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Vážení spoluobčané,

na adventních věncích už dohořela 
čtvrtá svíčka a přicházející sváteční 
vánoční dny jsou znamením, že rok 
2009 končí. 

Toto období je pro nás všechny 
dobou hodnocení, bilancování a ohléd-
nutí se za tím, jaký ten uplynulý rok 
skutečně byl. 

Vedení města svou bilanci odve-
dené práce zveřejnilo v minulém 
čísle Volarského zpravodaje, a já 
mohu jen říci, že rok 2009 byl rokem 
úspěšným. 

Rozsah investičních akcí města i 
soukromých investorů způsobil, že 
se naše město stalo jedním velkým 
staveništěm a tím Volary v průběhu 
roku získaly svou novou tvář. Pří-
jemnou, barevnou, moderní, milou…

Jistě všichni vnímáme, že tento
dynamický rozvoj města, který je 
kladně hodnocen i občany sousedních 
měst a obcí, je a bude pro většinu 
občanů jen pozitivní. 

Vážení spoluobčané, touto cestou 
vám děkuji za podporu, pomoc a vše
pozitivní, co jste pro Volary vykonali.
Děkuji zastupitelům, všem pracov-
níkům městského úřadu, členům 
výborů a komisí a všem městským 
společnostem a organizacím za jejich
práci. Děkuji všem, kteří svými pra-
covními, společenskými, kulturními 
i sportovními úspěchy reprezentovali
naše město nejen v České republice,
ale i v zahraničí, a také děkuji zástup-
cům fi rem, společností, sponzorům 
i živnostníkům za jejich velký podíl 
na vzhledu a rozvoji města. 

Vážení spoluobčané, na adventních 
věncích už dohořela čtvrtá svíčka a 
před námi jsou sváteční dny. Vánoce. 
Svátky tichého rozjímání. Vánoce, 
vždy nové a neopakovatelné. Ale vždy 
s vůní skořice, vanilky, jehličí. Roz-
svíceným stromečkem, rozzářenýma 
dětskýma očima, Vánoce naplněné 
rodinnou pohodou, láskou, štěstím, 
porozuměním, radostí, přátelstvím 
a také vzpomínkou na ty, kteří nemo-
hou být s námi. 

Milí Volarané,

přeji vám takovéto Vánoce, krásné, 
radostné a spokojené. A vstup do 
nového roku, roku 2010, ať je vstu-
pem úspěšným.

Martina Pospíšilová, starostka města
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Z jednání rady města
konané dne 18. 11. 2009
Rada města bere na vědomí:
* informaci TS Volary o přípravě údržby 

místních komunikací s tím, že nově 
udržované trasy chodníků budou za-
pracovány do plánu zimní údržby

Rada města rozhodla:
* stanovit vodu vodného a stočného pro 

rok 2010 pro všechny odběratele takto: 
vodné – 19,86 Kč/m3 (21,65,- Kč s DPH),
stočné – 25,55 Kč/m3 (27,85 Kč s DPH)

* odvolat z funkce SdaB Ing. Miroslava 
Mlčocha s účinností ke dni 19. 11. 2009 
a pověřuje vedením SdaB Pavla Inter-
holze s účinností od 20. 11. 2009

* ukončit dohodou k 31. 10. 2009 nájem 
nebytových prostor č. 103 v přízemí do-
mu v ulici 5. května čp. 149 a vyhlásit 
záměr na pronájem nebytových prostor 
dle písm. a) usnesení ihned po uzavření 
písemné dohody o ukončení nájmu

Rada města schvaluje:
* změny operativního Plánu zimní údrž-

by místních komunikací
* uzavření provozu Mateřské školy Vola-

ry v Revoluční ulici v době od 28. 12. 
do 31. 12. 2009

* uzavřít dodatek č. 3 k mandátní smlou-
vě panu Jiřímu Novákovi – Kino Vola-
ry na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

* nevyhovět žádosti p. Rychetského 
o fi nanční příspěvek na publikační 
činnost z rozpočtu města

konané dne 2. 12. 2009
Rada města bere na vědomí:
* oznámení ředitele ZŠ o udělení ředitel-

ského volna ve dnech 21. a 22. 12. 2009
* informaci o výsledku zjišťování zájmu 

nájemců v areálu bývalých kasáren 
o koupi jimi užívaných nemovitostí

* zápis z jednání bytové komise ze dne 
18. 11. 2009

Rada města rozhodla:
* ukončit dohodou nájem nebytových 

prostor v domě Náměstí čp. 33 a uklá-
dá odboru ISM zajistit podklady 
k prodeji těchto nebytových prostor 
dle Zásad

* pronajmout Domu dětí a mládeže 
společenský sál v budově Městského 
úřadu ve Volarech v období od 3. 12. 
2009 do 31. 5. 2010 za účelem cvičení 
orientálních tanců

Rada města doporučuje:
* členům zastupitelstva schválit předlo-

žený návrh rozpočtu města na rok 2010 
včetně rozpočtů jednotlivých fondů

Rada města schvaluje:
* výpůjčku objektu v areálu bývalých 

kasáren na stavební parcele č. 1894 
Policii ČR, skupině základních kynolo-
gických činností Prachatice, za účelem 
výcviku služebních psů

Počasí v listopadu 2009
Minimální teplota -5,1°C (1. 11. v 6:40)
Přízemní minimální teplota -5,3°C (1. 11. v 6:30)
Maximální teplota 15,4°C (21. 11. ve 14:10)
Průměrná měsíční teplota 4,0°C
Úhrn srážek 37,4 mm
Maximální náraz větru 15,2 m/s (23. 11. v 10:30, tj. 54,7 km/hod.)
Počet dní se sněhovou pokrývkou 0 dní
Nejvyšší sněhová pokrývka 0 cm
Sluneční svit 68,5 hodiny

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

Provoz sběrného dvora 
Ve dnech 15. 12. – 31. 12. 2009 bude 
z technických důvodů sběrný dvůr 
uzavřen. 
OTEVŘENO V PONDĚLÍ 21. 12. 2009:  
8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 

Informace 
z Volarské radnice
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Semafor Společenská rubrika

paní Jana Čadová,
paní Helena Frömlová a
paní Anna Kolinská

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

Výbor zdravotně postižených Volary

V měsíci prosinci
oslavili své narozeniny

tito z našich členů:

Dne 26. 11. 2009 krátce po poledni 
byl uveden do provozu semafor na 
přechodu pro chodce na výpadovce na 
Strážný v blízkosti prodejny Eso II.

Současný režim je nastaven tak, že 
přes den je provoz na přechodu střídavý 
pro automobily a pro chodce. Chodec 
po stisknutí tlačítka vyčká na rozsvícení 
zelené, a pak může bezpečně přejít vo-
zovku. Ve večerních a nočních hodinách 
je provoz smíšený – pro automobily 
bliká oranžová, tzn. provoz se řídí pouze 
dopravními značkami. Je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti při přecházení.

Jaroslav Kořínek, 
odbor ISM MěÚ Volary

Tentokrát bez fotografi e, ale alespoň 
písemně musíme upozornit. Začátkem 
adventu si mnozí občané vyzdobili své 
domečky a ploty barevnými světýlky, 
aby naše město bylo krásně naladěné do 
vánoční nálady. Ale druzí chodí okolo 
plotů a všechny ozdůbky jim tak hrozně 
vadí, že je musí zničit, rozbít. Že se to 
opravdu děje se přesvědčíte u domku za 
přejezdem, který je každoročně krásně 
nasvícený, letos však světýlek den po 
dni ubývá....

