
Vážení spoluobčané, 

hned na úvod si dovolím ještě jednou
upřímně poděkovat paní starostce, Martině
Pospíšilové, za dlouholetou spolupráci a za
velký kus dobře odvedené práce během 
jejího dvanáctiletého působení ve vedení
Města Volary. Dokázali jsme společně 
zrealizovat mnoho velmi zásadních inves-
tičních akcí, také díky podpoře zvolených
zastupitelů, kolegů.

Nastupujeme volební období pro roky
2018–2022 s novou energií, kterou se bu-
deme snažit promítnout do naší práce.
Smyslem dobře fungujícího teamu je kolek-
tiv lidí, na které se dá spolehnout a kteří
mají společný cíl. Tím je pro mě osobně po-
zitivní rozvoj našeho města, kde jsem se na-
rodil, kde cítím kořeny a kde chci žít se
svojí rodinou. Všímejme si věcí, které jsou
v našich podmínkách výhodou a ty pod-
pořme – životní prostředí, kvalitní zdroje
pitné vody, okolní lesy a zdravé ovzduší.
Neocenitelná je velmi dobrá dostupnost
školství i další volnočasové aktivity mlá-
deže. Výchova budoucí generace a péče 
o ni je jednou z nejdůležitějších priorit 
společnosti. Zajistíme si tak i naši budouc-
nost. Ke komfortnímu životu bezesporu
patří dostupnost zdravotní péče. Budeme 
se snažit vytvářet takové podmínky, aby 
nedocházelo k jejímu omezení. Jsem při-
praven využít všech svých dosavadních
zkušeností v oblasti řízení managementu 
k naplnění základních cílů. Dále bych se
chtěl zaměřit na rozvoj přeshraniční spo-
lupráce, a to nejen v příhraniční oblasti 
sousedních států. Otevřeně komunikovat,
nastavit férové podmínky rovného přístupu,

řešit konkrétní problémy města, neboť 
jednoduchá populistická řešení později
nikam nevedou. Z krátkodobého hlediska to
možná někomu pomůže, ale dlouhodobě se
nikam neposuneme. Potřebujeme kom-
plexní vizi a konkrétní kroky. Například
nový územní plán, který by měl být strate-
gickým urbanistickým řešením. Atmosféru
ve městě si do jisté míry vytváříme sami.
Chtěl bych, aby spolková činnost občanů
byla nedílnou součástí kulturní atmosféry.
Samozřejmá je i podpora a další rozvoj
městských organizací a firem. Společně 
budeme hledat řešení v otázce větší bezpeč-
nosti ve městě.

V roce 2018 slavíme 100 let od zalo-
žení republiky. Za tu dobu jsme byli nuceni
mnohokrát obhajovat svou národní hrdost a
principy demokracie. Pracujme společně na
tom, aby se dějiny zbytečně neopakovaly.

Na závěr bych použil citát Alberta 
Einsteina: „Nikdy nerezignuj na to, co
chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny
je mocnější než ten se všemi fakty“.

Mgr. Vít Pavlík 
starosta Města Volary

Vážení spoluobčané, milí Volarané,

ustavujícím zastupitelstvem bylo zvoleno
nové vedení města a nové složení rady
města.

Dovolte mi ještě jednou vám poděkovat
za uplynulých dvanáct let, kdy jsem ve
funkci starostky města měla možnost s vámi
spolupracovat, naslouchat vašim potřebám
i připomínkám.

Touto cestou bych velice ráda poděko-
vala vám všem za hlasy, které jste mi při 

komunálních volbách přidělili. Také chci
poděkovat všem dobrovolným spolkům 
a organizacím, obzvláště pak našim hasi-
čům za jejich dobrovolnou činnost, která se
během několika vteřin obrací na ohromně
těžkou práci, při které kolikrát nasazují své
životy pro záchranu životů druhých.

Dvanáct let ve funkci není úplně krátká
doba. Snažili jsme se spolu se zastupiteli,
ale také s městskými organizacemi naše
město posunout o další krok dál, abychom tu
mohli žít v příjemném, klidném, společen-

ském a kulturním prostředí. Mé poděkování
také patří všem kolegům z městského
úřadu, kteří se na naší každodenní práci 
v nemalé míře podíleli. 

