Vážení spoluobčané, milí Volarané,
v minulém čísle Volarského zpravodaje
jsme vás informovali o zahájení některých
investičních akcích, které jsou připraveny
pro letošní rok. V průběhu dalšího měsíce
jsme stavební firmě SaM silnice a mosty, a. s.
předali další část panelového sídliště, které
v současné době prochází revitalizací.
Je pochopitelné, že každá změna přináší
mnoho nejasností a dotazů, jak tento prostor
bude v závěru vypadat. Jistě si vzpomínáte
na vaši účast dotazníkové šetření, z kterého
vyplynul závěr pro projektanty.
Panelové sídliště prochází nemalou
změnou. Odstraňujeme přerostlé a nemocné
stromy, které budeme nahrazovat okrasnými stromy ovocnými. Touto revitalizací
chceme také připravit místo pro relax, odpočinek i sportovní vyžití.

Další nemalou investiční akcí je oprava
komunikace Petra Voka, kde v rámci této
opravy budeme provádět i obnovu všech
podzemních sítí. Nově vybraná firma zahájila
práce na plaveckém bazénu a také přestavujeme areál Technických služeb Volary.
Dále připravujeme předláždění vchodu
do Volarského muzea, výspravu výmolů na
našich komunikacích, opravu komunikace
a chodníku v ul. Pod Kostelem, opravu povrchu parkoviště u domu č. p. 23 a výstavbu
dětského hřiště.
V těchto dnech již také máme připravené výběrové řízení pro stavbu cyklostezky
Volary – Soumarský Most. Nechci se opakovat, ale jménem zastupitelů našeho města
se všem zúčastněným omlouváme za možné problémy vzniklé těmito investičními
akcemi.

Nepříjemným zjištěním je skutečnost,
že přes veškerou snahu jsme žádost o dotační titul na vestavbu výtahů (bezbariérových
vstupů do bytů) nezískali. Nyní má zastupitelstvo města před sebou úkol rozhodnout,
jak dál v tomto případě budeme postupovat.
Věřím, že po ukončení všech připravených investičních akcí vám zpříjemníme
život v našem městě.
Martina Pospíšilová

Zajímavosti o narcisech,
které jste možná nevěděli
Klasický trubkovitý tvar žlutých narcisů
je vítaným znamením začátku jara. S více
než 25 000 odrůdami je jedním z nejvíce
hybridizovaných květin na světě. Název
narcis pochází z řeckých mýtů
V květinářství možná objevíte narcis
pod jeho latinských názvem Narcissus. Toto
jméno měl v řeckých mýtech pohledný mladý muž. Od bohů dostal velkou krásu pod
podmínkou, že se na sebe nikdy nepodívá
do zrcadla nebo nespatří svůj odraz jiným
způsobem. Nakonec neodolal a vzhlédl se
v hladině třpytivého jezera. Zamiloval se do
sebe a od odrazu se ne a ne odtrhnout. Bohové ho za to potrestali proměnou ve žlutou
květinu, která se vzhlíží hladině.
* Řekové používali narcisy jako dezinfekční prostředek. Ve Viktoriánském období
sloužil kořen narcisů k léčbě bradavic,
jizev a strup. Čarodějky a mastičkáři věřili, že narcisy mají kouzelnou moc chránit
oblast před zhoubnými silami a pomáhají ničit negativitu. Ve středověku na jeho
kouzlo přišly aristokratické ženy a začaly
si květinami barvit obočí a vlasy.
* Ve Walesu se traduje, že když uvidíte
první narcis v sezóně, v příštích dvanácti

měsících vás zavalí bohatství. Podobná
čínská legenda říká, že když vám narcis
vykvete na Nový rok, budete v novém
roce přitahovat štěstí. Chovatelé slepic
nenechají nikoho odstranit narcis ze svého
pozemku, protože by podle legendy přestaly jejich slepice snášet. Takže bacha.
* Narcisy jsou květinou 10. výročí svatby.
A do dalších 10 let by vám měly přinést
radost, štěstí a legraci. Pokud jste se svou
drahou polovičkou už 10 let ve šťastném
svazku a chcete jí to dát najevo, zvolte si
k tomu právě narcisy.
* Narcisy používali k léčbě už kolem 400 let
před naším letopočtem. Hippokrates doporučil pesar z narcisu k léčbě děložních
nádorů. Staří Římané tím léčili i další
druhy rakovinného bujení. Vědci v roce
2010 potvrdili, že výtažek z květu
narcisu dokáže zmírnit některé agresivní formy rakoviny mozku.
Narcisy obsahují sloučeninu užitečnou v léčbě Alzheimerovy
choroby. Galantamin je lék,
který může zmírnit příznaky
Alzheimerovy choroby. Zvyšuje
počet buněk v mozku potřebných pro

myšlení a paměť. Historici se domnívají,
že jeho blahodárné účinky objevil už Homér okolo roku 850 před Kristem. Příběh
z Odyssey totiž pojednává o ozdravné látce
květu, která léčí paměť a ruší prokletí.
* I přes své blahodárné účinky jsou v některých ohledech rostliny velmi toxické.
I malé množství vám může způsobit průjem, třes, zvracení a zhroucení nervového
systému. Používejte narcis jenom pokud
jste zkušený bylinář a pokud vám po
zahradě pobíhají zvířata, raději si tam vypěstujte něco jiného.
VP

Z jednání rady města – březen, duben
Rada města
* vzala na vědomí konání zápisu dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Volary na školní rok
2018/2019, který proběhne 7. 5. 2018.
* rozhodla vyhlásit záměr na pronájem
prostor k podnikání, části budovy, na
adrese Náměstí č. p. 34 ve Volarech
* souhlasila s provedením výměny
bankomatu České spořitelny, a. s.,

v objektu č. p. 34, ul. Náměstí ve Volarech.
* schválila vyhlášení záměru na prodej pozemků KN p. č. 56/2, dle nově
vzniklého GP č. 1788-31/2018, KN
p. č. 1186/19, nově vzniklého GP
č. 1789-32/2018 a prodej části pozemku KN st. p. č. 796/1 o výměře 15 m2,
označená v GP č. 1787-30/2018 jako
díl „a“, který se slučuje s pozemkem

