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S Liborem Drahoňovským po Estonsku. 
 
 

Zpožděné pohádky šumavských lokálek v knihovně. 
 
 

Chvála bláznovství vyprodala dlouho dopředu sál kina. 
 

Do Volar přijela Akademie třetího věku Jihočeské univerzity. 
 

Turisti na kole i pěšky ukončili letošní sezónu. Šesťáci objevovali pravidla knihovnictví. 

I ráčkující princezna dokázala zaplnit sál. 

foto jp, mz (2)
 

Muzejní sezónu zakončila pohádka. 
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Šeď listopadu 
 
 
 
Listopad je zdánlivě 
nudný a bezbarvý 
měsíc. Barevný říjen  
s dozvuky babího 
léta, se dny, kdy je 
nám i v tričku vedro, 

je minulostí a bělostná zima s adventem  
a Vánoci je ještě daleko. I ty hřbitovy se po 
dušičkovém mumraji opět ponoří do tmy. 
Šeď mlhy a deště, stromy bez listí, vše se zdá 
nevýrazné až mdlé. 

Ale v životě má každý okamžik svůj 
smysl a poslání. Právě strohost listopadu  
v kontrastu s vjemy nabitého října i prosince 
nabádá k tomu, abychom se věnovali  
sobě, svým přátelům a blízkým. Urovnali si 
myšlenky i vztahy, našli klid a ztišení. Je ja-
kousi pauzou nutnou k zachování duševní 
rovnováhy.   

Rozhodně však nejde o nudné období  
a není třeba sedět doma, příležitostí na to 
se rozptýlit a vyrazit za zážitky je celá řada. 
Třeba s přáteli či rodinou na divadelní pře-
stavení Hledá se milenec nebo s dětmi na 
divadelní pohádku O chytré kmotře lišce.  
Stanislav Schneedorf představí svoji druhou 
knihu věnovanou obnově šumavských 
křížků a pan Pahorecký vás v kurzu drátko-
vání inspiruje k vlastnoručně vyrobenému 
vánočnímu dárku. Divadelní soubor VOSA 
připravil taneční zábavu a kdo dá přednost 
dobré jídlu, jistě najde příležitost zajít si na 
svatomartinskou husu. V závěru měsíce již 
budeme svědky přípravy města na adventní 
dění v podobě instalace vánoční výzdoby  
a o posledním listopadovém víkendu se 
rozhrne adventní opona nad zářící vánoč- 
ní koulí, rozsvícením vánočního stromu,  
zvonkovým průvodem, adventními trhy,  
Ježíškovou poštou a samozřejmě prvním 
adventním koncertem.  Kompletní adventní 
program již teď najdete na stránkách  
Kulturně informačního centra. 

Jenže sebelépe sestavený program 
bude vždy jen jakousi šablonou, nevybar-
veným obrázkem omalovánek.  Pouhým  
návodem k tomu, co může být. A jen my ho 
můžeme naplnit barvami, emocemi, zážitky. 
Tím, že do té či oné aktivity vložíme něco ze 
sebe, ať již jde o pouhou přítomnost, je nám 
umožněno čerpat a sdílet vklady druhých. 
Bez toho, aniž bychom otevřeli knihu totiž 
nelze číst.  

Jak vidno, ani listopad nemusí být še-
divý, barvami jsme totiž my všichni. 
 

Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor 
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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. LISTOPADU 2022

Foto měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K předání pomyslného žezla v podobě starostenského řetězu od končícího starosty Víta  
Pavlíka došlo na říjnovém ustanovujícím jednání nového zastupitelstva. Po čtyřleté pauze 
se do úřadu vrátila Martina Pospíšilová.

          ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VOLARY  
Na svém prvním jednání se Rada města Volary sešla s řediteli příspěvkových 
organizací města. 
 
Na základě ukončení platnosti smluv (k 31. 12. 2022) o sdružených službách 
dodávky plynu a elektřiny rada města schválila výzvu k podání nabídky  
na dodávku el. energie a plynu pro město Volary. 
 

Kompletní výpisy usnesení najdete na webových stránkách Města Volary.  
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Zastupitestvo Zprávy

Nové vedení města zvoleno 
Po nedávných volbách se vítězná Martina Pospíšilová dohodla s Jihočechy 2012  

na nové koalici s Nezávislými. Součástí dohody bylo, že na starostku bude opět navržena 
Martina Pospíšilová, na místostarostu Václav Mráz a na radní pak Jiří Jaroušek a Bohuslav 
Kub – všichni za vítězné Jihočechy 2012 a Andrea Nováková za Nezávislé. 

Ještě před ustavujícím jednáním zastupitelů na svůj nový mandát rezignovala  
dosavadní místostarostka Jana Bártová a do zastupitelstva místo ní nastoupil Josef Liška. 
Jednání až do zvolení staronové starostky řídil dosavadní starosta Vít Pavlík. Po zvolení 
osmi hlasy se pak řízení ujala Martina Pospíšilová. Byla jediným kandidátem na starostu 
a proti jejímu zvolení hlasovali čtyři zastupitelé Odvážně pro Volary a tři zastupitelé se 
hlasování zdrželi. 

Místostarostou byl zvolen Václav Mráz, který dostal devět hlasů – čtyři zastupitelé  
Odvážně pro Volary byli proti němu a dva zastupitelé se zdrželi. Ostatní radní byli zvoleni 
podle toho, jak se na nich koalice dohodla. Radní Jaroušek, Kub a Nováková byli zvoleni 
devíti hlasy pro a šest zastupitelů se hlasování zdrželo. 

Vedení finančního a kontrolního výboru zastupitelé svěřili opozičním představitelům. 
Finanční výbor povede v novém volebním období Tomáš Válek a kontrolní výbor Josef 
Liška. Nová koalice nyní bude přebírat rozpracované projekty dosavadního vedení  
a připravovat své priority. 

„Chceme dotáhnout do konce revitalizaci sídliště. Také bychom chtěli opravit  
pivovarský park, aby tam vznikla odpočinková zóna. Chceme se také věnovat hodně  
spolupráci se spolky,“ vyjmenovala první priority nové volarské koalice staronová  
starostka Martina Pospíšilová. „Chceme řešit i bytovou situaci. Stále nás tu straší dům  
naproti ZUŠ, který je nedodělaný. Chtěli bychom se vrátit k původnímu projektu, který tu 
počítal s bydlením pro seniory, což by uvolnilo byty pro další lidi,“ dodala. 

Po jednání zastupitelstva se mandátu vzdal Zdeněk Karabec (Jihočeši). Na jeho místo 
měl nastoupit Vladimír Bajčík. Vzhledem k tomu, že i on rezignoval, zaujal místo  
zastupitele druhý náhradník Juraj Mustac. 

