
Vážení spoluobčané, milí Volarané,
také máte pocit, že tento rok utekl až 

neuvěřitelně rychle? Při čtení tohoto Volar
ského zpravodaje už bude začínat adventní 
čas a budeme si zapalovat první svíčku na 
adventním věnci, či jiné vánoční dekoraci.

Čas, který nám neodmyslitelně připomí
ná blížící se Vánoce. V této době si pomalu 
budeme uklízet a zdobit své příbytky, které 
postupně provoníme vánočním cukrovím.

Myslím, že pro většinu z nás je advent 
jedno z nejhezčích období v roce. Všechno 
to zdobení, příprava, nákup a balení dárků, 
světelná výzdoba všude kolem, vůně cuk
roví, koledy, vánoční trhy, vůně svařáku, 
vánočního punče, přátelské setkávání, vzá
jemné přání si všeho dobrého, prostě vše, co 
je s tímto obdobím neodmyslitelně spjato.

Zapomeňte na předvánoční shon 
a užívejte si tento čas v té nejklidnější 
a nejmilejší atmosféře. Využijte možnosti 
setkat se se svými přáteli na našich spole
čenských a kulturních adventních akcích, 
které jsme pro vás připravili. Jejich pře
hled najdete uvnitř tohoto čísla Volarského 
zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
čas adventu by pro nás měl být časem 

smíření, rozjímání a zamyšlení se nad uply
nulým rokem. Přeji vám, abyste si tento čas 
užili s těmi nejbližšími, pokud možno v co 
nejmenším shonu, a hlavně ve zdraví. Krás
ný advent!

Martina Pospíšilová,
starostka města

Advent znamená příchod. Je to očekává
ní příchodu a příprava na příchod Mesiáše 
a Vykupitele Ježíše Krista, jehož první pří
chod a jeho narození, se slaví 25. prosince. 
Advent je zmiňován ve Španělsku a Jižní 
Galii již okolo 4. století minulého tisíciletí. 
Advent začíná čtyři neděle před 25. pro
sincem a již někdy před devíti sty lety se 

Advent stal začátkem nového 
liturgického roku, který 

od té doby začíná Vá
nocemi. Advent trvá 
vždy do půlnoci 

24. prosince na 
„štědrý večer“, 
předvečer hlav
ního vánočního 

svátku. První ad
ventní neděle má 
proto vždy jiný 
datum, v letoš
ním roce je to 
neděle 3. pro
since. Stává se
pak, a tak je 

tomu zrovna le

tos, že poslední adventní neděle připadne na 
Štědrý den. Pak má advent jenom tři týdny, 
i když má čtyři neděle.

Adventní doba se v dnešní době stala 
hlavně časem horečných nákupů na oslavu 
Vánoc. Je to proto, že Vánoce jsou pro vět
šinu rodin hodně důležité. Důležité proto, 
že se doma sejdou rodiny vždy v co největ
ším množství počtu členů a to je to největší 
štěstí. Advent má však být také duševní pří
pravou na Kristův druhý příchod a setkání 
s ním a umožnit mu vstoupit do svojí duše 
a otevřít mu srdce, protože tam jsou dve
ře, které mají kliku jenom zevnitř a nikdo, 
mimo nás samotných, ty dveře neotevře. 
V době adventu by se člověk měl smířit ne
jenom s Bohem, ale i s těmi ostatními, kteří 
jsou okolo a měl by také zahodit veškerý ba
last a přítěže.

S tímto obdobím jsou spojeny různé 
zvyky a tradice. Nejznámější je postupné 
zapalování čtyř svíček, každou neděli jed
nu, na adventním věnci. Věnec představuje 
symboliku hned několika významů. Je to 
symbol úcty, vítězství a radosti. Je holdem 
tomu, kdo je očekáván, nebo přichází jako 

vítěz, král a osvoboditel. Světlo ze svící 
rozptyluje strach a temnotu, vyjadřuje Kris
ta, protože ten je „Světlo světa“. Zpívají se 
adventní písně „roráty“, jejichž slova vy
cházejí z biblických textů a tím spojují celé 
generace a ujišťují o boží milosti a spáse.

Malý Advent
V dnešní době se místně, většinou v so

botu před adventní nedělí, pořádají akce 
Malý Advent anebo Vánoční těšení. Tyto 
většinou probíhají v různých zachovalých 
historických budovách, nebo jiných vhod
ných prostorách. Je to připomínka starých 
obyčejů a tradic. Pečení a ochutnávka chle
ba a dalších dobrot v pecích, lidové tvoření, 
zpívání vánočních písní, pohádky, vození 
se na zvířatech, betlémy, řezbářské práce, 
drátování, předení na stavu nebo návštěva 
sv. Mikoláše s družinou a mnoho dalšího.

Jiří Sosna

Advent
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Oznámení občanům

Jak je to s bazénem?

VOLBA Prezidenta republiky – 2018

Městský úřad Volary oznamu
je občanům voličům, že z provozních 
důvodů dochází ke změně volebních 
místností okrsků č. 2 – volební místnost – 
herna Mateřské školy Sídl. Míru Volary 
a okrsku č. 3 – volební místnost – jídelna 
Mateřské školy Revoluční ulice Volary.

Sídla těchto volebních místností na
rušovala provoz mateřské školy, proto 
vedení města rozhodlo přemístit volební 
místnosti okrsků č. 2 a 3 následovně:

Volební místnost okrsku č. 2:
• sídlo Městského informačního centra 

na náměstí u hotelu Bobík (městská 
galerie) čp. 325

Pro oprávněné občany místa trvalého
pobytu v ulicích: Nová kolonie, Sídliště 
Míru, Šumavská.

Volební místnost okrsku č. 3:
• zasedací místnost nové budovy

Městských lesů Volary – v ulici
V Kasárnách čp. 645

Pro oprávněné občany místa trvalého
pobytu v ulicích: Budějovická, Finské 
domky, Brixovy Dvory, Chlum, Ko-
llárova, Krátká, Luční, Mlynářovice, 

Petra Voka, Pod Tratí, Revoluční, Si-
pplovy Dvory, Soumarská, Soumarský 
Most, Stögrova Huť, Tolarova, U Ná-
draží, V Kasárnách, Tovární.

Sídlo volební místnosti okrsku č. 1 
zůstává nezměněno – zasedací místnost 
přízemí MěÚ, Volary Náměstí čp. 25

Vyhlášené volby prezidenta repub
liky, které se uskuteční ve dnech 12. 
a 13. ledna 2018 proběhnou již v těchto 
volebních místnostech.

