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Ples ZUŠ Volary 
 
 

Pohádka O Broučkovi 
 
 

Recitační soutěž ZŠ Volary 
 

Už jsem čtenář 
 

Cestujeme s knihovnou Výroční schůze STP 

Ukrajina je náš domov 

foto jp 
Hospic vystavuje v galerii 
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Milé setkání 

 
Každý den se setkáváme s našimi nej-

bližšími, s kamarády, se sousedy, s kolegy  
v práci. Většinou si ani neuvědomujeme, 
kolik známých lidí za pouhý jeden den pot-
káme. Některá setkání jsou zcela náhodná, 
jiná předem plánovaná. Všechny nás něja-
kým způsobem obohacují. Jednoho z oněch 
plánovaných jsem se účastnila zcela nedáv-
no, šlo o výroční schůzi volarské pobočky 
Svazu tělesně postižených. 

Vždy, když se účastním podobných set-
kání, pociťuji velký respekt. Vidím a poslou-
chám mnoho životních příběhů. Tito lidé 
mají velké množství rozličných starostí  
a trápení, ale přesto si nikdy nestěžují, jsou 
plní optimismu a těší se z každé maličkosti. 
Radují se z poslechu své oblíbené hudby,  
z možnosti přátelského posezení, ze skuteč-
nosti, že se mohou společně pobavit a třeba 
si i zatančit.  

Naši senioři neztrácí úsměv. 
Ráda od nich tuto energii čerpám. Ener-

gii, která umožňuje hodit za hlavu své  
bolesti a strasti a vážit si „obyčejných hod-
not“. A to právě proto, že se k nim musí  
prodrat mnohem obtížněji než ti mladší  
a zdravější. 

Není to zas tak dávno, kdy se lidé kvůli 
epidemii setkávat nemohli. Přitom vzájem-
né setkání či jen krátká společná zastavení 
jsou právě v tomto bláznivém světě velmi 
cenné a přínosné. Čas, který mohu strávit 
společně s našimi seniory, mi přináší mnoho 
radosti, ale i poučení. Jsem ráda za jejich 
podněty, názory, připomínky. 

Proto i nadále budeme nápomocni  
s organizací takových to setkání. Jsme totiž 
jejich velkými dlužníky. Od seniorů se 
máme stále co učit a nikdy jim asi nespla-
tíme to, co oni „investovali“ do nás. 
 

Velice si ceníme veškeré spolkové čin-
nosti, každé dobrovolné aktivity. Neboť 
právě ony vytvářejí živé město, společenství 
občanů, které dokáže společně překonat 
každý problém a navzájem si pomáhat.  

Moc za to dík. 
 

Martina Pospíšilová,  
starostka 
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 UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. BŘEZNA 2023

Foto měsíce

Město Volary má se společností E.ON Energie a.s. uzavřenou smlouvu o nájmu dopravního 
prostředku a marketingové spolupráci na elektromobil VW e-Golf. Smlouva je uzavřená  
na dobu určitou, a to na období od 1. 2. 2023 – 31. 3. 2023. Elektromobil slouží jako dopravní 
prostředek pro výkon samosprávy města Volary.  

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VOLARY SE USKUTEČNÍ  
DNE 27. 3. 2023 OD 17:00 V RADNIČNÍM SÁLE. 

          USNESENÍ RADY MĚSTA VOLARY 
 

RM rozhodla nevyužít možnosti navýšení nájemného u prostor k podnikání 
pro rok 2023 o vyhlášenou průměrnou míru inflace roku 2022 ve výši  
15,1 % s platností od 1. 7. 2023. 
 
RM schvaluje předložený návrh na vyřazení majetku města Volary v souladu 
s doporučením dílčích inventarizačních komisí. 
Ukládá nepoužitelný majetek zlikvidovat dle jeho charakteru spálením,  
uložením na sběrném dvoře atd., dle platných předpisů a nepotřebný majetek 
pak nabídnout k odprodeji dle platných předpisů. 
 
RM rozhodla poskytnout dotaci na činnost ve výši 20 000 Kč Lyžařskému 
sportovnímu klubu Volary.  
 
RM bere na vědomí informace podané p. Pavlem Peroutkou a Bc. Alešem 
Valíčkem týkající se odpadového hospodářství města.  

více na www.volary.cz 
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Ekonomický odbor Zprávy

Úhrady místních poplatků 
V roce 2023 jsou v platnosti Obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích  
č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 a 5/2021 (k nahlédnutí na www.mestovolary.cz). 
 
V souvislosti s tím informujeme občany o výši místních poplatků: 
l místní poplatek za komunální odpad na 800 Kč za osobu a rok, splatnost poplatku 

do 30. 6. 2023. 
l poplatek za psa – z jednoho psa zaplatí majitel 300,- Kč/ rok, za druhého a každého 

dalšího 600 Kč; za jednoho psa v osadách a samotách zaplatí majitel 150 Kč/rok,  
za druhého a každého dalšího 225 Kč. Osoby starší 65 let zaplatí za jednoho psa  
75 Kč, za druhého a každého dalšího 110 Kč. Splatnost je do 30. 6. 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

POZOR!  
l Od roku 2021 se již nerozesílají složenky k úhradám poplatků za komunální odpad  

a psy.  
l Rovněž nedochází k distribuci složenek k úhradě nájemného za pronajaté pozemky. 

Splatnost nájemného a pokyny k úhradě jsou uvedeny individuálně v nájemních 
smlouvách. Číslo příjmového účtu města je 293848151/0300. 

l Údaje pro platbu jsou k dispozici na emailu kovarikova@mestovolary.cz, na tel. čísle 
388 302 204 nebo na webových stránkách města Volary. Při platbách převodem je 
nutno uvádět variabilní a specifické symboly – z roku 2022 zůstaly beze změny.  
Příjmový účet Města je 293848151/0300. 

l Hotově je možné tyto poplatky uhradit na podatelně MěÚ Volary v pondělí a ve středu 
v čase 8:00–16:00, v úterý a ve čtvrtek v čase 8:00–14:00 a v pátek v čase 8:00–11:30.    

 

PŘIŠLO POŠTOU:
Dobré ráno, 

chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať  
za všetko, čo ste mi poslala. Bol som naozaj  
veľmi milo prekvapený, ked som otvoril obálku... 
až tak, že som ani nečakal na koniec mojej pra-
covnej doby a vybehol som na otočku zásielku 
odovzdať, aj keď bývajú 15 km od môjho praco-
viska. 

Teta (rodáčka z Volar, za slobodna Velků) so 
strýkom o ničom nevedeli, tak si viete predstaviť, 
ako zareagovali, slzy na krajíčku... Mal som naozaj 
veľmi dobrý pocit z toho, ako milé prekvapenie 
sme im spolu s Vami pripravili. Teta mi hned  
začala v kalendári a na letákoch ukazovať, kde 
chodila do školy, ktorý hotel bol na ich ulici,  
kostol, kde sa chodila modliť, ked jej mama bola 
chorá... tie fotky v kalendároch sú naozaj nádherné, ako aj všetko ostatné. Povedala,  
že sa hneď pustí do čítania Volarských spravodajov, vraj aspoň nebude myslieť na to,  
čo všetko ju bolí.   

Takže ešte raz, diky moc. 
Prajem Vám všetko dobré a pripájam jednu fotku zo včerajšej návštevy a samozrejme 

mám Vám aj od nich veľmi pekne poďakovať. 
Stefan Hatala, Nové Zámky 

Ve zkratce
Bardotka ve Volarech 

  
Legendární „Rudý říjen“ se vrátil na koleje. 
Lokomotiva 751 149-6, tzv. Bardotka, byla 
po několikaleté odstávce opět uvedena  
do služby a bude každý týden k vidění ve 
Volarech. 
 
Vlajka pro Tibet  

  
Volary se i letos připojí k mezinárodní kampani 
Vlajka pro Tibet. Vlajka je na radnicích vyvěšo-
vána 10. března na výročí Tibetského národ-
ního povstání a jen v České republice se do 
akce zapojí více než 700 radnic a stovka škol. 
 
Maškarní v mateřinkách 

  
Blížící se masopust si připomněli jak obě  
„kamenné“ mateřské školky ve Volarech, tak 
i lesní mateřská školka, která od září sídlí  
na Soumarské mostě. 
 
