Konečně je tady – tolik očekávaný Štědrý den, cukroví máte napečené, dárky
přichystané, salát v lednici a na plotně kapra. Nastává noc plná kouzel, noc,
kdy se plní tajná přání a sny se mění na skutečnost.
Chtěla bych Vám, za vedení Města Volary, popřát krásné prožití vánočních
svátků a nový rok plný zdraví, radosti ze života a pohody v duši.
Bc. Jana Bártová, místostarostka

Zajímavosti o Vánoční hvězdě
Vánoce pomalu klepou na dveře a v této slavnostní vánoční době se stává součástí domova i květina, která se už v Evropě
stala klasickým symbolem Vánoc a je svou formou i barvou vskutku nezapomenutelná.
Vánoční hvězda je už dávno symbolem
pro zimní a vánoční čas. Co nám však připadá jako nádherný květ, nejsou žádné
okvětní plátky, ale listy. U vánoční hvězdy
se tyto listy nazývají „listen“ a jsou uskupeny do tvaru hvězdy kolem malých a nenápadných
žlutozelených
kvítků.
Botanický název této na celém světě oblíbené květiny je „Euphorbia pulcherrima“
(Nejkrásnější z pryšců), patřící botanicky
do čeledi pryšců, a tedy pozor na její bílou
šťávu, která je při kontaktu s pokožkou
jedovatá.
Pochází z vlhkých subtropických hor
Mexika, vyrůstá jako keř až do výšky
5 metrů. Je známá také pod jménem poinsettia (poinsetie) – takto byla pojmenována
podle prvního amerického velvyslance
v Mexiku, Joela Poinsetta, který odtud přivezl rostlinky do Ameriky v roce 1828.
Na začátku 20. století se díky rodině
emigrantů v Kalifornii začalo říkat Poissentii vánoční květina. Od té doby je vánoční
hvězda nabízena jako řezaná květina. Dnes

se dá pěstovat v květináčích i ve vytápěných pokojích, a to díky úspěchům šlechtění v Německu v 50. letech. Od té doby je
vánoční hvězda ve střední Evropě velmi
oblíbená právě jako pokojová květina.
A její obliba rok od roku stále stoupá.
Mýtů a legend o vánoční hvězdě, v Mexiku nazývané „Flores de Noche Buena“ je
mnoho. Svůj název dostala v Mexiku díky
následujícímu příběhu: chudá mexická dívka
Pepita neměla na Štědrý večer žádný
dárek pro Ježíška, proto natrhala kytici
trav na okraji cesty a tu zanesla do
kostela. Stal se zázrak a trávy se
proměnily v červeně kvetoucí
vánoční hvězdu. Odtud pochází název
„Květina Svaté noci“,jak je dodnes
v Mexiku nazývána. Měla být
také oblíbenou květinou
aztéckého panovníka
Montezumy, který věřil,
že sytě červené listy
vznikly z kapek krve
zlomeného srdce

nešťastné bohyně, proto ji francouzští
šlechtici nazývali také „Hvězdou lásky
– Etoile d´amour".

Plakety i Zlaté kříže pro dárce krve
Dárcovství krve je vysoce humánní čin,
díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců i jejich maminek.
Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již 10x, 20x nebo 40x,
jsou oceňováni plaketou prof. MUDr. Jana
Jánského, ti, kdo darovali krev již 80x, pak
Zlatým křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž Prachatice.
V letošním roce jsme pro dárce krve připravili slavnostní předávání stříbrných

a zlatých plaket a Zlatých křížů na čtvrtek
22. listopadu v Radničním sále v Prachaticích. K poděkování dárcům se připojili také
místostarosta města Prachatice Miroslav
Lorenc a za OS ČČK Prachatice předsedkyně Oblastní výkonné rady Silvie Janošťáková. K ocenění bylo vyzváno celkem 35
držitelů stříbrné a zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Jánského a dva držitelé Zlatého kříže 3. třídy. Dárci krve obdrželi také
dárky ze sociálně terapeutické dílny Spolku
Slunečnice.

