Kvûtnové oslavy ve Volarech
Pﬁed 65. lety skonãila druhá svûtová
válka, svût byl v troskách a vítûzné mocnosti v roce 1945 osvobozovaly Evropu. Volary
byly osvobozeny 5. kvûtna a v na‰em
mûstû se právû v den osvobození Volar na
poãest vítûzství uskuteãnila ukázka bitvy.
Za velmi nepﬁíznivého poãasí, studeného
de‰tû a teploty sotva na ‰esti stupních nad
nulou. O to obdivuhodnûj‰í byly v˘kony
klubÛ vojenské historie. Vojáci nûmeckého

wehrmachtu bránili budovu volarské radnice a pﬁilehlého okolí. Nejdﬁíve zlikvidovali
malou pﬁedsunutou jednotku americké
4. obrnûné divize, nechybûla ani poprava
zajatcÛ. Ale potom si jiÏ hlavní konvoj
jednotky US Army doprovázen˘ tankem
poradil s odporem nûmeck˘ch okupantÛ
a zlikvidoval i odstﬁelovaãe. Po skonãení
bitvy si mnozí prohlédli vojenskou techniku a zejména kluci a jejich tatínkové ohod-

notili kladnû nejeden stroj. Bitva skonãila
vítûzstvím spojeneck˘ch vojsk, Volary
byly osvobozeny. Dûkujeme v‰em aktérÛm
za krásnou ukázku a v‰em patﬁí velk˘
obdiv a dík, Ïe i v tom marastu vydrÏeli.
Po ukonãení bitvy se konal pietní
akt u pamûtní desky na MûÚ Volary, na
místním hﬁbitovû obûtí Pochodu smrti
a u pomníku Charlese Havlata.
Ladislav Beran

PIVOBRANÍ
V sobotu 19. ãervna od 16.00 hodin se koná na volarské trÏnici za kinem PIVOBRANÍ.
V 17.00 hodin se bude konat soutûÏ "Modr˘ d˘m" - kouﬁení doutníkÛ na délku popele.
O obãerstvení se postará SDH Volary, bude se ãepovat 5 druhÛ piv.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Renesance, která sklidila velik˘ úspûch na oslavû sv. Floriána.

PRÒVOD SOUMARÒ
V leto‰ním roce, v roce oslav milénia Zlaté stezky, dorazí do Volar prÛvod soumarÛ,
a to ve ãtvrtek 24. ãervna okolo 17.00 hodin. Pﬁivítání probûhne na zaãátku Lenorské ulice,
dále prÛvod pÛjde po ulici: Britovy Dvory, Soumarská, âeská, Zlatá stezka ke hﬁbitovu, zpût po Prachatické
ke kostelu sv. Kateﬁiny. Druh˘ den bude soumarské taÏení pokraãovat na Prachatice.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 21. 4. 2010 konaného dne 5. 5. 2010
Rada mûsta schvaluje:
* poskytnutí pﬁíspûvku Klubu ãesk˘ch
turistÛ Volary na uspoﬁádání mezinárodního pochodu ve v˘‰i 4.000,- Kã
* vyﬁazení a likvidaci nepotﬁebného
majetku v ZU· Volary
* vyﬁazení a likvidaci star˘ch ‰kolních
lavic a Ïidlí Z· Volary

Rada mûsta rozhodla:
* vyhlásit zámûr na pronájem nebytov˘ch prostor domu ãp. 51, ul.
Soumarská, Volary

Volary pro rok 2009 a s úhradou
prokazatelné ztráty v souladu s uzavﬁenou Smlouvou o obstarávání
správy a provozu veﬁejného vodovodu
a kanalizace mûsta Volary z rozpoãtu
mûsta.

Rada mûsta souhlasí:
* s pﬁedloÏen˘m vyhodnocením provozování vodovodu a kanalizace mûsta

Jak to bylo ve Volarech v roce 1945
Jak to bylo ve Volarech v roce 1945
doopravdy?
V dubnu 1945 se americká armáda
z Bavorska blíÏila k ‰umavsk˘m kopeãkÛm. Pro jejich tanky to nebyla Ïádná
velká pﬁekáÏka. Ti blbí wehrwolfové ve
Volarech a okolí si mysleli, Ïe je zastaví,
kdyÏ vyhodí do povûtﬁí Soumarsk˘ most
a to také koncem dubna provedli. Ov‰em
Ameriãané se jim jenom vysmáli.
A co v samotném mûstû WALLERN VOLARY? Pan starosta Otto Praxl byl
moudr˘ muÏ. UÏ zaÏil nûkolik zásahÛ
americk˘ch dûlostﬁelcÛ - pﬁím˘ zásah
dûlostﬁeleckého granátu dostala i promítací kabina volarského kina, a tak sebral
dvû mladá pohledná nûmecká dûvãata
a s bíl˘m práporem v ruce se s nimi vydal
vstﬁíc AmeriãanÛm. Dostal se aÏ na
·tégrovku a tam s bíl˘m práporem tak
dlouho mával, aÏ se k nûmu vydal styãn˘ dÛstojník. Jemu pak vysvûtlil, Ïe
Volary jsou bez vojska, jen s vojensk˘m
lazaretem a Ïe prosí, aby bylo upu‰tûno
od dal‰ích dûlostﬁeleck˘ch útokÛ. Bylo

mu vyhovûno a dne 6. kvûtna 1945
vstoupila americká armáda do Volar bez
dal‰ího boje. KdyÏ se pak Ameriãané
dozvûdûli, Ïe v hale Pinskrovy pily se
nachází vût‰í poãet uboh˘ch vyhladovûl˘ch, zbídaãen˘ch Ïen a dívek z nûmeckého koncentraãního tábora, vnikli
dovnitﬁ a nechtûli ani vûﬁit, co dovedlo
s tûmi dívkami a Ïenami provést nûmecké zvûrstvo. Vysok˘ americk˘ dÛstojník
ve‰el do nûmeckého lazaretu, kter˘ byl
umístûn v b˘valé Dﬁevaﬁské ‰kole. Vyzval
velitele lazaretu lajtnanta Dr. Rugeho,
aby nûmecké pacienty z lazaretu vyklidil
a udûlal místo pro ubohé Ïidovské vûzeÀkynû z koncentráku. KdyÏ mûl Dr. Ruge
námitky, pﬁiloÏil mu revolver ke spánku
s rozkazem, Ïe pokud tak bûhem jedné
hodiny neuãiní, postarají se o to ameriãtí vojáci pomocí zbraní sami. Dr. Ruge
to pochopil, v‰echny nûmecké pacienty z
lazaretu vystûhoval a postupnû pﬁijal do
lazaretu v‰echny Ïidovské zbídaãené
Ïeny. Nûmeãtí pacienti byli pak rozmístûni do mnoh˘ch nûmeck˘ch rodin.

Na vysvûtlenou, co vlastnû byli
wehrwolfové, kteﬁí se ukr˘vali v okolních lesích a koncem dubna vyhodili
do povûtﬁí Soumarsk˘ most: byli to
v˘rostci, kteﬁí je‰tû nebyli povoláni do
wehrmachtu, a pak ti, kteﬁí normálnû
pro svoji tûlesnou nemohoucnost uÏ
nemohli ve wehrmachtu slouÏit, ale pro
zá‰kodnickou práci schopni byli. Ti byli
nejhor‰í.
A tak Volary se doãkaly osvobození
bez boje díky moudrému a chytrému
starostovi Otto Praxlovi, jehoÏ syn nyní
pracuje ve Státním archivu v Pasovû
a od nûhoÏ jsem se toto v‰e osobnû
dozvûdûl. B˘valému veliteli nûmeckého
lazaretu Dr. Rugenu vdûãí pak mnoho
desítek Ïidovsk˘ch Ïen za záchranu
Ïivota. BohuÏel, musel nûkolika desítkám Ïen napsat i úmrtní list. Ale pro
Ïidovské Ïeny udûlal mnoho dobrého.
Za pﬁedvedení bojové ukázky 5. 5. 2010
dûkujeme.
PhMr. Vladimír Jeﬁábek

OZNÁMENÍ
Od 10. 6. do 30. 6. bude z technick˘ch dÛvodÛ uzavﬁen provoz na sbûrném dvoﬁe.