Vážení spoluobčané, milí Volarané, 
do nadcházejícího adventního času vám

přeji mnoho spokojenosti, lásky, dobrosr-
dečnosti a zdraví a nově zvolenému vedení
města přeji do nadcházejícího volebního
období mnoho pozitivní energie.

Martina Pospíšilová

Slavili jsme sto let od vzniku samostatného Československého státu
Oslavy zahájila vernisáž výstavy 

Moldavských umělců, kterou do Volar 
přivezl Theodor Buzu. Vernisáž zahájil 
velvyslanec Moldavské republiky v České
republice, jeho excelence Vitalie Rusu, což
je pro naše město jistě poctou. Poté násle-

dovaly tradiční Toulky starou Šumavou 
s Jaroslavem Pulkrábkem. Ve společenském
sále vystoupila legenda jihočeského rocku,
a to nejstarší kapela tohoto stylu Parkán. 

V den vzniku Československého samo-
statného státu 28. října zazpíval v kostele

svaté Kateřiny smíšený pěvecký sbor Česká
píseň a v parku na „Starém městě“ vedení
města za přítomnosti občanů vysadilo
symbol státnosti,  lípu srdčitou.

Ladislav Beran
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Ustavující zasedání zastupitelstva města
Po dvanácti letech střídá v čele radnice

na postu starosty Volar Martinu Pospíšilo-
vou Vít Pavlík (Jihočeši 2012). Rozhodlo 
o tom ustavující zasedání nového měst-
ského zastupitelstva v pondělí 5. listopadu.
Ředitel ZUŠ Volary, městský radní a před-
seda Asociace jihočeských výtvarníků Vít
Pavlík, byl zvolen starostou v poměru hlasů
12:3. Stejným poměrem hlasů se stala
novou místostarostkou Jana Bártová, nezá-
vislá na kandidátce ČSSD. Do městské rady
byli dále zvoleni – Zdeněk Háva (HROM),
Petr Horálek (ODS) a Václav Bajčík
(ANO).

Ladislav Beran

Výpis z ustavujícího zastupitelstva
l Zastupitelé na ustavujícím zastupitel-
stvu zřídili kontrolní a finanční výbor, oba
v počtu pěti členů. 

Předsedou finančního výboru byl zvo-
len Ing. Jindřich Morong, dále zastupitelé
zvolili Ing. Martina Jandu, Ing. Miroslava

Řežábka, Alenu Kocurkovou a Vendulku
Vairichovou, jako členy finančního výboru.

Předsedou kontrolního výboru byl zvo-
len Pavel Trnka a za členy kontrolního vý-
boru zastupitelé zvolili Stanislava Haladeje,
Viléma Mikšíka, Mgr. Andreu Novákovou
a Šárku Trubelovou. 

l Dále zastupitelé na svém jednání určili
dny pro oddávání, a to pátek a sobotu od
9.00 do 13.00 hodin. 

Pověřeni k oddávání jsou Roman Kozák
a místostarostka Jana Bártová. Starosta
města provádí uzavírání sňatečních obřadů
ze zákona. 

Hasiči a dotace v roce 2018
V letošním roce 2018 hasiči, ve spolu-

práci s Městem Volary, požádali o 2 dotace
z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Hned
první možnou neinvestiční dotaci se nám
podařila získat. Z této dotace byla část jed-
notky SDH vybavena novou zásahovou
obuví, byl zakoupen nákladní přívěs za
osobní automobil pro přepravu nafukova-
cího raftu a pro efektivnější výuku a školení
byl zakoupen projektor. Vše, co bylo zakou-
peno, přispělo velkým dílem k obnově vy-

bavení jednotky a bude pomáhat členům
SDH v rozšiřování jejich znalostí.