Zastupitelé rovněž zvolili předsedy a členy finanční a kontrolního výboru, přičemž 
hlasování bylo ve všech případech jednohlasné. 

Tomáš Přibil, www.prachatickonews.cz 
 

FINANČNÍ VÝBOR 
předseda: Tomáš Válek 
členové: Ivo Rolčík, Robert Vlček, Andrea Šindelářová, Kateřina Kováříková 

 
KONTROLNÍ VÝBOR  
předseda: Josef Liška  
členové: Janu Marková, Václav Drevják, Martin Papoušek, Radim Sivok  

Ve zkratce
Masna je zpátky 

 
Po několikaměsíční pauze se do Penny  
vrátila masna. Tentokrát ji provozuje firma 
Maso uzeniny Zeman. Po otevření drogerie 
Teta v téže budově jde o výrazné rozšíření 
služeb.  
 
Senátní volby 

 
Ve Volarech přišlo v druhém kole senátních 
voleb svůj hlas odevzdat 282 voličů, tedy 
pouhých 9,49 %. Senátorské křeslo obhájil 
Tomáš Jirsa. 
 
Nové hřiště 

 
Bez sedmasedmdesáti haléřů rovným mi- 
lionem přispěl Fond životního prostředí na 
nové hřiště u plaveckého bazénu. Celková 
cena pak činila 1 170 754 Kč. 
 
Stopy minulosti 

 
Muzeum lehkého opevnění na Soumar-
ském mostě nejsou jen „řopíky“. Nad par- 
kovištěm se v současné době dokončuje  
odkrytí předválečného kulometného hnízda. 
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My v tom Jihočechy nenecháme II. 

Dotace  |  Skauti

V reakci na množství dotazů k termínu výplaty podpory pro seniory a děti do 3 let  
z dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ informujeme, že podané  
žádosti o dotaci budou žadatelům vyřizovány bezprostředně po uzavření Smlouvy  
o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem, ke kterému prozatím nedošlo, a následném 
schválení  poskytnutí daru konkrétní podporované osobě (žadateli) v radě města. 

Děkujeme za pochopení. 
Klára Kočárek Jaroušková, ekonomický odbor 

Skautský podzimní úklid Šumavy 
Jako každý rok jsme se i letos vydali uklidit Šumavu.  

Každým rokem si říkáme, zda bude odpadků méně a lidé  
se naučí chovat v přírodě hezky, ale vždy máme plné  
pytle odpadků. Nejinak tomu bylo i letos. Naše úklidová  
trasa vedla kolem Stožce po lesních a turistických cestách  
a cyklostezkách. Žádný až tak kuriozní odpadek jsme letos 
neobjevili, k těm nejčastěji sbíraným patřily prázdné pet 
lahve a papíry od bonbonů a sušenek. Je škoda, že si je lidé neodnesou domů a takhle 
znečišťují přírodu. Zašli jsme uklidit i Areál her a nakonec jsme si tam i sami užili  
a vyzkoušeli různé herní prvky. Do íčka ve Stožci jsme dorazili už docela unavení, i když 
cestou jsme se osvěžovali nejen svačinou, ale i kupou veselých her. Jsme moc rádi, že 
jsme i letos mohli pomoci přírodě a před letní sezonou určitě vyrazíme zase.                                           

 za volarské skauty kp, lw a fk 

Zprávy

Ve zkratce
Pečení na neděli 

 
V neděli 23. října uvedla ČT1 sedmnáctý díl 
pořadu Pečení na neděli, který se natáčel ve 
Volarech. Kdo nestihl, snadno si ho najde na 
stránkách pořadu. 
 
Záhadný triangl 

 
Natáčelo se i v říjnu. Tentokrát do pořadu 
Zaniklé železnice o záhadné a nikdy ne- 
používané spojce mezi Lenorou a Černým 
Křížem. Pořad by měl být k vidění v lednu. 
 

Škola v knihovně 

 
Jak základní, tak mateřská škola jsou v kni-
hovně jako doma. Jen v říjnu se zde usku-
tečnilo sedm akcí věnovaným nejen četbě, 
ale i tvořivosti a znalostem o tom, jak kni-
hovny vlastně fungují. 
 
Oprava pece 

 
Mistru pekaři teče za krk, a tak je třeba opra-
vit pec. V příštím roce však muzeum čeká 
oprav více. Jak střechy objetu, tak trámů  
i vnějších omítek. 
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Vážení přátelé sportu a zejména stolního  
tenisu, připravil jsem pro vás rozhovor  
se Zdenou Blaškovou, která získala na 
Mistrovství Evropy do 21 let v rumunské 
Kluži bronzovou medaili. Zdena je rodačkou 
z našeho města. Tady pod dozorem otce  
Ivoše začínala se stolním tenisem a repre-
zentovala zejména volarskou základní 
školu. Pokračovala v TJ Libín Prachatice,  
z něhož odešla dál až do Ostravy, kde  
nyní studuje na vysoké škole pedagogiku  
a trénuje s reprezentačním i mateřským 
týmem. Zde jsou její odpovědi. 
 

Předem dovol, abych ti pogratuloval  
ke skvělému úspěchu v podobě bronzové 
medaile z ME. 
 
Jak po krátké době vstřebáváš své  
umístění a jaký má pro tebe význam 
v další kariéře? 

Mám velkou radost, je to v mé kariéře 
nejlepší výsledek. Mám několik medailí  
z Evropy i světa, ale tahle je nejdůležitější. 

Jedná se už o skoro „dospělou“ kategorii, 
takže je to motivace, protože můžu konkuro-
vat i v seniorské kategorii, kde rozdíl mezi 
mládeží a dospělými je obrovský. A navíc to 
je medaile ve dvouhře, takže můžu říct, že 
jsem si třetí místo uhrála sama, a to mě těší.  
 
Co doma ve Volarech, sledovali rodiče  
a sestry ME a co ti řekli po zisku na ME? 
A co taťka, který vaší rodinnou dívčí ping- 
pongovou cestu začal, jak to ohodnotil? 
Vždyť on tvé úspěchy nesmírně prožívá  
a tohle musí být pro něho velké pohlazení 
po duši. 

Celá rodina sledovala každý zápas, do-
konce i rodina mého přítele, takže jsem měla 
ve všech obrovskou podporu. Mamka i taťka 
to prožívali asi ze všech nejvíc. Když jsem  
vyhrála ve čtvrtfinále a získala tak medaili, 
oba brečeli, no a já také. Je jasné, že taťka měl 
radost a myslím, že byl na mě hrdý. Obzvlášť 
po tom, kdy se mi poslední dva nebo tři  
turnaje úplně nevydařily. 
 