Zpátky do knihoven 

  
Březen patří každoročně knihám, a tedy  
i knihovnám, a především čtenářům.  Volar-
ská knihovna se do projektu Březen měsíc 
knih zapojuje od roku 2011. Letošní ročník 
nese název Zpátky do knihoven. 
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Skauti  | ZUŠ

Ptačí hodinka 
V lednu se naši skauti účastnili celostát-

ního výzkumu pozorování ptáků na krmítku 
– Ptačí hodinky. Každý na svém krmítku  
pozoroval v určeném termínu ptáčky, kteří 
sem během hodiny přilétli. Výsledky jsme 
poslali do Ornitologické společnosti.  

V únoru jsme dostali výsledky z pozoro-
vání, které zahrnují celé území naší repu-
bliky. Letos bylo velmi teplé počasí, a tak 
ptáčci hledali potravu nejen na krmítku, ale 
i ve volné  přírodě, a tak celkově bylo pozo-
rovaných ptáků méně. Nejinak tomu bylo  
i u nás, ve Volarech a v okolí. Celkem bylo  
na krmítkách a v jejich okolí pozorováno 
přes půl milionu ptáků. Nejčastěji se na  

krmítkách objevovala sýkora koňadra, dále 
sýkora modřinka, kos černý, hrdlička za-
hradní, vrabec polní a v těsném závěsu i vra-
bec domácí. Pozorování u nás na Volarsku 
se od celostátních přece jen trochu lišila, 
nejvíce byl pozorován vrabec domácí, dále 
sýkora koňadra, hrdličku jsme u nás na krmít-
kách nikde nezaznamenali, objevil se však 
mlynařík dlouhoocasý, datel černý, brhlík 
lesní, sýkora uhelníček a sýkora babka.  

Pozorování nás moc bavilo, pořídili jsme 
i fotky. A věřte, fotit ptáčky na krmítku není 
vůbec jednoduché, a tak máme radost, že 
se některé fotografie docela povedly.  

SK, LW, foto Petr Polanecký  

Skauti v Praze 
Letošní leden byl v našem oddíle nabitý 

charitativní činností, a tak jsme se moc těšili 
na první únorový víkend, kdy jsme plánovali 
odpočinkový výlet do Prahy. Jezdíme tam 
již mnoho let v rámci akce Ledová města  
a vždycky tam objevíme něco nového. Letos 
jsme se jako již tradičně vydali hned po pří-
jezdu na večerní procházku Pražským hra-
dem. Temná nádvoří a uličky byly docela 
tajuplné, takže jsme byli zvědaví, jak to tam 
bude vypadat za denního světla. Hned ráno 
jsme se tam tedy vypravili znovu. Obdivo-
vali jsme Svatovítskou katedrálu, Baziliku 
svatého Jiří a samozřejmě jsme prozkoumali 
i celou Zlatou uličku. Kdo byl vysoký, měl  
to v malých domečcích tedy docela těžké. 
Odpoledne jsme se vydali na Letnou do  
Zemědělského muzea. Tam bylo tolik mož-
ností si ledacos vyzkoušet (taky poslouchat 
ticho, to pro nás bylo docela těžké, ale stálo 

to za to). V muzeu Policie ČR jsme se sezná-
mili s historií oboru a také si vyzkoušeli své 
znalosti z oblasti dopravy. Dopadli jsme 
dobře, a tak každý získal malou odměnu.  
V Muzeu pražských pověstí a strašidel nám 
moc do smíchu nebylo, o to příjemnější byla 
procházka po Karlově mostě, sledování  
orloje a legrace při prohlídce voskových  
figurín slavných osob. Poslední den našeho 
pobytu nás čekala návštěva Vyšehradu.  
A protože nás celou dobu provázelo docela 
chladné počasí, moc rádi jsme se pak ohřáli 
v Botanické zahradě. Tam jsme kromě krás-
ných rostlin i pohovořili s mluvícím papouš-
kem. Ani se nám domů nechtělo, ještě  
tolik plánovaných věcí jsme si nestihli pro-
hlédnout, a tak se těšíme, že se do našeho 
hlavního města zase brzy podíváme.     

                                                                                              
KP, FK, PP, foto KW a LW  

ZUŠ bodovala 
Ve čtvrtek 23. února 2023 proběhlo v Základní umělecké škole Vimperk okresní kolo soutěže základních  

uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů. ZUŠ Volary reprezentovaly 4 soubory, které získaly 
skvělá ocenění – saxofonové kvarteto SaxWork Ladies 1. místo s postupem do krajského kola, Flétnové duo  
a Flétnové trio 1. místa a žesťové trio Not a Big band Volary 2. místo. -kp- 
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Narodila se v roce 1962 v Písku. Vystudovala 
Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor 
meliorace. Od roku 1995 pracuje na Správě 
Národního parku Šumava, nejdříve jako 
hydrobiolog a nyní na pozici vedoucího  
oddělení vod a mokřadů. Žije v Jaroškově  
u Stach, je vdaná, matkou dvou synů a ba-
bičkou čtyř vnuků. Mezi její koníčky patří  
například hudba, turistika nebo astronomie. 
 
Proč se kolem perlorodky toho tolik  
nadělá? Vždyť jsme o ní nikdy neslýchali 
tolik jako v poslední době!  

Téměř v celé Evropě je perlorodka na  
vymření. Je to na své životní prostředí velmi 
náročný druh sladkovodního mlže. V posled-
ních desetiletích se dělá všechno možné, aby 
tento druh z evropské přírody nezmizel.  
 
A proč ji vlastně potřebujeme? Nebylo 
by lepší nechat přírodu přírodou  
a v duchu myšlenek národního parku  
nezasahovat do samovolného vývoje?  

Perlorodka je jako mnoho dalších živoči-
chů a rostlin součástí ekosystému se všemi 
možnými vazbami – některé ani znát nemu-
síme. Ze své podstaty jsou mlži filtrátoři – živí 

se vlastně čištěním vody – odstraňují z vody 
detrit – zvláštní směs organických, zejména 
odumřelých rostlinných částeček, řas a bak-
terií. Vymření jakéhokoli druhu je určitá tra-
gédie, která vyvolává v daném ekosystému 
změny, jejichž dopady leckdy nedokážeme 
ani odhadnout. Ochráníme-li citlivou perlo-
rodku, tak tím mimoděk ochráníme i další 
druhy, které s ní sdílí společný prostor – eko-
systém. Proto se také perlorodka někdy ozna-
čuje za tzv. deštníkový druh. 
 
Jak tedy vlastně žije a co všechno k životu 
potřebuje? 

Perlorodka má velmi zajímavý a složitý  
životní cyklus. V dospělých mateřských 
jedincích se po oplodnění vyvíjejí larvy – glo-
chidia, které se přibližně v polovině léta do-
stávají do volné vody, kde se snaží rychle najít 
hostitele, v našem případě pstruha, kterému 
se přichytí na žábry a jako parazité tam stráví 
skoro celý rok. Přibližně v květnu následují-
cího roku se pstruha pustí a přibližně třetinu 
milimetru velké perlorodky se zavrtávají do 
povrchové vrstvičky dna, kde tráví několik 
dalších let života. Ale musí tam mít dost kys-
líku a vhodné potravy. Teprve zhruba v pat-
nácti až dvaceti letech dospívají, stabilně se 
ukotví ve vhodném substrátu dna a jsou 
schopny se dál rozmnožovat. 
  
Může se perlorodčí larva uchytit  
i na něčem jiném než na pstruhovi? 

Uchytit se může leckde, ale nepřežije 
tam. V minulosti byli hostiteli perlorodek 
i lososi, ale v důsledku výstavby přehrad, 
které zamezily jejich tahu, už nemají šanci.  
V našich podmínkách se perlorodka dožívá 
kolem 100 let, takže teoreticky vzato by 
mohly ještě ty nejstarší perlorodky pocházet 
z posledních lososů, kteří táhli divokými  
peřejemi Vltavy do svých trdlišť, protože  
s výstavbou přehrad se začalo až ve 20. letech 
minulého století. 
 

Takže perlorodku do Vltavy ochranáři  
nevysadili a opravdu tam historicky 
vždycky žila? 

Historicky byl znám její roztroušený  
výskyt od Horní Vltavice až po obrovské  
kolonie od Českého Krumlova až po České 
Budějovice. Těžiště jejího výskytu bývalo  
tedy v nižších polohách než dnes. Ale když  
se právě v těch nižších polohách změnily 
podmínky jejího života natolik, že začala 
mizet, přežila nakonec pouze na několika 
ještě vyhovujících místech, i když na horní 
hranici svého výskytu. 

Mimochodem už ve dvacátých letech 
byla čistota vody pod Frymburkem natolik 
neuspokojivá, že byl založen „Svaz pro 
ochranu čistoty vody Vltavy i jiných veřejných 
vod“. Na vině byly tehdy  zejména papírny. 
 
