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Vážení spoluobčané,
právě pročítáte poslední vydání Volarského zpravodaje v letošním roce. Společně jsme se „dočetli“ do konce roku 2011, 
který byl pro nás všechny opět velkou výzvou a plný očekávání. Byl to určitě, pro nás všechny, rok náročný, plný práce, 

závažných rozhodnutí i změn. Stejně jako v životě člověka, tak i v životě obce, se střídají dny úspěšné a šťastné, 
se dny, kdy musíme překonávat nezdar a překážky. Přesto, navzdory hektické době, ve které žijeme,

 jsem přesvědčena, že uplynulý rok byl pro naše město opět úspěšný. 
Právě v tuto dobu je jistě ta nejvhodnější příležitost k poděkování vám všem. Spolkům za 
aktivní činnost a obohacení kulturního žití v našem městě, fi rmám, živnostníkům a všem 

městským organizacím a společnostem za vstřícnost, podporu a kvalitně 
odváděnou práci. Toto poděkování také patří všem kolegům z úřadu 

a také zastupitelům. Nemalé poděkování patří vám, milí Volarané. 
Za vaše názory, kritiku a připomínky, kterých si velice vážíme, 

protože nám napomáhají v naší práci. Poděkování také patří 
všem sponzorům, kteří svými příspěvky podporují 

společenský, kulturní a sportovní život 
v našem městě.

Rok 2012 nebude rozhodně rokem lehkým 
jak pro podnikatele, fi rmy, ro diny, 

tak pro město. I přes toto náročné období,
 které nás čeká, nám ale nic nebrání v tom,

 abychom si jeden druhého vážili, 
měli rádi naše město, 

a zachovali si úctu jeden 
k druhému.

Přeji vám všem radostné vánoční svátky plné štěstí, radosti a porozumění a v roce 2012 dny 
naplněné zdravím, štěstím, láskou a  trpělivostí při každodenním řešení osobních i pracovních 
problémů.

Martina Pospíšilová, starostka města
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konaného dne 23. 11. 2011
Rada města schvaluje
* zadávací dokumentaci akce: „Rekon-
strukce sběrného dvora ve Volarech“ 
– výkon technického dozoru investora 
stavby, ve znění předloženého návrhu 
a souhlasí se zahájením zadávacího řízení
* zadávací dokumentaci akce: „Rekon-
strukce sběrného dvora ve Volarech“ 
– výkon bezpečnostního koordinátora 
stavby, ve znění předloženého návrhu 
a souhlasí se zahájením zadávacího řízení
* uzavřít nájemní smlouvu na dobu neur-
čitou od 1. 12. 2011 na nebytové prostory 
č. 6 - ordinace a č. 7 - garáž, na adrese 
Tovární ul. čp. 35 ve Volarech se spo-
lečností MediClinic a.s. Minská 84/97, 
616 00 Brno – Žabovřesky, za účelem 
provozování ordinace Praktického lékaře 
pro dospělé 

Rada města rozhodla
* v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) uzavřít s obcí Lenora veřejnoprávní 
smlouvu, podle níž bude správní orgán 
města Volary namísto orgánů uvedené 
spádové obce vykonávat v jejím správním 
obvodu přenesenou působnost k zabezpe-
čení a provedení zápisů do informačního 
systému územní identifi kace adres a ne-

Z jednání rady města
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., 
základních registrech, v platném znění
* uzavřít Smlouvu o zřízení a provozu 
sběrného místa kolektivního systému 
EKOLAMP s fi rmou EKOLAMP s.r.o., 
se sídlem nám. I. P. Pavlova 1789/5, 
120 00 Praha 2

Rada města bere na vědomí 
* předložené kalkulace ceny vodného 
a stočného na rok 2012

Rada města souhlasí  
* s navrženou výměnou oken bytů č.p. 
23/1 a 303/1 formou předplaceného ná-
jemného, v případě dodržení podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, u obou 
nájemníků města Volary

Rada města doporučuje
* zastupitelstvu města schválit předložený 
návrh rozpočtu města na rok 2012 včetně 
návrhu rozpočtu jednotlivých fondů

Rada města jmenuje 
* dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách v platném znění, ko-
misi za účelem otevírání obálek veřejné 
zakázky akce: „Rekonstrukce sběrného 
dvora ve Volarech“

Více na: www.mestovolary.cz

Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevenou soustrast, květinové 

dary a účast 
na posledním rozloučení s paní 

EVOU JANOUŠKOVOU. 

Velké poděkování patří panu 
Františku Krátkému za jeho krásná 

a dojemná slova rozloučení.
Rodina Janouškova 

a Kuttenbergova

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s panem 

EMANUELEM PUŠEM. 

Zároveň děkujeme za květinové dary 
a projevenou soustrast. 

