Volarské náměstí
Rád bych zrekapituloval náklady na
rekonstrukci volarského náměstí. Stavba
započala v březnu 2017 a byla ukončena
kolaudací v listopadu 2017. Rekonstrukci
provedla společnost SaM silnice a mosty a.s.,
pobočka České Budějovice. Celková cena za
rekonstrukci náměstí je 18 701 909 Kč s DPH.
Celková částka je tvořena např. cenou vodního prvku 1 555 884 Kč, zeleně a sadové
úpravy 1 446 176 Kč, parkoviště za hotelem
Bobík 590 051 Kč, kříž na horním náměstí
326 972 Kč. Méněpráce činily 2 176 582 Kč
a vícepráce 2 304 619 Kč, tedy o 128 037 Kč
jsme překročili celkovou vysoutěženou cenu.
Parkové úpravy proběhnou z jara 2018, v průběhu roku 2018 bude osazen mobiliář v celé
ploše náměstí (lavičky, koše a jiné doplňky).
Zároveň bude očištěn, popř. přeskládán,
chodník kolem parku a lékárny. Při kamerových zkouškách nového kanalizačního řadu
pod náměstím byl zjištěn neutěšený stav úseku kanalizace u lékárny směrem k ul. Česká,
oprava této části řadu proběhne počátkem
roku. Při této akci bude opraven i poškozený
přístupový chodník na náměstí.
Vodní prvek má omezený režim fungovaní, vždy ke konci roku se vypne a vyčistí a do
provozu se uvede na jaře následujícího roku.
Kameny ve fontáně jsou volarského původu,
pochází ze Sněžné z oblasti pod Mechovým
vrchem. Na jaře bude osazen středový proud,
který bude smáčet kameny.

A otázka parkování?
Město Volary uspořádalo anketu na
téma parkování na volarském náměstí. Hlasovalo 1 349 účastníků, z toho 65 % je proti
parkování, 32 % je pro parkování. Vážíme
si názorů občanů a jsme rádi, že se náměstí líbí a občané si pocit z pěkného náměstí
nechtějí kazit auty. V zájmu města je však
umožnit přístup na náměstí, ať už to jsou
svatební obřady, nebo možnost zaparkovat
a navštívit Městský hotel Bobík a tím zadržet projíždějícího zákazníka. Vzhledem
k tomu, že je s náměstím spojena i prodejna potravin, je důležité umožnit zastavit
(hlavně starším občanům) a umožnit nákup.
Já osobně vidím toto téma jako velmi živé,
probíhá debata jak v radě města, tak i na
zastupitelstvech. Nikdo nechce parkoviště
s trvalým stáním vozidel! Tento status ta
část náměstí, která je pojezdová, nemá. Záleží však jen na občanech, zda-li nezneužijí
pojezdovou plochu (kterou jsme přesně vymezili) k trvalému stání. Byli bychom rádi,
kdyby k tomu nedocházelo. Současný stav
není konečným řešením a věříme, že v průběhu užívání se bude moci režim užívání
upravit.
Máme pozitivní reakce na celkovou
novou tvář náměstí, to nás velice těší, i my
sami se těšíme na celkovou tvář, jakmile se
zazelená osazená ﬂóra a celkově tak zpříjemní pobyt na náměstí.

Paní starostka Martina Pospíšilová
usazuje poslední dlažební kostku na
volarském náměstí.
Děkujeme občanům za toleranci při
realizaci stavby. Osobně jsem rád, že se
povedlo udržet realizaci v cenových limitech s minimálním navýšením vícepracemi,
za co děkujeme společnosti SaM a technickému dozoru Ing. Pavlu Koubovi.
Ve spolupráci s odborem ISM sepsal
Ing. Ladislav Touš, místostarosta.

Jak jsme volili ve Volarech
V 1. kole volby prezidenta republiky byla volební účast 49,12 %, ve 2. kole byla vyšší, a to 54,56 %.V 1. kole volilo Miloše Zemana
celkem 720 voličů, ve 2. kole 1 048. Jiřího Drahoše chtělo za svého prezidenta v 1. kole 305 voličů, ve 2. kole získal celkem hlasy 602 voličů.
MILOŠ ZEMAN

63,52 % (1 048 hlasů)

„Budu pokornější. Chci bojovat za to, čemu říkám aktivní občanství. Přesvědčil jsem se totiž, že nejenom novináři, ale i někteří
politici mají inteligenci, která je podstatně nižší, než je inteligence
některých občanů. A právě proto bych si přál, aby se tito normální
občané mohli rozhodovat nejenom v referendu, ale i v přímé volbě
starostů, primátorů, hejtmanů.“

JIŘÍ DRAHOŠ

36,48 % (602 hlasů)

„Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme. Jsem rád za obrovskou vlnu
energie, která se vzedmula a která nemůže zmizet. Slibuji vám, že
tuto energii a naději ponesu dále, neodcházím z veřejného života.“
Zdroj: Česká televize

Volarské žádosti o dotace
Město Volary nechalo ke sklonku
roku 2017 zpracovat projektovou dokumentaci na instalaci hydraulických
výtahů pro panelové domy, které má ve
svém vlastnictví, a to č. p. 19, 20, 21, 22
a č. p. 52, 53, 54 v ulici Mlýnská a pro
č. p. 274 Sídliště Míru. Záměrem je zpřístupnit tyto bytové domy bezbariérovým
přístupem do všech jejich pater a tím
zkvalitnit komfort bydlení v těchto domech. Z důvodu vysokých finančních
nákladů celé akce rozhodla Rada města
Volary na svém jednání dne 13. 12. 2017
schválit záměr a podání žádosti o dotaci do programu Podpora bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – podprogram Bytové domy bez bariér. Dle

zpracovaného rozpočtu projekční kanceláře se jedná o celkovou částku za osm
výtahů cca 10 mil. 850 tis. Kč. Ze zmíněného podprogramu je možné získat max.
50 % finanční dotace a zbytek dofinancuje město Volary ze své finanční rezervy.
V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, začne se s realizací nových výtahů
ještě v tomto roce.
Dále město Volary podalo čtyři žádosti do dotačních programů vyhlašovaných
Jihočeským krajem, a to konkrétně:
• program Kulturní dědictví, Opatření II.
Obnova drobné sakrální architektury – na zhotovení faksimile sochy
Anděla I. / kaple křížová cesta.
• program Kulturní dědictví, Opatření V.

