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Fotokronika

O pohár starosty v bowlingu se utkalo 17 týmů.

Mateřinky se vypravili za doktorem Léčímrádem.

Toulky starou Šumavou zaplnily sál.

Projekce přiblížila práci Lékařů bez hranic.

Zastupitelé uctili památku senátora Kubery.

V Pasově se konala konference o obětech nacizmu.

Ve Volarech se objevil vodník.

Plesovou sezonu zahájila Poslední leč.

Foto: Jaroslav Pulkrábek
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Úvodem

Foto měsíce

Slovo
na úvod

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY

V závěru února se v sále radnice koná výroční schůze Svazu tělesně postižených. V archivu se
nám podařilo najít fotografii obdobné akce v roce 1981. Poznáte některého z účastníků?
Jaroslav Pulkrábek

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 celkový počet zaměstnanců městského
úřadu na 19 (úředníci, pomocný a obslužný personál).
ZM stanovuje s účinností od 1. 2. 2020 neuvolněným členům zastupitelstva
měsíční odměnu za výkon funkce a za souhrn funkcí takto:
zastupitel a člen rady
5 000 Kč
zastupitel
1 000 Kč
zastupitel a předseda výboru ZM
2 000 Kč
zastupitel a člen výboru ZM
1 600 Kč
zastupitel a člen komise RM
1 600 Kč
zastupitel a předseda komise RM
2 000 Kč
a nečlenům zastupitelstva jednorázovou roční odměnu za výkon funkce
ve výboru ZM a komisí RM takto:
předseda komise RM v max. výši
2 500 Kč
člen komise RM v max. výši
2 000 Kč
člen výboru ZM v max. výši
2 000 Kč



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. ÚNORA 2020

Vzhledem k rostoucí drobné, především
přestupkové kriminalitě a vandalismu došlo
Město Volary k závěru, že je nutné v maximální míře podporovat a rozvíjet především
aktivity v oblasti prevence kriminality. Proto
můžete od ledna tohoto roku po městě vidět
pana Michala Runčáka a pana Michaela
Laciho, kteří vykonávají pozici Asistenta prevence kriminality v našem městě. Nosí bundu
s nápisem Asistent prevence kriminality a mají
u sebe průkaz zaměstnance města. Jejich
hlavní pracovní náplní je činnost preventivního charakteru. Většina z Vás je potká
na přechodu, kde pomáhají doprovázet školáky do školy. Tímto však jejich práce nekončí,
dohlíží převážně v oblastech, které jsou
vedeny v Koncepci prevence kriminality
na období 2020–2025 jako rizikové, občany
vnímané jako nebezpečné. Jejich pracovní
doba je rozvržena do různých časových bloků
během dne. Dohlíží na dodržování čistoty
na veřejných prostranstvích, tlumí riziková
chování jako např. rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku, volné pobíhání
zvířat, nadměrný hluk, nevhodné chování
či kouření mládeže a vandalismu. Práce asistenta je koordinována mentorem, panem
Martinem Houdkem, který je zaměstnancem
Městské policie Vimperk.
Město Volary v současné době zpracovává žádost o dotaci Ministerstva vnitra
z programu prevence kriminality na činnost
asistentů prevence kriminality. Pokud budeme úspěšní, jejich mzdy, náklady na školení
i náklady na telefonní karty, budou hrazeny
právě z této dotace. Město vynaloží prostředky pouze na jejich výstroj.
Pokud asistenty prevence kriminality
často nepotkáváte, je to známka toho, že
se pohybujete v bezrizikových oblastech
a nepatříte mezi osoby, které se chovají
nevhodně či potřebují pomoc. Pokud však
máte nějaké podněty, připomínky či snad
potřebujete pomoci, neostýchejte se a asistenty oslovte.
Věříme, že pomohou ke zvýšení bezpečnosti a pořádku v našem městě.
Jana Bártová, místostarostka

VOLARSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Volary  Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek, redakce: Miroslava Höhneová, Ladislav Beran, Petr Čmerda,
Veronika Kuncová  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů a vyhrazuje si právo na úpravu délky textů, za původnost
a obsahovou správnost ručí autor  Příjem příspěvků – Infocentrum Volary, Náměstí 325, Volary, e-mail: zpravodaj@kic-volary.cz,
tel.: 602 138 498  Vychází v nákladu 1 650 ks první týden v měsíci  Graﬁcké zpracování a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ, s. r. o., Černá v Pošumaví 
Reg. č.: MK ČR E 12494  Foto na titulní straně Jaroslav Pulkrábek.
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Ze školy

Ohlédnutí za prezentací projektu Žákovského parlamentu v Senátu PČR

Již jsme Vás informovali o přípravách
Žákovského parlamentu ZŠ Volary na návštěvu a prezentaci projektu ZPRÁVY Z PARLAMENTU v Senátu PČR v Praze, kde se
odehrálo 9. slavnostní vyhlášení soutěže CO
DĚLAJÍ ŠKOLY PRO DEMOKRACII. Soutěž
zaštiťovala organizace CEDU (Centrum pro
demokratické učení), která se žákovskými
parlamenty zabývá.
21. listopadu minulého roku v 11 hodin
dopoledne nás bezpečnostní služba po
důkladné kontrole uvedla do sálu Senátu PČR.
Prezentace se zúčastnilo 10 škol z celé České
republiky. Po samostatném představení našimi žáky (Filipem Naumovem, Gabrielou

Klementovou, Kryšpínem Jakubem Šťástkou,
Lucií Švecovou a Adamem Falcem), vysvětlení
principu spuštění tohoto projektu a představení videa, které vytvořil a režíroval Kryšpín
J. Šťástka speciálně pro tuto soutěž, se
ZŠ Volary umístila na 8. místě.
V porotě zasedli – místopředsedkyně
Senátu PČR Miluše Horská, senátor a kandidát
na prezidenta Marek Hilšer, předsedkyně
České odborové společnosti pro inkluzivní
vzdělávání Klára Šimáčková Laurenčíková,
internetový, televizní a rozhlasový redaktor,
moderátor a spoluzakladatel DVTV Martin
Veselovský, zpěvák Adam Mišík a celým
programem nás provázeli ředitel CEDU

Tomáš Hazlbauer spolu s moderátorkou
Monikou Valentovou.
Parlamenťáci se, dle svých slov, podívali
do prostor, do kterých se obyčejný smrtelník
jen tak nepodívá. Měli možnost pohovořit
s kýmkoliv přítomným a tuto možnost také
s nadšením využívali. Vzhledem k reakcím
dětí usuzuji, že se jim v Senátu velmi líbilo.
Výjezd si za doprovodu a podpory mé maličkosti, Ivany Černé a místostarostky Jany
Bártové opravdu užili. Některé to také motivovalo k návratu – ať už na další ročník
soutěže, nebo jakožto politiky.
Klára Michlíčková,
koordinátor Žákovského parlamentu ZŠ Volary

Další fotografie ke zhlédnutí na adrese:
https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=21.11.2019&O=12&aid=25066&fbclid=IwAR2lxD0C42duI1Vf_ixCHSeRfW27qdIxINdD1guYb5d8vJ7S2t8Nak6cLKk
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Ze školy

