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Fotokronika

Burzička dětského oblečení.

Volarské zastavení Běhu po Zlaté stezce.

Divadlo Bořivoj v muzeu.

Zahrádkáři schůzovali.

I letos se na konci září rozsvítily bunkry.

Návštěva Josefa Faláře, autora vzpomínek na Volary.

Křest knihy Pavla Moce Šumavští převaděči.

Tradiční podzimní drakiáda.

Foto: Jaroslav Pulkrábek, DDM
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Úvodem

Foto měsíce

Ještě nedávno jsem tvrdil, a vlastně nejen já, že neznám žádnou fotografii domu v Tolarově
ulici, kde býval salon Sauheitl. To platilo do té doby, než k nám do KICu zavítal příbuzný rodiny
Emil Danner. Tak se s vámi o ten vzácný úlovek podělím.
Jaroslav Pulkrábek

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA VOLARY
RM rozhodla vydat souhlas s umístěním dvou informačních tabulí
na pozemky města Volary. Jedná se o dřevěné informační tabule, na které
bude umístěn český a německý text o historii města, doprovázený
historickými fotografiemi z Fotoalteliéru Seidel.
RM rozhodla pronajmout reklamní plochy na sloupech veřejného osvětlení
za účelem užívání a používání jako reklamní navigační tabule, za cenu
ročního nájmu ve výši celkem 22 000 Kč včetně DPH.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA VOLARY
ZM rozhodlo darovat pozemek o výměře 663 m2 do vlastnictví Jihočeského
kraje. Na tomto pozemku bude postavena nová budova výjezdové základny
zdravotnické záchranné služby.
ZM souhlasí s přijetím daru, jehož předmětem jsou nemovité věci (pozemky).
Jedná se celkem o 38 pozemků (většinou komunikace mimo silniční síť)
ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Kompletní výpis z jednaní
rady o zastupitelstva
města Volary najdete
na webových stránkách
města Volary.



PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ
Infocentrum Volary, Náměstí 325, Volary,
e-mail: zpravodaj@kic-volary.cz, tel.: 602 138 498



UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. ŘÍJNA 2021

Možná jste podobný mail v poště již také
našli. O co jde, poznáte, aniž ho musíte číst.
Vykřičníky, velká barevná písmena a titulky ve stylu „Rychle, než
to smažou,“ nebo„Pravda, kterou neumlčí.“
Řeč je o takzvaných
řetězových mailech šířících různé dezinformace, zaručené pravdy, ohromující sdělení.
Jsou doménou seniorů a denně je najde
v mailové schránce tisíce lidí. Zvláště v uplynulých dnech před volbami.
Většina z nás se tím nezabývá, většinou
je smažeme, maximálně požádáme odesílatele, aby nám podobné věci již neposílal,
a ti úplně nejdůslednější se jim snaží vysvětlit, proč a jak si informace máme ověřovat.
Koneckonců myslím, že zrovna o tom běží
v médiích nějaká kampaň.
Ale o tom dnes nechci mluvit. Drtivé
většiny z nás se to netýká. Trápí mě dezinformace, které nosíme ve své hlavě, aniž si
to uvědomujeme. Přestože víme, jak je
důležité si informace ověřovat a radíme
to ostatním, sami leckdy tuto schopnost
ztrácíme. Ne, že bychom pouštěli dál zprávy
o mimozemšťanech, o placatosti země nebo
o celosvětovém spiknutí mocných. Jde
o zdánlivé drobnosti, které vypadají zcela
věrohodně a pravděpodobně. Krátká sdělení, popisy událostí, hodnocení založené
na zdroji „jedna paní povídala“.
A přestože se naprosto nedají srovnat
s razancí a agresivností klasických řetězových mailů, škodu mohou způsobit stejnou.
Právě pro svoji nenápadnost a reálnost.
Šíří zlobu, blbou náladu a kazí práci druhých. A ruku na srdce, kdo z nás co chvíli
takovou dezinformaci ze zaručených zdrojů
nepošle dál.
Přestože máme pocit, že se nás problematika řetězových mailů a šíření dezinformací netýká, opak je pravdou. Škodíme tím
nejen ostatním, ale především sami sobě,
neboť se povětšinou týkají našeho mikrosvěta, lidí se kterými se denně potkáváme,
města, ve kterém žijeme.
Měli bychom se tedy i my naučit hodnotit, ověřovat a přemýšlet nad tím, co
slyšíme a hlavně co předáváme dál. Zbavovat informace emocí, škodolibosti, závisti.
A když nemáme jistotu, že to, co slyšíme
je pravda, nepouštějme to bezmyšlenkovitě
dál. Jen tak si ještě uchováme společnou
radost se života a svět, ve kterém chceme
žít.
Vít Pavlík, starosta

VOLARSKÝ ZPRAVODAJ  periodický tisk územního samosprávného celku  vydává Město Volary  redakce: KIC Volary, Náměstí 25,
384 51 Volary, e-mail: zpravodaj@kic-volary.cz, tel.: 602 138 498  Názory redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu délky textů, za původnost a obsahovou správnost ručí autor.  Vychází v nákladu 1 650 ks vždy
první týden v daném měsíci.  Reg. č.: MK ČR E 12494  Kresba na titulní straně Jakub Rákosník.  Graﬁcké zpracování a tisk: TISKÁRNA
ČERNÝ, s. r. o., Černá v Pošumaví .
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Zprávy z radnice

Penny to nekončí
Na pondělním jednání ZM byl představen nový záměr společnosti Grelio o rozšíření
retailového parku v kasárnách. Společnost má i nadále zájem investovat a jejím záměrem
je postavit obchod drogerie o ploše 550 m čtverečních. Nová prodejna by měla navázat
na současné obchodní centrum. O prodeji pozemku se jednalo již na červnovém ZM, kdy
byl prodej odložen z důvodu vzniku dopravní studie na základě upozornění sousedů,
především majitelů garáží. Byl požadován větší odstup od jejich majetku z důvodu
bezproblémového vyjíždění z garáží. Dopravní řešení bylo zpracováno a nové zaměření
pozemku může tedy vzniknou v souladu s dopravní studí.
-r-

Ve zkratce
Ocenění

Energii a čas, kterou Antonín Smola věnuje
práci pro Český zahrádkářský svaz, ocenila
republiková rada svazu udělením Bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.

