Osvûtlené pﬁechody pomohou

VáÏení spoluobãané,
pﬁiná‰íme vám tiskovou zprávu âEZ a. s.,
ve které se doãtete, Ïe je moÏné sv˘m
hlasováním pﬁispût k osvûtlení pﬁechodu
v ulici Budûjovická. Hlasovat pro osvûtlení
pﬁechodu mÛÏete do 24. kvûtna na internetov˘ch stránkách, jejichÏ adresa je uvedena
právû v této tiskové zprávû.Sv˘m hlasem
mÛÏete pomoci, aby právû v na‰em mûstû
byl tento vytypovan˘ pﬁechod osvícen.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
Osvûtlené pﬁechody pomohou chodcÛm
i ﬁidiãÛm. Na pﬁechodech pro chodce loni
zemﬁelo 35 lidí. Jejich kvalitní osvûtlení
mÛÏe sníÏit poãet tûchto úmrtí na tﬁetinu.
Spoleãnost âEZ se proto rozhodla instalovat na nûkteré nebezpeãné pﬁechody osvûtlení. O tom, které pﬁechody je potﬁeba
osvûtlit, rozhodne veﬁejnost v internetovém
hlasování projektu Va‰e volba 2013.
O pﬁízeÀ veﬁejnosti se v hlasování bude
ucházet i 10 nominovan˘ch pﬁechodÛ na
území jiÏních âech.
Dopravní experti do projektu navrhli na
území jiÏních âech pﬁechody v Netﬁebicích,

Volarech, Záhoﬁí, Veselí nad LuÏnicí
a Horním Îìáru. Z dal‰ích návrhÛ osloven˘ch obcí a mûst v okolí JE Temelín byly
dopravními experty pro hlasování veﬁejnosti nominovány pﬁechody v T˘nû nad
Vltavou, Protivínû, VodÀanech, Hluboké
nad Vltavou a Dolním Bukovsku.
V projektu Va‰e volba 2013 Skupiny
âEZ mohou lidé v termínu od 10. dubna do
24. kvûtna hlasováním na webov˘ch stránkách âEZ www.cezregiony.cz urãit, které
pﬁechody jsou podle jejich mínûní nejnebezpeãnûj‰í a potﬁebují vybavit osvûtlením.
„Nedostatky v bezpeãnosti pﬁechodÛ jsou
bohuÏel v âeské republice zjevné a upozorÀuje se na to opakovanû, rozhodli jsme
se proto zamûﬁit na‰i obecnû prospû‰nou
ãinnost právû tímto smûrem. Veﬁejn˘m hlasováním navíc docílíme toho, Ïe tato pomoc
poputuje pﬁesnû tam, kde to lidé doopravdy
ocení a kde si to opravdu pﬁejí,“ ﬁíká ·árka
Samková ze Skupiny âEZ. PrÛbûÏné
v˘sledky volby budou dostupné on-line.
V âeské republice je stále velk˘ poãet
silniãních pﬁechodÛ, které pﬁedstavují pro
chodce riziko. Podle statistik sice kaÏd˘m
rokem ub˘vá nehod, kdy dojde ke sráÏce
automobilu s chodcem, i tak je toto ãíslo
stále vysoké. Jen v loÀském roce cestu pﬁes
pﬁechod nepﬁeÏilo 35 chodcÛ, tûÏce ranûn˘ch
bylo 220 lidí. Zásadním bezpeãnostním
prvkem, kter˘ dokáÏe pﬁispût ke zv˘‰ení
bezpeãnosti na pﬁechodech pro chodce,
a sníÏit tak tuto smutnou statistiku, je kvalitní osvûtlení. Proto se spoleãnost âEZ
rozhodla oslovit veﬁejnost, aby v projektu

Va‰e Volba 2013 vybrala nejnebezpeãnûj‰í
pﬁechody, které budou vybaveny svûtly.
âEZ dûlí republiku na celkem sedm
distribuãních regionÛ, v kaÏdém navrhli
odborníci z Policejního prezidia âR deset
rizikov˘ch pﬁechodÛ. Mezi nimi lidé zvolí
tﬁi nejnebezpeãnûj‰í pﬁechody, u kter˘ch
povaÏují za nejvíce potﬁebné instalovat
osvûtlení. Dal‰í dva pﬁechody v kaÏdém
regionu pak je‰tû vybere odborná veﬁejnost
z ﬁad krajsk˘ch zástupcÛ Dopravní policie
a BESIP. Celkem tak bude letos vylep‰eno
35 pﬁechodÛ v celé âR. Zveﬁejnûní v˘sledkÛ probûhne v t˘dnu od 27. do 31. kvûtna.
V prÛbûhu ãervna a ãervence pﬁidûlí Nadace âEZ granty vybran˘m mûstÛm a obcím,
které zpracují projekty, rozpoãty a zahájí se
stavební ﬁízení.
Dostat se z jedné strany vozovky na tu
protûj‰í b˘vá ãasto nechtûn˘m hazardem.
PﬁechodÛ, které chodce k takovému hazardu
nutí, je bohuÏel v âeské republice stále
hodnû. Jen na silnicích I. tﬁíd identifikovala
Dopravní policie 423 rizikov˘ch pﬁechodÛ,
u kter˘ch kromû bûÏn˘ch bezpeãnostních
prvkÛ chybí právû osvûtlení. „Z na‰ich
i zahraniãních zku‰eností usuzujeme, Ïe
kvalitní osvûtlení pﬁechodu mÛÏe sníÏit
poãet úmrtí aÏ o 65 procent. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe více svûtel na pﬁechodech ocení
nejen chodci, ale i ﬁidiãi, pro které je
mnohdy velmi obtíÏné rozpoznat, zda u pﬁechodu stojí chodec, kter˘ se chystá vkroãit
do vozovky,“ ﬁíká Roman Budsk˘, vedoucí
organizace BESIP, samostatného oddûlení
Ministerstva dopravy âR.

UCTùNÍ PAMÁTKY OBùTÍ 2. SVùTOVÉ VÁLKY
V pátek 3. kvûtna poloÏení vûnce pﬁed pamûtní deskou na Mûstském úﬁadû ve Volarech,
jako vyjádﬁení podûkování za osvobození mûsta Volary Americkou armádou za 2. svûtové války.
***
Ve stﬁedu 8. kvûtna uctí vedení Mûsta Volary spoleãnû s obãany památku zesnul˘ch bûhem 2. svûtové války poloÏením vûncÛ:
ve 14:00 hodin u památníku amerického vojáka 3. armády U.S. Army Charlese Havlata
a v 15:00 hodin na místním hﬁbitovû u památníku obûtí Pochodu smrti.

Odjezd autobusu k památníku Charlese Havlata je ve 13:45 hodin od Mûstského úﬁadu.

