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Model šumavských lokálek v muzeu. Závěrečná vernisáž Výtvarného workshopu Volary.

Letní focení s fotoateliérem Seidel. Mariánská pouť ke Stožecké madoně.

Projednávání územního plánu s veřejností. Místostarosta Helmberchtsu R. Geigenmüller u pomníku pochodu smrti.

Historický motorový vůz „Hurvínek“ na Volarském nádraží. 

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Příprava na pochod v dřevácích.
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Díky 
 
 
     Čtyři roky utekly 
jak voda a opět jsou 
tu komunální volby. 
Prožili jsme spolu 
snad nejbouřlivější 
období od revoluční-
ho roku 1989 a spo-
lečně museli řešit dříve nevídané a sotva 
představitelné problémy. Epidemii, válku  
a vše, co s tím souvisí. A přestože to není  
tak dávno, mnohé z toho se nám dnes zdá 
pouze jako zlý sen. Zavření hranic a zákaz 
cestování, byť jen z okresu do okresu.  
Uzavření většiny obchodů, úřadů a institucí. 
Zákaz scházet se, povídat si s přáteli, cesto-
vat spolu v autě. Zrušení veškerých sportov-
ních a kulturních akcí, bohoslužeb, zavření 
škol. U mnohých z nás se změnily životní 
priority a postoje, přišli jsme o jistoty, a co 
nejhorší, epidemie si v mnoha případech 
vyžádala životy blízkých. 

Když to vše alespoň trochu utichlo, při-
šla válka na Ukrajině, která vedle uprchlické 
krize přinesla destrukci rozpočtů jak firem  
a institucí, tak především rodin. Mnoho 
plánů a představ vzalo za své.   

Přesto to bylo jedno z nejkrásnějších 
období v mém životě. Zažil jsem spoustu 
odhodlání a ochoty pomáhat druhým. Vo-
lary propojila až bojovná euforie nenechat 
se epidemií a všemožnými zákazy udolat. 
Nikdo už asi nespočítá ty tisíce hodin, které 
byly nezištně odpracovány pro pomoc  
druhým, ať již při šití a distribuci roušek,  
obstarávání nákupů nemocným anebo dal-
ších formách služby bližnímu. Nikdy snad 
neměli lidé ve Volarech k sobě blíže jako  
v těchto měsících. A další vlna solidarity 
propukla v souvislosti s ukrajinskou krizí, 
kdy se naše město dokázalo příkladně po-
starat o ty, kteří přišli o domov. 

Jsem vděčný za to, že jsem mohl stát  
v čele radnice v těchto nelehkých, přesto 
pro mě velice inspirativních letech. Neboť 
právě ony komplikace odkryly potenciál  
v každém z nás a ukázaly, že dokážeme  
táhnout za jeden provaz. 

Chtěl bych poděkovat všem, se kterými 
jsem během uplynulých čtyř let mohl  
spolupracovat. Lidem na radnici, ředitelům 
i zaměstnancům městských organizací  
a společností. Ale i firmám a občanům, kteří 
v nejednom případě přispěli radou či po-
mocí. Považuji si za čest, že jsem mohl být 
součástí tohoto společenství a dnes už vím, 
že ve Volarech zvládneme úplně všechno. 

Jsem pyšný na to, že jsem Volaran. 
Vít Pavlík, starosta 
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 PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ  
Infocentrum Volary, Náměstí 325, Volary,  
e-mail: zpravodaj@kic-volary.cz, tel.: 602 138 498 

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

Foto měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V neděli 21. srpna 2022 oslavila své 95. narozeniny paní Růžena Mrázová (roz. Turková) a ke 
gratulantům se přidala i radnice.  Paní Mrázová se narodila v Husinci a ve Volarech má trvalé 
bydliště od roku 1953. U Mrázů budou slavit i příští rok, a to „nebeskou svatbu“, tedy 75 let 
manželství. 

foto jp 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VOLARY 
SRPEN 2022   

RM souhlasí se změnou sídla příspěvkové organizace Správa domů a bytů 
Volary. Původní adresa Volary, Soumarská 51 se ruší a nově se mění na Volary, 
Náměstí 34.  Město Volary bude také v obchodním rejstříku zapsáno jako  
zřizovatel příspěvkové organizace. 
 
RM souhlasí se zapojení MŠ Volary do Operačního programu Jan Amos  
Komenský a souhlasí s podáním žádosti a následnou realizací projektu  
OP JAK – Šablony OP JAK. Maximální výše dotace je 693 000 Kč, výše dotace 
je 100 %. 
 
RM ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru 
prodeje pozemku p.č. 2907/6, k.ú. Volary, po zajištění nutných podkladů  
k vyhlášení záměru. 
 
RM schvaluje vyhlášení záměrů na prodej pozemku p.č. 1207, k.ú. Volary  
a pozemkup.č. 375/28, k.ú. Krejčovice, nově vzniklého dle GP č. 62-116/2022. 
  

Kompletní výpisy usnesení najdete na webových stránkách Města Volary. 
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Volby 2022 Střípky ze slavností

Čest zahájit slavnosti se dostala Pavlu Trnkovi, 
který je nejdéle sloužícím zastupitelem 
města (od roku 1992) a v nadcházejících  
volbách se o hlasy voličů již ze zdravotních 
důvodů ucházet nebude.  
 

 
 
Do klání v dřevácké soutěži postavila  
radnice tentokrát ženský tým. Zleva Petra 
Vojtová (ekonomický odbor), Marie Havlí-
ková (matrika), Drahomíra Stanžovská (ISM 
a ŽP), Jana Bártová (místostarostka). 

 
 
 
Slavnostního setkání s vedením města se 
letos účastnilo více než osm desítek hostů, 
z toho téměř polovina z Bavorska a Rakouska. 
 

 
 
Přestože pochod v dřevácích přijeli podpořit 
i Jelenovrští plavci, rekord se pokořit nepo-
vedlo. Za zmínku stojí, že nejstaršímu účast-
níku pochodu bylo 90 let, nejmladšímu rok 
a nejvzdálenější přijel z Itálie. 

Uběhly čtyři roky  
Opět se nachýlil čas voleb, nejen komunálních, ale také do třetiny Senátu Parlamentu 

České republiky. Dovolte mi, abych vás stručně seznámil s nejdůležitějšími informacemi. 

 
Volby do zastupitelstva města Volary se uskuteční  

 

v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00  
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00  

 
Souběžně s komunálními volbami bude probíhat  

i I. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky,  
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky  

je pak stanoveno na  

30. září a 1. října 2022.   
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově MěÚ,  
Náměstí 25, místnost č. 19 (přízemí), a to pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v ulicích 
5. května, Česká, Dolní Sněžná, K. V. Raise, Magdaléna, Mlynařovická, Mlýnská, Náměstí, 
Nová, Pod Kostelem, Prachatická, Příčná, Samoty a Zlatá stezka. 

Volební okrsek č. 2 je umístěn ve volební místnosti v budově Infocentra Volary 
(městská galerie u hotelu Bobík), Náměstí 325, zde jsou zařazeni voliči, kteří jsou přihlášeni 
k pobytu v ulicích Nová kolonie, Sídliště Míru a Šumavská.  

Poslední volební okrsek č. 3 je umístěn ve volební místnosti v budově Městských 
lesů Volary, s. r. o. V Kasárnách 645, zasedací místnost, a to konkrétně pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k pobytu v ulicích Budějovická, Finské domky, Brixovy Dvory, Chlum, Kollárova, 
Krátká, Luční, Mlynářovice, Petra Voka, Pod Tratí, Revoluční, Sipplovy Dvory, Soumarská, 
Soumarský Most, Stögrova Huť, Tolarova, U Nádraží, V Kasárnách a Tovární. 
 
Volební zákony stanoví pravidla, která je nutno při volbách respektovat.  

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky.  

2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
U případného II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.  

3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.  
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dosta-

vili do volební místnosti. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní  
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.  

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat  
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně  
a umožní mu hlasování.  

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň 
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou  
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena  
okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise  
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.   

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována  
tajnost hlasování. 

Mgr. Pavel Vaculka, vedoucí správního odboru  
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O radnici ve Volarech zabojují umělec, učitelka nebo živnostník 

Volby 2022

Pět kandidátních listin budou mít v le-
tošních komunálních volbách k dispozici 
obyvatelé šumavského městečka Volary. 
Svých patnáct nových zastupitelů města 
mohou vybrat z pětasedmdesáti kandidátů. 
Není překvapením, že o post starosty se 
uchází šestačtyřicetiletý Vít Pavlík (Nezá-
vislí), který je starostou v posledních čtyřech 
letech. Nahradit by ho ale mohly také sou-
časná místostarostka, osmačtyřicetiletá Jana 
Bártová (Srdcem pro Volary) nebo bývalá 
starostka a současná wellness specialistka, 
sedmapadesátiletá Martina Pospíšilová, kte-
rá kandiduje z prvního místa za Jihočechy 
2012. Dalšími kandidáty na starostu jsou  
devětačtyřicetiletý živnostník Ladislav Bárta 

(ODS) nebo Tomáš Válek, jedenatřicetiletý IT 
specialista, který je lídrem kandidátky no-
vého sdružení Odvážně pro Volary. 