Domeček

Lesní dílna ve Stožci
Především pro školáky bude k dispozici nové zařízení Správy NP Šumava nazvané
Lesní dílna. Ta byla uvedena slavnostně do provozu 22. září 2021. Její návštěvníci
zde budou získávat nejen teoretické znalosti, ale také manuální zručnost.
Výuka bude zaměřena na život v Národním parku Šumava, ale nezapomnělo se
ani na jiná místa jak Česku, tak i v Bavorsku a nebudou chybět ani společné akce pro
rodiny s dětmi.
Ladislav Beran

Volarský domeček rozjel desítky kroužků
a aktivit jak sportovních, tak zaměřených
a tvořivost. Kompletní nabídka byla zveřejněná v zářijovém zpravodaji.

Bez ciferníku

Územní plán Volary
Práce na územním plánu ještě nekončí. Po obdržení námitek a připomínek k návrhu
územního plánu vznikl požadavek na vypracování posouzení vlivu na životní prostředí,
tzv. SEA. Tento požadavek vznikl zejména z nutnosti prošetřit možnost umístění ploch
výroby a skladování za bývalými Jihočeskými dřevařskými závody.
Jakmile bude toto posouzení vyhotoveno, předpokládáme že ještě letos, uskuteční
se opakované veřejné projednání. Rádi bychom finální verzi nového Územního plánu
Volary předložili zastupitelstvu na jaře příštího roku ke schválení.
Jana Bártová, místostarostka
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Kostelní věžní hodiny procházejí kompletní
rekonstrukcí. Na řadu nyní přišly i ciferníky,
které by se měly na věž vrátit koncem listopadu.
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Skauti

Zprávy

Po stopách lesních skřítků
Naše prostředí bývalo čisté a krásné, ale během let došlo
k jeho velkému zhoršení. A tak skřítkové, kteří žili v našich lesích,
byli nuceni náš kraj opustit. Rádi by se ale vrátili, a tak čas od času
vyšlou pár skřítků na zvědy, jestli se něco zlepšilo. Skauti, kteří se také
nejraději pohybují v přírodě, to vše zjistili, a tak pozvali volarské děti na místa, kde skřítky
spatřili. V sobotu po poledni se sešla u školy kupa dětí se svými rodiči, příbuznými či
kamarády a po stopách se společně vydali. Podařilo se najít Vědmu jeskynní, Bluďáka
obludného, Ozvěnu skalní i další, a když děti dokázaly, že se o přírodu umí starat, objevila
se Zvonečková víla a prozradila, kudy k pokladu. Přes nepřízeň počasí se tak podařilo
prožít hezké odpoledne a pro mnohé děti se ukázala i možnost zažívat takovéto
akce spolu se skauty ještě mnohem častěji. A kdo o této možnosti neví, může se přijít
do skautské klubovny podívat, rádi mu ukážeme, co všechno se může naučit a spolu
s námi skauty zažít. Kdy a kam se dozvíte na naší vývěsce na náměstí.
Těšíme se na vás.
Za volarské skauty Kamila Švejdová a Soňa Svobodová (foto)

ADVENTNÍ TRHY SE BLÍŽÍ!
Rádi na našich volarských adventních trzích přivítáme nejen nové
řemeslníky a stánkaře, ale
i všechny tvořivé šikuly!
Tradičně se koná malý trh v Radničním sále v sobotu 27. 11. 2021, 8:00 – 12:00,
na kterém se prodávají hlavně drobné rukodělné výrobky s adventní a vánoční tématikou.
V neděli 28. 11. 2021 od 16:00 bychom chtěli při rozsvícení vánočního stromu a koule
doplnit sváteční atmosféru na náměstí dalším adventním trhem.
Přihlášku najdete na stránkách Kulturně informačního centra Volary pod Aktualitami.
Těšíme se na vaši účast.

KIC Volary

Nohu z plynu!
Ve Volarech byly 29. září 2021 nainstalovány hned tři radary, které budou hlídat
rychlost projíždějících řidičů. První z nich stojí na příjezdu od Prachatic pod hasičskou
zbrojnicí, kde je rychlost snížena na 40 km/hod. Doposud tuto rychlost ale dodržovalo
jen málo řidičů. Většina z nich tak měla problém na přechodu u kostela včas zastavit,
aby dala přednost chodcům.
Druhý z radarů stojí při příjezdu od Lenory, kde sice radar stojí dlouhodobě, ale většina
řidičů zde často testuje, jak rychle dokáže kolem radaru projet. Přitom je zde velmi
frekventovaný přechod pro chodce, který využívají školáci na cestě do a ze školy. Třetí
radar pražská firma Gemos, která vyhrála výběrové řízení, zprovoznila na příjezdu
od Lipna, kde snad předepsanou padesátku dodržují s nadsázkou jen traktory. Nutno
podotknout, že všechny tři nové radary měří rychlost v obou směrech.
Věřme, že díky radarům se provoz ve městě zklidní a na komunikacích ve Volarech
bude bezpečněji. To je ostatně cílem. Takže nohu z plynu, řidiči!
Ivo Rolčík

Bulka opět začíná
Dne 16. 10. 2021 v 11:00 v Městském hotelu Bobík ve Volarech.
Dne 6. 11. 2021 v 10:00 pak v provozu TIP SPORT ve Volarech,
druhé kolo.
Počet účastníků bude omezen dle opatření Covid.
Přihlášky na tel. číslo 724 559 542 Vlad. Bajčík
v čase od 16:00 do 18:00 pondělí–pátek do 14. 10. 2021.
tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED

RADNIČNÍ SÁL

TADEÁŠ ŠÍMA: NA KOLE Z OMÁNU DOMŮ
pondělí

4. 10.
18:00

Cyklocestovatel Tadeáš Šíma, rodák z Prachatic, je první Čech, který přejel
pouštní Saúdskou Arábii na kole, a to v rámci svojí cesty z Ománu do Česka.
Zastavil ho až koronavirus. Jak se po karanténě a čase doma v Čechách ohlíží
za cestou, kterou nemohl dokončit? Nejen to se můžete dozvědět na besedě.
beseda, vstupné dobrovolné

PETER HARGAŠ
středa

6. 10.
18:00

Peter Hargaš se narodil a tvoří v Bratislavě. Je členem společnosti
ARTEM oz, sdružení výtvarníků Art friendly, Divergence Group a ARTKLUB SAROR.
Upřednostňuje techniku oleje, akrylu a jejich kombinace. Technika malby a malířský
rukopis spolu s výraznou silou obrazů lze charakterizovat jako spontánní až expresivní
realismus s prvky abstrakce. Věnuje se také kresbě, grafice a ilustrátorským aktivitám.
vernisáž výstavy

Z VOLAR NA KOLE I PĚŠKY
sobota

9. 10.
9:45

14. 10.