Panu Krátkému děkujeme 
za smuteční řeč.
Rodina Pušova

Společenská rubrika

V měsíci prosinci oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:

paní Jana Čadová
paní Helena Frömlová
pan Ivan Iliev
paní Anna Kolinská
paní Eva Dobrovodská a
pan Fritz Karpf

Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně postižených Volary

Dne 14. 12. 2011 tomu bude 
12 let kdy zemřel můj manžel 

Jan Lejčar. 

Všem, kteří si také vzpomenou 
děkují Anselma Lejčarová 

se synem a dcerou.

Vánoční trhy
V sobotu 26. listopadu proběhly v radničním sále a na náměstí Volar vánoční trhy. 
Městem zavoněl vánoční punč, který rozdávali radní města Volary. Začátek adventu 
nám zpříjemnili svými vánočními tóny Zámecké trio Hluboká nad Vltavou a ZUŠ 
Volary.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Volary se rozhodlo po dvouleté pauze znovuob-
novit tradici novoročních plesů. Letošním mottem je 

„Pojďme se bavit navzdory krizi…“.
Ples se koná 

28. 1. 2012 od 17.00 hodin 

ve společenském sále volarské radnice. Čeká vás předtančení dětských skupin sdružených pod DDM 
Volary, k zábavě bude hrát prachatická skupina MullerBand a na závěr bude losována bohatá tobola.
Krom běžného občerstvení budete mít možnost ochutnat speciální nepasterovaný pivní ležák Poutník 

z pelhřimovského pivovaru.
Zapomeňte na krizi a přijďte se bavit. Vstupné 99,- Kč. Předprodej vstupenek u paní Frejkové, Odbor 

kultury a cestovního ruchu MěÚ Volary
Petr Čmerda

PLES SRPDŠ
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Měření radarem
v měsíci listopadu 2011 v ul. Soumarská
Měření bylo prováděno obousměrně, včetně sobot a nedělí.

Počet měřených vozidel ....................................................................... 105 425 vozidel 
z toho na příjezdu do Volar .................................................................... 52 146 vozidel 
Průměr vozidel za 1 hodinu vč. noci ....................................................................... 200 
Průměr v době mezi 14:00 – 16:00 ..................................................... 314 vozidel/hod.
Průměr v době mezi 07:00 – 09:00 ..................................................... 260 vozidel/hod.
Průměrná rychlost ......................................................................................... 53,4 km/h
Max. rychlost (11. 11. ve 17:36 hod. směr do Volar) ....................................... 139 km/h                                                                                                                                             
Redukce rychlosti  (snížení u radaru) .............................................................. 8,5 km/h
Počet vozidel jedoucích v obci  více než 50 km/h a rychleji ................ 26 419 vozidel 
85 % vozidel jelo maximálně do ...................................................................... 66 km/h
Největší provoz vozidel je zaznamenán ve středu

Dárci  krve mohou využít Český červený kříž

Nejvíce zarážející je počet vozidel, 
které se dopouští dopravních přestupků 
a jedou v obci rychlostí více než 50 km 
za hod. Teprve u radaru snižují rychlost 
a většina již dále jede podle předpisů. 

V minulém vydání zpravodaje bylo 
u výsledků měření radarem mylně uve-
deno, že se jedná o měření za červenec 
a srpen. Jednalo se o měření v měsíci říjnu 
2011. Za chybu se čtenářům omlouvám.

Pavel Kohout, 
ředitel TS   

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Prachatice za podpory Jihočeského kraje 
zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním od-
dělením Nemocnice ČB a.s. svozové au-
tobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce 
krve z Prachaticka. Svozový autobus vy-
jíždí z Volar ve dnech 17. 1., 17. 4., 24.7. 
a 23. 10. , vždy v 7:00 z autobusového ná-

draží. Jak se můžete stát dárci krve? Sta-
čí přijet naším svozovým autobusem na 
Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde 
podstoupit lékařské vyšetření. Na místě 
Vám je také možné potvrdit počet odběrů 
nebo omluvenku pro zaměstnavatele, pří-
padně vydat potvrzení pro příslušné zda-
ňovací období. Pro bližší informace kon-

taktujte Oblastní spolek ČČK Prachatice 
e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, 
telefonicky na 724 367 840 nebo osobně 
každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese 
Nemocniční 204, Prachatice (budova 
polikliniky).

Zuzana Furišová

Rozhovor s Petrem Čmerdou
Vážení čtenáři v dnešním rozhovoru 

se vám představí Petr Čmerda. Známe ho 
jako velmi aktivního muže, jež do Volar 
přinesl zajímavé akce a pěkný pohled na 
naše město. Pan Čmerda je i nováčkem ve 
Volarském zastupitelstvu, kde velmi dob-
ře hájí zájmy občanů a dokáže se nejen 
kriticky, ale i pochvalně vyjádřit k řeše-
ným problémům. Já jsem pana Čmerdu 
vyzpovídal při Filmovém festivalu zim-
ních sportů, který po expediční kameře 
do Volar přivedl jako druhou akci toho-
to druhu a zájem i ohlas ukázal, že by se 
z toho mohla stát pěkná tradice.  