Souhrn poãasí za mûsíc duben 2010
Minimální teplota: -5,7°C dne 3. 4. v 6:40
Pﬁízemní minimální teplota: -6,3°C dne 7. 4. v 6:25
Maximální teplota: +21,9°C dne 29. 4.v 17:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +5,5°C
Úhrn sráÏek: 34,8 mm
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Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 20. 4. v 13:40
(tj. 47,2 km/hod.)
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 1 den
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 3 cm dne 2. 4.
Sluneãní svit: 232,9 hodiny

Zahájení muzejní sezóny
JiÏ tradiãnû 1. kvûtna zaãíná ve
Volarech muzejní sezóna. V leto‰ním
roce se na nádvoﬁí muzea se‰lo na ‰est
desítek volarsk˘ch obãanÛ a ãekali, aÏ
se dveﬁe do místností s expozicemi otevﬁou. S úderem desáté hodiny zahráli
hudebníci ZU· Volary fanfáru a Jana
Frejková z odboru kultury pﬁivítala
v‰echny náv‰tûvníky. Poté pﬁedala slovo
starostce mûsta paní Martinû Pospí‰ilové, která ve svém proslovu podûkovala
za pﬁípravu muzejních expozic a zároveÀ podûkovala v‰em, kteﬁí pﬁi‰li na
slavnostní zahájení. Také popﬁála hodnû
úspûchÛ nov˘m pracovníkÛm, kteﬁí
budou v muzeu provázet. Leto‰ní
muzejní plochy budou zasvûceny tradiãním stál˘m expozicím: Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka

a nov˘m expozicím: Babiããiny koãárky
a Podmalby na skle. První nová expozice je vûnovaná historii koãárkÛ, které
zapÛjãili manÏelé Alena a Jiﬁí Bal˘ovi
z Kutné Hory. Jde o velmi zajímavou
v˘stavu a nejenom maminky a mladé
sleãny si je se zájmem prohlíÏely.
Druhou expozicí jsou Podmalby na
skle od paní Vizinové ze Zábrdí, i zde
jde o zajímavou expozici. Je dobﬁe, Ïe
i v leto‰ním roce se bude mít volarské
muzeum ãím chlubit a vûﬁím, Ïe turisté,
kteﬁí do Volar v tûchto mûsících pﬁijedou, místní muzeum nav‰tíví.
Muzeum bude otevﬁené od kvûtna do
konce záﬁí dennû mimo pondûlí od
10.00 do 17.00 hodin.
Ladislav Beran

Spoleãenská rubrika
V mûsíci kvûtnu
oslavili
své narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Pincová,
paní Markéta Kováﬁová,
paní Anna Petrá‰ková,
paní Anselma Lejãarová,
pan Antonín Muzika
a pan Franti‰ek ·perka
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 Včalova a Hodánkova
děkuje za projevy soustrasti,
květinové dary
a účast při posledním rozloučení
s paní

Miladou Hodánkovou
dne 13. května 2010

Děkujeme všem přátelům
a známým za projevenou soustrast,
květinové dary a účast
na posledním rozloučení s panem
Jiřím Mužíkem.
Zároveň děkujeme za velmi
procítěný projev panu
Františku Krátkému.
Rodina Mužíkova a Friedeckých

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme v‰em pracovníkÛm DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary, kteﬁí ãást svého volného ãasu vûnují dûtem v pravideln˘ch
schÛzkách, víkendov˘ch ãi prázdninov˘ch setkáních jednotliv˘ch zájmov˘ch útvarÛ. Dûkujeme také za pomoc pﬁi organizaci
jednotliv˘ch akcí poﬁádan˘ch na‰ím pracovi‰tûm ve Volarech.
DÛm dûtí a mládeÏe by bez jejich pomoci v podstatû ani nemohl existovat a dûti by svÛj voln˘ ãas trávily úplnû jinak, nûÏ
by si jejich rodiãe pﬁedstavovali. Podûkování patﬁí také jim - rodiãÛm dûtí, které chodí do "Domeãku". Velk˘ dík také posíláme
ãlenkám na‰eho zájmového útvaru "Klub seniorÛ" - bez jejichÏ pomoci a úãasti, si uÏ ani my a ani dûti nedokáÏeme pﬁedstavit
akce typu Velk˘ dûtská karneval, Den matek, Den dûtí atd. V neposlední ﬁadû dûkujeme za pomoc v‰em ostatním organizacím,
institucím, obcím, ‰kolám, firmám za jejich pomoc pﬁi podpoﬁe na‰í ãinnosti, aÈ uÏ je to pomoc finanãní, materiál ãi osobní.
Dûkujeme, Ïe nám pomáháte rozdávat radost a atraktivnû naplÀovat voln˘ ãas nejen dûtí.
Vlaìka Laschová a Monika Gricová , PVâ DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary
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Ve Volarech o pochodu smrti
Na dny 3. - 4. kvûtna byla ve Volarech pﬁipravena v poﬁadí tﬁetí odborná
konference na téma Volary a pochod
smrti. V leto‰ním roce se odborníci
i veﬁejnost se‰la nad tématem multikulturní v˘chovy v praxi. Konference, kterou
pﬁipravilo obãanské sdruÏení KreBul, se
konala u pﬁíleÏitosti 65 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 byl pokﬁtûn nov˘ propagaãní
materiál o hﬁbitovû obûtí pochodu smrti
ve Volarech.
Zahájení konference se ujal hejtman
Jihoãeského kraje Mgr. Jiﬁí Zimola, kter˘
nad akcí pﬁevzal zá‰titu. Ve svém pﬁíspûvku poukázal na dÛleÏitou roli netradiãních
a interaktivních vzdûlávacích programÛ
pro ‰koláky a studenty. „Právû práce
s dobov˘mi dokumenty a svûdectvím
pamûtníkÛ totiÏ pﬁibliÏují fenomény jako
je holocaust, rasismus, xenofobie a diskriminace takﬁka tváﬁí v tváﬁ. Myslím, Ïe
právû dnes v kaÏdodenním setkávání se
s projevy lidské nesná‰enlivosti a rasismu
ve spoleãnosti, musíme mlad˘m události
z minulosti pﬁipomínat. Jedinû tak pak
nebudou mít extremistické názory a z nich
vycházející zrÛdné ideologie ve spoleãnosti ‰anci na pﬁeÏití,“ uvedl hejtman.
V leto‰ním roce se ve Volarech
mluvilo o multikulturní v˘chovû. Byla
pﬁedstavena ﬁada projektÛ, pﬁedstavující
dobrou praxi. „Tyto materiály a projekty
jsou úÏasné v tom, Ïe napomáhají mlad˘m lidem ukázat, co se pﬁed ‰edesáti
pûti lety stalo. Mladí lidé totiÏ potﬁebují

znát konkrétní pﬁíbûhy, poznávat konkrétní místa a pokud to je‰tû jde, mluvit
s pﬁeÏiv‰ími úãastníky“, shrnul pﬁínos
setkání Stanislav Motl, kter˘ se vûnuje
pátrání po nacistick˘ch zloãincích.
Pondûlní podveãer patﬁil kﬁtu nového propagaãního materiálu, kter˘ by mûl
slouÏit k pﬁipomínce pochodu smrti
a zejména hﬁbitova obûtí pochodu smrti
ve Volarech. „Jedná se o sloÏku, kde je
celkem 16 fotografií. Na nich je zachycena exhumace, pohﬁeb obûtí pochodu
smrti a následnû pak minulá i souãasná
podoba hﬁbitova ve Volarech“, pﬁiblíÏila
podobu nového materiálu Jaroslava
Krejsová z poﬁádající organizace.
Dvoudenní setkání pﬁineslo celou
ﬁadu nov˘ch nápadÛ a moÏností, jak dále
pokraãovat v ‰íﬁení povûdomí o tématu
‰oa, pﬁípadnû, jak téma zapracovat do
‰kolní v˘uky. „Pﬁínosem pro mû je ﬁada
informací o materiálech, které jsou k tomuto tématu k dispozici, v˘mûna zku‰eností
a také získání informací, kde se dají na
podobné aktivity získat finanãní prostﬁedky tak, aby se napﬁíklad pro v˘let
do Terezína nestal pﬁekáÏkou právû
vysok˘ poplatek za cestové“, zhodnotila
úãast na konferenci Alena Nachlingerová,
ﬁeditelka Z· VodÀanská v Prachaticích.
Hosté z Nûmecka pak pﬁedstavili
nûkolik projektÛ, které byly realizovány
na druhé stranû hranice. Hanne Müller
pﬁedstavila Cestu k Ïivotu. „Skupina
mlad˘ch lidí z âech a Nûmecka pro‰la
ãást trasy, kudy pﬁed 65. lety procházel
skuteãn˘ pochod smrti. V sedmi dnech
jsme pro‰li zhruba 320 kilometrÛ. Pû‰ky
‰lo dennû alespoÀ 7 lidí, dal‰í jeli vla-

kem ãi autem. Zakonãení pak probûhlo
právû ve Volarech na místním hﬁbitovû,
kde jsme se setkali se ZdeÀkem Krejsou
a nûkdej‰ím starostou Vokurkou.“
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 mohli 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 Îidovsk˘m muzeem v Praze ãi kolegy z Nûmecka mÛÏe
pﬁinést nejednu zajímavou akci. Spolupráce byla navázána s panem Motlem, se
kter˘m budou pﬁipraveny pro Jihoãeské
‰koly v˘ukové programy. Pﬁíspûvky ze
tﬁí roãníkÛ konference budou prezentovány ve sborníku, jehoÏ vydání je plánováno na ãervenec leto‰ního roku.
Leto‰ní roãník pﬁijela podpoﬁit celá
ﬁada osobností z odborného i politického
svûta. Nechybûl hejtman Jihoãeského
kraje, senátor Tomá‰ Jirsa, krajská radní
Jana Krejsová, ãi nûkolik starostÛ obcí
Prachaticka. 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‰im finanãním
partnerÛm, kter˘mi se stal Jihoãesk˘ kraj
a senátor Tomá‰ Jirsa. Mediálními partnery
se pak stal âesk˘ rozhlas âeské Budûjovice a internetov˘ deník PrachatickoNews.
Bc. Zdenûk Krejsa, DiS.