(red)

Tydýt

Městský úřad Volary
přeje všem občanům 

klidné a pohodové prožití 
vánočních svátků 

a v novém roce hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti.
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Adventní víkend ve Volarském domečku

Expedice 2010 Velký Javor (Grosser Arber) 1456 m

V pátek a v sobotu 27. a 28. 11. 2009 
se Dům dětí a mládeže Prachatice, 
pracoviště Volary zahalil do předvánoční 
atmosféry. Třináct školáků zde vítalo 
přicházející Advent.

Ve spolupráci s pracovnicemi Městské 
knihovny byl pro děti připraven vskutku 
pestrý a zajímavý program. Každý si 
vlastnoručně vyrobil vánoční svícínek, 

prošel si kouzelnou světýlkovanou 
cestičku nebo se ponořil do říše fantazie 
při večerním čtení a hledání pokladu 
v knihovně. Zřejmě největším zážitkem 
se pro děti stalo přenocování v klubov-
nách Domečku, při němž nebyla nouze 
o legraci. Společný víkendový program 
pak vyvrcholil účastí na adventních 
trzích, kde se děti zapojily do prezentace 

vánočních výrobků. Celá akce se 
vydařila, o čemž svědčí spokojenost 
zúčastněných dětí. Již teď se těšíme na 
další setkání v našem Domečku. Podě-
kování patří Věře Pálkové a Ladislavě 
Škrnové z Městské knihovny za bezvad-
nou spolupráci.
Za DDM Prachatice, pracoviště Volary

Vlaďka Laschová a Monika Gricová

Lyžařský klub Jedlová Volary v rámci 
expedice „Putování po šumavských vr-
cholech“ připravuje výstup na nejvyšší 
horu Šumavy. Finanční prostředky na 
tento náročný výstup se nám podařilo 
získat především sponzorskými dary 
sponzorů: ELIM Volary (Ing. R. Pěsta), 
OTO ELEKTRO (O. Ferenčík), INGO 
Casino Strážný, MUDr. M. Patáková 
Volary, hotel Chata Lenora, FAMSON.
Strážný, SKALIMAR Praha, p. J. Kadlec
Volary, PhMr. M. Ottlová (lékárna 

Volary), NONA Volary, Classic Incest
TRAVEL FREE SHOP Strážný, TRADE
VOK Volary (p. Z. Koňaříková).

Všem těmto sponzorům co nej-
srdečněji děkuji za jejich pomoc 
malým volarským lyžařům a přeji 
v Novém roce hodně osobního a pod-
nikatelského štěstí.

Využívám této příležitosti a chtěl bych 
poděkovat Všem rodičům dětí LKJV, 
trenérům, za pochopení  a za trpělivost 
s dětmi i se mnou. Přeji jim hlavně 

hodně zdraví a ať se nám společná práce 
daří. Chci vrátit dětský smích, radost 
z pohybu, radost z prvních sportovních 
úspěchů do lyžařské bílé stopy. Obracím 
se na ostatní rodiče: Dejte možnost 
Vašim dětem si zasportovat, prožít svůj 
volný čas ve sportovním kolektivu, ve 
sportovním prostředí a přihlaste Vaše 
dítě do Lyžařského klubu Volary.

Ještě jednou hodně štěstí a zdraví 
v Novém roce 2010! 

Václav Beneš, předseda LKJV

Chystáme povídání o Bali...
Přednášku o ostrovu Bali pana Pavla Procházky v pondělí 

1. února 2010 od 17. hodin. Pavel Procházka je profesionální 
potápěč a pod vodou i fi lmuje. Tradičně si v zimě povídáme 
o teplých krajích a Bali teplem přímo přetéká. Jde totiž 
o sopečný ostrov s třítisícovými činnými sopkami (na jednu 
z nich si i pan Procházka udělal výlet). Pavel Procházka nás 
tedy provede sopkou, mohutnými vodopády, starobylými 
chrámy a hlavně si povíme o potápění. Potápění je tam totiž 
dost specifi cké a nebezpečné kvůli silným měnícím se proudům 
(každý rok tam nějaký český potápěč přijde o život). Uvidíme 
a uslyšíme o ponoření se do vraku ohromné lodi a přiblížíme si 
bohatě rozmanitý podmořský život s koráli a rybami, žraloky 
a obrovskými rejnoky – manty. Tak tedy v pondělí 1. února se 
těšíme na vaši návštěvu v knihovně ve Volarech.
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Jedním z občanů, díky kterým jsou 
Volary známé i v dalších koutech naší 
země, je i Jiří Frejka, který se již po 
několikáté stal vítězem Mistrovství re-
publiky železničářů ve skládání slov ve 
hře scrabbl. Redakční rada Jiřímu Frej-
kovi blahopřeje a v dalších turnajích mu 
přeje hodně úspěchů a v zásobě obrovské 
množství nápaditých slov.

(red)

Letošní rok přinesl zajímavé akce

I hráči scrabblu znají 
Volary

Paní Jana Frejková je vedoucí odboru 
kultury a cestovního ruchu Městského 
úřadu ve Volarech. V letošním roce 
jsme viděli mnohé povedené akce, které 
pořádal právě tento odbor. Začněme tak, 
že rozhovor je od adventu k adventu 
a já musím říci, že se toho udělalo moc 
a moc pěkného.

Je co bilancovat a je s čím se po-
chlubit, vždyť rok 2009 byl ve znamení 
významného jubilea 650. let města 
Volary a všechny letošní akce se nes-
ly v jeho duchu. Všechny akce měly 
vynikající úroveň a fi nále o Volarských 
slavnostech dřeva nemělo chybu. A tady 
je hodnocení paní Janou Frejkovou, 
která letos do Volar přivedla vynikající 
soubory, sportovce, umělce a jednotlivce 
z celé palety kulturního dění z našich 
koutů české kotliny.

1. Co přinesl letošní rok v kultuře 
a jak těžké bylo do Volar pozvat vý-
znamné osobnosti, které jsme u nás 
mohli vidět?

Myslím, že letošní rok přinesl 
poměrně zajímavé kulturní akce, ze 
kterých si mohl každý občan vybrat po-
dle svého vkusu. V tomto roce například 
proběhl opět cyklus Toulky starou Šu-
mavou, o který je stále velký zájem. 
Proto v tomto cyklu budeme pokračovat 
i v roce 2010. Uskutečnil se ples města, 
který měl veliký úspěch, v březnu 
proběhlo setkání představitelů města 
s místními seniory a v dubnu se Svazem 
zdravotně postižených. V květnu se 
slavnostně zahajovala muzejní sezóna, 

v červnu bylo Pivobraní, v srpnu se 
konaly Volarské slavnosti dřeva, koncert 
Lenky Baarové. V listopadu byl koncert 
Kabát revival. V kině se odehrály dvě di-
vadelní představení jedno v únoru, druhé 
v říjnu, v němž účinkovali známí herci. 
Za všechny budu jmenovat Světlanu 
Nálepkovou. Tím jsem se dostala ke 
známým osobnostem, které vystoupily 
ve Volarech. Světlanu Nálepkovou jsem 
již zmínila, dále ve Volarech byl Miro-
slav Donutil, na Volarských slavnostech 
dřeva vystoupil Aleš Brichta se skupi-
nou AB TRIO a v prosinci bude mít 
vystoupení ve volarském kině Petr Muk.