Devět ze současných zastupitelů už svůj 
post nechce obhajovat a mezi kandidáty je 
Volarští nenajdou. KSČM, Ano 2011 a Hnutí 
nezávislých za harmonický rozvoj obcí  
a měst (HNHRM) kandidátky do stanove-
ného termínu vůbec nepodaly. Mezi kandi-
dáty tak nejsou Václav Bajčík a Vilém Mikšík 
(Ano 2011), Jindřich Morong a Zdeněk Háva 
(HNHRM) a Pavel Trnka (KSČM). O možnost 
být v zastupitelstvu ale neusilují ani Miroslav 
Řežábek z ODS, Václav Haladej, Stanislav  
Pelech a Ladislav Touš (všichni Jihočeši 2012). 

Současný starosta Vít Pavlík zvolený  

za Jihočechy 2012 (v roce 2018 kandidoval 
ze třetího místa) sestavil pro letošní volby 
vlastní kandidátku Nezávislých, hned za ním, 
na druhém místě je Roman Kozák (třetí ze 
současných zastupitelů za HNHRM). Součas-
ná místostarostka Jana Bártová a zastupitel 
Ivo Rolčík, kteří v roce 2018 kandidovali jako 
Nezávislí kandidáti a ČSSD, jdou do letoš-
ních voleb ve sdružení Srdcem pro Volary. 

Věková nej mají v obou případech  
Jihočeši 2012, voličům nabízejí nejstaršího  
i nejmladšího kandidáta. Nejstarším je 
sedmdesátiletý sládek Vladimír Bajčík a tím 
nejmladším zase dvacetiletý student Adam 
Michael Smažík. 

Jana Vandlíčková, Prachatický deník 

Jak to vidíte? 
Konec volebního období přímo nabádá zeptat se těch, kteří po uplynulé čtyři roky město řídili, jak jsou se svou prací spokojeni, jak  
poměrně komplikovanou etapu v dějinách Volar vnímají.  
 
Jana Bártová: V uplynulém volebním období se toho povedlo hodně. Nejen že jsme byli úspěšní v získávání dotací na investiční akce, kdy 

jsme z různých dotačních titulů získali pro město Volary více než 21,8 milionů korun, ale podpořili jsme i výstavbu obchodního centra. 
Zlepšila se bezpečnost ve městě, jak zřízením pozic Asistentů prevence kriminality, tak instalováním radarů. Podařilo se nám získat  
strategické pozemky k dalšímu rozvoji města. Za nejvíce problematický však považuji stav infrastruktury ve městě. I když se usilovně  
pracovalo na jeho zlepšení, je stále co dohánět. Vodní zdroje, kanalizační řady, ČOV, chodníky a komunikace jsou to, čemu by se měli 
noví zastupitelé v budoucnu věnovat. 

 
Miroslav Řežábek: V uplynulém funkčním období jsme se museli vypořádat s „covidovými“ omezeními trvajícími bezmála dva roky. Vážím 

si vedení města, že tuto situaci zvládlo a průběžně zajišťovalo jak chod města, tak bezpečnost jeho občanů. Bohužel covidová situace 
oddálila nebo zastavila některé plánované akce, ať už se jedná o opravu ČOV, řešení energetické situace či napojení cyklotras k Lipnu. 
Věřím, že tyto a další plány uskuteční noví zastupitelé, kteří budou mít k dispozici zdravé městské finance v řádech desítek milionů korun. 
Z pozice končícího předsedy Finančního výboru musím ještě vyzdvihnout práci ředitelů všech městských organizací, kteří provedli  
svěřené organizace nelehkým obdobím bez větších ztrát při zajištění všech stanovených úkolů.    

 
Vilém Mikšík: Co se povedlo, či nepovedlo, zhodnotí zřejmě lídři stran a hnutí zvolených při volbách v roce 2018 a také uvolnění zastupitelé 

– starosta, místostarostka a členové městské rady, kteří měli v uplynulém volebním období nejvíce povinností, ale i pravomocí  
při řízení a správě města. 
Chtěl bych poděkovat svým voličům, kteří mě při volbách v roce 2018 dali svůj hlas a tím i možnost se na chodu našeho města jako člen 
zastupitelstva a člen kontrolní kontrolního výboru podílet. 

 

Více o kandidujících stranách najdete na těchto odkazech: 
 ODS: facebookový profil ODS Volary  
 Odvážně pro Volary: facebookový profil Odvážně pro Volary 
 Srdcem pro Volary: facebookový profil Srdcem pro Volary 
 Nezávislí: facebookový profil Volarští Nezávislí 
 Jihočeši 2012: facebookový profil Jihočeši 2012 Volary 
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Jak to vidíte? (pokračování ze strany 5) 

Vít Pavlík: Mnohé se povedlo. A není toho málo. Třetí etapa revitalizace sídliště, rekonstrukce parkoviště za č.p. 23, v ulici Pod Kostelem  
inženýrské sítě, povrch vozovky a chodníky, stejně tak chodníky v Mlýnské, v Tolarově, V Soumarské, U Nádraží, Překládka dlažby  
v Tolarově a jinde. Dále pumptrack, dovybavení parkurového hřiště, Penny a mnoho dalšího. To však není podstatné. Za to nejdůležitější 
považuji zvládnutí covidové epidemie. S ohromným entuziazmem, nadšením, ochotou pomáhat. Stejně tak krize spojená s uprchlíky 
 z Ukrajiny. Byly to chvíle, kdy Volarští táhli za jeden provaz, kdy ukázali své srdce. To byly silné okamžiky, možná nejsilnější od listopadu 
1989. A tak, přestože šlo o velice komplikované období, hodnotím ho velice pozitivně. Město totiž nejsou jen chodníky a inženýrské sítě. 
Město jsou především lidé a ti jsou ve Volarech jedineční. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martina Pospíšilová: Hodnocení uplynulého funkčního období je spíše záležitostí našich spoluobčanů, ne nás zastupitelů. Ale jen  

v krátkosti zmíním skutečnost, že mě osobně velice mrzí, že jsme nedokončili revitalizaci panelového sídliště a lesoparku. Nepokra- 
čovalo se v projektování dalších možných cyklotras. Nepostavilo se žádné dětské hřiště. Nepovedla se s občany najít shoda  
na odsouhlasení územního plánu k oboustranné spokojenosti. A doufám, že se nepovede prodej domu čp. 145 za podmínek, které  
nám členové rady města předložili na posledním (červnovém) jednání zastupitelstva města.  

Ladislav Touš: Na jednom z prvních zastupitelstvech města jsem dostal velmi výstižnou radu od pana starosty: „Tak nehlasuj, ať se  
z toho vyviníš!”. Na základě této rady jsem přestal chodit na zastupitelstva města, pochopil jsem strategii vedení. Je názor velmi  
slabé opozice nezajímá, zdravou mírou sebekritiky netrpí, a tak vše budou dělat jinak a lépe. Na začátku volebního období byly velké 
sliby a cíle, na konci období nevyplněné sliby, zklamání a prázdnota. Za mě? Co se týká rozvoje města, čtyři promarněné roky, bez  
koncepce, bez zápachu, bez chutě…a spousty otázek, na které nechce znát odpověď ani samo vedení města.   

Ivo Rolčík: Uplynulé volební období bych ohodnotil kladně. Jsem velmi rád, že se povedlo ve Volarech otevřít obchodní centrum a tím  
i zrenovovat další část bývalých kasáren. Město dokázalo získat oproti předchozímu volebnímu období nemalé finanční prostředky 
z nejrůznějších dotačních programů. Radary na příjezdech do města zklidnily dopravu. Město získalo komunikace a pozemky, vzniklo 
nemálo stavebních parcel. Díky vzniklému KIC došlo k rozšíření nabídky kulturních akcí v našem městě.   

Václav Bajčík: Volební období 2018 až 2022 nebylo povedené. Měli jsme covid, jsme „ve válce”, a jak říkají spoluobčané, před volbami  
máme rozkopané chodníky. Nemohu toto volební období hodnotit kladně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Roman Kozák: Navzdory covidovým zmatkům vlády Volary obstály. Město se ukázalo životaschopné a samospráva funkční. Navzdory 
zákazům se městské orgány a organizace včetně škol nenechaly ochromit a dokázaly fungovat. Ve městě fungovala i lidská solidarita, 
vyhnuli jsme se extrémům i panice. Vedení města zvládalo krizové situace rozvážněji nežli vláda a ministerstva. Volary jsou v médiích 
zmiňovány více než kdy jindy a výhradně pozitivně. Město je čisté a finančně zdravé, asistenti prevence kriminality se osvědčili,  
opravy a obnova ve městě se nezastavily. Kulturně informační centrum pozvedlo kulturní dění ve městě o třídu výš. Volarsko se stalo  
zavedeným pojmem, který láká. Svítící adventní koule před kostelem byla světlým začátkem, koncert Čechomoru majákem optimismu, 
slavnosti dřeva důkazem, že nás nějaká ta prška neodradí.  

