
Pečovatelská služba ve Volarech

Rekonstrukce náměstí Volary

Posláním pečovatelské služby je po-
skytovat podporu či pomoc lidem, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nemoci či zdravotního postižení nebo kteří 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

V našem městě tuto službu zajišťuje 
Oblastní charita Vimperk. Služba je posky-
tována 2 pečovatelkami a jedním řidičem.

Za rok 2016 byla služba poskytnuta 
56 uživatelům. Pečovatelské úkony jsou 
poskytovány zejména rozvozem obědů, 
pomocí v domácnosti, jako je úklid a praní 

prádla, pomocí s celkovou hygienou těla, 
nákupy a pochůzkami a v neposlední řadě 
i dopravou klienta osobním autem na po-
třebné místo – k lékaři, na nákup apod.

Toto je opravdu velká podpora uživa-
telům této služby, aby mohli i v náročných 
životních situacích spojených se samotou, 
stářím, nemocí či zdravotním postižením 
zůstat ve svém domácím prostředí, aby 
žili důstojně a mohli se zapojovat do běž-
ného života.

Aby uvedená služba mohla v našem 
městě bezproblémově pracovat, přispí-
vá Město Volary na pečovatelskou službu 
každoročně ze svého rozpočtu částkou 
440 000,- Kč. 

V případě zájmu o pečovatelskou služ-
bu je možné kontaktovat vedoucí p. Danu 
Vidlášovou:
tel. č.: 388 416 288, mobil: 731 402 992 
nebo e-mail vidlasova@fch-vimperk.cz

Anna Hodánková

Vážení občané, v období březen–říjen 
2017 budou v prostoru náměstí prováděny 
stavební práce, které v nezbytné míře omezí 
Vaše zvyklosti a ztíží Vám Váš pobyt. Jedná 
se zejména o tato omezení:
• v průběhu stavby nebude možné v prosto-

ru stavby parkovat. Plochy potřebné pro 
stavbu budou oploceny či ohrazeny

• v prostoru stavby bude nutné odstranit 
vybavení v soukromém vlastnictví (vy-
bavení, které bude vytvářet překážku 
v provádění stavby, bude zhotovitelem 
odstraněno)

• přerušení dodávky el. proudu při výměně 
el. skříně společnosti E-ON

• přerušení dodávky vody při přepojování
nových přípojek

• přerušení připojení na sdělovací sítě 
CETIN, O2 apod, v případě neúmysl-
ného poškození podzemních vedení 
zhotovitelem

• po dobu stavby v pracovní době od 7:00 

do 18:00 bude vznikat hluk a zvýší se 
prašnost

V zájmu zhotovitele je, aby k ome-
zení docházelo co nejméně. Současně je 
v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo 
k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, 
jak jim ukládají právní předpisy, ale i Vás 
spoluobčanů. Proto se řiďte následujícími 
upozorněními:
• respektujte výstražné cedule a dodržujte 

uvedené zákazy a příkazy
• řiďte se pokyny pracovníků stavby a po-

hybujte se pouze po vyznačených cestách.
• nezdržujte se v nebezpečných prostorech 

stavebních strojů, které jsou dány dosa-
hem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m

• nelze zajistit rovné a upravené zpevněné 
cesty a proto používejte tomu odpovída-
jící obuv

• s uvedenou informací seznamte i osoby,
které vás navštěvují (známé, lékaře aj.)

• pokud budete v období rekonstrukce řešit 

specifi cké problémy (dovoz uhlí, dodání 
zboží, nadměrných výrobků atp.) vždy 
hledejte způsob řešení u zástupců zhoto-
vitele

• budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo 
některý jeho podzhotovitel svojí činnos-
tí porušuje zásady bezpečnosti práce, 
projednejte tuto skutečnost s vedoucím 
zaměstnancem stavby

• nepřibližujte se ke skládkám materiálu, 
může dojít k porušení stability apod. s ná-
sledným nebezpečím zavalení, zasypání 
apod. s možnými vážnými zdravotními 
následky

Věříme, že omezení způsobená výstav-
bou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně 
realizované a dokončené dílo, které Vám 
bude dlouho sloužit k Vaší maximální
spokojenosti.  

