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Na křest komiksu Návrat krále Šumavy přijela silná sestava. Výstavu o Rose Tahedl můžete navštívit do konce března.

Krištůfek a lesní bytosti zahrál mateřince za odměnu. Vodnická pohádka pobavila nejenom děti.

Škola hledala talenty a bylo z čeho vybírat. Na plese města Volary se tančilo i o tyči.

Ples ZUŠ byl v barvách svatého Valentína.

Foto:  Jaroslav Pulkrábek, Martin Falář, Jitka Nachlingerová

O masopustním víkendu nesměl chybět maškarní bál.



Úvodem
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Foto měsíce

V minulém čísle jsme předložili fotografii ze schůze Svazu invalidů a mnozí jste na ni poznali 
babičku či dědečka. Dnes jsme sáhli na druhou stranu a třeba se tentokrát pozná někdo z vás.

Slovo na úvod

Město, to nejsou jen budovy, komuni-
kace, inženýrské sítě či pozemky. Město jsou
především lidé, kteří mu vdechují život.
Lidé, kteří zde bydlí, chodí do zaměstnání,
do školy, sportují, baví se. Lidé se svými 
radostmi, tužbami, starostmi a bolestmi.
Společenství, které tvoří jeden celek, slo-
žený z jednotlivých osobností. 

Jestliže bohatství města tvoří jeho
obyvatelé, tak sílu obyvatel jako celku určuje
schopnost postarat se o ty, kteří pomoc dru-
hých potřebují. Někomu totiž osud přihrál
více, k někomu byl méně přívětivý.

Bývalo v obcích kdysi pravidlem, že 
vyhořela-li někomu chalupa, seběhla se
hned celá ves a každý dal, co měl či uměl.
Jeden židli nebo kabát, druzí zedničili nebo
stavěli krov. Přestože sami měli málo. Ale
dobře věděli, že v soudržné a pomoci
schopné obci lépe i oni překonají veškerou
nepřízeň osudu.

Jak se říká, neštěstí nechodí po horách,
ale po lidech. Jsou neštěstí velká a šokující,
při kterých i dnes snad každý přispěje po-
mocí. Jsou však i taková, která nám leckdy
unikají, nemluví se o nich a více méně jsme
si na ně zvykli, nebo je nemáme každo-
denně na očích prostřednictvím médií. Ale
potřeba naší pomoci je stejně naléhavá. 

A tak, jestliže jsme advent věnovali 
Lenorským, rádi bychom i Velikonoce, které
jsou největším křesťanským svátkem, zasvě-
tili pomoci druhým. 

Rozhodli jsme se během celých Veli-
konoc, tedy od Velikonoční neděle (12. 4.)
po letnice (31. 5.) uspořádat seriál charita-
tivních akcí nazvaných Řetěz naděje pro
Anežku, z jehož výtěžku budou zakoupeny
konkrétní věci pro konkrétního člověka.
Jednoho z našeho volarského společenství.
Během onoho půldruhého měsíce bychom
rádi uspořádali velikonoční charitativní
bazar i charitativní koncert, na tento účel
věnujeme zisk z prodeje velikonočního 
pečení v muzejní peci i podíl z ceny speciál-
ního velikonočního piva, které uvaří náš 
pivovar. S pomocí Asociace jihočeských 
výtvarníků připravujeme unikátní veliko-
noční výzdobu na náměstí. To jen na pří-
klad. Pomáhat však můžeme nejen penězi,
ale i tolerancí, drobnými službami. Nebo jen
pouhým úsměvem a vlídným slovem. A ne-
jenom o Velikonocích.

Přitom všem vytváříme společenství
lidí, mezi kterými nám bude dobře, a bu-
deme v něm žít s tím, že když to budeme
potřebovat, vždy najdeme pomocnou ruku.
To nám všem ze srdce přeji.

Vít Pavlík - starosta
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 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. BŘEZNA 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY
vyhlašuje výběrové řízení 

na pracovní pozici úředníka, odborného referenta stavebního úřadu 
Odboru výstavby územního plánování MěÚ Volary 

Druh vykonávané práce: odborný referent agendy obecného 
stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary
Platové podmínky: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog
prací, vše v platných zněních

Platová třída: 8 – odpovídající druhu vykonávané práce, tarifní plat dle 
zápočtu let odborné praxe od 19 610 Kč do 26 830 Kč a další možné 
nenárokové složky platu a benefity 

Písemné přihlášky: do 5. 3. 2020 do 14:00 
Předpokládaný nástup: ihned (pracovní poměr na dobu určitou po dobu

zástupu za MD a RD)

Bližší informace na:  www. mestovolary.cz
Vedoucí odboru VÚP MěÚ:

Ing. David Plch, tel. 388 333 120, 388 302 216    
Tajemník městského úřadu: 

Ing. František Pokorný, tel. 388 333 151, mobil 607 533 618
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Ze školy                                                                                                         DDM

Na Kytici uprostřed ledna

Skauti v Praze

Jarní prázdniny ve Volarech navázaly na pololetní, 
a tak si děti hned v úvodu února užívaly

Na divadelní představení Kytice se 
uprostřed ledna do Národního divadla 
v Praze vydali slavnostně oblečeni a naladěni
zájemci z řad žáků 2. st. a p. učitelek. Na delší
procházku Prahou nebylo kvůli nevlídnému
počasí ani pomyšlení, o to víc jsme se 
soustředili na prohlídku historické budovy
ND a představení samotné. Činoherní 

zpracování Erbenových balad je výjimečné
svým zajímavým scénickým pojetím i skvě-
lou interpretací mnoha známých herců. 
Na jevišti jsme měli možnost viděti Františka
Němce, Janu Preissovou, Janu Bouškovou,
Igora Orozoviče, Ivu Janžurovou, Annu 
Fialovou a mnohé další. Diváci tohoto před-
stavení si s sebou po zhlédnutí odnáší 

hluboké duševní prožitky. A žáky, kteří s námi
18. 1. 2020 v Praze byli, před tabulí v hodině
Čj jistě žádná záludná otázka na téma 
„Kytice“ nepřekvapí! Stačí prostě zavzpo-
mínat....

Mgr. Jana Fistrová
Foto: L. Slabyhoudková

Letos jsme se, jako každým rokem, vydali
o pololetních prázdninách do Prahy. Uby-
tovaní jsme vždy u našich přátel v jejich
skautské klubovně pod Hradem. Je to pa-
rádní místo, skoro v centru, na Karlův most 
je jen kousek a odtud do Starého města 
k orloji a dalším památkám je to taky coby
kamenem dohodil, takže si jich užíváme 
plnými doušky. 

Vyrazili jsme hned ve čtvrtek po vysvěd-
čení a po příjezdu do Prahy jsme stihli 
ještě večerní procházku po Pražském hradě.
Pohled na ozářenou Prahu pod námi byl 

fantastický. Druhý den jsme se již po ránu 
vydali za poznáním našeho hlavního města.
Naše kroky vedly nejprve do Muzea hudby,
kde jsme si užili LP desek, pohybu při tanci,
poznali i spoustu hudebních nástrojů, na ně-
které jsme si i zahráli. Botanická zahrada nás
zavedla tak trochu do přírody, viděli jsme
nádherné kaktusy, vavříny, palmy… a vše
provázelo dovádění obřích papoušků. V Ga-
lerii Rohlík České televize jsme si docela 
zaluštili a zašifrovali a každý z nás si zkusil,
jaké to je být králem, aspoň na chvilku. 
Novinkou letošní akce bylo Muzeum fantas-

tických iluzí, tam jsme se moc nasmáli. 
Vyřádili jsme se v Muzeu ocelových figurín,
kde jsou super výrobky z nabouraných aut.
Večerní procházka po Karlově mostě byla
krásná, ale do kopce ke klubovně jsme již
sotva vylezli. Pražská dlažba je přece jen dost
náročná. V sobotu jsme si prohlédli Pražský
hrad a navštívili i Pedagogické muzeum, kde
byla další novinka – komiksy o J. A. Komen-
ském. A pak nás už čekalo balení a uklízení,
a cesta na vlak, který nás dovezl zpět na rod-
nou Šumavu. Tak za rok zase, milá Praho!

FK

Velký pětidenní program pro ně připravily pedagožky volného času Vlaďka Laschová 
a Petra Střelečková z DDM Prachatice, pracoviště Volary. Celý týden zábavy, her a doved-
ností se vydařil a děti, kterých chodilo vždy okolo dvaceti, byly spokojené a moc si 
prázdniny v domečku užily.