1. Stručné curriculum vitae… 
Jsem ženatý, máme čtyři děti a právě 

kvůli nim jsme se rozhodli přestěhovat ze 
severních Čech na Šumavu. Pracuji jako 
výpravčí, svou práci mohu vykonávat kde-
koliv, takže když se nám naskytla práce 
a bydlení ve Volarech, neváhali jsme. 
Jinak mé zájmy jsou vcelku široké, ale 
v současné době jim vévodí zejména mo-

derní technologie a vše, co se točí kolem 
virtuálního světa internetu.

2. Nejdříve se zeptám na práci v zastu-
pitelstvu města, ve kterém jste nováček. 
Jaký je váš dosavadní pohled na práci 
zastupitele po roce volebního období? 

V zastupitelstvu jsem opravdu no-
váčkem, ale o regionální politiku se zají-
mám již od chvíle, co jsem se ve Volarech 
trochu rozkoukal. Protože jsem si zvolil 
Volary za svůj domov, není mi lhostejné 
co se tu děje a kam se naše město ubírá. 
Ovšem práce v zastupitelstvu přinesla 
jednu zásadní změnu a tou je zodpověd-
nost. Naše rozhodnutí ovlivňují živo-
ty obyvatel a tak je důležité nebrat tuto 
funkci na lehkou váhu. Je potřeba najít 
rovnováhu mezi tím, co by člověk rád 
změnil a vylepšil, a tím, co mu umožňuje 
rozpočet města. Je potřeba hledat kom-
promisy napříč politickým spektrem, ale 
také ve vlastních řadách. A je důležité vy-
světlovat své záměry občanům a získat si 

jejich důvěru a případný souhlas. 
Práce zastupitele, ale také přináší mož-
nost nahlédnout hlouběji do fungování 
samosprávy z hlediska zákonů, poky-
nů, vyhlášek, oběžníků a dalších a dal-
ších téměř obstrukčních povinností. 
A to přinese jisté rozčarování z toho, 
že některé věci, které jsou selským ro-
zumem tak jednoduché, dokáže by-
rokratický šiml semlít do tak složité-
ho procesu, že člověka občas přepadá 
nechuť cokoliv dělat. Ale to jsou samo-
zřejmě jen chvilky. Je potřeba zatnou 
zuby a nedat se…

3. Co vám tedy regionální politika dává 
a jak je náročné skloubit ji s prací a ro-
dinou?

Možnost ovlivňovat věci veřejné mi 
přináší pocit seberealizace. To, že mohu 
říci svůj názor, že mohu přinést svůj po-
hled na věc a že dokonce mám šanci tento 
svůj pohled prosadit a realizovat. 

(pokračování na str. 4)
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Setkávat se s lidmi, debatovat, hledat
argumenty pro své názory, ale také uznat 
jiný pohled, je-li skutečně dobrý. To je 
kouzlo politiky, to je kouzlo občanské 
společnosti jako takové a to mě baví. 
Ano, leckdy je to časově náročné. Trávím 
tím svůj volný čas leckdy na úkor rodiny, 
ale na druhou stranu – pokouším se přeci 
změnit věci k lepšímu i kvůli rodině…

4. Vím, že jste předsedou občanského 
sdružení U nás, můžete jej v krátkosti 
představit?

Občanské sdružení U Nás vzniklo 
v roce 2006 právě jako prvotní snaha ně-
jak se zapojit do veřejného prostoru města 
Volary a jako odpověď na tehdejší politic-
kou situaci. Postupem času jsme pak naši 
činnost zaměřili zejména na propagaci 
města v duchu našeho motta „Ukázat svě-
tu Volary a Volarům svět“. Naše sdružení 
se například podílí na tvorbě propagač-
ních materiálů Volarské pozoruhodnosti, 
které město postupně vydává ve formě 
letáků, podílelo se na stavbě volarských 
menhirů, po letech jsme veřejnosti zno-
vu zpřístupnili věž volarského kostela, 
pořádáme kulturní akce, spolupracujeme 
s dalšími sdruženími v rámci okresu či 
mikroregionu. Vytvořili jsme s podporou 
města informační webový portál volary.
eu.  Pořádáme fotosoutěže a ve spolupráci 
se sdružením Ekocentrum připravujeme 
soutěž v tradičním kosení trávy Volarský 
sekáč, která si postupně získává meziná-
rodní statut. Letos jsme v rámci této akce 
poprvé uspořádali farmářské trhy. Moni-
torujeme také situaci okolo Národního 
parku Šumava, protože pro město i pro 
nás je důležité, kam se bude ubírat celý 
region.

5. Nyní se od politiky přesuňme do ob-
lasti zájmů, znám vás jako cestovatele. 
Můžete prozradit čtenářům, jak cestujete 
a kde jste byl nejdál a třeba jaké město či 
místo ve vás zanechalo největší dojem?