Petr Horálek: V tomto volebním období jsme se podíleli s kolegou M. Řežábkem na práci  
rady města a zastupitelstva (jeden radní a jeden zastupitel). Pravidelně jsme se  
zúčastňovali jednání rady a zastupitelstva, naše docházka byla téměř stoprocentní.  
Ve spolupráci s koaličními partnery se nám podařilo: 
– podpořit vznik složky asistentů prevence a osadit na příjezdové komunikace měřidla 
 rychlosti, 
– řádně zpravovat a udržovat městský majetek, 
– vytvářet podmínky ke zvelebování a obnově majetku, kulturního a společenského  

života ve Volarech, 
– pomoci městským organizacím, spolkům a zájmovým sdružením a podpořit jejich rozvoj, 
– vhodnými investicemi vytvořit prostor pro rozvoj města a rozšíření cestovního ruchu, 
– připravit územní plán ke schválení, který se stane odrazovým můstkem k dalšímu  

rozvoji města, 
– zřídit KIC (Kulturněinformační centrum), čímž se změnila kultura ve Volarech, zviditelnily 

se Volary a posílil cestovní ruch. 
Spolupráce s koaličními partnery byla příjemná, plodná, mnoho zásadních problémů se  
vyřešilo, dle mého názoru to bylo zatím nejlepší seskupení, které jsem za 20 let působení  
v zastupitelstvu zažil. 
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Motosport

      Milovníci klasiky si 
přijdou na své v so-
botu 10. září. Do Volar 
zavítají stroje, které 
psaly automobilovou 
historii. Třináctý roč-
ník South Bohemia 
Classic, mezinárodní 

setinové rallye veteránů, sem zavede rekordní počet 170 posádek  
z deseti zemí světa. 

Hodnotné skvosty začnou do Volar přijíždět z Horní Plané před 
9. hodinou dopolední. Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude 
prostranství Náměstí mezi Hotelem Bobík a kostelem sv. Kateřiny, kde 
si organizátoři připravili pro účastníky takzvaný test přesnosti. Díky 
tomu budou mít diváci možnost si všechna auta prohlédnout zblízka. 
Poté budou veterány pokračovat přes Soumarský most a České Žleby 
dál po trase druhé etapy. 

Nabité startovní pole slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou 
těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například  
Bentley, Jaguar, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, 
Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Cadillac nebo 
Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyro-
bené v roce 1931, které na jih Čech přiveze posádka Curtis Liposcak / 
Dan Lanier ze Spojených států amerických. 

XIII. South Bohemia Classic 2022, největší tuzemská setinová rallye, 
odstartuje v pátek v 16:45 na českobudějovickém náměstí Přemysla 
Otakara II. a trasa vede přes Lišov, Hlubokou nad Vltavou, Holašovice  
či Zlatou Korunu do centra Českého Krumlova. Odtud posádky zavítají 
do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici.  
Během sobotní etapy veteránisté pojedou na Šumavu a užijí si krásné 
silničky kolem lipenské vodní nádrže nebo výhledy z vrcholu Kramolína 
od Stezky korunami stromů. Vrcholem oblíbené motoristické akce  
bude Grand Prix Kaplice s bohatým doprovodným programem už  
od 13 hodin. 

Více informací je průběžně zveřejňováno na www.southbohemia-
classic.cz. 

Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport 
Foto: Petr Skřivánek, Ondřej Kroutil 

Automobilové veterány přijedou do Volar

Neděle 24. září 1972 – neobvyklý ruch 
na volarském náměstí upoutal pozornost 
občanů. Autoklub uspořádal na počest  
28. výročí Slovenského národního povstání 
automobilovou soutěž pro ženy – řidičky. 
Soutěž měla dvě části – jízdu zručnosti  

a 33 km dlouhou cílovou jízdu na trati Volary 
– Lenora – Zátoň – Horní Vltavice – Hliniště 
– Soumarský Most – Volary.  

Závodu se účastnilo 13 řidiček (Plechatá, 
Dušáková, Repková, Michálková, Nováková, 
Voráčková, Slaninková, Křížková, Hybnerová, 

Jobová, Blažková, Ungrová, Lintnerová). 
Soutěž vyhrála Eva Ungrová, na druhém 
místě skončila Marie Blažková a třetí místo 
obsadila Ludmila Lintnerová. 

                                   
J. Krejsová 

Jak ten čas „letí“ – je to již padesát roků…

Ženy se nebály volantu. 
První část soutěže – jízda zručnosti – probíhala  

na volarském náměstí.  

Účastnice závodu. Zleva stojící: Plechatá, Dušáková, Repková,  
Michálková, Nováková, Voráčková. Sedící: Slaninová, Křížová,  

Hybnerová, Jobová.
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Rozhovor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volarské slavnosti dřeva bezesporu patří  
k největším, a tedy i nejnáročnějším akcím, 
které se ve městě konají. Jejich organizací  
a přípravou je od roku 2019 pověřeno  
Kulturně informační centrum Volary. Ty  
letošní byly poněkud mokřejší než v před-
chozích letech. Jak se déšť nakonec projevil 
a jak je hodnotí z pozice pořadatelů, jsme se 
zeptali ředitele centra Jaroslava Pulkrábka. 
 
Letošní slavnosti dřeva mají Volary  
za sebou. Jak je hodnotíte? 

I přes ne úplnou přízeň počasí proběhl 
kompletní program, technicky všechno sto-
procentně klaplo, neobjevil se žádný vážnější 
problém. Takže z tohoto pohledu asi nejklid-
nější ze všech, co jsme pořádali. 
 
A počasí? 

Počasí je vždy nějaké. A přestože pršelo, 
tak nikoli pořád a nešlo o přívalové deště. 
Mohlo být hůř. Kvůli dešti jsme nezrušili žád-
nou z aktivit a i půlnoční překvapení mohlo 
proběhnout. Také na pochod bylo docela pěk-
ně. V sobotu se třeba v Holašovicích hrála ven-
ku Prodaná nevěsta a představení dohráli jen  
do polovic. Takže ještě jsme nedopadli tak zle. 
 
Lišily se nějak od těch předchozích? 

KIC pořádá slavnosti od roku 2019. Ty 
první byly hektické, začalo se až v dubnu  
a mnoho věcí jsme neznali. Druhé zmařil 
covid, třetí se konaly s drobným omezením, 
zato s ohromnou návštěvností. Co se týče 

programu, držíme se osvědčeného progra-
mového rámce, jen jsme vybrali trochu tvrdší 
muziku. 
 
Proč tvrdší? 

Chtěli jsme potěšit zas jinou skupinu  
návštěvníků. A myslím, že se to dle reakcí  
povedlo. Jestliže chceme dodržet zmiňovaný 
programový rámec, je složení kapel vlastně 
jedním z mála prvků, jak jednotlivé ročníky 
obměnit. 
 
K nějakým změnám ale přeci jen došlo… 

Spíše jen v drobných detailech. Například 
u dřevácké soutěže se snažíme, aby do ní 
byla více zapojena radnice, aby šlo spíše  
o recesi než o sportovní výkon a nešlo jen  
o chlapskou záležitost. Což se povedlo. Volary 
postavily čistě ženský tým složený ze zá-
stupců úřadu v čele s paní místostarostkou  
a například v týmu Perlesreutu byl i jejich  
starosta. Shodou okolností šlo asi díky počasí 
o jednu z nejtvrdších soutěží, zato atmosféra 
byla fantastická. A díky tomu, že týmy nejsou 
složeny jen ze „sportovců“, změnil putovní 
dřevák působiště. 
 
Jiné bylo letos půlnoční překvapení!   

Protože ohňostroje se ve Volarech neko-
nají, hledáme alternativy, což není vůbec 
snadné. V loňském roce to byl videomap-
ping, letos laserová show.  A myslím, že kdo 
si počkal, rozhodně nelitoval. Chvílemi jsem 
si připadal jak ve vědeckofantastickém filmu. 
 
Letos se slavnostního zahájení  
v podobě přeřezávání klády ujal  
Pavel Trnka… 

Pavel Trnka je v zastupitelstvu města  
od roku 1992, tedy třicet let. A rozhodl se, že 
už je příliš starý na to, aby pokračoval dál, což 
je myslím velká škoda. A přesto, že je členem 
politické strany, s jejíž existencí mám nejen já 
problém, jde o člověka, který vykonal velice 
mnoho, a především si získal velký respekt  
a uznání u ostatních. Vždy se rozhodoval 
podle srdce a zdravého selského rozumu,  
za sebe a nikoli podle politických názorů  
a příslušnosti. Takže to bylo takové malé  
nepatrné poděkování za vše, co pro Volary 
udělal. 

 
Co je na přípravě slavností nejsložitější  
a nejstresovější? 

Protože přípravy probíhají vždy více než 
rok, tak je to vcelku v pohodě a je čas si s nimi 
vyhrát. Pominu-li počasí, tak největší hrůzu 
mám vždy z toho, že se nám nepodaří včas 
vyklidit parkoviště na stavbu pódia. O tom se 
mi i zdá.   
 
Letos se počasí opravdu nevyvedlo.  
Nebylo by vhodné uvažovat o stanech? 
Jako je to třeba na slavnostech  
v Německu. 