Z jednání rady mûsta
konaného dne 3. 4. 2013
Rada mûsta rozhodla
* uzavﬁít Smlouvu o v˘pÛjãce ã. OS
201320000409 s firmou EKO-KOM
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu
* uzavﬁít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 4. 4. 2013, na nebytové
prostory ã. 3 na adrese Námûstí. ãp. 34
ve Volarech s paní Simonou Lencovou,

za úãelem prodeje drogistického
zboÏí
* pﬁidûlit zakázku na minipivovar do
hotelu Bobík uchazeãi Pivo Praha s.r.o.,
Podskalská 10, 128 46 Praha 2
Rada mûsta schvaluje
* ukonãení pracovního pomûru dohodou,
zaloÏeného jmenováním, s ﬁeditelem
pﬁíspûvkové organizace Technické

sluÏby Mûsta Volary panem Pavlem
Kohoutem, ke dni 30. 4. 2013
Rada mûsta jmenuje
* s úãinností od 1. 5. 2013 ﬁeditelem
pﬁíspûvkové organizace Technické
sluÏby Mûsta Volary, pana Karla
Îení‰ka

Více na: www.mestovolary.cz

Muzejní sezóna zaãíná
Volarské muzeum bude slavnostnû otevﬁeno ve stﬁedu 1. kvûtna 2013 v 10:00 hodin
starostkou mûsta Martinou Pospí‰ilovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok 2013.
V leto‰ním roce jsou pﬁipraveny mimo stávajících expozic (Pochod smrti, Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka, Dûtsk˘ pokoj)
i nové v˘stavy:
● V˘stavní expozice „Kouzlení z papíru“, která vznikla díky modeláﬁskému umûní pánÛ Josefa âady a Václava Kadlece.
● V˘stavní expozice „Divoãina bez hranic“ vznikla díky ochotné spolupráci CHKO ·umava.
● V˘stavní expozice „Strom ve fantazijní krajinû“ - obrazy Petry Ondrá‰kové.
Do Volarského muzea jste v‰ichni srdeãnû zváni.
Muzeum bude otevﬁeno od 1. kvûtna do 30. záﬁí kaÏd˘ den mimo pondûlí od 10:00 do 17:00 hodin.

Konference na téma VOLARY a POCHOD SMRTI
Ve dnech 2.-3. kvûtna 2013 se
v prostorách spoleãenského sálu radnice
ve Volarech uskuteãní v poﬁadí jiÏ
6. Konference na téma Volary a pochod
smrti - Multikulturní v˘chova v praxi.
V leto‰ním roce opût bude ﬁeã
o holocaustu, pochodu smrti i projektech multikulturní v˘chovy, slouÏící
jako inspirace pro pedagogy.
Zahájení konference je naplánováno
na 14:00 hodinu, ve 14:30 pak pﬁijde na
ﬁadu témûﬁ hodinov˘ blok projekce a
povídání Stanislava Motla, stálice na‰í

konference. V leto‰ním roce opût do
Volar zavítá pamûtnice holocaustu,
tentokrát paní Hana Janãíková. Její
pﬁedná‰ka bude zaﬁazena v obou dnech
programu. Novinkou bude od 17:00
hodin pﬁedpremiéra dvou dílÛ z trilogie
„Osudy Ïidovského obyvatelstva na
·umavû a v Bavorském lese“, kter˘ se
realizoval v koprodukci âeské televize
a ZF FILMU, ve spolupráci s âeskonûmeck˘m fondem budoucnosti, obãansk˘m sdruÏením KreBul a Jihoãesk˘m
krajem.

Konference bude tradiãnû zakonãena
ve 13:30 hodin vzpomínkou a poloÏením kvûtiny na hﬁbitovû obûtí pochodu
smrti.
Konference je bezplatná, pﬁijít mÛÏe
kdokoliv, koho tato tématika zajímá
a nebo si chce roz‰íﬁit své obzory v otázkách multikulturní v˘chovy. Konference
je poﬁádána za finanãního pﬁispûní
Jihoãeského kraje.
Za organizátory se na shledání tû‰í
Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.,
pﬁedseda KreBul, o.s.

KâT Volary na Kleti
KâT oblast JIÎNÍ âECHY poﬁádal
v sobotu 23. bﬁezna 2013 zahájení
jarních kilometrÛ s turistickou sazkou
a s pokﬁtûním planetek. Akce se zúãastnili nejen turisté z Volar, ale i z Vimperka
a Prachatic.
V ranních hodinách se se‰li na vlakovém nádraÏí, aby spoleãnû odjeli do
Tﬁísova, kde na nû ãekali poﬁadatelé, aby
je pﬁivítali a pﬁedali jim sázenky (startoVolarsk˘ zpravodaj 2

vací kartiãky). Otázky byly vyvû‰eny na
lesní cestû smûrem k rozhlednû KLETI
a byly tradiãnû zamûﬁeny na KâT, vlastivûdu, pﬁírodu, astronomii a Blansk˘ les.
Turisty neodradila ani zima, ani sníh
a po poledni do‰li zdárnû do cíle, tedy
do zahrady hvûzdárny. Ti nejlep‰í pak
byly za své správné odpovûdi odmûnûni
cenami. Kdo chtûl, mohl nav‰tívit
i hvûzdárnu. Po malém obãerstvení na

rozhlednû KleÈ se malá skupinka
rozhodla jít pû‰ky do Zlaté Koruny,
ostatní dali pﬁednost jízdû lanovkou
a krátké procházce do Holubova, kde
nastoupili do vlaku. Návrat do Volar
byl v 18:40 hodin. Celkem se se‰lo 22
turistÛ. Den se vydaﬁil.
Za KâT Volary,
Bc. Dana Nasková

Skauti pomáhají
Leto‰ní rok nebyl na sníh sice pﬁíli‰ bohat˘, pﬁesto stﬁídavá zima je pro na‰e
lesní kamarády jistû nároãná, a tak jsme si ﬁekli, Ïe pﬁikrmovat zvíﬁátka jen o Vánocích
je tak trochu nespravedlivé a vyrazili jsme do mrazivé pﬁírody, abychom donesli
zvíﬁátkÛm nûco na zub. Byla krutá zima, svítilo sice sluníãko (i kdyÏ vÛbec nehﬁálo),
a my jsme vytvoﬁili – jak nám poradil pan hajn˘ – krmnou linku kolem vrcholu
Ptáãník. Byli jsme odmûnûni nádhern˘mi pohledy aÏ nûkam do Nûmecka, protoÏe
za mrazu bylo vidût opravdu hodnû daleko. Samozﬁejmû jsme si nezapomnûli zahrát
na‰e oblíbené zimní hﬁíãky, a tak nám ani zima nebyla. Pﬁí‰tû vyrazíme urãitû zase.
Nakonec leto‰ní zima nás k tomu pﬁímo vybízí.
Za skauty Lidu‰ka Fistrová

Na‰e skautské úspûchy
Musím se s Vámi se v‰emi podûlit o úspûchy na‰ich mal˘ch skautíkÛ. V lednu
jsme se rozhodli, Ïe vyrazíme na Umûleckou ‰estku. Konala se ve Varnsdorfu, a protoÏe
je to aÏ na druhém konci republiky, trochu jsme váhali. Nakonec jsme se rozhodli,
Ïe cestu podnikneme, a dobﬁe jsme udûlali. U nás uÏ to vypadalo na jaro, a tak jsme
se tû‰ili, Ïe ve Varnsdorfu uÏ bude jaro v plném proudu, ale ouha, aã je poloÏen
velmi nízko (300 m n. m.), leÏely tam v‰ude závûje snûhu. My jsme ale na pobyt
venku stejnû nemûli ãas, program byl nabit˘ od první chvíle. V sobotu dopoledne
jsme v sále Biskupského gymnasia zazpívali na‰e dvû písniãky, a pak jsme si ‰li
nûco vyrobit na památku a odpoledne probûhla dal‰í soutûÏ, hraní divadla. Hráli
jsme pohádku o svatém Jiﬁí. Byla ver‰ovaná, a tak jsme ãekali, jak se bude porotû
líbit. Hráli jsme ve skuteãném Mûstském divadle, byl to urãitû pro v‰echny vynikající záÏitek. V nedûli bylo slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Nejprve jednotlivcÛ – tam
jsme uÏ zaãali jásat, protoÏe ve fotografické a literární soutûÏi se na ãeln˘ch místech
umístily Lidu‰ka Fistrová a Kamilka ·vejdová, ve v˘tvarné soutûÏi získala
Lidu‰ka dokonce první místo, a pûkná umístûní na stupních vítûzÛ získali i Aniãka
Kostelecká a Lubo‰ BroÏák. To jsme mûli radost! A pak jsme s napûtím oãekávali,
jak dopadne vyhodnocení zpûvu a divadla. Byli jsme pﬁekvapení, vÏdyÈ jsme byli
DRUZÍ v hraní pohádky a T¤ETÍ ve zpûvu. A to v‰echno v konkurenci dûtí z celé
republiky. Moc nás to potû‰ilo, a tak jsem se rozhodla trochu se pochlubit, jaké
máme v oddíle ‰ikulky. Snad své umûní budou rozdávat i nadále nám v‰em.
Alena Wagnerová, vedoucí oddílu