Nejraději cestuji vlakem a to nejen 
proto, že pracuji na železnici. Vlak má 
pro mě jistý nádech romantiky a svobody. 
Bohužel vlakových spojů v celé Evropě 
ubývá a cestování je stále složitější a sa-
mozřejmě člověk své cesty musí přizpů-
sobit kolejím. Rájem pro milovníky vlaků 
je zřejmě Švýcarsko, kam jezdím poměr-
ně často. Vlakem tady například vyjedete 
až výšky 2000 metrů nad mořem. Specia-
litou jsou tam panoramatické vlaky s pro-
sklenou střechou. Jedete a okolní krajinu 
máte jak na dlani. Ale o tom by se dalo 
povídat dlouho a na to nám formát tohoto 
rozhovoru nestačí. 

Cestuji po Evropě, ale upřímně ře-
čeno, cíl cesty je vlastně až na druhém 
místě. To cesta samotná je to, co mě ka-
ždoročně vyhání do Anglie, do Francie 
či zmíněného Švýcarska. Cesta samotná 
přináší setkávání, dobrodružství, emoce, 
které člověka obohacují. A pokud se mi 
ještě k tomu podaří vidět i něco zajíma-
vého z hlediska turistického, tak to beru 
jako příjemný bonus.

6. Pracujete rovněž jako šéfredaktor in-
ternetových stránek http://volary. eu. 
Mohl byste krátce představit tento pro-
jekt?

Informační webový portál volary.eu 
vznikl z potřeby přinášet aktuální in-
formace volarským občanům a zároveň 
přinést co nejvíce zajímavých tipů pro 
návštěvníky a turisty. Naší snahou je při-
nášet široké portfolio zpráv z regionální 

politiky, z kultury, představovat zajíma-
vé lidi, projekty. Na stránkách najdete 
informace o ubytovatelích, restauracích 
či místních řemeslnících, o tom, který 
zubař má právě pohotovost, nebo jaké 
místo stojí rozhodně za návštěvu. Najde-
te zde fotografi e, webkamery a důležité 
odkazy. Prostě se snažíme tvořit takové 
virtuální informační centrum pro Volary. 
Celé to funguje s podporou města, za což 
samozřejmě děkujeme. 
Pokud tedy někdo má pocit, že by chtěl 
psát články, poslat fotografi e, nebo chce 
informovat o nějaké akci, službě či své 
fi rmě, ať nám napíše na majlík 
info@volary.eu

7. Letos jste dostal do Volar dvě vel-
mi zajímavé fi lmové akce- Expediční 
kameru a Filmový festival zimních spor-
tů. Jak se vám je do Volar podařilo zís-
kat a budete v tom pokračovat i v příštím 
roce?

Jako člověk, který rád cestuje a své 
zážitky rád sdílí, jsem se stal členem ces-
tovatelského klubu Hedvábná stezka, což 
je občanské sdružení, které spojuje přá-
tele cestování, dobrodružství, outdooro-
vých sportů a dalekých krajů. A právě toto 
sdružení stojí za celým festivalem. Filmy 
čerpáme především od našeho partnera 
Mezinárodního horolezeckého fi lmového 
festivalu v Teplicích nad Metují (MHFF). 
Jsou to vítězné a výběrové fi lmy tohoto 
mezinárodního festivalu se šestadvaceti-
letou tradicí a promítají se zhruba v 70-ti 
městech během dvou měsíců.

Na začátek příštího roku už chystáme 
další pokračování. Spolupořadatelem fes-
tivalu bude tentokrát společnost National 
Geographic Česko, takže nás jistě čeká 
celá řada velmi kvalitních dokumentů.

Na závěr co by si Petr Čmerda přál v na-
stávajícím období a co by popřál volar-
ským spoluobčanům?

Jako zastupitel bych si přál, aby Vola-
ry vzkvétaly, aby se našlo dostatek dobré 
práce a bydlení pro každého a aby nám 
tak mladí lidé neutíkali do světa. Jako 
člověk bych si přál, aby ve světě zvítězil 
zdravý rozum.

A vzhledem k tomu, že rozhovor 
vychází ve vánočním čísle Volarského 
zpravodaje samozřejmě všem přeji klid-
né, pohodové a svátky a šťastný Nový 
rok.
Děkuji za rozhovor.

Ladislav Beran
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Volarští dobrovolní hasiči bilancovali
Výroční valná hromada SDH se 

uskutečnila 2. prosince a jejími hosty 
byli Bc. Helena Fiedlerová z Okresního 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a místostarosta Města Volary Ing. Robert 
Pročka.

O tom, jaká je bilance, informoval 
velitel SDH Volary Jaroslav Vlas. U zá-
sahu bylo odpracováno a na přípravě po 
něm 758 hodin a zúčastnilo se 329 hasičů. 
Událostí k 30. 11. 2011 bylo celkem 66 
událostí, 13 požárů, 26 dopravních nehod, 
23 technických havárií, 4 úniky nebez-
pečných látek. U těchto zásahů bylo 11 
osob zachráněno, 19 zraněno a bohužel 
jeden vyhaslý lidský život.

