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Prvním znamením, že začala škola, je přítomnost APK u přechodu. Někdo přišel do školy pěšky, jiného přivezli autem, vlakem nebo obrňákem.

Slavnostní zahájení bylo díky koronaviru komornější, ale neméně vydařené. V kině se udělovaly certifikáty za vynikající znalost angličtiny.

Na volarskou louku se jezdí dívat zástupci samospráv z blízka i daleka. Čevak se pustil do oprav koryta Volarského potoka.

Mateřinka získala dotaci na přírodní zahradu.

Foto: Jaroslav Pulkrábek

P. Karel Falář požehnal dokončenému sousoší kaple pod Kalvárií.
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Návrat

roušek

Opět jsou tu roušky, rozestupy, dezin-
fekce. Omezení školní výuky, kulturních,
společenských a dalších akcí. Přiškrtili jsme
hospody. A přesto je tentokrát situace na-
prosto odlišná. Zjara jsme dupli na brzdu,
zakázali, co se dalo. Zbavili jsme se svobod
v rozměrech dříve nemyslitelných. Měli jsme
jasného a společného nepřítele, s velkou
dávkou euforie jsme se mu postavili. A když
jsme měli pocit, že je to za námi, spadli jsme
do toho znova. Ještě hlouběji. Nemocných
i mrtvých je mnohem víc. Přestože za to
může jeden a týž vir, nejsme za jedno v tom,
zda je opravdu tak škodlivý, nebo si více
škodíme sami tím, že reagujeme neadekvát-
ně. Zástupy vědců a lékařů radí nepanikařit,
neboť denně jen u nás zemře každodenně
300 lidí i bez koronaviru a těch přibližně pět
set, co mu za celou tu dobu podlehlo, by
stejně většinou schvátily jiné potíže. Za vším
prý stojí snaha nás ovládnout. 

Druhý, stejně početný zástup varuje
před tisícovkami mrtvých do konce roku 
a miliony nakažených. A to jen u nás. Každý
se přikloníme na tu či onu stranu dle svého
uvážení, pocitů a zkušeností. V tom nám
nikdo moc nepomůže. Přesto bychom se měli
spojit. Chovat se tak, abychom co nejméně
poškozovali druhé a zároveň zachránili, co
se zachránit dá. I s rouškou zajít do hospody
na oběd či pivo. Nebo do divadla, na krou-
žek, do bazénu. Nepřežívat, ale žít. Nenechat
v sobě uhasnou touhu po kultuře, po vzdě-
lání, po společenském životě. Nespadnou
do stereotypu čekání na lék a shánění zá-
kladních prostředků k obživě. Kultura možná
tak snadno nezanikne, kulturnost se však
velice lehce vytratí. Covid jednou zmizí a zas
se vše vrátí do vyjetých kolejí. Pojďme se
společně postarat o to, aby škody, které zde
zůstanou, nebyly devastující, tím nemyslím
jen ty ekonomické. Nedopusťme, aby vir 
napadl i naši slušnost, schopnost empatie,
sociální a kulturní dovednosti a potřeby. 

Hledejme společně možnosti, jak žít 
plnohodnotný život i s rouškou na obličeji,
s hromadou děsivých zpráv všude kolem
sebe a dva metry od souseda. V tom nám
žádná vakcína nepomůže.

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

 UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. ŘÍJNA 2020

Z VÝPISU USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konaného dne 21. 9. 2020 

ZM zvolilo vybrané občany města do funkce přísedících Okresního soudu
v Prachaticích pro volební období r. 2020–2024. 

ZM zrušilo stávající Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích 
a vydalo novou s účinností od 1. 1. 2021.

ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 
používání zábavní pyrotechniky. Tato vyhláška se týká celého území Volar
a místních částí.

ZM rozhodlo koupit Čistírny odpadních vod Volary-Mlýny a staveb 
souvisejících za kupní cenu ve výši 101 000 Kč.

Kompletní výpisy usnesení najdete na webových stránkách Města Volary.

Foto měsíce

Vzájemné vztahy, a lhostejno, zda mezi lidmi nebo národy, jsou tuze křehká záležitost. V jedněch
i druhých často nechybí násilí, ústrky a lži. A ty se těžko napravují. Lidsky i mezinárodně. Vyléčit
je lze jen pochopením, odpuštěním, a hlavně přiznáním si svých vlastních pochybení. A to je
někdy hodně těžké. Na obou stranách.
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Ve zkratce
Už máte Volarský kalendář?

Po úspěchu „historického“ kalendáře Volar
na letošní rok jsme i pro rok 2021 vybrali
sérii unikátních snímků ukazující Volary jako
nejdůležitější a největší šumavský železniční
uzel. Výběr třinácti fotografií zobrazujících
tratě, vlaky, nádraží a samozřejmě i lidi, jak
ve Volarech samotných, tak například 
v Novém Údolí, Lenoře či Želnavě. Zakoupit
si ho můžete ve volarském infocentru. 

Nově na íčku

Letní turistická sezona sice pomalu končí,
přípravy na tu nadcházejí však již začaly.
Díky podpoře z rozpočtu Jihočeského kraje
KIC Volary vydalo šestici aktualizovaných
„skládaček“ a k nim přidalo čtyři zcela nové.
Ze stejného grantu je v infocentru nainsta-
lován dotykový monitor a přibylo sedm 
reklamních roll upů.

Oprava zázemí tělocvičny 

Oprava WC, šaten a sprch sloužící jako 
zázemí tělocvičny staré školy, která byla
podpořena dotací z Jihočeského kraje, 
bude složitější. V průběhu stavebních prací
se vyskytly nečekané komplikace s kvalitou
betonové podlahy a stropních podhledů.
Celá akce by měla být dokončena do konce
září. 

Informace pro občany města Volary 
od Městského úřadu Volary

Změna úhrad místních poplatků
Od 1. 1. 2021 bude v platnosti nová Obecně závazná vyhláška  o místních poplatcích.

V souvislosti s tím MěÚ Volary informuje občany o změnách úhrad za místní poplatky:
l Od 1. 1. 2021 bude ročně pouze 1 splátka místního poplatku za komunální

odpad, která bude splatná k 30. 6. aktuálního roku. Částka ročního poplatku 
za komunální odpad se nemění, zůstává ve výši 500 Kč za rok na občana.

l Od 1. 1. 2021 se mění splatnost místního poplatku za psy, a to na 30. 6. aktuál-
ního roku. Částky ročního poplatku se nemění.  

POZOR!  Již se nebudou distribuovat složenky na úhrady místních poplatků za komunální
odpad a místních poplatků za psy. 

Údaje pro platbu budou k dispozici:
l na webových stránkách města Volary, 
l na telefonním čísle 388 302 204 
l v kanceláři číslo 3 na MěÚ Volary, kde bude také možné tyto poplatky uhradit 

v hotovosti. 

* * *
Ostatní informace
Nebudou se také distribuovat složenky na úhradu nájemného za pronajaté pozemky
města dle nájemních smluv. 

Údaje pro platbu budou k dispozici:
l na webových stránkách města Volary, 
l na telefonním čísle 388 302 204 
l v kanceláři číslo 3 na MěÚ Volary, kde bude také možné tyto poplatky uhradit 

v hotovosti. 
Splatnost nájemného je uvedena individuálně v nájemních smlouvách.

POZOR! Je změna čísla bankovního účtu u příjmového účtu města Volary :
Staré číslo bú u příjmového účtu města 1223281/0100 je v platnosti do 31. 12. 2020
Nové číslo bú u příjmového účtu města 293848151/0300 je v platnosti již nyní.

Městský úřad Volary
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici úředníka,

odborného referenta stavebního úřadu 
Odboru výstavby územního plánování

MěÚ Volary

Druh vykonávané práce: odborný referent agendy obecného stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary
Platové podmínky: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, vše 
v platných zněních

Platová třída: 9 – odpovídající druhu vykonávané práce, tarifní plat dle zápočtu
let odborné praxe od 19 730 Kč do 28 920 Kč a další možné nenárokové složky
platu a benefity 

Předpokládaný nástup: říjen 2020 (pracovní poměr na dobu určitou po dobu 
zástupu za MD a RD)

Písemné přihlášky do 14. 10. 2020 do 16:00  
Bližší informace na: www. mestovolary.cz

Vedoucí odboru VÚP MěÚ: Ing. arch. Lukáš Novák, tel. 388 302 216    
Tajemník městského úřadu: Ing. František Pokorný, tel. 388 333 151, 607 533 618
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Volarská „Ápékáčka“
Téměř devět měsíců činnosti ve Volarech má

za sebou dvojčlenná hlídka asistentů prevence
kriminality. A nutno říci, že výsledky jejich prá-
ce předčily mnohá očekávání a asistenti mají 
na svém kontě již první viditelné úspěchy. Beze-
sporu znají dobře své město a jsou více než
leckdo seznámeni s různými skrytými úskalími.
Velice dobře spolupracují s Policií ČR, která si 
jejich práce cení. Dozorují a dohlížejí na pořádek,
asistují při různých příležitostech ať již s policií,
hasiči nebo při kulturních a společenských 
akcích. Každý všední den je můžeme vidět stát u přechodu nedaleko školy. Zasahují 
na vyžádání radnice či policie, ale zabývají se i podněty občanů a nemálo problémů 
odhalily jejich pravidelné obchůzky. Významná byla jejich pomoc během jarní 
koronavirové krize. Zanedbávána není rozhodně ani jejich příprava, mají za sebou 
již téměř desítku různých školení včetně první pomoci. V případě potřeby je můžete 
kontaktovat jak osobně, tak na telefonním čísle 725 376 631. 

