby se dosáhlo kladného
v˘sledku. PovaÏuji Lisabonskou smlouvu,
dﬁíve "Ústavu pro Evropu", za sloÏit˘ a pro
obãany neãiteln˘ právní text, spí‰e za
manuál pro bruselské úﬁedníky. Podle
mého názoru Lisabonská smlouva jde proti
zájmÛm Evropské unie a posiluje unijní
byrokracii. Nakonec, stávkování bruselsk˘ch úﬁedníkÛ za zv˘‰ení platÛ v dobû
krize ukázalo, jak málo cítí bruselská byrokracie se zbytkem Evropy.
Za dÛleÏitûj‰í ãást své práce v‰ak povaÏuji moji ãinnost v regionu. Mám-li sepsat
regionální problematiku, kterou se zab˘-

vám podle mnoÏství stráveného ãasu, pak
je poﬁadí následující:
- Spolupráce s obcemi a pomoc pﬁi
ﬁe‰ení jejich problémÛ. Moje práce starosty
Hluboké nad Vltavou (kde pracuji jako
neuvolnûn˘ starosta, tedy neberu plat) mi
umoÏÀuje "drÏet krok" s obcemi a rozumût
problémÛm, které mají. VyuÏil jsem své
zku‰enosti z povodní 2002 a zapojil jsem
se do pomoci nûkolika obcím postiÏen˘ch
povodnûmi. Spolupracuji zejména s obcí
Malovice, která na poãet obyvatel mûla
nejvy‰‰í ‰kody (80 milionÛ korun ‰kod na
640 obyvatel). Se stﬁídav˘mi úspûchy
pomáhám vyﬁizovat "leÏáky" na Pozemkovém fondu a na Úﬁadu pro zastupování
státu ve vûcech majetkov˘ch. Pokraãuje
program oprav drobné krajinné architektury, kter˘ jsem pﬁed nûkolika lety inicioval,
a na kter˘ pravidelnû pﬁispívá kraj i âEZ.

V den v˘roãí osvobození Volar americkou armádou
se v odpoledních hodinách 5. kvûtna 2010 uskuteãní
v centru na‰eho mûsta dosud nejvût‰í rekonstrukce
bojov˘ch situací z konce 2. svûtové války, kterou pro
‰irokou veﬁejnost spoleãnû pﬁipravilo Mûsto Volary
a 4. divize US Army.

(pokraãování na stranû 3)

Z jednání rady mûsta
konaného dne 24. 2. 2010
Rada mûsta souhlasí:
* s podáním Ïádosti o dotaci z grantového programu Jihoãeského kraje
pro rok 2010 "Obnova drobné sakrální architektury v krajinû" na opravu
kapliãky v Chlumu u Volar

konaného dne 9. 3. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* udûlit souhlas s uÏitím znaku mûsta
Volary na reklamní pﬁedmûty pro

vytvoﬁení sbûratelské kolekce znakÛ
mûst a obcí âR na reklamních pﬁedmûtech "BUTON" firmû AKTIV 95
Opava
* pronajmout nebytov˘ prostor ã. 12
v domû ãp. 34 Námûstí na dobu neurãitou za úãelem uÏívání prostor
jako prodejna
* odstoupit od smlouvy o dílo ze dne
15. 6. 2009 na vypracování projektové dokumentace na akci "Oprava
hasiãské su‰ící vûÏe ve Volarech"
z dÛvodu nesplnûní pﬁedmûtu smlou-

vy ke dni 22. 1. 2010
* uzavﬁít s firmou Autic a. s. Praha
smlouvu o umístûní a provozování
nápojov˘ch automatÛ
Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení v˘zvy k podání nabídky na
dodavatele stavebních prací na akci
"Rekonstrukce podlahy spoleãenského
sálu ve Volarech"
* vyhlá‰ení zámûru ã. 7/03/Prod/2010
na prodej bytov˘ch jednotek tﬁetím
osobám v rámci privatizace bytového
fondu

Z jednání zastupitelstva
konaného dne 15. 3. 2010
Zastupitelé prohla‰ují:
* Ïe Mûsto Volary ruãí za projekt
"Marketingová strategie a propagace
·umavy" v plném rozsahu svého
podílu na projektu a zavazuje se, Ïe
v pﬁípadû poru‰ení dotaãních podmínek Mûstem Volary pﬁevede pﬁíslu‰
nou ãástku na úãet Mikroregionu
Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2010
Zastupitelé berou na vûdomí:
* podání Ïádosti o dotaci na v˘stavbu
Domu pro seniory ve Volarech na
Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora v˘stavby podporovan˘ch bytÛ
pro rok 2010, souãasnû povûﬁuje radu
mûsta k vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení
na poskytnutí úvûru na dofinancování
v˘stavby Domu pro seniory Volary
s podmínkou dodrÏení dotace z Mi-

nisterstva pro místní rozvoj a ukládá
radû mûsta pﬁedloÏit zastupitelstvu
v˘sledky tohoto v˘bûrového ﬁízení
* pﬁedloÏen˘ zápis z jednání finanãního
v˘boru ze dne 1. 2. a 1. 3. 2010
* zápis z jednání kontrolního v˘boru
ze dne 10. 2. 2010
Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytovou jednotku ã. 133/2
v domû ãp. 132, 133 vãetnû pﬁíslu‰n˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech
domu a zastavûn˘ch pozemcích tﬁetí
osobû dle schválen˘ch Zásad prodeje
domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor
* prodat nemovitost v k.ú. Krejãovice pozemek p.ã. 375/24 - ostatní plocha
o v˘mûﬁe 900 m2 a p.ã. 375/25 ostatní plocha o v˘mûﬁe 474 m2 za
vzájemnû ujednanou kupní cenu
* prodat nemovitost v k.ú. Volary - pozemek p.ã. 5111/1 - zahrada o v˘mûﬁe
143 m2 za vzájemnû ujednanou kupní

cenu
* prodat nemovitost v k.ú. Chlum pozemek p.ã. 183/4 - zahrada o v˘mûﬁe 716 m2 za vzájemnû ujednanou
kupní cenu
* prodat nemovitost v k.ú. Krejãovice ãásti pozemkÛ p.ã. 375/1, 375/10
a 375/11 v geometrickém plánu
oznaãené jako p.ã. 375/10 - ostatní
plocha o v˘mûﬁe 275 m2 za vzájemnû
ujednanou kupní cenu
* prodat nemovitost v k.ú. Volary ãást
pozemku p.ã. 1056/9 v geometrickém plánu oznaãenou jako ãást
pozemku p.ã. 1056/6 díl A - travní
porost o v˘mûﬁe 277 m2 za vzájemnû
ujednanou kupní cenu
* rozhodlo nepﬁijmout nabídku spotﬁebního druÏstva Vimperk na odkoupení nemovitosti - domu ãp. 289
v Budûjovické ulici ve Volarech

Odbor ISM MûÚ Volary upozorÀuje obãany, Ïe v souãasné dobû je zveﬁejnûn zámûr mûsta Volary na prodej bytÛ
tﬁetím osobám v privatizovan˘ch domech. Zámûr najdete na úﬁední desce a webov˘ch stránkách mûsta Volary.
BliÏ‰í informace na odboru ISM Volary.

Souhrn poãasí za mûsíc únor 2010
Minimální teplota: -13,6°C dne 13. 2. v 4:00
Pﬁízemní minimální teplota: -16,5°C dne 13. 2. v 3:20
Maximální teplota: +9,8°C dne 28. 2. v 14:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -3,1°C
Úhrn sráÏek: 26,2 mm

Volarsk˘ zpravodaj 2

Maximální náraz vûtru: 15,2 m/s dne 28. 2. v 18:20
(tj. 54,7 km/hod.)
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 28 dní
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 55 cm dne 4. 2.
Sluneãní svit: 89,0 hodiny

Co dûlá vá‰ senátor
(pokraãování ze strany 1)
Pomáhám organizovat vícezdrojové
financování pro v˘stavbu cyklostezek.
Obce Planá a Homole uspûly s mojí
asistencí pﬁi ﬁe‰ení dluhu Armádû âR
a bylo jim odpu‰tûno 6,5 mil. Kã, …
atd., atd.
- SnaÏím se pﬁispût k hledání rozumného ﬁe‰ení pro ·umavu, kde po nûkolika letech prosazování "bezzásahovosti"
a opakovaném varování starostÛ a hejtmanÛ vznikla kÛrovcová kalamita/pandemie,
která likviduje dal‰í ‰umavské lesy.
VáÏím si kontinuálního pﬁístupu vedení
Jihoãeského kraje k ·umavû a jsem rád,
Ïe mohu s krajem na záchranû ‰umavsk˘ch lesÛ spolupracovat.
- Lanovka Nová Pec - Hraniãník je
snad o krok blíÏe realizaci, kdyÏ MÎP za
ministra Mika poprvé zaãalo o této variantû jednat. Uvûdomuji si v‰ak, Ïe tento
projekt má na ministerstvu i v NP· plno
odpÛrcÛ a cesta k nûmu je komplikovaná.
- Úsilí o zachování otáãivého hledi‰tû v âeském Krumlovû a boj s vûtrn˘mi
ml˘ny poÏadující jeho pﬁemístûní.
Kauzy vymístûní otáãivého hledi‰tû
i devastace ·umavy "bezzásahovostí"
mají spoleãnou podstatu: Úﬁedníci
ministerstva (aÈ jiÏ kultury ãi Ïivotního
prostﬁedí) si vymyslí nûjak˘ program,
kter˘ mají podpoﬁen sv˘mi odborn˘mi
stanovisky: Otáãko, musí zmizet z prostoru pﬁed Bellarií, ·umavské lesy musí

