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Fotokronika

Maškarní na sněhu v režii Ski klubu Šumava Volary.

Popeleční středa otevřela dobu postní.

Po covidové přestávce se do Volar vrátila Expediční kamera.

Ožila i galerie, a to výstavou obrazů Lenky Zemanové.

ŽAS a jeho Dokud se tančí.

Vladislav Hošek nás zavedl nejen do Číny, Sečuánu a Tibetu, ale i na Šumavu.

A v knihovně aneb Bublinkové příběhy. Česko-ukrajinsky.

Jaro je tu. To už ví i skřítek Čepička.

Foto: Jaroslav Pulkrábek
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Úvodem

Foto měsíce

Prožívané
dějiny

Díky internetu či televizi jsme informováni online téměř o všem, co se ve světě děje. Události
na Ukrajině můžeme sledovat slovem i obrazem téměř hodinu po hodině, a to z bezpečí
našich domovů. A pak najednou na vlastní kůži cítíme realitu války v podobě dětí, které
ztratily domov a potřebují naši pomoc.
Foto jp

VÝPISY Z USNESENÍ RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA – BŘEZEN 2022
RM jmenuje paní místostarostku Bc. Janu Bártovou jako kontaktní osobu,
na kterou lze směřovat dotazy, náměty, nabídky, poptávku či problémy
v souvislosti s migrační vlnou v důsledku války na Ukrajině.
RM rozhodla poskytnout HOSPICI sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. finanční
dar ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města na zkvalitnění hospicové péče pro
občany v roce 2022.
ZM rozhodlo poskytnout dotaci
na činnost ve výši 400 000 Kč
TJ Tatranu Volary z.s.
ZM rozhodlo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Dostavba
kanalizace a intenzifikace ČOV
Volary“ v plném rozsahu.
Kompletní výpisy usnesení najdete na webových stránkách Města Volary.



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



UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. DUBNA 2022

Hodnotíme-li historické události, například Mnichovskou
dohodu, poválečný
odsun, padesátá léta, osmašedesátá, normalizaci či sametovou revoluci, většinou
máme jasno, kdo se zachoval „košer“, kdo
jednal sobecky, zbaběle, nebo dělal, že se
ho to netýká. Stačí si přečíst nějakou knihu
o té době či zhlédnout film. Ceníme si statečnosti vojáků, kteří odešli bojovat do zahraničí nebo se postavili ruským tankům při
Pražském jaru. A nechápeme zabedněnost
představitelů Francie a Anglie, kteří se na
Mnichovskou dohodu nedívali ani českým,
ani německým pohledem, ale francouzským
a anglickým. Chránili zájmy Francie a Anglie
a nepřilévali olej do ohně, aby situaci zbytečně nehrotili a zachovali tak mír.
Dnes již, na rozdíl od nich víme, jak
to celé dopadlo, jak se otáčela kola dějin.
A s odstupem času soudíme, ba přímo odsuzujeme.
Mnozí s těch, kteří odsuzovali teror
padesátých let, se sklonili před normalizací
a ti, kteří hltali příběhy našich pilotů v Anglii,
bez zardění mávali mávátkem při prvomájovém průvodu.
Dějiny jsou ošemetné, všudypřítomné
a nenechají nás stát opodál. Právě teď prožíváme jednu z nejvýznamnějších a bohužel
nejtragičtějších událostí od konce druhé
světové války. Bylo by snadné přemístit se
v čase, zhodnotit výsledek a zachovat se tak,
abychom před soudem našich potomků
uspěli. Jenže tu možnost nemáme. Nikdo
nedokáže odhadnout, jak vše dopadne
a kdo bude sestavovat porotu. Nevíme, co
v budoucnu získáme, či ztratíme tím, že
dokážeme dnes leccos obětovat.
Ale popravdě řečeno, asi není zas tak
důležité, jak nás budou hodnotit dějiny,
ale jak budeme hodnotit sami sebe. Zda
budeme mít pocit, že jsme tenkrát jednali
správně, a třebas to nedopadlo podle
našich představ, můžeme se s klidným
svědomím ohlédnout zpět a bez studu o té
době vyprávět.
Zkuste si někdy popovídat s někým,
kdo byl účasten oněch dějinných předělů
a uvidíte, že ten pocit, že se postavili zlu,
stojí za to. A nemusíme zrovna pilotovat
Spitfaire. Stačí, když pomůžeme každý
podle svých sil a schopností.
Vít Pavlík, starosta
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Z radnice
Městský úřad Volary
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
Vedoucí odboru investic, správy majetku a životního prostředí
Městského úřadu Volary
Druh vykonávané práce: vedoucí odboru investic, správy majetku a životního prostředí
– kompletní agendy investic, správy majetku města a životního prostředí.
Platové podmínky: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, přílohy č. 1 k citovanému právnímu předpisu, v platných zněních.
(Po zapracování další nenárokové složky platu – osobní příplatek, odměny.)
Platová třída: 9. (10.) odpovídající druhu vykonávané práce a dosaženému vzdělání.
Platový stupeň: 1 až 12 – odpovídající délce zápočtu let odborné praxe.
Předpokládaný nástup: nejpozději od 1. 7. 2022.
Pracovní poměr: založen jmenováním na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské
dovolené vedoucího úředníka tohoto odboru.
Písemné přihlášky: do 20. 4. 2022 do 16:00.
Bližší informace na: www. mestovolary.cz nebo na tel. č. 388 333 151, 607 533 618.

Poděkování
Dovoluji si poděkovat vedení města Volary, především
panu starostovi Vítu Pavlíkovi, za letitou podporu
prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanční
podpory obcí a měst bychom mohli našim pacientům
pomáhat jen velmi obtížně, neboť úhrady zdravotních
pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných nákladů.
Finanční pomoc obce využíváme ve prospěch vašich obyvatel. Za poslední roky
jsme v lůžkovém hospici doprovodili desítky vašich sousedů. Dalším jsme pomohli
prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme naplnili slib, který dáváme
přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých
okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou
sami. Svět se díky vám stal hezčím. Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice

Zprávy

Ve zkratce
Vyhlášení soutěže „Čtenář roku“

Volarským čtenářem roku je pan Josef Štiak,
kterému tímto moc gratulujeme! Za rok
2021 se mu podařilo přečíst 599 titulů. Následovala čtenářka, která přečetla 426 titulů.

Tibetská vlajka
na volarské radnici

Vlajka pro Tibet je mezinárodní kampaň
konaná vždy 10. března a jejímž cílem je
poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky. Volary
se každoročně k této kampani připojují.

Nafta rekordní

Válka na Ukrajině se promítla do cen pohonných hmot a její cena se měnila i několikrát
denně. Ve Volarech se prodávala více než
za pětapadesát korun za litr.

Muzeum nespí

Přestože do letní sezóny zbývá ještě měsíc,
v muzeu se pilně pracuje. Mimo jiné by měla
být do 1. května otevřena i nově upravená
expozice věnovaná šumavským lokálkám.
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Z radnice

Vítání občánků
Vážení rodiče,
s potěšením Vás informujeme, že po zmírnění epidemiologické situace se vedení
města rozhodlo pokračovat v oblíbené tradici Vítání občánků. Vítání občánků se bude
konat v měsíci květnu a červnu pro děti narozené od listopadu 2019 do prosince 2021.
V případě zájmu zúčastnit se tohoto slavnostního obřadu vás prosíme o vyplnění
přihlášky na Vítání občánků, kterou naleznete na webových stránkách města a dále
v infocentru, knihovně a na podatelně Městského úřadu.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Marie Havlíková, matrikářka

Zprávy

Ve zkratce
Turisté zahájili

Klub Českých turistů oblast Jihočeského
kraje, Klub Českých turistů České Budějovice
a Klub Českých turistů Volary v sobotu
19. března zahájili již po pětašedesáté celokrajským setkáním novou turistickou sezónu.

O bylinkách

Zuška soutěžila
Volarská ZUŠ představila 16. března ve svém koncertním sále žáky, kteří úspěšně
reprezentovali školu, sebe i své pedagogy v okresním kole soutěže základních
uměleckých škol ve Vimperku. Ze sedmnácti účastníků jich deset z volarské ZUŠ
postoupilo do krajského kola z prvních míst.
Ve hře na dřevěné dechové nástroje soutěžily Veronika Prokopová, Erika Pavlíková,
Nikola Zachová, Lucie Prixová, které získaly 1. místo s postupem do krajského kola.
Dále pak Eliška Procházková, Nikola Kešnerová, Matyáš Rolčík, Karolína Andraschko
– 2. místo. Lucie Prixová obdržela navíc zvláštní cenu poroty za nejvyšší počet bodů
v kategorii klarinet/saxofon.
Gratulujeme i našim žesťařům ke skvělým úspěchům v okresním kole soutěže ZUŠ.
Volary reprezentovali: Jakub Hošna, Julie Štepanyová, Jindřich Klimeš, Pavel Klimeš, kteří
vybojovali 1. místo s postupem do krajského kola. Jakub Zach 1. místo, Jan Mašek 2. místo.
Velké poděkování patří v neposlední řadě pedagogům hlavních oborů panu Tomáši
Krejsovi, paní Petře Koldinské, Kateřině Pavlíkové a panu Františku Zachovi.
-zuš-

Svaz tělesně postižených připravil pro své
členy besedu s Karlem Štenbauerem o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka.

