VáÏení spoluobãané,
v polovinû mûsíce ﬁíjna obdrÏelo Mûsto Volary finanãní prostﬁedky z Ministerstva pro
místní rozvoj na v˘stavbu Domu s peãovatelskou sluÏbou. O tuto dotaci jsme Ïádali na zaãátku roku 2014, ale v prvním v˘bûrovém kole jsme tuto dotaci neobdrÏeli.
Nyní nás MMR oslovilo s moÏností, Ïe finanãní prostﬁedky mÛÏeme získat na námi
pﬁipravenou akci. ProtoÏe jsme mûli pﬁipraveny v‰echny potﬁebné úkony, vãetnû v˘bûrového
ﬁízení na dodavatele stavby, k tomuto návrhu jsme pﬁistoupili.
Je‰tû v mûsíci ﬁíjnu zaãneme se stavebními pracemi a vybudujeme devût bytÛ pro na‰e
obãany, kteﬁí potﬁebují bydlení v podporovan˘ch bytech a vyuÏívat terénní sociální sluÏby.
Na v˘stavbu domu s peãovatelskou sluÏbou, kter˘ bude v domû ãp. 144, jsme získali
finanãní dotaci ve v˘‰i 5 400 000 korun, a pﬁibliÏnû stejnou finanãní ãástku budeme doplácet
z vlastních finanãních zdrojÛ. Dokonãení stavby je s dodavatelskou firmou smluvnû ujednáno
na druhé pololetí roku 2015.
Martina Pospí‰ilová

V˘sledky voleb do zastupitelstva nûsta Volary
ãíslo

Kandidátní listina
název

Kandidát
poﬁ. pﬁíjmení, jméno,
ãíslo tituly

vûk

Navrhující
strana

Politická
pﬁíslu‰nost

Hlasy

Poﬁadí
zvolení

abs.

v%

1

Komunistická strana
âech a Moravy

2

Cigánek Jiﬁí Ing.

58

KSâM

KSâM

354

12,27

1

1

Komunistická strana
âech a Moravy

4

Trnka Pavel

69

KSâM

KSâM

315

10,92

2

2

âeská strana
sociálnû demokratická

2

Rolãík Ivo DiS.

36

âSSD

BEZPP

287

14,27

1

3

Obãanská demokratická
strana

2

Horálek Petr Mgr.

54

ODS

BEZPP

253

14,44

1

4

PRO Volary

1

Pospí‰ilová Martina Bc.

50

NK

BEZPP

708

9,97

1

4

PRO Volary

7

Tou‰ Ladislav Ing.

39

NK

BEZPP

596

8,39

2

4

PRO Volary

2

Pavlík Vít Mgr.

38

NK

BEZPP

567

7,98

3

4

PRO Volary

3

Haladej Stanislav

48

NK

BEZPP

501

7,05

4

4

PRO Volary

4

·ebest Radek

38

NK

BEZPP

488

6,87

5

4

PRO Volary

5

Kub Bohuslav

41

NK

BEZPP

422

5,94

6

5

ANO 2011

1

Bajãík Václav Bc.

60

ANO 2011

ANO 2011

307

11,84

1

5

ANO 2011

6

âutka Vladimír

52

ANO 2011

BEZPP

274

10,57

2

6

Hnutí za harmonick˘
rozvoj obcí a mûst

1

Janda Martin Ing.

49

HNHRM

BEZPP

314

10,15

1

6

Hnutí za harmonick˘
rozvoj obcí a mûst

3

Kozák Roman

49

HNHRM

BEZPP

302

9,76

2

6

Hnutí za harmonick˘
rozvoj obcí a mûst

10

Jandejsková Kateﬁina Mgr.

