
Vážení spoluobčané, milí Volarané,

toto vydání Volarského zpravodaje budete dostávat do schránek na konci měsíce března, 
tedy už v příjemném jarním období, kdy po Veliké noci, prvním jarním úplňku, 

který bude 4. dubna, přichází čas velikonočních svátků.
Přeji vám radostné nejen tyto svátky jara, ale radostné celé jaro.

Martina Pospíšilová, starostka města

	 Valné	 většině	 občanů	 našeho	 města	
je	určitě	známo,	možná,	že	už	 i	navštívili	
nově	 instalovanou	 vyhlídku	 „Pod	 Kame-
náčem“	 poblíž	 Kalvárie.	 Nu	 což,	 stavba	
je	 to	pěkná,	vhodně	zapadá	i	do	prostředí	
kolem.
	 Jak	bývá	v	Čechách	zvykem,	okamžitě	
se	 najdou	 všetečkové,	 kteří	 pokládají	 ne-
příjemnou	 otázku:	 „Proč	 se	 stavěla,	 když	
je	zpod	ní	vidět	to	samé,	jako	když	stojíme	
na	její	podlaze.“
	 Abychom	 odstranili	 tuto	 nepříjemnou	
skutečnost,	 navrhuji	 následující	 řešení: 
podívejme	 se	 na	 tento	 nedostatek	 s	 tro-
chou	 recese	 a	 sami	 ze	 sebe	 si	 udělejme	
maličko	 legraci.	 Jako	nejdůležitější	pova-
žuji	 vyhlídku	 přejmenovat.	Navrhuji,	 aby	
nesla	 jméno	velikána	českých	dějin	„Járy 
Cimrmana“.	 Tento	 náš	 světoznámý	 Čech	

byl	proslavený	svými	neobyčejnými	vyná-
lezy,	kterými	ohromoval	tehdejší	svět.	Proč	
bychom	nemohli	překvapit	svět	něčím	i	my	
Volaráci?
	 Pro	potvrzení	našeho	přístupu	můžeme	
zdůraznit	 i	 několik	 maličkostí,	 které	 by	
mohl	 běžný	 návštěvník	 vyhlídky	 snadno	
přehlédnout.	A	ty	je	nutno	zdůraznit!	Jedná	
se	například:	pohled	na	nové	řešení	pěsto-
vání	lesa	na	hraničním	hřebenu	Plechého,	
pohled	na	železniční	trať	končící	na	hrani-
cích	státu	 (možná	 jediná	v	Evropě),	nový	
typ	 vysílače	 pro	 mobilní	 signál	 imitující 
tovární	 komín,	 bývalý	 dřevozpracující	
závod	 přeměněný	 na	 výrobnu	 elektrické	
energie,	 okraj	 lesa	 kolem	vyhlídky	 lemo-
vaný	zákopy	proti	nepříteli,	který	nepřišel.
	 Na	 bočních	 stranách	 vyhlídky,	 kte-
rá	 nabízí	 pohled	 do	 korun	 stromů	umístit 

fotografii	 s	 pohledem	 na	 masiv	 Jedlové	
Hory,	Bobíku	a	Boubína,	na	druhou	stranu	
fotografii	pohledu	na	Lysou	horu	a	Knížecí	
stolec	ze	hřebene	Sněžné.
	 Cestou	k	vyhlídce	upozornit	návštěvníka	
na	 trpasličí	 městečko	 zvané	 „Šmoulov“,	
kde	 je	možné	 spatřit	 zvelebování	 zahrad-
ních	domečků	po	vzoru	stavby	vlaštovčích	
hnízd.
	 Podobných	 příkladů	 po	 podrobném	
zkoumání	 najdete	 jistě	 víc.	 Pokud	 je 
zveřejníme	 vhodnou	 formou	 (tištěný	 prů-
vodce,	 informační	 cedule	 apod.),	 věřím	
tomu,	že	se	atraktivita	tohoto	místa	určitě	
pozvedne.	A	 to	 by	mohlo	 pomoci	 i	 turis-
tickému	 ruchu	 v	 našem	 městě,	 potažmo 
i	tržbám	hotelu	Bobík.

Pavel Trnka, člen Rady města

Máme vyhlídku a co s ní uděláme?
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje	 svým	 zákazníkům,	 že	 opět	 prodává	 slepičky	 snáškových	 plemen	 Tetra	 hnědá	 a	 Dominant	 –	 černý,	 modrý, 
žlutý,	bílý	a	kropenatý.	Stáří	14–19	týdnů.	Cena	149–180,-	Kč/ks	dle	stáří.	Prodáváme	slepičky	pouze	našeho	chovu!

