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Z Německa  přijela skupina pátrající po osudech předválečných sociálních demokratů. Knížky se nejen čtou, ale mohou být inspirací pro rozličné tvoření.

Zakončení turistické sezóny bylo velkolepé. Volary se účastnily mezinárodní knihovnické akce.

V sále kina řádili knihomolové i knihokaz. Tadeáš Šíma povyprávěl o svém putování na kole ze Súdánu domů.

Domácí divadelníci pobavili novou divadelní hrou. 

Foto:  Jaroslav Pulkrábek, Marcela Zvonková

Hostem literárního večera byl Aleš Palán. 
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Proti zlu a násilí 
 

Volary se nacházejí 
na téměř dokonalém 
místě. Vynikající do-
pravní infrastruktura, 
nádherná příroda a vše 
na dosah ruky. Ledov-
cové jezero i nejvyšší 
hora české části Šu-
mavy. Prales, soutok Teplé a Studené Vltavy. 
Ráj pro pěší i cyklisty, v zimě pro běžkaře. 
 A přestože se Volary po staletí nepohly  
z místa, v minulosti jeho poloha zas tak  
idylická nebyla. U Volar se odehrály jedny  
z prvních bitev třicetileté války. Během sta-
letí prošlo městem mnoho armád. Plenily 
rabovaly, vraždily. Volarští muži rukovali  
do válek, z nichž ony dvě světové v minulém 
století jen uzavíraly jejich dlouhou řadu.  
Bolestný byl podzim roku 1938 i rok 1946, 
jenž byl jeho ozvěnou. Ztělesněním zla  
v jeho nejhorší podobě se stal pochod smrti 
židovských dívek a žen na sklonku poslední 
války. A nutno připomenout, že nebyl  
jediný. Při jiném pochodu, v dubnu 1945, 
byl nedaleko Volar ubit spojenecký zajatec 
a další zemřeli cestou směrem k Černé. Na 
Soumarském mostě umírali američtí vojáci 
na sklonku druhé světové války, v katastru 
města se nachází pomník věnovaný posled-
nímu americkému vojákovi, jež padl při 
osvobozování Evropy. Desítky obětí má  
na svědomí železná opona. Není snad v Če-
chách místa, kde by násilná smrt přicházela 
v tolika rozličných podobách.  

Zlo nehledí na národnost. Pachateli  
i obětmi mohou být ti i oni a nejednou si  
v dějinách role vyměnili. Zlo je zde s námi 
od počátku světa, od chvíle, kdy Kain vztáhl 
ruku na Ábela. Bylo by nebezpečné se chlá-
cholit tím, že jde o relikt minulosti. Že my 
jsme již jiní. Že se nás to netýká.  

Je to jen pár let, co genocida ničila země 
bývalé Jugoslávie a nelítostné boje probí-
hají na nedaleké Ukrajině. Právě proto je 
třeba si nebezpečí a záludnost zla i násilí, 
které přináší, připomínat. Dnes a denně.  
Pojmenovávat věci pravými jmény a přitom 
se naučit odpouštět a přijímat k smíru nata-
ženou ruku.  

Pomník, jenž bude u příležitosti letoš-
ního Dne veteránů odhalen, není tedy jen 
vzpomínkou na ty, co padli ve válkách, či  
ty, kteří byli během staletí při mnohých  
šarvátkách zavražděni, ale je věnován i těm,  
kteří se zlu a násilí dokázali postavit. A pro 
nás budiž výzvou, abychom se naučili zlo 
rozeznávat u uhasili jej v samém počátku. 
 

Vít Pavlík, starosta 
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 PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ  
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 UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
VOLARSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. LISTOPADU 2021
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Poprvé od roku 1938 se Volary připojí k tisícům dalších měst, aby si připomněly Den 
veteránů. Stane se tak 11. listopadu 2021 v 11:00 hodin, tedy v čas připomínající podepsání 
kapitulace, jež ukončila první světovou válku. 

        ZPRÁVY Z RADY MĚSTA VOLARY   
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru Základní škole Volary  
od společnosti Women for Women ve výši 11 144 Kč na úhradu měsíčních 
záloh za obědové služby od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 ve prospěch nezletilých 
dětí – žáků ZŠ. 
 
RM rozhodla na základě výsledků výběrového řízení, doporučení výběrové 
komise a návrhu tajemníka úřadu jmenovat s účinností od 1. 11. 2021  
na dobu neurčitou do funkce vedoucího Správního odboru MěÚ Volary pana 
Mgr. et Mgr. Pavla Vaculku. 
 
RM schvaluje ve znění předloženého návrhu smlouvu o dílo – Pasport  
místních komunikací, pasport a projekt svislého dopravního značení mezi 
společností PasProRea s.r.o., Holkov a Městem Volary. 
 
Termíny jednání zastupitelstva Města Volary – 8. 11. 2021, 13. 11. 2021 

vždy od 17:00 v Radničním sále. 
 
  

Kompletní výpis z jednaní 
rady o zastupitelstva  
města Volary najdete  

na webových stránkách  
města Volary.
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Skauti Zprávy

Ve Volarech jsme již všichni asi zvyklí, že v polovině května 
kromě rozkvetlých záhonků vidíme v ulicích města i žluté kvítky 
měsíčku lékařského, květiny, která je symbolem boje proti rakovině. 

Díky covidovým opatřením se letos tyto kvítky objevily až koncem  
září, a tak kdo chtěl, mohl si zakoupit kytičku a tím přispět v boji proti rakovině, na výzkum, 
drahé léky či rekonvalescenční pobyty těch, kdo nad chorobou zvítězili. Spolu s kytičkou 
dostal každý ještě letáček, kde si mohl přečíst o prevenci. Letos byla sbírka zaměřená na 
boj s rakovinou močového měchýře, ledvin a prostaty.  

Díky Vaší štědrosti se skautům, kteří Lize proti rakovině pomáhali s prodejem, podařilo 
ve Volarech vybrat a na konto sbírky odeslat takřka osm tisíc korun!  

Moc všem, kteří zakoupením kytičky přispěli, děkujeme!          
Volarští skauti

Květinový den

Již na podzim loňského roku jsme ve Volarském zpravodaji informovali o tom, že se 
snažíme obnovit jednu z mála pískoven na Šumavě poblíže Chlumu u Volar. Běžně se  
tu totiž ještě na konci minulého století vyskytoval motýl Modrásek černolemý. Ještě  
v prvních letech jedenadvacátého století je zde jeho výskyt zaznamenán, pak už ale  
z našich končin mizí. Pískovna, o kterou se nikdo nestaral, rychle zarůstala a modrásek 
zde již nenašel vhodné prostředí pro svůj život a odstěhoval se pryč. To skautům z našeho 
oddílu nebylo lhostejné, a tak jsme se začali o pískovnu starat a upravovat ji tak, aby se 
tento vzácný motýl mohl vrátit do prostředí, které má rád. Covidová opatření naši  
společnou činnost přece jen trochu  omezila, přesto však se uskutečnilo několik brigád. 
Ta poslední ještě teď v říjnu. Počasí nám přálo a přesto, že práce bylo hodně, dostalo se  
i na hry a povídání o šumavské přírodě. Ochranářka Štěpánka nám ukázala některá  
pozorování pracovníků národního parku. Pro nás bylo velmi krásné, že se do pískovny 
vrátili dva vzácní motýli, kteří jsou v naší republice velmi ohroženi. Není to sice zatím náš 
modrásek, ale i tak je to úspěch. Teď ještě zpracujeme svá pozorování a už se budeme 
těšit na jaro, kdy opět provedeme další úpravu této vzácné lokality.  