Gratuloval ti někdo z Prachatic,  
kde jsi strávila velkou část mládežnického 
období? 

Gratuloval mi trenér Michal Vávra a po-
tom chlapi, se kterými jsem kdysi trénovala 
nebo hrála krajskou či okresní soutěž. Jsou to 
všichni taťkovi kamarádi, takže mi gratulace 
vzkazovali přes něj. Také nesmím zapome-
nout na gratulaci od pana Bauera. 
 
Ze tří sester jsi zůstala u stolního tenisu  
jen ty. Jaká bude další cesta, zůstaneš  
doma, nebo se rýsuje nějaké zahraniční  
angažmá? 

Nejstarší sestra Petra už nehraje. Druhá 
sestra Dáša skončila asi před rokem a půl 

kvůli plánovanému miminku, ale momen-
tálně se ke stolnímu tenisu pomalu vrací. 
Zrovna dva týdny zpátky, kdy jsem byla  
na ME, odehrála první zápas v krajské soutěži.   

Uvidíme, jak to s dalším angažmá bude. 
Momentálně hraji nejvyšší českou soutěž – 
extraligu. Myslím si, že v Česku ještě nějakou 
dobu zůstanu, jelikož cestování na zahraniční 
zápasy by bylo náročné časově, do toho ještě 
mezinárodní turnaje… s vysokou školou 
bych tohle všechno asi nestíhala. Navíc si 
myslím, že česká extraliga má velice dobrou 
úroveň, takže zatím nemám potřebu soutěž 
měnit. 
 
Na ME to bylo jistě náročné, kolik  
soupeřek ti stálo na cestě k medaili a které 
utkání bylo nejtěžší? 

Vyplňuji tréninkový deník, za 5 dnů jsem 
odehrála 71 setů, což je cca 8,5 hodiny  
čistého hraní zápasů, k tomu je potřeba  
připočítat dobu rozcvičení a rozehry před  
zápasem. Jsou to tedy šílená čísla. Byl to 
velmi náročný turnaj, a to jak psychicky, tak 
fyzicky. V soutěži jednotlivců jsem hrála  
celkem proti devíti soupeřkám. Nejtěžší 
zápas byl asi proti Italce Arliaové, který  
jsem potřebovala vyhrát, abych postoupila  
z prvního místa ze skupiny. Druhé nejtěžší 
utkání bylo proti Polce A. Wegrzynové, tedy 
čtvrtfinále.  
 
Singl dopadl nad očekávání. A co čtyřhra, 
případně mix? 

Čtyřhru jsem hrála se Slovenkou Emou 
Labošovou, hrály jsme spolu poprvé a docela 
nám to šlo. V zápase o medaili jsme ovšem 
dělaly lehké chyby a prohrály jsme. 

Smíšenou čtyřhru jsem hrála s Janem  
Valentou a jsem moc ráda, že zrovna s ním. 

ZDENA BLAŠKOVÁ  
 

Rozhovor
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Rozhovor

Sice jsme nedosáhli na medaili, ale mám  
radost především z toho, jak spolu za stolem 
fungujeme. Jsme poměrně sehraní, nejspíš 
je to i tím, že jsme dobří přátelé. Hráli jsme 
spolu i mix na MČR, jednou jsme skončili  
třetí, podruhé druzí, tak snad to příští rok  
konečně vyjde a vyhrajeme. Myslím si, že na 
to máme. 
 
Nyní je po šampionátu a přichází opět 
všední dny. Jakou soutěž hraješ, za jaký 
tým a kdo tě v současné době trénuje? 

Momentálně hraji českou extraligu  
za klub SK Dobré, kousek od Rychnova nad 
Kněžnou.  

Jinak žiji v Ostravě, kde studuji na Ostrav-
ské univerzitě, přesněji na Pedagogické  
fakultě, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.  
Trénuji v Havířově, kde před třemi roky 
vzniklo Národní tréninkové centrum pro 
stolní tenis. Je tam celá česká ženská repre-
zentace a momentálně nejvíce spolupracuji 
s reprezentačním trenérem Petrem Nedomou. 

ME bylo určitě úspěšné, máš tím  
našlápnuto do prvního týmu dospělých? 

V ženské reprezentaci jsem už asi tři roky. 
Takže teď už to bude o tom, na jaké pozici  
v základním kádru budu. Budu se snažit, 
abych jednou byla jednička týmu.  
 
Určitě i ve stolním tenise je žebříček hráčů. 
Jak si stojíš ve své věkové kategorii,  
případně té ženské? 

Na ME do 21 let jsem byla nasazená na 
15. místě. V Česku jsem první.  

V ženách momentálně není evropský 
žebříček, jen světový a tam jsem na 241. 
místě. Je to i tím, že kvůli covidu nebyly  
turnaje, a tudíž jsem neměla kde body sbí- 
rat. Také se během letošního roku pravidla 
žebříčku změnila asi 5x, takže ještě v únoru 
jsem byla něco přes 500. Teď už snad budou 
pravidla stabilní a budu moct postavení  
vylepšovat. V Česku jsem v ženách aktuálně 
na 4. místě. 
 

Jaké jsou tvé další cíle a kam se chceš dál 
posunout? Určitě je zájem nejen doma, 
ale i v zahraničí. Je nějaký top tým, za 
který bys chtěla hrát? A kdo je pro tebe 
nejtěžší soupeřka či soupeřky? 

Vysněný tým nemám, ligy v zahraničí 
moc nesleduji. Určitě je ale mým snem  
vyhrát MČR dospělých a také titul v extralize 
jako tým.  

Co se týká soupeřek, tak určitě je těžké 
konkurovat světové a evropské špičce  
v dospělých. Konkrétní soupeřku v zahraničí 
neřeknu, je jich mnoho. V Česku je to Hana 
Matelová, naše jednička, která je v současné 
době mezi třiceti nejlepšími na světě.  
 

Zdeně Blaškové děkuji za krásný rozho-
vor plný optimismu, poděkování patří  
i rodičům a sestrám. Nám všem jsem snad 
udělal trochu radosti při hezkých slovech  
s nadějnou sportovkyní, která je rodačkou  
z našeho města. 

