
VáÏení spoluobãané,
v nedûli 2. prosince jsme spoleãnû pfiivítali adventní ãas rozsvícením vánoãního stromu, poslechli si

hrané i zpívané koledy od ÏákÛ ze základní umûlecké ‰koly a poprvé se zaposlouchali do tónÛ zvonkohry
linoucích se z vûÏe kostela svaté Katefiiny. Vánoãní písnû znûjící z vûÏe kostela nás provázejí kaÏd˘m
dnem a pfiipomínají nám, Ïe se vánoãní svátky jiÏ nezadrÏitelnû blíÏí. Svátky, ke kter˘m neodmyslitelnû
patfií radost, ‰tûstí, rodinná pohoda a klid, setkávání se s pfiáteli, radost z pfiítomnosti sv˘ch blízk˘ch, ale
také vÛnû vanilky a vánoãního stromeãku. 

VáÏení spoluobãané, 
pfieji vám, abyste takové Vánoce mûli. Aby svátky pro vás byly opravdovou radostí a rozjímáním.

Aby se vám splnila v‰echna pfiání a aby se vám povedlo potû‰it v‰echny va‰e blízké. Pfieji vám, aÏ 
rozkrojíte u ‰tûdroveãerní veãefie jablko, aÈ na vás zazáfií hvûzdiãka.

VáÏení Volarané, 
za nûkolik dní se budeme louãit s tímto témûfi uplynul˘m rokem a vítat rok nov˘. Pfieji vám v‰em

do následujícího roku stál˘ optimismus, lásku, ‰tûstí a hlavnû pevné zdraví.

Na shledanou v roce 2013
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

PF 2013
Městský úřad Volary přeje všem občanům 

klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů 

v roce 2013 

Také redakční rada Volarského zpravodaje přeje Také redakční rada Volarského zpravodaje přeje 

příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2013.příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2013.
Redakãní rada dûkuje v‰em sv˘m dopisovatelÛm a tû‰í se v roce 2013 na dal‰í spolupráci. Redakãní rada dûkuje v‰em sv˘m dopisovatelÛm a tû‰í se v roce 2013 na dal‰í spolupráci. 

Podûkování patfií také panu Rube‰ovi za dovoz Podûkování patfií také panu Rube‰ovi za dovoz VVolarského zpravodaje z tiskárny FOPolarského zpravodaje z tiskárny FOP z âerné v Po‰umaví.z âerné v Po‰umaví.
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Z jednání Rady mûsta 
konaného dne 21. 11. 2012
Rada mûsta rozhodla 

* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 1. 12. 2012 , na nebyto-
vé prostory ã. 5 ãp. 427 Kollárova ul. 
ve Volarech, za úãelem realizace
drobné textilní v˘roby 

* nezvy‰ovat pro rok 2013 cenu za
likvidaci odpadu pro fyzické podni-

kající a právnické osoby ve mûstû 
Volary a zachovat ceny takto: 
kontejner 12.800,-Kã/rok vã. DPH, 
popelnice 3.590,- Kã/rok a 
190,-Kã /jednorázov˘ svoz popelnice.

* v souladu s v˘sledkem poptávkového
fiízení na vybavení pokojÛ nábytkem
Hotelu Bobík pfiidûlit tuto zakázku 
uchazeãi LENA nábytek s. r. o., Pa-
lackého 62, 769 01 Hole‰ov

Rada mûsta schvaluje 

* vyfiazení a prodej vozidla Multicar
M 25.1 A cisterna, SPZ: PT-45-58 
v majetku Technick˘ch sluÏeb Mûsta 
Volary a to minimálnû za cenu stano-
venou znaleck˘m posudkem

�   �   �

Více na: www.mestovolary.cz

Cena tepelné energie pro rok 2013
Rozhodnutím Rady mûsta Volary byla  stanovena cena tepelné energie pro rok 2013 ve v˘‰i 590,-Kã/GJ bez DPH. Od roku 2010
tak i pfii rostoucích nákladech na paliva, vodu, el. energii a klesajících odbûrech budeme úãtovat spotfiebitelÛm stejnou cenu za
1GJ jiÏ ãtvrt˘m rokem. Na této cenové úrovni ale nemáme Ïádnou rezervu a jinou moÏnost, neÏ do nákladÛ promítnout právû
platnou DPH v plné v˘‰i.

Pfieji v‰em pokojné Vánoce a dobr˘ rok 2013
Jifií R˘par, jednatel ESMV s. r. o.