Anketa

Školní sportovní kroužky navštívila fyzioterapeutka
S vývojem společnosti a změnou životního
stylu se vytrácí přirozená pohybová aktivita
z našeho běžného denního režimu a je nahrazována statickými, nepřirozenými polohami v práci, často u PC. Nebo je nahrazována
druhým extrémem. Bez dostatečné motoricko-funkční přípravy organismu se snažíme
podávat maximální výkony, ať už jednou
týdně někde s kamarády v tělocvičně nebo
individuálně – běháme objemy kilometrů,
zvedáme v posilovnách nesmyslné váhy…
A to často jen proto, aby se tyto výkony
dobře vyjímaly na sociální sítí. To vše vede
k tomu, že naše tělo získává svalové dysbalace a také si vytváří špatné pohybové
stereotypy. Laicky řečeno, tělo nefunguje tak,
jak bylo naprogramováno. Až když se toto
špatné fungování projeví nějakými výraznějšími bolestmi, vyhledáme lékaře a v tu dobu
se dostáváme do rukou fyzioterapeutů, se
kterými nás čeká nelehký úkol alespoň trochu
to naše tělo „opravit“.
Protože špatné pohybové stereotypy
a svalové dysbalace mají již, a já se nebojím
napsat, všechny děti školního věku, využil
jsem volna fyzioterapeutky Mgr. et. Bc. Elišky
Kuncové. Poprosil jsem ji, jestli by se přišla
podívat na naše děti a poradila jim, co a jak
mají již na svém těle „opravit“. S dětmi pracovala dvě odpoledne, kdy s každým žákem
strávila okolo čtvrt hodinky. A ještě jsem ji
ve čtvrtek ráno vytáhl z postele, aby při nulté
hodině děti hromadně protáhla a trochu
s nimi posílila střed těla. Na závěr její
návštěvy jsem s ní udělal rozhovor.

Jak se ti s našimi dětmi pracovalo?
Dobře. Byly hodné, pozorně naslouchaly
a hezky cvičily. Jen ten čas byl hodně omezen, spíš to bylo jen krátké seznámení, s čím
by se dalo něco dělat.
Víš, kolik ti jich „prošlo pod rukou“?
Nevím, nepočítala jsem to.
Našla jsi někoho, kdo nepotřeboval
fyzioterapeutický zásah a měl tělo
v pořádku?
Ne, a myslím si, že takový člověk asi ani
neexistuje. Je otázkou, co je v pořádku?
Jsou nějaké ideály, z kterých vycházíme
a ke kterým se chceme při naší práci dostat.
Ale každý člověk je individuální, a když
budeme striktně trvat na těchto ideálech,
uděláme víc škody než užitku.

Jaké jsou z tvého pohledu problematické
partie na našem těle?
Bolesti zad jsou v současné době hodně
častým důvodem, proč lidé vyhledávají
fyzioterapeuta. Často jsou tyto bolesti způsobené nefunkčním stabilizačním systémem
páteře (který tvoří mj. pánevní dno, bránice,
břišní svalstvo), ale příčina může být i někde
jinde.
Jak dlouho se věnuješ oboru a jaké máš
zkušenosti?
V roce 2013 jsem dokončila studium a od
té doby se snažím více či méně tomuto
oboru věnovat. Pracovala jsem na různých
ambulancích a v nemocnici na lůžkovém
oddělení. Kromě toho jsem nějakou dobu
spolupracovala s reprezentací v radiovém
orientačním běhu a s reprezentací orientačního běhu juniorů. Zajímavou zkušeností
pro mě byla spolupráce s Parapletem, kde
jsem se seznámila s problematikou lidí
s poškozením míchy.
Dostala ses jako fyzioterapeutka někam
do světa?
S reprezentacemi jsem se dostala během
soustředění, evropských a světových šampionátů různě po Evropě, např. Norsko,
Švédsko, Finsko, Litva, Švýcarsko… Nejdál
jsem se ale dostala s reprezentací radiového
běhu, a to na mistroství světa v Jižní Koreji
(pozn. autora – kterého se zúčastnila i jako
závodnice).
Petr Kunc

Dvacítková anketa
Prvního ledna jsme vstoupili do roku dvou dvacítek a přímo se nabízí otázka, co považujete ve Volarech
za největší počin oněch dvaceti let, co se povedlo, případně nepovedlo.
Jan Voldřich, kabelová televize JVP
Asi volarské náměstí a jeho velká
proměna. Líbí se mi vyváženost současného vedení radnice z hlediska celkového
oživení, kulturního, společenského i sportovního života a aktivity nově vzniklého KIC.

moc líbilo, jak si lidé, a nejen Volarští, našli
na náměstí cestu. Jak jsme si zde s kamarády, známými, ale i návštěvníky Volar
popovídali u svařáčku či punče. Nebo jen
tak. Bylo dobré vidět, že máme k sobě blíž
a to bych si přála i dál. Díky za to.

Miroslav Trost, předseda spolku včelařů
Určitě naše zrevitalizované náměstí. Je
to velká změna od té jednolité šedi, která
zde převládala, k pestrosti klidového místa.
Dále cyklostezka a dobré propojení Nordic
walkingových tratí, o které mají zájem
především turisté.

Antonín Smola, předseda spolku
zahrádkářů
Já začnu tím nepovedlo. Udržení
zaměstnanosti ve městě, po ukončení
činnosti státních statků a zřejmě i s příchodem nového železničního dopravce. Ubyla
i práce v lesích. Díky tomu z Volar denně
odjíždí za prací velké procento obyvatel
a město stárne, mladší ročníky se za prací
stěhují, mnohdy dojíždění je finančně
náročnější než změna bydliště.
Co se týká pozitiv, tak těch je dost.
Nejvíce vnímám rekonstrukci bazénu a přilehlého areálu, opravu cesty u Finských

Dita Haladejová, principálka
ochotnického divadelního spolku VOSA
No, já vypíchnu letošní advent, který
se moc povedl. Výborný nápad byly
dva stánky na náměstí a nová výzdoba.
Zejména krásná koule uchvátila. Mně se

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

domků a v Revoluční ulici, příjemně
překvapilo zhotovení silnice i chodníků,
revitalizace sídliště, investice do fotbalového hřiště a líbí se mně, jak ZUŠ vyrostla
a je od rok od roku lepší. Po čtyřiceti letech
žití tady mi připadá, že se město probouzí.

Jednou z věcí, které ve Volarech během
uplynulých let ve Volarech vyrostly, je
parkurové hřiště.

Ladislav Beran
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Knihovna

Nové tituly
Beletrie
Rudiš Jaroslav: Český ráj
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí
svoje těla i duše. Nemají
jména, jen staré indiánské
přezdívky. Tady je nikdo
neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi,
kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami
vody. Novela o současných mužích, jejichž
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za
vysokou zdí, který možná obývají ženy.
Niedl František: Inspektor s velkým
ptákem
Inspektor Prévit souhlasí s tím, že se stane
volavkou a přiláká na
sebe ty, kteří jsou přesvědčeni, že má u sebe
něco, co se nemělo nikdy
objevit na veřejnosti –
flash disk. A tak mizí
z povrchu země, mění si
identitu, stěhuje se do malého městečka
Chocowinity v Severní Karolíně, kde si na
břehu pronajme domek. V okolí Prévitova
domku, později na jeho verandě a nakonec
i na jeho hlavě se začne objevovat velký
pták – papoušek ara arakanga, který se
rozhodne u inspektora ubytovat. Na protější
straně zátoky se také ubytuje muž. Velel
ostraze malé dešifrovací skupiny. Teď
nepřetržitě sleduje Prévita. Je však obtížné
odhadnout, zda ho má chránit, nebo odpravit.
Carter Chris: Nenávist
Poprvé se setkali jako spolubydlící na vysokoškolské koleji. Dva
nejchytřejší mozky, co
kdy promovaly z psychologie na Stanfordově
univerzitě. Jako protivníci
se znovu setkali ve virginském Quantiku. Robert Hunter se stal šéfem
Útvaru ultranásilných
zločinů Losangeleského policejního sboru.
Lucien Folter se stal nejvýkonnějším a nejnebezpečnějším sériovým vrahem, s jakým
se kdy FBI střetla. Teď, po třech a půl letech
věznění na samotce, se Lucienovi konečně
podařilo dostat na svobodu. A zuří. Tři a půl
roku nemyslel Lucien na nic jiného než na
pomstu. Ten, kdo nese odpovědnost za jeho
uvěznění, musí pykat, musí trpět. Ten někdo
je… Robert Hunter. A konečně přišel čas
uskutečnit plán.
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Picoultová Jodi: Záblesk života
Ten teplý podzimní
den začíná jako každý
jiný – personál gynekologické kliniky poskytuje péči každému, kdo
přijde. Toho rána však
dovnitř vtrhne zoufalý
rozrušený střelec a zahájí palbu. Všichni přítomní se rázem stanou jeho rukojmími. Na
místo přispěchá policejní vyjednavač Hugh
McElroy. Nechá budovu obklíčit a spřádá
plány, jak komunikovat s útočníkem. Když
mu zavibruje telefon, oznamující příchozí
zprávu, s hrůzou zjistí, že uvnitř je jeho
patnáctiletá dcera Wren…