To je problém, o kterém jsme hodně  
diskutovali. Snadno seženeme stany a snadno 
je postavíme. Jenže znemožníme řemeslní-
kům dostat se na místo a nebude vidět  
na pódium. Volarské náměstí je relativně  
členité na to, aby sem šlo dát velké stany.  
V Německu to funguje trochu jinak, slavnosti 
nejsou tolik postaveny na programu, ale  
na posezení a pódium je v nich. Hledali jsme 
způsob, jak prostor zastřešit, a vždy jsme 
došli k tomu, že více ztratíme, než získáme. 
Museli bychom změnit koncept slavností,  
ale třeba k tomu jednou dojde nebo najde-
me nějaké jiné řešení.  
 
Oproti roku 2019 se nepodařilo překonat 
rekord v počtu účastníků v dřevácích.  
A nebyl ani jiný rekord. 

Nepodařilo. A myslím, že to vůbec ne-
vadí. V předchozím pokusu jsme rekord 
hodně posunuli a bylo by bláhové se domní-
vat, že se tak stane pokaždé. Alespoň si toho 
budeme víc vážit.   

A nechtěli jsme dělat nějaký rekord  
za každou cenu – jako třeba největší počet 
lidí s jedním dřevákem. O tom to není. 
 
V neděli vystoupily skupiny Parkán  
a Jakofakt. Nebyla to škoda, nešlo je dát 
v sobotu? 

Nechceme brát neděli jako nějaký  
béčkový den, jakýsi dojezd. Už třeba jen  
z úcty k řemeslníkům, kteří i v neděli oče- 
kávají návštěvnost. Takže jsme schválně  
zařadili kapely, které mají potenciál přitáh-
nout lidi.

JAKÉ BYLY  
28. SLAVNOSTI DŘEVA? 
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Rozhovor

Přestože pořadatelem slavností je KIC,  
asi se na nich podílí i jiné subjekty. 

Pochopitelně. Za všechny jmenuji čtve-
řici. Prvním jsou Technické služby, které  
odvádějí neskutečnou práci, kterou mnoho 
lidí nevidí a neocení. A nejde jenom o úklid. 
To nejsou služby, to je komando. Je až neuvě-
řitelné, jak rychle a efektivně pracují. Dvě  
hodiny po slavnostech nebylo poznat, že tu 
nějaké kdy byly. A vše v klidu, bez stresu  
a zmatků. To ani nemluvím o noci ze soboty 
na neděli. Je to pro ně neskutečný zápřah  
a mají můj velký obdiv. Bez nich bychom to 
nedali.  

A pak firma OTO Elektro, která se stará  
o rozvod elektřiny. Opět naprosto profe- 
sionální práce, opět v klidu, s úsměvem a nic 
není nemožné.  

Třetím subjektem jsou naši hasiči. Ti se 
starají nejen o občerstvení u „dechovkové 
sekce“, ale třeba i o vodu pro kotvení pódia 
nebo pro atrakce v parku u autobusáku nebo 
zajišťují servis u soutěží.  

Ale těch, co se na slavnostech nějakým 
způsobem podílejí, je celá řada. V neposled-
ní řadě Městské lesy, které přispívají jak fi-
nančně, tak materiálně, a to dřevem pro  
řemeslníky nebo medem jako dar pro hosty. 
S takovými lidmi je radost pracovat. To se pak 
slavnosti dělají samy. Skoro. 
 
Co daly slavnosti přímo Vám? 

Tak nějak se to semlelo a s kolegyní jsme 
v pátek před slavnostmi onemocněli. Kole-
gyně padla úplně a nehnula se z kanceláře, 
kde v podstatě sloužila jako databanka  

informací. Já je prožil v horečkách a kam jsem 
nemusel, tam jsem nechodil. Všechno více-
méně stálo na našich mladších kolegyních, 
které se toho ujaly naprosto perfektně, od-
vedly dvěstěprocentní výkon. A hrdost nad 
tím, že mohu pracovat s lidmi, na které se 
mohu stoprocentně spolehnou a kteří udělají 
víc než maximum, dokáží se samostatně roz-
hodovat a řešit problémy, je k nezaplacení.  
 
A poslední otázka. Říkal jste,  
že se slavnosti připravují více než rok?  
Tušíte tedy co nás čeká v roce 2023? 

Nerad bych moc prozrazoval takto do-
předu, ale dobře, jedno jméno pustím. Mimo 
jiné se můžeme těšit na skupinu Jelen. 
 

-sc- 

Pochvala od skupiny DOGA 
... Musím za vše ještě jednou moc poděkovat, především za domácí pohostinnost a profesionální přístup od našeho brzkého  

příjezdu až do našeho pozdního odjezdu! 
Prosím o poděkování i všem ostatním, kteří na akci pracují anebo pouze pomáhají – je to neskutečné, jak to u vás funguje!!! 

Vím, že kapela Doga má hodně věcí na pódiu a beďnáci se pomalu hroutí. U vás se ale všichni usmívají a dokazují, že se dá vše  
zvládnout i s úsměvem. 

Jsem moc rád, že jsem vás všechny mohl poznat osobně. 
S pozdravem za kapelu Doga a D.B.H. Pepa Havlíček 

Děkujeme sponzorům za podporu 28. Volarských slavností dřeva.
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Připravujeme

inzercepozvánka

Převážně rovinaté Estonsko se na první pohled může jevit poměrně fádní zemí. Přes  
polovinu jeho rozlohy pokrývají lesy, které střídají menší pole či louky a většinu vesnic tvoří 
roztroušené samoty. Davy turistů tu většinou nepotkáte, i když historických pamětihodností 
a přírodních krás je zde opravdu požehnaně. Kromě dochovaného středověkého jádra  
metropole Tallinnu si prohlédneme například starobylé hrady křižáků, hodnotné gotické  
kostely, dobré zámečky, větrné mlýny i majáky na pobřeží. Estonsko představuje pozoruhod-
nou směsici národnostních i kulturních vlivů. Své stopy zde zanechali Němci, Dánové, Švédové 
i Rusové. Východní část Estonska představuje důležitý průmyslový region, a tak si i milovníci 
industriální architektury přijdou na své. Pokocháme se pohledy na továrny nejen z 19. století, 
ale i z dob sovětských. 

Po celé zemi zanechal dávný ledovec spoustu nádherných balvanů. Ty se nachází zejména 
u mořského pobřeží, které místy lemují vysoké útesy i původní lužní pralesy. K estonské přírodě 
neodmyslitelně patří spousta jezírek, rašelinišť a jedinečné ostrovy. 
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FotokronikaKnihovna

Nové tituly 
 

      Beletrie 
 
Bauer Jan: Poutníci  

ze Svaté země 
Podtitul: Detektivní  

případy mnicha  
Blasia  

Další kniha z řady detek-
tivních románů se ode-
hrává v českých zemích 
v kulisách 15. století. 
 
Lagercrantz David: Temnota 
Novodobý Sherlock Hol-
mes od pokračovatele 
Stiega Larssona.  

Švédský bestsellerista 
David Lagercrantz při-
chází s novou detektivní 
sérií a jedinečnou dvojicí 
vyšetřovatelů: charisma-
tickým profesorem Han-
sem Rekkem a odhodlanou policistkou 
Micaelou Vargasovou.  
 
Smith Wilbur & Chadbourn Mark: Řeka 
bohů – Nové království (7. díl) 
Historicko-dobrodružný 
román patřící do auto-
rovy egyptské ságy, ve 
kterém je hlavním hrdi-
nou Hui, známý již z dří-
vějších událostí, jenž je 
nejlepším faraonovým 
vozatajem. Hui žije obklo-
pen láskou milovaného 
otce, vládce města Láhún, jehož má nahradit. 
Za krásnými fasádami paláců se však rodí  
špinavé spiknutí Huiho nevlastní matky a žár-
livého bratra, které Huiho přivede až do po-
tupného zajetí uprostřed nepřátel Egypta. 
 
Niedl František: Železná rukavice 
Pan Ondřej z Rohatce se  
usadil na hradě Jenčov, 
který dostal od markra-
běte Karla za služby, jenž 
mu prokázal při tažení  
v Itálii. Avšak ne všichni 
jsou z takového stavu 
nadšeni. Co je asi může  
k tomu bezvýznamnému 
hrádku přitahovat? A proč musí kvůli tomu 
umírat lidé? Jsou to ložiska železné rudy,  
nacházející se na pozemcích náležejících  
k Jenčovu. A tak se křivoklátský purkrabí 
Chval z Valdéře nezastaví před ničím, co  
by mu dopomohlo k získání onoho zboží.  
Přesvědčí krále Jana Lucemburského, aby  
darovací listinu jeho syna markraběte Karla 
zneplatnil. Poslechne Karel, jehož vliv a oblí-
benost v království neustále stoupá, svého 
otce? 
 

 

Fantasy 
 
Roberts Nora: Nový začátek (1. díl),  

Poselství krve (2. díl), Pramen moci (3. díl)  
Série: Kroniky Jediné 
Nová postapokalyptická 
fantasy série. Svět za-
chvátí záhadný virus. 
Nemoc propukla náhle  
a rozsévá strach. Vědci se 
neúspěšně pokouší vyvi-
nout účinnou vakcínu, 
systém i technika kolabu-
je, střídá je chaos a pa-
nika, v lidech se probouzí zlo a propuká násilí. 
Laně a Maxovi se podaří jako jedněm z mála 
zkáze uniknout a pochopit poselství: Nastal 
konec a přichází nový začátek.  
 