Nemovité kulturní památky – na
předláždění průjezdu a zápraží v budově muzea kamennou dlažbou.
• program Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje – na pořízení
termokamery.
• program Podpora kultury, Opatření I.
Podpora kultury – na podporu
25. ročníku Slavností dřeva.
Pevně věřím, že město Volary bude
v podaných žádostech o dotaci úspěšné.
Držme si palce.
za Odbor ISM a ŽP
Jan Zámečník

Finanční správa
Pracovníci finančních úřadů budou
pomáhat daňovým poplatníkům daně
z příjmů fyzických osob i v našem městě.
V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila i pro letošní rok
některá opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických
osob. Mimo jiné i to, že přiznání k této
dani budou i letos vybírána pracovníky Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
územní pracoviště v Prachaticích v našem
městě. Přitom nepůjde jen o prostý výběr
přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
ale budou zde poskytovány i relevantní
informace potřebné pro jeho vyplnění.

Informace nezbytné pro správné vyplnění daňových povinností k daním
z příjmů jsou zveřejněny na stránkách
www.financnisprava.cz v záložce
„Daně a pojistné“ a jsou aktuálně doplňovány v „Novinkách“.
Tiskopis daňového přiznání k dani
z příjmů fyzických osob je v elektronické
podobě ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ve složce daňové
tiskopisy nebo ve složce daně elektronicky. Prostřednictvím daňového portálu na
adrese www.daneelektronicky.cz ho lze
finančnímu úřadu doručit.

Interaktivní formuláře DAP k DPFO
a DPPO jsou také k dispozici na stránkách
Fin. správy v záložce „Daňové tiskopisy“.
V listinné podobě bude tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů fyzických
osob k dispozici na městském úřadě od
28. února 2018.
Výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pomoc občanům při jejich
vyplnění se po dohodě se starostkou obce
uskuteční v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu ve Volarech ve
dnech 28. února 2018 v době od 10.00 do
14.30 hod. a 14. března 2018 v době od
10.00 do 14.30 hod.

Pochod k uctění obětí pochodu smrti
„Seber odvahu a ukaž, že na to máš.“
Letošní ročník pochodu Military
Death March, věnovaný uctění obětí
pochodu smrti, je jubilejní. Již popáté si
tak můžete připomenout události konce
II. světové války a vyzkoušet svou tělesnou i psychickou odolnost na dálkovém
pochodu. Trasa vede po stopách Pochodu smrti, který tehdy přešel přes Volary
a v okolí Prachatic byl v květnu 1945
rozpuštěn.
Část peněz z registračních poplatků organizátoři předávají městu Volary
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na obnovu hřbitova, kde je pochováno
devadesát pět žen, jež během pochodu
zahynuly.
Pochod začíná 6. dubna z Vodníku
ve Vimperku a všichni zájemci se musejí registrovat do 2. března.
I letos si mohou vybrat náročnost ze
dvou pochodů. První je dlouhá 74 km
a druhá bude měřit přibližně 30 km. Pro
extrémní nadšence je možná kombinace
obou pochodů a mohou tak zdolat trasu
dlouhou 104 km.

Více se můžete dozvědět
na stránkách Military Death March.

Atletický talent
Pozoruhodného sportovního výsledku dosáhl loňský absolvent volarské
základní školy Jiří Daniel Jaroušek.
Jeho sportovního talentu si v minulosti
na meziškolních lehkoatletických olympiádách v Prachaticích, kde s přehledem
vítězil, všimli i trenéři z Českých Budějovic. Proto v současné době již jako
středoškolský student oboru fyzioterapie startuje za oddíl TJ Sokol ČB, kde
se pod vedením trenéra p. Jiřího Coufa
zaměřuje na skok vysoký. V únoru letošního roku se v pražské Stromovce
zúčastnil Mistrovství Jihočeského
a Plzeňského kraje dorostenců, kde
jako naprostý nováček zvítězil a stal se
přeborníkem těchto krajů v dané věko-

vé kategorii. Podařilo se mu překonat
laťku ve výšce 1,81 m. Tímto výkonem
se také kvalifikoval na Mistrovství České republiky dorostenců, které bude
probíhat ve vítkovické atletické hale
v Ostravě. Na mistrovství se probojovalo pouze 16 nejlepších skokanů do
výšky této kategorie z celé republiky.
Na tomto dílčím úspěchu má svůj podíl a poděkování patří také bývalému
trenérovi panu Václavu Benešovi, který v minulosti vedl ve Volarech velmi
oblíbený atletický a lyžařský kroužek.
Nezbývá než Jirkovi držet palce, aby
pokračoval v tréninkové píli a dosáhl
dalších zajímavých sportovních výsledků a životních cílů.
JJ

Společenská rubrika
V měsíci únoru oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Blažena Hvězdová,
pan Josef Ira
a paní Marie Pešlová.
Všem jmenovaným
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Město Volary

má nový propagační materiál, například
dřevěné puzzle či klíčenky a magnetky.
Prohlédnout nebo zakoupit si je můžete
v infocentru Volary.

Klarinetový kvartet v sále
Večer 10. února patřil společenský sál Prachatickému klarinetovému
kvartetu. Komorní klarinetový kvartet
se zaměřuje na široké spektrum hudebních skladeb. Do Volar přivezl pestrý
výběr od klasických autorů až po současné muzikálové a filmové melodie.
Ve Volarech tak zněla směsice melodií
od Johana Sebastiana Bacha, filmová
hudba z Hvězdných válek, westernová
hudba či bájná Carmen.
Premiéra ve volarském společenském sále radnice byla povedená a víc

Sečteno

jak tři desítky diváků ocenilo vystoupení dlouho trvajícím potleskem.
Ladislav Beran

Koledníci v přestrojení za Tři krále
vybírali peníze prvních čtrnáct dní
v lednu a ve Volarech vybrali celkem
16 480 Kč. Farní charita Prachatice
děkuje všem, kteří s radostí přijali
Krále a přispěli do kolednických
kasiček. Upřímné poděkování patří
také obětavým koledníkům
a vedoucím kolednických skupinek,
kteří koledovali s velkým nasazením.

