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Country bál. Kurz plstění.

Ženské nebe.

Zvířátka kolem nás.

Seminář infocenter.

Vajíčkovník.

Velikonoční pečení.

foto Ladisalav Beran, Jaroslav Pulkrábek, Vladimíra Laschová

Den učitelů.



Sloupek místostarostky 

V tomto sloupku bych se s Vámi ráda po-
dělila o úspěchu města se získáním fi nanč-
ních prostředků z dotačních titulů. V tuto 
chvíli mluvíme o více než 9 000 000 Kč.

Městu Volary se podařilo na začát-
ku letošního roku získat dotace ve výši                                
4 995 144 Kč ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, Výzvy č. 9/2018 
(Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve měs-
tech a obcích, Podoblast 5.5 Podpora obcí 
v národních parcích). Byli jsme úspěšní se 
všemi třemi podanými žádostmi. Za získané 
fi nance se opraví chodníky v ulici U Nádraží 
(naproti Flopu) a chodník od městské kotel-
ny k plaveckému bazénu. 

Další dotace bude využita k modernizaci 
veřejného osvětlení ve městě a to konkrét-
ně v ulici 5. května, Mlynařovická, Nová, 
Tolarova, Soumarská, Budějovická, Luční a 
Mlýnská. Z dotace bude zmodernizováno 
113 světelných bodů. 

Dojde i na naší cyklostezku z Volar na 
Soumarský Most. Jedna z etap bude spolu-
fi nancována také z této dotace.

Nemalé fi nanční prostředky město zís-
kalo ze Státního zemědělského intervenč-
ního fondu, z programu Rozvoje venkova 
ČR. Částka 3 994 636 Kč poputuje na rekon-
strukci lesní cesty Svážnice nad Střelnicí. 

Z grantu Jihočeského kraje, opatření č.II 
– Obnova drobné sakrální architektury 2019 
se podařilo získat 50 000 Kč na zhotovení 
sošky andělíčka na Křížové cestě.

Dále máme mimo jiné zažádáno o do-
taci na Ministerstvu pro místní rozvoj na 
opravu komunikace Pod Kostelem nebo na 
Jihočeském kraji na pořízení zásahových 
obleků pro náš Sbor dobrovolných hasičů.

V současné době město prověřuje mož-
nost získání dotací na třetí etapu Revitali-
zace sídliště a na pořízení cisternové auto-
mobilové stříkačky pro Sbor dobrovolných 
hasičů.

Věříme, že toto je správná cesta k získání 
fi nančních prostředků pro město a doufá-
me, že budeme nadále stejně úspěšní.

 Jana Bártová
  místostarostka

Úvodem
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Foto měsíce

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. KVĚTNA 2019 

Hasičů si váží  v každém městě, ba i na každé vsi. V případě Volar tomu bylo dvojnásob, neboť 
šlo o město skrz na skrz dřevěné, a to i v časech, kdy jinde dřevo ustoupilo kamenům a cihlám. 
Však pověstný požár v roce 1863 bylo prý možno sledovat až z Lince. Ale i když zrovna nehoří, 
jsou ctitelé svatého Floriána váženým spolkem. Vedle spolku žen a sportovců jsou to především 
oni, právě oni, kteří pomáhají při zajišťování různých akcí, či je rovnou sami organizují. A když 
si projdete archiv Muzeum fotoatelier Seidl, který nám laskavě poskytl i tento snímek, zjistíte, 
že například slavit umí příkladně.

Nejste spokojeni s bezpečností v našem městě? Bojíte se 
pouštět děti samotné do školy? Trápí Vás hluční sousedé                  
a nepořádek ve městě? Chcete to změnit? Chcete být vy tím, 
kdo to změní?

Přijďte dne 22. 5. v 18:00 hod. do společenského sálu 
radnice diskutovat s vedením města o této problematice.

Na společném setkání se budete moci seznámit s tím, jak 
tuto problematiku řeší v nedalekém Městě Vimperk. Svou 
návštěvu nám přislíbilo vedení Města Vimperk, paní starostka 
Jaroslava Martanová, pan místostarosta Zdeněk Kuncl                                                                                                                           
a vrchní strážník Milan Kobera z Městské policie Vimperk se 
svými asistenty prevence kriminality.

Jana Bártová
  místostarostka

Bezpečnost v našem městě 

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



Krátké zprávy

Krátké, ale důležité

Informace z jednání Rady města 
Volary

Rada města zasedala v měsíci dubnu 
dvakrát. Na jednání dne 10. dubna se mimo 
jiné schválilo umístění dopravního zrcadla 
v ulici Finské domky z důvodu zlepšení 
bezpečnosti dopravního provozu v této 
ulici. Dále se projednávala žádost Českého 
rybářského svazu, místní organizace 
Volary z.s., na pronájem Chlumského 
rybníka. Oprava Chlumského rybníka 
probíhala v období 2011 - 2012. Město 
Volary získalo na tuto opravu podporu 
ze Státního fondu životního prostředí ČR 
(SPŽP ČR) v rámci Operačního programu 
Životní prostředí a při podpisu smlouvy se 
zavázalo „udržitelnosti projektu“ po dobu 
10 let od ukončení realizace akce. Z těchto 
důvodů se radní města rozhodli nevyhovět 
žádosti na pronájem. Rada města se na 
jednání dne 24. dubna rozhodla uzavřít 
nájemní smlouvu se společností Centrum 
řeči s.r.o.,zastoupenou jednatelkou                       
Mgr. Sofi í Ritterovou na nebytový prostor                                                                                           
v čp. 34 za účelem provozování 
logopedické ambulance, diagnostiky                                                    
a léčby všech poruch komunikace. Dále 
Rada města schválila omezení provozu 
Mateřské školy Volary v době od pondělí 
1. 7. 2019 do pátku 30. 8. 2019. V tomto 
období bude v provozu pouze Mateřská 
škola na Sídlišti Míru čp. 117. Mateřská škola 
v ulici Revoluční čp. 448 bude uzavřena.

V populárním volarském Domečku 
se o aprílovém pondělí uskutečnily 
další Deskohrátky

Vlaďka Laschová připravila na aprílový 
podvečer hru Rummikub, kterou hrály 
děti i dospělí. Hodně se pobavili a hra se 
moc líbila.  Kdo nepřišel, chybu neudělal, 
poněvadž další hry budou následovat.

Ladislav Beran

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se řídí 

zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a o změně některých 
zákonů.

Právo volit na území České republiky         
do Evropského parlamentu má každý ob-
čan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan ji-
ného členského státu, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nej-
méně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu 
nebo přechodnému pobytu na území České 
republiky. Každý volič může v týchž volbách 
do Evropského parlamentu hlasovat pouze 
jednou.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
nebo nemůže číst či psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky.

Termín
Volby do Evropského parlamentu se 

na území České republiky uskuteční                               
v termínu 24. a 25. května 2019.

Kontakty
Informace k volbám získáte na Městském 

úřadu Volary, správním odboru pracoviště 
matrika – přízemí dveře č. 8 anebo na tele-
fonním čísle 388 302 202.

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 
pátek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30.

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydává obecní úřad voli-

či, který je u tohoto obecního úřadu zapsán                         
v seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu a nebude moci anebo nehodlá volit                                                                                                            
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden. Případně voliči, který je státním ob-
čanem České republiky, vydá voličský průkaz 
zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu 
má volič bydliště a je zapsán ve zvláštním se-
znamu voličů vedeném tímto zastupitelským 
úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osob-
ně do okamžiku uzavření seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu, anebo 
uzavření zvláštního seznamu voličů, vedené-
ho zastupitelským úřadem nebo podáním 
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb obecnému úřadu nebo zastupitelské-
mu úřadu, toto podání musí být v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným pod-
pisem nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky. O osobně 
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb předá volič-
ský průkaz osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad 
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz ne-
vydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, 
že volič požádal o zápis do seznamu voličů                          
v jiném členském státě.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky.
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pracovní místo: 
Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností

místo výkonu práce DDM Prachatice – pracoviště Volary
úvazek plný, nástup: 1. 9. 2019

požadujeme:
1. předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb.                    
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 

 
2. vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změn 
některých zákonů (středoškolské nebo vysokoškolské pedagogické vzdělání) 

délka praxe: není rozhodující
odměňování: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění novely nař. vlády                            
č. 263/2018 Sb., příloha č. 5 (platová tř. 9) 

• Společně s přihláškou prosím zašlete: strukturovaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším     
ukončeném vzdělání, pedagogickém vzdělání, předložení osobního portfolia v oblasti      
volnočasových aktivit 

• Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2019 na adresu:  
    DDM Prachatice, Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice  
• Na obálku napište: Výběrové řízení na PVČ.
• Výběrové řízení proběhne 11. 6. 2019.

 
 Podrobnější informace získáte v DDM Volary od paní ředitelky Vladimíry Laschové 

na tel.č. 725 832 977 nebo na e-mailu volary@ddm-prachatice.cz.

Výběrové řízení na post pedagoga volného času 
– pracoviště Volary 

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává                     
slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech 
barvách, Green Shell-typu Araukana
14–19 týdnů/159–209 Kč/ks. 
Prodej: Volary – u  tržnice 
29. 5.  a  27. 6. 2019 – 12:45 hod. 
Info: po–pá 9:00 – 16:00 hod., 
tel.: 601 576 270, 728 605 840

inzerce



Oznámení
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Zápis do MŠ Volary se koná v pátek 10. května 2019 od                  
8:00 - 11:00 v Mateřské škole na Sídlišti Míru.

       
Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti a dle 

možností i vytištěné a vyplněné žádosti a evidenční listy, které najdete 
na webových stránkách školy.  

                                                                                                                                                                                                                                        
Podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání a do-

kumenty ke stažení najdete na webových stránkách MŠ www.msvla-
ry.cz nebo kontaktujte ředitelku MŠ 720 259 369.                                                                                                                             

                                                
 Těšíme se na Vás!

 
Michaela Dědičová                                                                       Dagmar Amlerová 
ředitelka školy                                                                              zástupkyně ředitelky

Zápis dětí do MŠ Volary na školní rok 2019/2020 

ředitelka školy                                                                              zástupkyně ředitelky

Přestalo srdíčko bíti,
přestala ústa se smát,
budeme synáčku drahý
stále vzpomínat.

Dne 25. 4. 2019 uply-
nulo pět let, kdy nás 
navždy opustil pan 

Josef Holý. 
Vzpomínají rodiče a 
sestra.

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi 
s námi žil.

Dne 10. 5. 2019 uplyne 
smutných šest let,kdy 
nás navždy opustil 
milovaný tatínek, dě-
deček a pradědeček, 
pan

Jiří Tomek.
S úctou a láskou vzpomínají děti              
s rodinami.

Rodina Langova děkuje panu 
Krátkému za krásný smuteční 

projev na pohřbu pana 
Františka Langa. 

Poděkování patří také všem 
zúčastněným. 

Dne 18. května uplynou tři roky od 
chvíle, kdy nás opustil 

Pavel Sedlák.
Vzpomeňte s námi.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Keramický kroužek při ZŠ
Ve druhé polovině školního roku zahájil 

svou činnost nový zájmový útvar při ZŠ 
Volary. Je jím kroužek keramiky.

