VáÏení spoluobãané,
rok 2015 otevírá nové dotaãní období
2014-2020 Evropsk˘ch dotací a pﬁiná‰í
nejen pro obce, ale i podnikatele, neziskové organizace a státní instituce celou ﬁadu
zmûn. I kdyÏ se v tomto období bude rozdûlovat v˘raznû ménû financí a v˘znamnû
se sníÏí poãet dotaãních titulÛ - operaãních
programÛ, tak by pro jednotlivé Ïadatele
mûlo b˘t nemal˘m pﬁínosem, Ïe se zjednodu‰í administrace jednotliv˘ch projektÛ
zavedením standardizovan˘ch pravidel,
coÏ by mûlo usnadnit podávání Ïádostí.
Na‰e mûsto je samozﬁejmû pﬁipraveno
Ïádat i o dotaãní tituly vyhla‰ované krajsk˘m úﬁadem a jednotliv˘mi ministerstvy.
V souãasné dobû máme, jiÏ opakovanû,
podanou Ïádost o opravu komunikace

Tovární, Budûjovická, a pokud budeme
úspû‰ní a dotaãní titul získáme, bude to
v leto‰ním roce nejvût‰í investiãní akce,
kterou by mûsto provádûlo. Projektov˘
rozpoãet této akce pﬁedstavuje ãástku ve
v˘‰i 15 milionÛ korun. V rámci rekonstrukce tûchto komunikací by mûsto zároveÀ opravilo ve‰keré sítû (kanalizaci,
vodovod, veﬁejné osvûtlení).
VáÏení spoluobãané,
pﬁeji vám radostn˘, úspû‰n˘ a zdrav˘
rok 2015 a nám v‰em pﬁeji úspû‰nost
v získávání financí z dotaãních titulÛ, díky
kter˘m bychom mohli investovat více
finanãních prostﬁedkÛ do zvelebování
na‰eho mûsta.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Internet ve Volarech
NedÛvûra poskytovatele internetu
InternetHOME s.r.o. ve Volarech stále
roste. V dubnu 2004 jsem zaãal budovat
spoleãnû se spoleãností TERMS a.s. internetovou síÈ ve Volarech. Moc moÏností,
jak se ve Volarech pﬁipojit do sítû internet
nebylo, a tak se povedlo za osm let vybudovat rozsáhlou a stabilní sít. BohuÏel (rád
bych na tomto místû ﬁekl bohu dík) v záﬁí
2012 firma TERMS a.s. prodala divizi
TERMSnet (internetová síÈ v cel˘ch JiÏních âechách) firmû InternetHOME s.r.o.,
dceﬁiné spoleãnosti O2. My‰lenka byla
jasná, zachovat souãasnou síÈ a roz‰íﬁit
sluÏby. BohuÏel, vedení O2 se rozhodlo
v roce 2015 technologii WiFi ze své spoleãnosti vymítit. A tak rozesílá sv˘m
zákazníkÛm dopisy a vyz˘vá je k pﬁechodu na pevné linky DSL spoleãnosti O2.
Jsou vûci mezi zemí a nebem, které nedokáÏu ovlivnit, a toto je jedna z nich. Chtûl

bych touto cestou podûkovat v‰em VolarákÛm vyuÏívající sítû TERMSnet (Internet
HOME), za jejich vûrnost a dlouholetou
spolupráci. BohuÏel v‰ak nastal ãas, kdy
se budeme muset se spoleãností Internet
HOME rozlouãit, coÏ mû velice bolí, ale
nevydrÏím se dívat na rozpadající se síÈ a
nemít moÏnost v‰e zachránit. KaÏdopádnû
Volary jiÏ nejsou v internetové temnotû
a dnes je moÏnost pﬁejít ke konkurenci, aÈ
uÏ k STRAZNY.net, NejTV, STARnet
nebo MIRAnet. Jedno je jisté, síÈ Internet
HOME dle mého nemá na volarském trhu
jiÏ budoucnost. SnaÏil jsem se v prosinci
2014 a lednu 2015 v‰e urovnat a vûﬁil
jsem, Ïe v‰e porovnám a v nezmûnûné
formû bude sluÏba pokraãovat. BohuÏel
se nepovedlo a mohu jen konstatovat, Ïe
v‰ichni zákazníci umístûní na páteﬁní
optické síti v celém Sídl. Míru 7/10/11/12,
31/30, 274/275/276/277, 267/268/269,