53

HNHRM

BEZPP

275

8,89

3

Volební úãast: 45,85 %. Celkem zvoleno kandidátÛ: 15

Nová sluÏba obãanÛm
SluÏba e-UtilityReport pomáhá stavebníkÛm v Jihoãeském kraji
Jihoãesk˘ kraj nabízí sv˘m obãanÛm
od 1. 10. 2014 novou bezplatnou sluÏbu
mající za cíl zjednodu‰it agendu spojenou s procesem „vyjádﬁení k existenci
sítí“. Tuto sluÏbu lze vyuÏít i prostﬁednictvím webov˘ch stránek Mûsta Volary
www.mestovolary.cz.
Na webov˘ch stránkách mûsta byl
zﬁízen odkaz pro pﬁístup k aplikaci
e-UtilityReport, kde je Ïadatel systematicky veden k vyplnûní formuláﬁe pro
vytvoﬁení „Îádosti o vyjádﬁení k existenci

sítí“. Îadatel na základû vyplnûného
formuláﬁe roze‰le elektronickou Ïádost
v‰em správcÛm inÏen˘rsk˘ch sítí, kteﬁí
jsou pro dané území aktivnû zapojeni
do sluÏby. Pro ostatní správce inÏen˘rsk˘ch sítí, kteﬁí prozatím neumoÏÀují
pﬁíjem Ïádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro moÏnost
vyti‰tûní a doruãení svépomocí. Vytvoﬁená Ïádost je v souladu s platnou legislativou. SluÏba e-UtilityReport je pro
Ïadatele elegantní, rychl˘ a bezplatn˘

zpÛsob, jak podat Ïádost o vyjádﬁení
správcÛ inÏen˘rsk˘ch sítí tak, aby Ïádn˘
nebyl opomenut a aby Ïádosti jednotliv˘m správcÛm nebyly odesílány nadbyteãnû.
K podání Ïádosti postaãí pﬁipojení na
internet a bûÏn˘ webov˘ prohlíÏeã.
Ovládání aplikace je jednoduché,
intuitivní a doplnûno nápovûdou pro
jednotlivé kroky.
Jana Bártová,
vedoucí odboru VÚP a ÎP

Pozvánka do knihovny
Mûstská knihovna Volary Vás zve
5. 11. 2014 od 10:00 hodin na

besedu a autorské ãtení s Evou Marií Zitkovou
z knihy „Co báby nevûdûly“.
Kniha je voln˘m pokraãováním historického románu „Co mi báby povídaly“.
Autorka knihy pochází z rodu NeyhauserÛ z Netolic. Z âeské republiky emigrovala
v roce 1978 do Britské Kolumbie.
Nyní vydává pokraãování svého prvního literárního díla v nakladatelství Stehlík.

Vánoãní kniÏní trhy
Trhy se budou konat v prostorách Mûstské knihovny Volary

v pátek 28. 11. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 29. 11. 2014 od 9:00 do 12:00 hodin

Souhrn poãasí v záﬁí 2014
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -1,2°C dne 24. 9. v 7:30
Maximální teplota: 23,7°C dne 7. 9. v 14:15
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 12,0°C
Úhrn sráÏek: 61,0 mm
Maximální náraz vûtru: 12,2 m/s dne 22. 9. v 17:09
(tj. 43,9 km/hod.)
Sluneãní svit: 118,5 hodiny
Mrazové dny: 1
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Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -1,8°C dne 29. 9.
Pﬁízemní minimální teplota: -2,7°C dne 29. 9.
Maximální teplota: 23,9°C dne 6. 9.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +10,7°C
Mrazové dny: 3
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Voln˘ ãas dûtí ve Volarech
vyplÀují ZU· Volary a pracovi‰tû prachatického DDM
Obû instituce letos mají velk˘ poãet
zájemcÛ a to je dobr˘ smûr. V DDM
letos otevﬁely pedagoÏky volného ãasu
Vladimíra Laschová a Milena Sipplová
30 zájmov˘ch útvarÛ, které nav‰tûvuje
375 dûtí, coÏ je o 20 víc neÏ v loÀském
roce. „Jsme za to moc rády a dûkujeme
rodiãÛm za dÛvûru, Ïe dûti k nám vodí.
Podûkování patﬁí Mûstu Volary za podporu a v‰em na‰im externistÛm za to,
jak dûti vedou“.

