
VáÏení spoluobãané, 
víte, Ïe kaÏd˘ zdrav˘ ãlovûk ve vûku 18–35

let mÛÏe vstoupit do âeského národního registru
dárcÛ kostní dfienû? Po písemném souhlasu je
odebrán mal˘ vzorek krve na vy‰etfiení trans-
plantaãních znakÛ a v pfiípadû shody znakÛ 
s nemocn˘m je dárce poÏádán o souhlas s odbû-
rem jeho krvetvorn˘ch bunûk. 

Náklady na vy‰etfiení vzorkÛ krve potencio-
nálních dárcÛ kostní dfienû pomáhá hradit Nadace
pro transplantace kostní dfienû. Mûsto Volary
sv˘m rozhodnutím na jednání rady mûsta daro-
valo této nadaci se sídlem v Plzni finanãní dar ve
v˘‰i 20 tisíc korun. Dále jsme na jednání rady
mûsta pfiijali usnesení zfiídit u Komerãní banky
úãet pro vefiejnou sbírku, která potrvá tfii mûsíce.

V dobû od 1. dubna do 30. ãervna je moÏné
vloÏit na tento úãet jakoukoli finanãní hotovost 
a tím pomoci nemocn˘m obãanÛm, pro které
mÛÏe b˘t poslední ‰ancí na záchranu Ïivota trans-
plantace kostní dfienû. 
(www.kostnidren.cz, www.transplantace.cz)

VáÏení spoluobãané,
ãíslo bankovního úãtu u Komerãní banky

Volary, kam mÛÏete poukázat finanã-ní hotovost,
je 107-6919780257/0100, nebo je moÏné finanã-
ní pfiíspûvek Nadaci pro transplantace kostní
dfienû pfiinést do pokladny Mûstského úfiadu Vola-
ry. Po ukonãení vefiejné sbírky vámi darované
peníze poukáÏeme pfiímo na úãet plzeÀské Nada-
ce pro transplantace kostní dfienû. 

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Zmûna volebních okrskÛ ve mûstû Volary
O Z N Á M E N Í 

Na základû ust. § 26, odst. a)  zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném
znûní s platností od  1. 1. 2014 byly ve mûstû Volary ustanoveny 3 stálé volební okrsky a to následovnû: 

Volební okrsek ã. 1 - zahrnuje tyto ulice: 
5. kvûtna, âeská, Dolní SnûÏná, K. V. Raise, Magdalena, Mlynafiovická, Ml˘nská, Námûstí, Nová, Pod Kostelem, 

Prachatická, Pfiíãná, Samoty, Zlatá stezka
Volební místnost – zasedací místnost MûÚ, Volary, Námûstí ãp. 25

Volební okrsek ã. 2 – zahrnuje tyto ulice: 
Nová kolonie, Sídli‰tû Míru, ·umavská

Volební místnost – herna M· Sídl. Míru ãp. 117

Volební okrsek ã. 3 – zahrnuje tyto ulice:
Budûjovická, Finské domky, Brixovy Dvory, Chlum, Kollárova, Krátká, Luãní, Mlynáfiovice, Petra Voka, Pod Tratí, Revoluãní,

Sipplovy Dvory, Soumarská, Soumarsk˘ Most, Stögrova HuÈ, Tolarova, U NádraÏí, V Kasárnách, Tovární
Volební místnost – jídelna M· Revoluãní ul. ãp. 448

K vytvofiení 3 volebních okrskÛ bylo pfiistoupeno z dÛvodu velkého poãtu voliãÛ v okrscích 
– poãetnû nejvût‰í volební okrsky v Jihoãeském kraji.

„Nûkdy Ïivot visí na vlásku,
jindy na pár korunách.“

Vefiejná sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dfienû 
Komerãní banka Volary, ãíslo úãtu 107–6919780257/0100

nebo pokladna Mûstského úfiadu Volary. 
Peníze mÛÏete darovat  od  1. dubna do 30. ãervna 2014
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Z jednání rady mûsta 

Svátek Ïen 

konaného dne 26. 2. 2014
Rada mûsta schvaluje
* pfiedloÏen˘ návrh na vyfiazení majetku

Mûsta Volary v souladu s doporuãe-
ním dílãích inventarizaãních komisí.

Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít dodatky ã.1 nájemních smluv

se v‰emi nájemníky bytÛ v domû
ãp. 5 ul. 5. kvûtna, kdy bude nav˘‰e-
na celková plocha bytÛ o v˘mûru
dokonãen˘ch sklepÛ a tím i mûsíãní
nájemné ve stávající v˘‰i nájmu
35,30 Kã/m2 plochy bytu, dle dÛvo-
dové zprávy. 

* uzavfiít nájemní smlouvu s nájemní-
kem na dobu urãitou od 1. 3. 2014 do
30. 6. 2014 na byt ã. 1 ãp. 300 ul.
Budûjovická dle dÛvodové zprávy

* pfiidûlit Ïadateli byt 3+1, v ulici Síd-
li‰tû Míru 274, Volary, ã. bytu 9, 

3. patro, na dobu urãitou od
1. 3. 2014 do 30. 6. 2015

* pfiedloÏit zastupitelstvu Mûsta Volary
Ïádost o prodej pozemku KN p. ã.
4647/33 v k. ú. Volary

* pfiedloÏit zastupitelstvu Mûsta Volary
Ïádost o prodej pozemku KN p. ã.
3616/2 a pozemku KN st. p. ã. 1404 
v katastrálním území Volary   

* na základû Ïádosti ukonãit dohodou
k 28. 2. 2014 Smlouvu o nájmu, 
uzavfienou dne 19. 6. 1996, na pro-
nájem pozemku KN p. ã. 4184/2 
v k. ú. Volary 

konaného dne 12. 3. 2014
Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Smlouvu o vytvofiení díla na rok

2014, na tvorbu filmov˘ch reportáÏí
pro volarsk˘ infokanál                    

* uzavfiít ve znûní pfiedloÏeného návrhu
Mandátní smlouvu na rok 2014, na
vysílání textov˘ch informací v info-
kanálu Volary

* uzavfiít Smlouvu o dílo na zpracování
Strategického plánu mûsta Volary
2014-2020 s firmou KP projekt 

Rada mûsta schvaluje
* roãní registraci ãtenáfiÛ Mûstské 

knihovny Volary zdarma pro Ïáky
prvních tfiíd Z· Volary

* konání zápisu dûtí k pfied‰kolnímu
vzdûlávání do Matefiské ‰koly Volary
na ‰kolní rok 2014/2015 ve dnech
10. a 11. bfiezna 2014