Někteří dárci krve se bohužel nemohli
k ocenění dostavit, jejich ocenění bude
možné vyzvednout každou středu v 8-16
hodin v sídle OS ČČK Prachatice nebo
jindy podle domluvy. Dárcovství krve na
Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji, Městu Prachatice, Lhenice,
Vimperk a našim sponzorům. Mezi oceněnými jsou i Lenka Kulhánková a Bohumil
Machník z Volar.
Martina Vondrušková

Začal Advent
Adventní čas jsme zahájili v sobotu
1. prosince tradičním vánočním trhem,
který probíhal na volarském náměstí a ve
společenském sále radnice. Místní prodejci,
ale i prodejci z nedalekého okolí, v tento
den nabízeli nejen vánoční zboží, ale i zajímavé výrobky, kterými pod vánočním
stromečkem lze potěšit každého. I přes složitosti, které jistým prodejcům přinesla
změna v elektronické evidenci tržeb (EET),
se ve společenském sále sešlo dvanáct prodejců.
Adventní náladu dokresloval sníh na
náměstí, voňavý punč rozlévaný zastupiteli
a místostarostkou Janou Bártovou, a hu-

dební doprovod Zámeckého tria z Hluboké
nad Vltavou.
V neděli jste mohli od 14 hodin navštívit ve společenském sále Čertoviny, které
pro vás připravil Dům dětí a mládeže Volary.
Město Volary, společně s Římskokatolickou církví farnost Volary, pro vás připravily adventní koncerty. První z nich začal
2. 12. v 16 hodin v kostele sv. Kateřiny
a své hudební nadání nám předvedli žáci
ZUŠ Volary.
V 17 hodin proběhlo, ve spolupráci s
DDM Volary, rozsvícení vánočního
stromku. Andělé vybrali od dětí poštu pro

Ježíška, dospělí se mohli zahřát svařákem
a děti čajem.
Další víkend patřil vánočnímu pečení ve
volarském muzeu, kde linoucí se vůni z pečených vánoček a drobného vánočního kynutého pečiva mohli návštěvníci nasávat až
do sobotního podvečera.
V neděli od 17 hodin byl v kostele sv.
Kateřiny 2. adventní koncert. Po uzávěrce
tohoto čísla Volarského zpravodaje se ještě
potkáme na dvou adventních koncertech
v kostele sv. Kateřiny, na volarském náměstí při společenské akci Česko zpívá
koledy a také při vánoční zabijačce v podloubí bývalé kavárny „Monika“.

Uzavření Městského úřadu Volary
Vážení spoluobčané, v pondělí 31. prosince 2018 bude z technických důvodů Městský úřad Volary po celý den
pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tajemník MěÚ Volary

Ve dnech 13. 12. 2018 až 01. 01. 2018 bude uzavřen sběrný dvůr.
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Připravujeme

Společenská
rubrika

28. 12. v 18.00 hodin

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Zveme vás do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík na klubový pořad
TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný.

e
6. 1. v 14.30 hodin

PRINCEZNA ZE MLEJNA
Zveme vás do kinosálu Volary na muzikálovou pohádku podle filmové předlohy
Zdeňka Trošky. Hraje divadlo Pegas.
Vstupné 100 Kč.

e
24. 1. v 18.00 hodin

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Zveme vás do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík na klubový pořad
TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný.

e
25. 1. v 19.00 hodin

CESTA KOLEM SVĚTA
Zveme vás do kinosálu Volary na zábavný pořad TRAVESTI SHOW
Kočky na tahu a techtle mechtle.
Vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě 300 Kč.

e

V měsíci prosinec oslavili
své narozeniny tito naši členové:
paní Dobrovodszká Eva,
paní Frömlová Helena,
paní Jilečková Zdeňka,
paní Kolínská Anna,
paní Musilová Marie,
paní Nováková Ludmila,
paní Sedláková Anna,
paní Šístková Anna,
paní Šolínová Blažena a
pan Důra Josef.
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Změna programu vyhrazena.