Město neplatí, proto se na bazénu 
nepracuje. Ta fi rma, co dělá bazén, zkra
chovala. Město vybralo špatnou fi rmu, 
proč nevybralo jinou, lepší. Bazén se už 
neotevře. Město utratilo spoustu peněz 
a bazén je stále uzavřen. Toto je několik 
„zaručených“ informací, které se v po
slední době šíří po městě. Rád bych vás 
touto cestou informoval, jak to s bazénem 
ve skutečnosti je. Město Volary na sklon
ku roku 2016 (v souladu se schváleným 
rozpočtem města pro rok 2017) provedlo 
v souladu se zákonem veřejnou zakázku 
na rekonstrukci bazénové haly. Jedná se 
zejména o nové nerezové bazény včetně 
technologií, podlahové topení, obklady 
a dlažby. Na základě veřejné zakázky 
byla vybrána společnost DAMI Servis 
s.r.o. České Budějovice, protože nabíd
la nejlepší cenu a doložila vše potřebné, 
přesně dle zákona. Město Volary mělo 
dvě možnosti, tuto zakázku této společ
nosti přidělit nebo veřejnou zakázku 
zrušit. Z důvodu nutné rekonstrukce 
bazénové vany, přijatého finančního 

úvěru na tuto akci, vysoutěžené veřejné 
zakázky, se Město Volary rozhodlo pro 
rekonstrukci, protože nic nenasvědčova
lo tomu, že tato společnost rekonstrukci 
nezvládne. Dne 01. 03. 2017 začala dlou
ho očekávaná rekonstrukce plaveckého 
bazénu. Během stavebních prací se sta
vební společnost dostávala do časového 
skluzu oproti plánovanému harmono
gramu. Vedení města několikrát jednalo 
s jednatelem společnosti DAMI Servis 
s.r.o. o tomto časovém skluzu, žádalo ná
pravu a upozorňovalo, že uplatní pokuty 
dle uzavřené smlouvy o dílo. Jednatel 
této společnosti vždy přislíbil nápravu 
a ujistil vedení města, že předá dokonče
né dílo v požadované kvalitě a termínu, 
a to do 30. 09. 2017. K tomu však nedo
šlo a zhotoviteli začala běžet penalizace. 
Dle mého názoru zhotovitel celou stav
bu podcenil a přecenil své síly. Po 
prověření dané situace u několika práv
ních zástupců, se Město Volary rozhodlo, 
jako správný hospodář, dne 18. 10. 2017 
odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, 

pro hrubé porušení této smlouvy, z dů
vodu neplnění časového termínu předání 
dokončené stavby. Město Volary, zlehče
ně řečeno, raději zvolilo hrůzný konec, 
než hrůzu bez konce. Mohu Vás ujistit, že 
Město Volary, vždy proplácelo jen reali
zované a odsouhlasené práce technickým 
dozorem. V současné době dochází k vy
klizení staveniště a předání prostoru 
stavby zpět městu. Nyní je nutné zmapo
vat stav zhotovovaného díla, co a jak je 
a není uděláno a připravit projektovou 
dokumentaci, včetně nového položkové
ho rozpočtu pro novou veřejnou zakázku 
na dostavbu bazénové haly. Dobrou zprá
vou je, že během prosince tohoto roku 
bude zprovozněn nový venkovní sauno
vý svět.

Věřte, že nastalá situace není pro 
Město a všechny zúčastněné strany pří
jemná. Doufám, že se nám podaří vše 
zvládnout a v roce 2018 si v novém bazé
nu zaplaveme.

za odbor ISM a ŽP
Jan Zámečník

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018
proběhne I. kolo volby Prezidenta republiky.
Žádáme občany, kteří mají zájem pracovat v okrskových volebních komisích,
aby se přihlásili na správním odboru MěÚ v kanceláři č. 8 u p. Hodánkové, nebo na 
telefonním čísle 388 302 202.

Změna sídla volebních místností okrsků č. 2 a 3 ve Volarech
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Připravujeme
V měsíci prosinci oslaví své
narozeniny tito z našich členů:
pan Karpf Fritz
paní Kolínská Anna
paní Krupičková Marie
paní Nováková Ludmila
a paní Šístková Anna

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

Výbor zdravotně postižených Volary

Společenská rubrika

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat 
pracovníkům Technických služeb Volary 
za vyklizení bytu po rodičích.

Vladislav Hazuka

Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny, ve kterých jsem byl 
předsedou volební komise č. 2.
Srdečně chci poděkovat za velice příjem
nou spolupráci bez emocí a problémů všem 
členům komise. Zvláště pak úřednicím 
Michaele Musilové a Kateřině Preňkové.

Miroslav Svoboda

2. 12.

VÁNOČNÍ TRHY
9.00–12.00 ve společenském sále radnice,
trh na náměstí, vánoční punč před radnicí

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

3. 12.

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT – ŽÁCI ZUŠ VOLARY
16.30–17.15 v kostele sv. Kateřiny

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
17.30–18.30 na volarském náměstí,

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

10. 12.

DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT – SAXWORK QUARTET
18.00 v kostele sv. Kateřiny

✳
13. 12.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18.00 – volarské náměstí

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.
✳

14. 12. a 15. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
čtvrtek, 18.00 – volarský kinosál; pátek, 18.00 – Sokolovna Lenora

Vystoupí sólisté, komorní soubory, Pěvecké sbory Poupátka, Poupata a VBAND.
✳

16. 12.

TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT – ČESKÁ PÍSEŇ
9.00 – podloubí Monika

zazní v podání České písně Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby
✳

17. 12.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZABIJAČKA
18.00 – v kostele sv. Kateřiny

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

✳
17. 12.

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

Sobotovič, se svým pekařským týmem, bude nejen péct, ale také zájemcům 
prodávat, vánočky, jezulátka, miminka, no prostě drobné vánoční kynuté pečivo. 

Vánočku si můžete koupit za 50 korun.

Adventní čas je doba rozjímání, příprav na příchozí vánoční svátky, na srdeč
nost a setkávání se nejen se svými blízkými, ale také doba radosti. Srdečně vás 
zveme na připravované kulturní a společenské akce právě v tomto adventním čase, 
kterými vám tento předvánoční čas chceme zpříjemnit.

Poděkování

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

Vám oznamují,
že ve dnech

22. 12. a 23. 12. 2017
v době

od 9.00 do 13.00 hod.
zajistí

PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

na tržnici ve Volarech.

Vojenské lesy a statky přejí
všem krásné Vánoce.
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Vzpomínáme

Dne 28. září 2017
uplynul smutný rok od úmrtí

paní JANY VYSKOČILOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.
Vzpomínají synové Josef a Martin.

Utichlo srdce, zmlkl hlas,
měl si rád život i nás.

Co víc ti můžeme dát, světélko rozsvítit, 
kytičku položit a tiše zaplakat.

