VáÏení spoluobãané,
milí Volarané,
právû se vám dostává do rukou únorové vydání Volarského zpravodaje, kdy uÏ
mÛÏeme mluvit o tom, Ïe zima pﬁichází do
svého závûru, ale naopak plesová sezona
v na‰em mûstû je „v plném proudu“. JiÏ
tradiãnû tuto plesovou sezonu ukonãí
country bál, kter˘ bude opût poﬁádat
Ekocentrum ve spoleãenském sále a to
v sobotu 2. dubna.
Nejen plesová sezona pﬁiná‰í moÏnost
pﬁátelského posezení, spoleãenského tance
a radosti z hudby.
S nov˘m rokem pﬁi‰el i Mûstsk˘ hotel
Bobík s novou nabídkou, se zajímavou
my‰lenkou, poﬁádáním hudebních veãerÛ
pﬁímo v konferenãní místnosti hotelu.
Vûﬁím, Ïe tato kulturnû spoleãenská novinka pﬁiláká mnoho náv‰tûvníkÛ, kteﬁí budou
mít moÏnost na chvilku se zastavit v dne‰ní uspûchané dobû. V dne‰ní uspûchané
dobû, kdy s oblibou mnoho pﬁíjemn˘ch
vûcí odkládáme, pﬁenecháváme na neurãi-

to, nebo nad nimi jednodu‰e mávneme
rukou. Urãitû je dÛleÏité udûlat si ãas na
své známé, pﬁátele i ty nejbliÏ‰í. Udûlat si
ãas na spoleãnou schÛzku pﬁi kávû, sklenici vína ãi právû u hudebního a taneãního
veãera v hotelu Bobík. Dobré vztahy s pﬁáteli a potkávání se s nimi jistû osvûÏí ‰eì
bûÏn˘ch dnÛ a urãitû pﬁíjemnû zpestﬁí Ïivot
kaÏdého z nás.
Pﬁiznejme si, Ïe odkládání a oddalování tûch pﬁíjemn˘ch vûcí, na které, jak rádi
tvrdíme, stále nemáme ãas, je ta nejhloupûj‰í vûc, kterou mÛÏeme udûlat. Ne
nadarmo se ﬁíká: „Co mÛÏe‰ udûlat dnes,
neodkládej na zítﬁek.“
Existuje spousta skvûl˘ch míst a pﬁíleÏitostí, kde se mÛÏeme setkat. Smutné je,
Ïe místo toho, abychom své sny a tuÏby
opravdu uskuteãÀovali, ãasto si dokola
slibujeme jejich dosaÏení v budoucnu.
VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
zkusme si uvûdomit, Ïe je proto potﬁeba, abychom si uÏívali Ïivota a to jeho
kaÏd˘ okamÏik. Pokusme se co nejvíce

vyh˘bat negativním my‰lenkám, a co
nejvíce vyuÏívat moÏností, které nám na‰e
mûsto nabízí. Tû‰ím se na vidûnou s vámi
na nejrÛznûj‰ích veﬁejn˘ch akcích nebo
pﬁi hudebních veãerech v hotelu Bobík, ãi
v krásném a pﬁíjemném prostﬁedí cukrárny
Rozárka a neopomeÀme nádhernou pﬁírodu, která je souãástí na‰eho mûsta.
Martina Pospí‰ilová,
starostka Mûsta Volary

Pracovníci finanãních úﬁadÛ
budou pomáhat daÀov˘m poplatníkÛm danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob
v na‰em mûstû
V rámci zlep‰ování sv˘ch sluÏeb
Finanãní správa pﬁipravila i pro leto‰ní rok
nûkterá opatﬁení, která vycházejí vstﬁíc
poplatníkÛm danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob. Mimo jiné i to, Ïe pﬁiznání k této
dani budou i letos vybírány pracovníky
Finanãního úﬁadu pro Jihoãesk˘ kraj
územní pracovi‰tû v Prachaticích v na‰em

mûstû. Pﬁitom nepÛjde jen o prost˘ v˘bûr
pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob,
ale budou zde poskytovány i relevantní
informace potﬁebné pro jeho vyplnûní.
Tiskopis daÀového pﬁiznání k dani
z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob je v elektronické
podobû ke staÏení na internetov˘ch stránkách
Finanãní správy http://financnisprava.cz

ve sloÏce daÀové tiskopisy nebo ve sloÏce
danû elektronicky, daÀov˘ portál, jehoÏ
prostﬁednictvím ho lze finanãnímu úﬁadu
i doruãit.
V listinné podobû bude tiskopis daÀového pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob k dispozici na mûstském úﬁadû od
2. bﬁezna 2016.

V˘bûr pﬁiznání k dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob a pomoc obãanÛm pﬁi jejich vyplnûní
se uskuteãní v zasedací místnosti v pﬁízemí Mûstského úﬁadu ve Volarech

ve dnech 2. bﬁezna 2016 v dobû od 10.00 do 15.30 hod.
a 16. bﬁezna 2016 v dobû od 10.00 do 15.30 hod.

Vítání nov˘ch volarsk˘ch obãánkÛ
Ve ãtvrtek 28. 1. 2016 pﬁivítala paní
starostka Mgr. Bc. Martina Pospí‰ilová
v obﬁadní síni mûsta nové volarské
obãánky.
O kulturní vystoupení se postarali
sólisté Základní umûlecké ‰koly ve
Volarech pod vedením Mgr. Dany Koldinské.
Maminky obdrÏely kytiãku a nov˘m
obãánkÛm byl pﬁedán dárek v podobû
kníÏky – památníãek „Ná‰ chlapeãek
– Na‰e holãiãka“.
Pﬁivítáno do Ïivota a na‰eho mûsta
bylo 8 nov˘ch volarsk˘ch obãánkÛ.
Anna Hodánková – matrikáﬁka

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu
na adrese sídla ohla‰ovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána
oznámení o uloÏení zásilky a v˘zvy
s pouãením na ohla‰ovnû Mûstského
úﬁadu ve Volarech.
UloÏením oznámení o uloÏení zásilky a v˘zvy s pouãením na vhodném
místû, na pokladnû mûstského úﬁadu,

v sídle ohla‰ovny jsou po uplynutí lhÛty
deseti dnÛ splnûny podmínky fikce
doruãení; desát˘m dnem se povaÏuje
písemnost za doruãenou.
UpozorÀujeme, Ïe i nepﬁevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti

adresátem neznamená, Ïe po adresátovi
nikdo nic nemÛÏe chtít, protoÏe o tom
nevûdûl. ¤ízení pokraãuje dál! Nepﬁevzetím po‰ty je moÏné prome‰kat napﬁ.
lhÛtu na odvolání a po‰kodit takov˘mto
chováním pouze vlastní osobu.
Správní odbor