Ladislav Beran
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Skauti                                                                                                        

Letošní jarní prázdniny připadly již 
na počátek února, a tak jsme s napětím 
očekávali, jak moc budou již jarní. Měli jsme
je totiž strávit v docela náročných podmín-
kách ve srubu pod Libínem. Nakonec jsme
byli rádi, že jsme k běžnému vybavení přidali
boby. V úterý napadl sníh a padal a padal…
no nádhera.

Jen jsme se po příchodu do srubu za-
bydleli, šli jsme bobovat. Pak nás čekalo
kuchtění, a povedlo se, odpočinek při de-
skovkách, a odpoledne stopařská výprava 
do lesa. Večer se povedlo ukuchtit i další 
jídlo, zahráli jsme si kupu her a u krbu zpívali

a vyprávěli, ani spát se nám nechtělo. A tak
jsme na chvíli ještě vyšli ven a na zářícím nebi
pozorovali nádherné hvězdy. Celý náš pobyt
byl ve znamení sněhových radovánek, však
jsme si sněhu do téhle doby letos mnoho ne-
užili. Jezdilo se, na čem se dalo, stavěli jsme
sněhové stavby, hráli kupu sněhových her.
Škoda jen, že vše uběhlo tak strašně rychle.
Ale čeká nás zase spousta dalších akcí, tak
nebudeme smutní. A nádherné vzpomínky
na prázdniny plné sněhu uprostřed pošu-
mavských hvozdů, ty nás vždy potěší, když 
se nám zasteskne.  

KH

Skautské jarní prázdniny

Co je náš skautský tábor?

 Napětí a odvaha 
při nočních hrách. 

 Výhled ze stanu 
na rybník osvětlený 
úplňkem a oblohu 
posetou hvězdami.

 Napínavé a akční boje 
při lesních bojovkách.

 Pozorování východu 
slunce z libínské 
rozhledny. 

 Zpěv, hry a příběhy 
u večerních ohňů. 

Tisíce takových zážitků nás
i letos čeká na letním táboře.
Zažijeme dva týdny uprostřed
šumavských lesů. Dva týdny
dobrodružství, romantiky, her,
koupání, akce, výzev, zážitků. 

PojeD’ s námi!
Informace a přihlášky 

na kontaktech uvedených 
na plakátku.



Knihovna
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Nové tituly

Beletrie

Franková Maria: Poválečné osudy šumav-
ských rodáků – Vzpomínky německých
obyvatel na odsun ze Šumavy 
Poslední roky předchá-
zející vypuknutí druhé
světové války, sama vál-
ka i první měsíce po je-
jím skončení byly časem,
kdy se svět obracel
vzhůru nohama. Kniha
je sestavena ze vzpomí-
nek německých obyva-
tel, kteří byli v letech 1945–1947 odsunuti
ze Šumavy. Není to čtení nijak příjemné, 
ale je třeba přivítat počin autorky Marie
Frankové, jež shromáždila písemné i slovní
výpovědi dvaatřiceti žen a mužů, které 
a kteří většinou v dětském nebo velmi mla-
dém věku ztratili domov, v němž jejich
předci žili mnohdy po několik staletí.

Ruiz Zafón Carlos: Labyrint Duchů
Agentka Alicia Grisová 
je španělskou tajnou
službou pověřena vy-
šetřováním mimořádně
citlivého a přísně utajo-
vaného případu – záhad-
ného zmizení španěl-
ského ministra kultury
Mauricia Vallse. Jediným
vodítkem se zdá být vzácná kniha od Victora
Mataixe, autora, který byl během druhé 
světové války, stejně jako David Martin 
a další spisovatelé, vězněn v nechvalně 
proslulém žaláři v Castelle de Montjuic,
jehož byl Valls v té době ředitelem. Dlouho
očekávaným románem Labyrint duchů se
uzavírá volná tetralogie Pohřebiště zapo-
menutých knih, která se stala doslova 
kultem a z Carlose Ruize Zafóna udělala 
jednoho z nejprodávanějších španělsky 
píšících autorů po celém světě.

Di Fulvio Luca: Sen, který se naplnil
(Edice Světový bestseller)
Masová emigrace Evro-
panů do zámoří na pře-
lomu 19. a 20. století. Tři
mladí lidé na nebezpeč-
né cestě za lepším živo-
tem. Velkolepá barvitá
freska, jež se odehrává 
v rozmanitém prostředí
od židovské vesnice kde-
si v Rusku po chudinskou čtvrť Buenos 
Aires, od noblesních paláců po noční pod-
niky a nevěstince. Dechberoucí příběh, 
v němž navzdory temné stránce plné 
násilí, prostituce a drog vítězí láska, lidská 
důstojnost, právo na sebeurčení a lidská 
pospolitost.

Tylerová, Anne: Běh času 
(Edice Světový bestseller)
Willa Drakeová si přesně
pamatuje zásadní oka-
mžiky svého života: když
jí bylo jedenáct, opustila
ji matka. Když jí bylo 
jednadvacet, vzdala se
svých akademických am-
bicí a přijala nabídku 
k sňatku. Když jí bylo
čtyřicet jedna, došlo k nehodě, která z ní
udělala vdovu. Dnes je Wille šedesát jedna
let a ráda by se stala babičkou. Není si však
jistá, zda k tomu vůbec kdy dojde. A právě
tehdy ji překvapí telefonát od neznámé
mladé ženy s prosbou o pomoc. Aniž by si
zcela uvědomovala, co dělá, vydává se Willa
na druhý konec země do Baltimoru, aby tam
pečovala o ženu, kterou nikdy nepotkala, 
a její devítiletou dcerku. Tohle spontánní
rozhodnutí jí opět obrátí život vzhůru 
nohama. V novém prostředí, obklopená 
excentrickými sousedy nachází zcela neče-
kaně to, co dlouhou dobu postrádala…

Fantasy

Abercrombie Joe: Půl krále (1. díl v sérii
Moře střepů), Půl světa (2. díl v sérii Moře
střepů)
Vlastní rodina ho zradi-
la a nechala napospas
smrti, ale princ Jarvi, 
nedobrovolný dědic roz-
děleného království, pří-
sahal, že trůn, o který
nikdy nestál, získá zpět.
Nejprve však musí přežít
kruté zacházeni, okovy 
a hořké vody samotné-
ho Roztříštěného moře 
– to vše jen s jednou
zdravou rukou. Shromáž-
dí zvláštní společenství
štvanců a zjistí, že mu
mohou pomoci víc, než
by dokázal kdokoli z uro-
zených. Přesto může 
Jarviho cesta skončit stejně, jako začala 
– ve zvratech, léčkách a neštěstí...

Naučná literatura

Kmenta Jaroslav: Rudý Zeman
Investigativní portrét pre-
zidenta Miloše Zemana.
Autor v ní hledá odpo-
věď na otázku, kdo stál
za financováním jeho
předvolební kampaně.
Přináší nové informace 
a souvislosti o lidech 
z blízkého okolí prezi-
denta Zemana. Důkladně rozebírá také to,
komu a proč se Miloš Zeman mstí. Rudý
Zeman vykresluje politickou atmosféru

doby, v níž žijeme. Jde v ní nejen o vliv 
a moc, ale i o peníze a geostrategické zájmy
rozděleného světa.

Pro děti a mládež

Nikodemová Monika: Skřítek 
Permoníček
Takový život v lese, to 
je věc! Od samého rána
je plný štěbetání, cvrli-
kání a pobíhání, prostě
jedna radost. Když bu-
dete mezi stromy poti-
choučku, uvidíte a usly-
šíte nejen zvířátka, ale 
i další lesní bytosti, jako
jsou skřítkové a víly. Všichni mají přes 
den spoustu práce, musí totiž opravit les.
Tady je pošlapaný mech, támhle zase 
rozlomený pařez a tady někdo dokonce 
polámal domeček z jehličí. A po setmění 
začínají v lese teprve ta pravá kouzla! 
Když se rozsvítí nová lucernička, narodí se
skřítek. Takovou lucerničku má i Permo-
níček. Vždycky když zabliká, je to pro 
Permoníčka znamení, že se v lese něco děje.
A to pravé lesní dobrodružství může začít! 

