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Tradiční běh po Zlaté stezce. Lesní školka zahájila provoz.

Volary mají nové i-hřiště. Náměstí patřilo veteránům.

Divadelní představení hry Love…sorry!. Rakouští novináři objevují Volary.

Vítání nových občánků města. 

Foto: Jaroslav Pulkrábek, Jitka Nachlingerová (8)

Exkluzivní prohlídka muzea pro lenorskou školu.
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Na závěr 
 
 
 
Dovoleno, sečteno.  
Výsledek znáte všich- 
ni. Pro mě osobně to 
přineslo ukončení mé- 
ho angažmá v čele 
radnice. Nic víc, nic 
míň. Na volbách totiž není nejdůležitější, 
kdo vyhrál, ale to, že jsme vůbec mohli volit 
a především, že nám byla dána možnost vý-
běru. Tedy něco, co před pouhými několika 
málo desítkami let bylo v naší zemi jen zbo-
žným přáním.  

Vždy budou vítězové a poražení, ale 
hraje se podle předem daných a bohudíky 
respektovaných a bedlivě střežených pravi-
del, kdy každý má šanci volit i být volen.  
A je naší povinností udělat vše pro to, aby-
chom o tuto výsadu nepřišli, bez ohledu na 
to, jak jsme s výsledkem spokojeni. 

Poslední dny se při osobních setkáních 
či na sociálních sítích setkávám s pocity  
euforie či prohry. Ale Volary jsou příliš 
malým městem na to, abychom se nechali 
unášet emocemi. Karty jsou férově rozdány, 
avšak v této hře nehrajeme proti sobě, ale 
spolu. Nejdeme opačným směrem, jen jsme 
si do čela postavili jiné průvodce. 

Prostudujete-li si volební programy 
všech kandidujících subjektů, zjistíte, že  
drtivá většina směřuje k rozvoji města, ku 
prospěchu nás všech. Bylo by tedy kontra-
produktivní z pouhé nevole nad výsledkem 
či dokonce z osobní ješitnosti toto směřo-
vání mařit. Tím bychom totiž trestali sami 
sebe. 

Volary se rok od roku rozvíjejí do krásy, 
stávají se vyhledávaným letoviskem. Pojď-
me je společně posunout ještě o kus dál. 

Dříve, než předám starostenský řetěz, 
dovolte mi ještě malé, leč upřímné poděko-
vání. Měl jsem během svého starostování 
možnost z trochu jiného úhlu pohledu  
poznat práci úředníků radnice, ředitelů  
a zaměstnanců městských společností, 
spolků i jednotlivců. Velice si vážím jejich 
práce a děkuji za vše, co pro město dělali  
a dělají, a to bez ohledu na to, kdo zrovna 
stojí v čele města. Život totiž dopředu ne-
posouvají silná slova a bouchání do stolu, 
ale respekt k názoru druhého, tolerance  
a chuť podílet se na dobrém díle.  

Přeji novému vedení, aby se mu dařilo 
úspěšně plnit svá předsevzetí a slibuji, že  
v maximální možné míře osobně přiložím 
ruku k dílu. Protože Volary jsou i mým  
domovem. 

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

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

Foto měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chybělo opravdu málo a volební účast ve Volarech se přehoupla přes padesát procent, což 
se od Listopadu 1989 stalo pouze třikrát. Tak snad příště.  Foto jp 

          ZPRÁVY ZE ZÁŘIJOVÉHO ZASTUPITELSTVA   
ZM rozhodlo poskytnout finanční příspěvek na opravy a zařízení vnitřního 
interiéru Muzea lehkého liniového opevnění ve výši 30 000 Kč Spolku lehkého 
liniového opevnění Soumarský most. 
 
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál  
obchodní společnosti Městský hotel Bobík s.r.o. v částce 700 000 Kč.  
 
ZM schvaluje zapojení města Volary do dotačního programu Jihočeského 
kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“.  
 
ZM vydává Územní plán Volary, rozhodlo o námitkách a připomínkách  
podaných v rámci projednávání územního plánu a ruší Územní plán Volary, 
vydaný Zastupitelstvem města Volary dne 27. 6. 2011. 
 

Kompletní výpisy usnesení najdete na webových stránkách Města Volary.  
 

Ustavující zasedání zastupitelstva města se koná  
17. října 2022 od 17:00 v Radničním sále. 
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Dotace Zprávy

My v tom Jihočechy nenecháme II 
Vedení města Volary se rozhodlo připojit k dotační výzvě Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“. Zapojení do programu vyžaduje souhlas Zastupitelstva města 
Volary. V současné době provádí úředníci městského úřadu administraci programu tak, 
aby čerpání jednorázové podpory mohlo začít v co nejkratším termínu.  

Výzva je směřována do dvou oblastí:  
I. Podpora rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud dítě nevyužívá 

pobytové sociální služby a ve společné domácnosti je  
a)  pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo  
b)  pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)  
     nebo  
c)  čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši maximálně 
     13 000 Kč včetně.  

l Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podpo- 
rované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než  
6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.  

l Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let 
v tomto dotačním programu a v dotačním programu na podporu školních a mimo- 
školních aktivit dětí a mládeže (3–19 let).  

l Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč. 
 
II. Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního  

důchodu, kteří                        
a)  pobírají příspěvek na bydlení nebo                                                         
b)  žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod  
     v maximální výši 16 000 Kč, nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí  
     v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně nebo 
c)  žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně  
     dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domác- 
     nosti činí včetně důchodu a dalších příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.  

l V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. 
l V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory  

3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem 
důchodu.  

l     Žadatelům, proti kterým je vedena exekuce nebo mají jakékoliv nevypořádané  
       finanční závazky vůči městu (např. na místních poplatcích), nebude podpora  
       poskytnuta.  
 
Žádosti budou přijímány na ekonomickém odboru Městského úřadu Volary od září  
do 31. 12. 2022. Bližší informace naleznete na https://myvtomjihocechynenechame.cz/ 

Petra Vojtová, vedoucí ekonomického odboru 

 

Pár slov k nastávající topné sezoně 
 
       Považuji za nutné v současné složité době odběratele tepelné energie informovat. 
Takže snad přehledně a v bodech: 
 
1)    Provoz kotelny je plně připraven jak technologicky, tak zásobou paliva. 
2)    Zálohová cena pro rok 2022 je mírně navýšena oproti ceně roku 2021 a již teď je jasné, 
       že odhad ceny i objemu dodávky byl správný. 
3)    Pro rok 2022 a 2023 máme stejnou cenu zemního plynu a el. energie jako v roce 2021. 
4)    Většinu tepelné energie během roku vyrobíme z uhlí, zásoby máme dostatečné. 
5)    Cena uhlí se zvyšuje postupně, zohledníme to v zálohové ceně dodávky až pro rok 
       2023, předpokládám 10–15 % nárůst. 
 
       Myslím, že v chaosu, který se odehrává v energetice, jsou to zprávy dobré. 
       Dodávka – teplota topné vody – je standardně řízena obsluhou kotelny podle  
venkovní teploty. Nemáme ani možnost ani potřebu „přetápět“. Domovní stanice  
a termostatické hlavice na radiátoru to ani nedovolují. Je proto pouze na majiteli, nebo 
nájemníkovi každého jednotlivého bytu, jak si tepelnou pohodu nastaví. 
       Pro udržení stabilní teploty v místnosti doporučuji nastavení hlavice radiátoru  
na jednu hodnotu po celý den (např. 2 nebo 3). Vypnutý radiátor a dohánění teploty  
otevřením hlavice naplno až někdy večer má k tepelné pohodě daleko a paradoxně může 
vést i k vyšší spotřebě. 
       Přeji vše dobré nejen do přicházejícího závěru roku. 

Jiří Rýpar, jednatel 
Energetické služby města Volary s.r.o. 

Ve zkratce
Ápékáčka 

 
Na bezpečnost našich školáků dohlíží asis-
tenti prevence kriminality Michal Runčak  
a Karel Cína. To vše díky dotačnímu pro-
gramu Ministerstva vnitra, pod názvem  
„Volary – asistent prevence kriminality – 
2022“. 
 