I druhá investiční dotace byla opět
úspěšná. Krajský úřad schválil nákup pro-
fesionální termokamery UCF 6000 od
firmy Dräger. Termokamera je velkým po-
mocníkem při likvidaci požárů a vyhledá-
vání skrytých ohnisek. Zároveň pomáhá při
hledání osob a při kontrole úniku vody či
plynu.  Díky snadné obsluze a široké mož-
nosti využití je nápomocen u všech typů 

zásahů. Jsem moc rád, že naše jednotka
SDH Volary uspěla v dotaci a mohla za-
koupit tuto termokameru, kterou nemají 
k dispozici ani mnohé stanice HZS v JčK.
V okrese Prachatice jsou pouze 3 dostupné
termokamery, a to jedna na stanici HZS Pra-
chatice a u jednotek SDH Netolice a nově
letos u SDH Volary.

Vlas Michal, 
velitel SDH

Krytý plavecký bazén otevřen i přes svátky
Správa sportovních zařízení 

ve Volarech 
všem přeje pohodový a klidný 

adventní čas. 

24. 12. zavřeno
25. 12. zavřeno
26. 12. 13.00 – 21.00 hodin 13.00 – 20.30 hodin – společná sauna
27. 12. 10.00 – 21.00 hodin 13.00 – 20.30 hodin
28. 12. 10.00 – 21.00 hodin 13.00 – 20.30 hodin
29. 12. 13.00 – 21.00 hodin 13.00 – 20.30 hodin
30. 12. 13.00 – 21.00 hodin 13.00 – 20.30 hodin
31. 12. 10.00 – 19.00 hodin 10.00 – 18.30 hodin – společná sauna

1. 1. 2019 zavřeno



29. 11. od 19.00 hodin v kinosále Volary

Divadelní hra HOTEL BLACKOUT
Zveme vás na jedinečnou komedii divadelního spolku ŠOS Prachatice.

Nevhodné pro mládež do 14 let.
Vstupné 80,- Kč.

1. 12. od 9.00 do 12.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY
ve společenském sále radnice, trh na náměstí, vánoční punč před radnicí

a hudební doprovod jako tradičně zajistí Zámecké trio z Hluboké nad Vltavou.

2. 12. od 17.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
na volarském náměstí,

kde bude připraven čaj pro děti a vánoční svařené víno pro dospělé.

8. 12.

PEČENÍ VE VOLARSKÉ PECI
V dopoledních hodinách můžete navštívit volarské muzeum, kde pan Augustin

Sobotovič se svým pekařským týmem bude péct
chleba, placky, vánočky, jezulátka a jiné drobné vánoční kynuté pečivo.

12. 12. od 18.00 hodin na volarském náměstí

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Přijďte na celorepublikovou akci s názvem „Česko zpívá koledy“.

I v letošním roce se chceme připojit ke zpěvu známých koled a zpříjemnit si tak
předvánoční čas v jeden den, v jeden čas, ale na různých místech Česka.

13. 12. od 18.00 hodin ve volarském kinosále
14. 12. od 18.00 hodin v Sokolovně v Lenoře

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vystoupí sólisté, komorní soubory, Pěvecké sbory Poupátka, Poupata a V-BAND.

15. 12. od 8.00 do 11.00 hodin

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZABIJAČKA
v podloubí Monika

Přijďte si zakoupit zabijačkové pochoutky, které opět připravují manželé
Spoustovi se svým kolektivem, nebude chybět občerstvení a vánoční hudba.

28. 12. v 18.00 hodin
TOULKY STAROU ŠUMAVOU

Zveme vás do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík na oblíbený klubový pořad. 
Vstup volný.

14. 2. – České Budějovice 

Divadelní komedie HOLKA NEBO KLUK
Rezeravace na tel. 723 123 093, Zdeněk Krejsa

V měsíci listopadu oslavil své
narozeniny tento náš člen:

pan Plecer Miroslav
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let přeje

Výbor zdravotně postižených Volary

Dne 3. 11. 2018 oslavila 70. narozeniny
naše maminka a babička, paní 

Marie Procházková. 
Do dalších let hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti přejí 
synové Pavel a Zdeněk s rodinou.