Spoleãenská rubrika
V mûsíci dubnu oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Kvûta Böhmová,
paní Antonie Ch˘nová,
paní Marie Karabcová,
paní Marie ·vecová,
paní RÛÏena Tou‰ková,
paní Marie Interholzová,
paní Jitka Lukschová,
paní Jiﬁina ·imlíková,
paní Josefa ·vécarová.
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 mûsíci dubnu
panu Karlu Radvanovskému
a Miroslavu Valentovi.

Podûkování

Mûﬁení radarem v bﬁeznu

Spotﬁební druÏstvo Jednota Vimperk,
provozovna Volary, velice dûkuje firmû
NONA s. r. o. za ochotnou pomoc nad
rámec své pracovní doby, pﬁi odstraÀování vznikl˘ch ‰kod, zpÛsoben˘ch pﬁi
pokusu o vniknutí do samoobsluhy
Coop Volary.
Josef Sarauer, pﬁedseda druÏstva

v ulici Soumarská

POMOZTE SBùREM VÍâEK

Poãet zmûﬁen˘ch vozidel v obou smûrech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 184
do Volar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 300
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu vã. noci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
pouze v dobû denní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 16:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 vozidel/hod.
PrÛmûr v dobû mezi 07:00 - 09:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 vozidel/hod
PrÛmûrná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,7 km/h
Max. rychlost .... 1 vozidlo . . . . . 143 km/h, smûr do Volar dne 9. 3. v 21:53 hod.
Redukce rychlosti (sníÏení u radaru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 km/h
Poãet vozidel pﬁekraãujících rychlost 50 km smûrem do Volar . . . 49 % tj. 20 237
85 % vozidel jelo maximálnû do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 km a více . . . . . . . . . . . . . . . 178, z toho do Volar 38
Nejvût‰í provoz vozidel je zaznamenán ve ãtvrtek, nejmen‰í v nedûli.
Pavel Kohout, ﬁeditel TS

SBÍREJTE S NÁMI VÍâKA
PRO POSTIÎENOU
MARTINKU
Na MûÚ Volary pﬁi vstupu do
budovy bude umístûna nádoba na
plastová víãka od pet lahví. Do této
nádoby mÛÏete nosit víãka. Jejich
sbûr mÛÏe pomoci nemocné
Martince.
Sbírat víãka mÛÏete od 2. kvûtna
do 30. ãervna 2013.
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Letní dětský tábor
nejen pro mladé zdravotníky
Jako v minul˘ch letech, i tento rok poﬁádá
Oblastní spolek ââK Prachatice ve dnech

7.–12. července 2013
Oblastní studijní středisko

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
v turistické chatû na Libínském Sedle.
Oblastní studijní stﬁedisko je urãeno dûtem ve vûku
6-16 let se zájmem o první pomoc. Dûti ãeká nejen
odbornû zamûﬁen˘ program, ale také spousta her
a zábavy. Získají zde nové informace a procviãí si své
jiÏ získané znalosti a dovednosti z první pomoci.
Po úspû‰ném zakonãení OSS bude úãastníkÛm pﬁedán
prÛkaz o absolvování, na jehoÏ základû se mÛÏe
uplatnit jako pomocník pﬁi ‰kolení a pﬁípravû
Mlad˘ch zdravotníkÛ I. stupnû.
Závaznou pﬁihlá‰ku je nutné doruãit do 15.6.
na adresu Oblastního spolku âeského ãerveného kﬁíÏe
Prachatice, Nemocniãní 204, 383 0 Prachatice.
Pﬁihlá‰ka a dal‰í materiály ke staÏení najdete na
www.prachatice.cz / Informace / Oblastní spolek ââK
nebo na Facebook - âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ Prachatice.
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2. reprezentaãní ples ZU·
Druh˘ Reprezentaãní ples základní
umûlecké ‰koly ve Volarech se vydaﬁil
V úvodu plesu ﬁeditel volarské ZU·
Vít Pavlík pﬁivítal v‰echny pﬁítomné
a podûkoval za to, Ïe do posledního
místa zaplnili spoleãensk˘ sál radnice.
Podûkoval sponzorÛm a zﬁizovateli
‰koly Mûstu Volary, za podporu, bez
které by se ples neuskuteãnil. Po tomto
úvodu si se v‰emi v sále pﬁipil na zdraví,
úspûch a zahájil samotn˘ ples.
Ples mûl vysokou spoleãenskou
a kulturní úroveÀ. Byl rozdûlen na tﬁi
ãásti, v nichÏ vystoupili dva hosté.
Prvním hostem veãera byl volarsk˘
V-BAND, kter˘ si za krátkou dobu
své existence vybudoval pevné místo
a získává i ocenûní na mnoha soutûÏích.
S volarsk˘mi hudebníky si zahrál na
klarinet i Martin Vaverka, moderátor
veãera a frontman skupiny MARTH
MUSIC, která poté cel˘ veãer hrála.
V-BAND po úvodní volarské znûlce
Maestoso, pod dirigentskou taktovkou
Kateﬁiny Pavlíkové zahrál skladby mnoha
mistrÛ a jeho repertoár stál opravdu za
to. Charles Darwin, kter˘ mezi mnoha
sv˘mi v˘roky mûl i ten o hudbû – a to,
Ïe: „Hudba vznikla dﬁív neÏ ﬁeã“, zﬁejmû musel je‰tû pﬁed tímto vyslovením
sly‰et V-Band, kter˘ jeho slova jen
potvrdil. Za jeho vystoupení se mu
dostalo dlouhotrvajícího potlesku.
Ples se rozjel a jeho prÛbûh doprovázela skupina MARTH MUSIC v ãele
s Martinem Vaverkou a jeho spoluhráãi,
mezi kter˘mi byli i uãitelé ZU· Volary,
manÏelé Petra a Pavel Koldinsk˘ch.
Petra doprovázela zpûvem a hrou na
klávesové nástroje a Pavel ukázal, jak
mají správnû znít bicí. Hudba v podání