Je tedy znečištění to hlavní,  
co perlorodce vadí? 

Je to určitě jedna z věcí, která jí vadí – 
proto ji také považujeme za indikátor čisté 
vody. Ale rozhodně to nebyla jediná příčina. 
Dalšími byly změny v hospodaření v nivách  
– změny druhové skladby luk i hospodaření 
v lesích (monokultury, eroze), splachování 
erozních sedimentů, používání všemožných 
chemických látek, regulace toků, odvodňo-
vání, včetně ničení pramenišť, výstavba  
přehrad – změna druhové skladby rybích 
společenstev… 
 
To zní velmi katastroficky a nevratně, 
je možné s tím ještě něco dělat? 

No a jsme u toho – proto se tolik kolem 
perlorodky „tančí“. Když si připustíme, že  
o ni jako o druh nechceme přijít, pak musíme 
napravit kolem ní spoustu věcí. V ČR byl  
k tomu zpracován celý Záchranný program, 
který se snaží definovat opatření, která je 
nutné udělat, aby perlorodka přežila aspoň 
na těch pár lokalitách, které v republice zbý-
vají. Kromě Vltavy se vyskytuje ještě v Blanici, 
Malši a v několika potocích v jižních Čechách 

Tanečky kolem perlorodky  
ING. EVA ZELENKOVÁ

Rozhovor
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Rozhovor

a na Ašsku. Jednoduché to ale není,  
protože to, co často stačí k přežívání dospě-
lých perlorodek ani zdaleka nestačí a nevy-
hovuje těm nejmladším, bez nichž nemá 
samozřejmě perlorodka naději na trvalou 
existenci. 
 
Jak je na tom Vltava? 

V některých ohledech výborně – je to 
velká řeka s víceméně stabilním chemismem 
a s výbornými potravními podmínkami, a to 
dokonce i pro nejmladší stadia perlorodek, 
která jsou nejnáročnější. Zdroj potravy  
perlorodek se nachází v samotné řece – jsou 
to podvodní louky, které tvoří zejména sto-
lístek, hvězdoš a lakušník. Vltava ovšem taky 
má svoje horší stránky – a to je třeba nedos-
tatek hostitelských ryb nebo znečištění, které 
přichází s Volarským potokem, a taky fakt,  
že starých perlorodek je v řece málo. 
 
A co se s tím tedy dělá a jak dlouho? 

Větší pozornost se stavu celé řeky a pak 
i populaci perlorodky začala věnovat po roce 
2004 v souvislosti s regulací vodáckého vy-
užití řeky. Začal dlouhodobý monitoring,  
povedlo se získat peníze z evropských fondů 
na několik projektů. Některé byly zaměřené 
na samotnou perlorodku – na zkoumání je-
jích vazeb s prostředím, početnost stávající 
populace nebo odchovy. Jiné se zaměřily  
na revitalizace regulovaných přítoků Vltavy 
kvůli podpoře přirozené reprodukce pstruha 
a čistoty vody (Hučina, Jedlový, Žlebský,  
Starý a potok pod Pěknou). Opravila se i bý-
valá hájenka za obcí Dobrá a stala se z ní  
výzkumná stanice, poskytující zázemí týmům 
odborníků. Řešila se i protiproudová masivní 
migrace ryb z Lipenské nádrže, která vytla-
čuje hostitelské pstruhy z Vltavy. 
 
Takže perlorodka se taky uměle  
odchovává – jak je to náročné? 

Není to opravdu nic jednoduchého –  
u nás se používá Hruškova metoda polopři-
rozeného odchovu, kdy se perlorodkami 
uměle nainfikovaní pstruzi opatrují v něja-
kém chráněném prostoru (například v rybí 
líhni) až do doby, než maličké perlorodky  
začnou ze žaber vypadávat, ty se pak posbí-
rají a umístí do odchovných klícek, které se 

ukotví buď ve Vltavě nebo v nějakém repro-
dukčním prvku (umělé stružce s dostatkem 
potravy pro malé perlorodky), aby tam 
mohly spokojeně růst. Ale je potřeba cca kaž-
dých 14 dní pak klícky čistit a proplachovat, 
protože tkanina, skrz kterou voda do klícek 
proudí spolu s drobnou potravou se samo-
zřejmě zanáší. Celý proces odchovu je sku-
tečně velmi náročný a jeho výsledek závisí  
na zkušenosti, pečlivosti a oddanosti chova-
tele a my jsme rádi, že máme Bohumila Dorta 
z Prachatic, následovníka Jaroslava Hrušky 
z Volar, který celou tuto metodu kdysi  
vymyslel. 
 
A co tedy samotná perlorodka, kolik jich 
tedy aktuálně je ve Vltavě? 

Počítají-li se dospělé „starší“ perlorodky, 
které jsou schopné rozmnožování, tak jich 
opravdu není mnoho – výsledkem psychicky 
i fyzicky náročné inventarizace je zdokumen-
tovaný výskyt ani ne 500 jedinců – je možné 
tedy předpokládat, že celková početnost  
perlorodek v řece nepřesáhne 1 500 jedinců 
(buď perlorodky v nemapovaných úsecích 
nebo přehlédnuté). Ale v posledních dvou  
letech bylo do pečlivě vybraných míst vypuš-
těno přes 2 000 mladých perlorodek ve věku 
6–10 let. Několik tisíc jich pak ještě čeká  
v odchovných klíckách na volný život. 
 
Loni skončil poměrně rozsáhlý projekt  
na posílení populace perlorodky – bude se 
nějak pokračovat? 

Ano, máme připravené pokračování  
na následujících pět let, při kterém bude po-
kračovat posilující odchov a vypustí se další 
tisíce perlorodek do řeky. Rozjede se ale také 
méně náročné posilování populace prostřed-
nictvím vypouštění pstruhů do řeky těsně 
před tím, než z nich začnou vypadávat 
„zralé“ mrňavé perlorodky, do kterého bude 
velkou měrou zapojena rybí líheň na Boro-
vých Ladech. Prokázalo se totiž, že tato  
metoda, vyzkoušená na Vltavě krátce již  
před 20 lety, funguje, a že i ta nejmladší  
stadia perlorodek tady dokáží přežít až do 
dospělosti. Ovšem výsledek tohoto způsobu 
posilování uvidíme, vzhledem k dlouhému 
dospívání perlorodek v říčním dně, tak za  
dalších 20 let. A ještě by to samozřejmě 

chtělo nějaké revitalizace – například přítoků 
Vltavy Korunáče či Uhlíkovského potoka 
nebo i jejího vlastního toku. 
 
To vlastně souvisí s problémem  
nedostatku pstruhů v řece. Budou další 
revitalizace stačit? 

Samotné revitalizace nestačí. Výzkum 
prokázal, že pstruzi jsou z míst kolem perlo-
rodek vytlačováni kaprovitými rybami, které 
na jaře migrují z Lipna a že jsou jich statisíce. 
Proto byla vymyšlena a otestována proti- 
migrační mechanicko-elektrická bariéra, 
která by měla masivnímu přesunu ryb  
z Lipna do řeky zabránit. V současné době  
se v profilu Pěkná vždy na období březen až 
červenec instaluje prototyp mechanické části 
této bariéry, aby alespoň částečně bránil  
protiproudové migraci ryb. Projekt na sta-
vebně dokonalejší řešení bariéry je nyní  
v procesu stavebního povolení, a pokud vše 
půjde hladce, tak by se bariéra měla zrealizo-
vat v roce 2024. 
 
Existuje nějaká představa, jak by to  
na Vltavě nakonec mělo vypadat? 

Představte si nespoutanou a čistou řeku, 
kde se nad početnými koloniemi perlorodek 
prohánějí pstruzi a člověk už nemusí pro  
záchranu perlorodky dělat nic, jen se dívat – 
tedy vlastně řečí odborníků jen monitorovat. 