Český zahrádkářský ZO Volary
vás srdečně zve 1. 12. od 15:00 hodin 

v Hotelu Chata na 

ADVENTNÍ VÝTVARNOU DÍLNU 
s Erikou.

Připravit si můžete adventní věnce 
nebo vyrobit jinou vánoční dekoraci.

S sebou dobrou náladu, věneček, nůžky,
drátek či další ozdoby. 

K dispozici budou větvičky chvojí, túje,
konifery a jiné zelené přízdoby. 
Účastnický poplatek 50,- Kč.

4. 12. od 16:00 hodin
v zasedací místnosti hotelu Bobík

proběhne workshop občanské poradny

POZOR, ŠMEJDI 
STÁLE ÚTOČÍ

Výbor zdravotně postižených 
zve všechny své členy 

7. 12. od 16:00 hodin na 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
do společenského sálu radnice. 

Hraje skupina Duo Návraty. 

Společenská
rubrika

Přání

Pozvánky
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Připravujeme
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Vítězem soutěže z minulého čísla VZ se stala Ivana Voráčková.
Gratulujeme.



České Budějovice, 23. října 2018 – Celkem
13 plaket – ocenění za péči o válečné
hroby, udělilo Ministerstvo obrany ČR. 
Jejich slavnostního předání se ujala 
hejtmanka Jihočeského kraje. Ocenění
převzali také Jaroslava a Zdeněk Krejsovi.

V reprezentativních prostorách sálu Se-
cese Krajského úřadu Jihočeského kraje
byla předána ocenění v podobě plaket, a to
za péči o válečné hroby a pamětní místa na
jihu Čech. Mezi 13 oceněnými jsou také Ja-
roslava Krejsová a Zdeněk Krejsa. 

Slavností setkání zahájila hejtmanka
Ivana Stráská, která připomněla, že je důle-
žité mít stále na paměti a připomínat si svou
historii a také osoby, které jsou uvedeny na
řadě náhrobků a pomníků. „Nejde totiž jen
o ten pomník, ale o tu vzpomínku samot-
nou. Naše země je totiž dědictvím našich
předků a my bychom si ho měli nejen vážit,
ale i uchovávat pro budoucí generace,“
uvedla hejtmanka.

Ocenění získali plaketu a certifikát, udě-
lený Ministerstvem obrany České repu-
bliky, odborem pro válečné veterány.
Osobního předání se zhostil Imrich Vetrák,
který objasnil symboliku na plaketě: „Nej-
větší plamen symbolizuje plamen ohně,
války. Prostřední plamen je jako symbol

svíčky, zapálené na počest obětí a nejmenší
je zpodobněním slzy pozůstalých“, vysvětlil
pracovník ministerstva. 

Uděleno bylo celkem 13 ocenění. Pla-
ketu obdrželi zástupci devíti měst a obcí 
a čtyři konkrétní osoby. „Své plakety převzali
také Jaroslava a Zdeněk Krejsovi, a to za
příkladnou a dlouholetou prezentaci histo-
rických událostí, spojených s osudy žen, jež
v roce 1945 absolvovaly pochod smrti 
z Grünbergu do Volar“, uvedl Imrich Vetrák. 
Závěr patřil poděkování všem oceněným
přímo od hejtmanky Ivany Stráské: „Jsem
ráda, že se právě vy takto příkladně staráte
o tato pietní místa a chtěla bych vám za to
jménem kraje poděkovat,“ uvedla.

Za nominací stojí Tomáš Turek z Měst-
ského úřadu Prachatice, který má ve své
agendě oblast válečných hrobů. „V novinách
jsem si všiml článku o příběhu Jaroslavy
Krejsové a jejího vnuka Zdeňka Krejsy. Sle-
duji jejich práci již několik let a vážím si
jednotlivců, kteří berou péči o válečné
hroby za své, není jim historie a památky
lhostejné“, to byl důvod, proč návrh na 
ocenění, které oba dva v roce 2018 získali
podal. „Připojuji se ke gratulacím“, uvedl
závěrem.

