
VYDÁVÁ MĚSTO VOLARY MĚSÍČNÍK                                                            ZDARMA

Volarský zpravodaj

ROČNÍK LI 
 

7 
ČERVENEC 2022



Fotokronika

2 | Volarský zpravodaj | červenec 2022

Saxofonistky a saxofonisté z volarské Zušky probudili starou školu. Hopsinky skáčou pro Volary.

Jitule a Dadule zahrály v muzeu za pecí… …před pecí zas kralovali Kůrovci.

Den dětí se tentokrát konal na fotbalovém hřišti. Domeček učil dopravní výchově.

Bez předsudků v podání Jany Paulové a Pavla Zedníčka. 

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Sérii akcí knihovny pro školy zakončilo pasování na čtenáře.
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Léto s anděly 
 
 
 

Je takový vtip, 
nebo spíš bajka. Je 
potopa a stařenka 
sedí na střeše chalu-
py čouhající z vody. 
Nebojí se, neb se jí 
zjevil anděl a slíbil, že ji zachrání. Připluli  
pro ni hasiči. Odmítla, má přece záchranu 
slíbenou od anděla. Voda stoupala, opět  
připluli, opět odmítla. Stejně tak potřetí.  
Nakonec ji voda pohltila. V nebi pak potkala 
anděla a vyčetla mu, že nedodržel slib.  
„Jak to? Třikrát jsem pro tebe poslal hasiče,“ 
odvětil. 

I my se topíme. Nikoli ve vodě, ale  
ve starostech. Covid, válka, drahota. Stále 
více lidí podléhá skepsi a zoufalství. Hlava 
nám přetéká chmurnými myšlenkami, které 
bobtnají a bobtnají, žijíc si svým vlastním  
životem. Jenže anděl s křídly, v bílé košili  
a blond kudrnatými vlasy asi nepřiletí  
a záchranu neslíbí.  

Ale bez pomoci zůstat nemusíme. Právě 
o prázdninách a dovolených je nejpříhod-
nější doba si vyčistit hlavu, vymést chmury 
a s odpočatou a pozitivními zážitky občer-
stvenou hlavou zvládnou vše to náročné, 
co máme před sebou. 

Léto nám nabízí příležitost k setkávání  
s přáteli, poznávání jiných pohledů. Je plné 
vjemů a inspirace.  

Ano, příjemné večerní posezení s přáteli 
za nás energie neuhradí, ale třeba nám dá 
sílu hledat řešení a neuzavírat se do sebe. 
Koncert oblíbené kapely nebo ranní pro-
cházka lesem mnohdy pomůže víc než 
dvouhodinové sezení nad účty.  

Své problémy si nakonec budeme muset 
vyřešit sami. Ale pojďme načerpat energii, 
abychom to všechno zvládli. Žijeme v kra-
jině, která nám v tomto ohledu sama na- 
bízí pomocnou ruku. Právě sem přijíždějí  
tisíce lidí, aby té pomoci využilo. Stačí se jen 
nadechnou, otevřít oči a přijímat. Máme 
kolem sebe spoustu zajímavých lidí plných 
nápadů a pozitivní energie. 

A tak vám z celého srdce přeji, abyste  
v sobě našli odhodlání dívat se na svět  
v celé jeho barevné škále, nechali se naplnit 
radostí a zážitky. Nenechme si dary, které 
nám léto nabízí, proklouznout mezi prsty. 
Těch andělů v různých podobách máme 
kolem sebe zástupy. 

Starosti a nesnáze pominou, ale my zůstá-
váme. A s veselou a všemu pozitivnímu  
otevřenou myslí nás nic nemůže udolat. 

Vít Pavlík, starosta 
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Foto měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roubený volarský dům číslo popisné 55, neboli „pionýrák“, je na prodej. A protože volarské 
roubené domy jsou jakýmsi domácím stříbrem, a navíc kdokoli jede přes Volary jakýmkoliv 
směrem, nemůže ho minout, objevila se myšlenka, zda ho nekoupit, a tak nezachránit.  

Foto jp 

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA    
ZM schvaluje Závěrečný účet hospodaření města Volary za rok 2021  
ve znění zveřejněného návrhu s příjmy ve výši 100 416 831,08 Kč, výdaji  
79 112 683,09 Kč, splátkami úvěrů 5 500 008 Kč a dosaženým přebytkem  
21 304 147,99 Kč. 
 
ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci na pokrytí finančních nákladů 
na dotačním programu „Oprava tribuny, osvětlení tréninkového hřiště“ ve výši 
124 405 Kč TJ Tatran Volary.  
 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na realizaci 
projektu: „Pořízení sušící skříně na oděvy, obuv a rukavice v roce 2022“, mezi 
městem Volary a Jihočeským krajem. 
 
RM rozhodla na základě posouzení rozsahu služeb, které Technické služby 
města Volary pro  Město Volary vykonávají, nepřistupovat ke změně  
z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. 
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Odpady Zprávy

Ve zkratce
Schönberg 
Zástupci města navštívili bavorský Schön-
berg. S městem, které je co do počtu obyva-
tel srovnatelné s Volary, se rýsuje zajímavá  
a praktická spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítání občánků 
Po dlouhé přestávce zaviněné covidem se 
konalo vítání občánků. Od posledního vítání 
v listopadu 2019 se ve Volarech narodilo 
sedmdesát dětí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zájem o lavičku 
Po Dřevěném srdci Šumavy se lavička Karla 
Čapka stala nejfotografovanějším objektem 
Volar. To neuniklo ani Českému rozhlasu  
a přijel na místo natočit reportáž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendář na rok 2023 
Nový nástěnný kalendář Volar je venku.  
Tentokrát v něm nenajdete roubenky, ale 
významné kamenné stavby ve městě. Ať 
stále stojící, či zbořené.  

Akce popelnice     

Máte již uhrazen poplatek  
za komunální odpad?     

Dne 23. 6. 2022 proběhla na sběrném dvoře ve Volarech analýza NAŠEHO odpadu  
z popelnic a kontejnerů. Za tímto účelem proběhlo vyhodnocení a roztřídění odpadu  
z 15 ks popelnic (cca 300 kg) a 5 ks kontejnerů (cca 500 kg). Analýza je součástí snahy 
města nastavit a zefektivnit nakládání s tříditelným odpadem. Výsledky budou zveřejněny 
na stránkách města (záložka odpadové hospodářství) a ve zpravodaji. 
PS: Nedopadli jsme moc dobře – podle předběžného odhadu by z 15 ks popelnic, po vytřídění, 
jen jedna skončila na skládce. Dotříděno bylo velké množství plechovek a skla od nápojů,  
bioodpadu (tráva, hlína), plastů a papíru. 

Aleš Valíček – životní prostředí 

Ke dni 30. 6. 2022 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad.  
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci, nebo vlastník nemovitosti umístěné  

na území obce, ve které není hlášena žádná fyzická osoba.  
 

Poplatek za komunální odpad činí dle OZV Města Volary č. 3/2021  
800 Kč za osobu a rok (v druhém případě 800  Kč za nemovitost a rok).  

 
Poplatek lze uhradit hotově na pokladně MěÚ v běžné pracovní době MěÚ  

nebo převodem na účet č. 293848151/0300.  
Platební údaje lze zjistit na webových stránkách Města Volary, www.mestovolary.cz,  

v sekci „místní poplatky platební údaje“,  
nebo na tel. č. 388 302 204, či e-mailu jarouskova@mestovolary.cz.  

 
Mgr. Klára Kočárek Jaroušková, ekonomický odbor 
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40 let nové budovy Základní školy Volary 

Základní škola

Na podzim roku 1978 byl položen zá-
kladní kámen, který se dnes nachází v šatně 
1. stupně. Otevření školy proběhlo 1. 9. 
1981. Ve dvou budovách se tehdy učilo 597 
žáků. Prvním ředitelem v nové škole se stal 
Miroslav Svoboda se dvěma zástupkyněmi 
– Růženou Soukupovou a Marií Seberovou. 
Vyučovalo se tehdy v 19 třídách 1.–8. roč-
níku. Celkový počet učitelů byl 26. Čerstvě 
po otevření proběhla na škole inspekce.  
Celkový počet inspekcí za 40 let byl asi 11. 
V únoru v roce 1993 škola obdržela právní 
subjektivitu. Stalo se tak uprostřed školní 
roku, což je z dnešního pohledu téměř  
neuvěřitelný čin, s kterým se muselo vedení 
školy poprat. 

Největší počet žáků ve čtyřicetileté  
historii bylo 688 v roce 1987–88 a pak zase 
klesal až k dnešnímu číslu 400 žáků.  
V průběhu času se také měnily počty tříd. 
Začalo se na 19 v 1.–8. ročnících, nejvíce tříd 
bylo 26 v 1991–1994. Dnes máme 19 tříd  
1.–9. ročníku. Sloučení obou stupňů do 
nové budovy v roce 2010  bylo dalším mez-
níkem naší základní školy. 2012 došlo k za-
teplení budovy a zajímavou informací je,  
že cena za zateplení byla shodná jako cena 
výstavby celé budovy v roce 1981.  