266, 270/271/272/273, 280/281/282/283,
Ml˘nská 13/14/15/16 a 48/49/50, âeská
132/133, Námûstí 139/140 a Nová
303/304/309 a 323/324/336 budou nadále
fungovat v nezmûnûném rozsahu, ostatní
budou muset zváÏit zmûnu. Já se rozhodl
pro spolupráci s firmou STRAZNY.net,
protoÏe mû majitel pﬁesvûdãil o jeho
ãist˘ch úmyslech a konec koncÛ jsem sám
stabilitu jeho sítû vyzkou‰el. Mohu Vám
tuto firmu jen doporuãit a pomoci zajistit
hladk˘ pﬁechod do této sítû. Samozﬁejmû
v‰e budu ﬁe‰it individuálnû, pokud máte
jak˘koli dotaz k rozesílan˘m dopisÛm, ãi
chcete prodiskutovat Vá‰ postup pﬁechodu,
volejte nebo nav‰tivte moji prodejnu
TAUcomputer, rád Vám se v‰ím poradím
a danou situaci vysvûtlím.
Ing. Ladislav Tou‰,
TAUcomputer

Mûsto Volary vás srdeãnû zve v sobotu 21. února 2015 od 20:00 hodin do spoleãenského sálu radnice na

MORAVSK¯ VEâER
s cimbálovou muzikou z Milotic.
Vstupné 80,-Kã. Prodej vstupenek od 4. února na MûÚ Volary, odbor KaCR.

Úvûr pro Mûstsk˘ hotel Bobík s.r.o.
Jedním z bodÛ jednání prvního
zastupitelstva mûsta v novém sloÏení bylo
projednání poskytnutí ãtyﬁmilionového
úvûru Mûstskému hotelu Bobík s.r.o
O tom, jak bude úvûr vyuÏit, jsem
hovoﬁil s jednatelem Radimem Rypáãkem:
„Úvûr bude pouÏit na chod a rozvoj
hotelu. To znamená, Ïe pÛjde na provozní náklady – elektﬁinu, vodu a zboÏí.
Postupem ãasu chceme roz‰íﬁit
nabídku sluÏeb v lázních, kde máme
velké rezervy. Budeme usilovat i o roz‰íﬁení v˘robní kapacity mini pivovaru.

Musíme zapracovat na pﬁilákání turistÛ
na ubytování. Jde o to, abychom turisty
na jedné stranû ubytovali, ukázali jim
trasu a oni naopak zhodnotili na‰e sluÏby v místû domova a ﬁekli, jak se ve
volarském Bobíku dobﬁe vaﬁí, Ïe projeli
kus krásné ·umavy a dostalo se jim zde
v˘borného hotelového servisu. Toto
vidíme jako jednu z cest. JiÏ letos jsme
zaãali spolupracovat se SKI areálem
âeské Îleby, chceme doporuãovat nejen
bílou stopu a lyÏování, coÏ je zde na
·umavû asi hlavní náplÀ, ale v letní
sezónû zase nabídku turistiky a cyklotu-

ristky. Zahájili jsme spolupráci se spolkem Pro ·umavsko, coÏ je spolek, kter˘
prezentuje ·umavu – od hotelÛ aÏ po
malé firmy tohoto regionu.“
Jak vidíte, úvûr není na zv˘‰ení platu
zamûstnancÛ, jak si hodnû lidí myslí, ale
na velkou ‰kálu potﬁeb k rozvoji hotelu,
kter˘ na‰e mûsto potﬁebuje. KaÏd˘ z nás
mÛÏe svou radou, doporuãením i pochvalou hotelu pomoci, protoÏe, ãím
vût‰í klientelu hotel bude mít, tím se
hotelu bude lépe daﬁit a nebude potﬁeba
Ïádat o úvûr.
Ladislav Beran

Motto: „Ten, kdo nezná svoji minulost,
je odsouzen ji opakovat.“
VáÏení spoluobãané Volar a spoluobãané pﬁilehl˘ch obcí,
uplynulo jiÏ 25 let od listopadu 1989
a mám pocit, Ïe na‰e mûsteãko spalo
stejnû jako tenkrát. Jakoby tady bylo víc
tûch, co si to nechtûjí pﬁipomínat, neÏ
tûch, co chtûjí.
Jedinou aktivitu, kterou jsem zaznamenal, byla akce ÏákÛ, tu‰ím, osm˘ch
tﬁíd Z·, kteﬁí mûli za úkol zjistit, jak
konkrétnû probíhala sametová revoluce
ve Volarech. Nûkolik jich s touto otázkou pﬁi‰lo i za mnou a já si uvûdomil, Ïe
si skoro nic nepamatuji. Pamatuji si
víc dobu odporu proti Bol‰evikovi pﬁed
listopadem 89, ale z toho hektického