Rožnovská Lenka: Smíchula čaruje
Kouzelníků jsou plné knížky, ale žádný vám
nevyčaruje tolik dobré
nálady jako Smíchula!
Smíchula je malý kou-
zelníček, ale jeho kouzla
mají velkou moc. Kam
tenhle střapatý smíšek
přiletí, tam je veselo.
Všichni ho mají rádi. 
A jak by taky ne, vždyť
Smíchula umí svým čarováním vyřešit 
každý problém. Pomohl větru spravit flétnu,
vyléčil nemocnou Terezku, naučil létat dědu
Zoufalíka a určitě pobaví všechny milovníky
pohádek.

Luděk Němec,

student historie na vídeňské univerzitě
a přes své mládí zřejmě jeden z největ-
ších znalců oblasti Stožecka, byl hostem
únorového Volarského literárního veče-
ra. Soudě dle zájmu o jeho přednášku
ve Volarech jistě zde nebyl naposledy.



Knihovna
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Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků vyhlašuje jedenáctý ročník celostátní
akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. V centru 
našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne
kniha (předmět) ani knihovna (instituce), 
ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů;
aktivní uživatel knihovny i ten, který v kni-
hovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.
K akci BMČ se svými aktivitami každoročně
hlásí více než 400 aktivních veřejných kni-
hoven z celého Česka! 

Městská knihovna Volary pro Vás v rámci
tohoto měsíce připravila tyto akce:

l Výstava fotografií „MUŽI S MINULOSTÍ“
Výstavu si můžete prohlédnout v prosto-

rách Knihovny Volary od 2. do 31. března.
Vznikla ve snaze představit azylový dům 
sv. Petra v Záblatí jako místo, kde se pomáhá
lidem, kteří se dostali do těžké situace. 
Dům je určen hlavně pro muže bez domova
a připravuje pro ně aktivity, které jim mají
pomoct s návratem do běžného života.

Aby pomoc pracovníků sociálních služeb
nevyšla naprázdno, musí být vždy podpo-
řena snahou a vůlí uživatelů svou nepřízni-
vou situaci řešit. 

l Další setkání v rámci projektu 
„Už jsem čtenář“
Žáci prvních tříd se seznamují s tvorbou

spisovatelů sousedních států. Tentokrát 
se podívají „Letem světem k sousedům“ 
do Rakouska. Přečteme si ukázku z knihy

Christine Nőstlingerové – František jde do
školy a nebude chybět ani výtvarná dílna.

Úterý 3. 3.
l „Kreativní odpočinkové odpoledne“ 

s výtvarnicí Lucií Dvořákovou-Liber-
dovou
Vyrobíme si jarní dekoraci „Srdce na dveře“.

Lucie je autorkou mnoha úspěšných knih,
přičemž z některých se staly bestsellery.
Spatřit ji můžete i na televizní obrazovce. 
V knihovně bude možné si některé její knihy
zakoupit.

Cena tvoření s veškerým materiálem 
170,- Kč. Délka tvoření max. 3 hodiny. 

S sebou pouze pracovní oděv.  
Zájemci, hlaste se na tel.: 388 333 261. Ma-

ximální počet přihlášených účastníků je 10.
OD: 17:00   | KDE: Knihovna Volary

Úterý 17. 3.
l „Volarské literární večery“

Jan Cempírek – pestrý večer o psaní,
knihách a médiích, doplněný promítá-
ním
Český spisovatel, novinář – autor popu-

lárních sloupků v Českém rozhlase a ces-
tovatel. Po ukončení studií procestoval 
na 40 zemí světa. Je autorem čtyř publiko-
vaných knih. Upozornil na sebe mystifikací,
některými médii označovanou za největší
českou literární mystifikaci posledních let,
kdy svou knihu Bílej kůň, žlutej drak vydával
za knihu fiktivní vietnamské autorky Lan
Pham Thi.
OD: 18:00   |  KDE: Knihovna Volary

Pondělí 23. 3.
l „Autostopem rozmanitou Sýrií“ 

– cestovatelská beseda s Mgr. Liborem
Drahoňovským
Během téměř měsíc trvajícího putování 

v roce 2010 cestovatel (etnolog) Mgr. Libor

Drahoňovský zdokumentoval nejen život
místních obyvatel, ale také jedinečné pa-
mětihodnosti, z nichž mnohé již nestojí. 
Na besedě kromě starobylých měst Dama-
šku, Aleppa a Bosry spatříme nádherné 
rozvaliny starověkého města Palmýry, 
mohutné křižácké hrady i dávné kláštery.

OD: 18:00   |  KDE: Radniční sál

Pátek 27. 3. – sobota 28. 3.
l „Noc s Andersenem“ – 20. ročník.

Letos budeme nocovat s Harry Potterem. 
Program noci s Andersenem:
pátek 27. 3. v 18:00

- příchod dětí v pohádkovém kostýmu
(kouzelník, čaroděj), není nutný

- hledání kouzelné formule s Harrym 
Potterem, pomocí které vyčarujeme v ta-
jemné komnatě „Pohádkovník“

- večeře v Bradavicích (zajistíme)
- výroba hůlky Harryho Pottera
- čtení na dobrou noc

sobota v 8:00
- snídaně z vlastních zásob (teplý čaj 

zajistíme) 

Přihlášky si můžete vyzvednout v knihovně.
Přednost budou mít naši nejvěrnější čtenáři. 

Březen – měsíc čtenářů 2020
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V loňském roce zasáhla Českou republiku
velká kůrovcová kalamita. Jak se to 
dotklo městských lesů ve Volarech?

Kůrovcovou kalamitu zažíváme každý
rok díky sousedství s Národním parkem 
Šumava. Zatímco celá republika bojuje 
proti kůrovci, který zabíjí lesy po stovkách
hektarů, tak v bezzásahových smrkových
lesích Národního parku Šumava je kůrovec
pěstován a vypouštěn do okolních lesů 
ve velkém. Nenechme se mýlit, kůrovec 
není lékař lesa, jak je nám podsouváno, je to
epidemie jako mor nebo španělská chřipka,
která, když se vymkne kontrole, kosí celé 
generace zdravého lesa a je třeba ji léčit.
Stejně jako je třeba bojovat proti epide-
miím, které zabíjejí člověka. Proto nedokážu
pochopit nenávist vůči smrku, jako druhu 
a živé bytosti, kterou trpí část přívrženců 
zelené ideologie a kůrovce bere jako víta-
ného spojence v boji proti „smrkové hrozbě“.
Vidím v tom paralelu v našich dějinách, kdy
se občas jedna skupina lidí či národ pokou-
šely vyhladit jinou skupinu či národ. 

Ale zpátky ke kalamitě. Trvale zvýšené
stavy kůrovce v našich lesích pociťujeme 
v posledních pěti letech. V předloňském
roce se již zdálo, že je kůrovec na ústupu, ale
loňský rok nám ukázal, co kůrovec opravdu
dovede. Přes všechna obranná opatření
došlo k prudkému nárůstu kůrovcem 
usmrcených stromů a my jsme jich pokáceli
nejvíce v historii Městských lesů, a to více
jak polovinu celkové roční těžby. Jestliže 
v roce 2018 jsme asanovali 5 tisíc m3, pak 
v loňském roce to bylo více jak 15 tisíc 
kubíků. 

Lesy města sousedí s bezzásahovými 
zónami v Národním parku, lze je nějak
proti škodám kůrovcem uchránit?

V prvé řadě není vyřešena ochranná
zóna okolo lesů ponechaných bez zásahu.
Podle všech vyjádření by měla být tato zóna
v šířce pět set metrů a v té se má proti mno-
žícímu se kůrovci zasahovat. Tím budou
chráněny lesy okolních vlastníků a lesy
mimo park, tedy lesy hospodářské. Žádná
taková zóna však nikdy vytvořena nebyla,
naopak bezzásahové lesy jsou přímo 

na hranicích Národního parku v sousedství
lesů hospodářských. Tím Správa parku 
přesouvá ochranou zónu na území, která jí
nepatří, a tato území umírají pod tlakem 
náletů škůdců pěstovaných v Národním
parku. Navíc nepřijímá Správa národního
parku za své chování žádnou odpovědnost.
Jenom na majetku města byla škoda 
v těchto „nárazníkových lesích“ soudním
znalcem spočtena za roky 2016 až 2018 
na téměř pět milionů Kč,  a to se vůbec 
nebavíme o tom, že v tomto území vznikají
obrovské ekologické škody. Jsme totiž 
povinni ze zákona kůrovcové stromy kácet,
a tím vznikají rozsáhlé holiny, které mimo
jiné způsobují vysychání nejbližšího okolí.
Je paradoxem, že v současné době vytvá-
říme holiny nuceně, proti naší vůli, a to
pouze v lesích na území Národního parku. 