Cubeca Karel: Vyměřený čas 
Sny o dokonalém světě 
berou za své, když planeta 
přichází o magnetosféru  
a stává se smrtící pastí.  
V nastalém chaosu ukrývá 
profesor svoji dceru Karru 
do odlehlého vězení, kde 
nastoupí na pozici psy-
choložky. Poté co i sem 
prosáknou informace o kritické situaci, ne-
zbývá než vytvořit nesourodou skupinu, která 
se vydá na dobrodružnou cestu za záchranou 
života. Někdo má ale snahu výpravu překazit, 
podezření padá na každého. 
 
 
Naučná literatura 
 
Janík Vlastislav: Příběhy hrdinů 
Tato kniha je monografií  
odbojářů zavražděných  
v koncentračním táboře 
Mauthausen za pomoc 
parašutistům ze skupin 
Anthropoid, Silver A, Out 
Distance, Intransitive a Tin. 
O osudech rodin, které 
podporovaly parašutisty. 
 
Askwith Richard: Nezlomná 
Podtitul: Hraběnka, která se postavila  

nacistům ve Velké pardubické  
Příběh Laty Brandisové 
patří k nejpodivuhodněj-
ším a nejinspirativnějším 
v dějinách sportu. Naro-
dila se do privilegované 
rodiny, přesto prožila 
dlouhá desetiletí v bídě. 
Odmítla přijmout ome-
zení, kterými tehdejší 
společnost svazovala ženy. Místo toho s tichou 
kuráží opakovaně dosáhla něčeho, co ostatní 
prohlašovali za nemožné. Skandál, který vy-
pukl kolem jejího prvního pokusu ve Velké 
pardubické, vyvolal ohlas v celé Evropě.  
O deset let později se stala nadějí národa  
v hodině temna. A pak přišla odplata…  

Pro děti a mládež 
 
Kozák Roman: Zpožděné pohádky  

ze šumavských lokálek 
Podtitul: Knížka s přípřeží a postrkem 
ilustrace: Rákosník Jakub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pořadí třetí kniha pohádek ze šumavských 
lokálek vás seznámí s tím, jak to chodí  
na železnici, co všechno můžete zažít, prožít  
i koho potkat. Vysvětluje, kdo může za všech-
na zpoždění a mimořádnosti – Jízdní Neřád. 
V knize kromě barevných ilustrací a kreslené 
mapy šumavských lokálek najdete i zpož-
děnku a místo na razítka vlakové pošty. 
 
Smolík Jan: Liška Kuliška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselé komiksové příhody lišky Kulišky, jejího 
kamaráda mývala Zívala a malého hajného 
známých z časopisu Sluníčko. Každý příběh je 
doplněn obrázkovou hádankou.  
Pro děti od 6 let. 

ON-LINE KATALOG  

TRITIUS 

https://volary.knihovny.net/
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Divadlo

|  pátek 30. 9. 2022  |  15:00  |  muzeum Volary  |  
 

ROZUM A ŠTĚSTÍ 
  
Kdo je lidem potřebnější? Rozum, nebo štěstí? Asi oba. Jenže Rozum  
a Štěstí se velmi zřídka sejdou. Rozum má rád upravené cesty,  
ukazatele směru, přehledné křižovatky a rozcestí. Štěstí se rádo  
fláká cestou necestou. A když je unavené, sedne si třeba na kravinec. 
Zato Nerozum a Neštěstí jsou nerozluční kumpáni.  
 
Klasická loutková pohádka pro celou rodinu. 
 
Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce: MgA. Jana Hrubce. 
Absolvent DAMU, fakulty alternativního a loutkového divadla, obor herectví. Než si založil 
své Dřevěné divadlo, prošel Studiem Ypsilon i pražským divadlem Minor, kladenským 
Lampionem i libereckým Naivním divadlem. 
 
Důležité upozornění: V případě nepřízně počasí se představení koná v Infocentru. 

|  úterý 4. října 2022  |  19:00  |  sál kina Volary | 
 

ELLING A KJELL BJARNE  
aneb 

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ 
 
Předlohou divadelního textu je dramatizace třetího dílu norské  
kultovní trilogie o chovanci psychiatrické kliniky Ellingovi, která byla 
inspirována románem Pokrevní bratři, v České republice známá jako 
Chvála bláznovství. 
 
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli  
pokoj v ústavu pro duševně nemocné a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život 
mimo stěny léčebny. 

Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, která je pro  
oba přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, zároveň však, pod  
odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze  
po lásce a přátelství. 

Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového” života... 
 
Postavy a obsazení: 

 Elling: Martin Hofmann 
 Kjell Bjarne: Filip Blažek 
 Frank Asli: Michal Slaný 
 Gunn, servírka: Lenka Zahradnická / Šárka Kubíková      
 Reidun: Šárka Kubíková 

 
Režie a výběr hudby: Jakub Nvota 
Kostýmy a scénografie: Diana Strauszová 
Překlad: Jaroslava Vrbová 
 
Vstupné: 250 Kč 
Předprodej: Infocentrum Volary 
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Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – ZÁŘÍ 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
      

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

v kruhu rodiny a přátel 
 

    1. Marie ZBOŘILOVÁ  
    2. Marie SAMKOVÁ 
    3. Marie PAVLÍKOVÁ 
    4. Josef POCKLAN  
    4. Marie MAŠTEROVÁ 
    4. Jaroslava ŠIMANOVÁ  
    4. Ivana VORÁČKOVÁ  
    8. Hana ČECHOVÁ 
  14. Zdeňka TRNKOVÁ  
  15. Ludmila HAASOVÁ  

  15. Václav HAMRNÍK  
  18. Milada KARABCOVÁ  
  21. Věra JÍCHOVÁ  
  22. Hana TROJÁKOVÁ 
  25. Marie LAŠÁKOVÁ 
  26. Tibor BOROŠ  
  26. Václav ROT 
  29. Jitka ČERNÁ  
  29. Michal NAUMOV 

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…

Vydala ses cestou,  
již chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek  
jsi nechala dokořán. 

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

za každý den,  
jenž jsi pro nás žila. 

 
Dne 26. 8. 2022 uplynulo 11 let,  

kdy nás navždy opustila milovaná maminka, 
manželka, snacha, švagrová,  

 paní   
Monika Sivoková.  

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi.  

S láskou a úctou vzpomíná Erika s Petrem,  
rodina Sivoková, Votavová, Bobková. 

V životě se loučíme  
mnohokrát, 

však s maminkou  
jen jednou. 

A kdybychom své oči  
vyplakali, 
její zpět se  

neohlédnou.  
Dne 19. 7. 2022 uplynulo 9 let, 

kdy nás navždy opustila  
maminka a babička,  

paní   
Terezie Solusová.  

S láskou a úctou vzpomínají  
dcery Anna, Erika, Terezie, Jaroslava  

s rodinami. 

„Lidé, kteří jsou  
pro nás důležití,  

zanechávají svůj otisk 
v našich životech.  

Ať už ve skutečnosti 
zůstanou  

nebo odejdou,  
v našich srdcích jsou 
napořád, protože je 
pomáhali utvářet. 

21. září uplyne pět let,  
kdy navždy odešel milovaný otec a bratr, 

pan  
 Tomáš Válek.   

Věřím, že se na nás stále dívá  
a že nás stále inspiruje svým životem.  

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

 
 

17. září uplynou  
čtyři roky, kdy odešel  
bez slůvka rozloučení  

můj manžel,  
pan   

Jaroslav Fučík. 
 

Stále vzpomínají manželka Dana  
a děti Petra a Jára s rodinami. 

Dne 3. 9. 2022 je tomu již šest let,  
kdy nás navždy opustil  

pan   
František Vávra.  

S láskou stále vzpomínají  
syn František a Jaroslav s manželkou,  

vnoučata a pravnoučata. 

... žít je tak složité a umřít tak prosté ...  
                                                         O. Scheinpflugová 

 
S lítostí si dovolujeme 

oznámit, že nás  
po krátké těžké nemoci 
dne 18. 8. 2022 opustil  

pan   
Jiří Sommer (*1953).  

 Zarmoucení blízcí.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  
ve dnech 23. 9.–25. 9. 2022 a 30. 9.–2. 10. 2022 

bude infocentrum z důvodu konání voleb 
UZAVŘENO
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SportSTP

Stalo se již tradicí, kdy se tři města –  
Volary, Vimperk a Prachatice, respektive  
jejich místní organizace Svazu tělesně  
postižených, rozhodly pořádat turnaje  
v bowlingovém klání družstev. To bylo  
v roce 2011. Jedná se o družstva osmič-
lenná, smíšená, přičemž v kalendářním roce 
se o organizování podělí každé z měst.  
A také se stalo tradicí, že prvními hostiteli 
jsou Volarští, druhý díl je ve Vimperku a za-
vršení trilogie je v péči Prachatických. Zde 
je nutné upřesnit, že i Volarští zajišťují svůj 
díl, od určité doby a z obecně známých dů-
vodů, ve Vimperku. Problém je tak trochu  
s tréninky, ale spolek proplácí symbolickou 
částku jako příspěvek na dopravu a tréninky 
se konají tak 2-3x před samotným turnajem. 
V porovnání s ostatními to je chabé, ale na 
tréninky jednou týdně prostě nemáme. O to 

větší uznání zaslouží všichni hráči, ať je  
výsledek lepší či horší. 

