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Ceny vodného a stočného pro rok 2019

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém lednovém
zasedání schválilo úpravu cen vodného
a stočného pro rok 2019. Obyvatelé města

tedy budou platit od ledna 2019 za odebraný metr krychlový (tisíc litrů) pitné vody
27,87 korun a za metr krychlový odváděné
odpadní vody 32,39 korun (ceny jsou uvedeny bez 15% DPH).
V minulém roce byla cena stanovena
za odebraný metr krychlový pitné vody
26,70 korun a za metr krychlový odváděné
odpadní vody 31,74 korun (vše bez DPH).
Pro srovnání obyvatelé města Husinec platí
38,55 korun za metr krychlový pitné vody
a 40,19 korun za metr krychlový odváděné
odpadní vody. Město Vimperk 37,78 korun
za metr krychlový pitné vody a 33,00 korun
za metr krychlový odváděné odpadní vody.
K úpravě cen došlo zejména proto, že došlo
k nárůstu cen elektrické energie téměř
o 10 %. Do ceny se dále promítly provozní
náklady a poplatky státu za nákup surové
vody – poplatky za vypouštění vod odpadních, další odvody a daně.
Při průměrné spotřebě 36 metrů krychlových za den, představuje toto meziroční

navýšení 20 haléřů denně. Za kalendářní
rok je to 75 korun. Všechny ceny jsou
uváděny bez platné sazby DPH.
Předpokládáme, že i v dalších letech
bude muset město Volary přistoupit k úpravě
cen. Bude nutno řešit čistírnu odpadních
vod, která byla uvedena do provozu v roce
1994 a od té doby neproběhla žádná její
významná rekonstrukce. Rozhodnutím vodoprávního úřadu jsme povinni nejpozději
do 31. 12. 2019 předložit projektovou dokumentaci zásadní obnovy ČOV Volary.
V současné době prověřujeme dvě možné
varianty řešení – přistavět druhou linku
stávající čistírny, nebo postavit čistírnu
odpadních vod úplně novou.
Letošní zima, se svým proměnlivým
počasím, prověřila stav našich kanalizačních a hlavně vodovodních sítí. Abychom
do budoucna řešili méně havárií, je nutné
směřovat investice města do jejich obnovy.
Bc. Jana Bártová, místostarostka

MDŽ
Milé ženy, přejeme Vám
radostný a spokojený
svátek žen
Nezapomeňte 8. března popřát všem
ženám k MDŽ – svátku u nás často spojovaného s předlistopadovou érou. Ale ve světě
se na něj pohlíží jako na den, kdy spousta
žen musela, či dokonce musí i v současnosti, bojovat za svou svobodu, za svou
identitu a za svá základní lidská práva.
Několik faktů, které o MDŽ možná nevíte,
nebo jste už zapomněli…
Původně se jmenoval Mezinárodní den
pracujících žen. Vůbec poprvé jej slavili

28. února 1909 v New Yorku jako připomínku stávky textilních dělnic. Ta se uskutečnila
o rok dříve. Městem tehdy pochodovalo
15 tisíc žen, včetně mnoha imigrantek.
Monstrózní odborová akce tehdy udivila
celý svět.
První klasický Mezinárodní den žen se
slavil 8. března až v roce 1914. Datum bylo
zvoleno jen proto, že to byla neděle, kdy
měla většina žen volno a mohla se účastnit
masové akce.
Podle OSN je tento svátek dnem, kdy je

třeba připomínat si úspěchy žen bez ohledu
na jejich národnostní, etnické, jazykové,
kulturní, ekonomické a politické rozdíly.
Svátek má být příležitostí dívat se především
do budoucna a hledat možnosti a příležitosti
pro budoucí generace žen.
Státním svátkem je 8. březen pouze
v Afghánistánu, Kambodži, Mongolsku,
Vietnamu a Zambii. V Číně, Nepálu a na
Madagaskaru tento den mají volno pouze ženy.
Na mužskou populaci se svátek nevztahuje.
Zdroj Internet
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Informace z jednání Rady města Volary
Na jednání rady města, konaného dne 9. ledna 2019, krom jiného radní
rozhodli:
l uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou od 1. ledna 2019, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců, na prostory k podnikání části nemovitosti, na čp. 34
Náměstí, Volary, se společností Česká
spořitelna, a.s. Praha

l

l

nevyužít možnosti navýšení nájemného
pro rok 2019 o vyhlášenou průměrnou
míru inflace roku 2018
uzavřít ve znění předloženého návrhu
Smlouvu o vytvoření díla na rok 2019
s Janem Voldřichem na tvorbu filmových reportáží pro volarský infokanál

a Mandátní smlouvu na rok 2019 na
vysílání textových informací v infokanálu Volary
vzali na vědomí:
l podané informace o přehledu změn
uzavřených nájemních a pachtovních
smluv v období od 1. 7. do 31. 12. 2018

Na jednání rady města, konaného dne 30. ledna 2019, krom jiného radní
rozhodli:
l vyhovět žádosti MUDr. Michaely Neumanové, ze dne 9. 1. 2019, a poskytnout
finanční dar ve výši 15 000,00 Kč
a bezplatně zapůjčit společenský sál dne
2. 3. 2019 na pořádání charitativní akce
„12. ročník Charitativního plesu dárců
krve“
l vyhlásit záměr na pronájem prostor
k podnikání, části nemovitostí na čp. 27
ve Volarech
souhlasí:
l v souladu se zřizovací listinou s vyřazením majetku Základní školy Volary
hodnoty nad 20.000,- Kč (robot, server
II. HP, televizní lupa)

schválili:
l odpis knih dle přiloženého seznamu,
které byly navrženy k vyřazení při
aktualizaci knihovního fondu
l Mateřské škole Volary přijetí peněžního
daru od WOOD FOX forest s.r.o Praha 2,
ve výši 10 000,- Kč
l vyhlášení záměru č. 01/Prod/2019 ve
znění předloženého návrhu na prodej
pozemku KN p.č. 5365 v katastrálním
území Volary
neschválili:
l vyhlášení záměru č. 02/Prod/2019 ve
znění předloženého návrhu na prodej
pozemku KN p.č. 5370 v katastrálním
území Volary a navrhují, aby o vyhlášení
záměru rozhodlo ZM

l

vyhlášení záměru č. 03/Prod/2019 ve
znění předloženého návrhu na prodej
pozemku KN p.č. 5369 v katastrálním
území Volary a navrhují, aby o vyhlášení záměru rozhodlo ZM