DaÀ z nemovitosti
V tomto ãísle Volarského zpravodaje

bychom rády napsaly pár fiádek t˘kají-
cích se Danû z nemovitosti. DaÀ z nemo-
vitostí se dûlí na daÀ z pozemkÛ a daÀ ze
staveb. 

Pozemky
Pfiedmûtem danû jsou pozemky na

území âR vedené v Katastru nemovitos-
tí. Nûkteré pozemky nejsou pfiedmûtem
danû, napfi. zastavûn˘ pozemek v pÛdo-
rysu stavby. Stanovení základu danû 
a sazby danû není zcela jednoduché 
a navíc k tomu potfiebujeme znát koefi-
cient (závisí na velikosti obce), pfiiãemÏ
obce jej mohou upravit svojí vyhlá‰kou.

Stavby
Pfiedmûtem danû jsou zkolaudované

(nemovité) stavby na území âR. Roze-
stavûná stavba není pfiedmûtem danû ze
staveb. Základem danû je v˘mûra pÛdo-

rysu nadzemní ãásti stavby. U bytu 
a samostatného nebytového prostoru se
v˘mûra podlahové plochy vynásobí 
koeficientem 1,2. Sazba danû je v Kã od
1 do 10 Kã a zvy‰uje se o 0,75 Kã za
kaÏdé dal‰í nadzemní podlaÏí. Koneãn˘
v˘poãet danû je ale opût komplikován
nûkolika koeficienty.

ZdaÀovacím obdobím je kalendáfiní
rok. Pfii stanovení danû z nemovitosti se
vychází ze stavu k 1. 1. (nyní k 1. 1. 2013)
a ke zmûnám v prÛbûhu roku se nepfiihlí-
Ïí. Plátcem b˘vá aÏ na v˘jimky majitel.

Pfiiznání se má podat do 31. 1. 2013.
Nepodává se ale, pokud jiÏ dfiíve bylo
podáno a nedo‰lo ke zmûnám ve vlast-
nictví nemovitosti. Dojde-li ke zmûnám,
musí poplatník podat do 31. 1. 2013
nové nebo dílãí pfiiznání. V dílãím pfii-
znání se uvedou jen zmûny. Finanãní

úfiad DaÀ z nemovitosti vymûfií ve v˘‰i
poslední známé daÀové povinnosti. Je
zavedena praxe, Ïe Finanãní úfiad posílá
sloÏenky k úhradû Danû z nemovitosti,
byÈ mu to zákon neukládá.

DaÀ je splatná ve 2 splátkách a to 
do 31. 5. a 30. 11. Nepfiesáhne-li daÀ 
5.000 Kã, je splatná najednou do 31. 5.

Závûrem bychom chtûly zdÛraznit,
Ïe v˘poãet Danû z nemovitosti je docela
komplikovaná vûc. Doporuãujeme tedy
osobní jednaní na Finanãním úfiadû. 
Ve vût‰inû pfiípadÛ Vám pracovnice
finanãního úfiadu rády poradí. Nepodání
pfiiznání v fiádném termínu (tj. do 31. 1.
2013) se pokutuje min. 500,- Kã. 

Kolektiv kanceláfie OBZOR
Andrea Li‰ková

Tel. 388 333 529

Uzavfiení sbûrného dvora 
V mûsíci prosinci ve dnech 18.–31. 12. 2012 bude sbûrn˘ dvÛr ve Volarech uzavfien.

�   �   �

Informace z úfiadu
Dne 31. prosince bude uzavfien MûÚ Volary pro vefiejnost. Dûkujeme za pochopení.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary
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Spoleãenská rubrikaDěkuji majitelům a zaměstnancům Pekárny SPAR Volary 

za sponzorský dar na mikulášskou besídku malých hasičů.

Přeji hezké Vánoční svátky a šťastný Nový rok.

Vladimír Šimek

Rozsvícení vánoãního stromku

Rozsvícení vánoãního stromku bylo krásné a povedené. Letos jsme se o první
adventní nedûli se‰li na námûstí, abychom spoleãnû se starostkou Martinou Pospí-
‰ilovou, místostarostou Robertem Proãkou a hostem adventního veãera profesorem
Gabrielem ·vejdou poprvé v historii slavnostnû rozsvítili „Vánoãní stromek“
a zapálili adventní svíãku. V krátkém úvodu paní starostka Martina Pospí‰ilová
podûkovala za to, v jak hojném poãtu jsme na námûstí zavítali, popfiála v‰em hodnû
zdraví, ‰tûstí a pohodu v adventních dnech a v‰em dûtem mnoho dárkÛ pod 
stromeãkem od JeÏí‰ka. Dûti dávaly svá pfiání andûlovi, kter˘ je potom zaslal do
JeÏí‰kovy po‰ty. Hudební doprovod zajistili Ïáci ZU· a nejednu koledu jsme si s
nimi zazpívali. Dûkuji pracovníkÛm mûstského úfiadu za pûkn˘ veãer, pedagogic-
kému sboru a ÏákÛm ZU· za nádherné koledy a vánoãní melodie. 