Nová vizitka 

 
K sérii turistických vizitek, které jsou nejpro-
dávanější položkou v infocentru, přibyla 
nová. Znázorňuje Dřevěné srdce Evropy  
a autorem fotografie je Ivo Rolčík. 
 
Poslední zastupitelstvo 

 
Jen dva dny před volbami naposledy jednali 
zastupitelé zvolení v roce 2018. S jedinou 
výjimkou se ho účastnili všichni zastupitelé 
a nebývale hojné bylo i zastoupení veřejnosti. 
 
VOSA opět na scéně 

 
Volarský Ochotnický Spolek Amatérů – 
VOSA se po několika letech vrátil na diva-
delní jeviště se svou prvotinou A zase ti  
tupitelé, divadelní jednoaktovkou z pera 
Petra Tomšů. Představení se odehrálo jen 
pár hodin po uzavření volebních místností. 
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Volby v datech 

Volby 2022

Sečteno, zvoleno a probíhá povolební 
jednání, jehož výsledek v době uzávěrky 
ještě neznáme. Tak se zatím na volby podí-
vejme skrze několik čísel a údajů. 

Letos kandidovalo pět subjektů, z toho 
jen dva z roku 2018 (Jihočeši 2012 a ODS). 
Před čtyřmi roky se do zastupitelstva probo-
jovala pětice stran, letos o jednu méně. Mezi 
kandidáty byla šestice obhajující mandát, 
úspěšní byli čtyři.  

Nejstarším zvoleným zastupitelem je 
Zdeněk Karabec (66) a nejmladším Adam 
Smažík (20), oba v barvách Jihočechů 2012. 
Jestliže v dosavadním zastupitelstvu seděly 
pouze dvě ženy, nově jich bude hned pět. 
Ony dvě z minulého zastupitelstva však  
zasednou i v tom novém, a navíc se Martina 
Pospíšilová stala nejúspěšnějším kandidá-
tem (729 preferencí). Když už jsem u prefe-
rencí, tak druhé místo obsadil Jiří Jaroušek 
(666) a pomyslný bronz si odnáší Václav 
Mráz (všichni Jihočeši). 

Leccos o volbách prozradilo i pořadí 
kandidátů na kandidátkách. Z Jihočechů  
se do zastupitelstva dostalo prvních sedm, 
pořadí „narušil“ pouze Zdeněk Karabec, 

který ze sedmého místa poskočil na čtvrté. 
Až na tuto výjimku je kandidátka totožná  
s výsledkem.   

Podobné je to u „Odvážných“. Zvoleni 
byli první tři z kandidátky v navrženém po-
řadí, na druhé místo však voliči vykřížkovali 
Petru Blaškovou, a to až ze čtrnáctého místa, 
čímž se stala skokankou volarských voleb. 

U obou stran lze podle výsledků usuzo-
vat, že voliči dávali ve velké míře hlas celé 
kandidátce a křížkovali jen výjimečně.  

Jiné to bylo u Nezávislých a Srdcařů.  
V prvním případě byli zvoleni první a čtvrtý 
z kandidátky, v druhém dvojka přeskočila 
jedničku. 

Volební účast byla letos 49,08 procent. 
Tedy vyšší než celostátní (46,7) a o málo 
menší než okresní průměr (50,08). Letos 
tedy chybělo necelé procento, abychom se 
ve Volarech přehoupli přes padesátipro-
centní hranici. Naposledy se tak stalo v roce 
2002 (53,04 %). Největší zájem o volby  
byl při prvních svobodných volbách v roce 
1990, a to 75,03 procenta. Nejnižší účast  
v polistopadové éře byla v roce 2018, kdy  
k volbám přišlo pouze 41,74 procenta. 

A protože se volilo i do senátu, tak pár 
čísel i z této škatulky. Z pěti kandidátů do 
druhého kola postoupil z prvního místa  
obhájce senátorského křesla Tomáš Jirsa 
(ODS) s 36,53 procenty získaných hlasů  
a dosavadní prachatický místostarosta Mi-
roslav Lorenc (ANO), s přibližně s poloviční 
úspěšností (17,46 %). Vyjma prvního místa 
šlo o poměrně vyrovnaný souboj, neboť  
Dalibor Uhlíř oslovil 16,42 procent voličů, 
Robert Huneš 16,22 a Václav Mikeš 13,35 
procent. 

Z druhého kola pak vyšel vítězně Tomáš 
Jirsa s 66,36 % získaných hlasů. V prvním 
kole byla v rámci senátního obvodu volební 
účast 42, 45 procent, což je dáno souběhem 
obecních a senátních voleb. V druhém byla 
o poznání nižší, a to 15,66 %, ve Volarech  
samotných pak pouze 9,49 %. 

Tomáš Jirsa senátorský post podstoupil 
po čtvrté, a to vždy úspěšně. V roce 2004 
měl v obou kolech skóre nejlepší (48,10/ 
71,51 %). O šest let poději pak 33,41/54,7 % 
a v roce 2016 32,1/59,74 procent. 
 

Jaroslav Pulkrábek 

JIHOČEŠI 2012: Pospíšilová Martina, Jaroušek Jiří, Mráz Václav, Karabec Zdeněk, Kub Bohuslav, Bajčíková Jana, Smažík Adam Michael 
SRDCEM PRO VOLARY: Ivo Rolčík, Jana Bártová 
NEZÁVISLÍ: Nováková Andrea, Kozák Roman 
ODVÁŽNĚ PRO VOLARY: Válek Tomáš, Blašková Petra, Drevják Václav, Papoušek Martin 

Zvolení zastupitelé
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Mateřská škola pro volarské děti
Vážení čtenáři,  

ráda bych vás informovala o začátku škol-
ního roku v našich mateřských školách. 

1. září se otevřely dveře pro děti v ka-
menných budovách a samozřejmě i po-
myslná branka v Lesní mateřské škole. Počet 
dětí, které mohly být přijaty do našich ma-
teřských škol, se zvýšil o nově vytvořenou 
kapacitu odloučeného pracoviště na Sou-
marském mostě. O 146 dětí se stará celkem 
28 zaměstnanců a děti byly rozděleny podle 
zájmu rodičů do dvou kamenných budov  
a jednotřídní Lesní mateřské školy.                               

Jistě uvítáte informace o Lesní mateřské 
škole. Areál této mateřské školy se nachází 
na Soumarském mostě. Vedení města nám 
svěřilo do správy majetku dřevěnou chatu  
a vojenské lehké opevnění. Chatu jsme přes 
léto opravili, vymalovali a nastěhovali do ní 
malou kuchyňskou linku určenou k výdeji 
jídla, stolky a židličky, drobný nábytek  
k uložení pomůcek a oblečení dětí. Pan  
Ing. Miroslav Řežábek, jednatel Městských 
lesů, který s námi spolupracoval po celou 
dobu, dětem poskytl pomyslný prostor, 
který můžeme bez omezení užívat. Někteří 
z vás asi vědí, že chata je bez elektrického 
proudu, vody a kanalizace. Lesní mateřské 
školy mají takové zázemí úplně běžně, a to 
z toho důvodu, že děti tráví veškerý čas 
venku, a proto lesní mateřské školy mohou 
mít jiné podmínky než ty v kamenných  
budovách. Výuka probíhá v přírodním pro-
středí, zázemí je určeno pouze k zahřátí  
dětí, usušení a uložení náhradního oblečení 
a samozřejmě k výdeji a konzumaci jídel.  

Samozřejmě jsme připraveni i na velmi 
špatné počasí, pro tyto případy nám pro-
story poskytne knihovna, DDM, Správa 
sportovních zařízení a dokonce i někteří  
z rodičů se aktivně, a dle svých podmínek 
nabídli s pomocí při náhlých a nečekaných 
problémech s počasím. Od začátku školního 
roku je i toto pracoviště zaplněno dětmi dle 
platných legislativních podmínek. Velmi si 
vážíme důvěry rodičů, kteří nejen ocenili 
možnost výběru vzdělávání svých dětí, ale 
bez obav nám je svěřili. 