Radní jinak, neÏ je znáte
V pátek 12. února se konalo v mûstské
knihovnû jiÏ páté otevﬁení „Pohádkového kufru z radnice aneb lidové tradice“,
kterého se zhostil pan radní Pavel Trnka.
Zábavné dopoledne, bûhem kterého se
dûti od pana Trnky dozvûdûly o masopustních tradicích a zvycích, probíhalo
v duchu dobré nálady. âetla se pohádka
„O koblíÏkovi“, spoleãnû jsme si vyrobili karnevalové masky, zatancovali a zazpívali. Dûti za svoje v˘kony dostaly
sladkou odmûnu, v podobû masopustního koblíÏku, za kterou bychom rádi
podûkovali paní Ivanû Chobodové z
Pekárny ·umava Volary.
L. ·krnová - Mûstská knihovna Volary

TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 29. bﬁezna od 18:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu hotelu Bobík
na oblíben˘ klubov˘ poﬁad. Vstup voln˘.
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Stûhování Mûstsk˘ch lesÛ
Mûstské lesy Volary s.r.o. sídlí od 1. února na nové adrese,
V Kasárnách 645.
Proã se vlastnû Mûstské lesy pﬁestûhovaly?
Nebylo to ani náhodou, ani z libovÛle vedení firmy. V‰echno zaãalo v roce 2004,
kdy Rada mûsta, coby vrcholn˘ orgán firmy, rozhodla o dal‰ím smûﬁování ãinnosti
Mûstsk˘ch lesÛ, tedy postupn˘m investováním pﬁispût k jejich rozvoji. Je‰tû v roce
2004 jsme zaloÏili dceﬁinou spoleãnost Volarská lesní a dﬁevaﬁská spoleãnost s.r.o.,
která provozuje harvestorové technologie, investovali jsme do lesní techniky,
postupnû se také zvedl poãet zamûstnancÛ a Mûstské lesy zaãaly provozovat
lesnickou ãinnost nejen v lesích mûsta, ale po celé republice a také v zahraniãí.
Správnost rozhodnutí Rady mûsta v roce 2004 potvrzuje fakt, Ïe jej pﬁijaly
i v‰echny dal‰í Rady mûsta bez ohledu na zastoupení politick˘ch stran. âas také
ukázal, Ïe investice (pouze ze zisku firmy) pomohly v budoucnu k pﬁekonání velmi
krizov˘ch situací, jako byly napﬁíklad následky orkánu Kyrill nebo ekonomická
krize v letech 2009 aÏ 2012. Ve v‰ech pﬁípadech jsme vÏdy v ãas a plné v˘‰i
splnili své závazky jak vÛãi mûstu, tak i státu a v‰em obchodním partnerÛm. VÏdyÈ
objem ãinností na‰í firmy se zvedl od roku 2004 pûtinásobnû, a to bez zv˘‰ení tûÏby
dﬁeva ve volarsk˘ch lesích ãi pÛjãek.
Rozvoj obou firem vedl samozﬁejmû i ke zv˘‰ení poãtu zamûstnancÛ, techniky,
bûÏn˘ch skladov˘ch zásob, dokumentÛ a v‰eho, co je pro provoz potﬁebné a budova v Nové kolonii se tak stala zcela nevyhovující. Proto Rada mûsta rozhodla
postavit ve dvou etapách z prostﬁedkÛ firmy sociální zázemí pro dûlníky, dílnu
a garáÏe pro techniku a administrativní budovu, jejíÏ souãástí je chladírna – mezisklad
ulovené zvûﬁe.
Co bude se starou budovou v Nové kolonii?
Souãástí celého projektu pﬁesunu Mûstsk˘ch lesÛ do Kasáren byl i prodej staré
budovy Volarské lesní a dﬁevaﬁské spoleãnosti, která zde bude mít i nadále sídlo,
archiv, sklady, nájemní (sluÏební) byt pro jednatele spoleãnosti (byt nepatﬁí jednateli,
je mu pouze pronajat) a dal‰í nájemní prostor pro jiné sluÏby. Budova tak neskonãí,
jak je v této dobû ãast˘m jevem, jako opu‰tûn˘ nechtûn˘ pﬁívûsek mûsta, kter˘
se musí udrÏovat, aby nechátral, ale bude dál slouÏit ku prospûchu Volarské lesní
a dﬁevaﬁské spoleãnosti, která o ni bude náleÏitû peãovat.
Na závûr
Pﬁi tomto krátkém ohlédnutí si nemohu a nesmím odpustit podûkování. Dûkuji
v‰em zamûstnancÛm Mûstsk˘ch lesÛ Volary za nasazení, s jak˘m pracují pro na‰i
firmu, a tím vlastnû i pro mûsto. Také velmi dûkuji zastupitelÛm a radním za
uváÏlivá rozhodnutí, která udrÏují nejen na‰i firmu, ale i ostatní organizace mûsta
v kondici a dovolují jim se rozvíjet a ﬁádnû vykonávat své povinnosti. A dûkuji
i v‰em na‰im partnerÛm, kolegÛm a spoluobãanÛm, kteﬁí s námi jakkoliv spolupracují nebo s námi jen sympatizují.
Miroslav ¤eÏábek

Spoleãenská rubrika
V mûsíci únoru oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní BlaÏena Hvûzdová,
paní Marie Pe‰lová,
paní Maria Pocklanová,
paní RÛÏena Hölingerová,
paní Marie Woldﬁichová,
pan Josef Ira,
pan Josef Dolej‰ek,
paní Miloslava DÛrová,
pan Vladislav Hazuka,
pan Josef Lypik,
paní Lenka Michálková,
pan Pavel Sedlák,
paní Jana ·varcová.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Děkujeme příbuzným, přátelům,
spolupracovníkům a známým
za hojnou účast
a květinové dary
při rozloučení
s naší dcerou a sestrou paní

JOSEFOU GONDEKOVOU.
Srdečně děkujeme
panu Františku Krátkému
za jeho procítěný projev
a paní starostce
za její projev soustrasti.
Zarmoucená rodina.

POZVÁNKA
V˘bor ZO âSZ Volary srdeãnû zve své ãleny na ﬁádnou ãlenskou schÛzi, která se koná

v sobotu 2. 4. 2016 od 14:30 hodin
v Hotelu Chata ve Volarech.
Za v˘bor ZO âZS Antonín Smola
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Vzpomínáme
Dne 5. 2. 2016 uplynuly
tﬁi smutné roky od úmrtí mého bratra
JAROSLAVA JANOU·KA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte spoleãnû s námi.
Sestra Eva s rodinou.

