VáÏení spoluobãané,
slavnostnû jsme první adventní nedûli rozsvítili vánoãní
strom a tím spoleãnû vstoupili do pﬁedvánoãního ãasu.

Tato doba nám vÏdy jistû pﬁipomíná i to, Ïe souãasn˘
rok jiÏ nezadrÏitelnû konãí a pomalu kráãíme do roku nového.
Dovolte mi proto, abych v tento ãas podûkovala za v‰echnu odvedenou práci
v tomto, jiÏ témûﬁ uplynulém roce, právû vám obãanÛm, a také v‰em dobrovoln˘m spolkÛm
a organizacím, jednotliv˘m firmám, mûstsk˘m organizacím, ale také v‰em sv˘m kolegÛm
z mûstského úﬁadu a zastupitelÛm. ProtoÏe bez vzájemné spolupráce by se nám tûÏko daﬁilo
v‰e zvládnout.
VáÏení spoluobãané,
dohoﬁela poslední adventní svíãka a pﬁichází vánoãní ãas. Pﬁeji vám klidné, rozzáﬁené
a voÀavé Vánoce, plné radosti a ‰tûstí. Vánoce naplnûné klidem, láskou, harmonií a rodinnou
pohodou. VÏdyÈ to jsou ty nejkrásnûj‰í dárky.
A do nastávajícího roku, roku 2014, vám pﬁeji hlavnû pevné zdraví, splnûní v‰ech pﬁání,
lásku, ‰tûstí,toleranci, porozumûní a schopnost vzájemnû si naslouchat.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Z jednání rady mûsta
konaného dne 27. 11. 2013
Rada mûsta schvaluje
* podání Ïádosti o pokácení stromu
rostoucího na pozemku ve vlastnictví
Mûsta Volary p. ã. 4730/9 v k. ú.
Volary ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
Rada mûsta rozhodla
* stanovit pro rok 2014 cenu za likvidaci odpadu pro fyzické podnikající

a právnické osoby ve mûstû Volary
takto: kontejner 12.800,- Kã/rok,
popelnice 3.650,- Kã/rok a 190,- Kã
za jednorázov˘ svoz popelnice. Tyto
ceny jsou stanoveny vãetnû DPH.
* uzavﬁít Dodatek ã. 1 smlouvy o po-skytování sluÏeb v oblasti zaji‰tûní
sbûru, shromaÏìování elektrozaﬁízení
a elektroodpadu s firmou RETELA
s.r.o., se sídlem Praha 2, Neklanova

44/152 ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* schválit ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
dodatek ã. 3 k pojistné smlouvû
ã. 8050071912 na poji‰tûní vozidel
mûsta, mezi Mûstem Volary a âSOB
Poji‰Èovnou a.s.

❄❄❄
Více na: www.mestovolary.cz

Informace z úﬁadu
V˘voz popelnic v prosinci
V období vánoãních svátkÛ budou odpady ve Volarech vyvezeny takto:
kontejnery -– v pondûlí 23. 12. 2013, popelnice – v pátek 27. 12. 2013

Uzavﬁení sbûrného dvora v prosinci
V dobû od 16. do 31. 12. 2013 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavﬁen.

Dne 31. prosince bude uzavﬁen MûÚ Volary pro veﬁejnost.
Dûkujeme za pochopení.
Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary

Poplatky za tuh˘ komunální odpad zÛstávají i pro rok 2014 ve stejné v˘‰i
jako v roce 2013 tj. 500 Kã/osoba/rok.

Hasiãi pﬁevzali „dárek“
Novou cisternovou automobilovou
stﬁíkaãku (CAS) slavnostnû pﬁevzali
volar‰tí hasiãi v sobotu 7. prosince za
pﬁítomnosti pozvan˘ch hostÛ. Automobilovou stﬁíkaãku pro volarské hasiãe
zakoupilo Mûsto Volary s pﬁispûním
finanãních dotací z Ministerstva vnitra
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âR ve v˘‰i jednoho milionu korun a
Jihoãeského kraje ve v˘‰i 800 tisíc
korun. Z rozpoãtu mûsta bylo uhrazeno
témûﬁ 2 600 000 korun. Na nové hasiãské auto pﬁispûli také samotní volar‰tí
hasiãi, a to ve v˘‰i 100 000 korun.
Novou cisternu získávají na‰i hasiãi po

témûﬁ tﬁiceti letech. Ohlédneme-li se za
jejich dobrovolnû odvádûnou prací, pﬁi
které mnohdy nasazují své Ïivoty, aby
zachránili Ïivoty ãi majetky druh˘ch,
jistû si takov˘to „vánoãní dárek“ plnû
zaslouÏí.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Setkání mal˘ch fotografÛ
Byla jsem 21. 11. na v˘stavû v galerii v hotelu Bobík. Byly tam úÏasné fotografie
z okolí ·umavy. O fotografiích nám vyprávûl pan Plach˘. O technice fotografování,
jak fotka vzniká, kdy zaãal s fotografováním a kdy je na fotografování dobré
svûtlo. Byla tam jedna fotka v mlze, kde byli konû. Nejvíc se mi líbila fotografie
nazvaná Tajemné svûtlo. Moc se mi to líbilo. Moc ráda bych se tam zase podívala.
Za kolektiv pozvan˘ch ÏákÛ Viki Horálková

Spoleãenská rubrika
V mûsíci prosinci oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Jana âadová,
paní Anna Kolínská,
paní Helena Frömlová,
paní Eva Dobrovodská.
V‰em jmenovan˘m v‰echno
nejlep‰í, hlavnû hodnû zdraví
a spokojenosti do dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
V˘bor âRS MO Volary pﬁeje mnoho
zdraví a Ïivotní pohody do dal‰ích let
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví svá jubilea
v mûsíci prosinci a to
panu Janu Dulovci,
panu Josefu Sklenáﬁovi,
panu Janu Sedláãkovi.