Věřte, že cesta, která předcházela  
k uskutečnění záměru zřídit tuto třídu  
v přírodě, byla velmi dlouhá a náročná.  
S paní zástupkyní jsme absolvovaly několik 
školení především z oblasti hygieny, stravy, 
provozu a legislativních záležitostí. Byly 
jsme se obě podívat s paní místostarostkou 
Janou Bártovou v Lesní mateřské škole  
Remízek v Milčicích u Strakonic, kde jsme 
načerpaly inspiraci, zkušenosti, a především 
potřebné informace.                                                                                                                                                                            

Je na místě mé osobní poděkování 
všem zúčastněným, a to především paní  
zástupkyni Dagmar Amlerové, která mi byla 
oporou po celou dobu plánování celého 
projektu. Dále vedení města, a to panu sta-
rostovi Mgr. Vítu Pavlíkovi a paní místosta-
rostce Bc. Janě Bártové, ostatním radním  
a zastupitelům, kteří tento projekt velmi 
podporovali a někteří i ochotně přiložili ruku 
k dílu. Technickým službám za pomoc při 
stěhování a odvozu nepořádku sesbíraného 
v lese. Městským lesům a panu Ing. Miro-
slavu Řežábkovi za aktivní pomoc a pod-

poru v tomto projektu. Také děkuji všem ne-
jmenovaným pomocníkům a podporovate-
lům, kterých bylo opravdu hodně, za cenné 
rady a pomoc při vybavování areálu.  Nyní 
nám nezbývá nic jiného, než si přát, aby o 
Lesní MŠ byl zájem po několik let  
a podařilo se nám rozšíření v budoucnu  
o další zázemí a ještě jednu třídu.            

Během prázdnin jsme úspěšně ukončili 
projekt Šablony III s názvem „Využití ICT  
ve vzdělávání v MŠ Volary“. Z této dotace 
jsme doplnili dětem ICT pomůcky potřebné 
k výuce. Nyní díky jiné dotaci z MŠMT  
na digitální učební pomůcky dětem zakou-
píme programy do tabletů, digitální mikro-
skopy, robotické hračky a další pomůcky, 
které je možné z této dotace zakoupit. 
Částka, kterou naše škola obdržela od MŠMT 
je 103 000 Kč a musíme ji vyčerpat do konce 
kalendářního roku 2022.  

Během prázdnin po ukončení Šablon III 
jsme mohli zažádat o Šablony IV z Operač-
ního programu Jana Amose Komenského. 
Tuto dotaci použijeme především jako per-
sonální podporu k dětem, které potřebují 
individuální péči, pomoc a k využití dalšího 
vzdělávání učitelek mateřské školy. Získali 
jsme tedy nové pracovní místo školního 
asistenta na dva roky a tohoto zaměstnance 
využijeme napříč všemi pracovišti.  

Za celý kolektiv přeji dětem pohodové, 
veselé a zábavné dny v našich mateřských 
školách. 
 

Michaela Dědičová, 
ředitelka MŠ Volary 
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Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – ŘÍJEN 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

v kruhu rodiny a přátel 
 

   2. Milena JEŽKOVÁ 
   8. Věra TOUŠOVÁ 
   9. Marie ROKŮSKOVÁ 
   9. Emilie BALÁKOVÁ 
 10. Eva MAŠKOVÁ 
 11. Martina POSPÍŠILOVÁ 
 12. Květa MONDEKOVÁ

 13. Rostislav KANTNER 
 15. Jaroslava FRÖMLOVÁ 
 23. Hana KŘÍŽOVÁ 
 23. Anna SEDLÁČKOVÁ 
 27. Marie PINCOVÁ 
 29. Božena HRYCHOVÁ

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…
 
 
 

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi! 

 
 
 

Dne 28. 10. 2022 tomu bude 10 smutných let,  
kdy nás navždy opustil  

náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček  
pan   

Jan Breit.  
S úctou a láskou stále vzpomínají  

dcera s manželem, vnoučata s rodinami. 
 
 

Vydal ses cestou, již 
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 12. 10. to bude 23 smutných let,  

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

 pan   
František Pešl.  

S láskou a úctou vzpomíná manželka,  
děti, vnoučata a pravnoučata. 

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

paní   
Drahomíra  
Tesařová.   

S úctou a láskou vzpomíná manžel s rodinou. 

 
 
 

Kdo měl rád, vzpomene,  
kdo miloval,  
nezapomene. 

 
 
 

Dne 4. 10. 2022 uplyne 10 roků od chvíle,  
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek,  

dědeček a švagr, 
 pan   

Pavel Vairich.  
Vzpomínáme s úctou a láskou,  

rodina Vairichova a Fürbachova. 
 

 
 

Odcházíš tatínku,  
neznámo kam,  

vzpomínky na tebe  
zůstanou nám. 

 
 

Dne 11. 10. 2022 uplynuly dva roky,  
kdy nás navždy opustil  

pan   
Josef Dolejšek.  

Vzpomínají děti Libuše a Vratislav  
s rodinami.  

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem   

Janem Smolenem,   
za projevenou účast 

a v neposlední řadě za procítěnou řeč  
pana Krátkého. 

Děkují Dagmar Smolenová, Jan Smolen  
a Dagmar Vamberská. 

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz | 7

MUDr. Dagmar Ilievová   
Od 2. ledna 2023 otevíráme novou ordinaci praktického lékaře  

ve Volarech a přijímáme nové pacienty. 
   od 1. 11. 2022 možnost objednání k registraci 
   tel. 606 729 922, možno volat v časovém rozmezí 9:00–11:00, 14:00–15:00 

Těšíme se na vás
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Paní Annu Hodánkovou zná ve Volarech asi 
každý. A i ona snad každého. Stačí několi- 
kaminutový rozhovor a zjistíte, že je přímo 
chodící encyklopedie, nevyčerpatelná stud-
nice informací. Věta v nadpisu byla vyřčena 
různými lidmi snad milionkrát. Je proto  
příznačné, že po odchodu do důchodu po  
ní doslova skočilo volarské infocentrum. 
A nutno říci, že již první dny ukázaly, že šlo  
o volbu oboustranně velice prospěšnou. 
 
Jaká byla Vaše cesta do Volar? 

Ve Volarech žiji od září roku 1958, kdy 
jsme se přistěhovali společně s rodiči a se-
strou, a to z Čichtic u Bavorova, kde jsem se 
 i narodila. Bydleli jsme v domě čp. 142  
na Náměstí Svobody, jak se dříve uvádělo. 
Ten dům již nestojí, býval v něm Hotel Pošta 
a stával na místě dnešního Hotelu Bobík.  
V roce 1975 jsem se provdala a zůstala bydlet 
s rodinou ve Volarech.  
 
A školní léta? 

V roce 1960 jsem nastoupila do Základní  
devítileté školy ve Volarech, kterou jsem 
ukončila v roce 1969. Moc ráda na dobu zá-
kladní docházky vzpomínám, hlavně na moji 
první učitelku – paní Řebíkovou, zejména  

na její laskavost a moc hezký přistup k nám 
dětem. S některými spolužáky mně vydrželo 
přátelství až dodnes. Po základní škole jsem 
vystudovala prachatické gymnázium.  
 
Jaký byl Váš profesní život? 

Podařilo se mi pracovat jako matrikářka 
města a pro mě to nebyla práce, ale koníček. 
Mohu říct, že tato práce provází člověka od 
jeho narození až po odcházení. Myslím si, že 
každý nemá takovou příležitost, aby mohl  
po celý život dělat to, co ho skutečně baví.  
V letošním roce, v dubnu, jsem odešla do dů-
chodu, ale pořád se věnuji nějaké aktivitě. 
Nemám ráda nečinnost. 
 
Jak jste se k práci v íčku dostala? 

V době, kdy jsem ještě pracovala na 
městském úřadě, mě oslovil ředitel KICu  
Volary pan Pulkrábek, zda bych neměla 
zájem občas pracovat v infocentru. Začala 
jsem o této nabídce uvažovat. Několikrát 
jsem infocentrum navštívila, udělala si o této 
práci obrázek a řekla si, že by mě tato práce 
naplňovala. A musím se přiznat – kdykoli sem 
vkročím, cítím krásnou vůni tisku a papíru, 
jako bych vkročila do knihkupectví a otevřela 
novou knihu, a to je nádhera.  
 
Jak jste se sžila s novými spolupracovníky? 