Dne 11. 2. 2016 uplynulo deset let,
kdy nás navÏdy opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
VÁCLAV ·VEC.
S láskou vzpomínají manÏelka
a synové s rodinami

Dne 24. 2. 2016, uplynul jeden smutn˘ rok,
kdy nás opustil pan
VÁCLAV MICHÁLEK.
Stále, ale Ïije v na‰ich srdcích a vzpomínkách.
S láskou manÏelka Lenka a dûti s rodinou

Dne 2. 3. 2016 uplyne 20 let,
co nás navÏdy opustil pan
VILIAM TOKÁR.
S láskou vzpomínají dûti s rodinami

Dne 12. 3. 2016 uplyne osm let,
kdy nás navÏdy opustil pan
JAN VORÁâ.
S láskou vzpomínají manÏelka a dûti.

Dne 22. 3. 2016 uplyne dvacet let od úmrtí
manÏela, tatínka, dûdeãka a pradûdeãka pana
JOSEFA HVùZDY.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Zimní zprávy z M·
V leto‰ním zimním období jsme proÏili v na‰í
mateﬁské ‰kolce spoustu legrace a krásn˘ch dní, které si
pﬁedev‰ím uÏili na‰i malí kamarádi.
Prosinec byl mûsíc pln˘ náv‰tûv a akcí na obou
‰kolkách. Pﬁi‰el ãert, Mikulá‰ a andûl i s malou nadílkou.
I pﬁes nezvykle teplé poãasí jsme vidûli pohádku „Jak
snûhová víla pﬁinesla dûtem zimu“, kterou nám zahrálo
divadlo Zvoneãek. S rodiãi jsme si udûlali pûkné odpoledne
plné koled, vánoãní nálady a smíchu, pﬁi kterém si mohla
celá rodina vytvoﬁit nûjakou pûknou dekoraci a odnést si
ji domÛ.
V lednu jsme s pﬁed‰kolními dûtmi z obou ‰kolek
nav‰tívili Z·, kde se pﬁed‰kolní dûti mohly podívat na své
kamarády prvÀáãky. Probûhly informaãní schÛzky se
zástupci Z· a rodiãi na‰ich budoucích ‰kolákÛ, které byly
velk˘m pﬁínosem pro dal‰í spolupráci obou ‰kol.
Abychom neopomenuli velmi dobrou spolupráci se
ZU·, star‰í dûti s radostí nav‰tûvují krouÏek keramiky
a flétny. Pﬁijelo k nám také Divadlo Kapiãka s pohádkou
„Jak ‰el Honza do svûta“ a jiÏ po druhé Divadlo Zvoneãek
a pohádka „O tﬁech prasátkách“. Dûti se vypravily do
DDM zahrát si rÛzné deskové a spoleãenské hry. Pravidelnû nav‰tûvujeme i knihovnu, kde je také pro na‰e dûti
pﬁipraven program. Pﬁed jarními prázdninami jsme si uÏili
legraci na na‰ich mal˘ch karnevalech, které jsou oblíbenou kaÏdoroãní tradicí.
Fotografie ze v‰ech akcí najdete na webov˘ch stránkách mateﬁské ‰koly.
Kolektiv mateﬁské ‰koly Volary

Upozornûní:
ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
VOLARY PROBùHNE
AÎ V MùSÍCI KVùTNU.
BUDEME VÁS VâAS
INFORMOVAT
O TERMÍNU KONÁNÍ ZÁPISU.

DrÛbeÏ TÛmová oznamuje prodej kuﬁic
ve Volarech na TrÏi‰ti
ve stﬁedu 6. dubna ve 14:30 hodin.
Kuﬁice Tetra jsou ãervené a ãerné, stáﬁí 12 t˘dnÛ, cena 120,- Kã

Tel.: 777 790 771
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Souhrn poãasí za leden 2016
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -22,6 °C dne 22. 1. v 8:10
Maximální teplota: 9,7 °C dne 26. 1. v 14:35
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,7 °C
Úhrn sráÏek: 71,2 mm
Maximální náraz vûtru: 18,0 m/s dne 30. 1. v 20:49
(tj. 64,8 km/hod.)
Sluneãní svit: 61,7 hodiny
Mrazové dny: 26
Ledové dny: 11
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 25
Maximální v˘‰ka snûhu: 25 cm dne 17. 1.

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -29,9 °C dne 22. 1.
Pﬁízemní minimální teplota: -33,6 °C dne 22. 1.
Maximální teplota: 9,3 °C dne 27. 1.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -3,0 °C
Mrazové dny: 28
Ledové dny: 11

Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

25 let Mûstsk˘ch lesÛ ve Volarech
Dvacetpût let není málo, je to jedna
generace. Co se za tu dobu událo
v Mûstsk˘ch lesích, si dovolím pﬁipomenout v nûkolika ãláncích prostﬁednictvím Volarského zpravodaje.
Díl 1.
Kde se vzaly a co jsou Mûstské lesy.
Trocha historie.
V roce 1991 vrátil stát mûstu dvû
tﬁetiny historického lesního majetku (2
005 ha), kter˘ mu v roce 1951 sebral.
Lesní majetek Mûstu Volary patﬁil od
roku 1925, kdy mu jej pﬁiﬁkl soud. Do té
doby byl ve vlastnictví volarsk˘ch starousedlíkÛ (222 osob). Pﬁed tím jej vlastnili
od roku 1719 Schwarzenbergové (ti je
starousedlíkÛm darovali roku 1810), pﬁed
tím Eggenbergové a pﬁed nimi Rudolf II.,
kter˘ je koupil jako souãást panství Prachatice spolu s Krumlovem od posledního RoÏmberka Petra Voka. Zbylá ãást
historického majetku leÏící na území
Národního parku ·umava byla vrácena
spolu s pﬁídûly po zanikl˘ch obcích
v srpnu 2000 a bûhem let 2006-2010
mûsto dohledalo a vysoudilo dal‰ích pﬁibliÏnû 50 ha pÛdy. Ke dni 31. 12. 2015
mûsto vlastnilo 3 330 ha lesní pÛdy.
Co s lesem?
Souãasnû s pﬁevzetím lesního majetku mûsto zjistilo, Ïe má, jako vlastník
lesa, Zákonem o lesích stanoveny povinnosti a v jeho souladu mu platn˘ Lesní
hospodáﬁsk˘ plán stanovuje závazné
ukazatele. V pﬁípadû jejich poru‰ení
hrozí vlastníku vysoká pokuta. Mimo