Zmûny u danû z nemovitostí
Jak se nás dotknou? Nûkteré zmûny daÀ sníÏí, jiné zv˘‰í. Poplatníkovi, kter˘ vlastní
kromû bytu/nebytového prostoru a podílu na spoleãn˘ch ãástech domu i podíl na
spoleãném pozemku pﬁesahujícím zastavûnou plochu domu nebo na pozemcích uÏívan˘ch spoleãnû s jednotkami, se daÀ mÛÏe nepatrnû zv˘‰it. Stane se tak v dÛsledku
vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru nov˘m koeficientem 1,22,
zohledÀujícím existenci tohoto pozemku, kter˘ jiÏ novû nebude pﬁedmûtem danû
z pozemkÛ. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domû, kter˘ zcela pokr˘vá plochu
vlastnûného pozemku, se nic nemûní. Základem pro v˘poãet jeho danû zÛstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním pﬁípadû (zv˘‰ení
danû) majitel nemusí podávat nové daÀové pﬁiznání, pÛvodní daÀ mu pﬁepoãte a vymûﬁí
správce danû z moci úﬁední. Ve v‰ech ostatních pﬁípadech pﬁi zmûnû okolností
rozhodn˘ch pro vymûﬁení danû nebo osoby poplatníka, je potﬁeba daÀové pﬁiznání
(pﬁípadnû dílãí daÀové pﬁiznání) podat správci danû do 31. ledna.
U vícepodlaÏních staveb pro podnikání dojde ke zv˘‰ení základní sazby danû
jen v pﬁípadû, Ïe kaÏdé dal‰í nadzemní podlaÏí pﬁesahuje jednu tﬁetinu zastavûné
plochy stavby. Oproti souãasnému stavu, kdy podnikatel platí daÀ za kaÏdé dal‰í
nadzemní podlaÏí bez ohledu na velikost plochy, tak v ﬁadû pﬁípadÛ dojde fakticky
ke sníÏení danû z tûchto staveb. Novinkou dále je, Ïe do zpevnûn˘ch ploch pozemkÛ uÏívan˘ch k podnikání náleÏí i pozemky, jejichÏ povrch je zpevnûn vleãkou,
pﬁiãemÏ vleãky jiÏ nebudou pﬁedmûtem danû ze staveb. To reálnû znamená sníÏení
stávající v˘‰e danû z pozemkÛ. Pozemky urãené k zastavûní vybran˘mi stavbami
(vodárny, kanalizaãní zaﬁízení, stavby rozvodn˘ch zaﬁízení a stavby pro veﬁejnou dopravu) budou novû do doby dokonãení v˘stavby zdaÀovány jako pozemky stavební.
Zákon téÏ mûní pojmy a názvosloví. Napﬁíklad stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inÏen˘rské stavby a jednotky (jednotku tvoﬁí
byt/nebytov˘ prostor, podíl na spoleãn˘ch ãástech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem danû je novû také svûﬁensk˘ fond (fond umoÏÀující vyãlenûní majetku
a jeho oddûlenou správu), podílov˘ fond, stavebník oprávnûn˘ z práva stavby a
pacht˘ﬁ (za obdobn˘ch podmínek jako nájemce).
Ing. Petra Petlachová

Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení
s panem

FRANTIŠKEM
FREJLACHEM.

Velké podûkování patﬁí zároveÀ
panu Franti‰ku Krátkému za jeho
krásná a dojemná slova rozlouãení.
Dûkujeme MUDr. LaÀkovi
za jeho obûtavou péãi.
Antonie Frejlachová s rodinou

Dûkuji majitelÛm
a zamûstnancÛm
Pekárny SPAR Volary
za sponzorsk˘ dar
na mikulá‰skou nadílku
mal˘ch hasiãÛ.
Pﬁeji hezké Vánoãní svátky
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.
Vladimír ·imek
vedoucí mlad˘ch hasiãÛ
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Ocenûní dárcÛ krve
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ pﬁipravil pro dárce krve plakety
i hudební podûkování
Dárcovství krve je vysoce humánní
ãin, díky kterému jsou zachraÀovány
mnohé lidské Ïivoty - lidí váÏnû nemocn˘ch, zranûn˘ch, novorozencÛ i jejich
maminek.
Dárci krve, kteﬁí darovali krev bez
nároku na pﬁíspûvek jiÏ 10x, 20x nebo
40x, jsou oceÀováni plaketou prof.
MUDr. Jana Jánského, ti, kdo darovali
krev jiÏ 80x, pak Zlat˘m kﬁíÏem 3. tﬁídy.
Toto oceÀování provádí âesk˘ ãerven˘
kﬁíÏ Prachatice.
V leto‰ním roce jsme pro dárce krve
pﬁipravili slavnostní pﬁedávání stﬁíbrn˘ch

a zlat˘ch plaket na ãtvrtek 28. listopadu
v zasedací místnosti Mûstského úﬁadu
Prachatice. K podûkování dárcÛm se pﬁipojil také místostarosta mûsta Prachatice
Ing. Bc. Robert Zeman, za OS ââK Prachatice se zúãastnila pﬁedsedkynû
Oblastní v˘konné rady Ing. Silvie Jano‰Èáková a ãlen pﬁedstavenstva Ladislav Beran.
Ocenûní pﬁevzalo celkem 42 drÏitelÛ
stﬁíbrné a zlaté medaile prof. MUDr.
Jana Jánského a dva drÏitelé Zlatého
kﬁíÏe 3. tﬁídy.
Hudbou podûkoval hudební soubor