MĚSTO VOLARY

INFORMACE o průběhu stavby pro subjekty dotčené stavbou
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Z jednání rady města

Informace z radnice

konaného dne 8. 2. 2017

Rada města rozhodla:
* na základě výsledků výběrového 

řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  
v platném znění, jmenovat s účinností 
od 1. 3. 2017 do funkce vedoucího 
úředníka Odboru výstavby, územního 
plánování a životního prostředí MěÚ 
Volary, pana Ing. Davida Plcha

Rada města stanovuje:
* na základě výsledků výběrového 

řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  
v platném znění, jmenovat s účinností 
od 1. 4. 2017 do funkce vedoucího 
úředníka Ekonomického odboru MěÚ 
Volary, paní Jarmilu Mertlíkovou

* v souladu s výsledkem veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na akci: Projektová 
dokumentace – Revitalizace sídliště 

Volary/2. etapa, přidělit tuto zakázku 
uchazeči GK Plavec-Michalec Geode-
tická kancelář s.r.o.

* v souladu s výsledkem veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci: Projekto-
vá dokumentace – Technické služby 
města Volary, přidělit tuto zakázku 
uchazeči RONEX GROUP spol. s.r.o.

* v souladu s podmínkami veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci: 
„Pořízení dopravního automobilu 
k posílení vybavení JSDH Volary 
pro oblast odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek 
a masivních námraz, že tato veřej-
ná zakázka bude zadána vybranému 
účastníkovi výběrového řízení – Milan 
Král a.s, Litvínovice

* ukončit, na základě žádosti nájemce, 
nájemní vztah na prostory k podnikání 

č. 3 na adrese Náměstí čp. 34, Volary 
dohodou, ke dni 31. 3. 2017

* uzavřít ve znění předloženého návrhu 
Smlouvu o vytvoření díla na rok 2017 
s Janem Voldřichem, Prachatice, na 
tvorbu filmových reportáží pro volar-
ský infokanál

* poskytnout finanční dar NEMOCNICI 
PRACHATICE a. s.

Rada města schvaluje:
* předložený návrh na vyřazení majetku 

města Volary v souladu s doporučením 
dílčích inventarizačních komisí

* ,,Provozní řád ČOV Volary“, ze dne  
31. 1. 2017, který nahrazuje původní 
provozní řád

Více na www.mestovolary.cz

Nedopatřením došlo k tiskové chybě 
v datu u složenek za odpady u trvale byd- 
lících obyvatel. I s touto chybou jsou  
složenky platné a splatnost tohoto poplat-
ku je 31. 3. 2017.

Omlouváme se za toto nedopatření.

Uzavření úřadu
Dne 10. března bude z provozních dů-

vodů uzavřen MěÚ Volary pro veřejnost.
Děkujeme za pochopení.

Ing. František Pokorný,  
tajemník MěÚ Volary

Informace e-mailem
V rámci zlepšení městských webo-

vých stránek, došlo k rozšíření služby 
pro občany, o zasílání informací e-mai-
lem. Stačí na stránkách Města Volary 
zadat svojí e-mailovou adresu do políčka  
– Informace e-mailem.

Finanční správa

V rámci zlepšování svých služeb Fi-
nanční 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 Fi-
nančního úřadu pro Jihočeský kraj územní 
pracoviště v Prachaticích v našem městě. 
Přitom nepůjde jen o prostý výběr při-
znání k dani z příjmů fyzických osob, ale 
budou zde poskytovány i relevantní infor-
mace potřebné pro jeho vyplnění. 

Informace nezbytné pro správné vy-
plnění daňových povinností k daním 

z příjmů jsou zveřejněny na stránkách 
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 strán-
kách Finanční správy ve složce daňové 
tiskopisy nebo ve složce daně elektronic-
ky. Prostřednictvím daňového portálu na 
adrese daneelektronicky.cz ho lze finanč-
nímu úřadu doručit.