jiné nesmí pﬁekroãit stanovenou v˘‰i
tûÏby, musí splnit v˘chovu lesa (proﬁezávky a probírky) na stanovené plo‰e
nebo musí vysadit dostatek sazenic
podle stanoven˘ch druhÛ dﬁevin. Dále
musí chránit les pﬁed ‰kÛdci, udrÏovat
vodní reÏim, zabraÀovat po‰kozování
a zneuÏívání lesa, udrÏovat síÈ cest
a sváÏnic a mnoho jiného. Ve‰kerou
odbornou ãinnost v lesích pak musí
zaji‰Èovat odborn˘ hospodáﬁ, kter˘ má
na tuto ãinnost licenci. Mûsto mûlo na
vybranou buì platit externistu nebo lesy
pronajmout cizímu subjektu nebo si nad
sv˘m majetkem udrÏet kontrolu a zﬁídit
pro tuto ãinnost vlastní organizaci.
Zastupitelstvo mûsta rozhodlo pro
odborné hospodaﬁení v lesích zﬁídit
vlastní, tehdy pﬁíspûvkovou, organizaci.
Mûstské lesy zahájily svoji ãinnost
1. ledna 1992. Koncem roku 1998 byla
ãinnost pﬁíspûvkové organizace ukonãena, a to jako dÛsledek zmûny zákona
o daních. Tu nahradila obchodní spoleãnost Mûstské lesy Volary s.r.o., kterou
zﬁídilo Zastupitelstvo mûsta k 1. lednu
1999.
Vlastnické vztahy
Mûsto Volary je 100% vlastníkem
Mûstsk˘ch lesÛ Volary s.r.o. Práva vlastníka prostﬁednictvím Valné hromady
vykonává Rada mûsta, která v souladu
se zákony urãuje smûr a cíle hospodaﬁení firmy. Mûstské lesy Volary vlastní
99 % Volarské lesní a dﬁevaﬁské spoleãnosti s.r.o. (VLDS), která se zab˘vá
mimo jiné tûÏbou dﬁeva pomocí harvestorové technologie. VLDS plní úãel

jistého partnera pro okamÏité nasazení
kapacit v pﬁípadû kalamitních situací na
lesním majetku mûsta a vykonává sluÏby po celé âR i v zahraniãí. Zvy‰uje
majetek (a také bankovní bonitu) Mûstsk˘ch lesÛ, a tím i mûsta.
Co vlastnû Mûstské lesy dûlají.
Cílem hospodaﬁení v mûstském lese
je trval˘ v˘nos z lesa, zdrav˘ a stabilní
lesní porost, a regionální zamûstnanost.
Mûstské lesy Volary se kromû lesa také
starají o síÈ 66 km lesních cest a sváÏnic,
nûkolik set km pﬁibliÏovacích linek,
desítky km vodních tokÛ a o pﬁíslu‰né
nemovitosti a techniku.
Celé území lesÛ mûsta je dotãeno
zájmy ochrany pﬁírody a na‰e hospodaﬁení je tak rÛzn˘mi zpÛsoby omezováno.
Na 850 ha zasahuje území Národního
parku ·umava, na zbytku (2 487 ha) pak
Chránûná krajinná oblast ·umava. Na
plo‰e 1657 ha je vyhlá‰ena Ptaãí oblast
·umava. Na území lesÛ mûsta se nachází Národní pﬁírodní rezervace Velká
Niva (122 ha) a ãtyﬁi první zóny NP·
(166 ha), na tûchto plochách (288 ha) se
nesmí hospodaﬁit. PﬁibliÏnû polovina
v˘mûry lesÛ je zaﬁazena do územního
systému ekologické stability.
Ve‰kerou ãinnost zaji‰Èuje 22 zamûstnancÛ a 16 ÏivnostníkÛ. V souladu
se zájmy mûsta vÏdy upﬁednostÀujeme
volarské Ïivnostníky a firmy, které mají
sídlo, a tudíÏ platí danû ve Volarech.
Miroslav ¤eÏábek
■ ■ ■
Volarsk˘ zpravodaj 5

Poslední leã
KdyÏ se ﬁekne myslivec, mnozí si
pod tím pﬁedstaví, aha to je ten, kter˘ si
sedí na posedu, na laviãce, ãi paﬁezu
a stﬁílí na v‰echno, co se pohne. Tak
tomu doopravdy není. Myslivci mají
svou honitbu, o kterou se starají a myslivecké spolky jsou vût‰inou muÏi i Ïeny,
kteﬁí k lovecké vá‰ni pﬁidávají velké
mnoÏství brigádnick˘ch hodin, pﬁi úklidu
i ãi‰tûní lesa v této honitbû. Zvûﬁ loví jen
v dobû, kdy je to zákonem povolené.
V‰e má svá tvrdá pravidla, která zaãínají
tûÏkou zkou‰kou ze zákona o zbraních
a stﬁelivu a dal‰í náleÏitosti, které k tomuto koníãku patﬁí.
Myslivci jsou chránûni patronem,
svat˘m Hubertem, a dokáÏí se i pûknû
poveselit, a to pﬁi Hubertsk˘ch zábavách,
které bohuÏel z mnoha míst mizí, ãi
o poslední leãi.
Volar‰tí myslivci z mysliveckého
spolku Vltava poslední leã oslavili ve
spoleãenském sále radnice. Po úvodním
Halali si dali v˘bornou veãeﬁi, polévku
a prav˘, mysliveck˘, zvûﬁinov˘ gulá‰.
Popovídali si, jak se jim den vydaﬁil
a jak˘ to byl rok. Místní myslivci potvrdili, Ïe tento koníãek se dûdí z generace
na generaci, a tak nebylo v˘jimkou, Ïe
u stolu sedûli dcera, syn, otec, dûda,
i manÏelské páry.
Na poslední leãi se hodnotí uplynulá
sezóna, b˘vá vyhla‰ován král honu
a obvykle b˘vá pﬁítomna i hudba. Volarská
poslední leã byla obohacena o myslivecké pasování jednoho z ãlenÛ na lovce
jelení zvûﬁe, které provádûl pﬁedseda
MS Vltava Miroslav ·vec. Ve Volarech
b˘vá souãástí této slávy i v˘bornû pﬁipraven˘ mysliveck˘ soud. Ten je tvoﬁen
zpravidla tﬁemi myslivci, a to pﬁedsedou, hlavním soudcem a Ïalobcem. Po
vyhlá‰ení Krále honu je pﬁítomen i on,
ale to jen jako „ãestn˘ rozlévaã“ dobrého soudního moku. Soud je u kaÏdého