KN p. č. 5606, v katastrálním území
Volary.
* schválila návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 a návrhy
střednědobých výhledů příspěvkových organizací 2019–2020.
Více na: www.mestovolary.cz

Komunikace v novém
V rozpočtu Města Volary pro rok
2018, který zastupitelstvo města schválilo dne 18. 12. 2017, jsou již započaté
investice do komunikací a veřejného prostranství, o kterých bych Vás rád touto
cestou informoval. Město Volary všechny realizace řádně vysoutěžilo, dle
zákona o zadávaní veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb. a budou financovány
z rozpočtu města, městem přijatého úvěru
a částečně z finanční rezervy města. Jedná se o tyto akce:
Rekonstrukce části ulice Petra Voka,
Volary
Jedná se kompletní rekonstrukci
komunikace, chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a technických sítí
(kanalizace, vodovod), v úseku od ulice
Kollárova až po ulici U Nádraží. Nejvýhodnější cenovou nabídku za realizaci

nabídla společnost Strabag, a. s., pobočka Prachatice, a to cca 10.930 tis. Kč vč.
DPH a vše by mělo být hotové do konce
srpna 2018.
Regenerace panelového sídliště Volary,
etapa I.
Jedná se o rekonstrukci veřejného
prostranství (oprava chodníků, nová inline dráha, výsadba zeleně, nové veřejné
osvětlení, osazení mobiliáře atd.) ve vnitrobloku u č. p. 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273 a 116. Nejvýhodnější cenovou
nabídku za realizaci nabídla společnost
SaM silnice a mosty, a. s., pobočka České Budějovice, a to cca 8.750 tis. Kč vč.
DPH a vše by mělo být hotové do konce
července 2018.
Revitalizace sídliště Volary/II. etapa
Jedná se rekonstrukci chodníků,
zeleně, veřejného osvětlení, opravu

a rozšíření parkoviště atd. mezi ulicemi
Mlýnská, Nová, autobusovým nádražím
a parkovištěm u tržnice a České Pošty.
Nejvýhodnější cenovou nabídku za realizaci nabídla společnost Strabag, a. s.,
pobočka Prachatice, a to cca 6.380 tis.
Kč vč. DPH a vše by mělo být hotové do
konce července 2018.
Více informací k výše uvedeným
akcím získáte na webových stránkách
města Volary www.mestovolary.cz –
město - projekty. Na závěr bych Vás
zdvořile požádal o velkou míru tolerance,
neboť stavbou Vám vznikne určitý diskomfort v bydlení a dopravě. Nicméně to
bude bohatě vyváženo novým funkčním
a příjemným prostředím.
Jan Zámečník – za odbor ISM a ŽP

Velikonoční pečení
Z muzea se ve čtvrtek, 29. dubna, linula neskutečná vůně upečených chlebů,
housek, mazanců a Jidášů. Ti z vás, které
přilákala, se mohli i očima přesvědčit, že
pan Sobotovič se svými pomocnicemi
(paní Andraschková, paní
Syrová a paní Sobotovičová) umí vykouzlit
z volarské pece opravdové skvosty. Proto
jim patří velké poděkování, že si ve svém velmi
naplněném diáři, ve kterém
nejsou volné víkendy a svátky,
najdou vždy čas pro naše pečení a již od
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časných ranních hodin pobíhají kolem
pece a připravují vše k plné spokojenosti
návštěvníků.
Vidět a ochutnat pekařské výrobky z volarské pece můžete
i 1. května, kdy v 10:00 hodin
zahájí starostka města, Martina
Pospíšilová, muzejní sezónu pro
rok 2018.
VP

Připravujeme
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Sbor dobrovolných hasičů Volary a Český svaz žen pořádá v pondělí 30. dubna od 19:00 hodin Lampionový průvod.
Sraz před bývalou ZŠ 1. stupně v 18:30 hodin.


MUZEJNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ

Volarské muzeum bude slavnostně otevřeno v pondělí 1. května v 10.00 hodin starostkou města, Martinou Pospíšilovou,
která zahájí muzejní sezónu pro rok 2018.
Muzeum bude otevřeno od 1. května do 30. září každý den, mimo pondělí, od 10:00 do 17:00 hodin.
Jako doprovodný program – pečení chleba, housek a česnekových placek s panem Augustinem Sobotovičem.


OSLAVA SV. FLORIANA

Sbor dobrovolných hasičů Volary Vás zve
v sobotu 5. května od 14:00 hodin k požární zbrojnici na oslavu sv. Floriana.
K poslechu i tanci hraje Netolické Pětka


UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

V pondělí 8. května uctí vedení Města Volary společně s občany památku zesnulých během 2. světové války položením věnců:
v 9:30 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army Charlese Havlata
a v 10:00 hodin na místním hřbitově u památníku obětí Pochodu smrti.
Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je
v 9:15 hodin od Městského úřadu.


SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE SENIORY

V pátek 18. května od 16:00 se bude konat ve společenském sále tradiční setkání vedení města se seniory.
Hraje skupina Návraty.


OZZY OSBOURNE & BLACK SABBATH REVIVAL
Město Volary pořádá v sobotu 19. května od 20:00 hodin
ve společenském sále rockový koncert.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč
Jediný revival s originálním hlasem Ozzyho Osbourna heavymetalové kapely Black Sabbath.


TOULKY STAROU ŠUMAVOU

V pondělí 28. května od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního sálu hotelu Bobík
na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU. Vstup volný.