Kéž by to tak na Vltavě dopadlo. 
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KULTURNÍ PŘEHLED          BŘEZEN 2023
NABETON 
Vimperská kapela hrající pecky interpretů české i zahraniční hudební scény,  
např.: AC/DC, ZZ Top, Black Sabbath, Deep Purple, Guns N' Roses…Škwor, Kabát,  
Visací zámek, Lucie…a mnoha dalších. Už jedenáctým rokem vimperská  
big-beat/rocková kapela brázdí různé akce a zábavy ve vašem okolí. 
předprodej vstupné 100 Kč, vstupné na místě 150 Kč 
 
 

BOWLING SPORT BAR VOLARY

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

sobota 

4. 3.    
20:00

KARNEVAL S DDM 
Zábava v maskách je nejlepší! Hry, soutěže a tanec pro všechny princezny,  
Spider-Many, muchomůrky, kuchaře, víly…  
Celým odpolednem bude provázet Josef Pepa Maxa 
vstupné: maska 30 Kč, bez masky 50 Kč, doprovod 20 Kč 
 

RADNIČNÍ SÁL

OSLAVA MDŽ 
STP společně s volarským ČSŽ připravily tradiční oslavu pro všechny ženy,  
a to nejen z Volar a okolí. K poslechu i k tanci hraje duo Fanda & Martina. 
vlastní gastronomické výtvory všeho druhu vítány 
 
 
 

RADNIČNÍ SÁL

NA „KONEC SVĚTA“ NA KOLE FAVORIT 
V rámci akce Cestujeme s knihovnou jsme pozvali Jana Mráze, aby nám  
přiblížil více jak měsíční výlet na starém kole Favorit z Velkého Beranova  
u Jihlavy až k Atlantskému oceánu ve Španělsku na pomyslný konec světa  
v místě zvaném Fisterra. 
projekce, beseda, vstupné dobrovolné 
 
 

RADNIČNÍ SÁL

VEPŘOVÉ HODY 
 
 

HOTEL CHATA

SEIDELŮV VLAK 
Trasa České Budějovice, Číčenice, Volary. 
Seidelův vlak se po dvou letech vrací do Volar i s doprovodným programem.  
Budou to komentované prohlídky města, muzea a kostela. 
podrobnější informace na www.kic-volary.cz 
 
 

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ VOLARY

VŠECI (NE)KRADNŮ 
Komedie ochotnického souboru SOS ze Strunkovic nad Blanicí, která je  
zpracována na motivy pohádky Jana Wericha Tři veteráni. 
divadelní představení, vstupné 90 Kč 
 

SÁL KINA

neděle 

5. 3.    
15:00–18:00

pátek 

10. 3.     
16:00–22:00

pondělí 

13. 3.   
18:00

pátek 
až 

neděle 

17. 3. 
–19. 3.    

sobota  

18. 3.   
příjezd 
11:46 

odjezd 
16:16

sobota 

18. 3.    
19:00
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O DRAKOVI 
Čtyři pohádky, které na sebe částečně navazují a tvoří tak ucelenou hru.  
Hlavní postavou je drak, který se chce ženit, ale při své pouti za nevěstou  
dojde k závěru, že tento nápad nebyl až tak šťastný, a tak akci raději vzdá.  
Celou pohádku Divadýlka z pytlíčku provází píseň s jednoduchou melodii,  
kterou se děti snadno naučí. 
dětské divadelní představení, vstupné 50 Kč 
 

SÁL KINA
pondělí 

20. 3.    
16:00

VLTAVA A PERLORODKA  
– RODINNÉ STŘÍBRO ŠUMAVY 
Beseda o životě perlorodky a o dlouhodobých snahách o její záchranu a vyhlídkách  
do budoucna. Setkáte se s lidmi, kteří pět let počítali a zkoumali perlorodku  
a kvalitu jejího životního prostředí ve Vltavě. 
beseda, přednáška 
 

RADNIČNÍ SÁL

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČZS VOLARY 
Při jednání s malým občerstvením bude možnost úhrady členských příspěvků. 

HOTEL CHATA

čtvrtek 

23. 3.   
18:00

sobota 

25. 3.    
14:00

EXPEDIČNÍ KAMERA 
Již po třinácté se sejdou milovníci cestovatelských filmů, a to i ve Volarech,  
na promítání těch nejlepších. 

RADNIČNÍ SÁL
sobota 

25. 3.    
17:00

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
BÝVALÝCH DŘEVAŘSKÝCH ZÁVODŮ 
 

RESTAURACE U POTŮČKU
sobota 

25. 3.    
17:00

POCHOD 5. PĚŠÍ DIVIZE  
– KŘEST KNIHY 
KVH Gabreta pořádá putovní pochod po stopách 5. pěší divize, který bude  
završen křtem knihy Lukáše Smoly, pojednávající o některých aspektech této cesty. 

RADNIČNÍ SÁL
sobota 

8. 4.    
18:00

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

NÁMĚSTÍ
neděle 

9. 4.    
10:00

BOSÉ NOHY V PARKU 
Agentura Harlekýn tentokrát nejen s Rudolfem Hrušínským a Veronikou  
Freimanovou přináší komedii o tom, jak důležité je procházet bosýma nohama  
v parku, když chceme s tím druhým projít celým životem.  
Mladí manželé Corrie a Paul se po líbánkách vydávají na dlouhou trať  
každodenní manželské rutiny. 
divadelní představení, vstupné 299 Kč 

SÁL KINA
čtvrtek 

13. 4.    
19:00
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Florbalová utkání v Horní Plané

Základní škola

Ve dnech 21. a 23. února se sportovní 
hala v Horní Plané zaplnila velkým počtem 
dětí, které mají rády florbal a rozhodly se  
reprezentovat svou základní školu. Díky 
sympatické iniciativě p. uč. Michala Pernec-
kého z Horní Plané přijela poměřit svou flor-
balovou obratnost, rychlost i pevné nervy 
družstva z Frymburka, Nové Pece, Kájova, 
Horní Plané a Volar. Soutěžilo se v katego-
riích děvčat a chlapců ze 4. a 5., 6. a 7., 8. a 9. 
tříd. Mladší dívky z Volar letos již sbíraly  
zkušenosti v zápasech, které se konaly v Písku. 

Z Plané si teď dovezly stříbrnou medaili, 
stejně tak jako hoši ze 4. a 5. tříd. Děvčata ze 
6. a 7. tříd byla třetí, chlapci opět stříbrní. 
Největší radost jsme prožívali s družstvem 
starších žáků, kteří ve složení Václav Svintek, 
Vojtěch Harvalík, Václav Had, David Vu, 
Maxim Naumov a Jakub Bursa předvedli  
vynikající výkon. Někteří zúročili svou něko-
likaletou práci ve školním florbalovém 
kroužku, který vedla p. uč. Ivana Černá.  
Gólman Jakub pustil do branky pouze je-
diný cizí míček a náš tým celkově působil 

klidně a sehraně, vysloužil si plným právem 
vítězství i sympatie publika. Jako pedago-
gové jsme ocenili kamarádský přístup mlad-
ších ke starším. Zkušenější podporovali 
radou a fanděním mladší děti, atmosféra 
turnaje byla výborná.  

Velký dík patří organizátorům – Základní 
škole v Horní Plané a všem regionálním 
sponzorům, kteří zajistili občerstvení pro 
děti i dospělé a zajímavé hodnotné ceny pro 
vítěze.  

Jana Fistrová, Ivana Černá 

Recitační soutěž žáků 1. stupně
Velké potěšení a radost mohli zažít v úterý 14. 2. odpoledne  

rodiče, vychovatelé, učitelé, organizátoři a vůbec všichni návštěvníci 
klání v uměleckém přednesu. Po tříleté přestávce způsobené  
koronavirovými opatřeními se soutěž uskutečnila v prostorách  
kinosálu Volary. Jedním dechem je třeba dodat, že se děti jeviště  
nezalekly a prostor hlasově zvládly.  

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. ročníky, 2. + 3. ročníky, 4. + 5. 
ročníky. Poslední dvě jmenované kategorie jsou postupové a celkem 
čtyři žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Proběhne 
8. března v aule prachatického gymnázia. I proto je dobře, že si  
volarské děti mohly vyzkoušet vystoupení před početnějším publikem 
ve velkém sále. Držíme palce!  

Atmosféra byla nádherná a už teď se těšíme na příští rok. 

J. Fistrová, zástupce ředitele pro 1. st. 

VZ_3_2023_Sestava 1  02.03.2023  10:10  Stránka 10



Základní škola

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz | 11

Vzpomínky a současnost ukrajinských žáků
Rok s rokem se sešel a válka u nás na Ukrajině 

pokračuje. Napříč Evropou, Českem i na Ukrajině 
si lidé připomínali 1. výročí ruské agrese. 

I ve volarské ZŠ, kde pracuji, se v pátek  
24. února  mluvilo o Ukrajině, zejména pak o ukra-
jinských žácích, které před rokem škola přijala  
do svých tříd mezi české spolužáky. 