Volarská ZU· má v leto‰ním roce
opût naplnûno. ·kolu nav‰tûvuje 225
ÏákÛ, z toho je 35 nováãkÛ. V˘uka probíhá v oborech hudebních a v˘tvarn˘ch.
¤editel ‰koly Mgr. Vít Pavlík uvedl, Ïe
je rád, Ïe se jim daﬁí udrÏet tradiãnû
dobr˘ trend a zájem dûtí i rodiãÛ
o základní umûleckou ‰kodu. Podûkování patﬁí také v‰em pedagogÛm, kteﬁí
se na umûleckém v˘voji ÏákÛ podílejí.
Ladislav Beran

Svût ‰umavsk˘ch Ïeleznic
Z knihkupectví a fotoateliéru Otomara Novotného se na chvíli stala malá
Ïelezniãní stanice, aby se po kolejích
vydala na cestu kniha autorÛ Romana
Hajníka, Romana Kozáka a Vladislava
·légra "“Svût ‰umavsk˘ch Ïeleznic
v promûnách ãasu“.
Tónem nádraÏní trubky pﬁesnû v 16.32
hodin volarského ãasu dne 6. 10. 2014
byla zahájena malá prezentace knihy
uveden˘ch autorÛ spojená s autogramiádou. Kniha nabízí 294 stránek a 330
fotografií, vznikala dva roky a na trh
mûla pﬁijít o dva mûsíce dﬁíve. „No, ale
jak jsme my Ïelezniãáﬁi zvyklí, bez
zpoÏdûní by to nebylo ono, a tak se

kniha vydává po trati ‰umavsk˘ch
Ïeleznic aÏ dnes,“ uvedl Roman Hajník.
Zájemci o knihu si ji mohou koupit
ve fotoateliéru ve Volarech a pozdûji
pﬁijde na trh do dal‰ích míst.
V prÛbûhu prezentace nechybûlo ani
vzpomínání na to, jak kniha vznikala,
a kde se nachází jediná fotografie místa,
kde jsou v‰ichni tﬁi autoﬁi, ale vzpomnûlo se na to, jak se poprvé setkali, co
zaÏili pﬁi recesních jízdách ‰umavsk˘mi
lokálkami, ãi silvestrovsk˘ch jízdách.
Byla to pﬁíjemná chvilka plná Ïeleznic,
vláãkÛ, uniforem i recese.
Ladislav Beran

Volar‰tí hrají stolní tenis
Volar‰tí hrají okresní pﬁebor stolního
tenisu na dvou frontách.
T˘m Tatranu Volary, kter˘ hraje stolní tenis od roku 2008 a tvoﬁí jej ‰est
hráãÛ, pod vedením Karla Hrdonky –
jsou to Jaroslav Steinbach, Ota Fabián,
Karel Hrdonka, Jan Havel a Pavel Vairich.
Druh˘m t˘mem je ARBORE Volary,
kter˘ vznikl v roce 2014 a vedoucím
je Jiﬁí Svintek. T˘m je v leto‰ním roce

nováãkem a vede si velmi dobﬁe. Zajímavé utkání sehráli v derby, kde v‰ichni
hráãi ukázali, jak to s malou pálkou
a celuloidov˘m míãkem umí.
T˘m ARBORE tvoﬁí: Vladimír âutka,
Jiﬁí Voráãek, Miroslav PodrouÏek, Jiﬁí
Svintek, Jakub Jouda, Franti‰ek Hettner
a Franti‰ek Lorenãík.
Ladislav Beran

Hotel Chata vás zve 16. listopadu 2014
na kapelu ·LAPETO

Spoleãenská rubrika
V mûsíci ﬁíjnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Aurelie Bugárová,
paní Ludmila âíÏková,
paní Eva Malcátová,
paní Marie RokÛsková,
paní RÛÏena Rytíﬁová,
pan Stanislav Hovorka,
pan Rostislav Kantner,
pan Franti‰ek Lang,
pan Miroslav Svoboda.
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, MO Volary,
blahopﬁeje k v˘znamnému jubileu
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví
své narozeniny, a to
panu Milanu Drápelovi
a panu Rostislavu Kantnerovi.

S velkou bolestí oznamujeme,
že dne 11. října 2014 nás navždy
opustila ve věku 71 let paní
Anna Koščová.
Děkujeme za tichou vzpomínku na ni.
Rodina Koščova
Děkujeme všem přátelům a známým
za projevenou soustrast, květinové
dary a účast na posledním rozloučení
s paní
Marií Preyovou.
Děkuje r
odina Mílova a Preyova

Děkujeme všem přátelům a známým
za projevenou soustrast, květinové
dary a účast
na posledním rozloučení s paní

LudmilouZíbarovou.
Velké poděkování patří
paní Martině Pospíšilové
a paní Anně Hodánkové
za krásnou a dojemnou smuteční řeč.
Děkuje manžel s dětmi
Volarsk˘ zpravodaj 3

Vzpomínáme
Dne 10. ﬁíjna uplynulo
8 smutn˘ch let,
kdy nás opustila
na‰e milovaná paní
DRAHOMÍRA TESA¤OVÁ.
S úctou a láskou vzpomíná
manÏel s rodinou.



