VáÏení spoluobãané,
právû dostáváte do sv˘ch schránek první ãíslo Volarského zpravodaje v roce 2013. Mûstsk˘
mûsíãník, kter˘ vám pravidelnû pﬁiná‰í informace z na‰eho regionu. Ani v tomto roce tomu nebude
jinak. Ve schváleném rozpoãtu pro tento nastávající rok je opût schválena finanãní ãástka pro
vydávání na‰eho mûsíãníku a bezplatnou distribuci do jednotliv˘ch rodin.
VáÏení spoluobãané,
k zaãátku kaÏdého roku patﬁí alespoÀ malá bilance roku uplynulého. Proto mi dovolte, abych
se jen na chvilku vrátila k roku 2012. A dovolte mi pﬁipomenout nûkteré investiãní akce, které
jsme v uplynulém roce udûlali. Revitalizaci Chlumského rybníku, zateplení na‰í základní ‰koly
vãetnû v˘mûny oken a opravy vstupÛ a stﬁechy, revitalizaci na‰eho sbûrného dvoru, opravy lesní
komunikace Prachárenská a opravu hasiãské vûÏe. Na tyto akce jsme získali finanãní prostﬁedky
z dotaãních titulÛ aÈ jiÏ z krajského úﬁadu, z jednotliv˘ch ministerstev ãi z Evropské unie.
Dal‰ími nezanedbateln˘mi investiãními akcemi bylo zateplení panelového domu ãp. 303
a vydraÏení hotelu Bobík, do kterého investujeme nemalé prostﬁedky pro jeho zprovoznûní.
Za investiãní akce, na které jsme získali finanãní dotace, mûsto zaplatilo témûﬁ 34,5 milionu korun a z dotaãních titulÛ
zpûtnû získalo témûﬁ 22,8 milionu korun. Zateplení panelového domu, vãetnû v˘mûny oken, stálo necelé tﬁi miliony korun. Hotel Bobík
byl vydraÏen za 50 % ceny znaleckého posudku, tedy za necel˘ch 7,8 milionu korun a v loÀském roce bylo do tohoto objektu, za opravy
a vybavení, vynaloÏeno 4,3 milionu korun. Tato ãástka není koneãná. Ve vybavení a opravách tohoto objektu budeme pokraãovat
i v roce leto‰ním. S dal‰ími pﬁipravovan˘mi investiãními akcemi vás budeme seznamovat v prÛbûhu roku nejen na stránkách
Volarského zpravodaje, ale i v regionálním vysílání JVP-PT.
VáÏení spoluobãané, pﬁeji vám úspû‰n˘, radostn˘, pohodov˘ a hlavnû zdravím naplnûn˘ rok 2013.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta

Vánoãní koncert ZU·
Pln˘ kinosál, vánoãní atmosféra a bájeãná
vystoupení v jednadvaceti bodech scénáﬁe,
to v‰e zv˘raznilo vánoãní dobu. JiÏ tradiãnû
tento koncert pﬁiná‰í vystoupení pûveck˘ch sborÛ Poupátka a Poupata, sólistÛ na
jednotlivé hudební nástroje a V-Bandu.
Leto‰ní koncert se nesl v pohádkovû vánoãním duchu. Hudby star˘ch mistrÛ i souãasníkÛ, písniãek souãasn˘ch ãesk˘ch i svûtov˘ch autorÛ. V‰ichni jednotlivci byli
perfektnû pﬁipraveni a ukázali, co v‰e se jiÏ
nauãili. KaÏdému se dostalo zaslouÏeného
potlesku. Koncert se nesl v duchu vánoc.
Koledy, které poté zpívaly oba sbory, si
zazpívali v‰ichni v sále a dali tak na chvíli
zapomenout pﬁevánoãnímu shonu a uÏívali
si odpoãinek od peãení a hlavnû radost
s pûkného podveãera. Koncert mûl i jednu
v˘raznou osobnost, a to mladou klavíristku
Zitu KoÀaﬁíkovou, která ve svém vystoupení nadchla pln˘ sál. Byl to záÏitek, na kter˘
se dlouho nezapomene, a jsme rádi, Ïe
volarská ZU· má novou nadûjnou Ïákyni.
Mezi nezapomenuteln˘ záÏitek jistû patﬁí

také závûreãné vystoupení V-Bandu s
obûma sbory. Zajímavé bylo sledovat
v˘kon dvou dirigentek, sbormistrynû Dany
Koldinské a Kateﬁiny Pavlíkové, kdy obû
dámy perfektnû zvládly své zpûváky ãi
hudebníky.
Koncert byl nádhern˘ a podûkování
patﬁí v‰em úãinkujícím, dále poﬁadateli
ZU· Volary, zﬁizovateli ‰koly Mûstu Volary a v neposlední ﬁadû vám rodiãÛm za to,

Ïe své dûti v tomto velmi nároãném zájmu
podporujete.
Je pûkné, Ïe i v této nelehké dobû se
najde tolik hudebníkÛ, zpûvákÛ a zájemcÛ
o v˘uku v ostatních oborech ZU·. Pﬁeji
v‰em, aby se jim v druhém pololetí daﬁilo,
a aby mûli stále z hudby i zpûvu radost.
V‰em pﬁeji hodnû trpûlivosti, vÛle, ‰tûstí
a zdraví po cel˘ rok 2013.
L. Beran

Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 17. 12. 2012
Zastupitelstvo mûsta rozhodlo
* ponechat cenu vodného a stoãného
roku 2012 i pro rok 2013 pro v‰echny
odbûratele takto: vodné - 22,70 Kã/m3,
stoãné - 29,74 Kã/m3. K cenám vodného a stoãného bude pﬁipoãítána
DPH ve v˘‰i, která bude platná ve
schváleném období.
* nevyhlásit zámûr ã. 19/12/Prod/2012
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu na prodej umûlé vodní nádrÏe na pozemku
KN p.ã. 1044/160 v katastrálním
území Volary, vãetnû tohoto pozemku a souvisejícího vodního díla
* prodat bytovou jednotku ã.126/7
v domû ãp. 126 v ulici Pod Kostelem

vãetnû pﬁíslu‰ného spoluvlastnického podílu na spoleãn˘ch ãástech
domu a zastavûném pozemku stávajícímu nájemníkovi
* prodat nemovitosti, pozemek KN
p.ã. 5577, ostatní plocha - jiná plocha
o v˘mûﬁe 767 m2, novû vznikl˘ GP
ã. 1530 - 174/2012 a pozemku KN
p.ã. 5495, ostatní plocha - jiná plocha
o v˘mûﬁe 425 m2 v‰e v k.ú. Volary
* prodat nemovitost pozemek KN
p.ã. 5097/8, ostatní plocha - jiná plocha o v˘mûﬁe 381 m2, novû vznikl˘
GP ã. 1524 - 156/2012 v k.ú. Volary
Zastupitelstvo mûsta ukládá
* ãlenÛm zastupitelstva zúãastnit se

inventarizace mûsta vãetnû jeho
zaﬁízení ke dni 31. 12. 2012 jako
pﬁedsedové jednotliv˘ch dílãích inventarizaãních komisí
Zastupitelstvo mûsta zru‰uje
* obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2011,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo mûsta vydává
* ve znûní pﬁedloÏeného návrhu obecnû
závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2012, o místních poplatcích
■ ■ ■
Více na: www.mestovolary.cz

Z jednání rady mûsta
konaného dne 12. 12. 2012
Rada mûsta souhlasí
* s uzavﬁením Dodatku ã. 3 ke smlouvû
o nájmu na nebytové prostory na
adrese Námûstí ãp. 34 ve znûní
Dodatku ã. 2, kdy nájemce Komerãní
banka, a. s. Na Pﬁíkopû 33 ã. p. 969,
Praha 1, vyuÏívá práva na prodlouÏení nájemní smlouvy o 5 let, do
31. 12. 2018
■ ■ ■

Rada mûsta rozhodla
* Ïe Mûsto Volary s E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 âeské Budûjovice,
uzavﬁe Smlouvu o budoucí smlouvû
o zﬁízení práva odpovídajícího vûcnému bﬁemenu pro úãely zﬁízení
a provozování zaﬁízení distribuãní
soustavy, spoãívající v umístûní
kabelového vedení NN a uzemnûní
na pozemku KN st. p.ã. 796/3 v k.ú.
Volary

* uzavﬁít Dodatek ã. 1 smlouvy o dílo
na akci: „Z· U NádraÏí 512, Volary
– SníÏení energetické nároãnosti“
s firmou MANE STAVEBNÍ s. r.
OkruÏní 2615, 370 01 âeské Budûjovice
* uzavﬁít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 2. 1. 2013, na nebytové
prostory ã. 9 ãp. 35 Tovární ul. ve
Volarech, za úãelem provozování
masérsk˘ch sluÏeb
■ ■ ■

Podpora v˘mûny domovních olovûn˘ch rozvodÛ
Je‰tû asi pût procent domÛ v âeské
republice má olovûné vnitﬁní rozvody
vody. Olovo, které se z nich do pitné
vody uvolÀuje, je pﬁitom nebezpeãné
pﬁedev‰ím pro dûti a jejich vyvíjející se
nervov˘ systém. I kdyÏ lze obsah olova
sníÏit napﬁ. odpou‰tûním vody, nejjistûj‰í zpÛsob, jak se tomuto riziku vyhnout,

je nevyhovující rozvody vymûnit za
nové, nezávadné.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto
vyhlásilo „PodpÛrn˘ program na odstranûní olovûn˘ch rozvodÛ pitné vody
v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“. Podmínky pro udûlení dotace a
dal‰í informace lze nalézt na webov˘ch

stránkách ministerstva www.mmr.cz.
Dotace je poskytována fyzick˘m i právnick˘m osobám, a to v maximální v˘‰i
20 tis. Kã na jednu bytovou jednotku.
LhÛta pro doruãení Ïádosti vypr‰í
15. února 2013.
Bc. Lenka Zimmelová