Vzácn˘ pﬁístup
Starostka mûsta Martina Pospí‰ilová
pﬁevzala od Ing. Ivo Stehlíka, volarského
nakladatele z Brixov˘ch DvorÛ, projekt
statického zabezpeãení kaple v Krejão-

vicích. Projekt vznikl díky vazbám Ing.
Stehlíka na autory projektu, jimiÏ jsou
Ing. arch. Ale‰ Kotrba a Ing. Bohumil
·tumpa. Ocenûníhodnou skuteãností je

zﬁídka vítan˘ postoj obou projektantÛ:
svou práci vûnují na‰emu mûstu zdarma.
V dne‰ní dobû vzácn˘ a o to milej‰í
pﬁístup. Dûkujeme!
Roman Kozák

Krátce
■ V bﬁeznu byla novû otevﬁena prodejna Keva Volary, Námûstí 136. ■ V mûsíci dubnu byl otevﬁen nov˘ obchod
"Svût dûtí a sportu", Námûstí 135. ■ Koncem mûsíce dubna byla novû otevﬁena prodejna seconhandu v domû sluÏeb.

Volarsk˘ zpravodaj 4

„Nemûly ‰tûstí jako my“
Leto‰ní kvûtnové setkání seniorÛ
z Volar a Prachatic ve Volarském
domeãku se neslo v duchu vzpomínek
na události dávno minulé, ale v pamûti
mnoh˘ch z nás stále Ïivé. Soubory
obrázkÛ z konce války, kniha „Pﬁes
Volary pﬁe‰la smrt“ paní Jaroslavy
Krejsové, jedné z ãlenek Klubu seniorÛ,
kter˘ pracuje pﬁi volarském domû dûtí
a mládeÏe, a velmi poutavé a emotivní
DVD „Vzpomínka na ãíslo 47772“
se stejn˘m titulním motivem daly tu‰it
„o ãem bude ﬁeã“.
Ano, zcela zámûrnû zvolila na‰e
vedoucí Vlaìka Laschová téma tohoto
setkání - Jak to bylo pﬁed 65 lety aneb
Jsme rády na svûtû.
Slzy v oãích se zaleskly kaÏdému
z nás pﬁi autentickém vyprávûní (DVD)
paní Renaty Dindové, obãanky polské
národnosti - dnes jiÏ neÏijící pﬁímé
úãastnice „Pochodu smrti“. Spoluautory
zmínûného DVD jsou babiãka a její
vnuci - paní Jaroslava Krejsová a Zdenûk a Petr Krejsovi. Paní Jaroslava nás
seznámila s okolnostmi kolem vzniku
jiÏ II. vydání knihy „Pﬁes Volary pﬁe‰la
smrt…“ a velice ochotnû odpovídala na
na‰e dotazy, z ﬁad pﬁítomn˘ch nûkteﬁí
zaãali vzpomínat, jak to ve Volarech
vypadalo tûsnû po válce a jaké zku‰enosti mají oni z tohoto období. Pﬁi
ukonãení na‰í besedy jsme paní Jaroslavû a jejímu vnukovi ZdeÀkovi popﬁáli
mnoho pozorn˘ch a vnímav˘ch posluchaãÛ a slíbili jsme si, Ïe na‰e mladé -

dûti, vnuky i pravnuky musíme pravdivû
informovat o krutostech a zvûrstvech
II. svûtové války.
Spoleãnû jsme v‰ichni s kytiãkou
kvûtÛ nav‰tívili památník obûtí „Pochodu smrti“ a minutou ticha uctili památku
v‰ech obûtí. Spoleãnû jsme se zamysleli
na tím, Ïe vlastnû díky jejich obûti jsme
zde a Ïijeme…
Po obûdû jsme se spoleãnû vydali za
dal‰í volarskou zajímavostí - menhiry.
Zde jsme se v krátkosti dozvûdûli, co to
menhiry jsou, jak se do Volar dostaly
a k ãemu vlastnû v minulosti, ale také
v souãasnosti slouÏí. A jak nám ﬁekla
Vlaìka Laschová, Volary jsou místem
setkání rÛzn˘ch kultur, od keltsk˘ch
menhirÛ pﬁes památník Ïidovsk˘ch Ïen

umuãen˘ch bûhem II. svûtové války aÏ
po nádhernou dnes jiÏ zrekonstruovanou
KﬁíÏovou cestu.
Na‰e kroky vedly dál za vzpomínkami
a to pﬁímo do volarského muzea, kde nás
okouzlily nádherné exponáty koãárkÛ,
panenek, pokojíãkÛ a obleãení a pﬁenesly nás do na‰eho dûtství, do období
radosti a bezstarostnosti.
Své setkání jsme ukonãili ve Volarském domeãku pﬁi kávû, ãaji a obãerstvení, které pﬁipravily ãlenky Klubu
seniorÛ. Mûli jsme si o ãem povídat vzpomínali jsme … UÏ dnes se tû‰íme
na na‰e dal‰í setkávání ve volarském
domû dûtí a mládeÏe.
Mgr. Ivana Morongová,
ãlenka ZÚ Klub seniorÛ

Filipojakubská noc se vydaﬁila
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FotosoutûÏ: Volary na cestách
Obãanské sdruÏení U Nás Volary
a Mûsto Volary vyhla‰ují fotosoutûÏ
„Volary na cestách“.
Leto‰ní rok se nese ve znamení
oslav tisíciletí Zlaté obchodní stezky.
Karavany soumarÛ, které na‰ím mûstem
projíÏdûly, pﬁiná‰ely krom roztodivn˘ch
pﬁíbûhÛ z neznámého svûta pﬁedev‰ím
zboÏí, které ·umava sv˘m obyvatelÛm
nemohla poskytnout; samozﬁejmû alpskou
sÛl, ale také tﬁeba koﬁení, drahocenné
látky nebo exotické nápoje. A na‰e hory
zase poskytly svûtu lesní med, su‰ené
plody z hlubok˘ch hvozdÛ ‰umavsk˘ch,
koÏe‰iny, ale také v˘robky ‰ikovn˘ch
ﬁezbáﬁÛ ãi skláﬁÛ, které v˘znamnû proslavily ná‰ kraj v cizinû. Volary byly v té
dobû v˘znamn˘m obchodním centrem
a i volarské zboÏí bylo vyváÏeno do
dalek˘ch svûtÛ.
Dnes je samozﬁejmû svût zcela
jinde. Rozeznat, kde bylo to které zboÏí
vyrobeno, je takﬁka nemoÏné. Svût je

globální a nápis „made in…“ dnes ztrácí
na v˘znamu. A právû proto je dÛleÏité
udrÏovat tradice a pﬁipomínat si svÛj
pÛvod. Je dÛleÏité zachovat si povûdomí, kde jsem se narodil a kde mám svÛj
domov. A právû to je zámûrem vyhla‰ované fotosoutûÏe „Volary na cestách!“
Vezmi své mûsto s sebou na cesty
do dalek˘ch konãin, ale i do blízkého
lesa. ¤ekni o svém mûstu lidem, které
potká‰ alespoÀ tím, Ïe bude‰ mít na sobû
triko s jeho logem. Pﬁedstav své mûsto
tﬁeba tím, Ïe nabídne‰ sv˘m pﬁátelÛm
skleniãku Volarské zlaté. A pokud se ti
to navíc povede vyfotografovat, pﬁihla‰
se do na‰í soutûÏe!
FotosoutûÏ „Volary na cestách!“ má
dvû kategorie:
1. Nejvzdálenûj‰í destinace
Do soutûÏe mÛÏete poslat fotografii ze
sv˘ch cest, na které v‰ak musí b˘t vidût
buì láhev Volarské zlaté, nebo triko
s logem mûsta Volary. Zvítûzí ten, kdo

nám po‰le fotografii z nejvzdálenûj‰ího
místa na zemûkouli.
2. Nejoriginálnûj‰í zábûr
Posílejte do soutûÏe fotografie humorné,
z nezvykl˘ch míst, se zajímavou osobností,
nebo tﬁeba umûlecky komponované záti‰í
- hranice fantazie se v této kategorii nekladou… zvítûzí nejoriginálnûj‰í fotografie.
Cílem je se pobavit, nikoli vytvoﬁit
profesionální fotografie. Nevadí nám
neostré fotografie, ãi fotky z mobilÛ.
DÛleÏité je, aby na nich bylo zﬁetelnû
vidût buì láhev Volarské zlaté ãi logo
mûsta Volary na triku.
Na stránkách sdruÏení (http://volary.vesele.info) najdete nesoutûÏní fotografie, které vás tﬁeba mohou inspirovat
a také podrobné pravidla fotosoutûÏe.
Hodnotné ceny vûnuje v˘hercÛm
mûsto Volary a sdruÏení U Nás (konkrétní
ceny budou uveﬁejnûny na stránkách
sdruÏení).
Petr âmerda