Ocenění předchází dlouholetá práce 
Jaroslavy a Zdeňka Krejsových, kteří pod

hlavičkou obecně prospěšné společnosti
KreBul vydali knihu Přes Volary přešla
smrt – pochod smrti očima pamětníků,
sborník z konferencí, leporelo ke hřbitovu
obětí pochodu smrti ve Volarech, videodo-
kument o pamětnici Renatě Dindové, po-
hlednice k tématu (zasílané pamětníkům),
realizují již 11 let konference o multikul-
tuře, výstavy (Helgy Hoškové i ve spolu-
práci s Židovským muzeem), byli inspirací
pro Military Death March, podíleli se na 
rekonstrukci pamětní desky na hřbitově
pochodu smrti ve Volarech, pořádají po-
znávací cesty po koncentračních táborech,
besedy a přednášky ve školách, setkání 
s pamětníky apod. 

Zdeněk Krejsa

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty vyhlásila výsledky podnikové
soutěže Tým SŽDC. Druhé místo v kategorii Talent SŽDC získal volarský výpravčí
a dispečer Roman Kozák, na třetí místo ve vědomostní soutěži Hlava SŽDC dosáhl
jeho vimperský kolega Vladislav Šlégr. 

Ocenění byla jmenovaným předána na slavnostním galavečeru ve Sladkovského
sále Obecního domu v Praze dne 8. listopadu 2018. 

O den později byla v Senátu ČR předána ocenění v soutěži o nejhezčí nádraží:
do finálové desítky se dostala i stanice Černý Kříž, zvláštní ocenění pak bylo 
uděleno novým majitelům a provozovatelům nádraží ve Lčovicích.

(foto: Libor Mustac)

Plakety putují i do Volar a Prachatic

Úspěch šumavských železničářů
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Hledáme obsluhu
do bufetu 

ve Volarech.

Více informací na telefonu
728 446 755.

Vojenské lesy a statky ČR s.p., Rybářství Chvalšiny

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
22. 12. od 9.00 do 14.00 hodin
23. 12. od 9.00 do 15.00 hodin

na tržnici ve Volarech.
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Adventní 
koncerty

Město Volary společně s Římskokatolickou
církví, farnost Volary připravily adventní

koncerty v kostele sv. Kateřiny

2. 12. od 16.00 hodin
PRVNÍ 

ADVENTNÍ KONCERT
Žáci ZUŠ Volary

d
9. 12. od 17.00 hodin

DRUHÝ 
ADVENTNÍ KONCERT

Trio Flauto Traverso

d
16. 12. od 17.00 hodin

TŘETÍ 
ADVENTNÍ KONCERT 

Martina´s Boys 
(Martina Pivoňková, David Holc 

a Petr Míšek)

d
23. 12. od 17.00 hodin

ČTVRTÝ ADVENTNÍ
KONCERT

Saxofonové trio Tilia

Rozsvícení vánočního stromu 
Srdečně vás zveme na slavnostní rozsví-

cení vánočního stromečku na volarské ná-
městí, který společně s vámi a andělským
zvoněním rozsvítíme 2. prosince v 17 hodin,
po prvním adventním koncertu v kostele 
sv. Kateřiny.

Přijďte podpořit i vy andělské zvonění tím,
že si každý přinese zvoneček nebo rolničku
a rozsvícení vánočního stromu budeme 
doprovázet společným zvoněním. Děti budou
mít možnost předat andělům dopis pro Ježíška,
který odešleme na Boží Dar v Krušných 

horách, do nejvýše položeného města ve
střední Evropě. (Vánoční přání pro Ježíška
je třeba opatřit známkou a zpáteční adresou,
aby dětem mohl Ježíšek odpovědět.) 

Adresa vánoční Ježíškovy pošty:
Vánoční pošta

362 62 Boží Dar

Rozsvícení vánočního stromu bude 
doprovázet vánoční hudba a bude pro vás
připraven horký čaj a vánoční svařené víno.

Advent je časem klidu a rozjímání
Advent (latinské adventus = příchod)

začíná první nedělí po 26. listopadu. Letos
tak vychází na neděli 2. prosince a končí zá-
padem slunce na Štědrý den. Každá z nad-
cházejících čtyř nedělí má své speciální
jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná
a nakonec zlatá. Nejviditelnějším symbo-
lem adventu je adventní věnec. 