***
Více na: www.mestovolary.cz

V sobotu 8. 3. 2014 probûhla oslava
mezinárodního svátku Ïen ve Volarech.
A nutno dodat, Ïe se jednalo o premiéro-
vou akci. Je‰tû v loÀském roce pofiádaly
nûkteré spolky oslavy pouze pro své
ãlenky. Nás v‰ak trápila skuteãnost – co
kdyÏ mnohé Ïeny nejsou v Ïádném
uskupení – stranû, spolku, organizaci ãi
jiném spoleãenství? A tak se jiÏ v loÀ-
ském roce zrodila my‰lenka zorganizo-
vat oslavy pro v‰echny Ïeny mûsta. Po
urãit˘ch obtíÏích a pfiedev‰ím nepocho-
pení, zvítûzil rozum a pro v‰echny Ïeny
bez rozdílu byl uspofiádán veãer pln˘
dárkÛ, hudby, zpûvu a tance. Spoluorga-
nizátory byl âesk˘ svaz Ïen Volary,
Klub ãeského pohraniãí Rudou‰e Koãí-
ho Volary a ZO KSâM Volary. 

Do hotelu Chata pfii‰lo témûfi 60 Ïen,
pro kaÏdou byla pfiipravena kytiãka, pfií-
pitek a od dûtí z M· Volary a Z· StoÏec
pfiekrásná, vlastnoruãnû vyrobená pfiání,
doplnûná o pfiání dospûlácké – od
Milu‰ky. Nechybûly ani domácí v˘rob-
ky, kter˘mi se prezentovaly samotné
úãastnice.

Akce byla kvitována s velk˘m
nad‰ením, organizaãnû perfektnû zvlád-
nutá zásluhou v‰ech organizátorÛ 
a povedená pfiedev‰ím díky nejlep‰í
kapele na zemûkouli, kterou byli
MARNOTRATNÍCI! 

A tak dûkujeme – v‰em. Hlavní dík
v‰ak patfií tûm Ïenám, které pfii‰ly na

oslavu svého svátku a urãitû nelitovaly. 
A ty co nepfii‰ly? Ty litovat mohou 
a zároveÀ se tû‰it na pfií‰tí rok, protoÏe
spoleãné oslavy MDÎ urãitû budou!

Marie Pe‰ková, Franti‰ek Zach 
a Tibor Boro‰

Pronajmu garáÏ na starém mûstû. Informace na telefonu: 732 439 830
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Spoleãenská rubrikaPfiipravujeme

Veãer s menhiry Podûkování

Akademie 3. vûku

SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA SE SENIORY
Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny seniory v pátek 4. dubna od 16:00 hodin 

do spoleãenského sálu radnice na setkání s vedením mûsta.

�  �  �

LAMPIÓNOV¯ PRÒVOD
Dne 30. dubna od 19:00 hodin pofiádá Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary 

Lampiónov˘ prÛvod. Sraz v 18:30 pfied b˘valou Základní ‰kolou - 1. stupeÀ.

�  �  �

MUZEJNÍ SEZÓNA ZAâÍNÁ
Volarské muzeum bude slavnostnû otevfieno ve ãtvrtek 1. kvûtna 2014 
v 10:00 hodin starostkou mûsta Martinou Pospí‰ilovou, která zahájí 

muzejní sezónu pro rok 2014. 
Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna do 30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí 

od 10:00 do 17:00 hodin

V mûsíci bfieznu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Hana Benãová,
paní RÛÏena Ha‰ková,
paní RÛÏena Muziková,
paní Julie ·pírková,
pan Augustin Sobotoviã,
pan Alexandr Balák

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

�  �  �

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, místní organizace
Volary, blahopfieje k v˘znamnému 

v˘roãí na‰im ãlenÛm, ktefií oslaví svá
jubilea a to panu Rudolfu Hanzalovi

a panu Milanu Vojtkovi.

Obãanské sdruÏení U Nás Volary a Mûsto Volary 
pofiádají pro pfiátele menhirÛ i nej‰ir‰í vefiejnost 

v pátek 25. dubna 2014 od 19.00 hodin 
na nádvofií volarského muzea (v pfiípadû nepfiíznivého poãasí se

pfiesuneme do spoleãenského sálu volarské radnice)

VEâER S MENHIRY - GABRETUS GO’BRAGH…
âeká na vás opût pravá originellnû sensaãní VL-THÉ-VSKÁ âAJOVNA a samo-

zfiejmû RITUÁL STRÁÎCÒ MENHIRÒ 
– rituál u kamenného kromlechu ve Volarech na místû 

s dávnou tradicí a silnou energií krajiny.

Doprovodn˘ program bude upfiesnûn – sledujte stránky volary.eu 
Vstupné dobrovolné. âaj bude rozléván s láskou a zdarma

Dne 1. dubna 2014 zaãíná ‰est˘ roãník 

AKADEMIE 3. VùKU, 
kterou pofiádá KreBul, o.p.s.

Místem konání je konferenãní místnost hotelu Bobík a to v termínech: 
1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., a 20. 5. 2014,  

v ãase od 15:00 do 16:30 hodin.

Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS. , fieditel KreBul, o.p.s.

Sportovní sdruÏení TJ Tatran
Volary – zejména pak fotbalov˘
oddíl – dûkuje Mûstu Volary v ãele
se starostkou Martinou Pospí‰i-
lovou, za poskytnutí mimofiádné
dotace 50.000,- Kã na nákup
zahradního traktoru Expert
92.155, kter˘ znaãnû usnadní
údrÏbu fotbalového hfii‰tû i pfii-
lehl˘ch prostor.

pfiedseda Mgr. Miroslav Svoboda 
a vedení fotbalového oddílu 

TJ Tatran Volary

�  �  �

Svaz Ïen dûkuje za vlídné 
pfiivítání a bohaté obãerstvení

u jednotliv˘ch stavení pfii
masopustním prÛvodu.

Marie Pe‰ková, pfiedsedkynû svazu Ïen
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Pfied více jak pÛlstoletím nazval
ãestn˘ obãan mûsta PhMr. Vladimír
Jefiábek svou kníÏku „Volary, mûsto pod
Bobíkem“. Uãinil tak zcela samozfiejmû,
neboÈ v˘razná silueta Bobíku je domi-
nantou volarské kotliny a uzavírá její
severní horizont. Bobík patfií mezi 
nejvy‰‰í ‰umavské vrcholy a není aÏ 
tak dÛleÏité, kolísá-li v mapách jeho
nadmofiská v˘‰ka mezi 1 263 ãi 1 265
metry.  Encyklopedie ·umavy ho uvádí
jako Velk˘ Bobík, ãímÏ odli‰uje jeho
hlavní vrchol od Malého Bobíku, kter˘
leÏí o kilometr severnûji a rovnûÏ patfií
mezi tisícovky.