období krátce po 17. listopadu 1989 je
v mé hlavû témûﬁ prázdná díra.
Napadlo mû, Ïe je naãase dát hlavy
dohromady a pro budoucí generace
popsat a zdokumentovat, jak vypadal
Ïivot ve Volarech, v období pﬁed a krátce po 17. listopadu 1989. Zavolal jsem
nûkolika pﬁátelÛm a nápad se ujal.
Prosím Vás spoluobãané o pomoc.
Prohledejte prosím, svou pamûÈ, své
knihovny, sklepy a pÛdy. Najdete-li
cokoli, vzpomínky, letáky, tiskoviny,
fotografie atp., dejte je prosím k dispozici v‰em. MoÏná dáme dohromady dost
materiálu na vznik v˘stavy, broÏurky,
knihy, zkrátka ãehokoliv. Uvidíme…

Nemám schopnosti na to, abych to
zvládl sám. Oslovil jsem s prosbou
o pomoc a spolupráci pﬁátele pamûtníky
a také obãanské sdruÏení U nás, kde je
to sam˘ spisovatel a fotograf. Zatím
jsem nebyl nik˘m odmítnut.
Materiály mÛÏete nosit ãi zasílat na
adresu Bohumil Harmonick˘, U NádraÏí 477, 385 51 Volary, nebo posílat na
e-mail: bohumilharmonicky@seznam.cz
Pﬁedem dûkuji v‰em, kteﬁí se zapojí.
Vá‰ spoluobãan Bohumil Harmonick˘,
dﬁíve znám jako Miroslav Crha

Vánoãní koncert ZU· zaplnil kinosál
Tradiãní Vánoãní koncert nejmen‰ích umûlcÛ na‰eho mûsta se vydaﬁil.
Patnáct vystoupení hudebníkÛ, zpûvákÛ,
souborÛ a vokalistÛ bylo v˘borné a kaÏdému se dostalo velkého aplausu. Koncert uvedl ﬁeditel ‰koly Mgr. Vít Pavlík,
kter˘ pﬁivítal v‰echny pﬁítomné a milé
hosty, mezi kter˘mi byla také starostka
Bc. Martina Pospí‰ilová, která mnû
pﬁed pﬁedstavením ﬁekla, jak je ráda, Ïe
koneãnû po letech není pracovnû zaneprázdnûna a mÛÏe na koncertû b˘t. Koncert si spoleãnû s ostatními opravdu
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uÏila. Sál byl pln˘ tak, Ïe nûkteﬁí diváci
sedûli na schodech. Ve sto dvaceti minutách v‰ichni vidûli a hlavnû sly‰eli vynikající v˘kony mlad˘ch umûlcÛ volarské
umûlecké ‰koly.
Od Poupátek, flétnistek, saxofonÛ
k PoupatÛm a dále Tamborileros, Saxwork
ensemble, klavíry, keybordy ke zpûvákÛm
a vokalistÛm, aby ve finále v‰echny strhl
vynikajícím v˘konem V-Band.
Koncertem vyvrcholil „zlat˘ rok“
volarské ZU·, která letos v létû zhodnotila svou vynikající práci v Litvínovû,

odkud pﬁivezla dvû zlatá umístûní z celorepublikové soutûÏe mlad˘ch hudebníkÛ. Byl to rok vynikající po v‰ech
stránkách a popﬁejme tak na‰im nejmlad‰ím, aby tu vysoce nasazenou laÈku
udrÏeli i v roce 2015.
Dûkujme mlad˘m umûlcÛm za jejich
v˘bornou práci, podûkování patﬁí také
pedagogÛm ZU· za pﬁístup a za práci,
kterou odvádûjí, a vám rodiãÛm za podporu sv˘ch ratolestí v jejich u‰lechtilém
a krásném zájmu.
Ladislav Beran