Plesová sezóna 2019
23. 2. 2019
od 20.00 hodin

RYBÁŘSKÝ PLES
n

2. 3. 2019
od 20.00 hodin

PLES KRVESAJŮ
n

8. 3. 2019
od 20.00 hodin

PLES
MĚSTA VOLARY
n

23. 3. 2019

Pozvánka
na výstavu fotografií
volarského fotografa
Martina Faláře.
V neděli 6. 1. 2019
ve 13:00 hodin
se uskuteční v Městské galerii
vernisáž výstavy.
Výstava potrvá do konce února.
Všichni jste srdečně zváni.

Tip na vánoční dárek
Nevíte čím obdarovat své blízké?
Nabízíme možnost zakoupení vstupenek
na muzikálovou pohádku

od 19.00 hodin

Princezna ze mlejna

PLES ZUŠ

(6. 1. 2019 kinosál Volary)
nebo na

n

6. 4. 2019
od 20.00 hodin

COUNTRY BÁL

Travesti show Cesta kolem světa
(25. 1. 2019 kinosál Volary).
Předprodej vstupenek je v Infocentru.
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami,
zvyky a tradicemi jako jsou právě Vánoce. A jakkoliv je to kacířské vězte, že se ty naše Vánoce neustále vyvíjejí. Některé tradice zanikají a jiné naopak vznikají.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je
jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji
připevňují na lustr, případně nad
dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit
jakoukoli dívku či ženu. Nebo
proto, že „kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zalíbí“ a jejich láska
bude po způsobu jmelí věčně zelená.
Každopádně darované jmelí nosí
štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

Vánoční stromeček
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí
velmi mladou. Poprvé se vánoční
stromeček v českých zemích objevil
počátkem předminulého století,
v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel
Stavovského divadla Jan Karel
Leibich. Štědrovečernímu stolu,
k němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami
a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou
pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští rok se
objevil v mnoha měšťanských domácnostech.
Na vesnici se začal šířit až téměř
o sto let později, kdy první zmínky
jsou z počátku dvacátého století
z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový, jaký ho známe
dnes. Na vesnicích se zpravidla
zavěšoval nad štědrovečerní stůl
špičkou dolů a zdobil se převážně
jablky, ořechy a později i perníčky.
4 Volarský zpravodaj

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým.
Ryby se totiž na stolech našich
předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla. Například
hrách, hrachová polévka či „pučálka“, což je jídlo z naklíčeného
hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům
hojnost na celý příští rok. Dále jste
na stolech mohli vidět houbové
omáčky, čočku, „kubu“, sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné
kaše polité medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí
bohatých měšťanů, na vesnici opět
začaly pronikat až ve 20. století.
Dnes je neodmyslitelnou součástí
vánočního stolu kapr. Nejčastěji
připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už na ústupu.
Stále častěji je vytlačován sumci,
štikami, pstruhy, ale také lososem
anebo i mořskými rybami či plody
moře.

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si
v dnešní době snad každý vybaví
malou holčičku v jedné známé reklamě a její: „Ne, ne nemusím, já už
ho vidím“. Jedná se o tradici, kdy se
tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý
den se postit, tak večer se vám pak
zjeví zlaté prasátko, které vám
zaručí hojnost a dobrou úrodu na
celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší
prioritou našich domácností, tak se
také málokomu podaří zahlédnout
stín zlatého prasátka, jak běží po
stěně či stropu místnosti.
Štědrovečerní magie
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na
Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky
a smetí, protože byste si vynesli
štěstí. Při samotné večeři počet
strávníků musí být vždy sudý,
pokud není, dává se talíř navíc pro
nečekaného hosta. Pod talíř se dávají
rybí šupinky, které si pak každý dá
do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také
se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože
kdo to udělá, ten se už „příštích
Vánoc nedožije“.
Rozkvetlá Barborka
Svobodná dívka si na svátek svaté
Barbory utrhne větvičku třešně nebo
zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete do Štědrého dne, do roka se
vdá.