Volarští skauti

Vrátíme Modráska na Volarsko?

Ve zkratce
Kotlíkové dotace 
 
 
 
 
 
 
  
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domác-
nosti se rozběhnou v 1. pololetí roku 2022 a 
Jihočeský kraj si může požádat z Operač-
ního programu Životní prostředí 2021-2027 
pouze o tolik finančních prostředků, kolik 
dopředu prokáže potenciálních zájemců o 
kotlíkovou dotaci. Podrobnosti najdete na 
webových stránkách Města Volary. 
 
Zavřené i otevřené 
 
 
 
 
 
 
  
Volarské muzeum sice oficiálně ukončilo se-
zonu 30. září, avšak i během října téměř 
každý víkend zpřístupnilo své expozice roz-
ličným zájezdům a výpravám za poznáním. 
 
Nové infopanely 
 
 
 
 
 
 
  
Kulturně informační centrum Volary během 
září instalovalo trojici informačních panelů, 
a to na Kamenáči, u kaple v Krejčovicích a 
na Starém městě. Projekt se uskutečnil za 
podpory jak Jihočeského kraje, tak Měst-
ských lesů Volary. 
 
Zima se hlásí 
 
 
 
 
 
 
  
První zimní pozdrav v podobě sněhu přišel 
letos 13. října, a to zatím pouze z nejvyšších 
šumavských partií. Dole jsme si zatím užívali 
příjemný podzim.  
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U příležitosti 30. výročí vyhlášení Ná-
rodního parku Šumava se konalo několik 
mimořádných akcí, které ZŠ ve Volarech, 
coby dlouholetý partner NPŠ, obdržela jako 
milou pozornost. Po dlouhodobém přeru-
šení přímé výchovné činnosti středisek  
ekologické výchovy v důsledku pandemie 
se v polovině září, jako vůbec první program 
pro školy, konala exkurze na rašeliniště  
Soumarský Most. Účastnily se ho právě děti 
z naší ZŠ, třeťáci se svou paní učitelkou  
V. Kuboňovou.  

Další mimořádnou událostí pak byla 
možnost účasti na tvoření v nově otevřené 
„Lesní dílně“ ve Stožci, která vznikla v rámci 
česko-německého projektu „Prostor pro 

společné přírodní a kulturní dědictví – Lesní 
dílna, výukové programy pro školy“. Dopravu 
autobusem dostaly děti ze čtvrtých ročníků 
jako dárek. A jak vnímali přínos akce paní 
učitelky K. Jandejsková, I. Harvalíková a je-
jich žáci?   

„Příroda je moudrá učitelka“, věta,  
o jejíž pravdivosti jsme se mohli přesvědčit,  
když jsme společně vyjeli do SEV Stožec, 
abychom si výuku přírodovědy užili mimo 
lavice v prostředí skutečného lesa. Nejen 
že jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, 
dokonce jsme si vyrobili z přírodnin po-
mocí nebozízku přívěšek na krk. Děti si 
mimo jiné udělaly jasno v tom, že pojem 
„nebozízek“ nesouvisí se slovy „nebo řízek“! 

Krásný program od NPŠ, kterým nás odbor-
ně a trpělivě provedl S. Čtvrtník a I. Křížková. 

Děkujeme a těšíme se na další. Přejeme 
si, aby partnerství mezi NPŠ a ZŠ Volary  
pokračovalo bez překážek a se stejnou  
obapolnou spokojeností jako dosud. Je dobré 
si uvědomit, že místní děti mají možnost 
vyrůstat v neobvykle úzkém spojení s pří-
rodou, a cenit si toho. Vnímejme tuto sku-
tečnost nejen z hlediska přírodovědné 
gramotnosti, ale i z hlediska jejich zdra- 
vého fyzického rozvoje. Naučné chodníky, 
stezky a programy nemusí být využívány 
pouze v rámci školní výuky, jsou zároveň 
koncipovány pro účely rodinných výletů. 

Mgr. Jana Fistrová, zástupce ředitele 

30 let NP Šumava 

Poutavé vyprávění o tom, jak se v domá-
cích podmínkách zakládají mravenčí kolonie, 
co je to formikárium, čím můžeme doma 
chované mravence krmit, kde a za kolik  
koupíme mravenčí královnu a spoustu dal-
ších zajímavostí slyšelo v minulých dnech 
mnoho žáků naší školy. Láďa Zettl ze 7. A je 
nejen zkušeným chovatelem mravenců,  ale 

také člověkem obdařeným dobrými vyjad-
řovacími schopnostmi. Pokud vás tedy, milí 
rodiče, vaše dítě přemlouvalo k nákupu 
mravenců, vůbec se mu nedivte. Láďa  
nadchnul každého, kdo se účastnil jeho 
přednášky. Děkujeme mu a přejeme hodně 
chovatelských a badatelských úspěchů.  

O Láďově zájmu jsme se dozvěděli spíše 

náhodou, díky mluvnímu cvičení z českého 
jazyka. Nabízí se otázka, zda mezi našimi 
žáky není celá řada dalších osobností, jejichž 
zájmy a schopnosti by si zasloužily více po-
zornosti a třeba i podpory. Dejte o sobě 
vědět! Uděláte nám radost a možná pomů-
žete přivést ke svému zájmu další kamarády.   

Mgr. Jana Fistrová, zástupce ředitele 

Mravenci v kredenci, to prý nemá být?! 

Základní škola Volary
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KULTURNÍ PŘEHLED    LISTOPAD 2021
PROJEDNÁNÍ PROJEKTU ULIC  
5. KVĚTNA A MLYNAŘOVICKÉ 
Obyvatelé ulic mohou besedovat s projektanty, a tak i trochu ovlivnit podobu projektu. 
beseda 

RADNIČNÍ SÁL

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

úterý  

2. 11.   
17:00

DRUHÉ KOLO BULKY 
I druhé kolo bude probíhat v souladu s vládními proticovidovými opatřeními.

TIPSPORT VOLARY

sobota 

6.11.  
10:00

S ELEKTROMOBILEM A FOTOVOLTAIKOU 
Jan Staněk, nezávislý tvůrce, ekonom a táta tří dětí, kterému není lhostejné,  
v jakém prostředí žije. 
Besedu pořádají Městské lesy Volary. 
beseda s přednáškou 
 

RADNIČNÍ SÁL

středa 

10. 11. 
18:00 

DESKOVKY V DOMEČKU 
Deskové hry pro seniory a jejich kamarády. Procvičíme si paměť,  
mozkové buňky a prodloužíme si život smíchem. 

DDM VOLARY

čtvrtek 

11. 11.  
10:00

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ  
POMNÍKU OBĚTEM ZLA A NÁSILÍ 
Při příležitosti Dne veteránů se v parku před vlakovým nádražím  
sejdeme u nového pomníku od sochaře Václava Fialy a uctíme tak  
památku všech obětí, které mají na svědomí roky předválečné,  
válečné i poválečné. 
 

PARK PŘED  
VLAKOVÝM NÁDRAŽÍMčtvrtek 

11. 11.  
11:00

VLV: KŘEST KNIHY ZMIZELÁ ŠUMAVA III.  
Opět k nám do Volar zavítají Emil Kintzl a Jeňýk Fischer, aby tu pokřtili  
již třetí pokračování knihy. Společně v ní pátrají po životě lidí a příbězích 
míst, které pohltil čas. Objevte prostřednictvím poutavého vyprávění osudy  
šumavských léčitelů, pytláků, skláren, pivovarů nebo mlýnů! 
vstupné dobrovolné

RADNIČNÍ SÁL

čtvrtek 

18. 11.  
18:00

TRAMTÁRYE V DOMEČKU 
Setkání všech účastníků letního tábora TramtárYe.  
Povíme si vše, co jsme nestihli na táboře, něco si vytvoříme 
a hlavně se spolu zasmějeme při úžasném Zbyňkově videu. 
 