Novû otevﬁené sportovní a rekondiãní masáÏe
Pavel ALE· se sídlem Tovární ul. ãp. 35, ve Volarech (ve zdravotním stﬁedisku) v pﬁízemí.
Objednávky telefonicky od 28. 1. 2013 na tel. ã. 728 985 901.
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Jsme opravdu tak bezohlední
Jako pracovník vykonávající na MûÚ agendu ochrany Ïivotního prostﬁedí cítím
potﬁebu seznámit vás – obãany Volar se tﬁemi pﬁípady, které se v na‰em mûstû
v nedávné dobû staly.
Na podzim loÀského roku se o na‰em mûstû objevila zpráva ve vysílání âT, a to
pro nás velmi nelichotivá. Pozorní a nelhostejní obãané zavolali na záchrannou
stanici, protoÏe objevili v nalíãené pasti – Ïelezech naﬁíkající kunu. Po pﬁíjezdu
pracovníkÛ záchranné stanice bylo zji‰tûno, Ïe nejde o kunu, ale fretku, která jiÏ
pravdûpodobnû del‰í dobu Ïila volnû v pﬁírodû – buì nûkomu utekla nebo se jí
nûkdo zbavil. Îeleza u díry v plotû nalíãil chovatel slepic. Fretka po vysvobození
z pasti byla pﬁevezena k o‰etﬁení, musela jí b˘t amputována tlapka a byla pﬁevezena
na záchrannou stanici.
Druh˘ pﬁípad t˘rání zvíﬁat se stal pﬁed vánoci, kdy nûkdo odloÏil u kontejneru
na odpadky u panelového domu zavﬁenou krabici s dvûma ‰tûÀaty. ·lo o ‰tûÀátka
pﬁibliÏnû 2,5 mûsíce stará. Neb˘t hodné paní, která si náhodou krabice v‰imla
a pejsky si vzala domÛ, je tûÏké odhadnout, jak by to s nimi dopadlo. Nakonec v‰e
skonãilo dobﬁe a podaﬁilo se najít ‰tûÀátkÛm nov˘ domov.
V obou pﬁípadech je nepochopitelné poãínání nûkter˘ch lidí – jak asi musí b˘t
zvíﬁeti, které se chytne za nohu do Ïelez a trpí dlouhé hodiny a jak asi je mal˘m
‰tûÀatÛm odloÏen˘m v zimû v de‰ti v zavﬁené krabici? V pﬁípadû nalíãené pasti byl
viník ﬁe‰en u správního orgánu, ale kdo odloÏil ‰tûÀátka, se zjistit nepodaﬁilo.
DÛleÏité je, Ïe v obou pﬁípadech se na‰li lidé, kteﬁí nebyli lhostejní a pomohli,
a ti si zaslouÏí velké podûkování.
Tﬁetí pﬁípad je z jiného soudku. Pﬁi v˘vozu popelnic v lednu leto‰ního roku
zaãaly v popeláﬁském voze hoﬁet odpadky. Bylo ‰tûstí, Ïe si toho popeláﬁi vãas
v‰imli a Ïe auto nebylo je‰tû zdaleka odpadky naplnûné. TakÏe museli okamÏitû
odpadky vysypat na cestu a uhasit. Hrozilo nebezpeãí, Ïe na popeláﬁském voze
vznikne velká ‰koda nebo dojde i ke ‰kodám jin˘m – napﬁ. na okolních domech
nebo zaparkovan˘ch autech, pﬁípadnû i ke ‰kodám na zdraví. Vysypané a uha‰ené
odpadky poté musely uklidit na‰e Technické sluÏby. JiÏ nûkolikrát jsem upozorÀovala na to, jak je dÛleÏité, aby do popelnic nebyl sypán Ïhav˘ popel. Staãí jeden
Ïhav˘ uhlík, kter˘ pﬁi vysypávání popelnice do auta dopadne napﬁíklad na papír
a je zde problém. Îádám obãany, aby na toto dávali pozor a byli rozumní. Popeláﬁi
sice obsah popelnic kontrolují, ale nemohou ho zkontrolovat stoprocentnû.
Myslím, Ïe v‰echny tﬁi pﬁípady si zaslouÏí zamy‰lení.
Stanislava Jindrová,
ref. odboru v˘stavby, ÚP a ÎP MûÚ Volary

Mûﬁení radarem v prosinci
v ul. Soumarská
Poãet zmûﬁen˘ch vozidel v obou smûrech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 068
ve smûru do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 552
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
pouze v dobû denní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
PrÛmûr v dobû mezi 14:00–16:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 07:00–09:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 vozidel/hod
PrÛmûrná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,4 km/h
Max. rychlost
1 vozidlo . . . 141 km/h, smûr z Volar dne 15. 12. v 11:59 hod.
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 km/h
Poãet vozidel pﬁekraãujících 50 km/hod. . . . . . . . . 45 % = 21.848 pouze do Volar
85 % vozidel jelo maximálnû do 65 km/h, poãet vozidel jedoucích 100 km a více 217.
Nejvût‰í provoz vozidel je zaznamenán v pátek.
Pavel Kohout, ﬁeditel TS

Spoleãenská rubrika
V mûsíci lednu oslavili
své narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní Anna Jurá‰ová,
paní Jaroslava Krejsová,
paní BlaÏena PeÀáková,
paní Irena OhnÛtová,
paní AneÏka Faláﬁová,
paní Elisabeta Dibìáková,
paní Magdalena Breitová,
paní Marie Macková,
paní Anna Kolínská,
pan Jan Tou‰ek,
pan Jaroslav Kopeck˘,
pan Josef Marek,
pan Vasilij Kalenskij,
pan Zdenûk Makovini,
pan Václav Buchtela.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pﬁeje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
V˘bor âRS MO Volary pﬁeje mnoho
zdraví a Ïivotní pohody do dal‰ích let
na‰im ãlenÛm, kteﬁí oslaví svá jubilea
v lednu – panu VÁCLAVU ¤EZANKOVI a panu JOSEFU KUÎELOVI.

Děkujeme všem,
kteří se přišli rozloučit
s paní

MARIÍ
HARVALÍKONOU
20. 12. 2012 do obřadní
síně ve Volarech.

Velké poděkování patří
i panu Františku Krátkému
za smuteční řeč.
Za všechny pozůstalé
děkuje manžel Vojtěch.
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DaÀové zmûny
VáÏení spoluobãané, rok 2013 pﬁinesl
mnoho zmûn, a to i v pﬁípadû daní.
Zmûnu, kterou z nás kaÏd˘ jiÏ pocítil, je
zv˘‰ení DPH o 1%, tj. na 15 % a 21 %
a k tomu také pﬁevod nûkterého zboÏí ze
sníÏené sazby DPH do zv˘‰ené sazby
(napﬁ. dûtské pleny).
Dal‰í zv˘‰ení sazby je u Danû z pﬁevodu nemovitostí. Od roku 2013 se
nav˘‰ila na 4% z ceny odhadní nebo
z ceny kupní, podle toho, která cena je
vy‰‰í. Pro leto‰ní rok stále platí, Ïe tuto
daÀ hradí prodávající (od roku 2014 to
bude kupující).
Také byl zaveden nov˘ pojem - Solidární daÀ. Tato daÀ by mûla platit pro
roky 2013,2014 a 2015. DaÀ se vztahuje
na poplatníky, kteﬁí mají mûsíãní hrub˘
pﬁíjem vy‰‰í neÏ 103.536,- Kã pro rok
2013.
Od 1. 1. 2013 poplatníci, kteﬁí pouÏívají pau‰ální v˘daje, nebudou moci