Ples ZU· Volary
Snûdl se poslední silvestrovsk˘ ãi,
novoroãní zákusek nebo chlebíãek a jiÏ
se ve Volarech ‰lo na ples.
âtvrt˘ reprezentaãní ples pﬁipravila
pro Volarské místní základní umûlecká
‰kola. Mnozí, kteﬁí nevûdûli, jak zaãít se
shazováním kil po vánocích a dali si do
roku 2015 pﬁedsevzetí, Ïe zhubnou, tak
mûli optimální pﬁíleÏitost zaãít.
Ples zahájil Vít Vavﬁinec Pavlík, ﬁeditel ZU· Volary, spoleãnû s Martinem
Vaverkou, frontmanem skupiny Martin
Vaverka & friends, která na plese hrála.
V úvodním slovû podûkoval za to, Ïe
lidé pﬁi‰li na ples a do posledního místeãka zaplnili spoleãensk˘ sál radnice.
Podûkoval rodiãÛm a pedagogÛm ‰koly
za to, co pro ‰kolou dûlají a Ïe své dûti
k umûní vedou. Popﬁál v‰em do leto‰ního roku v‰e dobré, hodnû zdraví a ‰tûstí
a v˘bornou zábavu. Ples ZU· nezahajuje pﬁedtanãení, ale volarsk˘ V-Band,
kter˘ ve v˘borném pﬁedstavení nadchl
v‰echny pﬁítomné. JiÏ zaãátek jeho vystoupení, kdy vedoucí a dirigentka souboru Kateﬁina Pavlíková, pﬁijela stylovû
na kolobûÏce, navodil pûknou atmosféru

a mladí umûlci pﬁedvedli ‰piãkov˘ profesionální v˘kon a po zásluze se jim po
závûreãné skladbû dostalo velkého
potlesku. Byl to nádhern˘ úvod, kter˘
skonãil vystoupením saxofonového tûlesa SAXWORK a kﬁtem jeho videoklipu
písnû Happy od Pharrella Williamse,
v úpravû pro saxofony. Klip mohli
úãastníci plesu shlédnout pﬁímo na plátnû. Kﬁtu nosiãe se ujali Vít Vavﬁinec
Pavlík, Kateﬁina Pavlíková a Martin
Vaverka. Jde o nádhernou skladbu
a vtipn˘ videoklip, kter˘ lze shlédnout
na internetovém programu youtube.
Po nádherném úvodu patﬁil sál
taneãníkÛm a skupinû Martin Vaverka
& friends. Ples se mimoﬁádnû vydaﬁil
a v‰ichni se náramnû bavili aÏ do ranních hodin. Plesová sezóna ve Volarech
sice zahájila letos brzy, ale kvalitnû.
MoÏná, Ïe byli Volar‰tí letos první
v okrese, kteﬁí plesali, a posílají tak
vzkaz v‰em milovníkÛm tance: „Z taneãního parketu vám pﬁejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí, a nádhernou plesovou
sezónu v roce 2015.
L. Beran

Bowling O pohár strarostky
Dne 10. 1. 2015 se soutûÏilo jiÏ poãtvrté o pohár starostky mûsta v bowlingu.
V Bowling Baru ve Volarech se se‰lo 19 t˘mÛ. Panovala zde skvûlá atmosféra
a bowling mûl vysokou úroveÀ. Vítûzství si odnesl t˘m TSUNAMI 2, druhé místo
POLICIE C.B. a tﬁetí místo Plánská koule.
L. Beran

Jihoãeské centrum
pro zdravotnû postiÏené a seniory o.p.s., pracovi‰tû Prachatice
Sídlo spoleãnosti: SNP 559, 383 01 Prachatice (pﬁízemí domu s peãovatelskou
sluÏbou Na Sadech, kter˘ se nachází v blízkosti letního kina)
¤editelka a vedoucí pracovi‰tû Prachatice: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
telefon: 388 316 009, 721 001 422, e-mail: prachatice@jczps.cz
webové stránky: http://jczps.webnode.cz
● PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIÎENÍM, SENIORY
A RODINNÉ P¤ÍSLU·NÍKY - Odborné sociální poradenství ve 14 oblastech
● PÒJâOVNA KOMPENZAâNÍCH POMÒCEK
Adresa: Zlatá stezka 133, 383 01 Prachatice, telefon: 723 602 337
Hodiny pro veﬁejnost: pondûlí a stﬁeda 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hodin
úter˘ a pátek 8:00 - 11:30 hodin