-r-

ZprávyZ Volar

Ve zkratce
Stavba Penny se rozhýbala

V současné době dochází k demolici stáva-
jící ocelové haly v kasárnách. Ta sloužila jako
přístřešek k parkování techniky Technických
služeb města Volary a právě na tomto místě
vyroste nový obchodní dům.

Stopka pro kamiony

Vzhledem k tomu, že při stavbě i následném
provozu obchodního domu v kasárnách je
nutné v této lokalitě zachovat bezpečnost
chodců, rozhodla radnice zakázat zde 
parkování kamionů.

Objížď ka od Lenory 

Až do 15. listopadu se řidičům zkomplikuje
cesta od hranic do Volar. Nákladní auta musí
přes Prachatice, osobáky šipky navedou 
jednosměrně přes České Žleby. Kdo si chce
vyjet z Volar na Stožec, musí oklikou přes
Hliniště.

V kasárnách se staví

Dalším stavitelem v prostoru bývalých 
kasáren je Správa a údržba silnic. Toto 
krajské zařízení si zde staví nové zázemí.

Army klub
Army klub působí pod volarským „Domečkem“ (DDM Prachatice, pracoviště Volary)

sedmým rokem a jestliže v dnešní době internetu, kdy děti tráví mnoho času posedává-
ním u svých počítačů a pohyb, obratnost, řešení problémů a komunikace u nich má pouze
virtuální podobu, je Army klub pravým opakem. Trávíme spoustu času společně v přírodě
a snažíme se zlepšovat svoji fyzickou i psychickou kondici. Učíme se vzájemné komuni-
kaci, spolupráci, ale i samostatnosti, a především férovému jednání.

Naše činnost je pestrá. Potápění s dýchacími přístroji, slaňování a lezení na horole-
zecké stěně nebo sjíždění řeky na raftech a kánoích. Nevšedním zážitkem je pro děti 
i zimní přespání v lese, kdy se musí spolehnout jeden na druhého, pracovat jako tým 
a řešit společně problémy v náročné situaci. Další formou naší činnosti je airsoft, což je
moderní druh sportu, při kterém hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami 
ze zbraní poháněných stlačeným vzduchem, které svým vzhledem zpravidla napodobují
zbraně reálné. Při této hře je kladen důraz na správné zacházení se zbraní, nošení ochran-
ných pomůcek a samozřejmě na týmovou spolupráci a čestném jednání.

Pokud vás náplň našeho Army klubu zaujala, můžete se do zájmového útvaru přihlásit
online na stránkách http://www.ddm-prachatice.cz/.

Martin Papoušek, vedoucí ZÚ Army klub
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Junák – Český skaut
Skauti, to jsou kamarádi, přátelé, spole-

čenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty 
a společně se snaží tvořit lepší svět. Uznávají
především tyto hodnoty:

– hrát fér,
– spolupracovat s ostatními,
– být ohleduplný k okolnímu prostředí,
– mít vztah k přírodě.

To vše se učíme prostřednictvím her, 
zážitků, nevšedních aktivit a činností.

Jestli tě tyto řádky zaujaly, přijď se 
podívat na naši akci. 

***
Schůzky máme vždy v pondělí od 17:00 

do 18:30 (kluci), a v úterý od 15:30 do 17:00
(děvčata) v  klubovně v ul. 5. května 149.

Bližší informace získáš i na:
www.boubin-dvojka.estranky.cz, 
facebooku: Junák – český skaut, 

oddíl Boubín Volary, 
tel. čísle: 728 284 636 (p. Wagnerová), 
e-mailu: skautiboubin@seznam.cz 

Skauti a Česká televize
S příchodem prázdnin organizuje každo-

ročně Česká televize akci pro děti s názvem
Zachraňte trosečníky. Úkolem je, aby děti
navštívily určitá místa, na nich splnily daný
úkol a o svém plnění informovaly Déčko. Tím
pomohly zachránit trosečníky, kteří se ocitli
kdesi v dálce na pustém ostrově a nemohli

se k nám vrátit. Za svou pomoc trosečníkům
mohly děti obdržet i pěkné ceny – podle počtu
navštívených míst a splněných úkolů. Náš oddíl
již po několik let pomáhá s organizováním
této akce. Na zvolené místo umístíme „kešku“,
kterou pak děti hledají. Letos jsme ji umístili
na krásné místo u kapličky na Šindlově.

Kromě uvedené památky je odsud nádherný
pohled na šumavské vrcholy a toto místo je 
i šikovným východiskem cest do mnoha míst
v okolí Borových Lad. Naši „kešku“ navštívilo
za červenec a srpen 399 rodin s dětmi a všem
se tam moc líbilo. 

L. Wagnerová

Záchrana motýla
Skauti mají rádi přírodu, to je všeobecně známé. Jenže mít někoho rád,

to neznamená jen radovat se z jeho přítomnosti, kochat se krásou, obdivovat
jej. Znamená to také se umět o něho postarat, když má starosti. 
A naše příroda s námi, lidmi, starosti má. Na naší planetě každým dnem vy-
hyne nějaký druh živočicha nebo rostliny a my jej už přírodě neumíme vrátit.
Po letech by se nám mohlo stát, že budeme mít přírodu bez stromů, květin,
zvířat…. Co s tím? Být z toho smutní je málo. Je třeba pomoci. A tak se skauti
domluvili s pracovníky Národního parku a pod jejich odbornou radou se
pustili do práce. Zjistili, že v pískovně blízko Volar se dříve poměrně hojně
vyskytoval motýl modrásek černolemý. Záznamy posledního výskytu jsou
již staré, v posledních letech tu již nebyl. Je však naděje ho do pískovny zpět
nalákat. Stačí jen upravit prostředí tak, jak je má rád, pomoci v rozšíření kvě-
tin, kterými se živí jeho larvy, a šance na jeho vrácení na Volarsko je velká.
Na jaře jsme se vypravili zjistit, jaké rostliny a živočichové se v pískovně 
vyskytují, naplánovali jsme si také práce, které musíme vykonat. Epidemie 
a nemožnost scházení se nám sice situaci trochu zkomplikovala, ale 
na sklonku léta jsme se již do práce pustili. Vyčistili jsme plochu od náleto-
vých stromků, shrabali celé území. A opět monitorovali, které rostlinky a kteří
živočichové se tu vyskytují. Čeká nás ještě mnoho prací, ale vrhneme se
do nich s radostí. Vždyť zachránit někoho nebo něco, to přece za trochu té
námahy stojí. Jestli máte chuť, přidejte se k nám. Každá pomoc je vítaná. 

Text: V. Svintek, foto: L. Wagnerová

Výbor ZO ČSZ Volary zve 
na členskou schůzi ZO ČZS Volary a současně schůzi spoluvlastníků společných pozemků, 

která se koná v sobotu 10. 10. 2020, od 14:30 v Hotelu Chata ve Volarech.

Program členské schůze:
 Zahájení, seznámení s programem
 Volba návrhové a mandátové komise
 Zpráva o činnosti výboru ZO ČZS Volary, zpráva předsedy
 Zpráva o finančním hospodaření
 Zpráva Kontrolní komise
 Návrh plánu činností na rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2020
 Ocenění členů ZO ČZS Volary
 Usnesení z členské schůze
 Činnost, údržba, náklady – Spoluvlastníci
 Různé – brigády, údržba pozemků
 Diskuze, závěr
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Pro někoho zcela nezajímavá věc, která 
se ho netýká a vlastně ani o ní nic neví. 
Pro druhého zásadní dokument, který mu
může pomoci realizovat životní plány, nebo
je zcela zhatit. O územním plánu jsem si
proto popovídal s místostarostkou Janou
Bártovou.

Co je to územní plan?
Územní plán určuje, kde, co a jak se může
stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové
domy, jaké plochy jsou určeny pro bydlení,
komerci nebo stavby veřejného vybavení 
i to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje
také, kde budou plochy chráněny pro parky,
lesy nebo zemědělství. Pro rozhodování 
v území je závazný. Územní plán schvaluje 
a vydává Zastupitelstvo města Volary.

K čemu ho potřebujeme?
Potřebujeme ho, aby Volary mohly fungovat
a rozvíjet se. Čím větší je město, tím těžší je
najít společný pohled na jeho budoucí po-
dobu. Takovou dohodou je právě územní
plán. Spojuje v sobě mnoho protichůdných
zájmů a požadavků – obyvatel, stavebníků
a investorů, organizací i soukromého sek-
toru. Úkolem plánu je všechny tyto zájmy

zkoordinovat a stanovit pravidla dalšího 
rozvoje. 

Jak často se tvoří a upravuje?
Územní plán lze tvořit dle potřeb města.
Současně platný územní plán je z roku 2011.
Pracovala jsem tehdy na stavebním úřadě 
a mohu říci, že dal tenkrát panu Sochorovi,
který byl pořizovatelem územního plánu,
dost zabrat. Pořízení trvalo pět let. Naše
území je specifické. Nacházíme se na území
Chráněné krajinné oblasti Šumava a z části
jsme také na území národního parku. 
Centrum města je chráněno Památkovým
úřadem. Dotčené orgány si chrání svoje
zájmy. Ty se však někdy střetávají se zájmy
stavebníků. Potom se hledá kompromis. 
Ne vždy se to však podaří. 