vyuÏít daÀovou slevu na nevydûlávající
manÏelku ãi manÏela (roãní pﬁíjem niÏ‰í
jak 68.000,- Kã) ani daÀové zv˘hodnûní
na vyÏivované dûti (daÀov˘ bonus). Pﬁechod z pau‰álních v˘dajÛ na skuteãné
v˘daje je jedna z moÏností ﬁe‰ení tohoto
omezení. Je to ov‰em pomûrnû komplikovaná záleÏitost, která potﬁebuje radu
odborníka.
A v neposlední ﬁadû nûkolikrát médii
omílané zru‰ení slevy na dani (2070,Kã/mûsíc) pro poÏivatele starobního dÛchodu. Zákonodárci byli mírnû nepﬁesní,
kdyÏ pustili do svûta vûtu: § 35ba odst. 1
ZDP se na konci textu písmene a) doplÀují slova "; daÀ se nesniÏuje u poplatníka, kter˘ k 1. lednu zdaÀovacího období
pobírá starobní dÛchod z dÛchodového
poji‰tûní nebo ze zahraniãního povinného poji‰tûní stejného druhu". Mezera
spoãívá v tom, Ïe rozhodující je stav
k 1. 1. 2013. V celé âR si k tomuto datu

na základû jiÏ zmiÀované vûty pozastavilo 30 000 pracujících dÛchodcÛ pobírání svého dÛchodu. Generální finanãní
ﬁeditelství se vyjádﬁilo, Ïe je to úmyslné
obcházení zákona a vyhroÏuje rÛzn˘mi
sankcemi. AÏ v prÛbûhu roku 2013 se
ukáÏe, jak to v‰e dopadne. V pﬁípadû
kladného v˘voje této kauzy mají dÛchodci, kteﬁí jsou zamûstnáni a zamûstnatel jim slevu na dani mûsíãnû neuplatní, moÏnost jednorázovû vyúãtovat pﬁi
podání daÀového pﬁiznání. DÛchodci,
kteﬁí jsou OSVâ a pozastavili v˘platu
dÛchodu, mají ãas do 31. 3. 2014 na
rozhodnutí, zda slevu na poplatníka
skuteãnû uplatní. V˘voj budeme nadále
sledovat a téÏ Vás informovat.
Kolektiv Kanceláﬁe Obzor
Andrea Li‰ková
Tel. 388 333 529

Nabídka bezplatn˘ch kurzÛ
poﬁádan˘ch místní skupinou Chance in nature pro rok 2013
MARKETING CESTOVNÍHO
RUCHU
– vã. bezplatné dvoudenní zahraniãní
exkurze je vícedenní vzdûlávací program,
jehoÏ cílem je seznámení úãastníkÛ se
základními principy marketingu a praktick˘m pouÏitím pﬁi propagaci a aktivním
marketingu podniku a spolupracujících
lokalit (destinací) v cestovním ruchu.
Souãástí programu je dvoudenní zahraniãní odborná exkurze.
Termín konání:
28. 3. a 27.4. - prezenãní v˘uka,
12. a 13. 4. - exkurze (Rakousko)
Místo konání prezenãní v˘uky:
Chlumany
***
UDRÎITELNÁ VENKOVSKÁ
TURISTIKA
– vã. bezplatné jednodenní regionální
exkurze je vícedenní vzdûlávací program,

jehoÏ cílem je seznámení úãastníkÛ
kurzu se základními druhy cestovního
ruchu se zvlá‰tním aspektem na rozvoj
udrÏitelného CR ve venkovsk˘ch regionech. Souãástí kurzu bude terénní
exkurze se zamûﬁením na místní producenty v regionu Strakonicko, Prachaticko, Bavorsko.
Termín konání:
16. 2. a 2.3. - prezenãní v˘uka,
2.3. - regionální exkurze
Místo konání:
Ho‰tice u Volynû
***
PÉâE O HOSTY
A PLÁNOVÁNÍ AKCÍ
je dvoudenní kurz jehoÏ cílem je seznámení úãastníkÛ s metodikou pﬁístupu ke
klientovi v podnicích poskytujících
sluÏby cestovního ruchu (pﬁedev‰ím
ubytovacích kapacitách) a plánování

akcí v rámci péãe o klienty se zvlá‰tním
aspektem na rozvoj trvale udrÏitelného
CR ve venkovsk˘ch regionech.
Termín konání: 4.5. a 25.5.
Místo konání: âeské Îleby
Pﬁihlásit se mÛÏete na e-mailu:
frkova@chanceinnature.cz, informace
Martin Janda, mobil 606 289 007
Bezplatné vzdûlávání realizujeme ve
spolupráci s Jihoãeskou univerzitou
v rámci projektu „Dal‰í vzdûlávání
v oborech cestovní ruch a venkovská
turistika, osobnostní rozvoj a manaÏerské dovednosti“ finanãnû podpoﬁeného
Evropsk˘m sociálním fondem a státním
rozpoãtem âR. V tomto projektu jsou
pilotnû ovûﬁovány vzdûlávací programy
dal‰ího vzdûlávání.
Tû‰íme se na vidûnou