Za 40 let se na pozicích ředitelů vy- 
střídalo mnoho kolegů. Po panu Miroslavu 
Svobodovi se funkce chopila paní Lenka 
Štěpánková, dále pak paní Eva Sýkorová, Ja-
roslav Šiman a Petr Horálek. Ve vedení školy 
pomáhali zástupci ředitele – Růžena Souku-
pová, Marie Seberová, Dana Benešová, Jiří 
Kadlec, Marie Pincová, Jaroslav Šiman, 
Lenka Slabyhoudková, Dana Míková, Lumír 
Vozábal, Jana Fistrová a Andrea Nováková.  

V období čtyř desítek let prošlo základní 
školou asi 2 880 žáků, 243 pedagogů a 60 
provozních zaměstnanců. Anna Mastná,  
Bohumila Lejsková, František Pěsta, Ivana 

Morongová, Ivo Jánský, Ivo Vicena, Karel  
Mazanec, Karel Střeleček, Libuše Vicenová, 
Ludmila Macháčková, Marie Seberová, 
Marta Votýpková, Milan Mík, Miloš Vácha, 
Miroslav Svoboda, Pavel Křovina, Lenka  
Štěpánková, a Růžena Soukupová jsou ko-
legové, které už nemůžeme potkat, a tak  
na ně alespoň vzpomeňme.  

Zaběhnutý školní cvrkot občas přeruší 
nevšední a výjimečné události. Kupříkladu 
jsme připravili dvě oslavy výročí – 20 let  
v roce 2001, 35. výročí v roce 2016. Sou-
časná oslava 40 let byla posunutá z důvodu  
pandemie. 18. června 2001 u nás byl na  
návštěvě bývalý kolega, a v té době ministr 
školství, Eduard Zeman. Senátor Tomáš Jirsa 
byl další vzácnou návštěvou na naší škole, 
besedoval s devátými ročníky. Čtyřikrát se 
během výuky stalo, že byla nahlášena bom-
ba, nikdy se nic neprokázalo a žáci se mohli 
navrátit do lavic.   

Významným krokem v historii školy byl 
počin adopce na dálku, která začala roku 
2006 a skončila loňským školním rokem. 
Během tohoto období jsme podporovali 
chlapce z Keni, kterému jsme díky sbírkám 
od rodičů zabezpečili střední a vyšší od-
borné vzdělání. Peter je dnes samostatný, 
podniká a živí sestry a bratry.   

Školní časopis Volaráček se začal vydá-
vat od září 1992, šéfredaktorem a duší  
časopisu je Lenka Slabyhoudková, která učí 
žáky redaktorskému řemeslu. S Volaráčkem 
se pravidelně zúčastňuje krajských a celo-
státních soutěží školních časopisů, a to s vy-
nikajícími výsledky.  

Běžnou rutinu školního roku zpestřují 
akce, na které se všichni těšíme a které se 
stávají oblíbenou tradicí. Pravidelně vždy 
před Vánocemi a Velikonocemi žáci měří své 
výkony s pedagogy ve florbalu a basket-
balu. Memoriál Milana Míka se též zapsal  

do kalendáře sportovních akcí v lehké  
atletice.  Na volarském náměstí jsme dvakrát 
tančili čtverylku u příležitostí mezinárodního 
dne oslavujícího tento tanec. Při adventu 
zpívají pedagogové se žáky koledy. Ve škole 
byl založen učitelský sbor, který vystupuje 
při významných dnech školy. Na cambrid-
geské zkoušky, na které se naši žáci každý 
rok připravují a úspěšně je skládají, navazují 
zahraniční zájezdy do Anglie. 

Nelze vypsat všechny akce, které naše 
škola připravila, absolvovala, tudíž bych rád 
uvedl  jen krátký výčet: oslavy Dne učitelů, 
plesy SRPDŠ, loučení devátých ročníků,  
výlety učitelů a zaměstnanců, soutěže, 
olympiády, žákovský parlament, Jihočeský 
zvonek, fotografická soutěž, Dny životního 
prostředí, Den Země, atd. 
 

40 let je dlouhá doba na to, abychom  
si uvědomili, co všechno bylo vykonáno  
v takovém oboru, jakým je vzdělávání a vý-
chova dětí. Dnešní škola je úplně jiná než 
v roce 1981, jiné je vybavení, jiní jsou žáci, 
jiní rodiče, jiné možnosti výuky a výchovy, 
ale co stále zůstává, je pedagog, který se  
s těmito změnami musí vyrovnat.  

Proto patří poděkování všem učitelům  
a zaměstnancům za úsilí, které vydávali a vy-
dávají v této nelehké úloze.  

Další poděkování patří rodičům, že po-
máhali a pomáhají svým dětem ve školních 
letech. Nesmíme zapomenout na zřizova-
tele, který vždy podporoval a podporuje 
naší základní školu.  

Do minimálně dalších 40 let bych chtěl 
popřát základní škole mnoho spokojených 
žáků a rodičů, pedagogům a zaměstnan-
cům pevné nervy a hodně zdraví. 
 

Za vedení školy  
Petr Horálek, ředitel ZŠ Volary 

Položení základního kamene Setkání starých bardů
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Den dětí ve školní družině 
Celou řadu zábavných aktivit pro děti ze školní družiny a školního klubu připravily paní vychovatelky ve středu 1. 6. na hřišti u školy. 

Počasí venkovním hrám přálo, nálada byla výborná. Část činností se již mohla odehrávat v rostlinami zastíněném prostoru, chodbě z keřů  
a stromů, kterou začali zaměstnanci školy budovat v období distanční výuky. Konstrukce postupně obrůstá a bude využívána jako učebna 
pod širým nebem.  

Jana Fistrová, foto Gabriela Klementová 

Den odpadů 
Dne 3. 6. se na základní škole konal Den odpadů. Tuto akci zorganizovali žáci 9. tříd s paní učitelkou Petrou Komárkovou. Deváťáci  

si na školním hřišti připravili jednotlivá stanoviště s úkoly týkajícími se třídění odpadu a my mladší jsme sbírali razítka.  Když jsme splnili 
všechna stanoviště, začali jsme sbírat odpadky. Každá třída měla určenou svojí trasu, při které sbírala odpad. Cestou jsme došli až na sběrný 
dvůr. Odpadků jsme moc nenašli. Na sběrný dvůr jsme donesli téměř prázdné pytle. Za celou školu proto děkujeme Technickým službám 
města Volary, že se o naše město starají. Na sběrném dvoře nás přivítal pan Valíček, který nám ukázal, jak funguje odpad, např. že  
z přesmaženého oleje se vyrábí make up. Do školy jsme se vraceli s dobrým pocitem. Děkujeme organizátorům za tuto akci. 

     Agáta Klementová 5. B 
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Dopravní výchova  
Program dopravní výchovy v DDM  

Volary pro děti z 1. a 2. ročníků, který vedou 
V. Laschová a B. Mašková, nabízí dětem  
teoretickou i praktickou část. Děti upoutal, 
pobavil a poučil.  

Děkujeme!                                                    jf 

Pojď si vybrat! 

Prachatická sportovní zařízení připravila 
6. a 7. 6. 2022 pro školní mládež prachatic-
kého okresu dvoudenní náborovou akci 
„Pojď si vybrat, co tě baví“. Kromě tradičních 
sportů, jako je fotbal, florbal, volejbal nebo 
cyklistika, si děti v Prachaticích vyzkoušely 
i méně známé disciplíny: sportovní rybolov, 
discgolf, trampolíny, veslování, hokejbal,  
karate, judo a krav maga.  

Akce se podle údajů organizátorů 
zúčastnilo asi 1 300 dětí z celého okresu  

a pozvání přijala i legendární atletka Jarmila 
Kratochvílová. Z volarské školy se na stadion 
a do tělocvičen vydalo i přes avizovanou  
nepřízeň počasí pět tříd: 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 
a 5. C. Organizátoři zpětně rozeslali zúčast-
něným školám kontakty na vedoucí těchto 
sportovních útvarů.  

Rodiče našich žáků mají od září 2022 
možnost své děti do oddílů přihlásit. 
 

Mgr. Jana Fistrová 

Zlepšujeme klima třídy 
„Každej sme ňákej“  – věta, která nabádá 

ke snášenlivosti, respektování odlišností, 
vzájemné úctě… Ale když to ve vztazích  
zajiskří, tak přijmout tuto kouzelnou větu už 
není tak jednoduché. Jak se vnímat, naslou-
chat si, prosadit se nebo ustoupit, poradit si, 
přijít s konstruktivním návrhem – to jsme si 
vyzkoušeli ve 4. A již dvě pondělní dopole-
dne pod vedením Bc. Edity Mečířové Tobi, 
okresní metodičky prevence při PPP Pracha-
tice, prostřednictvím her a povídání o nás 
samých. Naše společná cesta školní docház-
kou dostala pár nových impulzů a to je fajn, 
díky.  

Mgr. Kateřina Jandejsková 

Základní škola Volary děkuje asistentům prevence kriminality Michalu Runčákovi 
a Karlu Cinovi za pomoc s komunikací se zákonnými zástupci žáků. 

 
Základní škola děkuje Lesům České republiky, Vishay Electronic a Ladislavu  

Bártovi za peněžité dary určené k nákupu lavic pro ukrajinské žáky.  
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KULTURNÍ PŘEHLED     ČERVENEC 2022
LÉTO S PÁROU 2022 
Jízdy historickým vlakem z Volar do Lenory, Nového Údolí či do Černé v Pošumaví  
a zpět nadchnou všechny milovníky parních lokomotiv. 
 