 Dětský svět je v posledních letech ovliv-
ňován úniky do virtuálního světa natolik, 
že působení na rozvoj osobnosti formou 
práce s hlínou, se zemí  je jedním z nej-
lepších terapeutických prostředků, které 
můžeme dnes jako protipól těmto vlivům 
dětem nabídnout. Význam této výtvarné 
činnosti spočívá samozřejmě i v tolik po-
třebné podpoře jemné motoriky. Děti se 

seznamují s novými materiály a postupy, 
plánují, pracují podle předlohy i volně ve-
deny svou  vlastní fantazií. Výhodou práce 
v keramické dílně je i možnost prezenta-
ce svého výrobku ostatním, nesporný je 
přínos estetický. Vytvářejí zde hodnoty 
a uvědomují si, že za konkrétním výsled-
kem práce stojí jejich snaha a píle. Získáva-
jí vztah k věcem, uvědomují si, že každou 
věc musí někdo vyrobit, že má určitou 
cenu a funkci. 

Jsme rádi, že se podařilo i v podmín-

kách základní školy realizovat poměr-
ně technicky náročný projekt a získat 
pro jeho vedení zkušenou výtvarnici                                                     
Mgr. Soňu Horváthovou. Rádi při této příle-
žitosti na paní učitelku prozradíme, že byla                                                                                             
27. 3. 2019  oceněna starostkou města Vim-
perk  za významné výsledky v pedagogic-
ké činnosti. Gratulujeme a přejeme hodně 
radosti a úspěchů v její další pedagogické 
i umělecké tvůrčí práci. 

vedení ZŠ Volary

Co se dělo ve škole v dubnu?
Téměř tak pestrý jako první jarní květiny, 

které se už  v oknech a na záhoncích roz-
zářily, byl i dubnový přehled školních akcí.

Oproti tradici minulých let se přesunuly 
zápasy v basketbalu z času vánočního na 
velikonoční. Důvodem bylo mimo jiné po-
sílení tréninkové přípravy pro turnaje mezi 
školami, které se odehrávají právě na jaře. 
V polovině dubna jsme tak zároveň mohli 
blahopřát nejlepším týmům školy a zároveň 
sklízet úspěchy v okresním přeboru. Druž-
stva starších chlapců a dívek postoupila           
z prvních míst až do krajského klání. V ne-
postupové okresní kategorii mladších žáků 
a žákyň obsadila naše škola první a druhé 
místo. Mimo sportovní soutěže se někteří 

naši žáci s úspěchem účastnili okresních 
olympiád z biologie a zeměpisu a rovněž 
postupují do krajských kol. Koncem měsí-
ce se poměřují síly v soutěžích uměleckých           
– v recitaci a zpěvu.

Na pracovní setkání zástupců školních 
parlamentů se do východočeského městeč-
ka Jablonné nad Orlicí vydali ředitel školy 
P. Horálek, Mgr. I. Černá a koordinátorka ŽP 
Volary K. Michlíčková. Dubnové třídní schůz-
ky a konzultace byly zároveň spojeny s in-
formativní schůzkou pro rodiče dětí, které 
se letos účastní zájezdu do Velké Británie. 

Těsně před zápisem budoucích prvňáč-
ků jsme předškoláky z obou MŠ přivítali 
na tradiční prohlídce budovy školy. Ten-

tokrát byli naši malí návštěvníci pozváni 
také do učebny přírodopisu, aby zde byli 
přítomni zajímavým pokusům s fluo-
rescenčními látkami. Připravila je pro ně                                                                                                                
Mgr. G. Toncarová. Zápis těchto dětí se pak ko-
nal ve dnech 12. a 13. 4. Věříme, že se mezi nimi                                                                                                                           
v budoucnu najdou školáci, kteří budou 
svou zvídavostí a pílí dělat svým rodičům 
i učitelům radost. Mnoha takovým dětem 
jsme 23. 4. předávali pochvalné listy a od-
měny za pěkný přístup k plnění školních 
povinností. 

 Další aktivity a plán práce ZŠ Volary mů-
žete sledovat na webových stránkách školy 
www.zsvolary.cz.

Vedení ZŠ Volary
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Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m. 
    hodnota datum
průměrná teplota   3,7°C 
minimální teplota   -6,2°C  21. 3.
maximální teplota   18,8°C  23. 3.
úhrn srážek   79,6 mm 
maximální náraz větru  23,9 m/s  10. 3.
sluneční svit   127 hod. 
sněhová pokrývka (dny)  8 
maximální výška sněhu  11 cm  1. 3.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 17× 
 
Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
    hodnota datum
průměrná teplota   2,5°C 
minimální teplota   -10,0°C  21. 3.
maximální teplota   18,7°C  23. 3.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 23× 

Počasí ve Volarech - březen 2019

Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
    hodnota datum
průměrná teplota   2,5°C 
minimální teplota   -9,1°C  21. 3.
přízemní minimální teplota  -10,3°C  21. 3.
maximální teplota   17,8°C  23. 3.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 24× 

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
    hodnota datum
průměrná teplota   3,0°C 
minimální teplota   -8,8°C  21. 3.
přízemní minimální teplota  -10,5°C  21. 3.
maximální teplota   17,7°C  23. 3.
úhrn srážek   75,8 mm 
maximální náraz větru  26,9 m/s  10. 3.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 22× 

 
 

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

Dramathálové v Bechyni
Letošní ročník jihočeské přehlídky dětských divadelních, 

loutkářských a recitačních kolektivů, který se pod názvem Be-
chyňské jaro konal již po sedmadvacáté, otevírali svou hrou 
Kouzelnická škola členové dramatického kroužku při ZŠ Volary.

Před publikem a porotou vystoupilo na podiu kulturního 
domu více než dvacet našich malých herců ve věku od šesti do 
třinácti let. Jejich úkolem bylo přenést hrou diváky do snového 
světa noční kouzelnické školy a oslovit je zápletkou s etickým 
podtextem. Celkové náladě příběhu pomáhala symfonická 
hudba i světelné efekty. To, že se dětem z Volar záměr vydařil, 
dokázaly bezprostřední kladné reakce dětského i dospělého 
publika. Porota pak při následném rozboru představení ocenila 
velký počet zapojených dětí i promyšlenost scénáře. V kon-
kurenci sedmnácti dalších představení se to naše zcela jistě 
neztratilo.

Pro Dramathály bylo nesmírně poučné a inspirativní vidět 
v krátkém čase tak velký počet dětských inscenací a seznámit 
se s těmi, kteří se ve volném čase zabývají stejnou zájmovou 
uměleckou činností. Bechyně je jako město i pro svou přívěti-
vou lázeňskou tvář velmi dobře uzpůsobena k setkáním toho-
to druhu. Účast na několikadenní krajské přehlídce dětského 
divadla byla zároveň dokladem výborné spolupráce s rodiči 
zúčastněných dětí a mnoha dalšími pedagogy ze ZŠ Volary. 
Všem za to patří náležitý dík!

Jana Fistrová 
vedoucí dramatického kroužku při ZŠ

Přes Bobík do Bobíku
Klub českých turistů Volary by chtěl touto cestou poděkovat 

všem turistům, kteří zdolali vrchol Bobíku  v sobotu dne 20. 
4. 2019.

Pro informaci vrchol zdolalo 160 turistů a ještě v pozdních 
odpoledních hodinách se trousili opozdilci do hotelu Bobík. 
Nejmladšímu "turistovi" bylo teprve 14 měsíců a nejstarším 
turistům bylo 80 roků. Letošní ročník proběhl i s mezinárodní 
účastí, a to z Francie. Na vrcholu  Bobíku se vyskytoval poslední 
sníh, jenž posloužil jako chladivo pro nápoje a také ke stavbě 
sněhuláků. Dobrou náladu a sváteční pohodu podpořilo jarní 
sluníčko a krásná modrá obloha. 

Těšíme se na další ročník.   
Nasková

 KČT Volary 

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



Uplynulo půl roku od doby, kdy jste 
společně s Janou Bártovou usedli do 
křesel starosty, potažmo místostarost-
ky, můžeš toto krátké období zhodno-
tit? Co bylo po nástupu nejdůležitější a 
jak se situace vyvíjí nyní?

Vytvoření většinové koalice bylo asi tím 
nejdůležitějším krokem pro řádné fungová-
ní města. Koalici tvoří dvanáct zastupitelů       
z patnácti. Domnívám se, že jde o velmi 
silný mandát. Pokud mohu hodnotit dosa-
vadní průběh jak pracovních, tak řádných 
zastupitelstev, vždy dojde po otevřené 
diskusi k většinové názorové shodě. Spo-
lečným cílem je zdravý a racionální vývoj              
v našem městě.

Jak chodím městem a poslouchám ná-
zory lidí, je zřejmé, že ve Volarech bu-
deme mít supermarket ze systému jed-
noho obchodního řetězce. 
Můžeš říci jaký a v jaké době 
lze počítat s jeho otevřením?

Ano, je to pravda. Vedení 
města bylo osloveno, zda by 
byl zájem projekt supermar-
ketu ve Volarech realizovat, a 
já musím říct, že jsme jednání 
vedli tak, aby byly postupně 
vyřešeny překážky, které by 
celý projekt mohly zkompli-
kovat. Šlo například o řešení 
dopravní situace na komunikaci první tří-
dy, přesuny zázemí Technických služeb                      
a další dílčí problémy. Market by měl stát 
v kasárnách. Vše ovšem záleží na tom, zda 
zastupitelé odsouhlasí prodej pozemku, či 
nikoliv. Pokud by většina zastupitelů roz-
hodla o prodeji pozemku, předpokládaný 
termín dokončení stavby je konec roku 
2020. V kasárnách se počítá i s další výstav-
bou, například zcela nového objektu Sprá-
vy údržby silnic. 

Nechci zde, abys mluvil za nového 
ředitele KIC, ale jedná se jen o základní 
informaci, jelikož je to viditelná novinka 
ve městě, proto se zeptám. Co od centra 
očekává vedení, radní i zastupitelé? Co 
vše bude v jeho dikci, jaké budou jeho 
úkoly a kde ho občané najdou?

Kulturně informační centrum funguje 
ofi ciálně od 1. 4. 2019. Sídlí v zadní časti 
budovy radnice (vchod z parkoviště vedle 
pošty). Očekávám, že jako příspěvková          
organizace bude především fungovat sa-
mostatně s větší pružností, invencí. Měl 
by zajišťovat určitý servis v oblasti kultury 
a cestovním ruchu městu. Pod KIC spadá 

kulturní sál, kino, knihovna, muzeum, info-
centrum a městská galerie. 

Další novinkou by mělo být stěhování 
knihovny a pracoviště DDM ze stávající 
budovy na náměstí do budovy bývalého 
prvního stupně základní školy. Co si od 
toho slibujete a budou tam i jiné organi-
zace? Tyto prostory k tomu jistě vybízí.

Budova bývalé základní školy je historic-
kým klenotem našeho města a jistě si za-
slouží, aby byla oživena. Najít nové využití 
je pochopitelně velmi komplikované. Ná-
pady na zřízení střední školy jsou v součas-
né době i ze strany krajského úřadu nereál-
né, protože pokud bychom chtěli nějaké již 
fungující škole nabídnout odborné učebny, 
například v oblasti zpracování dřeva, není 
možné zajistit personálně vyučování všeo-
becných předmětů pro střední školy.