PĚVECKÝ KONCERT ZUŠ

Ve čtvrtek 31. května od 18:00 hodin vás zveme na pěvecký koncert ZUŠ,
na kterém vystoupí sólisté a pěvecké sbory Poupátka a Poupata do kinosálu Volary.


PIVOBRANÍ

V sobotu 9. června od 16:00 hodin se koná na volarské tržnici za kinem PIVOBRANÍ.
V 18:00 hodin se bude konat soutěž „Modrý dým“ – kouření doutníků na délku popele.
O občerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela RENESANCE.
Při nepřízni počasí se bude akce konat ve společenském sále Města Volary.

Akce bez uvedení data budou upřesněny formou plakátů a SMS.
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Velká novela
Velká novela stavebního zákona
v očích nás všech po mediální masáži
tvoří dojem, že se stavební zákon a zákonnost postavit si cokoliv pro občany
zjednoduší. Jenže praxe bývá zpravidla
jiná, než dokáží reportéři v televizích nastínit. A lidé dnes věří spíše tomu, co se
řekne v televizi nebo píše v novinách či
časopisech.
Zjednodušení totiž naši zákonodárci
vidí v tom, že v rámci povolovacího řízení, což je náročné samo o sobě, dojde
ke zjednodušení v tom, že rozhodnutí
bude vydáváno jakožto konečný produkt
správního orgánu, a jak už to tak bývá,
součástí takového řízení jsou dotčené
orgány, jejich postavení v řízení je stejně důležité, jako postavení účastníků,
nebo případně veřejnosti. Tyto zmíněné
dotčené orgány před velkou novelou stavebního zákona vydávaly svá rozhodnutí
na základě správních řízení, která vedly
samostatně, a logicky tedy předem, než
bylo vedeno řízení o stavbě samotné na
stavebním úřadě. Novela přináší mnoho
změn, a jednou z nich je ta, že dotčené orgány nyní nevydávají rozhodnutí ve svém
správním řízení, ale pouze závazná stanoviska, jež dají vzniknout bez správního
řízení – a v tomto tkví to zjednodušení. V podstatě je v takovém stanovisku
ukryto rozhodnutí, které stavební úřad,
tak jako tak, potřebuje jako podklad pro
rozhodnutí nebo jiné opatření. A to je to
zjednodušení. Dle několika názorů zde
zjednodušení pro občany nevzniklo, protože není velký rozdíl v papíře s názvem
rozhodnutí před 1. 1. 2018 a v papíře s názvem závazné stanovisko po 1. 1. 2018.
Stejně si ho musí stavebník zajistit, aby
získal ono povolení. Nejen tuto změnu
ale mnoho dalších, které velká novela
stavebního zákona přináší, jsme povinni

respektovat, i když jako vždy, z počátku
trochu motá hlavu.
Stavebnímu úřadu tedy zůstala povinnost rozhodovat ve věcech v územním,
stavebním i společném řízení pro běžné
stavby. Ale pro posouzení těchto různých
částí (například pro vodní díla je to vodoprávní úřad, pro cesty je to silniční
správní úřad a podobně) je zapotřebí
těchto různých stanovisek příslušných
dotčených orgánů. Nutno podotknout,
že pro některé stavby je zapotřebí nově
závazného stanoviska orgánu územního
plánování, který má nyní povinnost se
z hlediska umístění některých druhů nových staveb, jejich změn a k záměrům,
změní-li poměry v území, vyjadřovat
prostřednictvím závazného stanoviska.
Toto byla jedna z velkých změn, jež novela stavebního zákona přinesla.
Velký třesk jsme zaznamenali společně s občany s tím, že údajně po novele
stavby do 30 m2 nevyžadují opatření stavebního úřadu. Bohužel se tato informace
po občanech rozběhla, jakože pravdivá,
i když pravdivá není. V případě, že budete podobný záměr chtít realizovat, přijďte
se zeptat, zda je taková stavba možná.
Existuje totiž spousta dalších věcí, které
mohou bránit výstavbě i takto jednoduchých staveb. Nebo případ, kdy stavba
nemá pevné základy, vždy neznamená, že
nepotřebuje jakoukoliv formu povolení.
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla,
která vznikají montáží nebo technologií
bez zřetele na její stavebně technické
provedení, požité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití
a dobu trvání.
Novela po 1. 1. 2018 přinesla také informaci, že se nekolauduje. Zní to skvěle,
ale bohužel, není to úplně tak pravda, jak
se říká. Je jen hodně málo staveb, které

splňují podmínky toho, že se nebudou
muset kolaudovat. V podstatě se ale jedná
o stavby rodinných domků, jehož vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit.
Ale slovo kolaudovat zde nemá své
opodstatnění. Není-li zkolaudováno, pak
není stavba v katastru a tak dále, a tedy
není oprávnění stavbu užívat. Spíše by
se mělo slovo „nekolaudovat“ zaměnit
za „neprovádět závěrečnou kontrolní
prohlídku“. Kontrolní prohlídky stavby
nemusí být nutně závěrečné, obdobné
prohlídky se mohou provádět a budou
prováděny kdykoliv v průběhu výstavby,
dokud není oznámeno dokončení stavby
a záměr začít stavbu užívat. Pořád také
platí povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, na kterých
jsou zejména povinnosti provést stavbu
v souladu s povolením stavby přeneseny
novelou v podstatě zcela. Stavebník je
stále povinen oznámit stavebnímu úřadu předem fáze výstavby podle plánu
kontrolních prohlídek stavby a umožnit
kontrolní prohlídku stavby ještě před jejím dokončením a započetím užívání.
Medializace velké novely stavebního zákona tak zapracovala trochu
v neprospěch občanů, kteří v některých
případech – avšak ne vždy - razí nepravdivé informace. Ono zmíněné zjednodušení
pravděpodobně nepociťují ani stavebníci,
kteří se s těmito novinkami nyní potýkají.
Jeví se, že postavit zůstává skoro téměř
stejně těžké, avšak jako zjednodušení se
bere ta přípravná část, kdy se shromažďují stanoviska a vyjádření, než se podá
žádost na stavební úřad.
Odbor výstavby a územního plánování,
MěÚ Volary