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Elisabeta Dibìáková,
paní Anna Jurá‰ová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní BlaÏena PeÀáková,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Magdalena Breitová,
pan Jan Tou‰ek,
pan Jaroslav Kopeck˘,
pan Jasef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdeno Makovini,
pan Václav Buchtela,
pan Pavel Trnka.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz, místní organizace
Volary, blahopﬁeje k v˘znamnému
jubileu na‰im ãlenÛm, a to
panu Janu Tkáãovi, Janu Kovaﬁíkovi,
Josefu Ma‰talíﬁovi a Janu Pichlovi.
V tomto mûsíci se doÏívá 70. rokÛ
ná‰ dlouholet˘ a obûtav˘ pﬁedseda
ZO âeského svazu vãelaﬁÛ Volary
pﬁítel Egon Urman.
K tomuto v˘znamnému Ïivotnímu
ubileu bychom mu chtûli touto cestou
poblahopﬁát za jeho obûtavou, nároãnou
a zásluÏnou vãelaﬁskou ãinnost nejen ve
Volarech, ale i za hranicemi Volar
a v pﬁeshraniãní spolupráci mezi vãelaﬁsk˘mi spolky Rakouska a Bavorska.
Mil˘ Egone, dûkujeme Ti za dosavadní
dlouholetou obûtavou práci a pﬁejeme
Ti pevné zdraví, Ïivotní a pracovní
optimismus, elán a mnoho dal‰ích let
mezi námi.
Vãelaﬁi z Volar a okolí

AUTOBUSY
PRO DÁRCE KRVE
V ROCE 2015
Volary 21. 4., 21. 7., 20. 10.
VÏdy v 7:00 hodin
z autobusového nádraÏí
Autobusy jsou pro dárce krve
zdarma.
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Vánoãní trhy v Z· Volary
Vedení Základní ‰koly ve Volarech
dûkuje obãanÛm mûsta za finanãní podporu a pomoc pﬁi organizaci vánoãních
trhÛ dne 9. 12. 2014. Touto dobroãinnou
akcí ‰kola získala 38 tisíc Kã. V˘tûÏek
bude pouÏit na financování vzdûlání
a zdravotního poji‰tûní pro afrického
chlapce Petera Odhiambo Kipasi. Zb˘vající peníze jsou do ZOO Ohrada pro
jeﬁába popelavého, jemuÏ se na‰e ‰kola

zavázala b˘t „adoptivním rodiãem“.
Mgr. Petr Horálek, ﬁeditel Z· Volary
■ ■ ■
Vánoãní trhy oãima Ïákynû Z·
Dne 9. 12. 2014 se ve ‰kole poﬁádaly kaÏdoroãní ‰kolní vánoãní trhy, které
slouÏí k tomu, aby se v˘dûlek z nich
mohl poslat na studium ‰kolou adoptovanému Peterovi z Afriky. V‰echny

tﬁídy ze ‰koly si vyrobí v˘robky, které
zde prodávají. Îáci prodávají perníãky,
ozdoby, prostû v‰e, co patﬁí k vánocÛm.
A kdyÏ nûkomu vyhládlo, mohl se
obãerstvit v bufetu devát˘ch tﬁíd. Na
trzích panovala vánoãní atmosféra.
Tento rok se navíc uskuteãnila ve tﬁídû
8. A v˘stava obrázkÛ Viktorie âmerdové
a Patricie ·perkové.
Barbora Jandejsková, Ïákynû 8. tﬁídy Z·