Nejschůdnějším řešením je budovu 
využít pro potřeby městské knihovny, 
„Domečku“ a eventuálně nějakého druhu 
ubytování, jako například školy v přírodě. 
V současné době jsme ve fázi projektové 
dokumentace a věřím, že příští léto 2020 by 
mohlo dojit již k dílčímu stěhování.

Jak se bude pokračovat v revitalizaci 
sídliště a dalších míst? O jakou fázi nyní 
půjde a na co nového se v jejím rámci 

mohou občané těšit?
Momentálně je vyhlášeno 

výběrové řízení na zhotovitele 
třetí etapy revitalizace sídliště.

Předpokládané zahájení 
stavby je červen 2019 a dokon-
čení říjen. Na sídlišti vznikne 28 
nových parkovacích míst. Je 
mi jasné, že toto řešení přesto 
neuspokojí všechny obyvate-
le, protože počet automobilů 
enormně roste. Je to a vždy 

bude určité kompromisní řešení, zda par-
kovat všude, nebo si ponechat kus zdravé 
zeleně před svým domem. Vím, že každá 

stavba přináší nemalá omezení, a proto se 
předem omlouvám za vzniklé nepříjem-
nosti. Bohužel stavby takového rozsahu 
vždy zasáhnou období tolik očekávaného 
léta.

Hovoří se o čističce odpadních vod. 
Jaká je tady situace a co ji do budoucna 
čeká?

Čistička odpadních vod je problém, který 
většinu obyvatel přímo netrápí, pokud se 
o ni nezajímají. Ona prostě funguje. Naše 
už delší dobu funguje takzvaně na dluh.                  
V současné době se nám podařilo zajistit 
nezávislou fi rmu k posouzení stavu ČOV 
Volary. Právě probíhá její pasportizace. 
Jsem rád, že se podařilo najít racionální ře-
šení kompletní obnovy. Ta bude rozdělena 
do pěti etap. Projektová dokumentace prv-
ní etapy včetně stavebního povolení bude 
hotova do konce roku 2019 a na jaře by se 
mělo začít s rekonstrukcí.

Závěrečný dotaz se týká bezpečnosti 
a ochrany klidu a pořádku ve městě.  Je 
stále „na stole“ otázka vytvoření Měst-
ské policie. Co k tomu vedení i zastupi-
tele nutí, když je zde obvodní odděle-
ní státní policie, která by měla velkou 
měrou mít dozor nad těmito instituty?  
Plánuje se nějaké jednání s vedením 
místního oddělení k tomuto tématu                           
a co si případně od něho slibuješ?

Otázka zvýšení bezpečnosti ve městě zů-
stává samozřejmě prioritou. Při společném 
jednání s velitelem obvodního oddělení 
ve Volarech jsme se dohodli na vzájemné 
intenzivnější spolupráci. Činíme konkrét-
ní kroky, které budou blíže představeny             
na veřejném jednání zastupitelstva 22. 5. 
2019 v 18:00 ve společenském sále radnice. 
Prosím o co nejširší účast ze strany občanů.

Děkuji za odpovědi. 
Ladislav Beran

  RozhovorRozhovor

Půl roku v čele radnice
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"Vytvoření větši-
nové koalice bylo 
asi tím nejdůleži-

tějším krokem pro 
řádné fungování 

města" 

foto Zdeněk Přibyl
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Nové tituly
Beletrie

Vondruška Vlastimil: Duch znojem-
ských katakomb 

Oldřich z Chlumu 
přijíždí spolu s pano-
šem Otou jako jeden                               
z vyslanců českého krále 
do Znojma, kde se koná 
jednání o smíru mezi 
moravskou a rakouskou 
šlechtou. Vše je předem 
dohodnuto a jde jen o to, 
aby se ochota ze smíru 
veřejně potvrdila. Pur-
krabí znojemského hradu proto očekává 
spíše dvorskou slavnost, než ostrou půtku 
vyslanců. Jenže hned druhý den zmizí jeden 
z mladých českých šlechticů. Je to o to víc 
znepokojivé, že o čtyři roky dříve tu stejně 
nevysvětlitelně zmizel jeho starší bratr.

Jonasson Jonas: Stojednaletý stařík, 
který se vrátil, aby zachránil svět

Přesně před rokem ute-
kl stoletý Alan Karlsson 
z domova důchodců v 
Malmköpingu. Teď si se 
svým přítelem Juliem 
užívá života na Bali. Tedy 
až do chvíle, než se Julius 
rozhodne připravit Alano-
vi oslavu narozenin. Hor-
kovzdušný balon, kterým 
si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota, a Alan 
s Juliem se tak ocitnou na širém moři.

Morris Heather: Tatér z Osvětimi
Hlavním hrdinou pří-

běhu je slovenský Žid 
Lale Sokolov. V koncent-
račním táboře v Osvěmi 
se stal vězeňským taté-
rem, měl za úkol nově 
přivedené označit čís-
lem. Jednalo se o dosti 
výjimečné postavení a 

Lale ho začal brzy využívat k prospěchu 
ostatních spoluvězňů, přestože věděl, že         
při odhalení by ho čekala jistá smrt. Díky 
jeho pomoci bylo zachráněno mnoho živo-
tů, které by byly ztraceny, i kdyby neskonči-
ly na popravišti. A jednoho dne stála v řadě 
vězňů čekajících na tetování vystrašená dív-
ka Gita. Byla to láska na první pohled.

Kniha byla nominována na literární cenu 
„Český Bestseller 2018 - Překladová beletrie 
pro dospělé".

  
Minier Bernard: Sestry
V květnu 1993 se za-

čínající policista Martin 
Servaz účastní vyšetřová-
ní dvojnásobné vraždy. V 
lesích jsou nalezena těla 
dvou sester oděných v 
šatech k prvnímu svaté-
mu přijímání. Místo činu 
nápadně připomíná scé-
nu z knihy Erika Langa, 
známého autora thrillerů, kterého se však 
nepodaří usvědčit. O pětadvacet let pozdě-
ji je Servaz přivolán k záhadnému úmrtí v 
domě stejného spisovatele. Podaří se najít 
souvislost mezi oběma případy a dopad-
nout vraha?

Naučná literatura

Emmert František: Zikmund a Han-
zelka s Tatrou kolem světa

Jména, jež se stala le-
gendami! Zná je každý 
dobrodruh, cestovatel a 
snílek. Zikmund a Han-
zelka. Nerozlučná dvoji-
ce, která se svou věrnou 
Tatrou projela téměř celý 
svět v době, kdy bylo té-
měř nemožné vycestovat 
z naší republiky a kdy se 
ještě fotilo na černobílý film. V knize, kte-
rá vznikala za aktivní spolupráce Miroslava 
Zikmunda, naleznete přes 600 fotografií               
ze společného archivu. Poznejte život a 
cesty našich nejslavnějších cestovatelů!

 Pro děti a mládež

Klimek Hynek, ilustrace Študlarová 
Zdeňka: Čumidlo a fujtajblíci se školáky

Strašidýlko Čumidlo 
vypadá jako malý dráček 
s velkýma očima. Obje-
vuje se, když někdo dělá 
něco, co nemá. To se pak 
na něj neustále upřeně 
dívá, prostě „čumí“. Žáci 
třetí třídy jsou na škole v 
přírodě na šumavském 
Javorníku. Poslední večer pobytu se koná 
velká bojová hra, při které čtveřice kama-
rádek podvádí. Holky se bojí tmy, a tak na 
sebe počkají. To se dozví trojice spolužáků 
a chystá se je pořádně vystrašit. Čumidlu se 
to ale nelíbí a spolu s fujtajblíky partu ško-
láků svými kousky pořádně potrápí. Nako-
nec se všichni skamarádí a společně prožijí 
spoustu ztřeštěných dobrodružství.

Holub Jiří, ilustrace Martiška Juraj: 
Jak se zbavit Mstivý Soni
V Žábokudlech se 

jednoduše rozpoutala 
válka páťáků proti přís-
né paní učitelce. I když, 
občas to vypadá, že je 
to přesně naopak. V kaž-
dém případě příhody 
dětí, rodičů i učitelské-
ho sboru, které se udály 
během druhého pololetí v jedné malé zá-
kladní škole, vám přinesou spoustu legrace 
a inspirace pro vlastní rošťárny.

Březen měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR letos vyhlásil již desátý roč-
ník akce 

Březen - měsíc čtenářů.
Knihovny po celé České republice si na-

chystaly řadu akcí, besed, výstav a jiných 
pořadů. Ani naše knihovna nezůstala po-
zadu.

Na pondělí 4. března připravila výtvar-
ný workshop – „Pohádkování dokola s 
Jiřím Fixlem“ určený pro žáky 1. tříd zá-
kladní školy.

Součástí workshopu byly i veselé va-
riace autorských pohádek Jiřího Fix-
la (ilustrátora, grafika, výtvarníka).                         
Do školy si každý odnesl malý dárek v po-
době sešitu omalovánek s názvem „Plný 

tucet pohádek“. Jejich prostřednictvím 
se děti mohou seznámit s nejznámějšími 
pohádkovými příběhy.

O jarních prázdninách kamarádka 
„Kapka vody“ provedla děti hravou for-
mou celým koloběhem vody v přírodě. 
V rámci tvořivé dílny si děti společně vy-
robily barevné pohádkové rybičky. Akce 
proběhla ve spolupráci s DDM Volary.

V pondělí 25. března jsme s Liborem 
Drahoňovským autostopem procesto-
vali východní Makedonii. Neúnavný ces-
tovatel, etnolog a autor mnoha úspěš-
ných a pozoruhodných přednášek, se           
s námi podělil o dobrodružné zážitky
ze své cesty.

17. a 24. 5. 2019 
„Kdo si čte, nezlobí 

– než se stanu čtenářem“

Než se prvňáčci stanou čtenáři knihov-
ny, musejí prokázat, že si čtenářský průkaz 
opravdu zaslouží. Každé dítě přečte úry-
vek z pohádky, a následně děti zodpoví-
dají otázky týkající se obsahu přečtených 
ukázek. Budeme řešit čtenářské hádanky, a 
nakonec se naučíme, jak obalit knihu.

Akce proběhne ve spolupráci se žáky 
prvních tříd ZŠ Volary v rámci projektu 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 

2018/2019.

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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1. 5.
10:00
středa

ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZONY 
Slavnostní zahájení, divadelní pohádka, dílnička pro děti. 

MUZEUM

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

2. 5.
11:00
čtvrtek

PŘIPOMÍNKA OSVOBOZENÍ VOLAR 
AMERICKOU ARMÁDOU 

PŘED RADNICÍ

9. 5.
18:00
čtvrtek

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: 
S LUCIÍ KOHOUTOVOU 
Historie stravování a staré recepty ze Šumavy s úspěšnou autorkou kuchařských knih.
vstupné dobrovolné

8. 5.
10:00
středa

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

14. 5.
16:00
úterý

DEN MATEK 
Přáníčko všem maminkám a babičkám od volarského Domečku.

SPOLEČENSKÝ SÁL

KNIHOVNA

17. 5.
17:00
pátek

LENKA HERZOGOVÁ 
Vernisáž výstavy malířky, grafi čky, textilní designérky a výtvarné pedagožky.