Krejčovická kaple

Kaple svatého Josefa v Krečovicích již
ostudu nedělá, a to díky spolku, který byl
na její záchranu založen. 19. března byla
slavnostně otevřena a již se těší na svoji
první pouť, která se bude konat 1. května
ve 14:00. Podrobnosti na jiném místě zpravodaje.

Pohádkový strom

Děti z Mateřské školy Sídliště v rámci projektu Pohádkový strom nejenom četly
pohádku O perníkové chaloupce v různých
podobách, ale dokonce si jednu i vyrobily.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Z radnice

Volarští se připravují na jednapadesát ukrajinských uprchlíků
Do Volar „přidělí” Jihočeský kraj půl
stovky uprchlíků z ruskou agresí sužované
Ukrajiny. Město bude připraveno se o ně
postarat.
„Musím opakovat, že osobně tvrdě odsuzuji bezprecedentní útok Ruska na svobodu
Ukrajiny, proto všichni musíme v tuto chvíli
pomoci maximálním způsobem zemi, která
to potřebuje. Zároveň se naše město bude
snažit, aby celá situace neměla zásadní
dopad na občany Volar. Proto činíme potřebné kroky, hledáme ubytování pro Ukrajince v soukromí, hledáme městské rezervy,
uvažujeme racionálně – dokud to jde, plníme úkoly den po dni, nepodléháme panice,”
uvedl starosta Volar Vít Pavlík.
„Pracujeme například na zprovoznění
staré základní školy, ve které v pondělí začaly a dál pokračují revize elektroinstalace
a vodoinstalace. Po jejím úklidu a vybavení
se počítá s využitím především pro vyučování, jako školské zařízení. Tedy žádná ukrajinská ubytovna. Objekt má před sebou
budoucnost, protože nám ve městě chybí
prostory jak pro základní uměleckou školu,
tak i dům dětí a mládeže a v momentě, kdy
školu oživíme, tak se rozhodně zavírat už
nebude,” dodal starosta.
Nová informace také je, že Volary
dostaly přiděleno od Krajského úřadu
Jihočeského kraje „svých” 51 ukrajinských
uprchlíků. Radnice se shoduje s občany,
které svolala v pondělí 21. března v podvečer
do společenského sálu na poradu, že první,
co je třeba vyřešit, je ubytování Ukrajinců.

Koordinátorkou přípravy pomoci Ukrajincům ve Volarech byla jmenována místostarostka Jana Bártová. „Kdy k nám přijedou,
to se uvidí, může to být v rozmezí od jednoho týdne do jednoho měsíce, či ještě
jinak,” řekla.
„Tvoří se pracovní skupina z lidí, co
v pondělí přišli. Připojovat se do ní budou
další. Dobré by bylo, aby se přidal i někdo
z úředníků města nebo radních, jako nám už
večer pomáhali s hlášením pro jihočeského
hejtmana,” odpověděla Jana Bártová na otázku, co přineslo pondělní setkání s občany.
„Důležité je, že jsme pro ukrajinské
uprchlíky našli ve Volarech ubytování. Další
pondělní nápady účastníků besedy na možnosti jejich ubytování se budou jednak prověřovat, a také evidovat pro možné využití,”
dodala. Přednost dávají logicky podle jejích
slov dlouhodobému ubytování, pensiony

jsou většinou už teď nebo na letní sezonu
obsazené. Zatím se tedy jeví, že k dispozici
budou čtyři byty v soukromí, a dále jeden
byt Městských lesů Volary. Rekonstruovaný
pension na Starém městě, který ještě nemá
sjednanou klientelu, poskytne 18 míst,
domov s pečovatelskou službou uvolní šest
pokojů pro 12 lidí. Další možnost ubytování
se naskýtá v bývalém domě služeb, kde je
i kuchyňka či sprcha, a to pro šest osob.
Volarská radnice nyní připraví informační
letáčky pro občany s kontakty na koordinátorku Janu Bártovou a Infocentrum, jaká
pomoc bude třeba a kam ji směřovat.
Šířit se budou prostřednictvím KIC a jeho
Infocentra. „Nyní je hlavní připravovat se
na příchod uprchlíků a být v pravou chvíli
připraveni,” dodala Jana Bártová. „Ostatní
přijde na řadu poté.”
Zdeněk Přibyl

Statistiky sledování silničního provozu v lednu a únoru 2022 ve Volarech
Budějovická ulice

vozidla
překročení rychlosti

celkem

směr
do města

protisměr

73 221

38 730

34 491

nákladní vozidla

4 657 – 6 %

2 606

2 050

překročení rychlosti

celkem

směr
do města

protisměr

3 482

1 235

321

167 – 0,1 %

137

31

celkem

směr
do města

protisměr

6 650

3 999

2 651

132 – 1,98 %

80

52

celkem

směr
do města

protisměr

11 461

8 793

2 668

80 – 0,7 %

58

22

Soumarská ulice

vozidla
překročení rychlosti

celkem

směr
do města

protisměr

150 693

93 971

56 539

nákladní vozidla

3 304 – 2 %

1 290

2 014

překročení rychlosti

Prachatická ulice

vozidla
překročení rychlosti

celkem

směr
do města

protisměr

151 828

82 979

68 849

1 134 – 0,9 %

469

665

nákladní vozidla
překročení rychlosti

Ze statistik vyplývá, že účinnost instalovaných zařízení (radarů) je ve všech směrech nad 99 % a jednoznačně došlo ke zklidnění provozu,
což je vynikající, protože tím přesně plníme cíle, které jsme si při instalaci slibovali.
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Životní prostředí

Občan a odpad
Jistě si každý občan všiml, že platí
za odpad 800 Kč, ano je to nemilé, ale skutečné náklady na provoz odpadového
systému obce dosahují bezmála 1 000 Kč
a bohužel dál porostou. Psal jsem na toto
téma článek a vyzýval veřejnost, aby se vyjádřila – nicméně vše prošlo bez povšimnutí,
tedy až na pár výjimek.
V současné době město intenzivně jedná o nastavení odpadového systému, který
by měl efektivněji třídit a snižovat podíl odpadu, který končí na skládce a pomoci městu
plnit zákonné limity (odkazuji na stránky
města – záložku Odpadové hospodářství,
kde najdete nejen vyhlášky, ale i materiál,
který město vedl ke zvýšení poplatku za
odpad, včetně navrhovaných změn).

Co říci na závěr? Záložku Odpadové
hospodářství budu dále zvelebovat a doplňovat, nicméně, ocením zpětnou vazbu
a hodně čtenářů. Víte, že:
 podle vyhlášky je limit na suť na jednoho občana 50 kg?
 podle zákona o odpadech při sjednání
firmy (např. na přestavbu jádra) je
veškerý vzniklý odpad toho, kdo jej
fyzicky vytvořil – tedy firmy?
 víte, že můžete použitý tuk místo vylévání do odpadu (což neuvěřitelně zatěžuje celý odpadní systém) odnést
v PETkách na sběrný dvůr nebo vhodit
do zelených popelnic rozmístěných
po městě?
Aleš Valíček, referent odboru ISM a ŽP

Podnikatelé a odpad
Vážení podnikatelé, soukromníci
a živnostníci,
tak jako každý rok vás touto cestou
upozorňuji na povinnost likvidovat své odpady v souladu se zákonem o odpadech
(zák. č. 541/2020 Sb.). Zákon je v tomto případě nezvykle benevolentní a nabízí hned
dvě možnosti:
1/ připojení k systému odpadového
hospodářství města na základě
písemné smlouvy, nebo
2/ zajištění vlastního externího dodavatele svozu odpadu na základě
písemné smlouvy s oprávněnou
osobou (svozovou společností).

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz

Žádný podnikatel by neměl „parazitovat“ na systému města a ukládat své odpady
do nádob, které jsou určeny pro občany
města, a to bez ohledu na to, že je zároveň
občanem města a platí už za likvidaci odpadu ze své domácnosti. Zvláště když mu
za toto počínání hrozí pokuta do 1 000 000 Kč.
Motivací pro zapojení do obecního systému
může být například nižší administrativní
zátěž a nově také možnost využití sběrného
dvora pro ukládání papíru a plastů a další
poskytované služby.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte
kontaktovat nebo vás odkazuji na stránky
města, záložku Odpadové hospodářství /

Podnikatelský odpad, kde najdete smlouvu
včetně příloh, ale i příručku pro podnikatele,
kde jsou přehledně povinnosti podnikatelů
shrnuty. Na závěr jen doplňuji, že město
Volary bude do sběrného dvora přijímat
odpad jen od občanů a plast, kov, sklo
a papír od podnikatelů, kteří jsou zapojeni
do systému obce.
Stavební a jiný odpad z podnikatelské
činnosti patří výhradně podnikateli a na
sběrném dvoře nebude v současné době
přijímán!!!
Aleš Valíček,
referent odboru ISM a ŽP
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Základní škola Volary,
příspěvková organizace
U Nádraží 512, 384 51 Volary

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás k zápisu
do prvních tříd.