Jako správci svěřeného majetku jste 
přece povinni zabránit jeho poškozování,
činíte v tomto případě nějaké kroky?

Ano. Prvním krokem byla žaloba 
na tehdejšího ministra životního prostředí
Bursíka, kterou jsme chtěli zvrátit jeho roz-
hodnutí rozšířit bezzásahovost do druhých
zón postižených Kyrillem, mimo jiné na hra-
nici s volarskými lesy. Upozorňovali jsme, že
v budoucnu může v této oblasti (Radvano-
vický vrch) odstartovat kůrovcová kalamita,
což se také v roce 2016 stalo. Nejvyšší
správní soud tehdy rozhodl, že „ochrana 
přírody je nadřazena zájmům vlastníka lesa“
s tím, že vzniklou újmu přece stát zaplatí. 

Nechali jsme tedy zpracovat soudně
znalecký posudek, který stanovil výši škody
za dobu trvání kalamity v letech v letech
2016–2018,  a předložili jsme jej Správě NPŠ
s žádostí o náhradu vzniklé újmy. Odpověď
Správy NPŠ byla jasná: nic nezaplatíme, 
můžete se soudit. 

V současné době jsme tedy ve fázi, kdy
prachatický soud řeší naše první dvě žaloby
na Českou republiku – Národní park o ná-
hradu újmy ve výši téměř tři miliony Kč.

Je nějaká šance na úspěch?
To se neodvážím tipovat. Prachatický

soud však velmi rychle, během několika
dnů, vydal platební rozkaz k zaplacení újmy
na náš účet a teď již je to jen na právnících 
a o termínech. Jisté však je, že Správa 
Národního parku Šumava není dobrým 
sousedem. Je to jako kdyby si váš soused
hrál na své zahradě s míčem, ten kopl na váš
pozemek, rozbil okno a pak říkal, že vám nic
nezaplatí, i když jste jej viděli a jeho míč je
pořád u vás v pokoji. Řekne vám, že ten míč
není jeho a že ho nekopl a ať to prokážete 
u soudu. Vy se samozřejmě soudit nebu-
dete, protože soudy trvají dlouhou dobu
a končí nejistým výsledkem. Ale když vám
ta okna soused rozbíjí dál a dovoluje si více
a více, tak nakonec k tomu soudu půjdete.
A to je náš případ. Navíc kromě neochoty
platit za škody, které působí nám, svým 

sousedům, úředníci Správy parku dokonce
zadržují vyplacení náhrad, které nám pří-
sluší ze zákona za to, že nemůžeme v části
lesů vůbec hospodařit. V loňském roce 
nám tak tři čtvrtě roku zadržovali více jak
milion korun a zhruba tři sta tisíc nám 
nezaplatili dodnes. Úředník ochrany přírody
je v tomto ohledu pánem, neboť jediná 
obrana proti jeho rozhodnutí je soudit se 
s Českou republikou. A když náhodou Česká
republika soud prohraje, úředníkovi se 
pravděpodobně nic nestane. 

Stále se ukazuje, že v případě omezo-
vání vlastnických práv jsou orgány ochrany
přírody k vlastníkům nekompromisní a rychlí,
ale jakmile se má za škody vzniklé ome-
zeními zaplatit, tak zavládne na straně 
úředníků neochota, zdržování a hledají se
cesty, jak to udělat, aby se platilo méně
nebo vůbec. 

Vlastník lesa nebo půdy by měl být 
trpělivým a rozumným přístupem, vysvět-
lováním a motivací přesvědčen, aby svůj
majetek zapojil do systému ochrany přírody
sám z vlastní vůle.  Ne aby to bylo prosazeno
násilně s možnou vidinou znehodnocení
bez odpovídající náhrady.

Jakým způsobem se kůrovcová kalamita
projevila na ekonomice Městských lesů 
a jak v ceně palivového dřeva?

Samozřejmě, že obrovský převis v na-
bídce dřeva na trhu, díky probíhající kůrov-
cové kalamitě, sráží ceny dřeva. A dřevo je
pro nás hlavní zdroj příjmů. Průměrná cena
jednoho kubíku dřeva je dnes na úrovni
ceny, za kterou se prodávalo v roce 1992,
kdy ale litr nafty stál 12 korun a průměrný
plat byl 4 a půl tisíce. V absolutních číslech
máme v loňském roce nižší příjmy než 
v roce 2018 o 10,2 milionu Kč a v porovnání
s rokem 2014 jsou roční příjmy nižší do-
konce o 24,1 milionu Kč, což je obří výpadek
ročních tržeb srovnatelný se čtvrtinou roz-
počtu města! Takže dnešní doba je pro nás,
stejně jako pro ostatní lesnické firmy a vlast-
níky lesa, velmi těžká, je to doslova boj 
o ekonomické přežití. Nám se prozatím daří
přežít, včas plnit veškeré závazky k městu 
i jiným subjektům a loňský rok skončíme se
ziskem a ještě odvedeme městu plánované
nájemné.

Za to ovšem patří dík především našim
zaměstnancům, dřevorubci počínaje a lidmi
v kanceláři konče, a to bez rozdílu. Každý
z mých kolegů je nejen na vysoké profesní
úrovni, ale svou práci vykonávají velmi zod-
povědně. Naši pracovníci v těžbě a vyvážení
dřeva patří, podle mého soudu, k nejlepším
v oboru. Svůj podíl na našem kladném hos-
podaření má také Rada města, která trvale
podporuje rozvoj naší firmy včetně investic,
a tím posiluje naši pozici v oboru, což se 
projevuje zejména v této nelehké době.

Co se týče ceny palivového dřeva, ta se
příliš nemění, protože výše ceny tohoto 
sortimentu se blíží výrobním nákladům.

S ředitelem
Městských lesů Volary
Miroslavem Řežábkem
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Vláda vyčlenila 1,5 miliardy Kč na pomoc
vlastníkům lesů za rok 2018, pomohlo to
v této nepříznivé době vašemu 
hospodaření?

Bohužel tato pomoc nebyla poskytnuta
pro lesy na území Národních parků. Protože
jsme kůrovce těžili hlavně v těchto lesích,
obdrželi jsme pouze část dotace za kůrovce,
a to pouze v lesích mimo Národní park, a tím
jsme se, mimo jiné, dostali do nerovného
postavení vzhledem k jiným vlastníkům
lesů. S jednatelkou Kašperskohorských lesů,
které mají lesy podobně postižené, jsme se
pokoušeli na nerovné postavení našich lesů
upozornit, absolvovali jsme několik jednání
s poslanci z Výboru pro životní prostředí 
i zemědělství. S panem starostou Vítem 
Pavlíkem jsme o situaci informovali paní
hejtmanku a radní za ANO, Václav Bajčík 
dokonce informoval paní ombudsmanku.
Vše bylo marné. 

Ale za tu malou pomoc od státu, kterou
jsme obdrželi z peněz Ministerstva země-
dělství, velmi děkujeme, převedli jsme ji 
do rezerv a využijeme ji v příštích letech 
na obnovu kůrovcem poničených lesů.

Druhé únorové pondělí navštívila naše
území bouře Sabine. Způsobila nějaké
škody ve volarských lesích?

Nejen v pondělí, ale i následující dva 
dny byl vítr opravdu silný, ale nedosahoval
takových rychlostí jako v západní Evropě. 

Díky tomu i množství popadaných stromů
ve Volarských lesích není vysoké. Popadaly
stromy hlavně na porostních stěnách 
odkrytých po těžbách kůrovcových stromů
a stromy nějakým způsobem poškozené,
například hnilobou. Celkem nám Sabine 
položila asi 2 000 stromů, což je zhruba 
třetina ročního průměru polomového
dřeva, které napadne během normálního
roku. Nepříjemné je to, že jde o polomy 
jednotlivé, které vždy zvýší náklady na těžbu
a prodlouží čas zpracování.  

Zakoupili jste pro provoz dva 
elektromobily, jak jste s nimi spokojeni
a jak velkou úsporu pro vás mají 
do současné doby?

Ano, v loňském roce jsme zakoupili 
za podpory dotace z Fondu životního 
prostředí dva plně elektrické VW Upy. 

Myslím si, že další směr osobní mobility 
je předurčen pro elektromobily, ať už 
bateriové nebo vodíkové, a my nechceme
zůstat stranou. 