sdruÏení jin˘ a ve Volarech byl ve sloÏení
Václav I pﬁedseda, Míra II Ïalobce
a Zdenûk III zapisovatel a v˘bûrãí
pokut. Mysliveck˘ soud je veselá záleÏitost, která se vût‰inou t˘ká pravdiv˘ch,
ale i legraãních skutkÛ, které myslivci
ze spolku, ale ne jen oni, za sezónu provedli. Jde o veselé pﬁikrá‰lení skutkÛ
proti zákonÛm myslivosti ãi spolku.
B˘vá do jedné hodiny a poplatky, které
se vyberou do klobouku, slouÏí k uhrazení reÏie na poslední leã. Soud má své
normy a to: âl. 1. soud mÛÏe kárat,
vyná‰et ortel, urãovat v˘‰i pokuty, ale
hlavnû má vÏdy pravdu. âl. 2. pokud by
se nûkdo chtûl obhajovat, ãi zmûnit v˘rok
soudu, tak v tomto pﬁípadû platí ãlánek 1.
Soudilo se dle zákonÛ myslivosti, a tak
mysliveckou latinou ﬁeãeno, i prohﬁe‰ky
proti ní. A zde jen nûco, co mÛÏe ven.
Tak si pﬁedstavte toto: ná‰ kamarád
a kolega sedûl na jedné z nahánûk na
paﬁezu a ãekajíc na divoãáka, uvidûl
v blízkosti pûknou Ïenu. Samozﬁejmû
tím jeho lovecká vá‰eÀ skonãila. Opustil
paﬁez a ‰el k oné lesní víle, no, a kdyÏ byl
u ní, vyskoãil z mlází kanec, ale takov˘m skokem, Ïe i VáÀa se Îelezníkem
by závidûli. No, kamaráde, tak za opu‰tûní místa a ponechání ‰kodné zvûﬁe
v honitbû, má‰ to za tﬁi stovky a dík.
Zde máme dva v˘teãníky, kteﬁí místo
lovu a pevné docházky upﬁednostÀují
své zájmy. A tak míã na volejbal a taneãky pﬁevy‰ují. No, tak co s vámi pánové,
nedá se nic dûlat, máme zde profesionální taneãnici Radku, a tak trest pro
vás je tanec s ní, abyste nám ukázali, co
jste se jiÏ nauãili. Oba pánové potom
byli ohodnoceni soudem jak ve Star
Dance a oba si vedli pomûrnû dobﬁe,
i kdyÏ soud mûl v˘hrady zejména ke
kreativitû a nûkter˘m figurám. Oba pánové poté vyslechli svÛj díl a zaplatili
do klobouku.

A je‰tû jeden. Tak to je ná‰ kolega
a kamarád, kter˘ kromû lovení je milovníkem letadel a na‰í ·umavy. No a právû
to si pﬁedstavte. Sedí kolegové na ãekané a najednou jeden ﬁíká: „Hele, tamhle
je boeing, tamhle to je stíhaãka a tady
nad námi, no to snad byl bezmotorák.
V nûm sedûl ná‰ kolega, kter˘ nejenÏe
vydûsil oba lovce, ale spla‰il zvûﬁ, tak
Ïe ta se tam t˘den neobjevila. Tak co
nám k tomu ﬁekne‰.“ „V‰ak víte, Ïe jsem
fotil va‰i honitbu a krásu ‰umavsk˘ch
hor.“ „No, to tû ‰lechtí, ale neopravÀuje
tû k tomu, abys nám tady zvûﬁ pla‰il. Tak
tamhle do klobouku dá‰ pûtistovku, neb
zde platí ãlánek jedna.“
To je jen ukázka, jak je soud vtipn˘
a jak to v‰ichni pokornû vnímají. Volar‰tí se poté pûknû bavili, kdyÏ do tance
a k poslechu hrála Netolická pûtka. Velk˘m bodem veãera bylo vystoupení
profesionálních taneãníkÛ Radky Karvánkové a Tomá‰e Ondrá‰ka, kteﬁí pﬁedvedli klasiku v Letní romanci a krásnou
energickou sérii latinskoamerick˘ch
tancÛ. Za nádherné vystoupení se jim
dostalo dlouhotrvajícího potlesku a poté
se jiÏ tanãilo a losovalo o hodnotné
ceny, mezi nimiÏ nechybûla zvûﬁina. Na
závûr se draÏili divoãáci, i v‰eobecné
zajímavosti. V rámci losování probûhla
myslivecká draÏba zvûﬁe, kdy se dva
zájemci dlouho pﬁetahovali o draÏeného
divoãáka a z v˘sledné ãástky mûl urãitû
velkou radost pokladník MS. Cel˘ veãer
byl také pro více jak sto úãastníkÛ pﬁipraven˘ i zvûﬁinov˘ raut.
V závûru musím potvrdit slova pﬁedsedy mysliveckého spolku, M. ·vece,
kter˘ ﬁekl, Ïe je hrd˘ na partu sv˘ch
kolegÛ za to, co spoleãnû dokázali pﬁipravit. Zmínil také, Ïe spokojenost
odcházejících úãastníkÛ je vÏdy pro
v‰echny ãleny odmûnou.
Ladislav Beran

Hotel Chata zve v‰echny obãany ve dnech

18.–20. 3. 2015
na VEP¤OVÉ HODY
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První nositel Ceny Václava Bendy ve Volarech
Dne 9. 11. 2015 byly v Kutné Hoﬁe
slavnostnû pﬁedány Ceny Václava Bendy
a pamûtní medaile „Za svobodu a demokracii“. Tuto cenu udûluje od roku 2009
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ
osobnostem, které sehrály v˘znamnou
roli v boji za svobodu a demokracii
âeskoslovenska v letech 1938–1945
a 1948–1989. Mezi leto‰ními ãtrnácti
ocenûn˘mi, z nichÏ polovina obdrÏela
cenu in memorian, byl i Bohumil Harmonick˘ z Volar. Od roku 2009 dostali
cenu mimo jiné filozof Ladislav Hejdánek,
pﬁevor klá‰tera Teplá u Mariánsk˘ch
Lázní P. Josef Heﬁman Tyl, kunsthistoriãka Vûra Jirousová, ãího‰Èsk˘ faráﬁ
Josef Toufar, malíﬁ Vojtûch Preissig,
ãeskoslovensk˘ premiér Rudolf Beran,
divizní generál âenûk Kudláãek, spisovatel Jiﬁí Gru‰a a mnozí dal‰í. Bohumil
Harmonick˘ byl ocenûn za svÛj nekompromisní postoj proti komunistickému
reÏimu a organizování protireÏimních
akcí. V jeho osobû byli ocenûni v‰ichni
mlad‰í disidenti, kteﬁí se do protikomunistického odboje zapojili tûsnû pﬁed
„Listopadem“.
Je to jedno z nejv˘znamnûj‰ích ocenûní, které kdy bylo udûleno volarskému
obãanovi, proto jsem udûlal s drÏitelem
tento rozhovor:

Jak ses Bohumile dostal mezi laureáty
Ceny Václava Bendy? Kdo tû navrhnul
na její udûlení?
Jsou to skoro jiÏ dva roky, kdy mi
volal pan Libor Svoboda z ÚSTR, Ïe by
se se mnou rád se‰el. ShromaÏìoval
materiály o odporu proti komunistickému reÏimu v JiÏních âechám a jak ﬁekl,
moje jméno se dost ãasto objevovalo
v rÛzn˘ch materiálech STB. Studoval
soudní spisy z trestních stíhání proti mé
osobû v roce 1989. Jsou uloÏeny v prachatickém archivu. Libor Svoboda mne
navrhl na udûlení ceny.
Nûjakou dobu jsem váhal, zda cenu
pﬁijmout a postavit se do jedné ﬁady s lidmi, kteﬁí zaÏili komunistick˘ lágry a procesy z padesát˘ch let. Vedle jejich osudÛ
mi ten mÛj pﬁipadal malichern˘, nicotn˘. Pak jsem pochopil zámûr autorÛ této
ceny, a to najít v ãeském národû lidi,
kteﬁí se ve své dobû dokázali postavit
fa‰istickému a posléze komunistickému
zlu a já svou ãinností spadal do závûru
vlády komunistÛ nad ãesk˘m národem.
Nepﬁijal jsem ji jen pro svou osobu.
Nebyl jsem jedin˘, moÏná jen nejviditelnûj‰í a nejhlasitûj‰í z tûch, kdo se zapojil
do odporu proti reÏimu. Rozdûlil bych
nás do dvou kategorií. Tou první jsou ti,
kteﬁí byli signatáﬁi Hnutí za obãanskou

svobodu. Z Volar jmenovitû Ludmila
Krausová, Zdenûk Kraus, Franti‰ek
a Ondﬁej Kli‰íkovi, z Nebahov SoÀa
Sedláãková, z Chrobol Jan Janda. Doufám, Ïe jsem na nikoho nezapomnûl. Do
druhé kategorie bych dal ty, kteﬁí vystupovali proti reÏimu jin˘m zpÛsobem,
sympatizanty a podporovatele. Mezi
mnoh˘mi napﬁ. Jarda Pulkrábek, Oliver
Kucka, ty, Ivo‰i, a dal‰í a dal‰í.
Zvlá‰tní medaili by zaslouÏila má
tehdej‰í manÏelka a dnes kamarádka
Vendulka. Jí chodili vyhroÏovat estébáci,
Ïe nám seberou dûti, kdyÏ mi nedomluví.
Jí bûhali po bytû v kanadách pﬁi domovní prohlídce pﬁíslu‰níci VB a estébáci.
Tahali ji po v˘sle‰ích. Byla pﬁipravena
pﬁijmout zodpovûdnost za fungování
rodiny i v pﬁípadû, Ïe skonãím mûsíce ãi
léta v bol‰evickém kriminále. Jestli nûco
naplÀuje pojem stateãnost, tak je to toto.
Co pro tebe osobnû udûlení
Ceny Václava Bendy znamená?
Hodnû moc si tohoto ocenûní cením.
Je pro mne velkou ctí b˘t ve spoleãnosti
lidí, kter˘ch si váÏím pro jejich Ïivotní
postoje, názory a odvahu dokázat ﬁíci
zlu - NE!
Dûkuji za rozhovor.
Rozhovor vedl Ivo Stehlík

Volarsk˘ masopust
Volarsk˘ masopust pro‰el mûstem
v sobotu 13. února. Nejdﬁíve u radnice
shromáÏdil Rychtáﬁ svou druÏinu a poté
na vrata zaÈukal. Záhy otevﬁela paní
starostka, která hned v úvodu v‰echny
pﬁivítala a Ïe letos si místostarostu jako
pomocníka bere.
Rychtáﬁ poÏádal o právo mûstem
prÛvod Masopustní provést a po dobu
dvacet ãtyﬁ hodin nad poﬁádkem a klidem bdít. Starostka právo mu pﬁedala

s tím, Ïe poﬁádek a klid je tﬁeba udrÏet
a sem tam nûjakou pokutu dát. Po té
spoleãn˘m pﬁipitkem a zatoãením se
v kole prÛvod do mûsta se vydal. A hned
po té nechybûlo tradiãní pokutování, Ïe
radniãní zapomnûli prapor vyladit, Ïe
soli na zemi je víc neÏ na Zlaté stezce po
soumarech, Ïe na Bobíku je nûco, co b˘t
nemá, a ty vlajky, no jéje, a tak se platilo, ãástka to byla dech beroucí a rychtáﬁ
ji správnû utajil, neb bulvár by hned své

nesmyslnosti psal. Po tomto humorném
úvodu s lajckou komedií se prÛvod do
mûsta tradiãnû vydal.
Nechybûly tradiãní koblíÏky, uzené
a dal‰í dobroty. Marnotratníci do pochodu a veãer do tance v hotelu Chata,
kde basa pohﬁbena byla, hráli a zpívali
a roze‰li se ke spokojenosti v‰ech nad
nedûlním svítáním.
Ladislav Beran

Bﬁeznové pranostiky
Jak je 1. bﬁezna, takové bude celé jaro.

|

NezapomeÀ nikdy na to, bﬁeznov˘ prach, Ïe je zlato.