celé skupiny dostávala taneãníky do varu.
KdyÏ odbyla dvaadvacátá hodina,
pﬁi‰el na ﬁadu kouzelník a ne jen tak
ledajak˘. Volarská ZU· si pozvala
Radka Bakaláﬁe, mladého jihoãecha,
kter˘ získal za své kouzlení mnoho
mezinárodních a domácích ocenûní.
Jeho sbírka zaãala rÛst v roce 2004, kdy
vyhrál svou první v˘znamnou cenu, a od
té doby nasbíral celkem 23 prvních míst
na mezinárodních soutûÏích v moderní
magii. Nechybí ani nûkolikanásobn˘
titul mistra âR mezi juniory, i titul mezi
dospûl˘mi. Za svou nejdÛleÏitûj‰í cenu
povaÏuje ,,Posun magie do tﬁetího tisíciletí“, která mu byla udûlena za v‰e, co
pro magii v âR udûlal.
Radek v‰ak nezÛstal jen u magie. Je
i vynikajícím taneãníkem. Ve finále na
Taneãníkovi roku 2007 skonãil po velkém souboji druh˘. Spojení tance zvaného electric boogie a kouzel zpÛsobilo
neuvûﬁiteln˘ ,,boom“. V roce 2010 se
pﬁihlásil do svûtoznámé soutûÏe GOT
TALENT v âesko-Slovenské verzi a ze
6 000 soutûÏících se probojoval aÏ do
samotného finále.
Radek si svÛj program rozdûlil na
dvû ãásti, pﬁedpÛlnoãní a pÛlnoãní,
a v obou ãástech svého vystoupení si
vzal vÏdy nûkoho z davu. Dvû mladé
Ïeny a jeden muÏ potom mohli z blízka
vidût, jak umûlec válí. Bylo to nádherné
vystoupení a dlouhotrvající aplaus byl
pro mistra magie podûkováním za záÏitek, kter˘ v‰em pﬁipravil.
Po pÛlnoci se uÏ jenom tanãilo
a zpívalo témûﬁ bez pauzy aÏ do ranního
kuropûní…
L. Beran

Vzpomínáme
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 28. 4. 2013 uplynul smutn˘
rok, kdy nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ tatínek, dûdeãek, pan

VÁCLAV HAZUKA.
Stále vzpomínají dûti s rodinami.

Měl život tak rád,
přec odešel, tak mlád
a my můžeme jen kytičku
a svíčku na hrob dát.
Dne 22. 5. 2013 uplyne 10 let,
kdy nás navÏdy bez slÛvka
rozlouãení opustil
drah˘ a milovan˘ syn

RADEK FUNDA.
S láskou vzpomínají rodiãe
a bratr s rodinou.

Utichlo srdce, zmlkl hlas,
měl jsi rád život i nás.
Dne 15. 4. uplynuly ãtyﬁi roky od
chvíle, kdy nás opustil milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek,

MILOSLAV DOLEŽAL.
Stále s láskou vzpomíná
manÏelka a synové s rodinami.

Dne 16. 4. 2013 uplynuly
ãtyﬁi roky, kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek, pan

ŠTĚPÁN ALBERT.
S úctou a láskou vzpomínají
manÏelka a dcery s rodinami.

Volarsk˘ zpravodaj 5

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí v ZU· Volary
Ve dnech 27.–30. 5. 2013 probûhnou

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí v ZU· Volary
spojené se zápisem nov˘ch ÏákÛ
od 13:00 - 17:00 hodin
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí budou zavr‰eny koncerty
ÏákÛ ‰koly 27., 28. a 29. 5. 2013 v koncertním sále
ZU· v 17:00 hodin

Pozvánka na koncerty ZU· Volary

Výchovný koncert pro MŠ, ZŠ
22. 5. 2013, koncertní sál ZU·
***

Pěvecký koncert
23. 5. 2013, kinosál Volary, 18:00 hodin
***

Absolventský koncert
30. 5. 2013, koncertní sál ZU·, 17:0 hodin
***

Slavnostní závěrečný koncert
13. 6. 2013, kinosál Volary, 18:00 hodin
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Îáci 1. stupnû Z· Ïijí hudbou a divadlem
JiÏ od poãátku ‰kolního roku 2010/
2011 po slouãení a sjednocení obou
stupÀÛ Základní ‰koly U NádraÏí mûli
Ïáci z l. stupnû Z· Volary moÏnost
nav‰tívit jak hudební, tak i divadelní
poﬁady, které vhodnû doplÀovaly uãivo.
Nov˘ hudebnû-v˘chovn˘ program
pro dûti s populárním názvem „Kdo si
hraje, nezlobí“ se snaÏil zmapovat v˘voj
populární hudby v prÛbûhu 20. století od
jejích poãátkÛ po dne‰ní podobu popu,
pﬁes tvoﬁení písní k filmu a pohádkám.
âtveﬁice profesionálních hudebníkÛ
demonstrovala kaÏd˘ dÛleÏit˘ styl, kter˘m ve svém v˘voji populární hudba
pro‰la. Zaãalo to bluesem, pﬁes ragtime,
dixieland, swing, latinskou hudbu, free
jazz, rock’n’roll, rock a dne‰ní pop. Dûti
tak mohly sly‰et pﬁíklady ukázek Ïivé
hudby na klávesy, baskytaru, bicí a Ïensk˘ hlas. Pﬁipomenu napﬁ. píseÀ z filmu
Princové jsou na draka – Kdyby se v komnatách, ukázku ragtime – znûlku z veãerníãku Maxipes Fík, ukázku swingu –
Îivot je jen náhoda, od Beatles – rock.
píseÀ Let It Be, Come Together, z období
od rocku k popu – Bee Gera (Islands
In The Streams), od Stievie Wondry
a Heleny Vondráãkové – Tentokrát se
budu smát já, Petula Clark – Pátá,
a závûreãnou písniãku – Není nutno.
Nûkteré roãníky prvního stupnû
v lednu 2011 shlédli v Prachaticích
muzikál „Králíci z klobouku“. Celou
hodinu tehdy vydrÏely na‰i 8–10 letí
Ïáci sledovat tﬁi herce z brnûnského divadla ·pílberg, kteﬁí staãili na role kouzelníka Pokustóna, harmonikáﬁe, pilota,
Boba a Bobka. V poﬁadu dále vystupovala mumie, had, Ïelva, pavouk, ply‰ové
hraãky a samozﬁejmû kouzelnick˘ klobouk. Poslechli si osm pûkn˘ch písniãek,
které sloÏil hudební skladatel Petr Skoumal a otextoval básník Pavel ·rut.
Za mûsíc poté shlédly dûti v prachatickém divadle dal‰í vydaﬁenou komediální pohádku. Nûkteré tﬁídy pokraãovaly
náv‰tûvou muzea a prohlídkou divadelních loutek a ti nejstar‰í mûli v muzeu
pﬁipraven historick˘ projekt pro 5. tﬁídy.
Ve Volarech pak cel˘ l. stupeÀ mohl

shlédnout toto herecké seskupení hercÛ
je‰tû jednou. Divadlo z Brna jako první
uvedlo divadelní zpracování pﬁíbûhÛ
legendární postavy Maxipsa Fíka.
Kromû svého letitého repertoáru Kocour
Modrooãko, KÛzlátko a vlk s vtipn˘mi
dialogy ve ver‰ích, dostal Maxipes Fík
jevi‰tní podobu a dûti z na‰í ‰koly byly
toho v místním kinû svûdkem. V inscenaci se objevily postaviãky známé
z veãerníãkÛ i kniÏního vydání pﬁíhod
hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal
doplnil i toto pﬁedstavení zbrusu nov˘mi
písniãkami. Dal‰ím ze zajímav˘ch pﬁedstavení pro dûti byla i pohádka „Jak víla
splnila tﬁi pﬁání“.
I kdyÏ se loÀsk˘ ‰kolní rok 2011/2012
nesl v duchu besed a soutûÏí Národního
parku ·umava, pﬁírodovûdn˘ch, matematick˘ch, naukov˘ch, recitaãních, pûveck˘ch, sportovních a dopravních soutûÏí, nechybûly rÛzné v˘stavy, prodejní
trhy, exkurze, nebo dokonce v pﬁedvánoãním ãase hudební akce – vánoãní
diskotéka ve spolupráci s panem uãitelem
ZU· Pavlem Koldinsk˘m ãi hudební
poﬁad Koledy a folk. Îáci 1. st. Z·
shlédli bûhem roku napﬁ. divadelní pﬁedstavení O krejãím Jírovi, Pohádky bratﬁí
GrimmÛ. V˘chovn˘m koncertem na
téma Lidová píseÀ pozvedli v kvûtnu
2012 kulturního ducha dûtem z mateﬁské
‰koly a ÏákÛm 1.–3. roãníku vybraní
Ïáci spolu s uãiteli ZU·. V závûru roku
se pﬁedvedli ostatním spoluÏákÛm mlad‰í ãlenové divadelního krouÏku základní
‰koly s dûtsk˘m muzikálem Budulínek
a divadelním pﬁedstavením star‰ích
ÏákÛ hrou Romeo a Julie pod vedením
Mgr. Jany Fistrové a Mgr. ·tûpánky
Andraschkové.
Na podzim r. 2012 se konal ve ‰kole
pro 1. st. hudební poﬁad, jehoÏ klíãov˘m
muzikantem byl Pavel Hrabû. Îáci se
seznámili s elektrick˘m klarinetem
a klávesami.
V listopadu byli v dal‰ím divadelním
poﬁadu v kinû na‰i Ïáci pouãeni, co je to
divadlo, kdo a jak hraje, reÏíruje, pﬁipravuje kost˘my, líãí v maskérnû apod.
Sami byli zváni na jevi‰tû a stali se aktéry