Pracovní doba:
Tovární 524, Volary 38451
Tel.: 388 333525
Mobil. 606 823 796

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 17:00
7:00 – 17:00
7:00 – 19:00
7:00 – 17:00
7:00 – 15:00

Nabízíme dámské, pánské a dětské kadeřnické služby
v sympatickém prostředí a zručné kadeřnické ruce s individuálním přístupem.
Dámy, pánové a děti na počkání.
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Den matek
Všechno nejlepší, maminky!
Den matek se slavil v různých podobách už od starověku. Jak jsme na
tom dnes? Jestliže zanedbáváme své
maminky, alespoň na Den matek bychom si měli vzpomenout a obdarovat
je malým dárkem, ať už je to květina
nebo třeba kniha.
Vždyť podobným způsobem vyjadřovali děti svůj vděk matkám již od
starověku. Svátek ve starověkém Římě
se jmenoval Matronaile a byl zasvěcen bohyni. Ta je ochránkyní vdaných
žen a nastávajících matek. Ženy a dívky nosily kadidlo a květiny do chrámů
a uctívaly nejen bohyni mateřství, ale
také své muže, kteří se vraceli z války.
Ve starověkém Řecku se slavil
svátek plodnosti a matek, spojený
s uctíváním pohanské bohyně Rhey
= Kybelé, matky bohů.
V 16. století se v Anglii oslavoval
svátek matek pod názvem Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na
postní dobu před Velikonocemi. Mnoho
chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých
domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami.
Proto sloužící dostávali na tento den
volno, aby se mohli vrátit domů nebo
navštívit kostel ve svém rodném městě,
kde žily jejich matky a další příbuzní.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla
roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové (matka 11 dětí), která bojovala
za práva matek. O pět let později, v roce
1914, vyhlásil tehdejší prezident USA
Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou
květnovou neděli. Matky nepracovaly,
nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně
obsluhovaly. Dospělí posílali matkám

pozdravy a blahopřání, a zdobili se
květinou - bílou ten, kdo maminku už
neměl a červenou ti ostatní.
V Československu se začal slavit
tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
„Maminku máme každý jen jednu
a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve
čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod
heslem Hold matkám,“ tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny
zvaly na oslavu do Stromovky, kde se
konal jeden z prvních Dnů matek u nás.
Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy
8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. K obnově
Dne matek se přistoupilo znovu po revolučních událostech roku 1989 a slaví
se podle amerického vzoru rovněž
druhou květnovou neděli. Zajímavostí
vztahující se ke Dni matek je fakt, že
stále častější oblibu si získává i Den
otců, slavený třetí neděli v červnu.
VP

Společenská rubrika
V měsíci dubnu oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Antonie Chýnová
paní Marie Interholzová
paní Jiřina Šimlíková
paní Růžena Toušková
paní Jitka Lukschová
paní Květa Böhmová
paní Hana Náchlingerová
paní Marie Sobotovičová
paní Josefa Švecarová
paní Marie Švecová
pan Jan Filipčík
a pan Antonín Greschner
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary
Svaz zdravotně postižených vás zve
* v pátek 25. května na rašeliniště
a ŘOP (prohlídka s p. Němečkem)
na Soumarském Mostu.
Odjezd z volarského vlakového
nádraží 10:44 hodin.
* zdravotní procházky okolím Volar,
termín bude upřesněn na výlepovém místě v Jednotě COOP Tip na
náměstí.
* výzva členům SZP, kteří nemají
zaplacené příspěvky na rok 2018 –
zaplatit do konce května u paní
Jitky Lukschové

Poděkování
Děkujeme všem za účast
a květinové dary, kteří se přišli
rozloučit dne 27. března 2018
s panem
PAVLEM SCHERBEREM.
Děkujeme též paní
Ivaně Kozákové Mikešové
za citlivá slova rozloučení.
Rodina Scherberova.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
dne 4. dubna 2018 s panem
JANEM TOUŠKEM.
Zejména děkujeme za květinové dary
a panu Františku Krátkému
za slova rozloučení.
Růžena Toušková – manželka.
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Vzpomínáme
Přestalo srdíčko bíti,
přestala ústa se smát,
budeme synáčku drahý
stále vzpomínat.

Dne 25. 4. 2018 uplynuly čtyři roky,
co nás navždy opustil pan

JOSEF HOLÝ.
Vzpomínají rodiče a sestra.

A přišla dlouhá noc…
a po ní žádné ráno.

Dne 10. 5. 2018 uplyne smutných
pět let, kdy nás navždy opustil
milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

COPPA D’ EUROPA
Automobilový závod historických vozidel přes pět států COPPA D’ EUROPA
si letos našel cestu i do Volar.
Z holandského Maastrichtu přes pět
zemí vedl automobilový závod historických vozidel, která brázdila Evropu
zejména v sedmdesátých letech minulého století. Téměř po pěti tisících ujetých
kilometrech se zastavil i na náměstí
ve Volarech. Přítomní tak mohli vidět
a obdivovat 92 vozidel, která vytvořila
atmosféru závodnického depa.
Ladislav Beran

Bázumský pohár 2018
Děkujeme za finanční podporu
lyžařského závodu v obřím slalomu – Bázumský pohár. A to firmě Elim
spol. s.r.o, Hotelu Chata, cukrárně U Rozárky a Obchůdku – papír, hračky Eva
Klementová za plyšového medvěda.
Ladislav Beran,
hlavní rozhodčí závodu

JIŘÍ TOMEK.
S úctou a láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 18. května 2018
uplynou dva smutné roky,
co nás opustil tatínek, dědeček, pradědeček pan
PAVEL SEDLÁK.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Dodatečně děkuji panu Krátkému za
krásná slova při obřadu.