CINK Stﬁední pedagogické ‰koly Prachatice. Dárci krve obdrÏeli také dárek
z dílny Stroom Dub o.p.s., s pﬁípravou
celé akce pomohli i Ïáci Z· VodÀanská.
Nûkteﬁí dárci krve se bohuÏel
nemohli k ocenûní dostavit, jejich ocenûní bude moÏné vyzvednout kaÏdou
stﬁedu v 8 aÏ16 hodin v sídle OS ââK
Prachatice nebo jindy podle domluvy.
Dárcovství krve na Prachaticku je
realizováno díky Jihoãeskému kraji,
Mûstu Prachatice, Mûstu Vimperk
a na‰im sponzorÛm.
Zuzana Pelikánová

Ocenûní volar‰tí obãané
Zlat˘ kﬁíÏ 3. tﬁídy – HARGA· Svetozár
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského –

DOB¤ENSKÁ Jiﬁina, JANO·ËÁK Pavel, KOZÁK
Roman, SEDLECKÁ Jaroslava, SMOLA Antonín
Stﬁíbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského – BùLE Zdenûk, VR·NÍKOVÁ Jitka
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského – ·PETOVÁ Ludmila, ·TÍPLOVÁ Blanka,
VACULKA Pavel

Memoriál Jiﬁího Voráãka star‰ího
Volejbalisté uctili památku Jiﬁího
Voráãka star‰ího tradiãním memoriálem
·est t˘mÛ se o první adventní sobotû
utkalo v této krásné hﬁe pod vysokou
sítí. Volejbal je sport, kter˘ byl kdysi
chloubou na‰í zemû, ale v souãasné
dobû je tak trochu mimo zájem veﬁejnosti. V na‰em mûstû mûl tento sport
také tradici a volejbalisté se umísÈovali
vÏdy v popﬁedí krajského pﬁeboru.
T˘my muÏÛ i Ïen jezdily po okrese na
zajímavé turnaje a na kurtech u hﬁi‰tû
b˘valo pﬁes t˘den plno.
Z historie víme, Ïe hra pod vysokou
sítí, byla roz‰íﬁena hlavnû za první
republiky, kdy vznikaly trampské osady
a zde nesmûla chybût síÈ a míã. Hrály
se velké osadnické turnaje a v letních
mûsících byl volejbal velmi populární.
I po druhé svûtové válce to byl sport
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mlad˘ch a opût na trampsk˘ch cestách.
PﬁestoÏe je dnes volejbal pﬁedev‰ím
sportem halov˘m, hraje se také venku
na antuce. V malé vesniãce Dﬁevûnice
ve V˘chodních âechách se hraje nejstar‰í ‰estkov˘ turnaj volejbalu na
antuce u nás i v Evropû.
Samotn˘ memoriál nabídl velké
zápasové vypûtí, nádherné v˘mûny
a strhující boje o kaÏd˘ míã. ·estkov˘
volejbal v hale má své kouzlo a velkou
v˘hodou je, Ïe za okny byÈ je zima,
hraje se uvnitﬁ a v‰em je pûkné horko.
·est to je volejbalové ãíslo, neboÈ se
hraje v ‰esti hráãích. Volarské klání
symbolicky hrálo ‰est t˘mÛ, coÏ bylo
tﬁicet ‰est hráãÛ. Prvenství putuje ke
KﬁíÏÛm, stﬁíbro cestovalo do Vimperka
a bronz po Ïeleznici doputoval k Janebov˘m.

Poﬁadatelé dûkují v‰em hráãÛm
a hráãkám za úãast a kvalitní pomoc pﬁi
samotném turnaji. Podûkování patﬁí rozhodãím a divákÛm, kteﬁí pﬁi‰li a snad si
najdou cestu mezi volarské volejbalisty.
Velké podûkování patﬁí i volarsk˘m
poﬁadatelÛm za to, Ïe se jim podaﬁilo
navázat na velmi pûknou tradici a pﬁejme jim, aby se jim nadále daﬁilo, a snad
se najdou i noví zájemci o sport pod
vysokou sítí.
Na závûr zde mám jednu v˘zvu:
Volar‰tí volejbalisté zvou v‰echny pﬁíznivce míãe a hry pod vysokou sítí mezi
sebe. Zájemci této hry mohou pﬁijít vÏdy
v pondûlí a ve ãtvrtek od 19:00 hodin do
tûlocviãny základní ‰koly.

Ladislav Beran

Pﬁipravujeme

Vzpomínáme

Spoleãensk˘ ples SRPD·
SdruÏení rodiãÛ, pﬁátel ‰koly a dûtí vás srdeãnû zve v sobotu 25. ledna 2014
od 20:00 hodin do spoleãenského sálu radnice na spoleãensk˘ ples.
Vstupné 100,- Kã
Pﬁedprodej vstupenek na MûÚ Volary, odbor KaCR.

❄❄❄

Dne 28. 12. 2013 uplyne 25 let
od chvíle, kdy nás opustil drah˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan



BOHUSLAV CIRHAN.