Na nějaké velké hodnocení to zatím
ještě není, protože auta jezdí teprve půl
roku, ale již dnes můžu s jistotou říci, 
že jejich provoz je až třikrát levnější než 
provoz do dnešní doby používaných VW
Caddy. Vozidla se téměř neservisují, spo-
třebují přibližně 16 kW na 100 km, což je
zhruba 90 haléřů na 1 km při plné sazbě 
za elektřinu, při zvýhodněné pak méně než 
50 haléřů na kilometr. Přes noc se auta plně
dobijí na normální zásuvce a celý další den
vydrží jezdit po lese, bez emisí. Jedinou 
nevýhodou je vysoká pořizovací cena 
elektromobilů, ale v našem případě jsme 
využili dotací, takže nás jedno auto vyšlo
přibližně na 200 tisíc Kč bez DPH, což je
velmi rozumná cena. 

Každopádně v letošním roce budeme
žádat o dotaci na další dva vozy, které by
měly nahradit dosluhující Caddy.

Ladislav Beran

Těžba kůrovce u Dobré harvestorem Ponsse Scorpion King.
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KULTURNÍ PŘEHLED         BŘEZEN 2020
MUŽI S MINULOSTÍ
Výstava fotografií z azylového domu sv. Petra v Záblatí. Ten je určen pro muže 
bez domova, kterým dům pomáhá různými aktivitami, aby jejich cesta do běžného 
života byla co nejsnazší a hlavně trvalá.

KNIHOVNA

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

2. 3. 
až

31. 3.

KREATIVNÍ ODPOČINKOVÉ ODPOLEDNE
S Lucií Dvořákovou-Libverdovou si vyrobíme jarní dekoraci „Srdce na dveře“.

KNIHOVNA

OSLAVA MDŽ SE SVAZEM ŽEN RADNIČNÍ SÁL

PLES DÁRCŮ KRVE
Hraje kapela Fantazie, bohatá tombola.
vstupné 100 Kč, dárci zdarma

RADNIČNÍ SÁL

LAKOMEC
Klasika – ta se neomrzí. Zveme vás na divadelní představení v podání 
Divadla Radka Brzobohatého.
vstupné 250 Kč

KINO

JIHOČESKÁ VLACHOVKA
Jihočeská kapela, která víc jak šedesát let hraje k tanci i poslechu
lidové písně a skladby z vlastní dílny.
vstupné 120 Kč

RADNIČNÍ SÁL

JEZINKY BEZINKY ANEB SMOLÍČEK 3x JINAK
Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé chlapečky? 
Rozpustilá taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek.
vstupné 70 Kč

KINO

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: JAN CEMPÍREK
Setkání se známým spisovatelem, novinářem, cestovatelem a předsedou poroty
literárního festivalu Šumava Litera.

KNIHOVNA

PLES SPORTOVCŮ
Hraje skupina MP3.

RADNIČNÍ SÁL

úterý

3. 3.   
17:00

pátek

6. 3.   
18:00

sobota

7. 3.
20:00

středa

11. 3.  
20:00

pátek  

13. 3.  
17:00

neděle

15. 3.  
16:00

úterý

17. 3.   
18:00

pátek 

20. 3. 
20:00

65. ROČNÍK CELOKRAJSKÉHO SETKÁNÍ 
TURISTŮ
První jarní kilometry s turistickou sazkou. Pod záštitou starosty města Volary.

ŽS VOLARYsobota

21. 3. 
9:20

SKAUTSKÁ VYCHÁZKA 
DO OKOLÍ VOLAR
Přivítání jara, pozorování přírody, kupa her a legrace. Návrat okolo 15. hodiny.

SRAZ NA NÁMĚSTÍ U FONTÁNYsobota

21. 3.  
10:00
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AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ
Téměř měsíční putování v roce 2010 nám slovem i obrazem přiblíží 
cestovatel a etnolog Libor Drahoňovský.

INFOCENTRUMpondělí

23. 3.   
18:00

DEN UČITELŮ
Tradiční setkání pedagogů u příležitosti Mezinárodního dne učitelů.
Uzavřená společnost.

RADNIČNÍ SÁL

DVACÁTÁ NOC S ANDERSENEM
Letos se bude nocovat od pátku do soboty s Harry Potterem.
přihlášky si vyzvedněte v knihovně

KNIHOVNA

EXPEDIČNÍ KAMERA
Nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa i z domácí produkce.
Vstupné 50 Kč, slosovatelné vstupenky

RADNIČNÍ SÁL

Výstavy

Připravujeme

MUŽI S MINULOSTÍ
Výstava fotografií z azylového domu sv. Petra v Záblatí. Ten je určen pro muže 
bez domova, kterým dům pomáhá různými aktivitami, aby jejich cesta do běžného 
života byla co nejsnazší a hlavně trvalá.

KNIHOVNA

ROSA TAHEDL 
Výstava o životě a díle rodačky z Dobré.

GALERIE VOLARY

VERNISÁŽ 
– ŠUMAVA VÍCE NEŽ 50 OBJEKTIVY
Fotoobrazy Šumavy od známých i méně známých fotografů a milovníků krás šumavské přírody.

INFOCENTRUM

COUNTRY BÁL
Tečka za letošní plesovou sezonou ve stylu Divokého západu.

RADNIČNÍ SÁL

pátek 

27. 3.   
16:00

pátek

27. 3.   
18:00

sobota

28. 3.
17:00

2. 3. 
až

31. 3.

3. 2. 
až

2. 4.

pátek

3. 4.    
17:00

sobota

4. 4 
20:00

TANEČNÍ KAVÁRNA
Taneční pro starší a pokročilé s tanečním mistrem Tomášem Gaudníkem.
vstupné 70 Kč

RADNIČNÍ SÁLneděle

5. 4. 
17:00

DIVADLO NAVĚTVI: KNIHOMOLI
V našich knihovničkách se prohánějí malí broučci, kteří doslova a do písmene 
hltají příběhy v knihách.
vstupné 70 Kč

KINOčtvrtek

9. 4.  
16:00

DOKUD SE TANČÍ
Divadelní představení Ženského amatérského spolku o tom, že to nejlepší, 
co se může člověku ve stáří přihodit, je zůstat mladý, ale ne vždy se to povede.
vstupné 120 Kč

KINOpátek

24. 4.  
20:00



Společenská rubrika
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Kristýna MIKULÁŠKOVÁ
Miroslav ZIEGLER
Zdenka OUBRECHTOVÁ
Irena SEDLÁKOVÁ
Augustin SOBOTOVIČ

Alexander BALÁK
Dana ŠVEHLOVÁ
Zdeňka VAIRICHOVÁ
Margit PICHLOVÁ
Věra MOTHEJLOVÁ

Oslavenci měsíce – BŘEZEN 2020:

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

Dne 12. 3. 2020 uplyne 12 let,
kdy nás navždy opustil 

pan 

Jan VORÁČ.

S láskou vzpomínají 
rodina a přátelé.

Rodina Vávrova děkuje všem 
za účast a květinové dary. 

Panu Krátkému děkujeme 
za krásné poslední rozloučení.

Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast a květinové dary 

při posledním rozloučení s paní

Marií MARKOVOU. 
Děkujeme rovněž panu Františku 
Krátkému za jeho srdečný proslov. 

zarmoucená rodina

oznamuje svým členům a majitelům Zahrádek v osobním vlastnictví  že, dne 21. 3. 2020 ve 14:30 se v Hotelu
Chata Volary uskuteční členská schůze.
Na členské schůzi si přítomní mohou zaplatit své členské příspěvky a náklady na činnost  zahrádkové osady.
Na členskou 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
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 vyhlášené petici. Petiční místo je u trafice u Sosnů a dne 21. 3. 2010 na členské schůzi ZO ČZS
Volary v Hotelu Chata Volary.

Výbor ZO ČZS Volary 

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…



Informace
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Krátce

Šumava 
Lucie Rambouskové

Po dvouleté odmlce představila 
11. února 2020 volarská fotografka Lucie
Rambousková fotografie ze Šumavy do-
mácímu publiku. A navíc sérií snímků
představila i Norské Lofoty.

  

Cena Ondřeje Sekory
V knihovně se odměňovalo. Své ceny

si totiž odnesli vítězové výtvarné soutěže
uspořádané k výročí narození Ondřeje
Sekory.

  

Infocentrum 
se připravuje

Infocentrum se připravuje na letní
turistickou sezonu. Nový dotykový 
monitor umožní návštěvníkům vybrat 
a vytisknout si naplánovanou trasu či 
dopravní spoj. Posíleno bylo i připojení 
k internetu.