28. května 2018 uplyne rok
od úmrtí manželky a babičky
ANNY BÖHMOVÉ.

Vzpomíná manžel Ivan Rudyč, děti
Radek a Petr a vnučka Nikolka.

Volarský zpravodaj 6

Folkový večer
s Lubomírem Hrdličkou se vydařil
Po plesové sezóně přišel ve Volarech
výdech v rytmu folku. Do společenského sálu radnice přijel Lubomír Hrdlička,
českobudějovický rodák, který se věnuje muzice od svých šestnácti let. Jeho
nástrojem je kytara, image dotváří kšiltovkou, kterou v průběhu vystoupení
nesundává. S muzikou začal jako bubeník ve skupině Helios. S kytarou, jak ho
známe, pak v jihočeské folkové skupině
Nezmaři, u jejíhož zrodu stál.
Volarský večer začal písní Rosa na
kolejích od Wabiho Daňka, jenž odešel
nedávno do muzikantského nebe. První
část večera byla věnována vzpomínkám
na známé autory, ve druhé se milovníci folku zapojili a zazpívali si společně
s Lubomírem Hrdličkou. Zajelo se i do
Irska, kde na chvíli tempo přešlo do ryt-

mu irských hospůdek. Po přestávce se
pak všichni nechali strhnout atmosférou
a zpívalo se společně jako u táborového ohně. Mimo jiné podle not bratří
Ryvolových, klasika přicházela v proudech a peřejích řek a končilo se Petrem
Nedvědem a jeho skladbou Na kameni
kámen.
Lubomír Hrdlička zazpíval i pobavil
a posluchače si získal, takže po poslední písničce musel na přání posluchačů
přidat ještě pár dalších s tím, že se ve
Volarech nevidíme naposled. Končilo
se aplausem a malým dárkem od vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu
Městského úřadu ve Volarech, Ladislava
Berana. Děkujeme všem, co přišli a těšíme se, že nás na dalším večeru bude víc.
Ladislav Beran

Zima ve volarské kotlině
Uplynulou klimatologickou zimu
2017/2018 ve Volarech jsme podrobně
zhodnotili v minulém čísle zpravodaje.
Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě v Tolarově ulici,
kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova
města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna
v okrajové části města a reprezentuje
lépe teplotní poměry ve volarské kotlině.
U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ,
není tak dlouhá pozorovací řada (měří od
května 2011). Můžeme tedy porovnávat
v našem konkrétním případě údaje za posledních sedm zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším
kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Ta dosáhla hodnoty
-2,6 °C. Pokud srovnáme data se stanicí
ve městě (průměr ve městě -1,7 °C), je
patrný rozdíl v průměrné teplotě. Čím je
to způsobeno? Prvním faktorem je, jak
již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova,
čili pomalejší ochlazování ve večerních
a nočních hodinách. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí
při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu
poklesu teploty mimo zástavbu, což má
následně vliv i na průměrnou denní teplotu. V letošní zimě bylo jasných nocí
podprůměrné množství, proto je rozdíl

teplot výrazněji menší než jiné zimy. Nejchladnějším měsícem byl únor (- 5,6 °C),
následoval prosinec (- 2,0 °C) a nejteplejší byl leden (- 0,1°). Do statistik se
nepočítá jarní měsíc březen, jen pro zajímavost měl průměr - 1,6 °C.
U hodnocení zimy je důležitý i počet
tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním
mrazem. Těch bylo na stanici naměřeno
za zimu 32, tedy přibližně jedna třetina
všech dnů. Nejvíce jich bylo naměřeno
v únoru a to 19, byl to druhý nejvyšší počet v jednom měsíci od začátku měření.
V prosinci bylo 9 ledových dnů a leden
měl pouhé 4 dny. Za posledních sedm
zim měla větší počet ledových dnů (39)
jen zima 2012/2013, kde byl počet rovnoměrný v jednotlivých měsících, kdežto
v uplynulé zimě statistiku doháněl únor.
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické
zimy. Mrazových dnů bylo v posledních
sedmi letech v klimatologické zimě trvající 90 dnů vždy od 76 do 86. Tuto
zimu mrzlo v 84 dnech, nejvíce v prosinci (30x), dále v únoru (28x) a nejméně
v lednu (26x). Více dnů s mrazem bylo
naměřeno jen v zimě 2013/2014 (86 dnů),
nejméně v zimě 2015/2016 (76 dnů).
Na závěr se zastavíme u extrémních
teplot v jednotlivých zimních měsících.
Minimální teplota v uplynulých sedmi
zimách klesla, až na jednu zimu, vždy

V roce 2018 také uplyne…

Počasí v březnu 2018
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n.m.
hodnota datum
průměrná teplota
- 0,5 °C
minimální teplota -15,7 °C 1. 3.
maximální teplota 14,6 °C 11. 3.
úhrn srážek
31,8 mm
max. náraz větru
13,1 m/s 29. 3.
sluneční svit
81 hodin
sněhová pokrývka
15 dní
max. výška sněhu
8 cm
3. 3.
Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n.m.
hodnota datum
průměrná teplota
- 1,4 °C
minimální teplota - 20,8 °C 1. 3.
maximální teplota 15,1 °C 11. 3.