NÁMĚSTÍ VOLARY

Tradiční jihočeské rozloučení s cyklistickou sezónou bude letos spojeno
s pěším putováním Zlatou stezkou a cyklistickou projížďkou po Eurovelo 13.
Na oficiální ukončení cykloturistické sezóny vás zve KČT Volary.
Konec v16:00 –17:00 – bazén Volary.

DESKOVKY PRO SENIORY
čtvrtek

GALERIE VOLARY

DDM VOLARY

Pojďte si procvičit paměť, předat i získat nové vědomosti.
Hrát se bude Rummikub, 5 sekund a Tipni si.

9:00

DESKOVKY PRO DĚTI I RODIČE
čtvrtek

14. 10.

DDM VOLARY

Pojď si zahrát, naučit se něco nového a užít si legraci.
Hrát se bude Twistr, Ty krávo a Ligreto.

16:00

čtvrtek

14. 10.
18:00

VLV: ALEŠ PALÁN
– ŠUMAVŠTÍ SAMOTÁŘI A TI DRUZÍ

Aleš Palán, významný český novinář, spisovatel a publicista, si s námi popovídá nejen
o svérázných lidech, kteří žijí mimo civilizaci a které popsal v bestsellerech o samotářích.
beseda, vstupné dobrovolné

SLAVÍCI Z MADRIDU
pátek

15. 10.
19:00

RADNIČNÍ SÁL

SÁL KINO VOLARY

Už je to tady, už je to tady…volarský divadelní soubor VOSA se nám
představí v detektivní komedii, kterou napsal Petr Tomšů.
Víc už nebudeme prozrazovat, přijďte, uvidíte.
divadelní představení, vstupné dobrovolné

více na www.kic-volary.cz nebo na tel.: 602 138 498
předprodej vstupenek v Infocentru: Náměstí 325, Volary
6|
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BULKA OPĚT ZAČÍNÁ!
sobota

16. 10.
11:00

MĚSTSKÝ HOTEL BOBÍK

Pro všechny příznivce je tu první kolo a v listopadu kolo druhé.
Počet účastníků bude omezen dle vládních proticovidových opatření.
Přihlášky na tel. čísle 724 559 542 (V. Bajčík),
16:00–18:00 pondělí až pátek do 14. 10. 2021.

SÁL KINA

KNIHOMOLI
sobota

23. 10.
16:00

Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou a napůl snězenou stránku, o nich asi
ještě neslyšel. My ostatní ale dobře víme, že v našich knihovničkách se
prohánějí malí broučci, kteří doslova a do písmene hltají příběhy v knihách.
Představení divadla Navětvi s autorskou hudbou a písničkami, u kterého se budou
bavit děti i dospělí.
divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč
DDM VOLARY

PRÁZDNINOVÉ SPANÍ V DOMEČKU
27. 10.
28. 10.
8:00

S Domečkem je vždycky zábava! Tentokrát vás čeká výlet do Písku
do Sladovny na interaktivní výstavu Mraveniště, návštěva plaveckého bazénu
ve Volarech, v tvořivé dílně si můžete vytvořit něco s podzimní tématikou
a seznámit se s robotickou stavebnicí.
cena 200 Kč (vstupné bazén, večeře, snídaně, oběd)

SÁL KINA

RYTÍŘOVA DCERA
sobota

30. 10.
19:00

I vimperští amatérští divadelníci ze souboru Bouček se ve Volarech
předvedou se svou nejnovější hrou. Autorem komedie o tom, že středověk
nebyl jen mor, ale i humor, je opět Petr Tomšů.
divadelní představení, vstupné 50 Kč

Na měsíc listopad
připravujeme...
středa

3. 11.
18:00

čtvrtek

18. 11.
18:00

PRAKTICKÝ ŽIVOT RODINY
S ELEKTROMOBILEM A FOTOVOLTAIKOU

RADNIČNÍ SÁL

Jan Staněk, nezávislý tvůrce, ekonom a táta tří dětí, kterému není lhostejné,
v jakém prostředí žije.
Pořádají Městské lesy Volary.
beseda s přednáškou

EMIL KINTZL, JEŇÝK FISCHER:
ZMIZELÁ ŠUMAVA 3

RADNIČNÍ SÁL

Konečně je to tady. Dvakrát covidem zmařený křest třetího dílu knihy
Zmizelá Šumava navazující na dokumentární seriál o záhadách a tajemstvích Šumavy.
Beseda, autogramiáda i kino v jednom.
beseda, projekce, vstupné dobrovolné

NA PLNÝ COOLE!
čtvrtek

25. 11.
19:00

SÁL KINA

Konečně se dočkáme Zdeňka Izera v zábavném pořadu, ve kterém se budete
moci setkat s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou
na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
zábavný pořad, vstupné 390 Kč
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Rozhovor
hravě obsáhnu a budu pak moci pro město
odvádět ve svém oboru i něco navíc.
A ne?
Na malém úřadě je bohužel realita zcela
jiná a trošku si připadám jak brouk Pytlík.