Pracovníky KICu a vedoucí infocentra 
jsem znala již v době, kdy jsem pracovala  
na úřadě, se všemi jsem dobře vycházela.  
Vedoucí infocentra je slečna Nachlingerová, 
která je o dvě generace mladší nežli já. Je ve 
věku mého vnuka, tak jsem měla trošku 
obavu, jak spolu budeme vycházet, ale bylo 
to zbytečné. Seznámila mě s chodem info-
centra a dovolím si říct, že i přes věkový rozdíl 
si spolu popovídáme na i různá jiná témata. 

Pokud se obrátím na ostatní pracovníky 
KICu, ať již s nějakým požadavkem nebo  
pomocí, není problém se domluvit a věci  
vyřešit. 

Jak využíváte svých vědomostí z bývalého 
postu matrikářky v infocentru a vůbec 
svých životních zkušeností? 

Je pravda, že za dobu své práce matri-
kářky, kdy jsem se podílela na zpracování  
různých seznamů a databází, znám naše 
město a jeho části Chlum a Mlynářovice cel-
kem dobře, ať již se jedná o ulice nebo čísla 
popisná a jejich umístění. Tuhle zkušenost 
využívám zejména, když potomci anebo  
bývalí obyvatelé Volar, většinou Němci,  
hledají domy svých předků. S touhle otázkou 
se na mě obracejí i pracovnice muzea, pokud 
něco podobného řeší. 

Rovněž do Volar se v letní sezoně zajíždě-
jí podívat bývalí obyvatelé města, nebo  
vojáci, kteří tu dříve sloužili, a s nimi je diskuse 
opravdu plodná. 
 
Využívají infocentrum i současní volarští 
občané a na co? 

Volarští ho využívají hlavně v případě 
koupě vstupenek na různá kulturní vystou-
pení nebo v případě konání vernisáží výstav. 
Jen bych chtěla Volarany upozornit, že v in-
focentru jsou k dispozici propagační mate-
riály k výletům po celých Jižních Čechách,  
a to jak k poznávacím, cyklo, nebo turistickým. 

Vše je krásně zpracováno. Dokonce zde 
máme pro milovníky dnes tak populárního 
putování s karavanem nabídku kempovacích 
míst. Stačí nás navštívit a určitě nějaký zají-
mavý výlet anebo dovolenou nalezneme. 
 
Co vás na práci v infocentru překvapilo? 

Při postupném seznamování se s jeho 
činností jsem byla překvapena, kolik lidí si 
vede turistický deník, ať jsou to dospělí 
anebo děti. Populární jsou i turistické vizitky, 
a ty mají Volary opravdu krásné! Teď se  
mi moc líbí nově vydaná volarská vizitka 
„Dřevěné srdce". 

„ZEPTEJTE SE ANIČKY“  
 

Rozhovor
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Rozhovor

Volary mají nejen krásné turistické známky, 
ale i řadu magnetek. Myslím, že i vydané su-
venýry s volarskou tématikou jsou moc hezké 
a nápadité. Pohledy Volar a celé Šumavy  
koupíte ve Volarech také jen v infocentru. 
 
Co se vám na této práci líbí nebo nelíbí? 

Mám ráda kontakt s lidmi a tady se setká-
vám s lidmi z celé republiky i ze zahraničí,  
a to se mi na této práci moc líbí. Zároveň se 
mi líbí, že mohu propagovat naše město  
kvalitním propagačním materiálem. Přek- 
vapila mě myšlenka vytvořit propagační  
materiál ,,deset pozoruhodností Volar“ a není 
návštěvníka, aby si některou pozoruhodnost 
nevybral. To je skvělá propagace města. 

A co se mně nelíbí? Za krátkou dobu své 
působnosti v infocentru od května letošního 
roku nemohu zatím posoudit. 
 
Na co se návštěvníci nejvíce ptají,  
co je nejvíc zajímá? 

Většinou návštěvníky zajímá, co mohou 
ve městě a okolí navštívit, někteří chtějí  
vyhledat vlakové nebo autobusové spojení, 
případně poradit s hledáním určitých služeb, 
kterých však u nás mnoho není. V červenci 

byl obrovský zájem o jízdu parní mašinkou. 
Velice často se návštěvníci doptávají na mož-
nost výstupu na Třístoličník nebo Trojmezí.  
V okolí Volar je obliba návštěvy Soumarského 
mostu a u mužů pak návštěva ,,Muzea leh-
kého opevnění“ – řopíků. 
 
Stalo se vám při práci v infocentru něco,  
co jste opravdu nečekala? 

Infocentrum nabízí možnost zakoupení 
knížek, ať již jsou to knihy týkající se historie 
Volar a okolí nebo pohádkové knížky pro 
děti, které jsou převážně zaměřeny na téma-
tiku vláčků a mašinek. To je možná také proto, 
že takové pohádky píše náš pan Roman 
Kozák. Křest jeho nové pohádkové knížky 
proběhl právě v letošním červenci.  

Byla jsem velice překvapena, když  
infocentrum navštívili jistí prarodiče z Čes-
kých Budějovic, kteří do Volar zajeli jen  
proto, aby zakoupili pro svého vnoučka po 
jednom výtisku všechny pohádky o mašin-
kách, které jsou zde k dostání. Pravili, že nikde 
jinde taková nabídka pohádek o mašinkách 
není k dostání. Nezjistila jsem však, jak  
takovou informaci o nabídce mašinkových 
pohádek v našem infocentru vypátrali. 

Využíváte vědomostí z IC  
i v osobním životě? 

Musím říct, že se mi tu dostaly do ruky 
dvě knížky Pavla Moce, které se týkají  
ilegálních přechodů československé hranice 
v 50. letech minulého století a jsou věnovány 
převaděčům a agentům-chodcům. A to mě 
inspirovalo navštívit České Žleby a Kamennou 
Hlavu, Dolní a Horní Cazov a Radvanovice. 
Samozřejmě jsem tato místa navštívila da-
leko dříve (vždyť jsem tam i oddávala), ale teď 
to bylo právě v souvislosti s místy, která jsou 
popisována v těchto knížkách. 
 
Jak trávíte volný čas? 

Bydlím v domku, mám zahradu a věnuji 
se její údržbě, pěstování květin, a to hlavně 
muškátů. A co je má velká záliba? Turistika po 
okolí Volar. Jsem seniorka a snažím se ujít 
denně 10 000 kroků, jak je nám starším do-
poručeno. Ráda sledují pořady věnované  
cestování typu Toulavá kamera, S karavanem 
po Česku a podobně. Mám ráda kvízy, luštím 
křížovky. V plánu mám zkusit i Univerzitu  
třetího věku. Prostě nemám ráda nečinnost, 
musím se stále něčemu věnovat. 

-mh- 

Malá chybička se vloudila…  
        I to se může stát, že při přepisu textu se ze slova 
nějaké písmenko ztratí. Tak se stalo v článku ,,Jak 
ten čas letí…“ – VZ 9/2022. Z Automotoklubu (AMK) 
se stal Autoklub a paní Slaninková (jména pod foto) 
přišla o ,,k“, čímž se její jméno změnilo na Slaninová. 
        Aby si čtenáři Volarského zpravodaje nemysleli, 
že neumím počítat, protože v článku uvádím třináct 
jmen závodnic a na fotografii je jich jen deset, tak 
pro úplnost si na dalším snímku připomeneme ty 
tři nejúspěšnější. Uprostřed je vítězka Eva Ungrová, 
vlevo druhá Marie Blažková a vpravo třetí Ludmila 
Lintnerová. Na druhém snímku je paní Jobová při 
hlášení o ukončení závodu. 