DDM VOLARY
pátek 

a sobota 

19. 11.  
a 

20. 11.  
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NA PLNÝ COOLE! 
Populární komik Zdeněk Izer v zábavné show. Oblíbené scénky,  
parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních  
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
zábavný pořad, vstupné 390 Kč 
 

SÁL KINA

čtvrtek 

25. 11.     
19:00

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

RADNIČNÍ SÁL, NÁMĚSTÍ

sobota 

27. 11.    
9:00-12:00

ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA  
NEJEN PRO DĚTI 
Vytvořte si s DDM sami originální vánoční dekoraci. 
 

ŠATNA RADNIČNÍHO SÁLU

sobota 

27. 11.    
9:00-12:00

ANDĚLSKÁ POŠTA 
Napište či nakreslete svůj dopis Ježíškovi a můžete se těšit na dárečky. 
 

KNIHOVNA

sobota 

27. 11.    
9:00-12:00

VÁNOČNÍ FOCENÍ  
S FOTOATELIÉREM SEIDEL 
Trocha nostalgie nikoho nezabije, ale potěší! Krásné, nostalgicky laděné snímky rodin,  
skupin i jednotlivců s vámi vytvoří profesionálové z českokrumlovského Fotoateliéru  
Seidel. Ten, kdo již vyzkoušel focení se Seidlovci v muzeu, ví, že to stojí za to. 
1 fotografie za 40 Kč

OBŘADNÍ SÍŇ VOLARY

sobota 

27. 11.    
9:00

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

KOSTEL SV. KATEŘINY, NÁMĚSTÍ

neděle  

28. 11.  
16:00
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Rozhovor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narozen 1. 6. 2001. Absolvent budějovické 
obchodní Akademie a nyní studuje obor 
Politologie a veřejná politika na Institutu 
politologických studií FSV UK. Zároveň pů-
sobí na radnici městské části Praha 3 jako 
odborný asistent předsedy zastupitel-
ského klubu. Dále se zabývá správou poli-
tických profilů na sociálních sítích. Žije 
střídavě mezi Volary a Prahou.  
 
Volby jsou za námi. Celostátní  
výsledky všichni známe, ale co Volary? 
Byly jiné? 

V několika věcech se opravdu vymy-
káme jak číslům celostátním, tak krajským.  
 
Než se ale dostaneme k výsledkům, jaký 
byl ve Volarech o volby zájem? 

To je první údaj, ve kterém se lišíme.  
A není to bohužel nic, na co můžeme být 
hrdí. Dorazilo nás volit totiž jen 53,17 %, což 
je silně podprůměrný výsledek. Například 
naši sousedé ve Stožci mají účast 82,13 %, 
tedy naopak silný nadprůměr. I tak se ale 
jedná o lehký nárůst oproti minulým sně-
movním volbám. Kopírujeme tak celostátní 
zvýšenou účast, ale zdaleka se neblížíme 
průměru. 

Jaké věková kategorie byla nejvíce  
zastoupena a kdo naopak chyběl? 

Stejně jako v celé republice mají o volby 
největší zájem senioři. Což může mít řadu 
důvodů. Jsou zvyklí chodit k volbám, pro-
tože to byla povinnost, mají více času, je to 
pro ně určité zpestření života. A jsou snáze 
mediálně ovlivnitelní. Zajímavé je, že zájem 
volit mají prvovoliči nebo ti, kteří získali  
volební právo teprve nedávno. Oproti tomu 
nejmenší účast, alespoň ve Volarech, vyka-
zovali voliči mezi 25–34 lety.  
 
Lišily se výsledky v různých volebních 
okrscích? 

Vítězem voleb ve Volarech se stalo hnutí 
ANO (33,58 %) před koalicí SPOLU (23,18 %). 
Zatímco okrsky 1 a 3 vykazovaly menší  
rozdíl mezi koalicí SPOLU a ANO (i když  
i v nich ANO těsně vyhrálo), tak nejsilnější 
výsledek má ANO v okrsku 2 (Sídliště Míru, 
Nová Kolonie). Zde je také nadprůměrně 
silná KSČM a SPD. Asi každý, kdo ve Volarech 
bydlíme, víme, že v této oblasti bydlí větší 
množství seniorů. Potvrzujeme tak celo-
státní trend, že hnutí ANO a tzv. „protestní 
strany“ (především KSČM, SPD) jsou silné 
především mezi staršími lidmi, a naopak 
mladší lidé ve větší míře volili dvě „demokra-
tické koalice“ (SPOLU, PirSTAN). 
 
Co lze z volarských výsledků vyčíst? 

Tradiční politologickou záležitostí je  
porovnat, jak stranám uškodilo nebo na-
opak pomohlo jejich vládní angažmá. Je to 
nejlepší důkaz o tom, jak byli občané s vlá-
dou spokojeni. Dosluhující vládu tvořilo 
hnutí ANO a ČSSD. Její vznik umožnila  
a tolerovala KSČM (proto se také počítá  
do množiny „vládních stran“, i když v ní  
neměla přímé zastoupení). V roce 2017  
volilo vládní strany v součtu 53,89 % voličů, 
letos to bylo „jen“ 44,05 % voličů. Přibližně 
je tak vládnutí stálo ve Volarech každého  
pátého voliče z roku 2017. Zajímavé je ale 

rozložení této ztráty. Zatímco ANO neztra-
tilo takřka nic a dosáhlo téměř identického 
výsledku, tak ČSSD i KSČM přišly během čtyř 
let o přibližně každého druhého volarského 
voliče.  
 
KSČM má ve Volarech tradičně  
silnou podporu?  

Přestože tratila, i tak má u nás KSČM 
stále nadprůměrnou podporu. Je to taková 
tradiční volarská anomálie. Komunisté sice 
letos prodělali celostátní debakl a poprvé 
od dob první republiky nezasednou v par-
lamentu, ve Volarech by se do sněmovny 
dostali (6,32 %), a to především díky jed-
nomu okrsku. Můžete si snadno tipnout,  
že je to opět druhý. Zde KSČM obdržela  
8,94 % hlasů. Jak ale již píšu výše, tak i ve Vo-
larech komunisté ztratili velké množství  
voličů. I přesto je zde ale volí více lidí, než je 
celostátní i krajský průměr. A není se čemu 
divit. Byli jsme město pohraniční stráže a tím, 
že pohraničníci a jejich rodiny zahodili  
uniformy nebo členské legitimace, tak voliči 
být nepřestali. I po více než třiceti letech  
od revoluce to vidíme na volební realitě.  
 
Projevuje se stále tzv. syndrom Sudety? 

Dodnes se dá při pohledu na mapu  
takřka přesně rozlišit, kde byly, i z pouhých 
volebních výsledků. V takřka celých Sude-
tech je zvýšená podpora SPD, KSČM a ANO. 
Mimochodem, stejně tak dobře jde na mapě 
Německa rozpoznat „DDR“ díky zvýšené 
podpoře AfD a die Linke (populisté a krajní 
levice). 
 
Co říci na závěr? 