  

Poplatek za odpady
Termín, do kterého musíte uhradit

poplatek za tuhý komunální odpad 
za první polovinu roku 2020, byl ve Vo-
larech posunut až na konec dubna 2020.

V rámci zlepšování svých služeb 
Finanční správa připravila i pro letošní rok
některá opatření, která vycházejí vstříc 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Mimo jiné i to, že přiznání k této dani budou
i letos vybírány pracovníky Finančního
úřadu pro Jihočeský kraj územní pracoviště
v Prachaticích ve Vašem městě. Přitom 
nepůjde jen o prostý výběr přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, ale budou zde po-
skytovány i relevantní informace potřebné
pro jeho vyplnění. 

Pracovníci finančního úřadu rovněž 
poskytnou informace a zodpoví dotazy,
které se budou týkat elektronické evidence
tržeb, zejména pak zvláštního režimu EET. 

Informace nezbytné pro správné vyplně-
ní daňových povinností k daním z příjmů

jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz
v záložce „Daně a pojistné“ a jsou aktuálně
doplňovány v „Novinkách“.

Tiskopis daňového přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob je v elektronické po-
době ke stažení na internetových stránkách
Finanční správy ve složce daňové tiskopisy
nebo ve složce daně elektronicky, Daňový
portál, na adrese www.daneelektronicky.cz,
jehož prostřednictvím ho lze finančnímu
úřadu i doručit.  

Interaktivní formuláře DAP k DPFO 
a DPPO jsou také k dispozici na stránkách 
Finanční správy v záložce „Daňové tisko-
pisy“. V listinné podobě bude tiskopis 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob k dispozici na městském úřadě 
od 26. února 2020.

Výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pomoc občanům při jejich vyplnění se
po dohodě se starostou uskuteční v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu 
ve Volarech ve dnech 26. února 2020  v době od 10:00 do 14:30 hod. a 11. března 2020
v době od 10:00 do 14:30 hod.

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat 
daňovým poplatníkům s daní z příjmů 

fyzických osob ve Vašem městě.
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Fotbal Počasí

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

průměrná teplota -2,2 °C
minimální teplota -18,6 °C 22. 1.
přízemní minimální teplota -20,0 °C 22. 1.
maximální teplota 9,2 °C 15. 1.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 31x
ledový den (max -0,1°C a méně) 0x

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

průměrná teplota -2,2 °C
minimální teplota -18,0 °C 22. 1.
maximální teplota 12,1 °C 15. 1.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 31x
ledový den (max -0,1°C a méně) 1x

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

průměrná teplota -1,7 °C
minimální teplota -17,5 °C 22. 1.
přízemní minimální teplota -20,5 °C 22. 1.
maximální teplota 12,5 °C 15. 1.
úhrn srážek 27,5 mm
maximální náraz větru 16,3 m/s 5. 1.
mrazový den (min -0,1°C a méně) 30x
ledový den (max -0,1°C a méně) 0x

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

průměrná teplota -1,0 °C
minimální teplota -14,5 °C 22. 1.
maximální teplota 12,1 °C 15. 1.
úhrn srážek 37,4 mm
maximální náraz větru 14,9 m/s 28. 1.
sluneční svit 84 hod.
maximální sněhová pokrývka 12 cm 30. 1.
dní se sněhovou pokrývkou 17
mrazový den (min -0,1°C a méně) 30x
ledový den (max -0,1°C a méně) 2x

Počasí ve Volarech – leden 2020

Fotbalové jaro klepe na dveře
Přestože únor by měl patřit spíše lyžařům, fotbalisti se již chystají na svůj 

první jarní zápas. A oddíly Tatranu jsou v plném tréninkovém nasazení, které 
proloží i některá přátelská utkání. Žáci, a to od přípravek po starší žáky, absolvují
turnaje v halách v Českém Krumlově a Prachaticích, muži budou střídat 
tělocvičnu s přípravnými zápasy.

Fotbalové jaro začne 21. března v 15:00. Pokud bude počasí fotbalu nakloněno,
Tatran doma přivítá zdatného soupeře z Netolic, kdy bude hostit jejich rezervu.

Mládežnické kluby začnou venku hrát v dubnu. Zahájí starší žáci, kteří 2. dubna
vyrazí na trávník společného týmu Zdíkova a Stach. Mladší žáci přivítají 8. dubna
doma Vimperk B, mladší přípravka 16. dubna zajíždí do Strunkovic a starší přípravka
zahájí doma 4. dubna, kdy kluci a dívky přivítají soupeře ze Čkyně.

U týmů mládeže mohou v termínech nastat změny, proto sledujte vývěsku 
Tatranu, kde bude rozpis utkání aktualizován.

Ladislav Beran

Fotbalové 
jaro 2020

 sobota 21. 3. od 15:00, 
muži
Volary : Netolice B  

 sobota 4. 4. od 13:00, starší přípravka 9–10 let
Volary : Čkyně 

 sobota 4. 4. od 16:30, muži
Volary : Vlachovo Březí

 středa 8. 4. od 16:30, mladší žáci 11–12 let
Volary : Vimperk B

 čtvrtek 9. 4. od 16:30, starší žáci 11–14 let  
Volary : Čkyně z.s.

 sobota 11.4. od 16:30, muži
Volary : Dub

 sobota 18. 4. od 13:00, starší přípravka 9–10 let
Volary : Netolice

 středa 22. 4. od 17:00, mladší žáci 11–12 let
Volary : Prachatice B

 sobota 25. 4. od 10:00, mladší přípravka 7–8 let
Volary : Vimperk C

 sobota 25. 4. od 13:00, starší přípravka 9-10 let
Volary : Strunkovice

 sobota 25. 4. od 17:00, muži
Volary : Šumavské Hoštice/Lažiště 

 středa 29. 4. od 17:00, mladší žáci 11–12 let
Volary : Stachy/Zdíkov

 čtvrtek 30. 4. od17:00, starší žáci 11–14 let  
Volary : Vimperk B/Lažiště 

Veškeré zázemí na hřišti je pro vás připraveno.
Těšíme se, že přijdete podpořit 

naše malé i velké fotbalisty.

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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KČT Volary a KIC Volary Vás zvou na zájezd

ATOM MUZEUM BRDY a SPÁLENÉ POŘÍČÍ
sobota 18. 4. 2020

Autobusem z Volar, jízdné 100 Kč za bus, vstupné: 50 Kč důchodci, 100 Kč pracující

Atom Muzeum Brdy – unikátní podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení
Celý objekt, bývalý sklad sovětské jaderné munice, je zachovalý technický unikát a lahůdka pro milovníky bunkrů a vojenské historie.

Expozice přiblíží dobu, kdy se Východ a Západ připravovaly na případný jaderný konflikt. Dnes je ztělesněním dusivé atmosféry studené
války. Vojenský objekt Javor 51 Borovno se začal stavět v roce 1965. Bunkr zabírá prostor 1 600 metrů čtverečních a obsahuje i sál, kde
byly uloženy jaderné hlavice. Každý sál je věnován některému z témat: první studené válce, druhý sovětskému atomovému programu,
třetí americkému atomovému programu a čtvrtý mírovému využití jaderné energie.

Novinkou v muzeu (2018) je jaderná mina, která váží asi 80 kg. Měla se využívat na takzvané jaderné podzemní stavitelství. Min
byly vyrobeny stovky na východní i západní straně. Zakopané byly 200 metrů pod zemí na přechodech podél tzv. železné opony 
a byly řízeny radiově na dálku. Pokud by se pohnula vojska z jedné nebo z druhé strany, byly by odpáleny. Pod zemí by se tak vytvořila
jeskyně o průměru až 300 metrů, která by se propadla a vznikl by velký kráter, hluboký až 50 metrů, a žádná technika by neprojela.

Dalším unikátem je i nedávno odtajněný rozkaz s podpisem amerického majora na svržení atomové pumy na Hirošimu, obrázky
a zvon z kostela v Sarově, střediska sovětského jaderného výzkumu.

Dále  je možné dle domluvy navštívit: Spálené Poříčí (naučná stezka, špejchar z 18. století), Rožmitál pod Třemšínem (muzeum), 
památník Lety, Mirovice (morový sloup).