 Ptal jste se, jak je těžké pozvat známé 
osobnosti do našeho města. Ona každá 
kulturní akce potřebuje spoustu času na 
přípravu a zorganizování, aby dopadla 
dobře a lidé byli spokojení, u známých 
osobností musíte najít agentury, které 
tyto umělce zastupují, vyhovět různým 
technickým podmínkám, což bývá 
někdy docela oříšek vzhledem k tomu, 
že zde nemáme žádnou moderní arénu, 
ale kino, které už něco pamatuje a asi 
nejtěžší je oslovit vkus občanů.

2. Jaká byla Muzejní sezóna a kolik 
návštěvníků navštívilo jeho expozice?

Muzeum navštívilo přibližně 3 000 
návštěvníků, což si myslím, je pěkné 
číslo na naše malé město. Návštěvníci 
se mohli v muzeu pokochat jak stálými 
expozicemi, tak uměním řezbáře Karla 
Tittla, vitrážemi paní Vendulky Crhové 
a obrazy její dcery Lenky Crhové, dále 
ilustrační tvorbou malíře a grafi ka Jana 

Chaloupka a výstavou „Poklady ze staré 
truhly“, které obsahovaly oblečení a do-
plňky z období secese až po rok 1970.

3. Slavnosti dřeva byly jistě největší 
akcí v rámci 650. let, i když ani letos 
nám počasí nepřálo. Jak s odstu-
pem času hodnotíte průběh slavností 
a jaký dojem jste si odnesla z letošního 
ročníku?

Přiznávám se, že strašně nerada 
hodnotím jakékoliv akce, které pořá-
dám, protože si myslím, že tyto akce mají 
hodnotit občané, jelikož je připravuji 
právě pro ně. Největší odměnou pro mne 
je, když mě lidé zastaví a řeknou, že se 
jim kulturní akce, kterou navštívili, lí-
bila. To se týká i slavností dřeva, proto 
jsem měla radost, když jsem viděla 
náměstí plné lidí, i když nám počasí opět 
zrovna nepřálo.

4. Co by si přála paní Jana Frejková 
v roce příštím a co by popřála vola-
ranům a nejen jim?

Co bych si přála? Určitě hodně 
nápadů, které osloví volarské občany 
a velkou účast na kulturních akcích. 
Volarským občanům přeji hlavně zdraví 
a aby příští rok byl pro ně lepší než rok 
letošní, aby jim po celý rok 2010 svítilo 
v osobním životě slunce, které dodává 
sílu a energii.

Děkuji za rozhovor.
Ladislav Beran
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Měsíc prosinec je pro děti jeden 
z nejočekávanějších v celém roce. Je 
na nich poznat lehké znepokojení a ner-
vozita a není se co divit. Vždyť je třeba 
se řádně připravit na příchod Mikuláše 
s jeho družinou. 

A děti to pojaly opravdu svědomitě.
Učily se básničky, písničky, vyráběly 
Mikuláše, čerty a andělíčky. Byli vy-
zváni i rodiče, aby se zapojili do tvoření 

Mateřská školka v prosinci
a vzniklo z toho opravdu pěkné pekelné 
rojení, které bylo posléze vidět nejen 
ve školce, ale i v prostorách České 
pošty. Vyvrcholením celého snažení byl 
samozřejmě příchod Mikuláše, anděla 
a čertíka. 

Děti dostaly za odměnu pohádku 
(kterou si vzaly na starost maminky 
a byly opravdu skvělé – díky), balíček 
plný sladkostí a adventní kalendář a věř-
te nebo nevěřte, čert odešel s prázdnou, 

protože my máme přece jenom a jenom 
hodné děti! 

A netrvalo dlouho a zavoněly u nás 
vánoce. Paní učitelky připravily společně 
s dětmi vánoční posezení pro rodiče. 

Po školce zavonělo cukroví od šikov-
ných maminek a babiček, stromečky 
se oblékly do svátečního a nechyběly  
ani koledy. A dárečky? Ty samozřejmě 
nemohly chybět. Děti nedočkavě rozba-
lovaly a všechny hračky, které byly pod 
stromečkem, ihned prošly zatěžkávací 
zkouškou. Bylo příjemné pozorovat děti 
a jejich nejbližší, jak si umí vychutnat 
tyto hezké sváteční okamžiky a na chvíli 
zapomenout na spěch a hektičnost dnešní 
doby. Nezbývá, než si přát, aby tako-
vých okamžiků bylo co nejvíc. A s tímto 
skromným přáním pro děti a rodiče by-
chom chtěli vstoupit do Nového roku.

Poděkování
I letos nám, ať už fi nančně nebo 

věcnými dary, přispěli volarští pod-
nikatelé. Proto bychom chtěli poděkovat 
jmenovitě p. Morongovi, p. Kadlecovi 
a Mauricovi, p. Ferenčíkovi, manželům 
Koňaříkovým a manželům Čechovým. 

Jménem všech učitelek z mateřské školy  
Tereza Votavová a Dagmar AmlerováDěti ze třídy Žabiček měly ve školce své malé peklíčko.
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Rodinná pohoda na Lipně
Skiareál Lipno nabízí pro obyvatele Svazku Lipenských obcí 
nové exkluzivní výhody:

 – celosezónní slevu 10% na skipasy s délkou platnosti do jednoho dne
 – zakoupení celosezónního skipasu za zvýhodněnou cenu 4 700 Kč pro dospělou osobu a 3300 Kč 
pro děti a mládež do 18 let (platba do 31. 12. 2009)
 – lyžařský a snowboardový servis prováděný na špičkových švýcarských robotech MONTANA 
se slevou 20%

NOVINKA
Ve Skiareálu Lipno lyžují všichni do 18 let za dětské ceny!

 Pozn: děti a mládež do 18 let (ročník 1992 a mladší), slevy budou bez výjimky 
poskytnuty po předložení dokladu prokazující trvalé bydliště v katastru obcí SLO, 

slevy nelze sčítat ani kombinovat

Více informací na www.lipnoservis.cz nebo na tel. 731 410 800

Vánoční trhy
V sobotu 28. listopadu proběhly v radničním sále a na 

náměstí Volar vánoční trhy. Městem zavoněl vánoční punč, 
který rozdávali radní města Volary, při znění vánočních tónů.

(jf)

Foto Ladislav Beran
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Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,

cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslušce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti,

a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

Úryvek z básně Štědrý den
od K. J. Erbena

Opět po roce se setkáváme nad 
stránkami prosincového čísla Volarského 
zpravodaje. Ve všech domácnostech již 
pomalu končí předvánoční úklidový 
maraton, již se dokončují práce s vy-
zdobením celého domu či bytu, vše je 
již provoněné vánočním cukrovím. Snad 
chybí jen nazdobit stromeček (u těch 
nejmenších to samozřejmě necháme až 
na Ježíškovi), připravit štědrovečerní 
večeři, slavnostně se obléci, zapálit 
františka, pustit koledy a čekat na jemný 
zvuk zvonečku…

Ale ještě ne, ještě musíme najít 
chviličku na zamyšlení. Další rok utekl 
jak voda. Jaký byl? Jak jsme jej zvládli? 
Doba na konci roku se tak nějak hodí 
k bilancování. Snad ani ne tak ke slibům, 
protože jen málokdo má tak pevnou vůli, 
aby sám sebe poslechl. Ale k zamyšlení 
sám nad sebou sílu ještě najdeme. 