Dne 28. 10. 2014 uplynuly
dva smutné roky, kdy nás
navÏdy opustil pan
JAN BREIT.
S úctou a láskou vzpomíná
manÏelka a dcery s rodinami.



Dne 8. 11. 2014 tomu bude 20 let,
co nás navÏdy opustila maminka,
babiãka, paní
ELEONORA PU·OVÁ.
Vzpomínat budeme stále,
nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.
Dcery s rodinami.



Dne 8. 11. 2014 uplynou tﬁi roky
od úmrtí pana
EMANUELA PU·E.
Kdo jste ho mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
ManÏelka a rodina



Dne 11. 11. 2014
uplynou 3 roky od úmrtí
paní
EVY JANOU·KOVÉ.
Dûkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera Eva s rodinou.



Musel jsi navÏdy odejít,
i kdyÏ tvé pﬁání bylo Ïít.
V neznám˘ svût ‰el jsi spát,
zaplakal kaÏd˘, kdo tû mûl rád.
Dne 20. 11. 2014 uplyne 10 let,
co nás navÏdy opustil pan
JIND¤ICH HOLUB.
S láskou vzpomíná manÏelka,
dûti a vnouãata.
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PrvÀáãci
se uãí ve dvou tﬁídách
Do Volarské základní ‰koly od záﬁí
chodí 51 ÏákÛ prvního roãníku. V leto‰ním ‰kolním roce jsou na na‰í ‰kole dvû
tﬁídy, do I.A chodí 25 ÏákÛ a tﬁídní uãitelkou je Mgr. Dana Koldinská do I.B
chodí 26 ÏákÛ a tﬁídní uãitelkou je Mgr.
Hana Cigánková. Jak vidíme, jde o siln˘
roãník a do ‰edesátky chybûlo málo.
Musela by se tak vytvoﬁit dal‰í tﬁída,

a v kaÏdé by bylo dvacet dûtí, coÏ je
ideální model pro v˘uku. Takhle to na
obû tﬁídní uãitelky klade nemalé nároky
a rovnûÏ na rodiãe, zejména na domácí
pﬁípravu. Pﬁejme dûtem mnoho krásn˘ch
záÏitkÛ, aby jim byla ‰kola hrou a obûma
tﬁídním uãitelkám trpûlivost a spokojenost z toho, jak to dûtem jde.
Ladislav Beran

·kolní parlament
I v leto‰ním ‰kolním roce zahájil
Parlament Z· ve Volarech svou ãinnost.
Za podpory Mgr. Ivany âerné a Kláry
Michlíãkové se pokusí Ïáci od 4. do 9.
roãníkÛ realizovat své nápady, inovace
a pﬁání sv˘ch spoluÏákÛ ãi uãitelÛ ve
‰kole. Ná‰ ‰kolní parlament je zaloÏen na
originalitû a úzké vzájemné spolupráci.
V parlamentu byli vût‰inovou volbou
zvoleni zástupci odpovûdní za urãité sloÏky (role v parlamentu) a to napﬁíklad:
mluvãí parlamentu, fotografové, redaktoﬁi, ajÈáci, sporÈáci, nástûnkáﬁi apod.
Celková volba ãlenÛ ‰kolního parlamentu probûhla ve tﬁídách pod dohledem
tﬁídních uãitelÛ.
Îáci kaÏdé tﬁídy (4.–9. roãníkÛ) si
zvolili dva zástupce, kteﬁí budou nav‰tûvovat schÛzky parlamentu kaÏdé pondûlí ráno, popﬁ. dle potﬁeby. Pﬁedsedové
parlamentu se schÛzku od schÛzky mûní,
aby si kaÏd˘ z ãlenÛ tuto roli vyzkou‰el.
Tato role obná‰í vedení zasedání, prezentaci projektÛ, nápadÛ a diskuze na
daná témata (za pomoci ãlena, kter˘
vede docházku a ãlena, kter˘ sleduje ãas

