Vážení spoluobčané, milí Volarané,
v těchto dnech, kdy vychází listopadové
číslo Volarského zpravodaje, jste jistě zaznamenali, že na úřední desce našeho
města je vyvěšen návrh rozpočtu města pro
rok 2017.

Tento návrh bude následně projednáván
na jednání zastupitelstva města, které je naplánováno na 12. prosince od 17 hodin, kde
vám rádi zodpovíme vaše dotazy.
Pokud zastupitelstvo tento rozpočet
schválí, čekají nás v příštím roce nemalé investiční akce. Prioritami pro nás jsou
volarské náměstí, plavecky bazén, revitalizace panelového sídliště, sportoviště nejen
v areálu Správy sportovního zařízení, ale
také u naší základní školy. Neopomíjíme
zpracování dalších projektových dokumentací, mezi které patří i projekt na výstavbu
cyklostezky.
K naplnění těchto navrhovaných plánů nám pomůže přijatý úvěr, který byl
jednohlasně na zasedání zastupitelstva odsouhlasen.
Jedná se o úvěr ve výši 55 milionů
korun, který město přijalo za velice výhodných podmínek. Do července roku 2018
může město čerpat finanční prostředky
a následně bude po dobu deseti let tento
úvěr splácet. Ale je možné tento úvěr splatit dříve, pokud by město mělo více volných
prostředků, a to vše bez jakýchkoliv sankcí.

Další výhodou přijetí tohoto úvěru je
skutečnost, že město za tento úvěr neručí žádnou protihodnotou. Splácení úvěru
od pololetí roku 2018 bude téměř o jeden
milion nižší než splátky současné. Právě
v prosinci letošního roku město doplatí
úvěr, který město potřebovalo na zateplení základní školy a revitalizaci sběrného
dvora. Důležitou prioritou přijetí úvěru je
skutečnost, že úroková sazba je pevná a to
ve výši 0,34%. Takže město přeplatí vlastně za dobu 12 let (čerpání a splácení) pouze
jeden milion korun.
Výše zmíněné investice nejsme schopni
zainvestovat z ročního rozpočtu, ve kterém
nám zbývá v průměru přibližně šest milionů ročně na potřebné investice. Proto jsme
přistoupili k tomuto rozhodnutí a věříme,
že bude přínosem nejen nám Volaranům,
ale i všem návštěvníkům našeho města.
Milí Volarané,
právě nastává adventní čas. Přeji vám,
aby byl naplněn tím, co k tomuto období
patří.
Martina Pospíšilová, starostka města

Podnikatelé a odpad
Jste fyzická nebo právnická osoba
oprávněná k podnikání? Podnikáte? Máte
provozovnu nebo kancelář ve Volarech?
Pronajímáte si, nebo vlastníte ve Volarech
obchod, restauraci, kancelář, výrobní prostory? Ubytováváte? Pak bych Vás rád
upozornil, že se na Vás vztahují ve vztahu
k odpadům jiná pravidla než na občany Volar
a neznalost, či porušování těchto pravidel,
by mohlo vést ke zbytečným problémům
a nemalým pokutám.
Podnikatel, jakožto původce odpadů je
povinen zajistit, aby s veškerými odpady,
které vyprodukuje při své podnikatelské
činnosti, byť i sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.),
bylo nakládáno dle zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání
s nimi a kdykoliv při kontrole oprávněnými

orgány musí prokázat, jakým způsobem se
svými odpady naložil, tedy se může rozhodnout, že:
1) se podle § 17, zák. č. 185/2001 Sb.,
na základě písemné smlouvy uzavřené
s Městem Volary zapojí do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování svého odpadu .To
znamená, že mu bude vyvážena nádoba na
odpad a může využívat kontejnery na tříděný odpad,
2) si zvolí vlastního dodavatele služeb
odpadového hospodářství, se kterým uzavře smlouvu a to i pro jednotlivé druhy
odpadů.
Dotazy k článku, nebo na možnost
připojení k systému Města Volary můžete směřovat na odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí na tel. 388
302 207, nebo osobně podat v kanceláři