Masopust ve Volarech
V sobotu 10. 2. 2018 bylo ve
Volarech vše dovoleno, nastal čas masopustního veselí… paní starostka
s panem místostarostou dobrovolně předali Právo rychtářovi masopustní družiny.
Vodník Jirka zástupce vodnické asociace
evropské unie zjistil, že voda ve Volarech
neodpovídá evropským normám – což
nikomu nevadilo, neboť během celého odpoledne a noci, vše co jsme vypili,
nemělo s vodou nic společného. Za doprovodu kouzelné muziky na trase – Městský
úřad – Bobík – Staré město – U Potůčku – Chata – Společenský sál, pracovali
esembáci spolehlivě a každý, kdo zastavil,
zaplatil pokutu a na oplátku dostal masopustní koláček. Mezinárodní účast

zajistil svou přítomností Obama, Mexikánec, vodníci, siamská kočka, krásná
čarodějnice, X a Y, Marie Terezie, tragédie
a komedie…spousta krásných a nevšedních masek, které se veselily až do ranních
hodin. Během této doby padaly různé
hlášky… Přišly gumičky? Střízlivý nás
nedostanou. Drž se mě, bude jídlo. Domů
chodíme za světla. Voldřich má narozeniny. Kára se postupně plnila vynikajícím
jídlem a dobrým pitím a my zároveň s ní.
Úderem 22. hodiny jsme se rozloučili se
zesnulou basou za přítomnosti kostelníka
a pana faráře a žalosti plných plaček.
Děkujeme všem občanům Volar dobré
vůle za přivítání a pohoštění u svých příbytků, děkujeme městu Volary za pomoc

a možnost uskutečnit tuto tradici a děkujeme všem účastníkům masopustní zábavy
za jejich přítomnost.
V. Laschová
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Fenomén Merkur
Zveme Vás na výstavu nestárnoucí stavebnice Merkur, kterou budou moci
návštěvníci zhlédnout od 14. února do 30. března v Městské galerii ve Volarech.
Výstava Fenomén Merkur, zapůjčená českým sběratelem Jiřím Mládkem, zavede návštěvníky nejen do historie této slavné stavebnice, ale ukáže jim, jaké pozoruhodné věci lze ze stavebnice sestavit. Výstavu totiž tvoří i pečlivě
vybrané exponáty – auta, traktory, lokomotivy, obří jeřáby či ruské kolo a Eiffelova věž. Návštěvníci také nahlédnou do příběhů lidí, které Merkur ovlivnil: například jak profesor Otto Wichterle sestrojil pomocí stavebnice „čočkostroj“. Tento
první přístroj na výrobu kontaktních čoček je velmi známý: byla to aparatura sestavená právě z dětské stavebnice Merkur
– nejprve s dynamem z jízdního kola jako motorkem, pak i s motorkem z gramofonu. Výstava také zve všechny malé i velké návštěvníky ke hře, a to přímo v merkurové herně, kde si mohou pohrát a postavit vlastní model.
Přijďte se o Fenoménu Merkur dozvědět víc, zavzpomínejte na své dětství a ukažte jeho část i svým dětem či vnoučatům. Ponořte se spolu s námi do světa her a rozvíjejte svoji kreativitu.

Merkur není jen planeta

Česká stavebnice Merkur se už přes
90 let vyrábí na stále stejném místě,
v Polici nad Metují v Královehradeckém
kraji. Otcem stavebnice je Jaroslav Vancl,
který po první světové válce založil firmu Inventor, která vyráběla stavebnici
na poněkud jiném principu, než ji známe
dnes. V roce 1922 získal Vancl celosvětový patent. Zlom ale nastal o tři roky
později, kdy přešel na nový systém spojování: jednotlivé díly se spojovaly šroubky
a matičkami. Stavebnice změnila i jméno,
Merkur byl na světě a přežil v podstatě v nezměněné podobě až do dnešních
dnů. Osud výrobců stavebnice se však
dostává bohužel do zapomnění, přestože se jednalo o lidi ve své době geniální.
Právě Jaroslav Vancl byl pro dětské „konstruktéry“ tím, kým byli třeba Křižík,
Kolben a Ressel pro dospělé. Výstava je

nazvána Merkur, ačkoli tu kromě tohoto
symbolu dětských hraček najdeme ještě tři další výrobce stavebnic: roudnický
Edison, pražský Vašek a volarský Trix.
Merkur měl to štěstí, že přežil neblahá
válečná léta, kdy se firma musela zapojit
do válečné výroby, poválečná léta i privatizaci, kdy firma v roce 1993 zkrachovala.
Fenomenální hračku pro malé i velké zachránil Jaromír Kříž, dnešní ředitel firmy
Merkur Toys. Stavebnici neustále rozvíjí
a vyváží ji téměř do celého světa.
Autorem výstavy je sběratel Jiří Mládek, který stavebnici Merkur zasvětil
předchozích třicet let svého života. „Z děrovaných dílů Merkuru se dá postavit
opravdu všechno. Zatím jsem nenarazil
na nic, co by Merkur nedokázal,“ říká
obdivovatel stavebnice a propagátor
Venclova odkazu Jiří Mládek, který

exponáty do Muzejního a galerijního centra zapůjčil. Jiří Mládek se narodil v roce
1946. Ve čtyřech letech dostal darem
stavebnici Junior Trix, která jej technicky zasáhla na celý život. Po vyučení
soustružníkem kovů vystudoval střední
průmyslovou školu strojní a Strojírenský institut v Praze. Dvacet let pracoval
v nástrojárně, pět let ve strojní a stavební
údržbě v ČKD v Praze a až do odchodu
do invalidního důchodu podnikal ve stavebnictví. Svému koníčku – dětským
kovovým stavebnicím – se věnuje cca
od roku 1980. Zajímá se o historii těchto
hraček v Čechách i ve světě, spolupracuje
s městským muzeem v Polici nad Metují,
s Podřipským muzeem v Roudnici nad
Labem a s muzeem hraček v Benátkách
nad Jizerou. V České republice drží svojí
sbírkou naprosté prvenství.

Stavebnice TRIX Volary
O stavebnicích TRIX bylo známo,
že v období třicátých až osmdesátých let
minulého století svým nekonvenčním řešením dobývaly svět. Patentovány byly
v Německu r. 1930 Norimberskou firmou
Bing, která do té doby vyráběla příliš neúspěšnou stavebnici Structator. TRIX se
poté začal vyrábět ve Francii, Holandsku
a zvláště ve Švédsku.
Méně známé je, že systém stavebnice TRIX vyráběla již ve dvacátých letech
fy Knäbel a Sammer, továrna na jemné
kovové zboží ve Volarech. Měla jej v té
době také patentovaný, jak je uváděno
v předlohových knížkách sloganem - Stavebnice TRIX jest chráněna patenty ve
všech kulturních státech. Jak se v třicátých
letech volarský TRIX dohodl či nedohodl s německou firmou Bing o případném
prodeji patentových práv není jasné ani
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z internetových stránek, kde je umístěna
kopie německého patentu.Podle žijícího
pamětníka v Brně měla volarská firma velké zastoupení v Brně, nebylo tam většího
hračkářství, kde by za výlohou kromě reklamy netrůnil velký portálový jeřáb.
Stavebnice byly vyráběny v rozsáhlém
sortimentu velikostí. Ta největší, v luxusní dřevěné uzamykatelné skřínce vážila
téměř 20 kg, součástí byla už i převodová
řetězová kola se speciálními Evertovými
řetízky, 5 kusů malých elektromotorků a 1
velký 100 watový na pohon transmisí strojů veliké strojní dílny. I pro děvčátka ve
stavebnici nechybělo 6 malých panenek
v šatičkách pro modely kolotočů, kočárků a pokojíčků. Pro TRIX modely – auta,
motocykly a další, vyráběla fy Baťa miniaturní pneumatiky několika velikostí.
Neskutečně přesně lisované díly byly