vûnovan˘ kaÏdému jednomu tématu – tzv.
ãasomûﬁiã). PrÛbûh celého zasedání
zapisuje jeden z ajÈákÛ pﬁímo pﬁi zasedání
na poãítaãi a následnû ihned vytiskne.
O zveﬁejnûní se postarají nástûnkáﬁi,
redaktoﬁi (Volaráãek + Volarsk˘ zpravodaj) a tzv. rychlé spojky (urãení ãlenové
parlamentu, kteﬁí informují tﬁídy od
1. do 3. roãníkÛ a jejich tﬁídní uãitele).
Pro tento ‰kolní rok byli do parlamentu zvoleni tito zástupci: Franti‰ka
Sosnová, Anna Kalounková, Monika
Siváková, Sandra Palovãíková, Viktorie
âmerdová, Kristian âonka, Jan Mike‰,
Filip Muzika, Nikola Korytarová, Adam
SmaÏík, Alena Nejedlá, Luká‰ Tou‰,
Marek Glom, Lucie Chrenková, Miroslava Kravãi‰inová, Ludmila Fistrová,
Veronika Gricová, Simona Maxová,
Adéla Matou‰ková, Lucie Nováková
a Aneta DoleÏalová
S podporou celé Z· Volary, pana
ﬁeditele, rodiãÛ a v neposlední ﬁadû
moÏná i Va‰í doufáme, Ïe budou na‰e
projekty úspû‰né a líbivé.
Klára Michlíãková

RafÈáci 2014

Pﬁipravujeme
TOULKY STAROU ·UMAVOU
V úter˘ 11. listopadu od 18:00 hodin
vás Mûsto Volary zve
do spoleãenského sálu radnice
na oblíben˘ klubov˘ poﬁad.
Vstup voln˘
***
VÁNOâNÍ TRHY
V sobotu 29. listopadu poﬁádá
Mûsto Volary od 9:00 do 13:00 hodin
vánoãní trhy.
Hudebním vystoupením tuto akci
zpﬁíjemní Zámecké Trio.
***

Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em sponzorÛm, kteﬁí finanãnû podpoﬁili letní
tábor RafÈáci 2014 - Rekon Insta spol. s r. o., Elim spol. s r. o., Oto Ferenãík ml.,
Miloslav Klement, Vojtûch Harvalík, Bohumil Machník a Michal Klaãack˘. Dále
bych ráda podûkovala v‰em oddílov˘m vedoucím: Miloslavu Klementovi, Vojtûchu
Harvalíkovi, Bohumilu Machníkovi, Michalu Kleãackému a Marii Zajacové, za
skvûlé vedení tábora, zábavu a srandamaã na vodû.
Milena Sipplová,
DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO
STROMU
Mûsto Volary vás zve
první adventní nedûli 30. listopadu
od 17:00 do 18:00 hodin
pﬁed Mûstsk˘ hotel Bobík, kde se bude
konat rozsvícení vánoãního stromu.
Vánoãní hudbou a koledami nám tuto
akci zpﬁíjemní ZU· Volary.
Bude se zde podávat pro zahﬁátí
vánoãní punã a tepl˘ ãaj.
***

Základní umûlecká ‰kola Volary
ve spolupráci s MARTH-music Vás srdeãnû zvou
do spoleãenského sálu radnice
v sobotu 3. ledna 2014 od 19:00 hodin na

4. spoleãensk˘ ples ZU· VOLARY.
Host veãera: V-band pod taktovkou Kateﬁiny Pavlíkové
Veãerem provází moderátor Martin Vaverka
Vstupné 150,-Kã
Pﬁedprodej od 3. listopadu 2014 na MûÚ Volary, odbor KaCR.

Dárcovství krve
obrazem, fakty i ãísly

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Mûsto Volary vás srdeãnû zve
v pátek 5. prosince od 19:00 hodin
do volarského kinosálu
na divadelní hru
LÁSKA A PÁREâKY.
Mistrovsky napsaná, místy hoﬁká, francouzská komedie, ve které se komick˘m
zpÛsobem demonstrují problémy nastupující dospûlosti. Její nezapomenuteln˘
diváck˘ záÏitek silnû ovlivní vynikající
pﬁeklad, reÏie a herecké hrátky.
Obsazení: Jan Revai, Kateﬁina Janeãková, Karel Zima, Jarmil ·kvrna a Ernesto
âekan
Vstupné 150,- Kã,
pﬁedprodej od 10. 11. 2014
– odbor kultury a cest. ruchu

