
Mezinárodní kampaÀ „Vlajka pro

Tibet“ vznikla v polovinû devadesát˘ch let

v západní Evropû a stala se jednou z nej-

v˘znamnûj‰ích symbolick˘ch akcí vyjad-

fiujících podporu ochrany lidsk˘ch práv

nejen TibeÈanÛ, ale v‰ech obyvatel âLR.

Akce probíhá kaÏd˘ rok 10. bfiezna, v den

v˘roãní povstání TibeÈanÛ proti ãínské

okupaci Tibetu. Pfii povstání v roce 1959

zemfielo více neÏ 80 000 TibeÈanÛ, pfies

milion TibeÈanÛ zemfielo v následujících

letech ve vûzeních, pracovních táborech

nebo v dÛsledku hladomoru. Cílem kampa-

nû je poukázat na dlouhodobé poru‰ování

lidsk˘ch práv v Tibetu. âeská republika se

ke kampani pfiipojuje pravidelnû od roku

1996, kdy tibetskou vlajku vyvûsila první

ãtyfii ãeská mûsta. V loÀském roce se k

akci pfiipojilo 601 obcí, mûst, mûstsk˘ch

ãástí nebo krajÛ. Stovky vlajek vlají kaÏ-

doroãnû napfi. v Nûmecku, Francii, Belgii a

dal‰ích zemích. Vlajky vyvû‰uje celá fiada

‰kol, vãetnû Univerzity Karlovy a kromû

rÛzn˘ch organizací také spontánnû mnoho

obãanÛ âR. Po celé âR probíhá v prÛbûhu

bfiezna fiada akcí na podporu Tibetu. 

10. bfiezna 2015 si pfiipomeneme uÏ

56. v˘roãí tibetského povstání.

KampaÀ „Vlajka pro Tibet“ má symbo-

lick˘ charakter a je vyjádfiením solidarity 

s národem, kter˘ se snaÏí pfieÏít pod oku-

pací cizí zemû. Tibetská vlajka je jedním 

z nejv˘raznûj‰ích symbolÛ, kter˘ TibeÈané

v Tibetu pouÏívají pfii nenásiln˘ch protes-

tech. Za její vyvû‰ení jim hrozí aÏ nûkoli-

kaleté tresty vûzení. 

Mûsto Volar se v leto‰ním roce jiÏ

po‰estnácté pfiipojí k této kampani vyvû‰e-

ním vlajky pro Tibet na budovû radnice.

Termín podání daÀov˘ch pfiiznání se blíÏí

Vlajka pro Tibet

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 vybírána 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 strán-

kách Finanãní správy http://financnispra-

va.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 daÀo-

vého pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch

osob k dispozici na mûstském úfiadû od 

4. bfiezna 2015.

V̆ bûr pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzic-

k˘ch osob a pomoc obãanÛm pfii jejich

vyplnûní se po dohodû se starostkou obce

uskuteãní v zasedací místnosti v pfiízemí

Mûstského úfiadu ve Volarech ve dnech 

4. bfiezna 2015 v dobû od 10.00 do 15.30

hod. a 18. bfiezna 2015 v dobû od 10.00 do

15.30 hod.

■  ■  ■

Pracovníci finanãních úfiadÛ budou pomáhat daÀov˘m poplatníkÛm 
danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob v na‰em mûstû.

TOULKY
STAROU ·UMAVOU

V úter˘ 24. bfiezna od 17 hodin 
vás Mûsto Volary zve 

do konferenãního sálu Mûstského hotelu Bobík
na pravideln˘ klubov˘ pofiad

TOUKY STAROU ·UMAVOU.

SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
SE SENIORY

Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny seniory 

v pátek 20. bfiezna od 16 hodin 
do spoleãenského sálu radnice

na setkání s vedením mûsta.
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 28. 1. 2015

Rada mûsta bere na vûdomí 
* konání zápisu dûtí k pfied‰kolnímu 

vzdûlávání do Matefiské ‰koly Volary

na ‰kolní rok 2015/2016

Rada mûsta rozhodla 
* nevyuÏít moÏnosti nav˘‰ení nájem-

ného prostor k podnikání pro rok 

2015 o vyhlá‰enou prÛmûrnou míru

inflace roku 2014

* na základû Ïádosti nájemce ukonãit 

nájemní vztah na prostory k podni-

kání ã. 1 na adrese Kollárova ul. ãp. 427 

Volary dohodou, ke dni 31. 1. 2015

* Ïe mûsto se spoleãností E.ON Distri-

buce, a.s., uzavfie Smlouvu o zfiízení

vûcného bfiemene pro úãely zfiízení,

provozování, opravování a udrÏová-

ní distribuãní soustavy umístûné 

v pozemcích KN p.ã. 375/1 a KN

p.ã. 375/2, v k. ú. Krejãovice, ve

znûní pfiedloÏeného návrhu

Rada mûsta schvaluje 
* v˘zvu k podání nabídky a k proká-

zání kvalifikace vefiejné zakázky: 