Nadechnûte se a pﬁedstavte si, Ïe...
... Ïe Va‰e plíce fungují jen ze 7%.
93% de‰tného pralesa, jinak téÏ
zvaného „plíce Zemû“ bylo zniãeno.
Existuje jednoduchá moÏnost, jak to
zmûnit. Ve spolupráci s kampaní OSN
„Plant for the Planet“ (Miliarda stromÛ
pro Zemi) a spoleãností The Nature
Conservancy, která aktivnû spravuje
a udrÏuje velké mnoÏství rezervací
a ekologicky dÛleÏit˘ch území po celém
svûtû, iniciovala spoleãnost Avon prodej

Zelen˘ch certifikátÛ v hodnotû 20,- Kã.
1 certifikát rovná se 1 strom vysazen˘ ve zmínûném území.…
Stejnû jako shora uvedené organizace
vûﬁím, Ïe velké vûci vznikají z mal˘ch
krÛãkÛ. Stejnû tak jsem pﬁesvûdãen, Ïe
kyslík nezná hranice a ideologie, potﬁebujeme ho v‰ichni. Nesouhlasím s kampaní kolem globálního oteplování.
Nesouhlasím s direktivnû stanoven˘mi
procenty „ekologicky“ vyrábûné energie
bez ohledu na Ïivotní prostﬁedí ãi smys-

luplnost. Ale jako vedoucí pracovník
spoleãnosti dodávající pro mûsto tepelnou
energii, vzniklou spalováním zemního
plynu a hnûdého uhlí, cítím spoluodpovûdnost za vûci, které ovlivnit jdou.
Zamûstnanci Energetick˘ch sluÏeb
mûsta Volary s. r. o. zakoupili certifikáty
za 600 Kã.
Chcete b˘t in, cool, shick and green?
UÏ jste zavolali své Avon Lady?
Jiﬁí R˘par, jednatel ESMV s. r. o.

V˘zva obãanÛm
V poslední dobû obíhá po internetu
v˘zva, která si jistû zaslouÏí pozornost,
i kdyÏ Ïijeme jen v malém mûstû. KaÏd˘
z nás ãi z na‰ich dûtí v‰ak nûkdy zavítá
do mûsta velkého, kde právû toto nebezpeãí ãeká. Proto i my na‰e ãtenáﬁe na
toto téma upozorÀujeme.
Pﬁed nûkolika t˘dny si sedla jedna
dívka v kinû na nûco píchajícího na
sedadle. KdyÏ vstala, aby zjistila, co to
bylo, na‰la zapíchnutou jehlu do sedadVolarsk˘ zpravodaj 6

la, na kterém byl pﬁipevnûn vzkaz: Právû
jsi byl(a) nakaÏen HIV.
Kontrolní stﬁedisko chorob zaznamenalo v poslední dobû mnoho podobn˘ch
pﬁípadÛ v mnoha mûstech, hlavnû v Praze.
V‰echny testované jehly byly HIV
pozitivní nebo obsahovaly zhoubn˘ typ
Ïloutenky. Stﬁedisko udává, Ïe takovéto
jehly byly nalezeny i na veﬁejn˘ch
bankomatech a hlavnû v dopravních
prostﬁedcích MHD.

Îádáme kaÏdého, aby byl obezﬁetn˘.
Mûli byste si pozornû prohlédnout kaÏdé
veﬁejné sedadlo a Ïidli s nejvût‰í opatrností. Starostliv˘ pohled by mûl staãit.
ZároveÀ Vás Ïádáme, abyste tuto
zprávu podali co nejvût‰ímu poãtu
va‰ich blízk˘ch, pﬁátel i znám˘ch, které
tak upozorníte na nebezpeãí.
Je to velmi dÛleÏité, mÛÏete tím
zachránit Ïivot.
(red)

Globální oteplování nebo ohlupování
Tak trochu nám ty „boje proti...“
a technicko-ekonomicko-bruselské svûtlé zítﬁky kazí to, Ïe nevíme co jsou
zmûny od pﬁírody pﬁirozené a námi
pÛsobené. Mezi tím neÏ se to staãíme
dovûdût zaãínají vûdci z globálního
oteplování pﬁecházet na nov˘ program.
Slunce je mimo své bûÏné cykly a zaãíná se hovoﬁit o ochlazování… a kolik
‰kodliv˘ch „emisí“ asi kaÏdou minutu
právû vypou‰tí sopka na Islandu. Tu
bude regulovat kdo? A to jde pr˘ jen
o pﬁedehru… Údajnû vypou‰tí i toxick˘
fluor. Proã ho pak mám v pastû na zuby,
kdyÏ je toxick˘, váÏnû nevím, moÏná
pro lep‰í pocit ze zubních v˘plní obsa-

hujících rtuÈ, ostatnû stejnû jako oãkovací látka proti praseãí chﬁipce (kdyby
jenom ta). To je‰tû není v‰echno, globálními „oteplisty“ je reálnû zvaÏován
nápad odstínit slunce umûle vyvolanou
ãinností nûjakého vulkánu - Ïe by na
Islandu probíhal pokus v pﬁímém
pﬁenosu? Po pokusech s cunami a zemûtﬁesením uÏ bych se nedivil niãemu.
Proto je moÏná i zbyteãnû drahé drÏet
velkosklady jadern˘ch hlavic, levnûj‰í
nástupci uÏ mají za sebou provozní
zkou‰ky… a bez zamoﬁení radioaktivitou… A vÛbec, víte co jíte? Potraviny
z umûlé hmoty a jedovatá umûlá sladidla v kaÏdé ultra-euro-extra minerálce

(aspartam se pﬁi teplotû 36 st. a vy‰‰í
mûní na formaldehyd). „Léãivé“ produkty pÛsobící více vedlej‰ích efektÛ,
neÏ léãená nemoc…
Ano nejde o vyléãení, ale léãení…
rozdíl je snad rozpoznateln˘. A kampak
se asi podûla praseãí chﬁipka? Zpátky do
laboratoﬁí, kde vznikla? Zatím je‰tû
nebylo oãkování povinné.
NemÛÏu se zbavit dojmu, Ïe je nûco
‰patnû… Vysvûtlení mám dvû. Buì nám
jako lidstvu vládnou idioti, nebo je to
plán… pokud je to plán, a necháváme si
to líbit, jsme za idioty my v‰ichni. Dobrou noc.
Jiﬁí R˘par

Kotelna Volary
Provoz centrálního zdroje tepla je
i díky nové ãásti potrubí a nov˘m
domovním stanicím technologicky
stabilizován. Náklady oprav, investic
a mezd, tvoﬁící dÛleÏitou ãást ceny jsou
jiÏ 5 let na stejné v˘‰i. Cenu paliv ovlivnit nemÛÏeme, nebo jen v míﬁe, kterou
koneãn˘ zákazník nepozná. Odbûry
totiÏ klesají více neÏ „zvládnou“ na‰e
úspory a jiÏ zmínûné náklady.
V tisku a televizi se objevují rÛzné
bulvárnû pﬁedkládané polopravdy a úãelové lÏi. O tom, jak v˘robci tepla
bezohlednû a nepﬁimûﬁenû vydûlávají,
jak se odbûratelÛm zámûrnû nesprávnû
provádí vyúãtování atd. Nereagovat nelze.
Odbûratel je pro mne partner a dodávka
tepelné energie je SLUÎBA, jejíÏ
v˘sledná cena a její v˘poãet je regulován orgány státní správy.
PrÛmûrn˘ zisk spoleãností v âR je
20,- Kã na GJ. Ve Volarech za rok 2009
je to cca - 5,- Kã/GJ (slovy minus pût).
Tedy je‰tû jinak, abychom byli ke sv˘m
odbûratelÛm slu‰ní, v teple tvoﬁíme ztrátu. Zisk tvoﬁíme díky v˘robû elektrické
energie. Budoucí investice, nastavené tak,
aby nezvy‰ovaly cenu, jsou smûﬁovány
na úspory paliv a roz‰íﬁení v˘roby el.
energie, teì uÏ i víte proã. Stejnû dÛleÏité jako tepelná pohoda v bytû je samozﬁejmû cena tepla a vy(roz)úãtování:
Spotﬁeba energie je mûﬁena na vstupu
do objektu a celému objektu ze strany

dodavatele fakturována. Koneãné rozúãtování na jednotlivé byty je záleÏitostí
správce a majitele (SVJ, SBD, SDB).
Pro úplnost nutno dodat: Naprosto spravedlivé vyúãtování není v silách nikoho,
fyzikální zákony jsou neúprosné. Napﬁ.
prostup tepla mezi byty, kde se topí
a kde ne, mezi jednotliv˘mi patry, atd…
V˘poãtové koeficienty pro rÛznû situované byty, instalace odpaﬁovacích indikátorÛ, stejnû jako urãen˘ rozdíl mezi
nejménû a nejvíce nároãnou spotﬁebou
bytÛ jednoho paneláku jsou zákonem
vyjádﬁenou snahou neúprosnost fyzikálních zákonÛ jednotliv˘m odbûratelÛm
kompenzovat... KdyÏ uÏ se o tom zmiÀuji, vﬁele doporuãuji v‰em vymûnit
odpaﬁovací indikátory, které „kupodivu“
odpaﬁují i v létû, kdy teplo nedodáváme,
za indikátory digitální - ãíslicové. Prav-