Po cel˘ listopad bude v prostorách Mûstského úﬁadu Volary probíhat v˘stava
vûnovaná dárcovství krve na Prachaticku a Volarsku. Fotografie, ale také osobní
postﬁehy dárcÛ krve nebo statistická data pﬁedstaví léta minulá i souãasná.
Samozﬁejmû se také dozvíte praktické informace o darování krve aneb „kdo,
kde, jak a proã mÛÏe darovat krev.“ Bezpﬁíspûvkové dárcovství na Prachaticku
finanãnû podporují Jihoãesk˘ kraj, Mûsto Prachatice, Netolice a Vimperk.
Martina Vondru‰ková
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Skauti na olympiádû
První ﬁíjnov˘ víkend jsme strávili
v Mostû. Konala se tam první olympiáda
mal˘ch skautÛ – vlãat a svûtlu‰ek. Sjely
se sem oddíly a druÏiny ze v‰ech koutÛ
âeské republiky, napﬁ. z Brna, Prahy,
Nové Vãelnice, Mladé Boleslavi a také
z Volar. Do Mostu je dlouhá cesta, a tak
jsme vyjeli uÏ v pátek dopoledne. Veãer
probûhlo slavnostní zahájení Olympiády
slavn˘m olympijsk˘m ohnûm a pﬁedstavení soutûÏních t˘mÛ.

V sobotu jsme se pak mohli pustit do
plnûní nejrÛznûj‰ích disciplín. Na hﬁi‰ti
probíhal skok do dálky, bûh na 60 m,
bûh na 800 m, ‰tafetov˘ bûh a hod kriketov˘m míãkem. V bazénu se soutûÏilo
v plavbû voln˘m zpÛsobem, v lovení
pﬁedmûtÛ a ‰tafetovém plavání. Odpoledne jsme mûli moÏnost vyuÏít doprovodn˘ program, kde jsme si vyrobili
spoustu zajímav˘ch vûcí (pﬁ. vonn˘
sáãek, záloÏky do knihy), zajezdili si na

kolobûÏce, vyzkou‰eli lanovou dráhu
a stﬁelbu z pu‰ky i z luku.
Pﬁi veãerním vyhla‰ování v˘sledkÛ
nás pﬁi‰el pozdravit skaut a herec Pavel
Nov˘, kter˘ pﬁedával medaile. Z Mostu
jsme si odvezli nejen krásné vzpomínky,
ale také dvû bronzové medaile!!! Ludmila Fistrová je vybojovala v plavání na
100 m voln˘m zpÛsobem a v lovu pﬁedmûtÛ.
Lucie Wagnerová

T˘den knihoven
Volarská knihovna se od prvopoãátku
aktivnû zapojuje do této akce, která se
konala jiÏ po osmnácté.
Probíhal bazar knih, po cel˘ t˘den
byla amnestie na upomínky pro zapomnûtlivé ãtenáﬁe a dal‰í akce.
Knihovna nabídla kompletní pﬁístup
ke studiu v˘ukov˘ch programÛ PC
kurzÛ z veﬁejnû dostupn˘ch poãítaãÛ.
K dispozici bylo na 1 657 materiálÛ ve
formû videa ãi pdf. ·lo o stránky Virtuální kolega, které nabízí mnohé o tomto
programu.
âetlo se pro Ïáky Z· Praktická. Ve
ãtvrtek 9. ﬁíjna byl zahájen celoroãní
projekt pro dûti M· ze Sídli‰tû Míru
a z Revoluãní ulice „Vãelka Mája ãte
dûtem“. Pﬁi této pﬁíleÏitosti si dûti prohlédly knihovnu, v dûtském oddûlení si
prohlédly kníÏky a paní knihovnice
Ladislava ·krnová je provedla knihovnou. Na závûr dostaly dûti pûkn˘ dárek