Boubín a Bobík jsou nejvy‰‰ími ho-
rami vnitrozemského horského pásma
·umavy, které se táhne od Prenetu 
a Javornou ke KníÏecímu stolci. Bobík
pÛsobí vedle sousedního Boubína jako
men‰í bratr; inu, ve jménu má zdrobnû-
linu a nemá prales. Ov‰em silueta Bobí-
ku je ostfieji fiezaná a jeho nûmeck˘
název zní Schreiner, coÏ v puse pofiádnû
zadrnãí.

V knize âervánky mého mládí zazna-
menal spisovatel Karel Klostermann
prázdniny roku 1863, které trávil 
v Lipce: „Vzpomínám na dlouhé pro-
cházky v krásn˘ch hlubok˘ch hvozdech
tamního revíru, na náv‰tûvy ve star˘ch
sklárnách a na v˘stup na Boubín, Basum
a Schreiner a na veselou spoleãnost ve
Vimperku. Ach, to byly krásné ãasy!“

Dodejme, Ïe v ãervenci zmínûného

roku stihl Volary povûstn˘ poÏár, kter˘
zniãil na ‰edesát usedlostí. Karel Klos-
termann tak byl moÏná jedním z posled-
ních, kdo mohl z v˘‰ky shlédnout
pÛvodní staré Volary – anebo ho naopak
k v˘stupu na Bobík vedla senzacechtivá
zvûdavost?    

Z roku 1930 pak pochází reportáÏ
Gustava Rouãky z Prachatic, kter˘ 
v místním tisku uvefiejnil popis své
v˘pravy na Bobík pod titulkem „První
auto na Bobíku“. Ano, prachatick˘
v˘letník se s pfiáteli rozhodl vyzkou‰et
nov˘ automobil ãeskoslovenské v˘roby
a jeho odolnost. Zbrojovka Brno tehdy
vyrábûla automobily znaãky „Z“. A právû
v „Zetce“ vyjel tehdy autor s pfiáteli pfies
Volary a Lenoru do zátoÀské myslivny.
Revírník je od cesty zrazoval: „Cesta
mizerná, stoupání veliké, sám tudy 
nejedu, protoÏe bych konû zt˘ral a vÛz
polámal!“ Av‰ak Zetka cestu pfies bal-
vany a kofieny zvládla, jak G. Rouãka
uvedl, pfiedev‰ím „díky pfiedimensova-
n˘m kuliãkov˘m loÏiskám a elastiãnosti
dvoutaktního motoru“. Od Kubernské
myslivny vyjelo auto po cestû, kterou 
do té doby zdolávali pouze lyÏafii, aÏ 
k vrcholu. Autor horoval za ãastûj‰í
turistické náv‰tûvy Bobíku, neboÈ „jeho
okolí je divoãej‰í a bohat‰í na pfiírodní
scenerii neÏli Boubín“. 

K Bobíku se vztahovalo nûkolik
povûstí (tfieba ta o solném prameni 
v jeho svahu), proroctví i básní, tradiã-

ním zvykem mládeÏe ze star˘ch Volar
b˘vala vycházka na Bobík o svato-
du‰ním pondûlí a volarsk˘ knihvazaã
Stefan Schuster napsal text k písni Na
bobíckejch skalách, v originále Am
Schreinerfelsen, která zaãíná náfieãními
slovy „Drob’a am Schreinerfelsen, da is
gar so schön, wer na dromat war, der
soll nur afigehn...“

Je potû‰itelné, Ïe nov˘ hotel na volar-
ském námûstí dostal v sedmdesát˘ch
létech jméno právû po v˘razné blízké
hofie, která tak pfievládla nad tehdy
dominujícím ideologick˘m vlivem (vzpo-
meÀme na ony rozliãné Aurory, Hutníky
ãi Bajkaly). Byly roky, kdy se v sedle
pod vrcholem Bobíku odehrávalo ‰átko-
vání pion˘rÛ. 

Znaãnou ãást hory zabírala pfied léty
zru‰ená obora pro jelení zvûfi. Na vrchol
vede z Volar (a dále na Boubín) ãervená
turistická znaãka KâT, od nádraÏí 
v Zátoni lze jít k ní po modré. 

Poslední dubnovou sobotu, tedy 
26. dubna 2014, se uskuteãní akce „Pfies
Bobík do Bobíku“. Tento turistick˘ v˘let
se pokusí propojit a zviditelnit oba
v˘znamy jména Bobík. Své síly spojil
Klub ãesk˘ch turistÛ Volary, obãanské
sdruÏení U nás/Volary a odbor kultury 
a cestovního ruchu MÚ. Pro ty, kdo 
v prÛbûhu dne vyjdou na vrchol Bobíku
a nav‰tíví hotel Bobík, bude pfiipraven
úãastnick˘ list se speciálním razítkem.

Roman Kozák

Pfies Bobík do Bobíku
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Provozní doba sbûrného dvora

Basketbalová reprezentace chlapcÛ 
a dûvãat osm˘ch a devát˘ch tfiíd na‰í
základní ‰koly se kaÏdoroãnû úãastní
silnû obsazen˘ch turnajÛ okrskového 
a okresního kola v ko‰íkové. PfiestoÏe
tradiãnû hrajeme o první pfiíãky v celko-
vém umístûní, letos (27. 2.) poprvé oba
na‰e t˘my zvítûzily v okresním turnaji,
kdyÏ vyhrály v‰echny své zápasy. Záro-
veÀ byli nejlep‰ími hráãi turnaje vyhlá‰e-
ni Pavel Pomazal a Renata Mertlíková.
Na‰i sportovci tak získali moÏnost
reprezentovat nejen na‰i ‰kolu a mûsto,
ale také ostatní ‰koly okresu Prachatice.