 
 

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ VOLARY

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

neděle  
a pondělí 

3.–18. 7.    
 

úterý 

5. 7.

PEČENÍ S POHÁDKOU 
Sváteční den si vychutnáme s dobrotami od mistra Sobotoviče  
a podíváme se na pohádku Divadla Dokola A pak se to stalo. 

 
 

MUZEUM

VOLARSKÝ SEKÁČ 2022 
Spolek Ekocentrum – U Nás Volary a KIC Volary pořádají  
14. ročník soutěže v tradičním ručním kosení. 
vstupné dobrovolné 
 

 
 

NA MAXOVÝCH LOUKÁCH

ROCKE ROLL PÁRTY 
Koncert ke dvouletému výročí kavárny Café Time. 
Hraje Rock and roll Band Fido.  
předprodej vstupenek v Café Time Volary 
vstupné 250 Kč předprodej, 280 Kč na místě 
 

CAFÉ TIME VOLARY

KŘEST KNIHY ZMIZELÁ ŠUMAVA  
S EMILEM PĚŠKY ANEB VZPOMÍNKA NA EMILA 
S Jeňýkem Fischerem při křtu poslední knihy, na které pracoval s Emilem Kintzlem,  
společně na Emila zavzpomínáme a připomeneme si tohoto úžasného člověka. 
vstupné dobrovolné 
 

RADNIČNÍ SÁL

POSEZENÍ NA RYNKU 
Posezení na náměstí už prostě k volarskému létu patří. Při tom letošním nám  
k poslechu, tanci a dobré náladě budou hrát skupiny Flám pop-rock  
a Kamelot Tribute. 
 

NÁMĚSTÍ

MODRÝ DÝM 
A jaké by to bylo posezení u dobré muziky a sousedského klábosení bez doutníku?  
I tentokrát naši borci v soutěži Modrý dým ukážou neochvějnou ruku a klidný dech.  
Soustředění bude muset být maximální, protože během soutěže vystoupí volarské  
Hopsinky na trampolínách. 
 
 

NÁMĚSTÍ

středa 

6. 7.    
10:00

sobota 

9. 7.    
9:00

sobota 

16. 7.    
20:00  

čtvrtek 

21. 7.    
18:00  

sobota 

23. 7.    
16:00

sobota 

23. 7.    
18:00
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VÝTVARNÝ WORKSHOP VOLARY  
– VWV 2022 
Již posedmé přivítají Volary profesionální výtvarníky z Čech, Německa, Moldávie,  
Rumunska, Makedonie, Polska a Itálie, aby svým osobitým přínosem změnili náš pohled  
na každodenní realitu, která nás obklopuje. 
 
 

ZUŠ VOLARYsobota 

23. 7.    
až 

pátek 

29. 7.

POUŤ  
KE SVATÉ MAŘÍ MAGDALÉNĚ 
Tradiční českoněmecká poutní mše svatá.

KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY  
ZBYTINYneděle 

24. 7.    
10:00

PROŠUMAVSKO: …S JOSEFEM PECKOU 
Veřejné besedy ze Šumavy – o Šumavě. Tentokrát si popovídáme  
s profesionálním šumavským průvodcem a spisovatelem Josefem Peckou.  
Na místě je možné zakoupit spisovatelovy knihy a nechat si je podepsat. 
vstupné 50 Kč 
 
 
 
 

RADNIČNÍ SÁL
úterý 

26. 7.    
18:00

VWV 2022 
vernisáž výstavy 
 
 
 

ZUŠ VOLARY
pátek  

29. 7.    
17:00

SEIDLŮV MUZEJNÍ DEN 
Opět k nám zavítají Seidlovci se svým mobilním fotoateliérem, ve kterém si můžete  
pořídit dobový snímek v historizujícím kostýmu před tradičním malovaným pozadím.  
Vlastní kostýmy vítány! Kdo nemá, tomu zapůjčíme klobouk, stylovou sukni, paraple, fajfku… 
Odnesete si nejen tištěnou retro-fotografii 10 x 15 (možnost zaslat i mailem), ale i krásný  
a pohodový zážitek. 
cena focení v rámci vstupného do muzea 
 
 

MUZEUM
neděle 

1. 8.    
10:00–17:00

VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA 
Předposlední víkend v srpnu patří řemeslníkům, kapelám, pečení  
volarských koláčků, pohádkám a atrakcím pro děti i dospělé, pokořování  
rekordů, soutěžím nejen dřevorubeckým, dobrému jídlu a pití… 
prostě Volarským slavnostem dřeva. 
 
 
 

NÁMĚSTÍ A OKOLÍ,  
MUZEUM 

sobota 

20. 8.    
a 

neděle 

21. 8.

VERNISÁŽ – PETRA JOHANOVSKA 
Volarský výtvarný workshop odstartuje vernisáž malířky Petry Johanovske z Makedonie. 
 

 GALERIE
sobota 

23. 7.    
17:00   

Připravujeme

Aktuální program najdete  
na www.kic-volary.cz, nebo na facebookovém profilu KIC Volary. 
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Narodil ve Volarech v roce 1976. Vystudoval 
prachatické gymnázium a poté studoval 
výtvarný obor na Jihočeské univerzitě.  
Devatenáct let je ředitelem ZUŠ Volary  
a od roku 2006 předsedou Asociace jiho- 
českých výtvarníků. Dvanáct let se podílí 
na vedení města Volary, poslední volební 
období v pozici starosty. 
 
Malování máte v rodině.  
Jak moc tě to ovlivnilo? 
Nejen že oba moji rodiče jsou profesionální 
výtvarníci, ale již můj dědeček z otcovy strany 
byl malíř, v jeho ateliéru jsem se učil vnímat 
krásu výtvarného projevu. Pamatuji si, jak 
vždy seděl za malířským stojanem s dýmkou 
v ústech. Otcova tvorba mé umělecké po-
čátky ovlivnila výrazně a myslím si, že nejen 
moje. Dlouhá léta vyučoval na základní škole 
a také byl zakladatelem a prvním ředitelem 
Základní umělecké školy ve Volarech. Od  
malička jsem byl obklopen obrazy a viděl 
jsem, jak obraz vzniká. To je věc, která ne-
může nikoho nechat chladným. Jde jen o to, 
zda máš nějaké vrozené předpoklady pro 
tvorbu, nebo ne.   

Pamatuješ se na své malířské začátky  
a jak se tvoje tvorba proměňovala? 
Z počátku jsem se učil malovat realisticky, 
často jsem se věnoval tématu krajiny, přede-
vším Šumavy. Ta pochopitelně zůstala mým 
hlavním tématem dodnes, kdy již tuto krajinu 
stylizuji a přetvářím až v abstraktní formy, 
často zaměřené na nejrůznější strukturované 
detaily přírodních procesů. Tvorba je velmi 
intuitivní a vychází z podvědomého prožitku, 
ovlivněná získanou technickou dovedností. 
V posledních obrazech jde zejména o zpro-
středkování vnitřních pocitů, kde obraz  
slouží jako prostředek komunikace mezi 
autorem a divákem. 
 
A co první výstava? 
První, a pro mě jednoznačně nejintenzivnější, 
byla ta po mém zakončení vysoké školy.  
Společná výstava tří generací, 3x Pavlík,  
v Galerii dolní Brána v roce 1999.  Od té doby 
jsme nikdy všichni společně nevystavovali  
a myslím, že je na čase takto rozsáhlou  
výstavu zopakovat. 
 
Kolika výstav ročně se účastníš? 
Počty výstav jsou každý rok odlišné. Samo-
statné mohou být třeba jen tři do roka, ale 
účastním se řady společných projektů, kde 
vystavujeme například v pěti autorech.  
Často tyto akce sám organizuji. Takže si je  
tak trochu přivlastňuji. Musím však říct, že 
spolupráce s kolegy je nesmírně motivující  
a obohacující. 
 
A kde všude? 
Výstavy se konaly v různých zemích. Kromě 
Česka a Slovenska to bylo třeba Polsko, Ně-
mecko, Rakousko, Francie, Itálie, ale i USA. 
Jedny z posledních byly například v severní 
Makedonii nebo ve Slovinsku. 
 
 

Kdy tvé obrazy překročily hranice?  
Co stálo na počátku a co ti to dalo? 
Neskonale hodně. Není možné žít v nějaké 
uzavřené bublině a nevnímat co se děje 
okolo. Každé setkání je inspirativní a infor-
mace, zkušenosti k nezaplacení.  

Snažím se poznávat jiné země, přede-
vším jejich zvyklosti. Moje zahraniční spolu-
práce začala hned po listopadu v roce 1989, 
kdy jsem byl žákem posledního ročníku ZŠ.  
Zcela prozřetelně jsem se soukromě již  
tři roky učil německý jazyk zde ve Volarech  
u paní Krasové, na kterou velice rád vzpo-
mínám. Byla to vídeňská Češka, která mě  
naučila důležité základy. Ty jsem pak rozvíjel 
zahraniční spoluprací. V roce 1991 jsem se 
zúčastnil evropské výtvarné soutěže, tehdy 
za Gymnázium Leopoldinum Passau, kde 
jsem získal první cenu. Součást ocenění  
bylo týdenní pozvání do Berlína jako host 
Spolkového sněmu. Zde jsem již v 15 letech 
poznal kolorit skutečně velkého města  
a otevřenost Evropy. 
 