Ladislav Beran 
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KULTURNÍ PŘEHLED       LISTOPAD 2022
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE 
Pohádka Divadla Andromeda, ve které kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí  
napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem  
a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou  
míru a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře  
dopadnou. 
divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč 
 

SÁL KINA

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

úterý 

8. 11.     
16:00

HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!  
Padesátiletý Jaroslav s mladou milenkou Anetkou vymyslí plán s podplacenými milenci 
-provokatéry, kteří mají manželku Jaroslava Miladu svést, aby ji mohl v choulostivé situaci  
vyfotit pro rozvod, po kterém mu v případě manželčiny nevěry připadne polovina Miladiny 
firmy. Situační černá komedie divadla Artur s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem  
a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. 
divadelní představení, vstupné 250 Kč 

 

SÁL KINA

DEN VETERÁNŮ 
Při příležitosti Dne veteránů se v parku před vlakovým nádražím sejdeme u pomníku  
od sochaře Václava Fialy a uctíme památku všech obětí, které mají na svědomí roky válečné.  

POMNÍK V PARKU PŘED VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM

TANEČNÍ ZÁBAVA S VOSOU 
Divadelní spolek VOSA zve všechny své příznivce, obdivovatele a fanynky  
na taneční zábavu. K poslechu i k tanci bude hrát Pohoda. 
předprodej vstupenek v Aromatéce, vstupné 150 Kč 
 

RADNIČNÍ SÁL

KURZ DRÁTKOVÁNÍ 
Pan Pahorecký vás naučí základům drátkování a dojde i na drátkované  
vánoční ozdoby. 
cena kurzu 250 Kč na osobu, přihlášky v DDM, kurz je pouze pro 6 osob 
 
 

DDM VOLARY

PŘÍBĚHY ŠUMAVSKÝCH KŘÍŽKŮ II. 
Křest druhého dílu knihy Stanislava Schneedorfa. 
vstupné dobrovolné 
 
 

RADNIČNÍ SÁL

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI 
Tentokrát si děti společně vyrobí svého skřítka. 
 

DDM VOLARY

čtvrtek 

10. 11.     
19:00

pátek 

11. 11.    
11:00

sobota 

12. 11.    
20:00   

úterý 

15. 11.    
17:00–20:00

čtvrtek 

24. 11.    
18:00

pátek 

25. 11.    
15:30   
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VOLARSKÉ ADVENTNÍ TRHY 
Přijďte si koupit nejen vánoční zboží! I letos pro vás nachystali řemeslníci, skauti,  
drobní prodejci a šikulové v Radničním sále a na Náměstí plno výrobků potřebných,  
krásných, nebo jen pro radost. 
 

RADNIČNÍ SÁL, NÁMĚSTÍ
sobota 

26. 11.    
9:00–12:00

ANDĚLSKÁ POŠTA 
Napište či nakreslete svůj dopis Ježíškovi a můžete se těšit na malý dáreček hned  
a na další pod stromečkem.

KNIHOVNA
sobota 

26. 11.    
9:00–12:00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ,  
ZVONKOVÝ PRŮVOD,  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A KOULE 
Nejdřív si užijeme hudbu se ZUŠkou v kostele, pak si při zvonkovém průvodu cestou  
okolo náměstí svátečně zazvoníme a pak už jen radost z rozsvíceného stromečku a vánoční  
koule. Průvodem nás provedou andělé, celkovou sváteční atmosféru dotvoří stánky se zbožím  
a hlavně punč, svařené víno... a dobrá nálada. A nezapomeňte na zvonky! 

KOSTEL SV. KATEŘINY, NÁMĚSTÍ

neděle 

27. 11.    
16:00

POSEZENÍ S MIKULÁŠEM (STP) 
Tradiční mikulášská besídka místní organizace Svazu tělesně postižených.  
K poslechu i k tanci hraje Duo Fanda a Martina. 
vstupné dobrovolné 
 

RADNIČNÍ SÁL
pátek  

2. 12.    
16:00

CHRÁMOVÝ SBOR PRACHATICE 
Koncert u příležitosti druhé adventní neděle. 
vstupné dobrovolné 
 

KOSTEL SV. KATEŘINY
sobota 

3. 12.    
16:00

DIVADLO VÍTI MARČÍKA:  
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM  
Příběh o narození Ježíše a příběh několika přátel, kteří se každým rokem  
setkávají před vyřezávaným betlémem, aby společně oslavili Vánoce.  
A nechybí ani živě zpívané koledy. 
vstupné dobrovolné 
 

KOSTEL SV. KATEŘINY
neděle  

4. 12.    
17:00

Připravujeme
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Informace předsednictva MO STP
 V pátek 2. 12. 2022 pořádáme tzv. „Posezení s Mikulášem“ neboli Mikulášskou zábavu. Upřesnění bude včas vyvěšeno ve venkovní  

vitríně spolku. Jisté je zatím zahájení – v 16 hodin ve Společenském sále města a hudební produkce /viz plakát/.  
 Pro zájemce šikovných rukou dáváme nabídku Kurzu drátování pro začátečníky pod vedením našeho člena a zkušeného lektora, mj. člena 

Cechu Česko-Moravských uměleckých dráteníků, p. Jaroslava Pahoreckého. Materiál a zapůjčení nářadí je v ceně kurzu (předpokládaná 
výše 250,- Kč/3 hodiny). Místo a čas budou upřesněny po soustředění počtu zájemců, kteří se již teď mohou hlásit na 775 115 302  
nebo e-mail: jarda@pahorecky.cz. 
Na některé výrobky se můžete podívat na webových stránkách www.pahorecky.cz  

 

 
Chci poděkovat Jiřímu Musálkovi za poskytnutí bezplatného bydlení v těžké životní situaci.  

Anna Smolnická 
 

Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – LISTOPAD 2022: 
 
 
 
 
 
 

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

v kruhu rodiny a přátel 
 

   5.   Jan NĚMEČEK 
   7.   Milan BALÁK 
 12.   Erika SIVOKOVÁ 
 15.   Marie PLECEROVÁ 
 21.   František STROPNICKÝ 
 

 22. Jaroslava KOLBABOVÁ 
 23. Eva LEBEDOVÁ 
 24. Hana TOMÁŠKOVÁ 
 27. Marie VRÁNOVÁ

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…

Dne 5. listopadu 2022  
to bude 10 smutných let,  
kdy nás navždy opustil  

pan   
Ladislav Kraus. 

 
Vzpomíná na Tebe rodina, pro kterou vždy zůstaneš  

krásným odkazem života, životní inspirací. 

Tak znenadání jsi od nás odešla, 
že ústa Tvoje milá nám sbohem  

dáti nestačila …  
8. listopadu uplyne rok  
od nečekaného zesnutí  

paní   
Marie Drápelové.  

Se stálou vzpomínkou  
manžel a děti s rodinami. 

 

8. 11. 2022 je to již jedenáct let, kdy nás navždy opustil  
pan   

Emanuel Puš.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.   