Až budete připravovat letošní večeři, 
myslete na to, že nemá smysl se někam 
hnát – vždyť je jedno, jestli zasednete 
k večeři v pět či v osm hodin. A že 
nemáte na přepychový dar pro své 
nejbližší? I drobný dárek může udělat 

Tajuplná noc

Vánoční kviz

radost, je-li vybírán s citem a od srdce. 
Nezapomeňte, že smyslem Vánoc není 
fi nančně se zruinovat. Nepodléhejte da-
vovému šílenství. Pusťte si koledy, 
rozjímejte a buďte milí na své blízké. 

Později, po krásné a štědré večeři, 
rozdejte zbytky domácím zvířatům 
a zakopejte pod stromy v sadu, drobty 
vhoďte do ohně a do potoka. Stejně, 
jak je uvedeno v básni K. J. Erbena. 
To aby hospodářství vzkvétalo, oheň 
nepoškodil a voda zůstala čistá. Taju-
plná štědrovečerní noc je jako stvořená 
pro čarování. Snad odedávna. A tak 
naši předkové po večeři například roz-
krajovali jablíčka a loupali ořechy, aby 
z pravidelných hvězdiček jádřince a zdra-
vých ořechů předvídali dobré zdraví. 
Svíčičky ve skořápkách se plavívaly 
v míse a určovaly délku života a také to, 
jak daleko se majitel lodičky dostane.

Celá redakční rada Volarského zpra-
vodaje všem svým čtenářům přeje klidné 
prožití vánočních svátků, dostatek ener-
gie do dnů příštích, hodně štěstí a pevné 
zdraví po celý rok 2010. ŠŤASTNÉ 
VÁNOCE!

Pro následující volné dny jsme pro 
Vás připravili kviz, zda vy či vaše rato-
lesti znáte význam některých slov, který 
slýcháváme v čase vánočním. Správné 
odpovědi uvádíme na straně 13.

1. BARBORKA
A: druh vánočního pečiva; 
B: třešňová větvička rozkvétající 
o Vánocích; 
C: ozdoba ve tvaru špice na vánoční 
stromek; 
D: svazek jmelí

2. ADVENT
A: dar, dárek; 
B: obraz nebo dekorace s vánočními 
motivy; 
C: doba čtyř neděl před Vánocemi; 
D: období povánočních slev 
v obchodech

3. ŠTĚDROVKA
A: vánoční koleda; 
B: velká vánoční svíčka; 
C: vánočka; 

D: svazek smrkových větviček 
zdobící prostřený stůl

4. KUBA
A: rybí polévka; 
B: pokrm z krup a hub; 
C: kožešinová čepice; 
D: sušené ovoce

5. RORÁTY
A: slaměné ozdoby na vánoční 
stromek; 
B: sušené květy; 
C: tradiční zvyklosti při výlovu 
vánočních kaprů; 
D: ranní mše v období adventu

6. PURPURA
A: směs kadidla a rozdrceného 
vonného dřeva; 
B: koncentrovaný aromatický olej; 
C: druh prskavky; 
D: řetízek na vánoční stromek ze 
semen různých rostlin navlečených 
na niti

7. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
A: první zimní neděle; 

B: předposlední neděle před Vánoci; 
C: poslední neděle před Vánoci; 
D: neděle po svátcích, mezi Štědrým 
dnem a Novým rokem

8. LAMETY
A: lidové vánoční zvyky; 
B: soubor vánočních modliteb; 
C: rybí šupiny nošené pro štěstí; 
D: staniolové proužky používané 
jako ozdoba na vánoční stromek

9. CESMÍNA
A: pestrý papír na balení dárků; 
B: keř s bodlinatými listy 
a červenými bobulemi; 
C: aromatický čaj ze sušeného 
ovoce; 
D: zimní krmivo pro ptáky

10. PASTORELA
A: vánoční kostelní skladba nebo 
píseň; 
B: pohlednice s vánočním přáním;
C: vánoční kázání; 
D: zobrazení Ježíšova narození – 
jesličky

ttttttoooooooommmmmmmmmmu, kdo se postí.

Úryvek z básně Štědrý
od K. J. Er
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Na poslední chvíli...
Kokosové kuličky

Potřebujeme: 1 bílek, 100 g mouč-
kového cukru, 100 g kokosu, 150 g 
másla, šťávu z ½ citronu.

Bílek utřeme s cukrem, přidáme 
citronovou šťávu a vše důkladně pro-
mícháme. Do bílkové hmoty přidáme 
změklé máslo a kokos. Zpracujeme 
v těsto a necháme v ledničce ztuh-
nout. Tvarujeme kuličky, které obalíme 
v kokosu.

Ořecho-kokosové kuličky
Potřebujeme: 100 g piškotů, 100 g 

ořechů, 50 g kakaa, 100 g másla, 50 g 
kokosu, 50 g džemu, 3 lžíce rumu.

Piškoty a ořechy umeleme, přidáme 
ostatní a zpracujeme v těsto, které ne-
cháme v chladničce ztuhnout. Z hmoty 
vyválíme válečky a nakrájíme na stejné 
díly, z kterých pak tvarujeme kuličky. 
Obalíme v kokosu.

Strašidla
Na párátko napíchneme rozinku, 

ořech, kandované ovoce, kousek datle, 
kousek fíku, kousek nugátové čokolády – 
prostě co kdo má rád a má zrovna při 
ruce. Dobroty střídáme, pak namáčíme 
v čokoládě. Strašidla zpestří mísu vzhle-
dově i chuťově.

Punč
Potřebujeme: 0,5 l červeného vína, 

0,5 l pomerančového džusu, 1 čerstvý 
pomeranč, 4 hvězdičky badyánu, 2 – 3 ce-
lé skořice, cukr.

Víno svaříme společně s džusem 
a kořením, odstavíme a podle chuti do-
sladíme. Doplníme plátky pomeranče 
s dobře omytou kůrou.

Ještě je čas poslat svým známým 
vánoční přáníčko. Že nevíte, jak jej 
napsat? Pak právě pro Vás přinášíme 
pár nápadů:

To nejsou jen dárečky a překvapení, 
ale především láska, porozumění a štěstí. 
Přeji Ti, ať je po Tvém boku vždy někdo, 
s kým se můžeš o to všechno podělit. 
Veselé Vánoce! 

Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz 
si s okny pohrává, chybí už jen pár 
stran v kalendáři, vánoční čas nastává. 
Stromek se těší na nový kabát, do něhož 
se zahalí. „Co bude pod ním?“ To smíme 
hádat, než se dárky rozbalí. Krásné 
Vánoce! 

Za oknem sype se sněhová nadílka, 
záclony provoní anýz a vanilka. Vánoční 
koledy zpívají andělé, už jsou tu vánoce 
štastné a veselé. 

Krásné Vánoce chci Ti přát, aby měl 
člověk člověka rád, aby jeden druhému víc 
štěstí přál, aby i ten nový rok za to stál.

Přeji Ti, co člověk nejvíc potřebuje – 
ZDRAVÍ, to co člověk stále hledá –
ŠTĚSTÍ a to bez čeho nelze žít – 
LÁSKU. Krásné Vánoce. 

Tak zase po roce máme tu Vánoce, 
vánoční nálada všechny nás ovládá. 
Chci Ti jen za sebe poslat pár řádků, 
příjemné prožití vánočních svátků. 
Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí 
a spoustu světýlek na vašem náměstí. 

Krátká vánoční přáníčka
Hodně dárků na Vánoce, ať se daří 
v novém roce. 