Souhrn poãasí za prosinec 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -15,7 °C dne 30. 12. v 5:50
Maximální teplota: 9,7 °C dne 19. 12. v 14:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 0,1 °C
Úhrn sráÏek: 43,4 mm
Maximální náraz vûtru: 17,1 m/s dne 22. 12. v 4:01
tj. 61,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 23,0 hodiny
Mrazové dny: 20
Ledové dny: 8
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: -19,8 °C dne 30. 12.
Pﬁízemní minimální teplota: -24,6 °C dne 30. 12.
Maximální teplota: 9,5 °C dne 19. 12.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -0,5 °C
Mrazové dny: 23
Ledové dny: 8
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Novinky v knihovnû
BELETRIE
Vondru‰ka Vlastimil:
ëáblÛv sluha
Mocn˘ jihoãesk˘ velmoÏ Oldﬁich
z Hradce se soukromû obrátí na královského prokurátora a správce severních
âech Oldﬁicha z Chlumu s prosbou
o pomoc. Na jeho panství se totiÏ zaãaly dít vûci, které jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti kﬁesÈanské víﬁe.
Byrneová Lorna:
Nebeská láska
Ve svém novém díle poskytuje
Lorna Byrneová jedineãn˘ pohled na
lásku, její pÛvod a v˘znam v Ïivotû ãlovûka. Vysvûtluje dÛvody, proã nemáme
sami sebe dost rádi, a uãí nás uvolÀovat
lásku, kterou jsme uzavﬁeli hluboko ve
svém nitru.
Kessler Leo:
Kladivo bohÛ
Nûmecko se zmítá na pokraji poráÏky. Vyhladovûlé obyvatelstvo i vyãerpaní vojáci mají pocit, jako by zemﬁela
i poslední nadûje. Vítûzn˘m Rooseveltov˘m ﬁezníkÛm pﬁipadá, Ïe koneãnû
nastala jejich chvíle odplaty. Ale v kruté
zimû 1944 se VÛdce chystá vyloÏit svou
poslední kartu…
Erskinová Barbara:
Nejtemnûj‰í hodina
Zaãíná letecká bitva o Velkou Británii.
Je léto roku 1940, Evropa se propadá do
váleãného bûsnûní a vût‰ina BritÛ upírá
zraky k obloze nad Anglií. Evie Lucasová
v‰ak má oãi jen pro skvûlého mladého
pilota Tonyho. âeká ji oslnivá kariéra
umûlkynû, ale ona ztrácí ãas tím, Ïe
donekoneãna kreslí Tonyho portréty.
Chce totiÏ, aby na nûj jeho rodiãe mûli
nûjakou památku, kdyby se mu ve válce
pﬁihodilo ne‰tûstí.
O sedmdesát let pozdûji se ãerstvû
ovdovûlá kunsthistoriãka Lucy snaÏí
posbírat stﬁípky vlastního Ïivota a vzkﬁísit ho z trosek. K tomu potﬁebuje odhalit tajemství obestírající jeden obraz
právû od slavné malíﬁky Evelyn Lucasové. Bezdûky tak probudí dávno zasutou
historii, o níÏ se zámûrnû mlãí, a pﬁivolá na sebe zlobu tûch, kdo nemûli
a nemají zájem na tom, aby nevyﬁãená
pravda vyplula na povrch.

NAUâNÁ LITERATURA
Löhken Sylvia:
Síla introvertÛ
Tato jedineãná publikace je vhodná
pro v‰echny introvertní osobnosti, které
díky ní pochopí samy sebe. Dozví se,
jak skvûlé jsou jejich silné stránky
a pﬁednosti, jako napﬁíklad vytrvalost,
schopnost naslouchat nebo analytické
my‰lení – dovednosti, které jsou dnes
potﬁeba více neÏ kdy jindy. Introverti
získají provûﬁené strategie a praktické
tipy, jak ﬁe‰it pﬁekáÏky vypl˘vající
z jejich introvertní povahy, jak navazovat kontakty, jak jednat a vystupovat na
veﬁejnosti. Pro extroverty kniha nabízí
cenné informace pro pochopení introvertÛ a ukazuje, co se od nich mohou
nauãit – jak v soukromém, tak profesním Ïivotû.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Schwabiková Kateﬁina:
Cesty dûtí do staletí aneb jak Bûla
a Kuba poznávali na‰i historii
Velké mnoÏství dûjovû pln˘ch kreseb a ãtiv˘, zábavn˘ a srozumiteln˘ text
jsou hlavní pﬁednosti knihy, která dûtské
ãtenáﬁe poutav˘m zpÛsobem seznámí
s na‰í historií. Hlavní hrdinové, sourozenci Bûla a Kuba, se pomocí starobylého stroje ãasu v muzeu dostanou do
deseti historick˘ch období a zaÏijí tam
nev‰ední dobrodruÏství. KaÏdá z kapitol
obsahuje kreslen˘ pﬁíbûh s dialogy,
doplnûn˘ krátk˘mi popisky, a vysvûtlující texty, tip na v˘let i rÛzné hﬁíãky
a úkoly.
Drozda Robert, Bouda Jiﬁí:
Pohádky pana pﬁednosty
Líbí se vám ma‰inky? Krásné, kovové, oddechující na nádraÏí nebo namáhavû supící po kolejích do kopce, aÏ se
jim kouﬁí z komínÛ? Chcete vûdût, kdo
je to vechtr, co znamená pe‰unk, pucvole nebo jiná tajuplná slova? Prozradí
vám to tahle pohádková kníÏka s pÛvabn˘mi ilustracemi Jiﬁího Boudy. A navíc
se dovíte, jak to dopadlo se ·lechtiãnou,
namy‰lenou lokomotivou, skromn˘m
motoráãkem a Hadimr‰kou, jak pan
pﬁednosta Drahorád zachránil Ïivot slonovi z cirkusu a spoustu dal‰ích pﬁíbûhÛ
o nádhern˘ch ma‰inkách.
Tû‰íme se Va‰i náv‰tûvu