Krajsk˘ turnaj dûvãat se konal uÏ 
4. 3. ve Strakonicích. Po vynikajícím
t˘movém v˘konu a velmi dobfie takticky
zvládnut˘ch zápasech vybojovala na‰e
dûvãata ve sloÏení Veronika Mrkviãková,
Krist˘na Dorocká, Renata Mertlíková,
Václava Bláhovcová, Franti‰ka Sosnová,
Barbora Maunová, Simona âonková,
Iva Mináfiová a Monika Sivoková 
celkovû 3. místo a byla tak pfiekvapením
turnaje. Vítûzkami a postupujícími do
republikového finále se staly hráãky
extraligov˘ch Strakonic.

Chlapce ãeká 18. 3. krajské kolo 
turnaje v Písku. Budou nás reprezentovat
ve sloÏení Luká‰ Svintek, Pavel Pomazal,
Josef Jurá‰, Vojtûch Andraschko, Jifií
Posolda, Kristian âonka a Marek Smo-
len. Bez ohledu na umístûní uÏ samotná
úãast na turnaji je úspûchem, moÏností 

porovnání s konkurencí, zku‰eností,
novou motivací a odmûnou za poctivou
(cca osmiletou) sportovní pfiípravu.

SportovcÛm dûkuji za reprezentaci,
vedení ‰koly a rodiãÛm pak za morální 
a materiální podporu.

Mgr. Jan ·vácha

Úspûch volarského basketbalu

V sále Reduta Olomoucké filharmo-
nie  vystoupili volar‰tí pedagogové 
ZU· Volary, Katefiina Pavlíková a Pavel
Koldinsk˘.

Ve spoleãném vystoupení zahráli na
saxofon a xylosynth a ukázali, Ïe byÈ
dva od sebe vzdálené hudební nástroje,
zní kouzeln˘m souladem. Koncert, kter˘
pofiádal Spolek pro komorní hudbu pfii

Moravské filharmonii Olomouc, se v po-
dání obou volarsk˘ch pedagogÛ líbil. 
V zaplnûném sále publikum vyslechlo
hudbu Chicka Corei, Reicha Glasse 
a skladbu u‰itou jim na míru od Meisla.

Oba umûlci podali vynikající v˘kon
a zejména skladba, ve které oba tleskali
podle not, mnohé udivila a pfiekvapila.
Oba zástupci na‰eho mûsta sv˘m

vystoupením ukázali, Ïe i v podmínkách
malé umûlecké ‰koly vznikají velká
díla. Tento zajímav˘ projekt dvou
hudebních nástrojÛ, které spolu zdánlivû
nesouvisí, ukázal prav˘ opak. Olomouc-
k˘m se vystoupení moc líbilo a dlou-
hotrvající aplaus byl vyjádfiením, Ïe se
obûma hudebníkÛm velmi vydafiilo.

Ladislav Beran

Koncert v Olomouci

Pondûlí         8.00 - 11.00    13.00 - 17.00
Úter˘            8.00 - 12.00    15.00 - 19.00
Stfieda           8.00 - 11.00    13.00 - 17.00
âtvrtek         8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
Pátek                          zavfieno
Sobota                      9.00 - 12.00
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Pa‰ijov˘ t˘den 

Velikonoce – svátky jara

·est postních nedûlí

Redakãní rada pfieje v‰em ãtenáfiÛm Volarského zpravodaje krásné a pohodové jaro.
Ve ãtvrtek 20. bfiezna v 17:57 hodin zaãalo jaro. ProtoÏe první jarní úplnûk vychází na 15. dubna, 

budou Velikonoce o prvním víkendu po nûm, tedy 20.–21. dubna.

âerná nedûle
âernou nedûlí je naz˘vána podle 
ãerného odûvu Ïen, kter˘ nosily kvÛli
smutku ze smrti JeÏí‰e. 

Kromû názvu âerná se uÏívají také
pojmenování Li‰ãí nebo Puãálka. 

Li‰ãí nedûle je odvozena od zvyku,
kdy hospodyÀky pekly preclíky a zavû-
‰ovaly je na stromky a dûtem vyprávûly,
Ïe je nadûlila li‰ka. Název Puãálka se
pojí s pokrmem z praÏeného hrachu.

PraÏná nedûle
Druhá postní nedûle se naz˘vá podle
pokrmu z praÏen˘ch naklíãen˘ch zrn.

K˘chavá nedûle
Pokud bûhem ní tfiikrát za sebou k˘ch-
nete, mûli byste se po cel˘ rok tû‰it dob-
rému zdraví.

DruÏebná nedûle
Pfii ní se scházeli pfiátelé ke spoleãnému
posezení a pochutnávali si na vykláda-
n˘ch koláãích „druÏbancích“. V tento

den se dfiíve také chodívávalo na námluvy.
Smrtelná nedûle 

Aã smutn˘ název, b˘vá to den pln˘
radosti a veselí. Konává se totiÏ rituál
vyná‰ení Morany. V nûkter˘ch oblastech
se figurína znázorÀující smrt – zimu, pálí,
jinde se vhazuje do vody.
Kvûtná nedûle

Oblíben˘m zvykem tohoto dne je
trhání ratolestí, u nás obvykle proutkÛ 
„koãiãek“. Ty se pak svûtí v kostele.

Po Kvûtné nedûli následuje pa‰ijov˘
t˘den, pro kfiesÈany nejdÛleÏitûj‰í obdo-
bí roku. K Modrému pondûlí, ·edivému
úter˘ ani ke ·karedé stfiedû se neváÏí
Ïádné v˘raznûj‰í rituály. Zato Zelen˘
ãtvrtek je v˘znamn˘. Peklo se peãivo
nazvané jidá‰e ve tvaru spirály, které se
po upeãení mazalo medem. A hlavnû na
stole byla zelená jídla jako ‰penát,
kapusta, zelí. 

Nejmagiãtûj‰ím dnem je Velk˘
pátek. Zvony nezvoní, vûfiící vyjadfiují

svÛj smutek z ukfiiÏování a smrti JeÏí‰e.
Na pole a do lesÛ se vypravují hledaãi
pokladÛ. Velk˘m pátkem vrcholí pfied-
velikonoãní pÛst. 

Na Bílou sobotu se v‰e chystalo na
nadcházející nedûli – BoÏí hod veliko-
noãní. Uklízelo se, pfiipravovaly se
obfiadní a sváteãní pokrmy, hospodynû
pekly velikonoãní beránky, mazance 
a nádivku. LahÛdky se svûtily v nedûli
ráno v kostele a kaÏd˘, kdo vstoupil do
domu, musel posvûcené lahÛdky okusit.

Od v‰eho kousek dostaly i stromy v
sadu, pole a studna i domácí zvífiata. 

