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Fotokronika

Jednání o rekonstrukci ulic 5. května a Mlynařovická.

S Janem Staňkem o elektrovoltaikách či elektromobilech.

Muzeum na Soumarském Mostě ukončilo úspěšnou sezonu.

Květinová loučka na náměstí se kosila stylově.

Výstava ilustrací Ester Kuchynkové v knihovně.

Zdeněk Izer – po čtvrté se to zdařilo.

O vánoční fotky od Seidla byl zájem.

V knihovně se psalo Ježíškovi.

Foto: Jaroslav Pulkrábek
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Úvodem

Foto měsíce

Advent

Prvního sněhu ve Volarech jsme se sice nedočkali na svatého Martina, ale o první adventní
sobotě bylo vše již zahaleno do bílého. K radosti dětí, k nelibosti silničářů a řidičů.
foto Jaroslav Pulkrábek

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
RM schvaluje omezení provozu Mateřské školy Volary v době od pondělí
27. 12. 2021 do pátku 31. 12. 2021. V provozu bude Mateřská škola v Revoluční
ulici a Mateřská škola na Sídlišti Míru bude uzavřena.
RM rozhodla v souladu s čl. 7.3. smlouvy, vypovědět s účinností k 31. 12. 2021
Smlouvu o poskytování daňového poradenství s obchodní korporací
ADU.CZ s.r.o.
RM schvaluje text předloženého návrhu „Smlouvy o výpůjčce kompostéru“
a rozhodla uzavřít „Smlouvy o výpůjčce kompostéru“ s konečnými uživateli
dle seznamu žadatelů.
ZM rozhodlo stanovit cenu vodného a stočného pro rok 2022 pro všechny
odběratele takto: vodné – 29,91 Kč/m3 bez DPH, stočné – 39,37 Kč/m3 bez DPH.

Kompletní výpis z jednaní
rady zastupitelstva
města Volary najdete
na webových stránkách
města Volary.



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. PROSINCE 2021

Řezbář vyřezával
loutku. Piplal se s každým detailem, týdny
dotvářel výraz obličeje,
manželka po večerech
šila šatičky. A když několikaměsíční práce
měla přinést své ovoce
a dělat dětem radost, když bylo vše do
puntíku hotové, loutku spálili.
Tak nějak jsem si připadal o letošním
adventu. Třeba rozsvícení vánočního stromu. Abychom si zajistili vystupující, museli
jsme začít již v lednu. Poptávka je velká,
není čas otálet. Během roku jsme vše ladili.
Do akce byly zapojeny desítky lidí, devatero
různých subjektů. KIC, Domeček, ZUŠ,
Pohádková kancelář, Stifterův pošumavský
železniční spolek, divadelníci, muzikanti,
stánkaři...
Byla vyřízena OSA, zajištěno řízení dopravy během průvodu, sehnáno dostatek
zvonečků i „rozzvoňkovačů, nakoupeny
kelímky a připraven punč. Každý věděl, co
má dělat, stačilo jen lusknou prstem a říci
„jedem.“ A místo toho jsme celý scénář
zmačkali a obvolávali všechny účinkující
a zainteresované, že se nic dělat nebude.
Frustrace byla veliká. Jak u těch, kdo vše
s radostí připravovali, tak mezi těmi, kdo
se na volarské adventní večery těšili. Místo
sklízení ovoce nás čekalo nepříjemné telefonování a vysvětlování.
Mnohým se zdálo nelogické, proč se
ruší venkovní akce, a ty v interiéru zůstávají.
Pravidla hry se však určovala jinde a jestliže
uvnitř jsme byli schopni při vstupu kontrolovat bezinfekčnost, respirátory či počet lidí,
při průvodu nebo samotném rozsvícení to
nebylo reálné. Nebo za pomoci opatření, která by akci znechutila jak pořadatelům, tak
návštěvníkům. Jako městská organizace jsme
si nemohli dovolit nařízení nerespektovat.
Chtěli jsme z Adventu zachránit maximum, přeci jen jsme do přípravy vložili
spoustu energie a těšili jsme se. I přesto, že
jsme sklízeli jen nepochopení a často až
vulgární reakce. Něco málo se uskutečnit
podařilo. I za to jsme rádi.
Mám známého kněze, patnáct let prožil
v kriminále. A že byl kněz, tak se mu bachaři
snažili přetvořit Vánoce v peklo a mnohokrát je prožil nahý v temné a ledové betonové kobce. Ale nikdy se jim nepodařilo
mu radost z oslavy příchodu Spasitele vzít.
Protože Vánoce i adventní příprava na ně se
odehrává především v našich srdcích. Ne na
náměstí.
Jaroslav Pulkrábek – ředitel KIC Volary

VOLARSKÝ ZPRAVODAJ  periodický tisk územního samosprávného celku  vydává Město Volary  redakce: KIC Volary, Náměstí 25,
384 51 Volary, e-mail: zpravodaj@kic-volary.cz, tel.: 602 138 498  Názory redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu délky textů, za původnost a obsahovou správnost ručí autor.  Vychází v nákladu 1 650 ks vždy
první týden v daném měsíci.  Reg. č.: MK ČR E 12494  Kresba na titulní straně Jakub Rákosník.  Graﬁcké zpracování a tisk: TISKÁRNA
ČERNÝ, s. r. o., Černá v Pošumaví .
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Z radnice

Zprávy

Omezení provozu MěÚ Volary
Z provozních důvodů bude Městský úřad ve Volarech v pátek, dne 31. 12. 2021,
pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Ve zkratce
Kolik je hodin?

Dosadba s omluvou
Město Volary získalo z programu
„Výsadba stromů“, vyhlášeným Státním
fondem životního prostředí ČR, 100% krytou dotaci za bezmála 190 000 Kč. V měsíci
listopadu pak proběhla vlastní realizace
a bylo vysázeno 37 javorů, které doplnily
levou stranu aleje od Menhirů k bývalé sjezdovce. Bohužel mojí chybou došlo k neoprávněnému zásahu a kácení na pozemku
paní Kubešové, které bych se chtěl touto
formou omluvit za sebe a za město Volary,
za které jsem jednal.

Hodiny na kostelní věži jsou díky hodináři
a restaurátorovi Pavlu Kapplerovi z Chýnova
již opět funkční. Celková rekonstrukce zahrnovala opravy převodů a táhel k bicím
cimbálům a vyšla přibližně na 85 tisíc korun.
Škoda jen, že jdou o pět minut pozadu.

Péče o seniory

Bc. Aleš Valíček, referent ISM a ŽP

Kompostéry
V měsíci listopadu město Volary vydávalo svým občanům kompostéry získané
z programu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
operačního programu Životního prostředí
„Volary – předcházení vzniku odpadu“.
Až na pár posledních kusů bylo mezi
žadatele rozděleno 60 ks kompostérů o objemu 1 000 l a 90 ks kompostérů o objemu
1 400 l, samo město pak získalo 3 ks kontejnerů na textil, které budou v dohledné
době umístěny na vhodném stanovišti.
Bc. Aleš Valíček, referent ISM a ŽP

Zdravotně sociální Fakulta Jihočeské univerzity a kancelář transferu technologií rozvíjí
spolupráci v rámci implementace projektu
TAČR, týkající se modelu péče o seniory
ve městě Volary.

Covid

Vosa – Volarský Ochotnický Spolek Amatérů
Dovolte prosím, abych vám členy, mimochodem výborné herce, ale hlavně skvělé lidi,
kteří tvoří tuto povedenou partu, představila jmenovitě: Vlaďka Korousová, Káťa Haladejová, Jana Bártová, Venca Sedlecký, Aleš Valíček, Venca Had, Vráťa Novák, Standa Kučera
a Boďa Machník.
Za nás všechny bych ráda poděkovala městu Volary za možnost využívat sál kina
k nezbytným zkouškám a následným představením, dále restauraci U Potůčku, která
nasytila hladové herce, panu Voldřichovi (JVP), který nás doprovází na každém představení a dělá skvělou dokumentaci. Ten největší dík ale patří Vám, našim divákům. Opět
jste nám ukázali, že čas, který divadlu věnujeme, není zbytečný. Děkujeme za velkou
účast, hlasitý a srdečný smích a potlesk, který je pro nás to nejcennější, co od vás můžeme
dostat. Tak zase brzy na viděnou.
Dita Haladejová, principálka

K poslednímu listopadu bylo ve Volarech
118 lidí s covidovým onemocněním. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel jde o 3 787 nemocných. Vimperk má tuto hodnotu o dvě
stovky vyšší a Prachatice naopak o tři stovky
nižší.