proti korozi chráněny tzv. brynýrováním
(teplotněchemické černění), používaných
u střelných zbraní.
Z dobových předlohových knížek lze
také vyčíst, že pánové Knäbel a Sammer
neustávali ve vývoji nových stavebnic,
podporovali české dětské konstrukční
kluby TRIX, dotovali soutěže a nejlepší
modely odměňovali stavebnicemi a otiskovali do nových předlohových knih.
Ve Volarech po zmíněné továrně není
již ani památky. Půdorysy budovy bývalé
řetízkárny, která měla č.p. 359, lze ještě
tušit z leteckých snímků z roku 2004. Místo, kde stála můžete nalézt v ulici Tovární
blízko firmy Nona Volary.
Informace jsem získal od pamětníků
před patnácti lety a budu potěšen za jakékoliv informace i nyní.
Jiří Mládek

Zimní zprávy z mateřské školy
Přinášíme Vám krátké ohlédnutí za
prací, akcemi a činnostmi v našich školkách
za první pololetí školního roku 2017/2018.
Od prvních podzimních dní paní učitelky pro děti připravují každodenně
různorodé aktivity a činnosti nejen ke zpříjemnění pobytu ve školce, ale zároveň ke
správnému všeobecnému rozvoji.
Předškolní děti, kterých je pro letošní
rok čtyřiačtyřicet, poprvé v tomto školním
roce plní povinnou předškolní docházku.
Oproti mladším dětem mají program náročnější a zodpovědně se tak připravují
na první třídu. Vedeme je k samostatnosti
a větší sebeobsluze, abychom je do základní
školy předali jako sebevědomé a samostatné
osobnosti. Zimní čas jsme začali přípravou
na mikulášskou návštěvu i s balíčky pro
děti, tematickou pohádkou „Jak se Mikuláš,

anděl a čert dali dohromady“, kterou
přivezlo Divadlo Sluníčko a pohádkou
Divadla Bambini „Ferda a adventní kalendář“. V obou mateřských školkách proběhla
i tvořivá dílnička pro děti a jejich rodiče, na
které jsme vyráběli vánoční dekorace a společně s rodiči jsme si našli v předvánočním
shonu čas na příjemné odpoledne.
Děti jsou velmi šikovné, a tak jsme
s nimi vytvořili pro naše starší spoluobčany ve spolupráci s Oblastní charitou ve
Vimperku malé dárečky. Některé děti se
se svými kresbičkami podílely na výrobě
novoročních přání pro naše partnery. Paní
učitelky obou školek velmi rychle zareagovaly na přívaly sněhu a ze dne na den
dětem připravily dopoledne plné pokusů
a her se sněhem. Každoročně si tyto akce
plánujeme předem, ale opakovaně se nám

v plánované dny nedostávalo sněhové nadílky.
Vzhledem ke světové události Zimním olympijským hrám v Koreji měly děti
připraven Olympijský týden. Divadlo Zvoneček s pohádkou „Bába chřipka“ přiblížilo
dětem, jak se o sebe máme starat v období
nemocí. Samozřejmě nechyběla zimní
knihovna a Deskohrátky v DDM.
Každoroční tradicí je karneval se soutěžemi a pro letošní rok byl karnevalový
týden dětem zpestřen bublinovou show
a kouzelnickým představením. Odměnou
pro všechny zaměstnance mateřských škol
je radost a úsměv, který na našich dětech
vidíme. Přejeme Vám prožití zbývajících
zimních dní v poklidu a pohodě.
Michaela Dědičová,
ředitelka školy

Mongolsko a Marcela Krčálová
S Marcelou Krčálovou po Mongolsku,
velké zemi Čingischána – byla další z besed, které připravila Městská knihovna
ve Volarech a kterou jste 7. února mohli
navštívit ve společenské místnosti hotelu
Bobík. Cestování uvedla Ladislava Škrno-

vá a představila nám známou cestovatelku
a milovnici čokolády Jordis, kterou do Volar pravidelně vozí a prodává. I tentokrát
jste si ji na konci programu mohli zakoupit.
Marcela Krčálová v Mongolsku strávila několik dní a viděla mnoho z toho, co

popisoval Marco Polo. A vyprávěla tak,
že mnozí se zapojili do diskuse i v průběhu vyprávění a svým poutavým výkladem
jsme se přenesli do kraje slunce a jeho nádherných západů s ní.
Ladislav Beran

Poslední leč
Jak má přijít poslední leč, jsou všichni
členové mysliveckého spolku Vltava společně se svými přáteli netrpěliví.
Nemohou se dočkat toho pravého
a nefalšovaného vyvrcholení lovecké sezóny. Začíná se v devět ráno pod vrcholky
Šumavské Sněžné. „Ne, že někdo přijede
pozdě. Jinak vám to večer u soudu spočítám,“ varoval myslivce předseda spolku
Miroslav Švec před naháňkou. V batohu
lovců nechybí nezbytné propriety pro
zahřátí, kávička, čaj a něco od Huberta
a společně se odchází do revíru. Štěkot
psů umocňuje slavnostní náladu, protože i oni vědí, že je to pro ně na delší dobu
poslední práce. Na nástupu honce přivítá
předseda a hospodář a seznámí je s tím, co
se bude lovit.
„Bohužel letos to bylo bez sněhu, což
bude pro nás pány myslivce horší, ale věřím, že jsme dost zkušení a něco střelíme.
Hlavně nezapomeňme na divočáky, je jich

zde již jen pár, tak lovu zdar. Jde se na to“,
řekl hospodář a všem popřál lovu zdar.
Když lov skončil, přešlo se do společenského sálu volarské radnice k radostnější části. V teple a za tónů hudby,
kterou je tradičně Netolická pětka, se vše
vyhodnotilo. Po slavnostním Halali Miroslav Švec, předseda spolku, poděkoval
myslivcům za kázeň při lovu a za práci po
dobu celé sezóny: „Ctili jste zákony svatého Huberta, byli ukáznění a pracovití“,
dodal v úvodu a popřál všem dobrou chuť,
jak Hubertův zákon velí, připil společně se
všemi na loveckou sezónu a popřál úspěšný další rok. Následně se podával jelení guláš s chlebem, knedlíky a cibulí. Po
prvním kole v rytmu k tanci přišel na řadu
myslivecký soud.
Soud má své zákony a nese se v recesi
a legraci. Trvá 40 až 60 minut. Soud je významná událost a volarští myslivci jej umí
a zároveň se při tom výborně baví.