Jak se žije
na životním prostředí
Aleš Valíček.
Narodil se v roce 1973 v Prachaticích, celý
život prožil ve Volarech. Vystudoval SPŠ
Strakonice, obor doprava přeprava a měl
nakročeno na dráhu výpravčího. Ještě
coby voják základní vojenské služby sloužil u drážního vojska. Řízením osudu však
po vojně nastoupil k cizinecké polici a vystudoval Policejní Akademii. U Policie ČR
posledních pět let působil jako zástupce
vedoucího obvodního oddělení v Horní
Plané. Od roku 2015 je referentem na
Městském úřadě ve Volarech. Je více než
jednadvacet let šťastně ženatý a je otcem
tří šikovných dětí.
Kudy vedla vaše cesta na úřad?
V minulosti jsem pracoval u Policie ČR
a na úřad nastoupil po Stáně Jindrů, po níž
jsem převzal její agendu, do které mě, za což
jsem jí velmi vděčný, zasvětila. Nastupoval
jsem s naivní představou, že budu dělat
maximálně dvě agendy, které za dva roky
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Co tedy tvoří vaši pracovní náplň?
V současné době vykonávám agendu
Silničního správního úřadu, která se týká
komunikací. Tedy povoluji uzavírky, překopy, stanovuji objížďky, ale i stavbu lešení
na chodníku, což je také komunikace, připojení staveb, odstraňování autovraků a podobně.
Jsem však také orgán ochrany přírody,
nicméně mám jen malé kompetence, a tak
hlavní náplní je vyřizování žádostí kácení.
Správný název je vlastně žádost o výjimečné
povolení ke kácení stromů a keřů rostoucích
mimo les, což je sice trochu kostrbaté, ale
přesně to vystihuje, v jakém případě by se
měla žádost podávat.
Ono tomu tak není?
Odůvodnění žádostí je někdy dost
obecné či úsměvné. Důvodem k pokácení
stromu nemůže být pouze to, že listy padají
do okapu a na střechu, nebo že strom vrhá
stín. Pak jsou tu vágní pojmy, jako, že je
nebezpečný a ohrožuje zdraví a majetek –
hodně žadatelů se pak zlobí, když po nich
chci toto odůvodnění konkretizovat. V rámci
řízení sbírám podklady pro i proti a pak je
vyhodnocuji. Takováto odůvodnění pak
k zjištění pravé podstaty věci moc nepomáhají.
V této souvislosti bych rád zmínil občanské sdružení Pelyněk, které zde reprezentují
pánové Včelák a Bláha a které ze zákona

o zamýšleném kácení informuji. Musím říci,
že je s nimi skvělá spolupráce, a na rozdíl od
jiných spolků opravdu sledují jen původní
cíle sdružení a jednání jsou, i když někdy
máme jiné názory, věcná.
A když chce kácet město?
Když podává žádost město, ať se to týká
komunikací či kácení, jsem tak trochu
schizofrenik. Za město vypracuji žádost,
kterou si pošlu a jako státní správa ji posoudím, případně se vyzvu k odstranění
nedostatků. Ale k tomu ještě nedošlo ☺.
Následně vydám rozhodnutí a pak si ho sám
jako městu (samosprávě) doručuji na podatelnu, kde si s dodejkou sám sobě předávám
písemnosti.
Nelze však jen kácet...
Samozřejmě. V loňském a předloňském
roce proběhla údržba stromořadí podél
staré Lenorské silnice a do poloviny listopadu by měla být vysázeno nové stromořadí
po pravé cestě cesty od menhirů ke staré
sjezdovce. Ve stejném stylu jako na cyklostezce, střídavě světlé a červené javory.
A další agendy?
Po kolegyni jsem zdědil i funkci zapisovatelky povodňové komise, starám se
o novou hydrostanici, o cvičení povodňové
komise a aktualizuji povodňový plán.
Tváříte se, že ani to není vše.
Mimo to provádím monitoring dvou
skládek, ve spolupráci s panem Krystkem
a spolkem KasProCats koordinuji odchyt
psů a koček, dvakrát ročně zajišťuji deratizaci města a také vydávám rybářské lístky.
Ty většinou vypisuji já, neboť rybáři nenosí
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Rozhovor

brýle. Pak nemají vznikat vtipy v souvislosti
s měřením úlovků. A rovněž…
Stačí! Co vás z toho všeho
vytěžuje nejvíce?
To, co jsem ještě nezmínil. Odpadové
hospodářství, ale to je na samostatný článek
na několik stran. Poplatky od podnikatelů
a vůbec správa celého systému. Patří sem
třeba i kompostéry. Když už je o nich řeč,
na jaře město získalo dotaci a na konci října
by měly být k dispozici a budu je některý
víkend vydávat.
Za co všechno vlastně platíme
poplatky za odpad?
Nejen za uložení na skládce, ale především za celý systém odpadového hospodářství. Tedy za barevné kontejnery na tříděný
odpad či sběrný důr, kam lze odpad též
odkládat.
Kolik je poplatek a kolik náklady?
Rovnou pětistovku, nicméně reálné
náklady jsou téměř dvojnásobné, 950 Kč
na občana. V současné době však do nákladů na odpad významně vstupuje nová
legislativa, která nutí obce, a to i pod pokutami, plnit hlavní cíl, což je maximální
snižování skládkovaného komunálního odpadu. Laicky řečeno do popelnic by mělo
přijít opravdu jen to, co již nejde dál zužitkovat.
Jak donutit?
V současnosti máme na jednoho obyvatele takzvanou třídící slevu. To znamená,
že za tunu odpadu z popelnic a košů platíme do 200 kilo na obyvatele za uložení
na skládce 500 korun. Co bude nad oněch
dvě stě kilo, to je za 800 korun (nutno poznamenat, že tuto slevu už jsme v polovině
září překonali). Hmotnostní limity se však
budou stále snižovat až na pouhých 120 kilo
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na hlavu v roce 2029. Současně s tím ale
také poroste cena za odpad nad tento limit.
V roce 2023 má činit 1 000 Kč, v roce 2025
to bude 1 500 Kč a v roce 2029 už bude
cena nad stanovený limit činit 1 850 Kč.
Co s tím?
Nezbývá nic jiného než radikálně změnit
systém města. Osobně to vidím v několika
rovinách:
Snižování nákladů města spolu s možností vlastního svozu vybraných složek
odpadu. Doprava a obsluha stávající sítě
tvoří totiž přibližně polovinu nákladů.
Zvýšení počtu kontejnerů na kov a sklo.
Do vybraných lokalit přidat nádoby na bio
odpad. Ty by v zimních měsících nahradily
nádoby na popel, který se ukládá řádově
za desetikoruny na tunu. Svoz těchto komodit by si mohlo dělat město samo. Tedy
jen svoz na sběrný dvůr, následný odvoz
ve velkoobjemovém kontejneru by mohla
zajišťovat svozová společnost. Dotřiďovat
odpad na sběrném dvoře a omezit odběr
sutě a její likvidaci přesunout na podnikatele ve stavebnictví, kam z velké části patří.
Zákon jasně říká, že majitelem odpadu je
ten, kdo práci provádí.
Reuse centra jsou další možností jak
snížit odpad, který jinak končí na skládce.
Možností je mnoho.
Ale to chce i trochu osvěty?
Určitě, s tím počítám. Možná by pomohla i změna svozů, pro začátek prohodit
termíny u komunálního a tříděného odpadu, tedy popelnice svážet jednou za deset
dní a barevné kontejnery každý týden. Předpokládám, že nastavením se zpočátku
zvednou náklady, nicméně časem dojde
i na omezení počtu nádob na obyvatele
a jejich evidenci pomocí QR kódů. Pravděpodobně dojde i na změnu smlouvy se
svozovou společností. Dnes je nastavena