Prodej se uskuteční:                                                                                        
V	pondělí	4.	května	2015,	Volary	–	u	tržnice	-	12:45	hod.

Při	 prodeji	 slepiček	 –	 výkup	 králičích	 kožek	 –	 cena	 dle	 poptávky.	 Případné	 bližší	 informace:	 Po–Pá	 9.00–16.00	 hod, 
tel.	601	576	270,	606	550	204,	728	605	840		

Z jednání rady města

Ples města se opět vydařil

konaného dne 11. 2. 2015

Rada města souhlasí 
*		 s	umístěním	sídla	společnosti	Volary 
	 Praktik	s.r.o.	na	nemovitosti	na	adrese 
	 ul.	Tovární	čp.	35,	384	51	Volary	
*		 v	souladu	se	zřizovací	listinou	s	vy- 
	 řazením	 majetku	 Mateřské	 školy 
	 Volary	hodnoty	nad	10	000,-	Kč	dle 
	 seznamů	zpracovaných	inventarizač- 
	 ními	komisemi
 
Rada města schvaluje 
*	 vyvěšení	 tibetské	 vlajky	 na	 budovu	 
	 úřadu	dne	10.	3.	2015	a	připojení	se	 
	 tak	k	podpoře	mezinárodní	kampaně	 
	 „Vlajka	pro	Tibet“
*	 podání	 žádosti	 o	 pokácení	 stromů	 
	 rostoucích	na	pozemcích	ve	vlastnic- 
	 tví	Města	Volary	p.č.	1097/1	a	1101/6	
	 v	k.ú.	Volary

*	 předložený	návrh	na	vyřazení	majetku 
	 města	Volary	v	souladu	s	doporuče- 
	 ním	dílčích	inventarizačních	komisí.

****
konaného dne 11. 3. 2015

Rada města rozhodla 
*	 uzavřít	ve	znění	předloženého	návrhu	 
	 Smlouvu	 o	 vytvoření	 díla	 na	 rok	 
	 2015	s	Janem	Voldřichem,	na	tvorbu	 
	 filmových	reportáží	pro	volarský	info- 
	 kanál
*		 uzavřít	nájemní	smlouvu	na	dobu	ne- 
	 určitou	 od	 1.	 5.	 2015	 	 na	 	 prostory	 
	 k	podnikání	č.	12,	na	adrese	Náměstí	 
	 čp.	34,	Volary,	 s	paní	Zdeňkou	Pet- 
	 říkovou,	IČ	71582541,	k	provozování	 
	 prodejny	sportovního	vybavení,	fitness	 
	 oblečení,	 sportovní	 výživy,	 dětské	 
	 obuvi	a	kol.

*		 nevyhovět	žádosti	Portus	Prachatice,	 
	 o.p.s.	 o	 poskytnutí	 finančního	 pří- 
	 spěvku	

Rada města schvaluje 
*	 podání	 žádosti	 o	 povolení	 pokácení	 
	 4	ks	stromů	ve	vlastnictví	Města	Vo- 
	 lary	dle	žádosti	p.	Radima	Sivoka
*	 pro	 bytové	 domy	 V	 Kasárnách 
	 čp.	351	a	352	ve	Volarech:
	 skutečnou	 cenu	 tepla	 za	 rok	 2014	 
	 ve	 výsledné	 výši	 697,16	 Kč/GJ 
	 včetně	 DPH,	 plánovanou	 kalkulaci	 
	 ceny	 tepla	 pro	 rok	 2015	 ve	 výši	 
	 645,18	Kč/GJ	včetně	DPH

Rada města nesouhlasí
*	 s	umístěním	sídla	Českého	rybářského	 
	 svazu	z.s.,	místní	organizace	Volary	 
	 na	 nemovitosti	 na	 adrese	 Náměstí,	 
	 čp.	25	ve	Volarech		