Nejdříve králem vyhlásili svého předsedu Míru Švece, který to vzal pěkně
zkrátka a posledního divočáka v revíru
skolil. Poté již před soudní stolici přicházeli hříšníci, ale i kamarádi lovci a kapela.
Ostatní se dozvídají, že tradiční recidivista byl letos tak hodný, že není co řešit,
a tak se k soudu dostavil k ochutnávce
jeleního řízečku. Druzí ale již tak nedopadli. Jeden z členů prý chodí na šoulačku
tak, že místo aby něco ulovil, vše dokonce
bez nábojů vyplaší. „Lovec psovod se letos oženil, ale nějak tajně a my o tom ani
nevíme, takže dnes budeš muset sjednat
nějakou tu nápravu,“ zněl rozsudek. Po
soudu se již myslivci a jejich přátelé jen
bavili, tančili a vyhrávali v tombole.
Poslední leč se Mysliveckému spolku
Vltava ve Volarech opět povedla a domů
se šlo s troubením budíčku.
Ladislav Beran
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Vzpomínáme
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 5. 3. 2018
uplyne 6 let,
co nás navždy opustila
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní
MIROSLAVA OTTLOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel,
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 12. března uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel a tatínek, pan
JAN VORÁČ.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 2. 3. tomu bude 22 let
od úmrtí našeho tatínka
VILIAMA TOKÁRA.
Vzpomínají děti s rodinami.
Její duše je v nebi,
její úsměv v našich srdcích…
Už ji nepotkáme a přeci je s námi stále.

20. února uplynuly
pro nás tři smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička
ANNA ĎURČOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Hana a syn Jiří s rodinami.

Zjistili jsme pro vás
Každý měsíc uveřejníme 3 volarské podnikatele,
kteří nám odpověděli na naše 3 otázky.
1. Kde sídlíte a jak dlouho?
2. Co nabízíte svým zákazníkům a proč stojí za to vás navštívit?
3. Co byste si přál/a do budoucna?
OBCHOD NEJLEPŠÍ KRMIVA PRO PEJSKY A KOČIČKY
1. Obchod je otevřen od roku 2010 a nachází se na Náměstí 136, naproti Domu
služeb. Otevírací doba je PO–PÁ 8.30–12. 00 a 13.00–16.00, v SO 8.00–11.00 hod.
2. Nabízíme zde krmení nejen pro pejsky a kočičky, ale také pro malé i velké hlodavce, papoušky, drobné domácí ptactvo, rybičky i želvy. Pro krmení si k nám
mohou zajít chovatelé drobného domácího zvířectva, ale i rybáři. V našem sortimentu je široký výběr hraček pro domácí mazlíčky, šampony, steliva, WC
toalety, přepravky, klece, vodítka i obojky. Pokud něco v obchodě není, v co nejkratším termínu objednáme.
3. Aby nám zachovali přízeň stávající a našli si k nám cestu i noví zákazníci
a odcházeli od nás spokojeni.
●
FOTO A KNIHKUPECTVÍ U NOVOTNÝCH
1. Náměstí 28 ve Volarech. Firma zde sídlí od roku 1990. PO 9.00–12.00, ÚT–PÁ
9.00–12.00 a 13.00–16.30, SO 9.00– 11. 00.
2. Kromě knihm map, pohlednic a různého drobného kancelářského materiálu, nabízíme i fotografický materiál a vše kolem fotografií a fotografování. Můžete si
u nás vybrat i z různých variant tužkových či dobíjecích baterií. Drobné dárky,
jako hrnečky, dřevěné výrobky aj.
3. Do budoucna bych si přál, aby lidé více četli.
●
KÁČKO SPORT A MÓDA
1. Náměstí 34, v přízemí bývalého Domu služeb.
www.kackosport.cz. Tel.: 776 809 346.
2. Sportovní obuv, fitness oděvy + výživa, dětské oblečení, půjčovna kostýmů
a spoustu dalšího. Provozujeme i e-shop.
3. Více volarských zákazníků.

Velký pohádkový karneval
Druhou únorovou sobotu mířil rej
masek do místního společenského sálu
radnice, kde měly sraz masky různých
pohádkových bytostí. Přišly princezny Lady v několika podobách (nebo to
byly Elsy?), Pyšná i ta Šíleně smutná
princezna a přišla i kněžna Eleonora
z nedaleké Lenory. Včelky, berušky, Batmani, Spidermani, piráti i loupežníci,
roztleskávačky a mnoho dalších pohádkových bytostí.
Zajímavé soutěže, jako jízda na
koni, skoky v pytlích a jízda v kočáru
jako Popelka. To vše byla krásná zábava obohacena ukázkou Zumby, kterou
předvedly Sluníčkové děti pod vedením
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instruktorky Eriky. Poté se hrálo a tančilo,
aby krátce na to přišlo druhé představení.
To ukázaly Sluníčkové děti, tentokrát pod
vedením instruktorky Verči, skákání na
trampolínách. Jejich rytmická a zajímavá
sestava se moc líbila.
Na závěr čekal pravý konfetomet
a bonbonomet – barvostroj – létaly bonbóny i balónky.
Za Velký pohádkový karneval patří dík DDM Volary, Spolku žen Volary
a všem pomocníkům, kteří se na přípravě
karnevalu podíleli.
Ladislav Beran

