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Čarování s korálky se líbilo. S vlnou se dají dělat divy.

Volary přivítaly nové občánky. Škola nemusí být jen ve škole. Tabule netřeba.

Návrat do Hotelu Blackout. Volyňští ochotníci přivezli pohádku.

První letošní sníh vydržel jen chvilku.

Foto:  Jaroslav Pulkrábek, Jaroslava Krejsová 

Emil Kintzl a Jeňýk Fischer pokřtili Zmizelou Šumavu 2.



Úvodem
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Foto měsíce

Prosincová pověst nás zavede do Cudrovic. Tedy alespoň ve vzpomínkách, protože z nich zůstalo
pramálo. Domy i kostel zmizely, zůstalo torzo hřbitova a dvě kapličky. A také kopice příběhů. 

JP

Slovo 

starosty

Vážení a milí,
dovolte mi, abych

vám jménem radnice
popřál klidné a příjem-
né prožití adventního
času. Rád bych touto cestou poděkoval všem
městským organizacím, jejich zaměstnancům
i kolegům z městského úřadu za velmi dobře
odváděnou práci. Nastává doba, kdybychom
alespoň na chvilku měli začít myslet na svůj
vlastní odpočinek, rodinu a soukromí. Za-
myslet se nad tím, co je a co není v životě 
důležité. Najít vlastní klid, spokojenost a pe-
čovat o své zdraví. Všichni máme za sebou
velmi náročný rok. Pojďme se proto na chvilku
zastavit a setkat se společně, třeba i na advent-
ních akcích, které jsme pro vás připravili.  

Během roku jsme realizovali několik 
investičních akcí, které bylo potřeba dokončit
právě pro zkvalitnění života ve městě. Jsem 
si vědom, že každá stavba naruší pohodu 
občanů. Děkuji vám proto za trpělivost a nej-
různější ústupky, které jste byli nuceni strpět.
Jsem rád, že se povedlo realizovat zásadní 
obměnu veřejného osvětlení, ve které bu-
deme i nadále pokračovat. Jde totiž nejen 
o značné úspory energií, ale také o ochranu
životního prostředí v rámci snižování energe-
tické náročnosti. Město podporuje nové 
technologie, a proto jsme ve spolupráci se
společností E-on začali budovat první dobíjecí
stanicí pro elektromobily, která bude umís-
těna před knihovnou. E-on městu od ledna
zapůjčí elektromobil, který bude sloužit
především k pohybu po městě, i když díky
značnému dojezdu jde v podstatě o plno-
hodnotné auto. Dalším významným úkolem 
prosincového jednání zastupitelstva bude
schválení rozpočtu na rok 2020. Je předkládán
jako mírně přebytkový, což je základní pra-
vidlo řádného hospodáře. Největší položkou
si vyžádá havarijní stav čistírny odpadních vod
v řádu zhruba 10 milionů korun. Bez této
opravy by nebylo možné čističku provozo-
vat. Ohledně výstavby supermarketu, je vše
na dobré cestě a podle harmonogramu by se
mělo začít stavět na jaře, termín dokončení je
konec roku.

Avšak výstavba, rekonstrukce či inves-
tice jsou pouze jednou stránkou kvalitního 
života ve městě. Tou druhou, která městu dává
duši, jsou aktivity jednotlivců či spolků. Proto
mezi naše priority bude i nadále podpora 
kulturního, občanského a společenského 
života. Tak, abychom si mohli říci, že se nám
všem ve Volarech dobře žije.

Vít Pavlík, starosta
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 UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. PROSINCE 2019

Výstava v městské galerii
Táborský rodák, sochař, keramik a restaurátor Ivan Uhlíř od středy vystavuje svá díla
ve volarské městské galerii. Vystudoval střední průmyslovou školu keramickou 
v Bechyni, obor výtvarného zpracování keramiky u profesora Jaroslava Podmoly. 
Uspořádal více jak 40 samostatných výstav a účastnil se nespočtu skupinových výstav
po celém světě. Od roku 1989 je členem Českého fondu výtvarného umění v oboru
užitková dekorativní keramika a od roku 1990 členem Asociace jihočeských výtvarníků,
Unie výtvarných umělců, člen tvůrčí skupiny KLACCI a skupiny Setkání.

Výstava obrazů a grafiky, kterou hudebním recitálem zahájila Bára Štěpánová,
bude ve Volarech ke zhlédnutí až do konce ledna následujícího roku, a to od úterka
do soboty, vždy od 8:30 do 17:00.

Zasedání zastupitelstva města Volary se koná 
v pondělí 16. 12. 2019 od 17:00
ve společenském sále radnice.



Spolky
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Hasiči cvičili zásah u čerpací stanice v kasárnách
Dne 19. 10. 2019 ve 14:00 se rozhoukala siréna a současně byl 

vyhlášen poplach hasičům. Takto je vždy vyhlášen poplach, když
je potřeba svolat co nejvíce zasahujících hasičů. Hasiči se postupně
sbíhají do požární zbrojnice a odjíždí s určenou technikou k místu 
události.

Letos bylo cvičení situováno do bývalých kasáren, kde osobní
automobil naboural do čerpací stanice. V osobním vozidle cestovalo
celkem 6 osob, 2 dospělé a 4 děti. Ve vozidle zůstaly uvězněné 3 osoby
a zbytek posádky se schoval v prostorách technických služeb.

Průzkumem místa události bylo zjištěno, že došlo k zahoření 
osobního vozidla a plamenné hoření se přesunulo na přístřešek 
technických služeb. Po provedeném průzkumu velitelem zásahu byl
zásah rozdělen do tří bojových úseků. První skupina zajistila místo 
události a ihned lokalizovala požár za pomocí útočného proudu „C“,
následně proběhlo vyproštění osob z vozidla za pomocí hydraulic-
kého vyprošťovacího zařízení. Druhá skupina provedla lokalizaci 
požáru v prostoru přístřešku technických služeb a vyhledala další 
zraněné osoby. Třetí skupina měla za úkol vytvořit prostor určený 
k shromáždění raněných a poskytnout jim první pomoc. 

Cvičení se zúčastnilo celkem 16 akčních zasahujících hasičů 
s technikou CAS20 Man, CAS25 Š706, DA L1T Mercedes.

Cvičení bylo vyhodnocené jako velmi pozitivní a přínosné pro další
připravované školení v zimním období. Velké poděkování patří 
všem zúčastněným hasičům, figurantům a ostatním nápomocným
účastníkům cvičení.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Haladejovi, řediteli TS, 
za zpřístupnění areálu technických služeb. Dále panu Jíchovi 
za propůjčení prostoru čerpací stanice, ale také za poskytnutí 
autobusu pro přepravu dětí na soutěž bez nároku na provozní 
náklady. Děkujeme. 

Vlas Michal, velitel SDH Volary

Setkání skautů na Boubíně

Už třicet let uběhlo od Sametové revo-
luce, a právě tolik let uplynulo od prvního
stoupání skautských oddílů vimperského

střediska po znovuobnovení skautingu 
na vrchol hory Boubín. 

„Pro nás je hora Boubín symbolická,“ říká
vedoucí skautského oddílu Lenora-Volary
Lucie Wagnerová. „Vždyť náš oddíl nese její
jméno. A tak každým rokem 17. listopadu
vystoupáme až na vrchol a svobodně se roz-
hlédneme po našem krásném kraji.“ 

Na vrcholu Boubína se volarští skauti 
setkávají vždy i s ostatními oddíly vimperské-
ho skautského střediska, aby zde společně
oslavili další rok svobodného skautingu. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

Cestou k vrcholu si skauti připomněli
formou hry Totalitní režim a jeho praktiky, 
a nakonec byli rádi, když pod vlastním
vrcholem proběhla demonstrace a mohli
svobodně zazpívat hymnu. Skautská hymna
zpívaná skauty mnoha generací se pak nesla
krajem z vrcholu až do údolí. 

A přestože mlha zalila celý kraj, bylo
všem hezky. Tak hezky, jak jen může být při
setkání s přáteli – skauty v dalším roce svo-
bodného skautování. Tak ať nám svoboda
dlouho vydrží! 