Spoleãenská rubrika
Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení s panem

JAROSLAVEM POLATOU.
Děkujeme též
panu Františku Krátkému za jeho
krásná a dojemná slova rozloučení.
Dcera s rodinou.
Děkujeme všem přátelům
a známým za účast, projevenou
soustrast a květinové dary
při posledním rozloučení s paní

JULIÍ PAVLÍKOVOU.
Děkujeme panu Františku Krátkému za dojemná slova rozloučení.
Velké poděkování patří starostce
města Martině Pospíšilové
za projevenou soustrast.
Rodina Pavlíkova.

Děkuji za účast a květinové dary
všem, kteří se dne 9. 1. 2015
přišli rozloučit s

ing. JOSEFEM KADLECEM.
Zvláštní poděkování patří
panu Františku Krátkému
za smuteční projev.
Družka Marie Vránová

Dne 23. ledna 2015 uplynulo 14 let,
kdy nás navÏdy opustila paní

IRENA BLEDÁ.
Vzpomínají dcery s rodinami,
maminka se sestrami a bratrem.

Dne 10. února uplynou jiÏ 3 roky,
co nás opustil pan

PETR OND¤EJ.
S láskou vzpomíná maminka AlÏbûta
Ondﬁejová, dûti a celá rodina.
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Vzpomínáme
Pﬁestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno pﬁestalo b˘ti,
nebylo léku jímÏ mohlo by Ïíti.
Dne 10. ledna 2015 uplynuly
tﬁi smutné roky, kdy nás navÏdy
opustil pan

FRANTI·EK TRÎIL.
Za tichou vzpomínku dûkují
manÏelka, dcery s rodinou
a bratr s rodinou.

Ode‰las, maminko,
neznámo kam,
vzpomínka po Tobû,
zÛstane nám,
vzpomínka krásná,
maminko milá,
Ty, Ïe jsi pro nás vÏdycky jen Ïila.
Dne 22. ledna 2014 uplynuly ãtyﬁi
roky, kdy nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka a maminka paní

LIBU·E DOLEJ·KOVÁ.
Stále s láskou vzpomíná
manÏel Josef,
dûti Josef, Libu‰e a Vratislav.

Poslední dny mûsíce ledna
zÛstávají od roku 2012
uÏ jen tichou vzpomínkou
na

RADKA MRKVIâKU.
VzpomeÀte s námi.
Rodina Mrkviãkova, ·ubova,
Paukoviãova a Pavlíkova.

Dne 25. února 2015
uplyne 25 let,
co nás opustil
pan

PETR SPùVÁK.
Kdo jste jej mûli rádi
– vzpomeÀte.
Za vzpomínku dûkuje manÏelka,
dûti a rodina.
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Pﬁipravujeme
TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 24. února od 17:00 hodin vás Mûsto Volary zve do konferenãního sálu
hotelu Bobík na klubov˘ poﬁad TOULKY STAROU ·UMAVOU.
Vstup voln˘
■ ■ ■
Svaz Ïen vás zve dne 28. 2. 2015 od 20:00 hodin
do spoleãenského sálu radnice na

MA·KARNÍ PLES.
K tanci i poslechu bude hrát Netolická Pûtka. Vstupné 80,- Kã.
Masky nejsou podmínkou.

SLET KRVESAJÒ
alias
CHARITATIVNÍ PLES DÁRCÒ KRVE
Kdy? 7. 3. 2015 20:00 hodin
Kde? Spoleãensk˘ sál MU Volary
Hudba – jako vloni, v˘borná
Vstupné – zdarma pro dárce krve, 100,- Kã pro ostatní
Pﬁedprodej vstupenek od 19. 1. 2015 na KIC MU Volary
Vstupenky k dispozici i na místû
Tombola – jako vÏdy pﬁekvapivá
V‰echny Vás srdeãnû zve MUDr. Michaela Neumanová a Petr Neuman,
drÏitelé Zlaté plakety Jana Janského