Zrušují k 31. 3. 2019, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění, Odbor Kultury a cestovního
ruchu Městského úřadu Volary
Vyhlásili výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele Kulturně informačního centra
Volary, příspěvková organizace města,
a jmenovali komisi pro výběr uchazečů ve
složení: Mgr. Vít Pavlík, Bc. Václav Bajčík,
Roman Kozák, Ivo Rolčík, Jiřina Dolejšková

Informace z jednání Zastupitelstva města Volary
Na jednání zastupitelstva města, konaného dne 28. ledna 2019, krom jiného zastupitelé
rozhodli:
l zřídit příspěvkovou organizaci Kulturní
informační centrum Volary, se sídlem
Náměstí 25, 384 51 Volary a schválili
předložený návrh Zřizovací listiny
Kulturně informační centrum Volary,
příspěvková organizace, dle zák. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění,
a v souladu s ustanovením § 27 zák.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění
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l

l

l

stanovit cenu vodného a stočného pro
rok 2019 pro všechny odběratele takto:
vodné 27,87,- Kč/m³ bez DPH,
stočné 32,39,- Kč/m³ bez DPH
že Město Volary s Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha 2, uzavře
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku KN p.č. 4725/8
v k.ú. Volary
k 31. březnu 2019 zrušit Městskou

knihovnu Volary, organizační složku
Volary, se sídlem Náměstí 24, 384 51
Volary a zrušují k 31. březnu 2019
Zřizovací listinu Městské knihovny
Volary, organizační složky Volary ze
dne 1. 10. 2002, schválenou usnesením
zastupitelstva města dne 30. 9. 2002
schválili:
l rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění
předloženého návrhu (revitalizace panelového sídliště III. etapa)
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Připravujeme
28. 2. v 19.00 hodin

„ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE“

Společenská
rubrika

Srdečně vás zveme do společenského sálu radnice
na zábavný pořad I. Šmoldase a P. Štrosse.
Vstupné 150 Kč.

e

9. 3. od 18.00 hodin

OSLAVA MDŽ
Místní organizace Svazu žen vás srdečně zve do společenského sálu
na oslavu svátku žen.
Hrají DuoNávraty.

e

28. 3. v 18.00 hodin

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Zveme vás do konferenčního sálu Městského hotelu Bobík na oblíbený klubový pořad.
Vstup volný

e

29. 3. od 20.00 hodin

VÍTKOVO VETERÁNI
Zveme vás na legendární českou bigbeatovou skupinu, která ve Volarech vystoupí
ve společenském sálu. Zanotujte si spolu s veterány jeden z jejich největších hitů
Pražskej démon a přijďte se rozloučit s odborem kultury MěÚ Volary.
Vstupné 300 Kč.

e

Všem svým členům
narozeným v únoru přeje
MO Svazu tělesně postižených Volary
hodně zdraví, štěstí a lásky.

Pozvánka
Výbor ZO ČZS Volary zve své členy
na Výroční volební členskou schůzi
ZO ČZS Volary, která se koná
v sobotu 16. 3. 2018 od 14.30 hodin
v Hotelu Chata ve Volarech.

31. 3. od 15.00 hodin

JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU
SLAVILI VELIKONOCE
Zima je pryč a Kašpárek a Kalupinka se
pustí do příprav na velikonoční svátky.
Nastává čas vítání jara. Kalupinka vygruntuje, připraví malovaná vajíčka
a barevné pentličky pro koledníčky
a Kašpárek plete pomlázku. Je už ale
kapánek nabručený z toho dlouhého
půstu. A tak Kalupinku zlobí a všelijak
pošťuchuje. Na škaredou středu se ale
nesmí nikdo na nikoho mračit, a tak si
naši hrdinové vypráví velikonoční
příběhy. A na zelený čtvrtek je navštíví
velikonoční zajíček s košíkem plným
barevných vajíček. Písničky, koledy,
pomlázky, a mazance. Cililink, můžeme
začít!

Hotel Chata Volary
Vás srdečně zve
ve dnech

22.-24. 3. 2019
na

VEPŘOVÉ HODY

Inscenaci podpořila Nadace Život
umělce.
Zveme vás do kinosálu Volary na velikonoční pohádku divadla Kasperle.
Vstupné 50 Kč.

HLEDÁTE BRIGÁDU? MY HLEDÁME VÁS!
Přijmeme brigádníky ve Volarech na prodej točené zmrzliny a obsluhu občerstvení
Práce vhodná nejen pro studenty.
Baví Tě práce s lidmi? Přidej se k našemu týmu a dělej s námi radost nejen dětem.
Bližší informace tel.: 728 446 755; www.rajsumava.cz
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Pomoc daňovým poplatníkům
Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům
daně z příjmů fyzických osob ve Vašem městě.
V rámci zlepšování svých služeb
Finanční správa připravila i pro letošní rok
některá opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Mimo jiné i to, že přiznání k této dani
budou i letos vybírány pracovníky Finančního úřadu pro Jihočeský kraj územní pracoviště v Prachaticích ve Vašem městě.
Přitom nepůjde jen o prostý výběr přiznání
k dani z příjmů fyzických osob, ale budou
zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.
Informace nezbytné pro správné vy-

plnění daňových povinností k daním z příjmů
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz
v záložce „Daně a pojistné“ a jsou aktuálně
doplňovány v „Novinkách“.
Tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách
Finanční správy ve složce daňové tiskopisy
nebo ve složce daně elektronicky, Daňový
portál, na adrese www.daneelektronicky.cz
jehož prostřednictvím ho lze finančnímu
úřadu i doručit.
Interaktivní formuláře DAP k DPFO

a DPPO jsou také k dispozici na stránkách
Finanční správy v záložce „Daňové tiskopisy“.
V listinné podobě bude tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů fyzických
osob k dispozici na městském úřadě od
27. února 2019.
Výběr přiznání k dani z příjmů fyzických
osob a pomoc občanům při jejich vyplnění
se po dohodě se starostou uskuteční v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu
ve Volarech ve dnech 27. února 2019 v době
od 10.00 do 14.30 hod. a 13. března 2019
v době od 10.00 do 14.30 hod.