Dne 30. 11. 2017 uplynulo 20 let,
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek a dědeček
pan ŠTEFAN GOGA.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata.

Dne 1. prosince
uplynulo smutných 20 let od úmrtí 

paní MARIE HRAŠOVÉ.
Stále vzpomínají manžel Miroslav,
synové Miroslav, Kamil s rodinami

a všichni příbuzní.

Kdo v srdcích žije – neumírá…
8. 11. 2017 uplynulo 6 dlouhých let 

ode dne, kdy nás opustil
pan EMANUEL PUŠ.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Pušova

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Dne 26. 11. 2017 uplynulo dlouhých 
20 let od úmrtí tatínka, dědečka 

a pradědečka JIŘÍHO BÖHMA.
Za vzpomínku děkují syn František 

s manželkou, děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Beletrie
Fulghum Robert: Opravář osudů
George Novak přijede do Prahy, aby 
pátral po svých českých kořenech. 
Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá od
pověď na jinou otázku: Kdo jsem? Kdo 
si myslím, že jsem? A kdo je Vera, sou
sedka a přítelkyně plná pochopení, ale 
i tajemství? Georgeovi v jeho hledání 
nejvíc pomáhají nová setkání – s trochu 
záhadnou mladou ženou Luci Milenou 
nebo s bytostí, která mu předloží na
prosto nečekanou nabídku…

Cole Daniel: Hadrový panák
Před čtyřmi roky vzal detektiv William 
„Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých 
rukou – nedokázal ustát, že soud 
osvobodil podle něj jednoznačného pa
chatele. Wolfa postavili mimo službu 
a poslali do psychiatrické léčebny. Teď 
se vrací do práce a touží po velkém pří
padu. A zdá se, že se ho dočkal: na místě 
činu, kam ho přivolala kolegyně Emi
ly Baxterová, se najde mrtvola – sešitá 
z částí šesti těl jako hadrový panák.

Naučná literatura
Šmída Zdeněk:
Z historie 10. brigády
pohraniční stráže Volary
Dílo mapuje historii Volarské brigády, 
kterážto se stala vůbec nejstarší brigá
dou Pohraniční stráže  její fungování je 
ohraničeno obdobím necelých jedenácti 
let (19511962). Útvar se sídlem ve Vo
larech střežil drsný úsek šumavských 
hor a plání, ale i vodní plochu Lipna, 
a to se západním Německem a Rakous
kem. Dílo přibližuje, kromě nezbytných 
charakteristik útvaru Volary, každoden
ní život šumavských strážců hranic.

Hnízdil Jan:
Příběhy obyčejného uzdravení
Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená 
z příběhů lidí, kteří byli ochotní naslou
chat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti 
a uzdravili se, a doplněná rozhovory na 
téma komplexní medicíny, které ved
la mimo jiné s psychiatrem Radkinem 
Honzákem, biologem Stanislavem Ko
márkem nebo etnologem Mnislavem 
Atapanou Zeleným novinářka Klára 
Mandausová.

Pro děti a mládež
Materna Dan: Rok s retrívrem:
příběhy psí smečky a kluka Kryštofa
Psí smečka, to jsou zlatí retrívři Rupert, 
Tedík a Oliver. Přidejte k nim kluka 
Kryštofa a máte po celý rok zaděláno 
na všelijaká dobrodružství a rošťárny. 
Na jaře s našimi hrdiny navštívíte ště
ňátka a vyrazíte do ZOO, v létě poznáte 
Psí ostrov, na podzim si zaplavete v listí 
a v zimě postavíte iglú.

Svěrák Zdeněk: Buřtík a Špejlička
– Cesta do Žatce
Veselý příběh neobyčejných kamarádů, 
pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal 
Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiče, aby se společně zasmáli. 
Vydejte se spolu s oběma rozpustilými 
chlapíky do Žatce za velkým výdělkem!

Krolupperová Daniela:
Jak Bubáček potkal Bubáka
Další příběh Bubáčka, skřítka Myšošla
pa a Lukáše. Jednoho dne odjede Lukáš 
na školní výlet a malí kluci zůstanou 
doma sami. Ráno je probudí ostrý přís
ný hlas. Ve dveřích stojí něco velkého, 
nehezkého a ukřičeného. Bubák!

Novinky v knihovně

SETKÁNÍ S IVONOU BŘEZINOVOU
V KNIHOVNĚ

V pátek 1. prosince přijede do volarské knihovny pobesedovat známá 
česká spisovatelka Ivona Březinová, která píše knihy pro děti a mládež 

všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů.
Pro žáky 3. tříd ZŠ Volary si připravila zajímavé povídání o knize

„Lentilka pro dědu Edu“. Zmiňovanou knihu a další tituly
Ivony Březinové si můžou děti v knihovně také zakoupit.
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Vzpomínáme

Přišlo smutné ráno. Tvé srdce přestalo 
bít, dokud nás paměť nezradí, budeš 

s námi ve vzpomínkách stále žít.
Dne 16. prosince 2017 uplyne již 5 let, 

kdy nás opustila
paní MARIE HARVALÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel Vojtěch

a dcera Dana s rodinou.

Kdo byl milován, nikdy neodešel…
31. 12. 2017

uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustila manželka, 

maminka a babička,
paní EVA SOMMEROVÁ,

roz. Veverková.
S láskou a úctou vzpomíná manžel

a dcery s rodinami.

Dne 5. 12. uplynulo 33 smutných let,
co nás navždy opustil
pan JOSEF KOVÁŘ

ve věku 55 let.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci byl, navždy zůstane.

Prodám byt 2+1
s garáží

a částí zahrady
v přízemí

bytového domu
ve Volarech.

 
Informace na mob.
+ 420 722 912 110

P���ĎTE �I �D��AT ����ST

M�S���Á ��I�O��A ���A�Y
Vá� ��� n�

P��D���Í ��S�A�U �Ý����Ů
S ���O��Í T��A����U

Z ��L�N U�I�AT��Ů ��NT�A ST���M ��B �.�. �.

Výst��� �� ���e�� �r���é�n�u� �� ����j��í�� ��e��
���h���� o� 1. d� 21. 12. 2017.

Nakladatelství Stehlík
srdečně zve všechny přátele knih

na křest publikace

Šumava domovem,

která nabízí pohledy třiceti sedmi obyvatel 
Šumavy nejrůznějších profesí na soužití lidí 
s místní přírodou. Někteří z nich jsou rodáci, 
vrostlí po generace do šumavské žuly, další 
jsou novousedlíci, kteří si toto místo pro ži-
vot vybrali po zralé úvaze, nebo je sem osud 
prostě zavál. Všechny je však spojuje láska 
k domovu a nespoutané přírodě. Osm z nich 
má domovské místo ve Volarech.
Texty doprovází více než stovka fotogra� í, 
včetně několika historických snímků z  ro-
dinných archivů, které nebyly doposud nikde 
publikovány.
Křest se uskuteční v  pondělí 18.  12.  2017 
ve společenském sále radnice ve Volarech 
v 19. 15. Hudební doprovod a skromné po-
hoštění jsou zajištěny.
Vstup je samozřejmě zdarma, na místě bude možné si knihu koupit a nechat 
podepsat od většiny autorů.