Kolik mlh v bﬁeznu, tolik de‰ÈÛ v roce. | Bﬁeznov˘ sníh zaorati, jako kdyÏ pohnojí.
Bﬁezen such˘, duben mokr˘ a máj podchlazen˘, roãek bude vydaﬁen˘.
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Velikonoãní pomlázka
Velikonoãní pomlázka je známá asi
od 14. století a jedná se o pÛvodnû
pohansk˘ zvyk, kdy dospívající chlapci
spleten˘m svazkem ãerstv˘ch jarních
proutkÛ z vrby, ozdoben˘ch barevn˘mi
stuhami ‰lehají neprovdaná dûvãata.
·vihat se má lehce pﬁes h˘Ïdû a nohy,
pﬁiãemÏ mají chlapci odﬁíkávat koledu.
Tímto úkonem pﬁedávají dívkám svûÏest, zdraví ohebnost a pruÏnost mladého proutí plného jarní mízy. Dívky podle
tradice chlapcÛm podûkují a odmûní je
malovan˘m vejcem, nejlépe ãervenou
kraslicí. Pomlázku by si kaÏd˘ chlapec
mûl uplést sám, coÏ není nic sloÏitého.
Pletení pomlázky
Na pletení pomlázky bude potﬁeba
10 proutkÛ, ale doporuãuje se jich mít
více, protoÏe se mÛÏe stát, Ïe nûkter˘
praskne.
PomÛcky: Ostr˘ nÛÏ nebo zahradnické nÛÏky a dﬁevûná podloÏka
Postup: Vybere se devût pﬁibliÏnû
stejnû dlouh˘ch a stejnû hrub˘ch proutkÛ (min. 1 metr dlouhé - upletená
pomlázka je asi o tﬁetinu krat‰í). A navíc
jeden proutek na omotání rukojeti.
Proutky srovnáme od tenké ‰piãky,
protoÏe kdybychom je rovnali odspodu,
byl by kaÏd˘ jinak hrub˘ a v˘sledn˘
efekt by nebyl tak hezk˘. V pﬁípadû, Ïe

Vajíãko
je jiÏ od pradávna symbolem
zrození a Ïivota. Z tûchto dÛvodÛ
se pro jaro a Velikonoce
jako symbol vajíãko opravdu
hodí a pro zv˘raznûní
jeho úãelu se také barví.

Krásné proÏití
svátkÛ jara
a bohatou pomlázku
Vám v‰em pﬁeje
Redakãní rada
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mají pruty boãní v˘honky, neodﬁezáváme
je pﬁed pletením, ale aÏ po nûm. Pﬁi
pletení by pruty v místech ﬁezu praskaly.
Zaãátek pletení
Proutek na omotání rukojeti podélnû
roz‰típneme a jeden konec proutku vloÏíte mezi pﬁipraven˘ svazek proutkÛ na
palec daleko od kraje. Ohneme jej do
pravého úhlu a zaãneme omotávat pevnû
a tûsnû vedle sebe smûrem ke ‰piãce.
Zbyl˘ konec proutku opût provleãeme
mezi hlavními proutky, abychom tak
zabránili rozpletení a zbytek odﬁízneme.
RukojeÈ je potﬁeba dobﬁe utahovat, aby se
pomlázka nerozpadla. Podle nejkrat‰ího
prutu srovnáme ostatní a zastﬁihneme.
Pletení
Devût proutkÛ si rozdûlíme na ãtyﬁi
proutky vlevo, ãtyﬁi proutky vpravo a jeden
stﬁedov˘. Stﬁedov˘ proutek vybereme ten
nejrovnûj‰í a budeme jej oplétat stﬁídavû
proutky z pravé a z levé strany. Zprava
vezmeme spodní prut, obtoãíme ho
vrchem kolem stﬁedového prutu a ohneme zpût doprava. Pak vezmeme lev˘
spodní prut, obtoãíme ho spodem kolem
stﬁedového prutu a ohneme doleva.
KaÏd˘ ohnut˘ prut ﬁadíme nahoru nad
zb˘vajícími pruty tak, abychom mûli
pﬁehled, kter˘ bude na ﬁadû. Pak zase

prav˘ spodní a zase lev˘ spodní… Tento
postup opakujeme dokola tak dlouho,
dokud nám nezÛstane cca 5 cm prutÛ.
Proutky musíme poﬁádnû utahovat, jinak
nám bude vznikat rÛznû pozoh˘baná
pomlázka! Na konci pletení sváÏeme
proutky provázkem. Tûlo pomlázky je
tímto hotové.
Pak uÏ jen pomlázku ozdobíme
barevn˘mi stuhami.
Pentle
Pentle nemají jen ozdobn˘ úãel, ale
také ochrann˘ a oslavn˘.
S dal‰ím a dal‰ím ‰leháním zelené
v˘honky odpadávají, po‰lehání se stává
palãivûj‰ím. Pentle údery brzdí.
Panenskou pomlázkou bez pentlí, je‰tû
brzy ráno, pﬁi první náv‰tûvû, se typicky
budí dûvãata. Proutí je je‰tû zdravé
a v˘honky svûÏí. Odmûnou mládenci za
po‰lehání pak b˘vá nejen vajíãko nebo
jakákoli dal‰í koleda, ale také pentle
na pomlázku. Koledníci si pak mohou
získané pentle porovnávat a chlubit se
jejich poãtem. Dokonce se barvám takto
darovan˘ch pentlí mohly pﬁisuzovat
konkrétní v˘znamy.
Získané pentle pak buì zÛstávaly
mládencÛm na památku, nebo jejich
sestrám na dal‰í rok, anebo je pak zas
mládenci dûvãatÛm vraceli na muzikách.

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Tarttová Dona: STEHLÍK
Poslední román Donny Tarttové patﬁí k nejzáﬁivûj‰ím klenotÛm souãasné
americké prózy. Rozpoutal nefal‰ované ãtenáﬁské i kritické nad‰ení,
získal Pulitzerovu cenu za rok 2014, literární kritici po celém svûtû se
pﬁedhánûjí v jeho chvále, nad‰enû jej oceÀuje Stephen King ãi Michelle
Obamová.
Nesser Haken: DÍVKA, KTERÁ NIKOMU NECHYBùLA
Nov˘ napínav˘ pﬁíbûh od trojnásobného drÏitele ceny Nejlep‰í ‰védsk˘
krimiromán Hakena Nessera. Je parné léto a komisaﬁ Van Veeteren uÏ
se nemÛÏe doãkat dovolené. Dokonce má jisté plány s jistou dámou.
JenÏe právû v té dobû se z letního tábora tajemné náboÏenské sekty
ztratí dvû dívky. Komisaﬁi nezb˘vá neÏ splatit star˘ dluh a ujmout se
podivného pﬁípadu.
Vondru‰ka Vlastimil: MRTV¯ POSEL
Královsk˘ písaﬁ Jiﬁí Adam z Dobronína nalezne u dveﬁí svého domu
tûÏce zranûného muÏe. Umírající stihne je‰tû povûdût, Ïe se chystá
jakési spiknutí, jenÏe zemﬁe dﬁív, neÏ staãí povûdût víc.