Jak složité je vypracovat nový územní
plán nebo do něj zanášet změny? 
Pořizování územního plánu se řídí staveb-
ním zákonem. Celý proces je v něm stano-
ven. Je to časově náročné. Město Volary se
rozhodlo před pěti lety, že pořídí nový
územní plán zejména proto, že ten stávající
již nevyhovoval. Byla území, která neřešil 
a stavební úřad i vlastníci pozemků s tím
měli velké problémy. Byla jsem u toho.
Tenkrát jsem byla pořizovatelem já, jakožto
vedoucí stavebního úřadu. Na základě vý-
běrového řízení jsme vybrali zpracovatele
pana Ing. arch. Dubského. Naše městečko
ho dle jeho slov uchvátilo. Hlavně historie
města, která nebyla vždy jen pozitivní.
Odsun německých obyvatel, potom dosíd-
lení, to vše se zapsalo do podoby města.
Můžeme se pyšnit krásnými, jedinečnými
roubenými domy. Tato architektura je pouze
u nás, ve Volarech. 

Každé čtyři roky se, jak stanoví stavební
zákon, zpracovává tzv. Zpráva o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. V ní
se vyhodnotí, jak se územní plán naplňuje.
Jinými slovy se vyhodnocuje, zda vlastníci
pozemků určených k zastavění využili mož-

nost stavět. Pokud vlastníci pozemků nevy-
užijí této možnosti, může jim být při dalším
pořizování změny nebo nového územního
plánu a za určitých podmínek tento poze-
mek „vyndán” bez náhrady. Na základě
Zprávy o uplatňování územního plánu 
v uplynulém období, požadavků města,
nebo na základě žádostí vlastníků pozemků
se můžou pořizovat změny územního
plánu. Je to již jednodušší proces. Je mnoho
obcí, které se změn nebojí a pořizují je
vcelku často. Tím se stává územní plán 
pružným dokumentem, který vede k smyslu-
plnému rozvoji města.

Kolik různých připomínek je třeba 
zapracovat a jakému procentu územní 
plán vyhoví?
Přesný počet připomínek budeme vědět až
po veřejném projednání. V návrhu územ-
ního plánu bylo vyhodnoceno více jak 
sto požadavků občanů i právnických osob. 
Z tohoto počtu se vyhovělo více jak 50 %
vlastníkům pozemků. Pan Lukášek, jakožto
pořizovatel, měl a ještě bude mít plné ruce
práce.

Co když někdo nedosáhl toho, že jeho
připomínka nebyla vyslyšena?
Jestli se některému vlastníkovi pozemku 
nevyhovělo, to se právě může dozvědět 
při veřejném projednání. Tam se také dozví,
z jakého důvodu to bylo. Většinou se bude
jednat o záporné stanovisko některého 
z dotčených orgánů. Proto bych každému
doporučovala se tohoto jednání zúčastnit.
Pak má pouze 7 dní na to, aby vznesl připo-
mínku. 

Jaký územní plán platí pro Volary dnes?
V současné době je platný územní plán 
z roku 2011. Je zveřejněn na našich webo-
vých stránkách. Celé město člení do funkč-
ních ploch. Pro jednotlivé plochy jsou pak
jednotné regulativy. Znamená to, že napří-
klad rodinný dům v centru města, kde je

Když se řekne
územní plán
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památková zóna,  musí  vypadat stejně jako
rodinný dům na okraji města. Nebylo možné
například postavit jednopodlažní domy tzv.
bungalovy. V novém územním plánu  jsou
navrženy  lokality, kde to již bude možné.
Další nevýhodou současného platného
územního plánu je procento zastavění. 
Bylo nastaveno velmi přísně. Stavebníci se
potýkali s tím, že u rodinného domu už 
nemohli postavit například garáž. Už 
nesplňovali regulativy územního plánu. To
vedlo k tomu, že jsem vedení města v roce
2015 doporučovala nepořizovat pouze
změnu územního plánu, ale pořídit územní
plán nový.

Jaká je nejvýraznější změna od toho
předchozího?
Jak jsem již nastiňovala výše, největší změnu
vnímám v tom, že nebudou mít funkční 
plochy jednotné regulativy. Různé druhy
staveb budou smět vypadat jinak v různých
částech města. Myslím tím jinou podlažnost
budov, jiný druh střechy, jinou výšku, apod.
Výstavba je navržena s ohledem na udržitel-
nost území. Ve volné krajině, kterou bychom
měli chránit pro budoucí generace, nejsou
navrženy téměř žádné stavby. Každá plocha
určená k zastavění je navržena s ohledem 
na připojení k sítím technické infrastruktury.
V návrhu nového územního plánu, na rozdíl
od toho stávajícího, nejsou žádné plochy,
které by vyžadovaly prověření územní studií
ani regulačním plánem.

Jak dlouho se nový územní plán
připravuje?
Územní plán se začal pořizovat na základě
usnesení Zastupitelstva města v roce 2015.
Zprvu jsem myslela, že vše půjde hladce.
První návrh byl v souladu s dotčenými
orgány. Potom se však vyskytly problémy 
a to vedlo k tomu, že se návrh předělával. 

Ten však zase dotčenými orgány neprošel.
Zejména ochranou přírody a ochranou ze-
mědělského půdního fondu. Potom do po-
řizování vstoupily volby a změna vedení
města. První, co jsme udělali, bylo vrácení 
se k původnímu návrhu a nyní jsme před 
veřejným projednáním. Je to již třetí návrh
a myslím, že poslední. 

V jakém stavu je jeho příprava?
Nyní jsme před veřejným projednáním.
Mělo by se uskutečnit koncem října, začát-
kem listopadu. Bude se konat na sále. 
Informace o konání veřejného projednání
územního plánu bude vyvěšena na webo-
vých stránkách, kde bude také zveřejněna
grafická a textová část návrhu. Občany 
budeme také informovat prostřednictvím
Volarského zpravodaje a prostřednictvím
Mobilního rozhlasu. Po veřejném projed-
nání bude následovat vypořádaní s námit-

kami vlastníků pozemků a potom již ne-
bude nic bránit tomu, aby zastupitelstvo
města nový územní plán schválilo. 

Kdy se počítá s jeho schválením?
Mrzí mě, že se vše tak vleče. Několikrát jsem
termín řekla a nevyšlo to. Vždy se vynořila
nová komplikace. Naposledy to byl nesoulad
s územními plány sousedních obcí. Musely
se upravovat biokoridory a biocentra. Jsou
to plochy a cesty, kudy migrují zvířata. Při
jednání na Správě Národního parku Šumava
jsme s krajským úřadem našli řešení. Návrh
se znovu upravil. Zastupitelé se v září s ná-
vrhem seznámili na pracovním zastupitelstvu
a nyní čekáme na veřejné projednání. Poři-
zovatel odhaduje předložení územního
plánu zastupitelstvu ke schválení na jaře
příštího roku. 

Jaroslav Pulkrábek

inzerce
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Bezhotovostní transakce, komplexní 
poradenství a finanční servis – všechny tyto
operace lidé stále více provádějí online, aniž
by navštívili bankovní pobočku. Rostoucí 
obliba mobilního a internetového bankov-
nictví a klesající vytíženost pobočky přiměla
Českou spořitelnu uzavřít svoji pobočku 
ve Volarech. Posledním obchodním dnem
volarské pobočky bude 23. říjen. Poté se 
pobočka uzavře.

Hotovost lze i nadále vybírat z banko-
matu České spořitelny, který zůstává ve Vo-
larech zachován na adrese Náměstí 34.
Nejbližší doporučená pobočka České spoři-
telny je v Prachaticích na adrese Zvolenská 29.

Neznamená to ale, že nezbytně musíte
věnovat správě vašich financí více času 
– do banky se totiž již dostanete i přes mo-
bilní telefon. V mnohých případech můžete
čas ušetřit využitím internetového bankov-
nictví. Klienti České spořitelny mají dostupné
nové internetové a mobilní bankovnictví
George, které mohou využívat nepřetržitě,
bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Ne-
musí se přitom ohlížet ani na otevírací dobu
pobočky, ani na případnou velikost fronty 
čekajících zákazníků. K přístupu na účet jim
stačí pouze sednout k počítači, anebo se 
do něj přihlásit kdykoliv prostřednictvím 
mobilního telefonu.

George může využívat každý majitel 
běžného účtu v České spořitelně. Pakliže 
toto moderní internetové bankovnictví ještě

nemá sjednané, stačí banku požádat o jeho
otevření, které je zcela bezplatné. K dispozici
je poté jak internetové bankovnictví, tak 
i jeho mobilní verze, kterou lze snadno 
nainstalovat do vašeho mobilního telefonu.

Jak si můžete z George udělat finančního
pomocníka, který bude k dispozici kdykoliv
budete potřebovat?

George provádí platby
Základní funkcí internetového bankovnictví
je zajištění platebního styku. Prostřednictvím
George můžete zadávat jakékoliv platby, 
ať již tuzemské či přeshraniční. Potvrzení 
o uskutečnění platby obdržíte i formou 
e-mailu a máte tak jistotu, že platba skutečně
proběhla úspěšně. Při zadávání opakovaných
plateb není potřeba vyhledávat čísla účtů 
a další údaje potřebné k realizaci platby 
– chytré vyhledávání umožňuje najít jakou-
koli odchozí či příchozí platbu nebo příjemce
a následně opakovaně využít platební údaje
k další transakci. Uživatelům mobilní aplikace
George stačí jednoduše vyfotit mobilem 
veškeré platební údaje a George automa-
ticky vyplní příkaz k platbě.