Interaktivní formuláře DAP k DPFO  
a DPPO jsou také k dispozici na strán-

kách Fin. správy v záložce „Daňové 
tiskopisy“.V listinné podobě bude tis-
kopis daňového přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob k dispozici na městském 
úřadě od 1. března 2017.

Výběr přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých 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 
1. března 2017 v době od 10.00 do 15.30 
hod. a 15. března 2017 v době od 10.00 
do 15.30 hod.

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat  
daňovým poplatníkům daně z příjmů fyzických osob i v našem městě
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Připravujeme
MORAVSKÝ VEČER

Město Volary vás srdečně zve v pátek 3. března od 20:00 hodin do společenského 
sálu radnice na Moravský večer s cimbálovou muzikou Ohnica.

Vstupné 80,-Kč
Prodej vstupenek v IC Volary 

PLES DÁRCÚ KRVE • SLET KRVESAJÚ
Dne 18. 3. 2017 od 20:00
Hudba: Kapela Labyrint

Vstupné dárci zdarma, nedárci 100,- Kč, předprodej IC  Volary 
Tombola jako vždy, dobrá nálada, jako vždy 

MUDr. M. Neumanová

NORDIC WALKING
Zkuste pod vedením kvalifi kované lektorky druh severské chůze, která je určena 

téměř pro všechny!
Informace na přednášce ve Volarech v pátek 17. 3. 2017 od 18.00 hod. 

v konferenční místnosti hotelu Bobík

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve čtvrtek 23. března od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního 

sálu hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Základní umělecká škola Volary Vás zve na absolventský koncert 

Michala Černého ze třídy Kateřiny Pavlíkové 
v pátek 24. března v 19:00 hodin do Kinosálu Volary. 

Vystoupí SaxWork Ensemble, Michal & friends, 
Volarské saxofonové kvarteto, SaxWork Orchestra. 

Těšit se můžete na melodie z fi lmu Star Wars, Jurský park, na písně Bruno Marse,
 Pharrella Williamse nebo Shakiry a nebude chybět ani argentinské tango 

a Slovanské tance Antonína Dvořáka.

V měsíci únoru oslavili své narozeniny 
tito z našich členů:
paní Blažena Hvězdová,
paní Marie Pešlová,
paní Maria Pocklanová,
paní Růžena Höllingerová,
paní Marie Woldřichová,
paní Jana Švarcová,
paní Miloslava Důrová,
paní Lenka Michálková, 
pan Vladislav Hazuka, 
pan Josef Lypik,
pan Josef Ira 
a pan Jan Šebest
Všem jmenovaným všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přeje 

Výbor zdravotně postižených Volary

Český rybářský svaz Volary, blahopřeje 
k významnému jubileu našim členům 

paní Elišce Prokešové 
a panu Martinu Schleicherovi.

DĚKUJEME panu Lukáši Smolovi za 
darování publikace s názvem Szepsovy 
děti do fondu Městské knihovny Volary. 

L. Škrnová

Společenská rubrika

Plavecký bazén

Hotel Chata 
zve všechny občany ve 

dnech 17. – 19. 3. 2017 na 

VEPŘOVÉ HODY.

Poděkování

Z důvodu rekonstrukce bazénové haly, 
bude plavecký bazén včetně sauny 
od 27. 2. 2017 uzavřen. Uzavření je na-
plánováno do konce září 2017.
Případné informace o změnách týkající 
se provozu plaveckého bazénu najdete na 
www: bazen-volary.webnode.cz, nebo bu-
dou rozesílány pomocí informačních SMS.
Děkujeme všem za pochopení.

Eva Dočekalová, 
ředitelka SSZ Volary
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Březen – měsíc čtenářů 2017
K akci BMČ se svými aktivitami ka-

ždoročně hlásí více než 400 aktivních 
veřejných knihoven z celého Česka! Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník 
celostátní akce na podporu čtenářské gra-
motnosti.