na svezené tuny, což bylo do účinnosti
zákona výhodnější, nyní se jeví výhodnější
definovat svoz na nádoby.
To je opravdu na samostatný článek.
Nemáte toho málo.
Práce na úřadě je pestrá a nejlépe ji
vystihuje scéna z Forrest Gumpa a jeho
bonboniéry.
Dost práce, jak relaxujete? Co koníčky?
Velkým relaxem je divadlo. Jsem nesmíně rád, že mě Dita, jako principálka, oslovila
a přibrala ke skvělé partě lidí (přijďte se
na VOSU podívat). Během pandemie jsem
se naučil opravovat stará elektronková
rádia. Skláním se nad umem našich dědů –
rádia z 50. let jdou opravit, jsou krásná
a budou hrát dalších x let, což se o dnešní
elektronice nedá říci. Sbírám známky z doby
Rakouska Uherska. Vůbec mám to období
rád. Dnes na vše musíme vypracovat stohy
laikovi nesrozumitelných elaborátů a papírování stále roste. Dřív stačila ručně psaná,
všem srozumitelná věta, která byla v duchu
zákona. Mám rád literaturu faktu a jako protipól dobré fantasy knihy. Pak tu je taková ta
klasika – kolo, lyže, procházky s naším psem
a kutilství všeho druhu. Hodně si odpočinu
u práce s kamenem a dřevem.
Koníčkem se mi stalo i pátrání po předcích a tvorba stromu života, udělali jsme si
s rodinou dovolenou v Rumunsku a Slovensku, odkud mí předci přišli, než v roce 1947
v rámci dosídlování pohraničí jako reemigranti opustili Rumunsko a skončili na Šumavě. To je také na samostatný článek (spíše
knihu) nebo besedu (mám spoustu dobových dokumentů). V rodině sice nemáme
modrou krev, ale doložené příběhy o jejich
životě mě naplňují hrdostí a zavazují mě.
Rozhovor vedl
Jaroslav Pulkrábek
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Fotokronika
Společenská rubrika
Oslavenci měsíce – ŘÍJEN 2021:
8.
9.
9.
10.
11.
12.

Věra TOUŠOVÁ
Marie ROKŮSKOVÁ
Emilie BALÁKOVÁ
Eva MAŠKOVÁ
Martina POSPÍŠILOVÁ
Květa MONDEKOVÁ

13.
15.
23.
23.
29.
30.

Rostislav KANTNER
Jaroslava FRÖMLOVÁ
Hana KŘÍŽOVÁ
Anna SEDLÁČKOVÁ
Božena HRYCHOVÁ
Emílie PAHORECKÁ

Výbor přeje všem oslavencům pevné zdraví, štěstí,
životní pohodu a mnoho dalších let
v kruhu rodiny a přátel.

Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali…
Až umřu,
nic na tomto světě se nestane a nezmění.
Jen srdcí několik se zachvěje v rose,
jak k ránu květiny.

Utichly kroky i Váš hlas,
vzpomínky zůstaly v nás.
Kytičku na hrob Vám dáme,
svíčku zapálíme, s láskou, úctou
a vděčností na Vás stále vzpomínáme.

Nikdy nezapomeneme.
Vzpomíná manželka s rodinou.
Dne 10. října uplyne
15 smutných let,
kdy nás opustila
naše milovaná
paní

Drahomíra Tesařová.
S úctou a láskou vzpomíná
manžel s rodinou.

Vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 21. 10. tomu bude dlouhých 15 let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a tchán,
pan

Josef Riederer.



A dne 5. 9. uplynuly smutné 4 roky,
kdy nás také opustila naše
maminka, babička a tchýně,
paní

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 12. 10. uplynulo
22 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan

František Pešl.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Anna Riedererová.
Na svoje rodiče stále vzpomínají syn Josef
a dcery Anna a Jana s rodinami.
Děkujeme panu Františku Krátkému
za jeho smuteční slova
při posledním rozloučení
s panem

Milanem Vojtkem.
zarmoucená rodina
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Dne 11. 10. 2021
uplynul jeden rok,
kdy nás navždy opustil
pan

Josef Dolejšek.

Dne 9. září tomu budou 3 roky,
kdy nás opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan

Josef Klačan.

Odcházíš tatínku, neznámo kam,
vzpomínky na tebe zůstanou nám.

Děkujeme všem
za projevy soustrasti
i osobní účast
na posledním rozloučení
s panem

Ludvíkem Krejsou,
který nás opustil
dne 20. 7. 2021
ve věku 90 let.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Fotokronika
Policie
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Fotokronika
Knihovna

Nové tituly
Beletrie
Pawlowská Halina: Čmelák
Podtitul: Láskyplné povídky
Nejlepší optimistické
povídky o lásce od Haliny Pawlowské. O tom,
jak ženy milují muže,
muži ženy, jak milujeme
děti, jak se nesnášíme
a jak nám nezbývá než
se všemu zasmát, protože nic jiného nám
stejně nepomůže!
Hanibal Jiří: Až na vrchol
Podtitul: Velký Moravan Jošt Lucemburský
Píše se rok 1375. Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský umírá a vládcem Moravy se
stává jeho syn Jošt. Ctižádostivý mladý muž se
ujme vlády pevnou rukou a započne obdivuhodnou politickou kariéru, kterou završí v roce 1410 titulem krále
Svaté říše římské. Cesta ke koruně je ovšem
trnitá a plná svárů s vlastními bratry či uherským králem Zikmundem. Vysněný trůn si
Jošt neužije dlouho.
Berry Steve: Maltézská výměna
Další pokračování volné řady politických thrillerů, v nichž má hlavní
slovo bývalý vládní agent
a špičkový kryptolog
Cotton Malone.

Forte Franco, Bonfiglioli Scilla: Děvčátko
a nacista
Důstojník, který ztratil víru. Děvčátko, které
nemělo přežít. Spolu budou žít, nebo zemřou…

Rollins James: Poslední odysea
V zamrzlé grónské
krajině objeví skupina
vědců hluboko pod ledem středověkou loď.
Její podpalubí ukrývá
zbraně z doby bronzové
a v kapitánově kajutě
leží zlatá mapa se stříbrným astrolábem. Mapa
zachycuje trasu Odysseovy lodi plující
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od Tróje, ukazuje však i ohnivou řeku
tekoucí k městu ukrytému ve Středomoří.
Město leží v podzemní říši Tartaros, jak
Řekové označovali peklo. Podle bájí byli
v Tartaru trestáni hříšníci a uvězněni nestvůrní Titáni. Když se rozšíří informace
o Tartaru a zázračných zbraních, které jsou
tam ukryté, na Blízkém východě se prudce
zvýší napětí.