Příští rok nás čekají tradičně populární 
volby do zastupitelstva obce. Věřím, že nás 
dorazí volit naše zastupitele víc než poslance. 
Protože obec je nám všem nakonec nejblíž 
a výsledky její politiky vidíme den co den. 
 

jp  

O volbách  
s Janem Mikešem
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Rozhovor

Strana 
   ANO 2011 
   SPOLU 
   SPD 
   PIRÁTI a STAROSTOVÉ 
   KSČM 
   ČSSD 
   PŘÍSAHA Roberta Šlachty 
   TRIKOLÓRA Svobodní Soukromníci 
   VOLNÝ Blok 
   Strana Zelených 
   Otevřeme ČR normálnímu životu 
   Moravané 
   Švýcarská demokracie 
   Aliance pro budoucnost 
   Hnutí Prameny 
   Urza. Cz Nechceme vaše hlasy 
   Koruna Česká (monarch. Strana) 
   ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 

Celkem v % 
33,58% 
23,18% 
11,94% 
11,04% 
6,32% 
4,15% 
3,70% 
1,91% 
1,59% 
0,70% 
0,57% 
0,31% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,12% 
1,06% 

Počet hlasů 
526 
363 
187 
173 
99 
65 
58 
30 
25 
11 
9 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
1 

  ANO 2011      SPOLU      SPD      PIRÁTI a STAROSTOVÉ      KSČM      PŘÍSAHA Roberta Šlachty      ČSSD      TRIKOLÓRA Svobodní Soukromníci

OKRSEK I. 
CELKEM 53,39 % 

OKRSEK II.  
CELKEM 55,68 % 

OKRSEK III.  
CELKEM 50,39 %

VOLARY – CELKEM 53,17 %

Výsledky voleb graficky a v číslech
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Společenská rubrika

Oslavenci měsíce – LISTOPAD 2021: 
 
 
 
 
 
 
  

Výbor přeje všem oslavencům pevné zdraví, štěstí,  
životní pohodu a mnoho dalších let  

v kruhu rodiny a přátel.

   5.  Jan Němeček 
   7.  Milan Balák 
12.  Erika Sivoková 
13.  Zdeněk Nedvěd 
15.  Marie Plecerová 
17.  František Hundsnurscher

21. František Stropnický 
22. Jaroslava Kolbabová 
23. Eva Lebedová 
24. Hana Tomášková 
27. Marie Vránová 
 
 

Očím jste odešli,  
   v srdcích jste zůstali…

Dne 1. 10. 2021 jsme se v rodinném kruhu 
naposledy rozloučili  

s tatínkem, dědečkem a pradědečkem, 
panem   

Václavem Filem,  
který zemřel dne 25. 9. 2021.  

Velké poděkování patří panu Františku Krátkému  
za jeho krásná a dojemná slova rozloučení.  

Všem přátelům a známým děkujeme  
za projevenou soustrast.

Vydal ses cestou,  
jíž chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek  
jsi nechal dokořán. 

Díky Ti za to,  
čím jsi nám v životě byl, 

za každý den,  
jenž jsi pro nás žil. 

 
Dne 4. 11. 2021 uplyne smutný jeden rok,  

kdy nás navždy opustil  
pan  

Štěpán Malý.  
S láskou a úctou vzpomínají  
dcera Štěpánka s rodinou. 

Přestalo tlouci  
srdce tvé znavené,  

nebylo z ocele,  
nebylo z kamene. 
Bolestí znaveno,  

přestalo bíti, 
nebylo léku,  

jímž mohlo žití. 
 

Dne 25. prosince 2021 uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná  

maminka, babička a prababička, 
 paní  

Magdalena Breitová.  
S láskou a úctou stále vzpomínají  

dcera s manželem, vnoučata s rodinami.  

Co víc Ti můžeme dát, 
světélko rozsvítit, 
kytičku položit  
a tiše zaplakat. 

 
Dne 27. 11. 2021  

vzpomeneme  
deváté výročí,  

kdy nás navždy opustila naše drahá  
manželka, maminka a babička,  

paní  
Anna Vargová z Pěkné.  
S láskou vzpomíná rodina. 

 

 Dne 23. 11. 2021  
uplyne rok od úmrtí  

naší maminky, babičky a prababičky, 
 paní   

Pavly Filové.  
Za vzpomínku děkuje  

rodina Filova, Zídkova a Boháčova. 

Děkujeme za projevenou soustrast  
nad ztrátou manžela, tatínka, dědečka,  

bratra, švagra a strýce, 
pana 

 Gustava Janáčka  
a účast na posledním rozloučení  

14. 10. 2021.   
Panu Krátkému děkujeme 

za soucitná a upřímná slova rozloučení 
a všem přítomným za květinové dary.  

manželka Marie, děti Petr a Věrka  
       a ostatní příbuzní

Dne 23. listopadu  
uplyne rok,  

co nás navždy opustil  
milovaný tatínek, 

pan 
 Herbert Marko. 

 
Děkujeme všem přátelům a známým  

za tichou vzpomínku.  
S láskou vzpomínají dcery 
Marie a Jana s rodinami. 

 
Dne 30. 10. 2021  

uplynuly již dva roky  
od chvíle, kdy nás opustila 

paní   
Marie Woldřichová. 

 
Vy, kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.     

S láskou vzpomínají  
Bohumil a Radka s rodinami. 
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Konečně … se mohlo uskutečnit jednání vrcholného orgánu spolku, 
tedy  členská schůze. Covidové restrikce se uvolnily a v pátek 1. října 2021 
jsme se od 16 hodin sešli ve Společenském sále města k nejdůležitější 
akci spolku, která byla původně plánována na závěr měsíce února. 
Každý spolek totiž musí schválit několik důležitých dokumentů pou-
kazujících na veškerou činnost v roce uplynulém a zároveň posvětit 
záměry spolku na rok nastávající. 

Předsednictvo a výbor se sešly s dostatečným předstihem, aby  
připravily sál dle svých představ. Po třetí hodině začali přicházet  
první účastníci a jejich konečný stav, dle prezenčních listin, se zastavil 
na čísle 85. K tomu, s omluvou své neúčasti, vydalo zmocnění dalších 
9 členek a členů, takže celková účast při hlasování dosáhla 94! Při  
celkovém počtu 164 členek a členů. Schůze je usnášeníschopná! 

Řízením schůze byl pověřen hospodář František Zach, který  
přivítal všechny přítomné a zvláště přítomného starostu Mgr. Víta  
Pavlíka a místostarostku Bc. Janu Bártovou. Vlastní průběh schůze 
probíhal podle programu – předseda seznámil s činností spolku  
v uplynulém roce, přidal zprávu revizní komise za nemocného,  
omluveného a rezignujícího na funkci předsedu RK a nástin akcí  
na letošní rok, hospodář s hospodařením spolku, tedy s příjmy, výdaji 
a stavem financí. Členská schůze poté schválila všechny tyto doku-
menty a následně i návrh na ukončení činnosti tříčlenné revizní  
komise a zvolení jednoho revizora. Do této funkce byla zvolena  
navržená Sylva Konrádová. 

Jednání členské schůze pozdravil přítomný starosta s místosta-
rostkou, vyjádřili obdiv a ocenili činnost nejpočetnějšího volarského 
spolku a slíbili plnou podporu i v letech následujících. 

Po oficialitách místostarostka přivítala zástupkyni registrované  
sociální služby „Chytrá péče” Bc. Terezu Zajíčkovou, DiS., která  
nás seznámila s obsahem činnosti, cíli a prostředky v péči o seniory  
a zdravotně znevýhodněné a okomentovala jejich činnost v promít-
nutém materiálu. V závěru svého vystoupení a po několika dotazech 
vyzvala případné zájemce ke zkušebnímu bezplatnému využití  
některých prostředků (hodinky, přívěsek). 

Následovalo pohoštění – chlebíček a zákusek. Mezi členky a členy 
spolku se vydali zástupci města, aby zodpověděli dotazy či jenom  
podebatovali. Rovněž předseda obešel prakticky každý stůl a získal 
tak několik připomínek a návrhů k činnosti spolku v příštím roce. 