č. 5, MěÚ Volary u Bc. Aleše Valíčka (po
dohodě i mimo úřední dny), současně odkazuji na stránky ČAOH (Česká asociace
odpadového hospodářství), kde si lze bezplatně stáhnout přehlednou příručku pro
živnostníky k základním povinnostem pro
nakládání s odpady (http://www.caoh.cz/
odborne-clanky-a-aktuality/caoh-pripravila-prehlednou-prirucku-pro-zivnostniky.
html).
Na závěr doplňuji, že obecní úřad původci (fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě), který využívá bez
písemné smlouvy systému zavedeného obcí
nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, může
uložit pokutu do 300.000,- Kč.
Bc. Aleš Valíček
referent odboru V, ÚP a ŽP

Připravujeme
Město Volary ve spolupráci s Hotelem Chata Vás srdečně zvou
v sobotu 17. 12. 2016 od 8:00 hodin na

VÁNOČNÍ ZABIJAČKU,
která se koná v podloubí u bývalé diskotéky Monika.
Budete si moci zakoupit tlačenku, jitrnice, jelita, prejt, ovar, klobásy, uzené maso, domácí paštiku i zabijačkovou polévku.
Zabijačková polévka, kterou si budete chtít odnést s sebou, bude prodávána do Vámi přinesených nádob.
Připraveny budou teplé a studené nápoje

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ VOLARY
ZUŠ Volary
srdečně zve na Vánoční koncert ve čtvrtek
15. 12. 2016 od 18:00 hodin v kinosále ve Volarech
a
17. 12. 2016 od 17:00 hodin v Lenoře v Sokolovně
Vystoupí: sólisté, komorní soubory, pěvecký sbor ,,Poupátka a Poupata“
a na závěr zahraje V-BAND

DALŠÍ VÁNOČNÍ KONCERTY

Pěvecký sbor DOBRÁ

ZPRÁVA vás srdečně zve na vánoční koncert
26. 12. 2016 v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Želnavě
a

28. 12. 2016 v 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Volarech
V úterý 27. 12. 2016 od 18:00 hodin vás Město Volary zve
do konferenčního sálu hotelu Bobík na klubový pořad

TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

Expediční kamera
V sobotu 5. listopadu se ve městském
společenském sále radnice uskutečnil
zimní festival adrenalinových sportů
s lyžemi, skateboardy, skialpy, či lezení na velehory i hory.
Pět soutěžních filmů promítali pánové Martin Janda a Petr Čmerda, kteří
tento festival do Volar přivedli. Volary
se dostaly mezi víc jak 200 měst v ČR,
kde festival probíhá a jeho zimní i jarní verze vždy přivede do sálu pěknou
návštěvu. Pět filmů začalo Sibiřským
traverzem jízdou Trans Sibiřskou magistrálou se skupinou mladých lidí,
kteří ukázali, že téměř 10 000 km ve
vlaku může být zábava, která skončila
lyžováním na Sibiři.
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Výstup na K2 Tamary Lunger
– ženy, která jako jedna z mála zdolala
tuto nejobtížnější osmitisícovku. Jízda
lodí, tedy spíš kocábkou mladých dívek z Islandu, přes Dánsko na západ
Grónska, které bylo zakončeno lyžováním nad tamními fjordy ve filmu Ledy
a přílivy.
Whiskey Berber zavedlo diváky do
Maroka do pohoří Atlas, kde skupinka
českých free lyžařů vyzkoušela ledové
plotny v Africe. Bulharské zlato všechny
sice pohledem do Sofie vrátilo do minulých dob, ale horské kopce stály za to.
Závěrečný dokument Bílé objetí
byl výpovědí slovenských záchranářů
o lidech zasypaných v lavině a jejich

záchraně, a na druhé straně i výpovědi samotných postižených. Film, který
ukázal, že ne vždy to vyjde a pokud se
k horám neumí člověk chovat, tak mu
to vrátí velmi tvrdým způsobem. Toto
memento bylo výstrahou všem generacím nejen k letošní zimní sezóně.
V průběhu večera proběhla soutěž
o knižní ceny. Ty se tahaly ze zajímavé
historické ždímačky.
Poděkování patří Petru Čmerdovi
a Martinu Jandovi za další vydařený
Snow film fest.