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý
může rozkrojit jablko, napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“
ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví
a štěstí. Pokud je jádřinec červavý,
lze se nadít nemoci. A když místo
pěticípé hvězdičky jsou jadérka
uspořádána do tvaru křížku, hrozí
nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle
tradice ukrývají i vlašské ořechy.
Kdo ve čtyřech nalezne zdravá
jádra, bude sám zdravý celý rok.

Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk
lití olova. Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které
se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní
usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat
tvář či monogram toho, kdo je jim
určen. Výsledný tvar olova je také
možné číst jako odpověď na předem
položenou otázku.
Házení střevíce
Na Štědrý den se svobodné dívky
mohou svého osudu zeptat, čeká-li
je v příštím roce svatba. Dívka hází
střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří
špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.

Třesení stromkem
Tedy nikoliv vaším vánočním
stromkem, ale nejčastěji mladou jabloní či zlatým deštěm na zahradě.
Děvče si vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem, a odkud
se první ozval pes, odtud měl přijít
slečně ženich. Tedy buďto přímo
z toho domu, či alespoň z toho
směru.
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí,
zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.)
a ty se vloží do nádobky. Stolovníci
pak po večeři losují. Převládají samozřejmě pozitivní hesla, negativním doporučuji se vyhnout. Použité
heslo se vrací do nádobky zpět, aby
další losující si mohl vytáhnout svou
budoucnost z plné škály osudu.
Koleda
Tradice koledování sahá v českých
zemích až do středověku a ještě
v nedávné době byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli stavení,
zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování
bylo období mezi Štědrým dnem
a svátkem Tří králů (tj. 24. 12.-6. 1.).
S tradiční vánoční koledou je spojen
například svátek sv. Štěpána (26. 12.).
Verše Koleda, koleda Štěpáne, co to
neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad sem s ní na ledu… znají
i děti, které se koledovat už nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku a i ty jsou stále
častěji nahrazovány spíše pouštěním
vánoční hudby.
Ježíšek
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti
těší celý rok. Rodina se shromáždí
kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené
dárky. Podle tradice je sem nepozo-

rovaně přinesl Ježíšek. Na rozdíl
třeba od Santa Clause tato postava
nemá žádnou ustálenou vizuální podobu. Také způsob, jakým k dětem
přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro
Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve
kterém ho prosí o to, co by si přály
pod stromečkem nalézt. Původně
v českých zemích nosíval dárky
sv. Mikuláš, postava Ježíška sem
pronikla až v devatenáctém století
z Německa. České děti z obou tradic
vytěžily maximum. Dárky jim nosí
jak Mikuláš, tak Ježíšek.
Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen)
každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do
vyprázdněných polovin skořápek se
připevní maličká svíčka – nejsnáze
pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou
se vypustí do větší nádoby s vodou.
Její plavba předznamenává životní
dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele
život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný
se vydá na cesty, drží-li se při břehu,
zůstane doma.

Zdroj: Knižní archív, 2008
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z Sousedky stojí na chodbě a drbou.

Okolo jde Pepíček a slyší, co si
paní od vedle povídají. Přijde domů
a říká tátovi: „Tati letos budeme mít
hodně cukroví.“
„Jak to?“ odpoví táta.
„No protože sousedky říkaly, že
máma už měsíc peče s listonošem.“

z Malý Filípek volá na maminku:

„Mamí, mamí, stromeček hoří.“
Maminka říká Filípkovi: „Filípku,
říká se svítí a né hoří.“
A za chvíli volá Filípek zase: „Mamí,
mamí, záclona už také svítí...“

z „Strýčku víš jaký vlak má
největší zpoždění?“
„Nevím.“ „Ten co jsi mi
slíbil loni k vánocům.“

z Jdou dvě blondýnky do

lesa pro vánoční stromek.
Po dvou hodinách se ptá
jedna druhé: „Tak co, máš
něco?“
„Ne, nemám,“ odpoví
druhá: „A co ty?“
„Já taky ne, tak víš co?
Vezmeme nějakej bez
ozdob!“

z „Koupil jsem snoubence pod stromeček

briliantový prsten.“
„Tos jí nemohl koupit něco levnějšího,
třeba televizor?“
„A ty už jsi viděl falešný televizor?“

z „Kocourku, k Vánocům bych si přála
koně.“ „Musí to být anglický plnokrevník nebo ti stačí půl kila točeného?“

z Ptá se paní učitelka Pepíčka: „Tak co
jste měli pod stromečkem?“
„Prosím, paní učitelko, stejně jako
loni, stojan!“

6
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Citáty slavných o Vánocích
„Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními!“
– Benjamin Franklin, 1706–1790
„Mnoho veselých Vánoc, přátelství, skvělé vzpomínky, láska na zemi
a nebe alespoň pro nás všechny!“ – Charles Dickens, 1812–1870
„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.“
– Charles Dudley Warner, 1829–1900
„Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.“
– Helen Steiner Rice, 1900–1981
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Rozhovor s principálkou
Ve Volarech vzniklo po letech opět
ochotnické divadlo. Vystupují pod zkratkou
Vosa a mají za sebou premiéru i reprízy.
Jako premiérové vystoupení zvolili pohádku Líný Kuba, holé neštěstí a byla velmi
úspěšná. Kinosál byl zaplněn tak, že
praskal ve švech.
Jako druhé to byla jednoaktovka, která
byla komedií na zastupitelské téma „Zase ti
tupitelé“ a kinosál byl opět zaplněn do posledního místa. Humoru bylo tolik, jak již
dlouho ne. Já jsem vyzpovídal Ditu Haledejovou, která je principálkou souboru,
a zde jsou její odpovědi na mé zvídavé
otázky.
Jak vznikla myšlenka hrát ve Volarech
opět amatérské divadlo?
Já a Venca Sedlecký, jsme o obnovení
amatérského divadla ve Volarech přemýšleli
dlouho. Řekla jsem mu, že když do toho
půjde se mnou, vyřídím vše potřebné a povedlo se. Díky mému partnerovi Miroslavu
Trostovi, který mi pomohl s administrativou,
jsme zapsaný spolek. Hurá!
Bylo složité dát dohromady partu lidí, nebo
jste byli nějak domluveni?
Koho oslovit jsme dávali dohromady
postupně, pár lidí jsme měli v hlavě a pár
jsme oslovili na plesech. Možná pak
litovali, že souhlasili (úsměv).

Proč název Vosa?
Vosu vymyslel Venca. Chtěl, aby v našem
názvu bylo ukryté vše o nás. Takže Volarský
Ochotnický Spolek Amatérů.
Začali jste pohádkou a potom přišla jednoaktovka o jednání jakéhosi zastupitelstva
kdesi. Podle mne vás lidi vzali a představení se líbila. Co na to říká celý soubor?
Všichni jsou nadšení, jak nás volarští diváci
berou. Vím, že je velké plus, že nás všichni
znají a mám velkou radost z účasti a podpory Volaráků.
Co připravujete na následující rok?
Příští rok máme v plánu kriminální komedii. Uvidíme, jak nám tohle téma sedne,
ale už teď jsem si jistá, že Aleš Valíček,
"miláček publika", opět nezklame.
Jelikož rozhovor vyjde již krátce před koncem
roku, co popřeje Vosa spoluobčanům?
Co přát do nového roku? Samozřejmě
zdraví, všem Volarákům přejeme pozitivní
myšlenky, nám hodně rozesmátých tváří na
našich vystoupeních a já osobně si přeji,
aby Vosa byla hlavně skvělá parta lidí, jako
je teď. Chtěla bych, aby rok 2019 byl pro
všechny o něco klidnější a plný lásky a pohody. Snad to podpoří Andělské zvonění,
které se ve Volarech chystá.
Ladislav Beran