a to prÛkazku do knihovny pro obû M·
a na tyto si mohou do ‰kolek pÛjãovat
knihy, které mají rády. Tohoto projektu
se zúãastnily dûti ze tﬁídy Medvíìata ze
Sídli‰tû Míru a Brouãci z Revoluãní
ulice. Dûtem se v knihovnû moc líbilo
a zejména leporela a ãasopisy jim udûlaly radost.
T˘den knihoven byl zakonãen besedou s Vladislavem Ho‰kem, fotografem
·umavy. Ten pﬁivezl do Volar projekci
o Islandu, kde byl v leto‰ním roce na
zajímavé akci spojené s fotografováním
této severské ostrovní zemû. Povídání
o Islandu patﬁilo gejzírÛm, krásné pﬁírodû, vodopádÛm a zvlá‰tním islandsk˘m
koním. Bílé noci, kdy je pomalu stejné
svûtlo jako ve dne, zajímav˘ Ïivot
IslanìanÛ, kter˘ch Ïije v rozlehlé zemi
320 000. Na tﬁi desítky úãastníkÛ se
dozvûdûlo, Ïe Islanìané jsou tﬁetí nejbohat‰í v Evropû, pﬁeãtou nejvíc knih, a Ïe

jejich zem nabízí v‰e od moﬁe, ﬁek, krásné pﬁírodní scenérie, mimo pou‰tí. Cesta
na Islandu nemohla skonãit nikde jinde,
neÏ v hlavním mûstû Reykjavíku a bylo
to moc pûkné pokoukání.
V druhé ãásti následovala ·umava
nostalgická. Zde Vladislav Ho‰ek pﬁedstavil úplnû nové a mnohdy, ﬁeklo by se
minulou ﬁeãí, „mokré fotky“ od Roklanského potoka, Vydru k Horské Kvildû,
Luznému aÏ na Poleckou nádrÏ a KníÏecí Plánû, bylo nádherné vidût Alpy
z Boubína, Tﬁístoliãník v mlze a nádherné prÛduchy svûtla a stínu, které nezachytnete jinde neÏ na krásné ·umavû.
T˘den knihoven ve Volarech vy‰el
náramnû a paní Ladislavû ·krnové patﬁí
velik˘ dík za to, jak cel˘ t˘den perfektnû
zvládla.
Ladislav Beran

Zveme v‰echny pﬁíznivce
dobrého jídla a pití
o víkendu 21.–23. 11. 2014
do restaurace Hotelu Chata
na zabíjaãkové pochoutky.
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Novinky v knihovnû
BELETRIE
Vondru‰ka Vlastimil:
HUSITSKÁ EPOPEJ I
Nûkolikadílná sága vypráví o událostech
slavné i pohnuté doby 15. století v âeském království. Historicky vûrnû popisované události tvoﬁí kulisu ãtivého
a napínavého pﬁíbûhu rozvûtvené rodiny
ProkopÛ, jejíÏ pﬁíslu‰níky postaví
neúprosn˘ osud proti sobû. První díl se
odehrává v letech 1400 aÏ 1415.
Pekárková Iva:
LEVHARTICE
Za hrdinku románu Levhartice si spisovatelka Iva Pekárková, známá sv˘mi
exotick˘mi námûty, tentokrát vybrala
prÛmûrnou âe‰ku nûco pﬁes ãtyﬁicet,
které se právû za dramatick˘ch okolností rozpadlo prÛmûrné manÏelství. Milla
v‰ak situaci ﬁe‰í ponûkud nezvykle:
odjede do Anglie, kde se léãí z pocitu
vlastní zbyteãnosti v náruãích muÏÛ v‰emoÏn˘ch ras a národností. SvûÏe psan˘
román, i kdyÏ pojednává o vûcech ne
vÏdy vesel˘ch, je pln˘ humoru a dobré
pohody a sv˘m Ïivotním nadhledem
povzbudí a potû‰í mnohého ãtenáﬁe.
NAUâNÁ LITERATURA
Cheungová Theresa:
SPAT¤Í· SVOJE ANDùLY
Jak vlastnû poznáte, Ïe jsou andûlé
pﬁítomni ve va‰em Ïivotû? Jak je moÏné,
Ïe dokáÏou tolika lidem pﬁiná‰et
útûchu, uzdravení a inspiraci? Britská
spisovatelka Theresa Cheungová, uznávaná odbornice na paranormální jevy,
sny a duchovní rÛst, nabízí odpovûdi na
tyto otázky. Její kniha je pﬁedev‰ím
praktick˘m prÛvodcem, kter˘ vám pomÛÏe porozumût poselstvím, díky nimÏ
lze bezpeãnû procházet úskalími kaÏdodenního Ïivota.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Vorlíãková Irena:
O HOPSÁLKOVI,
JISK¤IâCE A MELUZÍNCE
Pohádkové postaviãky ohniv˘ panáãek
Hopsálek a jeho ohnivá kamarádka
Jiskﬁiãka mají neobyãejné vlastnosti.
DokáÏou se jako uhlíãek nebo jiskra
zmen‰ovat ãi zvût‰ovat aÏ do velikosti
a podoby skuteãn˘ch dûtí. Oba proÏíva-