  
Stále s láskou vzpomíná manželka s rodinou. 

Můj táta zemřel před 10 lety 22. 10. 2012. Často vzpomínám, jak poutavě 
vyprávěl o milované Šumavě, kde značil turistické cesty. Jako dítě si  
pamatuji, že jsem s ním chodila a nosila mu barvy. Bylo to vždy moc  
zajímavé, neboť mne při tom učil poznávat různou květenu. Někdy také  
vyprávěl, jaké to bylo, když přišel poprvé do Volar převzít po německém 
majiteli lékárnu Panny Marie Pomocné. Byl dobrý vypravěč. Nikdy však 
nechtěl povídat o tom, jak prožil hrozné tři roky v koncentračním táboře 
Sachsenhausenu po uzavření vysokých škol. V posledním roce jeho  
života jsem ho přemluvila, aby o tom vyprávěl dětem na základní škole  
v Prachaticích. Ještě dnes na to učitelky vzpomínají, jak osmáci a deváťáci 
ani nedutali a poslouchali jeho vyprávění.  
        Byla bych ráda, kdybyste vy, kdo jste ho znali, zavzpomínali se mnou 
v den jeho úmrtí, desátého výročí.  
        Děkuji.  dcera Věra Červenková 

PhMr. Vladimír Jeřábek
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Milostivé léto II 

Milostivé léto II končí 30. 11. 2022
Na základě právní úpravy tzv. milosti-

vého léta II se fyzickým osobám, které mají 
peněžitý dluh vůči státu (a dalším veřejno-
právním věřitelům – jejich seznam uvádíme 
níže v části „Na jaké pohledávky lze využít“) 
vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá 
příležitost splnit jejich dluh zjednodušeným, 
a hlavně finančně výrazně méně nákladným 
způsobem. 

Právní úprava milostivého léta II nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data 
až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční 
lhůta, během níž může povinný (dlužník)  
zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezani-
klou jistinu vymáhanou v exekučním řízení 

(případně doplatit zbývající část jistiny)  
a náhradu nákladů exekuce, která činí  
1 500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč (je-li  
soudní exekutor plátcem daně z přidané 
hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, 
bude exekuce zastavena a soudní exekutor 
rozhodne o osvobození od placení veške-
rých dalších vymáhaných pohledávek pře-
sahujících zaplacenou jistinu v exekučním 
řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud  
uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) 
nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí 
svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, 
exekuce mu poběží dál. 

Zejména v případech, kdy exekuce  

probíhá již delší dobu, může povinným  
(dlužníkům) využití milostivého léta II za-
chránit nemalý finanční obnos, neboť se  
povinný zcela osvobozuje od placení úroků 
z prodlení a jiného příslušenství. Pro účely 
milostivého léta II se přitom za příslušenství 
považují i penále a smluvní pokuta. 

Netýká se případů, kdy po povinném 
(dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, 
nebo jiná organizační složka státu, jako 
např. správce daně, v daňové exekuci.  
U těchto exekucí nelze „milostivé léto II“  
využít. Tzv. milostivé léto II se nevztahuje  
ani na výkon rozhodnutí vedený soudem. 

Na jaké pohledávky lze využít 
Na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky: 

 dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem, 
 povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a 
 oprávněným (věřitelem) je: 

– Česká republika, 
– Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo  

městského obvodu územně členěného statutárního města 
nebo městské části hlavního města Prahy, 

– státní příspěvková organizace, 
– státní fond, 
– veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, 
– dobrovolný svazek obcí, 
– regionální rada regionu soudržnosti, 
– příspěvková organizace územního samosprávného celku, 
– ústav založený státem nebo územním samosprávním celkem, 
– obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním  

samosprávním celkem, 
– státní podnik a národní podnik, 
– zdravotní pojišťovna, 
– Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 
– právnická osoba, v níž má stát nebo uzemní samosprávný celek  

sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

inzerce
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FotokronikaKnihovna

Nové tituly 
 

      Beletrie 
 
Quinn Kate: Kód růže 
V zámečku Bletchley Park  
v roce 1940 pracují tři 
dívky, které znají vojen-
ské tajemství tohoto brit-
ského kryptografického 
pracoviště. Bohatá a krás-
ná Osla, Mab z chudé  
londýnské čtvrti a Beth. 
Vznikne mezi nimi přátelství, ale po jedné  
roztržce skončí a dívky se po válce rozejdou. 
V roce 1947 se chystá svatba královny Alžběty 
s princem Filipem. V té době Osla dostane  
podivný zašifrovaný dopis, který poslala  
Beth. Ta pobývá v psychiatrickém ústavu pro 
údajné zhroucení. Pravda je ale taková, že  
v ústavu je proto, že zná tajemství zrádce, 
který působil v Bletchley Parku. 
 
Boučková Tereza:  
Hodiny tikají 
Šedesát jedna fejetonů  
a postřehů uspořáda- 
ných v jedné knize, ve 
kterých se autorka ohlíží 
za vlastními zážitky i vý-
znamnými událostmi  
posledních pěti let. 
 
Greaney Mark: Šedý muž 
Úvodní román série  
o špičkovém nájemném 
vrahovi Courtu Gentrym, 
přezdívaném Šedý muž. 
Court Gentry je bývalý  
agent CIA a má pověst 
nejlepšího nájemného  
vraha na světě. Přezdívá 
se mu Šedý muž a kolují 
o něm legendy. Je to samotář bez rodiny,  
přátel i domova. Přijímá pouze zakázky, kdy 
má zlikvidovat zločince. Pohybuje se jako  
stín, splní nemožné a pak zmizí. A vždy  
zasáhne svůj cíl. Vždy. Jenže na světě existují 
síly smrtelnější než Gentry. Peníze. Moc.  
A lidé, pro které nic jiného hodnotu nemá. 
 Pro ně je Šedý muž problém…  
 
Karika Jozef: Na smrt 
Československo roku 
1928. Dva kamarádi,  
maturanti z Ružomberku, 
Žid Viktor a Němec Karel, 
neúmyslně zastřelí syna 
místního podnikatele.  
Viktor utíká k příbuzným 
do New Yorku a stává se  
členem mafiánské orga-
nizace Murder. Karel studuje medicínu v Mni-
chově a pod vedením Reinharda Heydricha 
se mění v oddaného stoupence nacistické 
ideologie. Ocitají se tak na opačných stranách 
rodícího se válečného běsnění… 

Poezie 
 
Szpuk Roman: Hvězdy jedna po druhé 
hasnou  
Soubor veršů ze třinácti 
plodných let doprovází  
téměř 40 ilustrací malo-
vaných přírodním uhlem.  
Celkem 11 oddílů odha-
luje intenzivní básníkova 
životní období, často  
inspirovaná jeho poby-
tem na Šumavě.  