Pomlázka na Velikonoãní pondûlí
má rovnûÏ svÛj v˘znam. Aã cizinci
neznalému na‰ich obyãejÛ mÛÏe vy‰le-
hání dûvãat a Ïen spleten˘mi proutky
pfiijít barbarské, znaãí vlití nové Ïivotní
síly. Nûkde dûvãata mládence polila
vodou a v‰ude jim za ten v˘prask dáva-
la v˘sluÏku v podobû kraslic.
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V˘roãní schÛze Svazu tûlesnû postiÏen˘ch
Svaz tûlesnû postiÏen˘ch ve Vola-

rech bilancoval úspû‰n˘ loÀsk˘ rok na
v˘roãní schÛzi.

SchÛzi vedl pfiedseda Augustin
Sobotoviã. Na úvod vyzval v‰echny pfií-
tomné, aby minutou ticha vzpomnûli na
ãleny, ktefií jiÏ mezi nû nikdy nepfiijdou.
Podûkoval v‰em, Ïe pfii‰li v hojném poãtu
a pfiivítal vzácného hosta, starostku
mûsta Martinu Pospí‰ilovou. V úvodu
podûkoval vedení mûsta za v‰e, co pro
svaz invalidÛ dûlá a  pfieãetl zprávu 
o ãinnosti. Uplynul˘ rok vyhodnotil jako
úspû‰n˘. Spoleãnû se podívali do Vy‰‰í-
ho Brodu na Závi‰Ûv kfiíÏ, Lipenskou
vyhlídku v Korunách stromÛ, nav‰tívili
otáãivé hledi‰tû v âeském Krumlovû 
a absolvovali zájezd v rámci akce
„Dostupná ·umava“. V Jámû se aktivnû
zúãastnili festivalu dechové hudby.
Besedovali s hasiãi a policisty o preven-
ci a aktivnû se zúãastnili konference 
k Pochodu smrti. SoutûÏili v bowlingu 
a petangu, a spoleãnû s vefiejností pose-
dûli u táborového ohnû. 

V nastínûném programu na rok 2014
se opût budou vûnovat turistice, pozná-
vání a kultufie. Vyjedou na otáãivé hle-
di‰tû do T˘na nad Vltavou. Podívají se
do Mariánsk˘ch Lázní, ãi zajedou rela-

xovat do bavorského wellness Bad Fus-
sing. Kromû toho je ãeká mnoho dal‰ích
aktivit jako Mikulá‰ská zábava a pfiípra-
va vánoãních balíãkÛ pro své kolegy,
ktefií mají tûÏ‰í postiÏení. Nebude chybût
setkání se  ‰irokou vefiejností na spoleã-
n˘ch akcích. I v leto‰ním roce bude pfii-
praveno nûkolik rekonvalescenãních
pobytÛ, mezi kter˘mi jsou i láznû na
Slovensku. I nadále budou spolupraco-
vat se svazy v Prachaticích a Vimperku,
které jsou na velmi dobré úrovni. 

Poté vystoupila Martina Pospí‰ilová,
která volarskému svazu tûlesnû posti-
Ïen˘ch podûkovala za aktivní pfiístup 
k Ïivotu a za v‰e, co pro mûsto dûlají,
zejména za velkou pomoc pfii Volar-
sk˘ch slavnostech dfieva a nejen pfii
nich. Vyzdvihla postavení v‰ech seniorÛ
ve mûstû a za v‰e jim podûkovala.

V diskusi ãlenové svazu podûkovali
Augustinu Sobvotoviãovi za v‰e, co dûlá
a za to, Ïe velmi dobfie vede místní svaz
tûlesnû postiÏen˘ch. Pfiedseda podûkoval
a vyzdvihl práci úãetní paní Lukschové,
která ke spokojenosti celého spolku dûlá
velk˘ kus práce.

V diskusi bylo i hodnû dotazÛ. Na
v‰echny ne‰lo jednoznaãnû odpovûdût,
neboÈ ‰iroké vysvûtlení by zabralo

mnoho ãasu, a tak na nûkteré odpovûdi
dojde pfii jiné pfiíleÏitosti. K dotazÛm na
zamûstnanost, ãi v˘stavbu marketu
odpovûdûla Martina Pospí‰ilová struãnû
a jasnû a slíbila, Ïe se jimi bude zab˘vat.
Na dotazy, kam na procházky, ãi co bude
s námûstím, odpovûdûla, Ïe na námûstí
bude letos zahájena první etapa rekon-
strukce, na vycházky se mohou tû‰it na
KfiíÏovou cestu, která bude o velikono-
cích znovuotevfiena a osazena nov˘mi
obrazy. Pfiítomné pozvala na akci, kterou
pro seniory pfiipravuje mûsto na 4. dubna
a poté 13. ãervna, kde se bude hovofiit 
o bezpeãnosti, zabezpeãení a jak pomoci
nejstar‰ím obãanÛm v krizov˘ch situa-
cích s následn˘m kulturním programem.

Jak vidíme, na‰i nejstar‰í spoluobãané
nezahálí a jsou velmi aktivní. Za ve‰kerou
ãinnost jim patfií podûkování a uznání, 
a oni sami jsou rádi, Ïe mûsto, zastupite-
lé, ale ani spoluobãané na nû nezapomí-
nají a jejich aktivit si v‰ichni moc váÏí.

Ve spoleãenské ãásti v˘roãní schÛze
se tanãilo a poslouchalo hudební kvarte-
to KÛrovci z Ka‰persk˘ch Hor a mnozí
si zatanãili a zejména pfiátelsky pobese-
dovali.  

Ladislav Beran

Souhrn poãasí za únor 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -8,9°C dne 4. 2. v 6:10
Maximální teplota: +16,0°C dne 15. 2. v 15:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +0,5°C
Úhrn sráÏek: 8,2 mm
Maximální náraz vûtru: 14,9 m/s dne 13. 2. v 22:30 

(tj. 53,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 100,4 hodiny
Mrazové dny: 28
Ledové dny: 2

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -11,8°C dne 4. 2.
Pfiízemní minimální teplota: -12,2°C dne 4. 2.
Maximální teplota: +16,7°C dne 15. 2.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -0,8°C
Mrazové dny: 28
Ledové dny: 2

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Rychlé, komplexní a levné fie‰ení
– zámeãnické, zednické, bourací, ruãní v˘kopové, údrÏbáfiské, úklidové, topenáfiské, instalatérské práce, kácení stromÛ,

hydraulické ‰típání dfieva, ãi‰tûní kobercÛ mokrou cestou, doprava materiálu vlastním vlekem. 
Pfiijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice – 3,- Kã/km. 1. zapoã. hod. – 190,- Kã, dal‰í 170,- Kã vã. DPH. 