L. Beran

Setkání Zasloužilých hasičů
Jihočeského kraje
V sobotu 15. října 2016 se konalo
ve společenském sále MěÚ Volary setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského
kraje. Jde o dobrovolné hasiče, kteří
v rámci své práce u dobrovolných
hasičů obdrželi nejvyšší vyznamenání a pyšní se tak titulem „Zasloužilý
hasič“. Toto setkání se koná každoročně
na jednotlivých okresech Jihočeského
kraje. Pro rok 2016 vyšlo pořadatelství na okres Prachatice. Pořadatelství
takové akce není zrovna lehkým úkolem. Je náročné na prostory, parkování,
zajištění stravy a programu. Spolu
s doprovody, VIP hosty a realizačním
týmem se jednalo přibližně o 160 lidí.
První otázkou, když jsme začali
v říjnu roku 2015 tuto akci plánovat
bylo, kde ji uspořádáme. Sál se v okrese Prachatice najde leckde, ale místo,
kde by nám zároveň byli schopni uvařit
pro tolik lidí, už je problematické. Po
konzultaci s paní starostkou Města Volary Mgr. Bc. Martinou Pospíšilovou
bylo rozhodnuto. Město Volary nám
bylo ochotno poskytnout pro tuto akci
svůj společenský sál, za což mu patří
velké poděkování. DĚKUJEME. Zasloužilí hasiči byli okouzleni nejen sálem
a jeho zázemím, ale i samotným městem
a programem, který jsme pro ně připravili. Chtěli jsme ukázat něco místního
a tak v rámci programu proběhlo hodinové vystoupení žákovského souboru
V-BAND ZUŠ Volary pod vedením
Kateřiny Pavlíkové, DiS. a vystoupení
taneční skupiny ROMASTAR. Oběma
taktéž patří poděkování, vystoupení se
velmi líbila.

V rámci stravy se OSH Prachatice
obrátilo na společnost Městský hotel
Bobík s.r.o. Pan jednatel, Martin Jurásek, byl velmi ochotný a vyšel nám ve
všem vstříc. Po vzájemné dohodě byla
připravena ke svačině zvěřinová paštika
a k obědu zvěřinový guláš. A je nutno
podotknout, že to bylo „MŇAM“. Akci
podpořila sponzorsky i další městská
společnost, Městské lesy Volary s.r.o.
Oběma taktéž děkujeme.
Poslední poděkování patří Sboru
dobrovolných hasičů Volary. Okresní
sdružení hasičů Prachatice nedisponuje stejně jako ostatní okresní sdružení
žádným personálem. Technické zajištění takové akce tak vždy připadne na
místní sbor, kde se akce koná. Sbor
se tak stává spolupořadatelem a mám-li být objektivní, musím vyslovit, že
co do množství práce vlastně hlavním
pořadatelem. Musí zajistit pronájem
sálu, zabezpečení parkovišť, obsluhu,
výdej veškerého pití a stravy, technické
vybavení jako je ozvučení a osvětlení.
Volarští dobráci, jménem Okresního
sdružení Prachatice DĚKUJI, odvedli
jste skvělou práci.
Zasloužilí hasiči včetně doprovodů a VIP hostů odjížděli spokojeni
a nešetřili při odchodu chválou. Akce
byla určena jim a tak na základě těchto pochvalných slov konstatuji, že díky
všem zainteresovaným se akce zdařila
na jedničku.
Ing. Bc. Helena Fiedlerová
starostka Okresního sdružení hasičů
Prachatice

Kynologická soutěž
Luboš Gric dovezl z otevřeného
mistrovství mládeže a juniorů ČKNO
bronz. Jde o kynologickou soutěž Českého klubu německých ovčáků.
Tato soutěž se uskutečnila o prvním víkendu ve Velešíně. Luboš se
svým čtyřnohým přítelem Gibbonem
Balestenem v součtu tří disciplín vyválčili na tomto mistrovsví republiky

krásný bronz. Luboš Gric junior je členem kynologického klubu ve Volarech
a je studentem jedné z Českobudějovických středních škol, kde studuje
kynologii.
K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a přejeme další úspěchy.
L. Beran

Společenská rubrika
V měsíci říjnu oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Marie Houdková
paní Jaroslava Kolbabová
paní Marie Sedláková
paní Blanka Svobodová
paní Hana Tomášková
paní Kateřina Dibďáková
pan Zdeněk Nedvěd
a pan František Hundsnurscher
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Volary
bude v době
od 19. do 30. 12. 2016
z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.