Městská knihovna Volary pro Vás  
v rámci tohoto měsíce připravila tyto akce:

Od 1. 3. do 30. 4.
Výstava dětských prací 7. ročníku 

výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA 
KOLEM NÁS“. Tři vybrané práce  
z každé obsazené soutěžní kategorie po-
stupují do krajského finále v Jihočeské 
vědecké knihovně v Českých Budějovicích, 
kde při vernisáži výstavy dne 6. 6. 2017 
budou vyhlášeny výsledky soutěže a pře-
dány odměny vítězům.

Pondělí 6. 3
Beseda „Vliv psychiky na lidské 

zdraví“ – Radmila Karafiátová (Natur 
Apatyka)
• Skutečné příčiny nemocí
• Vyváženost stravy a vliv na lidský  

organismus
• Vliv psychiky a následné ovlivnění 

zdraví člověka
• Práce s podvědomím a následné od-

bourání psychických bloků
KDY: 6. 3. 2017 od 17:00 hodin
KDE: Městská knihovna Volary

Úterý 14. 3.
Čeští autoři knih pro děti – Miloš Ma-
courek. Představení autora, díla, ukáz-
ky, zábavné tvoření. Projekt pro 1. tří-
dy ZŠ „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka“.

Pátek 17. 3.
„Komiksové dobrodružství se 

Čtyřlístkem“. Večerní výprava po 
knihovně s hrdiny Čtyřlístku – Fifinkou, 
Pinďou, Myšpulínem a Bobíkem. Ve spo-
lupráci s DDM Volary.

Pondělí 27. 3.
Cestovatelská beseda s filmy pana Pe-

tra Hejny - „Egypt - svět pod hladinou 
Rudého moře, památky Luxoru, hor-
ské oázy…“

KDY: 27. 3. 2017 od 17:30 hodin
KDE: Konferenční sál hotelu Bobík

Úterý 28. 3. a pátek 31. 3.
„Rozkvetlé jaro“ - pokračování  

3. ročníku projektu „Včelka Mája čte  
dětem“. Ve spolupráci s MŠ Volary.

Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo se následně zbavit  
svých zdravotních disharmonií – jak psychických, tak i fyzických

na besedu

VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
TÉMATA BESEDY

•  Skutečné příčiny nemocí
•  Vyváženost stravy a vliv na lidský organismus

•  Vliv psychiky a následné ovlivnění zdraví člověka
•  Práce s podvědomím a následné odbourání psychických bloků

Sejdeme se na besedě v Městské knihovně Volary dne 6. 3. 2017 v 17:00 hodin.

Těšíme se na Vás.
Radmila Karafiátová (česká firma Natur Apatyka)

Egypt
Svět pod hladinou Rudého moře, památky Luxoru, horské oázy... 

Městská knihovna Volary Vás zve na:

CESTOVATELSKOU BESEDU s filmy pana Hejny

27. března 2017 od 17:30 hod. v konferenčním sále hotelu Bobík
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Ve Volarech se uskutečnilo v pátek v podvečer zajímavé promítání.

Volary v čase

Na městské tržnici promítal Jan Vold-
řich v pátek 10. 2. 2017 z podnětu vedení 
radnice zajímavý film Volary v čase. 

Průřez dvaceti lety práce Jana Voldři-
cha pro město objektivem jeho kamery, to 
byl hlavní motiv promítání. K produkci 
se sešlo hodně lidí, kteří ochutnali k to-
muto filmu dobré Volarské zimní teplé 
medové pivo, děti čaj.  Na úvod diváky 
přivítala starostka Martina Pospíšilová, 
poděkovala za to, že přišli v tak hojném 
počtu a popřála všem krásnou zábavu.

 Před promítáním Martina Pospí-
šilová poděkovala Janu Voldřichovi, 
který je vlastníkem firmy JVP, autorem, 
kameramanem, střihačem a režisérem 

zároveň a popřála mu k jeho pátečním na-
rozeninám. Pěkný dárek od vedení města  
a potlesk od Volaranů, to bylo poděková-
ní za spoustu dokumentů, které u nás ve 
městě natočil. 