Spoleãensk˘ ples ZU·
Základní umûlecká ‰kola Volary ve spolupráci s MARTH-music Vás srdeãnû zvou
do spoleãenského sálu radnice v sobotu 8. února 2014 od 19:00 hodin
na 3. Spoleãensk˘ ples.
Host veãera: V-band pod taktovkou Kateﬁiny Pavlíkové
Veãerem provází moderátor Martin Vaverka

Stále vzpomíná manÏelka
a dûti s rodinami.mi.

Vstupné 150,- Kã
Pﬁedprodej od 8. ledna 2014 na MûÚ Volary, odbor KaCR.

❄❄❄
Spoleãensk˘ ples rybáﬁÛ
V˘bor MO âRS Volary vás srdeãnû zve v sobotu 15. února 2014 od 20:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na tradiãní rybáﬁsk˘ ples.
Vstupné 130,- Kã
Pﬁedprodej vstupenek na MûÚ Volary, odbor KaCR.

❄❄❄

Vydal ses cestou,
jiÏ chodí kaÏd˘ sám,
jen dveﬁe vzpomínek
nechal jsi dokoﬁán.
Dík za to ãím jsi nám v Ïivotû byl,
za kaÏd˘ den, jenÏ si pro nás Ïil.
Co ti víc mÛÏeme dát,
neÏ svûtlo rozsvítit,
kytiãku poloÏit a jen zaplakat.

Moravsk˘ veãer
Mûsto Volary vás srdeãnû zve v sobotu 22. února 2014 od 20:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na moravsk˘ veãer s cimbálovou muzikou.
Vstupné 80,- Kã
Prodej vstupenek od 3. února na MûÚ Volary, odbor KaCR.

❄❄❄
Známé tváﬁe Dolores a Alex uvádûjí

sleãnu Stacey a travesti revue
TECHTLE MECHTLE!

Dne 12. 1. tomu budou ãtyﬁi
roky, co nás opustil milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan

V sobotu 18. ledna 2014 od 19:00 hodin ve volarském kinosále.
VSTUPNÉ: 200,-Kã / pﬁedprodej, na místû 230,-Kã
Pﬁedprodej - na MûÚ Volary, odbor KaCR od 2. 12. 2013

JOSEF CHUM.
Z úctou a láskou vzpomínají
manÏelka RÛÏa,
dûti Dana a Jenda s rodinami
a vnouãata Ivetka, Jenda a Míla.

❆
❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❅
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❆

❅❆
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❆ ❆
❆
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❆

B˘valí ãlenové známé travesti skupiny se po vzájemné dohodû rozhodli vydat na
vlastní dráhu a pﬁiváÏejí zcela nov˘ projekt v âeské republice - travesti revue
Techtle Mechtle! K mistru Alexovi a sleãnû Dolores pﬁi‰la i zbrusu nová posila a
hvûzda praÏského kabaretu sleãna Stacey, která je nejlep‰í imitátorkou Cher u nás.
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Adventní kalendáﬁ
Poãátky adventního kalendáﬁe mÛÏeme hledat v 19. století. Jeho první druhy
pocházejí z protestantsk˘ch míst. NáboÏenské rodiny kreslily v prosinci kaÏd˘
den kﬁídou ãárku, aÏ do ·tûdrého dne. První znám˘ ruãnû vyroben˘ Adventní
kalendáﬁ je z roku 1851. Jinak také ve vûﬁících rodinách vûsili v prosinci
na zeì 24 mal˘ch obrázkÛ – jeden na kaÏd˘ den aÏ do ·tûdrého dne.
První ti‰tûn˘ kalendáﬁ byl vyroben nûmeck˘m farníkem Gerhardem Langem
(1881-1974) z Maulbronnu. KdyÏ byl Gerhard je‰tû dítû, matka mu vyrobila
Adventní kalendáﬁ s 24 mal˘mi svíãkami, které byly pﬁipevnûny na lepence.
Pozdûji se stal Lang spolumajitelem tiskárny Reichhold & Lang
v Mnichovû, ve které vyrábûl malé barevné obrázky pﬁilepené
na lepence v kaÏdém dni prosince. Toto byl první ti‰tûn˘
adventní kalendáﬁ, aãkoli bez otevírajících okének, vydan˘
roku 1908. Byl pojmenován „Vánoãním kalendáﬁem“ nebo
„Mnichovsk˘m vánoãním kalendáﬁem“. A na poãátku
20. století Lang vydal první Adventní kalendáﬁ s mal˘mi
otevíracími dvíﬁky. Stejnû dobﬁe zaãala v té dobû
produkovat Tiskaﬁská spoleãnost Sankt Johannis
náboÏensk˘ adventní kalendáﬁ s biblick˘mi ver‰i
za ok˘nky namísto obrázkÛ. Adventní kalendáﬁ se
vydal na vítûzoslavnou cestu po celém svûtû. Av‰ak
ve tﬁicát˘ch letech Lang zavﬁel svou spoleãnost.
Do té doby vyrobil kolem tﬁiceti rÛzn˘ch designÛ
kalendáﬁÛ. Úspûch této nûmecké tradice pﬁeru‰ila
druhá svûtová válka. Lepenka totiÏ byla dávána
na pﬁídûly a bylo zakázáno vyrábût kalendáﬁe
s obrázky. První ti‰tûn˘ kalendáﬁ po válce pak
byl vytisknut Richardem Sellmerem v roce 1946.
Kalendáﬁe se znovu zmocnily témûﬁ celé Evropy
a kaÏdá zemû si vytvoﬁila svou vlastní variantu.