Společně jsme se zástupkyní ředitele Janou 
Fistrovou, Světlanou Naumovou a asistentkou   
Petrou Mikešovou připravily krátkou vzpomínku 
ukrajinských žáků, kteří museli před rokem 
opustit svou zemi. Pro české spolužáky, učitele 
a provozní zaměstnance zněla ve společenské 
místnosti školy nejen ukrajinština, ale hlavně 
čeština, kdy naši ukrajinští žáci v krátkých indi-
viduálních vystoupeních vzpomínali na svůj  
odchod z vlasti, ze své školy, na to, koho a co 
všechno museli opustit, po kom se jim stýská.  
Vyjadřovali své pocity z nového prostředí, z české 
školy, ale hlavně ukázali českým žákům, že už  

částečně překonali jazykovou bariéru, jak ovládají 
český jazyk, v čem jsou dobří, jakým svým záj-
mům se ve Volarech věnují. 

Žáci recitovali, zpívali české písničky, tleskali 
jsme gymnastickému vystoupení, starší žáci se 
představili v krátkých rozhovorech, kde vyjadřo-
vali, co mají a co nemají rádi, co je těší a jaká  
mají přání. 

Celé setkání bylo provázeno prezentací, kdy 
zejména snímky srovnání předválečného Char-
kova, oblasti, ze které většina ukrajinských žáků 
pochází, s dnešní realitou, vyvolaly u českých žáků 
údiv a mnohých ukrajinských dojetí. 

Rozloučili jsme se Ukrajinskou státní hymnou 
a přáním, aby se 14 ukrajinských žáků mohlo co 
nejdříve vrátit do svých domovů a škol. 

Děkuji Mgr. Janě Fistrové, vedení školy a všem 
ve škole za vlídné přijetí, kterého si vážím. 
 

Maria Zahorska, ukrajinská asistentka na ZŠ 

„Vzpomínky jsou velmi důležité, protože je to někdy to jediné, co máte.“  
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Knihovna

Knihovnické statistiky
Za celý minulý rok 2022 naši knihovnu navštívilo  
7 443 návštěvníků.  
Náš nejaktivnější čtenář si vypůjčil 517 knih. 
 
 Počet výpůjček celkem: 17 836 (knihy, periodika) 
 Vyřízené rezervace: 837 
 Přírůstky: 564 
 Registrovaní uživatelé: 468 
 Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: 102 
 Počet požadovaných meziknihovních výpůjček: 35 
 
Nejžádanější tituly našich čtenářů: 
 Klevisová Michaela – Sněžný měsíc  
 Bomann Corina – Paní ze Severu. Agnetino dědictví 
 Fields Helen – Dokonalé stopy 
 Mlynářová Marcela – Dokud držím pohromadě  
 Javůrek Štěpán – Chaloupky  
 Klíma Josef – Šarlatán  
 Klabouchová Petra – Prameny Vltavy 
 Niedl František – Inspektor s velkým mozkem 
 Eben Marek – Myšlenky za volantem 
 Moc Pavel – Šumavští převaděči 
 Voldřich Jan – Příběhy ze šumavských chalup 
 

   
 

„Každá kniha má duši – duši toho, kdo ji psal,  
a duši těch, kdo ji četli a snili s ní.“  

Carlos Ruiz Zafón, španělský prozaik 
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Knihovna

Nové tituly 
 

      Beletrie 
 
Vondruška Vlastimil: Lucemburská epopej 
Název části: Král cizinec 

První kniha historické 
série, věnované lucem-
burské epoše českých 
dějin, se soustředí na pří-
běh „krále cizince” Jana 
Lucemburského. Románo- 
vá freska začíná nástupem 
Jana Lucemburského na 
český trůn a končí smrtí jeho syna římského 
císaře a českého krále Karla IV. Je to jedno  
z nejslavnějších období našich dějin, kdy byla 
Praha centrem římské říše, ale aspirovala i na 
to, aby se stala „druhým Římem“ křesťanstva. 
 
Manningová Kirsty: Záhada rukopisu 

Zmizelý rukopis může 
odhalit dávná tajemství  
a změnit přítomnost. 
Vězení Fresnes, rok 1940: 
Margot, bývalá komorná 
z luxusní vily na Riviéře, 
skončí ve vězeňské cele  
s novinářkou Joséphine. 
První dostala trest smrti 
za vraždu, druhá je členkou protinacistického 
odboje. Když později společně strádají v pra-
covním táboře, vzájemná náklonnost a dů-
věra jim pomohou přečkat nejhorší okamžiky. 
Domů se však vrátí jen jedna z nich… 
 
Sichinger Martin: Divocí sekáči 
Podtitul: Šumava 1947 

Vimperk, červen 1947. 
S příchodem nových 
nadřízených, komunistů 
Rejmonta a Hartla, do-
stává strážmistr Jan Fir-
man nový úkol: zajistit, 
aby osidlování Šumavy 
úspěšně pokračovalo. 
Jenže osídlenci, rumunští Slováci, si přinášejí 
neotřesitelnou víru v moroie a zmory, i ne-
smyslnou nenávist k dívce z Valea Târnei, 
kterou viní za smrt svého bratra…  

Druhý případ Jana Firmana je volným  
pokračováním úspěšného románu Duchové 
Šumavy. 
 
Javůrek Štěpán: Sudetský dům 

Působivý román o osu-
dech malé vesnice v po-
hraničí. Je po válce, jed- 
ni přicházejí, jiní musejí 
odejít. Každý ale zaplatí 
vysokou cenu za naději 
na nový začátek i za svou 
minulost. 
 
 
Jonasson Jonas: Sladká pomsta 

Nejlepší pomsta je ušitá na míru! Od autora 

bestselleru Stoletý stařík. 
Spoře oděný Masaj  

v centru Stockholmu, kde 
mrzne, až praští. Geniální 
podnikatel prodávající 
pomstu na klíč. Pár tou-
žící po odplatě. A ten, 
kterému se chtějí všichni 
pomstít. Kdo se ještě za-
motá do zběsilého víru událostí a jakou roli 
bude hrát dvojice obrazů nejasné ceny? Jde 
o skutečná díla, či o padělky? A co s tím má 
společného papež? Začíná nepředvídatelná 
jízda napříč kontinenty a světem umění, která 
vám nedá vydechnout. 

 
Naučná literatura 

 
Krejčík Daniel: Nadělení 
Podtitul: Příběhy kluka ze zámku 

Autobiografické vzpo-
mínky herce a partnera 
politika Matěje Stropnic-
kého. 

Byl jednou jeden chát-
rající zámek… pak se ale 
objevili dva nadšenci, 
kteří do něj vrátili život. 
Herec Daniel Krejčík si  
s partnerem začali plnit bláznivý sen. Ale 
umět si přát je zvláštní disciplína… Zprvu  
nevinné přání a humorné trápení s domácím 
oslíkem a rekonstrukcí osmadvaceti komnat 
brzo dostalo nečekaný impulz... Jaké podoby 
má život nejen v záři reflektorů, když sny  
narazí na realitu? Jaká to je snít si sen o po-
klidném životě normální rodiny? I o tom se 
dočtete ve vyprávění plném laskavosti, 
upřímnosti a vtipu. 
 
Worroll Jane, Houghton Peter: Hry z lesní 
škol(k)y 

Příručka představuje 
hravé, rukodělné a do-
vednostní aktivity prová-
děné v lesních škol(k)ách  
v úpravě pro rodiny a přá-
tele. Její ilustrace a jedno-
duché pokyny snadno 
děti vtáhnou do zázrač-
ného světa přírody. Akti-
vity jsou vhodné pro děti od 3 do 11 let  
a mohou být upraveny tak, aby odpovídaly 
nejen věkové skupině, ale také individuálním 
schopnostem všech zúčastněných. 
 

 
Pro děti a mládež 

 
Krolupperová Daniela: Mechová víla 
Ilustrovala: Knechtlová Ivona 

Mechové víly jsou docela maličké. Člověk 
je snadno přehlédne. Žijí v lese a pečují  
o mech. Aby se naučily, jak to v lese chodí, 
musí do školy. Stejně jako děti. A stejně jako 
děti ve škole občas zlobí a neposlouchají,  
co říká slečna učitelka. Najdou se dokonce  

i dny, kdy se jim 
do školy vůbec ne- 
chce! Jenže co se 
stane, když malá 
Mia nedává pozor 
a ještě se rozhod-
ne zkrátit si cestu 
ze školy přes ne-
bezpečnou sluneč-
nou mýtinu? Milý a poučný příběh o tom,  
jak se víla mechová nikdy nechová, je určen 
začínajícím čtenářům od 5 let. 
 
Pilátová Markéta, Ždánský Marek: Gorilí 
táta v Africe 
Ilustroval: Michalík Daniel 

Bohatě ilustro-
vané příběhy o ži-
votě goril v africké 
divočině, o pozo-
rování zvířat i pro-
gramech na ochra- 
nu divoké přírody. 