Volary, Budějovická ul.,
748 metrů n.m.
hodnota
průměrná teplota
-1,6 °C
minimální teplota -20,9 °C
přízemní. min. tepl. -23,2 °C
maximální teplota 14,5 °C

pod -20 °C. Ve dvou zimách dokonce
pod -30 °C (únor 2012 a leden 2017).
Nelze ale určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže, každá zima je
v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla
minimální teplota - 26,1 °C naměřena už
19. prosince 2017.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují
nejčastěji mezi 8 °C až 12 °C, občas teploty v únoru překročí i 15 °C. Nejvyšší
teplota zimy byla naměřena 9. ledna, kdy
bylo naměřeno maximum 10,7 °C.
Jaká tedy byla zima ve volarské kotlině? Čtvrtá nejchladnější za sedm let, únor
byl třetím nejchladnějším a leden úplně
nejteplejším měsícem za dobu měření (od
roku 2011). Naměřen byl druhý nejvyšší
počet mrazových i ledových dnů.
Pro zajímavost ještě uveďme, že Volary se s prosincovou teplotou - 26,1 °C
dostaly do první desítky nejchladnějších
lokalit v celé České republice, pokud bychom braly jen obydlené oblasti, měly
Volary vůbec nejnižší teplotu. A kde bylo
úplně nejchladněji? V rámci celé republiky v bývalé osadě Jelení v Krušných
horách - 28,8 °C, pokud bychom se zaměřili jen na Šumavu, tak na stanicích
Jezerní slať u Kvildy a Ždárecká slať, na
obou stanicích shodně - 28,4 °C.
Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

datum
1. 3.
1. 3.
11. 3.

Volary, ČOV, 750 metrů n.m.
hodnota datum
průměrná teplota
- 1,5 °C
minimální teplota - 20,7 °C 1. 3.
maximální teplota 14,0 °C 11. 3.
Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

2460 let od napsání tragédie Antigona dramatikem antického Řecka
Sofoklem (442 př. n. l.)
560 let od korunovace Jiřího z Poděbrad (1420–1471) na českého krále
(1458)
505 let od prvních ručně psaných
novin v Anglii (1513)
410 let od vzniku prvního platebního
šeku v Nizozemí (1608)
270 let od objevení trosek Pompejí
zničených výbuchem Vesuvu v roce
79 n. l. (1748)
165 let od výroby džínů pro horníky
(1853), Levi Strauss (1829-1902)
70 let od převzetí moci komunisty
v Československu a Maďarsku (1948)
65 let od zdolání Mount Everestu bez
použití umělého kyslíku (Edmund
Hillary a Tenzing Norgay 1953)
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Knihovna Václava Havla a bratři Klišíkové
6. 4. proběhlo v Knihovně Václava
Havla v Praze uvedení knihy o šumav
ských samotářích Aleše Palána a Jana
Šibíka – „Raději zešílet v divočině“.
Někteří si postavili v lese chýši, jiní
žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo
pod stromy. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští
poustevníci, samotáři, jejichž názory
a životy se nepodobají vůbec ničemu,
co znáte. Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší

pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme. Setkáváme se zde
s divokými zvířaty, krutými zimami,
dokonce i s přízraky. Někteří samotáři
jsou vysloveně racionální (zejména obě
zpovídané ženy), jiní vyprávějí svůj život
trochu jako mýtus.
V knize si můžete přečíst i kapitolu
o volarských samotářích, dvojčatech,
Ondřejovi a Františkovi Klišíkových a je
k dispozici v Městské knihovně ve Volarech.
VP

Akce

DDM VOLARY – KVĚTEN

10. 5. 2018
DEN MATEK
• „Není nic důležitějšího, než maminka
s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího
než matka v kruhu dětí.“
Johann Wolfgang Goethe 1749–1832
• již tradiční akce
• společně s dětmi oslavíme váš svátek!
• přehlídka kroužků při DDM Volary
– nacvičená vystoupení
• od 16:00 hodin ve Společenském sále
města Volary
12. 5. 2018
„O PEJSKOVI A KOČIČCE“
• divadlo pro děti
• od 15:00 hodin v kinosále Volary
21. 5. 2018
DESKOHRÁTKY
• „Kdo si hraje, nezlobí!“
• seznámení s netradiční deskovou
hrou
• spoustu zábavy, ale i ponaučení
• od 17:00 v DDM Volary
25. – 26. 5. 2018
ROZLOUČENÍ S DOMEČKEM
– SPANÍ V DDM
• spaní v domečku
• překvapení
• přijďte se s námi rozloučit a zažít
prima oddych před koncem školy
• od pátka 17:00 hodin v DDM Volary
INFORMACE NAJDETE:
na plakátech
: 388 333 073, 725 832 977, 723 593 652
@: volary@ddm-prachatice.cz
www: www.ddm-prachatice.cz
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Novinky v knihovně
Beletrie
Vondruška Vlastimil: Dračí náhrdelník
V průběhu okázalé slavnosti, kterou
na svém hradě uspořádá Jaroslav ze
Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Elška, manželka veverského purkrabího
Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch,
protože nemá pověst ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha
z Chlumu a se slzami v očích ho prosí
o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška
neutekla, ale někdo ji unesl.

Sci-Fi
Lukjaněnko Sergej, Gromov Alexandr:
série Pohraničí
Kniha 1 – Stráž a Kniha 2 – Reverz
Kdekoli se objeví nějaká hranice, dříve
nebo později bude potřeba hraniční Stráž.
Nebyl by to Sergej Lukjaněnko, kdyby ta
jeho kromě běžného honění pašeráků ještě jaksi mimochodem nezachránila svět
před naprostou zkázou…

Naučná literatura
Švehla Marek: Magor a jeho doba
– život Ivana M. Jirouse
Obsažný, střídmě a přitom velice čtivě
napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního

a společenského života druhé poloviny
dvacátého století. Přibližuje detailně Jirousův život od dětství v Humpolci, přes
studia v Praze, jeho vztahy s českými
výtvarníky v šedesátých letech a soužití
s rockovou skupinou The Plastic People
of the Universe. Především ale popisuje Jirouse jako strůjce unikátní, na státu
nezávislé undergroundové kultury i pozdější mnohaleté věznění a následky, jež
mu způsobilo.
Stroukal Dominik, Skalický Jaroslav:
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné
začátečníky.
Jandečková Václava:
Falešné hranice – Akce „Kámen“.
Oběti a strůjci nejutajovanějších
zločinů StB 1948–1951
Kniha odkrývá doposud téměř neznámou
nezákonnou činnost Státní bezpečností
na přelomu 40. a 50. let 20. století. Autorka na deseti osobitých příkladech vypráví
příběh účastníků i zákulisí zákeřných
zločinů, které spočívaly v organizování
pastí pro předem vytipované oběti, vyprovokované k útěku z Československa.
Velková Radka, Frőhlich Jiří:
Lidé od vody – plavecké historky
z Vltavy a Otavy.
Čtenáři se v knize seznámí s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků.