L. Beran

V mûsíci prosinci oslavili 
své narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní Jana âadová,

paní Anna Kolínská,

paní Helena Frömlová,

paní Eva Dobrovodská,

pan Fritz Karpf.

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme všem přátelům 

a známým za projevenou 

soustrast, květinové dary 

a osobní účast 

na posledním rozloučení 

s panem 

ŠTEFANEM 

GONDEKEM.

Velké poděkování patří panu

Františku Krátkému za jeho

dojemná slova rozloučení.

Rodina Gondekova 

a Mondekova

Dne 30. 12. 2012 uplynou 
3 smutné roky,

kdy nás navždy opustil pan 

FRANTIŠEK 

NIKLAS.

Vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Poãet zmûfien˘ch vozidel  . . . . . . . . . . . . .122 044  obousmûrnû, do Volar  60 194
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci  . . . . . . . . . . . .166  /pouze v dobû denní 254/ 
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 07:00 - 09:00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 vozidel/hod
PrÛmûrná rychlost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,1 km/h
Max. rychlost  . . . . . . . . . . . . . .164  km/h, smûr do Volar dne 14.11. v 03:01 hod.  
Redukce rychlosti  (sníÏení u radaru)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7  km/h
Poãet vozidel pfiekraãujících povolenou rychlost 50 km/hod.  . . . . .50 % = 30.097
85 % vozidel jelo maximálnû do  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 km a více  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466
Nejvût‰í provoz vozidel je zaznamenáván kaÏd˘ pátek.
V pátek dne 16. 11. byl prÛmûr vozidel 400/hod. 

Pavel Kohout, fieditel TS

Mûfiení radarem v listopadu
v ul. Soumarská
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âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ ocenil dárce krve
Dárcovství krve je vysoce humánní

ãin, díky kterému jsou zachraÀovány
mnohé lidské Ïivoty – lidí váÏnû nemoc-
n˘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 probûhlo slavnostní
pfiedávání stfiíbrn˘ch a zlat˘ch plaket ve
ãtvrtek 22. 11. 2012 v Radniãním sále
MûÚ Prachatice. K podûkování dárcÛm
se pfiipojil také místostarosta mûsta 
Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman a zá-
stupci tfií zdravotních poji‰Èoven. Za OS
ââK Prachatice se zúãastnila pfiedsed-
kynû Oblastní v˘konné rady Marie Jan-
dová a ãlen pfiedstavenstva MUDr. Juljo
Hasík. Ocenûní pfievzalo celkem 45
drÏitelÛ. Kulturní vystoupení zajistila
ZU· Prachatice a Ïáci ze tfiídy Stani-
slava Douleho. Dárci krve obdrÏeli také
dárek z dílny Stroom Dub o.p.s.

Nûktefií dárci se bohuÏel nemohli 
k ocenûní dostavit, jejich ocenûní bude

moÏné vyzvednout kaÏdou stfiedu od
8–16 hod. 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.

Medaile Prof. MUDr. Jana Janského
získali tito volar‰tí obãané: 

Zlatou medaili
MUDr. NEUMANOVÁ Michaela 
PE·KOVÁ Drahomíra

Stfiíbrnou medaili
Mgr. HAD Václav 
Mgr. KREJSA Zdenûk DiS.
Ing. TOU·  Ladislav 

Bronzovou medaili
DùDIâ Vladan
HALADEJ Stanislav
PROCHÁZKA Tomá‰
RADVANOVSKÁ Marie
SOBOTKOVÁ Jitka
VYSKOâILOVÁ Iva

Dárci krve mohou vyuÏít 
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ

Oblastní spolek âeského ãerveného

kfiíÏe Prachatice zaji‰Èuje ve spolupráci 
s Transfuzním oddûlením Nemocnice
âB a.s. svozové autobusy zdarma pro
bezpfiíspûvkové dárce krve z Prachatic-
ka. Svozov˘ autobus vyjíÏdí z Volar ve
dnech 22. 1., 23. 4., 23. 7. a 22. 10.,
vÏdy v 7:00 z autobusového nádraÏí. Po
domluvû je moÏné zastavit i na nûkteré
zastávce na cestû z Volar do âesk˘ch
Budûjovic. 