Marek Ždánský 
se před lety staral 
v pražské zoo o nejslavnější českou gorilu 
Moju a jeho příhody se zvířaty převyprávěla 
spisovatelka Markéta Pilátová. 
 
Nikkarin: Hubert & Hugo 

Komiksové příběhy  
o dvou horolezcích, Hu-
bertovi a Hugovi, zná-
mých z časopisu Čtyř- 
lístek.  

Oba mají pro strach 
uděláno, a ať zamíří 
kamkoli, dobrodružství 
si je vždycky najde.  
Společně s nimi navštívíte záhadná místa,  
zažijete napětí a odhalíte nejedno tajemství. 
 
Novotný Aleš: Já, Smrt 

Středoškolský krimi-
thriller českého autora. 
Místní gymnázium se 
potýká s vandalismem 
nebývalého rozsahu.  

Souvisí nějak pospre-
jovaná zeď školy, vypla-
vené záchody a rozbité 
okno ředitelny s nedáv-
nou brutální vraždou studentky Julie Forma-
nové? Vše ukazuje na partičku teenagerů 
soustředěnou kolem Julčina dvojčete Sabiny. 
Tajemství, které spojuje nesourodou skupinu 
přátel, roztočí kolotoč krutých událostí. Na 
povrch začíná vyplouvat skutečnost, že  
někteří z nás jsou schopni zabíjet druhé bez 
mrknutí oka… 
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Z redakční pošty

Fotbalové jaro začíná sice až 8. dubna, ale již nyní si připomeňme start
Volarský Tatran v okresním přeboru mužů je na nedůstojném posledním místě ostudného sedmičlenného okresního přeboru. Soutěž 

od samého začátku je zvláštní, ale naši hráči si ji způsobili tak trochu sami, ale je za námi půlka soutěže a nyní je čas na reparát. 
Tatran zahájí jarní část doma 8. 4. od 16:30 hodin. Zahajuje s velmi těžkým soupeřem SK Vacov B, za který někdy nastupuje i Viktor  

Dyk, známý to herec a zpěvák. 
Tento den budou hrát i žáci, ti zajíždí do Čkyně a hrají zde od 10:00 hodin. Přípravka starší hraje doma se Zdíkovem/Stachy od 13:30. 

 
Hrací řád domácích prvního týmu jaro 2023: 

22. 4. Tatran – SK Čkyně B 17:00 13. 5. Tatran – TJ Vitějovice 17:00 
29. 4. Tatran – TJ Nebahovy 17:00   3. 6. Tatran – Tatran – Šumavské Hoštice 17:00 
Poslední kolo odehraje Tatran ve Čkyni s rezervou domácích od 17.00 dne 11. června. 

 
Upozorňuji, že časy jsou dané VV FAČR okresu Prachatic a oddíly je mohou uzpůsobit dle svých potřeb. Dle zkušeností našeho klubu  

jsou tyto časy neměnné a hraje se dle rozpisu. 
Ladislav Beran 

Zákaz vjezdu

Platí značka „zákaz vjezdu“, která je 
umístěna na začátku ulice pod MŠ, nebo ne-
platí? Na dotaz, co se s tím parkováním aut 
dá dělat (Technické služby, Policie, Životní 
prostředí – odbor MěÚ) – byla vždy stejná 
odpověď: „My s tím nic dělat nemůžeme“,  

v jednom případě dokonce „Proč by tam  
nemohli parkovat, když tam bydlí?“. Uvě- 
domují si vůbec ti, co v té ulici parkují, že 
znemožňují vjezd „záchrance“ a v případě 
požáru hasičům? Nehledě k tomu, že se  
tam díky jejich nezodpovědnému parkování 

stal těžký úraz při zamezení vstupu na spo-
jovací chodník (mezi rodinnými domy a pa-
nelákem)? Jen pár kroků od tohoto místa 
bylo vybudováno parkoviště, kde je vždy 
řada parkovacích míst volných. 

J.K. 

inzerce

Drůbež Tůmová – prodej kuřic  
 

Kdy: v pátek 31. 3. 2023 ve 14:30  
            Kde: tržnice VOLARY   

Kuřice červené, černé, kropenaté cena 200 Kč. 
Kuřice bílé cena 220 Kč.  
Stáří kuřic: 12 týdnů 

 
www.farmatumovi.cz, tel.777 790 771 
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Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – BŘEZEN 2023: 
 
 
 
 
 
 
  

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

v kruhu rodiny a přátel. 

  1.   Kristýna MIKULÁŠKOVÁ 
  6.   Otomar CEDIVODA 
  8.   Josef KAŠPAR 
  9.   Miroslav ZIEGLER 
18.   Zdenka OUBRECHTOVÁ 
19.   Irena SEDLÁKOVÁ 
 
      

 23.   Alexander BALÁK 
 24.   Ĺudevít NAGY 
 26.   Dana ŠVEHLOVÁ 
 27.   Zdeňka VAIRICHOVÁ 
 28.   Margit PICHLOVÁ 
 29.   Věra MOTHEJLOVÁ 
 

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…

Kdo v srdci žije, neumírá.  
Dne 8. února 2023 uplynulo pět let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil milovaný  
pan   

 Petr Peňák.  
S láskou a pokorou vzpomínají  

manželka Blažena, synovec Josef, příbuzní  
a všichni ti, co jej znali. 

12. 3. 2023 je tomu již 15 let,  
kdy nás navždy opustil  

pan  
Jan Voráč.  

Stále s láskou vzpomíná manželka s dětmi.  

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

zůstanou dál. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 2. 2. 2023 uplynuly tři roky,  
kdy nás opustil  

pan  
Ladislav Sippl.  

Před třemi lety 3. 3. 2023 nás opustila  
i paní   

Marie Sipplová.  
S láskou stále vzpomínají  

děti Ladislav a Marie  
s rodinami.      

Kdekoli byla krásná duše,  
tam je stopa krásných vzpomínek. 

 
 
 
 
 
 
 
  

7. března 2023 uplyne 30 let, kdy nás opustila 
naše milovaná maminka, 

 paní   
Marie Stolariková.  

S láskou vzpomínají děti a vnoučata. 

Nezemřel jsem,  
žiju dál v srdcích těch, co mě milovali. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dne 16. 3. 2023 uplyne velmi smutný rok,  
kdy nás navždy opustil  

náš milovaný syn, bratr a strýc, 
pan   

Pavel Dvorščik.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Vzpomínají  
rodiče,  sestra,  

synovec Pepča a neteř Maruška.   

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi! 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dne 8. 3. 2023 uplyne 15 smutných let,  
kdy nás navždy opustila  

naše milovaná maminka,  
paní   

Růžena Polatová.  
S úctou a láskou stále vzpomíná  

dcera s rodinou.        

Dne 11. 2. 2023 uplynulo 17 let,  
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,  

tatínek, dědeček a pradědeček, 
 pan   

Václav Švec.  
S láskou vzpomínají manželka,  

synové Václav a Miroslav  
s rodinami. 
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Místní organizace Svazu tělesně postižených hodnotila 
Nejvyšším orgánem spolku vždy byla 

členská (někdy výroční členská) schůze,  
jakožto orgán, který je jediný oprávněn 
schvalovat organizační záležitosti, finanční 
hospodaření, ale i kontrolní činnost dovnitř 
spolku. V období mezi členskými schůzemi 
nastupuje coby řídící článek výbor, předsed-
nictvo, rada, či jak se v minulosti tento orgán 
nazýval. A protože poslední volby byly  
v roce 2018, je logické, že letošní členská 
schůze byla volební.  

Ale pojďme od začátku. V pátek 17.  2. se 
začali shromažďovat členky a členové ve 
Společenském sále města již před šestnác-
tou hodinou, na kterou bylo plánované ofi-
ciální zahájení. Trochu jsme se zpozdili, ale 
bylo to proto, abychom umožnili stále při-
cházejícím se zaregistrovat, zaplatit členské 
příspěvky a najít si místo k sezení. Došlo 
totiž k nepředvídatelnému zájmu o tuto 
schůzi a konečné číslo se zastavilo na 114 
účastnících. K tomu nás poctili svoji návště-
vou paní starostka Mgr. Bc. Martina Pospíši-
lová a místostarosta Václav Mráz. O pohodu 
a dodržování pitného režimu se starali  
vyslanci Městského hotelu Bobík v čele se 
samotným panem Martinem Juráskem, paní 
Danou Hamrníkovou, paní Janou Bajčíko-
vou a Václavem Hamrníkem. Samozřejmě 
velký podíl na spokojenosti účastníků měli  
i kuchaři hotelu, kteří připravili výtečnou  
večeři v podobě dvou druhů řízků s bram-
borovým salátem. 