NOC KOSTELŮ
25. 5. 2018

V pátek 25. května od 20:00 – 22:00 hodin

bude zpřístupněna věž kostela sv. Kateřiny ve Volarech v rámci celostátní akce Noci kostelů.
Přineste si sebou baterky či čelovky a využijte tuto jedinečnou možnost shlédnout noční Volary z ptačí perspektivy.
Město Volary
vás spolu s Římskokatolickou farností Volary srdečně zve.

Faktické údaje doplňuje autentické vyprávění starých vorařů, které se autorům
podařilo zachytit takřka za pět minut
dvanáct. Aby autoři přiblížili čtenářům
plaveckou hantýrku, ponechali část těchto vyprávění bez jazykových úprav, tak,
jak byla zaznamenána.

Pro děti a mládež

Knižní série „1000 slovíček“ – 12 knih
dvojjazyčných překladových slovníků
Učte se důležitá slovíčka pomocí veselých obrázků! Zapamatujete si je rychleji
a vštípí se vám i mnohem hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní
situace, které denně prožíváme, obsahují
postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. Ať jde již o domácnost, město,
školu, přírodu, zábavu, cestování, sport
ad. Obrázky jsou popsány, za slovíčky
následuje výslovnost a český význam.
Každý tematický celek je doplněn typickými frázemi.
Chupíková Eva:
Slohovník aneb Praha má styl
Vydejte se na fascinující pouť Prahou
po stopách hlavních architektonických
slohů! Přeneste se na chvíli do historie
a staňte se staviteli a architekty! Hravý
interaktivní průvodce Evy Chupíkové
vám představí hlavní rysy jednotlivých
stavebních slohů na nejznámějších pražských památkách.

Vážení přátelé jógy,
opět po půl roce Vás zvu na

RANNÍ CVIČENÍ JÓGY
do posilovny u bývalých kasáren.

5 – 8. 5. I 8.30 – 9.30 hodin

Přijďte s podložkami
a na lačno načerpat energii
a protáhnout si tělo.
Od 9.45 hodin navazuje
hodina zdravotního cvičení vhodná i pro seniory.
Vstupné do posilovny je mimořádně
jen 30 Kč + cvičení také za 30 Kč
a pro důchodce 20 Kč.

Informace naleznete na:
alzajic89@gmail.com, tel.: 602 185 448
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Zjistili jsme pro vás
1. Kde sídlíte a jak dlouho?
2. Co nabízíte svým zákazníkům a proč stojí za to vás navštívit?
3. Co byste si přál/a do budoucna?
PRODEJNA SVĚT BAREV HÁVA – BARVY NA COKOLI.
1. Prodejnu provozujeme od r. 2010 a najdete nás v rohovém domě na adrese Náměstí 134 ve Volarech na křižovatce ulic Česká a náměstí. Otevřeno máme Po–Pá 8–12 a 13–17 hodin a v sobotu od 8–11 hodin.
2. V našem obchodě najdete kompletní sortiment malířských, fasádních i průmyslových barev, které na přání zákazníků tónujeme do
široké škály odstínů. Laky a lazury na dřevěné výrobky a stavby; Mícháme autolaky na všechny typy automobilů a ostatních strojů,
které též plníme do sprejů a lakových opravných štětečků. Dále nabízíme autokosmetiku, technickou drogerii, lepidla, tmely, nářadí,
brusivo, tapety, kamenné koberce, návnady na hlodavce a ostatní škůdce, krmiva pro psy, kočky a jiná domácí zvířata. Jsme připraveni a těší nás, že můžeme být nápomocni při plnění přání našich zákazníků.
3. Přál bych si, abychom se spolu s našimi zákazníky těšili dobrému zdraví a vzájemně se inspirovali. Co se týká podnikání, tak bych
si přál, aby se neustále neměnili podmínky a předpisy pro podnikání, které se tím stává složitější, a někteří živnostníci vlivem toho
skončí a služby a obchody se z měst a obcí vytrácejí.
●
TABÁK PAVEL SOSNA
1. Naše firma sídlí na Náměstí 134, ve spodní části u křižovatky od autobusového nádraží, přímo naproti přechodu pro chodce. Otevřeno Po–Pá 6.30–17.00 a v sobotu 7.00–11.30 hodin.
2. Nabízíme zejména denní tisk, časopisy, včetně časopisů pro děti, kalendáře, pohlednice a různá přání. Dále nabízíme velký sortiment tabákových výrobků od cigaret, zapalovačů, doutníků, včetně výběru z baleného tabáku a plniček. Prodáváme i cukrovinky
a pivo limo.
3. Přál bych si vyšší počet zákazníků a aby nám, malým živnostníkům, zachovávali přízeň. Naše tabáčnictví je tady pro vás a snažíme
se nabídku sortimentu stále zvyšovat.
●
ČESKÁ VEČERKA – KOLONIÁL
1. Sídlíme na Náměstí 32, naproti Tabáku u Sosnových. Jsme zde čtyři roky a snažíme se o co nejlepší uspokojení zákazníků.
2. Nabízíme velký sortiment vín z Moravy, nyní jen musíme změnit jejich distribuci, kdy je zakázáno novým zákonem čerpat vína ze
sudů. Nabízíme potraviny a zaměřujeme se na výrobky ZEFA Volary, čerstvé pečivo, dále alko i nealko nápoje.
3. Naše přání je, aby do našeho obchůdku chodilo více zákazníků.