Když ne jindy, je teď chvíle jediná, 
kdy sejít se má celá rodina. Někdy to 
nejde, a pak stačí maličko – poslat milé 
vánoční přáníčko. Šťastné a veselé! 

Ve chvíli kdy nechceme být sami, ten 
večer voní prskavkami. A voní taky po 
radosti, láska a štěstí jsou zvanými hosty. 
Veselé Vánoce. 

O Vánocích myslíme na ty, na kterých 
nám opravdu záleží. Jsou jako bílé 
vločky, snášející se na naši rozehřátou 
dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny 
tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché 
vánoční přání na dlani, stále můžeme svá 
přání pošeptat do zimního vánku a ten je 
roznese do všech koutů k našim blízkým. 
Posílám jedno malé přání i k Vám... 

Hromadu dárků co srdce pohladí, 
rodinu, přátele, co nikdy nezradí. K bo-
hatství krůček a ke štěstí skok. Nádherné 
vánoce a šťastný nový rok. 

Už nadešel nádherný vánoční čas 
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Tak 
oslavte tento svátek spolu, bok po boku 
u štědrovečerního stolu! Krásné Vánoce! 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, 
není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, 
pohlazení. Nad takový dar žádný není!

Krásné svátky vánoční, pěknou cestu 
z půlnoční, od Ježíška velký ranec, na 
Silvestra pěkný tanec, od muziky lehký 
krok a pak šťastný nový rok. 

Oheň v krbu tiše praská, v našich 
srdcích klid a láska. Z oblohy se sype 
sníh, vločky tančí v závějích. Veselé 
vánoce! 

Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, 
to vše patří k Vánocům stejně jako 
sváteční atmosféra a vlídné slovo. 
Přeji Ti, ať jsou letošní Vánoce těmi 
nejkrásnějšími. 

Štěstí a lásku, radost a něhu ať Tobě 
přinese vánoční sen. Přání mé najdeš 
ve vločce sněhu, zachyť ji na ruku v ten 
šťastný den. 

Že prý je to neskutečné a plné zmatků? 
Dát sluníčko sedmitečné k vánočnímu 
svátku? Usmíváš se? To je skvělé, to 
je účel přání! Šťastné a veselé vánoční 
rozjímání!

Krajina zahalila svou tvář do 
sněhových závějí. Ze stromečku line se 
zář a lidé se radují. Příjemné prožití 
vánočních svátků přeje... 

Nechť zvony zvoní a srdce plesají, 
nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný 
je tvůj každý krok, přeji ti krásné vánoce 
a úspěšný nový rok. 

Ať je hodně dárečků i u tvého 
stromečku, v každém ať je zabalen jeden 
šťastný všední den. Všechno nejlepší 
k vánocům! 

Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny 
ať sníh se bělí. Stálé zdraví, pevný krok 
ať provází Vás celý rok. Krásné Vánoce 
a šťastný Nový rok 
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Pomalu, ale jistě, se blíží konec 
dalšího roku. Asi není nutné to nikomu 
ze čtenářů připomínat. Čas utíká všem 
stejně a asi nebudu sám, komu se zdá, že 
každý rok je rychlejší a jaksi zběsilejší... 
a to mne nečeká žádné uklízecí, nakupo-
vací ani pečící šílenství... dárky řeším 
během roku, aby to tak nebolelo, ukli-
zeno jako na svátky máme doma stále 
(ne, že bych snad uklízel já – má pok-
lona, paní Rýparová) a jediná kuchařská 
libůstka, která čeká na můj tvůrčí poten-
ciál, je švestková omáčka. Snad i proto 
mám během adventu čas se na chvíli 
zastavit. Zamyslet se nad provozem 
kotelny s ohledem na roky minulé i ty 
nadcházející.

Vážený čtenář promine několik zdán-
livě suchých, ale důležitých údajů.

V roce 1999 město prostřednictvím 
společnosti Trigad s. r. o. invenstovalo 
plynofi kaci a částečnou decentralizaci 
(staničky) systému. Tato investice bude 
splácena do konce roku 2013 nákladem 
cca 4 mil. Kč/rok. Výpočtová cena tepla 
byla kalkulována na dodávku 48 000 GJ. 
Poukazuji na to z toho důvodu, že dnešní 
dodávky tepla odpovídají přibližně ½ 
plánovaných dodávek. Tím se jenom 
zmíněná splátka ve vztahu na 1 GJ 
změnila z původních 83,- na 166,- Kč/GJ. 
A samozřejmě jsou tu další stálé ná-
klady, které musíme vynaložit, ať jsou 
dodávky tepla jakékoliv. To chci uvést 
i ve vztahu k zateplování. Samozřejmě 
povede k úsporám, ale jistě ne k tako-
vým, jako slíbil projektant, protože nižší 
odběry částečně zvyšují výslednou cenu. 
To není naše libovůle, to je aritmetika.

Provoz městské kotelny zcela vyhovu-
je ekologickým standardům a emisním 

Kotelna, kotelna, kotelna ...
limitům pro škodlivé látky vzniklé spa-
lováním jak zemního plynu, tak uhlí. 
Prakticky se to projevuje minimálními 
poplatky za tyto emise. Uhelný kotel 
byl v roce 2008 vyměněn za novější, 
stejných parametrů a se stejnou ekolo-
gickou úpravou. Spalování na tomto 
kotli se blíží kotlům plynovým, o jejichž 
minimální ekologické zátěži pro okolí 
nikdo nepochybuje. Často ani kolem-
jdoucí nemá šanci podle komínu poznat, 
že je uhlák v provozu. Jistě obstojí ve 
srovnání i s většinou tzv. lokálních topi-
del, o jejichž náplni se dá s úspěchem 
pochybovat. Procházka večerním měs-
tem občas připomíná slalom mezi pod-
pálenými popelnicemi, alespoň co se 
odéru týče. Nechci si ani představovat, 
co všechno právě letí do kamen. Ma-
jitelům elektro, plynových a eko-dřevo 
kotlů se tato výtka netýká.

Opravy a úpravy provedené a pro-
váděné v provozu směřují k úsporám 
paliva a snižování alespoň palivové čás-
ti ceny tepla. To, že se ceny paliv i díky 
DPH a ekodaním stále zvyšují, je jistě 
čtenáři známo. V souvislosti se zemním 
plynem mne napadá jen dotaz dobro-
dincům zákonodárcům, jaký asi měli 
důvod ke speciální dani z plynu pro 
kotelny, když soukromníci tuto daň 
neplatí. Jenom další „eko“ daň vycucaná 
z prstu bankrotujícího eráru... a našich 
peněženek. Tím spíš je nutné v energe-
ticky úsporných opatřeních pokračovat. 
Ve spolupráci s Radou města podnikám 
vše proto, aby cena tepla byla co nejniž-
ší a dodávky kvalitní a bezpečné. Po roce 
2013 bude možnost snížit cenu na ob-
vyklou úroveň. To je i zpráva pro všech-
ny příznivce růžových vizí města bez 

kotelny. Pokud někdo hledá moderní 
přístup k vytápění v rušení centrálních 
zdrojů a přechodu na plynové kotelničky 
na každém domě, nebo tepelná čer-
padla, ať to udělá, ale na svou osobní 
odpovědnost, sám za sebe a s kompen-
zací ostatním odběratelům. Nehledě na 
to, že při „okamžitém“ zrušení kotelny 
by městu zůstal závazek hradit po dobu 
4 let půjčku ve shora uvedených paramet-
rech ze svého. O zmařené investici ani 
nemluvě. Nejsem proti novinkám, další 
kroky modernizace jsou připravovány 
se samozřejmým ohledem na ekono-
mickou situaci ESMV s. r. o. a  hlavně 
odběratelů. Jak ale ukázal i zkušební 
provoz instalovaného tepelného čerpad-
la, objekt nadále bude topit spíše „na 
kotelnu“, bude splácet investici do čer-
padla a zdražil 1 GJ sobě i ostatním 
odběratelům. Skutečně využitelné termi-
nály jsou přeci jen spíše na Slovensku 
nebo Novém Zélandu. Něco jiného je 
nově postavený rodinný dům a něco 
jiného panelák, i když zateplený. Každá 
technologie by měla být uváděna do 
provozu s rozmyslem. Jinak nám všem 
hrozí podobné šaškárny jako s elektric-
kou energií z fotovoltaiky – zaplatíme 
ji všichni, jednou na daních, jednou 
při spotřebě a rozšířený Temelín bude 
dodávat levný proud sousedům, kteří ho 
naoko nechtějí.