Bohuslav Kub starosta SDH Volary 
hovořil o činnosti ve městě a mimo něj 
a o účasti na cvičení SDH společně 
s ostatními sbory na okrese Jde o akce 
jako je pivobraní, kde hasiči zabezpečují 
celkový servis, pomáhají při volarských 
slavnostech dřeva, zabezpečují lampió-
nový průvod a jsou i u dalších akcí. Po-
řádají oslavu svatého Floriána a průvod 
ke kapli na volarském hřbitově, pojmeno-

vané po tomto světci, je tradiční kulturní 
společenskou akcí. Volarští se účastnili 
na námětových cvičení ve Vlčích Jamách 
a ve Strážném, kde šlo o mezinárodní akci 
společně se sbory ze SRN. Námětové cvi-
čení připravili pro okrsek ve Volarech na 
sesazovně dýh a provedli součinnost při 
cvičení v podniku Vishay. Ve Zbytinách 
se ukázkou prezentovali na memoriálu 
Františka Kocha a zabezpečovali závod 
automobilů do vrchu na Libínském Sedle.
Zúčastnili se oslav 130 let SDH Bavorov.

Bohuslav Kub neopomenul vyzdvih-
nout velký kus práce na udržení mnohdy 
zastaralé techniky, zejména cisteren. Zdů-
raznil, že je to rok od roku těžší, nejen při 
údržbě, ale i při technických prohlídkách, 
a tak volarští zuby nehty drží a jezdí s tím, 
co mají.

Ve své zprávě nezapomněl i na nej-
mladší a juniorský potěr, který reprezen-
toval na  mezinárodním setkání mládeže 
v Saalfeldu ve Spolkové republice Ně-
mecko. Volarský potěr velmi dobře bo-
joval i doma na soutěži Plamen v Neto-
licích.

Volarské dobrovolné hasiče pozdravila 
i Helena Fiedlerová, která zdůrazni-
la velký význam SDH Volary pro okres 
a zejména vyzdvihla jejich připravenost
a výjezdovost. Vysvětlila jaký bude 
způsob školení v roce 2012 a nastíni-
la program SDH na tento rok. Zejména 
vyzdvihla činnost mladých hasičů a po-
děkovala všem, kteří se na výchově mla-
dého potěru podílejí.

Místostarosta Robert Pročka poděko-
val volarským hasičům za velký kus práce 
a vyzdvihl to, že hasiči jsou ze spolků ve 
městě ti nejaktivnější a život bez nich si 
nedovede nikdo představit. Dobrovol-
ní hasiči, to není jen hašení požárů, ale 
i pomoc při různých těžkých a drobných 
událostech ve městě a za to vše jim pat-
ří obrovský dík. I on zdůraznil, že město 
se snaží v rámci možností a to, co mohou 
hasičům dát, stačí tak na opravy techniky, 
ale bohužel lépe to nejde. Pan místosta-
rosta města popřál hasičům hodně zdraví, 
štěstí a krásné vánoční svátky a v roce 
2012 moc a moc úspěchů.

L. Beran

Městský úřad Volary
přeje všem občanům spokojené prožití vánočních svátků, 
v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Redakční rada děkuje všem svým dopisovatelům 
a těší se v roce 2012 na další spolupráci. Poděkování 
patří také panu Rubešovi za dovoz Volarského zpra-
vodaje z tiskárny FOP z Černé v Pošumaví.

Redakční rada Volarského zpravodaje přeje příjemné 
prožití vánočních svátků. V novém roce mnoho lásky, 
porozumění a radostných dní.
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Vánoční pověry a pranostiky

Naši předkové byli nejen z většiny silně 
věřící, ale také hodně pověrčiví. Než za-
sedli ke štědrovečernímu stolu, stoupl si 
každý člen rodiny bosou nohou na sekeru 
ležící na zemi. To proto, aby ho v dalším 
roce nebolely nohy. Po večeři se všichni 
společně pomodlili a vzpomínali na to, 
co dobrého nebo špatného je v uplynulém 
roce potkalo.

Když zahučí na Vánoce hrom, 
obalí se květem strom.

Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.

Vánoční hlas hromu neprospívá 
ovocnému stromu.

Je-li prosinec blátivý, 
celý rok bude deštivý.

Je-li prosinec mírný a proměnlivý, 
celá zima bude mírná.

Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, takové 
budou v pořadí i jednotlivé měsíce příští-
ho roku, neboť od Lucie do Vánoc každý 
den a noc mají svou moc.

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, 
hodně obilí bude na polích.

Když na Štěpána silný vítr bouří, 
vinař smutně oči mhouří.

Na Vánoce mnoho hvězdiček, 
slepice ponesou mnoho vajíček.

Na svatou Lucii jasný den, 
urodí se konopí i len.

Pak-li na Štěpána větrové uhodí, 
příští rok víno špatně se urodí.

Když v prosinci hrom ještě hučí, 
rok příští stále vítr fučí.

Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, 
bude hodně ovoce v budoucím roce. 