GALERIE

KULTURNÍ PŘEHLED

6. 5.
17:00
pondělí

DESKOHRÁTKY 
Kdo si hraje, nezlobí, běžné i záludné hry, odpoledne plné her. 

DDM

8. 5.
9:30
středa

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Odjezd autobusu od Městského úřadu v 9:15. 

POMNÍK CH. HAVLATY

PAMÁTNÍK OBĚTÍ 
POCHODU SMRTI

11. 5.
14:00
sobota

OSLAVA SVÁTKU SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Volary zve k požární zbrojnici na oslavu svátku sv. Floriana. 
K poslechu i tanci hraje Netolická Pětka.

POŽÁRNÍ ZBROJNICE

17. 5. 
a 

24. 5.
pátky

KDO SI ČTE, NEZLOBÍ 
– NEŽ SE STANU ČTENÁŘEM
Než se prvňáčci stanou čtenáři knihovny, musejí prokázat, že si čtenářský průkaz 
opravdu zaslouží. 

KNIHOVNA
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17. 5.
19:00
pátek

SLUHA DVOU PÁNŮ
Legendární inscenace Carla Goldoniho v podání pražského Divadla Bez Hranic.
divadelní představení, vstupné 150 Kč 

KINO

29. 5.
13:00
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELOVÉ 
ŽELEZNICE DDM VOLARY 
Ukázka práce kroužku modelářů při DDM Volary – naše chlouba modelová železnice
 bude k vidění v celé své kráse a provozu. Od 9:00 pro MŠ a ZŠ.

DDM

24.-25. 5.
17:00

pátek-sobota

ROZLOUČENÍ S DOMEČKEM
Tentokrát se s Domečkem rozloučíme naším super oblíbeným spaním. 
Přihlášky v Domečku.

DDM

KVĚTEN 2019

18. 5.
10:00
sobota

SVATOJÁNSKÉ PEČENÍ
K svátku Jana Nepomuka chléb či houska z volarské pece od mistra Sobotoviče. 
Dílnička pro děti.

MUZEUM

22. 5.
18:00
středa

BEZPEČNOST V NAŠEM MĚSTĚ 
Společné setkání nad problematikou pořádku a bezpečnosti ve Volarech.

SPOLEČENSKÝ SÁL

30. 5.
18:00
čtvrtek

V-BAND 
Slavnostní koncert, při kterém vedle sólistů vystoupí i komorní a pěvecké soubory.

KINO

31. 5.
15:00
pátek

ZUŠ OPEN 
III. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol.

NÁMĚSTÍ, ZUŠ



Kultura

Výstava v Městské galerii
-zahájení v pátek 17. 5. 2019 v 17:00

Lenka Herzogová /1964/

Mgr. – malířka, grafi čka, textilní designérka 
a výtvarný pedagog

Studium: katedra výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem                                            
(J. Prášil).

Výstavy samostatné a kolektivní: Jihlava, 
Cheb, Žatec, České Budějovice, Praha, Ostrov, 
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Liberec, Pra-
chatice…Impruneta (Itálie), Vídeň (Rakousko), 
Pont-du-Chateau (Francie), Passau (Německo), 
Bratislava (Slovensko), Porto (Portugalsko) a 
jinde doma i v cizině.

Vyučovala výtvarné disciplíny a vedla ate-
liér oděvního designu na Střední umělecko-
průmyslové škole v Karlových Varech. Externě 
přednáší na katedře výchov uměním Pedago-
gické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ve své ploš-
né, prostorové i užité tvorbě kombinuje různé 
malířské, grafi cké a textilní techniky a postupy. 
Obrazy a objekty pak vznikají vzájemným pro-
pojením odlišných přístupů. Pracuje se šablo-
nou, která je pro ni výzvou a zároveň cestou                                                                                                           
k nekonečné řadě zajímavých obměn a neu-
stálému hledání nových forem výtvarného 
vyjádření. Náměty čerpá ze svého okolí, nej-
častěji v přírodě. Její tvorba má dvě polohy 
– černobílou a barevnou, nejspíše ovlivněnou 
dlouholetým působením v zemích Orientu. Li-
nii vytváří nejen kresbou, malbou či otiskem, 
ale také ručním či strojovým šitím.
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ZUŠ Volary na mezinárodní soutěži
Velký úspěch sklidila ZUŠ Volary na mezinárodní soutěži „Litví-

novské dřevohraní“– všichni zúčastnění žáci se v letošní obrovské 
konkurenci 200 soutěžících dostali až na koncert vítězů. Saxofonové 
kvarteto a Saxofonové trio získalo 1. místo v kategorii souborů a Eri-
ka Pavlíková v kategorii sólistů. Dvě krásná 2. místa v kategorii sólis-
tů získaly Lucie Prixová a Kateřina Valíčková. Paní učitelka Kateřina 
Pavlíková obdržela cenu za pedagogickou práci, za aranžmá skladeb                        
a za klavírní doprovody. 

V rámci odborného semináře pro dřevěné dechové nástroje vznikl 
unikátní saxofonový orchestr složený z účastníků soutěže.Orchestr 
vedla a skladby aranžovala Kateřina Pavlíková. Po dvou hodinách 
intenzivní práce s žáky z různých základních uměleckých škol se po-
dařilo nastudovat dvě skladby, které můžete shlédnout na YouTube 
kanálu ZUŠ Litvínov.

Všem zúčastněným moc gratulujeme!
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Schůze volarských zahrádkářů
Dne 16. března 2019 se Volarští zahrád-

káři sešli v hotelu Chata na výroční členské 
schůzi, aby zhodnotili loňský rok a zároveň 
si při konci volebního období současného 
výboru zvolili nový.

Schůzi zahájil předseda ZO ČZS Volary        
A. Smola, který hned na začátku předal kaž-
dé přítomné ženě velkou růži k příležitosti 
nedávného MDŽ. 

V rámci zahájení členské schůze, při úvod-
ním slovu, poděkoval všem přítomných za 
uplynulé pětileté období, ve kterém byli 
členové ZO více či méně nápomocni, a bez 
jejich pomoci by se nevytvořilo tolik práce.

Poté si vzal slovo tajemník ZO R. Hola 
a zhodnotil celé funkční období zprávou                
o činnosti výboru ZO Volary. Ve zprávě bylo 
vzpomenuto pomoci místních hasičů. Ze-
jména v dnešní době, kdy je většina členů 
v seniorském věku a už nestačí na práce, 
kde je potřeba více síly, pomáhají hasiči, ať 
se jedná o prořezávky stromů v zimní kala-
mitě, pročištění potrubí nebo větrem sho-
zené WC. Dále bylo vysloveno poděkování 
odboru Životního prostředí působícího při 
MěÚVolary, kde bez zbytečných průtahů ko-
nají, a nám se daří předcházet zbytečným 
škodám, ale umí i poradit, jaké náležitosti 
jsou potřebné k vyřízení záležitosti s na-
padenými smrky za branou u Zlaté stezky. 
V plánu činností se hovořilo o další úpra-
vě cesty od státní silnice k bráně a dále až                                                            
k př. Černému, kde se cesta zpevňuje dle 
našetřených fi nancí. V tomto bodě bylo vy-

sloveno poděkování městu za pomoc, kdy 
naší ZO věnovalo několik desítek tun vyfré-
zovaného asfaltu na opravu cesty, kterou                                                            
v červnu smetla voda. Dále bylo vzpomenu-
to organizování pravidelných výstav při Vo-
larských slavnostech dřeva a v neposlední 
řadě i neformální spolupráce se sdružením 
STROOM DUB. 

Hospodářka př. Beranová seznámila pří-
tomné s čerpáním fi nancí za minulé ob-
dobí a stanovení rozpočtu na letošní rok. 

Vše se točí okolo zvýšení spotřeby energie, 
likvidace fekálií a pochopitelně odvozu 
kontejneru a jeho uložením na určenou 
skládku. Dalo by se říci, že toto jsou největ-
ší náklady,  na které majitelé zahrádek při-
spívají. Když byl vyčerpán běžný program 
schůzové činnosti,předseda volební ko-
mise zahájil volbu nového výboru ZO ČZS 
Volary. Nejprve bylo hlasováním rozhod-
nuto, jakým způsobem se bude volit, zda 
tajnou, či veřejnou volbou. Zvítězila jedno-
hlasně volba veřejná. Jako první byl volen 

předseda ZO. Stal se jím na další období                                                                                               
A. Smola, následně se volil tajemník  ZO, 
stal se jím R. Hola. Poté se volil předseda 
kontrolní komise, tuto funkci bude zastávat 
L.Mustac. Jako členové výboru byli zvoleni 
př. Ilieva, Šturmová, Blažek, Frnková a Bera-
nová.

Při jednání členské schůze byli někteří 
členové ZO oceněni za dlouholetou práci                
pro organizaci a při příležitosti životních 
jubileí. Republiková rada ČZS udělila me-
daili př. Jiřímu Sosnovi za dlouholetou ak-
tivní práci ve svazu. Medaile bude předána, 
jakmile to dovolí zdravotní stav vyzname-
naného.

V krátké diskuzi se pohovořilo o odemče-
ní osady a spuštění vody, vše má pevný 
harmonogram  a vše bude včas oznámeno                        
ve vývěsných skříňkách. Během členské 
schůze bylo podáváno malé občerstvení a 
přítomní měli možnost zaplatit stanovené 
poplatky přímo u hospodářky organizace.

Do Usnesení členské schůze byla přijata 
důležitá organizační rozhodnutí, která mají 
zabezpečit bezproblémový chod zahrád-
kářské organizace.

Výroční členská schůze byla ukončena 
po hodině a půl dlouhém jednání, nesla se 
v duchu přátelské atmosféry. 

Teď už jen aby přálo počasí a zahrádkáři 
mohli začít s jarními pracemi při zvelebování 
a zkrášlování svých zahrad.

Antonín Smola
předseda ZO ČZS Volary

Základní kynologická organizace Volary
Základní kynologická organizace Volary 

patří k historicky nejstarším v okrese Pra-
chatice. Staří kynologové a pamětníci doby,  
kdy jednotlivé kluby byly organizované 
Svazarmem, mluví o desítkách kynologů, 
kteří se pravidelně scházeli na cvičácích, 
několikrát přestěhovaných z místa na místo,                 
a o několika chovatelských stanicích, ze-
jména služebních 
plemen, registro-
vaných ve Vola-
rech a okolí. Jistě 
to bylo ovlivněno 
polohou města, 
které bylo měs-
tem hraničářským,                                     
a psi se připravovali                                              
pro potřeby Pohra-
niční stráže, která  
sice disponovala 
vlastním chovem, 
ale zároveň vyku-
povala i psy z civil-
ního sektoru. 

Dnes je doba zcela jiná, z desítek ky-
nologů jsou spíše jednotlivci, a to nejen                         
ve Volarech, ale i v daleko větších měs-
tech. Kynologický klub Volary má 13 členů,                                     
z nichž více než polovina je přespolních. 
Zázemí na místě, kde se dnes klub nachází, 
bylo s pomocí města vybudováno v roce 
1998, přičemž největší zásluhu na tom 
měli bývalí policejní psovodi Ing. Miroslav            

Kabilka a někdejší předseda klubu Stanislav 
Tatár. Za tu dobu se členové zdejší organi-
zace ve Volarech zcela obměnili, někteří už 
psovody nejsou, jiní se odstěhovali a jsou 
členy  klubů v místě nového bydliště. 