Závěrem přeji všem lidem jakékoliv 
vůle skutečně pokojné prožití dnů svá-
tečních i těch „všedních“. Děkuji vedení 
města, kolegům z kolektivu a fi rmě 
Rekon Insta s. r. o. za dobrou spolupráci. 
Nashledanou v roce 2010.

Jiří Rýpar, jednatel
Energetické služby města Volary s. r. o.

Od lednového vydání Volarského zpravodaje nabízíme možnost jednotlivým 
sdružením, spolkům či svazům z našeho města představit se čtenářům. Pokud 
chcete ostatní seznámit s tím, čím se zabýváte, čím se právě Vaše organizace může 
ostatním pochlubit, jestli máte zájem o rozšíření vašich řad – jsme tu právě pro Vás.

Doručte k nám maximálně jednu popsanou stranu A4 velikostí písmen 12 
a nejvýše 2 fotografi e a prostor ve Volarském zpravodaji bude Váš. Již nyní se těšíme 
na Vaše příspěvky.

(red)

Prosím, představte se ... Upozornění 
dopisovatelům

Redakční rada upozorňuje všechny 
své dopisovatele, aby délku svých pří-
spěvků upravili na maximálně popsanou 
jednu stranu A4 velikostí písma 12 a 2 
fotografi e. V případě delších příspěvků 
si redakční rada vyhrazuje právo na 
úpravu či zkrácení. 

Děkujeme za pochopení. (red)
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Kateřina Janouchová: 
Dcera na přání

Helena nikdy nijak zvlášť netoužila 
po dětech. Jenže potom pozná Paula a do 
života jí vstoupí láska. Přijde do jiného 
stavu a tajně doufá, že bude mít holčič-
ku. Narodí se jí však chlapeček. Když 
potom Helena čeká druhé dítě, zemře 
jí milovaná maminka. Helena si začne 
bolestně uvědomovat, že v životě najed-
nou postrádá blízký kontakt s nějakou 
jinou ženou. Že potřebuje dceru, která 
by ten prázdný prostor zaplnila. Její 
touha po holčičce se promění v posed-
lost. Jednou Helena narazí na starý 
maminčin deník a najde v něm vodítko 
k minulosti. Mohl by jí matčin deník 
poskytnout vysvětlení, proč tak strašně 
touží po dceři? Pátrání po pravdě ji na-
konec dovede k nečekanému poznání. 
Některé otázky snad měly raději zůstat 

Novinky v knihovně

Na webových stránkách naší městské 
knihovny nově najdete aplikaci On-line 
katalogu. Pro čtenáře to znamená, že si 
může v klidu svého domova prohléd-
nout, jaké knižní novinky právě knihovna 
nakoupila, může se kouknout, zda je 
momentálně k půjčení titul, o který má 
zájem, a pokud je mimo knihovnu, tak si 

Volarská knihovna on-line...

Nejpilnější čtenářka volarské knihovny...

ho může zarezervovat. Můžete sledovat 
stav svého čtenářského konta (k přihlá-
šení slouží číslo vaší průkazky a heslo), 
najdete zde datum do kdy knihy vrátit, 
případně máte možnost si výpůjční dobu 
prodloužit. V katalogu můžete vyhledá-
vat podle autora, podle názvu knihy, 
případně podle klíčového slova. 

V rámci Dne pro dětskou knihu, který proběhl 28. 11. 2009, 
se volarská knihovna rozhodla odměnit nejpilnějšího čtenáře 
v kategorii děti a mládež. Na základě záznamů ze čtenářských 
kont byla vyhodnocena jako nejpilnější čtenářka (nejvíce 
vypůjčených knih v roce 2009) Isabela Pěronková, žákyně 
9. třídy Základní školy ve Volarech.

„Vítězce jsme předaly hodnotný knižní dar. Tato slečna 
čtenářka je dlouholetou návštěvnicí naší knihovny a dá se 
říci, že by zřejmě vyhrála i v letech minulých. Její knižní 
apetit je vskutku veliký a je i zajímavé pozorovat postupnou 
změnu vkusu od dětských knih až po poměrně těžkou beletrii, 
kterou si Isabela začala půjčovat v posledních měsících…,“ 
řekla vedoucí volarské knihovny paní Věra Pálková. Spolu 
se svou kolegyní Ladislavou Škrnovou popřály vítězce, ale 
i ostatním návštěvníkům, hodně štěstí v životě a spoustu 
dalších nevšedních zážitků nejen při čtení knih…

nezodpovězeny. Touha po dceři je román 
o matkách a dcerách, ale také o otcích 
a o lásce, která se rozhodně neobejde bez 
komplikací. O citových tabu, o rodin-
ných tajemstvích a o touze. O touze po 
věcech, které nemůžeme nikdy získat, 
ale které snad právě proto tak zoufale 
chceme.

Eva Bešťáková:
Vánoce na nitkách

Původní české povídky nabízejí 
nečekaná tajemství spjatá s kouzlem 
Vánoc i s neobvyklými náměty. Roz-
hovor s mrtvou přítelkyní, vzkazy 
z minulých životů a možná i z vesmíru, 
dívka uvězněná v osamělém domě, po-
divný zajatec, záhada egyptské skříňky, 
cestování proti času, odvážná hra s ko-
loběhem dějin, zlý dráček pokušitel, 
dobrodružné hledání nezvěstného a další 

příběhy s prvky hororu, sci-fi  a humoru 
zaujmou vtipnými pointami i věčnými 
otazníky bloudícími mezi pevnou zemí 
a hvězdnou oblohou, mezi skutečností 
a snem.

Karel Cubeca: 
A bůh mlčel

Když boje první světové války 
dorazí až do východní Afriky, křehká 
a vzdělaná Ema se svému muži Oska-
rovi, nadšenému důstojníku německé 
armády, odcizí natolik, že chladnoucí 
vztah vyústí téměř v citový odpor. Ema 
hledá východisko v milostném románku 
s válečným odpůrcem Hansem. Když 
s ním otěhotní, rozhodne se Oskara na-
dobro opustit. Avšak Hans je nečekaně 
odvelen k Viktoriiným vodopádům do 
diamantových dolů...

Těšíme se na Vaši návštěvu

Příjemné prožití 
vánočních svátků

plných pohody 
a krásných chvil

přejí 
za městskou 

knihovnu 
V. Pálková 

a L. Škrnová
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 KINO VOLARY
  Náměstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Leden 2010
9. 1. sobota 20.00 hod.