V.S.
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Ze školy                

Anička, písnička a Trumpetiáda
Příjemný hudební zážitek a zároveň opakování učiva

hudební výchovy přivezl našim žákům dechový soubor
Brasstet. Na internetu jsme se o nich dozvěděli, že 
jde o komorní žesťový soubor, složený z mladých 
profesionálních hudebníků z celé České republiky. 
Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů 
s mnohaletou zkušeností se sólovým vystupováním.
Tento soubor se soustřeďuje nejen na interpretaci 
klasické hudby, ale také na slavné jazzové a muzikálové
melodie, dále pak na zajímavé úpravy moderní a filmové
hudby a samozřejmě také na slavnostní fanfáry 
a intrády. 

Text a foto J. Fistrová

Alespoň jednou ročně se každá třída setkává v rámci výuky 
o přírodě s Mgr. Stanislavem Čtvrtníkem a Mgr. Martinou Maunovou.
Oba tito pracovníci SEV Vimperk k nám obvykle přiváží spoustu 
zajímavých materiálů a pomůcek, které přiblíží během dvouhodi-
nové lekce zvolenou problematiku netradiční a zajímavou formou.
Je nám ctí, že si Standa i Martina naše žáky chválí za ukázněnost
i dobré znalosti, a jezdí k nám rádi.

Jako dlouholetý partner NPŠ naše škola odebírá programy 
za sníženou cenu a v rámci spolupráce každý rok obdrží sešity 
pro výuku prvouky, přírodovědy a přírodopisu pro všechny žáky
zdarma. 

22. 10. se oba sedmé ročníky zúčastnily programu „Proč ptáci 
létají?“, jehož součástí je například pozorování stavby ptačího pera
pod mikroskopem.

Text a foto J. Fistrová

Programy NPŠ – Proč ptáci létají – 8. B

18. 11. 2019 – předávání pochvalných listů za první čtvrtletí
Kdybychom se ocitli například v časech Jana Amose Komenského, 

časovali bychom dnešního dne sloveso laudare – chválit – ve všech 
osobách. A ještě bychom mohli zvučně provolávat vivat všem, kteří 
v první části nového školního roku zvládali přípravu na školu s naprostou
precizností. Rádi bychom na tomto místě vyzdvihli poctivou práci a snahu
mnoha dětí a zároveň i zájem a spolupráci rodičů. Pochvalný list a sladkou
odměnu si z prvního stupně odneslo 48 dětí, na druhém stupni jsme tleskali
sedmi žákům: Štěpánu Čutkovi, Tomáši Kubovi, Gabriele Klementové, 
Filipu Naumovi, Tereze Klementové, Zuzaně Sklenářové a Michaele 
Stejkozové. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali i rodičům, kteří poslali  do školy
pro letošní rok stokorunovou podporu. Drobné čtvrtletní odměny, ceny 
do soutěží i jiné mimořádné platby určené dětem hradíme z fondu SRPDŠ.

Vedení ZŠ Volary

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Volary.



Ze školky
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Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat
o stavební povolení, musí počítat s tím, že
ho získá pouze v případě, když jím přiložená
projektová dokumentace bude splňovat 
požadavky pro budovu s téměř nulovou
spotřebou energie.

Co je to „téměř nulová spotřeba 
energie“?

Jedná se o budovu s velmi nízkou ener-
getickou náročností, jejíž spotřeba energie
je ve značném rozsahu pokryta z obnovitel-
ných zdrojů. Definice vychází z evropské 
legislativy a je záměrně velmi obecná, aby
umožnila členským státům nastavení vlast-
ních kritérií tak, aby byly pro jednotlivé státy
schůdné a co nejefektivnější.  

Jaké jsou tedy nároky dle českých 
podmínek? 

Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřís-
nění požadavku na obálku budovy a zároveň
je kladen důraz na dobře regulovatelné 
systémy vytápění, větrání i osvětlení s vyso-
kou účinností.

Co se týče obálky budovy, nedochází 
k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní
novostavby jsou již navrhovány na takové
úrovni, že bez problémů nové požadavky
splní. Standardem je dostatečné zateplení
konstrukce obvodových stěn, podlah a střech
a u výplní otvorů použití izolačních trojskel.
Problém však může nastat u nekvalitních

developerských projektů, které se snaží 
postavit stavbu co nejlevněji.

Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou tech-

nické systémy, tedy zdroje vytápění, pří-
pravy teplé vody a třeba i řízeného větrání.
Zde je na jednu stranu tlak na využití obno-
vitelných zdrojů energie, např. tepelného
čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního
systému, ale na druhou stranu splní kritéria
i dobře zateplená budova, která vytápí 
a ohřívá vodu plynovým kondenzačním 
kotlem. Stejně jako plyn, ani elektřina mezi
obnovitelné zdroje nepatří. Nízké pořizovací
náklady na elektrokotel a na boiler na ohřev
teplé vody jsou pro mnohé investory finančně
zajímavé a absence komínu navozuje dojem
absence škodlivých emisí. Opak je však
pravdou. Výrobu elektrické energie v ČR 
zajišťují především fosilní zdroje (cca 55 %),
a když se započítají ztráty v rozvodných 
sítích, tak je vytápění elektřinou považováno
za zdroj nejméně ekologický. Aby investor
splnil požadavky vyhlášky, volil doposud 
k elektřině další zdroj vytápění, nejčastěji
kamna na dřevo. Od nového roku tato 
kombinace možná nebude.

Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována,

je instalace řízeného větrání s rekuperací.
Pořízení tohoto systému do nového domu

není nutné, nicméně přispívá k úspoře ener-
gie (může napomoci ke splnění podmínek)
a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle.
Pokud řešíte otázku výstavby nového

domu, můžete využít bezplatného a nezávi-
slého poradenství v poradenském středisku
Energy Centre České Budějovice (ECČB). Tato
poradna funguje již více než 20 let a je finan-
cována Ministerstvem průmyslu a obchodu
a dalšími granty. Kromě výstavby domů 
poskytuje informace o rekonstrukci domů,
využívání obnovitelných zdrojů, vytápění,
úsporách energie, vyúčtování tepla a vody,
PENB a dalších souvisejících tématech. Po-
radenství je poskytováno formou osobních
konzultací (je dobré se dopředu objednat),
písemného poradenství (nejčastěji e-mailem
přes portál www.mpo-efekt.cz) nebo telefo-
nicky. 

Kontakt:
www.eccb.cz 
tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580
bezplatná linka (zázn.): 800 383 838
e-mail: eccb@eccb.cz.

Rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie – od ledna 2020 povinně

První krátké informování o dění v ma-
teřských školkách nese nadpis „ Podzimní
veselé dny ve školkách“. K pěkným dnům
prožitým ve školce s dětmi, a teď na podzim
i s rodiči při společném tvoření, se dostanu
v dalších řádcích. 

Neodpustím si malé povzdechnutí nad
chováním některých občanů našeho města,
kteří se o víkendových nocích baví znečišťo-
váním okolí mateřské školy v Revoluční ulici.
Pravidelně v pondělí ráno musíme uklízet
střepy, sklenice, láhve od různých alkoholic-
kých nápojů, plechovky, krabičky od cigaret.
Tento nepořádek je v okolí školky, a dokonce
i na schodech do budovy. Poslední dobou
se nám stává, že máme noční návštěvníky 
i na školní zahradě, kteří zkouší, co zařízení
pro děti vydrží. Dřevěný medvěd, kterého
na zahradě povalili, se opravdu dobře vy-
spal, ale při ukládání prasknul, a museli jsme
ho ze zahrady odstranit. Děti ze školy tak
přišly o svého strážce a dřevěného kama-
ráda. Děkuji všem zúčastněným za přelezení
plotu, uložení medvěda k zimnímu spánku
a doufám, že tím vaše návštěvy školní 
zahrady skončily a my se tak nedočkáme
dalšího nepříjemného překvapení.