George radí
George je první bankovní aplikací na trhu,
která dokáže v reálném čase automaticky
analyzovat finanční chování svých uživatelů
a nabízet jim personalizovaná doporučení,

např. formou SMS zpráv. Aplikace klienta 
například sama varuje, když mu na účtu 
nezbývá dostatek peněz na zaplacení inkasa
nebo trvalých příkazů. Pokud aplikace 
identifikuje, že klient platí nadprůměrné
částky za nájemní bydlení, nabídne mu 
automaticky hypotéku a v případě, že je
zřejmé, že splácí příliš mnoho nebankovních
půjček, doporučí konsolidaci. George také
automaticky třídí výdaje a umožní klientovi
získat rychlý přehled, jak nakládá se svými
penězi.

George pomáhá
Díky Georgovi nemusíte ani skladovat papí-
rové účtenky pro případy budoucí reklamace
nakoupeného zboží. V elektronické podobě
Vám je zálohuje a můžete je kdykoliv lehce
využít. Prostřednictvím elektronického ban-
kovnictví můžete také žádat o úvěry, resp.
podepisovat jakékoliv dokumenty.

Více informací o tom, jak konkrétně Vám
může George i jeho mobilní verze pomoci 
v konkrétních situacích, najdete na webu
www.george.cz. Další příležitostí seznámit 
se s možnostmi, jak si zajistit bankovní služby
online bez potřeby navštěvovat pobočku,
bude seminář, který uspořádá pro občany
Volar a okolí Městský úřad Volary ve spolu-
práci s Českou spořitelnou. Uskuteční se dne
13. 10. 2020 od 16:30 – 17:30 ve Společen-
ském sále radnice, Volary 25. 

Česká spořitelna zavírá pobočku ve Volarech, 
bankomat zůstává na stejné adrese

„Poděkování“
My, členky a členové Svazu tělesně postižených, místní organizace Volary jsme s rozhořčením přijali

zprávu a „děkujeme“ za předpokládané uzavření České spořitelny /vlastně pobočky rakouské finanční skupiny
Erste/ ve Volarech, která následuje francouzskou Komerční banku. Toť skutečně vstřícná služba občanům 
od největšího „českého“ bankovního ústavu, především nám seniorům a postiženým a přesně v rozporu 
s pokryteckou reklamou v televizi o tom, jak se o každého postará, jak jí na každém záleží – tímto krokem 
tak učinili měrou vrchovatou. Zřejmě fungují pouze pro generaci počítačově gramotnou a jsou jim lhostejné
problémy, které nám tímto krokem vzniknou /je nás téměř 200 a náš věkový průměr činí 72 let a seniorů 
ve Volarech je rozhodně několikrát více/. Zkrátka, pokud je zisk jediným kritériem (nejen) rakouské filiálky,
není se čemu divit. 

A co na to říkají námi volení zástupci – pan starosta, radní a zastupitelé? Chápeme, že se jedná 
o soukromou firmu, ale skutečně se nedalo „cosi“ vyjednat? Dokážete si představit, jak osmdesátiletá seniorka
manipuluje s vkladovým terminálem (nehledě na možnost přepadení a oloupení), kde si vyřídí půjčku 
a spousta dalších praktických potíží!!! 

Předsednictvo MO STP Volary 
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Společenská rubrika

Věra TOUŠOVÁ
Ludmila ČÍŽKOVÁ
Marie ROKŮSKOVÁ
Emilie BALÁKOVÁ
Eva MAŠKOVÁ 

Miroslav SVOBODA
Martina POSPÍŠILOVÁ
Květa MONDEKOVÁ
Rostislav KANTNER
Jaroslava FRÖMLOVÁ

Hana KŘÍŽOVÁ
Anna SEDLÁČKOVÁ
Božena HRYCHOVÁ
Emílie PAHORECKÁ

Oslavenci měsíce – ŘÍJEN 2020:

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

Očím jste odešli, 
v srdcích jste zůstali…

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se dne 9. 9. 2020 přišli, 

nebo přijeli rozloučit 
s paní 

Boženou Krejčovou.

Zároveň děkujeme i za květinové dary.

zarmoucená rodina

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 12. 10. uplynulo 21 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček 
pan 

František Pešl.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

DESKOVKY čtvrtek, 15. října 2020, v DDM od 09:00

HRACHOLUSKY – SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Plánovaný termín v sobotu 24. října 2020 

(pokud nebude tato akce zrušena), tak pro malý počet zájemců nebude zajišťován autobus 
a doprava pouze vlastními vozidly 

(zájemci, kteří předpokládají, že pojedou svým vozidlem, koordinujte prosím obsazení s předsedou spolku p. Hargašem). 
Předsednictvo schválilo poskytnutí příplatku pro řidiče vozidel, vstupné si hradí každý účastník sám.

Dne 10. října uplyne 
14 smutných let, 
kdy nás opustila 
naše milovaná 

paní 

Drahomíra Tesařová.

S úctou a láskou vzpomíná 
manžel s rodinou.

„Nic z toho dobrého 
a krásného cos učinil, 

se neztratí.
Všechno zůstane.“

21. září uplynula tři léta, co nás opustil 
milovaný otec a bratr, 

pan 

Tomáš Válek.

Je to stále moc krátký čas, aby uzavřel 
bolest a ztrátu, kterou cítíme. 

Útěchou budiž nám všem, 
že jsi stále s námi 

v našich myslích a srdcích.

Za vzpomínku děkují 
dcera Kristýna, syn Tomáš 
a bratr Robert s rodinou.

Dne 30. 10. 2020 tomu bude
jeden rok, kdy nás opustila

paní 

Marie Woldřichová.

Vy, kdo jste ji znali, připojte se
k nám se vzpomínkou.  

S láskou vzpomínají Bohumil a Radka
s rodinami.

Děkujeme za cestu, 
kterou jsi s námi šla, 

za ruce, 
které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, 
že jsi s námi byla,

za každý den, 
který jsi s námi žila.

Dne 11. 9. 2020 to byl rok, 
kdy nás navždy opustila 

paní 

Jana Breitová. 

S láskou vzpomínají maminka, 
sestra s rodinou a dcera s přítelem.

Scházíš nám, 
ale v našich srdcích 

a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 28. 10. 2020 uplyne 
osm smutných let, 

kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

pan 

Jan Breit.

Stále s láskou vzpomíná manželka,
dcera s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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Sport

Tatran Volary zahájil podzim vítězně

Osm otázek pro Patrika

Patrik Beneš při prvním zápase letošního podzimu naskočil v patnácti letech do okresního přeboru mužů 
v sestavě prvního týmu mužů Tatranu Volary.  Byť věkem je ještě žák, v mužích se v prvních zápasech neztratil.
Trenér Emil Podracký v něm vidí přínos ve hře do útoku nebo jako ofenzivního záložníka. 

Na hřišti Tatranu Volary se rozjel okresní
přebor, kdy muži v prvním utkání porazili
Čkyni B 5:1. Následně podlehli ve Vlachovo
Březí 1:5 a doma Vitějovicím 3:5. Na domácí
půdě s Netolicemi B uhráli remízu 2:2.

Starší žáci na domácí půdě porazili FC
Vlachovo Březí 14:0. Mladší žáci porazili 
v prvním utkání Strunkovice nad Blanicí 20:0.
Starší přípravka porazila SK Vacov 14:1 a mladší
přípravka nejdříve porazila Strunkovice nad
Blanicí 11:4 a poté i TJ Vimperk. Nejdříve jeho
„béčko“ 10:9 a potom „céčko“ 16:3.

Ladislav Beran

Foto Tatran Volary muži 
Z leva nahoře: Kamil Plzák, Venca Kubát, Jiří 
Jaroušek, Lukáš Iliev, Pavel Švehla, Michal Kalík,
Lukáš Hybner, Tomáš Kočárek. 
Dolní řada zleva: Franta Podracký, Martin 
Podracký, Petr Vairich, Michal Sedlák, Patrik
Beneš , Vladimír Svěchota, Zdeněk Dočekal.

Jak ses dostal do sestavy?
Hraji za starší žáky a pan trenér Emil Podracký
mě oslovil, zda bych nechtěl hrát za první
tým. To je výzva, která se neodmítá, a tak
jsem letos proti Čkyni B nastoupil. Chci se
zlepšovat hlavně fotbalově a  nyní mám tuto
šanci. Samozřejmě za žáky hraji dál a jsem 
za to rád, takhle se herně jen zlepším a to je
důležité.

Jsi v žácích, hraješ za muže, což je velký
skok. Nepřemýšlíš třeba o dorosteneckém
týmu někde v okolí?
Zatím ne, ve Volarech jsem doma a do okolí
se mně dojíždět nechce, v žácích i áčku jsem

rád, v obou týmech je dobrá parta, a hlavně
trenéři, kteří mi mají co dát.

Jsi věkem žák, takže otázka se nabízí. 
Do jaké třídy chodíš a kam půjdeš dál?

Ano, chodím do základní školy ve Vola-
rech do deváté třídy. O budoucnosti mám
jasno, chci být automechanik. Studovat tento
obor budu v Českých Budějovicích.

Do Českých Budějovic, to se tedy nabízí
další dotaz. Co myslíš, najdeš tam nějaký
tým dorostu, se kterým bys trénoval 
a poté dál hrál doma za Tatran?
Tak nějak si to představuji. Trénovat v Českých

Budějovicích a hrát doma ve Volarech.