a hurá na vlak... Oskar už
má za sebou první třídu.
Naučil se číst, psát a počítat. Oskarova babička
si myslí, že se toho člověk nejvíc naučí na dalekých cestách, ale děda
říká, že na to, abys něco
zažil a něčemu se přiučil,
nemusíš lítat na druhý konec světa ani
chodit do školy. Stačí si vyjít do lesa nebo
k rybníku. V tomhle si kocour s dědou moc
dobře rozumí! MŇAU!
Literární ceny
Kniha byla nominována na literární cenu
„Zlatá stuha – 2019 – VÝTVARNÁ ČÁST – Knihy
pro mladší děti“.

Naučná literatura

Kniha byla nominována na literární cenu
„Nejkrásnější česká kniha – 2019 – Cena za
literaturu pro děti a mládež“.

Pecka Josef: Toulání za šumavskými
sklárnami s profesionálním průvodcem
Josefem Peckou
Nová kniha profesionálního průvodce Šumavou Josefa Pecky se
věnuje jedné z nejatraktivnějších kapitol historie Šumavy – sklářství.
Autor přibližuje historii
nejslavnějších šumavských skláren, osudy jejich zakladatelů a majitelů. Kniha čtenáře
zavede na místa, kde sklárny stávaly a kde
ještě v terénu zůstaly nějaké stopy. Publikace je bohatě ilustrovaná historickými
a současnými snímky.
Maté Gabor: Když tělo řekne NE
Podle mnoha odborníků je toto jedna z těch
vzácných knih, které zachraňují životy. Autor v ní,
zcela ojedinělým způsobem, boří mnoho mýtů
dnešní moderní medicíny, především osvětluje
skutečné příčiny většiny
dnešních civilizačních chorob. Na mnoha
příkladech skutečných lidí podložených
vědeckými studiemi a objevy ukazuje Maté,
jak potlačené emoce jako zlost a s tím související stres ovlivňují to, jak žijeme, jak se
chováme k sobě i druhým a především to,
jak jsme zdraví. V knize narazíte na příběhy
cyklisty Lance Amrstronga (rakovina), prezidenta Ronald Reagana (Alzheimer), basebalisty Lou Gerhiga (ALS), herečky Gildy
Radnerové (rakovina) a mnoho dalších.

Pro děti a mládež
Maceková Eva: Prázdniny s Oskarem
Víte, co je nejlepší na chození do školy?
No přece prázdniny! Teď jen pořádně sbalit

Dvořák Jiří, ilustrace Olejníková Daniela:
Bydlíme!

Jak bydlí zvířata a jak bydlíme my?
Zvířata si ryjí nory, lepí hnízda z bláta,
pletou pavučiny, budují složité stavby
z jehličí, skládají kameny na sebe. My si
stavíme zámky, vztyčujeme mrakodrapy
a spouštíme na vodu plující ostrovy. Na první
pohled to vypadá, že jsme úplně jiní. Ale
kdo se pořádně podívá tak, jako to udělali
autoři knížky Bydlíme!, uvidí, jak moc
jsme se od zvířecích stavitelů naučili. A jak
jsou si některé způsoby bydlení podobné.
A jak úžasně dokážeme my i oni využít
přírodu a jak také (někdy) dokážeme žít
s málem.
Interaktivní knížka na čtení, prohlížení
a zkoumání s geniálně vybudovanými
ilustracemi obydlí lidí i zvířat. Přes zelenou
fólii uvidíte svět lidí, přes červenou svět
zvířat a dohromady je to legrace.
Literární ceny
Kniha byla nominována na literární cenu
„Zlatá stuha – 2019 – VÝTVARNÁ ČÁST
– Literatura faktu pro děti a mládež“.
Kniha byla nominována na literární cenu
„Zlatá stuha – 2019 – LITERÁRNÍ ČÁST
– Literatura faktu pro děti a mládež“.
Kniha získala literární cenu „Nejkrásnější
česká kniha – 2019 – Cena za literaturu
pro děti a mládež“.
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Skauti

Psí útulek

Tříkrálové koledování
Obchůzky tří králů mají v naší zemi
dlouhou tradici. Vždy kolem šestého ledna
jsme mohli vidět kráčet postavičky tří králů
po vsích i městech, zastavovali se v domácnostech a přáli všem krásný nový rok.
Do Volar se v posledních letech králové
nějak nedostali, což mnohým z nás bylo
dost líto. I letos to vypadalo, že k nám již
na své dlouhé cestě nestihnou přijít, ale
nakonec se povedlo a v pondělní podvečer
bylo možné zahlédnout krále a jejich
družinku i v ulicích našeho města. A mnozí
je mohli přivítat i ve svém domě, přijmout
královské dary (bílé zlato a kalendářík)
a mohli také přispět do pokladničky prachatické charity na pomoc lidem v nouzi.
Kdo chtěl, tomu nejvyšší král napsal
na dveře požehnání do nového roku.
A protože králové byli všude pěkně přijati,
rozhodli se, že příští rok dorazí do Volar
znovu. Můžeme se již nyní těšit na tříkrálové obchůzky v příštím roce.
Tak ať se nám ten letošní vydaří, jsme
spokojení a zdraví, jak nám to přáli
skautští králové při své letošní návštěvě.
Volarští skauti

Hledá se majitel
Šmudla
V současné době je v kotcích města Volary
dočasně umístěn pes bez majitele. Jedná
se křížence vděčného za vlídné zacházení, vysokého cca. 45 cm o hmotnosti
kolem 14 kg, starého asi 4 roky.
Pes má vystavený očkovací průkaz, je
očipovaný, očkovaný, odčervený a odblešený.

inzerce

Flíček
V současné době je v kotcích města Volary dočasně umístěn pes bez majitele.
Jedná se křížence vděčného za vlídné
zacházení, vysokého cca. 55 cm o hmotnosti kolem 15 kg, starého asi 2 roky.
Pes má vystavený očkovací průkaz, je
očipovaný, očkovaný, odčervený a odblešený.