Teď se ráda vrátím k těm příjemným
dnům prožitým v našich školkách. Malé děti,
které nově nastoupily, už si na nás zvykly 
a nastalo poklidné období. Během pod-
zimních týdnů jsme zvládli dobrovolné 
vyšetření očí firmou Prima Vizus a vánoční
fotografování u perníkového městečka. 
Viděli jsme pohádku O Koblížkovi, kterou
nám přijelo zahrát Divadlo Zvoneček. Měli
jsme dokonce výukové programy přede-
vším o přírodě, a to Zvířátka v přírodě, 
program lesní pedagogiky VLS Poznáváme
přírodu a Laboratoř na kolečkách s progra-
mem Broučci. Laboratoř na kolečkách 
přijela do školek poprvé a byl to velký den
pro všechny děti. Nestačili jsme se divit, 
s čím vším je možné se při cestování broučím
světem setkat. Pod mikroskopy jsme viděli
křidýlka, brouka, komára i klíště. Pozorovali
jsme živé obří šváby, svleky velkých pavouků.
Hráli jsme si na broučky a motýly, pracovali
s magnetickou skládačkou a voskovkami 
na kouzelných podložkách, ze kterých nám
vyskočili kamarádi brouci, a nakonec jsme
dostali sladkou odměnu.

Předškoláci se podívali do knihovny 
a přivítali nové občánky našeho města.

Na měsíc listopad si obě školky připravily
tvoření s rodiči a opět to pro nás všechny 
byl příjemně strávený čas. Další oblíbenou
zábavou bývá drakiáda, obě školky díky 
počasí mohly využít pro soutěže s draky
školní zahrady. Poprvé jsme se s dětmi 
zapojili a zúčastnili adventních trhů v rad-
ničním sále, kde jsme prodávali společně 
vyrobené maličkosti. Jsme velmi rádi, že 
se podíleli i rodiče a svými výrobky nám 
a městu Volary pomohli přispět lidem 
postiženým vyhořením domu v Lenoře.

Nastal čas adventu, ráda bych Vám za celý
kolektiv Mateřské školy Volary popřála krásné
Vánoce a v roce 2020 jen to nejlepší, co si každý
můžete přát.

Michaela Dědičová, ředitelka MŠ   

Podzimní veselé dny ve školkách
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Nové tituly

Beletrie

Beran Ladislav: Kriminálka v ofsajdu
Představovat čtená-

řům detektivek partu 
píseckých kriminalistů, 
o kterých už pěkných
pár let píše emeritní kri-
minalista Ladislav Beran,
je tak trochu nošením
dříví do lesa. Jeho knižní
hrdinové kapitán Karas,
poručík Studnička či poručík Mach nejsou
žádní supermani, jsou to docela obyčejní
poldové, kteří vědí, že pachatelé zločinů
jsou vždycky o něco napřed a že každý případ
je jiný a chce poctivě vyšlapat. Sportovní
terminologií řečeno, galerka střílí kriminálce
většinou gól jako první, a i když to vypadá, že
má nějakou dobu převahu a kriminálka 
dostává na frak, časem se do brejku dostává
parta píseckých kriminalistů...

Le Carré John: Dědictví špionů
Ve špionážním žánru

si John le Carré vydobyl
vysoké renomé svými ro-
mány s psychologickým
i společenským přesahem,
pro něž bývá označován
za následovníka Grahama
Greena. Hrdinou knihy
je bývalý agent Peter,
který je ze svého bretaňského odpočinku
náhle odvolán – ne do akce, která by si snad
žádala jeho zkušeností, ale aby se zodpovídal
z toho, co se v rámci operací ve východním
bloku dělo před desítkami let. 

Dobrylovský Jiří: Tajemství 
Prokopa Velikého

Doba se mění. Ale
historie se opakuje. Po-
tíže, se kterými se potý-
káme, jsou navzdory
oddělujícím staletím va-
riacemi na stále jedno 
a totéž téma. Co spojuje
husitského vojevůdce
Prokopa Holého, řečeného Velikého, jezuit-
ského kněze Petra Kanisia a vatikánského
Strážce Vittoria Baldiniho?

Naučná literatura

Kintzl Emil, 
Soukup Jaroslav: 
Emil Kintzl vypráví 
Jaroslavu Soukupovi

Emil Kintzl žije přes 
šedesát let v Kašperských
Horách na Šumavě. Spor-
tovec a rozený optimista
s úsměvem vypráví sku-

tečné příhody, které zažil, když jako mladý 
učitel začínal v zapomenutých šumavských
vesničkách.

Kintzl Emil, Fischer Jan: Zmizelá Šumava 
Odhalte další

příběhy starých,
dnes již zaniklých
osad a osudy oby-
vatel Šumavy.

Budete svěd-
ky zániku samoty
Torfstich, dozvíte
se, jaké legendy
obestírají hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle,
šumavský skvost v údolí říčky Pstružné, i osadu
Vogelsang, kterou Švédové nikdy nedobyli.
Dvacet nových příběhů z tohoto mnohdy
drsného kraje doprovázejí dobové i současné
fotografie.

Dvořáková-Liberdová Lucie: 
Domov plný nápadů

Využít starou věc ne-
bo odpad a přetvořit ho 
v něco krásného je výzva
a krásný cíl. Vylepšete si
podle projektů z této
knihy svůj domov, nechte
se inspirovat podrobný-
mi návody s fotopostupy 
a pomocí vlastní invence ozvláštněte své 
bydlení doslova za pár korun. Základ každého
projektu totiž tvoří buď přírodniny, nebo 
opotřebované předměty, nad kterými jiní už
dávno zlomili hůl.

Pro děti a mládež

Brycz Pavel: Neboj se,
vždyť máš česnek

Emil si vždycky myslel,
že nemá žádnou babičku
ani dědečka. O prázdni-
nách se nudí na sídlišti. 
To všechno se má změnit,
když přijde pohled z Hro-
bu. Píšou mu jeho dlouho
zamlčovaní prarodiče a zvou ho k sobě. Emila
čekají zatím ty nejdobrodružnější prázdniny 
v životě. Babička s dědou žijí a pracují na hřbi-
tově. Mají obrovského bernardýna a od rána
do večera jedí česnek. Proč, to Emil brzy zjistí
– na hřbitově se ukrývá rodinka vyhládlých
upírů. V boji s nimi Emil zažije nejednu horkou
chvilku. Všechno dobře končí, ale vlastně te-
prve začíná. Emil je živý a upíři nejsou mrtví… 

Mornštajnová Alena: 
Strašidýlko Stráša

Představte si malé stra-
šidlo. A teď si představte,
že tohle malé strašidlo se
všeho bojí. Tmy, zvuků,
zkrátka všeho. A tak mu
nikdo neřekne jinak než
Stráša. O tom, jak se malý

Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom,
co všechno spolu zažijí, vypráví nová kniha 
oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové 
s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

Hurtíková Vlasta: 
O pejskovi a kočičce - jak myli podlahu

Známý pohádkový pří-
běh Josefa Čapka je pře-
vyprávěn a upraven for-
mou piktogramů. Pomocí
obrázků si mohou děti 
od dvou let přečíst pohád-
ku samy a vyprávět ji tak 
například dospělému. 

Mají radost z toho, že
vše zvládnou samy a získají tak motivaci 
a kladný vztah k četbě. Veselé příběhy pejska
a kočičky přináší nyní prostřednictvím pikto-
gramů potěšení z četby i dětem se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, jež mají potíže 
s porozuměním psanému textu.

Černý Jiří, Fibrich Lukáš: Obrázky 
z moderních československých 
dějin: 1945–1989

Významné momenty
naší moderní historie, za-
jímavé informace o vý-
znamných osobnostech 
z kulturního a vědeckého
světa či sportu a více než
tisíc obrázků najdou děti,
rodiče, prarodiče a učitelé
ve výjimečné komiksové
knize, která si získala srdce tisíců čtenářů.
Získala komiksovou cenu Muriel 2017 v kate-
gorii Nejlepší původní kniha a Cenu učitelů 
za přínos k rozvoji dětského čtenářství v celo-
státní anketě Suk – čteme všichni 2016.

Otevřete ji v novém, rozšířeném vydání.
Kniha je určena pro čtenáře od 12 let.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Knihovna Volary bude v době 
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 

UZAVŘENA 
z důvodu čerpání dovolené.
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Jsi volarský rodák, jak si začínal 
a od kdy jsi ve Volarech, 
jaká je tvá původní profese 
a jaké jsou tvé zájmy?

Narodil jsem se ve znamení Raka v roce
1936 ve Strakonicích téměř na břehu řeky
Volyňky.