Rybí ‰upiny
Dávají se pod talíﬁ, aby pﬁiná‰ely po cel˘ rok dost penûz.

Talíﬁ navíc
Dával se nejenom pro neãekaného hosta, kterého bylo tﬁeba
pohostit, ale také se ﬁíkávalo, Ïe je to v oãekávané narození
JeÏí‰ka. Dal‰ím vysvûtlením je, Ïe u ‰tûdroveãerní veãeﬁe
má b˘t vÏdy sud˘ poãet osob.

Vstávání od stolu
Kdo vstal od ‰tûdroveãerního stolu tomu byla pﬁedpovídán
a smrt nebo nemoc v následujícím roce.
Proto doporuãujeme sedût a v klidu dojíst.

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko zjevující se za odmûnu
o ·tûdrém veãeru v‰em, kdo se nenechají zlákat
pochoutkami a dodrÏují po cel˘ den
aÏ do v˘chodu první veãerní hvûzdy
pÛst, patﬁí mezi nejtajemnûj‰í
vánoãní bytosti. Málokomu se po‰tûstilo
uvidût je, pﬁebíhá pﬁes zeì nebo strop svûtnice.
Pﬁesto je nedílnou souãástí Vánoc.
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Pou‰tûní lodiãek
Mezi nejoblíbenûj‰í vánoãní zvyky dnes patﬁí také tradiãní pou‰tûní lodiãek. Tento zvyk má po celém svûtû uÏ více jak
200letou tradici. Pﬁi tomto vánoãním zvyku je velice dÛleÏité, aby si kaÏd˘ svou lodiãku zhotovil zcela sám, ale dûtem
mÛÏete samozﬁejmû trochu pomoct. Jak tedy lodiãku sestrojit? Rozpulte si nûkolik vla‰sk˘ch oﬁechÛ tak, aby Vám zÛstaly
celé dvû pÛlky a ne jen popraskané skoﬁápky. Poté z rozdûlen˘ch polovin skoﬁápky vyberte oﬁech a do prázdné pÛlky
pomocí nakapaného vosku pﬁipevnûte malou vánoãní svíãku tak, aby se neh˘bala ani nepﬁevracela. Poté svíãku pﬁipevnûnou voskem k lodiãce zapalte. V prÛbûhu zapalování Va‰í lodiãky vyslovte svou otázku nebo pﬁání, na které ãekáte pomocí
této vû‰tby odpovûì. NezapomeÀte v‰ak na to, Ïe lodiãce mÛÏete poloÏit pouze jednu, jasnû formulovanou otázku. Otázka se
mÛÏe t˘kat lásky, rodiny, pﬁátelství, práce, majetku, úspûchÛ, i jin˘ch pro Vás dÛleÏit˘ch vûcí. Pak uÏ lodiãku pouze
opatrnû spusÈte do vody napu‰tûné v lavoru nebo jiné velké nádobû.
Co nám lodiãky napoví…
❅ zÛstala u bﬁehu - v pﬁí‰tím roce Ïádné zmûny, v‰e zÛstane pﬁi starém
❅ hned se potopí - jakákoliv snaha zlep‰it svou situaci bude marná
❅ pﬁi plavbû se dot˘ká jiné lodiãky - láska a pﬁátelství
❅ utvoﬁí kruh s ostatními - bezproblémové souÏití, vzájemná úcta, pﬁátelství a tolerance
❅ ocitne se uprostﬁed ostatních lodiãek - majitel lodiãky potﬁebuje ochranu a pomoc, je zraniteln˘ a citliv˘
❅ ocitne se mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
❅ toãí se v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od Ïivota chcete
❅ se zhasnutou svíãkou - neupﬁímnost, komplikovan˘ citov˘ vztah
❅ sama dopluje k druhému bﬁehu - získáte, po ãem touÏíte

RÛÏe z Jericha
RÛÏe z Jericha (Selaginella lepidophylla) nûkdy také naz˘vaná kvûtina vzkﬁí‰ení ruce panny Marie je zvlá‰tní rostlina
patﬁící mezi plavuÀové, vyskytující se v pou‰tních oblastech západní Asie, Texasu, Mexika a Egypta.
Tuto zázraãnou rostlinu popsal ·vejk slovy, Ïe se jedná o takové suché h…, které kdyÏ zalijeme, tak rozkvete. Skuteãnû
vypadá jako uschl˘ trus, ale staãí, abychom toto jedineãné pﬁírodní dílo umístili na talíﬁ a zalili teplou vodou. UÏ za nûkolik
minut se tato zdánlivû suchá a neÏivá koule zaãíná otvírat a ukazovat svoji zelenou krásu. Nejlépe je nechat rÛÏi první noc
ve vodû ponoﬁenou. Ráno se zcela otevﬁe a vytvoﬁí svûÏí koﬁenûné klima pﬁíjemné pro d˘chání. Pak rÛÏi udrÏujeme jen z ãásti
ve vodû. Po 5 aÏ 8 dnech rostlinu necháme opût vysu‰it.
V hrobkách faraonÛ byly nalezeny rÛÏe staré 4000let, které byly Ïivotaschopné. Prodávají se na mexick˘ch trzích téÏ jako
diuretikum. V rituálech woodoo je uÏívána téÏ k získání lásky, ‰tûstí a penûz. Pohlcuje pr˘ negativní energie. Ve Stﬁední
a JiÏní Americe se rÛÏe z Jericha stala ozdobou vánoãního stolu, synonymem Vánoc a sváteãní pohody.