Pečovatelská služba ve Volarech
Pečovatelská služba ve Volarech je
poskytována Oblastní charitou Vimperk,
a to dvěma pečovatelkami a jedním brigádníkem – řidičem.
V roce 2018 byla služba poskytnuta
52 občanům v rozsahu 10 590 výkonů.
Největší zájem ze strany klientů je o službu
rozvoz obědů, kterých bylo v roce 2018
rozvezeno 5 867. Obědy zajišťuje firma
Šumava Gastro s.r.o. Prachatice, nabízí

výběr z několika jídel a dováží již obědy
v jídlonosičích.
Klientům jsou poskytovány i další
služby, jako je pomoc s celkovou hygienou,
nakupování, doprovod a doprava klienta,
mytí nádobí, úklid domácnosti, praní
prádla, mytí oken apod.
Město Volary poskytuje na uvedenou
službu finanční příspěvek ve výši 440.000,Kč ročně.

Dárci krve
Dárci krve mohou využít Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve
spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové
autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka.
Svozový autobus vyjíždí z Volar ve dnech 22. 1., 16. 4., 16. 7.
a 15. 10. 2019, vždy v 7:00 z autobusového nádraží se zastávkou
v Blažejovicích. Po domluvě je možné zastavit i na některé zastávce
na cestě z Volar do Českých Budějovic.
Dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město
Prachatice, Netolice, Vimperk a Lhenice.
JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Stačí přijet naším
svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde
podstoupit lékařské vyšetření. Na místě Vám je také možné potvrdit
počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat
potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace
kontaktujte Oblastní spolek ČČK PT:
e-mailem: prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky:724 367 840
nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniční 204,
Prachatice (budova polikliniky).
Martina Vondrušková
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Velmi potěšující je, že tuto službu
vykonávají mladí lidé, a to kvalitně, neboť
uživatelé jsou s poskytovanými službami
spokojeni.
V případě zájmu o službu je možné se
obrátit na vedoucí pečovatelské služby ve
Volarech p. Danu Vidlášovou, telefonní
číslo 731 402 992.
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Zima přišla do Volar
Letošní zima je bohatá na sněhovou
pokrývka, ta přišla v několika vlnách
a přinesla tradičně radost dětem a starost
dospělým, ale i organizacím města, které
k tomu mají nejblíže. Položil jsem na toto
téma otázky jednateli Městských lesů
Volary s.r.o. Ing. Miroslavu Řežábkovi
a řediteli technických služeb města panu
Stanislavu Haladejovi.
Pane jednateli, letošní zima nám
přinesla několik vln silného sněžení
a mrazů, jaká je situace v městských
lesích po nadílce velkého množství sněhu?
Takové množství sněhu přece není ve
Volarech nic výjimečného a mrazy také padají v lednu až ke dvacítce, jen na to
vždycky trochu zapomeneme. Ve své podstatě jsme za sníh rádi, protože v případě
dlouhé zimy a pomalého odtávání a vsakování do země, zvyšuje hladinu podzemní
vody. A je-li dostatek sněhu v místech, kde
roste zdravý les s podstatným podílem dospělých stromů, pak se o hladinu podzemní
vody bát nemusíme.
Pro městské lesy je správná kombinace
mrazu a sněhu požehnáním i proto, že nám
umožní provádět těžební zásahy na místech,
která v létě nejsou přístupná, a minimalizuje
škody na přibližovacích linkách.
Trochu složitější situaci máme při odvozu
dřeva, protože musíme zajistit sjízdnost
lesních cest. V dnešní době je vše „logisticky
propracované“ a dopravce se nezajímá, jak
to uděláte, on musí jezdit. Velmi těžké to
mají v mrazech a sněhu lesní dělníci. V každém případě je naším cílem, aby měli naši
pracovníci co nejlepší podmínky pro práci,
a například v případě velmi nepříznivých
podmínek jim upravujeme pracovní režim
nebo nebo připravíme náhradní práci.

Jsou nějaká místa, kam byste nedoporučoval lidem chodit a jak vaši zaměstnanci čelí nepříznivým vlivům, jako
samovolné padání stromů, a jak řešíte
těžké větve pod nánosy velkého množství,
někdy zmrzlého sněhu?
Nejsem zastáncem bránění vstupu lidí
do lesa, zejména pokud se v lese chovají
ohleduplně k němu samotnému i k jeho
obyvatelům. Jediné, co nemohu doporučit,
je vstup do míst, kde probíhá těžba a doprava dřeva. Takováto místa máme vždy
označena na přístupových cestách s určením doby, kdy práce probíhají a s kontaktním telefonem pro případné dotazy.
Samozřejmě, že rozumný člověk nechodí
v lese, když je silný vítr nebo do oblastí
postižených polomy, ať již jako následky
větru, či sněhu. Již tím, že se pohybujeme
v lese, trochu riskujeme, dokonce i v lesním
zákoně se praví, že „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí“.
A naši zaměstnanci? Ti moc dobře vědí, jak
se v lese chovat, jak poznat nebezpečně
nakloněný strom či napnutou větev, kde spí
divoký kanec, či kde mají vosy hnízdo.
A pro jejich práci máme přesně stanovené
postupy, které, jsou-li dodržovány, předchází rizikovým situacím.
Otázky pro ředitele technických služeb
Stanislava Haladeje
Letošní zima nám přinesla několik vln
silného sněžení a mrazů, co bylo nejnáročnější pro úklid v letos na sníh bohaté
zimě?
Jak bylo vidět, pracovníci technických
služeb se s těmito těžkými podmínkami
letošní zimy vypořádali velmi dobře. Jaké byly
největší problémy pro vaše zaměstnance,