dou je, Ïe pokud se druÏstevníci, nájemníci, obyvatelé v „baráku“ dohodnou,
lze rozúãtovávat tﬁeba podle velikosti
bot. Velk˘ smysl to mít nebude a o spravedlnosti nelze hovoﬁit uÏ vÛbec. DluÏno téÏ dodat, Ïe zmûnou dodavatele
tepla nebo odpojením objektu a vybudováním vlastní kotelny se problému s rozúãtováním na jednotlivé byty nikdo
nezbavil a nezbaví.
Celkové náklady na teplo roku 2009
jsou niÏ‰í neÏ v roce 2008, a to i pﬁes
rostoucí cenu GJ. Nûkteré domy stále
je‰tû pouÏívají odparné indikátory, kde
pﬁesnost odeãtu a vlastní odpar indikátoru jej ﬁadí k tûm hor‰ím (zdroj údajÛ:
Zpravodaj SBD Husinec).
Jiﬁí R˘par, jednatel
Energetické sluÏby mûsta Volary s. r. o.

Cena tepla v Kã/GJ vãetnû DPH
lokalita
Prachatice
Vimperk
Lhenice
Netolice
Volary
Vacov
Vl. Bﬁezí
Husinec
Zdíkov

teplo
TUV

2006
570,08
535,6
567,06
512,81
629,64
549,05
416,00
463,60
523,50
523,30

2007
588,53
551,25
591,87
490,56
616,25
530,87
565,50
477,89
520,44
503,24

2008
708,71
662,32
666,56
590,56
790,89
624,79
599,50
564,62
678,64
535,22

2009
730,5
686,00
649,64
629,02
740,15
649,00
610,40
598,09
657,60
646,82

2010
záloha
728,92
684,42
671,00
608,60
709,63
649,00
616,00
617,38
649,00
638,00
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Volarské menhiry
Volarské Menhiry jiÏ poãtvrté zaÏily
slavnostní veãer.
Leto‰ní rok se na nádvoﬁí muzea ve
Volarech jiÏ po ãtvrté se‰li pﬁíznivci
a milovníci bájn˘ch energií a sil, aby
pﬁivítali svátek Beltainu a aby se nabili
pozitivní energií vycházející z volarského rondelu nad Star˘m mûstem.
Slovem provedl tajemn˘m veãerem
radní Roman Kozák. Ten na úvod v‰echny pozdravil a pﬁivítal starostku mûsta
Martinu Pospí‰ilovou, která je pravidelnou úãastnicí tajemného veãera.
Cel˘ poutav˘ veãer pﬁipravilo volarské sdruÏení U nás s Petrem âmerdou
a vedoucí odboru kultury mûstského
úﬁadu ve Volarech paní Janou Frejkovou.
Do vûcí tajemna i toho, jak to v‰echno
vzniklo mnû zasvûtil Petr âmerda:
„Letos se zde setkáváme jiÏ po
ãtvrté, poprvé jsme se se‰li v roce 2007
u pﬁíleÏitosti oslavy novû vybudovaného
kromlechu, tedy keltského hradi‰tû nad
Star˘m mûstem. Tehdy se nás se‰lo
témûﬁ na dvû stovky a byla to nádherná
oslava magick˘ch sil. Vybudovan˘
kromlech, nebo jak máme uvedeno na
vysvûtlivkách rondel, tehdy pokﬁtila
starostka Martina Pospí‰ilová a poprvé
jsme vyzvali magické síly k nabití
pozitivní energie a dodání nov˘ch sil.
Byl to nádhern˘ veãer pln˘ kouzel
a opravdu se v‰e povedlo.
Od toho dne se potkáváme kaÏd˘ rok
v dubnu, v mûsíci, kdy chceme uctít
svátek Beltainu - to je star˘ keltsk˘ název
pro svûtlo. KaÏd˘ rok se snaÏíme o zmûnu
a také o obohacení programu, tak aby se
vÏdy na‰lo nûco nového. O tom, Ïe se
nám to daﬁí, svûdãí zájem lidí, kter˘ch je

zde kaÏdoroãnû na stovku, a za to jim
dûkujeme. Program se nám daﬁí rovnûÏ
mûnit, kaÏd˘ rok tak pﬁivítáme nové
hudebníky, ãi vzácné hosty, kteﬁí dokáÏí
nádhernû vysvûtlit, co menhiry jsou, co
je síla energie a zejména v‰e o keltské
kultuﬁe a jejich zvycích. A tak se pod
rondelem, ãi pﬁímo u nûho vystﬁídali
CELTICA BOHEMICA, v loÀském roce
to bylo bájné australské didgerdoo, to byl
zvlá‰tní nástroj australsk˘ch domorodcÛ
a jeho zvuk u kromlechu byl kouzeln˘.
Letos pﬁijela ze Sobûslavi skupina FAT
FINGERS. Tato skupina hraje velmi
pûkné irské lidové písnû. Hudebníci byli
opravdu úÏasní, hráli skvûle a taky
v‰echny dobﬁe pobavili sv˘m humorem.
Jsem rád, Ïe na‰e pozvání pﬁijali.“
Závûrem mnû pan âmerda vysvûtlil,
Ïe kaÏd˘ veãer je sice jin˘, ale jedno

mají spoleãné, a to konfrontaci mnoha
kultur. Cel˘ veãer se podávaly v˘borné
exotické ãaje z Vãelákovy pravé originelnû sensaãní ãajírny a prachatické
ãajovny U Hru‰ky. Ta dovezla a uvaﬁila
opravdové tajemnû silné ãaje od tureckého po jasmínov˘ a chutnaly náramnû.
Hlavní host leto‰ního veãera byl Slávek
Hlas, znám˘ ‰aman, kter˘ byl nedávno
hostem Karla ·ípa v jeho televizním
poﬁadu V‰echnopárty. Slávek Hlas byl
hlavní osobností veãera a jeho povídání
o menhirech, kamenech, kromlechu a síle
pozitivní energie bylo úÏasné. Jeho vyprávûní a hlavnû veãer u kromlechu, kdy
‰amansk˘m bubínkem vyvolal otevﬁení
kruhu, sebûhnutí sil od vrcholu Plechého, pﬁes Svûtlé Hory aÏ k na‰emu rondelu nad Star˘m mûstem, bylo nádherné.
L. Beran

·aman Slávek Hlas

O zpívání trochu jinak
Dne 12. kvûtna se v kinû konal
nádhern˘ koncert pln˘ mal˘ch zpûváãkÛ, kteﬁí se teprve otrkávají, ale i tûch
vût‰ích a zku‰enûj‰ích. Nad jejich
v˘kony se ãasto tajil dech. Myslím, Ïe
nejedna maminka ãi babiãka mohla uronit slzu (zúãastnûní vûdí o ãem mluvím).
Chtûla bych tímto podûkovat v‰em
dûtiãkám za úÏasn˘ záÏitek, na kter˘ se
dlouho vzpomíná. Je nám v‰em jasné,
Ïe za pﬁedveden˘mi v˘kony je spousta

mravenãí a trpûlivé práce dûtí a jejich
uãitelÛ. Je proto ‰koda, Ïe úsilí celého
‰kolního roku se musí vejít do dvou
koncertÛ a písniãky se pak odloÏí do
„depozita“.
I pﬁesto zaãíná vût‰ina dûtí vÏdy po
prázdninách znovu. A moÏná právû
proto, Ïe je ãeká zase nûco nového.
Chci podûkovat Radce ¤ezankové,
která proÏívala s dûtmi kaÏdou jednotlivou písniãku, i Danû Koldinské, která

konkrétnû moje dûti vycepovala od
prvních not.
Nesmím zapomenout na Pavla Koldinského, miláãka publika a oblíbence
mal˘ch i velk˘ch zpûvaãek. Bez nûj by
si dûti tûÏko mohly zazpívat písniãky
velk˘ch hvûzd. Celé dohromady to
skvûle funguje, ale moÏná by si v‰ichni
zúãastnûní zaslouÏili více pozornosti.
Marie âerná
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Spolupráce s partnersk˘mi ‰kolami
Spolupráce se základní ‰kolou ze
Slovenska ve mûstû Prievidza a se ‰kolou v nûmeckém Röhrnbachu se rozvíjela i v tomto ‰kolním roce. Oba koordinátoﬁi Mgr. Andrea Jílková pro Z·
Prievidza a Mgr. Radka ¤ezanková
pro Volksschulle Röhrnbach se snaÏí
neustále prohlubovat kontakty s partnersk˘mi ‰kolami.
Vybraní Ïáci na‰í ‰koly jsou v kontaktu se slovensk˘mi kamarády v rámci
projektÛ za‰títûn˘ch pod Etwinnigem
(komunikace a spolupráce po internetu
v angliãtinû). Po podzimní náv‰tûvû na