KreBul, o.p.s. pro vás pﬁipravuje:
9. 4. 2015 – muzikál Mamma Mia (Kongresové centrum Praha)
Cena vstupenky a dopravy 1.090,- Kã, odjezd z volarského autobusového
nádraÏí v 15:00 hodin.
28. 5. 2015 – muzikál Addams Family (Hudební divadlo Karlín)
Cena vstupenky a dopravy 1.090,- Kã, odjezd z volarského autobusového
nádraÏí v 15:00 hodin.
Pﬁipravujeme zájezd do koncentraãního tábora Osvûtim. Jedná se o 4 denní
poznávací akci. Ve ãtvrtek odjezd do Prievidze (Slovensko) – zde ubytování.
V pátek prohlídka zámku Bojnice a ZOO Bojnice, moÏnost náv‰tûvy termálních
lázní. V sobotu celodenní v˘let do koncentraãního tábora Osvûtim. Návrat do âR
v nedûli. Nyní probíhají cenové kalkulace a domlouvání termínu. Prosíme o informaci, zda by o tento zájezd byl zájem.
Více na:
www.krebul.cz, e-mail: krebul@krebul.cz, tel.: 388 424 196, 723 123 093

Travesti revue

Akce

Nejznámûj‰í ãeská travesti skupina
Techtle Mechtle
pﬁiváÏí zábavn˘ poﬁád s názvem PelMel!

VOLARSKÉHO DOMEâKU

Sleãny Dolores a Stacey spoleãnû s mistrem Alexem opût
po pÛl roce pﬁipravili zcela nov˘ zábavn˘ poﬁad pln˘ hudebních hitÛ, scének a vtipn˘ch momentÛ. Bûhem sv˘ch poﬁadÛ
ãasto zapojují i samotné publikum. Kromû imitace zpûvaãek
a zpûvákÛ napodobují ãasto také herce, hereãky, politiky a
dal‰í známé osobnosti. V poﬁadu PelMel si pro Vás pﬁichystali opût od kaÏdého nûco - osvûdãená vystoupení i úplné
novinky. Tû‰it se mÛÏete na Naìu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Jennifer Lopez, Leonu Machálkovou, Petra Koláﬁe, Mira
Îbirku, Helenu Vondráãkovou a ﬁadu dal‰ích - to v‰e v podání Luká‰e, Honzy a Ale‰e. Nenechte si ujít divadelní pﬁedstavení, které se stále tû‰í velké oblibû v divadlech a kulturních
domech v âeské republice i na Slovensku. Více informací o
poﬁadu naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo facebooku: Techtle Mechtle revue.

Termín:

13. února 2015 od 19,00 hodin
Vstupné: 230,-Kã pﬁedprodej
250,-Kã na místû

POZVÁNKA
Mûstská knihovna Volary
Vás zve
na cestovatelskou besedu
s Jiﬁím Vackem

MADAGASKAR
ná‰ osudov˘.
Beseda se bude konat

24. 2. 2015
od 17:00 hodin
v konferenãní místnosti
Mûstského hotelu Bobík.

Od 1. 2. do 31. 3. 2015 bude v Mûstské knihovnû Volary
ke zhlédnutí v˘stavka v˘tvarn˘ch prací pod názvem

„LESY
A P¤ÍRODA KOLEM NÁS“.
V˘stava pﬁedstaví obrázky,
které vytvoﬁily dûti ze zájmového útvaru DDM
„âarovné tvoﬁení“ a „·ikulové“
a také dûti z Mateﬁské ‰koly Sídli‰tû Míru a Revoluãní.

ÚNOR 2015
7. 2. 2015
Velk˘ dûtsk˘ karneval
Tradiãní karnevalov˘ rej masek
se spoustou písniãek a soutûÏí

***
9. – 13. 2. 2015
Jarní prázdniny s DDM
Tvoﬁivá dílna, hry, v˘lety a spaní v DDM
Jednotlivé akce sledujte na plakátech DDM

***
21. 2. 2015
SNùHÁNKY
Rodinné sportovní hry
14:00 - 16:00 hodin
Srandamaã na snûhu pro celou rodinu

***
24. 2. 2015
DESKOHRÁTKY
Urãeno pro dospûlé, od 18:30 hodin
Herní veãer pro dospûlé, kteﬁí se neradi nudí.
Klasické, nové i virtuální hry
***
INFORMACE NAJDETE:
– na plakátech,
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635,
@: volary@ddm-prachatice.cz,
nebo na
www: www.ddm-prachatice.cz
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VOLARY
13. února 2015 od 19,00 hodin
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