Poděkování
Dûkuji volarsk˘m hasiãÛm za pomoc, kterou poskytli mému manÏelovi.
Jana âadová
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Poãasí ve Volarech v roce 2012
Rok 2012 je za námi. Jak˘ byl
z pohledu poãasí? Dá se ﬁíci, Ïe dosti
extrémní v rámci celé republiky. NejniÏ‰í teplota byla namûﬁena 6. února na
Prachaticku, konkrétnû ve známé mrazové kotlinû na Jezerní slati, na stanici
Perla a to -39,4°C. Naopak nejvy‰‰í
teplota nejen v roce 2012, ale v celé
historii mûﬁení (od roku 1775) byla
namûﬁena 20. srpna v Dobﬁichovicích
nedaleko Prahy a to +40,4°C. Celkovû
byl rok 2012 teplotnû nadprÛmûrn˘ a to
o +0,7°C oproti dlouhodobému prÛmûru
z let 1970– - 2000. V rámci republiky se
vyskytlo i nûkolik velmi siln˘ch bouﬁí,
které zpÛsobily nemalé ‰kody.
Ale vraÈme se do Volar. Data, která
zde budou prezentována jsou z meteostanice umístûné v Tolarovû ulici.
Za první 3 mûsíce roku leÏel sníh 61
dní z 91 moÏn˘ch. Je to o 11 dní více
neÏ ve stejném období v roce pﬁedchozím. Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka byla
namûﬁena 16. února a to 43 cm. V mûsíci
únoru leÏel sníh po cel˘ mûsíc, v lednu
28 dní a v bﬁeznu souvisle jen 4 dny.
První sníh této zimy pﬁi‰el relativnû
brzy, 13 cm snûhu napadlo jiÏ 28. ﬁíjna
a snûhová pokr˘vka se udrÏela do konce
mûsíce. Dal‰í snûhová pokr˘vka napadla aÏ na pﬁelomu listopadu a prosince.
Snûhu v‰ak bylo maximálnû 18 cm a do
vánoc díky v˘razné oblevû roztál.
Tﬁi mûsíce v roce (konkrétnû leden,
Stanice

únor a prosinec) klesala teplota pod
-10°C. Ve mûstû mrzlo 157 dní v roce.
NejniÏ‰í teplota v roce byla namûﬁena
12. února -25,1°C. 36 dní v roce se
teplota nedostala nad bod mrazu.
Poslední den mrzlo ve mûstû 6. ãervna.
Naopak první podzimní mráz byl ve
mûstû aÏ 20. záﬁí. Nejchladnûj‰ím mûsícem byl únor s prÛmûrem -6,4°C.
Naopak nejteplej‰ím mûsícem byl
ãervenec s prÛmûrem +15,9°C. Nejvy‰‰í
teplota v roce byla zaznamenána
20. srpna +33,7°C (rekord místní meteostanice). 34 dní byla teplota nad 25°C
(nejvíce za posledních 5 let), 3 dny byl
tropick˘ den s maximem nad 30°C. PrÛmûrná roãní teplota byla ve mûstû
+6,5°C.
Nyní se zastavme malinko u sráÏek.
Tûch spadlo za cel˘ rok 853,6 mm, ãili
853 litrÛ na kaÏd˘ metr ãtvereãn˘. Je to
nejvíce od roku 2008 co se sráÏky ve
Volarech mûﬁí. Nejsu‰‰ím mûsícem byl
bﬁezen s pouh˘mi 8,2 mm, nejde‰tivûj‰í
byl ãerven s 217,8 mm. Nejde‰tivûj‰ím
dnem roku byl 20. ãerven, kdy spadlo ve
dvou extrémnû siln˘ch bouﬁkách 78 litrÛ
vody na metr ãtvereãn˘, coÏ samozﬁejmû zpÛsobilo vylití Volarského potoka
z bﬁehÛ. V tento den také meteostanice
namûﬁila nejsilnûj‰í poryv vûtru v roce
a to témûﬁ 26m/s, ve mûstû tak popadalo
velké mnoÏství stromÛ.
Nejsluneãnûj‰ím mûsícem roku byl

pﬁekvapivû kvûten s více jak 242 hodinami sluneãního svitu, nejménû na nás
slunce svítilo v lednu, jen 45 hodin.
Na závûr je tﬁeba zmínit také pár
zajímavostí z druhé volarské meteostanice, která leÏí na okraji mûsta a dodává
data âeskému hydrometeorologickému
ústavu (âHMÚ). Na této stanici byla
roãní prÛmûrná teplota +5,1°C, coÏ je
v porovnání se stanicí ve mûstû o 1,4°C
niÏ‰í hodnota. Je to velk˘ rozdíl na to, Ïe
stanice jsou od sebe vzdálené asi 1,5 km
a v˘‰kov˘ rozdíl je 12 metrÛ. NejniÏ‰í
teplota zde byla namûﬁena 12. února
-31,5°C (mûsto -25,1°C). Nejvy‰‰í teplota v roce byla také 20. srpna jako na
druhé meteostanici, maximum v‰ak bylo
niÏ‰í +32,5°C. Zajímavostí jistû je, Ïe na
této stanici mrzlo 195 dní v roce, kdeÏto
ve mûstû „jen“ 157 dní. Na okraji mûsta
mrzlo v 11 mûsícÛ, pouze v ãervenci se
teplota nedostala pod bod mrazu, minimální teplota byla +0,2°C. Jak jiÏ bylo
pﬁed ãasem zmínûno, volarská kotlina
má díky své poloze chladnûj‰í a teplej‰í
lokality. KaÏdá z meteostanic reprezentuje jednu z nich. Rozdíly v teplotách
jsou ale patrné jen za pﬁedpokladu, Ïe je
jasno a bezvûtﬁí. Potom mÛÏe studen˘
vzduch stékat kotlinou a mûsto si díky
zástavbû a ãásteãnû vy‰‰í poloze uchovává teplej‰í vzduch.
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

PrÛmûrná
roãní teplota

Minimální
roãní teplota

Maximální
roãní teplota

Poãet
mraziv˘ch dnÛ

Poãet
letních dnÛ

Volary (mûsto)

6,5°C

-25,1°C

+33,7°C

157

34

Volary (okraj mûsta)