Ohlasy

Odhalení pomníku Obětem zla a násilí
zaznamenala i německá média a informace
o něm se objevila jak v denním tisku, tak
v krajanských časopisech.
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Skauti

Skauti na Boubíně
Jako každým rokem i letos jsme se
vydali oslavit státní svátek – vítězství
Sametové revoluce – výstupem na Boubín.
Tento vrchol je pro nás symbolický – i náš
oddíl nese jeho jméno. A vypravit se na
něj s sebou nese určité sebezapření, počasí
v listopadu už nebývá až tak příznivé, ale
za trochu útrap a přemáhání to stojí.
Na vrcholku Boubína se každoročně setkáme s ostatními skauty našeho střediska

a společně si vždy připomeneme, že už tolik
let můžeme skautovat, žít podle svých představ a ideálů, bez přetvářky a strachu, že
budeme za své myšlenky, činy a názory pronásledováni či vězněni. Právě odstranění
mříží z vězení malého človíčka bylo úkolem
skautíků cestou na vrchol. Splněním úkolů
pomohli odstranit vězení a postavička svobodného človíčka jim snad vždy připomene,
jak důležité je svobodu bránit a vážit si jí.

Na vrcholku nás
čekal ještě náročný
výstup na rozhlednu.
Vidět bylo tak sotva na skauty dole pod
námi, ale i tak to byl pěkný zážitek. Cesta
zpátky na vláček uběhla za povídání a hraní
her jako nic, však také vedla celá z kopce. Tak
zase za rok na Boubíně – ve svobodných
a snad už necovidových Čechách!
jun

Skautské podzimní prázdniny
Letošní podzimní prázdniny slibovaly spolu se státním svátkem hodně volných dní,
k tomu přibyla i ředitelská volna na většině základek, a tak jsme se vydali do hloubi
šumavských lesů. Využili jsme spolupráce s Lesy ČR a ubytovali se v nádherné budově
zátoňského zámečku. Hned na počátku pobytu jsme se vypravili do okolí Zátoně a na Jilmovou skálu. A skála dostála svému jménu – jilmy jsme tu opravdu našli! I další putování
úpatím Boubína a po přilehlých vrcholcích bylo krásné, i když pro nové členy oddílu asi
přece jen docela náročné. Stihli jsme i vyčistit a upravit studánku. Náročnou cestu šumavskými hvozdy zvládli všichni, a večer jsme měli i sílu zahrát si společně množství her venku
i v útulné klubovně. Navštívili jsme i parádní Muzeum lesa, bylo tu tolik zajímavého, že se
nám odsud ani nechtělo. Ale dostali jsme i chuť se o lese dozvědět mnohem více a na
vlastní pěst si vše prozkoumat a probádat. Tak snad se nám to v letošním skautském roce
podaří. Čas vyšel i na výtvarničení, z listů javorů jsme vyrobili nádherné kytičky, které nejspíš stále zdobí domovy většiny z nás. Škoda, že dny tak rychle utíkaly, ale tak je to vždycky, když člověk prožívá něco bezvadného. Tak se
budeme těšit na další výpravy, jistě nás jich čeká ještě hodně.
jun

37. ročník Běhu za Basumským dortem
Každý, kdo plánuje nějakou akci v této covidové době, ví, jaké nervy ho stojí přípravy
před vlastní realizací – nikdy nevíme, zda se akce uskuteční, či na poslední chvíli bude
z hygienických důvodů zakázána. Proto si všichni nesmírně vážíme toho, že volarští
skauti se i v letošním roce do příprav tradičních běžeckých závodů pustili. Nakonec vše
dopadlo dobře a závod, a to již 37. ročník, se uskutečnil. Již v podvečer závodu se členové
oddílu pustili do zdobení a krášlení třípatrového dortu, vytváření diplomů a startovních
čísel. Vše se podařilo v rekordním čase zvládnout, a tak si ještě před večerkou v klubovně
zahráli spoustu veselých her. Ráno vyrazili všichni na startovní místo, kde se sešli s vimperskými skauty. Díky karanténním opatřením nás sice bylo méně než v minulých letech,
nedorazili prachatičtí skauti, ale i tak se závody a následné setkání vydařilo. I počasí
nám přálo, sluníčko pálilo celý den. Cesta do vrchu byla sice náročnější než v jiných letech,
ale zvládli ji ve zdraví všichni. Po závodě jsme se celí vyhládlí vrhli na přípravu ohně.
Po vytrvalých deštích bylo sice dřevo hodně mokré, ale i tak se nám podařilo oheň rozdělat a opéci si buřty. Při čekání na vyhodnocení výsledků
jsme si zahráli tradiční sportovní hříčky. A pak už nastalo vyhodnocení. Z našich členů se nejlépe umístil Michal Wagner – obsadil první místo
v kategorii mladších skautů, na třetím místě byl v této kategorii Tadeášek Svoboda, také z našeho oddílu. Absolutně nejlepší čas závodu měl
vimperský skaut David Procházka. Vítězové se vpravdě skautsky o třípatrový dort s námi ostatními rozdělili, takže absolutní spokojenost nás
pak provázela na cestu k vlaku. Byl to moc hezký den a jsme rádi, že letos jsme se mohli na závodech společně setkat, přece je to lepší než
loňský ročník, kdy se závodu účastnil každý sám a výsledky nahlásil pořadatelům. Bylo to jistě také dobré řešení, ale přece jen – není nad
skutečný kontakt spolu s bojováním, hrami, ohněm i sdílením společné radosti. Tak příští rok zase v tuhle dobu!
jun

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

|5

VZ_12_2021_Sestava 1 06.12.2021 12:32 Stránka 6

KULTURNÍ PŘEHLED

PROSINEC 2021
RADNIČNÍ SÁL

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA STP
pátek

K tanci a poslechu hraje F. Zach jr.

3. 12.
16:00

ZRUŠENO

sobota
a neděle

4. 12.
5. 12.

ČERTOVSKÁ STEZKA

ČERTOVSKÁ STEZKA

Stezka je plná úkolů, tvoření a pohybu. Vezmi s sebou mamku, taťku,
babičku, dědu, nebo můžeš jít i sám (ale bude to o chlup těžší). Podle mapky,
kterou si vyzvedneš v DDM, budeš plnit úkoly, které si v mapce označíš.
Začít můžeš kdekoliv, důležité je všechny úkoly splnit!

RADNIČNÍ SÁL

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S ROMANO JILORO
sobota

4. 12.

Kroužek Romano Jiloro zve malé i velké na své vystoupení a na mikulášskou
besídku, která bude plná her a soutěží.

15:00

ZRUŠENO
GALERIE VOLARY

SVĚT KOLEM NÁS
sobota

4. 12.
17:00

Zveme vás na vernisáž výstavy dvou volarských rodaček
Alexandry Novákové a Lenky Zemanové.
vernisáž

ZRUŠENO

neděle

5. 12.
15:00

RADNIČNÍ SÁL

PEKLO S ANDĚLEM…
...MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ!

Pro všechny děti, které prošly Čertovskou stezku, bude připraveno peklo plné čertů a sem tam
i nějaký anděl. Čekají vás hry, soutěže, pekelná diskotéka. Ale hlavně Lucifer se svou paní, který
bude zpovídat děti z jejich hříchů. A nakonec, nakonec možná přijde i Mikuláš!

PŘESUNUTO
KOSTEL SV. KATEŘINY

MARAVEJA
neděle

5. 12.