J. Krejsová 

VZ_10_2022_Sestava 1  04.10.2022  8:05  Stránka 9



10 | Volarský zpravodaj | říjen 2022

Akce

|  čtvrtek 10. 11. 2022  |  19:00  |  sál kina Volary  |   

Hledám milence, zn.: Spěchá!!!  
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatel-

kou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou.  
Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, 
ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. 
Mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné  
a vynalézavé. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto z toho získat 
dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, 
a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy.  
Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence - provokatéry. 
A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!              
Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií, co 
všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. 
 
délka představení: 120 minut 
napsal: Jindra Kriegel a Miroslav Oupic 
režie: Filip Jan Zvolský 
obsazení: Vojta Hájek, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Monika Timková, Vojta Efler,  

Vlasta Korec, Josef Hervert, Radomír Švec, Roman Štolpa, Václav Liška 
vstupné: 250 Kč 
 
 

|  čtvrtek 13. 10. 2022  |  14:00  |  sál kina Volary | 

O princezně, která ráčkovala 
 

Premiérová pohádka podle filmové předlohy režiséra Vladimíra Karlíka. Veselá  
hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé  
televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru  
i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to  
obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku.  
Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný  a královnu sužuje  
hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje 
za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal 
rozum do hrsti a napravil princezně hlavu. 
 
hrají:  princezna Karolínka: Kateřina Zapletalová/Natalie Venturová 

 zahradník Kryštof: Marek Zeman/Ondřej Hyneš 
 král: Patrik Vojtíšek, Daniel Koťan/Radovan Snítil 
 komorná: Romana Sittová 
 rádce: Jiří Krejčí/Matěj Merunka/Ondřej Pech 

režie: Libor Jeník 
hudba: Zdeněk Rytíř 
hudební spolupráce: Filip Nebzenský a Libor Jeník 
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Nové tituly 
 

      Beletrie 
 
Murakami Haruki:  
První osoba jednotného 
čísla 
Soubor osmi povídek  
fenomenálního  
japonského autora, které 
vynášejí na světlo zásad-
ní otázky lidské existence. 
Děj jednotlivých povídek 
sledujeme očima vypravěče, který popisuje 
malé výseče ze svého života, jež se nám 
mohou zdát banálními, možná nicotnými, 
avšak jemu přinášejí zásadní životní poznání. 
Pohybujeme se na tenké hraně mezi realitou 
a fikcí. S pocitem nostalgie, v rytmu jazzu či 
klasické hudby vnímáme lásku, osamělost, 
mládí, stáří i nevyhnutelnost smrti. 
 
D'Silva Renita: Dítě války 
Osud Clary Knightové  
určuje válka. Z válečného 
sirotka se stane ošetřova-
telkou statečných vojáků 
první světové války.  
Zamiluje se do jednoho  
ze svých pacientů a pro-
žije s ním kus života  
v jeho indické vlasti. Když 
spolu počnou syna, vrátí se Clara z Indie do 
Londýna, kde se o syna stará sama. Když 
začne druhá světová válka a Němci bombar-
dují Londýn, rozhodne se Clara, že svého syna 
pošle do bezpečí za jeho otcem. Při loučení 
mu daruje matčin drahocenný přívěsek sva-
tého Kryštofa a doufá, že syn válku přečká  
ve zdraví a prožije plnohodnotný a krásný 
život v zemi svého otce, i když ona se s ním 
nejspíš už nikdy nesetká. Nebo snad ano? 
 
Follett Ken: Nikdy 
Rozsáhlý román je  
barvitým akčním  
příběhem o rozděleném 
světě, v němž zdánlivě 
nenápadné události  
mohou vést k zažehnutí 
děsivého válečného  
požáru, přinášejícího  
globální zkázu.  
 
Lapena Shari: Nepříliš šťastná rodina 
Napínavý román  
od osvědčené královny 
psychothrillerů  
a mistryně manipulace. 
Bohatí rodiče byli zabiti  
a po nich zůstaly tři děti, 
které čeká závratné  
dědictví. Dokonalý motiv 
pro vraždu. Byl ale  
vrahem opravdu někdo z nich? 
 

 

Fantasy – Komiks 
 
Sakurazaka Hiroši, Takeuči Rjósuke, ABe 
jošitoši, Obata Takeši: All you need is kill - 
Stačí jen zabíjet 
Planeta Země je terčem 
mimozemské invaze.  
Nájezdníci z vesmíru mají 
jediný cíl – vyhladit  
lidstvo, které se pod  
náporem útoku sjednotilo 
a brání svou holou  
existenci. Jedním  
z vojáků, kteří mají brzy 
stanout na japonské frontové linii, je Keidži  
Kirija, nervozní nováček. Hned při svém  
prvním útoku zemře... ale znovu se probudí 
ve své posteli v den plánované mise. A umře 
znovu. A opět se probudí. Tím se roztočí  
nekončící spirála časových smyček a umírání. 
Jak se to vůbec mohlo stát? A jak uniknout 
smrti? 

Komiksová adaptace japonského sci-fi  
románu, který inspiroval též film Na hraně  
zítřka. Tištěno zprava doleva ve stylu manga. 
 
Scénář: ONE, kresba: Murata Júsuke:  
Tajemství síly, série: One-Punch Man 2 
Původně webový komiks 
o velmi silném chlapíkovi 
nyní ve své papírové  
manga podobě. Poté, co 
se vypořádal s jejich zabi-
jáky, vydává se Saitama 
spolu s Genosem  
zaútočit na Domov evo-
luce. Tam na ně čeká  
nejsilnější výtvor člověkem řízeného vývoje: 
Pekelný nosoroh. 
 

Naučná literatura 
 
Zárybnická Alena: Alpami na kole II. 
Populární televizní  
rosnička opět provádí  
nejhezčími místy Alp.  
Ideálním přepravním  
prostředkem pro bicykly 
je obytný vůz, díky  
čemuž lze naplánovat 
trasy zcela nezávisle na  
ubytovacích resortech. 
U každého výletu najdete nejen detailní popis 
trasy, převýšení či náročnost túry, ale i tipy, 
jaká místa v okolí navštívit, co ochutnat a kde 
si odpočinout. A samozřejmě nesmí chybět 
ani meteorologické okénko.  
 
Brodská Tereza: Moje máma Jana Brejchová 
Literární zpracování:  
Podskalská Jana 
Tato kniha je životním  
příběhem herečky Jany  
Brejchové, jedné  
z největších českých  
filmových hvězd,  
zachycený její dcerou  
Terezou Brodskou.  

Na podkladě společných rozhovorů přibližuje 
úspěšnou filmovou kariéru herečky, která  
v šedesátých letech zářila také na evropské 
scéně. Vypráví o spolupráci s filmovými  
kolegy, kteří byli součástí její profesní  
kariéry někdy i osobního života. Setkáme se  
s režiséry Jiřím Krejčíkem či Milošem For-
manem a nahlédneme do zákulisí natáčení  
s herci jako Pierre Brice nebo Jan Werich. 
Kniha je současně neobvykle otevřenou vý-
povědí o soukromí slavné herečky, o jejích 
partnerech a komplikovaných rodinných 
vztazích. 
 
Brdečková Tereza: O Janě a Zdenkách 
kolem Jana Wericha 
Tři generace žen Jana  
Wericha: manželka  
Zdenka, dcera Jana  
a vnučka Zdenka, řečená 
Fanča. Tři chytré, schopné 
a vtipné souputnice  
byly pro Wericha tím  
nejcennějším, co na světě 
měl – vedle jeho publika. 
Tereza Brdečková spolu s Fančou provázejí 
čtenáře třígeneračním příběhem o životním 
údělu žen a současně o hlubokých vnitřních 
rozporech umělců v Československu. Kniha 
čerpá z dosud nepublikované rodinné ko- 
respondence a z Werichových soukromých  
deníků. 
 
Krausová Dita: Život s Otou 
Dita Krausová, jejíž  
válečné zážitky  
inspirovaly španělského 
autora Antonia Iturbeho 
k bestselleru Osvětimská 
knihovnice a která své 
osudy shrnula v autobio-
grafii Odložený život,  
nyní přibližuje životní 
pouť svého manžela. Válečné události zavedly 
Otu Krause nejprve do terezínského ghetta, 
pak do osvětimského pekla, kde jako vycho-
vatel působil na dětském bloku, a následně 
do pracovního tábora ve Schwarzheide, 
odkud se s pochodem smrti dostal zpět do 
Terezína. 
 