Jmelí
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi strom, z nûhoÏ vyﬁezal Josef kolébku pro JeÏí‰ka. Po 33 letech porazili strom
¤ímané a z jeho kmene vyrobili kﬁíÏ, na kterém JeÏí‰e ukﬁiÏovali. Strom se hanbou zmen‰il v malé keﬁíky a stejnû jako
vûﬁící jsou ãásteãnû Ïivy z Kristova tûla, tak i jmelí Ïije zãásti ze Ïivin stromÛ. Jmelí patﬁí k tradiãním vánoãním zvykÛm, které
pﬁeÏívají dodnes. Zavû‰uje se nad dveﬁe nebo na ‰tûdroveãerní stÛl, aby pﬁineslo rodinû ‰tûstí. Podle pﬁísloví z Moravy
„Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zaslíbí“ je i zvykem pod zavû‰en˘m jmelím líbat Ïeny a dívky. JestliÏe kupujete jmelí,
vyberte si vûtviãku s velk˘m poãtem bobulí. âím více bobulek, tím více ‰tûstí Vás v novém roce ãeká.
Tato vûãnû zelená rostlina rostoucí vysoko v korunách stromÛ vytváﬁí keﬁíky ve tvaru kulovit˘ch trsÛ o prÛmûru aÏ
1 metr. Koﬁeny jmelí vyrÛstají z kÛry vûtví, ze kter˘ch odebírají Ïiviny. Plody - bílé bobule o prÛmûru 5 mm, které dozrávají
právû v prosinci se podobají perlám. Jmelí se dnes pouÏívá v medicínû (ke sníÏení krevního tlaku, proti arterioskleróze,
poruchám vegetativního nervového systému atd.), tak i v kosmetice. Jeho v˘taÏky uplatÀují v krémech a emulzích urãen˘ch
ke zklidnûní podráÏdûné pokoÏky a proti nadmûrné tvorbû lupÛ. Je v‰ak dÛleÏité vûdût, Ïe tato rostlina je souãasnû i pomûrnû
silnû jedovatá.

Tﬁi Králové K+M+B
Svátek Zjevení Pánû, lidovû zvan˘ „Tﬁí KrálÛ“, je sv˘m obsahem témûﬁ totoÏn˘ s vánoãním svátkem Narození Pánû. Ve
svátku „Tﬁí KrálÛ“ se Kristus zjevuje i nevûﬁícím, ãi jinovûrcÛm a v postavách svat˘ch králÛ K+M+B je zosobnûno pﬁijetí
Krista za krále v‰ech. Scéna klanûní králÛ pﬁiná‰ejících dary k Betlému pﬁipomíná holdování velmoÏÛ a králÛ vasalsk˘ch
zemí novû korunovanému králi. Svátek „Tﬁí KrálÛ“ odjakÏiva doprovázely rÛzné lidové zvyky. Ve stﬁední Evropû je zaÏité
Ïehnání domÛ, pﬁi nûmÏ se na dveﬁe svûcenou kﬁídou pí‰í písmena C+M+B, u nás v âechách obvykle K+M+B. Nejsou to
ale patrnû poãáteãní písmena jmen „Tﬁech KrálÛ“: Ka‰par, Melichar a Baltazar, jak se lidovû traduje, n˘brÏ zkratka
latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus Ïehnej tomuto domu“.
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Autorské ãtení Davida Jana Îáka
Mûstská knihovna Volary Vás zve

na vyprávûní a autorské ãtení Davida Jana Îáka,
které se bude konat 15. ledna 2014 od 10.00 v prostorách knihovny.
David Jan Îák je ‰umavsk˘ rodák, spisovatel a básník. Jeho Ïivotopisn˘ román Návrat krále ·umavy. Román o Josefu
Hasilovi, nepolapitelném pﬁevadûãi, kter˘ se stal pﬁedobrazem Krále ·umavy, vychází z jeho vlastních vzpomínek, svûdectví
pamûtníkÛ i archivních dokumentÛ. Jedná se o dosud nejrozsáhlej‰í literární rekonstrukci pﬁíbûhu muÏe, kter˘ po válce
nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformû tehdej‰ího Sboru národní bezpeãnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho
nejobávanûj‰ím soupeﬁem. Kniha zachycuje nejen v˘jimeãn˘ lidsk˘ osud, ale rovnûÏ dramatické události spojené se vznikem
nechvalnû známé Ïelezné opony. Josef Hasil, kter˘ dnes Ïije na pﬁedmûstí amerického Chicaga, v roce 2001 obdrÏel z rukou
prezidenta Václava Havla Medaili Za hrdinství.