Počasí ve Volarech v roce 2017
Jaký byl rok 2017 z pohledu počasí
ve Volarech? Využijeme k tomu data ze
stanic v Tolarově ulici, ležící v městské
zástavbě a druhé meteostanice, měřící na
jihozápadním okraji města.
Nejprve zhodnotíme rok 2017
v městské zástavbě. Průměrná roční teplota dosáhla 6,8°C, z posledních 4 let jde
o nejchladnější rok. I tak byl rok nadprůměrně teplý. Nejvyšší teplota roku
byla tentokrát naměřena 1. srpna, kdy
vyvrcholil příliv tropického vzduchu.
Maximum vystoupilo na 33,9 °C, absolutní maximum z července 2013 (34,1 °C)
tak jen těsně odolalo. Tento den se také
stal nejteplejším dnem roku, kdy průměrná denní teplota dosáhla 22,4°C. Během
roku bylo zaznamenáno 47 letních dnů,
kdy teplota překročila hranici 25°C, a to
v měsících od května do srpna. Rekordní v tomto ohledu zůstává rok 2015 se 49
letními dny. I přesto, že byl nadprůměrný
počet letních dnů, vyskytly se pouze dva
dny s teplotou nad 30°C. Naopak nejnižší teplota byla zaznamenána 7. ledna
s hodnotou -22,8°C, ve stejný den byla
naměřena i nejnižší průměrná denní
teplota -13,4°C. Ve městě bylo zaznamenáno 146 dní, kdy teplota klesla pod bod
mrazu. Celodenní mráz byl zaznamenán
ve 31 dnech.
Ve Volarech spadlo za kalendářní rok
jen 707,0 mm srážek, tedy 707 litrů vody
na jeden metr čtverečný. Od roku 2009
tak šlo o druhý nejsušší rok, do průměru

posledních 9 let chybělo necelých 60 mm
srážek. Nejdeštivějším měsícem byl
překvapivě duben s 93,8 mm, naopak nejsušším měsícem se stal únor s necelými
20 mm srážek. Nejdeštivějším dnem byl
21. červen, kdy během 24 hodin spadlo
29,4 mm. V uplynulém roce pršelo ve
136 dnech, kdy spadl alespoň 1 mm srážek. Nejvyšší sněhová pokrývka byla
změřena v prvním měsíci roku, přesněji
17. ledna 2017, kdy výška sněhu dosáhla
42 cm.
Ve Volarech svítilo slunce v minulém
roce 1 666 hodin, tedy asi o 100 hodin
více než rok předchozí. Denně tak průměrně slunce svítilo 4,5 hodiny. Nejvíce
jsme si slunečních paprsků užili v měsíci
červnu, a to 286 hodin, následoval srpen,
květen a až potom červenec. Naopak nejméně svitu bylo v prosinci, jen 28 hodin.
Nejvyšší náraz větru byl naměřen v únoru
23,4 m/s, což je v přepočtu 84 km/hod.
Meteostanice ve vlastnictví města Volary dodává data do sítě Českého
hydrometeorologického ústavu od května 2011. Na této stanici byla průměrná
roční teplota 5,2 °C, tedy o 1,6 °C chladněji než ve městě, kde je patrný tzv.
tepelný ostrov města. Podobně jako na
druhé stanici byl rok chladnější než předchozí tři roky, ale ještě chladnější byly
roky 2012 a 2013. Nejvyšší teplota zde
byla zaznamenána také 1. srpna, kdy teplota dosáhla hodnoty 33,2 °C. I zde nebyl
překonán rekord z roku 2015, k rekordu

Počasí v lednu 2018
•
•
•
•

Volary, Tolarova ul., 760 m n. m.
průměrná teplota: 0,6 °C
• max. náraz větru: 17,6 m/s dne 18. 1.
minimální teplota: -10,3 °C dne 22. 1. • sluneční svit: 30 hodin
maximální teplota: 11,1 °C dne 9. 1.
• sněhová pokrývka: 20 dní
úhrn srážek: 97,0 mm
• max. výška sněhu: 38 cm dne 22. 1.

Volary, Mlýnská ul., 755 m n. m.

Volary, Budějovická ul., 748 m n. m.

• průměrná teplota: 0,1 °C
• min. teplota: -15,7 °C dne 22. 1.
• max. teplota: 11,6 °C dne 9. 1.

•
•
•
•

Olympijské hry 2018

průměrná teplota: -0,1 °C
min. teplota: -16,2 °C dne 22. 1.
přízemní min. teplota: -19,3 °C dne 22. 1.
max. teplota: 10,7 °C dne 9. 1.

9. února 2018 začaly 33. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. Sportovci
mohou soutěžit v celkem 15 sportovních odvětvích na několika sportovištích.
Celkem bylo k vidění 102 disciplín, což je oproti Soči 2014 o čtyři více. Jedná
se o třetí ZOH v historii na asijském území (1972 Sapporo, 1998 Nagano).

chybělo půl stupně. Nejvyšší průměrná
denní teplota byla naměřena v první dekádě července, kdy průměr dosáhl lehce
nad 20 °C. Počet letních dnů, kdy teplota
překročí 25 °C, dosáhl 47, tedy stejného
součtu jako ve městě. Nejnižší teplota
byla na okraji města naměřena 7. ledna,
teplota se dostala až na hodnotu -30,5 °C,
teplotní rozdíl se stanicí ve městě tak
dosáhl bezmála 8 °C. Nejnižší průměrná denní teplota byla ale naměřena o pár
dní později 19. ledna, kdy průměr dosáhl
-18,8 °C. Výraznější rozdíl ale zaznamenáváme tradičně u statistiky mrazových
dnů, kterých bylo na okraji města rekordních 196 oproti 146 v městské zástavbě.
Teplota pod bodem mrazu byla zaznamenána ve všech 12 měsících. Celodenní
mráz, tedy ledový den, byl naměřen v 39
dnech roku. 7. leden přinesl na okraj
Volar jeden arktický den, kdy teplota nevystoupila nad -10 °C. Stalo se tak
po 5 letech, poslední arktické dny byly
v únoru roku 2012.
V roce 2017 bylo ve Volarech zaznamenáno 39 bouřek, z toho 18 bouřek
zaznamenalo výboje přímo ve městě.
Nejaktivnější bouřka s téměř 2 200 výboji
přešla přes Volary 21. června, kdy byl zároveň zaznamenán nejvyšší úhrn srážek.
V rámci celé republiky patřily Volary do
jedné z oblastí s nejvyšší výskytem bouřek za minulý rok.
Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

V roce 2018 uplyne
1 155 let od příchodu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu (863)
670 let od založení Karlovy
univerzity v Praze (1348)
370 let od dokončení Tádž Mahalu
(1648)
135 let od narození Franze Kafky
(1883–1924)
110 let od zavedení Svátku matek,
a to v západní Virginii (1908)
95 let od smrti Karla Klostermanna,
šumavského spisovatele (1848–1923)
70 let od vyhlášení státu Izrael (1948)
50 let od výroby první panenky Barbie
tmavé pleti, jmenovala se Christie
(1968)
25 let od rozpadu Československa
a vzniku České republiky a Slovenska
(1993)
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Březen – měsíc čtenářů 2018
K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků
a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2018 již devátý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.
Městská knihovna Volary pro Vás v rámci tohoto měsíce připravila tyto akce:
Pondělí 5. 3. 2018 od 17:00 hodin v Městské knihovně Volary

„DRÁTKOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK“ s paní Simonou Válkovou.