A které výstavy v zahraničí si  
ceníš nejvíce? 
Určitě si nejvíc považuji pozvání v roce 2008 
na podzimní Pařížský salón. Jedná se o jednu 
z nejprestižnějších akcí, která se koná již od 
roku 1903.  
 
Vlastně jsem tě viděl malovat jen jednou, 
a to nedávno na půdě Jihočeské  
univerzity. Zato to nebylo jen tak  
obyčejné malování. 
Malování na univerzitě bylo zcela jistě velmi 
náročné. Úkol zněl jasně, během projevů, 
které trvaly kolem dvaceti minut, namalo- 
vat přímo na místě tři obrazy, které budou  
předány jako dar za město Volary při  
podpisu smlouvy o spolupráci s Jihočeskou 
univerzitou. Není jednoduché se koncent-
rovat na práci, a pak ještě po dokončení 

MEZI ŠTĚTCI 
Vít Vavřinec Pavlík   
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obrazů smysluplně promluvit k právě uza-
vřené spolupráci, která se týká pilotního  
projektu zajištění péče o volarské seniory.  
Nakonec se vše podařilo. Mám z toho radost. 
 
Mezi tvými obrazy se najdou i portréty. 
Na americké ambasádě v Praze jsem 
viděl sv. Jana Nepomuka Neumanna,  
nedávno jsi Společnosti bratří Čapků  
věnoval obraz Karla Čapka a jen před  
několika pár dny jsi maloval svatebčany, 
které jsi oddával.  
Jak moc se liší malování portrétů  
od krajiny či „náladovek“? 
Portréty jsou spíše výjimka, raději se věnuji 
krásám přírody, která nás obklopuje, kde 
jsem se narodil a kde cítím své kořeny. Na 
druhou stranu každý úkol znamená nové 
podněty. Rád experimentuji a neodmítám 
výzvy. 

Liší se interpretací a formou, rozhodně se 
neliší náročností ke koncentraci. V náladovce 
mám však větší svobodu projevu, a tím i větší 
možnost dynamiky pohybu. Pokud je po-
třeba ztvárnit portrét, předpoklad je, aby byl 
model k poznání, a to je malinko zavazující.  
S praxí však jde vše snadněji. Je to kombinace 
talentu a řemesla. 
 
Máš svoji tvorbu nějak  
zdokumentovanou? 
Dokumentovat se snažím, především v po-
slední době je to díky kvalitnímu foťáku  
v mobilu jednoduší. Jistě mi řada raných věcí 
unikla, protože první obrazy ještě fotil pan 
Otomar Novotný. To znamenalo pozvat ho 
do ateliéru. Tento proces byl zdlouhavý, a tím 
pádem byly zdokumentovány jen některé 
obrazy. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, maluji 
od útlého dětství, takže to musí být stovky 
kreseb a maleb. 
 
Šestnáct let jsi předsedou Asociace  
jihočeských výtvarníků. Co je to  
za organizaci a co předsedování obnáší? 
Asociace jihočeských výtvarníků je profesní 
sdružení výtvarných umělců a teoretiků  
Jihočeského kraje. V příštím roce budeme  

slavit 100 let svého vzniku, na což jsem  
neuvěřitelně hrdý. Kromě několika let druhé 
světové války fungujeme v různých transfor-
macích kontinuálně.  

Obnáší to především organizační a ko-
munikační schopnosti, velmi často též  
v angličtině. Jedním z největších projektů, 
který organizujeme již 26 let, je mezinárodní 
přehlídka současného výtvarného umění  
s názvem Intersalon. Pravidelně jsou zváni 
umělci z různých zemí, kdy nejvzdálenější  
je například Brazílie nebo USA. Výstavy  
se účastní většinou něco mezi sedmdesáti  
a stovkou umělců různých oborů, malba, 
kresba, grafika, sochařství nebo knižní vazba. 
Výstava je od počátku podporována Jiho- 
českým krajem, jak finančně, tak i záštitou 
hejtmana. Za dobu existence se jí zúčastnilo 
více než půldruhého tisíce autorů. 
 
Za pár dní bude ve Volarech opět  
výtvarný workshop? 
Ano, zanedlouho začne již sedmý ročník  
Výtvarného workshopu Volary. Jsem velice 
rád, že se podařilo vytvořit inspirativní  
prostředí, kdy se toto profesní setkání stalo  
v umělecké světě prestižní záležitostí. Řada 
autorů čeká na možnost zúčastnit se, ale  
bohužel kapacity pro tvorbu i pro ubytování 
jsou omezené, a proto se snažíme držet 
počet okolo patnácti umělců. Náš workshop 
navštívili nejen sousedé ze západní Evropy   
– Německa, Rakouska, Slovenska, Polska,  
Itálie, ale i přátelé z východní Evropy jako  
je Moldávie, Rumunsko, Slovinsko, Severní 
Makedonie nebo Bělorusko. 
 
Jaký je přínos pro Volary? 
Zcela jistě tato aktivita reprezentuje město 
Volary navenek, hodně se o nás mluví jako  
o kulturním městě a krása zdejší přírody  
a architektury roubenek to jen umocňuje. 
Přitahujeme pozornost jihočeského kraje,  
euroregionu i ministerstva kultury. Smyslem 
workshopu bylo spojení dvou myšlenkových 
proudů. Vytvořit umělecká díla zde ve městě, 
a tím přitáhnout pozornost odborné i laické 
veřejnosti. 

Jak složení umělců ovlivnila  
válka na Ukrajině? 
Znemožnila účast dvou kolegů, se kterými 
spolupracuji již léta. Oba jsou z Běloruska  
a za současné situace se sem nedostanou,  
i kdybychom je pozvali. 
 
Čím je VWV výjimečný? 
Je unikátní naprosto skvělou atmosférou 
tvůrčího prostředí. Spojení úžasných umělců 
z různých zemí, kteří si vždy rozumí, protože 
umění je univerzální jazyk, se zázemím naší 
Základní umělecké školy. Oni totiž ti umělci 
u nás vidí to, čeho my si vůbec nevážíme. Je-
dinečná krajina, zdravé prostředí, malebnost 
městečka a mnoho zajímavostí, o kterých 
jsem ani já sám nevěděl. 
 
Kolik obrazů bylo namalováno? 
V současné době naše sbírka čítá okolo osmi 
desítek uměleckých děl. Smyslem je tuto 
sbírku prezentovat v různých evropských 
městech ve spojení s propagací města,  
například přednáškou o historii Volar, a tím 
podpořit propagaci z hlediska cestovního 
ruchu. 
 
Dají se nabyté zkušenosti nějak využít 
i mimo výtvarnou scénu? 
Celá řada kontaktů získávaných za posled-
ních 25 let, jak v zahraničí, tak v České  
republice, často otevírá dveře ke spolupráci  
s různými institucemi. Nejdůležitější je spo-
jení sil, nápadů a energie. Sám člověk ne-
zmůže nic. Umět však naslouchat, učit se, 
respektovat názor druhých je klíčem k úspěš-
nému zvládnutí každodenních a mnohdy 
velmi složitých situací. 

Jaroslav Pulkrábek 
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Skauti jsou rádi nositeli příjemných zpráv. 
A jednu takovou tady máme – dostali jsme 
dopis od Ligy proti rakovině s poděkováním, 
které jistě právem patří všem obyvatelům 
Volar, kteří se nějakým způsobem účastnili  
Květinového dne na pomoc lidem, kteří  
onemocněli rakovinou či  na prevenci této  
zákeřné choroby.  

Velmi krásné je, že se malým i větším 
skautům podařilo ve Volarech a v okolí pro-
dat přes čtyři stovky květin a získat pro Ligu 
díky všem vašim příspěvkům téměř jedenáct 
tisíc korun. Celkově se při Květinovém dni na 
všech místech naší republiky vybralo téměř 
18 milionů korun. Věříme tedy, že příspěvky 
pomohou nejen všem již nemocným v léčení  

 
 
 
a následné rehabilitaci,  ale také že pomohou 
významně posunout výzkum léků proti 
rakovině. Moc děkujeme všem, kteří po-
mohli! 

Skauti Volary

Poděkování Ligy proti rakovině 

Kvalitní vody je ve světě stále méně. To si 
uvědomují i světlušky a vlčata našeho oddílu, 
a proto se o posledním květnovém víkendu 
vydali vyčistit a upravit další studánky. Tento-
krát vyrazili vyzbrojeni potřebným pracov-
ním náčiním do okolí Lenory. Máme zde  

v péči dvě studánky a velmi hezkým zjiště-
ním bylo, že se nacházely v poměrně dobrém 
stavu. V první z nich stačilo vyčistit místo,  
kde voda vyvěrala a jeho okolí, u druhé  
z nich jsme museli opravit i stříšku. I když  
to byla docela dřina, všichni pracovali s nad-

šením. A když jsme od studánky odcházeli, 
byla v ní už zase nádherná průzračná voda, 
kterou chránila malá lesní stříška.  