„Rekonstrukce ãástí ulic Tovární 

a Budûjovická ve Volarech“ ve znûní

pfiedloÏeného návrhu 

* vyhlá‰ení zámûru ã. 01/N/2015 na

pronájem pozemku KN st. 2052/1 

v katastrálním území Volary, jehoÏ

souãástí je stavba bez ãp/ãe, jiná

stavba - stálé lehké opevnûní ã. 479. 

Tato stavba je taktéÏ pfiedmûtem

nájemního vztahu, ve znûní pfiedlo-

Ïeného návrhu

* vyhlá‰ení zámûru ã. 02/N/2015 na

pronájem pozemku KN st. 2051 

v katastrálním území Volary, jehoÏ 

souãástí je stavba bez ãp/ãe, jiná 

stavba - stálé lehké opevnûní ã. 480. 

Tato stavba je taktéÏ pfiedmûtem

nájemního vztahu, ve znûní pfiedlo-

Ïeného návrhu

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

Informace z radnice
Mûsto Volary v mûsíci bfieznu vyhlásí zámûr na prodej pozemkÛ vhodn˘ch k v˘stavbû garáÏí. Pozemky vhodné pro 

v˘stavbu budou oddûleny z pozemku KN p.ã. 2747/2 v katastrálním území Volary (lokalita garáÏí vedle plaveckého bazénu).

BliÏ‰í informace moÏno obdrÏet na MûÚ Volary, Odbor ISM u paní Ing. Bc. Heleny Fiedlerové.

■  ■  ■

Dne 13. bfiezna bude MûÚ Volary pro vefiejnost uzavfien. Dûkujeme za pochopení.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary

POZVÁNKA
NA TRADIâNÍ

SETKÁNÍ D¤EVA¤Ò

V SOBOTU 28. B¤EZNA 2015

V SALONKU RESTAURACE 

"U POTÒâKU"

OD 17:00 HODIN.

ZVÁNI JSOU V·ICHNI, KTE¤Í

SI CHTùJÍ ZAVZPOMÍNAT

NA DOBY NEDÁVNO MINULÉ.

SRDEâNù ZVOU 

PO¤ADATELÉ

V˘bor ZO âZS Volary, zve ãleny ZO âZS na ãlenskou schÛzi do Hotelu Chata ve Volarech,
která se koná dne 28. bfiezna 2015 od 15:00 hodin.
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Spoleãenská rubrika

Karneval v M·

Vyhlá‰ení sportovce okresu

Ve stfiedu 4. 2. 2015 se v matefiské

‰kole na Sídli‰ti Míru konal karneval.

Pfii‰li rodiãe s mlad‰ími sourozenci,

babiãky a jeden taÈka a spoleãnû jsme

strávili krásné dopoledne. V‰echny dûti

mûli úÏasné masky. Paní uãitelky pfii-

pravily soutûÏe a diskotéku s vesel˘mi

úkoly a samozfiejmû za v‰e byla i sladká

odmûna. Atmosféra byla skvûlá a soutû-

Ïi jsme neunikli ani my, rodiãe, a ta

radostná oãiãka na‰ich dûtí pfii pohledu

na bláznivé dospûlé, mluvila za v‰e. 

Dûkuji v‰em ze ‰kolky, Ïe se snaÏí

rozveselit a potû‰it ty na‰e milované

ratolesti. Odmûnou jim jsou dûti, které

budou na ‰kolku urãitû rády vzpomínat.  

·vecová Marie

V mûsíci únoru oslavili své narozeniny

tito z na‰ich ãlenÛ:

paní BlaÏena Hvûzdová,

paní Anna Kováfiová,

paní Marie Pe‰lová,

paní Maria Podsklanová,

paní RÛÏena Höllingerová,

paní Milada TrÏilová,

paní Marie Woldfiichová,

pan Josef Ira.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,

hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do

dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary 

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, místní organizace

Volary, blahopfieje k v˘znamnému 

jubileu na‰iemu ãlenu

panu Richardu Malému.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast, projevenou soustrast 

a květinové dary 
při posledním rozloučení 

s panem 
VOJTĚCHEM HARVALÍKEM.