Vlastní schůze začala s mírným zpoždě-
ním, ale o to svižnější průběh následoval. 
Předseda přivítal všechny přítomné a ze-

jména oba nejvyšší zástupce radnice. Poté 
následoval doklad předsedy, hospodáře  
a revizorky a po nich vlastní volby. Předse-
dou byl na dalších 5 let zvolen Sváťa Hargaš, 
místopředsedkyní Janina Švarcová a hospo-
dářem František Zach. Taktéž výbor prošel 
jednomyslným hlasováním ve složení Marta 
Hrdličková, Petr Konrád, Věrka Mothejlová, 
Pavel Pichl a Marcelka Švarc-Zavázalová.  
Revizorkou byla potvrzena Sylva Konrádová. 
Pozornému čtenáři neušlo, že se jedná  
o stejné složení všech volených, jako tomu 
bylo doposud. Ano, je to pravda a já dodá-
vám – vozka také nepřepřahá, když jeho 
koně vyhrávají. A protože činnost spolku je 
pod vedením všech jmenovaných velmi 
kvalitní, pečlivá a v rámci možností i hospo-
dárná, tak není důvod ke změnám. Pocho-
pitelně budeme vděčni za rozšíření výboru, 
který je takovým hnacím motorem při spo-
lečných akcích a jak se s oblibou říká – dobrá 
každá ruka, která pomůže. 

Předseda i hospodář ve svých vystoupe-
ních vyjádřili absolutní poděkování radnici 
za pomoc spolku přidělením dotace na čin-
nost. Tato částka nám umožňuje konat fi-
nančně náročné akce, kdy největší část 
„spolkne“ právě doprava. Členská schůze 
vyjádřila poděkování za přístup k našemu 
spolku paní starostce i místostarostovi vel-
kým a upřímným potleskem. 

Paní starostka poté pozdravila přítom-
né, vyjádřila obdiv nad naší prací, nad přá-
telským duchem našich setkání a obecně 
prezentovala vyjádření o trvalé pomoci  
a podpoře volarským spolkům obecně.  

Na návrh předsednictva členská schůze 
odsouhlasila i navýšení benefitů spolku svým 
členům a další příplatky, např. za použití 
soukromých osobních vozidel pro dopravu 
na plánované akce. Jedná se o příplatky  
minimální, ale rozhodně mnohonásobně 
menší, než by stálo zaplacení autobusu.  

Schůze byla zakončena přijetím usne-
sení a to se již za oponou chystali Marno-
tratníci na své vystoupení. Předtím ještě 
proběhlo podávání večeře a stejně tak i pro-
dávání lístků k naději na výhru z kouzelného 
klobouku. 

Příjemný a přátelský večer končil hlu-
boce po avizované dvaadvacáté hodině  
a ani potom se mnohým nechtělo ukončit 
krásný večer. Hospodář uchlácholil přítom-
né, že zanedlouho, v pátek 10. března orga-
nizuje Český svaz žen ve spolupráci s naším 
spolkem tradiční Mezinárodní den žen a po-
zval především ženy na tuto slavnost.  

Na závěr nezbývá než poděkovat před-
sednictvu, výboru, ale i řadovým členkám  
a členům za aktivní pomoc, Alence a Mírovi 
Svobodových za perfektní zvládnutí výherní 
tabule, včetně výdeje cen, Martě Hrdličkové 
a Věrce Mothejlové za organizační zajištění 
schůze i výherní akce, Marcelce Švarc-Zavá-
zalové a Drahušce Zachové za perfektní 
zvládnutí náporu přicházejících spočívající 
nejen v prezenci, ale v inkasování členských 
příspěvků a samozřejmě i zástupcům Měst-
ského hotelu Bobík za perfektní obsluhu  
a Marnotratníkům za jejich krásné zpestření 
celého večera. 

Za předsednictvo František Zach 

Příjemné setkání 
Dne 17. 2. 2023 jsme se s paní starostkou zúčastnili společného setkání a schůze členů volarské MO STP.  Pro mne osobně to bylo  

první seznámení se s činností tohoto spolku a musím říci, že jsem byl velmi překvapen, když přede mne předseda spolku pan Svetozár  
Hargaš položil na stůl opravdu bohatý a pestrý program na letošní rok 2023. Společné setkávání a společné prožitky členů občanských  
spolků jsou, a to nejen dle mého názoru a pohledu na věc, jedním z nejdůležitějších projevů občanské soudržnosti. Zbývá tedy jen  
popřát, ať se i nadále vše vydaří.   

Václav Mráz – místostarosta Města Volary 
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Historie

Zánik Zlaté stezky

Stejně jako při pátrání po počátku, kdy máme k dispozici 
pouze zmiňovanou listinu a nevíme, zda tu obchodní ruch  
probíhal dvacet, padesát či více let před tím, tak i po závěrečném 
dějství se opona zavírala velice pomalu a trhaně. 

Přestože český král Václav IV. vydal 14. ledna 1399 listinu  
ve které potvrdil velký význam této cesty a vyhlásil, že ani války 
nemohou narušit provoz na stezce mezi Pasovem a Prachaticemi, 
byla to právě třicetiletá válka, která jí zasadila smrtící ránu.  
Nejenže intenzita obchodu během ní silně poklesla, ale zvláště  
v první etapě války sloužila v některých místech jako nástupní  
komunikace císařských oddílů při cestě do Čech, a strhla se tu tedy 
nejedna šarvátka. Ostatně z té doby pocházejí i tzv. Volarské 
šance, o které se v letech 1618–1620 opakovaně bojovalo.  
A takováto kulisa obchodní činnosti rozhodně příliš nesvědčila. 
Navíc byli soumaři i jejich koně povoláváni k plnění vojenských 
povinností při dopravě zásob a munice. Soumaři tak přicházeli  
o své koně a povozy, ztratili zdroj obživy a mnozí se proto raději 
přidali k procházejícím vojskům, aby se domů již nikdy nevrátili. 

V roce 1645 byste v Prachaticích našli pouhé dva koně. 
Aby toho nebylo málo, začala se do Čech dovážet sůl  

z císařské Solné komory z Gmundenu, nacházejícím se na sever-
ním břehu jezera Traunsee v rakouském Salzkammergutu.  

Pozůstatky Zlaté stezky dnes

O tom, že první zmínka o existenci obchodní cesty spojující 
Pasov s Prachaticemi, později označované jako Zlatá stezka, se 
nachází v listině z 19. dubna 1010, kterou římský král Jindřich 
II. daroval Pasovskému ženskému klášteru v Niedernburgu 
mýtní poplatky „na cestě do Čech“, mnozí z nás asi slyšeli.  
A možná si vybavíme i to, že v polovině 16. století šlo vskutku  
o mezinárodní dopravní spojnici, po které skrze Volary  
procházelo až 1 200 koní týdně. Ale kdy a proč ji vlastně  
soumaři opustili a jak vypadal její zánik? O tom se zas tolik  
nemluví.
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Mnohem kratší cesta než v případě  
bavorské soli vedla přes Linec, České  
Budějovice a odtud po, v té době již 
splavné Vltavě, do Prahy. Ke všemu se clo 
na konkurenční bavorskou sůl rok od roku 
zvyšovalo. Clo i různé příplatky nakonec 
dosáhly až dvojnásobku ceny soli samotné. 
Oproti tomu clo na císařskou sůl šlo vý-
razně dolů. Císař si holt hlídal své zboží. 

V roce 1622 gradoval letitý spor mezi 
Prachaticemi a Krumlovem. Krumlovští se 
zaštiťovali svojí věrností císaři a poukazo-
vali, že to byli právě Prachatičtí, kdo se  
postavil na stranu stavovského povstání  
a žádali zrušení solného skladu v Prachati-
cích. Přestože snahu Krumlova podpořili 
například Netolice, Lhenice, Volary, Husi-
nec či Záblatí, Prachatickým sklad nakonec 
přeci jen zůstal. Když válka skončila, obrá-
tily se Prachatice na českou zemskou ko-
moru se žádostí o nasměrování solných 
transportů z Lince přes Dolní Vltavici,  
Horní Planou a Volary do Prachatic. V roce 
1659 jim bylo opravdu vyhověno a ob-
držely sklad pro gmundenskou sůl, což  
ale na druhou stranu výrazně utlumilo již 
tak chabý dovoz bavorské soli z Pasova.  
A bude hůř.  