Prosíme širokou veřejnost o poskytnutí
dočasného útočiště, nebo případného
zájemce, aby se obrátil na pracovníky
MěÚ Volary:
Alenu PITZMOSOVOU, tel.: 721 945 452,
nebo
Aleše VALÍČKA, tel.: 602 194 932,
e-mail: valicek@mestovolary.cz

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

s místostarostkou
Janou Bártovou
Sotva se doúčtovaly a uzavřely investice
loňského roku, jsou tu další. Co vše se tedy
stihlo ve Volarech udělat, co zůstalo rozdělané a nebo jen zbožným přáním. O tom
všem jsem si povídal s místostarostkou
Janou Bártovou.
Co vidíš jako největší a nejviditelnější
investici loňského roku?
Určitě revitalizaci sídliště. Ta nás stála
kolem deseti milionů a museli jsme se obejít
bez dotace, takže to šlo vše z našich zdrojů.
Co vše obsahovala?
Opravu chodníků, vybudování nových
parkovacích míst, bezbariérové vstupy do
domů. Vznikly nové hrací prvky pro děti, ale
i odpočinkový mobiliář, lavičky a podobně.
Sídliště je tedy hotové?
Toto byla zatím třetí etapa a poslední
čtvrtá nás ještě čeká. Ale ta ještě není
naprojektována.
A další akce?
Díky dotaci jsme započali s výměnou
veřejného osvětlení. Zatím je v ulicích
Mlýnská, Mlynařovická, 5. května,Tolarova,
Nová a Budějovická. Na letošní rok máme
přislíbeny další dva miliony. Mělo by dojít
na ulice Pod hřbitovem, u Finských domků,
v Tovární a Šumavské či v Nové kolonii. Rádi

Ulice Pod Kostelem.
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bychom pokračovali i v roce 2021. Vedle
samotné výměny starých světel to přinese
i další finanční efekt díky úspoře energie. Je
opravená cesta v lokalitě nad střelnicí. Stála
šest milionů a podařilo se nám získat dotaci
od zemědělského intervenčního fondu.
Z dotace jsme dokončili část cyklostezky,
opraveny jsou chodníky k bazénu a proti
základní škole v ulici U Nádraží. Velkou
investicí byla i oprava ulice pod kostelem.
Ale jsou i drobnější akce. Třeba výměna
sedaček kině.
Rekonstrukce ulice Pod Kostelem byla
rovněž hrazena z dotace?
Dotace byla určena jen napovrch, ale
považovali jsme za důležité, aby se vyměnila
i kanalizace a rozvod vody. Přestože jsme na
to museli použít vlastní prostředky.
V seznamu investic je zmíněna i socha
andělíčka. O co šlo?
O sochu v kapli Bičovaného Krista, která
otvírá křížovou cestu na Kamenáči. Šlo
o poslední chybějící dílek celé křížové cesty,
a tímto je vlastně již kompletní.
Město získalo cestu vedoucí kolem
menhirů, mělo by získat i cestu na
Mlýny. Jak se daří opravovat cesty, které
nejsou zas tak frekventované?
Je opravená cesta v lokalitě nad střelnicí.
Stála šest milionů a podařilo se nám získat
dotaci od zemědělského intervenčního fondu.
Máme přislíbenou dotaci na opravu cesty
ke kostelu svaté Magdalény u Zbytin. Tu
bychom rádi, tedy část, která patří městu,
opravili do poutě, která je v červenci.
Celá se nebude opravovat?
Investovat můžeme jen do svého majetku a část cesty patří Státnímu pozemkovému
úřad a část obci Zbytiny.
A ti se nepřipojí?
Pozemkový úřad na to nemá prostředky
a na opravu se tedy nechystá. Zbytiny by
svůj díl rádi opravily, ale je to opět otázka

financí, a tak čekají, zda se jim podaří získat
nějakou dotaci.
A co pokusit se získat onen kus cesty
patřící Státnímu pozemkovému úřadu?
Ten „státní“ kousek cesty je na katastru
Zbytin, takže v případě, že by ji Státní pozemkový úřad nabídl, tak jedině Zbytinám.
Proč vlastně Město kupuje či do svého
vlastnictví přebírá cesty, když nepřinesou
žádný finanční efekt a jsou vždy
v havarijním stavu?
Protože je nikdo jiný neopraví. A některé
jsou strategicky důležité jako případná
objížďková trasa, jiné se nacházejí na frekventovaném turistickém místě, nebo jsouhojně využívané k vycházkám i místními.
A konec konců u všech žijí naši občané, kteří
se ke svým domům musí dostat tak, aniž by
si zničili auto.
Kdy se tedy začnou opravovat i tyto nově
získané cesty?
Jakmile se nám podaří získat dotaci.
A co nás čeká letos?
Především rekonstrukce čističky odpadních vod, která je nevyhnutelná. To je
investice za deset milionů, jde z našeho
a udělat se musí. Máme požádáno o opravu
sociálního zařízení a šaten v bývalé škole
pod kostelem, což jistě přivítají ti, kdo využívají zdejší tělocvičnu.
Pokračujeme vy vybavování našich
hasičů. Loni získali zásahové obleky včetně
obuvi a přileb, letos jsme podali grant na
dýchací přístroje.
Hodně se mluví o bytové krizi,
jak reagují Volary?
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro číslo popisné 410
v Krátké ulici, kde dříve byly holobyty. Nově
by tam mělo vyrůst pět bytů, dva dvojpokojové, dva tří a jeden čtyřpokojový, vždy
s kuchyňským koutem. To bude investice
za zhruba deset a půl milionu.

Napojení staré školy .
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Rozhovor

Než byl položen povrch, došlo i na vodu a kanalizaci.

Práce v ulici Mlýnská.

Ulice Pod Kostelem před a po rekonstrukci.

Pro koho budou určeny?
Jde o takzvané startovací byty, tedy
byty určené pro mladé jako start do života.
Přesné podmínky budeme znát až z pravidel
dotace.
Kdy budou hotovy?
Nejpozději do konce příštího roku, což
zas přikazují podmínky dotace na projektovou dokumentaci. Takže teď sháníme dotaci
na jejich realizaci.
Další byty?
Podobný model by mohl být použit
třeba u nově získané drážní ubytovny
naproti vlakovému nádraží.
Hodně se mluví o územním plánu…
Velmi mě mrzí, že se to tak vleče, ale jde
o věci, které nemohu ovlivnit. Ráda bych,
aby byl na jaře veřejně projednán a ještě
letos schválen.
Co přinese nového?
Bude naprosto odlišný od stávajícího.
Budou v něm území, kde mohou stát i přízemní domky, což dosud nešlo, vždy musely

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

být alespoň patrové. Bude se zvyšovat
i procento zastavění.
Je vůbec šance získat ve Volarech
stavební parcelu?
Těší mě, že mohu říci ano. V dohledné
době bude vyhlášen záměr na prodej stavební parcely v ulici Mlynařovická. Jedná se
o jednu ze šesti parcel, které jsme získali
bezúplatně od Státního pozemkového úřadu.
Mluvíme o projektech, dotacích,
investicích. Jaký je tedy postup, je-li
třeba opravit nějakou cestu a podobně?
Jde-li o drobné opravy, tak vždy na jaře
vypíšeme výběrové řízení na firmu, které
opraví díry po zimě. V loňském roce jsme na
to vyčlenili čtyři sta tisíc. Víme, že stav není
dobrý, a tak letos je částka ještě vyšší.
S firmou to projdeme a určíme místa, kde je
to nejvíce potřeba.
A jde-li o celou cestu?
Musí se vypsat výběrové řízení na projektanta, ten vytvoří projekt, schválí ho
dopravní odbor a pak vybíráme dodavatele.
To se snažíme stihnout přes zimu, abychom

na jaře mohli začít. Často je hodně málo
času, a tak musíme mít připraveny projekty
v šuplíku. Nyní máme takto zpracovanou
dokumentaci například na ulice Krátká,
Revoluční, U Nádraží, Kolárova a Tolarova.
Bohužel dotace lze získat většinou jen na
povrch, a tak se snažíme zajisti financování
případné výměny kanalizace a podobně.
Rozsah a podobu investic tedy určují
jak vypsané dotace, tak zajištění chodu
města. Jsou nějaké věci, které by sis
přála realizovat, ale zatím nespadají ani
do jedné kategorie?
Toho je hodně. Třeba cyklostezku a odpočinkovou trasu pro seniory a maminky
s dětmi naproti autobusovému nádraží
s propojením s bazénem. Nebo v Chlumu je
třeba vyřešit místní komunikaci, která by
propojila stavební parcely se silnící, aby
se tam mohlo stavět. Vybudovat tam
infrastrukturu, čistírnu. A také víc využít
nádherné prostředí tamního rybníku. Je to
nádherné místo a byla by škoda, aby zůstalo
zastrčené.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Pulkrábek
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KULTURNÍ PŘEHLED
pondělí

3. 2.
17:00

ÚNOR 2020
GALERIE

ROSA TAHEDL
Výstava o životě a díle rodačky z Dobré.
vernisáž výstavy

sobota

SVĚTÁCI

8. 2.