Ženský komorní sbor z Prachatic nám navodí pravou adventní pohodu.
koncert

18:00

ZRUŠENO
VÁNOČNÍ POHÁDKA
pondělí

6. 12.
16:00

SÁL KINA VOLARY

Tato pohádka Divadýlka Mrak dětem ukazuje, proč se lidé obdarovávají
a proč se mají mít rádi "alespoň" o Vánocích a zároveň si všichni připomenou
staré zvyky a obyčeje, které se dodržují o svátcích vánočních.
divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč

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

NÁMĚSTÍ

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
S Volarany zpívá vánoční koledy celá republika.

8. 12.
18:00

ZRUŠENO
čtvrtek

9. 12.
17:30

čtvrtek

VYROB SI SVŮJ DIÁŘ
Chcete mít opravdu originální diář, ze kterého se budete těšit po celý
zbytek roku? Chcete někomu ze svých blízkých darovat něco skutečně
originálního a osobního? Vyrobte si diář sami! Lektorka Šárka Stará
vás to naučí.
Kapacita je omezena, rezervace nutná na tel. 388 333 261 nebo přímo v knihovně.

KNIHOVNA

SÁL KINA VOLARY

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Sváteční dobu nám tradičně zpříjemní žáci ZUŠ Volary.

9. 12.
18:00

sobota

NÁMĚSTÍ

TRADIČNÍ ZABIJAČKA
Přijďte si zakoupit zabijačkové pochoutky od manželů Spoustových.

11. 12
8:00-11:00

neděle

12. 12.
16:00

pátek
a sobota

17. 12.
18. 12.

neděle

19. 12.
16:00

neděle

19. 12.
17:00

úterý

31. 12.

KOSTEL SV. KATEŘINY

PRACHATICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
K adventu neodmyslitelně patří sborové zpěvy v kostele.
A opět to budou prachatičtí, kteří rozezní hudbou volarský kostel.
koncert

DDM VOLARY

PŘEDVÁNOČNÍ SPANÍ V DOMEČKU
Přespání v Domečku, výroba dárečků na poslední chvíli, řádění
v plaveckém bazénu a večeře s překvapením. To je báječný program!
přihlášky v DDM Volary

KOSTEL SV. KATEŘINY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Také by se tento příběh mohl jmenovat „Cesta do Betléma“ nebo
„Co se dělo o Vánocích“ či „Narození Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to skoro
tradiční zpracování této události pro děti i dospělé, které nám zahrají
divadelníci divadla Já to jsem.
divadelní představení, vstupné dobrovolné

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

PŘED KOSTELEM SV. KATEŘINY

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou,
symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží
a roznáší po celém Česku – Betlémské světlo je předvánoční služba
skautů společnosti.

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

RADNIČNÍ SÁL

Hotel Bobík a Duo Návraty se i letos postará o veselé a pohodové
rozloučení s rokem 2021.

INFO HOTEL BOBÍK
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Rozhovor

Kateřina Pavlíková:
COVID a SAXOFON
Narodila se v Praze v roce 1979, vystudovala gymnázium a Konzervatoř Jaroslava
Ježka. V Praze koncertovala a zároveň vyučovala na ZUŠ Jižní Město. Od roku 1999
je členkou Bohemia Saxophone Quartet,
spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka
vystoupila se Symfonickým dechovým
orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Filharmonií
Hradec Králové, Jihočeskou filharmonií,
Moravskou filharmonií Olomouc, Komorní
filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním orchestrem Berg,
Českou Sinfoniettou, Lvovskou komorní
filharmonií ad. Do Volar přišla ve svých
třiceti letech a začala téměř souběžně
vyučovat ve volarské ZUŠce a Konzervatoři v Českých Budějovicích. Je vdaná
a matkou jedné dcery.
Covid zamíchal životem snad každému,
jak se s rozdanými kartami hrálo Vám?
Období pandemie COVID 19 a s ním
spojená následná opatření a lockdown
poznamenaly jistě život každého. Jako hudebně aktivní umělkyně jsem přišla o mnoho
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naplánovaných koncertů a projektů, jako
hudební pedagog jsem musela vyučovat
hru na nástroj na dálku přes digitální média
a jako rodič dítěte školou povinného jsem
zažila pár nelehkých momentů. Nicméně
pokud si člověk zachová pozitivní přístup
a naučí se i ve špatné situaci hledat něco
dobrého či přínosného, může toto období
využít ke svému osobnímu i profesionálnímu
růstu. Vyučuji na základní umělecké škole
ve Volarech a na konzervatoři v Českých Budějovicích, působím už 21 let ve špičkovém
pražském hudebním tělese Bohemia Saxophone Quartet a vystupuji jako sólistka s našimi předními symfonickými a komorními
tělesy. To znamená, že obyčejně trávím mnoho času cestováním, které najednou v době
uzamčení odpadlo. Tím pádem jsem získala
spoustu volného času a tento čas jsem se
snažila co nejlépe využít pro svou hudební
tvorbu. Měla jsem možnost cvičit 2 až 3 hodiny denně na svůj nástroj a snažila jsem se
posunout úroveň své hry zas o něco dále.
Na sociálních sítích se hned záhy po uzamčení začala objevovat různá hudební videa,
která vytvářeli profesionální hudebníci, kteří
také ztratili možnost veřejně vystupovat. Protože jsem zároveň i velký fanoušek audiovizuální techniky, tak jsem hned od začátku
začala výsledek své intenzivní hudební práce
prezentovat na sociálních sítích také formou
hudebních videí. K mému velkému překvapení měla videa obrovský ohlas, obzvláště
v zahraničí.
Ale jen cvičit a hrát si jen tak pro sebe není
až tak úplně ono...
Hned zpočátku jsem natočila několik
sólových skladeb, které jsem měla na svém
seznamu přání už mnoho let, ale k jejich
provedení nikdy nebyl čas ani příležitost.
Díky tomu jsem objevila netradiční koncertní
pódia jako sprchový kout nebo horu v nadmořské výšce 1 000 mnm, s teplotou -5° C
a hustým sněžením. Postupem času mě za-