jednoduch˘ch dûjÛ vãetnû pantomimy.
Pﬁesnû v polovinû leto‰ního ‰kolního
roku si v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly mûli
moÏnost ve dnech 25. a 28. ledna
v hudebním poﬁadu Tluãe bubeníãek
vyzkou‰et svÛj smysl pro rytmus
a zahrát si na rÛzné druhy bubínkÛ.
Po úspû‰né besedû v mûstské knihovnû na podzim r. 2011, kdy se Ïáci
tehdej‰ích 3. roãníkÛ díky obûma pracovnicím knihovny více dozvûdûli
o pohádkáﬁi K. J. Erbenovi, poctily letos
v lednu oba ãtvrté roãníky s tﬁídními uãitelkami Mgr. Hanou Cigánkovou a Mgr.
Danou Koldinskou svou náv‰tûvou
mûstské divadlo v Prachaticích. Nabídnutou pohádku ,,Obu‰ku, z pytle ven“
sehráli herci Divadla bez zábradlí.
I kdyÏ je toto praÏské divadlo zamûﬁeno
svou tvorbou pﬁedev‰ím na dospûlého
diváka, oslovují v nûkter˘ch pﬁedstaveních i dûti a mládeÏ. Z pohádek dûti ví,
Ïe co svût svûtem stojí, nûkteﬁí lidé touÏí
jen po bezpracném Ïivotû, bohatství
a moci. Napravit v‰echny ‰patnosti je
velká práce i pro kouzelné bytosti. KdyÏ
chud˘ ‰vec Matûj dostane zázraãn˘
ubrousek a beránka sná‰ejícího zlaÈáky,
v krãmû uÏ na nûj ãeká vykutálená
dvojice hostinsk˘ch, která ho nestydatû
okrade. Za takové podlé ãiny ji nakonec
stihne zaslouÏen˘ v˘prask. Teprve kdyÏ
je po starostech, mohou si v‰ichni
oddechnout. ·edesátiminutov˘ muzikálov˘ pﬁíbûhna motivy klasické pohádky
K. J. Erbena a Dany BartÛÀkové byl
pln˘ písniãek komick˘ch situací a
pﬁíjemnû potû‰il na‰e ãtvrÈáky pﬁed
pololetním vysvûdãením.
Ve volarském kinû i na pÛdû ‰kol se
odehrává nejedno divadelní pﬁedstavení,
nejeden hudební poﬁad ãi koncert. Pokud
si úãinkující v na‰em mûstském kinû
mnohdy sami nezajistí a nepouÏijí své
vlastní osvûtlení – reflektory, je viditelnost
na jevi‰ti z pozice diváka nedostaãující.
Na‰im ÏákÛm – posluchaãÛm i úãinkujícím pﬁejeme samé hezké záÏitky
a úspûchy v hudebním a divadelním
svûtû a bohatou tvoﬁivou produkci.
Za 1. stupeÀ Mgr. Dana Koldinská

NOVÉ KNIHY NA WWW.SPISOVATELKA.ESTRANKY.CZ
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Triãka z „Domeãku“
Pomalu se blíÏí konec ‰kolního roku.
30. ãervna se rozlouãíme s pátou tﬁídou
a také s cel˘m I. stupnûm.
Rozhodli jsme se, Ïe si v DDM Volary vyrobíme stejná triãka. Chceme mít
památku na tûch pût bájeãn˘ch let s na‰í
paní uãitelkou Ivou Harvalíkovou.
Nejprve jsme si v‰ichni sehnali bílá
Volarsk˘ zpravodaj 8

triãka a vydali se do Domeãku. Vlaìka s
Milenou nás rozdûlily do dvou skupin.
Triãka jsme si namoãili a poﬁádnû vyÏdímali. Pak jsme je posypali svûtle modrou barvou a solí. Dali jsme je do sáãku
a „upekli“ v mikrovlné troubû. Triãka
jsme vymáchali (v‰ichni jsme mûli krásnû modré ruce) a nechali uschnout. Za

dva t˘dny jsme na triãka dûlali tisk.
Trika se nám velmi povedla. Hned jsme
si je oblékli a pouÏíváme je na v‰echny
spoleãné tﬁídní akce.
Adéla Rákosníková
a Kateﬁina Bártová
z 5.A Z· Volary

Není lehké bránit pravdu
Klub ãeského pohraniãí o.s. Rudou‰e Koãího Volary je vlastenecky
zamûﬁen˘m obãansk˘m sdruÏením, je souãástí celostátnû pÛsobícího
a ministerstvem vnitra schváleného obã. sdruÏení. Hlavním posláním
KâP je obhajoba ãesk˘ch národních zájmÛ, svobody, lidsk˘ch práv
a sociálních zájmÛ obãanÛ âeské republiky, prosazování objektivního
v˘kladu ãesk˘ch i ãeskoslovensk˘ch dûjin a odmítání úãelovû zkreslovan˘ch pﬁíãin, prÛbûhu a v˘sledkÛ II. svûtové války. Jsme proti
neoprávnûnému pronásledování obãanÛm âR a zasazujeme se o obhajobu
jejich nezadateln˘ch práv.
Kromû bûÏné klubové ãinnosti (vãetnû akcí pro Ïeny a dûti) se staráme
i o pomníãky ochráncÛ hranic, kteﬁí naplnili slova sluÏební pﬁísahy do
posledního písmene – poloÏením sv˘ch ÏivotÛ.
A zde musím s naprost˘m rozãarováním a pln zlosti konstatovat, Ïe
právû pamûtní deska i kámen pomníku stráÏmistra Rudou‰e Koãího, jsou od prosince 2012 brutálnû poniãeny. Pokud by ‰lo
jenom o postﬁíkání sprejem, asi by se v‰e dalo napravit, ale to, Ïe na samotné desce jsou vyryty hluboké r˘hy, to jiÏ odstranit
nelze. Symbolické oplocení rozkopáno – co to muselo b˘t za jedince, kterému zvedne sebevûdomí niãení pietních artefaktÛ?
Kdo nemá úctu k mrtv˘m, není ãlovûkem! Svûdãí to o „vyspûlosti“ na‰í spoleãnosti, je to v˘sledek a zásluha v‰ech, kteﬁí sv˘m
chováním, vyjadﬁováním a shovívavostí podnûcují k dehonestaci hrdinÛ dokázali zanést do vûdomí, pﬁedev‰ím mlad˘ch lidí,
naprostou neúctu k hodnotám, ale pﬁedev‰ím k ÏivotÛm druh˘ch a k pohrdání principy demokracie.
JiÏ dnes je „naprosto bûÏn˘“ neskr˘van˘ boj mlad˘ch proti star˘m, je nepokrytû uplatÀována kolektivní vina, jsou
perzekuováni lidé jen pro svoje pﬁesvûdãení a sm˘‰lení, zkrátka ten nejhlub‰í a tûÏko pﬁedstaviteln˘ marast se vzná‰í na povrchu
jako idol, jako modla, jako cíl na‰eho ãinûní. Proto vyz˘vám v‰echny – vraÈme se k morálním zásadám a buìme zase lidmi!
Franti‰ek Zach, pﬁedseda KâP Rudou‰e Koãího Volary