Odjezd v 8:00 z autobusového nádraží
rezervace míst: 602 138 498, pulkrabek@kic-volary.cz

Klub českých turistů oblast Jihočeský kraj, z.s.
Klub českých turistů České Budějovice, z.s.
Klub českých turistů při TJ Tatran Volary, z.s.

pořádají v sobotu 21. března 2020

65. ročník celokrajského setkání turistů
ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ 

S TURISTICKOU SAZKOU
pod záštitou starosty města Volary

Start: železniční stanice Volary, výdej sázenek od 9:20 do 10:00

Trasa: po okružní trase značené modrým psaníčkem kolem
vrchu Lískovec (ve směru hodinových ručiček, tj. K železničnímu
přejezdu); délka trasy 5,5 km. Pro koho je to málo, může si dob-
rovolně přidat okruh značený červeným či zeleným psaníčkem.
Turistická sazka: tradičně zaměřena na KČT, vlastivědu, přírodu, 
výročí roku 2020 na okružní trase v místě nejvíce vzdáleném
od Volar. Každý soutěžící přebírá cenu osobně. Domů spěchající
soutěžící ztrácí jakýkoliv nárok.
Cíl: Radniční sál, Náměstí 25 

Příjem vyplněných sázenek do 13:00. Slavnostní zahájení 
a vyhodnocení sazky 13:05, ne však dříve, než dorazí většina 
vedoucích skupin jednotlivých OKČT.

Klub českých turistů při TJ Tatran Volary

Informace: Jiří Peltan, 608 853 511, peltan@seznam.cz
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Když jí Florian spatřil poprvé, ukrutně se
vylekal. Jel zrovna s povozem do Cudršlágu,
kráčel si to vedle vozu, hlavu plnou starostí,
že ani nevnímal dění kolem. Najednou zírá
na drobnou ženštinu, stojící se sklopenou
hlavou u hřbitovní zdi. Floriana by nevydě-
silo setkání s medvědem či lapkou. Ani oby-
čejný duch by ho z míry nevyvedl. Ale tuhle
holku znal. Tedy když byla ještě živa. Jenže
před několika dny ji našli na břehu Blanice,
pod skálou, na níž se tyčí zříceniny hradu, 
a každý hned věděl, že nešlo o nešťastný
pád, ale že si na svůj život sama o své vůli
pro zklamání v lásce sáhla. Jeden bohatý 
volarský sedlák jí popletl hlavu, a když zjistil,
že jejich špásování nezůstane bez následku,
ztratil o ni zájem a myslel, že to spraví něja-
kou tou zlatkou. Jako už ostatně nejednou
předtím. Jenže poraněné srdce zlatem 
neslepíte. Děvče se trápilo, v noci bloumalo
po lese, a když se dítě narodilo mrtvé, bylo
toho už na ubohou dívku moc. Toho dne,
když malé nekřtěňátko bez obřadu uložila
do neposvěcené půdy za hřbitovní zdí, snad
aby po smrti spočinula vedle něho, dobro-
volně spáchala ten největší hřích. Hlína 
na hrobu dítěte ještě ani nestačila oschnout,
když hrobník podruhé kopal vně hřbitova 

a opět bez pokropení svěcenou vodou či
modlitby zaházel prostou dřevěnou rakev.
Kdo si sám na život sáhne, nezaslouží slito-
vání. Lidský soud je přísný. A odpuštění se

nedočkala ani po smrti. Brzy si lidi zvykli, 
že tu před soumrakem stává, bez hnutí 
s hlavou sklopenou, snad čekajíc na vlídné
slovo. Jenže pak někdo po tom průsvitném
těle hodil kámen, a když se nic zlého 
nepřihodilo, přestali se i ostatní ducha bát 
a posměchem a kamením jej častovali, když

se jim u hřbitovní zdi zjevil. Bylo pozdní 
odpoledne a jeden z Židů, co po okolí 
prodávali hrnce a pánve, šel touž cestou, co
onehdy Florian. I on potkal dívku u hřbitovní
zdi. Ve stavení, kde jej pak nechali přespat,
vyslechl celý příběh i to, že jde o neškodnou
záležitost, která se pomalu stávala kratoch-
vílí místní omladiny. Druhého dne Žid vstal
a zašel na hřbitov. Postál u hrobu a dlouze si
tam něco drmolil. Pak vyndal z váčku hrst
mincí a nechal za nešťastnou křesťanskou
dívku sloužit mši. Faráři se moc nechtělo.
Kdo to kdy slyšel, aby syn Abrahámův platil
křesťanské modlení. Ale snad, že sám neměl
z toho všeho čisté svědomí, vyhověl. Když
v neděli ten úmysl přede mší oznámil, farníci
se bouřili, avšak z kostela odcházeli se sklo-
peným zrakem a zahanbeným srdcem. Ještě
téhož dne se sousedi sešli a dlouho a živě
rokovali. Nazítří odkryli oba hroby a farář se
vší slávou za účasti celé obce vykonal po-
hřební obřad a obě rakve uložili do nového,
tentokrát již v posvěcené půdě vykopaného
hrobu. A po dlouhá léta si pak Cudrovičtí
připomínali, že je až židovský obchodník
musel naučit křesťanské lásce.

Jaroslav Pulkrábek
ilustrace Marie Petrmanová

Křesťanská láska židovského obchodníka (Cudrovice)

František Adolf Borovský (1852–1933)
historik umění, muzejní pracovník, Praha 

... Bylo to asi roku 1869, když jsme dva přátelé, sextáni, vydali se z Prachatic do Šumavy. Neměli jsme 
ani jasného pojmu o tom, co to jest cestovati Šumavou, a zvláště za tehdejší doby, kdy Šumava i nejbližším 
sousedům byla ještě temnou pevninou, již si obrazotvornost sice velmi romanticky líčila, ale k cestě do jejích
pralesů a bezedných bařin ani zkušení cestovníci alpští se neodvažovali. S veselou myslí a velmi lehkým sáčkem
putovali jsme po volarské silnici do Fefrů a přes Blažejovice do Volar, tenkráte již po velkém požáru r. 1863 
po většině moderním způsobem přestavěných. Na cestu jsme se neptali, vždyť jsme ani nevěděli, nač se máme
ptát; šli jsme do Šumavy a byli jisti, že všechny cesty, které vedou z Prachatic jinam než k Netolicům, vedou 
do Šumavy ...

Co se vám vybaví, když se řekne „VOLARY“
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Na aukci starých fotografií se objevil snímek domu, dle popisku
z Volar. Nešlo však o dřevěnou roubenku jako obvykle, ale o zděný, 
vyloženě městský patrový činžovní dům. Navíc měl sken fotografie 
velice špatnou kvalitu. Není tedy divu, že nikdo dům nepoznával.
Nechali jsme si zaslat i druhou stranu snímku, s tím, že by mohla 
obsahovat nějakou informaci. A obsahovala jich poměrně dost. Ručně
psaná poznámka uváděla, že se jedná o rodný dům otce pisatele 
poznámky Schilhansla, nachází se v ulici Nádražní, dříve Budějovické,
a dům má číslo popisné 6. Rovněž zde bylo uvedena dvojice jmen
Schilhansl/Lichnecker a místo Wallern im Böhmerwald.

Ulice Nádražní i Budějovická se ve Volarech vyskytovaly a zřejmě
i takto své názvy změnily. Šlo o část města od dnešního železničního
přejezdu směrem do centra. Název Budějovická vylučoval dnešní 
Tolarovu ulici.  Číslo popisné 6 však žádný dům podle katastru z roku
1836 v této části města nenesl. „Šestku“ má a měla „pekárna“ za kostelem.

Rovněž obě jména se nacházela v soupisu obyvatel z roku 1945.
Avšak Schilhansla jste mohli najít u devíti nemovitostí, Lichneckera
dokonce u patnácti. Podařilo se nám získat originál fotografie, kde již
šlo o úplně jinou kvalitu a mohli jsme se posunout dále. Ale stále nic.
S rozuzlením přišla paní Krejsová. Dala si totiž práci a porovnávala 
uvedená jména s čísly popisnými, aniž by se nechala zmást onou 
šestkou. Našla tak dům č. p. 38, kde za války bydlela rodina Lichnecker.
Nyní bylo třeba shromáždit důkazy, které by domněnku potvrdily. 
V archivu jsme našli celou řadu dokumentů vztahující se k tomuto
domu. Ty nejstarší z roku 1887 podepisovali manželé Schilhanslovi.
Plány na přestavbu pocházejí z roku 1964. 

Více fotografií najdete na facebookovém profilu KIC Volary.