Více na: www.mestovolary.cz

	 V	 pátek	 třináctého	 března	 se	 konal	
již	 XIV.	 Společenský	 ples	 města.	 Ples	
začal	 přípitkem	 starostky	 Martiny 
Pospíšilové	 a	 čtyř	 vzácných	 hostů. 
Večer	 nebyl	 zahájen	 předtančením,	 ale	
zpěvačkou	 Olgou	 Lounovou,	 ženou	
mnoha	zájmů,	která	zde	představila	svůj	
akustický	 koncert.	 Olga	 si	 od	 začátku	
svého	 vystoupení	 získala	 publikum	 na	
svou	stranu	a	hned	se	šlo	na	parket.	Nád-
herný	koncert	s	tancem	si	užili	všichni.	
	 Večer	melodiemi	domácích	 i	 zahra-

ničních	autorů	provázela	skupina	Valda	
Band,	 která	 hrála	 až	 do	 ranních	 hodin.	
Ples	 moderoval	 Miroslav	 Mareš,	 který	
má	k	našemu	městu	krásný	vztah	a	 jak	
říká:	„	Já	do	Volar	nejezdím	moderovat,	
ale	na	krásnou	návštěvu	v	kruhu	přátel“.	
	 V	tombole	byl	hlavní	cenou	televizor	
a	dalších	dvacet	 tři	cen.	Hlavní	cenu	si	
domů	odnesla	mladá	dáma.
	 Poděkování	patří	všem,	kteří	letošní	
ples	připravili.

Ladislav Beran.

Prodám byt 1+1 v prvním patře.	Byt	je	v	osobním	vlastnictví,	nachází	se	v		panelovém	domě	s	výtahem.	Panelový	dům	je	 
po	zateplení	a	výměně	oken.	Orientace	bytu	je	na	jih.	Cena	dle	dohody.	Kontakt:	723	227	578	
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Společenská rubrika
V	měsíci	březnu	oslavili	své	narozeniny	
tito	z	našich	členů:
 paní Hana Benčová,
 paní Růžena Hašková,
 paní Jiřina Horejší,
 paní Růžena Muziková,
 pan Alexander Balák,
 pan Augustin Sobotovič.
Všem	 jmenovaným	 všechno	 nejlepší,	
hlavně	 hodně	 zdraví	 a	 spokojenosti	 do	
dalších	let	přeje

Výbor zdravotně postižených Volary

 

Český rybářský svaz, místní organizace 
Volary, blahopřeje k významnému jubi-

leu našemu členu panu 
Alexandru Balákovi.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevenou soustrast, květinové dary 
a účast na posledním rozloučení s paní 

ANNOU ĎURČOVOU. 

Děkujeme též panu Romanu Kozákovi 
za jeho dojemná slova rozloučení.

Manžel a děti 

Bázumský pohár 
letošní ročník je za námi

	 Hlavním	 garantem	 lyžařského	 závodu 
v	 obřím	 slalomu	 pro	 neregistrované	
lyžaře	 do	 patnácti	 let,	 který	 má	 tímto	
závodem	za	sebou	pátý	ročník,	 je	Mik-
roregion	Horní	Vltava	–	Boubínsko.	Za	
vzájemné	 spolupráce	 s	 obcemi	 Horní	
Vltavice,	Kubova	Huť,	Stožec	(sjezdov-
ka	České	 Žleby)	 a	 Strážný	 se	 podařilo 
letos	odjet	všechny	závody.	Pořadatelům	
a	pracovníkům	lyžařských	areálů	v	těch-
to	místech	patří	velké	poděkování.	
	 Výborně	 připravené	 tratě	 postave-
né	 Jiřím	 Tairichem,	 Zbyňkem	 Klosem 
a	Ivanem	Blechou	byly	náročné	a	v	jed-
notlivých	 střediscích	 se	 s	 nimi	 mladí 
závodníci	popasovali	velmi	dobře	a	všich-
ni	museli	ukázat	velký	kus	svého	umění.	
	 Vše	 skončilo	 na	 Kubově	 Huti 
v	 1	 000	 metrech	 nad	 mořem.	 Celkově	
na	 dvě	 stovky	 závodníků	 se	 rozlouči-
ly	s	 letošním	seriálem	čtyř	závodů,	 tím	
se	 podařilo	 odjet	 celý	 seriál	 a	 to	 nám	
všem	 udělalo	 velkou	 radost.	 Závodu	
se	 pravidelně	 zúčastňují	 i	 děti	 z	 Volar 