Oficiality byly ukončeny a na podiu započala hudební produkce 
dua Františka a Martiny Zachových, které se v jednu chvíli rozšířilo  
na zpívající kvarteto o Jakuba a Nikolu. Nejen toto vystoupení  
sklidilo potlesk a výkřiky uznání. Program členské schůze a zábavy byl 
ukončen několika „závěrečnými” skladbami kolem půl jedenácté  
a ještě chvíli trvalo, než ti poslední dopili, dojedli a popřáli dobrou noc. 
Většina se již těší na nejbližší akci – Mikulášskou zábavu 3. 12. 2021, 
opět zde v sále Města. 

Poděkování patří i personálu Městského hotelu Bobík za velmi  
příjemnou a profesionální obsluhu. 

STP Volary 

Členská schůze STP
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Druhým dílem bowlingové trilogie Vim-
perk-Volary-Prachatice pokračovalo klání 
družstev Svazu tělesně postižených z těchto 
měst v poslední zářijový čtvrtek. Organizá-
torem druhé části byla MO STP Volary, z již 
známých důvodů v Bowling Zlatá Hvězda 
Vimperk. 

Atmosféra 30. 9. 2021 nemohla být jiná 
než „rodinná”. Setkali se totiž človíčkové 
stejné krevní skupiny, kteří si vždy mají co 
říci a kteří se na vzájemná setkání, byť pod-
míněná nelítostným bojem o body v náho-
zech, těší. Není proto nijak podivné, když  
ke strike (strajku) ostatní poblahopřejí i sou-
peřům uznáním, potleskem a samozřejmým 
„placákem”. 

Již tradičně hrajeme dvoukolově, a to 
vždy na 10 frame (frejmů). Po skončení po-
čítač automaticky vytiskne výsledkové  
listiny podle družstev s dílčími i celkovými 
výsledky jednotlivců i družstva. A tato chvíle 
se každým okamžikem blížila. A právě včas 
se dostavili naši patroni – starosta Mgr. Vít 
Pavlík a místostarostka Bc. Jana Bártová.  

Jejich přítomnost byla důležitá i proto, že  
se coby představitelé města organizátorů 
zhostili předávání odměn. Výsledky nikoho 
nepřekvapily, bronzové umístění ustálo 
naše družstvo, stříbrní byli naši přátelé  
z Prachatic a dosti suverénně zlatí „domácí” 
Vimperští. Kapitáni družstev převzali poháry, 
diplomy, láhev pálenky „Volarská zlatá”  
a všichni hráči byli dekorováni medailemi  
a taškami města Volary s propagačními  
a upomínkovými předměty, ve kterých ne-
chyběly „svítící” propisovačky s logem MO 
STP Volary. Kromě toho byli odměněni  
i hráči s nejvyšším náhozem z jednotlivých 
družstev a též absolutně nejlepší hráč ze 
všech účastníků. 

Na závěr vystoupili oba naši patroni,  
popřáli vítězům, ale i všem účastníkům,  
vyjádřili obdiv a ocenili smysl našemu setká-
vání se. Nezapomněli všem popřát pevného 
zdraví, abychom se mohli utkávat, ale třeba 
i jen setkávat, v letech dalších. 

Vyhráli všichni, dokázali jsme si, že ani 
věk, ani zdravotní stav nejsou na obtíž  

a když je vůle, je možné nejen nelítostně 
soupeřit. Loučili jsme se neradi, ale zároveň 
se těšíme na závěrečný díl bowlingové  
trilogie „Turnaj 3 měst”, jehož organizace se 
ujmou přátelé z Prachatic – 4. listopadu 
2021, od 15 hodin v Byblos klubu. Pro  
příznivce našeho spolku uvádím sestavu 
hráček a hráčů – abecedně: Josef a Miloslava 
Důrovi, Svetozár Hargaš (kapitán), Jana  
Hojdekrová, Anna Hundsnurscherová, Pavel 
Pichl, Jirka a Jana Švarcovi. Hráčem s nej-
vyšším náhozem z našeho družstva byl 
Pavel Pichl. 

Poděkování patří všem, zvláště předsta-
vitelům města Volary za účast, věnované 
dary a upomínkové předměty, stejně jako 
všem závodníkům z jednotlivých měst  
a v neposlední řadě i Elišce a Nadě za vzor-
nou obsluhu a vytvoření příjemného pro-
středí. I jim byly předány dárky v podobě 
tašky s logem Volarského spolku a samo-
zřejmě i svítící propisovačkou.  

Děkujeme! 
STP Volary

Bowlingová série pokračovala
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Nové tituly 

 
      Beletrie 

 
Klevisová Michaela: Prokletý kraj 
Román s kriminální  
zápletkou, zasazený  
do drsných šumavských 
hor. Jelení Horou se  
několikrát prohnaly  
dějiny plné nenávisti  
a zmaru. Vesnička ukrytá 
v pošumavských lesích 
dodnes není ideální  
místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu 
sem přiměl jenom rozvod a nedostatek 
peněz. Z jednotvárnosti ji vytrhne až sezná-
mení s Lindou, která tu pátrá po minulosti 
své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici za podiv-
ných okolností někdo zemře a zločin oběma 
ženám pomůže odhalit staré tajemství, 
které nikdy nemělo vyjít na povrch. 
 
Cussler Clive, Cussler Dirk:  
Keltské impérium 
Vražda týmu vědců  
v Salvadoru. Tragická 
srážka nákladních lodí 
poblíž Detroitu. Útok 
lupičů na archeologické 
naleziště v Egyptě. Tyto 
zdánlivě nesouvisející 
události jsou propojeny 
pavučinami zločineckého spiknutí, které  
má nastolit nový světový řád. Dirk Pitt spolu 
se svými dětmi a věrným parťákem Alem  
Giordinem musí nasadit všechny síly, aby 
společně zabránili nejhoršímu a zároveň 
rozluštili tři tisíce let starý životní příběh 
egyptské princezny Meritaten, jenž je  
klíčem k odpovědím na všechny hádanky. 
  
Eben Marek: Myšlenky za volantem 
Kniha Marka Ebena 
představuje soubor 
sloupků a fejetonů, 
které vycházely  
časopisecky v letech 
2014–2020.  
V půvabném a hravém 
souboru se Marek Eben 
představuje jako vtipný  
vypravěč, který glosuje nejrůznější události 
ze svého života, vzpomíná na blízké osoby, 
případně dokonce uvažuje nad nečekanými 
souvislostmi a situacemi, které ho „přepadly“ 
v dnešní neklidné koronavirové době. 
 
Minier Bernard: Údolí 
Šestý případ  
bestsellerové série  
s kriminalistou  
Martinem Servazem. 
Malá vesnice v srdci  
Pyrenejí je po sesuvu 
půdy naprosto  
odříznutá od okolního  

světa a zdejší obyvatele navíc děsí sériový 
vrah, který za sebou nechává znetvořené 
oběti. Kriminalista Martin Servaz čelí dis- 
ciplinárnímu řízení, přesto se do případu 
pouští. Nemůže jinak, v izolovaném údolí 
uvízla i jeho bývalá partnerka Marianne.  
Dokáže vyšetřovatel najít pachatele dřív, 
než dojde k dalšímu neštěstí? 
 
 

Naučná literatura  
Voldřich Jan:  
Příběhy ze šumavských chalup 
Publikace čtenáře  
seznamuje se vznikem 
osad v šumavské oblasti 
Stašska a Zdíkovska,  
se způsobem zdejšího 
života v posledním  
století a s příběhy lidí 
zde žijících. Při tom  
odkazuje na skutečnost,  
že Stašsko a Zdíkovsko za protektorátu bylo 
poslední českou výspou a představovalo 
česko-německou národnostní hranici. 
 