Kynologické kluby v Čechách „zastřešuje“ 
Český kynologický svaz, jehož základním 
posláním je prostřednictvím svých orgá-

nů, organizačních jednotek a jejich členů 
zabezpečovat a provádět kynologickou 
činnost. Ta zahrnuje zejména sportovní 
výcvik a chov psů. Stejně tak je tomu i v na-
šem klubu, kde lze od základního výcviku 
a výchovy psa realizovat i sport a služební 
kynologii. Asi nejúžasnější je, když na cvičák 
přijde malý kluk, kterého  kynologie „chytí 
za srdíčko“, a dosáhne nejvyšší mety. Právě 

to se stalo i u nás. Sportovní výcvik   přinesl 
našemu, dnes již bývalému členovi, největ-
ší úspěch. Jan Böhm se svým psem Forny             
ze Soutoku Sázavy vyhrál v roce 2017 ve 
Slovinsku Mistrovství světa belgických ov-
čáků.  Je také uznávaným fi gurantem, a to 
nejenom v ČR, ale v celém světě.

Kromě talentu a píle, jakou má Honza, po-
třebuje kynolog                                             
i spoustu času 
a  t r p ě l i vos t i .  
Skromné zázemí                                           
v e  Vo l a r e c h 
m á m e,  t a k ž e 
pokud máte zá-
jem stát se členy 
klubu, můžete 
kontaktovat na-
šeho současného 
předsedu, kterým 
je Jan Maun (mob. 
722 418 442, 
maunis@seznam.
cz, www.zkovola-

ry.websnadno.cz).
Členové klubu se na členské schůzi usnes-

li, že se v letních měsících  mohou o radu 
přihlásit i nečlenové, „pejskaři“. Monika Ka-
czková a Luboš Gric ml. vám po vzájemné 
domluvě pomohou s výchovou, výcvikem 
a socializací Vašeho psa.

Jan Maun
předseda ZKO Volary

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



Naši oslavenci
duben
Marie SOBOTOVIČOVÁ 
Jaroslav ŠIMAN
Jitka LUKSCHOVÁ 
Květa BÖHMOVÁ 
Marie INTERHOLZOVÁ 
Jiřina ŠIMLÍKOVÁ
Jiří KONOPA 
Bohdana KROUPOVÁ 
Růžena TOUŠKOVÁ 
Antonín GREŠNER 
Květa MONDEKOVÁ 
Hana NACHLINGEROVÁ 
Marie ŠVECOVÁ 
Dana HARGAŠOVÁ 

květen 
Hana KALISTOVÁ 
Václav KUBÁT

Anna MORONGOVÁ 
Marie PAUKOVIČOVÁ 
Věra GOGOVÁ
František ROKŮSEK
František ŠPERKA 
Jiří KOLBABA
Jana HOJDEKROVÁ 
Libuše KOVALČÍKOVÁ
Lotka PIJÁČKOVÁ 
Marcela STROUHALOVÁ 
Jana RŮŽIČKOVÁ 
Jana NECHUTNÁ 
Stanislav KALÍK 
Mgr. Ivana MORONGOVÁ 
František ZACH 
Anselma LEJČAROVÁ
Marie LANGOVÁ
Květa HOLUBOVÁ

14 |
Volarský zpravodaj | květen 2019

Spolky

Turnaj tří měst v bowlingu
V sobotu 6. dubna 2019 se odehrálo již tra-

diční bowlingové klání spolků Svazu tělesně 
postižených (STP) tří měst – místních orga-
nizací Prachatice, Vimperk a Volary. Místem 
nelítostného klání bylo příjemné prostředí 
Bowling baru fi rmy Rekon Insta, včetně vzor-
né obsluhy. Je tedy jasné, že Vo-
larští byli organizátory prvního 
ze tří letošních „soubojů“ o co 
největší nához. 

Účastníky přivítal předseda 
MO Sváťa Hargaš, poté se ce-
lého řízení turnaje ujala Jana 
Švarcová. Soutěžila osmičlenná 
družstva na 10 frame („frejmů“) 
a průběh se vyznačoval urput-
nou snahou každého účastníka  
přispět co nejlepším náhozem 
k vítězství právě jeho družstva. 
Jak to tak ale bývá, mnohdy co 
největší snaha o úspěch svazo-
vala ruce i nohy, a tak nebyl výjimkou neje-
den „žlábek“. Zato „strajků“ bylo jako šafránu. 
Výjimkou byli hráčky a hráči z Vimperského 
spolku, kteří dosáhli i na double („dabl“).                 
I tak se museli účastníci spokojit s dohozem, 
v drtivé většině však nedohozem. Celkově 
však vládla naprosto přátelská, příjemná a 
korektní atmosféra, všichni účastníci upřímně 

fandili i svým soupeřkám a soupeřům a oce-
ňovali jejich „strajky“ či dohozy potleskem a 
uznalou pochvalou.

Po téměř čtyřhodinovém klání bylo roz-
hodnuto posledním „frejmem“ a došlo                 
na počítání. Výsledky ani příliš nepřekvapi-

ly – absolutními vítězi se stalo družstvo STP 
Vimperk s náhozem 1548 bodů (Klímková 
Ludmila, Krejsová Marie, Nevařil Ladislav, 
Novotná Marie, Novotný Jaroslav, Rálková 
Marie, Valdmanová Olga a Volfová Růžena), 
druhé skončilo pořádající družstvo STP Vola-
ry s náhozem 1389 bodů (Čížek Josef, Důrová 
Miloslava, Hojdekrová Jana, Hundsnurscher 

František, Hundsnurscherová Hana, Kolbaba 
Jiří, Švarc Jiří a Švarcová Jana) a třetí stále se 
lepšící družstvo STP Prachatice s náhozem 
1196 bodů (Faktorová Eva, Fáberová Věra 
Jana, Husinecká Dagmar, Lexová Jitka, Ma-
choň František, Sedlecká Jitka, Stegbauer Petr 

a Vodička Slávek).
Každý z účastníků obdržel 

tašku s propagačním materi-
álem, celé družstvo pak Vo-
larskou specialitu – pálenku 
„Volarská zlatá“, obojí jako dar 
od radnice města Volary. Každý 
účastník dostal coby útěchu 
lízátko a propisovačku „STP Vo-
lary“, hostující družstva knihy.

Účastníci se jen neradi loučili, 
ale zároveň se ujišťovali, jak se 
těší na v pořadí druhé setkání 
při Turnaji tří měst, které orga-
nizují přátelé ze STP Vimperk,         

a to ve čtvrtek 15. srpna 2019 od 15:00 hodin.
Ještě jednou děkujeme sponzorům – fi r-

mě Rekon Insta a Městskému úřadu (radnici)             
ve Volarech za podporu akce. Samozřejmě 
dík patří i všem zúčastněným, kterým přeje-
me pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání 
na dalších společných akcích.

-fz-

Plánované akce na květen 2019
od 1. 5.

• zahájení plavání (členkám a členům bude proplacena jedna                              
permanentka - 10 hodin/rok)
• čerpání je možné v kterýkoliv provozní den od 13:00

pátek 17. 5.
• výlet do Stožce vlakem, odjezd ve 13:22, návrat dle dohody a jízd-
ního řádu – 16:25 nebo v 18:22 (prohlídka obce, návštěva Infocentra, 
Areál lesních her, apod.)

úterý 28. 5.
• cyklo nebo pěší výlet okolo Volar, trasy dle domluvy na místě srazu – 
náměstí, předpokládané zahájení ve 13:00, po skončení akce posezení 
na terase (předzahrádce) Městského hotelu Bobík

Dostupná Šumava 2019
Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Volarech zajišťuje 

účast na programu určeném seniorům a osobám se sníženou mobi-
litou. Jedná se o zájezdy po Národním parku Šumava do míst, kam se 
mohou návštěvníci dostat pouze pěšky nebo na kole, poněvadž sem 
nevede žádná veřejná cesta. 

Jedná se o velice zajímavé celodenní výlety. Za příplatek přijede 
pro přihlášené zájemce autobus až do Volar, ovšem pouze v případě 
ukončením zájezdu opět ve Volarech (jinak jsou nástupními místy 
Sušice a Vimperk!).

Cena pro členy STP činí 350 Kč/osoba, pro nečleny 450 Kč/oso-
ba, přičemž doplatek za přistavení autobusu až do Volar hradíme                       
pro všechny účastníky bez rozdílu a zůstává stejný při jakémkoliv 
počtu osob.

Zájemce prosíme o přihlášení a uhrazení poplatku prakticky obra-
tem (první termín je již obsazen, v druhém je ještě 16 míst) nejpozději 
do 15. 5. 2019 u paní Jany Švarcové, tel. č. 721 218 367. V případě, 
že se nemůžete zúčastnit, doporučujeme zajistit za sebe náhradu                       
(poplatky přepravce nevrací).

trasa: 
Dobrá Voda (kostel sv. Vintíře) - Nová Hůrka (býv. kostel sv. Vincen-
ce, sklářská hrobka) - jezero Laka (ledovcové jezero) - Železná Ruda 
(Enviromentální centrum Šumavy) – Špičák - Pancíř (rozhledna) - Sta-
rý Brunst (bývalá hájovna) - Kepelské Zhůří (bývalá osada, meandry 
Křemelné) - Hartmanice

I. termín – středa 5. 6. 2019         
II. termín – středa 26. 6. 2019

Odjezd z autobusového nádraží ve Volarech bude přibližně mezi                   
8:00 – 9:00, návrat kolem 18:00.
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Mezinárodní mistrovství republiky v kosení kosou
Přestože je kosení jednou z nejstarších 

lidských „disciplín“ a za hranicemi naší 
republiky mají závody v kosení více než 
třicetiletou tradici a respekt, vzbuzují                        
u nás zmínky o nich doposud spíše úsměv 
na rtech. A díky pořadatelům různých 
obecních přeborů, kteří kosení vlastně 
ani nerozumí, dnes málokdo chápe rozdíl 
mezi závody v kosení a např. masopustem 
nebo konopickou…

Druhý ročník Mezinárodního mistrovství 
republiky v kosení kosou je pokračovatelem 
dvanáctileté tradice Mezinárodního mis-
trovství Šumavy a už tradičně se odehraje                        
v Mlynářovicích. Pořadatelem je nevládní ne-
zisková organizace DESHI (čti [déši] = místní, 
lokální). Ta se v roce 2017 stala ofi ciálním part-
nerem mezinárodní kosecké asociace 
za Českou republiku, a soutěž je tedy 
u nás jedinou možností kvalifi kace na 
Mistrovstí Evropy 2019. 