15. října 1706, během války o španělské 
dědictví, vydal císař Josef I. Habsburský, 
který se stal císařem teprve v předchozím 
roce, patent zakazující dovoz cizí soli do 
Čech. Bavorská a pasovská sůl podléhala 
konfiskaci a za její pašování hrozily nejen 
těžké tělesné tresty, ale dokonce i šibenice. 
O závěrečnou smrtící ránu se nakonec  
postarala eggenberská vrchnost, která již 
na jaře příštího roku prosadila, že sklad  
v Prachaticích byl zrušen a přeložen do 
Krumlova. Pasov tak přišel o všechny čtyři 
solné sklady v Čechách a Linec se defini-
tivně stal hlavním překladištěm soli určené 
pro český trh. 

Prachatice, Vimperk, Kašperské Hory, 
Sušice i další osady žijící z obchodu na Zlaté 
stezce se následující roky snažily situaci 
změnit a Pasov vrátit do hry, argumento-
valy staletými privilegii a glejty, ale ne-
uspěly. A stejně neúspěšné byly ve snaze 

přetvořit zpustlou stezku na sjízdnou  
obchodní cestu.  

Patent císaře Karla VI. ze dne 5. listo-
padu 1736 sice mnohá soukromá mýta 
zrušil, mezi těmi, které zůstaly, však bylo jak 
prachatické mýto, tak knížecí mýto dru-
hého stupně ve Volarech, kde až do polo-
viny 19. století stávala na dnešní křižovatce 
Budějovická – Soumarská dřevěná mýtnice. 

Ale úplně pusto na stezce nebylo. Opa-
novali ji podloudníci a pašeráci, handlíři  
s dobytkem a podomní obchodníci nabí-
zející všechno možné. V 18. století vznikla 
na Šumavě řada sklářských hutí a sůl na čas 
nahradilo sklářské zboží. Zlaté stezce se  
začalo říkat Sklářská. Přesto tato starobylá 
a kdysi velice slavná a životadárná stezka 
zarůstala, pustla, až z ní byla, jak se píše  
v polovině 18. století „bídná cesta, k jízdě  
a cestování koňmo nepoužitelná“. 

Přesto ještě v roce 1722 ve Volarech 
žilo jedenáct soumarů, z nichž jeden měl 
dokonce dva koně. Pro porovnání do-

dejme, že koncem 16. století jich tu měli 
více než čtyři sta. Začátkem čtyřicátých let, 
v době, kdy se na Pasovsku rozložilo císař-
ské vojsko, dovezli volarští soumaři na jih 
Čech větší množství laciné císařské soli. 
Když se však v roce 1744 armáda zvedla, 
nebylo již co vozit a tento rok lze asi defi-
nitivně počítat za konec éry Zlaté stezky. 
Zůstaly jen nepatrné stopy v terénu, místní 
jména a tradice.  

V roce 1756 vydala císařovna Marie  
Terezie silniční patent, jehož součástí byla 
výstavba silnice z Prahy přes Berounský  
a Prácheňský kraj, Vimperk a Strážný na 
zemskou hranici. Ale trvalo ještě dalšího 
půl století, než se začala přibližně na trase 
vimperské větve Zlaté stezky silnice stavět. 
A Volarští, jejichž město soumařina stvořila 
a po staletí živila, se radovali, že se jim vy-
hnula, neboť by po ní zase mohli přitáh-
nout nějaké ty žoldácké hordy. A toho si 
užili až až. 

Jaroslav Pulkrábek 

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Soumarská karavana na Zlaté stezce Rekonstrukce přepadení na hraničním mostě

Listina Jindřicha II z roku 1010 
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Fotokronika

Volarský zpravodaj | březen 202322 |

Počasí

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

průměrná teplota 0,1 °C   
minimální teplota -7,2 °C 20. 1. 
maximální teplota 14,9 °C 2. 1. 
úhrn srážek 41,0 mm   
maximální výška sněhu 17 cm 23. 1. 
maximální náraz větru 16,7 m/s 5. 1. 
sluneční svit 28 hodin   
počet dní se sněhovou pokrývkou 14x   
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 25x   
ledový den (max -0,1 °C a nižší) 11x   

Počasí ve Volarech – leden 2023 

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

průměrná teplota 0,1 °C   
minimální teplota -8,5 °C 20. 1. 
přízemní minimální teplota -11,2 °C 20. 1. 
maximální teplota 14,9 °C 1. 1. 
úhrn srážek 31,2 mm   
maximální náraz větru 17,1 m/s 5. 1. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 25x   
ledový den (max -0,1 °C a nižší) 11x   

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

průměrná teplota -0,3 °C   
minimální teplota -10,0 °C 20. 1. 
maximální teplota 15,0 °C 1. 1. a 2. 1. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 26x   
ledový den (max -0,1 °C a nižší) 12x   

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

průměrná teplota -0,4 °C   
minimální teplota -9,1 °C 20. 1. 
přízemní minimální teplota -12,0 °C 29. 1. 
maximální teplota 13,1 °C 1. 1. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 25x   
ledový den (max -0,1 °C a nižší) 12x   

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

průměrná teplota -0,2 °C   
minimální teplota -9,2 °C 29. 1. 
přízemní minimální teplota -13,6 °C 30. 1. 
maximální teplota 14,1 °C 1. 1. 
mrazový den (min -0,1 °C a nižší) 25x   
ledový den (max -0,1 °C a nižší) 12x           lokalita (okres) hodnota  

    1. Jelení (Krušné h.) -18,8 °C 
    2. Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) -17,9 °C 
    3. Rokytská slať -17,4 °C 
    4. Kvilda – Perla -17,3 °C 
    5. Knížecí Pláně -17,3 °C 
    6. Horní Jizera (Jizerské h.) -16,9 °C 
    7. Březník -16,7 °C 
    8. Jizerka (Jizerské h.) -16,6 °C 
    9. Velká Jizerská louka (Jizerské h.) -16,4 °C 
 10. Žďárek -16,4 °C 
72.-78. Volary, Mlýnský potok -10,0 °C  

Ivo Rolčík, pocasi-volary.cz 
 

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR

Jak starý rok 2022 skončil, tak ten nový 
na něj plynule, alespoň co se týče teplot,  
navázal. Aby první dny roku přinesly jarní 
teploty, je zcela ojedinělé. Teplota se  
2. ledna ve městě dostala až na 14,9 °C. Vy-
tvořen byl nový lednový teplotní rekord pro 
Volary. Bohužel díky globálnímu oteplování 
si na tyto extrémy budeme muset zvyknout. 
Teplé počasí vydrželo až do druhé poloviny 
ledna, kdy se konečně ochladilo a počasí se 
vrátilo k normálu. Obleva tak trvala prak-
ticky jeden měsíc v kuse, což je nezvykle 

dlouho. Sněhové pokrývky jsme se dočkali 
18. ledna, teplota poklesla pod bod mrazu, 
kde setrvala až do konce měsíce. V poslední 
lednové dekádě jsme ve Volarech zažili další 
extrém, a to několikadenní mrholení při  
mínusových teplotách, což způsobilo silnou 
ledovku a námrazu nejen na komunikacích, 
ale i na vegetaci. Několikacentimetrová 
vrstva ledu o velké váze stromy ohýbala  
v mnoha případech až k zemi, řada z nich 
nápor ledu nevydržela a popraskala. Vysvo-
bození z ledového sevření přišlo až s kon-

cem ledna. Plné ruce práce tak měli pracov-
níci Technických služeb, za což jim patří 
velké poděkování. Zvýšený počet výjezdů 
zaznamenali i dobrovolní hasiči, kteří od-
straňovali popraskané větve a stromy.  

Leden tak přinesl několik podob počasí 
a stal se po lednu 2018 druhým nejteplejším 
od roku 2008, kdy je ve Volarech prováděno 
pravidelné měření.  

Ivo Rolčík 
pocasi-volary.cz 

meteo-sumava.cz 

Leden a extrémy v počasí

VZ_3_2023_Sestava 1  02.03.2023  10:11  Stránka 22



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

Volary v zrdcadle času
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Na snímku od Josefa Seidla pořízeného v rozmezí let 1900–1910 je zobrazená  
tehdejší Říšská třída, dnešní náměstí. Stanoviště, odkud byl snímek pořízen, odpovídá 
poloze okolo křižovatky ulic ze směru Česká – Tovární a směru Soumarská – Náměstí. 

Proti původní fotografii zaznamenáme řadu podstatných změn. Veškeré dřevěné  
budovy již dnes neexistují. 

Připravil a fotografoval J. Plachý 
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