a jak hodnotíš chování některých volarských
občanů, kteří vám v několika případech asi
nepomohli a dokázali jít s kritikou i na
sociální sítě nebo internetová média, aniž
by věděli, že i oni mají své povinnosti
s úklidem sněhu.
Mohl bys nám vysvětlit, co musí TS
dělat v první řadě, co patří k městu, kde
nese zodpovědnost občan a jak je to s úklidem sněhu ze střech? Neboť letos je toho
opravdu hodně.
Náročné je samozřejmě už jen odklizení
velkého množství sněhu v brzkých ranních
i večerních hodinách a o víkendech. S tím
jsou ale pracovníci TS smířeni.
Co však nikdo z nás nedokáže pochopit
je nevraživost a neohleduplnost občanů. Ať
již zmíním parkování automobilů tak dobře,
že se okolo nich nedá projet osobním
autem, natož traktorem, házení sněhu na
cestu a následné nadávky, že jsou na silnici
hrboly (to je ale překvapení). O nesmyslných
požadavcích se mi ani nechce zmiňovat.
TS udržují skoro 50 km chodníků
a místních komunikací podle schváleného
plánu zimní sněhové služby. Jsou samozřejmě stanovené priority (zdravotní středisko, škola, školky) a poté přichází na řadu
další lokality. Nikdo nedokáže mávnutím
kouzelného proutku odstranit všechen sníh
naráz z celého města.
Skoro si myslím, že občani nemusejí
nic. Ale je skvělé, že o to mají více času
řešit nefungování TS na sociálních sítích.
Já k tomu dodávám, že je to stále stejná písnička. Jde o to, že většina lidí si myslí, že
technické to udělají za ně a na své povinnosti zapomínají.
Jsem rád, že pan ředitel to snad vysvětlil
jasně. Já sám si práce zaměstnanců TS moc
vážím. Byli venku od rána do večera, v kalamitních dnech se uklízelo, jak se dalo,
a udělali moc kvalitní práce. Někteří spíš
nechápou, že v lednu a v únoru je zima
a sníh k tomu patří. Že letos je ho víc, než
kdy jindy, je jen dobře. Vždyť děti a mnozí
z nás ho využijí ke krásné zábavě lyžování
nebo sáňkování. No, jak praví pranostika
„únor bílý, pole sílí“.
Na závěr chci poděkovat panu Františku
Puffrovi za najíždění běžecké stopy za městem. Ta opět mnohé chytla ke sportování
a mnozí si těch okruhů dávali i víc. Takže
zima je zima a je potřeba ji brát tak, jak je.
Škoda, že někteří to berou jinak.

Jaroslav Pojsl při stahování vytěženého dřeva

Ladislav Beran
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Plesová sezóna
2019

Rozhovor s Vladimírem Bajčíkem
Pod záštitou Města Volary se první únorovou sobotu hrál zajímavý turnaj karbaníků
„Volarská bulka“. Celý zajímavý karetní den zahájila místostarostka města, Jana
Bártová, která popřála všem dobrý list a pěknou zábavu. U této příležitosti jsem
vyzpovídal i jejího hlavního pořadatele, pana Vladimíra Bajčíka.
Kdo přišel s nápadem hrát ve Volarech tuto zajímavou hru?
Karetní hru bulka jsme hodně hráli mezi sebou v TIPSPORTU. Ve Volarech je to dosti
rozšířená hra, a proto mě mrzí nízká účast hráčů z Volar. S nápadem uspořádat ve Volarech
turnaj v bulce přišel Šimon Valeš a Jaroslav Mikeš z Lenory. Pak jsem se k nim přidal já.
Ti dva uvedení již dříve jezdili na různé turnaje v bulce, třeba do Vimperka, Prachatic,
Horní Plané, Malont a Českého Krumlova.

2. 3. od 20.00 hodin

Charitativní ples dárců krve
K tanci a poslechu hraje skupina Fantazie.
Vstupné 100 Kč, dárci zdarma.
Předprodej v Infocentru Volary.

***
8. 3. od 20.00 hodin

Ples Města Volary
K tanci a poslechu hraje skupina
Valda Band.
Vstupné 300 Kč.

***
16. 3. od 20.00 hodin

Sportovní ples
S bohatou tombolou a dražbou dresů
s podpisy hráčů
ČEZ Motor České Budějovice
a SK Dynamo České Budějovice.
(výtěžek z dražby a prodané tomboly
bude věnován mládežnickému fotbalu
ve Volarech).
K tanci a poslechu hraje skupina MP3,
večerem provází Jarda Pavlík
z Hitrádia Faktor.
Vstupné 180 Kč,
přeprodej v recepci hotelu Bobík.

***
23. 3. od 19.00 hodin

Ples ZUŠ
K tanci a poslechu hraje
Martin Vaverka & Friends.
Vstupné 150 Kč,
předprodej v Infocentru Volary.

***
6. 4. od 20.00 hodin

Country Bál
K tanci a poslechu hrají Rybníkáři.
Vstupné 70 Kč,
dámy v sukních a páni v kloboucích 60 Kč.
6 Volarský zpravodaj

Kde se hrál první ročník a kdo byl vítězem?
První ročník se hrál v hotelu Bobík ve Formance, jakožto i další tři ročníky. Vítězem
prvního ročníku byl p. Vodička, druhého Jaroslav Steinbach, třetího p. Důra, čtvrtého
p. Dušek a zatím posledního p. Šrůtek.
Letos jste hráli již po páté, můžeš prozradit kolik vás bylo na začátku a kolik při
pátém ročníku. Je zájem větší, menší, nebo máte nějaký setrvalý stav?
Na začátku nás bylo 21, naposledy 30. Zájem je dosti veliký, ale záleží i na tom, jestli
se nehraje turnaj někde jinde, ať v bulce nebo mariáši.
Co je to vlastně bulka a můžeš nám přiblížit tak trochu její pravidla?
Přiblížit to nepůjde, nechť si čtenáři najdou pravidla na internetu. Je jich moc.
Je za vámi pátý ročník. Bude šestý též ve společenské místnosti hotelu Bobík?
V hotelu Bobík jsme našli ideální zázemí. Vedoucí nám vychází vstříc a dosti velká
podpora je i ze strany samotného Městského úřadu ve Volarech. Bulka byla nejpopulárnější
karetní hra 18. a 19. stol. Ve své době ji hráli Jan Neruda nebo Bedřich Smetana.
V současnosti se bulka hraje hlavně na jihu Čech, kde se pořádají i turnaje. Další zajímavý
turnaj proběhne 2. 3. v Lenoře U Grobiána.
Děkuji za rozhovor.