 
Naučná literatura 

 
Vopatrný Gorazd Josef: Podivuhodný svět 
keltského křesťanství 
Kniha je výsledkem  
mnoha let studia, cest  
na Britské ostrovy i po  
kontinentální Evropě,  
získávání relevantní lite-
ratury i pořizování foto-
dokumentace. Poznatky, 
které přináší úplnější  
obraz historického  
keltského křesťanství jako osobité formy  
orthodoxního křesťanství. Publikace se vě-
nuje též Keltům v předkřesťanském období 
včetně Keltů v Bohemii a na Moravě. 
 
Jenicki Marko: Tajemství těla a mysli 
Podtitul:  Jak zacházet s tělem, myslí  
a emocemi 
Tato kniha aspiruje na 
 to, abyste získali přehled 
o sobě samém na vícero  
úrovních a abyste poro-
zuměli, jak tento složitý 
stroj, jejž považujete za 
sebe sama, vlastně fun-
guje. Kromě důkladného 
popisu funkční struktury 
a stavby těla v klidu i v pohybu poskytuje 
kniha mnoho praktických rad, jak zacházet 
s tělem, dechem, emocemi, myslí a pozor-
ností v každodenním životě (při psaní na  
počítači, telefonování, odpočinku apod.)  
i při sportu jako je běh, tanec, plavání či jízda 
na kole... 
 
Cílek Václav: Jak přejít řeku 
Podtitul: O životě v antropocénu, cestě  
indiánského šamana do Detroitu,  
kamenech Dunaje a taky o přílivech  
a odlivech civilizací, vděčnosti a naději 
Tato kniha představuje 
několik let uvažování  
o společnosti, přírodě 
a nás samých. Eseje se 
zaobírají klimatickými,  
politickými i sociálními  
proměnami a problémy 
současného světa.  První 
část se týká naší současné 
situace, která se ocitá na hraně mezi hněvem 

a soucitem, mezi ničením a tvorbou. Na 
změnu jsme málo psychologicky připraveni, 
a proto je nutné si vybudovat nějakou formu 
aktivní obrany. 
 
Pálka Radek: Šumavská kuchařka 
Vydejte se s Radkem  
Pálkou na procházku  
šumavskými hvozdy,  
plnými hub a borůvek, 
okolo zurčících vod, přes 
malebná údolí a pastviny. 
Čeká tam na vás  
houbová polévka, hovězí 
líčka na pivu, škvarkové 
brambory, marinovaný lín nebo sladký po- 
vidloň. 
 
Scheufler Pavel: Pivo za císaře pána 
Podtitul: Staré fotografie vyprávějí  
Kniha fotografa  
a majitele rodinné sbírky 
starých fotografií  
představuje pivní kulturu 
z pohledu fotografů časů 
monarchie, počínaje  
od sklizně chmele, přes 
proces výroby a zrání, až 
po pivní radovánky.  

 
Pro děti a mládež 

 
Bartíková Petra: Jak zvířata jedí 
Ilustrovala: Macurová Katarína 
Kniha představí 
dětem nejzajímavější 
jedlíky ze světa zvířat, 
jejich zvyky a zvlášt-
nosti. Kolik toho slon 
potřebuje sníst, co 
chutná losům, jak 
krmí pelikán mláďát-
ka nebo co jí ptako-
pysk? To všechno a další se i díky vtipným 
ilustracím děti nejen dozví, ale zaručeně se  
i pobaví.  
Pro děti od 3 let. 
 
Klimek Hynek: Veverčák a Bosonožka  
na Šumavě 
Ilustrace: Šrédl Petr 
Putování veverčáka  
Zdravíka a jeho kamarád-
ky Julie po českých  
rozhlednách, věžích  
a vyhlídkových místech. 
Navštíví rozhledny  
Vysoký Kamýk a Jarník  
v Píseckých horách, ale 
také Strakonice s hradní 
věží Rumpál. Vystoupají na Javorník a Králov-
ský kámen, obdivovat budou Kašperské  
Hory s hradem Kašperk, Sušici s rozhlednou 
na Svatoboru, keltská hradiště, ale také  
Vimperk a Kubovu Huť, odkud zamíří na  
Boubín. 
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Sport

(po odhlášení Netolic B  hraje o okresní  
přebor sedm týmů) 
 

VÝSLEDKY:  
Muži 

Tatran – Stachy                                                   1:5 a 2:5 
Tatran – Šumavské Hoštice                                  2:1 
Tatran – Čkyně                                                         3:3  
Tatran – Nebahovy                                                 0:2 

Žáci: 
Tatran – Čkyně                                                         1:2 
Tatran – Čkyně B                                                    14:0 
Tatran – Nebahovy                                                 4:2 
Tatran – Husinec/Lažistě                                      3:8 

Starší přípravka  
Tatran – Vimperk B                                                1:15 
Tatran – Sokol Zdíkov/Stachy                             7:7 
Tatran – Vlachovo Březí                                        9: 5 
Tatran – SK Čkyně                                                   9:2 

Mladší přípravka: 
Tatran – Vimperk C                                                11:5 
Tatran – Vimperk                                                    5:11 
Tatran – Strunkovice nad Blanicí/Netolice    7:11 
Zdíkov/Stachy – Tatran                                         5:1 

Tatran Volary podzim 

inzerce
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Historie

Dřevěné království

Ještě roku 1688 při rekonstrukci vyho-
řelého kostela sv. Kateřiny si Volarští museli 
na truhlářské práce zjednat řemeslníky  
z Krumlova a Smědče. Ovšem během  
19. století se právě um Volaráků při zpra- 
cování dřeva stal nejlepší a nejznámější  
vizitkou města.  Výroba dřevěného zboží ve 
Volarech byla tak různorodá, že dnes si ji  
v plném rozsahu lze představit jen stěží.  