V souladu s mezinárodními pra-
vidly se bude soutěžit v kategoriích 
„Junior“ (ročník 2005 a mladší – 5x7 
m), „Ženy“ (bez rozdílu věku a délky 
kos – 5x7 m), muži „PROFI“ (neome-
zená délka kosy/věk – 10x10 m). Na 
Mistrovství Evropy postupují max. 
2 muži, 1 žena a 3 junioři (2 žáci a 1 
žákyně, ročník 2005 a mladší). Pro ju-
niory jsou připraveny stupně vítězů                                     
v koši horkovzdušného balónu (!), a 
ten se „faaakt odlepí“. Soutěž bude 
obohacena o neofi ciální kategorii „HOBY“ a 
podkategorie ‚do‘ a ‚nad‘ 60 let. V této katego-
rii je délka kosy limitována 90 cm. Pořadatelé 
lákají i méně zkušené sekáče sloganem: „Bez 
myšky by řepu nevytáhli“…

Důkazem důležitosti našich „koseckých klá-
ní je např. obrovské zlepšení Františka Šmo-
líka. Ten při své první účasti na MMŠ skončil            
8. časem 12:48 min/ ar. Pravidelným kontak-
tem s českou špičkou se postupně propraco-
val mezi nejlepší a s vrcholovým kosením se 
loučil třetím místem na MEZINÁRODNÍM MIS-
TROVSTVÍ ŠUMAVY (2010) v čase 5:29 min/ar! 

Jestliže jsme zmínili Františka, měli bychom 
vzpomenout i další jména. V první řadě je to 
Josef Gajdoš, který dlouhá léta udával tempo 
českého kosení, až do svého odchodu udržel 
neporazitelnost a za svoje výkony si vyslou-
žil přezdívku „Záblatský kombajn“. Toho po 
přechodu do kategorie nad 60 let vystřídal 
na špici další vynikající borec František Kory-
tár. Ten, stejně jako Josef, začínal s kosením už 
ve věku 9 let! Pravidelnou medailovou účast 
Karla Horelici nad 60 let přerušily až zdravot-
ní problémy. V roce 2017 mu na Mistrovství 
republiky byla udělena cena za celoživotní 
přínos kosení. Je třeba poděkovat i panu Ja-
roslavu Staňkovi, který ve svých 80-ti letech 
jako vůbec první v republice zasekal 0 trest-
ných bodů za kvalitu pokosu. Momentálně 
má Český národní rekord hodnotu 3:23/ar a 

drží ho David Vostrovský v kategorii „PROFI“. 
Je tu zkrátka cítit nadvláda Šumavské kosecké 
školy v republice. Nejedná se určitě o náhodu 
ani o mylnou interpretaci faktů. Např. David 
se prosadil i za hranicemi republiky. Je dvoj-
násobným vítězem Majstrovstev Pohorelej aj 
sveta v kosení (nejstarší soutěž na Slovensku-
-závod nastartoval Slovenskou koseckou ligu. 
Ta se dnes odehrává v osmi kolech od Tatier                      
k Dunaju – pozn. autora). Diváky a organizá-
tory posledního Mistrovství Evropy ve Švýcar-
sku byl vyhlášen Osobností ME 2017, i když 
se mu závod nevydařil. Ze skvěle obsazeného 

Mezinárodního mistrovství Slovinska přivezl 
„bramboru“ (4. místo).  

Aby podpořili vývoj na „české trávě“ a roz-
šířili úzké domácí startovní pole, zúčastní se 
letošního Mistrovství republiky členové ra-
kouské reprezentace. Ta dominovala na po-
sledním ME ve všech kategoriích kromě „švý-
carsko-slovinské“ kategorie „JUNIOR“.  Určitě 
se bude na co dívat a kde přiučit.

Díky špičkovým výkonům se spousta seká-
čů bojí účasti na vrcholové akci a raději sbírá 
zkušenosti na soutěžích nižší úrovně. A to je 
opravdu škoda. „Nejsme tu od toho, abychom 
se navzájem drtili, ale proto, abychom si po-
mohli v progresu. Abychom dokázali, že kosa 
není kus starého železa, ale plnohodnotný 
nástroj. Abychom vybrali reprezentaci na Mis-
trovství Evropy, motivovali mládež a posunuli 

České kosení zpět na místo, které mu 
kdysi patřilo“, dodává David.

DESHI tedy pracuje i mimo sou-
těžní pole na mnoha úrovních.                                                                         
Od května 2019 otvírá pro Volary a 
okolí „Klub sekáčů“ pro děti, zážitkové 
programy a letní kosecký tábor. Star-
ší ročníky možná ocení workshopy 
na klepání a ladění nástroje. Nově na-
bízí „Tiché odklizení zeleně“ za ceny 
srovnatelné s ostatními způsoby. To, 
že se jedná o způsob „fi nancování“ 
přípravy (tehdy na ME 2017), pocho-
pili nejprve ve Volarech. Poděková-
ní patří Stanislavu Haladějovi, který 
pružně nabídl „tréninkové plochy“                                                                                                              

s vědomím, že ti nejlepší potřebují tréno-
vat, ale nemohou si dovolit jen tak někde 
kosit úplně zadarmo. Možná jste už zahlédli                   
ve Volarech mistra republiky a našeho první-
ho reprezentanta v „tréninkovém nasazení“.

A ženy? Každý si při pohledu na tuto ka-
tegorii uvědomí jistou podobnost s tancem, 
přirozenou pohybovou komplexnost kosení a 
pozitivní vliv na správnou funkci organismu. 
Takže Šumavské šampiónce, paní Svatošové, 
v jejímž věku (neprozradíme) se většina lidí 
sotva hýbe, přejeme hodně zdraví do dalších 
desetiletí! Jinak v této kategorii zaostáváme a 
budou to muset být Rakušanky, které dokáží, 
že i ženy umí „máknout“.

Na den věrozvěstů 5. 7. tedy nečekejte 
kurzy Cyrilice. V Mlynařovicích zvěstují víru 
koseckou. 

Víru ve zdravý selský rozum. Víru v to, že 
lidi ještě aspoň chvíli budou používat na 
zatloukání hřebíku kladívko a ne sbíječku                                
s raketovým pohonem nebo mobilní aplikaci. 
Víru, že zvonění kosy zase nahradí „víkendo-
vé symfonie“, a že děti začnou vozit medaile            
ze závodů po celém světě.                                                                                                                        

Více informací (včetně přihlášek do „Klubu 
sekáčů“, na workshopy, objednávky Tichého 
odklizení zeleně) na tel. 775 085 030, emailu 
info@deshi.cz , facebook: @MistrovstvíCrvko-
senikosou a už brzo i na stránkách deshi.cz, 
instagram: deshi.cz a youtube: Deshi our local 
environment.

Akce je podpořena z projektu KPF-01-147, 
Spolupráce CZ-AT v sečení kosou Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj Interreg Ra-
kousko-Česká republika.

David Vostrovský

  Spolky

tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Psalo se o Volarech - 1948
Bude ve Volarech letiště? 
Celé pohraničí bylo v minulosti velmi 

zanedbáváno. Volary, pohraniční městeč-
ko, chtějí v pětiletém plánu napravit za-
nedbání minulých let a chtějí se 
zdárným rozvojem vypracovat 
na úroveň měst vnitrozemských, 
aby se mohly stát důstojným re-
prezentantem našeho pohraničí. 
Doposud, jak po stránce staveb-
ně estetické, tak i po stránce 
zdravotní zůstávají daleko poza-
du. Proto se obrací na nadřízené 
instituce o největší péči materi-
ální i morální.

V pětiletém plánu chce měs-
to upravit veškeré komunikace, 
vydláždit ulice a náměstí, pro-
vést regulaci potoka ve Starém 
městě. Pro zvýšení turistického 
ruchu a pro zlepšení spojení plánují Vo-
lary stavbu civilního letiště ve velikosti 
900 x 700m. K provedení tohoto objektu 
bude třeba značných úprav. Bude nutno 
odstranit stávající překážky, t.j. 2 domky 

a asi 20 dřevěných seníků, které jsou cha-
rakteristickými stavbami Volarska. Dále 
se musí přesunout primární elektrické 
vedení, provést drenážování a odvodně-

ní mokrých ploch, provést menší úpravy 
budoucího letiště, t.j. zkopání kopečků                                                           
s urovnáním do padlin a osetí srovnaných 
částí travin. Pak bude možno přikročit                                                                 
ke zřízení betonové rozjezdové a přistáva-

cí dráhy na štětovém podkladě o přibliž-
ných rozměrech 800 m x 25 m a zřízení pří-
jezdových štěrkovaných vozovek. Celkem 
bude zapotřebí upravit asi 210.000 m2, t.j. 

1/3 plochy.
Tato úprava letištní plo-

chy však nevyčerpává veške-
ré stavební práce, kterých je 
ke zřízení letiště třeba. Bude 
nutno postavit dřevěný han-
gár dle dispozic Svazu obcí a 
okresů pro výstavbu civilních 
letišť, elektrické a signalizační 
zařízení pro letištní službu a                              
v neposlední řadě nezbytnou 
provozní budovu. V ní by byly                                                                 
2 místnosti pro kanceláře sprá-
vy provozu, kancelář Aeroklu-
bu a Svazu branností, dílna 
aeromechanika, skladiště a byt                   

pro správce provozu letiště. Věřím, že se 
Volarům tato proponovaná stavba podaří 
a po pětiletce přijedou návštěvníci Šuma-
vy zhlédnout krásy šumavského pohraničí 
letadlem.

Volarský fotbal se zvedá

Volarský fotbal se po solidním závěru pod-
zimní části letošního ročníku zvedá. První tým 
mužů  má za sebou vynikající start do soutěže 
a dosud (14. 5. 2019) v jarní části ještě nepro-
hrál. Zisk dvanácti bodů je posunul do první 
čtyřky, a opět se tak stává respektovaným 

soupeřem.
Nové vedení klubu to 

vzalo za správný konec. „Je 
již dost proher a je třeba 
začít něco dělat,“ řekli si 
všichni, kteří chtějí fotbalu 
pomoci, a výsledek se do-
stavuje. Začala velmi dob-
rá práce s dětmi, kterým se                                                             
v jejich soutěžích a turna-
jích daří. Starší přípravka 
vyhrála v poslední dekádě 
před soutěžemi velký tur-
naj v Prachaticích a medai-
le a pohár za vítězství jim 

předal samotný předseda FAČR Prachatice Jiří 
Trněný. 

Soutěže se dohrají a přijde bilance sezóny. 
Zde je důležité jedno, a to obnovit týmy žáků 
mladších a starších tak,  aby došlo k návaznos-
ti. Samozřejmě se nabízí i dorostenecký tým, 

ale zde je situace poměrně složitá. Takže,  kluci 
i dívky, kteří byste chtěli hrát fotbal, najděte si 
cestu na fotbalový stadion v době tréninků, 
nebo se přihlaste u Martina Sedláka či Martina 
Honnera  a staňte se fotbalisty či fotbalistkami. 
O náboru se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.

Nyní se hraje jarní část soutěží a zde jsou 
termíny domácích utkání prvního mužstva.

Volarský Tatran bude hrát domácí zápasy 
jarní části takto:

• 11. 5., 17:00  Tatran - SK Čkyně B 
• 25.5., 17:00 Tatran - SK Svata Maří  

                                     Magdaléna
• 2. 6., 17:00 Tatran - SK Vacov B
• 16. 6., 17:00 Tatran - Nebahovy
• derby utkání ve Zbytinách se hraje 

9. 6. od 17:00

Ladislav Beran

Milí přátelé jógy a zdravého pohybu
S novým jarem jste opět zváni k dopolednímu cvičení v posilovně 

bývalých kasáren v těchto květnových dnech :

neděle 5. 5., pondělí 6. 5., úterý 7. 5. a  středa 8. 5.