b˘t ponechány "samovolnému" v˘voji,
resp. seÏrány kÛrovcem. Za tûmito
ministersk˘mi nápady stojí nejen odborné, ale také ideologické a finanãní zájmy
jejich protagonistÛ. AniÏ by svÛj "úﬁednick˘ program" projednali s volen˘mi
orgány obcí a krajÛ, neﬁku-li s veﬁejností, zaãnou svÛj program ze v‰ech sil
prosazovat, argumentujíce "odborností
problematiky", které veﬁejnost buì
nerozumí, ãi ke které se nemá právo
vyjadﬁovat. V‰imnûme si, Ïe v obou
pﬁípadech proti sobû stojí jednotnû starostové a kraje (kraj) a proti nim aparát
ministerstev (nûkteﬁí památkáﬁi ãi správa NP·). Byrokracie, ãi je‰tû hÛﬁe, úﬁednická zvÛle.
- JiÏ nûkolik let jsem pﬁedsedou
dozorãí rady Komunitního Centra RomÛ
(KOCERO) v âeském Krumlovû, spoleãnosti, která se zab˘vá vzdûláváním
romské mládeÏe. Pﬁes KOCERO také
zásobuji mladé romské fotbalisty star‰ími kopaãkami a dresy.
VáÏení obãané senátního volebního
obvodu ã. 10, âeskokrumlovsko, Prachaticko a âeskobudûjovicko, na závûr
bych vám na tomto místû rád popﬁál
mnoho úspûchÛ a radostí v osobním
Ïivotû a nám v‰em pak mnoho energie
a dobr˘ch v˘sledkÛ pﬁi ﬁe‰ení mal˘ch
i velk˘ch problémÛ na‰eho regionu.
Vá‰ Tomá‰ Jirsa

Spoleãenská rubrika
V mûsíci bﬁeznu
oslavili své
narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní RÛÏena Ha‰ková,
paní Marie Vr‰anová,
paní RÛÏena Muziková,
paní Marie Pichlová,
pan Ladislav Lang
a paní Hana Benãová.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Rodina Rokůskova děkuje
za projevenou soustrast, květinové
dary a osobní účast při posledním
rozloučení s panem

Karlem Rokůskem.

Děkujeme také
za smuteční řeč při obřadu
panu JaroslavuVlasovi
a za květinové dary
všem hasičům z Volar,
Zbytin a Lenory.

Dﬁevaﬁské vzpomínání
VáÏení spolupracovníci,
PﬁeÏili jsme 10. v˘roãí likvidace jihoãesk˘ch dﬁevaﬁsk˘ch závodÛ ve Volarech. Na místo v˘roby ﬁeziva a dﬁevotﬁískov˘ch desek
se nám nastûhovala produkce elektrické energie.
To by nám, ale nemûlo pﬁekazit zamy‰lení nad léty stráven˘mi
v kolektivu volarsk˘ch dﬁevaﬁÛ. Za tím úãelem se sejdeme

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

v sobotu 10. dubna v 16.00 hodin v hotelu Chata.
K pﬁátelskému setkání a popovídání, je zaji‰tûna hudba.
Na setkání b˘val˘ch zamûstnancÛ zve Pavel Trnka.

Omluva
Velice se omlouvám tímto paní Marii Pe‰lové, Ïe v únorovém ãísle Volarského
zpravodaje bylo ve spoleãenské rubrice chybnû uvedeno její pﬁíjmení, které bylo
zamûnûno za pﬁíjmení Hamrníková.
Za organizaci S.T.P.M.O. Volary, pﬁedseda Augustin Sobotoviã.

Dne 16. dubna 2010 uplyne jeden
rok, co nás navÏdy opustil milovan˘
manÏel a tatínek

pan Štěpán Albert.
S láskou vzpomíná manÏelka
s dcerami
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Pﬁíprava ‰kolní budovy
Jak pﬁipravujeme budovu nové ‰koly
na pﬁijetí 190 ÏákÛ z prvního stupnû.
V záﬁí 2010 dojde ke spojení budov.
Celá ‰kola bude v prostorách souãasného druhého stupnû. Stûhování pﬁiná‰í
pﬁípravu uãeben. Hlavní pﬁíprava se
bude odehrávat o letních prázdninách.
V prvním patﬁe se poãítá s cel˘m
prvním stupnûm. Proto je nutné místnosti
pﬁipravit pro kmenové tﬁídy. V souãasné
dobû jsou pro první stupeÀ pﬁipraveny
kompletnû ãtyﬁi místnosti. Odborná
uãebna fyziky se spojí s odbornou uãebnou chemie, knihovna byla jiÏ pﬁestûhována, hudebna se bude nacházet ve druhém patﬁe v odborné uãebnû v˘tvarné
v˘chovy, uãebna pﬁírodopisu a pûstitel-

sk˘ch prací se v souãasnosti stûhuje do
pﬁízemí (b˘valá strojovna). Uãebna
jazykÛ se teprve bude budovat ze spoleãenské místnosti. V souãasné dobû se
upravuje WC pro ‰kolní druÏinu. V‰ech
deset kmenov˘ch uãeben bude pﬁipraveno uÏ v prÛbûhu mûsíce ãervna, malování, oprava podlahov˘ch krytin v tûchto
prostorách bude probíhat o hlavních
prázdninách. O prázdninách se bude
upravovat WC v prvním patﬁe, po ukonãení ‰kolního roku se pﬁipraví i ‰atna pro
1. - 3. roãník. Dne 1. záﬁí 2010 bude
pﬁipraveno deset kmenov˘ch tﬁíd pro
1. stupeÀ, 2 klubovny pro druÏinu, WC
pro druÏinu a WC v prvním patﬁe pro
1. stupeÀ.

Na‰e základní ‰kola tak bude mít 18
kmenov˘ch tﬁíd, 2 klubovny pro druÏinu,
3 odborné uãebny, 2 uãebny v˘poãetní
techniky, jednu uãebnu s multifunkãní
tabulí, jednu uãebnu pro jazyky, kuchyÀku, knihovnu. Uãitelé mají k dispozici
12 kabinetÛ a jednu sborovnu. Tûlocviãna také splÀuje kapacitnû potﬁeby ‰koly.
Na Ïáky z prvního stupnû se star‰í
kamarádi moc tû‰í. Star‰í kamarádi se
budou potkávat dennû s mlad‰ími. Celá
‰kola se opût naplní dle kapacity budovy.
Materiálové náklady na ‰kolu se v˘raznû
sníÏí. Celé spojení povede ke zkvalitnûní v˘chovnû-vzdûlávacího procesu.
Mgr. Petr Horálek,
ﬁeditel základní ‰koly

LyÏaﬁské závody v âesk˘ch Îlebech
V sobotu 20. 2. 2010 se v krásném
areálu lyÏaﬁsk˘ch sjezdovek a bûÏeck˘ch tratích v âesk˘ch Îlebech konaly
lyÏaﬁské závody pro dûti. Dopoledne se
sjelo celkem 40 závodníkÛ, kteﬁí se
zaregistrovali do tﬁech kategorií.
V první kategorii Slimíci se utkalo
10 závodníkÛ, ve druhé kategorii Zajíci
17 závodníkÛ a ve tﬁetí kategorii Rysové
13 závodníkÛ. Nejprve probûhl závod ve
slalomu, závodníci absolvovali dvû kola.
Za obrovské podpory rodiãÛ i ostatních
pﬁihlíÏejících podávali závodníci neskuteãné v˘kony. Tak tomu bylo i odpoledne pﬁi závodû v bûhu na lyÏích. Závodníci se v dobû mezi obûma závody posilnili vynikající kuﬁecí polévkou, koblihami,
hork˘m ãajem a limonádami. Velké

podûkování za tyto dobroty patﬁí organizátorÛm a sponzorÛm.
âekání na vyhodnocení a rozdávání
medailí si dûti krátily koulováním a hrami
na snûhu. Ocenûni byli v‰ichni závodníci,
kaÏd˘ obdrÏel diplom za úãast, perníkovou medaili a ta‰ku s pﬁekvapením. Ti,
kteﬁí dosáhli na stupnû vítûzÛ, obdrÏeli
navíc krásné poháry a poukázky na
rÛzné záÏitky - jízdu na snûÏném skútru,
snûÏné rolbû ãi koupel ve víﬁivce.
V˘sledky závodÛ
Závod ve slalomu:
Slimíci
1. místo Vojtûch Ko‰ka
2. místo Hedvika Procházková
3. místo Anna Korandová

Zajíci
1. místo Jakub ·vejda
2. místo Marie Korandová
3. místo Kamila ·vejdová
Rysové
1. místo Petr Fleischmann
2. místo Vít âern˘
3. místo Jana Fleischmannová
Závod v bûhu na lyÏích:
Slimíci
1. místo Kateﬁina Valíãková
2. místo Vojtûch Ko‰ka
3. místo AlÏbûta Kozlová
Zajíci
1. místo Jakub ·vejda
2. místo Kamila ·vejdová
3. místo Tereza BaÏatová
Rysové
1. místo Jan ·vejda
2. místo Vít âern˘
3. místo Petr Fleischmann
Akce se stejnû jako v loÀském roce
velmi vydaﬁila. Podûkování patﬁí Ski
klubu ·umava Volary, OÚ StoÏec, penzionu Druid ve StoÏci, DDM Prachatice
- pracovi‰tû Volary, MûÚ Volary, v‰em
sponzorÛm a rodiãÛm za velkou obûtavost a nad‰ení pro vûc.
Za v‰echny úãastníky, poﬁadatele
a organizátory Vladimíra Laschová,
PVâ DDM Prachatice, prac. Volary