Ladislav Beran

MILITARY DEATH MARCH - VI
..:: Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..
Extrémní dálkový pochod MILITARY DEATH MARCH se přehoupl do druhé pětky
svého pokračování. Letos budou všichni ti, kteří chtějí poznat co v nich skutečně je,
překonávat šumavské vrcholky již po šesté, a to ve dnech 12. – 14. dubna.
S dalším rokem jsme se rozhodli rozšířit počet kategorií, které můžete zdolat. Nově
jsme přidali trasu SYMBOLIC, dlouhou 12 km. Těšit se můžete na celkem tři samostatné
trasy dlouhé 12, 30 a cca 75 km. Dále tři kombinované trasy EXWA 105 km,
EXSY 87 km a SYWA 42 km. Nejdelší trasu pod názvem SUPER EXTREME WALKER
je možné zvolit kombinací všech tří kategorií a ujít tak přes 117 km a získat všechna tři
ocenění najednou.
Pro ty z Vás, kteří se chtějí zúčastnit, ale nejsou sběrateli medailí, je připravena
možnost DOPROVOD. Jako doprovod budete oficiálně vedeni jako absolventi dané
kategorie. Účastnický příspěvek je samozřejmě výrazně nižší, avšak jako každý jiný
účastník, přispějete stejnou částkou na obnovu hrobů hřbitova obětí pochodu smrti ve
Volarech. Tato možnost se hodí především pro partnery, partnerky a děti, kteří se chtějí
aktivně připojit ke vzpomínce na oběti z druhé světové války.
Bližší informace a popisy jednotlivých kategorií naleznete na webových stránkách
militarydeathmarch.com
Kontaktní osoby: Jaroslav Nábělek, Lukáš Perný
militarydeathmarch@gmail.com nebo info@militarydeathmarch.com
POZOR! Registrace je možná do 1. března do 23:59 hodin.

VZ_2_2019_Sestava 1 22.02.2019 10:15 Stránka 7

V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského
vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY
Každé zdravotnické zařízení potřebuje
kvalitní odborný personál pro zajištění
zdravotní péče na vysoké úrovni. Potřebuje
lidi hlavně ze svého regionu, protože mají
pozitivní vztah k dané oblasti a lidem, kteří
tam žijí. Pro zájemce o studium praktická
sestra se pro oblast Prachaticka a Vimperska otevírá možnost, že od září 2019 mohou
tento zdravotnický obor studovat na detašovaném pracovišti VOŠS a SPgŠ Prachatice.
Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Je zaměřeno na dokonalé
zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů,
žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti
za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty.
Pro Nemocnici Prachatice a.s. je to
skvělá zpráva, protože nemocnice potřebuje
zdravotní sestry do svého týmu. Studenti
v rámci praxe budou v našem zdravotnickém zařízení praktikovat jednotlivých pracovištích nemocnice.
V září 2017 nabyl účinnosti zákon
201/2017 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Tento

zákon zrušil zdravotnického asistenta
a zavedl PRAKTICKOU SESTRU. Praktická sestra vykonává činnosti ve zdravotnickém zařízení bez odborného dohledu.
V souladu s diagnózou stanovenou lékařem
poskytuje základní ošetřovatelskou péči.
Pokud se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče, může praktická
sestra vykonávat většinu z činností pouze
pod odborným dohledem. Dalším stupněm
vzdělávání je pro praktickou sestru nástavbové studium na vyšší odborné škole
zdravotnického zaměření (1-2 leté) nebo
bakalářské studium na VŠ (3 leté), kde
získá možnost samostatně vykonávat
specializované ošetřovatelské úkony jako
všeobecná sestra.
Na základě tohoto zákona je jasně
zřejmé, že zdravotní sestra – praktická, má
před sebou velkou kariérní budoucnost.
Může zůstat praktickou sestrou a nastoupit
do práce nebo může dál pokračovat ve studiu a stát se všeobecnou sestrou. Záleží na
každém, jak si život nastaví. Práce zdravotní
sestry je velmi pěkná práce. Je to práce
s lidmi na odborné úrovni. Je potřebná, spo-

lečnost ji oceňuje. Rovněž se každý rok
zlepšuje a navyšuje finanční ocenění za
práci sestry. Lidé všeobecně k práci zdravotníků mají úctu a nemocní lidé tuto práci
pochvalně oceňují i z pohledu lidského
přístupu k pacientovi. Výkon odborné
zdravotní práce je všeobecně lidskou
společností uznáván a vážen. Celkově jde
o finančně i pracovně zajímavou profesi,
kde si absolvent může být jist, že najde své
uplatnění na trhu práce.
Nemocnici Prachatice velmi pomůže,
když budou studentky a studenti praktikovat právě v této nemocnici. Odborný zdravotnický tým nemocnice je na to připraven
a má studentům co nabídnout po odborné
i lidské stránce. Je dobré, že studenti poznají
jednotlivá pracoviště v nemocnici a vyzkouší
si praktikovat pod dozorem svých učitelů.
Věřím, že se jim tu bude líbit a po úspěšném
ukončení čtyřletého studia maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení.
Možností je i získání stipendia během studia.
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Prachatice a.s.

Pec nám spadla, pec nám spadla...

Sněhová nadílka nepřináší jen příjemné zážitky ze zimních sportů, ale také nemalá trápení.
V městském muzeu jsme při sesuvu sněhu ze střechy přišli o komín volarské pece.