Voda je můj živel, a tak jsem uměl plavat
již ve čtyřech letech, kdy mě moje maminka
poslala o Velikonoční neděli k řece, abych 
si omyl obličej, že budu celý rok zdravý. 
Pochopil jsem to trošku jinak a skočil jsem
do řeky celý. To nějak nepochopil opodál
stojící zahradník a volal na moji maminku:
„Paní, topí se vám v řece kluk!“ Ta pro mě
skočila, zabalila do deky a celého fialového
odnesla domů s obavou, že dostanu zápal
plic a umřu! Což se, jak vidno, nestalo.

Vyučil jsem se v oboru elektromontér 
v Českých Budějovicích a doba učení mě
hodně nasměrovala k Šumavě a okolí. 
V zimě  1952 jsme spolu s dalšími učni 
prováděli  elektroinstalace v bytovkách na síd-
lišti Lipno a stavěli jsme ve Slupečné.  Sněhu
bylo tolik, že stačilo dojet ke sloupu, sundat
lyže, nasadit stupačky a po několika 
„krocích“ jsem byl na vrcholu elektrického
sloupu. Již v té době se mně velmi zalíbila
tato část Šumavy a měl jsem v úmyslu zde 
v blízké budoucnosti trvale žít. Podobnou
práci jsme měli za rok na jaře roku 1953 
na Polce nedaleko Horní Vltavice, kde jsme
byli ubytovaní v té době ještě ve stojících
domech po vyhnaných Němcích a tam jsme
téměř dva měsíce pracovali na výkopech
náhonu pro elektrárnu na Teplé Vltavě. 
No, a zde se myšlenka žít na Šumavě ještě
utvrdila. Vojna byla na Slovensku a po ní
jsem pracoval necelý rok brigádně v dolu 
na Kladně jako elektrikář. Náročná práce 
i prostředí, kde byla téměř stále tma. Roku

1958 jsem se oženil na Kladně, kde jsem být
nechtěl, a tak jsem se přihlásil do pohraničí,
do elektrárny LIPNO. Po sedmi letech jsem
přešel do pohostinství a od roku 1991 jsem
se stal OSVČ.

Nejsem rozený Volarák, ale Volary se
mně vždy líbily. Nakonec jsem zde zakotvil
v roce 2009 s tím, že Volary jsou moje 
konečná životní stanice. Od dětství jsem 
rybařil na Volyňce, Otavě i na Lipně, 
na Vltavě, jak Horní, tak Dolní. Rybaření 
jsem zanechal před několika lety. Dnes 
jsou řeky příliš plné tzv. vodáků a chudáci
ryby nemají trochu klidu a chuti k tomu, aby
spolkly jakoukoliv návnadu. V současné
době se věnuji křížkům, kapličkám a jejich
navracení do míst, kde v dávných i nedáv-
ných dobách stály.

Jak jsi se k tomu dostal, 
kde je tvůj první křížek, který jsi obnovil, 
a kde bereš čas?

V září 1989 jsem cestoval mezi Srním,
Modravou, Filipovou Hutí a Kvildou na známá
místa. Moje oblíbená zastávka je na místě
zvaném Tetřevská slať. Vždy mě zajímal kříž
stojící na náspu nad silnicí. Tam si velice
často odskočím na kraj lesa. Jednoho dne
jsem tu našel několik krásných hřibů. 
Druhý den jsem se na Tetřevskou slať vrátil
s kamarádem a během několika hodin 
jsme jich našli 540. Považoval jsem to 
za nějaké zvláštní znamení a rozhodl se, 
že křížek opravím a vybudujeme lavičku 
se stolečkem k odpočinku. Od těch dob 
v těch místech hřiby stále nalézám, i když 
v jiných místech nerostou. Tak vznikl 
počátek mojí záliby ke křížkům v krajině. 

Vzhledem k faktu, že jsem 23 let 
penzistou, i když stále v malém měřítku 
pracujícím, je největším mým potěšením
toulání se přírodou, zejména mě zajímají 
zaniklé vesničky a osady v příhraničních 
oblastech. 

Jak vyhledáváš místa k opravení, 
co ti daná místa řeknou a napoví,
kde je tvůj první a nyní poslední křížek 
a pomáhá ti při tom někdo?

Vyhledávám si v mapách původní 
rozmístění domů, a když někde v mapě 
objevím křížek či kapličku, vypravím se tam.
I když jsem vůbec nikoho z lidí, kteří zde
kdysi dávno žili, neznal, přečtu si o jejich 
docela těžkém, skromném životě na strán-
kách zaniklých obcí či v „kohoutím kříži“ 
a mám radost, když se mně podaří některou
malou památku na tyto dávné obyvatele
vzkřísit do původní podoby. V podstatě
jsem ateista a solitér, toulání šumavskou 
divočinou mně přináší duševní uspokojení,
radost a potěšení. Je pravdou, že s několika
obnovenými křížky a jejich postavením mně
pomohli ochotní přátelé. 

Zatím poslední zrestaurovaný křížek 
se nachází mezi Hliništěm a Českými Žleby
nad křižovatkou do Dolního Cazova. 

Stanislav Schneedorf
Muž, který zachraňuje sakrální 
památky, obnovuje kapličky 
a křížky, a tak je Hospodinovi
blíž, než kdokoli jiný. Jeho 
užitečná, málo známá, až nevi-
ditelná práce je velkým darem
nejen nám, ale i budoucím 
generacím.

Jodlovy Chalupy 6. 5. 2017

Jodlovy Chalupy 1. 6. 2019

A za dalším křížkem.
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Jak pracuješ na obnovování a jak vůbec
vypadá samotná příprava od začátku 
po usazení zpět na místo? 
Pracuješ za každého počasí?

Obrázky, křížky a další drobnosti, které
doplňuji v průběhu obnovy do výklenko-
vých kapliček, dostávám od známých 
a také občas nalézám ve špatném stavu 
v rozpadlých objektech. Svaté obrázky 
Madony, které jsem zabudoval do několika
výklenkových kapliček, nejdříve zrestauruji,
následně nechám v tiskárně upravit na 
potřebný rozměr, vytisknout na nejvhod-
nější a netrvanlivější podklad a ve finále
umístím do výklenku dané kapličky. Ptáš se,
zda pracuji za každého počasí? Mohu říci, 
že ano, jediným problémem za deště je sní-
mání videa kamerou, která není vodotěsná,
což někdy poznávám, zejména při vodě 
a sněhu s hůry.

Které roční období máš nejradši 
a z jakého důvodu?

Jaro pro jeho krásné svěží barvy a pro-
bouzející se přírodu, kdy se všude rodí nový
život. Podzim pro jeho překrásné barevné
varianty všech druhů stromů, které jsou
zvláště ve fotografii někdy až neskutečné.

Vím, že si tyto památky fotografuješ 
a natáčíš. Můžeš čtenářům přiblížit, 
jak jsi k tomuto došel a kde tvé fotografie
či videa najdou?

Všechny tyto památky mám zadoku-
mentované jak ve fotografii, tak v dokumen-
tárních videích. Moje vybraná fotoalba jsou
ke zhlédnutí na Rajče.net – fotografie 
pod heslem stan007. Filmové dokumenty
na facebooku Stan Schneedorf.

Které místo je pro tebe z těch končin, 
kterými procházíš, nejhezčí, co je pro
tebe to pravé genius loci a k jakému
místu bys čtenáře pozval?  

Místo, kde na mě dýchá úžasný klid, 
pohoda, ticho a souznění s přírodou, je 
Jelení jezírko na Jeleních vrších. Posedět 
u jezírka v každé roční i denní době přeji
každému, kdo miluje přírodu. 

Dalšími místy k rozjímání je okolí Krásné
Hory, Kamenná Hlava. Nemohu opomenout
Horní Sněžnou alias Ober Schneedorf, což 
je moje příjmení, jediné v České republice.
Doporučuji i Jodlovy Chalupy nad Chlumem,
kde jsem objevil úplně zarostlou kapličku 
v křovinách, Spálenec a kapličku u Nového
Údolí, kde jsem objevil torzo křížku v po-
době kamenného podstavce nad zaniklým
mlýnem a pilou mlynáře Laitgeba. To 
zajímavé, na co se ptáš, je jeho rodinný 
hrob na hřbitově v Českých Žlebech. Kámen
jsem očistil, spolu s kamarádem jsme vyko-
pali základ, do něj uložili kámen, následně
jsem jej osadil křížkem a upravili jsme okolí.
Velmi interesantní je Bučina, Furík i Knížecí
Pláně. No, je toho hodně, ale Jelení jezírko
je to nej místo.