Divadelní verze slavné české komedie o třech fasádnících od Velhartic, pracujících
v Praze plné lákadel a pokušení v podání sušického ochotnického souboru Schody.
divadelní představení, vstupné 90 Kč

19:00
úterý

11. 2.

KINO

NORSKÉ LOFOTY A KRÁSY ŠUMAVY

RADNIČNÍ SÁL

projekce fotografií

16:30
středa

12. 2.

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI

KINO

10:00

Pohádka pro děti z MŠ Volary od souboru Pruhované panenky o Kryštůfkovi, který se ztratil
v lese a kterému lesní bytosti pomohou najít tatínka a ledacos nového se naučit.
divadelní představení

pátek

PLES ZUŠ

RADNIČNÍ SÁL

sobota

KARNEVAL

RADNIČNÍ SÁL

22. 2.

Děti, přijďte si v maskách užít s DDM letošní masopust!
vstupné 50 Kč, masky 30 Kč

14. 2.
20:00

14:00
sobota

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

22. 2.

I dospělí si můžou masopust jaksepatří užít na Masopustní zábavě!

RADNIČNÍ SÁL

19:00
úterý

25. 2.
18:00
pátek

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: LUDĚK NĚMEC

GALERIE

S mladým vědcem-spisovatelem, autorem knihy Krásná Hora,
Schönberg im Böhmerwald – historie zapomenuté šumavské tkalcovské vsi,
si budeme povídat o Českých Žlebech a Stožci.

VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ZŠ

KINO

28. 2.
8:30
pátek

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE STP

RADNIČNÍ SÁL

RYBÁŘSKÝ PLES

RADNIČNÍ SÁL

28. 2.
16:00
sobota

29. 2.
20:00

více na www.kic-volary.cz nebo na tel.: 602 138 498
předprodej vstupenek v Infocentru: Náměstí 325, Volary
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Společenská rubrika
Oslavenci měsíce – ÚNOR 2020:
Jana ŠVARCOVÁ
Ján ŠEBEST
Lenka MICHÁLKOVÁ
Josef IRA
Blažena HVĚZDOVÁ
Růžena KAISLEROVÁ

Jaroslava KALISTOVÁ
Josef LYPÍK
Miloslava DŮROVÁ
Marie HÁJKOVÁ
Růžena HÖLINGEROVÁ
Růžena LAZAROVIČOVÁ

ýbor přeje všem oslavencům pevné zdraví, štěstí, životní
pohodu a mnoho dalších let v kruhu rodiny a přátel.

Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali…

Dne 22. ledna 2020
uplynulo 9 let, kdy nás navždy
opustila milovaná manželka a maminka,
paní

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen úcta, láska a vzpomínky
v nás zůstávají dál.

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

Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušila,
co to má znamenat.
Nebylo ti přáno déle s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Dne 24. 2. 2020
uplyne pět smutných let,
kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček,
pan
Václav MICHÁLEK.

Libuše DOLEJŠKOVÁ.

Dne 25. 2. to bude již 30 let,
kdy od nás navždy odešel
manžel a tatínek, pan

Stále s láskou vzpomíná manžel Josef,
děti Libuše a Vratislav.

Petr SPĚVÁK.

Dne 2. března 1996 nás navždy opustil
pan

S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 27. 2. 2020 uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan

Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.

Karel ROKŮSEK.

Viliam TOKÁR.

S láskou vzpomínají rodina a přátelé.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Výbor ZO ČZS Volary oznamuje
Výbor ZO ČZS Volary oznamuje svým členům a majitelům Zahrádek v osobním vlastnictví, že se dne
21. 3. 2020 ve 14:30 v Hotelu Chata Volary uskuteční členská schůze. Na členské schůzi si přítomní mohou
zaplatit své členské příspěvky a náklady na činnost zahrádkové osady. Na schůzi jsou srdečně zváni majitelé
zahrádek v osobním vlastnictví i nečlenové ZOČZS Volary.
Dále Výbor ZO vyhlašuje na 4. 4. 2020 od 14:30 Velikonoční dílnu v Hotelu Chata Volary. Účastníci vezmou
s sebou věci na zdobení vázy, mísy, květináče, kleště, drátek a podobně. Výbor zajišťuje další zdobení
a přízdoby včetně větviček.
Dále Výbor ZO ČZS Volary podporuje přijetí zákona o podpoře zahrádkové činnosti (zahrádkový zákon)
a připojuje se k vyhlášené petici. Petiční místo je u trafice u Sosnů a dne 21. 3. 2010 na členské schůzi.

ZMĚNA TERMÍNU!!!

PLES SPORTOVCŮ SE KONÁ 20. BŘEZNA 2020
KOUPÍM ZDĚNOU GARÁŽ VE VOLARECH.
František Štípl, Volary, telefon 728 558 169.
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Informace

Krátce
Tříkrálová sbírka 2020
ve Volarech
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 volarští
skauti z pověření Farní charity Prachatice
zorganizovali Tříkrálovou sbírku v našem
městě. Za pouhé necelé dva dny byl
výnos sbírky 3.750,- Kč. Je velká škoda, že
se sbírku nepodařilo zorganizovat přímo
od svátku „Tří králů“, tj. 6. ledna, výnos by
byl jistě daleko vyšší. Děkujeme skautům
za aktivitu při této charitativní činnosti,
snad se v příštím roce podaří sbírku
v našem městě zorganizovat již od tříkrálového svátku.
Anna Hodánková – MěÚ

Informace k dani z nemovitých věcí
Od zdaňovacího období roku 2020
lze nově osvobodit pozemky v rozsahu,
v jakém se na nich nachází stávající krajinné
prvky: skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad, zapsané v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícího zemědělství. Zápisy a změny v evidenci ekologicky
významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě
písemného podnětu podaného písemně
nebo osobně kterémukoliv pracovišti SZIF.
Podrobnější informace lze v Jihočeském
kraji získat na regionálním odboru SZIF
v Českých Budějovicích, Rudolfovská tř.
493/80, nebo přímo na Odděleních příjmu
žádostí a LPIS v Českých Budějovicích,
Českém Krumlově, Jindřichově Hradci,
Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře
(adresy Oddělení příjmu žádostí a LPIS jsou
uvedeny na https://www.szif.cz/cs/szif-ro-cb).
Na pozemcích evidovaných v katastru
nemovitostí s druhem pozemku ostatní
plocha, nacházejících se mimo zastavěné

území obce, které nejsou užívány k podnikání, lze nově od roku 2020 osvobodit
příkop, mokřad, močál, bažinu, skalní útvar,
rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto
útvaru. Od roku 2020 již nelze nově
osvobodit pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních
porostech, ani pozemky ostatních ploch,
které nelze žádným způsobem využívat.
Osvobození pozemků přiznaná ve zdaňovacím období roku 2019 dle těchto již
zrušených titulů osvobození lze za trvání
podmínek ponechat do zdaňovacího
období roku 2021 včetně. Poplatníkům
daně je do zdaňovacího období roku 2022
poskytnut dostatečný dvouletý časový
prostor k zaevidování svých krajinných
prvků do evidence ekologicky významných
prvků, případně k podání nároku na osvobození výše uvedených útvarů na pozemcích ostatních ploch nacházejících se mimo
zastavěná území obce.
Podrobnější informace naleznete na
www.financnisprava.