Jak se mÛÏete stát dárci krve?
Staãí pfiijet na‰ím svozov˘m autobu-

sem na Transfuzní oddûlení Nemocnice
âB a zde podstoupit lékafiské vy‰etfiení.
Na místû Vám je také moÏné potvrdit
poãet odbûrÛ nebo omluvenku pro
zamûstnavatele, pfiípadnû vydat potvrze-
ní pro pfiíslu‰né zdaÀovací období. 

Pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Oblastní spolek ââK PT
e-mail: pracha-tice@cervenykriz.eu,
telefon: 724 367 840 nebo osobnû kaÏ-
dou stfiedu od 8:00 do 16:00 na adrese
Nemocniãní 204, Prachatice (budova
polikliniky).

Zuzana Furi‰ová

�   �   �

Souhrn poãasí za listopad 2012
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -7,5 °C dne 17. 11. v 7:40
Pfiízemní minimální teplota: -7,5°C dne 17. 11. v 7:35
Maximální teplota: +12,4°C dne 25. 11. v 13:10
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +2,7°C
Úhrn sráÏek: 36,6 mm
Maximální náraz vûtru: 14,9 m/s dne 7. 11. v 6:17 

(tj. 53,7 km/hod.)
Mrazové dny: 19

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -9,7°C dne 17. 11.
Pfiízemní minimální teplota: -10,8°C dne 17. 11.
Maximální teplota: +12,8 °C dne 4. 11.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +1,8 °C
Mrazové dny: 21
Sluneãní svit: 69,5 hodiny

Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

VáÏení obãané, váÏení klienti po‰ty,
jménem sv˘m a jménem celého kolektivu po‰ty ve Volarech si Vám dovoluji
popfiát pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, mnoho pevného zdraví, pohody 
a spokojenosti v roce 2013. ZároveÀ Vás chci ubezpeãit, Ïe po‰ta je zde pro Vás,
a proto se moc tû‰ím na spolupráci s Vámi. Vûfiím, Ïe s na‰imi sluÏbami budete
spokojeni nejménû stejnû tak, jak tomu bylo v roce 2012.

Dûkuji.
Ing. Václav Kalous, vedoucí po‰ty Volary
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Prosincová anketa

Kácení stromÛ

VáÏení ãtenáfii,
dnes se k vám dostalo poslední ãíslo
volarského zpravodaje v leto‰ním  roce.
Pfii této pfiíleÏitosti jsem poÏádal známé
volarské osobnosti, ale i lidi z fiad vefiej-
nosti  o odpovûì na dvû otázky, které
se pfiímo nabízí.

1. Jak˘ byl pro vás rok 2012?
2. Co byste popfiál volarsk˘m 

spoluobãanÛm do roku 2013?

V˘pravãí, spisovatel a recesista  
– pan Roman Kozák 
� Dobr˘, zajímav˘, pestr˘, pfiátelsk˘,
zábavn˘, zkrátka podafien˘ a vydafien˘.  
� V‰em pfieji to nejlep‰í v osobním 
i nákladním Ïivotû.

Dnes senior a je‰tû donedávna podni-
katel, jehoÏ koníãkem je fotografie
– pan Jifií Plach˘
� Pro mne to byl pfielomov˘ rok. Ukonãil
jsem podnikání a stal jsem se penzistou.
To neznamená, Ïe práce konãí, ale pfii-
chází ãas na v‰e, co mnû podnikání zabí-
ralo. 
� Volarsk˘m pfieji hlavnû zdraví, aby
byla práce a byli spokojeni a v tom
následném roce, aby jim vy‰lo v‰e co si
pfiejí.

Dfievorubec – soukrom˘ podnikatel,
jehoÏ zájmem je i vyfiezávání soch 
a jeho krásné dílo vidíme v parãíku 
u po‰ty
– pan Josef Bene‰ 
� Pro mne a mou rodinu to byl krásn˘
rok. Narodila se nám dcera Aniãka, to je

nejvût‰í a nejkrásnûj‰í dárek, a tak si to
v‰ichni uÏíváme.
� Volarsk˘m lidem pfieji hodnû zdraví, 
a aby byla práce. V‰em pfieji rok splnû-
n˘ch pfiání, a aby mûli pohodu a radost
z kaÏdého dne.