Čas i podmínky zůstávají stejné jako dříve, a to :

8:30 – 9:45   HODJÓGA S ALENOU
10:00 – 11:00     REKONDICE S MAJKOU

• Cena za 1 hodinu je 30 Kč (důchodci 20 Kč)
• Vstupné do posilovny je jednotné,mimořádně jen 30 Kč.

Informace :     
• alzajic89@gmail.com              

Oddíl odbíjené 
TJ Tatran VOLARY

Vás zve na turnaj smíšených družstev ve volejbalu
 

„O POHÁR MÍSTOSTAROSTKY“
 

v sobotu 11. 5. 2019 od 9:00 v tělocvičně ZŠ Volary.

Družstva jsou ve složení 4+2 (ženy nebo muži 65+). 

Systém hry se určí před zahájením turnaje podle počtu družstev.

Startovné je 300Kč/družstvo na úhradu pronájmu tělocvičny.

 Sport, historie

     Nechybělo mnoho a podobná fotografie mohla vzniknout i ve Volarech.
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Ministr železnic z Volar

Wenzel Draxler se měl vlastně jmeno-
vat Traxler. Tak jako jeho otec či děd. 

Jenže farář rozhodl, že se to má správně psát 
s D, a bylo. Pro jistotu o tom ještě učinil zá-
znam do matriky. Draxler se narodil v sobotu 
21. 9. 1861 ve Skříněřově, což je malá vesnič-
ka u Zbytin, o které by dnes téměř nikdo ne-
věděl, kdyby tu ve vsi uprostřed hlubokých, 
na houby bohatých lesů nestavěl vlak.

Základní školu vychodil ve Zbytinách, 
gymnázium v Prachaticích a učitelský ústav 
v Českých Budějovicích. Poté nastoupil jako 
učitel do Sušice, a pak již následovaly Volary. 
Nejdříve byl podučitelem (1888), pak řídícím 
učitelem (1900), a nakonec ředitelem zdej-
ší dívčí měšťanské školy (1905). A přestože 
byl zřejmě dobrým pedagogem, do dějin 
Volar se zapsal díky činnosti úplně jiné. Ne-
vím, jak a kdy podlehl kouzlu železnice, ale 
postupem času se z něj stal v tomto oboru 
odborník, kterého by hned na místě mohli 
udělat ministrem železnic. Ostatně pře-
zdívka Ministr železnic z Volar ho provázela                   
do konce života.

Draxler se stal členem výboru pro výstav-
bu dráhy prachaticko-volarské i vimpersko-
-volarské a jednatelem akčního výboru       
pro výstavbu místní dráhy Volary–Želnava/
bavorská hranice. A byl to právě on, který 
zásadním způsobem ovlivnil, kudy a kam 
koleje nakonec pojedou. Přesvědčil minis-
terské úředníky, že není dobrý nápad bu-

dovat nádraží nad Volary, jak zamýšleli, pro-
tože se trasa od rozvodí silnice na Prachatice 
nabízela jako nejjednodušší a nejlacinější. 
Neúnavným jednáním dosáhl toho, že trať 
nakonec musela překonat údolí po vyso-
kém náspu a zdánlivě nesmyslně obkroužit 
ve velkém stoupání celé město, aby končila 
deset minut cesty za posledním volarským 
domem. Jenže Draxler oproti úředníkům 
věděl, že zde končit nebude, že odtud vlaky 
budou pokračovat do Vimperka, do Českých 
Budějovic, do Pasova a vlastně do celého 
světa. Draxler měl vizi, ale ta sama o sobě 
není nic platná. Musel k tomu přidat tisíce 
hodin jednání i tisíce napsaných dopisů a 
zpráv. Přestože ne vše se zdařilo tak, jak si 
asi přál, to hlavní se podařilo a Volary z toho 
těží dodnes.

Jen pro úplnost jednu drobnost, kterou 
se mu díky krátkozrakosti tehdejšího vede-
ní města Draxlerovi realizovat nepodařilo.             
V roce 1863 sice vyhořela velká část města, 
ale Volary i nadále zůstaly díky své architek-
tuře jedinečným místem. A tak Draxler chtěl, 
aby tento fakt podtrhla i podoba nádražní 
budovy. By každý, kdo do Volar přijede, měl 
hned po vystoupení z vlaku jasno. A tak 
oproti obvyklému řešení měla mít volarská 
nádražní budova podobu tradičního volar-
ského domu. S nápadem souhlasil i investor, 
který měl jedinou podmínku. V případě, že 
by náklady byly vyšší než u původně pláno-

vané zděné budovy, uhradí rozdíl město. 
Dřeva bylo všude dost a i celkově se dalo 
předpokládat, že náklady na dřevěnou bu-
dou naopak menší. Jenže radnice s touto 
podmínkou nesouhlasila, a tak ve Volarech 
stojí na nádraží budova stejná jako na desít-
kách dalších nádraží.

Roman Kozák

  Osobnost Volarska

Č. p. 449
Solidní, nenápadný dům v Tolarově 

ulici je tak nenápadný, že dosud není 
k mání žádný jeho historický snímek (když 
už, tak dům zakrývají stromy v aleji). Přitom 
vznikl na tzv. dobré adrese, v tehdy nejmo-
dernější čtvrti, jejíž hlavní osu – Nádražní 
ulici (též Nádražní třídu) – i spoluvytvářel. 
Byl postaven v polovině 20. let 20. století a 
záhy se ocitl přímo uprostřed trojúhelníku 
tvořeného hotely Sport, Bavorský dvůr a 
Chata. Dům dal vystavět podnikavý Adolf 
Sauheitl, který provozoval dřevosoustruž-

nickou firmu, a vedle toho obchodoval              
s lesními plodinami. Dům byl od počátku 
koncipován s obchodními prostory v příze-
mí a nárožním vstupem. Prvním, kdo si jeho 
prostory pronajal, byl záhy po svém založe-
ní v dubnu 1926 volarský Klub čs. turistů.                                            
Josefa Párová zde vedla nocležnu, obchod 
se suvenýry, občerstvení i „turistickou po-
ptavárnu“ (půvabný název pro to, čemu 
dnes říkáme infocentrum). O pět let později 
se turisté zmohli na vlastní výstavný ho-
tel a přesunuli se do sousední Chaty KČsT. 

D o  d o m u                      
č. p. 449 pak 
zamířil jiný, ne-
méně slavný 
nájemce. Ano, 
nejúspěšnější 
českosloven-
ská firma Baťa 
si ve druhé po-
lovině 30. let 
zřídila své vo-
larské zastou-
pení s prodej-
nou právě zde 
(viz razítko). Po 
válce, odsunu 
a znárodnění 
sloužil dům 
nadále jako 

obchod obuví s byty v patře. 
Přestože fotografienejsou známy, je dům 

k vidění, a to dokonce v barevném filmu! 
Když režisér Václav Gajer natáčel na Volar-
sku film Divoký koník Ryn (do kin uveden 
v r. 1981), zahrál si dům č. p. 449 služebnu 
Sboru národní bezpečnosti, která na této 
adrese jinak nebyla. Hlavní hrdina v podá-
ní Zdeňka Řehoře zde platí pokutu 20 ko-
run, uniformovaného člena SNB hraje Jan 
Skopeček. Po kolejích před domem přitom 
jezdí parní lokomotiva, dovezená do Volar a 
Černého Kříže speciálně pro filmařské účely. 
Ve filmu hráli tehdy i volarští hasiči a další 
místní komparsisté.

Po roce 1990 se v obchodních prostorách 
vystřídalo několik nájemců a sortimentů: byl 
zde obchod firmy Quelle, prodejna drogerie 
i kosmetický salón – a to jsem možná i na 
něco zapomněl. Dnes má dům soukromé 
majitele, kteří jej nedávno modernizovali. 
Přízemní obchodní prostory jsou přestavě-
ny na byty, další byty nově vznikají v pod-
kroví, a dům tak cele slouží k nájemnímu 
bydlení.  

  
Roman Kozák

P. S. Redakce VZ uvítá, poskytne-li kdo          
historický (před- i poválečný) snímek domu         
k otištění.

  Historie volarských domů

Wenzel Draxler
narozen 21. 9. 1861 Skříněřov, 

zemřel  1. 7. 1942 Volary

Dům č.p. 449 je ukrytý za stromy uprostřed snímku.



18 |
Volarský zpravodaj | květen 2019

 Pověst z Volarska

Smrt mu dala velký kus života (Volary) 
I Smrt mívá své dny. Dalo by se říci. A tak, 

když ten obávaný muž s kosou nalezl jed-
noho jarního rána u cesty v houni zabalené 
novorozeně, místo aby dílo dokončil, vzal je 
do náruče a donesl do statku ležícího kus 
za městem na Volarském potoce. Bezdětní 
manželé, kteří zde žili, se zaradovali, ale když 
viděli to zubožené dítě, které se 
jen stěží mohlo dožít večera, je-
jich radost pohasla a žádali, aby 
chlapečka mohli alespoň rychle 
pokřtít, nechtějí-li jej z tohoto 
světa vyprovodit jako nekřtě-
ňátko.

„Nemějte žádných obav                
ze smrti. Příští neděli vás sám         
do kostela doprovodím, i za kmo-
tra mu půjdu,“ uklidňoval je onen 
neznámý muž.

Hospodář chtěl již něco na-
mítnout, ale jeho žena vytušila, 
že Smrt zřejmě ví, o čem mluví,       
a tak to nechali tak, jak řekl.

Kluk rostl jako z vody. Dali mu 
jméno Florián, neboť na sv. Flori-
ána jej pokřtili, a kmotříček, který 
se sem tam na statku zastavil, jej naučil za-
cházet s kosou tak, že již v sedmi letech s ní 
vládl lépe než kdejaký zkušený sedlák.

Sám si dovedl vybrat kmínek na kosiště 
a stačilo jen do kosy cinknout prstem, aby 
podle jejího zazvonění poznal, zda je dobře 

vykovaná. Když ji naklepával, vyprávěl jí pří-
běhy, zpíval jí, jako by byla mladší sestrou.

Rok šel za rokem a mnohdy to bývaly 
časy tuze zlé. Válka střídala válku, zlá ne-
moc kosila celé vesnice, a lidu v tom kraji 
zbylo sotva polovic. Avšak Floriána, který se 
mezitím oženil a vychovával půl tuctu dětí, 

se Smrt nedotkla. Přestože široko daleko 
nebyla rodina, kde by alespoň jedno z dětí 
nezemřelo po narození či v mladém věku, ve 
statku na Volarském potoce smutek nedrželi 
ani jedinkrát. I staří zemřeli až v požehna-
ném věku, když už si sami přáli odejít a byli                 

se světem, s Bohem i se sousedy smířeni. 
Florián převzal hospodářství a své syny vy-
učil nejenom spořádanému a bohabojnému 
životu, ale i umění vládnout kosou tak, že 
trávu „nesíkli“, ale vlastně ji jen pokládali, 
jako matka ukládá své děti ke spánku.