Kutrová Lucie: 151 dní po evropských 
stezkách 
Podtitul: Dobrodružství holky  
s bucket listem  
Po návratu z Pacifické 
hřebenovky v Americe 
se rozhodla prozkoumat 
a přiblížit vám spoustu 
nádherných tras  
a stezek, které máme 
přímo pod nosem.  
Tentokrát vás čeká  
cestopis po evropských trailech, ale také  
putování životem holky, které hory, láska  
a bucket list změnily život. Nečekejte jen tu 
krásnou stránku, Lucie je ochotná se podělit 
i o ten opravdový život, někdy krutý a jindy 
nespravedlivý. Inspirujte se a vydejte se  
na delší přechod, než je ten od gauče  
k lednici, nebo od domu do práce. Zkuste si 
prožít tu volnost, kdy jste to jen vy, těžký 
batoh, skvělá nálada a hory. Ale pozor! Lůca 
varuje, že když vyjdete jednou, nebude to 
naposledy… 
 
Vondruška Vlastimil: O svobodě  
a myšlení 
Český historik a úspěšný 
spisovatel se zamýšlí 
nad problematikou 
svobody projevu  
a jejími omezeními  
v kontextu současné 
doby a zároveň s při-
hlédnutím k poučení, 
které nabízí historie.  
Autor se v textu zabývá svobodným myšle-
ním, společenskou komunikací a jejími 
úskalími, věnuje se problematice masmédií, 
mediálním manipulacím, komunikaci infor-
mací a dezinformací. 

Jaroš Martin, Krpálek Lukáš:  
Cesta na Olymp 
Judista Lukáš Krpálek 
se stal olympijským  
vítězem roku 2016, 
mistrem světa v letech 
2014 a 2019 a troj- 
násobným mistrem  
Evropy mezi seniory.  
V kategorii do 100 kg si  
přisvojil všechny tituly, které bylo možné  
získat. V roce 2021 vybojoval na olympiádě 
v Tokiu zlato, tentokrát v kategorii nad  
100 kg. Nechte se krok za krokem provést 
jeho kariérou i populárním japonským  
bojovým uměním! 
 
 

Pro děti a mládež  
Janišová Ivana: Popletený svět 
Ilustrovala Veverková Magda  
Veselý příběh  
o dobrodružstvích 
všedního dne si s leh-
kostí pohrává s naším 
jazykem a seznamuje 
děti s celou řadou  
známých pořekadel.  
Pro děti od 4 let. 
 
 
Baránková Vlasta: Pírko, pírko 
Příběh peříčka, které 
dokázalo změnit svět. 
Zlý černokněžník  
Šedomour vládne přísně 
své šedivé zemi z chlad-
ného šedivého hradu. 
Jaké překvapení tak 
jednoho dne způsobí 
pestrobarevný pták,  
který do země zabloudí a jehož barvy ani 
všudypřítomná šeď nedokáže zakrýt. Biři-
cové se sice snaží barevného ptáčka zničit, 
ale to se nedaří a ptáček uletí. Zanechá však  
po sobě peříčko, které najdou děti a s jeho 
pomocí vdechnou své zemi nový život.  
Pro čtenáře od 6 let. 
 
Magašvári Lucia: Strašidelnická 
Ilustrovala Vendlová Libuše 
Nádherně ilustrovaný 
příběh z pražského 
metra pro všechny 
zvídavé čtenáře. Jed-
noho dne si bráškové 
Ondra a Vítek přine-
sou domů z metra 
opravdické strašidlo  
– střapáče! Hned se s ním spřátelí, ale to ještě 
netuší, co má tenhle tvor za lubem. A že  
rozhodně nestraší sám... Pražské metro je 
totiž strašidel plné! Nastupte na eskalátory 
a vydejte se na zábavné i napínavé dobro-
družství v podzemí, kde skučí daleko víc věcí 
než jen vítr od přijíždějící soupravy!  
Pro čtenáře od 7 let.

VZ_11_2021_Sestava 1  01.11.2021  10:21  Stránka 13



14 | Volarský zpravodaj | listopad 2021

Informace pro občany

    28. října 2021 startuje pouze tříměsíční období, tzv. „milostivého léta“, během nějž mohou lidé snadněji ukončit exekuce, které jim vznikly 
z veřejnoprávních dluhů. Uhradí-li dlužník do 28. 1. 2022 exekutorovi zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 908 Kč jako náklady  
(750 Kč + DPH), bude tím exekuce ukončena. Dlužník tedy bude osvobozen od placení nákladů řízení, úroků a poplatků z prodlení, nákladů 
exekutora a oprávněného a soudních poplatků.  Po datu 28. 1. 2022 bude platit běžný režim jako doposud. 
    Město Volary využívá v současné době služeb exekutorských úřadů mj. u pohledávek na nezaplaceném poplatku za svoz  
komunálního odpadu. Praxe bude tedy taková, že povinný kontaktuje příslušný exekutorský úřad, který mu sdělí výši jistiny. Když poté  
povinný uhradí celou jistinu a k tomu 908 Kč za každý exekuční titul, exekutorský úřad automaticky vydá rozhodnutí o zastavení exekuce 
pro zbytek dluhu a osvobození od zbytku dluhu. Toto rozhodnutí poté odešle oprávněnému i povinnému a exekuční řízení bude zastaveno. 
Peníze musí být uhrazeny na účet exekutora.  
    Kromě samotného zaplacení je třeba exekutora informovat o využití „milostivého léta“, nejlépe doporučeným dopisem, popř. emailem,  
ve kterém dlužník uvede, že chce využít „milostivého léta“ dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Pokud by tato informace nebyla 
zaslána exekutorovi, hrozí, že exekutor použije platbu jako běžnou splátku. 
 
                         V případě dotazů k pohledávkám za komunální odpad kontaktujte Mgr. Kláru Kočárek Jarouškovou, odbor ekonomický,  

tel: 388 302 204, email: jarouskova@mestovolary.cz 
 

Klára Kočárek Jaroušková, ekonomický odbor 

Jak se zbavit exekucí? Využijte tzv. „milostivého léta“

Cena za likvidaci odpadu pro fyzické podnikající a právnické osoby  
ve městě Volary na rok 2022 

Sběrná nádoba 

   Kontejner 1100 l 

   Popelnice 110 l 

   Popelnice 110 l 

Počet svozů za rok 

52 

52 

4* 

Kč / rok 

13.000,- Kč 

4000,- Kč 

1000,- Kč 

Poznámka 

Celoroční etiketa 2022 

Celoroční etiketa 2022 

4 x jednorázová etiketa 2022 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH. 
* Další jednotlivá známka / svoz podle potřeby 250,- Kč  

Vedení ZŠ Volary vyjadřuje touto cestou poděkování 
 za práci asistentům prevence kriminality  
Michalovi Runčákovi a Michaelu Lacimu.  

 
V září aktivně podpořili komunikaci mezi školou a rodinami  

některých žáků. Pravidelně také dohlíží na bezpečnost pohybu dětí  
u vozovky poblíž ZŠ.  

Mgr. Petr Horálek, ředitel školy 

Poděkování 
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Muži:   
    Dub – Tatran Volary 0:7 (0:3) 
    Šumavské Hoštice – Tatran Volary 2:6 (1:4) 
    Tatran Volary – FC Vlachovo Březí 2:3 (0:2)  
Zápasy s Vitějovicemi a Netolicemi B byly 
přeloženy z důvodu karantény při onemoc-
nění COVID 19 v rodinách několika hráčů  
na pozdější termín. 
 