Více o knize najdete na www.knihystehlik.eu.
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Kam s ním?
Město Volary v současné době dokončilo ve spolupráci se společností EKO KOM a.s. první etapu obnovy a rozšíření sítě na sběr tří

děného odpadu. Využívám této příležitosti a z 31 stanovišť, které město zřídilo, uvádím 27, kterých se změna již dotkla, nebo v nejbližších 
dnech dotkne (zbývajících čtyř stanovišť: TOMKET – za nádražím ČD, ČD  drážní domek, 2x Soumarský Most – tábořiště a nádob na 
sklo se obměna dotkne příští rok).

Na závěr bych rád poděkoval nejen Technickým službám Volary za rozvoz kontejnerů a vzornou spolupráci, ale i všem spoluobča
nům, kteří třídí svůj odpad a odkládají věci, které už nepotřebují, do správných kontejnerů (nikoli vedle nich), využívají služeb sběrného 
dvora a tak tím nejjednodušším způsobem předchází vzniku odpadů jinak určených na skládku. 

Bc. Aleš Valíček
referent odboru investic, správy majetku a životního prostředí

Síť dále na vybraných stanovištích
doplňuje:
9 plastových popelnic zapůjčených
od společnosti EKOPF s.r.o. do 
kterých lze vhazovat do PET lahví pře
litý potravinářský tuk (např. olej po 
smažení nedělních řízků), který a to si nedě
lám iluze, končí v kanalizaci, kterou ucpává 
a následně i zbytečně zatěžuje čističku od
padních vod ve Volarech. Tuk je odvážen 
zdarma a končí jako přísada do biopaliv 
a v kosmetickém průmyslu.
Stanoviště: 2, 3, 4, 5, 11, 15, 20, 23

2 šedé kontejnery na drobný elektrood
pad a monočlánky společnosti RETELA 
s.r.o., která mimo jiné už od roku 2009 ze 
sběrného dvora odváží elektroodpad k dal
ší recyklaci a Městu Volary za tento odpad 
platí 1 Kč/kg.
Stanoviště: 2, 27

5 bílých kontejnerů společnosti Textil 
Eco a.s., kam lze odevzdávat suché, zemi
nou a ropnými látkami neznečištěné oděvy, 
boty, kabelky, bytový textil, prostěradla, 
přikrývky, povlečení atd.
Stanoviště: 2, 3, 11, 17, 23

STANOVIŠTĚ

Počet nádob

Plast*
Sklo

Papír
Bílé Barevné

1. Sídliště Míru č.p. 270 2 1 1 2

2. Sídliště Míru  u školky 3 1 1 2

3. Sídliště Míru – u ESA  2 1 1

4. Sídliště Míru u čp. 251  2  

5. ul. Mlýnská (pod č.p. 16) 2 1 1 2

6. Plavecký bazén  Mlýnská ul. 1   1

7. Sběrný dvůr  Mlýnská ul. 2 2 1 2

8. ul. 5. května  naproti č.p. 154 1   1

9. ul. 5. května  před pivovarem 1 1 1 1

10. Terezín  nad bus. nádražím 2 1 1 2

11. Dům služeb 2 1 1 2

12. Za Bobíkem  ul. Pod Kostelem 1 1 1 1

13. Staré město  nám. u potoka 1 1 1 1

14. ul. Příčná  u Muzea 2 1 1 2

15. ul. V Kasárnách  u bytovek 2 1 1 2

16. ul. V Kasárnách – technické 
služby 2 1 1 2

17. ul. Revoluční  Rafanda 2 1 1 1

18. ul. U Nádraží 512  ZŠ 1 1 1 2

19. Štögrova Huť  u autoopravny 2 1 1 1

20. ul. Tolarova – u školky 1 1 1 1

21. Finské domky  za ČD 2 1 1 2

22. ul. Budějovická  u kolejí 2 1 1 1

23. ul. Budějovická  k Elimu 2 1 1 2

24. Mlýny 2 1 1 2

25. Chlum  u bytovky 2 1 1 1

26. Mlynářovice  náves 2 1 1 1

27. nad Terezínem u čp. 52,53 2 1 1 2
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Hasiči cvičně i bojově
Jako každý rok se hasiči věnují od

borné přípravě rozdělené na teoretickou 
a praktickou část. Dne 28. října v od
poledních hodinách proběhlo uzavření 
praktické odborné přípravy závěrečným 
prověřovacím cvičením „Vyhledávání 
osob“. Námětem byl dětský tábor kempu
jící v lese, kde u společného ohniště 
dojde k výbuchu se zraněním několika 
účastníků a v rámci nepřehledné situace 
a paniky dojde k rozptýlení větší části dětí 
do lesa, ve kterém ztratí orientaci. Požár
ní jednotka přijíždějící na místo události 
provede dohašení výbuchem rozmetané 
ohniště, první pomoc zraněným a vyhle
dání ztracených osob s dalším ošetřením 
a soustředěním na jednu pozici v prostoru.

Cvičení se zúčastnilo 22 hasičů 
s technikou CAS 20, CAS 25 a DA, dále 
se akce zúčastnil kroužek mladých hasi

čů s jejich vedoucími a dalšími příznivci, 
kteří ochotně tvořili figuranty cvičení. 
Naši hasiči nebyli se scénářem vůbec 
seznámeni, proto se museli chovat jako 
u skutečného zásahu.

Touto cestou bychom rádi podě
kovali Městským lesům Volary za 
poskytnutí vhodného prostoru Březové 
cesty. Cvičení bylo následně vyhodnoce
no s poznatky pozitivními i negativními, 
kdy byl splněn záměr cvičení prověřit 
znalosti a dovednosti našich hasičů. Po 
skončení cvičení při uvádění techniky 
do bojového stavu byli hasiči povoláni 
ke skutečnému zásahu a to požáru komí
na, naštěstí beze škody. Následující den 
29. října byl pro hasiče velmi náročný, již 
v 7:13 vyjeli hasiči k prvnímu z mnoha 
výjezdů, které během dne absolvovali až 
do pozdních odpoledních hodin násled

kem vichřice, která se přehnala nad naší 
republikou. Hasiči likvidovali padlé stro
my přes vozovky a železniční tratě, dále 
odstraňovali následky vichřice, uvolněné 
nebezpečné plechové střechy i požár tra
fostanice. To vše za ztížených podmínek 
silného větru. Na těchto událostech se 
podílelo pět posádek požárních vozidel, 
které vyjížděly postupně k řadě událos
tí a další posádka, která tvořila zálohu 
na stanici. Dalším úkolem hasičů byla 
příprava techniky do pohotovostního sta
vu vyčištění techniky a vozidel, příprava 
motorových pil, doplnění pohonných 
hmot a příprava osobní výzbroje a výstro
je. Členové našeho sboru se s náročným 
víkendem vypořádali vzhledem k dané 
situaci a rozsáhlých prací velmi dobře.