Volarsk˘ zpravodaj 4

Kopiãky na Zlaté stezce
V hlubokém podzimu loÀského roku
se z mûstské ãásti historické Zlaté
stezky oz˘val lomoz stavebních strojÛ.
To proto, Ïe probíhala oprava ãásti
vycházkové trasy této historické památky, od hﬁbitova k novû opravené a upravené historické památce, volarské KﬁíÏové cestû. Opravená cesta je znaãena
jako turistická trasa pro pû‰í aÏ do Prachatic, ale i do jin˘ch smûrÛ této ãásti
·umavy. V tûsné blízkosti cesty je také
zahrádková osada âZS, kde je 63 zahrádek a chat. Koneãnû si ti, jeÏ tuto cestu
uÏívají, oddychli, Ïe si nemusí dávat
pozor kam ‰lapou, aby nezakopli nebo si
nevyvrkli kotník. Vzápûtí jim v‰ak
do‰lo, Ïe si nedávali pozor jenom na to,
kam ‰lapou, ale podvûdomû také dávali
pozor na to, do ãeho ‰lapou. Krátce po
této zcela nové opravû mûstské ãásti
Zlaté stezky schoval toto dílo krásn˘
bíl˘ ãist˘ sníh. Sníh postupnû pﬁipadával
a ve snûhu si lidé vy‰lapali pû‰inu. Pû‰ina byla pûknû u‰lapaná, pevná. Kdo
‰lápl vedle do snûhu, zapadl. Díky této
pû‰inû se ov‰em ukázala skuteãnû odpudivá podívaná, docela hrÛza. Pouhé pod-

vûdomí jiÏ nebylo nic platné. Z úzké
pû‰iny, nechtûl-li mít ãlovûk na botách
nûco jiného neÏ sníh, se nedali spustit
oãi. Oni totiÏ majitelé psÛ, kteﬁí tam
chodí na procházky a své psy si berou
s sebou, zapomínají hromádky, které
vznikají, kdyÏ se pes pﬁikrãí, alespoÀ
odhodit za stromy mimo cestu. Úplnû
stejnû se chovají i ti majitelé psÛ, kteﬁí
tam své miláãky chodí jenom venãit.
MajitelÛm psÛ vlastnû ona hromádka
nevadí, nic se nedûje, protoÏe to udûlal
jeho miláãek a ten smí. A co je hlavní,
neudûlal to doma u baráku. To, co cítí
druh˘ ãlovûk je mu, slu‰nû ﬁeãeno, fuk.
Fuk by to ov‰em b˘t nemûlo nikomu.
Zlatá stezka, aãkoliv se zdá, Ïe je jiÏ
mimo mûsto, vzhledem k rozsahu jejího
uÏívání, není je‰tû tou opravdu volnou
pﬁírodou, kde je psÛm a v‰em v‰e dovoleno. Volar‰tí by mûli b˘t rádi za kaÏdého náv‰tûvníka, kterého nûco, i jen
pouhá náhoda, do Volar zavane. KdyÏ ve
Volarech není jiÏ témûﬁ Ïádn˘ prÛmysl,
tak buìme rádi za kaÏdého turistu. Aby
se tito lidé ve Volarech cítili pﬁíjemnû
a Volary se jim líbily, by se mûli postarat

v‰ichni obyvatelé, nejenom Technické
sluÏby a radnice. Ti se snaÏí dost, opravená Zlatá stezka a KﬁíÏová cesta mají
právû také k zatraktivnûní Volar pﬁispût.
Zatím se to ale moc nedaﬁí, protoÏe kdyÏ
místní, kteﬁí tudy musí jít, toto místo
pﬁekonávají s odporem, tak co ti cizí?
MuÏ a Ïena, zﬁejmû manÏelé. Ona
stojí u kapliãky na rozcestí a on se vrací
odshora po cestû zpût. Ona se ptá, je to
tam je‰tû daleko? On odpovídá, tam
nepÛjdeme, tam je to sam˘ hovno. Pak
si alespoÀ prohlédnou novou pietní síÀ,
coÏ situaci alespoÀ maliãko zachraÀuje
a odchází pryã. Kam mûli namíﬁeno,
nevím. Nevím ani, jestli se do Volar
je‰tû nûkdy podívají a nebo alespoÀ
Volary nûkomu doporuãí.
Nejsem ani tro‰íãku nepﬁítelem psÛ,
ba naopak. Psi jsou mi sympatiãtí, jsou
fajn a za nic, co jsem napsal, oni sami
nemohou. Omlouvám se v‰em, kteﬁí
jejich kopiãky a váleãky poctivû odstraÀují. Vím, Ïe tací jsou a není jich málo,
vídám je, vût‰inu z nich znám a v‰em
dûkuji. Ale co ti ostatní!?
Jiﬁí Sosna

Masopust
Tﬁetí únorovou sobotu pro‰el mûstem
jiÏ tradiãní masopustní prÛvod. V jednu
hodinu po poledni poÏádal rychtáﬁ prÛvodu paní starostku o právo nad mûstem
pro tento den. Starostka mûsta Martina
Pospí‰ilová pﬁedala rychtáﬁské právo do
rukou rychtáﬁi prÛvodu, na cestu prÛvod
dostal také Volarskou zlatou a Marnot-

ratníci zahráli k sólu rychtáﬁi prÛvodu
s paní starostkou. Po tomto tanci se jiÏ
prÛvod vydal na cestu mûstem, ‰lo se od
chalupy k chalupû, kontroloval se poﬁádek, kde bylo nûco ‰patnû, pak "policajt" pokutu vybral - tu za popelnice, tu
za dlouhé rampouchy, dokonce i za parkování na chodníku. PrÛvod do‰el aÏ

k radniãnímu sálu, kde Marnotratníky
vystﬁídala Netolická pûtka.
Závûrem je‰tû nutno dodat, Ïe o leto‰ní masopust ve Volarech projevily
zájem hned tﬁi televize - âT1, JVP
a dokonce jedna místní.
Foto Ladislav Beran
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Správn˘ skaut si dovede poradit
Únor bíl˘ - ten nás sílí, to by mohlo
b˘t heslo zasnûÏeného mûsíce února. No
a nakonec kdo ví, jestli ne taky bﬁezna.
Ale v únoru jsme vyrazili na jarní, tentokrát ale spí‰ zimní a vpravdû zasnûÏené prázdniny. KaÏd˘m rokem jezdíme
na Rohanov, ale ouha - rozbil se tam
vodovod. To jsme se dozvûdûli takﬁka
pár minut pﬁed odjezdem. Co teì? Ale
správn˘ skaut si pﬁece dokáÏe poradit
v kaÏdé situaci, a tak hledání na internetu, trochu telefonování a vyráÏíme na
skautskou základnu Kováﬁov. To je na
Lipnû, a tak rychle k bûÏkám a bobÛm
pﬁibalujeme je‰tû brusle. A vyplatilo se!
Ono totiÏ to pravé lyÏaﬁské centrum,
Kramolín, je pﬁece jen dost vzdálené,
a tak si trasy a bûÏecké dráhy nahrazujeme místními silniãkami, teì mimo
sezonu naprosto pust˘mi. Bylo to vÛbec
dost zajímavé, vidût jindy plné hotely,
pláÏe, bﬁehy Lipna teì docela opu‰tûné,
bez rybáﬁÛ, rekreantÛ. Kromû pust˘ch
cest jsme ale vyrazili i na prÛzkumnou

cestu po Lipnû na bûÏkách. To bylo fakt
zajímavé, a místy i docela napínavé.
Jedin˘ sluneãní den, kter˘ jsme tu zaÏili, jsme vûnovali krasobruslení. To zní
docela honosnû, ale v mnoha pﬁípadech
to tak i vypadalo. Nejdﬁíve jsme si
museli upravit dráhu, poﬁádnû ji oãistit,
je‰tû Ïe se práce nebojíme… A pak uÏ se
trénovalo, jezdilo, padalo, a dívky neopomnûly pﬁidal i tance na ledû. A druh˘
den jsme pak nad‰eni ze sv˘ch úspûchÛ
uspoﬁádali rychlobruslaﬁské závody. Titul
Martiny Sáblíkové nakonec získal Honzík
HudákÛ, ale ãasy byly vcelku vyrovnané. Nejlep‰í bylo, Ïe se odváÏili závodit
i ti, kteﬁí stáli na bruslích vãera poprvé.
Dostali cenu za odvahu. Veãery jsme
trávili hraním her, zpíváním, povídáním,
dokázali jsme si i sami uvaﬁit, uklidit…
zkrátka skautská akce jak má b˘t.
UÏ jsme psali o tom, Ïe jsme jako
kaÏd˘m rokem obcházeli na Tﬁi krále
na‰e domácnosti, tradiãnû v Lenoﬁe a ve

Volarech. Peníze, které jsme vybrali,
jsme pﬁedali vimperské charitû. Vût‰ina
jich bude vûnována na pﬁistavûní jídelny
v Domovû klidného stáﬁí v Pravûtínû.
Jako podûkování nám pﬁipravily sestﬁiãky z charity odpoledne plné her, dobrot
a pohody.
A protoÏe zima nepﬁestává, rozhodli
jsme se vyrazit do lesa nakrmit zvíﬁátka.
Aby nás bylo víc, pozvali jsme i dûti ze
‰koly. Sníh padal a padal, a tak po
nakrmení jsme je‰tû zabûhli do teplé
klubovniãky a zahráli si na‰e oblíbené
hﬁíãky.
A co nás ãeká v bﬁeznu? Doufáme,
Ïe uÏ plno jarních v˘prav, na‰e tradiãní
kuliãkiáda, a taky se na‰i nejmen‰í pﬁipravují na závody. Ale o tom v‰em vám
zase napí‰eme. A kdyby se nûkdo chtûl
pﬁidat k nám, tak samosebou budeme
rádi!
Katka Bláhová