a	letos	byly	několikrát	na	stupních	vítě-
zů.	K	těm	úspěšným	patří	Katka	a	Jakub 
Valíčkovi,		Matěj		Mašek,		Libor		Nedbal		 
a	 Jan	 Vršník.	 Volarským	 závodníkům	
děkujeme	 a	 věříme,	 že	 se	 za	 rok	 opět	
potkáme.
	 Děkujeme	všem	sponzorům	za	hod-
notné	 příspěvky,	 finanční	 i	 materiální.	
Mistrům	sklářům,	Filovi	a	Sobotkovi,	za	
krásné	medaile	a	hodnotné	ceny	v	ročníku	
2014	a	2015.	
	 Pátý	 ročník	 Bázumského	 poháru	 je	
úspěšně	a	kvalitně	za	námi,	poděkování	
patří	všem	pořadatelům	a	rodičům,	kteří	
pomáhali	na	trati	i	organizačně,		obsluze	
časomíry	ze	SKI	klubu	Šumava	Volary	
a	SKI	klubu	Strakonice	a	za	rok	opět	na	
shledanou.
	 Poděkování	 patří	 Volarským	 spon-
zorům:	 Kingbeton,	 ELIM	 s.	 r.	 o., 
Hotel	 Chata,	 ARBORE,	 Truhlárna 
Kadlec	a	Cukrárna	Rozárka	za	dary	pro	
Bázumský	pohár	2015.	

Ladislav Beran

Recepční – Hotel České Žleby
Do	 HPP	 přijmeme	 recepční	 pro	 Hotel	 České	 Žleby.	 Provoz	 po	 celý	 rok, 
pouze	denní	 směny.	Požadujeme	příjemné	vystupování	a	znalost	práce	na	PC.	 
Nabízíme	 dobré	 platové	 podmínky,	 ubytování	 po	 dobu	 služby	 zdarma	 a	 další 
zaměstnanecké	 výhody.	 Nástup	možný	 1.	 6.	 nebo	 i	 dříve.	 Zájemci	 se	mohou 

hlásit	na	mailové	adrese:	ceskezleby@gmail.com

Volarská ZUŠ se již dlouhodobě pravidelně zúčastňuje soutěží v jednotlivých hudebních oborech 
Letos	tomu	nebylo	jinak	a	tak	jsem	logicky	položil	jedinou	otázku	řediteli	ZUŠ	Mgr.	Vítu	Pavlíkovi 

o	tom,	jaká	byla	letošní	účast	a	jak	je	s	případnými	umístěními	spokojen.
 Letos jsme se zúčastnili ve dnech 26. 2. a 4 – 5. 3. 2015 soutěže, která probíhala v Prachaticích a ve Vimperku. Byla to okresní 
kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na jednotlivé nástroje. Naše ZUŠ Volary vyslala celkem 23 žáků. Na soutěži jsme 
získali 16 prvních míst, 5 druhých a 2 třetí. Zdeňka Podroužková se stala absolutní vítězkou soutěže ve hře na dechové nástroje, 
konané dne 4. 3. 2015 ve Vimperku, s největším počtem bodů ze všech soutěžících. S touto bilancí musím být spokojen, vždyť je 
to naprostá většina krásných umístění s tím, že uspěli všichni žáci. Poděkování patří všem kolegům a žákům za jejich profesionální výkony.
	 Já	na	závěr	musím	jen	podtrhnout	kvalitu	volarských	dětí	a	popřát	všem,	aby	se	jim	v	další	fázi	soutěže	dařilo.	No	a	co	říci 
k	výsledku,	ten	jen	ukazuje,	jaký	skvost	ve	Volarské	ZUŠ	máme	a	všem	vám	děkujeme	za	skvěle	odváděnou	práci.

Výsledky: 

Zobcová flétna:	vyučující	Magdalena		
	 Malíková	DiS.,	František	Zach	DiS.	
1. místo	–	Anna	Vrhelová	a	Anna	
	 Glombová	
Příčná flétna:	vyučující	Petra
	 Koldinská	DiS.	
1. místo s postupem	–	Michaela 
	 Grambličková	a	Nikol	Řezanková	
1. místo	–	Alžběta	Kozlová	
2. místo	–	Miriam	Maxová	

3. místo	–	Natálie	Vairichová
	 a	Veronika	Libuše	Gricová	
Klarinet:	vyučující	Tomáš	Krejsa	DiS.	
1. místo s postupem	–	Jan	Vrhel	
Saxofon:	vyučující	Kateřina	Pavlíková	DiS.	
1. místo s postupem	–	Lucie	Prixová,		
	 Zdeňka	Podroužková,	Kristýna			
	 Andraschková	a	Michal	Černý	
1. místo	–	Ivo	Rolčík
Trubka:	vyučující	František	Zach	DiS.	
1. místo	–	Miroslav	Podroužek	a	Jan		
	 Andraschko	