Jaký post zastáváš?
V žácích hraji na pozici střední zálohy do
ofenzivy. Dostávám hodně míčů a nutí mně
to tvořit hru ostatním. V mužích hraji v útoku.
Je to sice složité, ale pomalu si zvykám,
hlavně na rychlost a jiný způsob bránění, kde
je to přeci jen tvrdší.

Jaké jsou tvé fotbalové vzory?
Pro mne je to Paulo Dybala z Juventusu 
a Kyliam Mbappé. U obou se mi líbí atle-
tičnost a rychlost. Z našich Milan Škoda. 
U Milana Škody je to velká energie, průboj-
nost a hlad po gólech.  

Komu fandíš doma a komu 
na mezinárodní úrovni?
Doma je to Slávie a z ciziny Juventus a Barce-
lona. 

Jak vidíš svoji fotbalovou budoucnost?
Fotbal mám moc rád. I rodičům jsem říkal,
že fotbal je pro mne srdeční záležitost a chci
u něj zůstat. Fotbal mně baví a hodně na-
plňuje. Jsem v Tatranu spokojen a věřím, že
se přidají i další moji spoluhráči ze žáků, aby
nás bylo víc a pokračovali jsme ve fotbalové
tradici Taranu Volary.

Já osobně přeji Patrikovi hodně štěstí,
hlavně zdraví a ať mu forma i chuť hrát fotbal
vydrží hodně dlouho.

Ladislav Beran
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KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2020
ŠUMAVSKÁ TOULÁNÍ 
–SLZY STOŽECKÉ MADONY
Nakladatelství Regia a KIC Volary zvou všechny milovníky historie Volarska a okolí 
na křest nejnovější knihy Jaroslava Pulkrábka Slzy Stožecké madony.

RADNIČNÍ SÁL

více na www.kic-volary.cz nebo na tel.: 602 138 498
předprodej vstupenek v Infocentru: Náměstí 325, Volary

čtvrtek

1. 10.    
18:00

DRAKIÁDA
Od 13:00 dračí tvořivá dílna a malování na obličej v Domečku 
a od 15:00 pouštění draků na louce u menhirů.

DDM VOLARY, LOUKA U MENHIRŮ 

POSVÍCENSKÉ PEČENÍ
A aby těsto pekařům dobře vykynulo a nakupujícím se lépe stálo
ve frontě na výborné pečivo, přijedou zahrát KŮROVCI.

MUZEUM

Z VOLAR NA KOLE I PĚŠKY
Oficiální ukončení cykloturistické sezóny 2020.

ZAHÁJENÍ RADNIČNÍ SÁL

VINETŮŮŮ!
Komedie Divadla Radka Brzobohatého pro celou rodinu, u které se smíchy 
zalykají děti, jejich tatínci, ale nejvíce dámské publikum, které zjistí, že na divokém 
západě může být docela sranda. 
divadelní představení, vstupné 350 Kč,  děti do 15 let 100 Kč, předprodej infocentrum Volary

SÁL KINA

DESKOHRÁTKY
Pojď si zahrát a naučit se něco nového! Hrát se bude 5 sekund, 
a to hry: Gobit, Rummikub, Staň se hvězdou aj.

DDM VOLARY

S BANKOU TO JDE I JINAK
Naučte se s odborníky spravovat svoje peníze na dálku a navíc z bezpečí 
domova. Přátelské posezení pořádané Českou spořitelnou a MÚ Volary.

RADNIČNÍ SÁL

sobota

3. 10.   
13:00

sobota

10. 10.    
10:00

sobota

10. 10.    
10:00

sobota

10. 10.    
18:00

pondělí

12. 10.    
17:00

úterý 

13. 10.  
16:30

DESKOVKY
Deskové hry pro seniory a jejich kamarády.

DDM VOLARY
čtvrtek

15. 10.  
9:00

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA
Inscenace divadelní společnosti Koňmo přináší konečně autentické svědectví 
starého vlka o tom, jak to s Karkulkou tehdá doopravdy bylo.
divadelní představení, vstupné 40 Kč

pátek

16. 10.  
16:00

BAZÁREK
Maminky maminkám! Oblečení, hračky, sportovní potřeby… 
z druhé ruky pro děti od miminek po teenagery.

sobota

24. 10.  
9:00

RADNIČNÍ SÁL

SÁL KINA
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SLAVÍCI Z MADRIDU
VOSA nám přináší detektivní komedii ze světa šoubyznysu a malých penziónků, 
u které se diváci pobaví na účet celebrit a jejich bezmezných obdivovatelů.
divadelní představení, vstupné dobrovolné

SÁL KINA
sobota

24. 10.  
19:00

HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ
Starší i mladší čarodějky, kouzelníci, bubáci, duši i kostlivci, užijte si, 
jak se patří, strašidelnou náladu v Domečku!
Nutné přihlásit se v DDM Volary do 26. 10. 2020, počet míst omezený.

DDM VOLARY

S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem  měla premiéru v Divadle Semafor 
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se legendární 
semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna ...
divadelní představení, vstupné 290 Kč

SÁL KINA

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
I čerti mají mlsný jazýček. A kdo z nich je nejmlsnější? Přece samotný Lucifer.
A věřte nevěřte, v pekle se může dařit i lásce a nemusí to být jen ta, která prochází 
žaludkem. Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti od 4 let.
divadelní představení, vstupné 290 Kč

SÁL KINA

čtvrtek-
pátek 

29.10.
30. 10. 

sobota

14. 11.    
20:00

sobota

21. 11.    
16:00

Připravujeme:
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Knihovna

Nové tituly

Beletrie

Křivanec Karel: Doberské lipanění
Kniha obsahuje na 160

stranách formátu A5 dva-
cítku povídek, doplněnou
o padesát barevných fo-
tografií na křídě, které
pocházejí z Vltavy a je-
jího okolí. Nechybí mezi
nimi ani snímky pěkných
ryb a vše ještě doplňuje
42 fotografií oblíbených mušek. Jde o jakousi
malou bibli o chytání šumavských lipanů 
a zároveň i autorovu rybářskou závěť.

Nesnídal Dalibor: Pašeráci
Naši předci v pohranič-

ních horách žili nebývale
tvrdým životem. Finančně
si přilepšovali ke svým
nuzným výdělkům pašo-
váním, což bylo řemeslo
těžké, riskantní a nebez-
pečné. Přesto, nebo právě
proto nepostrádali smysl
pro humor. Důkazem toho jsou i tyto krátké,
převážně humorné, komiksem ztvárněné
pašerácké historky.

Pulkrábek Jaroslav: Šumavská Toulání
Podtitul: Slzy Stožecké madony

Jaroslav Pulkrábek nás
v další knize z cyklu Šu-
mavská toulání zavede
na Volarsko. Budeme po-
znávat kraj kolem hory
Stožec s poutní kaplí,
navštívíme Volary, Sou-
marský Most, České Žleby,
Stožec, Želnavu a mno-
há další zajímavá místa. Vzpomeneme na
oběti pochodů smrti, které přes Šumavu
koncem války procházely, ale i na Charlese
Havlata z Nebrasky, který jako poslední
americký voják padl na našem území. Bu-
deme potkávat němé svědky mnohdy ne-
uvěřitelných příběhů, ale i současné zdejší
obyvatele, kteří sice leccos pamatují, ale
poté, co jim položíte otázku, raději přenesou
řeč jinam či sklopí zrak. A uprostřed toho 
tajemného světa, ukrytý v hloubi pralesa
pod mohutnou skálou, na níž hnízdí sokol,
najdeme obraz Madony s bílou růží.

Svěrák Jan: Bohemia
Začíná nové milénium

a nadějný český režisér
Ivan se srdcem floutka,
rodinou na krku a hlavou
v oblacích sní o tom na-
točit film v Hollywoodu.
Náhoda mu přihraje do
cesty o pár let starší brit-

skou producentku, a protože si padnou do
oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy.
Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár
nečekaných kulturních rozdílů a může
dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit.

Naučná literatura
Hudičák Petr, Mrázková Zdena, Špinar
Jindřich: Krumlov město pod věží

Fotografie 
Fotoateliéru
Seidel, ale i ji-
ných autorů,
zachycují dáv-
nou podobu
Českého 
Krumlova, 
jeho pitoresk-
ních uliček i obyvatel v závěru 19. a v první
polovině 20. století. Je to doba, kdy byl Krum-
lov „hlavním městem šumavské fotografie“.
Jeho podobu zachytili fotografičtí mistři
Seidel, Wolf, Micko a jiní jako místo, kde se
potkávali Češi s Němci, rakousko-uherské
mocnářství s první republikou, nacismus 
s komunismem – starý řád s novým …

Leiš Martin: 
Zaniklé šumavské noclehárny

Nová kniha známého
autora se zaměřuje ten-
tokrát na svět historic-
kých zaniklých šumavs-
kých nocleháren, hájoven,
turistických chat a hotelů.
Kniha rovněž obsahuje
popis přechodu Šumavy
ve 30. letech 20. století 
a samozřejmě nechybí ani bohatý obrazový
doprovod – historické i současné fotografie,
dobové pohlednice, otisky razítek, dobové
reklamy... Součástí knihy je též vložená 
skládaná historická mapka.