Večer před Štědrým dnem si položte k po-
steli ořech. Po probuzení ho rozlouskně-
te a snězte. Po celý rok by vám měly dát 
pokoj blechy a štěnice.

Když hospodyně připálí vánočky, bude 
o vánocích stonat.

Když na Štědrý večer sněží, 
na pytle se chmel těží.
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Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek 
okoralého chleba, bude se tě držet štěstí.

Zajímavé je sledovat na Boží hod vítr: 
od západu prý přinese mor, od východu 
válku, od půlnoci hlad a od poledne dobrý 
rok.

Když se nohy štědrovečerního stolu ob-
točí provazem, domu se celý rok vyhnou 
zloději.

Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, 
přijde na mizinu a dočká se bídy.

Zatřese-li dívka bezem, ozve se pes z té 
strany, odkud přijde její milý.

Pokud se muž chce ženit, stačí zatřepat 
plotem v tiché krajině. Odkud se ozve ja-
kýkoliv zvuk, odtud přijde jeho milá.

Zápalky
Svobodná dívka zapíchla do jablka tři 
zápalky. Každá z nich musela symbolizo-
vat jednoho nápadníka. Všechny zápalky 
současně zapálila.Ta zápalka, která hořela 
nejdéle, představovala muže, za něhož se 
měla dívka vdát.

Na Štědrý den se pod dvanáct skořápek 
od ořechů nasype na prkénko sůl, ke 
každé skořápce se napíše jméno jednoho 
měsíce, potom se prkénko se skořápkami 
uloží až do Nového roku na suché místo, 
na Nový rok se skořápky opět přinesou, 
a je-li pod kterou skořápkou sůl vlhká, 
navlhlá či suchá, takový bude i příslušný 
měsíc. 

Tradice vánočního stromečku 

Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš starým zvykem, jak by se na první pohled zdálo. Rozšířilo se k nám 
z Německa, kde se v 17. a 18. století šířil od města k městu. Ve vánočním stromku je dobře čitelná symbolika života, ale 
také symbolika rajského stromu ozdobeného plody - proto je na stromek zavěšováno cukroví (dříve hlavně ovoce) a ozdoby. 
V Čechách se poprvé vánoční stromek rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet 
let později se v Praze stromky běžně prodávaly a lidé je nazývali Kristovým stromkem. Napřed se ujal v zámožných českých 
rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.
V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena 
odolnějším smrkem a borovicí.

První veřejné vánoční stromy u nás byly: V Brně roku 1924
V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který 

o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko (holčičku). Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním 
stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.
             V Plzni roku 1925

Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se ujal po první světové válce. Na českém území se 
podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle roz-
šířila po dalších českých i moravských městech a vesnicích, kde se vánoční stromy staví stále.



Víte že...
TOULKY STAROU ŠUMAVOU

Ve středu  25. ledna od 17:00 hodin vás 
Město Volary zve do společenského sálu 
radnice na klubový pořad TOULKY 
STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

Divadlo „Lásky hra osudná – The Best Of“
Město Volary Vás zve v sobotu 21. led-
na od 19:00 hodin do volarského kina na 
divadelní inscenaci na motivy hry bratří 
Čapků „Lásky hra osudná – The Best Of“. 
Nová inscenace prachatického ŠOSu je 
příběhem o divadle, odhaluje zábavnou 
formou základní principy chodu divadla. 
Tato inscenace vznikla mísením reality 
a fi kce, autenticity a stylizace, střetu „ko-
medie“ s „tragédií“.
Vstupné 70,- Kč

Připravujeme

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Šamanismus dříve a nyní. Městská 
knihovna Volary Pondělí 23. ledna 2012 
v 17.00 hodin. Šamanský pohled na svět 
na základě vlastní zkušenosti přiblíží 
lektoři vlastních vzdělávacích programů 
se šamanskými prvky Mgr. Lea Šťastná 
a Miroslav Šťastný.Součástí přednášky 
bude výstavka kamenných výrobků – so-
šek a svícnů Miroslava Šťastného.

Víte že na zlatý poklad Československé republiky přispívali v roce 1923 také volařští 
občané? Důkazem je potvrzení pro Johana Haldeka z Volar na částku 5,- Kč. Dnes se nám 
tato částka bude zdát směšná, ale v té době měl pan Halsem, jako poštovní zřízenec (dle 
platového výměru ze dne 20. listopadu 1922), roční výdělek 5 268,- Kč  (3900,- Kč služné 
a 1368,- Kč místní příplatek). To znamená, že měsíční plat činil 439,- korun.

J. Krejsová
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Vše nejlepší, pevné zdraví, co nejvíce pozitivních 
myšlenek, mnoho osobníchi pracovních úspěchův 
novém roce 2012 
Vám přeje kolektiv pracovníků 
ZUŠ Volary
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Klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2012, 
přejí všem spoluobčanům
Technické služby města Volary

Příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2012. 
Přeje Český svaz žen

 Děkujeme všem externistům, sponzorům a ostatním institucím, které spolupracují s DDM Volary 
za pomoc a práci v roce 2011 a přeje do Nového roku 2012 mnoho radosti a spokojenosti. 