Velká lóže pecařská, se sídlem v Lenoře, hledá spolupracovnice (spolupracovníky) při výrobě a zpracování těsta.
Jedná se o práci v Lenoře i mimo Lenoru dle požadavků zákazníků. Kdo by měl zájem o spolupráci, ať se přihlásí u pana
Sobotoviče na telefonu 723 015 152, který zároveň sdělí podmínky pro práci a ostatní záležitosti související s pečením a další
věci. Byl bych rád, kdyby to byli spolupracovníci z Lenory a blízkého okolí.
Za Velkou lóži pecařskou Augustin Sobotovič, statutární zástupce a vedoucí pekař.
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Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Děkujeme panu Krátkému
za krásný proslov při posledním
rozloučení 11. 2. 2019 s panem,

KARLEM PITUCHEM,
které se konalo v obřadní síni
ve Volarech.

Vzpomínáme
Dne 8. 2. 2019 tomu byl rok,
co mě navždy opustil manžel, pan
PETR PEŇÁK.
Vzpomíná manželka,
Pepa a ostatní příbuzní.

Akce VOLARSKÉHO DOMEČKU
BŘEZEN 2019
11. – 14. 3. 2019 I Jarňáky v domečku
11. 3. 2019
•
dopoledne (9:00 – 12:00): tvořivá jarní dílna
•
odpoledne (13:00 – 15:00): křížem krážem Volarskem – sraz před DDM
(v případě nepříznivého počasí náhradní program v DDM)
12. 3. 2019
•
dopoledne (9:00 – 12:00): trampolínová show v tělocvičně ZŠ Volary
•
odpoledne (13:00 – 15:00): trampolínová show a hry v tělocvičně ZŠ Volary
13. – 14. 3. 2019
•
prázdninový mejdan v domečku
•
tvoření, hry, soutěže, srandamač ve vodě i na suchu
•
spaní v domečku, návštěva knihovny
Přihlášky a informace v DDM Volary, cena 200,- Kč

***

18. 3. 2019 I Deskohrátky - kdo si hraje, nezlobí…
Čeká vás podvečer plný her, Běžné i záludné hryod 17:00 v DDM Volary

Dne 2. 3. 2019 tomu bude 23 let
od úmrtí našeho tatínka, pana
VILIAMA TOKÁRA.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 5. 3. 2019
uplyne 7 let,
co nás navždy
opustila
milovaná manželka,
maminka
a babička, paní
MIROSLAVA OTTLOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel,
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 12. 3. 2019 uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel a tatínek, pan
JAN VORÁČ.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

***

22.-24. 3. 2019 I Návrat do TramtárYe
Víkend plný tvoření pro maminky z tábora TramtárYe, nové výtvarné techniky,
ukázky netradičních deskových her, výlet po okolí
INFORMACE NAJDETE:
na plakátech, tel.: 388 333 073, 725 832 977, @: volary@ddm-prachatice.cz
www: www.ddm-prachatice.cz

PRODEJ KUŘIC 2019
Drůbež Tůmová
na tržnici ve Volarech

v pátek 5. 4. 2019 od 14.30 hod.
kuřice - červené a černé,
stáří 13 týdnů, cena 140 Kč/ks.
Tel. 777 790 771

Co se psalo před třiceti lety…
Nad rozvojem Volar
Společné zasedání rady MěstNV, městského výboru KSČ a předsednictva MěV Národní fronty ve Volarech se konalo 20. ledna za
přítomnosti vedoucího tajemníka OV KSČ a předsedy OV NF Františka Šůny, člena předsednictva OV KSČ a předsedy ONV Václava
Maška a tajemníka OV NF Miloslava Žižky. Na programu bylo hodnocení volebního programu Národní fronty ve věstě v současném
volebním období. O dosavadních výsledcích a v rozvoji města podrobně informoval předseda MěstNV Bohuslav Kloubec. Ve své zprávě
hodnotil plnění investičních i neinvestičních akcí Z, dodavatelských stavebních akcí a dalších staveb. Jak zdůraznil, NV spoléhá na
spolupráci závodů, organizací NF, pohraničníků a občanů, s nimiž uzavřel závazky na konkrétní pomoc při plnění volebního programu
města a při sdružování sil a finančních prostředků, které letos činí 6 mil. korun. V následující diskusi vystoupili rovněž soudruzi Šůna
a Mašek, kteří zodpověděli dotazy a připomínky funkcionářů městských orgánů.
– am –
8 Volarský zpravodaj
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Březen – měsíc čtenářů 2019
K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven
z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2019 již desátý
ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

Městská knihovna Volary pro Vás v rámci tohoto měsíce připravila tyto akce:
Pondělí 4. 3.

„Pohádkování dokola s Jiřím Fixlem“ – výtvarný workshop, určený pro žáky 1. tříd základní školy.
Pohádkový svět nabízí nekonečné možnosti výtvarného zpracování. Děti budou pracovat s předem připravenými předlohami;
nůžky, lepidlo, barvy a dětská fantazie dostanou svůj prostor. Součástí dílny budou i veselé variace autorských pohádek Jiřího
Fixla (ilustrátor, grafik, výtvarník).
Středa 13. 3.

„Království vody“ – kamarádka Kapka vody provede děti hravou formou celým koloběhem vody v přírodě.
Ve spolupráci s DDM Volary, od 18.00 hodin, v Městské knihovně Volary
Pondělí 25. 3.

„Autostopem po východní Makedonii“
– cestovatelská beseda s Mgr. Liborem Drahoňovským.
Během besedy s promítáním procestujeme východní Makedonii,
která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu.
Spatříme majestátní hory, kaňony i skalní útvary, rozvaliny antických
měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou
architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené
rozsáhlými soubory fresek.

KDY: 25. 3. od 17.00 hodin / KDE: Městský hotel Bobík

Novinky v knihovně
BELETRIE
Vondruška Vlastimil:
Husitská epopej VII (1472-1485)
Za časů Vladislava Jagelonského
Poslední díl ságy představuje léta, kdy se
českým králem stal Vladislav Jagellonský,
jemuž se postupně podařilo otupit ostří
nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té
papežovy.
Denemarková Radka: Hodiny z olova
Román inspirovaný autorčinými pobyty
v Číně. Do osudu několika rodin odlišných
generací z evropských zemí i sociálních vrstev
zasáhne tatáž rozhodující věta…
Clinton Bill; Patterson James:
Pohřešuje se prezident
Jeden z nejdramatičtějších thrillerů poslední
dekády od bývalého prezidenta USA Billa
Clintona a klasika detektivek Jamese
Pattersona! Tohle by se klidně mohlo stát…
Coelho Paulo: Hipík
V částečně autobiografickém románu Hipík
se Paulo Coelho vrací do svého mládí, do
bouřlivé doby přelomu 60. a 70. let 20. století.