Starší žáci:  
    Tatran Volary – Lažiště/Husinec 9:3 
    Stachy/Zdíkov – Tatran Volary 3:2 
    Vlachovo Březí – Tatran Volary 1:2 
    Tatran Volary – Nebahovy 10:0 
    Tatran Volary – SK Čkyně 4:0 
    Tatran Volary – Zdíkov/Stachy 17:0  

Mladší žáci:  
    Vimperk – Tatran Volary 8:4 
    Tatran Volary – Husinec/Lažiště 7:3 
    Lhenice/Strunkovice – Tatran Volary 2:5 
    Tatran Volary – Vimperk B 2:2  
    Husinec/Lažiště – Tatran Volary 3:8  
    Tatran Volary – Lhenice/Strunkovice 22:3  
 
Starší přípravka:  
    Tatran Volary – Husinec/Lažiště 8:5 
    Vlachovo Březí – Tatran Volary 13:4 
    Vimperk B – Tatran Volary 10:8 
    Tatran Volary – Strunkovice/Lhenice 29:1 
    Tatran Volary – Vacov 14: 2 
    Zdíkov/Stachy – Tatran Volary 3: 8 
 

Přípravka mladší: 
    Tatran Volary A – SK Vacov 43:0 
    Tatran Volary B – Husinec/Lažiště 6:7 
    Husinec/Lažiště – Tatran Volary A 7:3   
    Vimperk C – Tatran Volary B 0:26 
    Tatran Volary A – Vimperk C 10: 4 
    Tatran Volary B – Vimperk B 12: 
    Strunkovice/Lhenice – Tatran Volary B 6:20 
    Vimperk B – Tatran Volary A 3:25 
    Tatran Volary A – Strunkovice/Lhenice 45:0 
    Tatran Volary A – Tatran Volary B 5:6 
    Zdíkov/Stachy – Tatran Volary B 5:10 
    Tatran Volary A – Zdíkov/Stachy 23:3 
    Tatran Volary B – Vlachovo Březí 12:4 
 

Ladislav Beran 

Tatran Volary – podzim 2021 /2022

    Ve středu 6. října 2021 se uskutečnil  
jubilejní 30. ročník Plavecké soutěže měst, 
kterou organizuje Česká asociace Sport pro 
všechny pod záštitou ČUS v rámci projektu 
ČUS Sportuj s námi.   
    Plavecký bazén Volary se této soutěže, 
která podporuje kondiční plavání jako vděč-
nou, celoročně i celoživotně využitelnou  
pohybovou aktivitu, zúčastnil již počtvrté.  
Letos Volary v celkovém hodnocení obsadily 

13. pozici v kategorii A do 20 tisíc obyvatel. 
    Nejrychlejším plavcem na stometrové 
trati se v kategorii mužů stal Lukáš Krbeček  
(1:15 min.), druhé místo obsadil Jaroslav 
Maxa (1:21 min.) před třetím Jindřichem 
Morongem (1:45 min).  
    V kategorii žen byla nejrychlejší reprezen-
tantkou Aneta Podruhová (1:38 min.), druhý 
nejlepší čas měla Marcela Kubová (2:36 min.) 
a třetí skončila Jitka Nováková (2:46 min.).  

    V dětské kategorii zvítězila Nikol Podru-
hová (1:51 min.) před druhou Laura Nová-
kovou (2:38 min.) a třetí Emou Škáchovou 
(2:52 min.).  
    Poděkování patří všem plavcům, kteří při-
šli reprezentovat naše Volary a zároveň pod-
pořili plavání jako jeden z nejzdravějších 
sportů. 

Milena Papoušková Sipplová,  
ředitelka SSZ Volary  

Plavecká soutěž měst

Sport
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Z historie

Vraťme se o století zpátky, do dvacátých let minulého století. Velká válka, které se ještě neříkalo první světová,  
neboť sotva si někdo připustil, že by se něco podobného mohlo opakovat, skončila před několika málo lety.  
Rány se hojily pomalu. Pravda, Volar se boje přímo nedotkly. Byly daleko za frontovou linií. Jenže, když válka  
skončila, 124 mužů se nevrátilo domů. Téměř v každé rodině chyběl otec, syn či strýc. A na to se těžko zvykalo.  
Vzpomínalo se při narozeninách, o Vánocích. Všem moc chyběli.

Obětem zla a násilí

V okolních obcích svým padlým stavěli 
pomníky, a tak bylo jen otázkou času, kdy se 
tak stane ve Volarech.  

Dlouholetý předseda spolku vojenských 
veteránů, tesařský mistr Engelbert Hois, spolu 
s místopředsedou Leopoldem Haselsteinerem 
vytvořili přípravný výbor a začaly se scházet 
návrhy. Podle Hoise by pomník měl být věno-
ván nejen padlým v poslední válce, ale i všem, 
které pohltily válečné konflikty od roku 1848. 
Ostatně první návrh měl podobu sochy  
praporčíka rakouské armády z roku 1848 a do-
konce již probíhala jednání se slévárnou.  
Zajímavý byl i návrh ředitele Wenzela Draxlera, 
který se inspiroval kaplí Andělů Strážných nad 
Sušicí. Ta měla stát na vrcholu již stávající  
křížové cesty. Probíhala sbírka, ale přípravný 
výbor se nějak nemohl hnout z místa. Byly 
shromážděny fotografie již stávajících pom-
níků nejen z mnoha míst v Čechách, ale  
i ze zahraničí. A pak předseda přišel s novým 
návrhem. Postavit pomník kamenný, což by 
nebylo tak drahé jako slitina, a jako předlohu  
vzít pomník stojící na náměstí v Kravařích 
na Českolipsku. Schváleno.  

Výroba byla svěřena místním kameníkům 
Bublovi a Florianovi. Ostatně Florián to neměl 
daleko. Jeho kamenictví se nacházelo jen  
pár desítek metrů odtud, za hotelem Chata. 
Jako místo byl vybrán trojúhelník na křižo-
vatce Budějovické a Nádražní (dnes Tolarova) 
ulice. 

Slavnostní odhalení se konalo 15. září 1929. 
Přibližně čtyř a půl metrový obelisk z tmavé 
žuly z lomu nedaleko Křišťanova nesl nejen 
jména oněch 124 padlých v letech 1914–1918, 
ale i jejich předchůdců z válek v letech 1848, 
1859, 1866 a 1878/79. 

A jak ona sláva vypadala? V poledne 
onoho jasného a teplého podzimního dne se 

u pomníku shromáždili příbuzní padlých  
vojáků, městská rada v čele se starostou  
Franzem Schislem, spolky nejen z Volar, ale  
i ze širokého okolí. Nikdo nechtěl v tento 
slavný den sedět doma. Děkan Wenzel Schus-
ter sloužil polní mši svatou a následovaly  
projevy a položení věnců či květin. Ale tím  
to zdaleka nekončilo. 
 Odpoledne se dav sešel u pomníku  
podruhé a pestrý průvod se vydal přes město 
nahoru na výletní místo Jägersberg (dnes  
Myslivny). Čelo průvodu tvořil cyklistický spo-
lek s bicykly ověnčenými květinami a černo- 
-červeno-zlatými či bílo zelenými stuhami 
vpletenými mezi paprsky kol. Za nimi pocho-
doval orchestr v parádních uniformách a ná-
sledovali spolky seřazené podle roku, v jakém 
byly založeny. Na Jägesbergu vše pokračovalo 
velkou zahradní slavností.  