5,1°C

-31,5°C

+32,5°C

195

37

Souhrn poãasí za prosinec 2012
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -18,1°C dne 13. 12. v 7:40
Pﬁízemní minimální teplota: -20,6°C dne 13. 12. v 6:55
Maximální teplota: +10,3°C dne 25. 12. v 16:20
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,5°C
Úhrn sráÏek: 56,8 mm
Maximální náraz vûtru: 13,5 m/s dne 27.12. v 8:09
(tj. 48,6 km/hod.)
Mrazové dny: 25

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -23,3°C dne 13. 12.
Pﬁízemní minimální teplota: -26,8°C dne 13. 12.
Maximální teplota: +10,1°C dne 25. 12.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,5°C
Mrazové dny: 28
Sluneãní svit: 45,4 hodiny
Snûhová pokr˘vka: 18 dní
Maximální v˘‰ka snûhu: 18 cm dne 11. 12.
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Petr Pavlík
VáÏení ãtenáﬁi Volarského zpravodaje, je pro mû vÏdy tûÏké oznamovat
a psát smutné zprávy. BohuÏel, jedna
taková pﬁi‰la v prvních dnech roku 2013
ze StoÏce a oznámila nám, Ïe spisovatel
a milovník ·umavy pan Petr Pavlík, jiÏ
svÛj poslední román nedopí‰e.
Petr Pavlík se narodil v Netolicích,
kde strávil své mládí a po ukonãení
základní ‰koly vystudoval gymnázium
v Prachaticích. Po maturitû nastoupil
jako obyãejn˘ dûlník Rudn˘ch dolÛ
v âerné v Po‰umaví, zde si pﬁi práci
doplnil vzdûlání na Pedagogické ‰kole
v âesk˘ch Budûjovicích a poté dálkovû
vystudoval Filosofickou fakultu v Praze.
Stal se kantorem a uãil na základních
‰kolách Prachaticka a âeskokrumlovska.
Zaãátkem sedmdesát˘ch let ze ‰kolství
ode‰el a pracoval u Povodí Vltavy, jako
ﬁíãní stráÏ. Byl ãlenem Jihoãeského
klubu Obce spisovatelÛ.
Petr Pavlík napsal devût knih, bohuÏel tu desátou, jiÏ nedopí‰e. Jeho díla,
Tak schválnû hoì, ·umavsk˘ deník,
Cesta z hor, Vichﬁice, ¤eka, Soukrom˘
leteck˘ den, Dar a ·umavská bílá noc,
mnozí z nás ãetli a nûkteﬁí se v nich
i nacházeli moÏná a poznali. Psal v nich
vÏdy o tvrdé práci i tvrdém Ïivotû lidí
Ïijících na ·umavû, ale i v jejím blízkém
okolí. Spolupracoval s televizí a rozhlasem. V soutûÏích o scénáﬁ studia Barrandov a Gottwaldov získal první a druhou cenu. Nakonec zakotvil v malebné
‰umavské vesniãce StoÏec, kde Ïil aÏ do

svého posledního dne. Spolu s manÏelkou zde trávil krásné chvíle a zde ãerpal
námûty pro svá díla. Krásy StoÏecka,
‰umavské pﬁírody, hluboké lesy a samotná ·umava ho inspirovaly na tolik,
Ïe se odráÏí v jeho dílech. Mûl rád
Volary a slavnosti dﬁeva, o kter˘ch ﬁíkal:
„Jezdím sem nasát atmosféru a vÛni
dﬁeva. Kdo pana Petra Pavlíka znal, ví
jak krásnû o ·umavû a StoÏci mluvil.
VÏdy, kdyÏ o tûchto místech vyprávûl,
bylo to opravdové a pohádkové povídání. Rád houbaﬁil a brouzdal se krajem
pod StoÏeckou skálou, kolem Studené
Vltavy a vÏdy kaÏdému, kdo se zastavil
u jeho chalupy poradil a ﬁekl i nûco
navíc k danému místu.
Pan Petr Pavlík byl úspû‰n˘ ve v‰ech
profesích, které vykonával a nám zÛstane v srdcích zapsán jako ná‰ „·umavsk˘
spisovatel“.
V kvûtnu by se doÏil osmdesáti let.
Chtûl osmdesátku oslavit jak jinak, neÏ
vydáním knihy. BohuÏel tyto stránky
zÛstanou nedopsané, ale i tak po Petru
Pavlíkovi zÛstává velké dílo, za které
mu dûkujeme.
S panem Petrem Pavlíkem se ‰iroká
veﬁejnost rozlouãila 3. ledna v jeho rodn˘ch Netolicích.
VáÏen˘ pane Petﬁe Pavlíku, i kdyÏ
své dílo jiÏ neroz‰íﬁíte, zÛstává zde navÏdy s námi a my vám za to dûkujeme.
AÈ je vám tam na hoﬁe dobﬁe a vûﬁte,
Ïe my na vás nikdy nezapomeneme.
Ladislav Beran

Pﬁipravujeme
KARNEVAL
DDM Volary Vás srdeãnû zve v sobotu
9. února od 14:00 hodin
do spoleãenského sálu mûsta Volary
na Dûtsk˘ karneval.
***
MASOPUST
Dne 16. února 2013 ve 13:00 hodin
bude na námûstí pﬁedáno právo rychtáﬁi
masopustního veselí k poﬁádání Masopustu ve mûstû Volary. Odtud se prÛvod
vydá spolu s kapelou k jednotliv˘m
stavením.
MASOPUSTNÍ TANCOVAâKA,
na kterou vás srdeãnû zveme, zaãíná od
19:00 hodin. K dobré zábavû, tanci
i poslechu bude vyhrávat Netolická
pûtka. Vstupné je 100,- Kã.
Srdeãnû vás zveme nejen
na tancovaãku, ale i do prÛvodu.
***
TOULKY STAROU ·UMAVOU
Ve ãtvrtek 21. února od 18:00 hodin
vás Mûsto Volary zve do spoleãenského
sálu radnice na klubov˘ poﬁad.
Vstup voln˘
***
SETKÁNÍ VEDENÍ MùSTA
S MÍSTNÍMI SENIORY
Mûsto Volary srdeãnû zve v‰echny
seniory v pátek 22. února od 16:00
hodin do spoleãenského sálu radnice na
setkání s vedením mûsta.
***