Karneval na snûhu
V âesk˘ch Îlebech se i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí, kdy mrholilo a nebe
bylo zataÏené, se‰lo velké mnoÏství rodiãÛ s dûtmi, aby si uÏili
karneval na snûhu. Ten pro nû pﬁipravil SKI klub ·umava Volary, ceny
a dobroty pﬁipravil mikroregion Horní Vltava-Boubínsko. Celá barevná
druÏina a krásné masky ãekaly na pﬁíjezd pána hor. Ten dorazil krátce
po tﬁinácté hodinû, aby svou druÏinu zkontroloval a lyÏaﬁsk˘ rej na místním kopci do dlouhého slalomového oblouku projel. Sjezdem pestrobarevného reje karnevalové veselí zaãalo. Poté následovaly soutûÏe ve slalomu, ‰lapaãkách, coÏ bylo pﬁekonání nerovného terénu se skokem na
konci a soutûÏ v jízdû v pytlích. Nechybûla soutûÏ o nejhezãí masku,
nejmen‰ího a nejmlad‰ího úãastníka. Závûreãné rozdûlování cen patﬁilo
v‰em, neboÈ na karnevalu vyhrávají v‰ichni.
L. Beran

Prodej slepiãek
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch plemen Lohman hnûd˘, Tetra hnûdá
a Dominant Ïíhan˘, kropenat˘, ãern˘, Ïlut˘, modr˘ a bíl˘. Slepiãky pouze z na‰eho odchovu!!
Stáﬁí slepiãek 16–18. t˘dnÛ, cena 159–170 Kã/ks – v zaãátku sná‰ky 178 Kã/ks
Prodeje se uskuteãní: ve Volarech u vlakového nádraÏí v sobotu 25. kvûtna 2013 ve 12 45 hodin
Pﬁípadné bliÏ‰í informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
***
Pﬁi prodeji slepiãek- nová sluÏba- v˘kup králiãích koÏek – cena 22–35 Kã/ks
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·umavská zima 2012/2013
První sníh této zimy napadl v nejvy‰‰ích polohách ·umavy jiÏ 16. ﬁíjna. Na
Velkém Javoru namûﬁili meteorologové
2 cm snûhu. Není to v‰ak nic mimoﬁádného, zima se na ·umavû ãasto hlásí
o slovo jiÏ v ﬁíjnu. Sníh do druhého dne
zcela roztál a v následujících dnech
stoupla teplota na Bﬁezníku témûﬁ na
+25°C.
Celou ·umavu pokryl sníh ke konci
ﬁíjna, nejvy‰‰í snûhovou pokr˘vku
zaznamenalo severní návûtﬁí ·umavy,
sníh se v niÏ‰ích polohách udrÏel 3 dny,
ve vy‰‰ích polohách o den déle. Bylo
jasné, Ïe tak ãasná zima v niÏ‰ích
polohách nebude mít dlouhého trvání.
NejniÏ‰í teplotu v ﬁíjnu zaznamenala
meteostanice na Borov˘ch Ladách
-11,6°C, coÏ není pﬁíli‰ obvyklé. Bylo to
zpÛsobeno oblaãností, která se po nûkolik chladn˘ch dní vyskytovala v oblasti
Kvild a hraniãního hﬁebenu a nedovolila
vût‰ímu poklesu teplot.
Sníh na poãátku listopadu vystﬁídal
dé‰È a vy‰‰í teploty. Na konci první listopadové dekády dorazila na ·umavu
inverze, která vydrÏela aÏ témûﬁ do
konce mûsíce listopadu. Sníh tak roztál
i v nejvy‰‰ích polohách, v˘jimkou byl
ale Poledník, kde se zbytky snûhu
udrÏely i pﬁes vysoké teploty. Horské
polohy byly zality sluncem, kdeÏto
v niÏ‰ích polohách postupnû pﬁib˘valo
mlh a nízké oblaãnosti. Na horách teploty ‰plhaly pﬁes 10°C, místy i pﬁes 15°C,
naopak v niÏ‰ích polohách bylo chladno.
Noci byly chladné pﬁedev‰ím v mrazov˘ch kotlinách, nejniÏ‰í listopadovou
teplotu zaznamenala Rokytská slaÈ v
polovinû listopadu a to -15,0°C. Inverzi
ukonãila aÏ studená fronta ke konci
listopadu, která pﬁinesla sráÏky a následné ochlazení.
Na pﬁelomu listopadu a prosince tak
celou ·umavu opût pokryl sníh. Nejvy‰‰í snûhovou pokr˘vku hlásil na poãátku
prosince Bﬁezník 51 cm a Velk˘ Javor
46 cm. Malé mnoÏství snûhu napadlo na
Volarsku ãi Lipensku. ProtoÏe byly celodenní mrazy, lyÏaﬁská stﬁediska mohla
umûle zasnûÏovat a kolem 8. prosince
byl zahájen provoz vût‰iny stﬁedisek.
Zimní poãasí se snûÏením vydrÏelo
i v dal‰ích dnech, v polovinû prosince
tak mûl Velk˘ Javor 96 cm snûhu, Bﬁezník a Prá‰ily 65 cm. NiÏ‰í snûhovou
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pokr˘vku mûla opût oblast Volarska,
Prachaticka a Lipenska. BûÏecké stopy
byly upravovány v závislosti na v˘‰i
snûhové pokr˘vky. Pﬁed vánocemi se
pﬁedpovûì poãasí mûnila kaÏd˘ den
nûkolikrát. Jednou pﬁedpovûì slibovala
bílé vánoce se siln˘mi mrazy, poté
oblevu a dé‰È. BohuÏel zvítûzila druhá
varianta, z které snad nikdo radost
nemûl. 23. prosince pﬁi‰lo v˘razné
oteplení a vydatn˘ dé‰È, sníh tak mizel
pﬁed oãima. Na Vánoãní svátky stoupaly
teploty aÏ témûﬁ k +15°C (Vlkonice,
Velhartice, Su‰ice, Husinec ãi Kti‰).
Díky vysok˘m teplotám do‰lo k rozvodnûní Teplé Vltavy, Kﬁemelné ãi Otavy.
Sníh vydrÏel pﬁes vánoãní svátky jen
v polohách nad 800 metrÛ. Ochlazení
bohuÏel nedorazilo ani na pﬁelomu roku,
teploty nadále stoupaly pﬁes den nad
nulu a sníh odtával. Malá zimní stﬁediska tak musela pﬁeru‰it provoz.
Nov˘ rok 2013 nepﬁinesl ochlazení.
Teploty nadále stoupaly nad bod mrazu
a sráÏky byly de‰Èové i v nejvy‰‰ích
‰umavsk˘ch polohách. Souvislá snûhová
pokr˘vka se tak udrÏela jen v polohách
nad 1100 metrÛ. Díky intenzivnímu tání
do‰lo k rozvodnûní horních tokÛ na
·umavû. Zajímavostí jistû je, Ïe poãátkem roku republiku rozdûlilo v˘razné
teplotní rozhraní, takÏe na Moravû
panovaly mrazy, napadl sníh, kdeÏto do
âech proudil tepl˘ vzduch. Paradoxnû
tak napﬁíklad v Brnû leÏelo více snûhu
neÏ na Kvildû.
Poãasí v polovinû ledna dominovalo
husté intenzivní snûÏení, které trvalo
pﬁibliÏnû 28 hodin. Intenzivní snûÏení
i pﬁes velkou snahu silniãáﬁÛ zpÛsobilo
problémy v dopravû. Nejvíce snûhu
nenapadlo v centrální ·umavû jak b˘vá
obvyklé, ale na severním návûtﬁí ·umavy v niÏ‰ích polohách. Nejvíce nového
snûhu za 24 hodin zaznamenal Vimperk,
cel˘ch 30 cm a také Husinec (26 cm).
Tuto situaci zpÛsobilo proudûní od severov˘chodu, takÏe nejintenzivnûj‰í sráÏky
byly v oblasti od âesk˘ch Budûjovic
pﬁes Temelín, Strakonice a Klatovy
k podhÛﬁí ·umavy, naopak rakouská
a nûmecká strana ·umavy se stala díky
tomuto proudûní do závûtﬁí, takÏe
pﬁírÛstek snûhu byl minimální. V˘‰ka
snûhu 18. ledna byla následující: Vimperk
46 cm, ChuráÀov 45 cm, Strunkovice