Trochu z jiného soudku. 
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?

Když budu naprosto upřímný, tak mám
moc rád smažený vepřový řízek z krkovice
a bramborový salát, ovšem se vším, co 
do salátu patří. Sám si řízek usmažím velice
zřídka z toho prostého důvodu, že se na jeho
přípravu potřebuje příliš mnoho nádobí!

Jelikož velmi rád vařím, nejraději si 
smažím palačinky, mám vlastní osvědčený
recept. Dále je to lečo s balatonskou 

klobásou, ovšem bez vajec. A možná 
překvapení – alespoň jednou v měsíci si
uvařím krupicovou kaši, na kterou položím
hodně másla a posypu vysokou vrstvou 
čokolády, což je naprosto jedinečná po-
choutka!

Jsme na konci roku, přichází advent 
a s ním vánoční čas. 
Co bys popřál Volarským a nejen jim 
k Vánocům? A co popřeješ do roku 2020,
který je tak trochu magický nejen těmi
dvacítkami, ale i tím, že pomalu 
otevřeme dveře druhé desítce 21. století?

Přeji úplně všem pevné zdraví, což 
považuji za nejdůležitější součást spokoje-
ného a pohodového života. Vánoční svátky
prožijte všichni v radosti a lásce jednoho 
k druhému. Samozřejmě k tomu také patří
vzájemná tolerance, upřímnost v mezilid-
ských vztazích, a co se týká naší krásné 
přírody, važme si jí, pečujme o ni a cho-
vejme se v ní tak, jako by byla naše vlastní 
a soukromá. Sám sobě přeji, abych mohl
stále běhat v šumavských luzích a hájích,
sem tam zrestaurovat drobnou sakrální 
památku a zvládnout údržbu všech těch 
45 do této doby obnovených a zrestaurova-
ných maličkostí v naší milované Šumavě.  

Na závěr dodám, že mnohé křížky a kapličky,
které Stanislav Schneedorf zrestauroval, 
požehnal volarský farář Karel Falář, který práci
pana Schneedorfa velmi obdivuje a moc si 
jí považuje. Tak tedy, až jednou půjdete tím
místem, kde je nějaký ten křížek opraven, 
postůjte, shlédněte do kraje a odcházejte se
slovem děkuji.

Ladislav Beran

Provozní doba plaveckého bazénu Volary 
o vánočních svátcích

Plavecký bazén
26. 12. 13:00 – 21:00
27. 12. 13:00 – 21:00
28. 12. 13:00 – 21:00
29. 12. 13:00 – 21:00
30. 12. 13:00 – 21:00
31. 12. 13:00 – 19:30

Sauna
26. 12. 13:00 – 20:30 - společná
27. 12. 13:00 – 20:30 - společná
28. 12. 13:00 – 20:30 - společná
29. 12. 13:00 – 20:30 - společná
30. 12. 13:00 – 20:30 - společná
31. 12. 13:00 – 19:00 - společná

Pára
26. 12. 15:00 – 20:00
27. 12. 15:00 – 20:00
28. 12. 15:00 – 20:00
29. 12. 15:00 – 20:00
30. 12. 15:00 – 20:00
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KULTURNÍ PŘEHLED PROSINEC 2019
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOSTEL SV. KATEŘINY

více na www.kic-volary.cz nebo na tel.: 602 138 498
předprodej vstupenek v Infocentru: Náměstí 25, Volary

neděle 

1. 12.
16:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO PŘEKVAPENÍ
Nebudou chybět andělé ani andělíčkové, punč, svařené víno...

NÁMĚSTÍ

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA STP
K tanci a poslechu hraje F. Zach jr.

RADNIČNÍ SÁL

ČERTOVINY
Pekelník je jistý, ale možná, možná přijde i Mikuláš!
vstupné pytlík bonbónů

RADNIČNÍ SÁL

MARAVEJA
Ženský komorní sbor z Prachatic nám navodí pravou advetní pohodu.
koncert

KOSTEL SV. KATEŘINY

DESKOHRÁTKY
Pojď si zahrát, naučit se něco nového. Hrát se bude Rummikub, 
3 iQ (trik), Ubongo.

DDM 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
S Volarany zpívá vánoční koledy celá republika.

NÁMĚSTÍ

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vystoupí sólisté a komorní soubory: Pěvecký sbor Poupátka a Poupata, 
V-BAND.

KINO VOLARY

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vystoupí sólisté a komorní soubory: Pěvecký sbor Poupátka a Poupata,
V-BAND.

SOKOLOVNA LENORA

TRADIČNÍ ZABIJAČKA
Přijďte si zakoupit zabijačkové pochoutky od manželů Spoustových.

NÁMĚSTÍ

neděle 

1. 12.
17:00

pátek 

6. 12.
16:00

sobota

7. 12.
15:00

neděle

8. 12.
18:00

pondělí 

9. 12.
17:00

středa

11. 12.
18:00

čtvrtek

12. 12.
18:00

pátek 

13. 12.
18:00

sobota

14. 12.
8:00–11:00
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UKRADENÝ BETLÉM
VOSA  o betlému vážně i nevážně a tak trochu jinak.
divadelní představení, vstupné dobrovolné

KINO
sobota

14. 12.
17:00

RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ PRACHATICE
S prachatickým pěveckým sborem si všichni můžeme zazpívat 
vánoční koledy a písně.
koncert

KOSTEL SV. KATEŘINY
neděle 

15. 12.
18:00

BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ...
Atrakce, legrace i adventní usebrání. To vše v představení 
divadelního souboru Studna.
divadelní představení, vstupné 70 Kč

KINO
úterý

17. 12.
17:00

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Bez „Rybovky“ by advent nebyl adventem. Letos nám ji přijede 
zazpívat smíšený pěvecký sbor Česká píseň a zahrát Pošumavská komorní 
filharmonie pod taktovkou Karla Haymanna.
koncert

KOSTEL SV. KATEŘINY
čtvrtek

19. 12.
18:00

VÁNOČNÍ PEČENÍ
Mistr pecařský pan Sobotovič se svým pekařským týmem bude 
péct chleba, placky, vánočky, jezulátka a jiné drobné vánoční kynuté pečivo. 
Hrají Kůrovci.

MUZEUM
sobota

21. 12.
od 10:00

TILIA TRIO
Čtvrtá neděle adventní bude patřit saxofonovému triu půvabných žen.
koncert

KOSTEL SV. KATEŘINY
neděle 

22. 12.
18:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
I do Volar dorazí skauti se světlem z Betléma.

PŘED KOSTELEM SV. KATEŘINY
neděle 

22. 12.
19:00

DOBRÁ ZPRÁVA
Soubor Dobrá zpráva vás srdečně zve na tradiční vánoční koncert.
koncert

KOSTEL SV. KATEŘINY
pátek

27. 12.
18:00

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Hotel Bobík a Duo Návraty se postarají o to, aby Silvestrovská zábava 
byla opravdu veselá. Pro každého hosta občerstvení a novoroční přípitek.
vstupné 350 Kč, předprodej vstupenek v recepci hotelu Bobík

RADNIČNÍ SÁL
úterý

31. 12.
20:00
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Sport

Volarský fotbalový podzim skončil
Od poloviny srpna do poloviny
listopadu se hrála podzimní část
fotbalových soutěží okresu Pra-
chatice, kde má Tatran Volary 
zástupce v dospělých i mládež-
nických soutěžích.

Tatran Volary A hraje SELECT  okresní přebor. Tato
soutěž je v letošním roce zajímavá tím, že se šestnáct
klubů rozdělilo do dvou skupin. První A skupinu tvoří
hráči vesměs z Prachaticka a skupina B je spíše 
Vimperská. Hrálo se zde dvakrát každý s každým 
a první čtyři z každé skupiny postoupí do jarní 
nadstavby k bojům o postup do krajské soutěže 
B třídy. Zbylé týmy vytvoří osmičku hrající o umístění
a v podstatě zde nepůjde o nic, neboť se nesestupuje
a ani nepostupuje.