Vojenské lesy a statky,
Divize Horní Planá
Rybářství Chvalšiny
Vám nabízí

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
A PSTRUHŮ
VOLARY
22. 12. 2016 na místní tržnici
od 10.00 do 14.00 hod.
23. 12. 2016 na místní tržnici
od 9.00 do 13.00 hod.

Vojenské lesy a statky přejí všem
krásné Vánoce.
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Česko zpívá koledy
Město Volary vás srdečně zve
ve středu 14. 12. 2016 od 18:00 hodin
na volarském náměstí, kde si společně se žáky ZUŠ zazpíváme koledy:
Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody,
Pásli ovce Valaši a Vánoce,
Vánoce přicházejí.
Sraz v 17:45 hodin na náměstí, kde se bude podávat punč a čaj.
Česko zpívá koledy se uskutečňuje pod hlavičkou Deníku.

Koledy
Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte,
slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
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2. Synáčka zrodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula
plenčičkama.
3. K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který ses narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
pohlédni na nás a přijmi od nás
tyto dary.
Pohlédni na nás a přijmi od nás,
pohlédni na nás a přijmi od nás
tyto dary.

Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
2. Začni, Kubo, na ty dudy,
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
3. A ty, Janku, na píšťalku,
dudli, dudli, dudli, dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
4. A ty, Mikši, na housličky,
hudli, tidly, hudli, dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

Koledy
5. A ty, Vávro, na tu basu,
rum, rum, rum, rum, ruma, da!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

Veselé vánoční hody
1. Veselé vánoční hody,
zpívejte s dítky koledy,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.
2. Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo´ snahé a nic nemáš, děťátko!
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo´ snahé a nic nemáš, děťátko!
3. Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové;
vítej nám, andělský králi,
tebe jsme z dávna žádali, děťátko!
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme z dávna žádali, děťátko!

Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši
při betlémském salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
2. Anděl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
3. Běžte rychle, pospěšte,
Ježíška tam najdete.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
4. On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlikom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
5. Maria ho kolíbá,
svatý Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Vánoce, Vánoce přicházejí
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
1. Proč jen děda říct si nedá,
tluče o stůl v předsíni,
a pak děda, marně hledá
kapra pod skříní,
Naše teta peče léta na Vánoce
vánočku,
nereptáme aspoň máme něco
pro kočku.
Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
2. Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti
samou kost,
říká táta vždy, když chvátá
na pohotovost.
Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
3. Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá
„Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky
večer rodinný.
Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
4. A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok,
zas až do Vánoc.
Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
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Zahájení výstavy ve volarské galerii
Městská galerie zažila 10. 11. 2016
odpoledne přesně v 16:04 příjezd speciální vlakové soupravy.
To do této stanice přijel mladý muž
ze Stifterova pošumavského železničního spolku, výpravčí pan Petr Marek,
který dovezl jako zbožný dar výstavu
svých fotografií s tématikou šumavských
lokálek jezdící mezi stanicemi Vimperk
a Volary a několika dalšími krásnými
místy Šumavy.
Přesně v 16:04 se vyjelo vlakovou
soupravou, ve které všechny přivítal
výpravčí Roman Kozák, vlakvedoucí
Roman Hejník, vedoucí přepravy Vladislav Šlégr a revizor Petr Marek. Roman
Kozák stručně mladého fotografa představil a na úvod řekl: „Byť je mladý,
tak je výborným fotografem. Není to
žádný „Šotouš“, tedy fotograf, který nás
ohrožuje na železnici, kde se dá, tedy
takové to pako, které je schopno skákat
na vlak, či diktovat si, kam až má souprava jet. Tito lidé nás ohrožují.“ A jako
přídavek na jejich adresu dodal: „Když
jsme loni dělali Silvestrovskou jízdu,
tak ve Vimperku na návěstí byli na sobě
nalepeni tři fotografové, jen aby viděli
číslo lokomotivy a celou soupravu.“ Poté