jí spoleãná dobrodruÏství se skuteãn˘mi
dûtmi Barborkou a ·tûpánem. Vítr
Meluzínka, kter˘ se objevil v komínû
souãasnû s narozením malého Hopsálka
se jim snaÏí v‰ude ‰kodit a ohnivé
panáãky uhasit. Hopsálek s Jiskﬁiãkou
vym˘‰lejí zpÛsby, jak zkrotit Ïárlivou
Meluzínku a s dûtmi zastavit její ﬁádûní.
Mal˘ pejsek Lumpík pﬁi tom pomáhá,
jak mÛÏe.
Svûrák Zdenûk, Uhlíﬁ Jaroslav:
DùTEM
Oblíbili jste si písniãky ZdeÀka Svûráka
a Jaroslava Uhlíﬁe? Sami autoﬁi pro
vás vybrali to nejlep‰í ze své tvorby
– pohádky, operky i písniãky, které vám,
jak ﬁíká Zdenûk Svûrák, „vlezou do
ucha“.
Vladislav Jan:
PROPÁNAKRÁLE!
T¤ICET STRA·IDELN¯CH
POHÁDEK KOâIâÍHO
KRÁLE
Tﬁicet stra‰ideln˘ch pohádek, pﬁi jejichÏ
ãtení bûhá pﬁíjemn˘ mráz po zádech,
vypravuje klasik ãeského pohádkáﬁství
Jan Vladislav. Díky peãlivému v˘bûru
a autorovu mimoﬁádnému citu pro jazyk
je kaÏdá pohádka mal˘m klenotem.
KníÏka pro neohroÏené dûti (i jejich
rodiãe), které uÏ omrzely princezny
a princové.
Brycz Pavel:
NEBERTE NÁM
PTÁKA LOSKUTÁKA
Veselá kníÏka o bájeãném tatínkovi
a obûtavé mamince, kteﬁí mají dvojí
velké trápení. Jejich holãiãka Klárka
neumí vyslovit hlásky r a ﬁ. Kdyby se
aspoÀ nejmenovali ¤ehoﬁovi a nebydleli
v Praze 4! Na‰tûstí se Klárka v zoo
v Tróji spﬁátelí s mluvícím Ptákem
Loskutákem, kter˘ ji správnou v˘slovnost nauãí. A kdyÏ se tento její mal˘
zachránce ocitne v nebezpeãí, pﬁestávají
ﬁeãi a pﬁichází ke slovu ãiny! Klárka se
pustí do detektivního pátrání, aby svého
malého indonéského pﬁítele, kter˘ je nad
v‰echny logopedy, zachránila.
Pﬁijìte do knihovny,
tû‰íme se Va‰i náv‰tûvu

Akce
VOLARSKÉHO DOMEâKU

LISTOPAD 2014
11. 11. 2014

DESKOHRÁTKY
– pro dospûlé, od 18:30 hodin
Herní veãer pro dospûlé, kteﬁí se neradi
nudí. Klasické, nové i virtuální hry.
***
15. 11. 2014
Rodinné sportovní hry

HOPSÁRIUM
9:30 hodin
- v˘let s dûtmi do HOPSÁRIA
v âesk˘ch Budûjovicích
Cena: dûti 190,- Kã, dospûlí: 140,- Kã
***
28.–29. 11. 2014

„P¤ÁNÍ PRO JEÎÍ·KA“
– nocování v DDM
17:00 hodin
Tradiãní nocování v domeãku se spoustou
her a vyrábûní motivované Vánocemi
Cena 160,- Kã
***
29. 11. 2014

VÁNOâNÍ TRHY
9:00 hodin
Vánoãní trhy mûsta Volary
– prezenãní akce v˘robkÛ z DDM
***
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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