JMÉNEM KRÁLE
Český historický fi lm.
Vstupné 60,- Kč, 125 min., od 12 let!
Píše se 13. století za vlády Přemysla 
Otakara II. Kdo stojí za podivnými 
vraždami a jaká je mezi nimi souvislost?

16. 1. sobota 17.00 hod.

VZHŮRU DO OBLAK
Vstupné 40,- Kč, 102 min. 
Dětské představení!
Exotická dobrodružství 70. letého a 8. 
letého průzkumníka ve ztraceném světě 
Jižní Ameriky.

16. 1. sobota 20.00 hod.

LIŠTIČKY
Filmové drama v koprodukci ČR, SR, 
Irsko (originální verze).
Vstupné 50,- Kč, 86 min., od 15 let!

Au pair Alžběta si chce vytvořit nový do-
mov v Irsku, za každou cenu – najít si 
chlapa!

23. 1. sobota 20.00 hod.

OPERACE DUNAJ
Komedie v koprodukci ČR a Polska.
Vstupné 50,- Kč, 82 min.
Když do hospody tak s tankem!!!

30. 1. sobota 20.00 hod.

2 BOBULE
Česká komedie.
Vstupné 60,- Kč, 95 min.
Opět budeme sledovat eskapády dvojice 
kamarádů Honzy a Jirky.

Připravujeme
Město Volary Vás srdečně zve 

v pátek 

22. ledna 2010
od 15.00 hodin 

do společenského sálu na 

Setkání vedení města 
s místními seniory.

Město Volary Vás srdečně zve 
ve středu

 27. ledna 2010
od 17.00 hodin 

do společenského sálu radnice na
 

Klubový pořad 
TOULKY STAROU 

ŠUMAVOU.
Vstup volný

Vánoční kviz – správné odpovědi
1. BARBORKA

B: třešňová větvička – Barborku 
musíte uříznout na svatou Barboru, 
tj. 4. prosince a pokud rozkvete 
o Štědrém dnu, předpovídá neprov-
dané dívce na příští rok ženicha

2. ADVENT
C: doba čtyř neděl před Vánocemi – 
je to období radostného očekávání 
a těšení. V dnešní komerční době se 
již nedá hovořit o čase ztišení, jak 
bylo toto období původně chápáno.

3. ŠTĚDROVKA
C: vánočka – vánočka je druh slad-
kého pečiva, který se v Česku těší 
velké oblibě. Jde o sladké pečivo, 
jenž se s oblibou konzumuje jako 
sváteční jídlo především o Vánocích 
či jiných významných dnech

4. KUBA
B: pokrm z krup a hub (u nás 
v jižních Čechách se říkalo, že pravý 

kuba je ten tradiční vánoční, tedy ze 
sušených hub)

5. RORÁTY
D: ranní mše v období adventu – 
typické české liturgické zpěvy, které 
rorátní mši doprovázejí, nemají 
v evropské kultuře obdobu. Pro ro-
ráty je typické střídání chorálního 
zpěvu a menzurálních písní coby 
komentáře chorálního tématu

6. PURPURA
A: směs kadidla a rozdrceného von-
ného dřeva – dnes se s vůní purpury 
setkáváme jen zřídka, protože už jen 
v málokteré domácnosti najdeme 
tradiční plotnu, na níž se má purpura 
smažit

7. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
B: předposlední neděle před Váno-
ci – přípravu na samotné Vánoce 
představuje advent, období čtyř týdnů 
před Vánoci. První adventní neděle 

označuje počátek křesťanského roku. 
Čtyři adventní neděle bývají někdy 
označovány postupně jako železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato 
označení nemají s křesťanskou tradicí 
nic společného, mají čistě komerční 
význam, spojený s předvánočními 
nákupy dárků

8. LAMETY
D: staniolové proužky užívané jako 
ozdoba – lamety by měly barevně la-
dit s řetězy a ozdobami na vánočním 
stromku

9. CESMÍNA
B: keř s bodlinatými listy a červený-
mi bobulemi (v anglicky mluvících 
zemích jsou snítky cesmíny tradičním 
symbolem Vánoc, stejně jako u nás 
jmelí)

10. PASTORELA
A: vánoční kostelní skladba nebo 
píseň

Prodej vstupenek je hodinu před 
promítáním! Ve vstupném je zahrnut 
poplatek ministerstvu kultury a OSA. 

Změna programu vyhrazena.



Volarský zpravodaj 14

O první adventní sobotě si dali v tělocvičně II. stupně ZŠ ve 
Volarech dostaveníčko volejbalisté. 

Domácí milovníci hry přes vysokou síť uspořádali 
12. ročník memoriálu Jiřího Voráčka, který před třinácti lety 
tragicky zemřel. 

Původně mělo hrát šest týmů, ale virové onemocnění si 
vybralo daň i mezi volejbalisty z Vimperka, a ti nemohli 
přijet. Muselo se improvizovat a ze zbývajících týmů Lenory 
a domácích se hráči rozdělili do čtyř smíšených celků o čty-
řech hráčích. Hrálo se systémem každý s každým na dva 
vítězné sety. Boje to byly lité a téměř všechny zápasy rozho-
doval až třetí zkrácený set. 

Na turnaj se přišel podívat i Jiří Voráček junior, se synem 
Jirkou. Jiří Voráček junior poděkoval všem za to, že na tatínka 
nezapomněli a každoročně uctívají jeho památku. Poděkoval 
zejména Jiřímu Novákovi, který je hlavním pořadatelem a též 
jedním z těch, kteří udržují volarský volejbal při životě. 

Turnaj skončil a pořadí týmů bylo následující: 1. PC ČR, 
2. JARO, 3. Michal, 4. Martin (název si dala každá čtyřka 
sama). Turnaj se vydařil a všichni si parádně zasportovali. 
Smeče, rybičky a mnohé obětavé výkony by amatérským 
volejbalistům záviděli i mnozí profíci. Muži i ženy ukázali, že 
volejbal stále táhne, i když i tento sport, který býval k vidě-
ní na každé pláži, plácku, či tělocvičně, též trpí generačními 

Volejbal stále táhne

Volarští muži chtěli být výš

problémy, je stále krásný a zajímavý. Všichni se již nyní těší 
na příští ročník, až se za rok sejde konkurence v plné síle.

Ve Volarech bylo dobře. Zahrát si přišlo hodně mladých lidí 
a mezi nimi jsem viděl i známé sportovce z okresu jako Radim 
Košík, hráč fotbalového celku Tatran Prachatice, či Simona 
Švecová s Marcelem Kaczkem, který je již po fotbalovém 
úrazu ze zápasu s Křemží zdráv. Velmi dobře jim sekundovali 
i další jako Jan Šiman, či již zmíněný Jiří Novák.

Ladislav Beran

Volarští po pádu z IA. třídy chtěli zastavit nepříjemnou 
bilanci a zejména chtěli být v klidném středu tabulky. Jenže to 
nevyšlo a místo vzestupu formy následoval pád hluboko dolů. 
Tatran tak navázal na špatnou loňskou sezónu a zisk šesti bodů 
(skóre 13:50) znamená 13. místo v polovině soutěže. To jasně 
ukazuje, kam musí směřovat zimní příprava.