Víte, že ...
... ve Volarech na některých místech
stojí nový kontejner. Je šedivé barvy
a patří do něj plechovky.
Ladislav Beran

Asistenti
Možná jste již potkali ve Volarech
nové asistenty kriminality, kteří se snaží
přispět k bezpečnosti a pořádku ve
městě. Ráno například drží službu u přechodů v místech, kudy chodí děti do
školy či v místech, kde se něco děje.

ASISTENTI
PREVENCE KRIMINALITY

 725 376 631
tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Počasí

Počasí ve Volarech v roce 2019
Před měsícem skončil rok 2019. Jaký byl z pohledu počasí ve Volarech? Ke zhodnocení využijeme data
ze stanic v Tolarově ulici a u Lučního potoka.
Teplota vzduchu
Nejprve zhodnotíme rok 2019 v městské
zástavbě. Průměrná roční teplota dosáhla
7,4 °C, teplejší o 0,2 °C byly roky 2018, 2015
a 2014 (od 2007). Nejvyšší teplota roku byla
naměřena 26. června, maximum v tento den
vystoupilo na 32,8 °C, absolutní maximum
z července 2013 (34,1 °C) tak nadále odolává.
Nejteplejší den, co se týče průměrné denní
teploty, byl ve stejný den jako roční maximum, tedy 26. června, kdy průměrná denní
teplota dosáhla na 23,9 °C. V roce 2018 bylo
zaznamenáno 38 letních dnů, kdy teplota
překročila hranici 25 °C, a to od června
do září. Počet tropických dnů dosáhl čísla 9,
rekord si drží nadále rok 2015 s 21 tropickými
dny. Nejnižší teplota byla zaznamenána
5. února s hodnotou -19,5 °C, nejde tak
o žádný výrazný mráz. Nejchladnější den
z pohledu průměrné denní teploty byl
22. leden (-11,9 °C). Ve městě bylo naměřeno
149 dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu.
Nejvíce takových dnů od roku 2007 jich zaznamenal rok 2010, kdy mrzlo ve 161 dnech.
Celodenní mráz (ledový den) byl zaznamenán pouze v 17 dnech roku, nejvíce ledových
dnů (12) bylo v lednu.

115,2 mm, naopak nejsušším měsícem se stal
duben s pouhými 12,4 mm srážek. Největší
množství srážek za jeden den spadlo
3. srpna, kdy během 24 hodin napršelo
40,8 mm. V uplynulém roce pršelo nebo
sněžilo ve 124 dnech, kdy byl naměřen
alespoň 1 mm srážek. Nejvyšší sněhová
pokrývka byla změřena v prvním měsíci
roku, přesněji 12. ledna 2019, kdy výška
sněhu dosáhla 51 cm.
Sluneční svit
Ve Volarech svítilo slunce v minulém roce
1 802 hodin, což je nadprůměrná hodnota
v porovnání s lety 2010–2018. Šlo o druhý
nejslunečnější rok za posledníc 10 let. Denně
tak průměrně slunce svítilo 4,9 hodiny.
Nejvíce jsme si slunečních paprsků užili
v červnu, a to 305 hodin, následoval červenec (243 h) a překvapivě duben (214 h).
Naopak nejméně svitu bylo v lednu, jen
42 hodin. Prvenství s nejnižším slunečním
svitem patří nadále lednu 2013 se slunečním
svitem 21,3 hodiny.
Nejvyšší náraz větru byl naměřen
10. března, kdy anemometr naměřil náraz
23,9 m/s, což je v přepočtu 86 km/hod.

kde je patrný tzv. tepelný ostrov města. Rok
2019 byl i na této stanici velmi teplý,
4. nejteplejší za 8 let měření. Nejvyšší teplota
zde byla zaznamenána také 26. června, kdy
teplotní maximum dosáhlo hodnoty 32,6 °C.
Rekord ze srpna 2015 s hodnotou 33,6 °C tak
v ohrožení nebyl. Nejvyšší průměrná denní
teplota byla naměřena v druhé dekádě
června (11. 6.), a to 22,1 °C, šlo o nejvyšší
průměrnou teplotu zaznamenanou na této
stanici od roku 2007. Počet letních dnů, kdy
teplota překročí 25 °C, dosáhl 39. Nejnižší
teplota byla na okraji města naměřena
5. února, a to -26,8 °C, teplotní rozdíl se
stanicí ve městě tak dosáhl značného rozdílu
7,3 °C. Nejnižší průměrná denní teplota
-15,7 °C byla ale naměřena již 19. ledna. Výraznější rozdíl ale zaznamenáváme tradičně
u statistiky mrazových dnů, kterých bylo na
okraji města rekordních 204 oproti 149
v městské zástavbě. Teplota pod bodem
mrazu byla zaznamenána v 10 měsících,
nemrzlo v červnu a překvapivě ani v srpnu.
Celodenní mráz, tedy ledový den, byl
naměřen pouze v 15 dnech roku. Rok 2019
nepřinesl ani jediný arktický den s maximem
pod -10 °C.

Srážky
Ve Volarech spadlo za kalendářní rok
738,2 mm srážek, tedy 738 litrů vody na jeden
metr čtvereční. Šlo o průměrné množství
srážek, v řeči čísel 97 % průměru (2009–2019).
Nejdeštivějším měsícem byl srpen, kdy spadlo

Teplota u Lučního potoka
Meteostanice je ve vlastnictví města
Volary a dodává data do sítě Českého hydrometeorologického ústavu od května 2011.
Na této stanici byla průměrná roční teplota
6,0 °C, tedy o 1,4 °C chladněji než ve městě,

Bouřky
V roce 2019 bylo ve Volarech 33 dnů
s bouřkou, z toho 8 bouřek zaznamenalo
výboje přímo ve městě nebo bezprostředním
okolí. Nejaktivnější bouřka s 1 600 výboji
přešla přes Volary 6. června.

Počasí ve Volarech – prosinec 2019
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
hodnota datum
průměrná teplota
0,3 °C
minimální teplota
-8,8 °C 30. 12.
maximální teplota
12,9 °C 20. 12.
úhrn srážek
49,2 mm
maximální náraz větru
16,7 m/s 14. 12.
sluneční svit
53 hod.
maximální sněhová pokrývka
2 cm 15. 12.
počet dní se sněh. pokrývkou
2
mrazový den (min -0,1°C a méně)
23x
ledový den (max -0,1°C a méně)
3x
Volary, Mlýnská ul., 755 metrů n. m.
hodnota datum
průměrná teplota
-0,6 °C
minimální teplota
-11,6 °C 11. 12.
maximální teplota
13,5 °C 20. 12.
mrazový den (min -0,1°C a méně)
25x
ledový den (max -0,1°C a méně)
4x

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
-0,2 °C
minimální teplota
-10,6 °C
přízemní minimální teplota
-13,3 °C
maximální teplota
13,3 °C
úhrn srážek
40,0 mm
maximální náraz větru
18,1 m/s
mrazový den (min -0,1°C a méně)
25x
ledový den (max -0,1°C a méně)
2x
Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
-0,7 °C
minimální teplota
-12,8 °C
přízemní minimální teplota
-13,4 °C
maximální teplota
12,5 °C
mrazový den (min -0,1°C a méně)
26x
ledový den (max -0,1°C a méně)
3x

datum
30.12.
6.12.
20.12.
7.12.

datum
30. 12.
6. 12.
20.12.