Svatý Urban a svatá Petronila
Svatý Urban – 15. 5. Jedna pranostika k svatému Urbanu říká: „Až svatý
Urban slézá z pece“. Letos k tomu můžeme dodat: „Snad již bude teplo přece“.
Svatý Urban je dnes, mimo vinařské
oblasti, trochu opomíjený světec. Byl
papežem v letech 222 až 230 n. l. Zemřel
23. května, ale uctíván je den jeho pohřbu
25. května. Některé prameny uvádějí,
že zemřel mučednickou smrtí. Jiné prameny mučednickou smrt zpochybňují,
protože v době, kdy byl Urban papežem,
nebyli křesťané příliš pronásledováni.
V určité etapě svého života Urban ale
pronásledován byl. Urban se před svými
pronásledovateli ukryl ve vinici a to mu
zachránilo život. Od té doby je patronem
vinařů a bednářů. Bývá zobrazován s atriVolarský zpravodaj 10

buty – vinná réva, vinný hrozen nebo
soudek vína.
Svatá Petronila – 31. 5. Na svatou
Petronilu nasej len.
Tato pranostika, ještě před šedesáti lety, mívala alespoň tady na Šumavě,
svoji váhu. To proto, že u nás na Šumavě
se len hodně pěstoval. Z doby pěstování
lnu se nám zachovala stále udržovaná
tradice Konopická. Je to oslava dokončení sklizně lnu, tak jako se v obilných
oblastech slaví na konec sklizně Dožínky. O svaté Petronile, která žila již
v 1. století, v období raného křesťanství,
se mnoho informací nezachovalo. Údajně byla dcerou apoštola sv. Petra. Mluví
se o ní jako o panně mučednici. Při šíření víry v Krista putovala krajem. Věřila

v boha, hlásala o bohu a jako panna se
bohu zaslíbila. Odmítala muže i nabídky k sňatku a odmítala vzdát se víry, což
zřejmě byla i příčina její mučednické
smrti. Její ostatky jsou v současné době
uloženy v Římě. Svatá Petronila je patronkou poutníků, cestovatelů v horách
a Říma. Bývá vzývána proti horečkám.
Je zobrazována s atributy – palma, klíč
a nemocní. V současné době je to celkem
opomíjená světice.
Protože se len na Šumavě již nepěstuje, ale víno se i tady přeci jen pije, tak si
tito dva svatí, tak nějak pomyslně, u nás
na Šumavě vyměnili role.
Jiří Sosna

Sbor dobrovolných hasičů ve Volarech
zasahoval v 1. čtvrtletí 2018 celkem u 30 událostí, z toho u 1 požáru, 11 dopravních nehod a 18 technických pomocí. Při těchto
událostech bylo 10 osob zachráněno, 3 zraněno a 1 usmrcena a dalších 11 událostí jako: otevírání bytů, likvidace vosích hnízd,
dovoz vody, mytí komunikací, čištění kanalizací, tlakování vodovodů a další.
Michal Vlas

Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna odstartovala 17. února tradičním Plesem rybářů.
V jejich programu nechybělo vystoupení
Hopsinkových dětí z DDM ve Volarech,
ani výlov ryb do domácí kuchyně.
O týden později se konal reprezentační ples ZUŠ, na kterém V – Band
vynikajícím podáním moderních skladeb
pod vedením umělecké vedoucí Kateřiny
Pavlíkové ukázal mnohé ze svého umění a po zásluze se mu dostalo aplausu ve
stoje. Ples tradičně uváděl a moderoval
Martin Vaverka, ředitel ZUŠ z Kamenice nad Lipou, který na úvod přivítal
a o přípitek požádal volarského kolegu
Víta Vavřince Pavlíka, ředitele naší ZUŠ
a místostarostu Volar, Ladislava Touše.
Ples probíhal v režii hudební skupiny Friends Martina Vaverky a všichni se skvěle
bavili.

Ples Města Volary v devátý březnový
den byl pojat v zeleno-bílé a programem
přenesl přítomné do dob první republiky.
Dámy ze Spolku elegantních dam z Brna
předvedly charleston, známý dobový
tanec i módní přehlídku tehdejšího spodního prádla a vše uzavřely atmosférou
staré Paříže a divokým kankánem, kdy
si ženy zakrývaly oči a muži chtěli vidět
co nejvíce. Večerem provázel Miroslav
Mareš ve stylovém prvorepublikovém
obleku, a o výbornou náladu se starala
kapela Valda band z Českých Budějovic
s výborným zvukem DJM agency. Losování o ceny a raut, který připravil hotel
Bobík, to vše byl ples města.
Vše završil charitativní ples dárců
krve. Poděkování za jeho konání patří
manželům Neumanovým, kteří takto oceňují dárce krve zejména z našeho města.

Těm všem pak patří díky za jejich nesobecké počínání, kdy pomáhají lidem,
které často ani neznají. Daruj krev, zachráníš život, je motto, které je stále
platné a silné. Všem přítomným hrála do
kroku a od srdce jihlavská skupina Fantazie.
Plesová sezóna skončila 7. dubna
Country bálem. A to ve stylu westernů,
divokého západu a časů, kdy se whisky pila proudem a kolty visely proklatě
nízko. Letos přijel i slavný Jesse Jones
a Buffalo Bill. K tanci i poslechu hrála
kapela Rybníkáři a i ta zřejmě přispěla
k tomu, že společenský sál byl naplněn
k prasknutí. Za rok opět v tanečním kroku
nashledanou.
Ladislav Beran
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