Naučná literatura
Modrić Luka: Moje hra
Hvězda Realu Madrid
a chorvatská legenda
Luka Modrić poprvé vypráví svůj inspirativní
příběh od dětství prožitého ve válkou sužované
domovině až po okamžik,
kdy se stal několikanásobným šampionem Ligy mistrů a jedním z nejoslavovanějších
fotbalistů světa. Tento finalista fotbalového
mistrovství světa konečně uvádí na pravou
míru zvěsti týkající se klíčových okamžiků
v klubech Dinamo Záhřeb, Tottenham
Hotspur a Real Madrid a nechává nás nahlédnout do svého dosud přísně střeženého
osobního života.
Van Luxemburg Jana: Dobrodružné
výlety s dětmi po Šumavě
Máte rádi Šumavu?
A mysleli jste si, že už ji
znáte dost dobře? Podnikáte často výlety do
přírody? A máte rádi
dobrodružství? Bojíte se
rádi při čtení o nadpřirozených bytostech? A chcete vědět, kde všude na
ně můžete narazit? Pak
je tahle knížka právě pro vás, malé i velké výletníky a milovníky šumavské přírody. Můžete si vybrat z 27 okružních tras, které vás
zavedou na známá, méně známá i téměř neznámá místa oblíbené Šumavy.

osob a zboží, ale také nové
architektonické prvky přetvářející ráz krajiny. Seznamte se s již zaniklými
tratěmi i nadobro ztracenými malebnými nádražíčky a rovněž poznejte ty,
které je nahradily. Vše je
doprovázeno množstvím
unikátních historických fotografií a přehlednými mapami původních i nových železničních tras.
Špinar Jindřich, Mrázková Zdena,
Hudičák Petr: Boleticko
Podtitul: Krajina zapomenuté Šumavy
Kniha nabízí pohled
za závoru
známého
vojenského
prostoru.
Na starých
fotografiích
z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena
podoba kraje pod Knížecím stolcem zrcadlícím se v největším šumavském rybníku
Olšina. Kraje, z něhož v minulosti silným hlasem do světa hlásaly víru kostely od Kájova
přes Hořice po Křišťanov. Zde se potkávala
boží muka s vojenskými bunkry, Češi s Němci
i s poválečnými dosídlenci. V tomto podivuhodném území mezi Lipnem, Krumlovem
a Prachaticemi zní ozvěna Švejkovy věty:
„Co blázníte, dyť jsou tady lidi!“ Byla pronesena tam, odkud se život skutečných
obyvatel krátce předtím vytratil.

Linka Rudy: Na cestě domů… vždycky
Praha, Stockholm,
New York a Prachatice jsou místa, která Rudy Linka nazývá svým domovem.
Jeho inspirativní životní cesta a lidé,
které na ní potkal,
je přiblížena v této
biografii plné optimismu, energie, humoru a hudby.
Lapáček Petr, Ovsenák Petr, Bosáček
Josef: Zmizelé koleje, zmizelá nádraží
Podtitul: Od prvních železnic přes lokálky
ke koridorům
Výpravná historie českých železnic. Železnice nám přinesla nejen revoluci v dopravě
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Sport

Tatran Volary – Netolice 5 : 1(3:1)
Branky: Kočárek, Bledý, Peter, Vladan
Svěchota a Petr Vairich, za hosty Cibuzar.
Vyloučen: Vladan Svěchota (Tatran).
Naši sehráli dobrý zápas, ve kterém
soupeře přehráli po všech stránkách.

O dalším průběhu tohoto fotbalového
případu a jeho řešení více příště.
Další políček přišel ve Vacově, odkud si
tým dovezl nejtěžší prohru posledních let
v podobě 15 gólů, když naši nedali ani jeden.

Po utkání s Netolicemi přišlo rozhodnutí
OFS a jeho Disciplinární komise o kontumaci zápasů Tatranu Volary za neoprávněný
start hráče. Pro Tatran velmi nepříjemné
rozhodnutí, které by mělo mít dohru, neboť
klub se proti tomuto rozhodnutí odvolal.

Výsledky žákovských soutěží
Mladší žáci: Vimperk – Tatran Volary 8:4,
Tatran Volary – Husinec/Lažiště 7:3, Lhenice
/Strunkovice – Tatran Volary 2:5.
Starší přípravka: Tatran Volary – Husinec
/Lažiště 8:5, Vimperk B – Tatran Volary 10:8.

Přípravka mladší:
Tatran Volary A – SK Vacov 43:0, Tatran Volary B – Husinec/Lažiště 6:7, Husinec/Lažiště
– Tatran Volary A 7:3, Vimperk C – Tatran
Volary B 0:26, Tatran Volary A – Vimperk C
10:4, Tatran Volary B – Vimperk B 12:0,
Tatran Volary A – Strunkovice/Lhenice 45:0,
Strunkovice/ Lhenice – Tatran Volary B 6:20,
Vimperk B – Tatran Volary 3:20.
Starší žáci zahájili soutěž až na konci září.
Ladislav Beran

Přijď mezi nás
Tatran Volary, oddíl kopané,
hledá do svých řad nové fotbalisty.
Chceš umět hrát fotbal, chceš být členem dobré
party a chceš dávat góly soupeřům?
Tak přijď, ať jsi chlapec nebo dívka
ve věku od 6 (5) let na fotbalový stadion
v pondělí či středu od 17:00
a hlas se u trenérů
Lukáše Ilieva nebo Martina Honera.
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Z historie

Kamenné rozvaděče vody
Kamenný výtvor stvořený člověkem.
Jedinečný, jinde nevídaný. Najdete ho
pouze na čtyřech místech na světě.
Unikátní kamenný rozvaděč vody.
Proč tomu tak je a proč se nikde jinde
nevyskytují, je tak trochu záhadou.
Snad je to pro přílišnou pracnost
jejich výroby na jedné straně a snadným nalezením jednoduššího řešení
na straně druhé.