Děkujeme též 
panu Františku Krátkému 

a jeho dojemná slova rozloučení.
Manželka s dětmi.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevenou soustrast, květinové dary 

a účast na posledním rozloučení 
s paní 

ANNOU PINCOVOU. 
Děkujeme též panu Romanu Kozákovi 

za jeho dojemná slova rozloučení.
Rodiny Pincovy a Dlouhých.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem 

JOSEFEM KREJČÍM. 
Zároveň děkujeme za projevenou 

soustrast a květinové dary. 
Poděkování patří také panu Františku
Krátkému za dojemná slova rozloučení.

Manželka a děti.

Ve Vimperku se zaãátkem února

uskuteãnilo vyhlá‰ení sportovce okresu.

Musím konstatovat, Ïe tato anketa se 

v poslední dobû hodnû promûnila. Hlav-

nû zpÛsobem vyhla‰ování a prezentace

celé akce. Dnes to jiÏ není setkání nûko-

lika sportovcÛ v témûfi utajeném místû,

kde si pfievzali ceny, vyslechli nûkolik

hfiejiv˘ch slov a ‰lo se domÛ. Dnes jde 

o nádhernou akci, která v malé mífie

kopíruje tu velkou, televizní. 

Anketa Sportovec okresu si na‰la

díky âeské televizi, jejímu sportovnímu

kanálu, a celostátním novinám Deník,

velk˘ ohlas. V na‰em okrese v‰e pfiipra-

vuje a organizuje redakce Prachatic-

kého deníku. Sportovci se na ni tû‰í 

a pfiebírání cen probíhá stejnû jako u té

velké. Po schÛdkách nahoru, uvedení

moderátorem Radkem ·ilhanem TV

PRIMA COOL, následuje pfiedání ceny

v˘znamnou osobností z fiad b˘val˘ch 

i souãasn˘ch sportovcÛ a regionálních

politikÛ, krátk˘ rozhovor a vychutnání

si své minuty slávy. Od roku 2004, kdy

si tato anketa na‰la souãasnou podobu,

se nejvût‰í mûsta okresu Prachatice 

a Vimperk stfiídají a na obou místech jde

o ojedinûlou sportovní show. 

Jsem velice rád, Ïe od zaãátku

moderního vyhla‰ování této ankety v ní

zanechávají v˘znamnou stopu i volar‰tí

sportovci.  

2004 - Barbora Míková 7. místo

2006 - Dagmar Bla‰ková 8. místo, 

Barbora Míková 9. místo

2007 - Barbora Míková 4. místo, 

Dagmar Bla‰ková 8. místo

2008 - Barbora Míková 3. místo,

Dagmar Bla‰ková 4. místo

2009 - Dagmar Bla‰ková 2. místo,

Barbora Míková 5. místo

2011 - Barbora Míková 8. místo, 

v tomto roce pfiibyla kategorie jednot-

livcÛ do 15. let a hned na poprvé se 

v této anketû umístila Zdena Bla‰ková

na 2. místû.

V roce 2012 pfii‰el v kategorii jedno-

tlivci do 15 let nejvût‰í úspûch, kdyÏ ji

Zdena Bla‰ková vyhrála.  

2013 - jednotlivci do 15 let Zdena

Bla‰ková 1. místo a byl double, aby 

v roce 2014 pfii‰el zlat˘ hattrick. K na‰í

radosti Zdena Bla‰ková svou pozici ob-

hájila a je v souãasné dobû jediná, která

v této kategorii uspûla tfiikrát za sebou. 

Jak vidíte, na‰e zástupkynû si v této

anketû vedou velmi dobfie. Barbora Mí-

ková, byla svého ãasu mistryní svûta,

Evropy a mnohonásobnou mistryní re-

publiky ve sportovním rybolovu. Sestry

Dagmar a Zdena Bla‰kovy zastupují

sport s celuloidov˘m míãkem, tedy stol-

ní tenis.

Na závûr tak blahopfiejme Zdence

Bla‰kové k ojedinûlému úspûchu a pfie-

jeme hodnû ‰tûstí a dobrou formu.

Ladislav Beran



Volarsk˘ zpravodaj 4

Poslední leã volarsk˘ch myslivcÛ

Volar‰tí myslivci ukonãili dal‰í sezó-

nu Poslední leãí. Ve spoleãenském sále

radnice se v‰ichni v˘bornû bavili a tato

myslivecká slavnost nabídla v‰e, co by

mûla mít. Po úvodním Halali a pfiípitku

levou rukou, byl podáván prav˘ srnãí

gulá‰. Poté pfii‰lo pasování na lovce

zvûfie srnãí a lovce zvûfie jelení. Násle-

doval mysliveck˘ soud, kter˘ svat˘

Hubert pfiipravil na jedniãku a zapisova-

tel Pavel I, soudce Zdenûk II a dozorce

Míra III, mûli hodnû práce se sv˘mi

hfií‰níky. Soud je malou groteskou, která

má trvat ne déle neÏ hodinu, kdy se musí

vyfie‰it hfiíchy lovecké, ãi poru‰ení sta-

nov mysliveck˘ch a potrestat provinilce

tzv. vykoupením.