Děti na bazéně
Se svou třídou 4.B jsme absolvovali
plavecký výcvik. Děti všechny činnosti velice bavily, a tak jsme si hodnocení a poděkování napsali v hodině slohu.
„Plavecký bazén ve Volarech se opravil
a my IV. B jsme tam začali chodit od září
až do listopadu 2018 na bazén. Ze začátku
nás rozdělovali do dvou družstev 1. a 2.,
v jedničce byli dobří a ve dvojce byli o tro-

šku horší. Naučil jsem se různé způsoby
plavání, např. znakové nohy. Nakonec jsme
chodili do vířivky a byla to velká zábava.
Moc se mi tam líbilo. Moc rád bych chtěl
poděkovat. A přeji jim krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2019. Matyáš Rolčík
4. B“.
Miroslava Gajdošová,
třídní učitelka

Akce
VOLARSKÉHO
DOMEČKU
Leden 2019

celý leden 2019

PLYŠÁKOVÁ SBÍRKA
- již tradiční dobročinná akce
- všechny plyšové hračky použijeme na
dobrou věc, do nemocnic, dětských
domovů a pod.
- vybíráme v DDM Volary
kdykoli v pracovní dobu

v
7. – 10. 1. 2019

DESKOMARATÓN
- akce plánovaná pro školní družiny
a mateřské školy
- dny plné deskových a společenských her
- soutěžní utkání ve hře Dobble
- probíhá celé dny v DDM Volary

v
14. 1. 2019

DESKOHRÁTKY
„Kdo si hraje, nezlobí!“
- seznámení s novými hrami
- spoustu zábavy, ale i ponaučení
- od 17:00 v DDM Volary

v
31. 1. – 1.2. 2019

PRÁZDNINOVÉ SPANÍ
- spaní v domečku, spousta her,
tvoření a zábavy
- plavání v bazénu, venkovní srandamač
a bláznoviny
- přihlášky v domečku, cena: 200,- Kč
- od 17:00 v DDM Volary

v
INFORMACE NAJDETE:
- na plakátech
tel: 388 333 073, 725 832 977, 723 593 652
@: volary@ddm-prachatice.cz
www: www.ddm-prachatice.cz
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Počasí ve Volarech
Říjen 2018
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
průměrná teplota
7,7 °C
minimální teplota
-4,0 °C
maximální teplota
23,9 °C
úhrn srážek
32,6 mm
maximální náraz větru
17,1 m/s
sluneční svit
136 hod.
mrazový den (-0,1°C a méně)
9x
Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
průměrná teplota
6,3 °C
minimální teplota
-7,3 °C
přízemní minimální teplota
-9,8 °C
maximální teplota
23,2 °C
úhrn srážek
26,4 mm
maximální náraz větru
18,4 m/s
mrazový den (-0,1°C a méně)
16x
Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
průměrná teplota
6,2 °C
minimální teplota
-7,9 °C
maximální teplota
24,1 °C
mrazový den (-0,1°C a méně)
19x
Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
průměrná teplota
5,7 °C
minimální teplota
-8,5 °C
přízemní minimální teplota
-9,9 °C
maximální teplota
24,1 °C
mrazový den (-0,1°C a méně)
19x

Jsi stále v našich srdcích a vzpomínkách.
22. 10.
12. 10.

Dne 16. prosince uplynulo 6 let, kdy nás opustila paní
MARIE HARVALÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel Vojtěch a dcera Dana s rodinou.

24. 10.
Dne 14. ledna 2019 uplynou 4 roky, kdy odešel pan
VOJTĚCH HARVALÍK.
Vzpomíná otec Vojtěch a celá rodina.
31. 10.
31. 10.
12. 10.
30. 10.

31. 10.
12. 10.

31. 10.
31. 10.
12. 10.