Velitel jednotky SDH Volary, 
Vlas Michal

DDM Volary

Ve Volarském domečku, jak se pra
covišti DDM přezdívá, se sešli zástupci 
ostatních pracovišť, kterými jsou Vimperk, 
Volary, Prachatice a Netolice, které repre
zentovaly děti v pětičlenných týmech.

Vladimíra Laschová, vedoucí volar
ského pracoviště, přivítala ve Volarech 
na dvacet pět závodníků. Volary v po
čátku byly zahaleny mlhou, ale v době 
startu prvního týmu se již dralo sluníčko. 
V nádherně připraveném prostředí pod
zimní výzdoby v prostorách Domečku, 
kterou vytvořily volarské seniorky ze 
zájmového útvaru dovedných rukou, se 
moc líbilo.

Vladimíra Laschová vysvětlila pravi
dla a šlo se na to. Pět stanovišť rozsetých 
po městě a běhací pexeso v lesoparku. 
Menhiry, sídliště, pietní místo pochodu 
smrti, park u základní školy, pivovar
ský park a cíl ve společenské místnosti 
restaurace U potůčku. Soutěž skončila. 
Děti ukázaly, že z přírodovědy, ale i ob
ratnosti, postřehu i kvízů umí hodně, a tak 
se čekalo na výsledky, které byly velmi 
těsné. Nejdříve se vyhlásilo Běhací pexe
so, v této dovednostní soutěži zvítězil 
tým Netolic. A potom již přišlo vyhlášení 
soutěže O pohár ředitele DDM Prachati
ce. Stalo se jím družstvo DDM Vimperk 

a pohár převzaly děti společně se svou 
vedoucí z rukou zástupkyně prachatické
ho DDM Vendulky Kubičkové. Převzetí 
nechyběla tradiční radost, vítězný pokřik 
a zpěv jako pravých sportovců. Osmý 
rok vědomostní soutěže, který probíhal 
v rámci environmentální výchovy skon
čil. V této soutěži vyhráli všichni a malý 
pohár samozřejmě, se šlehačkou a dobro
tami, dostal každý.

Poděkování patří vedení volarského 
pracoviště a všem, kteří přijeli, neboť 
tím krásně vyplnili první den podzimních 
prázdnin. Já bych chtěl osobně poděkovat 
Hance Laschové, která v tomto obdo
bí končí své několikaměsíční působení 
v DDM ve Volarech s přáním, aby se jí na 
vysokoškolských studiích dařilo.

Ladislav Beran

DDM Prachatice hostilo osmý ročník vědomostní soutěže „O pohár ředitele DDM Prachatice“
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Výtvarný workshop

V úterý 17. října se uskutečnila prv
ní z řady výstav Výtvarného workshopu 
Volary v prestižní Městské Galerii za
hradní dům v Teplicích. Výstava byla 
spojená s koncertem smíšených stu
dentských sborů z Univerzit v Ústí nad 
Labem, Plzně a saxofonového kvarteta 
SaxWork pod uměleckým vedením Kate
řiny Pavlíkové.

Tento kulturní zážitek ještě umoc
nil slavnostní atmosféru celé vernisáže 
obrazů v překrásném prostoru barokní 
vily. Výstavu otevřela náměstkyně pri
mátora Města Teplice paní PhDr. Radka 
Růžičková, Ph.D. a místostarosta Měs
ta Volary Ing. Ladislav Touš. Myšlenka 
pořádat tento přeshraniční projekt ve 
Volarech vznikla během neformálních 
setkání s doc. Vladimírem Šavlem. Vzá
jemným propojením našich sil a předsedy 
BBK Niederbayern (profesní organizace 
umělců Dolního Bavorska) pana Huber
ta Hubera se podařilo zorganizovat již 
druhý ročník mezinárodního výtvarné
ho workshopu ve Volarech. Nesmírně si 
také vážím vstřícného postoje Města Vo
lary k organizaci a podpoře výtvarných 
kulturních projektů. Obou ročníků se 
dohromady zúčastnilo 19 profesionálních 
špičkových umělců z Česka, Německa 
a Rakouska. V příštích letech plánujeme 
oslovit i umělce ze vzdálenějších částí 
Evropy. Smyslem každého profesního 
setkání je konfrontace, diskuse, navázání 
nových pracovních vztahů a přátelství. 
Právě ona různorodost a pestrost umělec

kých názorů i technik je tím nejcennějším 
přínosem, který umožňuje vnímat nové 
zkušenosti a inspirace. Výtvarné umě
ní podobně jako hudba je založeno na 
vztahu subjektivní vize a technických 
schopností. Auguste Renoir jednou po
znamenal, že „malba není jen pouhé snění 
s otevřenýma očima, ale především řeme
slná zručnost“. Z workshopu ve Volarech 
se rozhodně řemeslná zručnost nevytrácí. 
Důkazem toho je soubor více než dvaceti 
děl, který zůstává ve sbírce Města Volary.

Spojením dvou myšlenkových prou
dů – výtvarné realizace a prezentace 
města vznikla idea vytvoření tradice 
výtvarného workshopu v šumavské kra
jině – jihočeském městě Volary.

Cílem tohoto projektu je uspořádat 
akci mezinárodního významu, kdy vznik

lá umělecká díla přitáhnou pozornost 
odborné i laické veřejnosti a zviditelní 
město samotné.

Nad celým, projektem převzala 
osobní záštitu starostka Města Volary 
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová.

Umělci, kteří se workshopu zatím 
účastnili:

Teodor Buzu, Šárka Coganová, Dieter 
Drexl, Zdeněk Harazin, Lenka Herzo
gová, Hubert Huber, Alois Kračmar, 
Wolgang Kretzer, Meinrad Mayerhofer, 
Hana Matuštíková, Jan Samec, Lenka 
Sárová – Malíská, Vít V. Pavlík, Tomáš 
Pergler, Christine Perseis, Vlastimil Sla
bý, Vladimír Šavel, Pavel Talich, Barbara 
Zehner.