Celek sehrál katastrofální podzim a výsledek tomu odpo-
vídá. Odpovídá průběhu sezóny, ale neodpovídá možnostem, 
tradici a hlavně kluci mají na víc. Co je pro to třeba udělat? 
Pořádnou zimní přípravu a zkvalitnit celek tak, aby nemusel 

hrát o jedenácti lidech a aby nemuseli trenéři Ivan Iliev a Pavel 
Kaczko hrát. Všechna čest za to, že celku takhle pomáhají, 
společně s nimi šel několikrát na podzim do branky matador 
Petr Zbořil. To jasně ukazuje, jak velká hráčská krize tým 
postihla. Je škoda, že lavička náhradníků zeje prázdnotou a že 
každý zápas hraje celek s vypětím všech sil, které mnohdy 
v závěru chyběly. Zejména v utkáních pravdy jsme propad-
li, se Čtyřmi Dvory i Husincem jsme prohráli a o to to může 
být na jaře těžší. Přestávka je dost dlouhá na to, aby se to dalo 
do pořádku. 

Pozitivní je, že do celku zapadli tři dorostenci – Karel 
Tasáry, Luboš Lacina a Hynek Richter – všichni se snažili 
a byli týmu přínosem. Tady je vidět, že celek s mladými hráči 
pracuje dobře a že je stále z čeho brát. Největší problém je 
několik let na postu gólmana, který by se měl řešit. 

Výsledky: Český Krumlov – Tatran 3:1, Dolní Dvořiště – 
Tatran 5:4, Tatran – Nová Ves 4:2, Jankov B – Tatran 4:0, Tat-
ran – Mladé 0:3, Kamenný Újezd –Tatran 4:0, Tatran – Velešín 
0:2, Čtyři Dvory – Tatran 8:2, Tatran – Lhenice 1:0, Vyšší Brod 
– Tatran 5:0, Tatran – Husinec 0:1, Kaplice B – Tatran 6:0, 
Tatran –Křemže 1:2, Tatran – Dolní Dvořiště 0:5.

Ladislav Beran
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Kluci umí pěkný fotbal

Rezerva hraje druhé housle

Volarský dorost má za sebou jízdu jak na vlnách. Špatný 
rozjezd, dobrý střed a nevyrovnaný konec – tak by se dala 
nazvat jízda podzimní IA. třídou. Volarští se dlouho roze-
hrávali, klukům to nešlo a dlouho nemohli najít společnou řeč. 
Celek se chytil až doma s Katovicemi a poté konečně zabral. 
Volarští doma začali vyhrávat a to, že kluci umí, se přesvědčil 
lídr z Protivína, který ve Volarech narazil. Kluci si ukázali, že 
jsou schopni hrát pěkný fotbal a když to jde, tak porazí i ve-
doucí celek. 

Tým pod vedením trenéra Hynka Richtera staršího doplácel 
na to, že mnoho kluků hrálo celý víkend víc zápasů. V sobotu 
hráli za první tým, za rezervu chodili další a v neděli dopoledne 
toho někteří měli dost. Zde se musí najít společná řeč, zejmé-
na s trenéry rezervy. To, že hrají kluci za první mužstvo, je 
v pořádku, poněvadž i B. třída mužů je optimální soutěž, aby 
se kluci vyhráli i v dospělých soutěžích, ale jaký význam má 
hrát v rezervě, která hraje okresní přebor a zápasy s mnohými 
soupeři nikomu nic nedají? Letos snad jen se zbytinskými nebo 
Stožcem a Lenorou, to jsou celky na solidní úrovni. A hlavně 
soutěž je tvrdá a v zápasech není daleko k nepříjemným 
zraněním. Za další je to, že rezerva místo aby hrála v první 
čtyřce, na kterou jistě fotbalově i hráčsky má, tak se potácí 
v druhé polovině, a jaro se tak stává jen povinností dohrát 
soutěž a potom v nadstavbě zahrát si ,,přátelsky“ o umístění. 
Takže dorostenci, kteří zde hrají zbytečně, vynaloží své síly 
a ty potom ve svých utkáních nemají. I zde by se měl výbor 
zamyslet a rozhodnout jak dál. Já osobně bych si přál, aby 
dorost ve Volarech zůstal. To, že má pro Tatran význam, jasně 
ukazují kluci, kteří se v prvním týmu osvědčili a já věřím, že 
na jaře se najdou i další. Hodnocení dorostu – škoda, že kluci 

po dobré střední části nevydrželi a poslední zápasy nevyšly. 
Kdyby kluci měli o těch šest bodů víc, byl by z toho klidný 
střed tabulky a klid pro zimu. I tak 11. místo (skóre 37:46) 
a 13 bodů není špatné. Jaro sice bude těžké, ale i pokud kluci 
v zimně dobře zatrénují a hlavně vyřeší zápasovou zatíženost 
může být vše lepší.

Výsledky: Vimperk – Tatran 3:0 a 3:0, Tatran – Sedlice 5:5, 
Čkyně – Tatran 3:2, Tatran – Bělčice 1:4, Vlachovo Březí –Tat-
ran 5:2, Tatran – Katovice 4:2, Tatran – Protivín 4:1, Vacov – 
Tatran 5:3, Tatran – Mirovice 6:2, Blatná – Tatran 6:4.

Ladislav Beran

Rezerva hraje v okresním přeboru 
druhé housle a její postavení v deseti-
členné tabulce je šesté místo (skóre 
19:52) a bodů jen 10. Tým hraje ve 
skupině B a mezi favority patřila od 
začátku Lenora. Překvapením je celek 
ze Zbytin, který letos hraje velmi dobře, 
a k silné trojce se připojil tým Bivojů ze 
Stožce. Myslel jsem, že do první čtyř-
ky zasáhne i naše rezerva, ale bylo to 
jen snění.

Tým vyhrál jen třikrát a jednou remi-
zoval. Za celou dobu podzimu nezahrál 
dobrý zápas, a tak ty výhry přišly se 
soupeři, se kterými je povinnost vyhrát. 
Zima bude dlouhá, ale jelikož v soutěži 
je již o postupujících jasno, čeká celek 

na jaře jen boj o umístění. Jak z loňska 
víme, tyto zápasy jsou jen přátelskou 
dohrou již tak dost zvláštně rozdělené 
soutěže na dvě skupiny, z nichž první 
čtyřka postoupí do boje o postup a zbytek 
vlastně nehraje o nic. 

Výsledky: Tatran B – Lenora 1:8, 
Tatran B – Borová Lada 5:1, Horní 
Vltavice – Tatran B 0:0, Tatran B – 
Zbytiny 1:8, Ktiš – Tatran B 4:1, Tatran 
B – Záblatí 0:6, Stožec – Volary 4:1, 
Lenora – Tatran B 6:0, Borová Lada – 
Tatran B 4:2,  Tatran B – Horní Vltavice 
3:1, Zbytiny –Tatran B 6:1, Tatran B – 
Ktiš 2:1, Záblatí – Tatran B 3:2.

Ladislav Beran
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Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2010. 

Přeje Svaz žen

Všem rodičům, žákům, 
učitelům i ostatním 

zaměstnancům školy, 
přejeme do nového

roku vše nejlepší, zdraví, 
štěstí a pohodu.

Vedení Základní školy

Sbor dobrovolných hasičů 
přeje klidné prožití vánočních 

svátků a šťastný nový rok 2010

Klidné vánoční svátky,
hodně zdraví a štěstí v roce 2010,

přejí všem spoluobčanům
Technické služby města Volary

Redakční rada děkuje všem svým dopisovatelům a těší se v roce 2010 na další spolupráci. Poděkování patří také panu Rubešovi 
za dovoz Volarského zpravodaje z tiskárny FOP v Černé v Pošumaví.

Poděkování redakční rady
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