Potom jiÏ hrála do tance i do skoku

Netolická pûtka, která konãila s ranním

zpûvem kohouta.

PoloÏil jsem pfii této pfiíleÏitosti

pfiedsedovi MS Vltava Volary, Mirosla-

vu ·vecovi, jednu otázku:

Míro, uplynulou sezónu jste zakon-
ãili poslední leãí. Jaká byla, co se MS
Vltava povedlo a co plánujete do leto‰-
ní, nejen lovecké sezóny?

Pokud se vrátím do historie, tak na‰e

MS mysliveckou tradici posledních leãí

udrÏuje jiÏ mnoho let, a hlavnû od roku

2000 se snaÏíme tuto vûc dûlat pravidel-

nû a vÏdy na závûr lovecké sezóny.

KdyÏ jsme pfiestali pofiádat Hubertské

zábavy, tak postupem ãasu pfiáním nás

v‰ech bylo udûlat akci, kam si mÛÏeme

s sebou vzít nejenom na‰e myslivecké

kamarády, ale i manÏelky a partnerky,

které to s námi bûhem roku nemají, co se

t˘ká volného ãasu, vÛbec jednoduché. Je

to také takové malé podûkování jim za

tu jejich vstfiícnost a pochopení Ïít 

s mysliveck˘mi nad‰enci. Pofiádali jsme

poslední leãe v rÛzn˘ch volarsk˘ch res-

tauraãních zafiízeních, aÏ jsme zjistili, Ïe

uÏ je nám v‰e malé, a tak poslední dvû

akce jsme uÏ pofiádali ve spoleãenském

sále mûsta, kde je to pro nás pfiímo vyni-

kající. 

VáÏím si toho, Ïe na‰i ãlenové umí

uspofiádat opravdu krásnou slavnost,

kde nechybí pasování myslivcÛ, bohatá

zvûfiinová i vûcná tombola, draÏba zvûfie

a pro v‰echny vÏdy nûjaká dobrá zvûfii-

nová pochutina. Hlavnû mysliveck˘

soud není na mnoha akcích uÏ vÛbec

vidût, a kdyÏ se umí dobfie udûlat, tak si

dovolím fiíci, Ïe b˘vá ozdobou a perlou

poslední leãe. VÏdy jsou odsouzeni

v‰ichni úãastníci ranního lovu, kdy se na

kaÏdého vÏdy nûco Ïertovného najde.

Nesmím zapomenout, Ïe na této akci má

b˘t i v˘borná muzika, která v podání

Netolické pûtky je vÏdy zaruãena. Je to

krásná dechovka a také pfiíjemné moder-

ní písnû, které musí zaujmout kaÏdého

úãastníka. Opût jsme obohatili na‰í

poslední leã vystoupením taneãního

páru Radka Karvánková a Tomá‰ Ond-

rá‰ek, ktefií nám pfiedvedli úchvatné

latinsko-americké a standardní tance, za

které sklidili velk˘ potlesk. 

KaÏdá poslední leã má mít i svého

krále, kter˘m je vÏdy ten nejlep‰í na ran-

ním lovu. V loÀském roce to byl ing.

Robert Proãka a v leto‰ním pan Roubík,

kter˘ k nám pfiijel aÏ ze Stfiedních âech.

Oba dva králové lovu byli hosté, ktefií

k nám velmi rádi chodí a jezdí. KaÏd˘ 

z nás si mÛÏe v urãitém omezeném

mnoÏství pozvat do sálu na poslední leã

nûkolik kamarádÛ a znám˘ch. Já jsem

moc rád, Ïe mnoho volarsk˘ch obãanÛ

uÏ mohlo na‰í poslední leã vidût a hlav-

nû jí i zhodnotit. Zájem je velik˘, aÏ

mám obavy, Ïe budeme muset na pfií‰tí

akci nûjak˘ stÛl pfiidat. Urãitû, ale 

v omezené mífie, protoÏe z toho nechce-

me udûlat svoji soukromou akci, kde by

byl pfieplnûn˘ sál námi a na volarské se

nedostalo. Není na‰ím zájmem, aby lidé

sedûli u samostatn˘ch stolÛ, ale zájmem

je sedût pohromadû, jako jedna velká

myslivecká rodina. Abychom mohli

tohoto dosáhnout, tak hranice poãtu

úãastníkÛ, pfies kterou uÏ nechceme jít,

je maximálnû sto lidí.