Hodinov˘ manÏel – Tel. 775 645 581
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Jarní zamy‰lení
Opût tu máme jaro a s ním opût 

stejn˘ problém. Na mûstsk˘ úfiad pfiichá-
zejí obãané a stûÏují si a upozorÀují
na nepofiádek ve mûstû i v jeho okolí.
Opût je vidût na trávnících a v rÛzn˘ch
zákoutích poházené odpadky, u popelnic
a kontejnerÛ vyhozené vûci jako napfi.
star˘ koberec, sporák nebo pytle a krabi-
ce s nejrÛznûj‰ími odpady a v nûkter˘ch
místech napfi. na sídli‰ti jsou trávníky
plné psích hromádek. V okolí mûsta zase
mÛÏeme najít nespoãet vyhozen˘ch odpa-
dÛ – pod smrãkem starou pneumatiku, 
v korytû potÛãku rozpadl˘ gauã, na kraji
lesa torzo televize a rozebran˘ vysavaã 
a neuvûfiitelné mnoÏství rÛznû poházen˘ch
PET lahví a rÛzn˘ch papírÛ a obalÛ.

Za poslední tfii roky jsem napsala 
do Volarského zpravodaje jiÏ nûkolik
ãlánkÛ na toto téma. Mûla jsem zato, Ïe
kaÏdému prÛmûrnému ãlovûku je vlastní
to, Ïe nebude kolem sebe po zemi vyha-
zovat své odpadky a zneãi‰Èovat nám
v‰em na‰e mûsto i pfiírodu kolem nûj 
– ale asi jsem naivní. Ve stfiedovûk˘ch
mûstech lidé bûÏnû vyhazovali odpadky
na vefiejná místa a v ulicích vedly otev-
fiené stoky, kter˘mi odtékaly fekálie 
z domÛ a lidé do nich vylévali odpady 
z kuchynû a podobné neãistoty. Dnes uÏ
jsme snad ale nûkde jinde.

Mûsto nabízí sv˘m obãanÛm k odlo-
Ïení odpadÛ sbûrn˘ dvÛr, ve kterém je
moÏno ukládat témûfi v‰echen odpad,
kter˘ nepatfií do popelnic. Vûfiím, Ïe pro-
vozní doba na sbûrném dvofie je pro
obãany velmi vstfiícná a kaÏd˘ obãan
Volar, kter˘ má zaplacen˘ poplatek za
odvoz odpadÛ jej mÛÏe vyuÏít.

Bezplatnû zde mÛÏete odevzdat:
objemn˘ odpad (napfi. nábytek, matrace,
podlahové krytiny, bílou keramiku),
nebezpeãné odpady (napfi. rozpou‰tûdla,
barvy, lepidla, oleje a zneãi‰tûné obaly

od barev a fiedidel, dále záfiivky, olovûné
akumulátory, baterie apod.), vyslouÏilé
elektrospotfiebiãe (napfi. TV, poãítaãe,
lednice, praãky, sporáky, ostatní domácí
elektrospotfiebiãe, el. náfiadí i drobnou
elektroniku – napfi.telefony). Ve sbûrném
dvofie je moÏné odevzdat i Ïelezn˘ ‰rot 
a papír. Stavební suÈ mohou obãané
Volar ve sbûrném dvofie bezplatnû uloÏit
v omezeném mnoÏství – max. 1 m3

mûsíãnû.
Mûsto Volary stále spolupracuje 

s Diakonií Broumov, takÏe na sbûrn˘
dvÛr mohou obãané nadále odevzdávat
vûci vhodné pro charitativní úãely – ve‰-
keré obleãení, lÛÏkoviny, nádobí, obuv,
hraãky. V‰echny odevzdané vûci musí
b˘t ãisté, nepo‰kozené a nesmí b˘t
vlhké. 

Do popelnic patfií pouze komunální
odpady z domácností a uloÏení objem-
n˘ch vûcí vedle popelnic nebo zejména
na sídli‰ti vedle kontejnerÛ je moÏné
povaÏovat za zaloÏení ãerné skládky.

Do kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad 
– papír, plasty a sklo, je tfieba dávat
odpady, které tam patfií, jak je popsáno
na nalepen˘ch plakátcích na tûchto kon-
tejnerech. Je tfieba pfii ukládání plastÛ
a papíru co nejvíce zmen‰it jejich objem
napfi. se‰lapáním. KdyÏ sem nûkdo odlo-
Ïí napfi. celou nezmaãkanou kartonovou
krabici, tak se do kontejneru toho jiÏ
moc dal‰ího nevejde. Je tfieba vûdût, Ïe 
i za v˘voz tûchto kontejnerÛ mûsto platí
a proto je tfieba, aby byly kontejnery
vyuÏité.

Samostatnou kapitolou ve zneãi‰tûní
vefiejn˘ch prostranství ve mûstû je velké
mnoÏství psích exkrementÛ na trávní-
cích a chodnících. Na toto téma jsem jiÏ
také psala. Vût‰ina z nás má ráda ve
svém nejbliÏ‰ím okolí pofiádek, pejskovi
umyje paciãky neÏ ho pustí po procház-

ce domÛ na koberec, ale uÏ nefie‰í, Ïe 
z pejska na této procházce vypadl
„bobek“ a zÛstal tam – „vÏdyÈ to bylo 
u vedlej‰ího paneláku“. Myslím, Ïe je
naprosto zbyteãné zde psát, Ïe kdokoliv
z nás mÛÏe do takové hromádky ‰láp-
nout, dûti pfii hfie si do ní sednout, ani 
to, Ïe zneãi‰tûné prostranství vypovídá 
o úrovni nás v‰ech zde Ïijících. KaÏd˘
kdo má pfiihlá‰eného psa, si mÛÏe na
mûstském úfiadû vyzvednout zdarma
igelitové sáãky urãené pro tento úãel.
Tyto sáãky i s obsahem pak patfií do
odpadkov˘ch ko‰Û.

Pracovníci technick˘ch sluÏeb kaÏd˘
den zametají a ãistí chodníky, ulice 
i trávníky a snaÏí se udrÏet na‰e mûsto 
v ãistém stavu. KaÏdou chvíli musí
zajíÏdût nûkam za mûsto, aby zlikvido-
vali ãernou skládku, kterou tam nûkdo
udûlal, i kdyÏ to místo bylo nedávno
vyãi‰tûné. Je to jako boj s vûtrn˘mi
ml˘ny, jako kdyby nûkdo tfieba zední-
kovi zboural novû postavenou zeì.