Mûﬁení radarem v lednu a únoru 2010
Mûﬁení radarem v mûsíci lednu a únoru 2010 v ul. Budûjovická
na pﬁíjezdu od Lipna
Leden:
- Poãet mûﬁen˘ch vozidel
3 692
- PrÛmûr vozidel za 1 hodinu
92
- PrÛmûrná rychlost
50,4 km/h
- Maximální rychlost
102 km/h
- Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)
6,2 km/h
- Poãet vozidel jedoucích 100 km a rychleji 2 vozidla
85 % vozidel jelo maximálnû do 61 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl v pondûlí a ve ãtvrtek
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Únor:
- Poãet mûﬁen˘ch vozidel
2 275
- PrÛmûr vozidel za 1 hodinu
84
- PrÛmûrná rychlost
50,4 km/h
- Maximální rychlost
112 km/h
- Redukce rychlosti (sníÏení u radaru)
6,4 km
- Poãet vozidel jedoucích 100 km a rychleji 1 vozidlo
85% vozidel jelo maximálnû do 60 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl v úter˘ a stﬁedu
V tûchto mûsících bylo mûﬁení provádûno omezenû jen
v nûkolika dnech, kdy nepadal sníh.
Pavel Kohout, ﬁeditel TS

Krvesajové uÏ to mají za sebou
V sobotu 27. 2. 2010 se se‰li ve
Spoleãenském sále Mûsta Volary k nespoutané zábavû bezpﬁíspûvkoví dárci
krve, b˘valí i souãasní. S sebou si vzali
spoustu sv˘ch pﬁátel a pﬁátel jejich pﬁátel. V˘sledkem byla rekordní úãast.
Hudba byla v˘borná, tombola bohatá
a závûreãná diskotéka nemûla chybu.

Atmosféra byla opût napûchovaná emocemi, veskrze kladn˘mi. Nejedna taneãnice si stûÏovala, Ïe protancovala
stﬁevíce. Rozcházeli jsme se za kuropûní, zcela vyãerpaní tancem a ve velmi
dobré náladû. Za tento krásn˘ veãer,
pln˘ záÏitkÛ a emocí vdûãíme samozﬁejmû sponzorÛm. Mnozí chtûjí zÛstat

bezejmenní. O to více jim dûkuji za
v‰echny volarské dárce krve, Ïe umoÏnili konání této vydaﬁené akce.
Skonãil IV. Ples dárcÛ krve ve Volarech… Je tﬁeba se pﬁipravit na dal‰í.
AÈ se Vám daﬁí...
MUDr. Michaela Neumanová

Sláva band, samba a BONNY M
V pátek 12. bﬁezna se ve spoleãenském sále ve Volarech konal devát˘
spoleãensk˘ Ples mûsta. Tento ples tradiãnû uzavírá plesovou sezónu ve mûstû
a vÏdy má vynikající úroveÀ. V leto‰ním
roce pﬁipravili poﬁadatelé krásnou tabuli
na jednotliv˘ch stolech, kter˘m dominoval ananasov˘ vozík.
Ples zahájila starostka mûsta Martina
Pospí‰ilová a popﬁála v‰em krásnou
zábavu a pﬁíjemn˘ záÏitek. Pﬁivítala
moderátora veãera Miroslava Mare‰e
a orchestr SLÁVA BAND, podûkovala
sponzorÛm za nádherné ceny do tomboly a v‰em popﬁála krásnou zábavu.
Jako první pﬁekvapení bylo pﬁedtanãení v rytmu samby a brazilského karnevalu v podání kubánsk˘ch taneãníkÛ. Ti
v‰echny naladili k tanci a po tomto
vystoupení jiÏ hrál Sláva Band a taneãní
parket se rychle zaplnil. O pÛlnoci pﬁi‰lo
velké pﬁekvapení, kdy hráãe orchestru
vystﬁídaly BONNY M Revival a bylo to
opravdu úÏasné pﬁedstavení. Volar‰tí
zaplnili taneãní parket a velk˘m aplausem doprovázeli kaÏdou píseÀ tohoto
známého hudebního kvarteta, kter˘

bavil svût na konci sedmdesát˘ch a zaãátku osmdesát˘ch let. Byla to úÏasná
vzpomínka na mládí a nálada byla
v˘borná. Po vystoupení BONNY M pﬁi‰lo dolosování hlavní ceny slosovatelné
tomboly, jejíÏ první ãást probûhla pﬁed

pÛlnoãním pﬁekvapením. Vítûz se radoval
z velkoplo‰né televize. Pak se tanãilo
a zpívalo aÏ do ranních hodin. Ples
mûsta se ve Volarech opravdu vydaﬁil
a jiÏ nyní se v‰ichni tû‰í na ten desát˘.
Ladislav Beran

KrátceKrátceKrátceKrátceKrátceKrátceKrátce
* V budovû Telecomu sídlí v souãasné
dobû rekreaãní stﬁedisko Horus. Po
domluvû je zde moÏnost vyuÏít klubovnu na poﬁádání rÛzn˘ch setkání
ãi v˘borov˘ch schÛzí spolkÛ. DÛleÏitou informací je, Ïe v‰echny akce
jsou urãené pro nekuﬁáky!

***

* Zaãátkem bﬁezna byl schválen nov˘
náv‰tûvní ﬁád ·umavského národního parku, platn˘ od 1. kvûtna. Souãástí ﬁádu je také splouvání vodních
tokÛ, a to Vltavy, Otavy a Vydry, na
ostatních tocích národního parku
není podle náv‰tûvního ﬁádu splouvání povoleno. V ﬁádu je také novû

upraveno splouvání Vltavy v úseku ze
Soumarského mostu do Pûkné. Pﬁi stavu
hladiny 50 aÏ 55 cm smí na ﬁeku 81 lodí,
pﬁi stavu hladiny 55 aÏ 61 sm je limit
108 registrovan˘ch lodí.
BliÏ‰í informace o splouvání ﬁek ãi
o novém náv‰tûvním ﬁádu najdete na
stránkách parku www.npsumava.cz.
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Velikonoce - svátky jara
Velikonoce se slaví v kaÏdém roce
trochu jinak - svátek pﬁipadá na nedûli
po prvním jarním úplÀku. V leto‰ním
roce pﬁipadá Velikonoãní nedûle na
4. dubna.
Prvním dnem svatého t˘dne je Sazometná stﬁeda - to se lidé nesmí ‰karedit
a mraãit, jinak to budou dûlat kaÏdou
stﬁedu po cel˘ rok.
O den pozdûji je Zelen˘ ãtvrtek - to
bychom mûli jíst samou zelenou stravu
(‰penát, zelí, ...), aby byl ãlovûk zdrav˘.
Na Velik˘ pátek se mÛÏeme ochránit pﬁed nemocemi, pokud ãasnû ráno
skoãíme do potoka. A pokud se umíte
potápût, tak vylovte pusou kamínek
a levou rukou hoìte za sebe - nebudou
vás bolet zuby.
Bílá sobota je dnem úklidu - uklízí
se cel˘ dÛm, chlapci pletou pomlázky,
dûvãata zdobí vajíãka. Vyvrcholením
svátku je BoÏí hod Velikonoãní, kdy se
svûtily posvátné pokrmy - beránci,
mazance, chleba, víno a vejce.
A koneãnû o Velikonoãním pondûlí
chlapci vy‰lehali dûvãata pomlázkou,
vyrobenou z vrbového proutí, a odmûnou se jim dostala malovaná vajíãka.
S Velikonocemi je spojeno nûkolik
symbolÛ. Beránek pﬁedstavoval boÏí
stádo, které vede Hospodin. Îidé pojídali beránka jako pﬁipomínku svého
vysvobození z Egypta, kﬁesÈané spojují
beránka s JeÏí‰em, neboÈ podle kﬁesÈanské víry je právû on beránek, obûtovan˘
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za spásu svûta.
V dne‰ní dobû mÛÏeme vidût pﬁedev‰ím peãené sladké beránky. V nûkter˘ch rodinách lze vidût také velikonoãního zajíãka - tento symbol byl pﬁevzat
z Nûmecka, bezesporu v‰ak je zajíãek
symbolem pﬁicházejícího jara. DÛleÏit˘m symbolem je kﬁíÏ, protoÏe Kristus
byl odsouzen k smrti ukﬁiÏováním.
Velikonoãní bohosluÏba zaãíná zapálením velikonoãního ohnû, kter˘
symbolizuje vítûzství JeÏí‰e Krista nad
temnotou a smrtí. Od tohoto ohnû se
zapaluje velikonoãní svíce (pa‰kál),
která je chápána jako znamení Ïivota.
Nesmíme zapomenou na vajíãko symbol nového Ïivota. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti,
Ïivota a vzkﬁí‰ení. Tuto tradici zﬁejmû
zavedli jiÏ EgypÈané, nejstar‰í dosud
nalezená kraslice je podle vûdcÛ stará
neuvûﬁiteln˘ch 2300 let. Vajíãka dostávali koledníci za odﬁíkání hezké koledy.
Vajíãka mají b˘t plná a barevná, kraslice
se pouÏívají jako dekorace.
Prastarou tradicí je také pomlázka
a koleda. S ruãnû vyrobenou pomlázkou
ozdobenou barevn˘mi stuÏkami chodí
v pondûlí ráno chlapci a muÏi po
domácnostech sv˘ch znám˘ch a ‰lehají
Ïeny a dívky. Podle tradice pak pﬁi
hodování muÏi proná‰ení koledy. Jestli
dojde dﬁíve na pomlázku nebo koledování, to záleÏí na situaci. Vy‰lehaná Ïena
pak muÏi dává barevné vajíãko, jako
symbol jejích díkÛ. Povûst praví, Ïe