Film, který trval přibližně půlhodin-
ku, přinesl zajímavý průřez dvaceti let 
za kamerou. Jízda sněžným skútrem vez-
la oněch dvacet let, a tak se vzpomínalo 
na první reportáže, starosty, osobnosti 
města jako byl magistr Vladimír Jeřábek,  
v té době nejstarší občan města, pana 
Otomara Novotného, fotografa, který Vo-
lary fotil od černobílé po dnešní nádherné 
barvy a je otevřenou kronikou. Viděli 
jsme například Volarské slavnosti dřeva, 

ZUŠ, vývoj od dechovky po V-Band, rad-
ní, zastupitele, úředníky, mnohé volarské 
občany. Nechybělo ani vítání občán-
ků, předškoláci z obou školek i žáci ZŠ. 
Zkrátka, do filmu bylo zakomponováno 
vše, co mělo a Volary byly představeny 
jako město dřeva, piva, slavností a dob-
rých lidí.

Poděkování patří JVP za krásný 
film, vedení radnice za výborný nápad,  
a pánům Petru Čmerdovi a Romanu 
Kozákovi za výborné a chutné zimní  
medové pivečko.

Ladislav Beran

Dětský karneval
Vlaďka a Milča z domečku připravily 

na předposlední únorovou sobotu dětský 
karneval.

Před druhou hodinou odpolední 
toho dne, směřovalo do společenského 
sálu radnice mnoho dětí v doprovodu 
rodičů s batůžky na zádech. Bonbóny,  
či několik korun, to byla vstupenka do 
karnevalového centra. Sál se brzy zaplnil 
pohádkovými postavami z dějin středo-
věkých i současných. Všechny přivítaly 

víly Vladimíra a Miluše se svou posád-
kou klaunů a sněhulákem. 

 Úvod obstarala děvčata ze zájmo-
vého útvaru Hopsinky se svojí vedoucí 
Verčou. Děvčata ukázala, jak zvládají své 
trampolíny a potom předvedla zajímavou 
sestavu s paličkami. Po tomto vystoupe-
ní začalo karnevalové dění, nechyběl rej 
masek, soutěže a hry. A tak princezny, 
princové, Batmani, postavy z Hvězdných 
válek, fotbalisté, berušky, včelky a mnoho 

dalších zajímavých postav z pohádek, 
knížek, TV i komiksů se bavilo jízdou za 
nákupem, slalomem i jízdou ve vlaku.

 Celé odpoledne se vydařilo, ceny 
byly sladké, a i když v sále ještě voněla 
cukrová vata, přeci jen přišel konec. 

Poděkování patří vedení DDM ve  
Volarech a všem jejich pomocníkům,  
kteří se starali o dobrou náladu.

Ladislav Beran
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Letošní zima

ČSOB pojišťovna
Kancelář Volary
Náměstí 24

Jana Sosnová
Osobní poradkyně senior
Tel.: 607 500 643
Mail: jana.sosnova@obchod.csobpoj.cz

Letošní zima je taková podivná.  
Vánoce a adventní čas, i dny po nich 
přinesly vodu, bláto a vítr a sníh v ne-
dohlednu. Bílé nadělení přišlo v lednu 
a byla to opravdová nadílka. Během tří 
týdnů napadlo víc jak šedesát centimetrů 
a přišla tak na jedné straně velká radost 
pro milovníky úzkých i carvových lyží, 
děti vytáhly na všechny kopce ve Vo-
larech své náčiní v podobě bobů, saní, 
kluzáků i skibobů a začal život patřící 
k zimě jak z Ladových obrázků.