Îádám obãany, aby se chovali tak,
aby mûsto nemuselo zbyteãnû vynaklá-
dat peníze na likvidace ãern˘ch skládek,
aby odkládali svÛj odpad tam, kam patfií,
a po sv˘ch pejscích uklízeli. Tento pro-
blém není o fungování úfiadu, ale o tom,
jací my v‰ichni jsme.

Aby mÛj ãlánek ale nebyl jenom 
kritick˘, je tfieba fiíci, Ïe mnoho na‰ich
obãanÛ správnû tfiídí své odpady, vyuÏí-
vá sbûrn˘ dvÛr a je i mnoho tûch, ktefií
uklízí po sv˘ch psech. Vím i o pfiípadu,
kdy dva na‰i obãané ve svém volném
ãase a na své náklady posbírali a odvez-
li nûkolik pytlÛ PET lahví a jin˘ch
odpadkÛ, které byly vyházeny za mûs-
tem u jedné vycházkové trasy. Tûm
v‰em patfií velké podûkování.

Stanislava Jindrová, 
ref. odboru v˘stavby, ÚP a ÎP

Koupím garáÏ 
v fiadovkách, které stojí mezi plaveck˘m

bazénem a kotelnou ve Volarech.

Telefon: 702 452 076

ÚâETNICTVÍ + DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Firma Profi·OK, spol. s r. o. 

Vám nabízí zpracování daÀového pfiiznání FO a PO,
vedení úãetnictví.

S námi u‰etfiíte ãas a starosti.

Najdete nás v Domû sluÏeb I. patro,  
Námûstí 34, Volary, tel. 388 334 120
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Podûkování

Hotel Chata Volary
srdeãnû zve v‰echny obãany ve dnech

18.–19. dubna 2014 
na vepfiové hody.

Chtûla bych touto cestou podûkovat
obyvatelÛm Volar, ktefií se úãastní 
,,SBÍRKY PRO MARTINKU“ a nosí
víãka z PET lahví do COOPU ve Vola-
rech pro na‰í dceru Martinku Hodboìo-
vou ze âkynû, která je nemocná DMO.

V neposlední fiadû chci podûkovat
vedení COOPU ve Volarech paní
Michlíãkové, za umoÏnûní sbûrného
místa právû u nich v prodejnû a práce 
s tím spojené. Se zahájením sbírky nám
pomohl pan Augustin Sobotoviã, kter˘

je znám˘ svou ochotou pomáhat druh˘m
a jeho pomoci si velice váÏíme. Jen díky
Vám bude moci Martinka absolvovat
rehabilitaãní pobyt v sanatoriu Klimko-
vice tzv. KLIM-THERAPY zná-má cvi-
ãením v kosmickém obleãku, která je
velice úãinná a je velk˘m pfiínosem pro
osoby trpící DMO. Sanatorium Klimko-
vice je známé léãením následkÛ dûtské
mozkové obrny. Problém je v tom, Ïe
Ïádná poji‰Èovna tuto metodu nehradí a
její cena je na 4 t˘dny 92 000 Kã. JiÏ

jednou na podzim roku 2013 jsme tuto
léãbu absolvovali a zaznamenali jsme
velk˘ pokrok. Léãbu jsme absolvovali
díky tomu, Ïe nám s financováním
pomohla rodina a oslovená firma.

Vûfiíme, Ïe i nadále nám budete
pomáhat se sbûrem víãek a my budeme
moci v co nejkrat‰í dobû podstoupit dal‰í
léãbu. KaÏdé víãko se poãítá. Novû se
sbírají i kovová víãka od piva a ostatních
nápojÛ ve skle. Prosíme dávat zvlá‰È.

Dûkuje rodina Hodboìova ze âkynû

KdyÏ se sejde 20 uãitelek...
... mÛÏe z toho vzejít pfiíjemnû 

a smysluplnû strávené odpoledne. 
V polovinû února se v M· Revoluãní

konal spoleãn˘ aktiv pedagogÛ matefiské
a základní ‰koly (1. stupeÀ). Hlavním
cílem bylo prohloubení vzájemné spolu-
práce mezi obûma subjekty. 

V diskusích se paní uãitelky zamûfii-
ly pfiedev‰ím na otázky t˘kající se

usnadnûní pfiestupu dûtí z matefiské na
základní ‰kolu. Obeznámily se navzájem
s aktuálnû pouÏívan˘mi pomÛckami,
hraãkami, skládaãkami, pracovními listy,
písankami a knihami. UÏiteãné a plodné
byly diskuse a úvahy nad otázkami, co
dne‰ní dûti baví, v ãem jsou jiné neÏ
pfiedchozí generace, co jim dûlá potíÏe,
co dûtem ‰kodí a co naopak prospívá.

Z dvouhodinového setkání vyplynulo
do budoucna nûkolik konkrétních návrhÛ
a projektÛ, které by se mohly stát pfiíno-
sem pro dûti, jejich rodiãe i samotné 
uãitele. Pfied‰koláci z matefiské ‰koly se
uÏ teì mohou tû‰it na pohádkov˘ dopis
na‰ich nejmen‰ích ‰kolákÛ. 

Dík patfií v‰em zúãastnûn˘m.
J. Fistrová

Dûti pomáhají dûtem
Îákovsk˘ parlament se rozhodl, Ïe uspofiádá sbírku na pomoc dûtem s tûÏk˘m onemocnûním. Ujali se
toho dobrovolníci ze 6.A a kaÏdou velkou pfiestávku v minulém t˘dnu prodávali dûtem ve ‰kole 
magnetky, pfiívûsky, pravítka a barevné klipy pro nadaci Îivot dûtem. V˘dûlek byl pfiibliÏnû 1 100 Kã.
Jsme moc rádi, Ïe jsme mohli pomoci dûtem, které to potfiebují, a rádi bychom uspofiádali i dal‰í 
podobnou sbírku.  