dívky mají b˘t na Velikonoce vy‰lehány,
aby zÛstaly po cel˘ rok zdravé a uchovaly si plodnost. V nûkter˘ch krajích
odpoledne oplatily Ïeny muÏÛm pomlázku tím, Ïe vylévaly na muÏe kbelíky
studené vody. Pomlázku si také nûkteﬁí
vykládají tak, Ïe je od slova omlazení.
Proto muÏi pouÏívají mladé proutí
s velk˘m podílem Ïivotní síly, kterou
pﬁedávají vy‰lehané osobû. Z téhoÏ
dÛvodu Ïeny dávají za omlazení vajíãko
- symbol nového Ïivota.
K VelikonocÛm neodmyslitelnû patﬁí
právû vajíãka. I tam, kde se vajíãka
pﬁíli‰ nezdobí, se v tûchto sváteãních
dnech urãitû ãastûji vyskytují v rÛzné
podobû v jídelníãku. Ten, kdo si
netroufá na v˘robu kraslic, a pﬁesto by
rád mûl malovaná vajíãka, mÛÏe si dnes
velmi snadno poradit - zakoupit speciální barvy na vejce v obchodû a ke zdobení pouÏít rÛzné samolepící obtisky. Ti
‰ikovnûj‰í a trpûlivûj‰í mohou barvení
vajíãek provést pﬁírodními prostﬁedky,
ozdobit ruãnû vyroben˘mi ornamenty
z papíru, namalovat ornamenty tu‰í ãi
rozehﬁátou barevnou voskovkou. Kdo
nechce pracovat se skuteãn˘mi vajíãky,
mÛÏe v obchodû zakoupit polystyrénová
vejce a namalovat pomocí temperov˘ch
barev, napíchnout na ‰pejli a dozdobit
ma‰liãkou. Vlastnoruãnû vyrobená dekorace bytu bude jistû ocenûna. Lze také
zakoupit malovaná vajíãka ze dﬁeva ãi
obháãkované kraslice.

Barvení vajíãek
Jak jsme se jiÏ zmínili, barvení
vajíãek je s velikonoãními tradicemi
pevnû spojeno. Nejãastûji se vajíãka
barvila Ïlutou, zelenou, ãervenou a hnûdou barvou. DÛvod je celkem jasn˘ tyto barvy lze získat z pﬁírodních látek
a kaÏd˘ si tak mohl doma vejce obarvit.
A jak lze jednotlivé barvy získat?
Îlutá - odvar z cibulov˘ch slupek (ale
jen krátce), ‰afrán.

âervená - odvar ze slupek ãervené
cibule, z ãerveného zelí, ‰Èáva z ãervené
ﬁepy, borÛvek nebo bezinek.
Svûtle zelená - lipov˘ kvût, kmín,
‰afrán.
Tmavû zelená - voda ze ‰penátu, odvar
z mlad˘ch kopﬁiv.
Hnûdá - odvar z dubové nebo ol‰ové
kÛry, odvar z cibulov˘ch slupek (déle),
ãaj.

Nûkolik receptÛ pro sváteãní peãení
Velikonoce jsou jiÏ od dob vzniku
ãasem oslav a veselí. Obchody nabízejí
nepﬁeberné mnoÏství v‰elijak˘ch pohledÛ, ozdob a cukroví v podobû velikonoãních vajíãek, beránkÛ ãi zajíãkÛ. Na
závûr vám pﬁiná‰íme nûkolik receptÛ,
aby vámi upeãen˘ mazanec ãi beránek
nechybûl na va‰em sváteãním stole.
VELIKONOâNÍ MAZANEC
Suroviny:
500 g polohrubé mouky,
100 g mouãkového cukru,
1 vanilkov˘ cukr,
100 g Hery
1/2 kostky droÏdí (20 g),
1/4 litru mléka,
2 Ïloutky,
‰petka soli,
50 g krátce namoãen˘ch hrozinek,
50 g oloupan˘ch nasekan˘ch mandlí,
1 vejce na potﬁení,
alobal
Postup:
Ve vlaÏném mléce rozpustíme lÏíci
cukru a droÏdí a necháme vzejít kvásek.
V míse zatím smícháme mouku, cukr,
vanilkov˘ cukr, ‰petku soli. Pﬁidáme
rozpu‰tûnou Heru, Ïloutky a kvásek
a vypracujeme stﬁednû tuhé tûsto, do
kterého pﬁidáme hrozinky a mandle.
Tûsto necháme v zakryté míse vykynout.
Z vykynutého tûsta vytvarujeme bochánek a dáme ho na plech pokryt˘ alobalem. Znova necháme vykynout, pak na
nejvy‰‰ím místû nakrojíme noÏem kﬁíÏek, cel˘ bochánek potﬁeme roz‰lehan˘m vejcem a peãeme v horké troubû asi
45 minut.

VELIKONOâNÍ JIDÁ·E
Suroviny:
1 kg polohrubé mouky,
100 g cukru krupice,
150 g Hery,
2 Ïloutky,
1 kostka droÏdí (42 g),
6 dl vlaÏného mléka,
1/2 lÏiãky soli
100 g másla na potﬁení jidá‰Û
mouãkov˘ cukr na posypání jidá‰Û
Postup:
Ve 2 dl vlaÏného mléka rozmícháme
lÏíci cukru a droÏdí a necháme vzejít
kvásek. SÛl rozpustíme ve zbylém mléce.
Rozpustíme v hrnku Heru. Mouku zpracujeme s kváskem, se Ïloutky, s cukrem,
s rozpu‰tûnou Herou a s postupn˘m
pﬁidáváním mléka na vláãné tûsto. Tûsto
necháme zakryté v míse vykynout. Pak
tûsto na pomouãeném vále rozdûlíme na
ãtvrtiny, které postupnû zpracujeme.
âtvrtinu tûsta rozkrájíme na stejné kousky a z kaÏdého vyválíme váleãek o prÛmûru 1 cm. KaÏd˘ váleãek rozkrájíme
na kousky dlouhé asi 8 cm. KaÏd˘
kousek stoãíme do spirály nebo jinak
vytvarujeme, poloÏíme na tukem vymazan˘ plech a potíráme rozpu‰tûn˘m
máslem. Peãeme do zlatova v horké
troubû. Upeãené jidá‰e pocukrujeme.

VELIKONOâNÍ BERÁNEK
PI·KOTOV¯
Suroviny:
200 g polohrubé mouky,
200 g mouãkového cukru,
4 vejce,
4 lÏíce vlaÏné vody,
1/2 lÏiãky prá‰ku do peãiva,
forma na beránka
Postup:
Îloutky s cukrem na‰leháme do pûny,
po lÏících za‰leháme vodu a mouku
s prá‰kem do peãiva. Nakonec pﬁidáme
sníh z bílkÛ. Tûsto vlijeme do vymazané
a vysypané formy. Peãeme v hodnû
pﬁedehﬁáté troubû 10 minut, pak teplotu
sníÏíme a upeãeme dozlatova. Vyklopeného beránka pocukrujeme.
VELIKONOâNÍ BERÁNEK
T¤EN¯
Suroviny:
280 g hrubé mouky,
280 g mouãkového cukru,
150 g másla,
6 vajec,
125 ml mléka,
1 lÏiãka prá‰ku do peãiva,
1 lÏiãka strouhan˘ch mandlí
nebo vla‰sk˘ch oﬁechÛ,
forma na beránka
Postup:
Máslo, cukr a Ïloutky utﬁeme do pûny.
Pﬁidáme mléko a za stálého míchání pﬁisypáváme mouku s prá‰kem do peãiva.
Pak pﬁimícháme mandle nebo oﬁechy
a nakonec tuh˘ sníh z bílkÛ. Tûsto vlijeme do vymazané a vysypané formy
a zvolna peãeme v pﬁedehﬁáté troubû.
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Vzpomínky stále Ïivé
Pﬁed druhou svûtovou válkou neÏili
ve Volarech jen Nûmci, ale Ïilo zde
i nûkolik ãesk˘ch rodin. Jednou z nich
byla rodina Klímova. Na to, jak se
âechÛm ve mûstû Ïilo, vzpomíná paní
Kolínská, rozená Klímová - takto:
„Do Volar jsme se pﬁistûhovali v roce
1934 z BosÀan. Tatínek byl nádraÏák.
Pracoval na trati. Od âSD dostal nabídku, Ïe by mohl jít do Volar, kde potﬁebují skladníka. A tak jsme se stûhovali.
Sestﬁe bylo devût rokÛ, mnû osm a bratrovi Jendovi asi mûsíc. Dostali jsme byt
v Linecké ulici (nyní Budûjovická).
Byla to pro nás velká zmûna, ale museli
jsme si zvyknout. ·tûstí bylo, Ïe v ulici
bydlela skoro v kaÏdém domû v podnájmu ãeská nádraÏácká rodina. Stejnû
tomu bylo i v okolí nádraÏí, takÏe
jsme si nepﬁipadali jako v cizinû. âeská
men‰ina mûla v Schramlstrase svoji
‰kolu (Revoluãní ul. - M·), kterou jsme
nav‰tûvovali. V pﬁízemí byly dvû uãebny, jedna tﬁída mateﬁské ‰koly a byt pro
‰kolníka. V poschodí byly byty pro ﬁeditele ‰koly a pro dva uãitele. Dvakrát
v t˘dnu jsme mûli také náboÏenství. To
vyuãoval ãesk˘ pan faráﬁ z Cudrovic.
Jeho jméno jsem zapomnûla. Chodil
pû‰ky a pamatuji se, Ïe v létû chodil bos
a boty nosil pﬁehozené pﬁes rameno.
V‰ichni uãitelé se nám hodnû vûnovali,

moc nás nauãili. Je‰tû dnes pﬁi pohledu
na fotografii z konce ‰kolního roku
1936/1937 si vybavuji jméno paní uãitelky JirkÛ, LouÏenské - uã. M·, ﬁeditele ‰koly JirkÛ a uãitele Muziky - na fotografii chybí, protoÏe nás fotil. Pamatuji
si i jména spoluÏákÛ: A. Vondráãková,
R. Bene‰ová, ·t. Klímová, J. ·andová,
A. Hilská, R. Sarauer, M. ·antora (foto první ﬁada), M. ·iroká, N. Milcová,
J. SmrÏová, A. Klímová (Kolínská),
R. Vondrová, M. Jungwirt, A. LuÀan
(druhá ﬁada).
Ve stejné ulici, jako byla na‰e ‰kola,
byl velk˘ hotel "Volkshalle" - tam byla
tûlocviãna, kam jsme mohly my dûti
chodit cviãit. Na cviãení nás pozval
nûmeck˘ cviãitel Walter. On byl demokrat. Chodil a námi i na rÛzné vycházky
- pochody. Nauãil nás také jednu jejich
písniãku, ale kdyÏ jsme ji zpívali, nûkteﬁí Nûmci zavírali okna. On nám ﬁekl,
aÈ si toho nev‰ímáme a zpíváme dál.
Nûmecká dûvãata s námi vÛbec
nekamarádila, to kluci ano. Z poãátku
jsme od dûtí také sl˘chali nadávky - jako
tﬁeba vy ãeské s…, ale doma nám ﬁekli,
aÈ je necháme a jdeme radûji pryã.
âasem si na nás nûmecké dûti zvykly
a zaãalo vznikat i kamarádství. My jsme
pozdûji dostali byt pﬁímo na nádraÏí.
Ten byl mnohem vût‰í, a tak jsme byli