Pěkná, Záhvozdí, Slunečná, Želnava.
Čtvero vesniček, či to, co z nich po druhé
světové válce a následném odsunu původních německých obyvatel zbylo. Jsou po
staletí jak korálky, navlečené na cestě spojující Volary s Horní Planou. A když se podíváte do mapy, zjistíte, že spolu s Vltavou
a řadou bunkrů předválečného opevnění
tvoří jakýsi trojitý náhrdelník, vystavující se
záři slunce, jenž vás zde hřeje po celičký
den. Krajina neskonale krásných výhledů,
kterým vévodí nejvyšší hora české Šumavy,
Plechý, posvátný Stožec či tajemný Knížecí
Stolec. A to vše jako třešnička na dortu
zdobí dvojice kostelů. Můžete se sem
vypravit stokrát a stokrát si vybrat jiný cíl.
Ostatně právě tento kousek Šumavy jsem
navštívil snad nejvícekrát a při každé výpravě mi odkryje některý z dříve mě utajených pokladů.
Putování to tentokrát nebude vůbec
náročné. S trochou nadsázky lze říci, že po
celou dobu byste nemuseli dokonce ani
vylézat z auta. I když by byla škoda si vše
pěkně vlastními dlaněmi neosahat a neprozkoumat ze všech stran. A od jednoho
krajního bodu dnešního putování ke druhému je to vzdušnou čarou sotva necelých
pět kilometrů. Ale rozhodně to stojí za to.
Začít můžeme v Želnavě. Už proto, že se
zde na rozdíl od ostatních míst nachází
informační cedule, která tuto kamennou

Slunečná
památku detailně a názorně představuje.
Když se někoho zeptáte, kde je v Želnavě
rozvaděč, bude na vás civět poněkud
nechápavě. Pochodíte až s dotazem na
vodojem. Přestože tento kamenný válec
k žádné kumulaci vody nesloužil a šlo jen
a právě o zařízení rozvádějící vodu k jednotlivým chalupám. Kupodivu pod jménem vodojem je zapsán i na kartě
památkového ústavu.
V Želnavě bývaly rozvaděče dva. Oba
v blízkosti školy. Ten, který se dochoval,
dva a půl metru vysoký s průměrem
91 centimetrů, pochází z roku 1818. Hlavní
válec je z jediného kusu opracované žuly.
Voda k němu byla přiváděna z prameniště
v lese pod Bulovem borovým potrubím,
pospojovaným železnými spojkami. Podzemní přivaděč ústil do středu kamenného
válce a středovým otvorem voda vzlínala
k jeho hornímu okraji a odtud přes kovové
hradítko přepadala do okolních otvorů, na
něž byly v patě válce napojeny dřevěné vodovody. V případě tohoto rozvaděče voda
napájela hned desatero statků. Jednoduché, pracné, ale nezničitelné. Želnavský
rozvaděč svému účelu sloužil až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl odpojen od vodního zdroje. Od roku 1958 je
památkově chráněn. Jako jediný z dochovaných rozvaděčů je vedle letopočtu opatřen německým nápisem, který byl odhalen

při odborném čištění pláště válce v roce
2014. V českém překladu praví „kdož stále
jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý
den napojit“.
V Želnavě je rozvaděč zachycen hned
na několika historických fotografiích, na
rozdíl od toho ve Slunečné, kde fotodokumentace zcela chybí. Zde se, položeny
na dětském hřišti, nacházejí hned dva. Jak
jsem slyšel, byly teprve nedávno vyzdviženy ze někdejšího rybníka opodál. Jeden
ležící, velikostí podobný tomu želnavskému, má na plášti vytesán letopočet 1820.
Zda je na něm i jiný nápis, jsem vzhledem
k poloze nezjistil. Druhý je „hubeňour“
s uraženou stěnou, a tak je na něm pěkně
vidět, jak to celé fungovalo. Z archivních
pramenů lze vskutku vyčíst, že se v obci
nacházely dva kamenné rozvaděče vody.
Jeden na návsi a druhý mezi někdejšími
domy s čísly popisnými šest a sedm. Voda
k nim přiváděná překonávala velké stoupání,
a tak se tu s vodovodem dost natrápili.
To v Záhvozdí žádný rozvaděč již nenajdete. Ono vůbec z celé vesnice tu toho
zbylo pramálo. Ten, co tu býval, tedy jeho
torzo, se nachází ve sbírkách Prachatického
muzea. Zato se dochovalo hned několik
starých fotografií, kde se vystavuje v plné
nádheře. Hned dvakrát v knize Mit dem
VII. Korps ins Sudetenland, která vyšla v roce
2008 i v češtině pod názvem Se sedmým

Želnava
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Z historie
Pěkná

Želnava
Slunečná

sborem v Sudetech. A minimálně dvakrát
jsem ho našel v databázi českokrumlovského fotoateliéru Seidel.
A konečně Pěkná. I zde jsou dva, i zde
je můžeme porovnat se starými fotografiemi. Jeden se nachází naproti kostelu, druhý
o kus dál ve farní zahradě. Jestliže v případě
prvním si ho můžete do sytosti ze všech
stran prohlédnout a díky kousku odlomeného víka nahlédnout do jeho útrob, v případě druhém je znepřístupněn drátěným
plotem zahrady.
Sedm kamenných rozvaděčů vody. Víc
jich na světě snad ani nebylo. I když možná
v Záhvozdí stával ještě nějaký další. Těžko
říci. Ale uznejte, že i tak je to unikát. Patero
si jich můžete osahat na místě, za šestým
musíte do muzea.
Případný další třeba čeká, až ho šťastný
nálezce vytáhne z pod nánosu zeminy
či suti. Neboť takový vodojem jen tak
nezničíte.
Jaroslav Pulkrábek

Záhvozdí
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Počasí

Počasí ve Volarech – srpen 2021
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
13,6 °C
minimální teplota
4,7 °C
maximální teplota
29,0 °C
úhrn srážek
124,8 mm
maximální náraz větru
14,9 m/s
sluneční svit
166 hod.
letní den (max 25,0 °C a více)
6x

datum
25. 8.
15. 8.
7. 8.

Volary, Mlýnský potok, 755 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
12,7 °C
minimální teplota
3,0 °C
25. 8.
maximální teplota
29,4 °C
15. 8.
letní den (max 25,0 °C a více)
6x
Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
12,8 °C
minimální teplota
2,6 °C
přízemní minimální teplota
0,3 °C
maximální teplota
29,0 °C
letní den (max 25,0 °C a více)
5x

datum
3. 8.
25. 8.
15. 8.