Líbí se Vám drátkovaná vajíčka a chcete si tuto techniku vyzkoušet? Nepotřebujete nic než dobrou náladu. Účast prosím potvrďte
na tel. 388 333 261 nebo přímo v knihovně. Maximální kapacita 10 osob.

„AUTOSTOPEM V ALBÁNII“

		

cestovatelská beseda s Mgr. Liborem Drahoňovským.

KDY: 					
Pondělí 12. 3. od 17:00 hodin 		

KDE:
Konferenční sál hotelu Bobík

Úterý 13. 3.

„VYRÁBÍME „ŠKOLNÍ KALENDÁŘ“

– listy leden, únor, březen, duben.
Děti si při návštěvách knihovny vyrobí svůj „Školní kalendář“, který si ozdobí podle vlastní fantazie. Nebude chybět čtení pohádek, povídání o knihách, jak vypadají, co nám přinášejí, z čeho se vyrábějí a jak s nimi zacházet.
Projekt pro 1. třídy ZŠ „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Pátek 16. 3. a úterý 20. 3.

„ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?

Každý malý kluk a holka ví přesně, čím bude, až vyroste. :-) Program zaměřený na představení různých povolání formou čtení,
vyprávění, kreslení a vyrábění. Pokračování 4. ročníku projektu „Včelka Mája čte dětem“.
Ve spolupráci s MŠ Volary.

Březnové akce volarského domečku
5.–9. 3. 2018
JARŇÁKY V DOMEČKU
5. 3. 2018
• dopoledne (9:00–12:00):
tvořivá jarní dílna
• odpoledne (13:00 – 16:00):
po stopách jara – hledání jara ve Volarech (v případě nepříznivého počasí
náhradní program v DDM)
6. 3. 2018
• dopoledne (9:00–12:00):
filmový festival
• odpoledne (13:00–16:00):
srandamač na sněhu
(v případě nepříznivého počasí
náhradní program v DDM)
7.–8. 3. 2018
STOŽECKÉ BÁDÁNÍ
• spousta her a zajímavých programů
Volarský zpravodaj 8

• cena: 500 Kč (ubytování, cesta, strava,
program)
• nutno se přihlásit v DDM
do 26. 2. 2018, kapacita 15 míst
9. 3. 2018
• dopoledne (9:00–13:00): deskový rej
19. 3. 2018
DESKOHRÁTKY
• kdo si hraje, nezlobí…
• běžné i záludné hry…
• čeká vás odpoledne plné her
• od 17:00 v DDM Volary
28. 3. 2018
VAJÍČKOVNÍK
• oslavíme příchod jara
• ozdobíme stromy u pošty, uděláme si
město hezčí

• vyrobte si svá vajíčka
• akce pro MŠ a ZŠ v dopol. hodinách
29. 3. 2018
VR VIRTUALIS – VIRTUÁLNÍ REALITA
• od 9:00 hodin v DDM
• skutečnost nebo fikce? Skutečný
zážitek ve fiktivním světě.
• vyzkoušejte si virtuální realitu
• cena: zdarma
Více informací najdete na:
plakátech
e-mail: VOLARY@DDM-PRACHATICE
tel.: 388 333 073, 725 832 977,
723 593 652
fb: Dům dětí a mládeže Volary
web: ddm-prachatice.cz/ddm-volary
-aktuality

Připravujeme
PLESOVÁ SEZONA
VE SPOLEČENSKÉM SÁLU
Přeprodej vstupenek
– Městské infocentrum Volary

9. 3.

Společenský ples města Volary
od 20.00 hod.
17. 3. Ples dárců krve od 19.00 hod.
7. 4. Country bál
3. 3.

OSLAVA MDŽ
ve společenském sále
pořádaná Spolkem žen,
hraje Netolická pětka

16. 3. TRAVESTI SHOW
„Holky na tahu“
od 19.00 hodin v Kinosále Volary
22. 3. FOLKOVÝ VEČER
s Lubomírem Hrdličkou
ve společenském sále od 19.00 h.
Přijďte na Folkový večer Lubomíra Hrdličky.
Lubomír Hrdlička, českobudějovický rodák, se věnuje muzice od
svých šestnácti let. Nejprve hrál
jako bubeník v rockové skupině
Helios, posléze jako kytarista,
zpěvák, spoluzakladatel a autor
mnoha písní dnes již legendární
folkové kapely Nezmaři. Program, kde zazní písně Lubomíra
Hrdličky (Písek, Musíš jít dál,
Řeka, Gobi, První sníh, O’Connell
Street atd.) a nejen ty. Luboš si své
obecenstvo dokáže velice rychle
získat a svým programem dokáže
zaujmout.
29. 3. VELIKONOČNÍ PEČENÍ
s panem Sobotovičem
v muzeu Volary

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Akce bez uvedení data budou upřesněny
formou plakátů a SMS.
Základní organizace
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU VOLARY
pořádá
17. března ve 14.30 hod.
v hotelu Chata

ČLENSKOU SCHŮZI.
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12. březen, svatý Řehoř
Na svatého Řehoře, čápi letí přes
moře. Čáp je jedním z našich nejvýznamnějších poslů jara, který se po svém
návratu na svá oblíbená vyvýšená místa,
jako jsou komíny, sloupy a stožáry, prozradí svým hlasitým klapáním zobáku.
Vždy když přilétá zpět, nebo odlétá na
svá zimoviště do Afriky, urazí úctyhodnou vzdálenost – okolo 9 000 km. U nás
ve Volarech se každé jaro na přílet čápů
můžeme také těšit.
Svatý Řehoř se narodil v Římě a žil
v období let 540–604. Pocházel z bohaté
církevní rodiny a byl velice nadaný. Od
mládí své vědomosti získával na různých
vysokých školách. V období, kdy byl
benediktinským mnichem, byl povolán
papežem, aby se stal jeho pomocníkem.
A on se papežovým pomocníkem skutečně stal. Když papež zemřel na mor, měl
se Řehoř stát jeho nástupcem, ale on se
tomu bránil.
Pro jistotu napsal císaři, aby jej jako
papeže neschválil. Městský prefekt,
který se dopisu zmocnil, jeho obsah pozměnil a tím dosáhl opaku. Řehoř se
dokonce pokusil o útěk, ale nakonec se,