První letošní klání organizoval náš spo-
lek 21. dubna 2022 v Bowling Zlatá Hvězda 
Vimperk a zde jsme skončili třetí, což bylo  
v posledních několika letech umístění  
takřka tradiční. Druzí skončili naši přátelé  
z Prachatic a zlato si odnesli nepřekonatelní 
Vimperští. 

Druhý díl bowlingové trilogie proběhl 
pod patronací Vimperských 11. 8. 2022 a zde 
jsme slavili několik úspěchů. Po mnoha le-
tech jsme dosáhli druhého nejvyššího ná-
hozu (1 849 bodů), což znamenalo stříbrný 
stupínek, třetí skončili Prachatičtí (1 667 
bodů) a neporazitelní Vimperští (1 961 
bodů) se opět vyhřívali na zlatém stupínku. 
Nás však těší skutečnost, že ze čtyřiadvaceti 
hráčů se naši dva zástupci umístili v po-

myslné tabulce nejvyšších náhozů na  
prvním a druhém místě. Těmito hvězdami 
nebyl nikdo jiný než Pavel Pichl s náhozem 
343 bodů a Jana Švarcová s náhozem 296 
bodů. Velmi dobrého umístění dosáhl i no-
váček v našem bowlingovém týmu Jirka 
Pinc s náhozem 246 bodů (7. celkově). A je 
nutné poděkovat i zbývající „pětce” – Jiřímu 
Švarcovi, Jardovi Šimanovi, Sváťovi Harga-
šovi, Jarušce Šimanové a Luďkovi Nagyovi, 
kteří svými výkony (byť je sami někteří  
hodnotí jako méně úspěšné) významnou 
měrou přispěli k našemu skvělému vý-
sledku. 

Nezbývá než se připravit na závěrečný 
díl bowlingové trilogie. Tím bude klání  
v Byblos Clubu v režii Prachatických, prav-
děpodobně 6. října 2022. 

František Zach 

Turnaj tří měst v bowlingu

Zápasy tatranu Volary v září 
 
Tatran Volary muži  
– Pro domácí zápasy je hracím dnem sobota od 17:00 
        Stachy – Tatran Volary                                          sobota 3. září              15:00 
        Tatran Volary – TJ Vitějovice                            sobota 10. září             17:00 
        Tatran Volary – Netolice B                                sobota 17. září              17:00 
        SK Vacov B – Tatran Volary                               neděle 25. září              16:30 
        Tatran Volary – Šumavské Hoštice                 sobota 1. října              16:30 
 
Žákovský fotbal zápasy doma: 
        Tatran Volary – Husinec/Lažiště                     sobota 17. září              10:00 
        Tatran Volary – SK Čkyně B                               sobota 1. října              10:00 
 
Starší přípravka: 
        Tatran Volary – SK Čkyně                                    neděle 4. září              13:30 
        Tatran Volary – Vimperk B                                sobota 17. září              13:00 
        Tatran Volary – SK Vacov                                   sobota 1. října              13:30 
 
Mladší přípravka: 
        Tatran Volary – SK Čkyně                                    pátek 16. září              17:00 
        Tatran Volary – Vimperk C                                   pátek 30. září              17:00 
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Kultura
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Skauti

Jaké by to byly prázdniny, kdyby se  
nemohl uskutečnit náš skautský tábor!  
A protože covidová situace byla více než pří-
znivá, nemuseli jsme letos řešit žádná velká 
opatření, a mohli jsme bez obav sbalit věci 
a vydat se na tábor. I letos jsme se vypravili 
na naše oblíbené tábořiště pod Libínem, 
abychom tam postavili stany, indiánská  
teepee, kuchyni a další potřebné stavby  
pro přežití v přírodě. Nechyběla ani sprcha, 
ke sportování hřiště s volejbalovou sítí a co 
jsme nevystavěli, poskytla příroda – tábor 
obklopuje les a i letos byl plný borůvek,  
a nám se povedlo uvařit úplně suprové  
kynuté borůvkové knedlíky.  

Vzhledem k nádhernému letnímu po-
časí, které nás po celý tábor provázelo, bylo 
letos i koupání v pravém šumavském ryb-
níčku moc příjemné, voda byla teplá, nád-
herně se v ní plavalo i řádilo na plavidlech. 
Měli jsme zbrusu nový člun a ten nezahálel 
ani chvilku. Je moc krásné, že i když s námi 
bylo hodně nových členů, kteří tábořili 
vůbec poprvé, dokázali jsme se všichni  
o sebe postarat, sami jsme si vařili, starali se 
o vše potřebné a ještě si zahráli kupu parád-
ních her, poseděli u ohníčku a pozpívali,  
zahráli jsme si i spoustu scének, co jsme si 
sami vymysleli. V noci kromě hlídání tábora 
bylo krásné i pozorovat les a oblohu plnou 

hvězd. Byla to moc krásná doba a už teď se 
moc těšíme na příští tábor. Ale ten je daleko. 

Teď nás čeká nový skautský rok s mnoha 
parádními schůzkami, výlety i vícedenními 
výpravami. Už se těšíme na setkání s oddí-
lovými kamarády, jéje, to bude vyprávění, co 
kdo zažil v době, kdy jsme se neviděli. A co 
teprve plánování společných akcí, které 
podnikneme! Určitě nás čeká parádní skaut-
ský rok.  

A kdo by chtěl, může ho prožít s námi, 
stačí přijít mezi nás a okusit, co skauting  
nabízí.  

Tak neváhejte, těšíme se na vás.  
Za skauty TB, KP, AB a LW 

Skautské léto
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„Všechno zlé je k něčemu dobré.“  Toto 
rčení mne napadlo, když jsem sedl k počítači 
a začal psát informaci o naší aktivitě na Staré 
pile. 

Co je nebo bylo to zlé? Byla to doba 
vrcholící kůrovcové kalamity v Čechách  
v roce 2019 a 2020, kdy cena nejkvalitnější 
kulatiny klesla hluboko pod dnešní cenu  
paliva. A to bylo pro lesní podniky opravdu 
zlé a mnohdy likvidační. Nás to ale přivedlo 
k myšlence nejkvalitnější dřevo pořezat  
a prodat v lepších časech jako truhlářské ře-
zivo. Což se také povedlo a výnos z celé akce 
nám pokryl veškeré náklady, a ještě něco 
zbylo. A hlavně jsme získali velké zkušenosti 
s pořezem a uskladněním řeziva, které jsou 
nezaplacení. 

A teď to dobré. V jeden okamžik se nám 
sešlo několik okolností. Přestal nám vyho-
vovat prostor, který užíváme k manipulaci 
vykoupeného dřeva, za prostor platíme 
nájem. Získali jsme zkušenosti s pořezem  
a uskladněním dřeva. Můžeme získat dotaci 
na nákup technologie podélného pořezu 
kulatiny. Máme pozemek v průmyslové zóně. 
A tak vznikl projekt, který po posouzení  
a schválení Valnou hromadou společnosti 
začínáme realizovat na našem pozemku na 
Staré pile. 

Během přípravných prací jsme odstranili 
náletové křoviny, strhli skrývku, obnovili 
meliorační síť, vyhrabali zbylý materiál, který 
jsme pročistili, doplnili, rozhrnuli a uválcovali. 
Celý pozemek oplotíme. Na část pozemku 

se přesune stávající manipulační sklad,  
v druhé části bude stát technologie na po-
délný pořez kulatiny a sklad řeziva. Vznik-
nou tak dva provozy, které budou vzájemně 
navazovat. Jeden na manipulaci dlouhého 
dřeva do sortimentů a jeden na zakázkový 
pořez. Bude tedy možné na manipulačním 
skladu připravit přesné délky pro budoucí 
řezivo, a tím se bude minimalizovat množ-
ství odpadu.  

Podaří-li se nám získat dotaci, budou 
pokryty celé náklady na technologii a po 
dokončení projektu pak otevřeme další dvě 
pracovní místa. 
 

Miroslav Řežábek 
Městské lesy Volary s.r.o. 

Kolik je kde pitné vody? Informace o přesném stavu  
hladiny vody v každém ze tří volarských vodojemů budou mít 
vodohospodáři nepřetržitě už od začátku podzimu. Speciální 
čidla budou napojena na dispečink společnosti ČEVAK, která 
vodohospodářský majetek města spravuje. Její zaměstnanci 
tak budou moci okamžitě reagovat na jakoukoli anomálii, 
kterou jim systém nahlásí. 

„Tato investice významně přispěje ke stabilitě kvality 
pitné vody ve městě a také k jejím bezproblémovým do- 
dávkám. Ty jsou pro nás naprostou prioritou, proto jsme  
k monitoringu vodojemů přistoupili,“ zdůraznila místosta-
rostka města Volary Jana Bártová. 