1. místo s postupem	–	Matouš	Andraschko		
2. místo –	Matěj	Černý	ZUŠ	Volary
Bicí nástroje:	vyučující	Pavel
	 Koldinský	DiS.	
1. místo s postupem	–	Kub	Jakub	
Zpěv:	vyučující	Mgr.	Dana	Koldinská,		
	 Mgr.	Radka	Řezanková	
1. místo	–	Lucie	Chrenková		
2. místo	–	Lucie	Nováková,	Nikol 
	 Řezanková	a	Anna	Kubernová		

Ladislav Beran
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SYMBOLY VELIKONOC
 Symboly	 Velikonoc	 jsou	 bochánek,	
beránek,	 kočičky,	 kříž,	 oheň	 a	 svíce,	
zajíček,	 pomlázky,	 malovaná	 vajíčka, 
řehtačky,	pentle	a	mašle.

Pentle a mašle

	 Pentle	 a	 mašle,	 které	 děvčata	 uva-
zují	hochům	na	pomlázky,	hlavně	jejich 
barvy,	mají	 svůj	 význam.	Modrá	 barva	
dává	 naději,	 červená	 je	 mám	 tě	 ráda.	
Zelená	 je	 pro	 hocha,	 který	 je	 oblíbený	
a	 žlutá	 znamená	 nezájem.	 Opravdová	
tradiční	 pomlázka,	 na	 kterou	 se	 pentle	
uvazují,	by	měla	být	upletena	z	čerstvého	
vrbového	proutí.

Velikonoční vajíčka 

	 Jako	první	je	zavedli	pravděpodobně	
Egypťané.	 Nejstarší	 nalezená	 zdobená	
kraslice	je	podle	vědců	stará	neuvěřitel-
ných	2	300	let.	Vajíčka	dostávali	kolední-
ci	za	odříkání	hezké	koledy.	Velikonoční	
vajíčka	 musela	 být	 plná	 a	 barevná.	 Ty 
vyfouknuté,	 takzvané	 kraslice,	 se 
používali	 jako	 dekorace.	 Jejich	 hlavní 

předností	 je,	 že	 se	 na	 rozdíl	 od	 těch 
plných	tak	rychle	nezkazí.
	 Barvení	vajíček	je	s	tradicemi	pevně 
spojeno.	 Typickými	 barvami	 vajíček,	
která	 můžeme	 vykoledovat,	 jsou	 žlutá,	
zelená,	červená	a	hnědá.	A	to	z	jasného	
důvodu	–	jedná	se	o	přírodní	barvy,	díky	
nimž	mohl	každý	doma	vejce	obarvit.
	 Přírodní	barvy:
žlutá:	odvar	z	cibulových	slupek	(ale	jen	
krátce);	šafrán,
červená: odvar	ze	slupek	červené	cibule	
a	octa;	červené	zelí	nebo	šťáva	z	červené	
řepy;	šťáva	z	borůvek	nebo	bezinek,
světle zelená: lipový	květ;	kmín;	šafrán
tmavě zelená: mladé	žito;	voda	ze	špenátu; 
odvar	z	olšové	kůry,
fialová:	lipový	květ;	kmín;	šafrán,
hnědá: odvar	z	dubové	nebo	olšové	kůry;	
odvar	 z	 cibulových	 slupek	 (déle);	 čaj, 
černá:	 roztok	 sazí,	 na	 jehož	 dně	 je 
několik	rezavých	hřebíků;	odvar	z	olšo-
vé	kůry.

* * * 

Velikonoční beránek
		 Je	 symbolem	 člena	 Božího	 stáda,	
o	 něž	 se	 stará	 jejich	 pastýř	 –	 židovský	
Bůh.	Beránek	je	již	od	středověku	známý 
jako	obřadní	pokrm.	My	se	dnes	můžeme 
jenom	domnívat,	zda	si	lidé	mohli	dovolit 
opravdové	 beránčí	 maso,	 které	 bylo 
v	té	době	velice	drahé,	nebo	zda	pojídali	
pouze	pečivo	ve	tvaru	beránka.	Dnes	se	
pečivo	 ve	 tvaru	 beránka	 peče	 každým	
rokem	na	Velikonoce	v	mnoha	rodinách.