Dvořák Jan: Pralesy Šumavy
Velkoformátová, vý-

pravně pojatá publikace
nás zavede do 18 prale-
sovitých porostů na Šu-
mavě a v Bavorském lese.
Poutavé a informačně bo-
haté texty jsou doplněny
množstvím nádherných
barevných fotografií.
Kniha získala cenu Johanna Steinbrenera 
v literární soutěži Šumava Litera 2018.

Pro děti a mládež
Čálková Alena: 
Do průvanu za uši tatínci se nevěší

Bruno se chce stát detektivem, a tak se 
vypraví spolu s vílou Dospělkou podívat, jak
se napravují zlobiví dospělí ve Vílovicích. 
A protože se to týká také jeho tatínka, o to
více Bruna zajímá, co se tam děje a je ochotný

podstoupit i nebezpečí,
aby tatínkovi pomohl.
Nejprve zmenšovací prá-
šek, pak víly i víláci v la-
boratoři, kde se zkoumá
škodlivé chování dospě-
lých, noční můry, které
mají vyléčit už zkažené
dospělé, a další neuvěři-
telné věci, to vše detektiva Bruníka čeká.

Krolupperová Daniela: 
Zprávy z pelíšku

Dobrodružství dvou
dětí – dvojčat Alfredy 
a Alfa, které pomáhají
rodičům v psím hotelu,
právě začíná. Krásně
ilustrovaná knižní série
je ideální pro všechny
začínající čtenáře!

Georgeová Jean Craighead: 
Julie z vlčí smečky

V eskymáckém měs-
tečku znají tuhle dívku
jako Mijax, ale pro kama-
rádku v San Francisku je
Julií. Když se Mijax v měs-
tečku přestane cítit bez-
pečně, uteče do tundry.
Zanedlouho ale pochopí,
že se v aljašské divočině
ztratila, že si neumí zajistit obživu a že ani 
netuší, kterým směrem leží cíl její cesty. 
Postupně se stává součástí vlčí smečky a vlky
si zamiluje, jako by byli členy její rodiny. Den
za dnem, s pomocí vlčí smečky a se znalostmi
toho, co ji o aljašské přírodě naučil otec, se
Mijax snaží v tundře přežít. Nastane však 
čas, kdy musí divočinu opustit a vybrat si 
mezi tradičním a novým způsobem života. 

Kahoun Jiří: Medvídek Popo
V jedné divoké bam-

busové zahrádce žije
malé černobílé stvoření.
Má oči, uši, čumáček, pu-
su, hlavu, čtyři pracky
a babičku. Medvídek má
na ni spoustu otázek 
a babička má naštěstí
spoustu pandí trpělivosti.
Knihu doprovázejí krásné ilustrace Anety
Františky Holasové.

Březinová Ivona: Táta to motá
Možná že už znáte te-

tu Bětu, která plete svetry,
čepice, rukavice a šály.
Nejradši ze všeho však
vypráví Šárce a Vašíkovi
popletené pohádky. Ten-
tokrát teta Běta nemá čas.
Pohádky před spaním
bude povídat tatínek.
Volně navazuje na knížku Teta to plete.
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To pokušení bylo veliké. Moc po nich
toužil, o to víc, že věděl, že tam, kde jsou, je
už nikdy nikdo do ruky nevezme, a na tom
on těžko něco změní. Šlo o housle. Skvostný
nástroj, který snad hrál úplně
sám, bez ohledu na um toho, 
kdo jej držel v ruce. Vyprávěly se
o nich legendy po celé Šumavě.
Jedni říkali, že jde o dar z nebes,
druzí jejich původ hledali v hloubi
pekla. Po smrti majitele je vložili
do rakve a tu do hrobky u západní
zdi kostela.

Vendelín, vážený a hluboce
věřící majitel skelné huti a úspěšný
obchodník, je mnohokrát držel 
v ruce a chvíle, kdy smyčcem ro-
zehrál jejich struny, patřily k nej-
krásnějším v životě. Jako by je 
jen držel a hraní obstarali andělé.
To už se však opakovat nikdy 
nebude. Teď tlí na hřbitově spolu s jejich
právoplatným majitelem.

Vendelín často chodil k té hrobce a roz-
hodně to nebylo z úcty k nebožtíkovi. Den
po dni propadal panice, že vlhko a čas
housle zničí, a jen vědomí, že jejich záchra-
nou by se dopustil svatokrádeže, mu svazo-
valo ruce.

Až jednou se mu ve snu zjevil prapo-
divný panáček a vemlouvavým hlasem ho
nabádal, ať housle zachrání. Nikomu tím 
neuškodí a jde-li o dar nebes, proč mají

shnít. Jen on je může zachránit. Vendelín 
ten hlas zahnal. Věděl, že pravda je jinde,
i to, kdo to k němu promlouvá. Ale hlas se
vracel znova a znova. A tak se rovnou zeptal,

čím bude muset peklu zaplatit, když mu
housle pomůže získat.

Odpověď jej překvapila. Nic, vůbec nic.
Za co by měl platit. Prostě odklopí kamenný
kryt hrobky, otevře rakev a sáhne po nich.
Nic složitého. Nikdo mu pomáhat nebude,
tak jaképak vyrovnání. Zvěsti o zaprodané
duši, úpisech podepsaných vlastní krví, to
jsou jen babské povídačky. Peklo chce jen,
aby byl šťastný. A když to není na úkor 
jiného, tak o nic nejde.

Opravdu to bylo snadné a již druhý den

držel Vendelín ty housle v ruce. Byl šťastný
a svědomí jej trápilo jen trochu. Vždyť 
nikomu neublížil, nikomu chybět nebudou,
nikdo snad nic neví. Nebo přeci jen?

Hrál si doma, sobě pro radost,
ven s nimi pochopitelně nemohl.
V neděli šel do kostela. V půlce
odešel. Necítil se tam dobře. Vě-
děl, že udělal, co neměl. A před
Bohem to neutají. Ale touha
vlastnit housle byla silnější. Vrátit
je? Nikdy. Aby se nemusel stydět
před Bohem, vyhýbal se mu. Brzy
si zvykl. Bylo příjemné nemuset
se nikomu zpovídat. Pak dostal
strach, že se ten jeho čin provalí.
V každém pohledu viděl podezí-
rání a otázku. Začal se stranit 
i lidí. Celé dny a pak i roky seděl
ve svém pokoji, zarostlý, špinavý
a mazlil se s houslemi.

Jednoho dne zemřel a jeho duše zamí-
řila k nebeské bráně. Byla otevřená, čekali 
na něj s otevřenou náručí. Jenže dostal
strach, že mu ty housle vyčtou a výčitek se
bál víc než pekla. A tak se obrátil a zamířil 
na opačnou stranu. Sám, peklu nic nedlužil.
Na bránu musel zabouchat. Oni ho přeci 
nevolali. Mlčky ji otevřeli a on vešel. S hous-
lemi pod paží.

píše J. Pulkrábek 
kreslí M. Petrmanová

Housle (Volary)

Mapa, která tvoří pointu
komiksu uvedeného na po-
slední stránce tohoto vydá-
ní Volarského zpravodaje,
opravdu existuje. Byla před-
stavena 18. června 1892 
u příležitosti přednášky hle-
dající účinnou obranu proti
povodním na horním toku
Vltavy. Vypracoval ji Ing.
Wenzel Daniel a znázorňuje
pravěké šumavské jezero
na Vltavě před průlomem
jejího toku při hoře Luč nad
dnešním Vyšším Brodem, 
v místech, kde se dnes na-
chází národní přírodní re-
zervace Čertova stěna-Luč. 

Zde měl rovněž podle
legendy čert stavět hráz,
aby s její pomocí vyplavil
Vyšebrodský klášter a zde
také měla podle jedné z ver-
zí stát přehradní hráz dneš-
ního Lipna.

jp

Pravěké jezero 
na Šumavě
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U Obecního mlýna jsem udělal čelem vzad a cesta mě dovedla 
k Drausserovu nebo také Drausterovu mlýnu, jinak také k mlýnu Auste-
novu či Ausserovu. Mlýn, tentokrát o dvou kolech (jedno o průměru 
3,8 a druhé 1,6 metru), stával na mlýnské stoce při Volarském potoku, 
v těsném sousedství Planerova dvora. Jak mlýn, tak Planerův dvůr 
minimálně od roku 1875 až do konce druhé světové války patřil rodině
Kindermannových. Prolézal jsem náhon a našel kování z hřídele mlýnského
kola. Planerův dvůr stojí víceméně v podobě předválečné, z mlýna stojí-
cího před ním nezůstalo téměř nic. Zasypané torzo mlýnské šachty,
zbytky uložení mlýnského kola a torza zdí náhonu. Na místě, kde stával, 
je oplocená zahrada. 

Jaroslav Pulkrábek
foto: Jaroslav Pulkrábek, Jaroslava Krejsová

Drausserův mlýn

Osobnost Volarska

Růžena Höllingerová (Hanzlíková) se narodila ve Volarech 24. února 1924 jako Rosa Friedl. Pocházela 
ze starých volarských a štegrovských rodů Friedlů a Winkelbauerů. Chodila do zdejší dívčí školy, celý život
zde žila, pracovala a vychovávala děti.

Neměla jednoduchý život, prožila protektorát, válku, odsun, nástup komunistů, znárodňování 
i persekuci Němců, kteří po odsunu zůstali v Čechách. Později ji velice zasáhlo úmrtí jejího životního 
partnera a později i syna. 