Ptá‰ se také, co se povedlo a na plány

do budoucna? Urãitû se povedla tato

akce a dále to bylo ãervnové nádherné

posezení na‰ich ãlenÛ spojené se soutûÏí

ve stfielbû z maloráÏky. Tuto akci také

dûláme kaÏd˘ rok, kdy pfii ohni, pivku,

peãeném mase a harmonice posedíme

v partû zelen˘ch kamarádÛ. 

Dal‰í vûcí, která se nám zatím dafií

plnit, je i roãní plán hospodafiení a lovu.

Urãitû tato vûc není jednoduchá a pfii

na‰em roãním nájmu za honitbu, kter˘

ãiní necel˘ch sto tisíc korun, se máme

opravdu co ohánût.

Zde nestojíme s rukama v klínû 

a zatím kaÏd˘ rok získáváme grant,

pomocí kterého zaji‰Èujeme krmení pro

srnãí zvûfi. Je okolo toho mnoho papíro-

vání, ale stojí to za to.

Plány do leto‰ní sezóny urãitû máme

a bude je schvalovat v˘roãní ãlenská

schÛze. Za moji osobu bych si pfiál, aby-

chom stále dûlali dobfie zmiÀované akce

a snaÏili se je vÏdy o stupínek vylep‰it.

Chtûli bychom, pokud o to bude zájem,

mûstu letos také nabídnout urãitou spon-

zorskou pomoc pfii pofiádání Volarsk˘ch

slavností dfieva. 

Nejvût‰ím pfiáním nás v‰ech, je b˘t

zdrav˘, protoÏe to je to nejdÛleÏitûj‰í, co

v‰ichni potfiebujeme, abychom se mohli

radovat i z toho ostatního. Samozfiejmû

mnoho toho zdraví, jako myslivci, pfieje-

me také v‰em ãtenáfiÛm Volarského

zpravodaje a v‰em obãanÛm mûsta Vola-

ry i jejich blízk˘m.

Závûrem bych chtûl fiíci, Ïe na‰e MS

pÛsobí ve mûstû uÏ 52 let. Myslím si, Ïe

vÏdy sem toto MS patfiilo a vûfiím, Ïe 

i do budoucna patfiit bude. Za to, Ïe to

tak mÛÏe b˘t, si dovolím podûkovat

pfiedstavitelÛm Mûsta a Mûstsk˘ch lesÛ

Volary, za jejich vstfiícnost, pochopení,

ale hlavnû za v˘bornou dlouholetou 

vzájemnou spolupráci.

S pozdravem: „Myslivosti zdar“,

zdraví ãtenáfie Volarského zpravodaje

Miroslav ·vec
pfiedseda MS Vltava Volary

Zde není co dodat a Miroslavu 

·vecovi dûkuji za zajímavá slova 

Ladislav Beran
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Mûstská knihovna Volary se letos

pfiipojuje jiÏ k 6. roãníku celostátní akce

B¤EZEN - mûsíc ãtenáfiÛ, kter˘ vyhla-

‰uje Svaz knihovníkÛ a informaãních

pracovníkÛ. 

V rámci tohoto mûsíce pro Vás pfii-

pravila tyto akce:

● KniÏní bazar vyfiazen˘ch knih - po

cel˘ mûsíc bfiezen. (1 kniha = 1 Kã)

● Zahrajte si v knihovnû - pÛjãování

spoleãensk˘ch her: Osadníci z Katanu,

Quixo, Pirátské kostky a Umí prase

létat? Hry si mÛÏete zahrát pfiímo v kni-

hovnû, staãí o nû poÏádat u v˘pÛjãního

pultu a najít si vhodn˘ koutek. Tuto

moÏnost mohou vyuÏít pouze registro-

vaní ãtenáfii v prostorách knihovny.

● Pro v‰echny náv‰tûvníky - prostorách

knihovny je zcela zdarma k dispozici

bezdrátov˘ internet Knihovna. FREE. Je

urãen k pfiipojení mobilních zafiízení, jako

jsou tablety, chytré telefony a notebooky.

● Pro na‰e ãtenáfiky - malé pfiekvape-

ní k v˘pÛjãce v pondûlí 9. bfiezna.