Slovensku, kam jsme byli pozváni na
oslavy 30. v˘roãí ‰koly, se uskuteãnilo
7. - 9. kvûtna setkání na Moravû. Tohoto
setkání se zúãastnilo témûﬁ ãtyﬁicet
zamûstnancÛ z kaÏdé ‰koly. ProÏili jsme
spoleãnû pûkn˘ den v Hodonínû a ve
Valticích, kter˘ byl zakonãen neformálním posezením v Habánsk˘ch sklepech
pﬁi dobrém víneãku. Vedení slovenské
‰koly by mûlo na‰í základní ‰kolu
nav‰tívit na podzim tohoto roku.
Spolupráce s Röhrnbachem se rozvíjí také velice slibnû. Vedení obou ‰kol
své partnery uÏ nav‰tívilo. V souãasné

dobû se pﬁipravuje setkání ÏákÛ u Mechového potoka v rámci oslav Milénia
Zlaté stezky. Oba spolupracující uãitelé
pﬁipravují pro Ïáky osm˘ch roãníkÛ
zábavné dopoledne na místû, kudy soumaﬁi pﬁeváÏeli zboÏí. Partnerství se ‰kolami je na velice dobré cestû a v‰e je
pﬁipraveno pro dal‰í setkávání a komunikaci mezi Ïáky i mezi dospûl˘mi.
Velké podûkování patﬁí Mgr. Andree
Jílkové a Mgr. Radce ¤ezankové, které
tuto spolupráci koordinují.
Petr Horálek,
ﬁeditel základní ‰koly

Skautské zpráviãky
Skautské zprávy po malé odmlce
jsou tu zase. Ne, Ïe bychom na ten mûsíc
usnuli a nic nepodnikali, opak je
pravdou. Bylo toho tolik, Ïe jsme ani
nestaãili napsat Vám o na‰í ãinnosti
zprávu. Tak to teì napravujeme.
V dubnu jsme vynesli Smrtku a rad‰i
i SmrÈáka, aby uÏ koneãnû pﬁi‰lo jaro,
to jsme také pﬁivítali kupou tradiãních
jarních her, na Zelen˘ ãtvrtek si uvaﬁili
zelnou polévku - a to dokonce v kotlíku
na ohni, pondûlí velikonoãní patﬁilo také
tradiãnû na‰emu setkání - hráli jsme hry
s vykoledovan˘mi vajíãky, soutûÏili
o nejkrásnûj‰í vajíãko - jak umûlecké,
tak i veselé.
Dal‰í dubnové víkendy jsme vûno-
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vali tréninku na závody na‰ich nejmen‰ích - svûtlu‰ek a vlãat. To jsme zase
vyrazili s V‰eználkem do lesa a tam se
nauãili chodit po stopách, poznávat lesní
zvíﬁátka a kytiãky, pomoc si v pﬁípadû
úrazu, a nejkrásnûj‰í bylo, kdyÏ jsme
si u studánky udûlali chlebíãky. Samosebou nechybûly ani správné lesní
bojovky.
Svátek jednoho z vzorÛ skautÛ sv.
Jiﬁí jsme oslavili dvoudenní v˘pravou.
Ta se nám fakt vydaﬁila. Poãasí bylo
skvûlé, v noci sice ‰ílená zima a mráz,
ale den jako v létû. Stihli jsme si
zazávodit ve znalostech i v pﬁekáÏkové
dráze, sami jsme si zatopili, navaﬁili,
veãer jsme posedûli nejen v chaloupce,

ale také u ohnû. Bylo to zkrátka moc
prímové a kdo to nezaÏil, mÛÏe jen
litovat.
A na zaãátku kvûtna jsme vyjeli na
závody do Novosedel u Katovic a na‰e
hlídka ve sloÏení Pavlík Nejedl˘,
Kamilka ·vejdová, Alenka Nejedlá
a Honzík Hudak v konkurenci osmi
hlídek byla absolutnû nejlep‰í a odvezla
si nejen první místo (a samosebou kopec
cen), ale také postup do krajského kola.
To bude na konci kvûtna, tak jim budeme drÏet palce! A pak se uÏ budeme
pﬁipravovat na ná‰ letní tábor. Jéje, uÏ
aby tu byl a s ním i prázdniny!!!
Za skautsk˘ oddíl Boubín
Honza ·vejda

Vypnutí analogov˘ch vysílaãÛ
a pﬁevadûãÛ âT signalizuje piktogram
Diváci âeské televize od 4. 5. 2010
podle ãtyﬁ ãtvereãkÛ vpravo dole na
obrazovce snadno poznají, Ïe pﬁijímají
analogové vysílání, které 30. 6. 2010
definitivnû skonãí.
âeská televize k 30. ãervnu 2010
vypne - dle vládního naﬁízení o Technickém plánu pﬁechodu (TPP) - v‰echny
své zb˘vající analogové vysílaãe velkého v˘konu v územní oblasti âeské
Budûjovice (zahrnuje témûﬁ cel˘ Jihoãesk˘ kraj). Krátce pﬁed pÛlnocí na
1. ãervence 2010 se definitivnû odmlãí
analogové zemské vysílání âT1 ze stanovi‰tû âeské Budûjovice - KleÈ (39. kanál),
âT1 ze stanovi‰tû Tábor - Radimovice
(27. kanál) a âT1 i âT2 ze stanovi‰tû
Vimperk - Maﬁsk˘ vrch (32. a 47. kanál).
TaktéÏ ve stﬁedu 30. ãervna 2010
v pozdních hodinách budou vypnuty
analogové vysílaãe velkého v˘konu
âT2 Jihlava - Javoﬁice (42. kanál)
a âT2 Ostrava - Ho‰Èálkovice (51. kanál).
Souãasnû s vypnutím uveden˘ch
analogov˘ch vysílaãÛ velkého v˘konu
bude k 30. ãervnu 2010 ukonãen provoz
44 analogov˘ch vysílaãÛ malého v˘konu (viz pﬁehled níÏe). Vût‰ina tûchto
analogov˘ch pﬁevadûãÛ je závislá na
zdrojovém signálu z vypínan˘ch vysílaãÛ velkého v˘konu, dva jiÏ dﬁíve o zdrojov˘ analogov˘ signál pﬁi‰ly a zÛstávaly

v provozu pouze doãasnû s náhradním
ﬁe‰ením zdroje.
Od 4. kvûtna 2010 jsou signály
v‰ech analogov˘ch vysílaãÛ velkého
v˘konu, jeÏ budou 30. 6. 2010 vypnuté,
oznaãené znám˘m piktogramem. Diváci
tedy podle ãtyﬁ ãtvereãkÛ v pravém
spodním rohu obrazovky snadno poznají, Ïe pﬁijímají analogové vysílání, jehoÏ
konec se blíÏí, a musí tedy pﬁejít na digitální pﬁíjem. Na zaãátku ãervna se
k piktogramu pﬁipojí i textová li‰ta
s bliÏ‰ími informacemi.
Vysílání analogov˘ch vysílaãÛ velkého v˘konu oznaãené piktogramem
pﬁebírají nyní v‰echny závislé analogové vysílaãe malého v˘konu. Diváci ladící jejich signály tedy rovnûÏ vidí vpravo
dole na sv˘ch obrazovkách symbol
v podobû ãtyﬁ ãtvereãkÛ. Na vût‰inû
diskutovan˘ch analogov˘ch pﬁevadûãÛ
je piktogramem správnû signalizováno
jejich vypnutí rovnûÏ k 30. ãervnu 2010
(viz pﬁehled níÏe). Men‰í ãást tûchto
pﬁevadûãÛ bude ov‰em bûhem kvûtna
pﬁeladûna na jin˘ zdroj, piktogram
z jejich vysílání zmizí a toto zÛstane
je‰tû doãasnû v provozu.
âeská televize bude informovat
místní samosprávu v‰ech mûst a obcí,
v nichÏ budou analogové vysílaãe ãi
pﬁevadûãe 30. ãervna 2010 vypnuté.