Zápis žáků do 1. třídy
V souladu s odst. 1 § 36 Školského zákona se dostaví k zápisu
všechny děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis žáků do prvního ročníku v roce 2022 se koná dne:

22. dubna 2022 (pátek) od 15:00 do 18:00 hodin
a

23. dubna 2022 (sobota) od 9:00 do 11:00 hodin
Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022.
Rodiče při zápisu předloží doklad o bydlišti (občanský průkaz), rodný list dítěte
a zápisní list (tiskopis k dispozici v MŠ a ZŠ nebo při zápisu)
Mgr. Petr Horálek, ředitel ZŠ

Vzdělání a řemeslo
V letošním školním roce jsme se konečně mohli zúčastnit
naplánovaných akcí, které dřív byly samozřejmostí.
Na podzim jsme s vycházejícími žáky navštívili Úřad práce
v Prachaticích – oddělení pro mládež, kde jsou nápomocni
při výběru středních škol. Vyjeli jsme vlakem do Českých
Budějovic na výstavu Vzdělání a řemeslo. V únoru jsme si
prohlédli Střední průmyslovou školu ve Volyni v rámci projektu Den s obnovitelnými zdroji.
Výborná je spolupráce s Jihočeskou hospodářskou
komorou, která v projektu Impuls pro kariéru pořádá školení,
mentoring pro kariérové poradce, pro žáky workshopy.
Žákům osmých tříd se velice líbil workshop Moje profese
s Glass.PT s.r.o., kde se dozvěděli o historii výroby skla, viděli
práci sklenářů a sami si vyrobili rámečky na obrazy a skleněné
hodiny.
Mgr. Ivana Černá
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Volarská škola uvítala ve svých lavicích ukrajinské děti

V pondělí 21. března 2022 volarská škola
uvítala ve svých lavicích ukrajinské děti.
Rodiny našich nových žáků, které byly donuceny svou zemi opustit, jsou ubytovány
ve Stožci a pocházejí z nejrůznějších koutů
válkou stíhané Ukrajiny. Jde o regiony
Kijeva, Charkova, Kamiantce Podilskeho
a Vinnytsie. Nastoupilo k nám zatím 18 dětí,
převažují žáci prvního stupně, z nichž
8 do školy chodí prvním rokem. Obtížné
začátky jim pomáhají překonat tři ukrajinské
maminky a studentka Anastasja. Doprovází
děti vlakem, pomáhají jim při orientaci
v budově a vedou po skupinkách hodiny
ukrajinského jazyka. Ve spolupráci s nimi
začleňujeme tyto žáky do nových kmenových tříd. Ukrajinským dětem se podle slov
svých garantek ve škole líbí, výuka je pro ně
pestrá a zábavná, cítí se tu dobře. Mezi
českými dětmi si postupně nacházejí nové
kamarády a rády by se v budoucnu zapojily
do mimoškolní zájmové činnosti.
Vřelého uvítání se našim hostům
dostalo také od starosty města Mgr. Víta
Pavlíka. Na závěr slavnosti se tělocvičnou
rozezněla školní hymna. Na melodii Beethovenovy Ódy na radost jsme po dlouhé době
konečně mohli všichni zpívat a společně
vnímat slova Z. Svěráka:

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz

Slunce září, řeka teče
od pramene dál a dál,
zůstaň chvíli stát, člověče,
jako by se zázrak stal.
Každé ráno, každičké ráno,
schází se rosa s růžemi,
prý nám bylo shůry dáno
toto krásné území.

V souvislosti s událostmi současné doby
se nadčasovost tohoto textu ukázal ve výjimečné síle.
Přejme všem dětem naší školy, aby si
jeho poselství odnesly ve svých srdcích tak
silně, jak jen je to možné.

Kývají se žitné klasy,
zraje chléb náš vezdejší,
zem si asi češe vlasy,
bude ještě krásnější.
Jsou tu bližní ze strany jižní,
jsou tu bližní ze všech stran.
Žádný neumírá žízní,
je tu s námi vína džbán.
Radování, radování,
vybralo si správný čas,
ještě hrana nevyzvání,
ještě hoří láska v nás.
Všechny rány jsou ovázány,
trápení s sebou vítr vzal,
na nebi se duha sklání,
to se na nás Bůh usmál.

Mgr. Jana Fistrová, zástupce ředitele pro 1. st.
foto jp
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SEKÁČ
Martin Janda
Martina Jandu známe jako pořadatele
mnoha akcí, jako jsou Volarský sekáč,
Modrý dým a Expediční kamera. Jeho aktivity jsou velkého rozsahu. Kvasí vlastní
pivo, má Ekofarmu a aktivní je i jeho rodina. Tedy dost témat pro inspiraci.
Martine, můžeš se nám představit
krátkým curriculum vitae?
Jsem původem „modropupkáč“, tedy
Táborák. Po absolvování VŠCHT a vojenské
službě jsem přesídlil do Českého Krumlova,
což byl první krok směrem k Šumavě.
Od roku 1992 jsem ve Volarech, tedy už
více jak polovinu svého života. Dvacet let
opravuji a po zbytek budu života opravovat
statek na Brixových Dvorech.
Kdy jsi začal s akcemi, jaká byla první
a v jaké oblasti pracuješ dnes?
Do Volar mě „přitáhl“ Ivoš Stehlík, který
se sem přistěhoval pár let přede mnou. Ale
pro život na Šumavě jsem se rozhodl asi

10 |

ve dvanácti letech a Volary mi nabídly nové
příležitosti a zajímavé spektrum lidiček, kteří
mě provází mým zdejším životem.
Profesně jsem zde začínal jako pracovník
životního prostředí na Městském úřadě, ale
od roku 1995 jsem OSVČ. V současnosti mě
živí hlavně práce pro NP Šumava, konkrétně
zvláště chráněné plochy bezlesí.
Něco pořádat jsem začal už krátce
po svém příchodu. Tábory pro mládež (tenkrát jsme poprvé opravovali cestu na Kalvárii,
stavěli sportovní překážky), Volarské stromkování, v rámci něhož jsme vysadili v alejích
cca 450 stromů, mnohé z nich jsou již
pěkně velké. Pořádali jsme akce v lesoparku,
drakiády. Ale s mnoha akcemi mi pomáhali
kamarádi z Volar i odjinud.
Co pro tebe znamená,
když se řekne Volary?
Ve Volarech jsem vlastně nikdy žít nechtěl. Jako kluka mě tu na vandrech vždycky
chytli pohraničníci nebo jsem tu strašně
zmoknul. Až teprve díky Ivošovi a dalším
lidem jsem se je naučil mít rád a už si
nedokážu představit, že bych žil jinde.
Mám tu pár opravdových přátel. A ti dřívější
z klukovských let sem za mnou rádi jezdí.
Jak jsi trávil dobu zákazů a omezení
způsobenou pandemií covid 19?
Krásně. Žiju na statku nad Volary. Je
tam spousta práce a je stále kam vypadnout.
A s přáteli jsem se stále v rámci možností
scházel. Takže mi skoro nic nechybělo.
Jaký je tvůj pracovní týden od léta
do zimy, či obráceně?
Jaro až podzim jsem pořád venku. Vlastní
hospodářství a péče o chráněné plochy luk

a mokřadů. V létě mám navíc partu brigádníků, takže lítáme z jedné lokality na druhou,
abychom všechno stihli. A v zimě jsem pro
změnu pořád venku. Již devátou sezonu
(s výjimkou té loňské) učím na Kubově Huti
děti lyžovat a jezdit na svowboardu.
Vím, že jsi taky vodácký průvodce
u NP Šumava, co je náplní v této oblasti?
Kromě Průvodců divočinou pracují
pod národním parkem i vodáčtí průvodci,
kteří doprovází lodě v úseku Soumarský
Most-Pěkná. Naším úkolem, kromě dohlížení
na dodržování návštěvního řádu, je hlavně
seznámit vodáky s územím, kterým proplouvají, s jeho specifiky a předmětem ochrany.
Většina vodáků po našem výkladu pochopí,
proč jsou nutná omezení v této části řeky.
Několikrát jsme tě mohli vidět pomáhat
při volarském pečení chleba.
Ale vím o tobě, že doma vedle toho
pražíš kávu, vaříš pivo, proč a s jakým
úspěchem?
První chleba jsem pekl ještě jako kluk
na ohni pod hrncem. Byl jen z bílé pšeničné
mouky, takže klasický chleba tolik nepřipomínal. A od třinácti jsem skoro každý týden
pekl doma nějakou bábovku. Takže k pečení
mám vztah opravdu kladný. A volarské
pečení mi pomohlo se něčemu naučit, protože pečení s panem Sobotovičem je prostě
zážitek. No a s kamarády jsme pořádali
takové „tematické” sedánky a jednou Roman
Kozák povídá, že má zelenou kávu a že by ji
rád zkusil upražit. A já jako vetešník jsem
měl doma hned dvě staré pražičky, takže
jsme se za tímto účelem sešli a kávu si upražili, namleli a vypili.
Vařit pivo byl zase můj nápad. A zkusili
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jsme rovnou ten nejsložitější postup. Vaření
ze surovin dekokcí na dva rmuty (v Bobíku
se vaří infuzí). Zaneřádili jsme celý byt
a strávili poetický den. A po dvou měsících
jsme otevřeli domácí pivo, které bylo velmi
pitelné. Takže od té doby vařím párkrát do
roka svůj Brixbeer. Pak se přidalo domácí
uzení. Většinou tyto akce beru i jako záminku
k společnému setkání s kamarády.
Jaká zvířata doma chováte?
U baráku máme momentálně čtyři koně,
pětadvacet ovcí a od loňska ještě přibyly
slepice. Jo, a ještě včely. Ty jsem sice plánoval
až na důchod, ale nějak se to uspíšilo, takže
se teď starám o šest včelstev.
Na sekáči jsi jako rozhodčí nebo
soutěžíš s vítězem jako Křovinátor.
Ale jak ti to jde s kosou?
Na Volarském sekáči jsem coby Křovinátor jako atrakce. Ale kosu zkouším také. Loni
jsem byl třeba na závodech v Železném
Újezdě. V mužské kategorii (mimo profi
sekáče) jsem skončil pár sekund od bronzu.
A doma, když potřebuju jen trochu trávy pro
ovce, tak křovinořez nevytahuji a krmení
nasekám kosou.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz

Co tvá indiánská léta?
Momentálně má indiánská výbava leží
v bednách. Práce a starost o hospodářství
mi trochu brání v absolvování letních indiánských táborů. A navíc, indiánské hobby bylo
stejně jako tramping cestou do přírody. Teď
mám přírodu hned na prahu domu, mám ji
i v práci. Ale pořád to tam ve mně je a čeká
to, až trochu zvolním a zase vyjedu. Ani vlasy
jsem neostříhal.
Čím je pro tebe ekologie?
Že se chci živit něčím, co souvisí s přírodou, jsem věděl už jako kluk. Stejně jako to,
že chci žít na Šumavě. Od mala jsem byl
v táborském Českém svazu ochránců přírody.
I jako úředník městského úřadu jsem měl
agendu životního prostředí. A pořád mě starost o přírodu, konkrétně o zvláště chráněná
území, živí. Měl jsem možnost se podílet
na mnoha zajímavých projektech. Třeba péči
o perlorodku, revitalizaci Soumarského rašeliniště. V současné době je to boj s invazními
druhy rostlin a péče o luční společenstva.
Ohleduplné chování ke světu kolem nás by
mělo být naprostou přirozeností, byť tomu
tak obecně není. Rozhodně nemám nulovou
uhlíkovou stopu, ale snažím se neškodit více,

než je nezbytně nutné. A díky své práci,
hospodaření, sázení stromů (kolem Volar jich
je už na čtyři stovky a teď sázím hlavně stromy
a keře pro včely) mám tu bilanci snad pozitivní.
Trocha zimního tématu. Lyžařská škola
na Kubově Huti – co zde vyučuješ a jaká
byla letošní sezóna?
Lyžařskou školu nyní provozuje obec
Kubova Huť pod svým areálem. Sešla se tam
nová parta převážně mladých lidí. A všichni
máme pořád co dělat. Lidé přece jen letos asi
více zůstávají v tuzemsku, a tak během období jarních prázdnin máme stále koho učit.
Na závěr, jaké máš koníčky a jak trávíš
volný čas, co je pro tebe nejlepší relax?
Všechno, co dělám je pro mě vlastně
i relax. Nedělám nic, co bych musel a dělal
nerad. Je fakt, že bych si rád udělal víc času
na koně, případně si zase zajel na indiánské
táboření. Ale přes pracovní vytížení stihnu
několik vandrů s kamarády z celé republiky,
nebo „pro změnu“ si vyrazím někam na vodu.
Ale nejlepší je, že hory, které mám rád, mi
začínají za chalupou.
Děkuji za rozhovor.
Ladislav Beran
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KULTURNÍ PŘEHLED
sobota

2. 4.
9:00

čtvrtek

7. 4.
16:00

sobota

9. 4.
9:00–12:00

13. 4.
až
17. 4.

čtvrtek

14. 4.

UKLIĎME NAŠE VOLARY

DUBEN 2022
PŘED DDM VOLARY

Pojďme si i my, Volarané, uklidit a vyjarnit svoje město!
Pytle a rukavice zajištěny, pevnou obuv a dobrou náladu s sebou.
kontakt: Vlaďka 725 832 977

JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ
KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA

SÁL KINA VOLARY

Velikonoční pohádka od Divadélka Romaneto s velikonočními zvyky a tradicemi.
Veselý příběh z pohádkové vesnice, kde nezvaný host Vajíčkojed Žlutý nakonec společně
s paní Kohoutkovou zachrání neposlušného pana Slepičku.
divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč

DĚTSKÁ BURZA
JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ

RADNIČNÍ SÁL

Přijďte si nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, hračky, knížky a další
potřebné věci pro děti od 0 do 15 let.

VAJÍČKOVNÍK

NÁMĚSTÍ

Tradičním vítáním jara ve Volarech je společné zdobení Vajíčkovníků.
I vy si můžete svoje okrášlené vajíčko pověsit na Vajíčkovníky na náměstí.
Fantazii a šikovnosti se meze nekladou.

JARNÍ DÍLNA

DDM VOLARY

Pro všechny, kdo nechtějí o prázdninách sedět doma, je tu jarní dílna!
Budeme zdobit velikonoční vajíčka a tvořit z papíru krásné jarní výrobky.

9:00–12:00

čtvrtek

14. 4.

JIHOČESKÁ VLACHOVKA

RADNIČNÍ SÁL

Přijďte si zatančit či jen poslechnout oblíbenou dechovku.
vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v Infocentru

17:00

neděle

17. 4.
15:00

MALUJEME VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

NÁMĚSTÍ

Kraslice všech velikostí, barev a stylů ozdobí volarské náměstí. A tentokrát
nejen na Vajíčkovnících!
Dílničky pro děti s velikonoční tématikou, malování velkých betonových kraslic
– přijďte si užít jarní radosti.

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

23. 4.
15:00

pátek

29. 4.
19:00

sobota

30. 4.
8:00

sobota

30. 4.
15:00

sobota

DDM VOLARY

MODERNÍ DESKOVÉ HRY PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ
Přijďte si zahrát s Jakubem, bude to jízda!
Pro děti od 15:00, pro dospělé od 17:00.

AJŤÁCI

SÁL KINA VOLARY

Divadelní adaptace fenomenálního britského sitcomu AJŤÁCI (IT CROWD)
v podání Divadla Radka Brzobohatého. Nahlédněte do kutlochu IT oddělení
Reynholm Industries, kde své příběhy pracovní i osobní prožívají Roy, Moss
a jejich šéfová Jen.
divadelní představení, vstupné 290 Kč

SRAZ NA NÁMĚSTÍ

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2022
Jarní vycházkou ptačím světem pořádanou Českou společností
ornitologickou a Jihočeským ornitologickým klubem vás provedou
Martin Lazarovič a Lumír Vozábal.
Doporučené vybavení – dalekohled, součástí vycházky bude ukázka
odchytu a kroužkování ptáků.

PRASEČÍ SLEČINKY, ANEB PRASEČINKY

TRŽNICE PŘED KINEM

Čarodějnický rej začne tentokrát pohádkou od Divadýlka z pytlíčku.
Je lepší být prasečí princeznou, nebo jitrnicí? A že pýcha předchází pád,
to na vlastní kůži poznají naše dvě rozmazlené slečinky. K čaroději přidáme
ještě babku, dědka a švarného kance a můžeme servírovat svěží kančí
komedii pro celou rodinu.

ČARODĚJNICKÝ REJ NA NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ

Soutěže, hry a dílničky v čarodějném duchu. Malé odměny jsou připraveny pro každého.

30. 4.
16:00

sobota

30. 4.
18:30–19:00

LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

U STARÉ ŠKOLY

Od 18:30 se začneme scházet před starou školou, abychom v 19:00
vyrazili s rozsvícenými lampiony na hasičskou louku. Tam už všechny
čeká občerstvení a zapálený oheň.