Velikonoční zajíček

	 Symbol	 je	 převzatý	 z	 Německa.	
Mnoha	 lidem	 asi	 přijde	 zvláštní,	 proč	
právě	zajíček	rozdává	velikonoční	vajíč- 
ka.	Původ	této	tradice	najdeme	v	historii, 
kdy	 byl	 zajíc	 často	 vídán	 u	 lidských	
obydlí	a	hledal	potravu.	Dalším	vysvět- 
lením	může	být	také	fakt,	že	lidé	dříve, 
když	 upekli	 chleba	 ve	 tvaru	 zajíčka, 
dávali	doprostřed	vejce.	Ne	vždy	vajíčka	
přináší	Velikonoční	zajíček.	Ve	středních 
Čechách	 nadělovala	 liška,	 jinde	 zase 
slepička	či	dokonce	skřivánek.

4
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Velikonoční pranostiky

*	 Kolik	ros	spadne	před	Velikonocemi,	tolik	po	Velikonocích	 
	 lze	ještě	očekávat	mrazů.

*	 Co	je	na	Zelený	čtvrtek	vyseto,	vše	se	vydaří.

*	 Je-li	Zelený	čtvrtek	bílý,	tak	je	léto	teplé.

*	 Na	Zelený	čtvrtek	hrachy	zasívej,	na	Velký	pátek	se	zemí 
		 nehýbej!

*	 Kdo	na	Velký	pátek	orá,	tomu	se	chleba	nedostává.

*	 Když	na	Velký	pátek	hřmí,	na	poli	se	urodí.

*	 Velikonoční	 a	 velkopáteční	 déšť	 zřídka	 přináší	 žním	 
	 požehnání.

*	 Velký	pátek	vláha	–	úrodu	zmáhá.

*	 Velký	pátek	deštivý	–	dělá	rok	žíznivý.

*	 Prší-li	v	noci	na	Bílou	sobotu,	bude	málo	třešní.

*	 Když	 na	 velikonoční	 neděli	 prší,	 na	 každé	 pondělí	 až 
	 do	svatého	Ducha	pršeti	bude.

*	 Velikonoce	 krásné	 úrodu	 nám	 dají,	 pakli	 slunce	 hasne, 
	 louky	sucho	mají.

*	 Hezky-li	na	Boží	hod	velikonoční,	s	prací	na	poli	zčerstva 
	 počni.

*	 Prší-li	o	velikonočním	Hodu,	bude	v	létě	nouze	o	vodu.

*	 Jasné	počasí	o	Velikonocích	–	nastane	léto	o	letnicích.

*	 Když	prší	v	pondělí	svatodušní,	bude	zkáza	na	sena.

Odlétání zvonů do Říma
 Pověst	 o	 odlétání	 zvonů	 do	 Říma	 na	 Velikonoce	 je 
všeobecně	 známá.	 Vždy	 na	 Zelený	 čtvrtek	 po	 odeznění 
modlitby	Sláva	na	 výsostech	Bohu	 zvony	umlkají	 a	 odlétají 
do	 Říma	 pro	 požehnání	 svatého	 otce.	 Někdy	 se	 tvrdí,	 že 
zvony	odlétají	proto,	že	se	bojí	řehtaček.	Letí	zcela	tiše,	první	
ty	nejstarší,	které	znají	cestu,	na	konci	malé,	aby	se	neztratily, 
průvod	 uzavírají	 Zikmund	 z	 chrámu	 svatého	 Víta	 a	 Marie 
z	Týnského	chrámu	–	veliké	české	zvony,	které	již	po	léta	slouží 
jako	stráž.
	 V	 tomto	 průvodu	 se	 objevují	 i	 někteří	 podivní	 hosté	 – 
zvonový	 kov	 se	 totiž	 ani	 při	 rozlití	 nezbavuje	 povinnosti 
vykonat	každoroční	pouť	do	Říma,	a	tak	jedna	pověst	vypra-
vuje,	jak	dělostřelci	v	bitvě	na	Piávě	postrádali	o	velikonoční	
noci	svá	děla.
	 Kudy	 přesně	 zvony	 letí	 a	 jak	 překonávají	 Alpy,	 není 
známo,	 jsou	ale	na	 tomto	 letu	neúnavní	–	není	zpráv	o	 tom,	
že	by	snad	některý	z	nich	let	nevydržel	nebo	se	cestou	ztratil. 
Pověst	ze	slovenské	Levoči	vypráví,	že	levočský	zvon	dokonce 
celou	cestu	nesl	s	sebou	i	studenta,	který	chtěl	vidět	Řím.
	 Pokud	by	některý	zvon	neodlétl,	přineslo	by	to	obci	neštěstí. 
	 Když	 zvony	 doletí,	 papež	 jim	 požehná	 za	 věrné	 služby	
církvi	 a	 zvony	 letí	 zpět.	Na	Bílou	 sobotu	 po	Gloria	 se	 vrátí 
a	zvoní:	„Byl	jsem	tam!	Byl	jsem	tam!“
	 Toto	zvonění	má	prý	kouzelnou	moc	–	když	hospodyně	při	
tomto	 zvonění	 zamete	 dům,	 nebudou	 se	 v	 něm	 po	 celý	 rok	
držet	švábi;	pokud	se	při	něm	člověk	umyje	v	pramenité	vodě,	
bude	celý	rok	zdráv;	ovocnými	stromy	v	zahradě	se	má	zatřást,	
aby	se	probudily,	a	rovněž	postříkat	vodou	(nebo	potřít	čerstvě	
zadělaným	těstem),	což	jim	prý	na	celý	rok	dodá	sílu.
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Vzpomínáme