Diváci v územní oblasti âeské Budûjovice jsou na brzk˘ konec analogového
zemského vysílání upozorÀováni ‰irokou
‰kálou aktivit státní informaãní kampanû,
kterou ﬁídí Národní koordinaãní skupina
(NKS). V‰e podstatné se diváci dozvûdí
samozﬁejmû ve zpravodajství âeské
televize, v internetovém speciálu www.
digict.cz, v teletextu âT1 (strana 650)
a obrátit se mohou osobnû na Divácké
centrum âT - horkou linku digitalizace
261 137 474 (dennû 7:30 - 20:00 hodin).
SíÈ 1 provozovaná âeskou televizí
‰íﬁí digitální zemské vysílání (DVB-T)
multiplexu veﬁejné sluÏby - programy
âT1, âT2, zpravodajsk˘ âT24 a sportovní âT4 v digitální kvalitû, digitální
doplÀkové sluÏby a stanice âeského
rozhlasu. Digitální zemské vysílání lze
pﬁijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB T tunerem.
Nezbytná je také nepo‰kozená, správnû
nasmûrovaná pevná venkovní anténa
(pokojová dostaãuje jen ve v˘jimeãn˘ch
pﬁípadech) a anténní svod z odpovídajícího, neponiãeného koaxiálního kabelu.
Zásadní potíÏe mÛÏe pÛsobit nevyhovující zesilovaã ãi rozboãovaã signálu.
Bezpodmíneãnû nutná je odborná úprava
pﬁeváÏné vût‰iny systémÛ spoleãn˘ch
televizních antén v bytov˘ch domech.
·tûpán Janda, tiskov˘ útvar âT

Jak jsme volili ve Volarech
28. 5 - 29. 5 2010 probûhly na celém úzení âeské republiky volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. Ve Volarech
pﬁi‰lo k volebním urnám 1689 osob, coÏ je 54,15 % oprávnûn˘ch voliãÛ. Jaké politické strany ve Volarech uspûly, shrnuje
následující tabulka:
název strany
1.
4.
5.
6.
9.
13.
14.
15.

OBâANÉ.CZ
Vûci veﬁejné
Konzervativní strana
KSâM
âSSD
Strana práv obãanÛ ZEMANOVCI
STOP
TOP 09

platné hlasy

%

název strany

platné hlasy

%

5
114
1
335
477
88
3
161

0,29
6,76
0,05
19,88
28,30
5,22
0,17
9,55

17. KDÚ - âSL
18. Volte Prav˘ Blok
20. Strana zelen˘ch
23. âeská pirátská strana
24. Dûlnická str. sociální spravedl.
25. Strana svobodn˘ch obãanÛ
26. ODS

50
5
35
26
23
9
262

2,96
0,29
2,07
1,54
1,36
0,53
15,54
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Novinky v knihovnû
Na ve‰keré koupené novinky se mÛÏete podívat na na‰ich webov˘ch stránkách po odkliknutí na odkaz KATALOG ,
SEZNAMY A NOVINKY, kde si mÛÏete nastavit i ãasové období vyhledávání.
McCarthy, Cormac:
MùSTA NA PLANINù
Závûreãn˘ díl autorovy Pohraniãní
trilogie svádí dohromady oba pﬁeÏiv‰í
kovboje z pﬁedchozích románÛ: Johnyho
Grady Colea ze V‰ech krásn˘ch koní,
nyní o tﬁi roky star‰ího, tedy devatenáctiletého, a Billyho Parhama z Hranice,
kterému je teì osmadvacet. Je rok 1952
a pracují spolu na ranãi v Novém Mexiku
kousek od hranic s Texasem a Mexikem.
Oba tu‰í, Ïe nadchází konec star˘ch ãasÛ
a star˘ch zvykÛ, konec kovbojÛ, a zaãíná se nûco nového a hrozného, neboÈ
válka v‰echno zmûnila…
Clarke Stehpen:
MERDE IMPOSSIBLE
Po jeho bestsellerech Merde! Rok
v PaﬁíÏi, UÏ zase skáãu pﬁes Merde!

a Celkem jde o Merde nyní vychází
ãtvrté volné pokraãování pﬁíbûhÛ pln˘ch
pravého britsko-francouzského humoru.
Paul West tentokrát dostane nabídku,
která se neodmítá - dva sluneãné t˘dny
all-inclusive, navíc s krásnou blond˘nkou, která se ocitla na jihu Francie, aby
zjistila, jak se to tam má s pa‰ováním
kaviáru - ale brzy je nad slunce jasné, Ïe
se zajímá o mnohem vût‰í rybu, neÏ je
jeseter a Paul se zaãne cítit jako James
Bond v akci...
Petra HÛlová:
STRÁÎCI OBâANSKÉHO DOBRA
Po‰esté pﬁichází Petra HÛlová ke
ãtenáﬁÛm s nov˘m románem a po‰esté
pﬁekvapuje. Tentokrát provokativním
tématem: dne‰ní ãeskou skuteãnost
popisuje „oãima poraÏen˘ch“. Hlavní

postava nového románu vnímá pﬁedlistopadov˘ svût jako sice nedokonal˘,
ale nejlep‰í ze v‰ech moÏn˘ch svûtÛ,
zatímco promûnu spoleãnosti po roce
1989 vnímá jako dobu plnou tolika
omylÛ, Ïe cítí potﬁebu aktivnû a tﬁeba
i násilím vnutit ostatním svou pﬁedstavu
o spoleãenském dobru. Román je temnou groteskou, která upozorÀuje na to,
Ïe v‰echno lze nahlíÏet ze zcela odli‰n˘ch úhlÛ pohledu a Ïe co pro jednoho
ãlovûka znamená nové moÏnosti a svobodu, mÛÏe druhému ãlovûku pﬁiná‰et
úzkost, prázdnotu a beznadûjn˘ pocit
chaosu.
Komiksové zpracování pro dûti od 9 let
20 000 mil pod moﬁem, DobrodruÏství
Toma Sawyera, DobrodruÏství Huckleberryho Finna, ãi Robinson Crusoe.

Podûkování
Toto podûkování patﬁí v‰em hasiãÛm z Volar, kteﬁí zabezpeãili v sobotu 15. kvûtna krásné odpoledne
a veãer pﬁi oslavû patrona v‰ech hasiãÛ sv. Floriána.
Podûkování patﬁí i organizátorÛm, kteﬁí obstarali podle na‰eho názoru i velice kvalitní hudbu.
DÛkaz byl, Ïe „taneãní parket“ byl ve veãerních hodinách stále pln˘ zájemcÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Je‰tû jednou páni hasiãi - máte ná‰ obdiv.
Karel a Marie Hrdonkovi
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KINO VOLARY
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

âerven 2010
5. 6. sobota
20.00 hod.
VLKODLAK
Horor USA (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 120 min., od 15 let!
KdyÏ je mûsíc v úplÀku, legenda oÏívá.
***
12. 6. sobota
20.00 hod.
ÎENY V POKU·ENÍ
âeská komedie.
Vstupné 60,- Kã, 118 min.
Nûkdy se má Ïivotní problém ﬁe‰it skokem
do milostného dobrodruÏství.
***

20. 6. nedûle
20.00 hod.
NINE
Muzikál USA (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 130 min.
Excelentní taneãník a superhvûzdná sestava se Sophií Lorenovou.
***
26. 6. sobota
20.00 hod.
MORGANOVI
Komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 103 min.
Ideální manÏelsk˘ pár s malou chybiãkou
- nûjak se rozpadá Ïivota bûh.

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

Letní soutûÏ
v knihovnû
Mûstská knihovna Volary
vyhla‰uje soutûÏ o „Novou obálku
pro knihu Jak krtek ke kalhotkám
pﬁi‰el od ZdeÀka Milera nebo
Stmívání od Stephenie Meyerové.“
Vytvoﬁ jakoukoli technikou
nejoriginálnûj‰í obálku knihy
a zahraj si na grafika, ilustrátora
a knihvazaãe v jednom.
SoutûÏ zaãíná 1. ãervna
a konãí 31. ãervence. Své práce
odevzdávejte do konce ãervence
v Mûstské knihovnû Volary.
Vyhlá‰ení vítûzÛ se uskuteãní
v první polovinû srpna
a zveﬁejnûny budou na
webov˘ch stránkách knihovny.

Celé âesko ãte dûtem
V‰ichni chceme, aby z na‰ich dûtí
vyrostli moudﬁí, dobﬁí a ‰Èastní lidé. Jak
toho dosáhnout? âteme dûtem! âteme
dûtem 20 minut dennû. KaÏd˘ den!
Projekt Celé âesko ãte dûtem
(http://www.celeceskoctedetem.cz/) vznikl
proto, aby si spoleãnost uvûdomila, Ïe
pravidelné pﬁedãítání má pro emocionální
v˘voj dítûte a formování jeho návyku ãíst
si v dospûlosti obrovsk˘ v˘znam. Vûdci
a praktikové shodnû tvrdí, Ïe pravidelné

hlasité pﬁedãítání uãí dítû jazyku a my‰lení, rozvíjí jeho pamûÈ a obrazotvornost,
obohacuje ho o vûdomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevûdomí. Právû proto je spoleãné ãtení
vítanou formou moudrého kontaktu s dítûtem a vynikající v˘chovnou metodou.
Pravidelné pﬁedãítání v pﬁátelské atmosféﬁe je spolehliv˘ a úãinn˘ zpÛsob, jak se
mÛÏe ãtení stát pro dítû stejnû pﬁitaÏlivé,
ãi dokonce pﬁitaÏlivûj‰í neÏ televize a po-

ãítaãové hry. K projektu, kter˘ je velmi
dobﬁe medializován a má podporu ﬁady
znám˘ch osobností (namátkou napﬁ. Václava Havla, Michala Horáãka, Jaroslava
Nohavici, ãi Michala Viewegha, ale téÏ
mnoha dal‰ích) se pﬁipojily také stovky
knihoven (mezi nimi i na‰e volarská) z celé
republiky rÛzn˘mi aktivitami, jeÏ podporují a propagují pﬁedãítání dûtem
pﬁedev‰ím v rodinách, ale také ve ‰kolách a samozﬁejmû v knihovnách.