NAUâNÁ LITERATURA
Kunc Antonín: TAJEMSTVÍ ·UMAVSKÉHO PODZEMÍ
– Vzru‰ující svûdectví o pátrání
po nacistické továrnû v okolí Franti‰kova
a na Pramenech Vltavy
V roce 1999 byl na Pramenech Vltavy zahájen pﬁísnû utajovan˘
hydrogeologick˘ prÛzkum, jehoÏ skuteãné poslání bylo známé jenom
malému okruhu zasvûcen˘ch osob. V nedalekém Franti‰kovû totiÏ za
války stála velká továrna na v˘robu dílÛ pro stíhaãky Messerschmitt
Me-262. Ukazuje se, Ïe hydrogeologick˘ prÛzkum je pouze zástûrkou.
V podzemí se totiÏ nachází je‰tû jedna podzemní továrna, kde
pracovali sovût‰tí zajatci...

Bohumil Harmonický a Bowling Sport Volary

Vojenské lesy a statky, Divize Horní Planá
Rybáﬁství Chval‰iny

vás zvou na

Bluesový večer ve Sportu
5. 3. 2016 od 20 hodin

Vám nabízí

PRODEJ

Hrají: Broken Harp /Praha/, Jakub Noha Nohaband /Praha/
ZVA 12-28 /Zvolen SR/
Vstupné 120,- Kč

KAPRÒ A PSTRUHÒ

Koncert ...Múzy na Gabrétě...

VOLARY

16. 4. 2016

24. 3. 2016

Hrají: Jana Vébrová, Jana Šteflíčková, Zuzana Dumková, Core Belief
Vystavují: Aia Kubičková, Jitka Petrasová
Vstupné 120,- Kč
Bližší informace o koncertech a akcích pro rok 2016 je možné získat:
na mob. 607 600 413, e-mailu: bohumilharmonicky@seznam.cz,
na stránkách: https://www.facebook.com/events/223684737967625/,
a nebo http://koncert-pro-svobodne-lidi.webnode.cz/.

na místní trÏnici od 9.00 do 12.00 hod.
cena:
kapr: 75,- Kã/kg
pstruh duhov˘: 132,- Kã/kg
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Bﬁezen – mûsíc ãtenáﬁÛ 2016

Mûstská knihovna Volary se letos
pﬁipojuje jiÏ k sedmému roãníku celostátní
akce B¤EZEN - mûsíc ãtenáﬁÛ, kter˘
vyhla‰uje Svaz knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ. V rámci tohoto mûsíce
Mûstská knihovna pﬁipravila tyto akce
a sluÏby:
■ Od 1. 3. do 30. 4. v˘stavu dûtsk˘ch
prací 6. roãníku v˘tvarné soutûÏe
„LESY A P¤ÍRODA KOLEM NÁS“.
Tﬁi vybrané práce z kaÏdé obsazené soutûÏní kategorie postupují do krajského
finále v Jihoãeské vûdecké knihovnû
v âesk˘ch Budûjovicích, kde pﬁi vernisáÏi v˘stavy dne 7. 6. 2016 budou
vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe a pﬁedány
odmûny vítûzÛm.
■ Nová sluÏba v knihovnû
„PÛjãování ta‰ek na odnos knih“.
VypÛjãili jste si knihy a nemáte je v ãem
odnést? Nyní si v knihovnû mÛÏete novû
pro tyto úãely vypÛjãit látkovou ta‰ku.
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– v‰echny ta‰ky jsou opatﬁeny ãárov˘mi
kódy a pÛjãují se na stejném principu
jako knihy
– v˘pÛjãní doba je 1 mûsíc
– tuto sluÏbu poskytuje knihovna bezplatnû
■ PÛjãování „âtenáﬁsk˘ch kostek“
Hoì si kostkou a ponoﬁ se
do kníÏky…
Hoì si kostkou a uã se ãíst….
Hoì si kostkou a osvoj si ãtenáﬁské
strategie…
âtenáﬁské kostky obsahují celkem
36 rÛz-n˘ch otázek, které si ãtenáﬁ pﬁed
ãtením, v prÛbûhu ãtení a po ãtení mÛÏe
poloÏit. Pomocí vût‰iny z nich je veden
k nejrÛznûj‰ím ãtenáﬁsk˘m strategiím
(napﬁ. Co myslí‰, Ïe se v pﬁíbûhu
stane?). Nûkteré se zab˘vají i knihou
jako takovou a uãí ãtenáﬁe zji‰Èovat
informace z obalu ãi tiráÏe knihy (napﬁ.
Kdo knihu ilustroval?, Kdo knihu
napsal?), jiné se zab˘vají nejrÛznûj‰ími
aspekty textu (napﬁ. Myslí‰, Ïe je pﬁíbûh
reáln˘ nebo vymy‰len˘?). Kostky si
mohou zapÛjãit pouze registrovaní
ãtenáﬁi.

■ Dámská jízda

V pondûlí 7. bﬁezna od 18:00
„ÎIVOT S VÁ·NÍ, âOKOLÁDOU
A VÍNEM“ - veãerním povídáním s degustací ãokolád Jordi’s a vína Vás provede Ing. Marcela Krãálová. Vzhledem
k omezené kapacitû je nutné si rezervovat
místo. Cena degustace 150,- Kã. Akce se
bude konat v prostorách knihovny.
■ V pátek 11. 3. a v úter˘ 22. 3.
„Klíã k jaru“ – tvoﬁivá dílniãka a ãtení
s jarní tématikou se uskuteãní v rámci
projektu „Vãelka Mája ãte dûtem“.
Ve spolupráci s M· Volary.
■ V úter˘ 18. 3.
·esté otevﬁení „Pohádkového kufru
z radnice aneb lidové tradice“. Tentokrát
si budeme s paní starostkou Mgr. Bc. Martinou Pospí‰ilovou povídat o Velikonocích.
Ve spolupráci se Z· Volary.
■ Veãerní dobrodruÏství
Ve stﬁedu 23. 3. - „Bezpeãnû pﬁed
prázdninami“ - povídání nejen o bezpeãnosti spojené se ãtením „Policejních
pohádek“ s prap. Bc. Ivou Muzikovou.
Ve spolupráci s DDM Volary a Obvodním oddûlením Policie âR ve Volarech.

PRODEJ KUŘIC
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
VOLARY: 14:00 hod. U COOPU
Dne:

18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 6. 10., 4. 11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti
stáří 15-24 týdnů

tel. 602 115 750
Srdečně Vás zveme
na setkání s MUDr. M. Patákovou

O dětech mladšího školního věku
z pohledu lékaře
Koná se ve středu 9. března od 15.30 ve společenské místnosti ZŠ Volary

Hledám paní pro práci v Nûmecku.
Péãe o starou paní v rodinném prostﬁedí. Vzdálenost 60 km. Jedná se o 5-7 dní v mûsíci.
Základní znalost nûmeckého jazyka nutná.
BliÏ‰í informace na tel. ãísle 728 040 524 (ãesky).
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