čali zvát ke společným projektům jiní zahraniční saxofonisté, kteří také měli potřebu své
umění prezentovat alespoň touto cestou.
Účinkovala jsem spolu s dalšími 16 špičkovými saxofonisty z celého světa v projektu
známého francouzského saxofonisty Nicolase Prosta. Během této spolupráce Prost
věnoval každému z nás jednu část ze svého
nového opusu 18 Advanced Etudes. Velice si
vážím toho, že část s názvem Clown Study
byla věnována právě mně. I tuto skladbu
jsem audiovizuálně ztvárnila a výsledné
video se opět setkalo s velkým ohlasem
na sociálních médiích. Díky tomu mě začali
oslovovat další zahraniční umělci se zájmem
o spolupráci a také vydavatelé odborných
časopisů s přáním poskytnout rozhovor nebo
článek. A tak se otevřel nový obzor hudební
spolupráce se stejně naladěnými lidmi
kdekoliv ve světě.
Takže saxofon jste střídala s počítačem?
V tomto období jsem se výrazně posunula nejen v hudební interpretaci, ale
i v audiovizuálním zpracování. Začala jsem
dělat vícestopá videa, to znamená, že
skladbu, kterou by normálně hrálo několik
hráčů najednou, jsem celou natočila postupně na všechny nástroje sama. Kromě saxofonu jsem se doprovázela třeba na klavír
nebo na varhany. Objevila jsem další netradiční pódia – varhanní kůr Kostela sv. Kateřiny ve Volarech nebo uzavřené konopné
lázně hotelu Bobík. Naučila jsem se také další
video techniky, třeba jak se naklonovat a být
v jednom videu několikrát. Nejvíce vizuálních
možností mi ovšem přineslo až pořízení
zeleného pozadí (tzv. green screen), kde lze
úplně odstranit pozadí a tím pádem se můžete naklonovat kamkoliv.
Kterého videa si ceníte nejvíce?
Takovým vrcholem této virtuální spolupráce byla a stále je hudební spolupráce se
špičkovým Americkým saxofonistou Davem
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Camwellem. První společné video jsme
natočili v lednu 2021 a k dnešnímu dni jich
máme už 15. Založili jsme soubor Covert
Ensemble, kde s námi pravidelně vzdáleně
účinkuje i skvělá Americká klavíristka Ting-Ting Yao a příležitostně další umělci. Minulý
týden jsme konečně měli možnost poznat
se a zahrát si spolu s Davem naživo na třech
koncertech v České Republice – v Praze,
Teplicích a Českých Budějovicích. Řekla bych,
že i naživo jsme si perfektně sedli po hudebně interpretační a zvukové stránce. Měla
jsem obrovskou radost, že si Dave ve svém
celotýdenním nabitém programu udělal čas
a celé odpoledne pracoval s našimi žáky
Základní umělecké školy Volary. V březnu
2022 společně vystoupíme na Konferenci
Severoamerické saxofonové aliance ve městě
Stillwater ve státě Oklahoma (USA).
A kdybychom se na to podívali v součtu?
Pokud bych měla udělat nějaký stručný
výčet mých virtuálních projektů nebo projektů, kterých jsem se zúčastnila od prvního
lockdownu až doposud, tak je to 17 mých hudebních videí, 4 videa V-Bandu ZUŠ Volary,
15 hudebních videí Covert Ensemble, 15 společných videí s různými umělci (Petr Vašek
(CZ), Aaron Lington (USA), Julian van der
Linden (NL), Emanuel Silvano (IT), Michael
Sach (DE), Stefan a Andreas Bachmair (AT),
World Saxophone Orchestra, World Band,
European Online Saxophone Orchestra).
Natočila jsem také dvě alba, která vyšla
na všech známých platformách (Spotify, Youtube Music, Apple music ad.) – sólové album
Dive se skladbami pro barytonový saxofon
a digitální média dánského skladatele Wayne
Siegela a album Tilia Tria se skladbami
J. S. Bacha, A. Dvořáka a D. Milhauda.
Vím, že ocenění Vaší práce přišlo
až z Ameriky...
Hudební ztvárnění Halvorsenovy Passacaglie s italským klarinetistou Emanuelem
Silvanem získalo ocenění od Kalifornské hudební organizace Music in Place a následnou
nabídku a finanční podporu pro realizaci dalšího hudebního projektu na dálku. Protože
můj nejoblíbenější nástroj je barytonový
saxofon, oslovila jsem ještě další čtyři hráčky
na tento nástroj – Isabella Fabbri (Itálie), Jovana Joka (Slovinsko), Sofía Zumbado Castro
(Mexiko) a Karen Barreto (Kolumbie). Společně
jsme natočili moji úpravu skladby God Only
Knows skupiny Beach Boys pro 5 barytových
saxofonů.
Využila jste něco z nově získaných
zkušeností i v ZUŠce?
Veškeré tyto dovednosti v oblasti
audiovizuálního zpracování jsem využila
také při tvorbě hudebních projektů V-Bandu
Základní umělecké školy Volary. Bohužel
skupinová výuka nemohla probíhat téměř
celý školní rok a také část předchozího roku.
Práce na hudebních videích tedy zůstala
jedinou motivací pro členy orchestru. Hned

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

na jaře loňského roku se nám společně
povedlo na dálku natočit skladbu Soul Bossa
Nova. Byli jsme první orchestr ZUŠ, který
vytvořil takto náročné video. Následovaly
další dvě skladby a takovým vrcholem naší
virtuální tvorby byla letos na jaře Suita ze Star
Wars.
Jak se to všechno podařilo smíchat
dohromady?
Skladbu jsem rozdělila na tři části. Nejdříve bylo potřeba vytvořit klik, který bude
reagovat na všechny tempové a agogické
změny. To jsem udělala v aplikaci Pro Metronome, kde se dají za sebou poskládat takty
v různých tempech. Dále jsem všechny party
nahrála s klikem na svůj primární nástroj
– saxofon, aby děti měly představu, jak má
jejich part znít a mohly podle toho cvičit.
Obzvláště mladší členové se ještě neumí
samostatně orientovat v takovémto poměrně složitém notovém zápisu. Obyčejně se to
učíme na pravidelných zkouškách, které
byly tento rok pouze 4 na začátku školního
roku. Dětem jsem poslala vzorové nahrávky,
na každou část jsem jim nechala 2 týdny
nácviku. Po této době mi začaly posílat své
zvukové nahrávky natočené na všem dostupné nahrávací zařízení – mobilní telefon.
Všechny nahrávky jsem kontrolovala
s notami. Pokud něco nebylo v pořádku,
požádala jsem je o novou opravenou verzi.
Z jejich nahrávek jsem sestavila výslednou
zvukovou stopu v programu Vegas Pro. Bylo
potřeba všechny stopy sesadit, zvukově vyrovnat, přidala jsem mírný reverb a stereo
panning pro větší hloubku. Když byla výsledná zvuková nahrávka hotová, poslala
jsem ji dětem, aby natočily svá videa s touto
nahrávkou puštěnou na nějakém hudebním
přehrávači. Videa opět natáčely na své mobilní telefony. Zadání bylo být dobře vidět se
svým nástrojem, neschovávat se za stojánek
a vytvořit scénu jako ze Star Wars. Byla jsem
opravdu mile překvapena kreativitou dětí
a jejich přístupem. Finální video jsem zpracovávala 100+ hodin opět v programu Vegas
Pro. Detailní popis by zabral další hodinu

Podařilo se uskutečnit i nějaké
živé koncerty?
Jak už jsem uvedla, mnoho domluvených
koncertů bylo přeloženo, nebo odpadlo.
Bohužel i náš dlouho plánovaný slavnostní
koncert ke třicetiletému výročí souboru Bohemia Saxophone Quartet. Místo něj jsme
alespoň natočili společně s našimi hosty
hudební video Happy Birthday v originální
úpravě pro 12 saxofonů. Nicméně jsem nesmírně ráda, že několik pro mě velice důležitých a hodnotných koncertů se povedlo
realizovat v období mezi lockdowny. Jedním
z nich byl koncert v rámci mezinárodního
hudebního festivalu Dvořákova Praha v pražském Rudolfinu, kde jsem vystoupila jako
sólistka s Českou Sinfoniettou ve skladbě
Jana Kučery Koncert pro barytonový saxofon
a orchestr. Dalším radostným momentem
byl koncert s Jihočeskou Filharmonií na letišti
v Českých Budějovicích, kde měla toho
času Jihočeská filharmonie své dočasné
působiště. Zahrála jsem si jako sólistka
ve skladbě Lukáše Hurníka Variace na téma
Franka Zappy pro sopránový a barytonový
saxofon a orchestr a společně s Bohemia
Saxophone Quartet ve skladbě Eduarda
Douši Koncert pro 4 saxofony a orchestr.
A konečně saxofonový festival Saxophobia
Bratislava, kam jsem byla pozvána už po druhé jako lektorka mistrovských kurzů.
A nejbližší období, tedy Vánoce?
Z období virtuální spolupráce mi přišla
také nabídka od nizozemského bastrombonisty a dirigenta Jose Jansena k účinkování na vánočním koncertě 18. 12. ve městě
Gorinchem v Nizozemsku. Vystoupím jako
sólistka ve čtyřech skladbách s dechovým
orchestrem Koninklijke Harmonie De Bazuin.
Pevně doufám, že se covidová situace brzy
začne zlepšovat a bezpečnostní opatření mi
dovolí zúčastnit se koncertu.
-jpVšechna videa je možné shlédnout na YouTube
kanálu: https://www.youtube.com/user/
Baritonka/about
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Fotokronika
Společenská rubrika
Oslavenci měsíce – PROSINEC 2021:
2. Ludmila Nováková
2. Marie Musilová
3. Zdeňka Jilečková
4. Marie Kunštárová
4. Dana Nasková
4. Anna Sedláková
5. Miloš Novák

6. Josef Důra
9. Blažena Šolínová
12. Helena Frömlová
14. Hana Hanušová
17. Anna Šístková
20. Eva Dobrovodská
28. Anna Marešová

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

Dne 13. 11. 2021 oslavili

manželé Josef a Růžena Mrázovi
73 let společné cesty životem.
Do dalších šťastných let, prožitých ve spokojeném manželství,
přejí děti, vnoučata a pravnoučata
hodně zdraví, sil a pohody.

Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali…
Kdo tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 16. prosince si připomeneme 9. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička,
paní

Marie Harvalíková.
S láskou stále vzpomínají
manžel Vojtěch a dcera Dana s rodinou.

Dne 16. prosince
uplyne
pět smutných let,
kdy nás navždy opustil
pan

Dne 30. 12. 2021
uplynulo již 10 let,
kdy odešel
můj manžel,
tatíneka dědeček
pan

Václav Mikulášek.

Josef Novák.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Ivanou Morongovou.

16. prosince uplyne
10 let,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec,
děda a praděda,
pan

Za vzpomínku všem děkuje rodina.

Ivan Iliev.

27. prosince tomu bude rok,
co jsme se rozloučili s paní

Dne 30. 11. 2021 tomu bylo 7 smutných let,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka, babička a prababička,
paní

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 2. 11. 2021 uplynulo 8 let od chvíle,
kdy nás opustila
paní

Marie Karabcová.

❧
A dne 7. prosince uběhnou 2 roky,
kdy nás opustil
pan
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 19. 11. 2021
jsme se naposledy rozloučili s panem

Ludvíkem Markulákem.
Všem přátelům a známým děkujeme
za projevenou soustrast a květinové dary.
Děkujeme panu faráři
za pěkné a důstojné rozloučení.
manželka Hanka a děti s rodinami
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Scházíte nám,
ale v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváte...

Miroslav Karabec.

Marie Libušková.
S láskou vzpomínají
manžel a děti
s rodinami.

S láskou a úctou vzpomíná rodina Novákova.

Dne 31. 12. 2016
uplyne 5 let od úmrtí
mojí manželky,
maminky a babičky,
paní

Evy Sommerové.
S láskou vzpomíná manžel
a nejbližší rodina.
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VZ_12_2021_Sestava 1 06.12.2021 12:32 Stránka 11

Fotokronika
STP

Sázení cibulek
V pondělí 15. listopadu na Sídlišti Míru
a v pátek 19. listopadu v parčíku u nádraží
se někteří členové STP Volary zúčastnili
sázení cibulek narcisů, organizované paní
místostarostkou Janou Bártovou. Jejich neocenitelnými společníky jim při sázení byli
malí zahradníci z MŠ na Sídlišti i Revoluční,
pod dohledem paní ředitelky a učitelek.
Děkujeme malým pomocníkům za skvělý výkon, ale i všem babičkám a dědečkům
ze spolku.
Předsednictvo STP

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

xxx

ZUŠ Volary
V pátek 12. listopadu jsme měli příležitost přivítat v naší škole odborníky z praxe.
Nezapomutelným zážitkem byla návštěva a výuka špičkového amerického saxofonisty Dave Camwella. Jsme rádi, že si
ve svém nabitém programu, kdy během
týdenního pobytu v České republice absolvoval výuku a koncerty na konzervatořích
v Praze, v Teplicích a Českých Budějovicích,
našel čas na práci se žáky ve Volarech.
Dr. David Camwell je špičkový saxofonista a profesor hry na saxofon na Troyově
univerzitě Alabamě. V poslední době intenzivně spolupracuje s Kateřinou Pavlíkovou,
se kterou společně založily Covert Ensemble.

Tento soubor se zaměřuje na virtuózní
interpretaci působivé hudby pro dva saxofony, violoncello a klavír.
Výtvarný obor také nezůstal zkrátka.
Tandemová výuka a setkání s odborníky
z praxe byla realizovaná s doc. Vladimírem
Šavlem a Mgr. Šárkou Coganovou z Univerzity J.E. Purkyně z Ústí nad Labem. Oba jsou
vynikající profesionální umělci a zároveň
univerzitní pedagogové věnující se především oboru grafika. Hlavním cílem programu
bylo seznámení dětí se základními principy
grafických technik – zejména principu tisku
z výšky. Setkání s odborníkem z praxe rozšířil dětem náhled na jednotlivé postupy,

které je možné považovat za seznamovací,
základní kroky v oboru grafických technik.
Z hlediska obsahu bylo prvořadou snahou
uchopit jednotlivé technologie celistvě,
z různých úhlů pohledu. Tomu nám napomohlo experimentování s materiálem přinášející nové výrazové možnosti výsledného
artefaktu. Intelekt tvůrce byl obohacován
novými pohledy na jeden problém jak
po stránce technologické, tak tvůrčí. Téma,
které bylo vybráno jako stěžejní motiv při
tvorbě žáků ZUŠ Volary, byla architektura
města Volary.
Vít Pavlík
ředitel ZUŠ Volary

Trojnásobní mistři světa – čeští rottweileři nedali světové konkurenci šanci
V pondělí 11. října odjížděla reprezentace Rottweiler klubu České republiky na největší světovou kynologickou událost tohoto plemene
– v maďarském městečku Jakabszallás, ležícím asi hodinu jižně od Budapešti, se konalo Mistrovství světa IFR (Světová federace plemene
rottweiler), a to hned ve dvou disciplínách – ve stopařských kategoriích IFH1 a IFH2 a v klasické královské IGP3.
Na vysvětlenou – stopařská IFH1 spočívá
v tom, že pes musí vypracovat dvě hodiny
starou cizí stopu (kříženou další lidskou
stopou), 1200 metrů dlouhou, která má
sedm úseků, šest lomů a pes musí označit
čtyři cizí předměty. Stopa IFH2 je ještě
zhruba o třetinu složitější ve všech jmenovaných aspektech. V obou kategoriích lze
získat maximálně 100 bodů. Kategorie IGP3
se skládá ze tří oddílů, a to je stopa, poslušnost a obrana, pes musí absolvovat každý
z nich na minimálně 70 bodů ze 100.
Český tým, složený z deseti sportovních
kynologů, zářil od začátku ve všech disciplínách. Začalo to stříbrem pro Jaroslavu
Klimešovou a fenku Gwen Jistr v kategorii

12 |

IFH2. Kategorii IFH1 s velkým náskokem
vyhrál Jiří Reizenthaler s fenkou Catness
Ginger Taffy, která svým úžasným výkonem
vybojovala svému psovodovi titul Mistrů
světa! Ještě fantastičtější úspěch je tento
titul pro Hynka Procházku se psem Say
Holubí dům, kteří zvítězili v konkurenci
64 psů z celého světa v kategorii IGP3!
I druhé, stříbrné místo putovalo do České
republiky, a to s Pavlínou Fialovou a jejím
psem Funny Falko Bonnapo, kteří vyhráli
titul Mistrů světa před dvěma lety v Dánsku.
Také čtvrté místo zazářilo českými barvami, tentokrát za obdivuhodnou práci
Radka Amlera (z Volar) a Iliaka vom Kinzigtal,
kteří měli nejlepší obranu celého závodu.