představil Petra Marka jako nejmladšího
člena Stifterova pošumavského železničního spolku, který letos slaví 25 let od
založení. „Jak ten čas letí, spolek jsme
zakládali tady ve Volarech, a stejně jako
před lety, je tato výstava u nás též jako
první, aby časem jela naší soupravou do
jiné stanice. Petr Marek je fotograf, který fotí nejen vlaky, ale život na železnici
se vším všudy, tedy vlaky, mašiny, koleje a zejména lidi. Vždyť ti jsou nositeli
té práce, která je krásná, těžká a někdy
i složitá.
Fotí fenomén železnice takové, jaká
je a to je moc dobře, neboť vynález, který začal fungovat před dvěma sty lety,
zde s námi zůstává, jen technika a lidé se
trochu mění,“ dodal v závěru Roman Kozák. Roman Hejník k tomu přidal: „Naše
soupravy brázdí šumavské železnice od
samého začátku vzniku Stifterova pošumavského železničního spolku.
Mezi ty nejhezčí a nejobsazovanější patří Silvestrovská jízda plná barev,
převleků a pohody. Vlak, to vždy byly
jízdenky, které o mnohém vypovídají
a já mám nejradši ty malé na pevném papíře,“ dodal a přiznal svou zálibu v jejich
sbírání, kterých má ve své sbírce přes

600 000, což je pro nás laiky neuvěřitelné číslo. Poté poukázal, že ve Vimperku
v místech, kde byla nákladová pokladna,
vyroste do nové sezóny nová budova,
která bude malým muzeem mapujícím
činnost již zmíněného spolku a budou
zde k prodeji i suvenýry. V závěru své
řeči pozval všechny přítomné na letošní Silvestrovskou jízdu, která bude pod
názvem Cesta kolem světa. Kdo máte
zájem, přijďte se projet s Vili Fogem
a jeho posádkou mezi Vimperkem a Kubovou Hutí.
Petr Marek po té představil svou výstavu a dodal: „Říká se, že nejhezčí pohled
je z hřbetu koně, ale pro mne je to pohled
ze staženého okénka vlakové soupravy, na ubíhající krajinu a krásy různých
míst, to je fascinující.“ Poděkoval všem,
co mu umožnili výstavu ve Volarech
uskutečnit a pozval přítomné zájemce
k prohlídce nádherných fotografií. Nabídl
i pravé železničářské občerstvení.
Na závěr je nutné dodat, že výstava
potrvá ve Volarské galerii až do konce
letošního roku.
L. Beran

Šumava litera 2016 přinesla volarským umělcům úspěch
Ve Vimperku, městě knihy, se letos
opět vyhlašovaly ceny festivalu Šumava
litera. Jde o soutěž v několika literárních
kategoriích, které se týkají knih. Pořadatelé se i letos rozhodli pozvat na jedno
místo spisovatele, vydavatele i čtenáře
a milovníky knih o Šumavě a věnovat
jim pozornost, kterou si jistě právem
zaslouží. Nás těší, že hned dvě ocenění
putují do Volar a to pro Lucii Rambouskovou, která se umístila na třetím místě
za knihu Šumava čarovná. Jde o fotoknihu, kterou vytvořila společně se známým
šumavským spisovatelem Vladislavem
Hoškem. Speciální ocenění z tohoto festivalu si odvezl i populární spisovatel,
železničář a recesista Roman Kozák za
své Pohádky o šumavských lokálkách.
Oběma blahopřejeme k úspěchu a budeme se těšit na další krásná díla.
L. Beran
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Novinky v knihovně
Naučná literatura
Madsen Tom: Krav Maga Survival
Sebeobrana – přímo a úspěšně. Zkušený
bojovník a instruktor boje zblízka Tom
Jayo“ Madsen objasňuje bez falešných
představ a nereálné akrobacie, jak přežít
na ulici. Tato kniha je hodnotná nejen
pro ty, kteří trénují krav magu, ale také
pro všechny vyznavače bojových sportů
a profesionály bezpečnostních složek,
kteří se zajímají o sebeobranu.
Beting Mauro: Neymar: Můj příběh
Jak se z mladíčka s bláznivými účesy stal
světoznámý fotbalista? Co stojí za jeho
fenomenálním úspěchem? Kde se v něm
vzala všechna ta energie? Neymar Jr.
ohromil Brazílii a v dresu FC Barcelona
se jeho hvězda rozzářila naplno.