● Vyhlá‰ení 
„âtenáfie roku 2015 – Táta ãtenáfi“

Vítûzn˘ táta bude uvefiejnûn na webov˘ch

stránkách knihovny http://knihovna-

volary.wgz.cz. V „T˘dnu ãtení“(2.–8. 3.)

a bude mu pfiedán dárkov˘ kniÏní poukaz.

● ZáÏitková cestopisná degustace
ãajÛ a kávy „Vietnam 2008–2014"

s Ing. ZdeÀkem Nepustilem. V pondûlí 

9. 3. 2015 od 17:00 hodin v konferenãní

místnosti Mûstského hotelu Bobík.

● Od 23. bfiezna do 10. dubna 2015 

– Prodejní v˘stavka v˘robkÛ ãlenÛ
„Spolku Sluneãnice“ - nezisková orga-

nizace, která zamûstnává osoby zdravotnû

znev˘hodnûné. Hlavní ãinností terapeu-

tické dílny spolku je ruãní v˘roba 

upomínkov˘ch pfiedmûtÛ z keramiky,

figurální a zahradní keramika, látkové

doplÀky a upomínkové pfiedmûty.

● V úter˘ 31. 3. 2015 - V˘tvarná dílna
„Jak se kreslí pohádka“ s Jifiím Fixlem 

- pro dûti prvních tfiíd Z· Volary. Dûti si

v rámci dílny vyzkou‰í kreslit ilustrace 

k vlastnímu pfiíbûhu nebo nûkteré z kla-

sick˘ch pohádek.

Na v‰echny akce vás srdeãnû zveme.

Souhrn poãasí za leden 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -7,4 °C dne 31. 1. v 23:55

Maximální teplota: 10,7 °C dne 10. 1. v 13:20

PrÛmûrná mûsíãní teplota: -0,4 °C

Úhrn sráÏek: 59,0 mm 

Maximální náraz vûtru: 18,0 m/s dne 10. 1. v 11:35 

(tj. 64,8 km/hod.)

Sluneãní svit: 23,4 hodiny

Mrazové dny: 29, Ledové dny: 8

Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 28

Maximální v˘‰ka snûhu: 18 cm dne 4. 1.

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -10,0 °C dne 8. 1. a 30. 1.

Pfiízemní minimální teplota: -13,4 °C dne 8. 1. a 30. 1.

Maximální teplota: 10,5 °C dne 10. 1.

PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,0 °C

Mrazové dny: 29

Ledové dny: 9

Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

■   ■  ■

Pozvánka na záÏitkovou – cestopisnou – degustaci ãajÛ a kávy

„Vietnam 2008 –2014“
aneb Na skok do Vietnamu za pfiírodou, ãajem, kávou a lidmi

... Vietnam patfií mezi v˘znamné producenty ãaje, kávy, r˘Ïe, pepfie, latexu a ofií‰kÛ ke‰u. V kávû dokonce

patfií hned za Brazílii, v produkci r˘Ïe za Thajsko a pûstováním ãaje „‰lape na paty“ takov˘m ãajov˘m 

velmocím jako je Indie, âína ãi Srí Lanka (Cejlon). 

Vietnamská socialistická republika je asijsk˘m tygrem s rychle se rozvíjející ekonomikou, zemí lotoso-

vého kvûtu a buddhismu, kde „socialismus“ – nám tak dobfie znám˘ – nikdy nebyl... 

9. bfiezna 2015 (pondûlí), 17:00 hodin, Mûstsk˘ hotel Bobík - konferenãní sál
pofiádá Mûstská knihovna Volary ve spolupráci s Ing. ZdeÀkem Nepustilem 

- DOBRÉ âAJE pro inspiraci, pohodu a lep‰í zdraví®

Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ 2015
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Vzpomínáme
Dne 14. ledna 2015 nás opustila 

paní 

JARMILA VITTI·OVÁ,

která byla nejstar‰í obãankou 

na‰eho mûsta.

Ode‰la v poÏehnaném a krásném

vûku 94 let. Poslední rozlouãení se

uskuteãnilo v ãeskobudûjovickém

krematoriu v kruhu rodinném.

Ladislav Beran.

Dne 18. 1. 2015 uplynuly smutné

tfii roky, kdy nás navÏdy opustila

milovaná maminka, babiãka

a prababiãka, paní

RÒÎENA TOMKOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají

dûti s rodinami.

Dne 12. 3. 2015 uplyne sedm let, 

kdy nás navÏdy opustil 

pan 

JAN VORÁâ.

S láskou vzpomínají 

manÏelka a dûti.

Rodina Fuãíkova 
dûkuje 

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Volary za obûtavou pomoc.