České adventní zvyky jsou spjaté se
svátky významných světců. 
Svátek sv. Barbory, 4. 12. – Barboru sťal
kvůli její víře v Boha vlastní otec. U nás je
s ní spojován zvyk trhání třešňovětvičky.
Tomu, komu vykvete na Štědrý den, se další
rok splní všechna přání. Dříve to dělaly
hlavně neprovdané dívky, které chtěly
vědět, zda je konečně čeká svatba.
Svátek sv. Mikuláše, 5. 12. – ve 4. století

byl dobrým a štědrým biskupem. Proto je
dnes spojen s dáváním drobných dárků
(sladkostí) dětem.  Stal se předlohou pro
Santa Clause.
Svátek sv. Lucie, 13. 12. – dívka, která žila
ve 4. století, rozdala svůj majetek a rozhodla
se žít jako křesťanka. Dle pověsti si vy-
loupla oči a poslala je svému pohanskému
nápadníkovi. Do druhého dne jí narostly oči
zpátky. Zemřela mučednickou smrtí. U nás
je s ní spojována pranostika: Sv. Lucie noci
upije, ale dne nepřidá.

Nezapomeňte si v neděli 2. prosince za-
pálit na adventním věnci svíčku! Železná,
tedy první ze čtyř adventních nedělí, je tady. 

Přejeme vám po celý adventní čas klid 
a rozjímání.
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Potápění 
a vodní záchrana

Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Volary otevřel
ve školním roce 2018/2019 nový zájmový útvar Potápění a vodní 
záchrana. Potápění není jednoduchý sport, kde si můžete říct „Líbí
se mi to, tak to jdu vyzkoušet“. Aby se člověk naučil správné 
technice potápění, je potřeba absolvovat kurz. Naše děti mají to
štěstí, že se znalostem a dovednostem nad i pod vodní hladinou
mohou učit celý rok pod vedením zkušeného potápěče a plavčíka
Pavla Huleše. Metodika je založena na osvojování si prvků 
správného dýchání, zanořování, relaxaci a orientaci pod vodní 
hladinou. Děti tak můžete vidět, jak čeří hladinu volarského 
plaveckého bazénu se šnorchly, potápěčskými brýlemi, ploutvemi
a brázdí dno s potápěčskou výstrojí každý lichý čtvrtek vždy od 
16 do 18 hodin. 

Ráda bych poděkovala Zdeňku Hávovi – Barvy Háva, Pavlu
Sosnovi – Tabák SOS, Zdeňku Dočekalovi a Vladanu Svěchotovi 
za finanční sponzorské dary, bez kterých by tento kroužek nemohl
fungovat.

Milena Papoušková Sipplová, 
PVČ DDM Volary

Poděkování
Klub Českých turistů Volary touto cestou
děkuje Sportovnímu klubu policie Pracha-
tice z.s. za pozvání na akci Přebor ve střelbě
z malorážní pistole a malorážní pušky, který
proběhl dne 13.10.2018 na střelnici ve Vo-
larech. Střelecká soutěž se skládala ze dvou
disciplín – mířená střelba z malorážní pis-
tole a z malorážní pušky. Zúčastnilo se jí asi
40 osob, byla rozdělena na kategorie muži,
ženy a děti a soutěžilo se v jednotlivcích 
a ve tříčlenných  družstvech. Celá soutěž
proběhla v báječné atmosféře za krásného
slunečného počasí v přírodě. Ze strany vedení
přeboru Josefa Kováře a Antonína Lence
byl přebor skvěle organizován a zabezpečen.
Po ukončení přeboru se vyhlásili  vítězové.

Klub Českých turistů byl zastoupen 
v soutěži 11 členy, z nichž se nejlépe umís-
tila Iva Muziková, která v kategorii ženy
obsadila 1. místo,  5. místo si vystřílela Rů-
žena Trojáková, v kategorii muži se nejlépe
umístil na 5. místě Zdeněk Liberda. V sou-
těži tříčlenných družstev se opět nejlépe
umístila Iva Muziková, která spolu s Vác-
lavem Vebrem a Martinem Jiravou získala
střelecký pohár za 1. místo.  