¤editel Mûstsk˘ch lesÛ
– pan Ing. Miroslav ¤eÏábek
� Pro mû i na‰í spoleãnost to byl velmi
úspû‰n˘ rok, povedlo se nám v‰e, co
jsme chtûli. V osobním Ïivotû to bylo
rovnûÏ velmi dobré a pohodové a poda-
fiilo se nám v‰e, co jsme si pfiedsevzali.
� V‰em volarsk˘m pfieji zdraví, bez
nûhoÏ to nejde, ‰tûstí a zejména pozitiv-
ní náhled na svût, kter˘ nám v souãas-
nosti nûjak chybí.

Volarsk˘ vydavatel
– pan Ivo Stehlík
� Rok 2012 byl pro mne i rodinu 
pûkn˘m rokem, ale zároveÀ byl i velmi
nároãn˘m.
� Volarsk˘m pfieji do roku 2013 hlavnû
pohodu, hodnû zdraví a spokojenost.

âerti a ãertice z domeãku:
� Leto‰ní rok byl v˘born˘, hodnû jsme
zlobili a nehodné dûti ‰kádlili a brali je
sem do volarského podzemí. Vysvûdãe-
ní, prázdniny, ale ãertovsky dobrá byla 
i ‰kola. Napsali jsme si i o dárky a chce-
me v‰e, co si dûti jen pfiejí.
� Volarsk˘m a nejen dûtem pfiejeme spo-
kojenost, krásné vánoce a aby si nás
v‰ichni pûknû uÏili samozfiejmû jiÏ 
v dobrém, neboÈ zlobení necháváme

tady v pekle na pfií‰tí prosincov˘ pát˘
den.

Vedoucí odboru kultury mûstského
úfiadu
– paní Jana Tkáãová
� Rok 2012 byl pro mû jak z pohledu
profesního, tak rodinného, rokem úspû‰-
n˘m. 
� Volarsk˘m obãanÛm pfieji hlavnû zdra-
ví, které je velmi dÛleÏité.  Pfieji, aby rok
2013 byl pro nû rokem pohodov˘m, spo-
kojen˘m a úspû‰n˘m, a to jak v rodin-
ném Ïivotû, tak i po stránce pracovní.

Tak to jsou odpovûdi vybran˘ch 
respondentÛ. Já v‰em moc za odpovûdi
dûkuji a dovolte, abych i já trochu bilan-
coval. 

Uplynul˘ rok byl pro mne rokem
úspû‰n˘m, vÏdyÈ kdo by nebyl spokojen
za rok, kter˘ vám daroval do rodiny
krásného vnouãka. Jsem rád za spokoje-
nou rodinu a mnoho lidiãek kolem mne.
Dûkuji i sv˘m kolegÛm a kamarádÛm za
to, Ïe tuto bilanci mohu takto charakte-
rizovat. 

Vám ãtenáfiÛm Volarského zpravoda-
je dûkuji za pfiízeÀ a za to, Ïe se vám
zprávy z na‰eho mûsta líbí. 

Dovolte mnû, popfiát vám krásné
vánoãní svátky, dûtem nádhern˘ strome-
ãek a mnoho dárkÛ od JeÏí‰ka pod ním.
V roce 2013 se mûjte rádi, buìte spoko-
jeni a optimistiãtí. Nejvíc vám pfieji
zdraví. 

Pro vánoãní Volarsk˘ zpravodaj  
Ladislav Beran

V listopadov˘ch dnech se provádûlo
ve mûstû kácení nebezpeãn˘ch stromÛ.
Tuto práci provedly mûstské lesy. Poká-
ceny byly stromy, které by mohly do
budoucna hrozit v˘vratem ãi pádem,
zejména pfii nepfiízniv˘ch pfiírodních
podmínkách. To bylo vidût po ãervenco-
vé vichfiici, která, zejména v Tolarovû
ulici zanechala na stromech obrovskou
spou‰È. ·lo o velmi nároãnou práci 
v zástavbû domÛ a na parkovi‰tích, tyto
prostory musely b˘t vyklizeny. Pfii 
kácení u námûstí museli zamûstnanci

mûstsk˘ch lesÛ a Technick˘ch sluÏeb
mûsta Volary zastavit na urãitou dobu
provoz na pozemní komunikaci v obou
smûrech. Kácení bylo provedeno 
v období, kdy nehnízdí ptáci. RovnûÏ
‰lo o naplnûní litery zákona, která urãu-
je vhodnou dobu pro takovou ãinnost.
Kácení bylo zahájeno v Tolarovû ulici,
pokraãovalo v ulici Ml˘nská, u námûstí
a ukonãeno bylo v prostoru objektu
policie âR. Zde se muselo kácet z plo‰i-
ny a nejdfiíve se kmeny musely odvûtvit.
V‰e probûhlo velmi dobfie a bez zádrhe-

lÛ. Po pokácení provedli velmi rychlou
práci zamûstnanci technick˘ch sluÏeb,
zejména okolo námûstí vyãistili prostor,
vãetnû od‰tûpkování. ZamûstnancÛm
mûstsk˘ch lesÛ i technick˘ch sluÏeb
patfií podûkování za jejich kvalitní práci.