Své padlé si v listopadu Volarané připomí-
nali položením věnců a vzpomínkovým aktem 
až do roku 1938. Pak se to již moc nehodilo, 
protože ke stávajícím jménům se přidávala 
nová. Když skončila i druhá světová válka, byli 
na straně poražených nejen živí, ale i ti dávno 
mrtví. Pomník byl stržen a nějakou dobu se 
povaloval ve škarpě. Pak byl přebroušen a ně-
jaký čas sloužil jako pomník obětem pochodu 
smrti. Poté opět zmizel zatím neznámo kam. 
Ve stejné době byl zničen i pomník v Kravařích, 
jenž se stal volarskému předlohou, stejně  
tak pomník v osadě Chlum, která spadá  
pod Volary. Vzpomínkové akty se po válce  
přemístili na židovský hřbitov, kde bylo pocho-
váno pětadevadesát obětí hrůzného pochodu 
smrti.  A také na kraj lesa před osadou Chlum, 
kde byl vztyčen pomník domnělému ruskému 
zajatci z dalšího pochodu smrti. Po exhumaci 
těla se však zjistila zcela jiná národnost a pietní 
akty se zde přestaly konat. 

Pomník v Kravařích

Autoři volarského pomníku

Slavnostní akt odhalení pomníku v roce 1929
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Z historie

A přibližně po sto letech se opět obje-
vily úvahy o tom, že by mělo být obnoveno 
to, co bylo v nenávisti zničeno. Opět se 
sešla skupinka lidí, kteří přeměřovali různé 
návrhy i místa. Má být obnovený pomník 
replikou stávajícího, nebo by měl mít no-
vou moderní podobu? Bude stát na stej-
ném místě, v parku na Starém městě, nebo  
jinde? Ponese jména padlých v první nebo 
i v druhé válce či v konfliktech předchozích 
a komu vlastně bude věnován? 

Návrhy přicházely, mnohé spadly pod 
stůl. Nakonec byla zvolena zcela nová,  
moderní podoba pomníku renomovaného 
klatovského sochaře Václava Fialy. Původní 
místo nešlo již využít, a tak byl umístěn  
do sousedního parku a věnován byl všem, 
co padli ve válkách nejen horkých, ale i stu-
dených, na železné oponě, byli umučeni, 
zavražděni či jinak zabiti v důsledku zla  
a nesnášenlivosti. Dva kamenné obelisky 
připomínají dva národy spojené zlatou linií 

staré obchodní stezky a zakončené křížem, 
symbolem smíření a nového začátku.   

Z vídeňského muzea Šumavy se poda-
řilo získat většinu jmen padlých v první  
světové válce a postupně budou doplňo-
ván o další.  K načtení poslouží QR kód  
na pomníku. V kameni je dutina, kam bude 
při slavnostním odhalení vložena zakládací 
pamětní listina. 

Jaroslav Pulkrábek 

Pomník po znovuvztyčení na židovském hřbitově

Rodina kameníka Leopolda Floriana 

Kamenictví Florián

Rovněž zničený pomník v Chlumu
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Počasí

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

průměrná teplota 11,4 °C   
minimální teplota -0,2 °C 23. 9. 
maximální teplota 24,9 °C   9. 9. 
úhrn srážek 42,6 mm   
maximální náraz větru 10,8 m/s 29. 9. 
sluneční svit 172 hod.   
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 1x   

Počasí ve Volarech – září 2021 Volary, ČOV, 749 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 10,4 °C   
minimální teplota -1,5 °C 23. 9. 
přízemní minimální teplota -2,7 °C 23. 9. 
maximální teplota 24,5 °C   9. 9. 
úhrn srážek 16,4 mm   
maximální náraz větru 9,9 m/s 24. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 2x   

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

průměrná teplota 9,7 °C   
minimální teplota -1,9 °C 30. 9. 
maximální teplota 26,3 °C 10. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 3x   
letní den (max 25,0 °C a více) 2x   

Stögrova Huť,  Jedlový potok, 753 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 9,4 °C   
minimální teplota -2,7 °C 23. 9. 
přízemní minimální teplota -4,3 °C 23. 9. 
maximální teplota 24,5 °C   9. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 5x   

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

průměrná teplota 9,8 °C   
minimální teplota -2,7 °C 23. 9. 
přízemní minimální teplota -4,5 °C 23. 9. 
maximální teplota 25,2 °C 10. 9. 
mrazový den (min -0,1 °C a méně) 3x   
letní den (max 25,0 °C a více) 1x   

       lokalita (okres) hodnota  
      1. Horská Kvilda (KT) -3,9 °C 
      2. Kvilda – Perla (PT) -3,7 °C 
      3. Rokytská slať (KT) -3,6 °C 
      4. Knížecí Pláně (PT) -3,5 °C 
      5. Březník (KT) -3,5 °C 
      6. Žďárecká slať -3,2 °C 
      7. Rolava (Krušné hory) -2,9 °C 
 8.–11. Stögrova Huť – Jedlový potok -2,7 °C 
 8.–11. Volary – Luční potok -2,7 °C 
 8.–11. Pohoří (Novohradské hory) -2,7 °C 
 8.–11. Javoří pila (KT) -2,7 °C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR

Volary, pod Kamenáčem, 840 metrů n. m. 
                                    hodnota          datum 

průměrná teplota 12,3 °C   
minimální teplota 3,3 °C 30. 9. 
maximální teplota 24,2 °C   9. 9. 

Nové měření teploty na „Šmoulově“
V katastru Volar bylo doposud v provozu 

pět meteostanic. Tři z nich (Luční potok,  
Jedlový potok a Mlýnský potok) měří v tzv. 
mrazové kotlině, kde teploty při vyjasnění  
a uklidnění větru klesají níže, než je pro  
tuto nadmořskou výšku obvyklé, teplota 
pod nulu klesá i v letních měsících. Stanice 
v areálu čistírny odpadních vod (ČOV) rep-
rezentuje volarskou kotlinu jako takový  
průměr. Naopak stanice v Tolarově ulici je  
typicky městská, teplotu hodně ovlivňuje 
okolní zástavba a tzv. tepelný ostrov, což 
znamená pomalejší ochlazování vzduchu 
díky hustší zástavbě.  

Chybělo zde ale měření teploty nad 

městem, kde je předpoklad, že teploty  
nebudou tak nízké. Možností, kam umístit 
další měření, se nabízelo nespočet. Jedna  
lokalita ale dostala prioritu. Šmoulov – tedy 
zahrádkářská kolonie, kde desítky místních 
obyvatel mají své zahrádky, místo pro odpo-
činek nebo pro pěstování ovoce či zeleniny. 
Proto v blízkosti této zahrádkářské kolonie 
vzniklo nové místo na měření teploty vzdu-
chu. Provoz byl zahájen 1. září 2021, zatím 
tedy jen dočasný a bez možnosti on-line 
přenosu dat na internet. Pokud se měření 
osvědčí a bude o další data zájem, mohla by 
zde vzniknout třeba v budoucnu i stanice  
s on-line přenosem dat na webové stránky.  

Stanice s názvem Volary – pod Kamená-
čem měří v nadmořské výšce 840 metrů. 
Hned první měsíc měření naznačil, že  
průměrná teplota je zde zhruba o 1 °C vyšší 
než v centru města a o přibližně 3 °C vyšší 
než u nejchladnější volarské stanice Jedlový 
potok. Ještě větší teplotní rozdíl panuje  
u nočních teplot, kdy rozdíl dosáhl za jas-
ných nocí až 6 °C. Naopak maximální teploty 
díky vyšší nadmořské výšce jsou o necelý  
1 °C nižší než na ostatních volarských stani-
cích. Co přinesou další měsíce, se teprve 
uvidí. 

Ivo Rolčík 
www.pocasi-volary.cz
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