V dobré náladě jsme společně zakončili
krásný sobotní den občerstvením venku 
u ohně, kde jsme si pochutnali na výbor-
ných opečených klobáskách a špekáčcích. 

Dana Nasková, KČT Volary
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VzpomínámeSvatá Kateřina Alexandrijská
Dne 30. 11. 2018 tomu budou 4 roky,

co nás opustila paní 
MARIE LIBUŠKOVÁ.  
S láskou vzpomínají manžel 

a děti s rodinami. 

1. 12. uplynou 2 roky, 
co nás opustila 

naše babička a maminka, paní 
CHARLOTA MAJERIKOVÁ. 

S láskou vzpomínají syn Miroslav,
František a dcera s rodinami

a vnoučata s pravnoučaty.

Bez Vás, maminko a tatínku,
se nám těžko životem kráčí,

při vzpomínce na Vás
se nám slzy do očí tlačí.

Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát,
za vše, co jste pro nás udělali,

poděkovat.

V prosinci uplyne již 5 let od chvíle,
kdy nás opustili manželé
MARIE a JOSEF 
PETRÁŠKOVI.

Kdo jste je znali, věnujte jim 
společně s námi tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomínají děti 
Josef, Šárka a Martin s rodinami

25. 11. – panna, mučednice, jméno Kateřina znamená čistá.
Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.

Legendy o sv. Kateřině praví, že žila někdy okolo r. 300. Kateřina byla a je po celá
staletí populární světice. Někteří badatelé a teologové se domnívají, že její postava je
smyšlená, protože nelze její život zcela doložit soudobými historickými dokumenty
a legenda mohla být ústním předáváním všelijak pozměněna. Nicméně není nutné 
o existenci sv. Kateřiny pochybovat.

Podle legend to byla dcera kyperského krále Kosticia, který po falešných intrikách
skončil v egyptské Alexandrii. Kosticius dbal na Kateřinino dokonalé vzdělání. Její matka
ji zase chtěla co nejlépe vdát. Po jejich smrti ji starý poustevník, nebo snad křesťanský
kněz, přivedl ke křesťanství. Kateřina vynikala statečností a odvahou. Měla dary čistého
ducha a nezkrotného mládí. Znala pohanskou filozofii, římské právo i křesťanské nauky.
Když se stala křesťankou, zaslíbila své panenství bohu. Ve snu se jí zjevil samotný Ježíš
Kristus a na prst jí navlékl prsten. Po probuzení prsten navlečený na prstu skutečně měla.
Bylo to v době, kdy křesťany císař Maxentius tvrdě pronásledoval. Při jedné velké 
pohanské slavnosti se Kateřina postavila před císaře, aby ho přesvědčila o pravosti 
jediného boha. Její znalosti předčili znalosti císaře, a tak ji postavil před padesát pohan-
ských filozofů, aby se obhájila. Ona však všech padesát filozofů o své pravdě přesvědčila.
Císař je proto nechal upálit. Kateřinu uvrhl do vězení, ve kterém byla krutě mučena. Ale
po mučení se vždy její rány zázračně zacelily a byla opět krásná a svěží. Proto měla být
popravena, a to hodně krutým způsobem. Jedna legenda praví, že měla být vpletena 
do pevného kola s noži a hroty. Jiná legenda říká, že bylo sestrojeno čtyřkolí s koly 
opatřenými noži a hroty, dvě kola se točila na jednu stranu a druhá dvě na druhou stranu
proti sobě. Při popravě prosila Kateřina boha, aby ji zachránil. Bůh zničil zařízení rozme-
táním za pomoci ohromného blesku a Kateřině se nic nestalo. Podle jedné legendy bylo
při zničení zařízení zabito 4 000 pohanů. Jiná legenda hovoří o zabití všech těch pohanů,
kteří se stavby mučidla zúčastnili. Mnoho ohromených pohanů uvěřilo v Krista, dokonce
mezi nimi i císařovna. Ti všichni byli také na příkaz císaře popraveni stětím. Pro sv. Ka-
teřinu byla připravena další krutá poprava. Údajně jí byly uříznuty prsy a potom teprve
useknuta hlava. Z jejích žil prý ale netekla krev, ale mléko. Kateřinino mrtvé tělo bylo
nebeskými anděly odneseno na egyptskou horu Sinaj. Její ostatky tam byly později nale-
zeny a na místě byl postaven klášter, klášter sv. Kateřiny. 