Tatran si v období říjen – listopad vedl takto:
Tatran – Borová Lada 4:0
Tatran – Vacov B 2:5
Tatran – Čkyně B 0:1
Tatran – Zdíkov 7:2 
Tatran – Sv. Maří Magdalena 7:2 

Utkání s Vltavanem Horní Vltavice se nehrálo,
neboť hosté nepřijeli. Umístění v tabulce je 3. místo
poměr skóre 53:35, 24 bodů.

Žákovské soutěže
Starší žáci: 

Tatran Volary – Vimperk B 2:4
Tatran Volary – Stachy/Zdíkov 7:1
Tatran Volary – SK Čkyně 1:0
Tatran Volary – Vlachovo Březí 7:5
Tatran Volary – Vimperk /Lažiště 8:4

Mladší žáci:
Tatran Volary – Husinec/Lažiště 5:1
Tatran Volary – Tatran Prachatice B 0:14
Tatran Volary – Stachy/Zdíkov 2:8
Tatran Volary – Nebahovy 10:2

Přípravky starší: 
Tatran Volary – Vimperk B 10:3
Tatran Volary – SK Lhenice 8:6
Tatran Volary – Vlachovo Březí 2:0

Přípravka mladší: 
Tatran Volary – SK Vacov 13:12
Tatran Volary – Zdíkov/Stachy 9:12
Tatran Volary – SK Čkyně 2:3

TJ Tatran Volary z.s. -  dotační program Jihočeského kraje
V letošním roce v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019,
se nám podařilo získat dotaci pod názvem akce Modernizace kabin, soc. zařízení a budovy hřiště TJ
Tatran Volary z.s. Za finanční podpory Jihočeského kraje a Města Volary se nám podařilo realizovat
opravy v kabinách a budově TJ na fotbalovém stadionu ve Volarech. Dne 26. 4. 2019 byla uzavřena
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1447/19 vedena pod reg. číslem 416-02-056. Poskytnutá
dotace od Jihočeského kraje činí 310 000 Kč. Celkové náklady na tyto opravy jsou 395 580 Kč.

Velké poděkování patří i Městu Volary za jeho finanční dar, který byl použit při realizaci oprav na našem fotbalovém hřišti.



tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz | 13

Počasí 

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

průměrná teplota 6,0 °C
minimální teplota -8,8 °C 31. 10.
přízemní minimální teplota -11,8 °C 31. 10.
maximální teplota 24,5 °C 13. 10.
mrazový den (-0,1°C a méně) 23x

Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
hodnota       datum

průměrná teplota 6,1 °C
minimální teplota -7,4 °C 31. 10.
maximální teplota 25,0 °C 14. 10.
letní den (max 25,0°C a více) 1x
mrazový den (-0,1°C a méně) 18x

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

průměrná teplota 6,4 °C
minimální teplota -7,3 °C 31. 10.
přízemní minimální teplota -11,2 °C 31. 10.
maximální teplota 23,7 °C 13. 10.
úhrn srážek 41,4 mm
maximální náraz větru 14,4 m/s 10. 10.
mrazový den (-0,1°C a méně) 15x

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

průměrná teplota 7,7 °C
minimální teplota -3,4 °C 31. 10.
maximální teplota 24,2 °C 13. 10.
úhrn srážek 49,4 mm
maximální náraz větru 14,0 m/s 10. 10.
sluneční svit 130 hod.
mrazový den (-0,1°C a méně) 5x

inzerce

Dana Biskup
Freyung, zástupkyně ředitele Euregio

Vybaví se mi příjemné městečko na rozcestí cest do Prachatic a Českého Krumlova. Za 20 let mé práce 
na Euregiu ve Freyungu tudy mé cesty do jižních Čech vedly nesčetněkrát. Když si představím, jak Volary
vypadaly tenkrát, a jak se jejich obrázek za ta léta postupně měnil až k dnešnímu, musím městu vyjádřit 
obrovskou poctu. Možná, že občané samotní tento vývoj tak zcela nevnímají, ale já jako pravidelný a dlouholetý
návštěvník zcela určitě.  Volary jsou také jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších měst v našem 
příhraničí a cílem návštěvy mnoha turistů z Bavorska. Kdybyste se v rámci nějaké ankety dotazovali lidí 
na druhé straně hranice, jaká města v Čechách znají, určitě by „Walllern“ byl mezi prvními. Někteří je znají 
v souvislosti s každoročním pochodem karavany soumarů, dopravující dnes již jen symbolicky sůl jakožto 
„bílé zlato“ přes hřebeny Šumavy do Čech. Jiní zase s Volary spojují typické roubenky alpského stylu, další 
zase pravidelné Slavnosti dřeva. A kolik Bavorů prošlo kurzy češtiny paní Jany Vokurkové si netroufám 
vůbec odhadnout. Volary jsou prostě pevnou veličinou v přeshraniční spolupráci a já se těším, až se tam 
zase budu moci vypravit.

Co se vám vybaví, když se řekne „VOLARY“

Počasí ve Volarech – říjen 2019



Společenská rubrika
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Ludmila NOVÁKOVÁ Blažena ŠOLÍNOVÁ
Marie MUSILOVÁ Helena FRÖMLOVÁ   
Zdeňka JILEČKOVÁ Hana HANUŠOVÁ   
Anna SEDLÁKOVÁ Anna ŠÍSTKOVÁ
Marie KUNŠTÁROVÁ Eva DOBROVODSKÁ
Dana NASKOVÁ Anna KOLÍNSKÁ
Josef DŮRA Anna MAREŠOVÁ  
Naděžda KOHOUTOVÁ

Naši oslavenci v měsíci prosinci 2019

Výbor STP přeje všem oslavencům pevné zdraví, 
hodně štěstí, životní pohodu a ještě mnoho let 

v kruhu svých nejbližších a přátel.

Očím jste odešli, 
v srdcích jste zůstali…

Dne 11. 11. 2019 
uplynulo již osm bolestných let, 

kdy navždy odešla moje maminka, 
paní 

Eva Janoušková.

Dne 26. 12. 2019 uplyne stejně smutných 
šest let od úmrtí mého tatínka, 

pana 
Jaroslava Janouška. 

Děkuji za tichou vzpomínku na mé rodiče.
dcera Eva s rodinou

Kdo tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapomene.

Dne 27. 11. 2019 uplynulo sedm let, 
kdy nás navždy opustila manželka, 

maminka a babička, 
paní 

Anna Vargová z Pěkné.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 30. 11. 2019 tomu bylo pět let, 
co nás opustila 

paní 
Marie Libušková.

S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami. 

Dne 16. prosince uplyne sedm let, 
kdy nás opustila 

paní
Marie Harvalíková.
Kdo jste ji měli rádi, 

věnujte jí tichou vzpomínku.
manzěl Vojtěch a děti s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 16. 12. 2019

to bude osm let, kdy nás 
opustil milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček,
pan

Ivan Iliev.
manželka Zdeňka a děti s rodinami

Dne 14. ledna 2020 
uplyne pět let, kdy nás opustil 

pan 
Vojtěch Harvalík.
Stále vzpomínáme.

otec Vojtěch a sourozenci s rodinami

Děkujeme za projevy účasti 
a květinové dary 

při posledním rozloučení 
s paní 

Marií Paukovičovou.
rodina Paukovičova

Výbor Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Volary,
děkuje všem příznivcům, přátelům a sponzorům za podporu 
poskytovanou v roce 2019 s přáním, aby tato pomoc pokračovala
i v letech nadcházejících. Vám všem, kromě díků, přejeme hezké
prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce příštím.
Svým členkám, členům, ale i jejich rodinám přejeme vše, 
co se špatně balí, to je klid, pohodu a hlavně zdraví. 
Pod stromkem potom dárky, co srdce pohladí, rodinu, přátele, 
co nikdy nezradí, ke štěstí krůček, k bohatství krok, 
překrásné Vánoce a šťastný nový rok 2020. 