SLET KRVESAJÒ
alias

CHARITATIVNÍ PLES DÁRCÒ KRVE

Kdy? 7. 3. 2015  20:00 hodin
Kde? Spoleãensk˘ sál MU Volary

Hudba – jako vloni, v˘borná
Tombola – jako vÏdy pfiekvapivá

Vstupné – zdarma pro dárce krve, 100,- Kã pro ostatní 

Pfiedprodej vstupenek od 19. 1. 2015 na KIC MU Volary, vstupenky i na místû 

V‰echny Vás srdeãnû zve MUDr. Michaela Neumanová a Petr Neuman, 

drÏitelé Zlaté plakety Jana Janského 

KARNEVALOV¯ VEâER
V sobotu 7. bfiezna zveme v‰echny 

na karnevalov˘ veãer 

v Mûstském hotelu Bobík.

Maska ãi alespoÀ ‰krabo‰ka nutná,

vstup 50,- Kã.

Pfiekvapení veãera - módní pfiehlídka

spoleãensk˘ch a svatebních ‰atÛ.

■  ■  ■

AË ÎIJÍ DUCHOVÉ
Divadelní soubor Îernováãek, DÛm

dûtí a mládeÏe Volary a Mûsto Volary 

Vás zvou 14. 3. 2015 v 16:00 hodin 

do kina na divadelní pfiedstavení pro

dûti „AÈ Ïijí duchové…“ .

Vstupné: 20,- Kã

EXPEDIâNÍ KAMERA 2015
Mûsto Volary a spolek U Nás 

vás zvou 

v nedûli 22. 3. 2015 od 17:00 hodin 

do spoleãenského sálu 

volarské radnice na Filmov˘ festival 

outdoorov˘ch filmÛ 

EXPEDIâNÍ KAMERA 2015.

Celoveãerní promítání filmÛ 

o dobrodruÏství, divoké pfiírodû, 

poznávání nového, o extrémních 

záÏitcích i sportech. 

Opût se bude soutûÏit o hodnotné ceny.

Podrobné info 

na expedicnikamera.cz. 

Vstupné 50,- Kã

Koupím byt 
ve Volarech v osobním vlastnictví. Nízké patro, nebo v˘tah. Ne pfiízemí.

Tel. 721 954 677
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Murakami Haruki:
KRONIKA PTÁâKA NA KLÍâEK

Detektivní pfiíbûh na hranicích mezi

realitou, sny a vzpomínkami. Román 

o lásce a osamûlosti, pln˘ melancholie,

ale i jemného humoru.

Niedl Franti‰ek: 
SVùTLA NA POB¤EÎÍ

âtyfiicátník Michael Dabert, nûkdej‰í

pfiíslu‰ník francouzské Cizinecké legie,

ale téÏ nájemn˘ Ïoldák a bezpeãnostní

expert, se uÏ ponûkolikáté pokou‰í

odstfiihnout od své minulosti. Tentokrát

si pfii útûku pfied vlastní identitou zvolí

Kalifornii, ale brzy zji‰Èuje, Ïe svého

pfiedchozího Ïivota se jen tak nezbaví.

Zpoãátku vypadá v‰e idylicky, dokonce

se sblíÏí se sympatickou majitelkou vily,

postupnû se v‰ak zaãíná dozvídat o svém

novém domovû podrobnosti, které jsou

velmi znepokojující. Zlo, které se k nûmu

blíÏí, pfiichází totiÏ nejen od pevniny, ale

i od mofie.

NAUâNÁ LITERATURA

Diamond Jared: 
SVùT, KTER¯ SKONâIL VâERA

Co se mÛÏeme nauãit od tradiãních

spoleãností? Nositel Pulitzerovy ceny

pfiedkládá jedineãné dílo, v nûmÏ se za-

m˘‰lí nad tím, jak by mohly urãité prvky

tradiãního fungování obohatit a zlep‰it

ná‰ moderní Ïivot. 

Vût‰ina z nás bere moderní realitu za

samozfiejmou. Letecká doprava, mobilní

telefony, poãítaãe, gramotnost, obezita.

Ale po pfieváÏnou vût‰inu z ‰esti milionÛ

let své existence lidská spoleãnost vypa-

dala a fungovala docela jinak. Tradiãní

spoleãnosti, jako napfiíklad domorodé

kmeny z novoguinejské Vysoãiny, nám

pfiipomínají, Ïe z hlediska lidské evolu-

ce to bylo teprve vãera, kdy se v‰echno

zmûnilo.