Listopad 2018
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
průměrná teplota
2,3 °C
minimální teplota
-14,2 °C
maximální teplota
18,6 °C
úhrn srážek
35,0 mm
maximální náraz větru
11,7 m/s
sluneční svit
77 hod.
sněhová pokrývka (dny)
9
maximální výška sněhu
11 cm
mrazový den (-0,1°C a méně)
21x
Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
průměrná teplota
1,7 °C
minimální teplota
-17,4 °C
přízemní minimální teplota
-18,8 °C
maximální teplota
18,1 °C
úhrn srážek
31,4 mm
maximální náraz větru
13,0 m/s
mrazový den (-0,1°C a méně)
23x
Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
maximální teplota
19,1°C

Vzpomínáme

29. 11.
6. 11.

Dne 11. 11. 2018 uplynulo 7 smutných let od úmrtí mé maminky
EVY JANOUŠKOVÉ.
26. 12. 2018 uplyne stejně tak bolestných 5 let od úmrtí
mého tatínka
JAROSLAVA JANOUŠKA.
S velkou láskou stále vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Dne 16. 12. uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
VÁCLAV MIKULÁŠEK.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 18.1. 2019 uplyne sedm let, kdy nás
navždy opustila milovaná maminka, babička
a prababička, paní
RŮŽENA TOMKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

20. 11.

27. 11.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 16. 12. uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

IVAN ILIEV.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
29. 11.
29. 11.
6. 11.

Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém čísle VZ
a uveřejňuje znovu ve správné podobě.

19. 11.

6.11.

Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
průměrná teplota
1,4 °C
minimální teplota
-18,0 °C
29. 11.
přízemní minimální teplota
-21,8 °C
29. 11.
maximální teplota
18,7 °C
6. 11.
mrazový den (-0,1°C a méně)
23x
Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Silvestr – něco málo historie
Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I.
(východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se původně nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji.
Datum 1. ledna sice jako první
novoroční den přijali křesťané spolu
s juliánským kalendářem, ale konec

kalendářního roku připadal během
staletí v jednotlivých zemích na
různá data, např. 1. březen, 25. březen, 25. prosinec.
Silvestrovská noc získala na významu až když se v průběhu 16. století ve většině západokřesťanských
zemí ustálil kalendář gregoriánský
a Nový rok na 1. leden.

Oslavy posledního dne neměly
pro svůj pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení
se starým rokem provázelo nevázané veselí). Až teprve hospodářský
rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku.
Zdroj: knižní archív České tradice

Silvestrovské a novoroční zvyky
Kdo by neznal pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“?
Co to ale pro nás znamená? Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista
všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký „rest“.
Co je ale nejdůležitější – buďme na sebe milí a hodní!!!
Pokud se budeme cítit šťastni tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
Rady:
- neservírujte na Nový rok drůbež, ať vám neuletí štěstí
- na svátečním novoročním stole by naopak neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly peníze
Zdroj: knižní archív České tradice

PF – novoroční přání
K hezkému zvyku patří posílání
tzv. PF, což znamená Pour féliciter
(Pro štěstí). Jde o starší sestřenice
vánočních blahopřání, které se liší
v námětech i obsahu. Romantičnost
zasněžených Vánoc je nahrazena zátiším s hodinami odměřujícími poslední minuty starého roku nebo
vyobrazením bujarého hýření veselých pijáků.
Vynálezcem novoročenek byl
český šlechtic. Hrabě Karel Chotek,
nejvyšší purkrabí v Čechách, vyklouzl v roce 1827 z nepříjemné
situace s elegancí sobě vlastní tak,
že místo aby přijímal zdvořilostní
návštěvy od rána do večera, začal
rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo
se jim omluvenky a zdobil je hezký
obrázek.
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V naší republice roznesou pošťáci každý rok na 30 milionů vánočních a novoročních přání. I přes
rostoucí vliv počítačů a mobilních
telefonů tištěná PF neztrácejí na
kráse.
Zdroj: knižní archív České tradice