Výbor STP Volary

29. 10. 2019 jsem za MÚ Volary ztratila snubní prsten. Prosím poctivého nálezce, 
nechť nalezený prsten nechá na podatelně MÚ, nebo rovnou zavolá na tel. číslo: 605 177 824. 
Děkuji předem, snubní prsten má pro mě velkou citovou hodnotu. Zdeňka Brychtová.



Reklama                
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Pověst z Volarska
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Tisíckrát se Tišlerů Jan se svojí
Alenkou utěšovali, že smrt patří k ži-
votu a co Pán k sobě ráčil povolati,
tomu se jistě dobře daří. Jenže když 
se jedná o vlastní dítě a zubatá navíc
chalupu navštívila hned třikrát brzy 
po sobě, slzy a smutek to nezastaví.
Marno se utěšovat, že tomu tak je 
v každé chalupě na Šumavě i dole 
v kraji. Že z tuctu dětí svatební koláče
okusí mnohdy sotva polovic. A tak 
jediné, co mohli nešťastní rodiče 
činit, bylo, že po každé mši svaté zašli
na hřbitov kousek za vsí a dlouze, 
předlouze se za synka a obě dcerky
modlili. Uprostřed zimy se u nich 
cestou do Bavor zastavil na noc jakýsi
tovaryš. Jednu jedinou noc že přespí 
a pak zas potáhne dál. Jenže i jeho
zmohla nemoc, a tak se to tak nakonec
semlelo, že se až na svatého Josefa ten
nešťastník dokázal jakž takž postavit
na nohy. U Tišlerů neměli nikdy 
nazbyt, ale kde se nají deset krků,
najde se sousto i pro jedenáctého.a
S přicházejícím jarem nabral tovaryš dosta-
tek síly, a že tedy půjde. Zaplatit ale nemá
čím. Jen Božím požehnáním. Ale aby neřekli,
jen tak bez ničeho neodejde. A že byl po ty

dlouhé měsíce nemoci mnohokrát svědkem
mateřského žalu, pokusí se ho prý alespoň 
trošilinku otupit. I když milované děti 
k životu vrátit nedokáže. Vytáhl kudličku 
a po večerech vedl Jankovi ruce nad lipovým

špalíčkem. Den po dni získávalo to
poddajné a voňavé dřevo tvářičky 
Mařenky, Anny i Josífka, a když se 
tovaryš na jaře rozloučil, odnesl 
chalupník trojici dřevěných andílků
faráři k ozdobení mariánského oltáře.
Neděli co neděli se pak Tišlerovic 
rodina setkávala se svými zesnulými
dětmi při mši svaté a Marie s Annou 
i Josefem na ně s rozmilým dětským
úsměvem hleděli, ujišťujíce je, že se
jistojistě opět jednou všichni shledají,
jen je třeba konat skutky Bohu milé. 

Přešly roky, desetiletí, ba i to století
se překlopilo. Alenku s Jankem dávno
přikryla hlína cudrovického hřbitova 
a po poslední válce vojáci zbořili celou
vesnici, a poté, co znesvětili chrám
Páně, proměnili v trosky i ten. 

Avšak vypráví se, že pouhý den 
poté, co střelmistr vykonal své hrůzné
dílo, objevil se jakýsi stařec a až do rá-
na se přehraboval v ruinách kostela.
A když k ránu vyhrabal trojici dřevě-

ných andělíčků, uložil je pod náhrobní
kámen, kde po staletí odpočívala rodina 
Tišlerů.

Jaroslav Pulkrábek, 
ilustrace Marie Petrmanová

Tišlerů andílci (Cudrovice)

Dne 3/IX havarovalo auto 335(206) na silnici Volary-Prachatice 
v km 5.4. Vůz byl ložen trhoveckým zbožím, které doprovázelo 
8 trhovců. Řízen byl šoférem ctihodným. V uvedeném km, kde 
se silnice zatáčí, praskl čep řízení, vůz sjel s terasu asi 1 m vysokého
a dvakrát se převrhl. Všechny osoby, mimo řidiče, utrpěly lehčí 
poranění. Usmrcen nebyl nikdo. Vůz byl staničními zaměstnanci 
vyzvednut zpět na silnici a dopraven do garáže. Oprava provedena
v dílnách v Plzni.

Staniční kniha Volary – doslovný přepis

inzerce

Vojenské lesy a statky, Divize Horní Planá, Rybářství Chvalšiny
Vám nabízí

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Volary – na místní tržnici 

22. 12. 2019 od 8:00 do 15:00
23. 12. 2019 od 8:00 do 15:00



Historie volarských domů
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V závěru 19. století dosáhl počet školou
povinných volarských dítek počtu půl 
čtvrtého sta duší. Město proto v létech 
1898–1900 vystavělo novou budovu obecné
a měšťanské školy. Stavbu vedli stavební 
a zednický mistr Ignác Herbst, sochař Franz
Haselsteiner a tesařský mistr Engelbert 
Hois. Dvoukřídlá třípatrová škola byla posta-
vena, jak je dodnes patrno, ve výstavném 
vídeňském slohu, s hodinami nad průčelím
a s vížkou. Škola zahájila provoz v roce 
1901 za ředitelování Felixe Tofta a měla 
22 učeben. Po třiceti létech přestala i tak 
kapacitně postačovat, takže dívčí škola se
vrátila do budovy u fary. 

Školní objekt v č. p. 127 se vyznačoval
dvěma místními zvláštnostmi. Vytápění bu-
dovy bylo uzpůsobeno k topení rašelinou.
Ta byla dobývána na rašeliništi u Soumar-
ského mostu, které bylo v majetku města.
Školním chodbám pak vévodily dlouhé 
a široké regály pro ukládání nejběžnější 
žákovské obuvi, kterou nebylo nic jiného
nežli dřeváky. Ve třídách bývalo i na čtyřicet
žáků, přičemž zablácené dřeváky byly od sebe
k nerozeznání. Aby se dětem nepletly, byl 
v nové volarské škole zaveden systém, kdy
uložení dřeváků v regálech muselo odpoví-
dat zasedacímu pořádku. Jak prosté, chce se
říci při pomyšlení, že dnes by na to nejspíš

vznikla nějaká ta mobilní aplikace. Zouvání
a nazouvání dřeváků navíc probíhalo až
venku, před školními vraty.

Současně s dokončením této školní 
budovy přistoupilo město ke stavbě nové
budovy dřevařské průmyslové školy v Sou-
marské ulici (1900-04). Počátkem minulého
století tak byly Volary rušným staveništěm.
Po vystavění železnice (1899) se město za-
čalo urbanisticky rozvíjet směrem k nádraží.
Vedle toho Volary doslova během pár let
dostaly dvě nové dominanty; obě školní 
budovy spolu s pivovarem tvořily největší
objekty ve městě. 

Ulice, v níž byla škola č. p. 127 vystavěna,
nesla původně název Pinskergasse. Poté,
vzhledem k významu školy, nesla název
Schülergasse (Žákovská či Školácká). Po druhé
světové válce byla pojmenována po ko-
munistickém ministru školství Zdeňku 
Nejedlém, po roce 1989 dostala označení
Pod Kostelem. Jak je patrno ze starých foto-
grafií, na podnes zachovaném kamenném
soklu nad vchodem stávala socha v takřka
životní velikosti. Věděl by někdo, koho 
zpodobňovala a jaký byl její osud?

Po výrazném poklesu počtu žáků 
počátkem 21. století byla výuka přesunuta
do školní budovy v ulici U Nádraží. Opuš-
těná budova prodělala opravy krovu 
(dřevomorka), střechy a okapů. V listopadu
2019 byla kompletně opravena kanalizace 
a vozovka v ulici Pod Kostelem. Na rok 
2020 je do prvního patra budovy bývalé
školy naplánováno přestěhování Domu 
dětí a mládeže (tzv. volarského Domečku).
Následovat ho bude městská knihovna, pro
niž budou upraveny prostory v přízemí. 

Roman Kozák

Č. p. 127 škola

Osobnost Volarska

Narodil se 2. února 1881 v městském
domě č. p. 28 ve Volarech, rodičům JUDr.
Gustavu Herglotzovi a jeho ženě Anně Marii,
roz. Wachtel von Elbenbank. Volarský kaplan
P. Alois Urbanides ho dne 16. února téhož
roku v kostele sv. Kateřiny pokřtil jménem
Gustav Ferninand Josef Wentzl Herglotz.