Beletrie
Hartl Patrik: Okamžiky šťěstí
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si!
Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma
budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako
Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc
metrů nebo se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami
ode dne ke dni.
Vondruška Vlastimil:
Breviář pozitivní anarchie
I když by asi přesnější název pro tuto
knihu byl Ideologie v době uprchlické
krize, nechce se autor podbízet bulvárně
laděným titulem. Vynikající český spisovatel a historik se ve své nové knize snaží
především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě,

kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby
našich předků.
Šumavští rodáci vzpomínají
Vzpomínky těch, kteří museli po skončení druhé světové války opustit své
domovy, nejsou právě radostnou četbou
a lze pochopit i to, že se v nich někdy
mísí se smutkem a nostalgií i pocit hořkosti a ublíženosti. Je to jejich pohled,
na který mají právo. Události staré více
než šest desetiletí snad ani nemohou vykládat jinak. Byli totiž obětí doby, v níž
bylo tolik bezpráví a neslýchaného zla,
že každý pokus vyrovnat se s ní musel
nutně plodit jen další nespravedlnosti
a krutosti.

Pro děti a mládež
Rowling J. K.:
Harry Potter a prokleté dítě
Osmé pokračování legendární série z kouzelnického světa představuje dospělého
Harryho Pottera a jeho nejmladšího syna
Albuse v dalším boji s temnotou. Příběh
je zpracován jako divadelní hra, kterou
na námět J. K. Rowlingové napsal Jack
Thorne. Tomu odpovídá i knižní podoba,
která je pracovním scénářem.
Daniel Špaček; Tomáš Končinský;
Barbora Klárová: Překlep a škraloup
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na
chvilku nedávat pozor a z věci, která před
chvílí zářila novotou, je starý, nepotřebný
krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti. Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou
chyby v knížkách, se jednoho dne vydá na
dobrodružné putování k samotnému Zubu
Času. Podaří se mu zastavit stárnutí?

Akce volarského domečku
3. 12. 2016

„ČERTOVINY“

15:00 – 17:00 hodin v sále města Volary

čertoviny všeho druhu plné hudby, zábavy a
soutěží pro celou rodinu
Těší se na Vás Mikuláš s andělem a pekelníčci.
vstupné: pytlík bonbónů

Vzpomínáme
Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení s panem
JIŘÍM ĎURČEM.
Děkujeme též panu Františku
Krátkému za jeho dojemná slova
rozloučení.
Děkuje dcera Hana
a syn Jiří s rodinami
Dne 1. 11. 2016
uplynul první smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše milá maminka,
babička a prababička paní
MARIE JUNGWIRTHOVÁ.
Stále vzpomínají dcery s rodinami
Dne 11. 11. uplynulo pět bolestných
let, kdy navždy odešla moje maminka, paní EVA JANOUŠKOVÁ. Dne
26. 12. uplynou stejně tak smutné
tři roky od odchodu mého tatínka,
pana JAROSLAVA JANOUŠKA.

S láskou vzpomíná
dcera Eva s rodinou.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá
zapomenout.
Dne 16. 12. uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
IVAN ILIEV.

10. 12. 2016

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
– „O zlatého kapříka“

9:00 hodin – tělocvična ZŠ Volary
souboj družstev ve vybíjené

Družstva se mohou hlásit v DDM Volary.

INFORMACE NAJDETE: na plakátech
tel: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635,
@: volary@ddm-prachatice.cz, www: www.ddm-prachatice.cz

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
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