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Pověst z Volarska

Přetažený masopust (Milešice)
Vločka za vločkou se líně snášela k zemi.
Hubert se protáhl, do jedné ruky vzal sekyru,
druhou odhrnul sníh ze špalku a jen tak
ledabyle, jednou jedinou ranou, rozťal velký
bukový špalek. Ač polovina února
a všude sněhu nad kolena, sýkorky
pěly o sto šest a do Huberta vjela
jarní bujarost. Od pátku do úterní
půlnoci dováděl s omladinou
a pranic se mu nezamlouvalo, že
středeční popelec učinil radovánkám konec. Na dlouhých čtyřicet
dní. A navíc do toho ty sýkorky.
Polínko po polínku mizelo z hromady a Hubertovi se čím dál tím
víc zajídal ten ponurý čas půstu.
Však záblatský farář je daleko
a když si masopust o pár dní
prodlouží, sněhu víc nenapadne.
Obešel přátele z Milešic i z okolních „šlágů“ a že ta předzvěst jara
v každém probouzela veselí, dohodli se, že v sobotu v hospodě
uspořádají tancovačku. To se ví,
staří hudrovali, lomili rukama, ale
když se mladí pro něco rozhodnou, ani
vichřice je nezastaví. A tak půst nepůst,
v sobotu večer byla hospoda plná. Muziku
museli poskládat z toho, co bylo po ruce.
Učitelský se toho rouhání účastnit odmítl

a ze stejného důvodu nebyl buben a klarinet.
Ale což, trubka, basa, heligonka a vozembouch nadělají rámusu až až. Hospodskému
pohrozili, že když nesvolí, popřemýšlí, zda

řepešínský šenkýř nečepuje lepší mok, a bylo.
Přes kopec se do soumraku neslo klekání
a Milešice se rozdělily napolovic. Ta první
půlka se doma vroucně modlila, aby jim
Pán Bůh odpustil to nebetyčné znesvěcení

půstu, a druhá se v hospodě snažila
halasným veselím přehlušit ten ždibec
špatného svědomí, co v nich přeci jen
zůstával. Hubert si lokl z tupláku, až v něm
zůstalo na dně, otřel si pěnu
z vousů a vylezl na stupínek.
Přivítal společnost a vyzval kovářovic Terezu, nejhezčí holku
ze vsi, k prvnímu tanci. Hodil
muzikantům minci do klobouku
a ti spustili. A stálo to za to. Nikdo
nikdy nedokázal vysvětlit, co se
to vlastně stalo. Ze všech hudebních nástrojů, co jich tam měli,
se linuly tak příšerné zvuky, že to
až uši rvalo. Všechen dobytek, psi
i ostatní havět popadla divokost
a každý myslel, že snad přišel
konec světa. Uplynula sotva půl
hodina a hospoda byla prázdná.
Všichni do jednoho zalezli do
chalup a rozžínali hromničky, aby
je před tou hrůzou ochránily.
Není divu, že omladinu na veselí
přešla chuť a od té doby se vždy
od Popeleční středy hezky, jak se patří, celý
kraj ponořil do postního rozjímání.
Jaroslav Pulkrábek
ilustrace Marie Petrmanová

Co se vám vybaví, když se řekne „VOLARY“
Ladislav Stehlík
spisovatel, Praha
Nikde po celé Šumavě ani v celých Čechách neměli takovou rozmanitost křestních jmen jako ve Volarech.
Jen vzpomínejte, zda znáte ve svém okolí některou dívku, která by se jmenovala třeba Emerencia, Scholastika,
Eufrosia, Bibiana nebo Hermenegilda... V kterém městečku nazývali hochy jménem Severin, Isidor, Kosmas,
Peregrin, Valentin, Celestin nebo Quido? Tato pojmenování nepřičítejte touze rodičů po zvláštnostech, kdepak,
ti si přáli po kmotrovi a dědovi Seppa nebo Franzla, po kmotřičce a bábě Annemarii nebo Mariafranzlu, jako
jinde na Šumavě. Tehdejší volarský pan farář rozhodl však po svém a přidělil křestní jméno, které bylo týž nebo
příští den v kalendáři. Svatý jako svatý, proč tedy dávat některému přednost a jiného opomíjet? A tak Volarané
měli pro jedno pokolení zvláštnost, která je odlišovala od sousedních osadníků od narození až do smrti.
(Z knihy Země zamyšlená)
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Historie volarských domů

Č. p. 71 – muzeum
Z doby předválečné toho o čísle popisném 71 zatím
moc nevím. Žila zde rodina Franze Schreibera, po chalupě se
tu říkalo Scworz-Werdl a podle letopočtu vrytém na stropním
trámu v jedné z místnosti pochází roubenka zřejmě z roku
1794. Je tedy o osm let mladší než v minulém čísle popsaný
sousední dům čp. 70. Přestože je jeho podoba zachycena
na poměrně velkém počtu fotografií, v archivu je z předválečných dob jen několik záznamů a všechny se týkají
stavby plotu.
Po druhé světové válce, stejně jako většina dřevěných
domů ve Volarech, zůstal neobydlen, ve vlastnictví
Městského národního výboru a chátral. V roce 1957 o jeho
využití projevila zájem pražská Jednota rybářů, která si
zde chtěla zřídit noclehárnu pro své členy. Přestože to zprvu
vypadalo nadějně, nakonec k domluvě nedošlo. Obec měla
představu, že si rybáři dům sami opraví, rybáři zas požadovali
opravu na městu a chtěli jen dodat vnitřní vybavení. V té
době je zde umístěna sběrna druhotných surovin a stav nemovitosti je více než havarijní. Ale po uklidnění poválečných
negativních nálad proti všemu německému a zklidnění
budovatelského nadšení pro vše nové se památkáři snaží
zachovat alespoň něco ze starých Volar. Tlačí na město, aby
dům opravilo. To projeví snahu a plánuje zde dvě bytové
jednotky. Jenže se ukáže, že je to nereálné a byty by
neodpovídaly požadavkům doby. A tak se sem stále vozí starý
papír, železo a hadry.
V roce 1963 se opět ozvou památkáři a požadují provedení alespoň zabezpečovacích prací, neboť dům má opravdu
na kahánku. MNV souhlasí a tentokrát zde chce vybudovat
turistickou ubytovnu. Jednu již v podobném domě má a ta
nestačí rostoucímu zájmu turistů. A tak je v roce 1964 vydáno
stavební povolení na turistickou ubytovnu.
Kolaudace je provedena v roce 1966. Ovšem již se
nejedná o ubytovnu. Na poslední chvíli totiž došlo ke změně
a v přízemí bude učebna prachatické Lidové školy umění
a v patře knihovna. A tak se jen řeší, že jsou zde silně
předimenzovány sprchy a bude se třeba o ně starat.
V domě má svoji učebnu i zvláštní škola a je zde zřízena
sauna. Sběrné suroviny jsou přesunuty do jiného starého
dřevěného volarského domu. Ale o tom jindy. K poslední
změně v účelu užívání došlo v roce 1991, kdy zde bylo zřízeno
muzeum. A tak tomu je dodnes.
Jaroslav Pulkrábek