Obecná ‰kola, ‰kolní rok 1936/1937
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v‰ichni spokojeni, Ïe máme hezk˘
domov.
Naproti nádraÏí - pﬁes koleje - byl
tenisov˘ kurt pro dospûlé a my jsme si
hráli a cviãili vedle na malém hﬁi‰ti.
O prázdninách jsme chodili do nedalekého lesa na houby, borÛvky a brusinky.
Od nádraÏí k nûmu vedla pûkná cesta,
po které mohly jezdit i maminky
s miminky v koãárku. âe‰i mûli ve
Volarech také svoji prodejnu - Konzum,
ve kterém se dalo nakoupit témûﬁ
v‰echno, co bylo v domácnosti potﬁeba.
Obuv se nakupovala u Bati - to byl také
ãesk˘ obchod. Ostatní obchody byly
nûmecké a to jsme my, âe‰i, vût‰inou
chodili jen k ﬁezníkovi, do textilu nebo
pro zeleninu. Tady Ïádné problémy s nakupováním nebyly, ba naopak, prodavaãky se na‰ich maminek ãasto ptaly na
ãeské názvy zboÏí. Hor‰í to bylo v prodejnû mléka. Tam se muselo mluvit jen
nûmecky. Nûmecké byly v‰echny hospody ve mûstû, men‰í i vût‰í dílny na
zpracování dﬁeva, pivovar, sodovkárna,
mlékárna, pily, ﬁetízkárna, prostû v‰echno, co bylo tﬁeba k Ïivotu. Bylo tady
i nûkolik velk˘ch statkÛ, nechybûly ani
ml˘ny a témûﬁ v kaÏdém domku bylo
men‰í hospodáﬁství.
Na‰e ãeská men‰ina Ïila ve Volarech
celkem v pohodû. Mûli jsme svÛj divadelní krouÏek, kde se nacviãovaly na‰e
hry. âeská kapela se dokonce zúãastnila
hudební soutûÏe v Praze, kde byla velmi
úspû‰ná. Pﬁi návratu domÛ ji na nádraÏí
ãekalo slavnostní pﬁivítání. Nebyla
nouze o taneãní zábavy, plesy a ani na
nás dûti nebylo zapomenuto. V‰echny
akce se konaly v turistické chatû Klubu
ãesk˘ch turistÛ - ta byla prostû na‰e ãeská - hlavnû "nádraÏácká".
Pﬁes poãáteãní nesnáze jsme si
v‰ichni ve Volarech zvykli a urãitû vût‰ina z nás vûﬁila tomu, Ïe to bude ná‰
nov˘ domov. Mûsto opou‰tûli jen ti,
jejichÏ dûti odcházely studovat nûjakou
vysokou ‰kolu. KdyÏ jsme se pﬁestûhovali do nového bytu na nádraÏí, to
uÏ jsme se sestrou jezdili do ‰koly do
Prachatic, protoÏe "mû‰Èanka" byla ve
Volarech jen nûmecká. V létû bylo dojíÏdûní legrace, ale v zimû to bylo hor‰í.
Nûkdy napadlo tolik snûhu, Ïe vlak dojel
jen na Rozvodí a dál se pro závûje
nedostal. Tehdy nejvût‰í mechanizací

byla lopata, a tak se muselo ãekat aÏ
silní muÏi sníh z kolejí odházejí nebo
jestli z opaãné strany pﬁijede na pomoc
lokomotiva. A to jsme vÏdycky doufali,
Ïe se ze ‰koly "ulejeme", ale vût‰inou
nám to nevy‰lo, protoÏe se podaﬁilo traÈ
uvolnit a motoráãek si to uhánûl dál
a my jsme vyuãování je‰tû stihli.
V‰echna pohoda skonãila v roce
1938. Nám zaãal v záﬁí nov˘ ‰kolní rok
a za pár dnÛ byla vyhlá‰ena mobilizace.
My jsme sice nevûdûli, co to znamená,
ale rodiãe mûli urãitû obavy, co bude
dál. Obavy se zmûnily ve skuteãnost.
Na‰i tátové byli po vyhlá‰ení mobilizace povoláni na vojnu a jako vojáci
ode‰li slouÏit na hranice. Je‰tû nûkolikrát jsme se s nimi mohli sejít na Soumarském Mostû. Z tûchto setkání mi
zÛstaly dvû fotografie.
Pak uÏ mám jen smutné vzpomínky.
Nezapomenu na veãer, kdy vojáci pﬁije-

li do Volar, aby se rozlouãili se sv˘mi
nejbliÏ‰ími. Mezi nimi byl i mÛj tatínek.
Bylo to hrozné louãení, protoÏe jsme
nevûdûli, jestli se nám vrátí, jestli se
je‰tû nûkdy uvidíme. Hrozné bylo i to,
Ïe v‰ichni âe‰i museli Volary opustit.
Na ten den - 28. záﬁí 1938 nikdy nezapomenu, protoÏe to byly z volarského
nádraÏí vypraveny zvlá‰tní vlaky pro
evakuaci ãesk˘ch ÏelezniãáﬁÛ z Nûmci
zabraného pohraniãního území. Na‰e
rodina odjíÏdûla posledním motorov˘m
vlakem, kter˘ ﬁídil pan Radvanovsk˘.
To byl pro v‰echny cestující ten nejsmutnûj‰í "v˘let". Ty chvíle se nedají
zapomenout. Ve stanici Strunkovice nad
Blanicí uÏ se asi ten motoráãek nemohl
smíﬁit s tím, jak smutné cestující veze,
tak ze zoufalství zaãal hoﬁet. V‰ichni
jsme mu-seli z vlaku vystoupit. Byla uÏ
noc a pr‰elo. ·ikovn˘m nádraÏákÛm se
podaﬁilo oheÀ uhasit a mohli jsme

Mateﬁská ‰kola, ‰kolní rok 1936/1937,
v první ﬁadû tﬁetí zleva Jan Klíma

pokraãovat v jízdû do dal‰í stanice.
Témûﬁ na kaÏdé zastávce nûkdo vystoupil. My jsme s maminkou vystoupili
v Bavorovû, protoÏe tam mûl tatínek
rodiãe, u kter˘ch jsme mohli zatím
zÛstat. Nemûli jsme nic, jen to, co jsme
unesli. V‰echno ostatní jsme museli
nechat ve volarském bytû. Pro maminku
bylo hrozné pomy‰lení, co bude s námi
dál, protoÏe u babiãky se se‰ly je‰tû
dal‰í tﬁi rodiny tatínkov˘ch bratrÛ, kteﬁí
byli také Ïelezniãáﬁi v pohraniãí. Byla to
nelehká doba, na kterou nerada vzpomínám, ale hlavnû, Ïe se nám tatínek vrátil
Ïiv a zdráv“.
Jak Klímovi proÏívali období války
a proã se po válce vrátili opût tam,
odkud museli nedobrovolnû odejít - do
Volar - o tom snad nûkdy pﬁí‰tû.
Repro fota byla zhotovena a zveﬁejnûna se souhlasem paní Kolínské.
J. Krejsová

âs. vojáci s rodinami, Soumarsk˘ Most, záﬁí 1938
Za kleãícím muÏem stojí pan Klíma (vlevo)

Konference

Volary a pochod smrti
Také na leto‰ní rok je pﬁipravena konference s názvem Volary a pochod smrti,
v tomto roce zamûﬁená na multikulturní vzdûlávání.
Setkání s odborníky se uskuteãní ve dnech 3. a 4. kvûtna v penzionu Horus.
Zá‰titu nad konferencí pﬁevzal hejtman Jihoãeského kraje Mgr. Jiﬁí Zimola
a senátor Tomá‰ Jirsa.
Bûhem programu, kter˘ je pﬁístupn˘ veﬁejnosti, bude pﬁedstaven nov˘ propagaãní materiál
o hﬁbitovû obûtí pochodu smrti ve Volarech. BliÏ‰í informace na letácích.
Za KreBul, o.s. Vás srdeãnû zve Bc. Zdenûk Krejsa, DiS., pﬁedseda sdruÏení.
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Velk˘ dûtsk˘ karneval
V sobotu 14. bﬁezna se konal ve
Spoleãenském sále ve Volarech "Velk˘
dûtsk˘ karneval". Po probuzení ‰a‰kÛ
vypukl karnevalov˘ rej. Své umûní nám
na velkém parketu ukázala dûvãata ze
ZÚ Orientální tance. Jejich kost˘my
velice dobﬁe zapadly mezi ostatní masky
- princezen, víl, zvíﬁátek, princÛ, pirátÛ,
ãarodûjnic a jin˘ch pohádkov˘ch bytos-

tí, za které se dûti velmi rády pﬁevlékají.
Bûhem karnevalu se dûti zapojily do
soutûÏí - Balónov˘ slalom, Jízda na
pytli, Rodeo na koních, Slalom v nákupních ko‰ících, Bublinové ﬁádûní atd. Pﬁi
nûkter˘ch soutûÏích potﬁebovaly dûti
i pomoc sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ.
Své umûní pﬁi‰la ukázat i dûvãata
ze ZÚ Moderní gymnastika - na sál pﬁi-