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
13,1 °C
minimální teplota
3,8 °C
přízemní minimální teplota
1,2 °C
maximální teplota
28,3 °C
úhrn srážek
108,8 mm
maximální náraz větru
13,3 m/s
letní den (max 25,0 °C a více)
4x

datum
25. 8.
25. 8.
15. 8.
7. 8.

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR
lokalita (okres)

hodnota

1.
Kvilda – Perla (PT)
2.
Rokytská slať (KT)
3.
Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.)
4.
Knížecí Pláně (PT)
5.
Žďárecká slať
6.
Rolava (Krušné hory)
7.
Březník (KT)
8.
Horská Kvilda (KT)
9.
Javoří pila (KT)
10. Jizerka (Jizerské hory)
...................
23.-24. Stögrova Huť – Jedlový potok
23.-24. Volary – Mlýnský potok

-1,2
-1,2
-0,7
-0,6
-0,6
-0,4
-0,3
-0,3
0,1
0,1
2,0
2,0

Stögrova Huť, Jedlový potok, 753 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
12,4 °C
minimální teplota
2,0 °C
21. 8.
přízemní minimální teplota
1,2 °C
21. 8.
maximální teplota
28,4 °C
15. 8.
letní den (max 25,0 °C a více)
5x

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Počasí

Z redakční pošty

Léto ve Volarech
Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy
opět správný čas léto vyhodnotit.
Abychom mohli objektivně zhodnotit
léto 2021, poslouží nám k tomu data z meteostanice umístěné ve Volarech v Tolarově
ulici, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 15 let, u srážek jde o 13 let měření,
u slunečního svitu pak 12 let.
Teplota vzduchu a statistika letních
a tropických dnů
Jako první zhodnotíme průměrnou
teplotu za celé klimatologické léto, čili
od 1. června do 31. srpna. Léto 2021 přineslo průměrnou teplotu 15,5 °C, bylo tedy
překvapivě nepatrně teplejší (o 0,3 °C) než
to loňské. V porovnání s posledními 15 lety
(15,7 °C) jde o teplotně průměrné léto.
Letos byl z letních měsíců nejchladnější
srpen (13,6 °C), následoval červenec (16,2 °C)
a nejteplejší byl červen (16,6 °C). Za zmínku
stojí průměr srpna, kdy šlo ve Volarech
o druhý nejchladnější srpen za 15 let, hlavně
jeho druhá polovina připomínala spíše
podzim než léto. S teplotou souvisí i statistika letních a tropických dní. Letos,
v období od června do srpna, bylo ve Volarech 24 dní s teplotou nad 25 °C, průměr činí
27 dní. V tomto ohledu tak šlo také o prů-

měrné léto. Tropického dne, kdy maximální
teplota překročí 30 °C, jsme se letos ve
městě nedočkali vůbec, přitom průměrně je
ve Volarech 5 tropických dnů za klimatologické léto (pozn. tropický den je statisticky
zároveň i letním dnem). Teplotní maximum
léta 2021 má hodnotu 29,7 °C naměřenou
19. června, tedy paradoxně ještě v astronomickém jaru. Teprve podruhé za 15 let se
stalo, že tropická teplota nebyla naměřena.
Rekordní teplota z července roku 2013
s hodnotou 34,1 °C v ohrožení tedy opět
nebyla. Nejnižší teplota -0,3 °C za klimatologické léto byla v centru města naměřena
v samém úvodu klimatologického léta,
a to hned 1. června. Navíc šlo s létem 2012
o shodně nejnižší naměřenou teplotu klimatologického léta za 15 let.
Sluneční svit
S teplotou úzce souvisí sluneční svit.
V letošním létě bylo slabě podprůměrné
množství slunečních paprsků, sluneční svit
dosáhl 673 hodin, což je zhruba o 20 hodin
méně než průměr. Nejslunečnější byl červen
s 274 hodinami slunečního svitu, následoval
červenec s 233 hodinami, nejméně slunečních paprsků přinesl srpen, a to 166 hodin,
což je dokonce méně než třeba v letošním
dubnu (175 hod.).

Srážkové úhrny
Jak dopadlo léto se srážkami? Za tři
letní měsíce spadlo celkem 363 litrů vody
na každý čtverečný metr. Pokud hodnotu
porovnáme s lety 2009–2020, jde až o páté
nejdeštivější léto. Srážky byly tentokrát
rozloženy hodně rovnoměrně, v každém
z letních měsíců spadlo přes 100 mm.
Nejdelší bezesrážkové a zároveň nejteplejší
období bylo v druhé červnové dekádě.
Nejméně srážek spadlo v červnu (109 mm),
následoval srpen (125 mm), nejvíce pršelo
v červenci (129 mm). U srážek se také
hodnotí počet dní, kdy spadne alespoň 1 litr
vody (1 mm) na metr čtverečný za den.
V letošním létě bylo takových dní rekordních 45, pršelo tak v průměru každý druhý
den. Nejméně deštivých dnů bylo v extrémně suchém létě roku 2015 (22 dní). Pokud
bychom se zaměřili na denní úhrny nad
10 mm, bylo takových dní letos v létě osm.
Nejdeštivějším dnem léta byl 25. červenec,
kdy spadlo ve Volarech 35 mm srážek, tedy
necelá 1/10 letních srážek.
Letošní léto tak bylo ve Volarech, co se
týče v porovnání s lety 2007–2020, teplotně
průměrné a srážkově lehce nadprůměrné.
Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

Vzpomínky na Volary
Dobrý den,
posílám Vám pozdrav tentokrát z podzimního Havířova. Vracím se znovu k historickým fotografiím z Volar, které jsem doma objevila. Protože
máme před sebou volby, vybrala jsem pár fotek z volarské státní správy před šedesáti lety.
Jedna z nich je tablo k 30. narozeninám předsedy Městského národního výboru Antonína Novotného, jmenovce tehdejšího prezidenta
republiky. Na některá jména z tabla si ještě pamatuji – paní Syrovátková, Čalounová, Repková, dole vlevo moje mamka p. Šedová, dále pan Mauric,
Sviták... Na fotografii vlevo jsou pak spolupracovníci přímo v kanceláři MěstNV – paní Čalounová, Repková, Šedová, pan Sviták. Možná, že si na
bývalé pracovníky volarského národního výboru už ani nikdo nevzpomene, je to dávno.
Svatava Wrublová.
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