Pro děti a mládež 
 
Kotová Marcela: Kouzelná kniha babičky 
Jůlinky 
Ilustrovala: Kofroňová Kateřina 
Prázdninové příhody  
holčičky Terezky  
doplněné o otázky  
a hravé úkoly zaměřené 
na obsah textu. Terezka  
noc co noc vklouzne ve 
snu do knížky pohádek, 
ze které jí čte babička  
před spaním. Se svým ka-
marádem Kubíkem a skřítkem Lodunkou  
prožívá v pohádkovém světě mnoho neuvě-
řitelných dobrodružství. 
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Sezónu Okresního přeboru zahájil vystoupením tým TJ Netolice B  
ze soutěže. Zůstává tedy sedm týmů. Co to znamená pro samotnou  
soutěž? Hrají se tři zápasy v kole, neboť týmů je sedm, a jeden tým stojí.  
Je to smutné, ale je to tak, OP se letos hraje o sedmi účastnících, což není 
dobrá vizitka. 

Poslední sobotu v srpnu tým Tatran Volary zahájil fotbalovou sezónu  
v okresním přeboru jako první. Začínalo se doma s celkem TJ Nebahovy  
a po výkonu ,,jak na vlně“ Tatran body nechal odvézt na nebahovské  
návrší. Tatran Volary – TJ Nebahovy 3:4 (2:1). Vypadalo to nadějně, i když 
náš tým inkasoval jako první, do poločasu ale skóre otočil a šel do vedení. 
Poločasový stav 2:1 i předváděná hra vypadaly dobře, a když kluci zvýšili  
v úvodních minutách druhého poločasu na rozdíl dvou branek, říkal si  
nejeden divák, že je to dobré. No, ale opak byl pravdou. Hosté v šedesáté 
minutě snížili a začala tvrdá půlhodina, ve které otočili Nebahovští a Tatran 
zaskočili. Ztráta bodů dost mrzí. 

Stachy – Tatran Volary 5:0 (3:0). K druhému utkání zajížděl Tatran  
do Stach. Domácí tým sestoupil v minulém roce z krajské I.B třídy a netají 
se ambicemi rychle se vrátit. Tým Stachů náš celek vyškolil, již do půlhodiny 
nastřílel tři góly a bylo rozhodnuto. V druhém dějství Stašští přidali ještě 
dvě branky a Tatran si domů vezl nepopulárního bůra. 

V dalším utkání hostil Tatran celek z Vitějovic a opět to bylo drama. 
Tatran Volary – TJ Vitějovice 3:2 (3:0). První poločas jednoznačně  
patřil Tatranu, ten v pohodě vedl 3:0. Vypadalo to na pohodový zápas.  
Ve druhém poločase však málem přišel kolaps. Po bohorovném výkonu 
přenechali naši hráči aktivitu hostím a ti se celý druhý poločas snažili  
o změnu skóre. Naše naděje držel v brance výborný Zdeněk Dočekal, který 
spíš hraje v poli, než chytá, ale v sobotu ukázal, že v brance mu to jde. Až 
do samotného závěru bylo dobývání naší branky hosty z pod Osule marné. 
Přišel však závěrečný tlak hostů a ti skórovali. V poslední pětiminutovce se 
čekalo, zda hosté stihnou vyrovnat. Nakonec se jim to nepovedlo, a i když 
v samotném závěru hosté snížili na rozdíl branky, tak náš celek závěrečný 
tlak ustál a získal tři body. 

Soutěže zahájili i žákovské týmy. K prvnímu z utkání zajížděl celek 
Taranu do Čkyně a domácí tým naši deklasovali výhrou 16:0. I druhý zápas 
hrál celek venku. Zajížděl do Nebahov a zde na úspěch z prvního kola  
nenavázal a podlehl domácím 7:3. 

OP přípravka starší má za sebou dvě utkání. V prvním zápase doma  
porazili naši mladíci 16:3 Čkyni a ve druhém si dovezli výhru 8:2 z Husince. 

Mladší přípravky zahájily porážkou ve Vacově, kde byli domácí nad 
jejich síly a prohráli 3:10. 

Ladislav Beran 

Fotbalová sezóna 2022/2023 byla zahájena

Česká stolní tenistka, vicemistryně světa ve čtyřhře 2015, bronzová  
medailistka na ME ve dvouhře kadetek 2016 a několikanásobná mistryně 
České republiky ve všech mládežnických kategoriích, především však  
volarská rodačka Zdena Blašková opět bodovala. Na mistrovství Evropy 
hráček do 21 let v rumunské Kluži vybojovala bronz. 

Ke stolnímu tenisu ji přivedl otec a spolu se svou starší sestrou Dagmar 
započaly kariéru v jihočeských Volarech pod jeho křídly. Později se jí ujal 
Michal Vávra v Prachaticích, kde chodila do stolně tenisového kroužku.  
Dalšími významnými jmény, která jí dopomohla na její aktuální český 
i světový post na žebříčcích, jsou: Josef Dvořáček, Jaroslav Kunz a i legenda 
československého stolního tenisu Marie Hrachová. 

Poslední roky je pod vedením reprezentačního trenéra Tomáše Vrňáka, 
se kterým spolupracuje v Praze v republikovém středisku SK DDM  
Kotlářky EN Prahy. 

Již v nejmladší kategorii expandovala svým útočným stylem a bez  
větších obtíží porážela své stejně staré, popřípadě i starší soupeřky a celou 
cestu v mládeži sbírala jeden mistrovský titul za druhým. Od roku 2012  
nenašla ve svých kategoriích přemožitelky a také vlastní již několik titulů 
z kategorie juniorek do 21 let. 

-r- 

Šampionka z Volar

Zápasy v říjnu 
 

Muži 
   1. 10. Tatran Volary – Šumavské Hoštice od 16:30 
   9. 10. SK Čkyně B – Tatran Volary od 16:00 
15. 10. TJ Nebahovy – Tatran Volary od 16:00 
22. 10. Tatran Volary – Sokol Stachy od 15:30 
30. 10. TJ Vitějovice – Tatran Volary od 15:30 

 
Žáci  

všechny zápasy se hrají od 10:00  
   1. 10. Tatran Volary – SK Čkyně  
   8. 10. Tatran Volary – SK Čkyně B 
15. 10. Tatran Volary – Nebahovy  
29. 10. Tatran Volary – Stachy/Zdíkov 
 

Starší přípravka  
   8. 10. Tatran Volary – Vlachovo Březí od 13:30 
29. 10. Tatran Volary – Husinec/Lažiště od 13:30 
 

Mladší přípravka  
14. 10. Tatran Volary – Strunkovice/Netolice  
              od 17:00 (pátek) 
28. 10. Tatran Volary – Vlachovo Březí od 17:00 
 

Reportáže a fotografie z utkání sledujte na  
www. Fotbalunas.cz, nebo v prachatický deník.cz 
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Léto, alespoň to klimatologické, skon-
čilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy 
opět správný čas léto vyhodnotit. 

Abychom mohli objektivně zhodnotit 
léto 2022, poslouží nám k tomu data z me-
teostanice umístěné ve Volarech v Tolarově 
ulici, kde je k dispozici teplotní řada za po-
sledních 16 let, u srážek jde o 14 let měření, 
u slunečního svitu pak 13 let. 
 
Teplota vzduchu a statistika letních  
a tropických dnů 

Jako první zhodnotíme průměrnou  
teplotu za celé klimatologické léto, čili od  
1. června do 31. srpna. Léto 2022 přineslo 
průměrnou teplotu 16,4 °C, bylo tedy tep-
lejší (o 0,9 °C) než to loňské. V porovnání  
s posledními 16 lety (15,7 °C) jde o teplotně 
lehce nadprůměrné léto. Letos byl z letních 
měsíců nejchladnější srpen (16,2 °C), násle-
doval červen (16,4 °C) a nejteplejší byl čer-
venec (16,5 °C). Rozdíly mezi jednotlivými 
měsíci byly ale zanedbatelné. S teplotou 
souvisí i statistika letních a tropických dní. 
Letos, v období od června do srpna, bylo  
ve Volarech 31 dní s teplotou nad 25 °C,  
průměr činí 27 dní. V tomto ohledu tak šlo 
také o lehce nadprůměrné léto. Tropického 
dne, kdy maximální teplota překročí 30 °C, 
jsme se letos ve městě dočkali 6x, což  
zapadá do průměru let předchozích (pozn. 
tropický den je statisticky zároveň i letním 
dnem). Teplotní maximum léta 2022 má 
hodnotu 32,3 °C naměřenou 27. června.  
Například v loňském létě nebyl tropický  
den naměřen ani jednou. Rekordní teplota 
z července roku 2013 s hodnotou 34,1 °C  
v ohrožení tedy opět nebyla. Nejnižší tep-
lota za klimatologické léto (4,3 °C) byla  

v centru města naměřena 15. června. Při  
nejteplejší noci se teplota dostala v klimato-
logickém létě na hodnotu 14,7 °C, a to hned 
3x, v každém z letních měsíců jednou. 
 