Připravujeme
neděle

1. 5.
10:00

OTVÍRÁNÍ MUZEA S PEČENÍM A POHÁDKOU

MUZEUM

Muzeum se pochlubí vynovenou expozicí Železnice, pecařský mistr
pan Sobotovič upeče voňavé dobroty v peci a děti se dozví v pohádce
od LokVaru, jak to dopadlo s Českým Honzou.
Na to se můžeme těšit při letošním otvírání muzea.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Skauti

Skautský dík lidem dobrého srdce
Jarní prázdniny jsme strávili v přírodě
– bez počítačů a elektroniky, a byl to moc
fajn pocit, kochat se tichem lesa, šuměním
vody, těšit se z přátelství kamarádů, bezstarostně si hrát, sportovat, zpívat. Odpočinutí
a plní nadšení do dalších dní jsme se vrátili
domů.
Jako ledová sprcha ale na nás působila
zpráva, že na Ukrajině vypukla válka. Zprvu
jsme tomu nechtěli ani věřit. Je něco takového vůbec možné v jedenadvacátém století? Ale zprávy všude kolem nás mluvily
jasně – je tomu bohužel tak. Rozum se nad
tím zastavil, srdce krvácelo. Jak je možné,
aby někdo takhle jednal v době, kdy hledáme společné cesty, přátelská řešení?
Jenže skutečnost byla taková, jaká byla. Co
s tím? Nechat vše být prostě nešlo. A protože velké mezinárodní problémy změnit
nemůžeme, zkusili jsme alespoň pomoci
těm, kteří válkou nejvíce trpí. Vše bylo rychle
promyšleno a zrealizováno. Během neděle
večer jsme zveřejnili zprávy o humanitární
sbírce na sociálních sítích, díky panu
Pulkrábkovi se dostaly i na stránky města
Volary. Pomoc bylo třeba rychle poskytnout,
a tak jsme hned na pondělí a úterý vyhlásili
místo i čas sbírky a sehnali dopravce, který
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byl ochoten věci na ukrajinskou hranici
dovézt. Tedy prakticky vše ze dne na den.
Samozřejmě nás provázely obavy – dozví se
lidé vůbec včas o sbírce? A budou ochotni
něco přinést? Ukrajina potřebovala hlavně
zdravotnický materiál, hygienické potřeby,
léky, spacáky, karimatky a deky, a k tomu
teplé oblečení. Bude někdo ochoten se
těchto věcí vzdát nebo je někde sehnat?
Naše obavy byly naprosto zbytečné. Už
úderem třetí hodiny odpolední zavalily naši
skautskou klubovnu davy pomocníků.
Každý přinesl, co zrovna sehnal. A nebylo
toho vůbec málo. Klubovna byla již v pondělí téměř plná, a to nás čekal ještě druhý
sbírkový den. Mnoho situací bylo dojemných – zpráva, že by lidé nakoupili v lékárně
mnohem více věcí, ale pan lékárník obvazy
a léky proti horečce, kterých měl velkou
zásobu, do posledního prodal. Rychle ale
objednal další. V úterý jsme již nemohli brát
ani dětské oblečení, bylo ho opravdu
hodně. Co chybělo v pondělí, byly spacáky
a karimatky, a těch se právě druhý den
sbírky sešlo hodně. A také hygienické potřeby, dětské plenky, toaletní papír … a kupa
trvanlivého jídla. Spacáky, úplně nové, pro
děti hračky, knížky a omalovánky – i v těžké

době si přece děti
chtějí hrát. A k lékům
přibalená čokoláda od dětí – dětem v Ukrajině, které by si určitě rády pochutnaly. Tolik
lidskosti vedralo do očí množství slz. Takových těch krásných, které kanou z očí, když
slyšíte o lidské dobrotě a lásce. Prostě:
Volarští byli jste super!
Když přijel dobrovolný dopravce s autem,
bylo jasné, že se tam vše sotva vejde. Auto
jsme napěchovali k prasknutí. A pan dopravce – člověk s velkým srdcem, mladý klučina,
který nedávno prodělal operaci, ale nedokázal sedět doma a číst zoufalé volání o pomoc
– nabídl své auto a sebe jako řidiče, v úterý
vyzvedl věci v klubovně (všichni skautíci mu
je pomohli naložit) a ve středu ráno vyrazil
k hranicím. Původně měl jet na polsko-ukrajinské hranice, ale bylo tam již mnoho aut
s humanitární pomocí, tak se vydal na hranice maďarsko-ukrajinské. Tam jej očekávali
v Help centru, věci převzali a hned vezli dál.
Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci.
A že jsme poznali během sbírky tolik obětavých lidí se srdcem na pravém místě.
Díky, moc díky!!!
volarští skauti

Volarský zpravodaj | duben 2022
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Fotokronika
DDM

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Fotokronika
Společenská rubrika
Oslavenci měsíce – DUBEN 2022:
3. Olga ZMRHALOVÁ
4. František ZMRHAL
6. Jaroslav ŠIMAN
8. Jitka LUKSCHOVÁ
15. Jiřina ŠIMLÍKOVÁ
16. Bohdana KROUPOVÁ

16. Jiří KONOPA
17. Růžena TOUŠKOVÁ
23. Hana NACHLINGEROVÁ
23. Jiřina TICHAVSKÁ
28. Marie ŠVECOVÁ
28. Dana HARGAŠOVÁ

Předsednictvo a výbor přejí všem oslavencům pevné
zdraví, štěstí, životní pohodu a mnoho dalších let
v kruhu rodiny a přátel

1. dubna oslavila své šestašedesáté narozeniny
paní Věra

Dvořáková z Volar.

Vše nejlepší a hodně zdraví přejí
synové Petr a Patrik
Pozvánka na členskou schůzi ZO Českého zahrádkářského svazu Volary
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Volary zve své členy na členskou schůzi ZO ČZS Volary, která se koná

v sobotu 23. 4. 2022, od 14:00 v restauraci Chata ve Volarech.
Program členské schůze:











Zahájení a seznámení s programem, schválení programu
Zpráva o činnosti výboru ZO ČZS od poslední členské schůze, Zpráva předsedy
Zpráva o finančním hospodaření ZO ČSZ Volary za rok 2021
Zpráva kontrolní komise
Návrh plánu činností na rok 2023 a rozpočet ZO na rok 2023
Ocenění členů ZO za dobu členství, životní výročí
Různé – brigády, placení čenských příspěvků
Diskuze
Závěr

Při jednání bude možnost, aby si členové uhradili členské příspěvky. V době konání členské schůze bude zajištěno malé občerstvení.
Dále výbor ZO ČZS Volary touto cestou blahopřeje k dosažení významného životního jubilea našich členů,
kteří v tomto roce dosáhli, nebo dosáhnou věku 90 let.
Jsou to p. Pěstová, Frömlová a p. Švejda.
Výbor ZO jim přeje do dalších let mnoho zdraví a pohody a hodně radosti ze zahrádkářské činnosti.

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy na Tebe nezapomene.
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Přestalo srdíčko bíti,
přestala ústa se smát,
budeme synáčku drahý
stále vzpomínat.

Dne 14. 4. 2022 tomu budou tři roky,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní

Dne 25. 4. 2022 uplynulo osm let,
kdy nás navždy opustil
pan

Markéta Kovářová.

Josef Holý.

S láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou
a syn Ondra s rodinou.

Vzpomínají otec a sestra.

Volarský zpravodaj | březen 2022

VZ_4_2022_Sestava 1 01.04.2022 13:22 Stránka 17

STP

Toulavé kočky
V loňském roce se město Volary rozhodlo přistoupit k preventivnímu opatření v podobě vstupu do kastračního programu. Program mimo jiné
nabízí řešení v podobě kastrací. Letošní rok nebude výjimkou, a tak všem, kteří mají zájem a jsou ochotni pomoci, připomínám, jak to funguje:


Město Volary bude přispívat na náklady spojené s kastracemi toulavých koček (100 % ceny kastrace) a přispívat na kočky chované
v domácnosti (50 % ceny kastrace).



Žádné běhání po úřadech – na webu www.obcekastruji.cz postačí kliknout na ikonu POŽÁDAT O KASTRACI a vyplnit údaje. Na těchto
stránkách se také dozvíte veškeré odborné informace na téma toulavých koček a kastrací.



Rovněž můžete využít telefonický kontakt, na kterém vám budou zodpovězeny všechny vaše dotazy: 776 192 783 KasProCats z.s.
– Luboš Kristek koordinátor projektu.
Aleš Valíček, referent odboru ISM a ŽP

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Počasí

Počasí ve Volarech – únor 2022
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
0,7 °C
minimální teplota
-10,6 °C
maximální teplota
10,2 °C
úhrn srážek
60,8 mm
maximální náraz větru
21,2 m/s
sluneční svit
78,3 hod.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
25x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x
maximální výška sněhu
28 cm

datum
14. 2.
14. 2.
17. 2.

14. 2.
14. 2.
19. 2.
17. 2.

Volary, pod Kamenáčem, 840 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
0,8 °C
minimální teplota
-7,7 °C
14. 2.
maximální teplota
9,9 °C
14. 2.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
25x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR
datum
14. 2.
14. 2.
19. 2.

Stögrova Huť, Jedlový potok, 751 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
0,0 °C
minimální teplota
-14,2 °C
13. 2.
přízemní minimální teplota
-16,3 °C
13. 2.
maximální teplota
9,9 °C
14. 2.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
25x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x
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datum

2. 2.