nad Blanicí 43 cm, Husinec 41 cm,
Prachatice 38 cm.
Po vydatné snûhové nadílce následovala chladná epizoda, která vyvrcholila
mraziv˘m ránem 26. ledna, kdy nejniÏ‰í
teplotu zaznamenala meteostanice Perla
nedaleko Kvildy -30,0°C. O tﬁi dny
pozdûji pﬁecházel pﬁes ·umavu v˘razn˘
frontální systém, sráÏky byly bûhem dne
od v˘‰ky 700 metrÛ snûhové, postupnû
v‰ak pﬁecházely v de‰Èové. Napadlo
místy i pﬁes 10 cm snûhu, kter˘ ale vlivem de‰tû, vûtru a stoupající teploty
zaãal rychle odtávat. 30. leden pﬁinesl na
leden extrémnû vysoké teploty, které na
mnoha místech pﬁekraãovaly i +10°C.
Napﬁíklad v Prachaticích bylo maximum
11,9°C, ve âkyni 12,1°C a ve Strakonicích 13,1°C.
Zatímco podhÛﬁí ·umavy bylo
poãátkem února vût‰inou bez snûhové
pokr˘vky, vrcholové partie dostaly
zatím nejvy‰‰í pﬁísun snûhu v této zimû.
ZpÛsobilo to teplej‰í proudûní od západu, kdy polohy nad 1000 metrÛ mûly
teploty pod bodem mrazu, kdeÏto v niÏ‰ích polohách zÛstávaly teploty nûkolik
stupÀÛ nad nulou a sráÏky byly vût‰inou
de‰Èové. Nejvíce snûhu napadlo z 3. 2.
na 4. 2., coÏ zpÛsobilo znaãné problémy
v dopravû. SnûÏení pokraãovalo i bûhem
5. února, kdy ·umavu zasáhly velmi
intenzivní snûhové pﬁeháÀky. V podveãerních hodinách do‰lo k poklesu teplot
pod bod mrazu v polohách kolem 700
metrÛ, coÏ zpÛsobilo kolaps v dopravû
hlavnû na Prachaticku. Nejvíce snûhu na
poãátku února hlásil Poledník 180 cm
a Velk˘ Javor 170 cm, naopak Prachatice byly ve stejnou dobu zcela beze
snûhu. Dal‰í únorové dny nepﬁinesly
Ïádn˘ v˘razn˘ v˘kyv v poãasí ani
v teplotách. Od vy‰‰ích poloh panovaly
celodenní mrazy, vyskytovaly se lokální
snûhové sráÏky, které pﬁinesly nûkolik
centimetrÛ snûhu, nejvy‰‰í pﬁírÛstky
byly zaznamenány na ãesko-nûmecké
hranici. DnÛ se sluneãním svitem bylo
v první polovinû února poskrovnu, stejnû tak jako po cel˘ leden.
Zima na ·umavû vyvrcholila v druhé
polovinû února. Témûﬁ dennû se vyskytovalo snûÏení ãi snûhové pﬁeháÀky.
Díky severnímu proudûní nespadlo na
·umavû tolik sráÏek jako v Kru‰n˘ch
Horách ãi Krkono‰ích, i tak byly snûhové

pﬁírÛstky místy aÏ kolem 20 cm. Teploty
stoupaly nad bod mrazu jen ojedinûle
v niÏ‰ích ‰umavsk˘ch polohách, horské
polohy zaznamenaly celodenní mrazy.
Mezi 23. a 25. únorem zasypala v‰echny
‰umavské polohy dal‰í snûhová peﬁina.
Na severním návûtﬁí spadlo více snûhu
neÏ v hraniãním hﬁebenu. Napﬁíklad
Vimperk hlásil 40 cm pra‰anu, Volary
36 cm. V posledních únorov˘ch dnech
se zaãalo oteplovat, teploty zaãaly stoupat nad bod mrazu, sníh ztûÏknul a zaãal
odtávat. Nad bod mrazu se dostaly
teploty i v nejvy‰‰ích ‰umavsk˘ch
polohách, zde v‰ak kvalita snûhu utrpûla jen minimálnû. Nejvy‰‰í snûhovou
pokr˘vku na konci února namûﬁili
meteorologové v okolí vrcholu Plech˘
201 cm, obdobnou v˘‰ku snûhu bude
mít i okolí Blatného vrchu a nûmeckého
vrcholu Lusen.
Poãasí v prvních bﬁeznov˘ch dnech
pﬁineslo tolik oãekávané sluneãné poãasí. Denní teploty postupnû stoupaly
a poprvé se letos na ·umavû dostaly nad
deset stupÀÛ i v horsk˘ch polohách.
Díky noãnímu vyjasnûní klesaly teploty
k -8°C, v mrazov˘ch kotlinách i pod
-15°C. Sníh odtával relativnû pomalu,
maximálnû nûkolik centimetrÛ za den.
Sluneãné poãasí skonãilo pﬁed koncem
první bﬁeznové dekády, sníh roztál
zhruba do nadmoﬁské v˘‰ky 800 metrÛ.
10. bﬁezna byly nad ·umavou zaznamenány slabé bouﬁky. Nezvyklé teplotní
rozhraní poté rozdûlilo ·umavu. Na
sever od ãesko-nûmecké hranice se udrÏoval studen˘ vzduch a teploty se drÏely pod nulou, kdeÏto v nûmeckém a
rakouském pﬁíhraniãí teploty stoupaly
aÏ k +6°C. Do teplého sektoru patﬁila i
oblast Kvild, Bﬁezníku a Rokytské slati,
kde teploty atakovaly +5°C.