Mgr. Vít V. Pavlík

reprezentoval Město Volary v Teplicích

Nová střecha na budově muzea
Město Volary se rozhodlo pro opravu 

šindelové střechy na budově volarského 
muzea. Důvodem byl velmi špatný tech
nický, až havarijní, stav této střechy po 
krupobití v loňském roce. Ve veřejné za
kázce uspěl pan Josef Liška, který nabídl 
nejvýhodnější cenu, a to cca 735 tis. korun 
včetně DPH. K fi nancování této akce také 
pomohla dotace od Jihočeského kraje, 
z dotačního programu Kulturní dědictví, 
Opatření č. V – Nemovité kulturní památky 
ve výši cca 400 tis. Kč, o kterou město za
čátkem roku požádalo a bylo úspěšné.

za odbor ISM a ŽPJan Zámečník
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Rozhovor s Jaroslavem Pulkrábkem
Vážení čtenáři, dnes jsem si k rozhovoru pozval pana Jaroslava Pulkrábka z Horní Vltavice. Pro nás mnohé známá osobnost, 

vždyť jeho Toulky starou Šumavou navštěvujeme již deset let. Jeho fotografie, ale i jiné užitečné aktivity v oblasti hledání sakrál
ních tajů jistě rovněž známe. Pro nás je známá i jeho spisovatelská činnost a jeho kniha Šumavské povídání, aneb co v kronikách 
nenajdete je u nás velmi žádaná a čtená. Pan Jaroslav Pulkrábek mi ochotně odpověděl na několik otázek, které jsou samozřejmě 
k Toulkám, ale i k nastávajícímu adventu.

Kdy jste přišel na nápad udělat 
pořad Toulky starou Šumavou a proč 
právě Volary?

Již několik desítek let mě fascinu
jí staré fotografie Šumavy a mám jich 
v archivu tisíce. A tak přišel nápad je pro
mítat. Nejdříve ve Vimperku a pak i jinde. 
V pátek 19. ledna 2007 (pamatuji si to, 
protože zrovna řádil orkán Kyril) byl na 
takové jedné projekci Roman Kozák a ten 
projevil přání promítat i ve Volarech. A na 
podzim se tak stalo.

Letos v říjnu to bylo deset let, co do 
Volar s tímto pořadem jezdíte. Vzpo-
menete si na první promítání, a kde se 
uskutečnilo?

Bylo určitě v sále na radnici, kde se 
promítalo několik prvních let. Myslím, že 
to bylo putování po vesnicích podél hra
nice od Pramenů Vltavy po Třístoličník, 
nevím jistě. Možná bych tu přednášku 
ještě někde vyhrabal.

Kolik je to dohromady fotografií 
a hodin včetně přípravy a jak připra-
vujete jednotlivé díly?

Snažím se, abych nepovídal o moc 
víc než hodinu. Ale třeba při poslední 

projekci jsem to neuhlídal a povídalo se 
skoro dvě. V průměru je to kolem 120 fo
tografií. Někdy jsou tematicky zaměřené, 
například válka, okolí Blanice, zatope
né Lipensko a podobně. Doba přípravy 
je různá a s každou projekcí delší. Není 
snadné vyhrabat sto fotek, které jsem ješ
tě nepromítal.

Vaše pořady jsou Šumava, kraj pod 
Šumavou, ale zajdete i do vnitrozemí. 
Jistě máte hodně pěkných míst, ke kte-
rým se nejraději vracíte, jaké je to vaše 
na Šumavě, a pokud i v kraji pod Šu-
mavou, můžete nám říci o něm?

Volary samotné jsou jedinečným 
místem, které nemá ve střední Evropě 
obdoby  dřevěné srdce Evropy. Moc rád 
mám kraj mezi Bobíkem a Prachaticemi, 
tedy kraj šumavských Šlágů a také kraj 
Lad – od Horní Vltavice po Kvildu.

Necháme nyní toulání šumavskými 
místy a přejdu k adventu. Vy k němu 
máte blízko, jak ho trávíte a co pro vás 
osobně znamená?

Advent je doba, kdy si máme vygrun
tovat své nitro, aby na svátky bylo čisto. 
Porozhlédnout se v sobě a říci si, tohle 

harampádí tu nechci, to musí pryč.
A jak se tráví Štědrý den u Pul-

krábků v Horní Vltavici?
Vánoce jsou tradiční. Večeře, kde 

nás je hodně. Bývali u stolu i čtyři kně
ží, varhaník a jednou i bezdomovec, pak 
do kostela na mši, kterou slouží volarský 
farář, a dárky. Jak se rozrůstá rodina, je to 
jedna z mála příležitostí, kdy se sejdeme 
všichni.

Tento zpravodaj vyjde krátce před 
zahájením adventu, co byste popřál 
volarským a lidem v blízkém okolí do 
tohoto času, k Vánocům, vánočním 
svátkům a do roku 2018?

Aby se měli rádi. Tedy nejen lidi ko
lem sebe, ale i sebe samotné. Aby chtěli 
být sami se sebou. Když nemáme rádi 
sebe, těžko můžeme mít rádi druhé.

Děkuji za odpovědi, které byly velmi 
krásné a přeji krásný adventní čas, hodně 
zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Ladislav Beran

Druh
Ceník

Kč včetně DPH EUR včetně DPH

Kapr do 3 kg 75 3.0

Kapr nad 3 kg 85 3.4

Amur tržní 85 3.0

Lín tržní 95 3.8

Tolstolobik 50 2.0

Štika 220 8.8

Candát 350 14.0

Sumec 170 6.8

Pstruh do 1 kg 135 5.4

Pstruh nad 1 kg 185 7.4

www.ndcryba.cz

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
Otevírací doba dle telefonické dohody

na tel.: +420 723 667 882
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Snow fest

Martin Janda představil zimní část 
známého filmového festivalu adrenalino
vých dokumentů SNOW FEST.

Zima byla hlavní náplň. Osm filmů, 
losování knižních cen a dobrá nálada byla 
mezi čtyřicítkou diváků.

V úvodu Martin Janda poděkoval 
Petru Čmerdovi za to, že festival do Vo
lar před osmi lety dovezl a stal se pro 
volarské nezbytnou součástí. Celý festi
val provázeli diváky zima, sníh, ledová 
pole, firn i jarní sníh a samozřejmě lidé. 
Překonávání sama sebe, hledání vlastní
ho celoživotního grálu, ale i kolektivní 
dobrodružství, i o tom festival tradičně je. 
Filmy Dog Power, Pocit viny, a výstup na 
Linkin Sár tedy horu v Himalájích, která 
sice nemá nad osm tisíc metrů nad mo
řem, ale stojí za to ji zdolat.