 Na druhé straně to byla starost, a to 
zejména pro pracovníky technických 
služeb, neboť chodníky a městské ko-
munikace musí být ošetřeny řádně. 
Zaměstnanci této městské sekce se s tím 
vyrovnali kvalitně a ukázali, že i když 
pořádná zima zde nebyla již několik let, 
tak ta letošní, tvrdá, je nezaskočila. Po 
celé období byly chodníky i cesty vždy 
řádně prohrnuty a odházeny, a to něko-
likrát denně. Stroje malé i velké a též ty 
ruční, byly vždy v permanenci a s bílou 
nadílkou jaká byla letos, se poprali kva-
litně a rychle. Možná, že někteří s tímto 
souhlasit nebudou a já se tomu nebráním, 
ale je třeba vzít v potaz, že technické 

služby mají jasně daný svůj úsek a práci 
k tomu danou a pokud by si někdo my-
slel, že musí uklízet od jejich domku 
či soukromé zástavby, hodně se mýlí. 
Za své si je zodpovědný každý sám, a já 
musím pochválit i volarské hasiče, kteří 
sráželi rampouchy a strhávali nebezpeč-
né sněhové převisy ze střech. 

Na závěr děkuji SKI klubu Šuma-
va za najetí běžeckých stop a vytvoření 
městského okruhu a za úpravu Bílé stopy 
z Volar do centrální Šumavy. Zde se patří 

dodat, že Město Volary tuto stopu spolufi -
nancuje, za to patří velké poděkování. To, 
že se tenhle počin vydařil, ukázala akti-
vita mnohých milovníků běžek. Nejen 
v okolí města, ale i pěkným výletem na 
Dobrou, kde po načerpání sil v hospůd-
ce u Němečka, se jezdilo dál do centra 
šumavských hvozdů, nebo zpět, si velké 
množství turistů i aktivních vyznavačů 
klasiky a bruslení v letošní krásné zimně 
protáhlo zdravě tělo.

Ladislav Beran

Životní a úrazové pojištění
• Investiční životní pojištění Forte
• Komplexní životní pojištění BEZ OBAV
• Dětské životní pojištění Fortík
• Pojištění pro žena a muže
• Úrazové pojištění
• Důchodové pojištění
• Pojištění hypotéky

Náš domov
• Domácnost
• Stavba
• Komplexní pojištění
• Občanská odpovědnost

Pojištění odpovědnosti
• Občanská odpovědnost
• Za škodu z výkonu povolání
• Pojištění právní ochrany

Cestovní pojištění
• Pro rodinu
• Pro jednotlivce
• Roční karty

Naše Auto
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění
• Komplexní pojištění vozidel
• Pojištění pro řidiče

Best Doctors
• Zajištění té nejlepší lékařské péče
• Nalezení nejlepšího specialisty v zahraničí

Rento
• Úrazové pojištění pro řidiče
• Zajištění na cestách

Pojištění právní ochrany
• Postavíme se za vás až to budete potře-

bovat
• Právní asistence a poradentství

Pojištění internetových rizik
• Nákup zboží na internetu
• Zneužití platební karty
• Zneužití identity na internetu
• Poškození pověsti na internetu

Pojištění pro � rmy
• Pro živnostníky a menší � rmy
• Pro � rmy a korporace
• Bytové domy
• Města a obce
• Zemědělské pojištění
• Profesní pojištění odpovědnosti
• Pojištění letectví

• Penzijní pojištění pro dospělé
• Nově i penzijní pojištění pro děti

• Zde také možno 
sjednat

Jsme tu pro vás, nebojte se na nás obrátit.
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Město Volary
a Ekocentrum U nás z.s.

si Vás dovolují pozvat na

Country bál
Dne 25. 3. 2017 od 19 hod 

ve společenském sále MěÚ Hrají Rybníkáři
Vstupné 70,- Kč, páni v kloboucích a dámy v sukních či šatech 60,- Kč

Občerstvení zajištěno

PRODEJ KUŘIC • FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
VOLARY - 14.00 hod. tržnice

DNE : 17. 3. | 19.4. | 17.5. | 14.6. | 14.7. | 11.8. | 8.9. | 11.10. | 8.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti 

stáří: 20 týdnů, cena: 155 Kč/ks
tel. 602115750, www.drubez-novak.cz

Vzpomínáme

Pro děti a mládež
Buzan Tony: 
Myšlenkové mapy pro děti
Kniha dětem pomůže zefektivnit psa-
ní poznámek a učení, zkrátit dobu 
strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet 
kreativitu a představivost, zlepšit paměť. 
Naučí se nejen zefektivnit práci do školy.