Pracovala v dělnických profesích: na statku, jako kuchařka, ošetřovatelka dojnic, uklízečka.
Asi bychom nenašli člověka, který by byl zasloužilejším pamětníkem poměrů ve Volarech. Šumavu 

a rodné město měla ráda; byla patriotkou. Německé slovo „Heimat“ asi nejlépe vyjadřuje to, co my dnes,
ani při nejlepší vůli, nemůžeme cítit. Paní Rosa byla zdejší víc, než kdokoliv jiný. 

Vedle toho byla i spojnicí odsunutých Volaranů s jejich bývalým městem, stejně tak ochotně například
pomáhala na volarské radnici se čtením starých matrik. Díky paní Höllingerové se dochoval i jedinečný 
volarský dialekt, který passovská univerzita ve spolupráci s ní zaznamenala a uchovala pro příští generace. 

Zemřela tiše v pátek 11. září 2020 v požehnaném věku 96 let. Gott sei Dank!
Roman Kozák

Za nejstarší občankou města
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Kdy byla postavena kaple na vršku 
nedaleko Zbytin, je tak trochu sporné. Co
kniha, to jiný údaj.  Ze zamlžených zpráv
lze usuzovat, že poustevna a s ní snad i dře-
věná kaple sv. Magdalény na staré trase
Zlaté stezky existovala již v roce 1338 
a není vyloučeno, že v té době nahrazovala
Volarským farní kostel. V roce 1400 je při
poustevně zmiňován poustevník Jakub. 
Za husitských válek měla být kaple zničena
a nově vystavěna až na počátku 16. století.
Každopádně je před rokem 1585 uváděna
jako filiální ke Zbytinám. 

Na počátku 16. století byla u kaple vy-
stavěna páteříková huť skláře Stegara. Toho,
co si vzápětí postavil sklárnu vedle Volar. 
V témž století stály na vyklučeném místě tři
usedlosti, které spolu s kaplí i sklárnou vždy
patřily k Volarům. V roce 1891 byla obno-
vena farnost Zbytiny a kaple se stala jejím
filiálním kostelem, pozemkově však dodnes
zůstala ve Volarech. 

Podle pověsti v místě dnešního oltáře
rostla mohutná lípa. Když ji povolaný dře-
vorubec porazil, našel v jejím kmeni sošku
svaté Máří Magdalény. Odnesl ji do zby-
tinského kostela, ale ona se vrátila zpátky
na původní místo. V jiné verzi se vypráví 
o obraze zavěšeném na lípě, který se rovněž
zarputile vracel zpět. 

V 17. století kaple sloužila díky léčivému
prameni jako významné poutní místo a vy-
práví se o celé řadě zázračně uzdravených
poutníků.

V roce 1648 namaloval  dvorní malíř 
Eggenbergů Johann Otto hlavní oltářní
obraz sv. Maří Magdalény a v roce 1716 
věnovali Volarští nový oltář s obrazem sv.
Máří Magdalény s křížem. 

V roce 1739 byla kaple označena 
jako chátrající, a proto Josef I. Adam ze
Schwarzenbergu inicioval výstavbu nového
kostela. Ale až v roce 1752 byla kaple 
stržena a během následujících dvou let byl
podle plánů stavitele Martinelliho vysta-
věný kostel.

Po odsunu německých obyvatel začal
kostel opět chátrat, interiér byl zničen či
posloužil jako dřevo na otop. Přestože 
hrozilo jeho odstřelení, podařilo se ho teh-
dejšímu volarském děkanovi Janu Honsovi
zachránit, a tak se, i když silně poškozen,
dočkal roku 1989. Sakristie v osmdesátých
letech až do obnovy kostela sloužila jako
rekreační objekt.

Ihned poté začali němečtí rodáci s pří-
pravou rekonstrukce. K té došlo v letech
1994–1995, a to především zásluhou spolku
Adalberta Stiftera z Augsburgu a vzpome-
nout je při této příležitosti třeba na rodáka
z Dolní Sněžné a předsedu spolku svaté
Magdalény, Ottu Langa, který mezi svými
krajany zorganizoval sbírku, díky níž se mohla
obnova tohoto poutního místa realizovat.

Původních barokních staveb se na Šu-
mavě nachází poskrovnu. Jak bylo řečeno,
architektem této byl Anton Erhard Marti-
nelli, rakouský císařský stavitel rakouského
původu. Jeho otec, stavitel Francesko 
Martinelli, pocházející z italské Luccy, se 
s početnou rodinou usadil ve Vídni a zde 
se v roce 1684 narodil Anton Erhart, který
stejně jako jeho bratr Johann Baptist zdědil
nadání pro architekturu.

A. E. Martinelli se stal velice význam-
ným architektem. Pro Habsburky stavěl 
například kostel sv. Karla Boromejského 
a pro Schwarzenbergy jejich vídeňský palác.

Jeho dílo má však i skromnější podobu a je
autorem například významného poutního
kostela sv. Vojtěcha ve Lštění nedaleko 
Vimperka.

Martinelli kostel sice vyprojektoval,
jeho stavby se ale nedožil, neboť zemřel 
v roce 1747. Řízením stavby byl pověřen
František Jakub Fortin. Ten se narodil 4. října
1680 jako syn stavitele Michala Fortina 
pocházejícího rovněž z Itálie. V roce 1724 
se stal vrchním stavitelem knížecího dvora
v Českém Krumlově.  S jeho dílem se set-
káme doslova na každém kroku. Stopy za-
nechal například v Šumavských Hošticích,
v Dolní Vltavici, ve Zlaté Koruně, v Netoli-
cích či ve Volarech. Zemřel v Želnavě 
14. července 1763.

Význam jeho tvorby i vlastní umělecký
přínos tkví v jakési střídmosti až prostotě, 
s níž aplikuje barokní článkoví na klidné 
fasády svých staveb. Půdorysy jeho kostelů
zachovávají stará schémata jednolodní
stavby s polygonálním či dokonce pravo-
úhlým závěrem. Architektonickými články
spíše stavbu zdobí, než člení a chápe je jako
dekorativní prvek, nezasahující do kompo-
zice stavby.

Pro úplnost je třeba dodat, že kame-
nické práce jsou dílem českokrumlovského
kamenického mistra Matěje Plánského.

Kostel svaté Máří Magdalény má jedno-
duchý půdorys. Tvoří jej čtyřúhelníková
loď spojená s půlkruhově uzavřeným pre-
sbytářem, ke kterému je na severní straně
připojená plochostropá sakristie. Stěny pres-
bytáře jsou členěny pilastry a lizénami, 
prostor je uzavřen jednoduchou klenbou 
s výsečemi a půlkruhový závěr je zaklenut
konchou.

Svatá Máří Magdaléna
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Na západní straně se nachází patrová
kruchta podepřená nosnými pilíři a pod-
klenutou klenbou členěnou klenebními
pasy. Do lodi je tento prostor otevřen třemi
oblouky.

Nad průčelím je umístěna věž, kdysi 
s barokní hruškovitou bání, která se začala
bortit, a proto byla v roce 1797 nahrazena
jednodušší jehlancovou.  

Oltář a kazatelnu do nového kostela
zhotovil v roce 1764 truhlář Antonín Leyer
z Českého Krumlova a téhož roku sem pře-
stěhovali ze Zbytin starý pozitiv. V roce 1831
sem byly přestěhovány varhany ze Želnavy.
Boční oltáře pocházely z roku 1768. Již před
první světovou válkou však autoři soupisu
památek konstatují, že z původního zařízení
se nic nedochovalo a nové vybavení pochází
ze konce 19. století. Nicméně představu si
již můžeme udělat z dochovaných fotogra-
fií. V devadesátých letech se do kostela ně-
které dříve rozebrané součásti interiéru
začaly vracet. Například oltářní obraz, nebo
spíše jeho zarámované torzo se nachází 
v lodi kostela, socha svatého Sebastiána,
kterou dnes najdeme ve volarském kostele,
obraz Nejsvětějšího Srdce Páně a dokonce
i zvon. Lavice a socha sv. Máří Magdalény
pochází z Německa. V presbytáři je zavěšen
nový obraz Máří Magdalény, která má po-
prsí zahalené vlasy a jde o upravenou kopií
Tiziana od akademického malíře Josefa Hošny.

Seděl jsem nad knihami a vypisoval si
informace o kostele. Bylo to vcelku jedno-
duché, neboť základ tvořil obsáhlý text 
z roku 2010. Zarazil mě údaj, že se do kos-
tela vchází vchodem z průčelí. Byl jsem tam

totiž nedávno na pouti a určitě jsem vešel
bočním vchodem. Našel jsem si tedy starý
náčrt a ten potvrzoval verzi autorky zmíně-
ného textu. Pouze jeden vchod v západním
průčelí. Zavolal jsem tedy volarskému faráři,
zda by nezašel na kafe, že se potřebuji 
na něco zeptat. Co jsem se dozvěděl, bylo
velice zajímavé.