Český tým, o kterém se nemluvilo už během
závodu jinak než jako o gold týmu, obsadil
s jasnou převahou i první místo v týmových
soutěžích, stali jsme se tedy mistry světa
i v týmech, a během celé akce budilo obdiv
(a možná i trochu závist) i naše úžasné reprezentační oblečení, za které vděčíme firmě
Gappay a televizi Prima!
Poděkování patří i fotbalistům TJ Zbytiny za možnost trénovat na jejich hřišti.
Kateřina Hájková (převzato z iprima)
Umístění Radka Amlera
1. místo MS v týmech 843b
1. místo MS nejlepší obrana 98b
4. místo MS v jednotlivcích 278b

Volarský zpravodaj | prosinec 2021

VZ_12_2021_Sestava 1 06.12.2021 12:32 Stránka 13

Fotokronika
Knihovna

Nové tituly
Beletrie
Vondruška Vlastimil: Strana štěstí
Opravdu si myslíte, že
není čemu se v dnešní
politice zasmát?
Satirický román Strana
štěstí vás přesvědčí
o opaku. S laskavým
a humorným nadhledem
vypráví o nové politické
straně, která přijde
s převratným nápadem – obsazovat místa
v parlamentu po vítězných volbách losováním. Losy Strany štěstí se neuvěřitelně
dobře prodávají a každý, kdo si los koupí,
doufá, že štěstí padne i na něj. Strana volby
skutečně s drtivou převahou vyhraje a vylosovaní šťastlivci začnou řídit chod této
země. Vtipné situace, dovedené často až
k absurdní nadsázce, vzdáleně připomínají
známé Zvonokosy.
Weirová Alison: Kateřina Aragonská
– Pravá královna
Série: Šest tudorovských královen
V prvním ze série
zamýšlených románů
o šesti tudorovských
královnách představuje
historička Alison Weirová
Kateřinu Aragonskou.
Fantasticky živý portrét
první ženy Jindřicha VIII.
bourá mnohé mýty
o této hrdé ženě. Už ji
nevykresluje jako oběť dějinných zvratů.
Na stránkách knihy ožívá charismatická,
nezlomná a odvážná hrdinka, jež na prahu
stáří marně bojuje o lásku manžela a budoucnost své královské dcery. Její tragický
příběh nikdy nepřestane fascinovat.

Sci-fi
Reynolds Alastair: Vzpomínka
na modrou planetu
Úvodní díl románové
sci-fi trilogie o rodině
Akinyů. Ve sto padesát
let vzdálené budoucnosti je Afrika supervelmocí.
Ve světě, v němž byly
chudoba a hlad téměř
zapomenuty, chce
Geoffrey Akinya jediné
– aby ho všichni nechali na pokoji a on mohl
v klidu studovat slony. Jenže jeho rodina řídí
jednu z nejmocnějších korporací, které vládne
tvrdou rukou babička Eunice. Po její smrti
však dojde k čemusi strašnému na Měsíci,
co chce zbytek rodiny zamést pod koberec.
Howey Hugh: Prach
Kultovní román Silo čtenářům představil
fascinující a propracovaný postapokalyp-

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

tický svět podzemních
základen. Turnus vylíčil,
co stálo u zrodu tohoto
světa. A v Prachu, závěrečném dílu bestsellerové
trilogie, se tento svět dobere svého konce.

Fořt Karel, Malina Václav, Pivoda Aleš,
Šafránková Ivana, Záhora František:
Šumavští rodáci vzpomínají 5
Příběhy z bouřlivých
válečných i poválečných
let. Znovu vás zveme
na setkání se zajímavými
lidmi, do jejichž života
i osudu se zapsala
Šumava.

Naučná literatura
Steun Robert: Šumava mezi dvěma národy
Máte před sebou knihu
vzpomínek Roberta
Steuna, který se narodil
na začátku minulého
století. Jako mladík
nastoupil na místo
adjunkta na šumavských
Pláních, kde strávil
nejkrásnější období
svého života. Poté následoval život plný
zvratů, strachu o život svůj i blízkých, v době
hrůz 2. světové války. Ve 30. letech se stal
policistou, pracoval pro tajnou zpravodajskou službu, dvakrát byl vězněn nacisty. Přes
všechny útrapy, které mu osud způsobil,
zůstal stále srdcem na krásné Šumavě.
Po válce chtěl prožít klidný život, a tak se
s rodinou přestěhoval do šumavských lesů
a pracoval jako lesní správce v revíru Zlatá
Studna.
Kopecká Martina Viktorie: Deník farářky
Boží cesty jsou
nevyzpytatelné
a nekonvenční
farářka Martina
Viktorie Kopecká
o tom ví své. Valnou
většinu jejího života
se nezdálo, že bude
aspirovat na službu
v církvi a přesto je dnes výraznou postavou
Církve československé husitské. Jak vypadá
život moderní farářky? To se dozvíte v jejích
zápiscích, které se odvíjejí v rytmu církevního roku a nabízejí neopakovatelný vhled
do zážitků ženy-kněze: od bohoslužeb až
po setkání s papežem Františkem.
Bárta Miroslav: Sedm zákonů
Podtitul: Jak se civilizace rodí, rostou
a upadají
Významný český
egyptolog a archeolog
zkoumá civilizace
v dlouhých časových
řadách, z nichž vyplývá,
že civilizace se
nevyvíjejí náhodně, ale
podle určitých pravidel.
Monografie se věnuje
sedmi obecně platným zákonům vývoje
civilizací. Má zároveň aktuální rovinu: naznačuje, jak dnešní svět chápat v souvislostech
a co lze udělat, aby byl tento svět lepší.

Pro děti a mládež
Šavlíková Lucie: Strach má velké uši
Každý z nás se
něčeho bojí. I když
to často nechceme
přiznat, strach nás
někdy dokáže
pořádně ochromit.
Ani netopýr Otík
a sýček Ríša na tom
nejsou jinak.
Jednoho dne se potkají na větvi, pěkně
hlavou dolů, a zjišťují, že když se jako noční
létající živočichové bojíte tmy nebo výšek,
nemáte to vůbec jednoduché. Ve dvou se to
ale naštěstí lépe táhne a s dobrým kamarádem po boku se dá zvládnout úplně
všechno!
Kniha je určena dětem od 4 let.
Pařízková Tereza: Stela v zemi tučňáků
Ilustrovala Knechtlová Ivona
Budu vám vyprávět
příběh, který vás
zavede přes
nejrozbouřenější
moře na kontinent,
který nikomu
nepatří. Ocitnete
se na opačném
konci světa, kde
vás z nekonečných ledových plání začnou
pálit oči a kde pochopíte, že příroda má vše
dobře vymyšlené. Jmenuju se Stela, je mi už
jedenáct a moje dobrodružství jenom tak
nekončí. To, že můj táta je mašér a na Aljašce
si splnil svůj dávný sen, už nejspíš víte. Je
však načase vzít vás zpátky do Osmihorek
a vypovědět vám příběh dalšího člena
mojí rodiny.
Pro čtenáře od 7 let.

DOVOLENÁ
V KNIHOVNĚ
Knihovna Volary bude v době

od 23. 12. do 3. 1. 2022
z důvodu čerpání dovolené

uzavřena.
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Sport

Tak trochu zapomenutá historie – Pozemní hokej ve Volarech
Řeklo by se, jak se může takový sport,
který vznikl v Anglii a dominovali v něm
Indové a Pákistánci, dostat do Československa, a navíc do vsi nebo do města jako
jsou Volary. Asi to nikdo neví, ale v roce 1958
si řeklo pár chlapů od vojska: „Co by to udělalo, kdyby se sehnalo několik děvčat, které
by se nestyděly běhat po fotbalovém hřišti
s klackem (hokejkou) v ruce a nahánět míček

velikosti tenisáku, naplněného korkem a srnčí
srstí.“ Povedlo se a začalo se tvrdým, skoro
vojenským tréninkem. Trenér, bývalý voják,
neváhal použít nejtvrdších způsobů, jak
dosáhnout fyzické připravenosti, a tak jako
řidič fekální V 3S z okénka křičel na děvčata
běžící před náklaďákem: „Která nepoběží, tu
přejedu.“ Nikoho nikdy nepřejel, ale fyzičku
měly jako hrom.