Vladimíra Laschová a Milena Sipplová DDM Volary
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Fachman roku
Dne 11. září 2011 Prachatický deník a pivovar Velké Popovi-

ce vyhlásily soutěž o Fachmana roku 2011.

Mezi nominovanými byli mimo jiné i pan Augustin Sobotovič, 
pekař a výkonný člen Velké lóže pecařské Lenora, pan Karel Für-
bach, řemeslník, který se zabývá ruční výrobou dřeváků a pan 
Marek Smolen, který se věnuje ruční výrobě šindelů ze dřeva. 
Čtenáři mohli hlasovat prostřednictvím otištěných hlasovacích 
lístků nebo elektronickou formou. Soutěž byla ukončena 16. září 
a po sečtení všech hlasovacích lístků se vítězem stal Augustin 
Sobotovič. 

Redakční rada panu Sobotovičovi tímto blahopřeje.

Měsíc listopad 2011 se zapsal do historie jako nejsušší měsíc za 
celou dobu měření. Volary nebyly v tomto výjimkou, po celý měsíc 
panovalo inverzní počasí, ve Volarech po většinu měsíce slunečné 
a velice teplé, jen výjimečně se mlha udržela po celý den. Spadlo 
jen 4,4 mm srážek, z toho v 95% šlo o srážky z mrholení či námrazy.  
Ve 4 dnech v měsíci listopadu byla na meteostanici na okraji měs-
ta, která dodává data Českému hydrometeorologickému ústavu 
dokonce naměřena nejvyšší teplota vzduchu v republice za daný 
den. Bylo to konkrétně ve dnech 15., 17., 22. a 24. listopadu. 
Sluneční svit byl ve Volarech také mimořádný, slunce svítilo 
v listopadu 126 hodin, pro zajímavost na Churáňově to bylo 184 
hodin a v nižších polohách průměrně jen kolem 60 hodin.

Ivo Rolčík

Mimořádný listopad

Vážení občané, klienti, přátelé,
Blíží se nejočekávanější doba roku – 

čas vánoční, čas pohody, radosti a očeká-
vání. Pracovníkům pošty, zejména části 
doručovatelů poštovních zásilek, nastává 
nejdůležitější a nejvíce sledované pracov-
ní období a to, zajistit doručení všech ba-
líkových a listovních zásilek adresátům. 
A že je jich požehnaně, to mi věřte. Poča-
sí, nepočasí, sníh, nesníh, mráz nemráz,
všechny zásilky musí být dodány včas 
a v pořádku.

Proto velký obdiv, uznání a dík naší 
skupině doručovatelů, kterou tvoří Ju-
raj Mustac, Zdeňka Jandejsková, Petra 
Maxová, Blaženka Štouralová, Ludmila 
Pichlová. Nesmím zapomenout na naše 
velké pomocníky – důchodce, kteří nám 
vypomáhají a to Eduarda Jacenka a Libu-
ši Mertlíkovou. Nesmím zapomenout ani 
na naše pomocníky doručovatele denního 
tisku, jakož na pracovníky našich satelit-
ních pošt v Nové Peci, Lenoře a Stožci.

Vážení občané, klienti naší pošty, 
dovolte mi, abych Vám jménem našeho 
celého poštovního kolektivu popřál pří-
jemné prožití svátků vánočních, mnoho 
pevného zdraví, pohody a radosti v na-
stávajícím roce 2012. Nechť je pro nás 
všechny rokem splnění našich přání. 

Ing. Kalous Václav
vedoucí pošty Volary

Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2012 Vám přeje 
Městská knihovna Volary.

Sbor dobrovolných hasičů 
přeje  klidné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2012.
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Novinky v knihovně
Beletrie

Brycz, Pavel: Tátologie aneb rady pro 
začínající tatínky, kteří nechtějí brzy 
skončit
Tátologie je sbírka dobrých rad v povíd-
kové formě. Tatínkům poskytuje zásadní 
rady v situacích, které jsou pro otce nety-
pické a nikdo jim s nimi nepomůže. Na-
příklad jak jim vysvětlit všechny důležité 
věci, jak oznámit narození dítěte a jak 
překonat pubertu svých dětí.

Mercier, Pascal: Noční vlak do Lisabonu
Hrdina románu Raimund Gregorius je 
profesorem starých jazyků na gymnáziu 
v Bernu. Starší pán se svými návyky a za-
běhlými rituály, od kterého nikdo nečeká, 
že by mohl svůj život ještě nějak změnit. 
Jednoho rána se však na mostě setká s ta-
juplnou ženou, jež stojí na zábradlí a trhá 
na malé kousíčky do řeky jakýsi dopis… 
žena je pro celý příběh zdánlivě nedůleži-
tá, ale díky ní vše začíná – ve chvíli, kdy 
na profesorovu zvědavou otázku, jaká že 
je její rodná řeč, odpoví portugues. Melo-
die tohoto jediného slova vzbudí v Grego-
riovi podivnou touhu…

Follett, Ken: Století 1: Pád titánů
První část monumentální historické ságy 
Století, v níž bestsellerista Ken Follett 
(Pilíře země, Na věky věků) poutavým 
a zároveň napínavým způsobem mapuje 
fi ktivní osudy několika rodin v různých 
částech světa, jež byly dramaticky pozna-
menány moderními dějinami. 