L. Beran
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Jmelí dûlá zázraky
Traduje se: Vánoãní políbení pod zavû‰en˘m jmelím pfiinese ‰tûstí.

Tfieba v podobû potomka. 

Opravdu? Zvyk údajnû pochází z keltsk˘ch dob a polibek mûl zajistit plodnost.
Jmelí sice má léãivé úãinky, a potvrdila to i souãasná medicína, ale musíme uÏívat
preparáty, které jsou z nûj vyrobené. Bezkontaktní pfienos úãinkÛ zatím nebyl 
zaznamenán. AlespoÀ se nám nepodafiilo najít, Ïe by byl nûkde popsan˘.

Listy celé od krve
Traduje se: Kvûtina, které fiíkáme vánoãní hvûzda, kvete ãervenû.

Opravdu? Nekvete. To jsou do ãervena zabarvené listeny. Euphorbia pulcherrima
má malé svûtlé kvítky právû uprostfied tûch listenÛ. A vánoãním symbolem se stala
ãistû komerãnû, kdyÏ ji ve Spojen˘ch státech poãátkem 20. století zaãal ve velkém
pûstovat a jako vánoãní prodávat jeden podnikav˘ pfiistûhovalec. 
A s Kristem ji uÏ nelze spojovat vÛbec, protoÏe rostlina pochází z Mexika, 
kde jí podle prastar˘ch aztéck˘ch legend dala ãervenou barvu královna, 
které ne‰Èastnou láskou puklo srdce a její krev navÏdy potfiísnila listy. 

A co dárky?
Traduje se: Dárky rozdává JeÏí‰ek.

Opravdu? Právû narozené dítû? Jak by mohlo? A není to spí‰ tak, 
Ïe JeÏí‰kovi, kdyÏ pfii‰el na svût, pfiiná‰eli lidé dary? A snad právû 
na poãest tohoto krásného gesta si dnes dáváme 
dárky mezi sebou.

Nesu, nesu koledu
Traduje se: Koledy jsou vánoãní

písnû zpívané po dobu adventu 
i o ·tûdrém veãeru.

Opravdu? Ano, jsou, ale pÛvodnû
nebyly. Koleda byl uÏ ve 

stfiedovûku pojem pro obcházení
stavení a fiíkání nebo zpívání 
ver‰ovánek, a to za jedin˘m 

úãelem: získat v˘sluÏku. Chodily
dûti, koledovali bezdomovci, 

fieãeno dne‰ním slovníkem, ale
nûkde i niÏ‰í duchovní, ktefií 

tak získávali poãinky pro provoz
farnosti nebo spí‰ pfiilep‰ení 

pro sebe. Koledy, jak je známe
dnes, byly pravdûpodobnû 

inspirovány písnûmi 
stfiedovûk˘ch potuln˘ch 

umûlcÛ, ktefií do nich 
obãas vná‰eli 

i kfiesÈanské motivy.

(PouÏito 
z ãasopisu Receptáfi)

Co se traduje a jaká je skuteãnost?



Volarsk˘ zpravodaj 7

Jak lze vypoãítat advent?

Odzadu. V‰echny ãtyfii adventní nedûle se musí vejít pfied 25. prosinec. To znamená, Ïe
poslední, ãtvrtá adventní nedûle, mÛÏe b˘t nejpozdûji na ·tûdr˘ den, kdy západem slunce
advent konãí (nûkdy se ale uvádí aÏ pÛlnocí). Podíváme se tedy do kalendáfie, letos je 
poslední nedûle pfied vánoci 23. prosince, odpoãítáme tfii pfiedchozí nedûle, abychom zjistili,
Ïe ta první adventní byla 2. prosince.

V pfií‰tím roce tedy bude první adventní nedûle 1. prosince, druhá 8., tfietí 15. a ãtvrtá 
22. prosince 2013.