Volary, Mlýnský potok, 755 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
0,0 °C
minimální teplota
-14,2 °C
14. 2.
maximální teplota
10,5 °C
14. 2.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
25x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x
Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
0,1 °C
minimální teplota
-13,8 °C
přízemní minimální teplota
-15,9 °C
maximální teplota
10,6 °C
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
26x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
0,4 °C
minimální teplota
-12,5 °C
přízemní minimální teplota
-15,3 °C
maximální teplota
10,6 °C
úhrn srážek
47,7 mm
maximální náraz větru
25,4 m/s
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
25x
ledový den (max -0,1 °C a méně)
1x

lokalita (okres)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
20.-21.
20.-21.

hodnota

Kvilda – Perla (PT)
Březník (KT)
Žďárecká slať (PT)
Rokytská slať (KT)
Knížecí Pláně (PT)
Horská Kvilda (KT)
Javoří pila (KT)
Pohoří (Novohradské h.)
Jelení (Krušné hory)
Rolava (Krušné hory)

-23,3 °C
-22,0 °C
-21,6 °C
-21,3 °C
-19,7 °C
-18,7 °C
-18,2 °C
-17,9 °C
-17,0 °C
-16,4 °C

Volary – Mlýnský potok
Stögrova Huť – Jedlový potok (PT)

-14,2 °C
-14,2 °C

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Počasí

Zima ve Volarech

S posledním únorovým dnem skončila
klimatologická zima 2021/2022, která trvala
od 1. prosince do 28. února. Jaká vlastně
zima ve Volarech byla?
Průměrná měsíční teplota v prosinci
dosáhla v městské zástavbě hodnoty -0,3 °C,
prosinec tak byl ve Volarech šestý nejteplejší
za posledních 15 let. I v rámci Jihočeského
kraje šlo o nadprůměrně teplý měsíc. Nejnižší teplota byla změřena 23. prosince, a to
-11,3 °C, ta nejvyšší 30. prosince +10,0 °C.
Na extrémně teplý přelom roku si jistě každý
vzpomene. Jen v šesti prosincových dnech
se teplota nevyhoupla nad bod mrazu (ledový den). Teplota pod nulu klesla ve 24 dnech
měsíce. Srážek spadlo v prosinci 42 mm,
sníh ležel v prosinci jen 16 dní, nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena 10. prosince,
a to 12 cm. Štědrý den byl klasicky beze
sněhu, zachránil to první svátek Vánoční,
když napadlo několik centimetrů sněhu.
Slunečního svitu bylo naměřeno 35 hodin,
což je méně než průměr posledních let.
Vychází to zhruba na hodinu slunečního
svitu denně.
Druhý zimní měsíc leden byl na jihu Čech
o 2 °C teplejší, než je obvyklé. Průměrná
měsíční teplota dosáhla ve městě -1,2 °C, jde
tak o šestý nejteplejší leden za 15 let měření.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz

Srážek spadlo 59 mm, což je pro Volary
normální množství vody. Nejnižší teplota
nejen měsíce ledna, ale celé klimatologické
zimy byla naměřena 12. ledna -15,8 °C.
Na stanici Volary, Luční potok bylo lednové
minimum -20,7 °C. Vůbec nejchladněji v katastru města bylo ale na stanici Stögrova
Huť – Jedlový potok, a to -21,9 °C. Nejvyšší
lednová teplota ve městě měla hodnotu
+8,8 °C. Sněhová pokrývka ležela od 7. ledna
až do konce měsíce, tedy 25 dnů. Nejvyšší
vrstva sněhu byla v prvním měsíci roku naměřena 23. ledna, a to 19 cm. Nejvíce nového sněhu za den napadlo 31. ledna, a to
15 cm. Celodenní mráz byl jen v 7 dnech,
pod bod mrazu se teplota dostala v lednu
28 krát. Sluneční svit byl necelých 53 hodin,
tedy téměř 2 hodiny denně.
Průměrná měsíční teplota ve Volarech
v únoru byla 0,7 °C, tento měsíc se tak
zařadil jako 3. nejteplejší za posledních
15 let. I v rámci jižních Čech byl měsíc únor
teplotně nad průměrem. Celodenní mráz
se vyskytl pouze 1. únorový den. Na nízké
teploty byl únor poněkud skoupý, minimum
-10,6 °C ze dne 14. února je toho důkazem.
Zajímavostí je, že ve stejný den byla naměřena i nejvyšší únorová teplota +10,2 °C.
Souvislá sněhová pokrývka ležela v únoru

18 dní, nejvíce sněhu bylo naměřeno hned
2. února, a to 28 cm, což byla zároveň nejvyšší vrstva sněhu v celé klimatologické
zimě. Srážek spadlo v únoru 61 mm, tedy
obdobné množství jako v lednu. Slunce
svítilo v únoru 78 hodin, což odpovídá
průměru.
Klimatologická zima jako celek byla
ve Volarech v porovnání s předchozími
14 lety jako teplotně nadprůměrná. Z 90 dnů
klimatologické zimy byl celodenní mráz
pouze ve 14 dnech, což není mnoho. Sněhová pokrývka ležela v tomto období 59 dní
z 90 možných, zima byla na sníh poněkud
slabá. Maximální výška sněhové pokrývky
byla zaznamenána 2. února, kdy leželo
ve Volarech 28 cm sněhu. Co se týče průměrné teploty za celou klimatologickou
zimu, činil průměr -0,3 °C, zima tak byla
4. nejteplejší za 15 let. Srážkově byla zima
v porovnání s posledními 14 lety průměrná,
úhrn srážek 162 mm tvořil 108 % průměru
let předešlých. Nejvyšší teplota v klimatologické zimě 2021/2022 byla zaznamenána
14. února 10,2 °C, nejchladnější ráno bylo
12. ledna, kdy teplota ve městě klesla
na -15,8 °C.
Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Knihovna

Nové tituly
Beletrie
Klabouchová Petra: Prameny Vltavy
Detektivní příběh ze současnosti se odehrává na
pozadí skutečných historických událostí spojených s přísně tajným
koncentračním táborem
Prameny Vltavy na Šumavě. Umrzlá dívka s židovskou hvězdou a křivdy, které Šumava nezapomíná. Hrůzný nález
těla studentky vimperského gymnázia, které jako by ze svého nitra vyvrhly samy šumavské kopce, otřese obyvateli vesniček
poblíž bývalého pohraničního pásma. Mrtvá
dívka ustrojená do židovského mundúru se
stává nejen tučným soustem pro bulvární
novináře, ale především novou příležitostí
pro stárnoucího policejního komisaře.
Zatímco u něj se rodí naděje na nápravu
pošramocené pověsti a získání uznání od
kolegů i nejbližších, v místních se začínají
probouzet vzpomínky na dávná příkoří.
Niedl František: Ano, můj pane
Román odehrávající se
ve 14. století je úvodní
knihou plánované historické série a čtenáři se
zde mohou letmo setkat
s postavami již známými
z předchozích autorových knih ze série Rytíři
z Vřesova.
Murakami Haruki: Tancuj, tancuj, tancuj
Román plný magické
symboliky, detektivního
pátrání, temné historie
či psychologického přerodu hlavního hrdiny,
s nímž se čtenáři mohli
setkat už v autorově
předchozí tvorbě.
Quinn Kate: Lovkyně
Touha po spravedlnosti
sílí a z Lovkyně se stává
štvaná zvěř. Ian Graham,
slavný válečný korespondent, po druhé světové
válce pátrá po zločincích,
kterým se podařilo uprchnout před spravedlností. Cílem jeho pátrání
je především žena, jíž se říkalo Lovkyně. Tato
chladnokrevná vražedkyně měla na svědomí
životy mnoha polských uprchlíků, včetně
dětí. Ian se setkává s Ninou Markovovou,
poručicí sovětského letectva, které se jako
jediné podařilo přežít střetnutí s obávanou
nacistkou. Ian i Nina mají dobrý důvod, aby
si s Lovkyní vyrovnali účty…
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Fotokronika
Rimmerová Kelly: Utajená dcera
„Adoptovali jsme tě.“
Tahle krátká věta obrátila Sabině život naruby.
Najednou se svět rozdělil na Před a Po. Sabině je
právě 38 let a je těhotná.
Zdá se jí nepochopitelné, jak by nějaká matka
mohla dát své vlastní
dítě k adopci. A proč jí o tom rodiče již
dávno neřekli? Rozhodne se, že musí za každou cenu najít ženu, která ji dala pryč. To,
co zjistí, nakonec nezmění jen Sabinu, ale
především dvě ženy, které ji po celá ta léta
hluboce milovaly.

Naučná literatura
Siering Danuše, Černá Kateřina,
Jonášová Veronika, Zadrick Karin:
Zeď mezi námi = Die Mauer zwischen uns
Medailony Čechů a Němců, kteří nalezli nový
domov za hranicemi mezi oběma zeměmi navzdory předsudkům, jež
dodnes mezi oběma národy přetrvávají. Dvojjazyčnou knihu Zeď mezi
námi doprovází snímky
renomovaných fotografů, předmluva ředitele Českého centra v Berlíně Tomáše Sachera a epilog velvyslance České republiky
v Německu Tomáše Kafky.
Lalbaltry Juliette: Roztomilé dorty
pro děti
Podtitul: 40 působivých nápadů, které
zvládne každá máma
Nápady pro snadnou výrobu veselých dortů pro
děti k různým příležitostem. Dorty mohou spolu
zdobit a tvořit s maminkami i jejich děti.