Povedlo se, a tak v roce 1958 vyběhlo
na hřiště dvanáct místních děvčat, která se
rozhodla trénovat a věnovat se pozemnímu
hokeji. Začátky byly těžké, protože tak
náročný trénink nečekala. Avšak pravděpodobně první utkání, na které jsme už nenašli
pamětníka, dopadlo dobře, a tím družstvo
získalo chuť a sebevědomí do dalších
zápasů. Dále už Kronika obce Volary:

Oddíl pozemního hokeje zaznamenal několik významných úspěchů. Po územní reorganizaci byl oddíl zařazen do přeboru Jihočeského
kraje. K dispozici bylo 9 žen a 4 dorostenky, které tvořily družstvo žen. Kromě toho měl oddíl samostatné družstvo dorostenek, které
sehrálo 4 zápasy v turnaji o Štít města Volar, kde se umístilo na 3. místě. Družstvo žen se stalo vítězem kraj. přeboru a jako přeborník
Jihočeského kraje postoupilo do přeboru republiky, kde se umístilo na 2. místě za několikanásobným přeborníkem republiky Spartakem
Praha Stalingrad. To je největší úspěch, kterého bylo dosud u nás dosaženo. Vystoupení našich žen na mistrovství republiky velmi
kladně hodnotila krajská sekce pozemního hokeje. Hodnocení našeho oddílu, které prováděla komise řídící mistrovství republiky, hovoří
o tom, že to byl nejbojovnější a fyzicky nejlépe připravený celek. Zároveň komise vyhodnotila nejlepší hráčky, z nichž s. Mustacová byla
vybrána do reprezentačního oddílu ČSSR. Mezi nejlepšími byly jmenovány s. Lomská a s. Dienstbierová. Za r. 1960 sehrálo družstvo
žen celkem 20 zápasů, z nichž bylo 16 vyhraných, 2 prohrané, 2 remizované s aktivním score 77:18.
-rSport ve Volarech se soustřeďoval ve dvou
tělovýchovných jednotách. RH Volary
a TJ Tatran. Fotbalový celek RH hrál krajský
přebor kopané, kde se dostal až na 2. místo
tabulky.
V TJ Tatranu si velmi dobře vedl oddíl
pozemního hokeje žen, který zaznamenal

„Pozemkářky“ v prvomájovém průvodu 1960.

velký úspěch v přeboru ČSSR, kde získal
druhé místo.
Dopisovatel Hraničáře uvádí: „Pozemkářky TJ Tatranu Volary po získání titulu
přeborníka Jihočeského kraje zúčastnily se
v červnu 1962 turnaje o přebor ČSSR v Praze
a získaly stříbrnou medaili za II. místo.“

Stojící zleva: Lomská, Eiblová, Hamrníková,
Dienzbiierová, Melicharová, Hošková, Mustacová,
dole: Koubová, Mertlíková-Slámová, Hýbnerová, Bedlivá
vzadu: trenér Václav Job

V srpnu se konal ve Volarech turnaj o Štít
města Volar a naše hráčky obsadily III. místo.
Dalšího vítězství dosáhly u příležitosti
Dne horníků (v září 1962) v Netolicích, kde
dokázaly zvítězit nad národním družstvem
ČSSR. Podzimní kolo dohráno v říjnu 1962
a vítězem se opět stalo naše družstvo.

Po vítězném přátelském utkání
s národním družstvem žen ČSSR
v září 1962

Děvčata krev a mléko, jen ten chlap-trenér vzadu jim to kazí

Rok 1962 byl plný dobrých sportovních zážitků. V novinách se tehdy psalo:

Pozemkářky bojovaly na Hluboké

ŽENY Z VOLAR DRUHÉ V ČSSR
Na Hluboké nad Vltavou bylo v sobotu a v neděli hráno o titul přebornic republiky
v pozemním hokeji. Vrcholného turnaje se zúčastnila družstva Spartaku Praha
Stalingrad, Slovanu Hradec Králové, Tatranu Bratislava a přeborníka kraje Č. Budějovice, Tatranu Volary. Ve všech zápasech se urputně bojovalo a jako vítěz vyšlo družstvo
žen Sp. Stalingrad, které již potřetí získalo přebornický titul. Největším překvapením bylo však družstvo Tatranu Volary, které skončilo
na druhém místě v ČSSR, což je zatím největší úspěch volarských sportovců. O toto více než čestné umístění se zasloužily všechny hráčky.
Nejlepší však byla M. Mustacová, která také po skončení turnaje byla nominována do družstva ČSSR. Turnaj se odbýval za malého zájmu
diváků (něco přes 100) a měl hladký průběh, díky dobré přípravě krajské sekce pozemního hokeje a místních pořadatelů. Některé výsledky: Stalingrad – Hradec 4:0, Volary – Bratislava 1:0, Stalingrad – Volary 1:0, Hradec – Bratislava 5:0, Volary – Hradec 1:0, Stalingrad
– Bratislava 1:0. Jistě poslední utkání mohlo znamenat překvapení, když poměrně slabší družstvo bratislavských pozemkářek zle zatápělo
přebornickému celku a výsledek byl až do konce utkání na „vlásku“. Škoda! Ženy z Volar mohly být první. Nebuďme však neskromní! Co
se nestalo letos, může být příští rok. Vždyť ve Volarech mají všechny podmínky pro to, aby pozemní hokej a jeho ženské družstvo slavilo
ještě nejeden úspěch. Konečné pořadí: 1. Spartak Praha Stalingrad, 2. Tatran Volary, 3. Slovan Hradec Králové, 4. Tatran Bratislava.
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ČSSR - Tatran Volary 1:2
U příležitosti oslav Dne horníků v Netolicích sehrálo národní družstvo žen ČSSR
v pozemním hokeji přátelské utkání s Tatranem Volary. Družstvo Tatranu se ukázalo
v průběhu hry jako rovnocenný soupeř a po velmi dobré hře celého kolektivu dokázalo
nad svým soupeřem zvítězit. Mladé hráčky Tatranu se nezalekly zvučných jmen členek
družstva ČSSR a opět dokázaly, že jejich start na mistrovstvích ČSSR a dalších turnajích
v pozemním hokeji je plně oprávněny. Za družstvo Tatranu dosáhla branky Eyblová
a Slámová.
V druhé polovině října t . r. bude na zájezdu v ČSSR družstvo žen pozemní hokeje Lipsko z NDR. Ústřední sekce pozemního hokeje
ÚV ČSTV přislíbila start tohoto družstva v Prachaticích, kde proti družstvu Lipska nastoupí hráčky Tatranu Volary. Věříme, že i toto
střetnutí přinese dobrý sport a další úspěch volarským ženám.

Tatran Volary – podzim 2021 / 2022
Poslední zápasy podzimu
l Muži:
Tatran – FC Vlachovo Březí 2:3 (0:2)
Netolice B – Tatran 5:3 (2:2)
Vitějovice – Tatran 4:1 (2:1)
Utkání v Netolicích bylo kontumováno ve
prospěch Tatranu Volary 3:0, důvodem byl
neoprávněný start hráče Netolic, který nebyl
uveden v zápisu o utkání. Závěrečné utkání
sehrál Tatran ve Vitějovicích, a odtud body
neodvezl.
Umístění 8. místo, 26:45, 12 bodů.
Tatranu bylo v průběhu podzimní části
odebráno VV OFS FAČR Prachatice šest
bodů za neoprávněný start hráče ve dvou
soutěžních utkání. Tatran se proti tomuto
postupu řídícího orgánu odvolal k vrcholnému orgánu FAČR ČR a čeká se na výsledek, který v této době ještě není znám.
Odvolání je vedeno v tom, že dle fotbalové
i normální logiky k neoprávněnému startu
nedošlo.
l Starší žáci:
Tatran – SK Čkyně 4:0,
Tatran – Zdíkov / Stachy 17:0
Po podzimu: 1. místo 52:12, 18 bodů.
l Mladší žáci:
Tatran – Vimperk B 2:2
Husinec/Lažiště – Tatran Volary 3:8
Tatran – Lhenice/Strunkovice 22:3
Po podzimu 2. místo, 48:21, 14 bodů.
l
Starší přípravka:
Tatran Volary – Vacov 14:2
Zdíkov/Stachy – Tatran 3:8
Čkyně – Tatran 9:2
l
Přípravka mladší:
Tatran A – Zdíkov/Stachy 23:3
Tatran B – Vlachovo Březí 12:4
Vlachovo Březí – Tatran A 1:8
V kategoriích přípravek se tabulky nedělají. Hraje se dle pravidel kopané 6 + 1
u mladších (benjamínci tři na tři). Okresní
fotbalový svaz toto pojímá jako školu