co by Řehoř I., papežem stal. Za svoji
víru v Boha a vše co pro církev vykonal,
byl později nazýván Papežem velkého
srdce. Na svých sicilských pozemcích
založil šest klášterů a na klášter proměnil
dokonce i dům svého otce. Pro tři tisíce
nejchudších řeholnic vyžebrával u svých
bohatých přátel podporu. Duši mnicha
Justy, který se provinil vůči slibu chudoby a klášterním zásadám, vysvobodil
z očistce vykonáním třiceti mší za sebou.
Přisuzuje se mu, že svými modlitbami,
zbožností a náboženskou činností ukončil tehdy řádící epidemii moru. Byl prý
viděn, jak hovoří s archandělem Michaelem a ten, na znamení ukončení epidemie,
schoval ohnivý meč.
Na papežském dvoře zakročil proti
hrabivosti a lakomé zbavil jejich míst.
Řehoř se začal nazývat Služebník služebníků božích. Později prohlásil, že když
nastoupil do Kristovy lodičky boží, teklo
do ní ze všech stran. Každý den posílal
z církevních statků chudým lidem plný
vůz jídla a denně hostil u svého stolu
dvanáct nejchudších. Majetek, který měl,
rozdal chudým.

Svými vyjednávacími schopnostmi
zastavil Langobardy v přepadávání, vraždění a mrzačení Římanů. Za pomoci zlata
s nimi dohodl příměří a po mnohaletém
vyjednávání dosáhl mírové smlouvy.
Řehoř I. nastolil v církvi pro její obřady
přísná pravidla a obřady sjednotil tím, že
sepsal církevní liturgie. Napsal také několik církevních knih. Na srdci mu ležela
i církevní hudba a zpěv. Složil i některé
nové nápěvy a nové texty. Podporoval
hudební školku a založil školu zpěvu.
Navzdory tomu, že jej ke stáru trápila dna
a těžká žaludeční nemoc, dokázal církvi
i z lůžka vládnout pevnou rukou. Zemřel
12. března roku 604.
Svatý Řehoř je patronem zpěváků,
hudebníků, sborového a chorálového
zpěvu, zedníků a dolů. Vzýván bývá při
dně a moru. Atributy při jeho zobrazování jsou: Kristus krvácející z boku do
kalicha, kniha, pero, holubice, chudí, liturgie a postava z očistce.
Jiří Sosna

Novinky v knihovně
Beletrie
Moyesová Jojo: Krasojezdkyně
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý
špičkový drezúrní jezdec svou vnučku
Sarah tak, jak to sám kdysi dělal v elitní
jezdecké škole ve Francii. Když však do
jejich života zasáhne katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde nic jiného, než aby se
životem protloukala sama…
Doerr Anthony: O dívce Grace
David Winkler, tichý chlapec okouzlený
nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije
na Aljašce ve městě Anchorage. Někdy
vidí události ještě předtím, než se stanou.
Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit
svou malou dceru při záplavách, ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce mil daleko,
opustí svou rodinu, domov i budoucnost, aby vyplnění tohoto snu zabránil.
Na ostrově v Karibiku, kde skončí sám
a bez peněz, navíc netuší, jestli jeho dcera přežila a jestli mu manželka útěk kdy
odpustí, mu poskytne přístřeší rodina
s mladou dcerou. A právě ta ho nakonec
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probudí zpět k životu a přiměje ho hledat
všechny, jež opustil.

Pro děti a mládež
Rezková Milada, Urbánek Lukáš:
Doktor Racek - cesta kolem světa za 31
písmen
První punková abeceda. Doktor Racek
sedá do rakety a vydává se na cestu kolem zeměkoule. Navštěvuje různé kouty
světa a děti se při tom učí písmena. Kniha jako gejzír nápadů vedle hravé formy
obsahuje i vzdělávací prvky. Básničky,
komiksy, koláže, krátké pohádky, hry,
otázky a úkoly. Pro všechny děti a jejich
skvělé rodiče. Nikdo se nebude ani vteřinu nudit!
Kopsovi Kamila a Petr: Tygr dělá
uááá uááá…
Nejžhavějším tématem současnosti, které
se dotýká téměř všech rodičů, pedagogů a samozřejmě mnoha dětí, je ADHD.
Kniha je ojedinělým náhledem do dětské

duše, napsaná podle skutečných příběhů
dětí právě s tímto syndromem, a to především ve formě hyperaktivity. Hlavním
hrdinou příběhu je šestiletý školák Jakub.
Postupně seznamuje čtenáře s tím, jak
on jako dítě prožívá stav, kterému se říká
syndrom ADHD, hyperaktivita.

Naučná literatura
Hudičák Petr,
Mrázková Zdena, Špinar Jindřich:
Šumava krajina pod sněhem
Na dobových fotografiích z Fotoateliéru
Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena
zasněžená tvář šumavské krajiny, jejích
horských vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19. a v první polovině
20. století.
Kniha obsahuje bezmála 300 fotografií
z let 1870–2017 - včetně dosud nepublikovaných. Najdete zde velkoformátové
panoramatické snímky z minulého století
i precizní letecké záběry ze současnosti.

Omlouváme se za neúplné informace
v lednovém čísle VZ. Tak ještě jednou:

PRODEJ KUŘIC

2018
FIRMA

LA MAMMA PIZZA
Volarští si mohou vybrat z nabídky nově otevřené
pizzerie LA MAMMA PIZZA,
která sídlí na Soumarském mostě 375.
Kromě 28 druhů pizzy nabízí pizzerie
i různé druhy těstovin, špaget a salátů.
• Při objednávce nad 800 Kč láhev vína zdarma,
• věrnostní program (11. pizza zdarma),
• obal a rozvoz zdarma
– při objednávce nad 120 Kč do 5 km,
– při objednávce nad 400 Kč do 10 km,
• 10% sleva při osobním vyzvednutí.
Telefon 775 542 256. Dobrou chuť.

NOVÁK RADOMYŠL
KDY A KDE:
14.00 hod., Volary U COOPU
DEN:
16. 3. | 18. 4. | 16. 5. | 13. 6 13. 7. | 10. 8.
7. 9. | 10. 10. | 7. 11.
červené, černé kropenaté, modré, žíhané, bílé
– stáří 20 týdnů

Cena: 165 Kč/ks
Tel.: 602 115 750

www.drubez-novak.cz

Otevřeno: pátek 14.00–23.00,
sobota 11.00–23.00
neděle 11.00–21. 00.
Sledujte nás na FB La Mamma pizza.
Víkendové akce * Věrnostní bonusy
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