ANGLIâTINA JEN ZA 1340 Kã.
Od 6. února 2013
otevíráme v prostorách mûstského úﬁadu
kurzy pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé i pokroãilé.
Cena kurzu pro 5 osob 1340 Kã za pololetí
(16 x 60 min - 6. 2. - 12. 6.).
MoÏnost individuální v˘uky a pﬁípravy stﬁedo‰kolákÛ na
státní maturitu dle dohody.
Informace na tel: 739 626 187,
e-mail: nej.anglictina@email.cz; www.anglictina-sumava.eu
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SPOLEâENSK¯ PLES ZU·
Základní umûlecká ‰kola ve solupráci
s Marth-music Vás srdeãnû zvou na
druh˘ spoleãensk˘ ples ZU· Volary
16.3.2013 od 19:00 hodin.
***
SLET KRVESAJÒ
ManÏelé Neumanovi Vás v‰echny zvou
na Charitativní Ples DárcÛ Krve, kter˘
se bude konat ve Spoleãenském sále
MûÚ Volary, dne 23. 3. 2013 ve 20:00
hodin. Hudbou nám veãer zpﬁíjemní
jako vÏdy úÏasná Fantasie Jihlava.
Vstupné "Dárci krve" zdarma,
nedárci 100,- Kã
Jako vÏdy bude tombola, dobrá
nálada a pivo.

Novinky v knihovnû
BELETRIE
James E. L.: Padesát odstínÛ ‰edi
Celosvûtov˘ bestseller britské autorky
E. L. James - Fifty Shades of Grey
v originální verzi. KdyÏ se dvaadvacetiletá studentka literatury Anastasia vydává na pohovor s mlad˘m podnikatelem
Christianem Greyem, netu‰í, Ïe potká
muÏe, kter˘ jí zmûní Ïivot i hodnoty.
Adler-Olsen Jussi: Vzkaz v láhvi
Na policejní stanici ve Wicku, v zapadlém koutû Skotska, stojí uÏ dlouh˘ ãas
na okenním parapetu zapomenutá láhev.
Uvnitﬁ láhve je sotva ãiteln˘ lístek. Jisté
je jen to, Ïe první slovo je dánsk˘ v˘raz
pro POMOC a Ïe je to napsáno krví.
KdyÏ se tahle podivná zpráva koneãnû
dostane na stÛl Carla Morcka z oddûlení Q,
jeÏ se zab˘vá odloÏen˘mi pﬁípady zvlá‰tní dÛleÏitosti, zaãnou se dít dûsivé vûci…
Tvedt Chris: Kruh smrti
Advokát Mikael Brenne je spoleãníkem
v úspû‰né advokátní firmû a jedním
z nejlep‰ích soudních obhájcÛ v zemi.
Hans Mikkelsen alias ¤ek je profesionální kriminálník, kter˘ má prsty skoro
ve v‰em. Mikael Brenne se zpoãátku
dívá na obhajobu ¤eka jako na ãistû
rutinní práci. To, co zaãalo jako obyãejn˘ soudní proces, se brzy ale ukáÏe b˘t
noãní mÛrou. Kniha získala cenu
"Rivertonprisen" jako nejlep‰í norsk˘
krimiromán roku 2010.
Pawlowská Halina: Stra‰ná nádhera
Nová kniha povídek známé spisovatelky,
scénáristky a moderátorky vypráví o tom,
Ïe touha po lásce vÛbec nesouvisí s vûkem.
NAUâNÁ LITERATURA
Dunstan Simon a Williams Gerrard:
Adolf Hitler - Zemﬁel v roce 1962
v Argentinû?
V poledne 13. února 1962 se pronikavû

modré oãi naposledy zavﬁely a osobní
lékaﬁ jemnû vpíchl do vrásãité paÏe
ochrnutého starce injekci s morfinem.
O tﬁi hodiny pozdûji Adolf Hitler, b˘val˘ VÛdce nacistického Nûmecka, zemﬁel
ve své posteli v malé údolní vesnici
v odlehlé oblasti Argentiny. Skuteãnost,
nebo fikce? Na základû mnohaletého
v˘zkumu investigativní novináﬁ Gerrard
Williams a vojensk˘ historik Simon
Dunstan dospûli k závûru, Ïe od roku
1943 nacisté peãlivû plánovali HitlerÛv
útûk z Berlína tzv. akci Feuerland,
OhÀová zemû. Existuje ﬁada svûdectví
a dokladÛ, které naznaãují, Ïe akce
probûhla úspû‰nû.
McNab Chris: Vojenské uniformy
Tento obsáhl˘ ilustrovan˘ prÛvodce vás
provede v˘vojem vojensk˘ch uniforem
od poãátku osmnáctého století aÏ po
souãasnost, napﬁíã geografick˘m, politick˘m i historick˘m spektrem. Vedle
vyobrazení uniformy najdete její detailní popis, zemi a dobu, kdy se nosí ãi
nosila, útvar, hodnost a váleãn˘ konflikt,
v nûmÏ je nebo byla pouÏívána.
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Reichs Katy: Virus
âtrnáctiletá Tory Brennanová mûla
odjakÏiva smysl pro dobrodruÏství;
konec koncÛ je pﬁece neteﬁí slavné soudní antropoloÏky Temperance Brennanové. Nyní se v‰ak stûhuje doprostﬁed
pustiny - na ostrov Morris v JiÏní Karolínû, k otci, jehoÏ nikdy nepoznala.
A zvyknout si na docela nov˘ Ïivot není
snadné. Seznamuje se se skupinkou
místních dûtí, které s ní sdílejí zápal pro
vûdu, a svÛj voln˘ ãas tráví zkoumáním
zastrãen˘ch zákoutí mokﬁiny kolem ostrova. JenomÏe ve v˘zkumném ústavu na
Loggerheadu se dûjí divné a nebezpeãné
vûci.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Zambie,
aneb co v prÛvodcích nenajdete.
Odpolední povídání s Lucií Fenclovou,
studentkou Zdravotnû sociální fakulty v âesk˘ch Budûjovicích,
která strávila 3 mûsíce na pracovní stáÏi v Zambii.
Ve ãtvrtek 28. 2. 2013 od 17.00 v Mûstské knihovnû Volary.