Uveďme tedy, co vše se ve volarských 
dílnách vyrábělo: dřeváky, hračky, figurky 
postaviček a zvířat, upomínkové předměty 
(zdobené korbele, talíře, vázy, dózy apod.), 
šindele (tucet druhů), dýhy, nábytek všeho 
druhu (skříně, stoly, židle, postele, truhly, 
skříňky, police aj.), násady k sekerám, mo-
tykám, rýčům, kosám a cepům, rozličné 
druhy dřevěných lopat, hrábě, vidle a po-
dávky, součástky pro koláře, žaluziová  
prkénka, špejle, luby na řešeta, dřevěné 
bedničky a krabičky na všechno možné,  
kuchyňské náčiní (vařečky měchačky, vály 
a válečky, dřevěné talíře a misky, tácky,  
paličky, prkénka), obrazové lišty, rámy  
k zrcadlům, držadla a madla k nástrojům  
(dlátům, šroubovákům apod.) volské ná- 
krčníky, dýmky a cigaretové špičky, rukojeti 
k telefonním a telegrafním přístrojům,  

kostelní a církevní zboží (krucifixy sošky, 
svícny apod.), dále dřevěné knoflíky, cívky, 
sudy a zátky k sudům, dřevěné nýtky  
do podešví a obuvnická kopyta, prkénka 
na kartáče, vyšívací rámy, dřevěná vlna pro 
balení skla, nejrozmanitější součástky pro 
nábytkářský průmysl včetně bukových  
latí pro ohýbaný nábytek, soustružnické 
ozdoby, lustry, lampy a mnohé další.  Před-
stavivost je třeba zapojit při častokráte  
zmiňované výrobě „dřevěných součástek 
pro optický průmysl“.  

K tomu je třeba uvážit, že od každého 
z uvedených výrobků se vyráběl veškerý 
sortiment všech velikostí, druhů, barev  
a povrchových úprav. Rozdíly přitom byly 
i v použitých technikách: kupříkladu i jed-
noduché hračky se lišily podle toho, zda 
byly hoblované, vyřezávané nebo soustru-
žené. Dřevěné výrobky (hračky, suvenýry, 
ozdoby) byly zdobeny malováním a vypa-
lováním. Z rezonančního dřeva se zhoto-
vovala prkénka a desky určené k výrobě 
hudebních nástrojů (houslí, louten, cellům, 
citerám, basám aj.). 

Kromě klasických dřeváků a polodře-
váků (mejšlat), jako tomu bylo jinde,  
byly Volary známy tím, že se zde vyráběly  

i nejjemnější dámské a dětské střevíce. 
L. M. Zeithammer uvádí, že jediný výrobce 
dřeváků dokázal s pomocí své rodiny  
vyrobit okolo 100 kop dřeváků z měkkého 
dřeva a stejný počet z dřeva bukového, 
tedy celkem dvanáct tisíc dřeváků, a to 
během jediného roku. Podle bavorských 
pramenů bylo z jednoho kubíku dřeva 
možno zhotovit zhruba 48 párů dřeváků. 
Lepší představu poskytuje údaj o tom, že 
jeden samotný výrobce vyrobil průměrně 
šest až osm párů dřeváků denně, ti nej-
zručnější až deset párů. Dřeváky přitom 
byly velmi laciným zbožím. V roce 1910  
stál pár volarských dřeváků 56 haléřů,  
bukové dřeváky pak byly o něco dražší.  
Překupníci odebírali dřeváky do měst, kde 
je dodávali dělníkům do pivovarů, cihelen, 
fabrik či na stavby železnic a podobně. 
Dřeváky se ze Šumavy vyvážely až do Chor-
vatska, Slovinska, Bosny, Haliče a Bukoviny. 
K nakládce v železničních stanicích je  
šumavští výrobci sváželi nejčastěji v zimě 
na saních.  

O Volarech lze bez nadsázky říci, že  
řemeslníka či dílnu zabývající se dřevař-
skou výrobou bylo tehdy možno najít  
v každém druhém domě. 

Ve Volarech bývala vždy pestrá skladba řemeslníků. Krejčí, ševci, kováři, pekaři, řezníci a uzenáři, rukavičkáři, koželužníci  
a mnoho dalších. Traduje se, že zde však nebyl žádný tesař. To proto, že tesařinu zde ovládal úplně každý, a tak by se zde neuživil. 
O pravdivosti této informace můžeme diskutovat, ale podívejme se, jak na tom byli třeba truhláři a vlastně všichni, kdo měli  
co do činění se dřevem.

Nová budova dřevařské školy.
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Historie

 V roce 1915 se celkem v šesti dílnách 
užívalo k pohonu strojů parních a benzino-
vých motorů. Od roku 1924, kdy byl do 
Volar přiveden elektrický proud, se hojně 
rozšířilo užívání elektromotorů.   

K dřevosoustružníkům a truhlářům 
všeho druhu musíme počítat i koláře. Ti 
totiž nedělali, jak by se nám dnes zdálo, 
pouze a jen kola k vozům a loukotě k nim. 
Koláři vyráběli i žebřiňáky, bryčky, káry, ko-
lečka, vozy a vozíky všeho druhu, nákladní 
sáně a dětské sáňky, přičemž posléze do 
svého sortimentu zařadili i lyže. 

Jak bývalo v dobách Rakouska-Uherska 
zvykem, odcházeli i z Volar tovaryši všech 
řemesel „do světa na zkušenou“. Poté, co  
získali zkušenosti a praxi, vraceli se vět-
šinou zpět do Volar, kde se usazovali na- 
trvalo. V cizině jich zůstávalo jen nemnoho. 

V roce 1910 volarští dřevovýrobci  
založili výdělečnou společnost s. r. o. Spo-
jený dřevařský průmysl. Ta posléze získala 
vlastní budovu v Nádražní ulici a stálý sklad 
výrobků. Mimo to zřídila stálou výstavu 
vzorků volarského nábytku a nabízeného 
zboží. V letních měsících vystavovala své 
nábytkářské výrobky a práce i dřevařská 
škola. Rozumělo se samo sebou, že rovněž 
drobní výrobci nabízeli své výrobky. „Vý-
kladními skříněmi“ plnými soustružených 
ozdob a zvířecích či lidských figurek byla  
v těchto případech okna jejich vlastních 

domů. Z roku 1917 pochází údaj o tom, že 
ve městě je ne méně jak pětadvacet zpra-
covatelů dřeva, u nichž lze zhlédnout stá-
lou výstavu jejich prací. 

Volarské zboží bylo mezi světovými  
válkami nabízeno kupříkladu takto: „Dřevo-
soustružnické a truhlářské výrobky všeho 
druhu pro optiky a mechaniky, potravinář-
ské provozy, galanterní a nábytkářské zboží 
jakéhokoliv stylu a vkusu v nejlevnějších 
cenách při přesném a solidním provedení“ 
(Franz Sauheitl, čp. 374).  