Sluneční svit 

S teplotou úzce souvisí sluneční svit.  
V letošním létě bylo nadprůměrné množství 
slunečních paprsků, sluneční svit dosáhl  
739 hodin, což je o 44 hodin více než  
průměr posledních let. Za 13 let měření jde 
o čtvrté nejslunečnější léto. Nejvíce sluneč-
ních paprsků přinesl červenec (265 hodin), 
následoval červen (253 hodin), nejméně slu-
nečních paprsků přinesl srpen (220 hodin), 
kdy jsme si slunce užili paradoxně podobně 
jako v březnu. 
 
Srážkové úhrny 

Jak dopadlo léto se srážkami? Za tři letní 
měsíce spadlo celkem 390 litrů vody na 
každý čtvereční metr. Pokud hodnotu  
porovnáme s lety 2009–2021, jde o třetí  

nejdeštivější léto. Srážky byly rozloženy  
nerovnoměrně, nejdeštivější období bylo  
v druhé polovině června, naopak nejsušší 
období bylo v období od poloviny července, 
do poloviny srpna. Nejméně srážek spadlo 
v červenci (62 mm), následoval srpen (89 mm), 
nejvíce pršelo v červnu (239 mm). U srážek 
se také hodnotí počet dní, kdy spadne  
alespoň 1 litr vody (1 mm) na metr čtvereční 
za den. V letošním létě bylo takových dní  
34, což odpovídá průměru posledních let. 
Nejméně deštivých dnů bylo v extrémně  
suchém létě roku 2015 (22 dní). Pokud by-
chom se zaměřili na denní úhrny nad 10 mm, 
bylo takových dní letos v létě deset. Nejdeš-
tivějším dnem léta byl 28. červen, kdy 
spadlo ve Volarech 73 mm srážek, tedy  
pětina letních srážek. 
 

Letošní léto tak bylo ve Volarech, co se 
týče v porovnání s lety 2007–2021, teplotně 
i srážkově nadprůměrné. 

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz 

Léto ve Volarech
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Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 16,2 °C   
minimální teplota 5,1 °C 7. 8. 
maximální teplota 31,9 °C 5. 8. 
úhrn srážek 88,6 mm   
maximální náraz větru 10,4 m/s 11. 8. 
sluneční svit 220,3 hod   
letní den (max 25,0 °C a více) 8x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 2x   

Počasí ve Volarech – srpen 2022 

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

průměrná teplota 15,2 °C   
minimální teplota 2,4 °C 11. 8. 
přízemní minimální teplota 0,9 °C 10. 8. 
maximální teplota 30,6 °C 5. 8. 
úhrn srážek 81,7 mm   
maximální náraz větru 12,4 m/s 5. 8. 
letní den (max 25,0 °C a více) 6x   
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 1,4 °C 11. 8. 
maximální teplota 31,3 °C 5. 8. 
letní den (max 25,0 °C a více) 10x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 2x   

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

průměrná teplota 14,2 °C   
minimální teplota 1,2 °C 9. a 11. 8. 
přízemní minimální teplota -0,8 °C 12. 8. 
maximální teplota 30,6 °C 5. 8. 
letní den (max 25,0 °C a více) 6x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 1x   

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

průměrná teplota 14,7 °C   
minimální teplota 1,0 °C 9. 8. 
přízemní minimální teplota 0,0 °C 12. 8. 
maximální teplota 31,0 °C 5. 8. 
letní den (max 25,0 °C a více) 8x   
tropický den (max 30,0 °C a více) 1x   

        lokalita (okres) hodnota  
    1. Kvilda – Perla (PT) -3,0 °C 
    2. Rokytská slať (KT) -2,7 °C 
    3. Jelení (Krušné h.) -2,2 °C 
    4. Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) -2,2 °C 
    5. Březník (KT) -1,5 °C 
    6. Knížecí Pláně (PT) -1,5 °C 
    7. Horská Kvilda, u Hamerského potoka (KT) -1,4 °C 
    8. Jizerka (Jizerské h.) -1,4 °C 
    9. Horní Jizera (Jizerské h.) -1,2 °C 
   10. Rolava (Krušné h.) -1,0 °C 
   17. Volary, Luční potok 1,0 °C 
 
 

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR
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Neznámá válka pod Boubínem

Prozatímní národní shromáždění Ně-
meckého Rakouska totiž vyhlásilo ná- 
sledující den, tedy 29. října provincii 
Deutschböhmen se sídlem v Liberci a ještě 
ten samý den se od Československa odtrhla 
území severní Moravy a Slezska – Sudeten-
land s hlavním městem v Opavě.  

Dne 3. listopadu se připojila k novému 
státnímu svazku provincie Deutschsüd- 
mähren s politickým centrem ve Znojmě.  
O několik dní později pak deklarovala svoji 
příslušnost i čtvrtá provincie „Böhmerwald-
gau” s hlavním sídelním městem Krummau 
(Český Krumlov).  

Od poloviny listopadu 1918 započaly 
československé branné síly s obsazováním 
vyhlášených provincií. Krumlov byl českou 
brannou mocí obsazen 28. listopadu 1918. 
Tečku za celým příběhem učinilo mírové 
jednání v Paříži, které 10. září 1919 roz-
hodlo o zániku Německého Rakouska  
a připojení všech čtyř provincií k Českoslo-
vensku. 

Na tomto dějinném pozadí se pak ode-
hrálo nemálo dramatických příběhů, které 
by se bez jakékoli úpravy mohly stát námě-
tem pro celovečerní film. Jako třeba ten ve 
Volarech. 

Je pátek 22. listopadu 1918. V Praze se 
několikátý den slaví, strhávají se německé 
nápisy a císařské orlice. Žlutočernou barvu 
nahradila červenobílá. Na Šumavě je však 
zádumčivé ticho, strach a z něho kvasící 
vzdor a odhodlání. K Čechům ani náhodou, 
my chceme Deutschböhmen. Linec, nikoli 
Prahu. 

Volary obsazuje pestře namíchané 
vojsko. 12. dragounský a 6. hulánský pluk, 
císařští myslivci či welští dobrovolníci. 

Bratru sto padesát mužů posílených o dvě 
stovky členů domobrany. K dispozici mají 
sedm kulometů a dvě děla.  Město uzavřou, 
obsadí nádraží, veškerá doprava je zasta-
vena. 

Český přednosta stanice ve Zbytinách 
Bečvář odposlechne komunikaci mezi  
Volary a sousedními stanicemi a zprávu  
o obsazení Volar nepřátelským vojskem 
hlásí Národnímu výboru československé-
mu v Prachaticích. Ten zastaví veškerý pro-
voz směrem k Volarům a dává hlášení dál. 

To vše se donese k přednostovi čiče-
nické stanice Bedřichu Turínskému a ten 
vyžádá instrukce shora. Má čekat na vojsko, 
jenže to už by ve Volarech nemuselo být 
ani kolo. Je to na nich. Kdo ovládá železnici, 
ovládá Šumavu. Pro zimu to platí dvojná-
sob. Turinský navíc není jen tak obyčejný 
přednosta stanice, ale navíc i nadporučík  
v záloze. A tak ví, co je třeba. V sobotu  
23. listopadu pozdě večer svolá železničáře 
a řekne jim o své plánu. Jako posilu sežene 
čtrnáct vojáků s dvěma bednami munice  
a vyžádá si z Protivína tamní železniční 
stráž, která dorazí během půl hodiny. Ale 
bez železničářského umu budou pušky  
k ničemu. Turinský přikáže stáhnou čtyři  
lokomotivy nacházející se v tu chvíli ve 
Vodnaňech do Čičenic, aby je měli pod  
dohledem. V Prachaticích se momentálně 
žádná lokomotiva nenachází. 