Opravy kapliãek
Rada mûsta v únoru projednala
podání Ïádosti o dotaci na opravu
v˘klenkové kapliãky na Chlumu, kterou
pﬁipravil odbor investic a správy majetku mûstského úﬁadu. Ucházíme se tak
o dotaci z grantového programu Jihoãeského kraje pro rok 2010 "Obnova drobné sakrální architektury v krajinû". Zmínûná kapliãka (na snímku z loÀského
podzimu) se nachází u silnice v dolní
ãásti obce Chlum. Souãasnû probíhají
jednání volarské radnice s odborem
památkové péãe ve vûci opravy kaple
Sv. Floriána na volarském hﬁbitovû.
Roman Kozák
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bûhlo 11 mal˘ch ãern˘ch koÈátek se
sv˘m vystoupením.
V‰em úãinkujícím, poﬁadatelÛm,
sponzorÛm a mûstu Volary dûkujeme za
pomoc osobní ãi materiální, bez které
bychom tuto jiÏ tradiãní akci nemohli
uskuteãnit.
Za DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary
Vlaìka Laschová a Monika Gricová

Prodám
dveﬁe
vchodové plastové
a okna
z neuskuteãnûné stavby.
Levnû.
Pﬁivezu zdarma
kamkoliv.

Tel.: 777 106 709

Zpráviãky z Volarského domeãku
duben 2010
1. - 2. 4. 2010
VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY
- nocování v Domeãku
1. 4. 2010
- turnaj ve vybíjené ve Vimperku,
- tvoﬁivá dílna,
- Andersenova noc v knihovnû,
- noãní pﬁekvapení
2. 4. 2010
- velikonoãní turnaj ve virtuálních hrách,
- tvoﬁivá dílna
***
7. 4. 2010
v˘ukov˘ program pro Z·
ENCAUSTIKA
10:00 - 12:00 hodin
Malování voskem pomocí speciální
Ïehliãky
***
13. 4. 2010
OSLAVA DNE MATEK
+ slavnostní pﬁedání Osvûdãení
16:00 hodin

Probûhne jiÏ tradiãnû ve Spoleãenském
sále. Vystoupí zde dûti z jednotliv˘ch ZÚ
DDM -Volary. Zveme v‰echny maminky,
babiãky, tetiãky a ostatní veﬁejnost. Jsou
pﬁipraveny malé dáreãky. To v‰e ve spolupráci s mûstem Volary a Z· Volary.
Tak jako ve ‰kole dostáváme vysvûdãení,
od nás z DDM dostanou dûti "Osvûdãení za absolvování zájmového vzdûlání".
Toto lze uplatnit jako platn˘ doklad pﬁi
pﬁijímacích zkou‰kách, vstupu na speciální ‰kolu atd.).
***
21. 4. 2010
v˘ukov˘ program pro Z·
FILCOVÁNÍ OVâÍ VLNY
10:00 - 12:00 hodin
Zpracování ovãí vlny - filcovací jehlou
***
22. 4. 2010
DEN ZEMù
náv‰tûva Stﬁediska ekologické
v˘chovy " Pod skalou" ve StoÏci

29. 4. 2010
âARODùJNICKÁ OLYMPIÁDA
13:00 - 14:30 hodin
Sportovní klání ãarodûjnic, kouzelníkÛ,
mágÛ a jin˘ch kouzelnick˘ch bytostí.

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

Jarní prázdniny ve Volarském domeãku
Na dobu jarních prázdnin pﬁipravil pro
dûti Volarsk˘ domeãek - DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary zajímav˘ program.
V pondûlí 15. 2. jsme se ponoﬁili
pomocí virtuálních her do olympijského
klání ve skocích na lyÏích, slalomu na
lyÏích i ve snowboardu. Velkou legraci
jsme si uÏili pﬁi lovení ryb s tuãÀákem.
Po obûdû jsme se se‰li na hﬁi‰ti u bazénu, zde jsme vytvoﬁili rÛzné stavby ze

snûhu a nakonec bobovali na kopci.
V úter˘ 16. 2. jsme pomocí encaustick˘ch Ïehliãek a voskovek tvoﬁili pﬁáníãka a koláÏe pro maminky. Odpoledne
jsme plavali v bazénu, závodili jsme ve
‰tafetov˘ch a jin˘ch vodních hrách.
Ve stﬁedu 17. 2. jsme vyrazili za
poznáním do Prachatic. Pﬁivítalo nás
CEV D¤ÍPATKA, kde RÛÏenka Kolková povídala o tom "Co vypráví snûhová

vloãka". Seznámili jsme se s tím, jak
vzniká vloãka, jak vypadá pod mikroskopem atd. Po vydatné svaãinû od maminky jsme nav‰tívili DDM Prachatice.
Tam bylo pﬁipraveno pﬁekvapení v podobû velk˘ch trampolín a virtuálních her.
Ve ãtvrtek 18. 2. nás ãekala cesta do
StoÏce. Nav‰tívili jsme SEV - Pod skalou.
Tam nás Pavlína Krupková seznámila
s tím "Co umí voda". Souãástí v˘ukového programu byly rÛzné pokusy. Po
obûdû jsme ‰li pû‰ky do âerného KﬁíÏe,
cestou nûkoho z nás rozbolely noÏiãky,
a tak jsme pﬁivítali pﬁíjemné posezení
a obãerstvení. Inspirováni pondûlními
snûhov˘mi stavbami jsme zde na památku postavili velkého snûhuláka, doufáme, Ïe aÏ zas pﬁijedeme pﬁí‰tû, tak nám
na peronu zamává…
Za v‰echny - Dominika, Michal,
Matûj, Anìa, Jana, Mirek, Simona,
Krystián, Hanka, ·árka, ·tûpánka,
Vítek, Honzík, Lubo‰, Vlaìka, Monika
z VOLARSKÉHO DOMEâKU
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Novinky v knihovnû
Dan Brown:
ZTRACEN¯ SYMBOL
Po Andûlech a démonech a ·ifﬁe
mistra Leonarda je to jiÏ tﬁetí pﬁíbûh se
symbologem Robertem Langdonem.
Tentokrát neopustí domácí pÛdu a po
sv˘ch pﬁedchozích zbûsil˘ch ‰etﬁeních
v evropské kolébce (¤ímû, Vatikánu,
PaﬁíÏi a Lond˘nû) se prvnû zaplete do
noãní de‰ifrovací honiãky na území
USA, a to pﬁímo v jeho hlavním mûstû
Washingtonu D.C. K ﬁe‰ení záhady je
vyzván hrÛzostra‰n˘m pﬁedmûtem leÏícím na zemi v Kapitolu, ukazujícím na
nástropní fresku s obrazem George
Washingtona, kter˘ je tam zpodobnûn
jako pohansk˘ bÛh. A není samozﬁejmû
náhodou, Ïe b˘val˘ americk˘ prezident
George Washington se zednáﬁsk˘m
kladívkem a zednáﬁskou lÏící poloÏil
roku 1793 základní kámen Kapitolu. Ve
Washingtonu se odehrává honba za
legendárním zednáﬁsk˘m pokladem.
Paul Hoffman:
LEVÁ RUKA BOÎÍ
Svatynû vykupitelÛ je bezútû‰né
místo - místo, kde není vítána nadûje ani
radost. Vût‰ina jejích (témûﬁ v˘luãnû
muÏsk˘ch) obyvatel tam byla pﬁivedena
v raném dûtství proti vlastní vÛli, kterou
snad kdysi mûli. Teì trpnû pﬁeÏívají pod
hrÛzn˘m reÏimem lordÛ vykupitelÛ,
jejichÏ krutost a surovost má jedin˘ cíl -

sluÏbu ve jménu Obû‰eného vykupitele.
V celém komplexu svatynû se nikdo
dokonale nevyzná, tak rozsáhl˘ a spletit˘
je labyrint jeho chodeb, naplnûn˘ch
pachem staletí starého náboÏenského
zápalu. A v jedné z tûchto chodeb stojí
chlapec, dívá se ven temn˘m oknem
a pozoruje nejnovûj‰í skupinku ne‰ÈastníkÛ, kteﬁí do tohoto pekla pﬁibyli. Je mu
ãtrnáct nebo snad patnáct let - jistû to
neví ani on sám, ani nikdo jin˘. Své skuteãné jméno uÏ dávno zapomnûl, teì mu
v‰ak ﬁíkají Cale. Ze svého pﬁedchozího
Ïivota si na nic nevzpomíná a o tom
budoucím nic neví... Seznamte se s
andûlem smrti. Levá ruka boÏí pﬁiná‰í
pﬁíbûh o Ïivotû a hledání víry ve svûtû,
jejÏ postihla blíÏe nespecifikovaná
katastrofa. Je první ãástí trilogie, která
vychází v celosvûtové premiéﬁe.
Jaromír ·avrda:
OSTROV V SOUOSTROVÍ
Prózu Ostrov v souostroví napsal
Jaromír ·avrda mezi záﬁím a listopadem
1982 bûhem svého druhého vûznûní
(1982-84) ve vazební vûznici v Ostravû.
Kniha, kterou ·avrda psal miniaturním
písmem na toaletní papír a z vûzení ji
tajnû vynesl jeho advokát, je pﬁím˘m
pokraãováním titulu VûzeÀ ã. 1260.
Ostrov v souostroví ãtenáﬁi poodhalí
pomûry ve vûznici v Ostrovû nad Ohﬁí,
kde byli za komunistického reÏimu