Tak snad vše co nejdéle vydrží. 
 

Skauti Volary

Záchrana studánek 

O tom, že úroveň školní úspěšnosti je 
přímo úměrná čtenářským schopnostem, 
není jistě sporu. Čas, který současné děti tráví 
s knížkami, je bohužel stále vzácnější a úro-
veň čtenářské gramotnosti prokazatelně 
klesá především u těch z nich, které vyměnily  
čtenářské úsilí za počítačové hry a bezduché 
sledování videí. Za vinu to samozřejmě  
můžeme přičítat společenskému vývoji 
obecně, „covidovému“ období, distanční 

výuce a mnoha dalším faktorům. Učitelům  
se s tímto stavem věcí smiřuje jen těžko. 

Velmi si proto ceníme aktivity a invence  
knihovnic Městské knihovny ve Volarech 
Marcele Zvonkové a Ladislavě Škrnové,  
které se snaží spolu s námi dětem svět knih 
přibližovat. Od jara letošního roku proběhlo 
více než deset besed a dalších motivačních 
setkání, jejichž cílem bylo podchytit a upev-
nit čtenářské zájmy našich nejmenších.  

Vyráběly se knížky, četly básničky, há-
danky a pohádky, prohlížely komiksy, stříhalo 
se, lepilo a soutěžilo. Do okruhu spolupráce 
neodmyslitelně patří slavnostní pasování na 
čtenáře pro děti z 1. tříd. Dárkem nám bylo 
pěkné divadelní představení, na které byli 
pozváni žáci, kteří se zúčastnili jarní knihovnic-
ké soutěže. Našim milým knihovnicím i pra-
covníkům KIC Volary patří proto velký dík!  

Mgr. Jana Fistrová, ZŠ Volary 

Poděkování našim knihovnicím 

Skauti  |  Základní škola
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FotokronikaKnihovna

Nové tituly 

      Beletrie 
 
Tučková Kateřina: Bílá Voda 

Bílá Voda. Takto poe-
ticky se jmenuje pustá 
vesnice skrytá ve stínu 
pohraničních hor, kam 
kdysi přicházely zástupy 
poutníků vyprosit si po-
moc u zázračné sošky 
Panny Marie. Právě sem  
o několik století později 
přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před 
svou minulostí, která ji přivedla na pokraj  
sebevraždy. 

Rozsáhlý román, ve kterém se prolíná pří-
běh mladé ženy z počátku 21. století s udá-
lostmi spjatými s temným obdobím kláštera 
Bílá Voda, kde během náboženské perzekuce 
za komunistického režimu byly násilím inter-
novány řeholnice. 
 
Epstein Jennifer Cody: Říše divů 

Vztah mezi Avou Fi-
sherovou a její matkou 
Ilse nikdy nebyl bezpro-
blémový. Ve vzduchu vi-
selo příliš mnoho otázek. 
Kdo je Avin otec? Co dě-
lala Ilse za války? Proč 
svou jedinou dceru ne-
chala v posledním váleč-
ném roce v německém sirotčinci? Nyní ale  
z Německa dorazily Ilsiny ostatky a s nimi  
i složka neodeslaných dopisů adresovaných 
neznámé ženě: Renate Bauerové, přítelkyni  
z dětství. Matčiny dopisy odhalují temnou  
minulost a Ava se noří do šokujícího příběhu 
ženy, kterou nikdy doopravdy neznala. 
 
Jakoubková Alena: Líný manžel, holé  
neštěstí 

Nina zdědí po rodičích 
malý zámeček, který leží 
v překrásné šumavské 
přírodě, v němž provozu-
je penzion. Musí se hod-
ně otáčet a na nějaké 
randění nemá čas, ačko-
liv jí kamarádky dohazují 
jednoho ženicha za druhým. Pak v bance, 
kam přijde kvůli splátkám na hypotéku,  
potká sympatického úředníka, který jí po-

může s vyřizováním jejích záležitostí. Marek  
si brzy uvědomí, že penzion je terno. Proto 
tlačí Ninu k svatbě. Hlavně proto, že si uvě- 
domuje, že se tím zbaví nudné rutiny v bance. 
Když Nina zjistí, že si vzala lenocha, je už 
pozdě... Nebo není? 
 

Naučná literatura 
 
Kintzl Emil, Fischer Jan: Zmizelá Šumava  
s Emilem pěšky 

Okouzlila vás doku-
mentární série Zmizelá 
Šumava? Tak nazujte vý-
letnické boty a vydejte se 
po stopách polozapome-
nutých šumavských pří-
běhů! Vašimi průvodci 
budou režisér Jan Fischer 
a svérázný vypravěč Emil Kintzl. Jednotlivé  
trasy a příběhy doplňují současné i archivní  
fotografie, díky nimž můžete porovnávat, jak 
jednotlivé části Šumavy vypadaly dříve. Zmizelá 
místa šumavské historie svým způsobem stále 
existují a čekají jen na vás, až je objevíte. 
 
Lednická Karin: Životice 
Podtitul: Obraz (po)zapomenuté tragédie 

Karin Lednická oživuje 
tragický příběh obce Živo-
tice na Těšínsku roku 1944, 
kdy bylo zabito více než 
třicet zdejších mužů od-
díly gestapa jako odveta 
za likvidaci tří příslušníků 
této tajné policie party-
zány.   
 
Pitro Martin, Vokáč Petr: Průvodce  
husitskými válkami 
Ilustrace Kopaninský Ivo Medek 

     Populárně-naučná 
publikace pro širokou 
veřejnost přináší čtivou 
a srozumitelnou formou 
informace o husitské éře, 
která české země během 
první poloviny 15. století 
uvrhla do období bezvlá-
dí, zmatků, hrůz a utrpení 
a citelně zasáhla i do dějin střední Evropy. 
Autoři si všímají důležitých aspektů, ať už jde 
o důvody vypuknutí husitské revoluce, její 
průběh, jednotlivé válečné střety nebo ničivé 
následky. 

Shetty Jay: Mysli jako mnich 
Podtitul: Cvič svou mysl každý den, abys  
dosáhl klidu a svých cílů  

Autor přináší vhled 
myšlení mnichů. Když 
budeš přemýšlet jako 
mnich, tak pochopíš: proč 
je srovnávání se s ostat-
ními zhoubné, jak můžeš 
využít vlastní strach, v čem 
spočívá nakažlivost nega-
tivního myšlení, proč nás 
netvoří jen naše myšlenky, jak se vyhnout  
nadměrnému analyzování, proč štěstí nenajdeš 
tak, že ho budeš hledat, jak se něco přiučit  
od každého, s kým se setkáš, proč je k dosažení 
úspěchu nevyhnutelné být laskavý, jak nalézt 
v životě správný směr. 
 
Pro děti a mládež 
 
Drahný Radek, Škodný David: Příběhy ze 
Šumavy v komiksech 

Nakladatelství Green 
Mango představuje ko-
miksovou knihu pro děti 
s názvem Příběhy ze Šu-
mavy v komiksech. Na 
dvanácti příbězích a cel-
kovém rozsahu 108 stran 
formátu A4 čtenáři před-
stavujeme nejdůležitější okamžiky a nejvý-
znamnější osobnosti z historie Šumavy. 
Dozvědí se v nich, kdo byli první obyvatelé, 
jak náročný byl život na horách, čím se zdejší 
lidé živili a jak vycházeli se svými sousedy.  
 
Zábranská Halbhuberová Jana: Šumavské 
pohádky paní tmy  
Podtitul: Nejen pro malé čtenáře 
Ilustrace Halbhuberová Tereza 

Věříte, že svět je i přes 
všechna trápení krásný  
a plný lásky? Věříte, že 
všechny trable mohou 
skončit šťastně? Přečtěte 
si třináct netradičních po-
hádek z prostředí Šuma-
vy. Jsou to příběhy o  po- 
chopení, ztrátách, naději 
a radosti. Jejich hlavní hrdinové statečně čelí 
mnohým nesnázím, a protože věří na zázraky, 
tak se i dějí…

Upozornění pro čtenáře! 
 

Vážení a milí čtenáři, 
 blíží se doba prázdnin a dovolených. Dovolujeme si vás upozornit, že Knihovna Volary bude během léta zavřená  

pouze 14 dní, a to z důvodu malování od pondělí 1. srpna do pátku 12. srpna 2022.  
Navštivte knihovnu do této doby a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny.  

Poslední výpůjční den před malováním je 28. červenec 2022 a první výpůjční den bude 15. srpen 2022. 
Ladislava Škrnová – Knihovna Volary 
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Poděkování

Vážení spoluobčané. 
 
     Je pro mne velkou ctí, že si mohu dovolit vás oslovit a všem, kteří dali 
v komunálních volbách hlas Hnutí ANO 2011 a mé osobě, poděkovat za  
podporu v pozici radního a zastupitele Města Volary. 

Když jsem se poprvé rozhodl, že budu v roce 2014 kandidovat v komunál-
ních volbách do zastupitelstva Města Volary, nevěřil jsem v tak silnou podporu, 
a to jak pro Hnutí ANO 2011, tak také pro moji osobu. 