Jednoho dne, kdy již Florián odpočíval na 
vejminku a vnukům vyřezával 
malá kosišťata, zavítal na ná-
vštěvu kmotříček. Tentokrát se 
neposadil u stolu a nepoškádlil 
děti. Usmál se, kývl na Floriána, 
a že je čas jít.

„Každé obilí dozraje a trá-
va nesečená jen louku kazí. 
Půjdem, kmotřenče. Brána         
se otevírá a Beránkův stůl je 
již prostřený,“ pobídl Smrťák 
Floriána a spolu s ním vyšel               
před dům.

Šli spolu po cestě až k místu, 
kde se před osmi desetiletími 
poprvé setkali. Pak se Floriáno-
vi zamotala hlava, usedl na mez 
a skonal. Později na tom místě 
synové postavili křížek s obráz-

kem svatého Floriána. Jen Bůh ví, jaký vzal 
konec. Floriánův rod z města odešel jako 
většina místních, ale umění vládnout kosou 
tu v kraji zůstalo.

Jaroslav Pulkrábek
ilustrace Marie Petrmanová

Mgr. Daniel 
Soukup, Ph.D. 
proděkan 
Filozofi cké 
fakulty UK, Praha 

Alpské domy, křížová cesta, požár,                
ne zrovna moc pěkné město.               ne zrovna moc pěkné město.               

Co se vám vybaví, když se řekne „VOLARY“ 

Dr. Raimund 
Paleczek 
historik, slavista, 
pedagog, 
Mnichov 

...že mi můj dědeček vyprávěl, že šu-
mavští obyvatelé mluvili o Volaranech 
jako „Böhmerwaldchinesen“ (vysloveno: 
„Bejmavujd-kinezn“) pro jejich svérázné 
nářečí, které se nápadně lišilo od okolních.

Mgr. Hasan 
Zahirović, Ph.D. 
herec,
překladatel, 
teatrolog, 
dramaturg a 
pedagog, Bosna

Josef Čapek a jeho otec dr. Antonín 
Čapek. Šumava. Hranice a střed různosti. 
Minulost a Němci. Porozumění. Město a 
příroda. Teplá a Studená Vltava, prales, 
hory.
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Poslední kulka

V zatáčce pod Stögrovou hutí je po levé 
straně směrem na Lenoru takový větší plá-
cek. Mají tu poblíž svůj sklad cestáři. Nic 
moc idylického. Byl jsem tu se skauty, když 
se právě zde odhaloval pomník poslednímu 
Američanovi, který padl v Evropě. Tedy při 
bojovém nasazení. Spousta jich pak ještě 
zahynula při různých událostech jako jsou 
dopravní nehody a podobně. Třeba jako 
například sám legendární generál Patton. 

Charles Havlat pocházel z Nebrasky. Na-
rodil se 10. listopadu 1910 v Dorchesteru. 
Jeho prarodiče pocházeli z Moravy, z obce 
ležící poblíž Osové Bítýšky. Tak se to ale-
spoň píše ve všech dostupných textech.       
O dlouhých zimních večerech mi to ale ne-
dalo. Nemám rád označení jeden, jednou 
a tak. Hodiny jsem procházel matriky,  až 
jsem onu obec našel. Jmenuje se Ronov         
a Charlesův dědeček, který později odešel 
do Ameriky, se tam narodil 14. března roku 
1880.

Do armády Havlat vstoupil společně se 
svým krajanem a kamarádem Charlesem 
Machkem 22. března roku 1942 a oba na-
rukovali k právě se formujícímu 803. proti-
tankovému praporu, u kterého sloužil i jeho 
mladší bratr Rudi Havlat. Na rukávě se zna-
kem znázorňujícím pumu, která v zubech 
drtí nepřátelský tank,  se 13. června 1944 
vylodil v Normandii, přestál bitvu v Arde-
nách a poslední hodiny války ho zastihly ve 
Volarech. Na ten osudový den vzpomínal 
Harry W. Haines z 737. tankového praporu.

„Již několik dní jsme věděli, že válka musí 
skončit každou chvíli. Moje četa s pěti tanky 
Sherman se přesunula do postavení sever-
ně od Volar na silnici vedoucí do Prachatic. 
Čekali jsme zde na další rozkazy a 7. května 
ráno jsme najednou dostali zprávu, že vál-
ka pro nás skončila! Našemu zdravotníkovi 
seržantovi Greenovi, se kterým jsem právě 
hovořil, říkám „Greene, vezmeme tvůj džíp 
a najdeme nějaký šnaps pro četu.“ Jeli jsme 
drze německým prostorem v zalesněném 
terénu několik mil. Zastavili jsme se na ně-
kolika farmách, ale k pití jsme nic nenašli. 
Řekl jsem proto: „K čertu, Greene, jeďme 
zpátky k četě...“

Na zpáteční cestě jsme náhle uviděli na-
šeho poručíka sedícího na věži obrněného 
vozu M8, jak mává bílým plátnem na větvi. 
Řekl jsem Greenovi, aby zastavil před vo-
zem a zeptal se: „Co se tu k čertu děje?“ 
Důstojník mi odpověděl: „Skopčáci nevě-
dí, že válka skončila. Právě zabili jednoho                      

z mých kluků.“ Jeho padlý voják ležel přikryt 
nedaleko vozu. Podíval jsem se na Greena 
a procedil skrz zuby: „Krucinál, skopčáci by 
nám natrhli prdel, kdybychom nejeli v na-

šem zdravotnickém džípu!“
Co se vlastně stalo? Sedmého května                                                                         

v 7:45 dostal 803. protitankový prapor, 
který posiloval 2. pěší pluk 5. pěší divize, 
za úkol prověřit situaci směrem na Pracha-
tice. Američané se totiž chystali obsadit 
Zbytiny a vpředu byly hlášeny početné ně-
mecké jednotky. Jsou vyslány 2. a 3. četa 
průzkumné roty, přičemž každá měla tři 
džípy, z nichž dva vybavené těžkými kulo-
mety Browning ráže 12,7 mm a kolový obr-
něný vůz M8. Je osm hodin dvacet minut. 
Za deset minut má vejít v platnost rozkaz 
o ukončení palby. Často se uvádí, že šlo                                                       
o ukončení vojenských operací v Evropě 
na základě kapitulace podepsané v Re-
meši 7. května 1945 ve 2:45. Ale tam se 
hovoří až o 8. květnu a čase 23:01 hodin. 
Šlo tedy zřejmě o jakousi lokální kapitulaci 
zde přítomných německých jednotek, tedy                                                                                       
111. pluku tankových granátníků z 11. tan-
kové divize nebo snad předsunutých jed-
notek 1. tankové armády.

Ale pokračujme dále. Hlídka sjížděla 
do údolí Blanice v místech, kde ze silnice 
odbočuje cesta k Blanickému mlýnu a sil-
nice vytváří ostrou levotočivou zatáčku 
před vjezdem na dnes již neexistující most                     
u osady Bürbruck. Za starých dobrých časů 
soumarů tu dotáčeli sudy s pivem vodou.       
A hlavně jen pár dní před tím tu došlo                  
k masakru židovských žen.

Z okraje lesa, odděleni řekou, spustili 
Němci palbu z pušek, kulometů i pancéřo-
vých pěstí. Jedna z prvních střel prorazila 
Havlatovi přilbu, a ten byl na místě mrtev. 
Přestřelku ukončil výstřel z pancéřovky, 
který zasál bok obrněného vozu a zranil na 
rukách i obličeji jak velitele hlídky, tak ra-
distu a dalšího Čechoameričana svobodní-
ka Antonyho Talika. Charles Machek, který 
seděl v druhém džípu, jen bezradně přihlí-
žel smrti kamaráda. Zajatý německý důstoj-
ník, který velel asi třicetičlenné skupině,                                                                                           
se za incident omluvil. K útoku je vypro-
vokovalo předchozí odstřelování z ame-
rických děl a zprávu o kapitulaci dostali až 
třicet minut po její platnosti. Ironií dějin tak 
padl Charles Havlat v zemi, odkud pocháze-
li jeho předci.

V armádě sloužil i třetí z bratrů Havlato-
vých Adolf. V té době působil ve Frankfurtu 
na vrchním velitelství spojeneckých vojsk        
v Evropě. O smrti bratra se dozvěděl v červ-
nu a ihned vyrazil do Volar, kde  byl stále 
ještě dislokován Rudolf Havlat, a společně 
navštívili Charlesův dočasný hrob.  Později 
byly ostatky Charlese Havlaty převezeny 
do Lotrinska ve Francii na hřbitov v Saint-
-Avold. To, že byl posledním padlým Ame-
ričanem na Evropském bojišti, se ale rodina 
dozvěděla až v roce 1995. 

Adolf Havlat se zatím marně snaží připo-
menout památku svého bratra i v Nebrasce. 
Připravil návrh na pojmenování osmikilo-
metrového úseku silnice z Dorchesteru do 
Créty (z Créty pocházel zmíněný Charles 
Machek) na Pamětní dálnici Charlese Ha-
vlata.  

Návrh na postavení volarského pomní-
ku inicioval Radim Košíček z Vlachova Bře-
zí společně se členy plzeňského Military 
Car Clubu. Pomník Charlesovi Havlatovi 
byl slavnostně odhalen 4. května 2002.  
Ale na opačné straně Volar, než kde mělo                           
k události dojít.  Pátral jsem, proč tomu tak 
je. Místo určil jeden z německých pamět-
níků a pozici potvrdili i někteří další. A aby 
toho nebylo málo, jako třetí možné místo 
byl označeno tzv. Rozvodí, kde se železniční 
trať přibližuje k silnici. A němečtí vojáci měli 
být kryti náspem. Čtvrtým údajným místem 
incidentu je zatáčka pod křižovatkou Mly-
nářovice - Cudrovice směrem na Cudrovice. 
Ale nahlíženo z Nebrasky je to asi jedno. Pro 
úplnost dodám, že Harry Haines se seržan-
tem Grennem nakonec tenkrát ten šnaps 
sehnali a mohli spolu se svojí jednotkou za-
pít konec války.  Ale prý jim moc nechutnal.

Jaroslav Pulkrábek

Charles Havlat byl posledním padlým americkým vojá-
kem v bojové akci na území střední Evropy.

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



  Pozvánky

 SLUHA DVOU PÁNŮ
legendární inscenaci hry Carla Goldoniho

pátek 17. května 2019 - 19:00 - Volary - kino

DIVADLO BEZ HRANIC

Truffaldino Gdebizzopopad  

JAN BARTOŠKA

Beatrice Rasponi                   

MAGDALÉNA WRONKOVÁ

Florindo Aretusi                    

MARTIN DVOŘÁK

             

Smeraldina                            

BÁRA FIŠEROVÁ

Pantalone Agnivorla             

JIŘÍ PIVRNEC

Klárinka Agnivorla              

 MICHAELA NILSSON MAREČKOVÁ

Doctore Palmiro Palmare     
VÁCLAV LUKS

Silvínek Palmare                  
PETR MÍKA

Brighella Sciucalegrandi     
 ROSTISLAV TRTÍK

Nosič, posel, šermíř            
 ONDŘEJ ČEŘOVSKÝ

uvádí

vstupné 150 Kč

předprodej v infocentru