Osobnost Volarska

Rosa Tahedl
Narodila se 10. srpna 1917 v obci Guthaus, dnešní šumavské osadě Dobrá, jako druhá dcera železničáře
a chalupnice. Zde začala navštěvovat obecnou školu, po ní nastoupila do volarské měšťansky a poté
následovalo studium na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Přestože vystudovala s vyznamenáním
a jejím velkým přáním bylo učit na některé ze šumavských škol, musela se vzhledem k velké nezaměstnanosti věnovat domácímu vyučování a za katedru se postavila až po roce 1938. Mezi její první učitelská
místa patřil Uhlíkov či Knížecí Pláně. V roce 1941 nastoupila do cvičné školy při německém učitelském
ústavu v Prachaticích, kde působila až do konce války. Poválečný odsun ji sice minul, avšak nemohla
vykonávat své povolání a až do roku 1964, kdy se jí podařilo vystěhovat do Německa, pracovala v lese.
K učitelování se vrátila až v bavorském Rudingu, kde působila až do roku 1980, kdy z pozice zástupkyně
ředitele odešla do penze. Po odchodu na odpočinek se věnovala literární tvorbě, ve které se mimo jiné
vrací ke vzpomínkám na život v rodné obci. Zemřela 14. června 2006 v nemocnici v Bavorském Chamu
ve věku 89 let a byla pochována ke svým blízkým na hřbitově v Rundingu. V loňském roce vyšly
v nakladatelství Víkend česky její vzpomínky pod názvem Svědectví z poválečné Šumavy a ve volarské
galerii je během února letošního roku k zhlédnutí výstava přibližující její život.
Jitka Nachlingerová – Muzeum Volary
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Volarské záhady

Žídek
Nedávno proběhla anketa, která
hledala symbol společný celé Šumavě.
Něco jako v Krkonoších postava Krakonoše. Návrhů bylo mnoho, každý se však
vztahoval jen k určité oblasti. Prostě
Šumava je tak pestrá, že bude asi těžké,
či zhola nemožné něco takového najít.
Kdyby se však hledala nějaká symbolická
postava pro okolí Boubína, byl by to
zajisté černokněžník Žídek.
Pověstí a historek o Žídkovi je mnoho.
Bohužel jeho postava se vytratila s tím, jak
se na Šumavě, díky poválečnému odsunu,
vyměnilo obyvatelstvo. Pokusil jsem se
tedy, alespoň přibližně, z různých střípků
sestavit obraz této záhadné bytosti.
Na problém jsem narazil hned na počátku. Jsou totiž tři druhy pověstí. V té první
kategorii vystupuje Žídek jmenovitě. Jeho
jméno vychází s největší pravděpodobností
z keltského Aesshied, což značí mocnosti
hory. V druhé, přibližně stejně obsáhlé
části pověstí, se mluví o zázračném lékaři
z Boubína, a nakonec jsem nalezl ještě
jednu pověst o tajemném kmetu, který se
potuloval Šumavou a pozoroval zdejší lid
a občas zasáhl podobně jako Krakonoš.
Hovoří se o něm jako o „Králi šumavském“.
První otázka, kterou jsem si položil, byla,
kdy a kde Žídek žil. Nejstarší údaj je pouze
všeobecný. Praví se v něm, že v „dobách
dávných“ hostil na Boubíně tři další čaroděje a že během tohoto setkání temeno
Boubína bylo třikrát holé a třikrát lesem
porostlo. Nejnovější příběhy se pak odehrávají u kostela v Horní Vltavici, na Lukenské
cestě či dokonce v Lenoře. Proto je pravděpodobné, že Žídek žil ještě v polovině
19. století. Další reálie, jako např. měna či
státní uspořádání, posouvají tuto hranici
ještě o nějakou tu desítku let dále. Zachovalo se i několik zpráv o jeho smrti. Hlavní
roli v nich hrají jeho čarodějné knihy. Ne, že
by byly příčinou, ale Žídek se je pokoušel
zničit. Protože byl již sláb, tak o zničení
požádal hospodyni. Ta však byla uprosena
(nebo dokonce podplacena), aby je uchovala.
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Žídek to tušil, a tak je těsně před skonem
zničil sám. Dle jednoho popisu vtrhl do
ložnice umírajícího Satan a zle ho zřídil.
Ráno pak hospodyně našla místnost plnou
krve a Žídkovo tělo bylo mimo stavení.
Hovoří se i o pohřbu. Byl slavný a sešli se na
něm obyvatelé širokého okolí. Místo, kde
byl pohřben, uvedeno není, hovoří se pouze
o „úpatí Boubína“ a také o tom, že bylo
zapomenuto, tak jak si Žídek přál.

Místo, kde stálo jeho obydlí, je zmíněno
několikrát a vždy neurčitě. Zřejmě stálo buď
na samém vrcholu Boubína či v jeho blízkosti. Poslední zpráva o něm je v popisu
Žídkovy smrti v tom smyslu, že nebylo
znovu obydleno a nezachovalo se.
Druhou otázkou bylo, jaký Žídek byl
a jak vypadal. Pouze nejstarší pověst o něm
mluví jako o klasickém čaroději, tak jak si
ho představujeme z pohádkových knih.
V těch mladších je k nerozeznání od prostých
obyvatel. Se svou hospodyní Lídou žil sám,
ale měl rád společnost a byl také dobrým
společníkem. Často byl hostem na svatbách
či jen tak poseděl v hospodě. Tropil si často
žerty jak z lidí cizích, tak i ze svých přátel
a občas ho jen kouzlo zachránilo od pořádné
nakládačky. Přesto lze říci, že byl velice
dobrosrdečný a pomáhal všude tam, kde
byla nouze či nespravedlnost. Tolik k Žídkovi.

Druhá postava, o které se píše jako
o „tajemném doktorovi, kterého mnozí
pokládali za černokněžníka“, se v mnohém
liší a mnohé má společné. Odlišnosti jsou
v tom, že žil na úpatí Boubína a měl na
rozdíl od Žídka dva syny. Ti ostatně byli
u jeho skonu, který byl pokojný a rychlý.
Před smrtí si ještě vypil šálek kávy a zapálil
dýmku. Rovněž u tohoto doktora se nezachovalo místo, kde byl pochován. Není
známo ani to, kde přesně stálo jeho stavení,
zato se zachovalo mnoho historek o jeho
uzdravovacích schopnostech. Poněvadž se
všechny odehrály v obcích na Vltavické
straně Boubína (Horní Vltavice, Slatina,
Březová Lada atd.) lze usuzovat, že i jeho
sídlo leželo na této straně Boubína. Žídkovy
historky se přitom odehrávají jak v Horní
Vltavici, tak například ve Volarech či v Záblatí. Není ani moc zmínek o podobě obou
postav. Jen u boubínského lékaře se hovoří
o tom, že byl statný s dlouhým plnovousem,
ale v historce o jeho skonu se praví, že jeho
podoba se nezachovala, neboť si nepřál,
aby byla vláčena po muzeích a archivech.
Doba jeho působení se buď překrývá
s působením Žídka, nebo žil o něco později.
I když doktor vystupuje jako obyčejný
smrtelník, i u něj se předpokládá existence
čarodějných knih.
A konečně třetí postava, tajemný kmet
boubínský. Nejlépe odpoví to, jak se tento
kmet se sněhobílým vousem sám představil:
„Cestuji po šumavských horách a dolinách
a pozoruji bedlivě život zde usedlých lidí.
Sídlím v této hoře boubínské a mám moc
každému dobrému, hodnému a věřícímu
člověku vyplnit nějaké přání a učinit ho
šťastným po celý život.“
Tolik ve stručnosti. Těžko s určitostí říci,
zda se ve všech pověstech o tajemném
čaroději, doktorovi či léčiteli jednalo o jednu
a tutéž postavu. Pověsti jsou rozděleny tak,
že ty, v kterých se jedná o nějaké uzdravení,
se týkají bezejmenného lékaře, a tam, kde
se jedná o nějakou taškařici či odhalení
a potrestání nějakého nešvaru, hraje hlavní
roli vždy Žídek. Ale vzhledem ke zmíněnému keltskému původu jeho jména se dá
předpokládat, že jde o mytickou postavu
velice starou, sahající do dávných věků
Gabrety.
Jaroslav Pulkrábek
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