Do kostela se dříve totiž vstupovalo
hned několika vchody. Hlavním v západním
průčelí skrze malou předsíň a dvojicí boč-
ních v jižní a severní stěně. Samostatný
vchod měla sakristie i vstup na věž a kůr.
„Někdy v sedmdesátých letech měli vojáci
kostel, který se nacházel ve vojenském pro-
storu odstřelit. Děkan Honsa protestoval,
tak mu řekli, že ho má tedy zabezpečit, aby
dovnitř nikdo nelezl. Tak jel vchody zazdít.
Mě bylo asi deset a jel jsem mu pomáhat.
Míchal jsem maltu v kolečku. Vchody zazdil,
jenže druhý den, ještě, než zaschla malta,
tak to bylo zase pobořené. Jeli jsme tam
tedy znova a místo malty použili beton. To
už vydrželo. Pak přišel nějaký Pražák, že by
kostel koupil. Jenže to nešlo, tak mu pan
děkan pronajal sakristii jako chatu. A tak to
bylo až do počátku devadesátých let,“ za-
vzpomínal farář. Požádal jsem by, zda by si
nechtěl vyrazit na výlet. Už je na to zvyklý,
tak jsme vyrazili. Obešli jsme kostel dokola
a zkoumali, kde byly dříve dveře. Zatímco
on zůstal dole a hledal nějakou cedulku,
vypravil jsem se na věž. Čekalo mě shnilé
schodiště držící jen na jedné straně. Padat
bylo rozhodně kam. Ke zvonu, či lépe ře-
čeno zvonku, vedl žebřík vyrobený z latí.
Vážím téměř sto kilo, tak jsem si to užil. 
A jako vždy byly reliéfy na zvonu otočeny

tak, že jsem k nim nemohl. Trvalo mi hodně
dlouho, než jsem měl použitelné fotografie.
A jestliže nahoru jsem lezl v čených kalho-
tech a černém tričku, dolů jsem se vracel
laděn do bíla a patřičně dozdoben holubím
trusem.

Kdysi tam bývaly dva zvony. Starší 
z nich pocházel ze zvonařské dílny Sylvia
Kreuze dělolijce a zvonaře v Linci. Plášť
zvonu byl jen skromně zdoben reliéfními
křížky a hvězdičkami. Předpokládaná doba
jeho vzniku je v první třetině 18. století.
Větší zvon o průměru 0,48 m byl poměrně
bohatě zdoben reliéfy Krista na kříži 
s Pannou Marií, postavami sv. Víta a svatých
Tří králů. Jeho autorem byl Petr Antonio 
Jacomini a byl ulit v jeho klatovské zvo-
nařské dílně v roce 1763. Nápis vinoucí 
se po okraji označuje autora: Ao 1763 
P. A. JAKOMINY C FUDID. V roce 1915 byly 
z věže sneseny a roztaveny pro válečné
účely.

Současný, vrácený, byl odlit  v polovině
19. století v dílně zvonaře Antonína Pernera.
Plášť zvonu je zdoben reliéfem Madony 
s Ježíškem obklopené paprsky svatozáře.
Jezulátko se důvěrným gestem dotýká 
ručkou brady své matky a zároveň se mírně
odvrací od její tváře. Na vrchní části je umís-
těn korunovaný helm s přikryvadly po stra-
nách a pod ním v pásce dvouřádkový nápis:
PERNER IN BUDWEIS. Na protější straně je
ve štítku umístěn znak cechu zvonařského
– zvon ležící na dvou zkřížených dělových
hlavních. Podle vyprávění faráře ho sem
někdo vrátil v devadesátých letech. Ale zda
pocházel opravdu odtud, zatím nevím.

Jaroslav Pulkrábek
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Léto, alespoň to klimatologické, skon-
čilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy
opět správný čas léto vyhodnotit.

Abychom mohli objektivně zhodnotit
léto 2020, poslouží nám k tomu data z me-
teostanice umístěné ve Volarech v Tolarově
ulici, kde je k dispozici teplotní řada 
za posledních 14 let, u srážek jde o 12 let
měření, u slunečního svitu pak 11 let.

Teplota vzduchu a statistika letních 
a tropických dnů

Jako první zhodnotíme průměrnou 
teplotu za celé klimatologické léto, čili 
od 1. června do 31. srpna. Léto 2020 při-
neslo průměrnou teplotu 15,2 °C, bylo tak 
o více jak 2 °C chladnější než to loňské. 
V porovnání s průměrem za posledních 
14 let jde ve Volarech o 5. nechladnější léto
od roku 2007, přitom to loňské bylo naopak
nejteplejší.

Letos byl z letních měsíců nejchladnější
červen (14,2 °C), následoval červenec (15,4 °C)
a nejteplejší byl srpen (16,0 °C). S teplotou
úzce souvisí i statistika letních a tropických
dní. Letos v období od června do srpna bylo
ve Volarech pouhých 21 dní s teplotu nad
25° C, průměr přitom činí 27 dní. Ve 4 letech

za posledních 14 let bylo letních dnů ještě 
o něco méně než letos. Tropický den, kdy
maximální teplota překročí 30 °C, byl pouze
jeden, průměrně je ve Volarech 6 tropických
dnů (pozn. tropický den je statisticky 
zároveň i letním dnem). Teplotní maximum
léta 2020 má hodnotu 31,7 °C (naměřeno
21. srpna), hodnota nijak nevybočovala 
z průměru let předchozích, rekordní teplota
z července roku 2013 s hodnotou 34,1 °C 
v ohrožení opět nebyla. Nejnižší teplota 
(2,6 °C) za klimatologické léto byla v centru
města naměřena v samém úvodu klimato-
logického léta, a to 2. června.

Sluneční svit
S teplotou úzce souvisí sluneční svit. 

V letošním létě bylo slunečních paprsků
opět dostatečné množství, sluneční svit 
dosáhl 683 hodin, což odpovídá průměru let
předchozích. Nejslunečnější byl červenec 
s 265 hodinami slunečního svitu, následoval
srpen s 229 hodinami, nejméně slunečních
paprsků přinesl červen, a to 189 hodin.

Srážkové úhrny
Jak dopadlo léto se srážkami? Za tři letní

měsíce spadlo celkem 422 litrů vody na každý

čtverečný metr. Pokud hodnotu porovnáme
s lety 2009–2019, jde o druhé nejdeštivější
léto (po létě 2012). Srážky byly rozloženy
dost nerovnoměrně. Delší suché období
střídaly intenzivní a krátkodobé srážky. 
Nejméně srážek spadlo v červenci (77 mm),
následoval červen (148 mm), naopak nej-
více deštivý byl srpen (197 mm). U srážek se
také hodnotí počet dní, kdy spadne alespoň
1 litr vody (1 mm) na metr čtverečný za den.
V letošním létě bylo takových dní 37, pršelo
tak ve více jak jedné třetině dnů. Nejméně
deštivých dnů bylo v extrémně suchém létě
roku 2015 (22 dní), nejvíce deštivých dní 
zaznamenaly roky 2009 a 2011 (shodně 41).
Pokud bychom se zaměřili na denní úhrny
nad 10 mm, bylo takových dní letos v létě
patnáct. Nejdeštivějším dnem léta byl 
14. srpen, kdy spadlo ve Volarech 72 mm
srážek, tedy 1/6 letních srážek.

Letošní léto tak bylo ve Volarech, co se
týče v porovnání s lety 2007–2019, teplotně
slabě pod průměrem a srážkově výrazně
nadprůměrné.

Ivo Rolčík
www.pocasi-volary.cz

Vyhodnocení léta 2020 ve Volarech
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755,9

682,7

693

počet 
letních 

dnů

18

18

18

28

24

27

26

19

45

23

42

36

37

21

27

počet
tropických

dnů

3

0

1

6

4

3

11

5

20

1

2

7

9

1

6

max.
teplota

( ˚C)

32,4

29,1

33,5

32,0

32,0

33,7

34,1

31,6

33,8

30,1

33,9

31,8

32,8

31,7

32,3

min.
teplota

( ˚C)

1,5

0,2

0,5

3,8

2,3

-0,3

2,2

0,1

1,8

2,7

1,7

0,5

3,4

2,6

1,6

Klimatologické léto ve Volarech (2007–2020)
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Počasí Plavecký bazén
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Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
hodnota       datum

průměrná teplota 14,8 °C
minimální teplota 0,3 °C 28. 8.
přízemní minimální teplota -0,6 °C 28. 8.
maximální teplota 31,4 °C 21. 8.
letní den (25,0 °C a více) 13x
tropický den (30,0 °C a více) 1x

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
hodnota       datum

průměrná teplota 14,7 °C
minimální teplota 1,7 °C 28. 8.
maximální teplota 31,9 °C 21. 8.
letní den (25,0 °C a více) 13x
tropický den (30,0 °C a více) 1x

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
hodnota        datum

průměrná teplota 15,2 °C
minimální teplota 1,5 °C 28. 8.
přízemní minimální teplota -0,5 °C 28. 8.
maximální teplota 30,9 °C 21. 8.
úhrn srážek 200,2 mm
maximální náraz větru 17,1 m/s 13. 8.
letní den (25,0 °C a více) 12x
tropický den (30,0 °C a více) 1x

Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
hodnota       datum

průměrná teplota 16,0 °C
minimální teplota 3,4 °C 28. 8.
maximální teplota 31,7 °C 21. 8.
úhrn srážek 196,8 mm
maximální náraz větru 17,1 m/s 26. 8.
sluneční svit 229 hod.
letní den (25,0 °C a více) 12x
tropický den (30,0 °C a více) 1x
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Fotokronika
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V kině řádily Jezinky. Naštěstí vše dobře dopadlo. Příprava územního plánu jde do finále.

Ve Volarech si dali dostaveníčko hajní z různých koutů země. Volby začínají mnohem dříve, než se otevřou volební místnosti.

Hasiči z obou stran hranice řešili možnou spolupráci. Běh svobody z Grainetu do Prachatic se zastavil ve Volarech.

Volarský farář sloužil mši za oběti železné opony.

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Hasiči cvičili potmě a s kyslíkovými maskami.
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