Po světě je postaveno mnoho klášterů, kostelů a kaplí zasvěcených sv. Kateřině. 
Sv. Kateřině Alexandrijské je zasvěcen i náš volarský kostel. Otec vlasti Karel IV. byl
velmi zbožný člověk a sběratel relikvií svatých. Podařilo se mu sehnat i čtyři artefakty 
sv. Kateřiny, které umístil v chrámu sv. Víta. Na Karlštejně měl honosnou svatokateřinskou
modlitebnu, ve které před důležitými státnickými kroky často rozjímal. 

Ke dni svátku sv. Kateřiny končila pastva hospodářských zvířat a stříhali se ovce. Byla
vyplacena mzda děvečkám a čeledínům, kteří nebyli vyplaceni na sv. Martina. V tento
den se také k práci nesmělo užívat nic, kde bylo kolo. Je to také období nejkratších dnů 
a nejdelších nocí, takže období tajemné a temné, kdy mají čarodějné síly svou největší
moc. Pro ochranu se doporučuje česnek.

Sv. Kateřina je patronkou panen, studentů a žáků, učenců a učitelů, kolářů i námořníků
a mnoha dalších řemesel. Její atributy jsou kolo, kniha a palmová ratolest.

Jiří Sosna
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Už jsem čtenář
V říjnu proběhl v městské knihovně ve

Volarech Týden knihoven a v jeho rámci 
i několik besed s naši nejmenšími. Kromě
mateřské školy a pokračování 5. ročníku
projektu „Včelka Mája čte dětem“ navštívili
knihovnu i žáci 1. tříd ZŠ Volary, kteří se

tak zapojili do projektu „Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka“ 2018/2019. V le-
tošním roce se knihovna zapojí do tohoto
projektu pro děti již posedmé. Návštěvy
prvňáčků budou probíhat od října do konce
května. Hravou a aktivní formou se děti

během školního roku seznámí s knihou 
a knihovnou. Odměnou za úspěšné absol-
vování projektu je pro děti knížka pro 
prvňáčka a bude jim předána v červnu, při
slavnostním pasováni na čtenáře.

Uzavření Městské knihovny Volary
Od 26. 11. do 31. 12. 2018 bude knihovna 

uzavřena 
z důvodu prováděné revize knihovního fondu.

Děkujeme za pochopení.

Sedm perel astronomie
Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším 

pojítkem s astronomií. Přesto právě tyto jevy mohou mnohdy poskyt-
nout víc než jen potěchu pro oči. Ačkoliv některé z nich můžeme mi-
mořádně přesně předpovědět, je každý z nich studnou nových, a i
na dnešní technicky pokročilou dobu fascinujících objevů. Na obloze
je takových 7 perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň
jednou zažít. Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč
se vyplatí cestovat i půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při po-
hledu do nebe? A hlavně – jaké vzácné úkazy nás teprve čekají?

V úterý 30. 10. 2018 se sál Městského hotelu Bobík zaplnil 25
návštěvníky, kteří si přišli poslechnout přednášku cestovatele, astro-
noma a spisovatele Petra Horálka o mimořádných nebeských úka-
zech. Pan Horálek se od roku 2011 věnuje i astrofotografii. Cestuje
po celém světě za vzácnými nebeskými úkazy a noční oblohou. Jeho
snímky popularizují vesmír a byly oceněny i americkým úřadem pro
letectví a kosmonautiku NASA. Je autorem populárně-naučné knihy
Tajemná zatmění, cestopisu Dobytí jižního hvězdnatého ráje či knihy
Nebeské symfonie.