Větší část svého dětství a mládí strávil
Gustav ve Vídni, kde od roku 1899 studoval
na univerzitě matematiku a astronomii. 
V roce 1900 odchází do Mnichova a již o dva
roky později získává doktorát z astronomie.
Roku 1902 se Gustav stěhuje do Göttingenu,
kde dva roky nato habilituje a stává se 
soukromým docentem astronomie a mate-
matiky. Již o tři roky později 1907 se stává
mimořádným profesorem.

V Göttingenu se Gustav spolu s Emilem
Wiechertem zabývají teorií zemětřesení 

a vyvíjejí Wiechert-Herglotzovu metodu 
určování rychlosti seizmických vln. Herglotz
při tom vyřešil speciální  Abelianovu integ-
rální rovnici. Roku 1908 se stává docentem
ve Vídni a o rok později odchází, již jako
řádný profesor, do Lipska. V Lipsku byl přijat
roku 1914 jako řádný člen saské akademie
věd. Od roku 1925 působí znovu v Göttin-
genu na katedře užité matematiky a zde 
působí až do svého odchodu do důchodu 
v roce 1947. Herglotz přispíval v mnoha
oborech aplikované a čisté matematiky, 
v roce 1915 získal cenu Richarda Liebena.

Manželkou Gustava Ferninanda Josefa
Wenzla Herglotze se stala Anna Ledererová,
s níž měl jednu dceru. Gustav zemřel v dol-
nosaském univerzitním městě Göttingen
dne 22. března roku 1953 ve věku 72 let.

Jitka Nachlingerová, Muzeum Volary

Gustav Ferdinand Josef Wenzl Herglotz
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Bunkry na Kamenáči
Vrch Kamenáč, dosahující nadmořské

výšky téměř 900 m, měl strategický význam
nejen před druhou světovou válkou, ale
především v 50. a 60. letech minulého
století. Bylo odtud možno kontrolovat
jak samotné Volary, tak celou kotlinu, 
a proto zde bylo počítáno s umístěním 
tzv. velitelsko-pozorovacího stanoviště veli-
tele praporu. Od roku 1958 byl za obranu 
útočného směru Strážný-Volary zodpovědný
62. motostřelecký pluk z Prachatic, jehož
jednotlivé motostřelecké prapory měly 
zaujímat kryt hranic v pásmu 
předem budované obrany podél
státních hranic (objekty polní 
obrany). V případě proražení 
hlavního obranného postavení 
v úseku Strážný – České Žleby se
mohly jednotky motostřelců stá-
hnout na původní předválečnou
obrannou linii stálého lehkého
opevnění v úseku Kubova Huť –
Lenora – Soumarský Most – Záhvoz-
dí, která byla v letech 1949–1951
reaktivována a připravena k obraně.
Právě pro předpokládaný boj 
na linii opevnění podél Vltavy 
bylo předurčeno toto velitelské
stanoviště.

V červnu 1959 zde byly vybu-
dovány dvě pozorovatelny PŽ-1 
a úkryt ÚŽ-2, stavby, které byly skládány 
z železobetonových prefabrikovaných
dílů, jejichž hmotnost umožňovala ruční 
sestavení objektu. 

Pozorovatelna PŽ-1
Nezbytnou součástí každého velitelského

stanoviště budovaného v pásmu polní 
obrany byla vždy pozorovatelna umístěná
na místě s dobrým výhledem na bráněný
úsek včetně jeho předpolí a zároveň i v blíz-
kosti úkrytů pro velení. Tyto objekty se 
budovaly zpravidla pro velení na úrovni
roty a výše (prapor, pluk a divize). Spojení
pozorovatelny s úkrytem bylo zajištěno
polním telefonem nebo radiostanicí. 

Nejčastěji budovanou pozorovatelnou byl
objekt typu PŽ-1, který se stavěl v letech
1956–1961. Stavba trámové konstrukce 
ze železobetonových prefabrikátů měla
vnitřní rozměr 120 x 180 cm a světlou výšku
195 cm. K pozorování sloužil průzor, který
byl umístěn v jednom ze stěnových trámců.
Výhledna byla navíc zesílena nástavbou,
která zvyšovala odolnost objektu proti pří-
mému postřelování a zároveň umožňovala
uzavření sklopným štítem ovládaným po-
mocí lanka zevnitř objektu. Vstup do objektu
byl řešen chodbou z prefabrikovaných
rámů, kterou bylo možno uzavřít protitla-

kovými dveřmi. Osádku pozorovatelny 
tvořili 2–3 muži vyzbrojení pouze osobními
zbraněmi. Trvale bylo v objektu ženijní 
nářadí (dvě lopaty s krumpáčem) a pří-
padně dřevěná police pro opření ruky 
pro usnadnění pozorování dalekohledem.
Zde na Kamenáči byla v červnu 1959 
vybudována pozorovatelna s vojenským
evidenčním číslem 1140 a v srpnu 1961 
pozorovatelna 1092. Konstrukčně se jed-
nalo o stejné objekty, odlišné řešení je
pouze u tzv. nástavby výhledny. V roce
1959 byla provedena jako zděná s překlady
ze železobetonových trámců, v roce 1961
byla nástavba sestavena ze železobeto-
nových prefabrikovaných rámů. U objektu

1140 je dodnes stále patrný pozůstatek 
původního přístupového zákopu.

Úkryt ÚŽ-2
Pro potřeby ukrytí pracovního štábu

velitele praporu byl na skrytém místě 
ve výseku lesa asi 90 m za pozorovatelnami
vybudován v červnu 1959 pracovní úkryt
ze železobetonových prefabrikátů označo-
vaný ÚŽ-2, kterému bylo přiděleno číslo
1636. Jednalo se v té době o nejrozšíře-
nější typ úkrytu, jehož výstavba probíhala 
v letech 1957–1961. Objekt se skládal 
ze soupravy prefabrikovaných dílců (rámů

a desek) a jeho sestavení bylo
možno provést i ručně bez stroj-
ní mechanizace. Vnitřní užitková
část má rozměr 5,6 x 1,9 m. 

Od vnějšího prostředí byl úkryt
oddělen protitlakovými dveřmi 
a dvojicí protiplynových dveří,
které vytvářely dvě oddělené
předsíně. Úkrytovou místnost by-
lo tedy možno zcela hermeticky 
uzavřít od vnějšího prostředí. 
Spolu s nakrytím zeminou tak by-
la zajištěna velmi účinná ochrana
jak proti klasickým konvenčním
zbraním, tak i proti zbraním hro-
madného ničení. Přívod vzduchu
do objektu byl zajištěn vzdu-
chovým potrubím, které bylo

ukončeno protitlakovým tlumi-
čem umístěným v úrovni terénu. Vzduch
byl nasáván pomocí filtroventilační sou-
pravy FVKP-M1, která uvnitř objektu 
vytvářela přetlak a zabraňovala vniknutí
bojových plynů do objektu. Vyústění 
nasávacího potrubí na bylo chráněno proti
vniknutí tlakové vlny tzv. štěrkovým 
tlumičem, který byl vytvořen z betonové
prefabrikované skruže vyplněné štěrkem.
Betonová skruž je u objektu patrná dodnes.
V roce 1962 bylo do objektu uloženo ženijní
nářadí (2 lopaty, 2 krumpáče a sekyra) a ná-
doba na vodu, které tam však dlouho nevy-
držely. Ani dodaný visací zámek totiž
nezabránil následnému vykradení objektu. 

Jan Lakosil
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Viťa Marčík pobavil a poučil malé i velké. Vernisáž obrazů a keramiky Ivana Uhlíře.

Na 3D bále se tancovalo, ale i soutěžilo. Vzpomínání na listopad 89.

Poslanec Ondřej Babka se zajímal o životní prostředí i o kulturu. Na setkání spolků se děkovalo volarským hasičům.

Skauti si každoročně 17. listopad připomínají výstupem na Boubín. 

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Bosenský muslim Hasan Zahirovic' nadchnul přednáškou o Čapkovi.
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