Teploty v polovinû bﬁezna díky pﬁílivu
velmi chladného vzduchu klesaly pod
-10°C, v mrazov˘ch kotlinách i pod
-20°C. NejniÏ‰í teploty zaznamenala
Perla -26,3°C a Bﬁezník -26,0°C. Den
pﬁed nástupem astronomického jara
zasypal ·umavu nov˘ sníh. Ve Volarech
napadlo 14 cm, ve Vimperku 13 cm
snûhu. Sníh ale kromû horsk˘ch poloh
opût roztál, teploty totiÏ stoupaly aÏ
k +10°C. Poslední bﬁeznová dekáda
pﬁinesla nezvykle chladné poãasí, teploty ani ve stﬁedních polohách nestoupaly
nad bod mrazu, na frontách se vyskytly
snûhové sráÏky, sníh díky mrazÛm
neroztál. Velikonoce byly bílé na celé
·umavû na rozdíl od Vánoc, kde sníh
leÏel jen v polohách nad 800 metrÛ n. m.
1. dubna zaznamenali meteorologové
nejvy‰‰í snûhovou peﬁinu z celé zimy na
vrcholu Plech˘, kde namûﬁili 204 cm, na
nedalekém Ple‰ném jezeﬁe 120 cm.
Zima, která je za námi, nemûla zcela
typick˘ prÛbûh. KaÏd˘ si jistû v‰iml, Ïe
byla velice skoupá na sluneãné dny
a noci, díky tomu byla nejniÏ‰í ‰umavská teplota pouh˘ch -30,0°C. Neobvykl˘ byl i pﬁíval snûhu na severním návûtﬁí
·umavy. Centrální ·umava zaznamenala
prÛmûrnou v˘‰ku snûhu. V˘jimeãnû dlouhá byla i vánoãní obleva, která trvala
více jak 14 dní, teploty pﬁi ní stoupaly
i nad +10°C a sníh roztál i v horsk˘ch
polohách kolem 1000 metrÛ nad moﬁem.
Velmi netypick˘ byl i konec zimy, teploty v bﬁeznu pﬁipomínaly spí‰e leden. Za
posledních 50 let jde o 4. nejchladnûj‰í
bﬁezen v rámci celé republiky.
Z pohledÛ meteorologÛ tak ‰lo
o velmi zajímav˘ prÛbûh zimy. Jaké bude
poãasí v létû, to se nechme pﬁekvapit.
Ivo Rolãík
www.pocasi-volary.cz

Pﬁipravujeme
Setkání vedení mûsta
se zdravotnû postiÏen˘mi
V pátek 3. kvûtna od 16:00 hodin se
bude konat ve spoleãenském sále setkání vedení mûsta se Svazem tûlesnû
postiÏen˘ch.
***
Oslava sv. Floriána
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Volary, vás
srdeãnû zve v sobotu 25. 5. 2013 od
14:00 hodin na oslavu sv. Floriána,
patrona v‰ech hasiãÛ. Akce se koná
v hasiãské zbrojnici.
K tanci a poslechu hraje Renesance.
***
Koncert Ale‰e Brichty
Mûsto Volary vás srdeãnû zve v pátek
31. kvûtna od 20:00 hodin do spoleãenského sálu radnice na koncert Ale‰e
Brichty. Pﬁedkapela Black Bull.
Vstupenky v pﬁedprodeji od 2. 5. 2013.
Cena vstupenky v pﬁedprodeji 200,- Kã,
na místû 250,- Kã
***
HANKY PANKY
,,Na pﬁání divákÛ,,
Nejúspû‰nûj‰í ãeská travesti skupina
HANKY PANKY míﬁí do na‰eho mûsta
se zbrusu nov˘m poﬁadem.
V sobotu 15. ãervna 2013 od 19:00
hodin ve volarském kinosále.
Pﬁedprodej vsttupenek na MûÚ Volary,
odbor KaCR.
Vstupné: 200,-Kã od 6. 5. 2013,
na místû 230,-Kã

Souhrn poãasí za bﬁezen 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -12,4°C dne 3. 3. v 7:00
Pﬁízemní minimální teplota: -13,8°C dne 3. 3. v 7:05
Maximální teplota: +16,1°C dne 7. 3. v 13:15
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -1,6°C
Úhrn sráÏek: 32,6 mm
Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 19. 3. ve 15:26
(tj. 47,2 km/hod.)
Mrazové dny: 30
Ledové dny: 9
Sluneãní svit: 125,5 hodiny

Snûhová pokr˘vka: 20 dní
Maximální v˘‰ka snûhu: 20 cm dne 1. 3.
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -16,8°C dne 3. 3
Pﬁízemní minimální teplota: -20,2°C dne 3. 3.
Maximální teplota: +15,0°C dne 7. 3.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: -2,4°C
Mrazové dny: 30
Ledové dny: 8
Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz
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Eso Volary
Pﬁijmeme na pln˘ úvazek pro na‰e prodejny
potravin ve Volarech
●

zástupkyni vedoucí
(znalost práce s PC podmínkou)

●

prodavaãku (vyuãení není podmínkou)

●

prodavaãku na vedlej‰í pracovní pomûr
– v˘pomoc (napﬁ. Ïeny na mateﬁské dovolené)

Nabízíme zamûstnání ve stabilním oboru, pﬁíjemné
pracovní prostﬁedí, pﬁípadnou zkrácenou pracovní dobu
a pﬁedpokládan˘ ãist˘ mûsíãní v˘dûlek dle individuálního
ohodnocení od 10 do 14 tisíc korun.
●
●

Kontaktní informace
telefonicky dennû na telefonním ãísle
725 367 483 od 8 do 10 hodin
osobnû ve ãtvrtek a pátek na provozovnû Eso2
(u ‰koly) od 8.00 do 10.00, po pﬁedchozí
telefonické domluvû na v˘‰e uvedeném ãísle

Airsoft ·umava
Kde: Dobrá u StoÏce
Kdy: KaÏd˘ den (nutno si dan˘ termín zarezervovat)
Cena: 250 kã/osoba na 1,5 hod.

Nabídka pracovní příležitosti
Nově vzniklá společnost "Městský hotel Bobík s. r. o.
Volary" hledá pro svůj provoz vhodné a příjemné
zaměstnance, s předpokládaným nástupem v druhé
polovině července t. r., na pozice:
●
provozní
●
účetní
restaurační část
●
číšník/servírka (znalost NJ, AJ)
●
kuchař/kuchařka
●
pomocná síla do kuchyně
hotelová část
●
recepční (znalost NJ, AJ)
lázeňská část
●
masér/masérka
Písemnou přihlášku, která bude obsahovat:
- pozici, na kterou se hlásíte
- životopis, nejlépe s motivačním dopisem
- kopii dokladu o ukončeném nejvyšším vzdělání
- vaše kontaktní údaje (adresa, telefon)
zašlete nejpozději do 30. 5. 2013 na adresu:
Městský hotel Bobík s.r.o.
Náměstí 325, 384 51 Volary

Kontaktujte nás na ãísle 739 035 919
Více informací naleznete na www.airsoftsumava.wbs.cz

Penzion U Mirky
Provozní doba:
Pondûlí - Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Nedûle:

Zavﬁeno
16.00 - 21.00
16.00 - 00.00
14.00 - 02.00
14.00 - 21.00

Po domluvû otevﬁeme i v jinou dobu.
Více info na www.penzionumirky.cz
Tel: 776 205 058, penzion.umirky@seznam.cz

Akce na mûsíc KVùTEN
04. 05.

"DùTSKÁ HAWAI PÁRTY" od 14 hodin
HAWAI PRO DOSPùLÉ od 21.00 hodin

11. 05.

CUBA LIBRE NIGHT od 21.00 hodin

18. 05.

BOÎKOV PÁRTY od 21.00 hodin

25. 05.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DùTI
od 14.00 hodin / pro dospûlé od 21.00 hodin

01. 06.

COCTAIL PÁRTY od 19.00 hodin
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