Skutečnost, že jsme obstáli u veřejnosti, jste pak potvrdili i v komunálních 
volbách v roce 2018, když jste nám opět dali mandát vás zastupovat při řízení 
obecních záležitostí. 

Nechci zde prezentovat vše, co se nám všem, kteří jsme podíleli na řízení 
města, za tato dvě volební období podařilo, ale myslím si, že já osobně se 
nemám za co stydět. 

Pracoval jsem pro vás v době běžné a normální. Pracoval jsem pro vás  
i v době covidu. Všichni víme, že to byla a stále je doba náročná, ale i v těchto 
těžkých podmínkách se nám podařilo několik dobrých věcí a projektů, které 
budou sloužit vám všem. 

Je období po volbách do Poslanecké sněmovny, které ukázaly, že i přes  
některá špatná rozhodnutí, má Hnutí ANO, které jsem zastupoval, stále vaši  
podporu. Protože do dalších komunálních voleb je to už jen pár měsíců,  
chtěl bych vám všem dát na vědomí, že toto volební období, které skončí  
letos na podzim, je mým volebním obdobím posledním. 

S trochou nostalgie tak chci poděkovat všem mým spolupracovníkům,  
kteří se nebáli a nestyděli, a šli se mnou obhajovat dobré věci na kandidátce 
Hnutí ANO 2011. 

Chci poděkovat všem úředníkům Městského úřadu Volary za vstřícné  
jednání a spolupráci při řešení různých problémů a projektů. Chci poděkovat  
za spolupráci všem ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům  
všech s.r.o., kteří spravují obecní majetek a vykonávají pro město opravdu  
záslužnou činnost. V neposlední řadě děkuji také všem kolegům zastupitelům, 
kteří se stejně jako já podíleli na vedení města. Někdy jsme se rozešli v názorech 
na některé problémy, ale i přes tuto skutečnost jsme se k sobě chovali vstřícně, 
slušně a s úctou. 

Mnozí si jistě řeknete, že do příštího září je ještě čas, ale věk nezastavíte a já si myslím, že je na mladších, ať převezmou zodpovědnost. 
Co říci závěrem? Podle mne bude ve Volarech na podzim šest kandidujících uskupení, a tak vám přeji, abyste vybrali dobře pro vás, a hlavně 

pro město Volary.  
Tak tedy ještě jednou děkuji všem, kteří mne podporovali. Nestěhuji se, chci tady dále žít a sledovat, jak se bude dařit mým nástupcům. 

 Václav Bajčík 

Plavecký bazén
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Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – ČERVENEC 2022: 
 
 
 
 
 
 
  

Předsednictvo a výbor přejí všem oslavencům pevné 
zdraví, štěstí, životní pohodu a mnoho dalších let  

v kruhu rodiny a přátel 

   1.   Věra SKALICKÁ 
   1.   František LAŠÁK 
   3.   Anna SPĚVÁKOVÁ 
   8.   Vlastimil PLÍŠEK 
   9.   Marie KAŠPAROVÁ 
14.   Anna HUNDSNURSCHEROVÁ 
16.   Anna DOPITOVÁ 
 

 16.  Věra SUCHÁ 
 20.  Miluše LIŠKOVÁ 
 21.  Julie ČISÁROVÁ 
 22.  Jiřina SUKOVÁ 
 26.  Pavel KOZÁK 
 29.  Jiří ŠVARC 
 
 
 
 

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…

Čas jako by se zastavil,  
bolest v srdci vrytá,  

jen vzpomínka  
nám zůstane,  

je v našich myslích  
skrytá. 

 
 

Dne 11. 7. 2022 vzpomeneme  
druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustila  

naše drahá a milovaná manželka,  
maminka, babička, a prababička,   

paní  
Marie Holá z Volar.  

Stále na ni vzpomínají  
manžel, sestra s bratrem, dcera,  

vnoučata s rodinami a pravnoučata. 
 

Poděkování 
Za úžasně obětavý, milý a lidský přístup chci poděkovat pracovnicím charity Věře Goga a Míše Kodalíkové,  

které se starají o naši babičku, paní Antonii Freilachovou. 
Děkuji vám za sebe i za babičku! Ludmila Pichlová 

Vydal ses cestou, 
jíž chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek  
jsi nechal dokořán. 

Díky Ti za to,  
čím jsi nám v životě byl, 

za každý den,  
jenž jsi pro nás žil.  

Dne 20. 7. 2022 uplyne  
smutný jeden rok,  

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

 pan  
Ludvík Krejsa.  

S láskou vzpomíná manželka  
a synové Zdeněk a Zbyněk s rodinami.

Odešli, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách  

zůstanou dál.

Dne 1. 8. 2022 tomu bude 16 let,  
kdy nás opustil tatínek a dědeček, 

 pan  
Emil Richter. 

 
Dne 27. 7. 2022 uplyne 6 let,  

kdy nás opustila maminka a babička, 
paní  

Marta Richterová.  
S úctou a láskou stále vzpomínají syn 

Milan a dcera Renata s rodinami. 

Na Volarském hřbitově  
tichým spánkem spíš,  

domů se nám, Lubošku, 
nikdy nevrátíš.  

Na hrob za tebou chodíme, 
postáním i vzpomínkou  

na tebe myslíme. 
 

Dne 19. července uplyne 14 smutných let,  
kdy nás opustil   

pan  
Lubomír Beran.   

Za tichou vzpomínku děkují 
maminka Eva, bratr Ladislav  

a sestra Eva s rodinami, 
vnoučata s rodinami a pravnoučata. 

 

Dny plynou 
 jak tiché řeky proud,  
jen vzpomínka v srdci  

trvá  
a nedá zapomenout. 

 
 

Dne 31. 7. 2022 uplyne 11 let od chvíle,  
kdy nás opustil  

náš milovaný syn,  
tatínek, manžel a bratr,  

 pan  
Petr Bažata z Českých Žlebů.   

Vzpomíná mamka, taťka,  
syn, sestra  

a manželka. 
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Z redakční pošty

Ve věku 97 let zemřela 3. dubna  
ve Phoenixu v Arizoně Gerda Weissmann 
Klein, jedna z židovských žen, které přišly  
v roce 1945 v Pochodu smrti z Helmbrecht-
su do Volar. Naše město pro ni bylo synony-
mem svobody, nového životního začátku  
a zvlášť šťastným místem, kde potkala  
i svého pozdějšího manžela, nadporučíka 
americké armády Kurta Kleina. 

K Volarům se jako spisovatelka dál vra-
cela ve svém tvůrčím životě a na nesčetných 
přednáškových turné. Její kniha „All But  
My Live“ se stala v roce 1994 literární před-
lohou pro scénář k Oskarem oceněnému 
dokumentárnímu filmu v produkci HBO.  
Významná část se natáčela v našem městě 
a sám film zde měl svoji světovou předpre-

miéru 4. května 1995 při oslavách 50. výročí 
ukončení 2. světové války.  

Po pádu železné opony Gerda navštívila 
Volary nejednou i osobně. Poprvé v říjnu 
1991 s delegací amerických žen. V následu-
jících letech pak se svým manželem Kurtem 
zavítali do našeho města soukromě i pra-
covně ještě dvakrát. V létě 1997 a naposledy 
v roce 2000 k natáčení televizního pořadu 
pro mladé Američany na téma Holocaustu.   

Gerda Weissmann Klein po celou dobu, 
kdy žila ve Spojených státech amerických, 
považovala Volary za místo, kde se podruhé 
narodila, kde ji po válečných útrapách če-
kala svoboda, kde se šťastně započal i její 
další osobní život. Právě tak vykreslovala 
naše město ve svých knihách a publikacích 

a tak je vždy prezentovala při svých nesčet-
ných přednáškách a besedách.  

Svojí nadační činností, zaměřenou na 
studenty celého světa, napomáhala spolu se 
svým manželem rozvíjet široké mezilidské 
porozumění.   

Za obzvláštní úsilí o udržování a rozvoj 
kulturních a humanitních hodnot byla 
Gerda v roce 2011 oceněna prezidentem  
Barackem Obamou nejvyšším vyznamená-
ním – Medailí svobody.  

Hodiny ve věžičce bývalé školy v centru 
města, které z vděčnosti Gerda věnovala 
symbolicky právě volarským školákům, 
mohou obyvatelům i návštěvníkům Volar 
připomínat její památku.  

Svatopluk Vokurka 

Volary mají od soboty 25. června nový 
pumptrackový areál. Vybudoval jim ho  
soukromý investor. 

Areál vznikl za volarskou základní školou 
za zhruba dva miliony korun. Pro město ho 
vybudovala firma Grelio Commerce v rámci 
smlouvy o spolupráci, kterou s ní město  
uzavřelo v průběhu výstavby obchodního 
centra v bývalých kasárnách. Areál provo-
zuje radnice. 

Na otevření si Volarští pozvali několika-
násobného mistra světa v biketrialu v nej-
vyšší kategorii elite, Václava Koláře. Ten sem 
v rámci bike show, se kterou slaví úspěchy 
po celém Česku, přivezl i své kolegy Radima 
Ženatého a Tomáše Bernáta a postarali se  
o skvělou a napínavou podívanou. 