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách 

zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,

jen bolest nedá zapomenout.

Dne	16.	dubna	2015	uplyne	šest	
let,	co	nás	navždy	opustil

milovaný	manžel	a	tatínek	pan	
ŠTĚPÁN ALBERT.

S	láskou	vzpomíná	manželka 
a	dcery	s	rodinou

Dne	12.	3.	2015	uplynulo	pět	let,	
kdy	nás	navždy	opustil	pan	

JAN JANOŠŤÁK.

Vzpomíná	rodina

Dne	19.	4.	2015	uplyne	čtyřicet	
pět	let,	kdy	nás	navždy	opustil	pan	

FRANTIŠEK JANOŠŤÁK.

S	láskou	vzpomíná	rodina
Janošťákova

Dne	21.	4.	2015	uplyne	dvacet	
let,	kdy	nás	navždy	opustila	paní	

MAGDALÉNA JANOŠŤÁKOVÁ.

S	láskou	vzpomíná	rodina	
Janošťákova
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Akce
VOLARSKÉHO 

DOMEČKU
Duben 2015

1. 4. 2015
Vajíčkovník
-	tradiční	velikonočních	zdobení	stromů	
malovanými	vajíčky
-	pro	MŠ,	ZŚ	a	širokou	veřejnost

* * *
2. 4. 2015
Turnaj ve vybíjené – „O velikonočního 
zajíčka“
9:00	hodin
-	turnaj	ve	vybíjené	pro	6	členná	družstva 
v	tělocvičně	ZŠ	Volary

* * *
3. 4. 2015
Velikonoční tradice
9:00	hodin
-	vyrábění	v	domečku,	velikonoční	vítání	jara

* * *
11. 4. 2015
Rodinné sportovní hry – „Škatulata, 
hejbejte se…“
14:00	hodin
-	 rodinná	 zábava	 pro	 všechny,	 kteří	 se	
neradi	nudí
-	tělocvična	ZŠ	Volary

* * *
14. 4. 2015
„DESKOHRÁTKY“ – pro dospělé
18:30	hodin
-	herní	večer	pro	dospělé,	kteří	se	neradi	
nudí.	Klasické,	nové	i	virtuální	hry

* * *
24.–25. 4. 2015
Jarní divočina
17:00	hodin
-	spaní	v	DDM,	opékání	buřtů,	koupačka, 
hry	a	spousta	zábavy
-	cena:	150,-	Kč

Připravujeme
REKONSTRUKCE UDÁLOSTÍ 

ROKU 1945
	 K	70.	výročí	ukončení	2.	světové	vál-
ky	se	v	sobotu	25. dubna od 11:00 hod. 
uskuteční	v	centru	našeho	města	ukázka	
rekonstrukce	událostí	roku	1945,	kterou	
pro	širokou	veřejnost	společně	připravilo	
Město	Volary	a	4.	divize	US	Army.