NAUČNÁ LITERATURA
Honzák Radkin: Ať žijou mikrouti!
Láska možná prochází žaludkem, ale celý
náš život řídí útroby. Známý psychiatr,
publicista a vysokoškolský pedagog píše
poutavě, poučně, originálně i s humorem
o střevním mikrobiomu, jemuž se také říká
„střevní mozek“.
Saudek Jan: Hvězdy
Kniha fotografií významných a známých
sportovců, které fotografoval Jan Saudek
v průběhu posledních deseti let. Knižně nepublikované fotografie zachycují jak současné aktivní sportovce, tak i naše sportovní
legendy. Text knihy je v češtině a angličtině.
Fischerová Viola Stern
Tóthová Veronika Homolová:
Mengeleho děvče
Příběh Slovenky židovského původu Violy
Stern Fischerové, která se v Osvětimi stala
jednou z „vyvolených“ nikoho menšího než
samotného doktora smrti Mengeleho, který
na ní (a celé řadě dalších) prováděl nejhrůznější pokusy. Viola všechna mučení přežila
a dočkala se konce války a po ní s velkým

úsilím i obyčejného života a založení
rodiny. V jejím kruhu zemřela v roce 2017
ve věku 94 let.
Cílek Václav:
Žulové krajiny středních Čech
Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho
neviděli. Je chválou nenápadně sloužících
žul a oslavou obyčejných krajin.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Stančík Petr; Miklínová Galina:
H2O a tajná vodní mise
H2O není jen chemická značka vody, ale
také jména kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Klan H2O zásluhou přístroje zvaného
zmenšovátko podniká dobrodružné výpravy
vodovodním potrubím na palubě miniaturní
ponorky Abramis. Hlavní padouch, šílený
profesor Hermenegild Vulpes, sice proti H2O
neustále kuje nějaké pikle pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec i jemu
doteče, že ve správném dobrodružství pro
děti musí zvítězit dobro. Alespoň kapku.
Kniha získala literární cenu „Zlatá stuha
2018 – Beletrie pro děti“.
Volarský zpravodaj 9
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V šumavských obcích sídlili také cestáři.
Byli to státní zaměstnanci, kteří měli na starost péči o císařskou silnici, a každý z nich
měl přidělen zhruba čtyři kilometry dlouhý
úsek, který musel udržovat. Jako zdroj přivýdělku „propachtovávali“, neboli pronajímali příkopy, o které byl ve vesnici vždy
sváděn boj, protože představovaly dobrý
zdroj krmné trávy pro dobytek. Jindy zase
cestáři prodávali bláto z příkopů, které bylo
ceněným hnojivem. V zimě museli cestáři
pod každý kopec navézt hromadu písku,
a když se udělalo náledí, museli jím kopce
prohazovat, aby se udržela průjezdnost silnice. Patentem Marie Terezie z roku 1778
se říká k údržbě silnic: ,,(…) aby po svém
provedení toto vzácné dílo nebylo zase porušeno nebo zmařeno(…) V uvážení, že Náš
personál silniční a častěji cestáři bývají uráženi dílem nadávkami a hrozbami i násilím
vztažení rukou (přes to, že cestáři, aby tomu
bylo zabráněno, nosí náprsní štítky s Naším
Nejvyšším znakem) a odstrašováni bývají
(…) bezohledně potrestáni byli po prvé
6 říšskými tolary, po druhé však 12 říšskými
tolary, při častějším přestoupení (…) pro
jiné odstrašujícím citelným tělesným trestem.“ Roku 1829 byl vydán Předpis pro
cestáře na podkrajských silnicích, kde je
v §1 uvedeno: ,,Cestář (uklízeč cest) má dle
své služebnosti buďto každodenně, vyjímajíce neděle a zasvěcené svátky, aneb v těch
dnech, na kteráž najat byl, na vykázaném
jemu kusu cesty nařízené práce bedlivě
a pilně konati, dobře se zachovávaje k spoludělníkům jemu vykázaným.“ V těchto
instrukcích se také určuje přesné označení
cestářů: ,, Aby se cestáři od nádeníků časem
k výpomoci najatých rozeznali, musí jako
cestáři na erárních silnicích c. k. orla nosit,
českého lva z plechu na čepici nebo klobouku
při práci míti a jej vždy v čistotě chovati.“
Počátky zimní údržby. Cestářům nebylo
dovoleno přijímat peněžní dary. Pokud cestář dodržel všechny své závazky a povinnosti, mohl dostat při výplatě odměnu,
pokud ne byla mu vystavena důtka, finanční
potrestání anebo byl propuštěn. Zabezpe-
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čení sjízdnosti cest a silnic bylo na úseku
silničního hospodářství vždy jednou z nejnáročnějších činností. Za počátky zimní
údržby na státních silnicích lze považovat
povinnosti vyplývající z říšského zákona ze
dne 2. 1. 1877 č. 33 „O stanovení odstraňování sněhu na říšských silnicích.“ § 1. Sníh
odklízeti na silnicích říšských, aby se mohlo
po nich volně jezditi, povinny jsou s výhradou v § 9 učiněnou obce a statky o sobě postavené, kde takové statky jsou, skrze kteréž
buď silnice jde, anebo kteréž nejsou více
než osm kilometrů od té části silnice, kde
se pracuje, vzdáleny. První zprávy o zajišťování zimní údržby na okresních silnicích
jsou z poloviny 19. století, kdy prohazování
sněhu musely zajišťovat obce (vzdálené do
7,5 kilometrů od silnice) pod dohledem
krajského úřadu. Od roku 1910 stanovil
„Služební řád pro cestáře na okresních silnicích v Království českém,“ následující
pokyny: „Nastanou-li sněhové závěje na silnici, jest cestář povinen bez ohledu na dobu
pracovní učiniti všechna opatření, aby
jízdná dráha zůstala pro jízdu a chůzi volnou. Při vyhazování sněhu má cestář k tomu
hleděti, aby zůstala na silnici vrstva sněhová ku sanici potřebná v síle 20 až 30
centimetrů, dále, aby se z počátku aspoň
jedna kolej proházela a aby se od ní místu
širší výhybky za účelem vyhýbání se povozů proti sobě jedoucích zřídily. Pro silnici
s menší vozbou postačí proházeti jednu
kolej; pro silnice silně frekventované nutno
postarati se později i o vyházení druhé koleje, aby vozba netrpěla. Sníh budiž odházen, co možno ve směru po větru, ježto se,
odhazuje-li se proti větru, tvoří hráz, která
přispívá ku dalšímu tvoření se závějí na silnici. Nastane-li náledí na silnici, jest cestář
povinen bez ohledu na stanovenou dobu
pracovní led prosekávati a odhazovati. Na
tratích hojně užívaných a v osadách má
cestář vyžádati si od silniční správy režný
písek, anebo drolinu štěrkovou a má při
náledí jízdnou dráhu a bankety tímto materiálem pohazovati.“ O složitých poměrech
v zimě na silnicích svědčí následující dvě
zprávy z druhé poloviny 19. století.