SoutûÏ O pohár starostky mûsta Volary
V nedûli 9. kvûtna uspoﬁádal
Kynologick˘ klub Volary jiÏ tradiãní
soutûÏ O pohár starostky mûsta Volary.
Na startu se se‰lo 5 soutûÏních druÏstev.
Pﬁi závodû, kterému pﬁálo i poãasí,
museli psi se sv˘mi páníãky zvládnout
tﬁi disciplíny - stopu, obranu a poslu‰nost. Po napínavém soutûÏení pﬁi‰lo
vyhodnocení. Na prvém místû se
umístilo druÏstvo ve sloÏení Jaroslav
âejka a Lubo‰ Filous se psy Ax a Dona
se ziskem 284 bodÛ, na druhém místû
MUDr. Hana Kozojedová a Jiﬁí Vlas

se psy Karambol ·tíhlou‰ a Rex s 275
body a na tﬁetím místû s 267 body se
umístil Alois Kolda se psy Olea a Abel.
Vítûzné druÏstvo získalo na rok do
svého drÏení Putovní pohár starostky
mûsta Volary.
Dále byly ocenûny nejlep‰í v˘kony
v jednotliv˘ch disciplínách. Cenu za
nejlep‰í stopu si odnesl Jiﬁí Vlas s Rexem, za nejlep‰í poslu‰nost Lubo‰
Filous s Donou a za nejlep‰í obranu
Jaroslav âejka s Axem. V‰ichni soutûÏící obdrÏeli pûkné ceny, diplomy a druÏ-

stva na prvních tﬁech místech poháry.
Na zdaru celé akce se podíleli rovnûÏ
sponzoﬁi, kter˘m Kynologick˘ klub
Volary dûkuje za jejich pomoc. Jsou to
Mûsto Volary, Jiﬁí BroÏka - prodej barev,
ZEFA Volary, s. r. o., Truhláﬁství - Kadlec a Mauric, SPAR Choboda Volary,
F. a P. Sosnovi, Tabák SOS Volary,
MVDr. Petr Hrabák, Václav Vûtrovec
Truskovice, Hotel Kuba - Kubova HuÈ.
Jaroslav âejka,
pﬁedseda Kynologického klubu Volary
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Kam s pouÏit˘m elektrozaﬁízením
Velké domácí spotﬁebiãe
- chladniãky, mrazniãky, praãky, sporáky, myãky, klimatizace, radiátory a dal‰í
Elektrické a elektronické nástroje
- vrtaãky, pily, kompresory, ﬁezaãky,
brusky, sváﬁeãky, frézky, sekaãky a dal‰í
Malé domácí spotﬁebiãe
- vysavaãe, Ïehliãky, topinkovaãe, fény,
holicí strojky, budíky, váhy, fritovací
hrnce, kávovary, rychlovarné konvice
a dal‰í
Hraãky a vybavení pro voln˘ ãas a sporty
- hraãky na elektrick˘ pohon (vláãky,
autíãka, roboty....), poãítaãové hry, videohry, poãítaãe pro sporty, rotopedy a dal‰í
Zaﬁízení IT a telekomunikaãní zaﬁízení
- telefony, mobilní telefony, poãítaãe,

monitory, tiskárny, kopírovací zaﬁízení,
elektronické diáﬁe, kalkulaãky, faxy,
záznamníky a dal‰í
Lékaﬁské pﬁístroje
- mikroskopy, sterilizátory, elektrické
teplomûry a dal‰í
Spotﬁebitelská zaﬁízení
- televizory, fotoaparáty, videorekordéry,
Hi-Fi vûÏe, rozhlasové pﬁijímaãe, reproduktory a dal‰í
Pﬁístroje pro monitorování a kontrolu
- termostaty, detektory, regulátory, poplachové systémy, mûﬁicí pﬁístroje,
kontrolní monitory, spínací hodiny,
meteostanice a dal‰í
Osvûtlovací zaﬁízení
- záﬁivky, v˘bojky, úsporky, halogenová

svûtla, neonové trubice a ostatní zaﬁízení
pro ‰íﬁení a ﬁízení osvûtlení (s v˘jimkou
klasick˘ch Ïárovek)
na sbûrn˘ dvÛr Ml˘nská - Volary!!!

PROVOZNÍ DOBA
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota

08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 12.00
15.00 - 19.00
08.00 - 11.00
12.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
zavﬁeno
09.00 - 12.00

Volarsk˘ fotbal
Volarsk˘ fotbal v dubnu a kvûtnu
bojoval o záchranu v I B. tﬁídû. Byl to
tûÏk˘ boj. S torzem hráãÛ, málo tréninku a odliv klukÛ za prací mimo Volary,
to je letit˘ problém. Nad fotbalem ve
Volarech jako takov˘m je velk˘ ãern˘
mrak. Kdo bude hrát, s k˘m a hlavnû jak
dlouho je‰tû mnozí dnes ãtyﬁicátníci
budou drÏet svou dobrou v˘konnost.
Mlad˘ch hráãÛ je ãím dál míÀ a jako by
fotbal ‰el stranou zájmu mlad˘ch lidí. Je
to na ‰kodu této hﬁe, která mûla a vûﬁím,
Ïe stále je‰tû bude mít dobrou tradici.

Fotbal je zábava, která sice nûkdy bolí,
ale není nad to ji hrát. BohuÏel vymoÏenost doby - málo sportu, hodnû sezení je nad sportem.
Ano, nad sportem celkovû, pﬁestáváme se h˘bat, zaãínáme mít kila navíc
a hlavnû nechceme zﬁejmû pﬁijmout
nûjakou pohybovou aktivitu v podobû
tréninku. Je tﬁeba se sklonit nad dvanáctkou ãi tﬁináctkou stateãn˘ch muÏÛ,
samozﬁejmû i nûkolika mlad˘ch klukÛ
v dorostu, kteﬁí se snaÏí o to, aby fotbal
zÛstal. Podûkování patﬁí trenérÛm ÏákÛ

i pﬁípravek a snad tady zeje kapka nadûje.
JenÏe t˘m dospûl˘ch zatím hraje v minimálním sloÏení a jiÏ tﬁetí rok se bojuje
o záchranu. Chci vûﬁit, Ïe na podzim
v nové sezónû zaãne v Tatranu nová krev,
která nás opût naladí na fotbalovou notu.
V˘sledky: V Mladém prohra 0:4, doma
remíza s Kamenn˘m Újezdem 0:0,
velmi cenn˘ bod, prohra ve Vele‰ínû 0:5
a velmi dÛleÏitá v˘hra doma se âtyﬁmi
Dvory 2:1. Jak to bude na konci, uvidíme jiÏ v pÛli ãervna.
Ladislav Beran

Vzpomínka na Jiﬁího Kvá‰e
VáÏení ãtenáﬁi sportovních stránek,
tyto ﬁádky se mi psali hodnû tûÏce a moc
smutnû. Oddíl Tatranu Volary pﬁi‰el
v mûsíci dubnu o svého funkcionáﬁe,
vedoucího muÏstva dorostu a ãlena
v˘boru Jiﬁího Kvá‰e. Zpráva o jeho tragickém skonu nás zasáhla v mûsíci
dubnu a byla to pro v‰echny hráãe, funkcionáﬁe a kamarády velice smutná zpráva.
Volarsk˘ fotbal pﬁi‰el o ãlena v˘boru
a dorostenci o vedoucího t˘mu, kter˘
pro kluky d˘chal a vÏdy jim mûl co ﬁíci.

Kluci jeho aktivitu vnímali a mûli jej
rádi. Jeho srdce bilo nejen pro dorostence, ale i pro v‰echny, kdo mûli tuto hru
rádi. Jiﬁí se staral o t˘movou nástûnku ve
mûstû, která nyní zeje prázdnotou. VÏdy
se snaÏil o její aktuálnost a vÏdy jsme
byli informování o v˘sledcích, i o tom
co se v oddíle dûje.
V Jiﬁím Kvá‰ovi ztratil Tatran Volary
vynikající sportovní osobnost, kamaráda, funkcionáﬁe. Je moc tûÏké psát tyto
ﬁádky, neboÈ nás opustil mlad˘ muÏ,

kter˘ byl pln˘ sil a energie, kterou umûl
rozdat i mezi nás. O to víc nás jeho pﬁedãasn˘ odchod do fotbalového nebe bolí.
Fotbalov˘ oddíl se s Jiﬁím Kvá‰em rozlouãil minutou ticha 24. dubna 2010
v utkání s Kamenn˘m Újezdem.
Pane Jiﬁí Kvá‰i, dûkujeme za v‰echno, co jste pro fotbal ve mûstû udûlal.
BudiÏ vám fotbalová zemû lehká a nebe
otevﬁené.
Ladislav Beran
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