Hnízdil Jan:
ZA¤ÍKÁVAâ NEMOCÍ

KdyÏ jsem pfied lety nav‰tívil 

psychiatra, abych zjistil, jestli je moje

chování normální, paní doktorka mi

povûdûla, Ïe trpím smûsicí grafomanie,

spasitelského komplexu, aktivizmu, 

naivizmu, idealizmu, exhibicionizmu,

obãasn˘ch depresí i dal‰ích du‰evních

nemocí a osobnostních poruch. Prá‰ky

mi tehdy Ïádné nedala. Pr˘ moje ãlánky

ráda ãte a bylo by ‰koda mne tlumit. 

Od té doby ubûhla fiada let. Kdo ví,

jak na tom dneska vlastnû jsem. AÏ si

pfieãtete Zafiíkávaãe nemocí, udûláte si

obrázek o mojí diagnóze sami. Zafiíkávaã

nemocí je sestaven˘ z textÛ, komentáfiÛ

a rozhovorÛ, vûnovan˘ch nemocem lidí,

vrcholového sportu, politikÛ i celé spo-

leãnosti.

Milfaitová Blanka:
P¤ÍBùH OPRAVDOVÉ VÁ·Nù

Blanka Milfaitová byla obyãejná

holka: chodila do práce, která ji nebavila,

Ïila ve vztazích, které ji nenaplÀovaly, 

a pochybovala o tom, jestli tohle je ten

skuteãn˘ Ïivot. Jednoho den si fiekla, Ïe

ne. Opustila práci v kanceláfii, ukonãila

nefunkãní vztah a z velkého mûsta se

pfiestûhovala na ·umavu, kde zaãala

vafiit marmelády. Poctivost v práci 

a upfiímnost k sobû samé ji posunuly 

o svûtelné roky dopfiedu. Dnes je 

drÏitelkou nûkolika ocenûní za nejlep‰í

marmeládu na svûtû a ‰Èastnou matkou

dcery Eli‰ky. 

Kniha Pfiíbûh opravdové vá‰nû 

pfiedstavuje ohlédnutí nejen za roãní

marmeládovou expedicí, kdy s obytn˘m

vozem projela celou Evropu a kus Afri-

ky a vafiila marmelády na nejrÛznûj‰ích

místech starého kontinentu, ale nabízí

také pfiíbûh o hledání sebe sama.

PRO DùTI A MLÁDEÎ

RÛÏiãka Oldfiich: 
JAK SE KÁËA NAUâILA

ZAVAZOVAT TKANIâKU

JAK SE HONZÍK NAUâIL
ZAVAZOVAT TKANIâKU
Leporelo ve tvaru dûtské botiãky

nauãí dûti pfiístupnou a hravou formou

zavazovat tkaniãky. Tituly obsahují 

jednoduch˘ motivaãní pfiíbûh a pod

se‰nûrovan˘mi stránkami v jednotli-

v˘ch krocích i ilustrovan˘ návod, jak si

tkaniãku zavázat.

Tû‰íme se Va‰i náv‰tûvu

Akce 
VOLARSKÉHO

DOMEâKU

B¤EZEN 2015
13.–14. 3. 2015

Noc s Andersenem
Spaní v domeãku – ãtení v mûstské 

knihovnû – plavání – tvofiení, hry 

a spousta zábavy.

Pfiihlá‰ky v DDM Volary, cena 160,- Kã.

14. 3. 2015
AÈ Ïijí duchové

Od 16 hodin v kinû divadelní pfiedsta-

vení pro dûti „AÈ Ïijí duchové…“.

Vstupné: 20,- Kã.

21. 3. 2015
Rodinné sportovní hry 

– Plavu si ani nevím jak…
13:00–15:00 hodin

Cákáníãko, plaváníãko, soutûÏe 

a spousta rodinné zábavy. 

Cena: dospûláci  80,- Kã, dûti 40,- Kã.

24. 3. 2015
„DESKOHRÁTKY“ 

pro dospûlé
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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Prodej slepiãek
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, oznamuje sv˘m zákazníkÛm, Ïe opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch plemen 

Tetra hnûdá a Dominant – ãern˘, modr˘, Ïlut˘, kropenat˘ a bíl˘. Stáfií 14–19 t˘dnÛ. Cena 149–180,- Kã/ ks dle stáfií. 

Prodáváme slepiãky pouze  na‰eho chovu! 

Prodej se uskuteãní: ve stfiedu 1. dubna 2015, Volary – u trÏnice – 12.45 hod.
Pfii prodeji slepiãek – v˘kup králiãích koÏek – cena dle poptávky

Pfiípadné bliÏ‰í informace: 
Po – Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Hotel Chata 
zve v‰echny obãany ve dnech

27.–29. 3. 2015
na

VEP¤OVÉ HODY