Zapřáhnou dvě mašiny a mezi ně dva 
osobní a jeden služební vagón a vyrážejí. 
Na lokomotivách jsou zhasnuta všechna 
světla, stejně i ve vozech. Spřáhla jsou sta-
žena tak, aby o sebe nárazníky ani neťukly. 
Přepadový vlak za sebou nechá Bavorov 
Strunkovice i Husinec. Tady se bát nemusí, 

ale opatrnosti není nikdy nazbyt. Před  
půlnocí tajně a bez ohlášení vjedou do pra-
chatického nádraží a v mžiku a bez komp-
likací ho obsazují. 

Pro jistotu odešlou všechny zdejší  
vagony do Čičenic. Je jim tu přiděleno  
padesát vojáků, dvacet jich nechají hlídat 
prachatické nádraží. Jestli to přežijí, musí 
mít zajištěnu únikovou cestu. Vlak se znovu 
rozjede. Musí to být strašidelný pohled. 
Zimní noční krajinou se šine vlak, bez  
světel, téměř bez hluku. Nikde nezahouká, 
není z něj slyšet jediného slova.  

V Chrobolech vlak ještě ani nezastaví  
a již z něho seskakují vojáci společně se že-
lezničáři a vtrhnou do dopravní kanceláře. 
Službu konajícího zřízence zbaví služby, 
zpacifikují a nechají zde na stráži poddůs-
tojníka se čtveřicí vojínů. Ve Zbytinách se 
situace opakuje. 

U Rozvodí zastaví. Je něco kolem druhé 
hodiny po půlnoci. Všude závěje sněhu. 
Jsou sice víc vidět, ale zase alespoň trochu 
tlumí hluk. Ale toho moc není. Vlak se  
rozjede. Plošiny a stupačky vozů, jakožto  
i budky lokomotiv se ježí bodly bajonetů 
na puškách připravených k výstřelu. Vlak 
znovu zpomalí a aniž brzdy sebeméně  
zaskřípají, zastaví před návěstidlem. Nikoli 
však kvůli návěstidlu samotnému. Pár 
metrů za ním přetíná koleje silnice, pak  
za levým obloukem je již volarské nádraží. 
Ale je tu až neskutečný klid. Co se to děje? 
Není to past? Muži v uniformách sesedají  
a nehlučně vyrazí ke stanici. V nejpřednější 
průzkumné hlídce jsou i muži od dráhy.  
Zatímco vojáci pátrají po nepřátelské stráži, 
nádražáci zkoumají v kolejišti. Strážné  
vidět není, zato jazyky vyhýbek jsou jako 

Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími  
rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. To ze školy asi víme všichni. Ale tak jednoduché to nebylo. Ano,  
samotnému vyhlášení předcházely roky horečného úsilí. Jenže oním 28. říjnem to zdaleka nekončilo. Rozhodně ne na Šumavě.
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 na potvoru uzamčeny obráceně, než  
potřebují. Klíče od vyhýbkových zámků 
jsou v kanceláři pod dohledem stráže. 
Pouštějí se tedy do demontáže zámků, což 
je náročná práce za dne, natož ve stresu, po- 
tmě a se zmrzlými prsty. Přesto se po chvíli 
závaží vyhýbek překlopí a cesta je volná. 

Ledva vlak zastaví před staniční budo-
vou, seskakují z něho i zbývající muži se 
zbraněmi a tak, jak byli domluveni, rozbý-
hají se po skupinkách po nádraží. Šestice 
vojáků obsazuje topírnu a dílnu, ostatní  
v tichosti obkličují staniční budovu. Pod 
kontrolu Čechů se dostávají i přístupové 
cesty k nádraží. 

Vojáci zalehnou, pušky namířené na 
dveře a okna, železničáři se pustí do svého 
řemesla. Bez jediného slova, bez jediného 
světla, bez jediného povelu. Nárazníky ani 
necinknou. Dovedete si to vůbec představit?  

Neozve se jediný hvizd návěstních  
píšťalek a nesmí o sebe zazvonit jediný ná-
razník. Lokomotivy se pohybují po kolejích 
sem a tam jako stíny bez jediného houk-
nutí píšťal, bez jediného hlasitého povelu. 
V půlnoční tmě riskují posunovači roz-
drcení mezi nárazníky vagónů, které k sobě 
svěšují takřka bez možnosti domluvy se 
strojvůdci. Jen tu a tam, když nelze jinak, 
blikne mdlé světlo zacloněné návěstní 
lampy. Ale jen jednou dvakrát, více ne, 
vždyť nepřítel je všude kolem.  

Jediné místo, odkud se ozývají hlasy, je 
čekárna. Vojáci rozrazí dveře a hlídku hrající 
karty zajmou. A najdou zde poklad nad  
poklady. Klíče od výhybek. Souprava je  
připravena. Stále je klid. Začínají věřit, že  
se to povede. Rakouskou hlídku berou jako 
rukojmí.  

Doplní uhlí a vodu. Jsou čtyři hodiny 
ráno. Strojvůdce obíhá lokomotivní čety. 
Pár posledních slov hovoru, spíše jen pro 
ujištění, že všichni doposud drží své nervy 
na uzdě a přednosta Turinský zavelí „Všichni 
na vlak! Vracíme se!“. 

Těžký vlak se dává do pohybu, ale 
mužům v něm se zdá, že stojí. Dým se dere 
z komínů a hluk rve noční tmu. A pak se  
v nádražní budově rozsvítí jedno okno za 
druhým. Stejně tak v nedalekém hotelu 
Weitenthal. Češi ve vlaku tlačí soupravu 
dopředu i očima. Strojvůdcům se daří  
přetížený vlak rozjet a již opouští stanici. 
Pár nazdařbůh vypálených ran z pušek je 
spíše již jen kulisou. Dlouhá a těžká sou-
prava počíná šplhat do táhlého stoupání  
a její osud je jen a jen v rukách strojvůdců. 
Ti pískují pod kola, jak jen to jde, regulátory 
ovládají vším svým citem a veškerou svou 
zkušeností. S topiči se domlouvat nemusí, 
ostatně na jejich vzájemné souhře závisí 
životy všech mužů ve vlaku. K proklouznutí 
kol či ke ztrátě páry teď nesmí dojít, přetí-
žený vlak by se v takovém kopci již nerozjel. 

Nocí se rozlehne strojový rachot kulo-
metů. Rakouští dragouni a císařští myslivci 
se již vzpamatovali a pálí směrem na trať 
jako zběsilí. Ale to už vlak duní po viaduktu, 
a i když v oblouku za ním poněkud zpomalí, 
je už z hrdla možného pekla venku. 

Kulomety se po zvuku parních strojů 
zaměřují více vlevo a dlouhý vlak se zdá  
být v měsíčním světle pohodlným cílem,  
jenomže to by se střelám nesměla postavit 
v cestu cihelna a shluk domů kolem ní.  
Kulomety umlkají, ostatně i vzdálenost cíle 
je pro účinnou střelbu příliš velká. 

Vojáci i železničáři ve vagónech se  
přesouvají na levou stranu vozů a po sté si 
nervózně prověřují závěry svých pušek. 
Tam, kde se na vrcholu Rozvodí trať téměř 
dotýká silnice, je čeká místo nejnebezpeč-
nější. Stihl-li se tam nepřítel dostat, stane se 
pro ně zářez trati na rozvodí smrtící pastí. 
Nestihl to. Teprve tady si může osádka 
vlaku vydechnout a ulevit svým nervům. 

Rakušané s hrůzou zjišťují, co se stalo. 
Vykradené depo, nádraží bez lokomotiv  
a vagónů, unesená stráž. Dostanou strach 
a rychle balí kufry. Když přijde českoslo-
venské vojsko do Volar, nemá s kým bojo-
vat. No řekněte sami, ještě nějaká ta láska, 
smrt na samém konci a je to dokonalé.  

A přitom se to fakt stalo.  
Z knihy Romana Kozáka  

Neznámá válka pod Boubínem 
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Zdá se to neuvěřitelné, ale jde o stejné místo. Dům č.p. 72 stával v České ulici a z pravé strany přiléhal k muzeu.  
Středem ulice pak protékal potok, který je dnes ukryt pod vozovkou.
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