Otevření hřiště se ujal zástupce inves-
tora Petr Toušek a starosta Volar Vít Pavlík. 
Ten mimo jiné vyzdvihl kvality a zajímavost 
volarského areálu a poděkoval také za vý-
borný nápad na jeho vybudování radnímu 
Zdeňku Hávovi. Kvalitu a zajímavost tratě 
ocenil i Václav Kolář, který jich viděl po světě 
opravdu hodně a tu volarskou označil  
za jednu z nejlepších u nás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trojice špičkových biketrialistů z Vasha 
Bike Show and Academy se pak postarala 
i o první workshop pro zejména mladší  
cyklisty, kteří na otevření dorazili na kolech. 
Ještě před tím ale museli připravit areál  
po vydatném nočním dešti místní dobro-
volní hasiči. 

Vedle tratě přitom už stojí volarský par-
kour a toto místo tak získalo další důvod, 
proč se tu věnovat pohybu. Pumtrack si při-
tom klade za cíl zlepšit jízdní dovednosti při 
jízdě bez šlapání, při které se nabírá rychlost 
takzvaným pumpováním. Areál mohou vy-
užívat i inline bruslaři nebo skateboardisté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Beran 

Smutná zpráva z USA 

Pumptrackový areál
Co je to pumptrack 
 

Pumptrack je uzavřený, uměle 
vytvořený okruh pro jízdu na kole, 
který je možné projíždět i bez  
šlapání. Okruh je tvořený vlnkami  
a klopenými zatáčkami, které 
umožňují udržovat a zvyšovat  
rychlost. 

Princip pumptracku spočívá  
v tom, že kolo je poháněno se-
trvačností a jezdec mu v tom  
pomáhá pohybem těla a střída-
vým tlakem na přední a zadní 
kolo, tak zvaným "pumpováním".
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Počasí

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

průměrná teplota 12,1 °C   
minimální teplota -0,5 °C 29. 5. 
maximální teplota 27,3 °C 20. 5. 
úhrn srážek 49,4 mm   
maximální náraz větru 14,0 m/s 27. 5. 
sluneční svit 230 hod.   
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 1x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x

Počasí ve Volarech – květen 2022 

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

průměrná teplota 11,2 °C   
minimální teplota -2,7 °C 29. 5. 
přízemní minimální teplota -4,0 °C 29. 5. 
maximální teplota 26,2 °C 20. 5. 
úhrn srážek 54,5 mm   
maximální náraz větru 16,0 m/s 12. 5. 
mrazový den (min -0,1°C a méně) 5x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x   

Volary, Mlýnský potok, 755  metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 10,9 °C   
minimální teplota -3,1 °C 19. 5. 
maximální teplota 27,0 °C 20. 5. 
mrazový den (min -0,1°C a méně) 6x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x   

Stögrova Huť,  Jedlový potok, 751 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 10,9 °C   
minimální teplota -3,5 °C 29. 5. 
přízemní minimální teplota -6,3 °C 29. 5. 
maximální teplota 26,6 °C   
mrazový den (min -0,1°C a méně) 7x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x   

Volary, Luční potok, 748 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 10,9 °C   
minimální teplota -3,6 °C 29. 5. 
přízemní minimální teplota -5,3 °C 29. 5. 
maximální teplota 27,1 °C 20. 5. 
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 6x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x   

        lokalita (okres) hodnota  
    1. Kvilda – Perla (PT) -6,6 °C 
    2. Rokytská slať (KT) -6,2 °C 
    3. Březník (KT) -6,1 °C 
    4. Horská Kvilda (KT) -6,0 °C 
    5. Jelení (Krušné hory) -5,9 °C 
    6. Rolava (Krušné hory) -5,4 °C 
    7. Jizerka, rašeliniště (Jizerské hory) -5,1 °C 
    8. Pohoří (Novohradské hory) -5,0 °C 
    9. Velká Jizerská louka (Jizerské hory) -4,9 °C 
   10. Horní Jizera (Jizerské hory) -4,5 °C 
   12. Volary, Luční potok -3,6 °C 
 

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR
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Energie

Plakátky, které značily části ulic, kde  
nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dal-
ších jiným pracím na rozvoji a modernizaci 
distribuční sítě, zmizely. Společnost EG.D  
na části svého distribučního území změnila 
způsob, jakým informuje zákazníky o pláno-
vaných odstávkách elektrické energie. 

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, 
jakým budeme ohlašovat plánované od-
stávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nej-
jednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější 
možnost, a tím je elektronické oznámení,“ 
vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního ma-
nagementu společnosti EG.D. 

Tato změna se týká celých jižních Čech 
a části Kraje Vysočina. „Právě v těchto loka-
litách jsme doteď kromě elektronických 

informací v datových schránkách vylepovali 
i informační letáky,“ dodává Miroslav Točín 
z oblastního managementu.  

Služba Distribuce24 je bezplatná  
a poskytujeme ji ve dvou variantách. První 
varianta registrace do portálu Distribuce24 
je na webu www.egd.cz/d24 . K uvedené  
registraci pak stačí pouze několik základních 
údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. 
Zde dostáváte informaci o plánované od-
stávce přímo přiřazenou k vašemu odběr-
nému místu.  

Druhá varianta registrace do portálu 
Distribuce24 je přes mobilní aplikaci, a to 
přes QR kód z letáku nebo přes Google Play 
nebo App Store, kde stačí zadat „egd app“  
a službu instalovat. Zde dostáváte informaci 

o plánované odstávce k zadané adrese. 
Adresa musí mít číslo popisné. Pokud nemá, 
musíte jít do první varianty.  Můžete si zde 
zadat i další adresy, například adresu rodičů,  
chalupy apod.  

Doporučujeme instalaci obou variant. 
V první variantě máte kromě informací  
o plánovaných odstávkách i další informace 
k vašemu odběrnému místu jako EAN, 
sazbu, jistič, elektroměr včetně odečtů  
a další. 

Ve druhé variantě informace o plánova-
ných odstávkách, a to nejen vašeho odběr-
ného místa.  

Případné dotazy na info@egd.cz nebo 
na 800 22 55 77. 

-r- 

Oznamování odstávek elektřiny je pro Volarské rychlejší a efektivnější 
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Turistika

Klub českých turistů hledá další zájemce 
o údržbu pěších značených tras v jihočeské 
části Šumavy v prostoru od Nové Pece  
a Volar až na Kvildu, kde máme stávajících 
značkařů nyní málo. Rádi vás zaškolíme  
a zapojíme do této činnosti. Turistické trasy 
značkují a informačním systémem opatřují 
(směrovkami, tabulkami, vývěsními ma- 
pami) vyškolení a zaškolení značkaři KČT  
ve svém osobním volnu bez nároku na mzdu 
– je to práce dobrovolná a neplacená. Člen-
ství v KČT přitom není povinné, ale je vhodné 
(jinak se na vás nebude např. vztahovat 

naše úrazové pojištění nebo pojištění  
odpovědnosti). Každý této práci věnuje dle 
svého zájmu jen několik dní, většinou 2–6 
dnů v roce.  

Vás, nové zájemce o tuto práci, vezme-
me s některými z našich značkařů do terénu, 
kde se obvykle v průběhu dvou celodenních 
akcí prakticky seznámíte s vlastním značko-
váním turistických tras. Je vhodné, když 
takto zaškolený značkař následně projde 
ještě dvouvíkendovým značkařským ško-
lením, neboť alespoň jeden člen skupiny 
(většinou značí dvojice) musí mít kvalifikaci 

vedoucího značkaře, kterou tímto školením 
získává. Pro svou značkařskou práci dostane 
každý člen skupiny veškerý potřebný ma- 
teriál a nářadí. Zaškoleným a vyškoleným 
značkařům vzniká při jejich značkářské  
činnosti také nárok na úhradu cestovních 
náhrad. Výše těchto náhrad se řídí přísluš-
nými směrnicemi KČT. 

 Pokud máte zájem to zkusit, napište  
mi na můj mail: kct.markvart@volny.cz a do-
mluvíme váš zácvik v terénu.       

Karel Markvart 
značkařský obvod Volary 

Máte zájem pomoci při obnově značení pěších turistických tras?

inzerce



Fotosoutěž
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Fotosoutěž Srdce pro Volary  
probíhala po celý měsíc duben. 

Soutěžním úkolem bylo 
 co nejoriginálnějším způsobem 

vyfotit  
"Volarské dřevěné srdce".  

 
Nejhezčích pět fotografií 

uveřejňujeme.  
Vítěz si odnesl poukázku  

do volarského hotelu Bobík  
v hodnotě 1 000 Kč. 

 
Ivo Rolčík

Fotosoutěž Srdce pro Volary  

1. Ivo

3. Matyáš2. Zdeněk

4. Simona 5. Jiří
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Léto s párou

Kafemlejnek se vrací do Volar

Jak to všechno začalo 
Než na vás vysypu řadu letopočtů  

spojených s budováním železničních tratí 
na Volarsku, tak pro usnadnění orientace  
či jako jakýsi bod nula nejprve zmíním 
úplné počátky veřejné železniční dopravy 
ve světě. Světové prvenství mezi železni-
cemi, ovšem ještě bez lokomotivy patří  
koněspřežce mezi Stocktonem a Darling-
tonem v Anglii. Ta zahájila provoz v roce 
1821 a o čtyři roky později koně nahradila 
parní lokomotiva.  