Řada volarských výrobců se mohla 
chlubit oceněními a medailemi z meziná-
rodních výstav. Mnozí z nich si v průběhu 
let polepšili natolik, že si stavěli nové domy 
a dílny se sklady, především v moderní jižní 
části města. Tzv. Nádražní čtvrť byla – jak  
se říká – „dobrou adresou“ a mimo to  
blízkost železniční stanice usnadňovala  
export zboží. Velký vliv na dovednosti,  
znalosti a rozhled volarských řemeslníků  
a tvůrců měla zdejší „Státní odborná škola 
pro zpracování dřeva“. Vznikla roku 1873 na 
základě záměru vídeňského ministerstva 
hospodářství a práce podporovat vzdělání 
a rozvoj řemesel v chudých oblastech při 
využití místních surovin. Škola poskytovala 
tříleté vzdělání v oborech truhlářství,  
dřevosoustružnictví a řezbářství. Kromě 
dokonalého manuálního zvládnutí oboru 
nabízela i vzdělání teoretické, a to ve výuce 

obchodního účetnictví, občanské výuky, 
technického kreslení a nauky o strojích. Po 
třech desítkách let se škola přesunula ze 
Starého Města do nové výstavné budovy 
postavené roku 1904 v Soumarské ulici. 
Škola byla vybavena moderními stroji  
a technickými zařízeními. Ředitel školy pro-
fesor Jungwirth byl výraznou osobností 
města, mimo jiné založil park u železnič-
ního přejezdu a park u pivovaru. Zvlášt-
ností praktické výuky volarské dřevařské 
školy bylo to, že žáci zhotovovali nejrůz-
nější výrobky dle zakázek, které škola přijí-
mala od soukromých osob a firem, a to od 
výkresů, přes výrobu po osazení či montáž. 
Důkazem budiž třeba kazatelna volarského 
kostela ze sedmdesátých let 19. století. 
Věhlas, který si škola získala, dosáhl ze Šu-
mavy daleko za hranice. Práce žáků byly 
předvedeny kupříkladu na světových  
výstavách ve Vídni (1873) a Paříži (1900),  
na zemských výstavách v Praze, Liberci, 
Chomutově, vícekrát ve Vídni, roku 1876  
v Mnichově a roku 1904 dokonce v americ-
kém Saint Louis.  

Když v červnu 1933 navštívila Českoslo-
vensko holandská královna, zařadil tehdy 
její manžel do svého programu exkurzi 
právě do volarské dřevařské školy. 
 

z knihy Historie a současnost  
podnikání na Prachaticku a Vimpersku 

| 17
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Počasí

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

průměrná teplota 9,7 °C   
minimální teplota -1,2 °C 23. 9. 
maximální teplota 24,6 °C 6. 9. 
úhrn srážek 98,6 mm   
maximální náraz větru 12,2 m/s 27. 9. 
sluneční svit 103 hod.   
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 4x   

Počasí ve Volarech – září 2022 Volary, ČOV, 749 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 9,2 °C   
minimální teplota -1,6 °C 24. 9. 
přízemní minimální teplota -3,6 °C 21. 9. 
maximální teplota 24,0 °C 6. 9. 
úhrn srážek 90,5 mm   
maximální náraz větru 12,5 m/s 27. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 4x   

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

průměrná teplota 8,6 °C   
minimální teplota -2,5 °C 24. 9. 
maximální teplota 25,1 °C 6. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 8x   

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

průměrná teplota 8,6 °C   
minimální teplota -2,9 °C 24. 9. 
přízemní minimální teplota -4,8 °C 24. 9. 
maximální teplota 23,9 °C 6. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 8x   
 

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

průměrná teplota 8,8 °C   
minimální teplota -2,6 °C 24. 9. 
přízemní minimální teplota -4,4 °C 24. 9. 
maximální teplota 24,5 °C 6. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 7x           lokalita (okres) hodnota  

    1. Rokytská slať (KT) -7,4 °C 
    2. Jelení (Krušné h.) -7,2 °C 
    3. Kvilda – Perla (PT) -7,1 °C 
    4. Horská Kvilda (KT) -6,9 °C 
    5. Rolava (Krušné h.) -6,8 °C 
    6. Knížecí Pláně (PT) -6,6 °C 
    7. Březník (KT) -6,2 °C 
    8. Ždárek -6,0 °C 
    9. Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) -5,5 °C 
   10. Jizerka (Jizerské h.) -5,3 °C 
   24. Stögrova Huť – Jedlový potok -2,9 °C 
 

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR

Letošní září se příliš nevyvedlo, co se 
týče počasí. Velmi často pršelo, slunečních 
paprsků bylo poskrovnu a teploty také nic 
moc. Abychom ale zářijové počasí mohli  
porovnat s předchozími lety, jsou k tomu 
potřebná data. A co z nich vyplývá? Tolik 
vody, co v letos v září, nenapršelo mini-
málně 15 let. Letošních 99 mm srážek (tedy 
99 litrů vody na 1 m čtvereční) je rekordních 
za dobu měření od roku 2008. Abychom se  

podívali ještě více do historie, využijeme 
téměř třicetiletou datovou řadu stanice 
ČHMÚ v nedaleké Černé v Pošumaví u Li-
penské přehrady, kde letošní září patří mezi 
3 nejdeštivější za 29 let měření. Trochu pa-
radoxní je, že i přes tak velké množství  
srážek byly Volary v porovnání s dalšími  
šumavskými lokalitami mezi těmi „nejsuš-
šími“ za měsíc září. 

Teplotně letošní září nebylo až tak stu-

dené, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Měsíční průměr 9,7 °C byl jen o 1,1 °C nižší 
než za léta 2007–2022. Za posledních 16 let 
byly čtyři zářijové měsíce ještě chladnější 
než letos. Čeho bylo ale extrémně málo, to 
je slunečních paprsků, pouhých 103 hodin 
za celý měsíc. Slunečního svitu tak bylo 
zhruba o třetinu méně, než obvykle bývá,  
a to je výrazný rozdíl.  

Ivo Rolčík 

Propršené září
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Volary v zrdcadle času

| 19

Na tomto snímku se mnohé změnilo a mnohé zůstává. Drogerii vystřídal Červený kříž, dnes slouží k bydlení. V Hotelu Sitter se nachází DDM 
a knihovna, před tím zde bylo sídlo Městského národního výboru. Gasthof zur Linde, tedy pozdější hostinec U lípy a dům, kde se nacházelo 
pekařství Walter (v sedmdesátých letech zde bylo sklenářství, fotoslužba a čistírna-prádelna), ustoupily dnešní radnici.  Místo Elektra na rohu 
ještě nedávno bývalo knihkupectví a fotoateliér Otomara Novotného. Před tím například kadeřnictví. Přibližně v polovině vzdálenosti mezi 
vstupem do Gasthof zur Linde a pravým krajem snímku se v dlažbě nachází pranýřový kámen, dnes uložený v muzeu.  

Jp
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