Milí čtenáři, děkujeme Vám za Vaši podporu v roce 2013!
Přejeme Vám klidné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí
a mnoho knižních i kulturních zážitků v roce 2014!
Za městskou knihovnu
Ladislava Škrnová a Barbora Mrkvičková
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Novinky v knihovnû
BELETRIE
Mina Denise:
KONEC VOSÍ SEZÓNY
Bohat˘ finanãník Lars Anderson se
obûsí. Dûdictví jeho podezﬁel˘ch obchodÛ
zle dopadá na jeho rodinu, dvû otcovou
v˘chovou tûÏce poznamenané dûti a zlomenou Ïenu. Mezitím na pﬁedmûstí
Glasgow nûkdo brutálnû zavraÏdí mladou
Ïenu. Vy‰etﬁovatelka Alex Morrowová
zaãne rozplétat pavuãinu lÏí, která obtáãí
místní komunitu, Skotsko i stovky mil
vzdálená místa. Nejlep‰í britská detektivka roku 2012.
Vondru‰ka Vlastimil:
P¤EMYSLOVSKÁ EPOPEJ IV.
- KRÁL BÁSNÍK VÁCLAV II.
Osudy PﬁemyslovcÛ v nejvût‰ím románovém zpracování. Závûreãn˘ díl tetralogie, kterou konãí vyprávûní o jedné
z nejslavnûj‰ích epoch ãesk˘ch dûjin,
o dobû velk˘ch pﬁemyslovsk˘ch králÛ,
zaãíná bezvládím po smrti Pﬁemysla II.
Otakara, pokraãuje vládou krále Václava II.
a konãí vraÏdou jeho syna Václava III.
Klimecká Vladimíra:
DRUH¯ ÎIVOT MAR¯NY G.
Kronika velké vala‰ské rodiny, v níÏ
projdeme celé 20. století, je psána
v˘hradnû z perspektivy Ïen. Díky
autorãinû v˘raznému talentu vzniká
originální, pﬁitaÏliv˘ obraz jednoho
kraje, jedné zemû. Novely o ãtyﬁech
Ïensk˘ch osudech se postupnû splétají
do promy‰lené románové struktury spojené jedním prostﬁedím.
Vítûzn˘ román 18. roãníku Literární
ceny KniÏního klubu.
Svûrák Zdenûk:
PO STRNI·TI BOS
„Není to kronika mého dûtství ani na‰í
rodiny, chtûl jsem, aby to byla krásná
literatura. Autoﬁi takové literatury nejen
vzpomínají na to, co vidûli a sly‰eli, ale
také si vym˘‰lejí a fantazírují, aby jejich
pﬁíbûh stál za ﬁeã. V kníÏce vyprávím
o tom, jak byl mal˘ kluk pﬁesazen
z mûsta na venkov a co to udûlalo s jeho
du‰í. Jsem to já a nejsem to já. Je to
mozaika, v níÏ jsou nûkteré kamínky
pravé a jiné pﬁidané. Ale vy byste nemûli poznat, kter˘ je kter˘,“ ﬁíká o své
knize Zdenûk Svûrák.

Viewegh Michal:
MÒJ ÎIVOT PO ÎIVOTù
Osmého prosince 2012 praskla Michalu
Vieweghovi aorta. V nemocnici ho pÛl
hodiny marnû oÏivovali, a jak ﬁíká doktor Skalsk˘, kdyby se rozhodli Michala
neoperovat, nebylo by to nic proti standardním medicínsk˘m postupÛm. JenÏe
to zkusili... A Michal proti v‰em pﬁedpokladÛm nejen pﬁeÏil, ale o necel˘ rok
pozdûji vydává novou, svou pûtadvacátou knihu.
Iturbe Antonio G.:
OSVùTIMSKÁ KNIHOVNICE
Pﬁíbûhem literární Dity, jehoÏ pﬁedlohou
jsou vzpomínky skuteãné, dnes osmdesátileté Dity Krausové, se vracíme k polozapomenuté historii tábora, kter˘ existoval
v Bﬁezince od záﬁí 1943 do ãervence
1944 a jehoÏ tragick˘ konec pﬁedstavuje
nejvût‰í hromadnou vraÏdu ãeskoslovensk˘ch obãanÛ za druhé svûtové války.
Hosseini Khaled:
A HORY ODPOVùDùLY
Khaled Hosseini, autor svûtovû úspû‰n˘ch románÛ Lovec drakÛ a Tisíce planoucích sluncí, vydává tﬁetí román,
v nûmÏ se opût vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás i do PaﬁíÏe ãi
Kalifornie. Vypráví pﬁíbûh sourozencÛ
rozdûlen˘ch v dûtství. Abdullah vyrÛstá
v chudobû afghánského venkova a nepﬁestává touÏit po ztracené sestﬁe, zatímco Pari, která zapomnûla, Ïe kdy mûla
nûjakého bratra, vychovává bohatá rodina v Kábulu a PaﬁíÏi.
Irving John:
V JEDNÉ OSOBù
Nov˘ román jednoho z nejúspû‰nûj‰ích
americk˘ch spisovatelÛ souãasnosti
mnohé pﬁekvapí. Poprvé od Modlitby za
Owena Meanyho je vyprávûn v první
osobû a jeho tématem je homosexualita
a sadomasochistické praktiky.
Friisová Agnete; Kaaberbolová Lene:
CHLAPEC V KUFRU
Nestává se kaÏd˘ den, aby nûkdo na
kodaÀském hlavním nádraÏí vyzvedl
z úschovny kufr a na‰el v nûm asi tﬁíletého chlapeãka v bezvûdomí. Právû to se
v‰ak pﬁihodilo Ninû Borgové: nemûla se
do zavazadla dívat a nemûla by se ani