Trevor, William: Příběh Lucy Gaultové
Heloise a Everard Gaultovi jsou harmo-
nický pár; žijí sice v neklidných časech 
v Irsku na konci 20. let, ale devítiletá 
dcera Lucy jim dělá radost. Najednou jim 
ale někdo otráví psy a později se málem 
nepodaří zachránit statek před úmyslně 
založeným požárem. V tu chvíli je jas-
no: Heloise, která pochází z Anglie, není 
v Lahardane vítána, a aby rodina unikla 
nesmyslnému pronásledování, musí ode-
jít ze země. Lucy se rodinnému rozhod-
nutí vzepře a před odjezdem zmizí. Jako 
symbol její smrti po ní zůstanou na po-
břežních skalách sandály. Zoufalí rodiče 
opouštějí Irsko a nevědomky i své dítě. 

Vann, David: Ostrov Sukkwan
Otec se synem odjíždějí na opuštěný 

ostrov u aljašského pobřeží, aby na čas 
unikli civilizaci i složité rodinné situaci. 
V poklidné zátoce je čeká dřevěný srub, 
v lesích pobíhá spousta lovné zvěře, moře 
se hemží rybami. Vyrovnat se s vnějším 
nepohodlím a přežít nástrahy počasí ne-
bude až takový problém, mnohem větší 
nebezpečí se skrývá v hlavách obou osad-
níků. Samota na oba doléhá nesnesitel-
nou tíhou a pobyt na ostrově se brzy mění 
v bitvu o duševní zdraví a posléze i o holý 
život. 

Pro děti a mládež
Horowitz, Anthony: Škola černé magie
Dvanáctiletý David Eliot, sedmý syn sed-
mého syna, je problémový žák a s rodi-
či příliš nevychází. Když ho vyhodí ze 
školy, dostane poslední šanci - záhadnou 
školu Groosham Grange na jinak pustém 
ostrůvku u pobřeží. David se skamarádí 
s Jill a Jeffreym a všichni tři záhy zjis-
tí, že je na škole něco divného. A jak by 
ne, když je učí mj. upír, vlkodlak a duch. 
A také jejich spolužáci jsou zvláštní. Da-
vid však přes počáteční šok zjistí, že to 
s ním profesorský sbor myslí dobře a chce 
jen probudit jeho dřímající schopnosti.

Energetické služby města Volary s. r. o.
S blížícím se koncem roku chci i touto cestou poděkovat 

Radě města Volary za podporu a racionální přístup k proble-
matice dálkového vytápění, zaměstnancům za často až obětavý 
přístup k práci pro kotelnu a její odběratele, a fi rmě Rekoninsta 
s.r.o. za kvalitní a včasná řešení téhož. 

Odběratelům děkuji za velmi dobrou spolupráci a tolerantní 
přístup ke zřídkavým technologickým závadám v dodávkách.

 Jako informaci dodávám, že rozhodnutím rady města cenu 
zvyšujeme pouze o navýšení platné DPH z 10 % na 14%. Tzn. že  
649,- v roce 2010 a 2011 na 672,60 Kč/GJ pro rok 2012. Třetím 
rokem tak zachováváme cenu bez DPH na úrovni 590,-Kč/GJ.

Přeji všem pohodové prožití nejen svátečních dní 
Jiří Rýpar, jednatel  

Energetické služby města Volary s. r. o.

Meteostanice Volary 760 metrů n. m.:
Minimální teplota: 
Přízemní minimální teplota:
Maximální teplota:
Průměrná měsíční teplota:
Úhrn srážek
Maximální náraz větru: 

Počet mrazivých dní: 

Profi  meteostanice Volary 748 metrů n. m.:
Minimální teplota: 
Přízemní minimální teplota:
Maximální teplota: 
Průměrná měsíční teplota: 
Počet mrazových dní: 
Sluneční svit: 

Ivo Rolčík

-8,6 st dne 29. 11. v 6:25
-10,4 st dne 29. 11.  v 6:55
+13,2 st dne 5. 11.  v 12:55
+1,2 st
4,4 mm
10,8 m/s dne 27. 11. v 2:25
(tj. 38,9 km/hod.)
23

-12,1 st dne 29. 11.
-13,2 st dne 29. 11.
+15,3 st dne 5. 11.
+0,2 st
26
126,4 hodiny

Souhrn počasí za listopad 2011



Všem rodičům, žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy, přejeme do nového roku vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu.

Vedení základní školy
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