Jaroslav Pulkrábek

Č. p. 38 „Ziwerl-Lebuld“

Osobnost Volarska

Narodil se 20. května 1906 v Krejčovicích. Absolvoval střední školu v Českém Krumlově a poté studium
na Německé technické univerzitě v Brně, kde získal titul inženýra architekta. Po studiu byl od roku 1933
zaměstnán u Městského úřadu Český Krumlov.

Od roku 1938 vstoupil do ředitelství Hornorakouských pozemkových staveb v Linci. V roce 1943 
až do konce války sloužil na vojně ve Wehrmachtu. V Linci se stal po válce vrchním stavebním radou 
hornorakouské zemské vlády. A od roku 1948 pracoval opět jako úředník Zemského stavebního ředitelství
v Linci a vedoucí projektového plánování. Ve věku 50 let zemřel nečekaně 19. listopadu 1956 v Linci, kde
je též pochován.

Ve volném čase hledal v motivech lidové architektury, která mu byla poté trvalou inspirací 
a východiskem. Pokoušel se i o vlastní výtvarnou práci malířskou a grafickou. Hans Foschum navrhoval
především církevní stavby, jako např.: kostel sv. Jana Nepomuckého ve Větřní, kostel Brunnbach 
v Großramingu, fatimská kaple Schardenberg, kostel Scharnstein, kostel Míru v Linci nebo hřbitov 
Ebensee. Celkem pracoval na 14 církevních stavbách, z toho pro kostel v Molln-Breitenau vytvořil plány
zcela zdarma. Dále byl projektantem linecké zemské dětské nemocnice, přestavby zemského divadla,
nové budovy zemského soudu a dalších nespočet staveb.  

Hans Foschum
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Solné prameny 
na Bobíku

Poprvé jsem se o existenci solného pra-
mene dočetl v knize Josefa Pavla Boubín,
šumavský prales. Jenže to byla jen pověst.
Jakémusi Zelenkovi z Buku se na podzim
zaběhla kráva. Marně ji hledal, dávno ji 
oželel, ale na jaře ji nalezl na jedné mýtině.
Dokonce i s telátkem. Silnou, zdravou a po-
někud zdivočelou. Když ji odváděl, všiml si
pramene, z něhož vytékala slaná voda.
Usoudil, že to bude významný nález a cestu
zpět si značil zlámanými větvičkami. Celá
vesnice pak chodila s vědry pro vodu, tu
převařovali a získali sůl. Svoji vlastní, do-
mácí. To se samozřejmě nelíbilo pánům 
z Prachatic. Však jejich bohatství bylo na soli
založeno, tedy přesněji na obchodu s ní. 
Přikázali značky zničit a pramen zasypat. 
A v Buku měli utrum.

Podruhé jsem se se solnými prameny
setkal ve vyprávění Ludviga Wachtfeidla,
zveřejněném na webových stránkách 
Kohoutí kříž. Wachtfeidl se narodil v roce
1910 v Putíně nedaleko Milešic a padl 
u Stalingradu. Ten svoji verzi klade do doby,
kdy u Bobíku vyrůstaly první osady, tedy
počátek 14. století. A nejedná se o Boubín,
ale o Bobík. Nutno však podotknout, že
dříve byl Bobík poněkud přehlížen a brán
jako rameno Boubína. I tady šlo o ztracenou
krávu. Muži ze vsi se ji vydali hledat a našli
ji na mýtině vysoko na svazích Bobíku, jak
pije ze studánky. Za tmy ji odváděli dolů,
ale druhý den kráva utekla znova. A našli ji
na stejném místě jako předešlého dne. 
A zase u studánky. Do vodou vymleté ka-
menné mísy tu tryskal pramen o síle lidské
paže, aby pak znova zmizel v útrobách
hory. V okolí pramene se neuchytila jediná
rostlinka. Když se chtěli vesničané napít,
zjistili, že je hustá, hořká a slaná. Místo 
působilo notně strašidelně. Pramen hučel
a na hladině se vytvářela slaná pěna. Jak okno
do pekla. A tak sem raději nikdo nechodil.

Po dlouhém čase sem zavítali dva lovci.
Z pramene nabrali vodu a uvařili si polévku.

Jenže ji s hnusem vylili. Pro slanost se 
nedala pít. I oni se ulekli a kvapem uháněli
dolů. Po pár dnech jeden z lovců znenadání
zmizel. Prý se odstěhoval, tvrdili ve vsi. 

Až po mnoha letech se jakýsi bělovlasý
panský myslivec přezdívaný Schwellbock,
který byl nejstarším mužem ve vsi, před
smrtí přiznal, že on byl jedním z těch dvou,
co tenkrát nalezli pramen. Ohlásil nález
vrchnosti. Však šlo o významný nález. K jeho
údivu mu však páni nabídli tučnou od-
měnu, když o solném prameni pomlčí.
Spolu s penězi dostal pět kilo rtuti, aby 
pramen zasypal. Když se o svém poslání
zmínil příteli, ten se odmítl na zničení 
pramene podílet. Schwellbock ho zabil, 

pohřbil a na strom vyryl kříž. Pak pokračo-
val k prameni. Když se pokoušel odvalit
kámen, zahoukal sýček a on se mimoděk
pokřižoval. V tom se hora zachvěla, vichr
sfoukl svíci a do černočerné tmy zazářila
skála oslnivým jasem. Voda se začala vařit
a hučet, pak se ozval příšerný zvířecí zvuk 
a pramen zmizel. Od těch dob měl Schwell-
bock vlasy bílé jak sníh. 

Tolik pověst. Ale tím to zdaleka nekončí
a informace o existenci solných pramenů se
nacházejí i ve schwarzenberském archívu.
V prvním z nich, z roku 1827 píše hejtman
Prácheňského kraje z Písku řediteli schwar-
zenbergského panství ve Vimperku, že 
„na hoře Bobíku se mají nalézat tři solné
prameny, jichž tamní obyvatelé používají 
k získávání soli“. 

Druhý doklad o existenci solných ložisek
na Bobíku potvrzuje s tím, že jsou „velmi
hluboko pod zemí“. Podává zprávu o svě-
řeném mu tajném poslání, totiž o pátrání

po slaných pramenech na Velkém Bobíku.
Vyzvěděl od starého Böhma ze Saladína, 
že vedl asi před 70 lety jakéhosi hraběte 
z Anglie na Velký Bobík, na louku se slaným
pramenem, o němž Böhm již dávno věděl.
Hrabě si tam naplnil na zkoušku jednu láhev
slanou vodou a tuto vodu pak u Böhma 
ve Hlásné Lhotě vařil a získal tím skutečně
přirozenou sůl. Pramen se nacházel „na-
pravo od velké louky, když se jde na Velký
Bobík“, o místu pramene by se prý našel
záznam v archivu krajského nebo důlního
úřadu v Budějovicích. Podepsaný chtěl 
zvědět od starého Böhma ještě víc, týž 
mu však sdělil již jen tolik, že asi před 16 až
17 lety musel doprovázet více lidí k záhad-
nému prameni, ale ač se mu krajina zdála
být zcela povědomá a myslil, že je na správ-
ném místě, pramen již nenašel. Dle jeho 
mínění byl mezitím pramen někým zasypán.

Při posledním jarmarku v Prachaticích
zůstal podepsaný přes noc v Kahově čp. 10
u sedláka Beneše. Za hovoru přišla řeč 
i na solné prameny a tu sedlákova žena vy-
právěla, že o solném pramenu dobře ví a že
prý, když asi před padesáti lety sloužila co
děvečka ve vsi Kolmberg, chodívala ještě 
s jinými vesničany na trávu do lesa až 
ke slanému prameni a že si do něj namáčeli
chleba. Tu vodu však pro její velikou ky-
selost pít nemohli. Stařičká žena projevila
ochotu, ačkoli od té doby již uplynulo
mnoho let, že by cestu ukázala a pramen
našla, ledaže by jej zatím někdo zasypal.
„Tím jsem mohl slavnému ředitelství po-
sloužit a poslušně očekávám další rozkazy.“

Podepsán nejoddanější služebník Anton
Adler, myslivec, Mlynářovice 17. února
1828. K tomu lze ještě dodat, že zmíně-
ný Adler byl ze slavného sklářského rodu
Adlerů.

Podle geologů se v Boubínském masivu
solná ložiska nevyskytují. Ostatně by jejich
existence prozradila častá návštěva srnčí 
a jelení zvěře. A tak snad jde o ukrytý lup
solného nákladu, který zůstal neobjeven 
a časem se rozpouštěl do obyčejného 
pramene. Nebo je to úplně jinak...

Jaroslav Pulkrábek
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