„V zimě roku 1859 napadlo mnoho sněhu.
V takovém případě se vypomáhalo z každého čísla jednou osobou při prohazování
závějí. Domkáři však odmítli jíti, proto byli
z nařízení politického úřadu pokutováni.
Z pokuty – od každého domkáře 10 kr. – se
zjednala a zaplatila náhradní síla.“ Tragický
důsledek měla sněhová kalamita 6. prosince
1892: „Jan Novotný, podruh rolníka vraceje
se s povozem z Vimperka opozdil se na zastávce U sloupů. As k 8 hodině večerní
v hrozné metelici sněhové dojel sotva kousek za bývalý dvůr, kde uvázl v ohromné
závěji. Při pokusu o vyproštění koně zapadli
až po uši a zřejmě zraněný kočí pak zmrzl.
Nalezen byl až ráno při dobývání zraněných
koní.“ V zimním období se na silnicích
objevovalo několik druhů saní. Byly to
„korby“ (často proutěné) pro cestování,
kočáry s možností výměny kol za lyže, dřevařské dvojité saně „kláďátka“ nebo těžké
saně, které rolníci v úrodných bezlesích
krajích naložili obilím, aby zrno v horách
vyměnili za palivové dřevo. Ruční prohazování bylo postupně nahrazováno dřevěnými pluhy, které byly prvním zařízením
pro odstraňování sněhu. Sněhové pluhy se
používaly jak v rovině, tak na horách. Většinou měly sklopná křídla, takže při odstraňování sněhu po polovině silničního tělesa
se pluh mohl zúžit. Boční stěny byly vzadu
vyšší než vepředu, aby odtlačovaný sníh nemohl přepadnout na vozovku. Záběrná šířka
se pohybovala od 3,5 do 7,5 metrů. Silnice
se projížděla nejdříve uprostřed jízdou
z nejvyššího místa k nejnižšímu a oba boky
se čistily při jízdě zpět. Dřevěný pluh,
poprvé použitý v roce 1899, vážil asi 3 q,
v rovině byl tažený dvěma až třemi páry
koní, na horách čtyřmi až pěti. K provozu
bylo třeba kromě cestáře třech dělníků a patřičný počet vozků, celkem tedy šest až
devět lidí. Sněhovým pluhem se očistilo za
jednu hodinu průměrně jeden až dva kilometry vozovky. V roce 1939 byla v Čechách
a na Moravě zavedena tzv. povětrnostní
zpravodajská služba. Bylo přesně stanoveno, jakým způsobem (pod jakými šiframi) a v které době musí denně cestář
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telefonovat svým nadřízeným o sjízdnosti
silnic. Tato silniční služba byla prováděna
pouze v zimním období a trvala tak dlouho,
dokud byl provoz na označených silnicích
ovlivňován sněhem a náledím. Ze zimní silniční praxe uveřejněné v Silničním obzoru
č. 4/1947: „Rovněž státní cestmistry bude

nutno v budoucnosti více zmotorisovati,
aby byli pohyblivější a mohli účinně zasahovati v místech naléhavé potřeby. Bude se
muset přijít k názoru, že zde nejde o nějaký
luxus, ale o nutnou potřebu pro hospodárný
a dobrý chod služby. Neboť státní cestmistr
jest také jenom člověk a má zdraví také jen

jedno a při délce 80-100 km přidělených silnic nemůže dělati divy, chodí-li jen pěšky.“

Zdroj: Dějiny správy v českých zemích od
počátku státu po současnost.
2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2007.

Počasí ve Volarech – leden 2019
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
průměrná teplota
3,9 °C
minimální teplota
-18,9 °C
maximální teplota
3,9 °C
úhrn srážek
92,2 mm
maximální náraz větru
16,2 m/s
sluneční svit
42 hod.
sněhová pokrývka (dny)
30
maximální výška sněhu
51 cm
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
30 x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
12 x

19. 1.
17. 1.
1. 1.

12. 1.

Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
průměrná teplota
-4,7 °C
minimální teplota
-25,6 °C
19. 1.
maximální teplota
3,4 °C
27. 1.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
30 x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
14 x

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
průměrná teplota
-4,4 °C
minimální teplota
-24,7 °C
přízemní minimální teplota
-26,4 °C
maximální teplota
3,6 °C
úhrn srážek
66,9 mm
maximální náraz větru
16,9 m/s
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
30 x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
13 x

19. 1.
22. 1.
1. 1.
14. 1.

Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
průměrná teplota
-4,5 °C
minimální teplota
-25,5 °C
19. 1.
přízemní minimální teplota
-28,3 °C
22. 1.
maximální teplota
3,7 °C
27. 1.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
30 x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
11 x
Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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