Volary jsou pitnou vodou zásobovány z vodojemů Horní 
Sněžná, Kamenná hora a Hlavní. Doposud zde stav hladiny 
kontrolovali vodohospodáři fyzicky, dle stanoveného harmo-
nogramu. Nově je však budou mít pod kontrolou neustále.  

To je důležité i pro rychlé řešení poruch. Letos jich vodo-
hospodáři zatím řešili třináct, za celý rok 2021 jich bylo okolo 
dvaceti.  „Pokud systém například nahlásí příliš rychlý a velký 
úbytek vody, je to signál, že na vodovodní síti není něco v po-
řádku. Budeme tak moci případnou poruchu začít okamžitě 
hledat a rychle vyřešit. Tím i snížíme dobu případné odstávky 
dodávek pitné vody a její dopad na odběratele,“ uvedl Josef 
Liška ze společnosti ČEVAK. 

-ts- 

Městské lesy Volary budují na „Staré pile“

Volarské vodojemy ohlídají čidla
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Na naši redakci se obrátil Petr Voráč  
z Volar s tím, že v minulém týdnu se 23. srpna 
objevily ve Volarském potoce splašky. 
 „Zjevně šlo o splašky z kanalizace s toalet-
ním papírem a exkrementy,“ uvedl a poskytl 
prachatickoNEWS.CZ i fotografie. „Znečiš-
tění se nezměnilo ani po šestatřiceti hodi-
nách a asi samo jen tak nezmizí a zdravotní 
riziko asi není malé,“ dodal. 

Únik a jeho šetření potvrdil i starosta 
Volar Vít Pavlík: „Ve věci šetření úniku splašků 
do Volarského potoka město Volary vylučuje 
havárii svého kanalizačního řádu spravova-
ného společností ČEVAK a jakoukoli přímou 
spojitost se znečištěním toku potoka. K zne-
čištění s největší pravděpodobností došlo 

napojením na meliorační potrubí – ať už  
vědomého, či historicky provedeného ze 
soukromých nemovitostí. I přesto, že se me-
liorační zařízení nachází ze 75 % na soukro-
mých pozemcích, město Volary poskytuje 
maximální součinnost dotčeným orgánům 
provádějícím toto šetření.“ 

Případem se zabývá i Policie. „Mohu  
potvrdit, že případ je v šetření volarských 
policistů, kteří nyní čekají na vyjádření  
Odboru životního prostřední MěÚ Pra- 
chatice, oddělení vodního hospodářství, 
které se věcí zabývá“ uvedla pro prachatic-
koNEWS.CZ prachatická policejní mluvčí  
Martina Joklová. 

Odbor životního prostředí prachatického 

městského úřadu však k události neposkytl 
žádné informace. Vedoucí odboru je na do-
volené a zastupující referent Miroslav Vincík 
na naši žádost o podrobnější informace  
odpověděl: „Informace do tisku poskytovat 
nebudu. Nemohu podávat žádné informa-
ce, poněvadž k tomu nejsem pověřen.“ 

Veřejnost tak nemá žádné informace  
o případných zdravotních rizicích například 
pro spodní vody. Ani samotná informace  
o znečištění potoka nebyla úřady zveřej-
něna hned. To musel napravit až volarský 
starosta v pondělí 29. srpna po návratu  
z dovolené, když informaci zveřejnil na webu 
města. 

Tomáš František Přibyl, prachatickonews.cz 

PRACHATICKONEWS: Do Volarského potoka se dostaly v minulém týdnu fekálie. 
                                     Městský úřad Prachatice, který to řeší, k tomu však mlčí. 

Vážená paní redaktorko.  
Obracím se na Vás ve věci Vaší reportáže ve zpravodajství TV Nova týkajícího se znečištění Volarského potoka. 
Byl jsem účasten Vašeho natáčení v pátek dne 26. 8. 2022, mám tedy představu o tom, jaký materiál jste měla k dispozici  

pro přípravu Vaší reportáže. Způsob, jakým s tímto materiálem bylo naloženo, výběr uveřejněných částí a výsledná forma Vaší  
reportáže vyvolává dojem, že jejím cílem nebylo předat divákovi „informaci“, ale „emoci“. 

Jak jinak si vysvětlit poměr vysílacího času, který byl věnovaný „veřejnosti“ a „zástupcům Města“, respektive orgánům státní správy 
na úseku ochrany životního prostředí? 

Nechci nikoho hájit. Nemám dostatek informací, abych mohl relevantně posoudit, kdy a zda vůbec došlo ze strany představitelů 
Města k nějakému pochybení a ani k tomu nejsem příslušný. Jako vedoucí stavebního úřadu se ale musím ostře ohradit proti tvrzení, 
které zaznělo v padesáté třetí vteřině Vaší reportáže: „Povolili tam hromadu novejch domů a není tam kanalizace.“ 

Pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, znamenalo by to, že stavební úřad jednal protiprávně! To je již velice vážné obvinění.  
K tomu dodávám, že stavební úřad disponuje rozsáhlým důkazním materiálem, který toto tvrzení vyvrací, a že i pokud by došlo  
ze strany stavebního úřadu k tak závažnému pochybení, disponuje státní správa řadou opravných prostředků umožňujících  
její nápravu. 

Jsem si vědom toho, že se jednalo o tu část reportáže, kde dostala necenzurované slovo „veřejnost“ a že tedy nevyjadřuje názor 
Vaší redakce, to však nezbavuje Vaši redakci zodpovědnosti za to, jak bylo s tímto materiálem nakládáno, do jakých souvislostí  
byl uveden a jaké je sdělení, které tato reportáž přináší svému divákovi.  Domnívám se, že uveřejnění tohoto tvrzení v hlavním  
vysílacím čase v seriózním zpravodajství, bez náležitého komentáře a bez reakce zástupce stavebního úřadu je za hranicí novinářské 
etiky i profesionality. 

S pozdravem Ing. arch. Lukáš Novák,  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

Otevřený dopis paní redaktorce Michaele Klárové – TV Nova

VZ_9_2022_Sestava 1  02.09.2022  8:12  Stránka 22



VZ_9_2022_Sestava 1  02.09.2022  8:12  Stránka 23



Fotokronika

Volarský zpravodaj | září 202224 |

Historie

Právo volné těžby dřeva pro Volarské

První zmínka o Volarech samotných  
pochází z roku 1359 a právo volného užívání 
pastvin a lesa se objevuje již v roce 1506  
a to v reskriptu Petra z Rožmberka, který se 
zachoval v opise z roku 1783. Kníže v něm 
vyhovuje prosbě volarského rychtáře  
a konšelů, aby mohli spravedlivě používat 
k pastvě a mýcení lesy v okolí Volar, a to jak 
na palivo, tak na stavbu, k vlastní potřebě, 
tak jak tomu ostatně bylo starodávna.  

V listu je několik podstatných drobností. 
Jednak není vymezena žádná hranice. Těžit 
dřevo mohou na otop a k vlastní potřebě, 
nikoli k prodeji a mají toto právo užívat 
„spravedlivě“. Tedy s mírou a s ohledem  
na stav lesa. Je třeba podotknout, že v té 
době nebyla jasně vyměřena ani hranice 
mezi jednotlivými panstvími, dřevo jako  
takové mělo minimální cenu a v podstatě 
nikdo nevěděl, co s tím. Jedinými většími 
uživateli byli vlastně jen skláři. 

V roce 1596 bylo toto právo potvrzeno, 
ovšem s dodatkem, že Volarští za užívání 
zaplatí každoročně osm kop míšenských. 

V roce 1601 koupil panství Prachatice, 
a tedy i Volary, císař Rudolf II., který v roce 
1608 privilegia potvrdil, začaly se však  
objevovat spory mezi jeho úředníky a Vo-
larany.  Již v roce 1613 zakázal prachatický 
vrchnostenský hejtman kácení nejkvalitněj-
ších stromů a za to, že s dřívím obchodo-
vali, uložil jim pokutu 50 zlatých. Stížností 
přibývalo, neboť Volarští „každodenně revír 

a lesy jeho Veličenstva prázdní, též se nikoho 
neptají, nýbrž neprávem tvrdí, že jsou to  
jejich výsady“.  

Krátce na to však došlo ke změně.  
Panství přešlo nejprve na Eggenbergy  
a v roce 1719 na Schwarzenbergy. A to již 
byli jiní hospodáři a začali se zajímat, co jim 
vlastně patří. V roce 1686 vznesla vrchnost 
stížnost, že Volarané „v okolních lesích  
dosti zle a rozmařile hospodaří, je velmi  
k úpadku přivádějí…“.  

V roce 1688 došlo k vyznačení vnějších 
hranic revíru Volary proti panství Vimperk 
– Drslavice devatenácti hraničníky, a to  
od kamenných Božích muk na Prachatické 
silnici (šlo o onen pověstný a před pár  
desítkami let ukradený morový sloup ne-
daleko kalvárie), půlkruhem až k hranici  
s pasovským biskupstvím. V roce 1708 byl 
pak pomocí 136 hraničníků kolem celých 
Volar vymezen okruh, který měl tvořit  
hranici, kde platilo právo odběru dřeva  
a k pastvě dobytka. Ale nic moc to nepo-
mohlo.  