Vzpomínáme
Utichlo srdce, zmlkl hlas,
měl jsi rád život i nás.
Dne 10. ledna 2013
uplynul smutn˘ rok od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek, pan

FRANTI·EK TRÎIL.
S láskou vzpomínají
manÏelka Milada, dûti s rodinami,
bratr s rodinou a pﬁátelé.

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 12. 1. 2013 uplynulo 5 let,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek, pan

JI¤Í HORÁK.
Stále vzpomínají
manÏelka a synové s rodinami

Dne 19. 1. 2013
uplynul smutn˘ rok od chvíle,
kdy nás opustil milovan˘ manÏel
a tatínek, pan

ANTONÍN MUZIKA.
S láskou vzpomínají
manÏelka a dûti s rodinami.

Zvedám jí ruku,
je v ní chlad,
prsty jsou přitisknuté
k dlani.
Kytičku chci jí
do nich dát,
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.
J. Seifert

Dne 22. 1. 2013 uplynuly dva roky,
kdy nás navÏdy opustila milovaná
manÏelka a maminka
LIBU·E DOLEJ·KOVÁ.
Stále s láskou vzpomíná manÏel
a dûti s rodinami.
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Bázumsk˘ pohár
Zaãátkem listopadu 2012 se v Horní
Vltavici se‰el organizaãní ‰táb lyÏaﬁského závodu v obﬁím slalomu O Bázumsk˘ pohár 2013. Novû se v této zimní
sezonû roz‰íﬁí závod ze tﬁí do pûti areálÛ.
K tradiãním úãastníkÛm Horní Vltavici,
Kubovû Huti a od loÀského roku i k âesk˘m ÎlebÛm, letos pﬁistupují StráÏn˘
a Kvilda.
Hlavním garantem bude i letos mikroregion Horní Vltava-Boubínsko. Byly
stanoveny termíny s tím, Ïe první závod
se uskuteãní 5. ledna na Kubovû Huti
a poté 19. 1. StráÏn˘ (Kapliãka), 2. 2.
âeské Îleby, 16. 2. Horní Vltavice (Nad
Kovárnou) a 2. 3. na Kvildû. Náhradní

termíny jsou 16. bﬁezen, pﬁípadnû 23.
bﬁezen.
Pokud poãasí nedovolí nûkter˘
závod uskuteãnit, mají organizátoﬁi
právo závod zru‰it bez náhrady. Ve
v‰ech areálech se uskuteãní také závod
pﬁed‰kolákÛ. Absolutní vítûz se bude
hodnotit ze tﬁí závodÛ s nejlep‰ím absolutním ãasem. KaÏd˘ závodník se mÛÏe
pﬁihlásit jen do jedné kategorie.
Kategorie jsou stanoveny takto:
dívky a chlapci ve vûku pﬁed‰koláci,
6–10 let, 11–13 let, 14–15 (16) let. PﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky budou stejnû jako loni
na stránkách mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko a registrace probûhne i v jed-

notliv˘ch areálech v den závodu od
08:45 do 09:30 hodin. Start v‰ech závodÛ bude vÏdy v 10 hodin. Závod je
vypsán jen pro neregistrované lyÏaﬁe.
Startovné bude ãinit 20 Kã na závodníka
v kaÏdém areálu, v˘tûÏek ze startovného
bude pouÏit ve prospûch závodu. Startovné se bude hradit pﬁi registraci.
Termíny konání:
Kubova HuÈ - 5. 1. 2013
StráÏn˘ - 19. 1. 2013
âeské Îleby - 2. 2. 2013
Horní Vltavice - 16. 2. 2013
Kvilda - 2. 3. 2013
L. Beran

Vánoãní trhy pro adopci
V ãase pﬁedvánoãním nastal v na‰í
‰kole jiÏ sedm˘ mumraj nazvan˘ Vánoãní trhy pro adopci. Stejnû jako v letech
pﬁedcházejících i v tomto ‰kolním roce
si pﬁipravily dûti spolu s tﬁídními uãitelkami a za vydatné pomoci rodiãÛ velké
mnoÏství rÛzn˘ch v˘robkÛ.
Pak to v‰e 18. prosince vypuklo.
Nastalo zhruba dvouhodinové trhovní

‰ílenství, které vyneslo neuvûﬁiteln˘
zisk 30.642,- Kã. Je to suma, která
zajistí na dva roky ‰kolné pro na‰eho
Petera v daleké africké Keni. Peter na
konci prosince ukonãil základní ‰kolu
a od ledna 2013 postoupil na ‰kolu
stﬁední. Tam uÏ je ‰kolné dvojnásobné,
dosahuje ãástky 14.400,-Kã.
Proto dûkuji v‰em, kteﬁí se o v˘tûÏek

z trhÛ zaslouÏili. Dûtem, uãitelÛm a pﬁedev‰ím v‰em, kteﬁí pﬁi‰li a na na‰ich
trzích sv˘m nákupem bohatû podpoﬁili
dobrou vûc. Stejnû jako Peter dûkuje
v kaÏdém dopise na‰í ‰kole, dûkuji za
Petera Vám v‰em, Ïe jste na‰e trhy podpoﬁili.
Mgr. Lumír Vozábal
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