Velikonoãní prodejní v˘stava
Centra STROOM DUB
T˘den pﬁed Velikonocemi od 29. 3. - 9. 4. 2010
si v Mûstské knihovnû Volary mÛÏete prohlédnou
prodejní v˘stavu velikonoãních v˘robkÛ, které vyrobili
ãlenové chránûn˘ch dílen Centra STROOM DUB
(Spoleãnost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením).

internováni tûÏce nemocní vûzni. Sám
·avrda byl po infarktu, mûl tuberkulózu
ledvin a trpûl ucpáváním cév, coÏ mu
témûﬁ znemoÏÀovalo chÛzi. Nic z toho
totalitnímu reÏimu nevadilo, aby ho
je‰tû v osmdesát˘ch letech uvûznil za
vydávání samizdatÛ. Kniha je bezesporu
unikátním dobov˘m svûdectvím, je
psaná s nadhledem a protknutá ãern˘m
humorem. Poprvé vy‰la v autorovû
samizdatové edici Libri prohibiti (1985)
v deseti kusech.
Tomá‰ Sedláãek:
EKONOMIE DOBRA A ZLA
Ekonomie dobra a zla pﬁichází na trh
s krátkou pﬁímluvou Václava Havla,
podle nûhoÏ Sedláãkovy názory nemusí
konvenovat v‰em, ale pﬁesto (ãi právû
proto) je na místû se z takového díla
radovat. Ekonom Jan ·vejnar pochválil
Sedláãkovu prvotinu jako "osvûÏující
elixír" pro ekonomickou obec i ‰irokou
veﬁejnost.
Jan Kraus, dal‰í z recenzentÛ uveden˘ch na obálce, dodává: "Pﬁedstavuji si,
Ïe by takhle mûly vypadat moderní
uãebnice. Jste-li typem jako já, tedy
Ïákem, kter˘ se nechce uãit, ale pﬁesto
chce obãas nûco vûdût, a trváte-li na
tom, Ïe se lze ledacos podstatného
dozvûdût poutavû a zajímavû, nikoli
útrpn˘m proãítáním odborn˘ch teorií, pak
tato kniha je právû pro vás. UÏijete si!"

O Nepálu
Na dvacet ‰est náv‰tûvníkÛ si pﬁi‰lo poslechnout Vladislava
Ho‰ka do sálu radnice, kter˘ v loÀském roce v listopadu
nav‰tívil Himaláje v Nepálu.
Poutavé vyprávûní, prokládané nádhern˘mi diapozitivy,
nás pﬁeneslo na dvû hodiny o tisíce kilometrÛ na v˘chod.
Prohlédli jsme si vrcholky Anaapuren, pro‰li se dÏunglí mezi
opicemi a banánovníky, abychom vystoupily nad 5 000 m n.m.
Vidûli jsme fotografie NepálcÛ, TibeÈanÛ a nahlédli tak do
jejich bûÏného Ïivota. Obdivovali jsme budhistické a hinduistické stavby, spolu s modlitebními praporky a ml˘nky, tak
nepodobné reáliím u nás doma.
A nakonec, za odmûnu a aby návrat z horsk˘ch masivÛ
nebyl tak rychl˘, nám fotograf Vladislav Ho‰ek promítl
nûkolik zábûrÛ leto‰ní zimy, focen˘ch pﬁedev‰ím z rozhledny
Boubína. Dohlédli jsme aÏ na vrcholky Alp...
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KINO VOLARY

Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Duben 2010
3. 4. sobota
20.00 hod.
NÁHRADNÍCI
Akãní sci-fi thriller USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 88 min., od 12 let!
Mít svého dokonalého náhradníka. Co by
se mohlo stát?
10. 4. sobota
20.00 hod.
CESTA BOJOVNÍKA
Bojov˘ dobrodruÏn˘ film USA (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 100 min., od 12 let!
Postavil se zlu a stal se legendou.

17. 4. sobota
17.00 a 20.00 hod.
ALVIN A CHIPUMNKOVÉ 2
Rodinná komedie USA (dabing).
Vstupné 40,- Kã
Na‰i hrdinové jsou zpût a nejsou sami.
24. 4. sobota
20.00 hod.
LÍTÁM V TOM
Komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 109 min., od 15 let!
Pﬁíbûh muÏe, kter˘ Ïil s hlavou v oblacích.

Prodej vstupenek je vÏdy hodinu pﬁed promítáním! Ve vstupném je zahrnut poplatek
ministerstvu kultury a OSA. Zmûna programu vyhrazena.

Fotbalové zápasy rozlosovány
Volar‰tí fotbalisté se pﬁes zimu pﬁipravovali na jarní ãást soutûÏe. "A" muÏstvo
na boje v I. B tﬁídû sk. B, kde po podzimu drÏí pﬁedposlední místo s hrÛzostra‰n˘m
skóre 13:50 a jen 6 body. T˘m se mûl pﬁes zimu dát dohromady a pﬁipravit se na
jasn˘ boj o záchranu. To, zda se zachrání, budeme vûdût 19. ãervna.
Zápasy jarní ãásti doma:
10. 4. Tatran - Jankov B
od 16.30 hodin
24. 4. Tatran - Kamenn˘ Újezd
od 17.00 hodin
8. 5. Tatran - SK âtyry Dvory B
od 17.00 hodin
22. 5. Tatran - Vy‰‰í Brod
od 17.00 hodin
5. 6. Tatran - Kaplice B
od 17.00 hodin
19. 6. Tatran - âesk˘ Krumlov B
od 17.00 hodin
Volarsk˘ dorost hraje I. A tﬁídu sk. B. Celek je po podzimu na 11. místû, skóre
37:46 a zisk 16 bodÛ. Na jaﬁe bude hrát domácí zápasy v nedûli od 10.hodin.
28. 3. Tatran - Blatná
9. 5. Tatran - Lhenice
11. 4. Tatran - âkynû
23. 5. Tatran - Osek
25. 4. Tatran - Vlachovo Bﬁezí
6. 6. Tatran - SK Vacov
Ladislav Beran

Nohejbal o pohár
V mûsíci únoru probûhl v tûlocviãnû Z· jiÏ 9. roãník nohejbalového turnaje
trojic O pohár vedoucího OOP âR Volary. V leto‰ním roce se utkalo 8 muÏstev.
V semifinále se utkala muÏstva Policie Volary - Praha 1:2, Podskalí - âe‰tice 0:2,
o tﬁetí místo: Policie Volary - Podskalí 2:0, finále: Praha - âe‰tice 2:1.
Poﬁadatelé turnaje by touto cestou rádi podûkovali sponzorÛm, díky kter˘m bylo
pro úãastníky pﬁipraveno obãerstvení a velmi hodnotné ceny - Ota Ferenãík ml.Rekon Insta, H· beton-Leo‰ Harvalík, Truhlárna Mauric a Kadlec, AutoopravnaVáclav Hazuka, Jan Havlík, Jiﬁí Jarou‰ek, Brou‰ení skla-A. Chrapan Lenora, Restaurace U PotÛãku, Grobián Lenora, Hospoda Na Soumarském Mostu, Spar Choboda Volary, Spar âkynû - Kainc, Kadlec elektro Prachatice a dal‰ím sponzorÛm.
Podûkování patﬁí také ﬁediteli Z· Mgr. Petru Horálkovi za pronájem tûlocviãny.
Petr Miko

Pﬁipravujeme
UVù¤ME SNU
V pátek 2. dubna od 19.30 hodin
Vás Mûsto Volary zve do volarského
kinosálu na divadelní pﬁedstavení
Uvûﬁme snu.
Co se stane, kdyÏ si star‰í záletník, kterému jiÏ v‰e nefunguje pozve na
náv‰tûvu manÏelsk˘ pár v 15,45 hodin.
Proã právû v tolik? Tak to se dozvíte
pﬁi pﬁedstavení. Roman ·tolpa jako
reÏisér se siln˘mi ambicemi kamaráda
a velk˘m citem pro komiãnost akcí
vtiskl svÛj rukopis hlavním postavám
Mojmíru Madûriãi a jeho taneãním
kreacím, Gabriele Filippi a ·árce Ulrichové /Zuzka seriálu Ulice/, Tomá‰ovi
Turkovi a Tomá‰ovi Valíkovi /Zajíãek
seriálu ulice/. Celkovou náladu umocní
úvodní píseÀ Gilberta Becoda - Natali,
která je ústﬁední melodií komedie a podtrhuje romantiku dûje. Hra nezklame
Ïádného diváka a vede k jeho uvolnûní.
Vstupné 150,- Kã
***
TOULKY STAROU ·UMAVOU
Ve stﬁedu 14. dubna od 19.00 hodin
Vás Mûsto Volary zve do spoleãenského sálu radnice na oblíben˘ klubov˘
poﬁad. Vstup voln˘
***
SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
SE ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯MI
V pátek 16. dubna od 15.00 hodin
se bude konat ve spoleãenském sále
setkání vedení mûsta se Svazem tûlesnû postiÏen˘ch.
***
VELIKONOâNÍ ZÁBAVA
V sobotu 17. dubna od 20.00 hodin
Vás srdeãnû zve SRPD· do spoleãenského sálu radnice na Velikonoãní zábavu.
Vstupné 60,- Kã

Podûkování
Rádi bychom touto cestou
podûkovali
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
za velkou ochotu a pomoc
panu Jiﬁímu Gajerovi.
Velice si této pomoci váÏíme.
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