�   �   �

Jak pfieÏít vánoãní svátky

* Bojíme se sváteãního ztloustnutí? KdyÏ se jeden den najíme víc, neÏ u nás b˘vá obvyklé, 
dal‰í den zase zmírníme a ono se to vyrovná. Úzkostlivé odmítání vánoãních pochutin
obyãejnû vede k psychické nepohodû.

* Kapra porcujeme ostr˘m noÏem. Na tup˘ musíme víc tlaãit, smeká se a hrozí, Ïe se 
fiízneme.

* Pozor na rybí kosti. KdyÏ ale takovou kostiãku zajíme, ãili spolkneme, nemusíme se bát,
Ïe by nám nûco propíchla. Je z vápníku, vstfiebá se.

* Pfied svátky a v souvislosti s nimi se nestresovat, 
nestresovat a nestresovat! VÏdycky mûjme na pamûti: 
Moje zdraví je pfiednûj‰í neÏ to, Ïe mû pfiíbuzní pomluví, 
protoÏe jsem nesehnala dárky, nenapekla cukroví, 
neuklidila, ...

* Na kocovinu pomáhá hovûzí v˘var (nebo jakákoliv jiná
polévka). Dodá dehydrovanému tûlu vodu a sÛl a tím do
jisté míry srovná vych˘lené iontové prostfiedí. Ale 
zázraky neãekejme. Lep‰í je neopíjet se.

* Tradované pravidlo, Ïe se u jídla nemluví,
je ponûkud nesmyslné. Proã bychom se 
pak o ·tûdrém veãeru scházeli v‰ichni 
pospolu? Mlãíme leda v tom pfiípadû, 
kdyby nám mûlo zaskoãit. 
Ov‰em nemluvit s plnou pusou, to je 
jiná. To opravdu nevypadá hezky. 

Na fotografii je  betlém z volarského námûstí.
Sochy vyfiezal Ivan ·míd,

jesliãky vyrobila Truhlárna Kadlec-Mauritz

Foto: Jana Tkáãová
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Příjemné prožití vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2013. 

Přeje Svaz žen

***

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ 
pfieje klidné proÏití vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2013.

***

Vše nejlepší, pevné zdraví, co nejvíce pozitivních myšlenek, 

mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2013

Vám přeje kolektiv pracovníků ZUŠ Volary

***

Radostné vánoãní svátky, 
mnoho zdraví, ‰tûstí a spokojenosti v novém roce 2013 Vám pfieje 

a za Va‰i pfiízeÀ dûkuje 
cukrárna u Rozárky Volary.

Kube‰ová S., Kube‰ová R. a zamûstnanci.

***
Radostné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví a úspěchů do Nového roku 2013

Vám přeje Stanislava Kubešová
Vaše oblastní realitní makléřka - RE/MAX PROFIL Prachatice   

KdyÏ veselé, tak veselé...

„Má‰ dneska ãas? MÛÏe‰ k nám pfiijít?“
„Proã?"“
„ProtoÏe dûlám betlém a chybí mi osel.“

„Mami, jsi tu? Stromeãek nám hofií.“
„¤íká se snad, Ïe stromeãek svítí, ne?“
„No a záclony nám taky svítí.“

„Pepíãku, a proã chce‰ od JeÏí‰ka dvû
soupravy elektrick˘ch vláãkÛ?“
„Abych si mohl hrát, kdyÏ je tatínek
doma.“

„Co jsi manÏelovi vybrala k vánocÛm?“
„Jeho konto.“

„Dûkuji za dárky.“
„Není zaã.“
„Taky si myslím …“

„Sleãno, kdybyste byla mou manÏelkou,
co byste si pfiála pod stromeãek?"
„Jiného manÏela.“

Vánoãní dialogy
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Mûstská knihovna Volary Vás zve 
v pondûlí 21. ledna 2013 od 17.00 na pfiedná‰ku

„Îivot – krajina v nás“, 

která se bude konat v prostorách knihovny.
� Îivot a krajina – cesta za zdravím � Povídání o zdraví a léãení �

� Léãitelské a poradenské postupy v ‰amanismu � ·amanÛv buben – brána do jiného svûta �

� PouÏití ‰amansk˘ch nástrojÛ pfii léãení � ·amanské bubny naÏivo �

Programem provázejí Mgr. Lea ·Èastná a Miroslav ·Èastn˘

Beletrie

Murakami Haruki: 1Q84
Aomame a Tengo jsou nûkdej‰í spoluÏá-
ci. Ona je skvûlá fyzioterapeutka, která
sv˘ch znalostí obãas vyuÏije k tomu,
aby odeslala na jin˘ svût muÏe, na které
je bûÏná spravedlnost krátká. On je
talentovan˘, ale neprÛbojn˘ matematik
se spisovatelsk˘m talentem. Jednoho
dne zjistí, Ïe svût, jak ho známe, jednou
provÏdy skonãil. A navíc si toho nikdo
nev‰iml. 