Horpeniak Vladimír: Zvony pro Šumavu
= Glocken für den Böhmerwald
Pamětní publikace o historii zvonů, restaurování
dvou starých a pořízení
tří nových zvonů pro
chrám sv. Markéty, panny a mučednice, v královském svobodném horním
městě Kašperských Horách.

Pro děti a mládež
Budínová Blanka, ilustrovala Plačková
Gabriela: Kotrmelce u krmelce
Bohatě ilustrované básničky o zvířatech doplněné skrývačkami ve větách. Datel chce

být spisovatel, hroch si
hraje na divoké prase,
bratři kapři závodí v plavání. Veselé básničky
představují dětem svět
zvířat hravě a zábavně,
navíc lehkým a rytmickým jazykem, aby je malí čtenáři mohli sami číst
a přednášet ostatním. Pomůžou jim také
vyslovovat obtížné ř nebo c.
Pro děti od 4 let.
Wimmerová Eva, ilustrace Štěpán Petr:
Pohádkové příběhy od Boubínského
potoka
Vyprávění nejmladší dcery obávaného čaroděje
Bereše, který po staletí
ovládal kopce a údolí od
Vimperka po Prachatice.
Krátké pohádkové příběhy zasazené do šumavské přírody oživují staré
pověsti plné čertů, vodníků i obrů. Knihu doplňují koláže fotografií
šumavské přírody a kreseb.
Susa Jan, ilustroval Šplíchal Antonín:
Autoškolka
Knížka je krásnou a užitečnou pomůckou pro
všechny děti, které se už
brzy stanou zodpovědnými chodci, cyklisty a za
krátký čas i řidiči. Srozumitelnou a zábavnou
formou seznamuje malé
čtenáře s riziky, která na
ně v ulicích číhají a radí, jak se pohybovat
bezpečně.
Reviláková Naďa, ilustrovala Janáková
Tereza: Deník Dory Grayové
Strhující, dojemné i humorné pátrání po stopách minulosti, která
by se už nikdy neměla
opakovat. Když Hance
rodi-če oznámí, že se
budou stěhovat z města
na venkov, převrátí jí
svět vzhůru nohama.
Hanka svůj nový domov nenávidí, dokud
náhodou na půdě nenajde tajemný starý
sešit – deník Dory Grayové. Rozhodne se,
že začne po osudu jeho autorky a její
zmizelé židovské kamarádky pátrat a že
zjistí, co se s nimi stalo. Tak si uvědomí,
že historie není jen uzavřená minulost
z učebnic dějepisu. Může se stát naší kažodenní přítomností.
Vítěz literární soutěže Albatrosu na téma
Odvaha.
Pro čtenáře od 13 let.
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Klub seniorů

Život na hájovně
Jana Bauchová
Jak přišla Lída na hájovnu
Když jsme se přistěhovali v roce 1968
na hájovnu Vysoká Mýť, měli jsme dva psy,
čekali jsme narození prvního děťátka a netušili jsme, jaká překvapení nás čekají.
První překvapení, když jsem přijeli se
stěhovacím vozem, bylo to, že uprostřed
kuchyně byla hromada omítky, cihel a vedle
„unavený“ zedník, který hájovnu opravoval.
Když se nám podařilo všechno upravit,
další zjištění bylo, že nejbližší prodejna je
na Svojši, vesničce vzdálené tři kilometry.
Ale výhoda byla, že obchod byl spojen
s hospodou, takže nákup byl možný kterýkoli den a jakoukoli hodinu. První nákup se
tedy uskutečnil v sobotu v odpoledních hodinách. Na nákup jel muž na motorce, auto
nebylo. Když večer přijel, oznámil, že se
v hospodě seznámil skoro se všemi lidmi, co
žijí na Svojši. Mezi nimi byl i farmář jménem
Jarda Němec. Ten se muže vyptával, kolik
máme dětí, jaká máme zvířata a všechno
podstatné pro život na samotě. Když se
dozvěděl, že kromě psů nemáme zatím
zvířata žádná, prohlásil: „Budete mít dítě
a budete potřebovat mléko, a proto je
nutné mít krávu“. Když jsem se v neděli
ráno probudila a podívala se z okna, u plotu
stála přivázaná kráva a cedule na plotě
„Seno vám přivezeme dopoledne. Jarda
Němec.“ Kráva dostala jméno Červená, to
proto, že když ráno vycházelo slunce, zdála
se být opravdu celá červená.
Naše první půjčka v životě byla částka
potřebná na zaplacení krávy. Plat hajného
byl opravdu hodně malý.
Tak začalo naše hospodaření na hájovně. Bylo nutné se naučit všechno, co se
týkalo chovu krav, sušení sena, dojení mléka, no byl to mazec.
Po roce přijel na hájovnu můj brácha,
otevřel kufr u auta a tam leželo malé telátko,
které neodpovídalo svým vzrůstem ostatním telatům v JZD, a proto ho bylo možné
odkoupit. Moje první slova byla: „To je
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ale malá bída“. A tak druhá kravička, která
na hájovně vyrůstala, měla jméno Bída.
Byla z chovu „ajšír“, který byl zaměřen hlavně
na dojivost. Tato Bída nám velice pomohla
z finančních problémů, protože bylo možné
mléko prodávat a zisk za prodané mléko byl
větší než plat hajného.
Snad tím, že žijete uprostřed přírody,
zvířata si vás najdou sama. Druhým rokem
našeho hospodaření přišel muž z lesa domů
a první slova byla: „Máme nějaké ušetřené
peníze? Můžu výhodně koupit koně. Je to
nutné, když sušíme seno pro krávy. Bude to
všechno snazší.“
Bylo to všechno jen ne snazší. Kobyla,
kterou přivedl z lesa, se jmenovala Lída,
měla na sobě ještě veškerý postroj, jak se
tahá v lese, se vším všudy. Lesní dělníci,
kteří byli ze Slovenska, odjížděli domů
a nechtěli Lídu znovu přepravovat na Slovensko. Snažili se ji prodat i pod cenou.
Brzy jsme zjistili proč. Lída kousala, kopala,
a když se jí opravdu něco nelíbilo, tak šla
po vás předníma.
První pokus o zapojení Lídy do práce byl
ten, že přitáhne z lesa suchou kládu na topení. Lída byla skoro v posledním tažení.
Ale když jí muž kládu pod hájovnou odpojil
se slovy: „Je asi opravdu moc těžká.“ Lída
byla několika skoky ve chlévě a dožadovala
se krmení. Další příprava na zhotovení
káry na odvoz sena z louky už byla poněkud opatrná. Protože když muž káru připravil, Lídu zapřáhl s tím, že je nutné seno
odvézt, hnala se bouřka. První zahřmění,
Lída začala kopat na všechny strany, káru
zničila a uháněla do lesa. Vrátila se za tři
dny.
Tím začal sladký život Lídy na hájovně.
Chodila se pást, kdy se jí zachtělo, hlavně
v noci, kdy ji neštípaly mouchy. V nočních
hodinách byl provoz mezi Rejštejnem
a Zhůří opravdu mizivý, a proto mě překvapilo troubení a hlasité nadávky, které mě
probudily. Vzbudila jsem muže, ať se jde
podívat, co se děje. Uprostřed noci a silnice

stála Lída, jedno auto od Zhůří, druhé od
Svojše a nikdo nemohl nikam. Lída stála
uprostřed, nechtěla odejít, a když některý
řidič opustil auto, že ji odežene, použila
svých osvědčených zbraní.
Při svých nočních výpravách Lída brzy
zjistila, že u druhé hájovny, vzdálené asi osm
set metrů, roste jetel a jiné pochutiny, které
na hájovně pěstovali. Když ji hajný nachytal,
nejdříve honil Lídu on, potom se role
obrátily a Lída honila hajného. Tím nastaly
problémy s Lídou. Největší její zálibou bylo
to, že na lukách, které byly okolo hájovny,
pásla naše dvě krávy a ovce, ale pustila je
domů, jenom když se jí chtělo. Koncem
měsíce září odešel muž do lesa s lovcem
na jelena s tím, že navečer zaženu krávy
domů. Naše dvě děti ve věku 2 a 3 let byly
na dvorku a já šla zahnat krávy do chléva.
Ale Lída byla jiného názoru. Hnala mě po
louce a moje záchrana byla ta, že jsem velice
rychle vyšplhala na vysoký smrk, který naštěstí rostl uprostřed luk. Lída obcházela
smrk v kruzích a cenila na mě svůj chrup.
Děti řvaly na dvorku, já volala na všechny
strany o záchranu, ale marně. Nikde nikdo.
Až když se muž s lovcem vrátili z lesa a Lídu
zahnali. Ten večer padlo rozhodnutí. Buď
budu na hájovně já s dětmi, nebo Lída.
Za týden Lída hájovnu opustila a já už ji
vícekrát neviděla.
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Sport

Přátelský zápas starší přípravky Tatranu Volary

Fotbalisté starší přípravky Tatranu Volary si pozvali k prvnímu jarnímu přátelskému zápasu vrstevníky Šumavanu Vimperk. (LB)