pf 2019

Aby bylo veselo...
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?“
„Musíte jít stále rovně...“ – „A do háje! Tak to se na nádraží dneska už nedostanu!“
Otec dal dvacetiletému synovi na Silvestra sto korun a řekl: „Tu máš a o půlnoci si připij na mé zdraví!“
„Ale loni jsi mi dal dvě stovky!“ – „Jenže letos se cítím mnohem lépe...“
Sotva přišla ta upomínka, sedl si Porges ke stolu a napsal tento dopis: „Velectěný pane! Dovolil jste si mi napsat drzý dopis.
Upozorňuji Vás, že během roku ukládám všechny nezaplacené účty do obálky a vždy na Nový rok jeden z nich vytáhnu a ten pak
slavnostně zaplatím. Napíšete-li mi ještě jednou podobný dopis, jste navždy ze slosování vyloučen. S veškerou úctou...“
„Ne a ne a ne!“ odmítá vdaná žena nemravné návrhy souseda na silvestrovské zábavě. „Celý rok jsem byla manželovi věrná!“
„Ale to by se ještě dalo napravit, vždyť nový rok začne až za hodinu...“
Jdou dva na Nový rok ráno poněkud společensky unaveni z hospody domů, jeden si nese urnu s popelem tchyně.
Mrzne, jen to praští, a taky to strašně klouže.
Druhý chvíli bojuje s náledím a pak říká: „Hele Vincku, pieta nepieta, sypej.“
Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci: „Dědeček měl pravdu, když mi říkal, že do toho erotického klubu
nemám chodit, že tam jsou věci, které bych neměl vidět.“
„Prosím tě, a co jsi tam viděl?“ – „Dědečka.“
Při silvestrovské večeři se ptá hostitelka svého souseda u stolu: „Vy jste nadřízený mého manžela?“
„Nikoliv, milostpaní.“ – „Tak dejte laskavě tu ruku z mého kolena.“
„Tohle byla báječná jednohubka, milostivá, ostrá jako meč,“ chválí host novoročního rána paní domu.
„Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí!“
Patrik zve přítele na silvestrovský večírek a vysvětluje: „Dostaneš se k nám autobusem číslo 26,
vystoupíš na předposlední stanici a já bydlím hned naproti, v čísle 28.
Zazvoníš loktem u branky a jak se ozve bzučák, strčíš do branky kolenem a už jsi u mě!“
„Proč bych měl zvonit loktem a kolenem kopat do branky?“ žasne Harold.
„Propána,“ zhrozí se Patrik, „a to by ses, člověče, nestyděl přijít na silvestrovský večírek s prázdnýma rukama?“
O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to víte, máme obsazeno. Ale kdybyste si trochu pospíšili v našem baru,
tak chytnete ještě něco volného na záchytce.”
„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?”
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali číšníci!”
Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?”„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.”
„Aničko,” vyzvídá Pepa, „kolik máme ještě peněz na Silvestra?”
„Na jídlo máme odloženou pětistovku a na alkohol stovku!” říká s úsměvem Pepova žena.
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nevíš nic o tom, že přejídat se není zdravé?”

V roce 2018 také uplyne…
1565 let od smrti krále Hunů přezdívaného Bič Boží (453)
235 let od vzletu prvního plynového balonu na světě bratří
Montgolfierových (1783)
200 let od premiéry písně Tichá noc v kostele sv. Mikuláše
v rakouském Oberndorfu (1818)
145 let od dostavění Central Parku v New Yorku s rozlohou
3,5 km2 (1873)

130 let
110 let
55 let

od vynálezu pneumatiky skotským veterinářem
J. Boydem Dunlopem (1888)
od dobytí severního pólu cestovatelem F. A. Cookem
(1908)
od smrti Edith Piaf, francouzské šansoniérky
(1915–1963)
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Koupím zděnou garáž ve Volarech.
Kupní smlouvu i vklad do katastru nemovitostí vyřídím.

Telefon 606 313 111.
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