starat o osud jeho obsahu, ale to by
nesmûla b˘t sama matkou dvou dûtí
a navíc zanícenou dobrovolnicí âerveného kﬁíÏe. Dánsk˘ thriller roku, pﬁeloÏen do 27 jazykÛ.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Petrová Simona:
HASTRMANI A HASTRMÁNCI
DobrodruÏné pﬁíhody hastrmanÛ Brãálníka, Mokﬁada, vodnické krásky V‰eznalky a stra‰idla Hejkala. Pohádky provází
pÛvabné ilustrace ZdeÀky ·tudlarové.
Reger, Rob; Grunerová, Jessica:
EMILY STRANGE
-– DIVNÁ A DIVNùJ·Í; TEMNO
Je jí 13 let a kaÏdému vidí aÏ do Ïaludku.
Emily Strange je záhadná dívka s nevyãerpatelnou inspirací, s ní není nouze
o extrémní záÏitky. U jejích podivnû
obut˘ch nohou jí bude brzy leÏet ve‰keré
lidstvo. Je nezávislá, rebelská a mystická.
Pﬁijmûte do sv˘ch srdcí Emily a ona
vám za to nabídne nezapomenutelné
záÏitky.
âern˘ Jiﬁí; Zátka Pavel; Adla Zdenûk;
Kalousek Jiﬁí:
OBRÁZKY Z âESK¯CH DùJIN
A POVùSTÍ
Poznejte historii svého národa komiksovou a hravou formou!
NAUâNÁ LITERATURA
Denning Antony:
¤EZBÁ¤STVÍ - DETAILNÍ POSTUPY
A TECHNIKY KROK ZA KROKEM
Ideální seznámení zaãáteãníkÛ s ﬁezbáﬁstvím. Pﬁedvedené základní techniky
jsou následovány projekty, které jsou
krok za krokem detailnû rozpracovány.
S nárÛstem dovednosti a sebedÛvûry
budete nuceni nahlíÏet do kapitol o technikách stále ménû a mÛÏete zaãít s experimentováním.
MÓDA - OBRAZOVÉ DùJINY
OBLÉKÁNÍ A STYLU
Fascinující obrazov˘ prÛvodce dûjinami
svûtové módy, od starovûku po souãasnost. Od v˘stﬁedních rób starého Egypta
pﬁes renesanci, baroko a proslulé módní
domy jako Chanel ãi Dior. Tato encyklopedie nabízí vyãerpávající pﬁehled
v‰eho, co kdy lidé nosili.
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❆

❆

❆ ❆
❆
❆

❅

❆

❆

❆

Redakãní rada Volarského zpravodaje
pﬁeje pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
pohodov˘ a ‰Èastn˘ rok 2014.

❆ ❆
❆

Redakãní rada dûkuje v‰em sv˘m dopisovatelÛm a tû‰í se v roce 2014
na dal‰í spolupráci. Podûkování patﬁí také panu Rube‰ovi za dovoz
Volarského zpravodaje z TISKÁRNY âERN¯ s.r.o. z âerné v Po‰umaví.

❆

❅
❆

❆
❆

❆ ❆
❆

❆ ❆
❆

❆

❆

❆

❆
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pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek
pátek
sobota
nedûle
pondûlí
úter˘

spoleãná sauna

13.00 - 19.00
zavﬁeno
zavﬁeno
13.00 - 19.00
13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
13.00 - 20.00
13.00 - 19.00

13.00 - 18.30
zavﬁeno
zavﬁeno
13.00 - 18.30
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 19.00
13.00 - 18.30

❆ ❆
❆

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

bazén

❆

PROVOZNÍ DOBA
od 23. 12. do 31.12. 2013

❆

❆

Bazén a sauna

❆

Všem návštěvníkům volarského
bazénu děkujeme za celoroční
přízeň.
Přejeme krásné prožití
vánočních a novoročních svátků
a klidný a pohodový rok 2014
SSZ Volary

❅

❄❄❄

❆

Klidné proÏití vánoãních svátkÛ
pln˘ch pohody
a krásn˘ch chvil,
pﬁejí v‰em spoluobãanÛm

❆ ❆
❆
❄❄❄
❆
Příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný
❆2014.
nový rok

❅

Technické sluÏby mûsta Volary

Poãasí v ﬁíjnu 2013

❆

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁeje
klidné proÏití
vánoãních svátkÛ
a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2014.

Poãasí v listopadu 2013

❆

přeje všem občanům klidné
a pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů
v roce 2014.

❅

❄❄❄

V‰e nejlep‰í, pevné zdraví,
co nejvíce pozitivních my‰lenek,
mnoho osobních
i pracovních úspûchÛ v novém
roce 2014
Vám pﬁeje kolektiv pracovníkÛ
ZU· Volary
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❆

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: -12,8°C dne 28. 11.
Pﬁízemní minimální teplota: -14,3°C dne 28. 11.
Maximální teplota: +15,2°C dne 8. 11.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +1,8°C
Mrazové dny: 16
Ledové dny: 3
Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz

❆

❆ ❆
❆❄❄❄
Městský❆
úřad Volary

❆ ❆
❆

Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,3°C dne 28. 11. v 3:10
Maximální teplota: +14,8°C dne 8. 11. v 14:35
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +2,4°C
Úhrn sráÏek: 44,0 mm
Maximální náraz vûtru: 14,4 m/s dne 7. 11. v 4:53 (tj. 51,8 km/hod.)
Sluneãní svit: 41,3 hodiny
Mrazové dny: 15
Ledové dny: 3

❄❄❄

❆

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,5°C dne 4. 10.
Pﬁízemní minimální teplota: -12,0°C dne 4. 10.
Maximální teplota: +21,4°C dne 20. 10.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +5,2°C
Mrazové dny: 19

Přeje Svaz žen

❆

Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -6,3°C dne 4. 10. v 6:55
Maximální teplota: +20,8°C dne 20. 10. v 15:10
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +6,8°C
Úhrn sráÏek: 42,4 mm
Maximální náraz vûtru: 15,8 m/s dne 15. 10. v 18:06 (tj. 56,9 km/hod.)
Sluneãní svit: 131,8 hodiny
Mrazové dny: 10
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