Volarští se svářeli nejen s vrchností, ale 
i s okolními osadami a obcemi. A nejednali 
zrovna v rukavičkách. Když kníže nechal  
na vyklučeném místě u Studené Vltavy 
roku 1769 usídlit šest dřevorubců, čímž 
položil základy k osadě Stožec, rozhněvaní 
Volarští prvním obyvatelům vyhrožovali  
vypálením domů. Během následných sporů 
se kníže chystal postavit za šancemi za Sou-

marským mostem hájovnu. Již byl vymýcen 
pozemek, připraveny základy a navezeno 
stavební dříví. Avšak přitáhli Volarští, dříví 
zabavili a použili na stavbu jednoho domu 
na Brixově Dvoře.  

Svého vrcholu dosáhly spory v osmde-
sátých letech 18. století, kdy se kníže obrátil 
na zemské úřady. Následovalo jedno šetře-
ní za druhým, žaloby, protižaloby, rozsudky 
a odvolání. Třemi rozsudky měl být spor  
vyřešen, ale nebyl. Ani kníže, ani Volarští 
necouvli a šlo se tedy až k císaři.   

V roce 1804 proběhlo mezi panstvím 
Krumlov a Volarskými jednání, které mělo 
přesně definovat rozsah odběru dříví  
a pastvy, avšak Volarští každodenně na- 
vyšovali své požadavky. Při jednání bylo 
konstatováno, že Volarští doposavad ne-
dodržovali hranice vnitřního okruhu, de-
vastovali lesy pasením dobytka v náletech 
a osekáváním zelených větví na stelivo,  
a dokonce i přeměňováním lesa na louky. 
Po lese se bez užitku válely špičky stromů, 
štěpiny a výřezy. S tak otřesným způsobem 
hospodaření se komise prý ještě nesetkala.  
Díky neustálým obstrukcím ze strany Volar 
byla dohoda podepsána až 20. listopadu 
1810. Město obdrželo do užívání přibližně 
3 128 hektarů pozemků, z čehož lesy tvořil 
asi 2 308 hektarů, s tím, že mají povinnost 
na nich hospodařit podle platných lesních 
řádů a zřeknou se práva na jakékoliv plnění 
z ostatních panských lesů. Přestože Volarští 

Zima na krku a dřevník i peněženka zejí prázdnotou. A přitom po celá staletí si mohli Volarští z lesa brát dřeva dle libosti. A také si 
tohoto práva náležitě užívali. Drancovali okolní lesy až hanba a pramálo se zajímali o to, kam vlastně to právo až sahá. Však těch 
soudních sporů, co s panstvem měli, nebylo zrovna málo.  A téměř vždy z toho vyšli vítězně. No, doba je jiná a každý strom má svého 
majitele. Ale i tak je zajímavé se poohlédnout, jak to všechno vlastně bylo a kdy a proč volarští občané o svá práva přišli.
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vyšli z celé té soudní mašinérie jako vítě-
zové a získali více, než doufali, o jeden  
kousek lesa přišli, přestože o něj urputně 
bojovali. Jednalo se o polovinu Stožeckého 
lesa, což bylo místo, kam Volarští chodili na 
hojně navštěvovanou mariánskou pouť, 
místo, kde volarský kovář Klauser vystavěl 
kapličku pro zde se nacházející obraz, který 
byl spojen s jeho zázračným uzdravením. 

Poté, co tato část lesa připadla knížeti, 
Volarští obraz odnesli do svého kostela, ke 
kterému v roce 1818 nechal farář Franz  
Rigger přistavět „stožeckou“ kapli. Obraz, 
tedy jeho kopie, se zde nachází dodnes. 

Skončil spor s knížetem a Volarští se  
začali hádat mezi sebou. Tentokrát o to, 
kdo je vlastně oprávněnou osobou, tedy 
spor mezi staro- a novousedlíky. Rozhod-
nutí padlo v roce 1816, kdy bylo rozhod-
nuto ve prospěch starousedlých podle 
stavu z roku 1785 a ti se stali uživateli jak 
lesů, tak ostatních pozemků.   

Uzavřením dohod však problémy  
neskončily.  Dne 15. 7. 1817 hlásí stožecký 
revírník, že opětovně zastihl sto volů z měs-
tečka Volary pasoucích se v tříleté pasece  
v trati Schanzberg. V podstatě až do po-

čátku 20. století se neustále řešilo pasení 
dobytka, hrabání steliva, těžba zdravých 
stromů, přestože v lese leží dostatek  
polomů a souší. A i nadále je zjištěno igno-
rování veškerých zásad dobrého hospoda-
ření. 

Jestliže o zemědělskou půdu, která se 
přidělovala starousedlíkům k bezplatnému 
využívání se Volarané starali příkladně,  
zušlechťovali ji a zvyšovali svůj výnos, bo-
hatství lesa příliš nevyužívali, neboť měli 
zakázáno dřevo prodávat. 

Potřeba stavebního dříví se významně 
zvýšila po požáru v roce 1863. Zároveň se 
v té době začalo stále více, nejprve tajně, 
později veřejně obchodovat s palivovým 
dřívím určeným výhradně pro vlastní po-
třebu oprávněných. Výhradním odbytištěm 
bylo město Prachatice. 

První poválečný starosta Franz Merwald 
požadoval v roce 1919 s odkazem na dřevní 
a pastevecké právo obecní držby a na zá-
kladě potvrzeného pozvednutí privilegií 
českým parlamentem vrácení užívacích práv 
městu. Na obecním jednání dne 20. 8. 1919 
se občané města usnesli, že založí úřad na 
správu tohoto majetku, což se také bez 

prodlení stalo. Starousedlíci, kteří tak přišli 
o svá práva, však opět vyvolali spor, který 
se táhl několik let a prošel všemi soudními 
instancemi. Konečně v březnu roku 1923 
zemský soud v Brně rozhodl ve prospěch 
obce s tím, že starousedlíkům byla přiřknu-
ta polovina užívacích práv do roku 1925.   

Po únoru 1948 se začalo nad lesním 
úřadem ve Volarech smrákat a začalo jed-
nání o převedení lesního majetku pod 
státní lesy, k čemuž došlo v únoru 1952.  
A teď už neměly Volary nic. Další změna  
přišla po roce 1989, kdy dnem 24. 6. 1991 
přešel majetek zpět na město Volary. 
Ovšem o nějakém právu těžby nemůže  
být samozřejmě žádná řeč. 

Volarští tedy mohli své lesy a pastviny 
využívat dle libosti více než půl tisíciletí, 
část jich o toto právo přišla v roce 1816, 
zbytek v roce 1923. Neslouží jim příliš ke cti, 
jakým způsobem toto právo využívali, jak 
se k lesům chovali. V podstatě lze říci, že 
kdyby Volarští o svá práva nepřišli, široko 
daleko by dnes nebyl kousek kloudného 
lesa. Takže ještě že tak. 
 

Jaroslav Pulkrábek 

| 25
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Počasí

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

průměrná teplota 16,5 °C   
minimální teplota 5,1 °C 17. 7. 
maximální teplota 32,0 °C 20. 7. 
úhrn srážek 62,4 mm   
maximální náraz větru 14,0 m/s 29. 7. 
sluneční svit 265 hod.   
letní den (max 25,0 °C a více) 12x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 2x   

Počasí ve Volarech – červenec 2022 

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

průměrná teplota 15,4 °C   
minimální teplota 2,1 °C 18. 7. 
přízemní minimální teplota 0,0°C 17. a 18. 7. 
maximální teplota 31,4 °C 20. 7. 
úhrn srážek 80,0 mm   
maximální náraz větru 14,5 m/s 26. 7. 
letní den (max 25,0 °C a více) 11x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 1x   

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

průměrná teplota 14,8 °C   
minimální teplota 0,6 °C 18. 7. 
maximální teplota 31,4 °C 20. 7. 
letní den (max 25,0 °C a více) 12x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 2x   

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

průměrná teplota 14,4 °C   
minimální teplota 0,3 °C 17. 7. 
přízemní minimální teplota -1,3 °C 18. 7. 
maximální teplota 30,4 °C 20. 7. 
letní den (max 25,0 °C a více) 10x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 1x   

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

průměrná teplota 14,9 °C   
minimální teplota 0,5 °C 17. 7. 
přízemní minimální teplota -0,6 °C 17. 7. 
maximální teplota 31,6 °C 20. 7. 
letní den (max 25,0 °C a více) 12x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 1x   

        lokalita (okres) hodnota  
    1. Jelení (Krušné hory) -4,9 °C 
    2. Kvilda – Perla (PT) -3,5 °C 
    3. Rolava (Krušné hory) -3,1 °C 
    4. Březník (KT) -3,0 °C 
    5. Rokytská slať (KT) -2,8 °C 
    6. Jizerka, rašeliniště (Jizerské hory) -2,4 °C 
    7. Žďárek (PT) -2,4 °C 
    8. Knížecí Pláně (PT) -2,2 °C 
    9. Horská Kvilda (KT) -2,0 °C 
   10. Horní Jizera (Jizerské hory) -1,9 °C 
   19. Stögrova Huť – Jedlový potok 0,3 °C 
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