O přestávce se vylosovalo deset 
výherců, kteří si odnesou domů knihy, 
a pokračovalo se. Losování se ujali pá
nové Janda a Čmerda, tedy zakladatel 
a pokračovatel výborné akce. Obyčejní 

chlapci, příběh Slovenských Skialpinis
tů, v době jeho začátku byl obdivuhodný 
a slovenští vítězové nadchli, Ven (Ca) 
horal z Krkonoš překonal sedm set kilo
metrů v závodě Yukon Artic Ultra. Skvělý 
film Pocit viny ukázal na Grónsko, film 
pojednával o skialpinismu z jeho dru
hé nejvyšší hory Mont Forel. Pohádka 
Johnyho Shockleeho a Ski freedom. 
Oba filmy měli něco společného, ale zá
věrečný ukázal na to, jak se v Pákistánu 
vychovávají sjezdaři pro zimní olympiá
du 2022.

Za festival patří poděkování Martinu 
Jandovi, který jej již čtyři roky připravuje 
a pořádá, a Petru Čmerdovi, který jej před 
osmi lety do Volar přivezl a dělal jej čty
ři roky. No a nyní se těšme již na festival 
jarní.

Ladislav Beran

Ve společenské místnosti městského hotelu Bobík se promítalo

Co je to Advent?
Pojmem Advent bývá označováno 

období, které začíná nedělí, kdy do Štěd
rého dne zbývají 4 týdny.

Označení pochází z latinského slova 
„adventus“, což znamená příchod. Myslí 
se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu 
a slavením adventní liturgie zpřítomňují 
křesťané očekávání starozákonních pro
roků, kteří připravovali lidstvo na příchod 
Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do at
mosféry této dlouhé přípravy na první 
příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu 
po jeho druhém příchodu na konci časů, 
ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se 
objevují v jižní Galii a ve Španělsku kon
cem 4. století. Od 12. do 13. století se stal 
advent začátkem nového liturgického 
roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Datum první adventní neděle v letoš-
ním roce připadá na neděli 3. prosince!

Datum první adventní neděle je po
hyblivé. Je to proto, že poslední adventní 
neděle  čtvrtá  připadá vždy na neděli 
před 25. prosincem (který je hlavním 
vánoční svátkem). A protože 25. prosi
nec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak 
i 1. adventní neděle má každý rok jiné 
datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 

24. 12. („štědrý večer“ je předvečer hlav
ního vánočního svátku). Někdy se proto 
stává, že poslední adventní neděle může 
připadnout i na Štědrý den, jako letos. 
Takže advent vlastně trvá jen tři týdny, 
i když má čtyři adventní neděle.

Železná neděle 3. 12. 2017, bronzo
vá neděle 10. 12. 2017, stříbrná neděle 
17. 12. 2017, zlatá neděle 24. 12. 2017.

Toto období bývá často označováno 
jako období příprav na Vánoce. Začínají 
se pořádat první Vánoční trhy, začína
jí adventní koncerty, ve městech začíná 
výzdoba.

Symbolem, který je s tímto obdobím 
spojen nejvíce, je Adventní věnec. Tento 
věnec je složen ze čtyř svíček (většinou 3 
modrých nebo fialových a 1 růžové nebo 
červené), které mají i své názvy.

První se nazývá „prorocká“, na 
památku proroků, kteří předpovědě
li narození Ježíše Krista. Tato svíčka 
představuje naději a očekávání. Druhá 
„betlémská“, která symbolizuje Kristovy 
jesle. Třetí (ta růžová) „pastýřská“ a před
stavuje radost pastýřů. Čtvrtá „andělská“ 
a představuje mír a pokoj.

V obchodech nalezneme vánoční vý
zdobu již mnohem dříve, ale ve městech 
se tak stane většinou začátkem adventu 

nebo při začátku vánočních trhů, pokud 
začnou dříve.

Domácnosti s výzdobou začínají 
právě počátkem adventu. Vyzdobí se po
koje, okna, balkóny, zahrady a všechno, 
co každého napadne. Určitě i vy si rádi 
kupujete světelné řetězy, samolepky na 
okna, svíčky, stojany, věnce atd.

Co se ještě dělá během adventu?
Hned v prvním adventním týdnu 

přichází postrašit děti čert a Mikuláš, do
nesou jim balíček za krátkou básničku.

Dále se v domácnostech začne péct 
cukroví. Počátkem prosince se začínají 
péct perníky, aby stihly změknout, a pak 
se pokračuje právě zpravidla po Mikuláši 
lineckým a rohlíčky.

Dále se nesmí zapomenout na na
kupování dárků. V obchodech mívají 
prodlouženou dobu nejen během advent
ních nedělí, ale i v jiných dnech, aby si 
všichni mohli vybrat a nakoupit.

Atmosféra během adventu je kouzel
ná. Lidé jsou milejší než obvykle, všichni 
se těší na Vánoce a snaží se pořádně si užít 
advent. I když se někomu může zdát, že se 
jedná o velmi krátké období, kdy se nedá 
nic stihnout, tak při správném rozložení dá.

Těšíte se na advent?
P. Karel Falář
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Soutěž Alej roku
Občanské sdružení Arnika pořádá 

každoročně, již od roku 2011, celostátní 
soutěž o nejkrásnější alej roku. V hodno
cení při této soutěži se přihlíží z několika 
směrů, mezi něž patří např. historie, vznik 
a současný význam aleje, ale i hodnocení 
v kategorii: O nejpůsobivější fotografi i. 
V minulém roce byla do této soutěže při
hlášena volarská alej Zlatá stezka a právě 
fotografi e z této aleje se umístila na prv
ním místě. Proto i v letošním ročníku 
došlo k zapojení do této soutěže. Za Jiho
český kraj je přihlášeno celkem osm alejí 
a za okres Prachatice aleje čtyři, z toho 
dvě z Volar.

První alej přihlášená do soutěže je 
Alej z Brixových Dvorů. Je to alej le
mující starou silnici z Volar na Brixovy 
Dvory, Štögrovu Huť a Lenoru. V sou
časné době slouží jako vycházková trasa, 
turistická stezka a stezka pro cyklisty. 
Průvodní – nominační text k přihlášení do 
soutěže, přiložený přihlašovatelem k při
hlášce do soutěže zní: Tato alej v blízké 
budoucnosti změní svou tvář. Alejí pove
de cyklostezka. Zvítězí asfalt a pohodlí? 
Neublíží jí stavební stroje či lidé? Vyroste 
jednou ve velkou a památnou alej, jako 
alej Solné stezky? Snad porostou její stro
my nadále do krásy, aby jednou svými 
mohutnými korunami hýčkali procháze
jící či projíždějící nejen svým stínem.