Kepler Lars: Svûdkynû ohnû
Napínav˘ detektivní román z pera man-
Ïelské dvojice pí‰ící pod pseudonymem
Lars Kepler.

VáÀová Magda: AÈ my‰i nepláãou
AÈ my‰i nepláãou je pfiání hlavní hrdin-
ky románu, která udûlala v mládí osudo-
vou chybu a za svou nerozváÏnost platí
v dal‰ím Ïivotû. Po svatbû a narození
syna se domnívala, Ïe její manÏelství je
‰Èastné, ale brzy se rozpadne. Karla Ïije
sama s dítûtem a podvûdom˘ strach, Ïe
mu nebude moci dopfiát v‰echno, co
mají ostatní dûti, ji nutí zvolit si práci
placené spoleãnice…

HÛlová Petra: âechy, zemû zaslíbená
Hrdinka nového románu Petry HÛlové
pfiijíÏdí do âech, aby si vydûlala. Pro-
stfiednictvím OlÏina pfiíbûhu poznáváme,
jak její minulost na Ukrajinû, tak ‰ir‰í
komunitu praÏsk˘ch imigrantÛ. Nakonec
je ov‰em v‰echno je‰tû trochu jinak, neÏ
si ãtenáfi po celou dobu mohl myslet...

Hoeg Peter: Dûti chovatelÛ slonÛ
âtrnáctilet˘ Peter Fino Ïije poklidn˘
Ïivot se sv˘mi dvûma sourozenci a ne-
konformními rodiãi – tatínek je knûz
dánské státní církve a maminka neoby-
ãejn˘ technick˘ talent a milovnice
hudby. Jednoho dne v‰ak oba dospûlí
bez vysvûtlení zmizí a jejich potomci se
ocitnou v ústavu, kde je aÏ nezvykle
pfiísnû stfieÏí sociální pracovníci a poli-
cisté. Dûtem se v‰ak podafií krkolomn˘m
manévrem uniknout a v‰echny tfii se
vydávají po stopách zmizel˘ch rodiãÛ.

Autobiografické pfiíbûhy

Laurence Charles: Spoleãensk˘ agent
Jifií Mucha

Autobiografická kniha novináfie Charle-
se Laurence, jehoÏ otec byl vysoce po-
staven˘m britsk˘m diplomatem, vypráví

pfiíbûh rodiny, která v padesát˘ch letech
pob˘vala v Praze a kterou tento pobyt
hluboce zasáhl. Autor, v té dobû mal˘
chlapec, sotva mohl chápat v‰e, co se
kolem nûj dûje. Ale právû v tom tkví
jedno z kouzel knihy, kdy pfies fragmen-
ty dûtsk˘ch vzpomínek nahlíÏíme do
prostfiedí praÏské diplomatické spoleã-
nosti v prvním desetiletí studené války.

Pro dûti a mládeÏ 

Defoe Gideon: Piráti! DobrodruÏství 
s vûdátory

Nelítostnû vtipn˘ román o krutû komic-
k˘ch dobrodruÏstvích bodrého „Pirát-
ského kapitána" a jeho stfielené posádky,
tentokrát mezi vûdci.

Fibich Ondfiej: ·umavské pohádky 
a fiíkadla

Gehm Franziska: Upífií ségry. 
Kámo‰ka k zakousnutí
Osudová promûna

Napínavé pfiíbûhy o dvou poloupírsk˘ch
dvojãatech.

�   �   �

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Novinky v knihovnû

Vánoãní provozní doba plaveckého bazénu Volary
bazén sauna / kaÏd˘ den spoleãná/

24.12. a 25.12. zavfieno zavfieno
26.12. 14.00 - 19.00 14.00 - 18.30
27.12. 12.00 - 21.00 14.00 - 20.00
28.12. 12.00 - 21.00 14.00 - 20.00
29.12. 13.00 - 21.00 14.00 - 20.00
30.12 13.00 - 21.00 14.00 - 20.00
31.12. 14.00 - 19.00 14.00 - 18.30
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Příjemné prožití vánočních svátků 

plných pohody a krásných chvil,

přejí všem spoluobčanům

Technické služby města Volary