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
	 V	úterý	28. dubna od 18:00 hodin 
Vás	Město	Volary	zve	do	konferenčního 
sálu	 hotelu	 Bobík	 na	 klubový	 pořad 
TOULKY	STAROU	ŠUMAVOU	 s	 ná- 
zvem:	 „Hnědá	 mračna	 nad	 Šumavou“			 
Vstup	volný

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Volarské	muzeu	bude	slavnostně	otevřeno 
v	pátek	1. května v 10:00 hod.	starostkou 

města	Martinou	Pospíšilovou,	která	 za- 
hájí	muzejní	sezónu	pro	rok	2015.	
	 Muzeum	bude	otevřeno	od	1.	května	
do	30.	září	každý	den	mimo	pondělí	od	
10:00	do	17:00	hodin.

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
	 V	úterý	7. května od 18:00 hodin	Vás 
Město	 Volary	 zve	 do	 konferenčního	
sálu	 hotelu	 Bobík	 na	 klubový	 pořad 
TOULKY	STAROU	ŠUMAVOU	s	náz- 
vem:	„Psal	se	rok	pětačtyřicátý“.	Vstup 
volný

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

	 V	pátek	8. května	uctí	vedení	Města 
Volary	 společně	 s	 občany	 památku 
zesnulých	během	2.	světové	války	polo-
žením	věnců:	ve	14:00 hodin	u	památníku 
amerického	vojáka	3.	armády	U.S.	Army 
Charlese	 Havlata	 a	 v	 15:00 hodin na 
místním	 hřbitově	 u	 památníku	 obětí 
Pochodu	smrti.
	 Odjezd	autobusu	k	památníku		Char- 
lese	 Havlata	 je	 ve	 13:45 hodin	 od 
Městského	úřadu.

Souhrn počasí v únoru 2015
Meteostanice Volary 

760 metrů n. m.:
Minimální	teplota:	
	 -18,0	°C	dne	4.	2.	v	7:45	
Maximální	teplota:
	 10,2	°C	dne	21.	2.	v	13:40	
Průměrná	měsíční	teplota:	-2,3	°C
Úhrn	srážek:	10,2	mm	
Maximální	náraz	větru:
	 14,9	 m/s	 dne	 8.	 2.	 v	 10:57 
	 (tj.	53,6	km/hod.)
Sluneční	svit:	109,6	hodiny
Mrazové	dny:	28

Ledové	dny:	6
Počet	dní	se	sněhovou	pokrývkou:	28
Maximální	výška	sněhu:	14	cm	dne	9.	2. 

Profi meteostanice Volary 
748 metrů n. m.:

Minimální	teplota:	-22,3	°C	dne	4.	2.
Přízemní	min.	teplota:	-25,6	°C	dne	4.	2. 
Maximální	teplota:	9,9	°C	dne	21.	2.
Průměrná	měsíční	teplota:	-3,4	°C
Ledové	dny:	7

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Beletrie
Strayedová Cheryl:  

DIVOČINA – SKUTEČNý PŘíBĚH 
O NEzLOMNOSTI A HLEDÁNí 

SEBE SAMA
	 Pozoruhodně	 upřímný	 autobiogra-
fický	 příběh	 ženy,	 která	 se	 po	 trauma-
tických	 událostech	 rozhodne	 vyrazit	
na	 1	 770	kilometrů	 dlouhou	pěší	 pouť. 

V	 šestadvaceti	 letech	 si	 Cheryl 
Strayedová,	 po	 smrti	 své	matky	 a	 kra-
chu	svého	manželství,	myslela,	že	přišla	
o	vše.	Měla	pocit,	že	již	nemá	co	ztratit	
a	 učinila	 nejimpulzivnější	 rozhodnu-
tí	 svého	 života:	 odhodlala	 se	 sama	 ujít 
vysokohorskou	trasu	Pacifik	Crest	Trail	
od	Mohavské	pouště	přes	celou	Kalifor-
nii	a	Oregon	až	do	státu	Washington.

Naučná literatura
David Petr, Soukal Vladimír: 

1 000 HRADů, zÁMKů A TVRzí
	 Hrady,	 zámky,	 tvrze,	 tajemné	 zříce-
niny	 to	 jsou	 jednoznačně	 ty	 nejčastější	
turistické	 cíle,	 jichž	 jsou	 na	 našemúze-
mí	tisíce.	Publikace	obsahuje	výběr	těch	
nejvýznamnějších,	 nejcennějších	 a	 nej-
vyhledávanějších	památek	tohoto	druhu.

Novinky v knihovně
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