Špaček Ladislav: 
Dědečku, už chodím do školy
Dalším pokračováním oblíbené série 
knížek Dědečku, vyprávěj a Dědečku, 
ještě vyprávěj. Laskavý dědeček si opět 
povídá se svou zvídavou vnučkou Vik-
torkou o světě kolem nich. Knížka je 
stejně jako předchozí dva díly doplně-
na o CD, na kterém autor předčítá celou 
knihu. Děti si ji tak při poslechu mohou 
podle obrázků číst samy, ty starší si pak 
knihu s dědečkem budou číst společně. 

Beletrie
Hájíček Jiří: Dešťová hůl
Kniha vypráví o správci pozemků 
Zbyňkovi, který se po letech setkává 
se svou dávnou láskou a rozhodne se 
jí pomoci s majetkoprávním problé-
mem. Vrací se kvůli tomu na venkov 
do krajiny svého dětství, což na něj 
posléze má větší dopad, než si pů-
vodně připustil. Příběh je umístěn do 
prostředí jihočeského venkova, které je 
nedílnou součástí vyprávění. Po úspěš-
ných románech Selský baroko a Rybí 
krev završuje Jiří Hájíček svou volnou 
venkovskou trilogii. 

Damsgard Andersen Puk: 
Rukojmí ISIS
Dánský bestseller líčí otřesné zážitky 
mladého fotografa, který se v roce 2013 
vydal do Sýrie, aby tam dokumentoval 
probíhající politické změny. Během 
cesty však padl do zajetí džihádistů 
a strávil více než rok v zajetí. Ve své 
knize vydává svědectví o zvěrstvech, 
jichž se ve jménu Alláha dopouštějí ti, 
kteří se považují za vyvolené.

Naučná literatura
Shetreat-Klein Maya: 
Léčba zemí – průvodce výchovou 
zdravých dětí v nezdravém světě
Přelomová kniha, která navždy změní 
váš pohled na péči o zdraví dítěte. V do-
bě, kdy se dětem předepisuje stále víc 
léků, převrací dr. Shetreat-Kleinová na 
hlavu lékařská paradigmata a vysvětlu-
je, jak významně může dětem prospět 
skutečně dobrá strava a kontakt s živou 
zemí. Její kniha plná nečekaných pohle-
dů, fascinujících odborných poznatků 
a praktických rad, vám dá vše, co potře-
bujete, aby vaše děti mohly být zdravé.

Wohlleben Peter: Tajný život stromů
Les je pro mnohé z nás vytouženým 
místem odpočinku. Je synonymem 
ticha a nedotčené přírody. Renomova-
ný lesník Peter Wohlleben nám dává 
nahlédnout do skrytého života stromů 
a odhaluje nečekané skutečnosti: stro-
my mají paměť, předávají si informace, 
pociťují bolesti, dokonce mohou dostat 
úpal a časem se jim tvoří vrásky. 

Novinky v knihovně

Dne 2. 3. 2017 
uplyne 21 let, co nás 
navždy opustil pan 
VILIAM TOKÁR.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 
12. března uplyne 9 let, 

kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel a tatínek pan JAN VORÁČ.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 11. 2. 2017 
uplynulo 11 let, kdy 
nás navždy opustil 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 
VÁCLAV ŠVEC z Volar.
Stále s láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Dne 

Dne 5. 3. 2017 
uplyne 5 let, co nás 
navždy opustila 
milovaná manželka, 
maminka 
a babička paní 
MIROSLAVA OTTLOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel, děti 
s rodinami a vnoučata.

Tvé zlaté srdce maminko,
zůstane navždy s námi.

Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď musíme jít sami.

Dne 27. března tomu bude 18 let, 
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, paní 
HANA VAŘÍLKOVÁ.
7. dubna by oslavila své 

50. narozeniny.
Stále vzpomínají dcery Hanka 

a Lenka s rodinami, matka Anna 
a sourozenci s rodinami.
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