Fotbalové jaro 2022
TJ Tatran Volary z.s.
oddíl kopané
Vás srdečně zvou na domácí fotbalové zápasy.
02. 4. sobota od 16:30

Muži

Volary : Vacov B

16. 4. sobota od 10:00

Žáci starší 11–14 let

Volary : Vlachovo Březí

16. 4. sobota od 17:00

Muži

Volary : Dub

20. 4. středa od 16:00

Přípravka mladší 7–8 let

Volary A : Husinec/Lažiště
Volary B : Vimperk C

23. 4. sobota od 11:30

Přípravka starší 9–10 let

Volary : Vimperk B

23. 4. sobota od 17:00

Muži

Volary : Šumavské Hoštice

18. 4. sobota od 13:00

Přípravka starší 9–10 let

Volary : Netolice

04. 5. středa od 16:00

Přípravka mladší 7–8 let

Volary A : Vimperk B
Volary B : Strunkovice/Lhenice

05. 5. čtvrtek od 16:00

Žáci mladší 11–12 let

Volary : Husinec/Lažiště

07. 5. sobota od 10:00

Žáci starší 11–14 let

Volary : Lažiště/Husinec

07. 5. sobota od 17:00

Muži

Volary : Vitějovice

Veškeré zázemí na hřišti pro vás připraveno.
Těšíme se že, přijdete podpořit naše malé i velké fotbalisty.
22 |
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Nové ceníky služeb v plaveckém bazénu, platné od 1. 4. 2022

Děti do 6 let
Děti 6–10 let + Senioři a ZTP
nad 10 let

2 dospělí + 1 dítě do 10 let
2 dospělí + 2 děti do 10 let
2 dospělí + 3 děti do 10 let

Děti do 6 let
Děti 6–10 let
Děti 10 –15 let + Senioři a ZTP
nad 15 let
Pronájem
Vnitřní sauna – do 10 osob
Velký srub – 4 až 8 osob
Malý srub – 2 až 4 osoby

Jednotlivé vstupné – plavání
1 hod.
1,5 hod.
2 hod.
3 hod.
40,50,60,70,50,65,80,95,70,90,110,130,Rodinné vstupné – plavání
1 hod.
1,5 hod.
2 hod.
3 hod.
150,170,210,260,180,220,270,330,220,270,330,400,Jednotlivé vstupné – sauna + bazén
1 hod.
2 hod.
60,80,90,120,120,160,130,180,Pronájem sauny a saunových srubů
1 hod.
2 hod.
1000,1700,900,1500,900,600,-
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Celodenní vstupné
130,170,240,Celodenní vstupné
500,640,780,3 hod.
90,140,190,220,3 hod.
2400,2100,1200,-
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Místopis

Kaple sv. Josefa v Krejčovicích
Oblast mezi Záblatím a Krejčovicemi
byla ve středověku známa těžbou a rýžováním zlata, stříbra a galenitu. První písemná
zmínka o osadě Krejčovice (Schneiderschlag) pochází z roku 1359 a do roku 1884
spadaly ze správního hlediska pod obec
Milešice (Oberschlag). Dnes je osada
ve správní působnosti Volar (místní část
Mlynářovice). V roce 1910 zde stálo 33 domů se 181 obyvateli (všichni německé národnosti). V té době zde byly i dva mlýny
na Milešickém potoce (Brotführerův a Tahedlův) a škola. Po odsunu zůstal jediný
původní obyvatel (pan Sitter). Domy postupně chátraly, většina během 2. poloviny
20. století skončila v rozvalinách, zbylé až
na jeden slouží jako rekreační objekty.
Přesné datum vzniku zdejší kaple neznáme. V indikační skice Stabilního katastru z roku 1837 není ještě zakreslena,
v císařském otisku je červeně dokreslována
jako změna někdy po roce 1837. V mapách
III. vojenského mapování (tzv. Františko-josefském) z let 1877–1880 však již zobrazena je. Z pozemkové knihy lze vyčíst, že
kaple p.č. st. 35 (stejně jako škola p.č. st. 30)
byla zapsána 25. července 1878. S určitostí
se tedy dá říct, že kaple byla postavena
pravděpodobně společně se školou, a to
někdy mezi roky 1837 a 1878, spíše ke konci zmíněného období.
Na počátku devadesátých let jsem tudy
často chodíval ze Záblatí, kde jsem tehdy
bydlel, do Mlynařovic za přáteli. A téměř
vždy jsem se zastavil u rozpadlé kapličky
v této Bohem zapomenuté osadě na samém konci světa. Jenže takovýchto
kapliček v té době bývalo po Šumavě
nepočítaně. Časy se však měnily a mnohé
z nich se dočkaly opravy. Jenže Krejčovice
měly smůlu. Stále platily plány na výstavbu
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přehrady vypracované v dobách budování
socializmu, které měly téměř celé Krejčovice zatopit, a kaplička by se octla pod
vodou. Za této situace byla jakákoliv rekonstrukce nemyslitelná. A obec, včetně
kapličky, zatím pomalu chátrala. Přestože
se vědělo, že žádná přehrada nebude,
oficiálně byla stavba, a tedy i zátopové
území, zrušeno až v roce 2010. Až od té
doby bylo možné věci měnit.
Město Volary, pod které Krejčovice spadají, však mělo spoustu jiné práce a kaplička nepatřila mezi priority. Přestože jí moc
času nezbývalo.
Vznikl tedy Spolek pro obnovu krejčovické kaple sv. Josefa a ten kapli od Města
v roce 2013 za symbolických tisíc korun

odkoupil. Byl vypracován projekt na rekonstrukci, který počítal s částkou půldruhého
milionu. Jenže kde je vzít. Kaple nebyla
památkově chráněná a dotace na malé
sakrální stavby se počítaly spíše na desetitisíce.
Přestože z architektonického hlediska
jde spíše o tuctovou stavbu, památkáři
vnímali její hodnotu v urbanistickém umístění a jako výraznou dominantu v rámci
celé obce a 30. ledna roku 2015 byla prohlášena za kulturní památku. A to už se
dalo žádat o zcela jiné dotace. Povinná
spoluúčast tvořila až dvacet procent, které
spolek získával z darů. Část peněz věnovalo
i Město Volary, na opravu přispěly i rodiny původních německých obyvatel, kteří
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Před rekonstrukcí
museli obec po 2. světové válce opustit.
Rekonstrukce začala hned následujícího
roku, a to statickou stabilizací zdiva. A pak
se kaple rok po roku rozvíjela do krásy.
V průběhu oprav se začaly leckde po
chalupách objevovat a do kaple postupně
vracet některé součásti původního inventáře a něco málo, navíc v dezolátním stavu,
toho v kapli zůstalo. Na své místo se tak
vrátily čtyři lavice, vrchní a postranní část
oltáře, podstavec na sochu, soška Panny
Marie, svícny i zvon s datací roku 1943 vyvedený z černého bronzu. Kulturně informační centrum Volary pořídilo informační
panel a volarské Městské lesy lavice a stůl
z kulatiny.
Na svátek sv. Josefa roku 2022 byla
během malého happeningu kaple slavnostně otevřena a na svátek Josefa dělníka,

tedy 1. května, se zde uskuteční první
pouť, během které bude požehnána.
Vzhledem k tomu, že 1. květen je státní
svátek, nebudou muset Krejčovičští svoji
pouť nikdy překládat na nejbližší neděli.
A jak Krejčovice ke svému jménu přišly
První zmínka o obci je, jak bylo uvedeno, z roku 1359 a má českou podobu
tedy – Crayczova Lhota. Jméno prozrazuje,
že nějaký lokátor jménem či povoláním
Krejčí byl pověřen vyklučením pralesa a vystavěním osady. Lhota proto, že noví osadníci měli po nějaký čas daňové úlevy.
V roce 1456 se objevuje podoba Kraiczowicze. V té době se ono Lhota často měnilo na koncovku -ovice nebo -vice. V roce
1561 se poprvé objevuje německý, avšak
česky psaný název Šnejderšlag, a v roce

1595 Schneiderschlag. Koncovka -schlag je
obdobou bavorského -reut či českého Žár,
Žárovna, Láz, Lažiště, Lažice. Vždy je tak
označeno místo, které bylo vymýceno
v panenském lese. Nám však spíše prozrazuje, že v 16. století došlo k výměně obyvatel či dokonce k znovuosídlení z důvodů
válek nebo moru. České jméno však zcela
nezmizelo. Pokaždé má jiný tvar, tak, jak
jej slyšel a zapsal pisatel. V roce 1589 to
jsou Kreyczowicze, roku 1628 Kreycžowicze
a roku1654 Kregczowicze. Pak české obyvatelstvo mizí a s ním i české jméno. To
se pak znovu vrátilo po vzniku republiky,
přestože se stále víceméně používá německé Schneiderschlag. Po druhé světové
válce se naopak přestává používat jméno
německé.
Jaroslav Pulkrábek

Slavnostní otevření 19. března 2022
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Volary v zrdcadle času
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