Rovněž na našem území patřilo prven-
ství konězpřežce, a to mezi rakouským  
Lincem a Českými Budějovicemi. První  
parostrojní úsek u nás byl zprovozněn  
6. června 1839 a spojoval Vídeň s Břeclaví. 
 
Na půli cesty 

Železnice spojující České Budějovice  
s Plzní byla uvedena do provozu 1. 9. 1868 
a z téhož roku pochází plán tratě z Příbrami 
do Písku, Protivína, Prachatic a Volar.  

Povolení ke stavbě tratě ze Strakonic 
do Vimperka a dále k zemské hranici  
u Strážného bylo vydáno 8. 10. 1872. Avšak 
z finančních důvodů nebylo ke stavbě  
ani v jednom případě přikročeno. Změnu 
přinesl až „Lokálkový zákon“ z roku 1880, 
který stavbu místních tratí zlevnil.  

V dubnu 1892 se konečně obě stavby 
rozběhly a v obou případech byly tratě 
slavnostně otevřeny 14. 10. 1893 a násle-
dujícího dne předány k užívání. 
 
Volary 

Roku 1896 bylo rozhodnuto o prodlou-
žení tratě z Prachatic do Volar. Práce  
započaly na jaře1899 a slavnostní zahájení  
provozu připadlo opět na 14. října téhož  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roku. Pravidelný provoz byl pak zahájen  
15. října.  

25. 4. 1899 zahájil stavbu tratě od  
Vimperka odstřel skály za vimperským  
nádražím. Problémy nastaly před Lipkou, 
kde trať musela objíždět pozemky, kte- 
ré se nepodařilo vykoupit a údolí u Kláš-
terce bylo nutno překlenout viaduktem. 
Zároveň započala stavba úseku Volary– 
–Lenora, která byla dokončena 6. 11. 1899. 
Trať od Vimperka do Lenory byla předána 
do užívání 9. 6. 1900. Volary tak byly propo-
jeny jak s Vimperkem, tak s Prachaticemi,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spojení s Bavorskem zůstalo však nedořeše-
no. Původně plánovaná varianta z Lenory 
na Strážný nebo přes České Žleby byla na-
hrazena odbočkou mezi Volary a Lenorou 
do Stožce a bavorského Haidmühle. 
 
Do nitra Šumavy 

První návrhy tratě z Českých Budějovic 
na Šumavu vedly severněji, což odporovalo 
zájmům Schwarzenbergů, a proto byl roku 
1882 vypracován projekt s ukončením  
v Želnavě.  

Stavba začala v létě 1890 a 19. 11. 1891

Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce bude červenec ve Volarech patřit páře. Tedy parní lokomotivě. Pasažéry bude  
vozit s Volar do Lenory či přes Černý Kříž do Nového údolí. Na samý závěr Šumavského léta s párou se vydá do Černé v Pošumaví. 
A tak možná nebude od věci si některá data a události spojené s počátkem železnice ve Volarech připomenout.

Volarské nádraží



Léto s párou

byl zahájen provoz na úseku do Kájova.  
Do Želnavy (Nové Pece) přijel vlak 3. 7. 1892. 
Navazující úsek do Černého Kříže se stavěl 
v letech 1909–1910. Provoz byl zahájen  
12. 6. 1910 a 15. 11.  zahájen i provoz na 
mezistátním úseku. Síť pošumavských 
místních drah tím získala dnešní podobu.  

20. 4. 1958 byla trať na úseku Černá  
v Pošumaví–Nová Pec přeložena v důsled-
ku výstavby Lipna.  V roce 1951 byly na hra-
ničním mostě v Novém Údolí vytrhány 
koleje a roce 1974 na německé straně ro-
zebrán 18 km dlouhý úsek.  
 
Není kafemlejnek jako kafemlejnek 

Ve volarské muzeum během čekání  
na vlak můžete shlédnou expozici věnova-
nou železniční dopravě na Volarsku a také 
výstavu kafemlejnků. Že to spolu nemá nic 
společného? Ano i ne. V tomto případě se 
sice jedná o mlýnky na kávu, ale kafemlej-
nek se jmenuje i lokomotiva, která vás 
bude po volarských lokálkách vozit. 

Kafemlejnek, tedy lokomotiva u Rakou-
ských státních drah označená 94 (u ČSD 
310.0), byla nejrozšířenější lokomotiva  
našich lokálek a jezdila maximálně čtyři- 
cítkou. Vyráběly se přes 35 let v počtu  
nejméně 300 kusů ve většině lokomotivek 
Rakouska-Uherska a některé ve službě  
vydržely až do ukončení parního provozu. 
Většina byla zachráněna díky umístění na 
podstavec jako památka, nebo se docho-
valy na vlečkách. 

Lokomotiva s číslem 310.93 byla vyro-
bena v roce 1901 První českomoravskou 
továrnou na stroje v Libni. 

Ministr železnic z Volar 
Wenzel Draxel se měl vlastně jmenovat 

Traxler. Tak jako jeho otec či děd. Jenže 
farář rozhodl, že se to má správně psát  
s D a bylo. Pro jistotu o tom ještě učinil 
záznam do matriky. Draxler se narodil  
v sobotu 21. 9. 1861 ve Skříněřově, což je 
malá vesnička u Zbytin, o které by dnes 
nikdo nevěděl, kdyby tu nestavěl vlak. 

Základní školu vychodil ve Zbytinách, 
gymnázium v Prachaticích a učitelský ústav 
v Českých Budějovicích. Pak nastoupil jako 
učitel do Sušice a následovaly Volary. Nej-
dříve byl podučitelem (1888), pak řídícím 
učitelem (1900) a nakonec ředitelem dívčí 
měšťanské školy ve Volarech (1905). A přes-
tože byl asi dobrým pedagogem, do dějin 
Volar se zapsal díky činnosti úplně jiné. 
Nevím, jak a kdy podlehl kouzlu železnice, 
ale postupem času se z něj stal v tomto 
oboru odborník, kterého by z fleku mohli 
udělat ministrem železnic. Ostatně pře-
zdívka Ministr železnic z Volar ho provázela 
do konce života. 

Byl členem výboru pro výstavbu dráhy 
prachaticko-volarské i vimpersko-volarské 
a jednatelem akčního výboru pro výstavbu 
místní dráhy Volary–Želnava/bavorská hra-
nice. A byl to právě on, kdo zásadním způ-
sobem ovlivnil kudy a kam koleje nakonec 
pojedou. Přesvědčil ministerské úředníky, 
že není dobrý nápad budovat nádraží nad 
Volary, jak zamýšleli, přestože se trasa od 
rozvodí vedle silnice na Prachatice nabízela 
jako nejjednodušší a nejlacinější. Neúnav-
ným jednáním dosáhl toho, že trať na-
konec musela překonat údolí po vysokém 

náspu a zdánlivě nesmyslně obkroužit ve 
velkém stoupání celé město, aby končila 
deset minut cesty za posledním volarským 
domem. Jenže Draxler oproti úředníkům 
věděl, že zde končit nebude, že odtud  
vlaky budou pokračovat do Vimperka, do 
Českých Budějovic, do Pasova a vlastně  
do celého světa. Draxler měl vizi, ale ta 
sama o sobě není nic platná. Musel k tomu 
přidat tisíce hodin jednání i tisíce napsa-
ných dopisů a zpráv. Přestože ne vše se 
zdařilo tak, jak si asi přál, to hlavní se poda-
řilo a Volary z toho těží dodnes. 

Jen pro ilustraci jednu drobnost, kterou 
se mu díky zabedněnosti tehdejšího ve-
dení města Draxlerovi realizovat nepoda-
řilo. V roce 1863 sice vyhořela velká část 
města, ale Volary i nadále zůstaly díky své 
architektuře jedinečným místem. A tak 
chtěl Draxler, aby tento fakt podtrhla  
i podoba nádražní budovy. Prostě aby 
každý, kdo do Volar přijede, měl hned po 
vystoupení z vlaku jasno. A tak oproti ob-
vyklému řešení měla mít volarská nádražní 
budova podobu tradičního volarského 
domu. S nápadem souhlasil i investor, který 
měl jedinou podmínku. V případě, že by ná-
klady byly vyšší než u původně plánované 
zděné budovy, uhradí rozdíl město. Dřeva 
bylo všude dost a i celkově se dalo předpo-
kládat, že náklady budou naopak menší. 
Jenže radnice s touto podmínkou nesou-
hlasila, a tak ve Volarech stojí na nádraží  
budova stejná jako desítky jiných.  

Ale o tom již komiks na poslední 
stránce zpravodaje. 

Jaroslav Pulkrábek 
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Prachatice Lenora

Klášterecký viadukt Vimperk - příjezd prvního vlaku
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Fotokronika

Tvoření v muzeu. Poupata a Poupátka slavila čtyřicet let existence sboru.

Základka na výstavě o bratřích Čapcích v Městské galerii. Školka se loučila s předškoláky.

Ukázka těžby v rámci Dne otevřených lesů. Jak se dělá med.

Zuška ukončila školní rok koncertem. 

Foto: Jaroslav Pulkrábek, Ondřej Pulkrábek

O komentované prohlídky je i letos zájem.



Volary v zrdcadle času
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