Nikol Korytarová 6.A, Z· Volary

A odezva od uãitelÛ? Prodávající dobrovolníci byli velmi milí, podali informace o sbírce a nenucenû a pfiirozenû získávali
zájemce o pomoc. 
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Tahle krásná písniãka, kterou zapsal
sbûratel Jindfiich Pecka mezi lety 
1957–1958 nûkde v Po‰umaví, je jednou
ze 120 vesmûs nepublikovan˘ch písni-
ãek, které se vedle sebe poprvé octly 
v publikaci V Prachaticích za bránou
(Lidové písnû z okolí Prachatic a ‰u-
mavského Podlesí v zápisech sbûratelÛ
19. a 20. století), kterou vydalo volarské
nakladatelství Stehlík ve spolupráci 
s Etnologick˘m ústavem AV âR. Sou-
ãástí knihy jsou také fotografie z volarské
a zbytinské konopické, které nasnímali
dva volar‰tí fotografové Ladislav Beran
a Franti‰ek ·típl. Kniha je ponorem do

zcela neznám˘ch vod lidové písnû, které
nûkdy i více neÏ sto let ãekaly na své
znovuobjevení v archivu Etnologického
ústavu. Texty a notace písní doprovází
zasvûcená studie o jihoãeském folklóru
a také více neÏ stovka pfieváÏnû historic-
k˘ch fotografií. Hlavní ale jsou písniãky
z Prachatic, Zbytin, Netolic, VodÀan,
Chluman, Miãovic, Tvrzic, Stach a dal-
‰ích obcí, které si mÛÏe kaÏd˘, kdo zná
noty zahrát ãi zazpívat. Kdo noty nezná,
bude si muset poãkat a doufat, Ïe se
podafií sehnat peníze, aby mohlo vyjít
CD s nahran˘mi písniãkami. Celou
knihu vnímám hlavnû jako poctu lidem, 

ktefií i v dne‰ní dobû narovnají unaven˘
hfibet a pak se jdou bavit a zároveÀ roz-
dávat radost druh˘m, jako tfieba ãlenky
volarského Svazu Ïen, které letos opût
budou (alespoÀ doufáme) pofiádat staro-
ãeskou konopickou.

Ivo Stehlík

V Prachaticích za bránou

BELETRIE
Jonasson Jonas: Stolet˘ stafiík, kter˘

vylezl z okna a zmizel
Jonas Jonasson ve svém románu

vypráví o jednom veselém útûku a také
o ‰íleném Ïivotním pfiíbûhu svéhlavého
muÏe, kter˘ se sice nikdy nezajímal o po-
litiku, ale pfiesto byl vÏdy nûjak zapleten
do velk˘ch historick˘ch událostí 20. sto-
letí. Kniha je duchaplná, inteligentní 
a také velmi vtipná. ·védsky vy‰la poprvé
na podzim 2009 a skoro okamÏitû se
stala ãtenáfisk˘m hitem.

Ratnerová Vaddey: Stín banyánu
Pí‰e se rok 1975 a pro sedmiletou

Raami ze dne na den konãí dûtství. Její
otec se za rozbfiesku vrací ze své pravi-
delné procházky se zprávou o bojích,
které právû zachvátily ulice Phnompen-
hu, hlavního mûsta KambodÏe. Chaos
revoluce a následn˘ teror záhy rozdrtí
v‰echny pfiedstavy, které doposud hol-
ãiãka o svûtû mûla. Ve svûtû novém, 
v nûmÏ se smrt, hladovûní a tvrdá práce
na hranici fyzick˘ch moÏností stanou

nûãím tak hrÛznû v‰edním a v‰udypfií-
tomn˘m, se malá Raami upne k tomu
jedinému, co jí z násilnû pfiervaného dût-
ství zbylo k tradiãním kambodÏsk˘m
m˘tÛm a legendám, které jí vyprávûl otec. 

NAUâNÁ LITERATURA
Hrube‰ová Markéta: Tak vafiím já 

– 125 receptÛ pro vytíÏené Ïeny
Úspû‰ná ãeská hereãka pfiedstavuje

své recepty. Z dûdictví po babiãce pfie-
vzala tradiãní postupy, av‰ak snaÏí se
ãeskou i stfiedomofiskou kuchyni serví-
rovat v lehké a stravitelné podobû. Pro
moderní a zamûstnanou Ïenu autorka
vybrala ta jídla, jejichÏ pfiíprava je ãasovû
nenároãná.

Bárta Miroslav, Tureãek Tomá‰: Kolaps
neznamená konec
Jsou kolapsy dávn˘ch civilizací jen

zapomenutou stránkou v knize historie?
Rozhovor s prof. Miroslavem Bártou,
na‰ím pfiedním egyptologem, pfiiná‰í
zajímavé pohledy na tento fenomén.
Nejnovûj‰í v˘zkumy celé fiady vûdních

oborÛ totiÏ ukazují, Ïe faktory, které
vedly k pádu starovûk˘ch fií‰í, se cyklicky
opakují. Na‰e souãasná západní civilizace,
jeÏ byla vÛdãí silou svûta v posledních
stoletích, se tûmto vlivÛm také nemÛÏe
vzepfiít. âeká nás tedy podobn˘ osud?

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Petfiíãková Renata, Vanûãek Michal:

Hejkalov
Kdovíkde, moÏná právû kousek od

vás, je modrav˘ les. Kdybyste sem pfii-
jeli vlakem s foÈákem, tuÏkou a blokem,
tepl˘mi ponoÏkami a teplou ãepicí,
ponûvadÏ tu je v noci celkem zima,
moÏná byste... 

...MoÏná byste dopadli jako dosud
málo uznávan˘ profesor Hejhula. On tu
totiÏ uãinil objev hodn˘ Nobelovy 
ceny. Svérázn˘m zpÛsobem proniká do
tajemství, které je pro jedinou lidskou
obyvatelku Hejkalova, vdovu ·elestáko-
vou, denním chlebem. KdyÏ se na scénû
objevuje je‰tû mluvící kocour, jeÏ je
napÛl hejkalem, má uboh˘ zmaten˘ 
profesor o zábavu postaráno...

Novinky v knihovnû

V Prachaticích za bránou
chodil kantor za pannou.
Jen slavíci poslouchali,
co oni si povídali, 
vy‰li spolu bránou ven,
pak uÏ svítal bílej den.

Kantora já ráda mám,
v‰ecko, co mám, jemu dám.
On má oãi jako nebe,
kapsy prázdn˘, aÏ to zebe,
ale já ho ráda mám,
v‰ecko, co mám, jemu dám.
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Dřevařské „stejskání“
Pozvánka na tradiční setkání dřevařů, které se bude konat 

v sobotu 5. dubna 2014 v salonku restaurace "U Potůčku" od 17:00 hodin. 
Zváni jsou v‰ichni, ktefií si chtûjí zavzpomínat i popovídat. Srdeãnû zvou pofiadatelé.