Druhá alej je Alej Zelenodvorská. Je 
to alej vysázená v nedávné době. Směřuje 
od Starého města z vrcholu kopce U Lip, 

jinak také řečeno u Menhirů, vpravo. Text 
průvodního – nominačního dopisu k při
hlášce do soutěže je vyjádření autora, 
zakladatele aleje Ing. Martina Jandy. Text 
zní: V roce 1995, kdy se začala stavět 
čerpací stanice nahoře u jatek, fi rma po
žádala o pokácení asi 13 stromů rostoucí 
podél silnice. Pracoval jsem v té době na 
úřadě a předepsal jsem jim na tehdejší 
dobu nezvykle rozsáhlou náhradní vý
sadbu 470 stromů. Ne strom za strom, ale 
list za list. Firma to akceptovala, ale ne
chtěla výsadbu sama provádět a požádala 
mě, jestli bych to nebyl schopen zajistit. 
Protože sázení stromů mám rád, tak jsem 
souhlasil, a tak vznikly naše aleje. Od lip 
k bývalému vleku, od lip na Zelené Dvo
ry, od turistické ubytovny k Böhmům, na 
Sipplovy Dvory a březová alej dozadu za 
koleje od Mlýnské. Pár stromů samozřej
mě vzalo za své, zvláště pokud byly na 
okraji obhospodařovaných pozemků, ale 
většina dorostla do současné podoby.

Vzhledem k přihlášení těchto 
dvou volarských alejí do soutěže Alej 
roku, se obracíme na Vás, milovníky 
přírody a také na ty, kterým není lho
stejno, že ubývá zeleně v našem kraji 
o pomoc při hlasování v této soutěži 
a svým hlasem podpořili právě ty naše 
aleje. Hlasování probíhá od 6. 11. 2017 
do 4. 12. 2017 na internetových stránkách 
www.arnika.org./alej roku/.

Jako bonus obdrží vítězná alej cenu 
věnovanou na její dendrologickou péči. 

Proto Vás vážení spoluobčané a milovní
ci přírody ještě jednou žádáme o podporu 
v této soutěži, protože tímto pomůžeme 
k dobré věci.

Jiří Sosna

Na Adama a Evu čekej oblevu.

Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.

Podle višňové nebo třešňové větévky na den svaté Barbory ulomené a dané do vody se na Štědrý den usuzuje, nastaneli 
brzké jaro nebo pozdní. Kveteli ratolest před Štědrým dnem, bude jaro časné. Kveteli až po Štědrém dnu nebo vůbec, po
tom se jaro opozdí.

Padáli na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzneli do rána a roztrhneli mráz misku, ztratí se toho roku 
voda ve studni.

Po štědrovečerní večeři se vezme cibule, rozpůlí se a z každé půlky se pozorně vydělí šest slupek. Slupky se rozestaví řadou 
na stůl a označí se jmény jednotlivých měsíců. Nyní se dá do každé špetka soli a nechají se stát do rána. Podle toho, jak ve 
slupkách je na Hod boží sůl více či méně rozmočená, se usuzuje na měsíce vlhké, průměrně vlhké nebo suché.

Vánoční pranostiky
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SK HARMONY
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Věc: Poděkování městu Volary

Vážená paní starostko, vážení občané města Volary.

Slunné dny jsou de� nitivně za námi, dovolte mi proto malé poohlédnutí se za letošními letními prázdninami. Nejsme v dění 
vašeho města nováčky, hovoří pro to i fakt, že náš Sportovní klub HARMONY pořádal letos o prázdninách již 29. ročník letního 
dětského tábora Motýlek na tábořišti Soumarský Most, na tradičním krásném místě Šumavy, na které mohou být Volary prá-
vem hrdé.

I v letošním roce bylo naším cílem zpříjemnit všem zúčastněným dětem jejich prázdninové dny a alespoň na chvíli se pokusit je 
propojit s nádhernou šumavskou přírodou a nechat je zapomenout na virtuální svět sociálních sítí.

Budu se opakovat, když zmíním, že sdružení podobná tomu našemu fungují jen díky partě nadšenců, kteří se dětem věnují bez 
nároku na odměnu a v rámci své řádné dovolené, díky dobrým lidem, kteří jejich činnost podporují, a díky vstřícnosti, pocho-
pení a podpoře širokého okolí, ale je tomu skutečně tak… a za to velký dík!

Nelze vyjádřit uznání a poděkování do pár slov, ale i tak si dovolím písemně poděkovat, protože bez pomoci by bylo řešení ně-
kterých situací skutečně obtížné. Přírodní katastrofy a hrátky přírody např. v podobě velké vody nás letos nepostihly – myslím 
si však, že v předchozích letech jsme je pocítili na vlastní kůži dostatečně… Velké poděkování patří našim dlouholetým kama-
rádům z SDH Volary, které považuji za skutečné profesionály, na které se lze kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc či radu. Vždy se 
u nich setkáme se vstřícností a chutí maximálně a rychle pomoci.

Poděkování patří také řediteli ZŠ Volary Mgr. Petru Horálkovi, díky jehož pomoci bylo možné překonat období během rekon-
strukce volarského bazénu. Petr nás svojí vstřícností podporuje již mnoho let, vážím si jej.

V letošním roce jsme se potýkali i s problémem nedostatku palivového dřeva, bez kterého nejsme schopni dětem zajistit pří-
pravu teplých pokrmů, protože ji zajišťujeme v polních podmínkách na zděné peci. Tuto nepříjemnou situaci nám, za vaší 
podpory paní starostko, velmi pohotově a ochotně pomohl vyřešit pan Jiří Jaroušek z SDaB a pan Ing. Miroslav Řežábek z Měst-
ských lesů Volary.

Nesmím zapomenout ani na naše podporovatele přímo na Soumarském Mostě – děkuji za velkou podporu pí. Evě Klementové 
a děkuji kamarádovi p. Jaroslavu Maxovi s rodinou, kteří společně se Soumarským hostincem k tomuto místu neodmyslitelně 
patří.

A jsem samozřejmě rád, že i letos mohu poblahopřát městu Volary k obhájení vítězství o putovní dřevák, o který se soutěžilo 
během srpnových slavností dřeva.

Paní starostko, děkuji Vám za vaši podporu naší činnosti, přeji mnoho sil a elánu do vaší práce a budu se těšit na naše další 
setkání. Vážím si vás nejen jako osoby veřejně činné, ale především jako člověka a jsem rád za naše přátelství. Přeji Vám a obča-
nům města Volary příjemné podzimní dny a pevné zdraví v blížících se zimních dnech DĚKUJI!

Za SK HARMONY

Na vědomí: SDH Volary, Prachatická 131
AMK Volary, Mlýnská 284
ZŠ Volary, U Nádraží 512

Starostka města Volary
Vážená paní
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
Městský úřad Volary
Náměstí 25
384 51 Volary