hrou, kde se nesoutěží o body ani o pořadí
v tabulce. Došli k závěru, že tabulky spíše
malé hráče demotivují a v podstatě odrazují
od hry.
Hodnocení podzimní části
Tatran Volary má na okrese obsazené
všechny kategorie až do starších žáků, to je
i oblast okresu, neboť dorostenecká soutěž
zde není. Tatran oddíl mužů hraje v osmičlenném okresním přeboru dobře a nebýt
stále ještě odpočtu šesti bodů, zaujal by
třetí příčku a byl ve hře o nejnižší krajskou
soutěž, I.B třídu.
Žáci v obou kategoriích hrají velmi dobře,
starší svou miniskupinu vedou a mladší jsou
druzí. Starší i mladší přípravky, to je skupina,
kde má Tatran tři zástupce, a to ve starších
jeden tým a v mladších dva týmy. Všechny
tři hrají velmi dobře a výsledek kvalitní práce
je znát. Toto potvrzují Veronika a Štěpánka
Honnerovy, které od podzimní části soutěže
hrají za dívčí klub Dynama České Budějovice
– starší žačky. Musím předeslat, že děvčata
mají ještě sestru Dominiku, která hraje výborně za Tatran a pod ,,přísným“ dohledem
tatínka všechny tři fotbalově vyrostly.
Z fotbalové abecedy je naučil hodně i trenér Lukáš Iliev, kterému obě poděkovaly
po zápase s Husincem. Rodiče dívek mají
velkou radost a dělají pro dcery hodně,
jednak je na zápasy i tréninky vozí, ale také
jim nesleví ze školy a jsou na jejich úspěchy
právem hrdi.

Veronika a Štěpánka Honnerovy

Žákům se na podzim dařilo

Volarské fotbalové naděje

Popřejme tedy slečnám, ať se jim daří
v další fotbalové kapitole, ve škole pěkné
známky, a poněvadž toto číslo již bude
Vánoční, tak aby pod stromečkem bylo to,
co si přejí, a především zdraví, štěstí,
a fotbalovou pohodu v roce 2022.
Ladislav Beran
Tatran Volary – muži

Volarský zpravodaj ve formátu PDF (s možností většího náhledu fotografií)
najdete na stránkách KIC Volary – www, kic-volary.cz.
tel.: 602 138 498 | zpravodaj@kic-volary.cz
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Z historie

Doplnění k historii pomníku obětem světové války
Krátce po ukončení druhé světové
války byl na základě výnosu ministerstva
vnitra – čj. I-1753-25/6-45-7 – V/1 ze dne
17. července t.r. – „Odstranění symbolů,
pomníků, nápisů a p. připomínajících dobu
nesvobody“ – rozebrán a uložen na skládku,
která se nacházela poblíž křižovatky ulic
Budějovická a Luční.
Odtud byl začátkem roku 1956 vyzvednut a převezen na místo určení, kde byl
očištěn, odstraněny německé nápisy
a jména a upraven tak, aby mohl být použit
na hřbitově obětí pochodu smrti. Na pomník byl doplněn následující nápis: „Věčné
památce obětem nacismu – účastníkům
pochodu smrti 1945“. Slavnostní odhalení
se konalo 9. května 1956. Svému účelu
sloužil až do jedné z posledních úprav
hřbitova probíhajících v letech 1976/1977.
Marie Krejsová

Mnoho nevěst po obřadu odneslo své svatební kytice
na hřbitov obětí pochodu smrti a položilo je k pomníku, čímž
uctily památku těchto žen, kterým nebylo dopřáno dožít se
tohoto šťastného okamžiku – jejich mladé životy ukončila
předčasně krutá ruka nacistického nepřítele.

13. 3. 1976
manželé Šimanovi se starostou MěNV
Bohuslavem Kloubcem

16 |

Volarský zpravodaj | prosinec 2021

VZ_12_2021_Sestava 1 06.12.2021 12:32 Stránka 17

Z historie

O autorovi pomníku Obětem zla a násilí
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021, u příležitosti Dne veteránů, byl v parku u nádraží odhalen Pomník obětem
zla a násilí. Historii jeho předchůdce, který stával jen pár desítek metrů vedle, i to, proč ke stavbě nového
pomníku došlo, jsme psali v minulém čísle zpravodaje a fotografie z odhalení najdete na předposlední
straně tohoto čísla. A nám tedy zbývá přiblížit jeho autora.
Václav Fiala se narodil 11. ledna 1955
v Klatovech. Studoval v letech 1973–1976
na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Praze. V letech 1976–1992 uspořádal řadu
samostatných výstav obrazů, kreseb
a grafiky. V roce 1985 podnikl cestu po Indii
a Nepálu, o které napsal knihu V Indii jen
tak (1994).
Od roku 1992 vytváří své sochařské
práce. V roce 1994 se představil železnými
sochami v prestižní pražské galerii Nová
síň a dřevěnými sochami-stavbami v Národním technickém muzeu v Praze. Následovala řada autorských výstav a účast
na mnoha společných výstavách. V roce
1996 realizoval v Rožnově pod Radhoštěm

1997
2002
2004
2004
2005
2011

první práci do veřejného prostoru Pomník
obětem první a druhé světové války, který
se později stal významným příspěvkem
v pomníkové tvorbě po roce 1990 v naší
zemi.
V roce 1997 představil své práce na rozsáhlé výstavě ve Starém královském paláci
na Pražském hradě. Ve stejném roce získal
grant americké nadace Pollock-Krasner
a vystavoval v newyorkském Socrates
Sculpture Park. Zúčastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií, která
mu umožnila realizovat práce s kamenem,
dřevem a železem.
V roce 2000 dokončil realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku

v rakouském Grazu a vystavil dvě monumentální sochy (Rotunda a Minaret) v pražské
galerii Mánes. Tvořil na rezidenčních pobytech v Severní Karolině a v New Hampshire.
V letech 2004 a 2005 vystavoval na největší
sochařské výstavě Sculpture by the Sea
v Sydney, kde podvakrát získal hlavní cenu
Sydney Sculpture Prize.
Fialův sochařský přístup je založen
na redukci tvarů a je mnohdy inspirován
architekturou. I v malých sochách se odráží
jeho smysl pro monumentalitu. Jedním
z nejdůležitějších rysů Fialovy tvorby je
jeho cit pro začlenění sochy do prostoru.
Je členem S.V.U. Mánes, žije a pracuje
v Klatovech.

Grant Nadace Pollock-Krasner, New York
Stipendium Artist in residency, Mc Coll Center for Visual Art, Charlotte, USA
Grant Nadace Pollock-Krasner, New York
Sydney Sculpture Prize – hlavní cena na výstavě Sculptures by the Sea, Sydney, Austrálie
Sydney Sculpture Prize – hlavní cena na výstavě Sculptures by the Sea, Sydney, Austrálie
Sankt-Anna-Preis – za zásluhy v oblasti kultury a umění, Julbach, Rakousko

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

Počasí ve Volarech – říjen 2021
Volary, Tolarova ul., 760 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
5,5 °C
minimální teplota
-6,8 °C
maximální teplota
22,2 °C
úhrn srážek
25,4 mm
maximální náraz větru
19,8 m/s
sluneční svit
159 hod.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
18x

datum
24. 10.
3. 10.
21. 10.

Volary, Mlýnský potok, 755 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
4,0 °C
minimální teplota
-9,7 °C
25. 10.
maximální teplota
22,5 °C
3. 10.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
20x
Volary, Luční potok, 748 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
3,9 °C
minimální teplota
-9,2 °C 25. a 30. 10.
přízemní minimální teplota
-11,0 °C 25. a 30. 10.
maximální teplota
22,9 °C
3. 10.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
22x
Stögrova Huť, Jedlový potok, 753 metrů n. m.
hodnota
datum
3,6 °C
průměrná teplota
-10,4 °C
24. 10.
minimální teplota
přízemní minimální teplota
-11,7 °C
24. 10.
maximální teplota
22,3 °C
3. 10.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
23x

Volary, ČOV, 749 metrů n. m.
hodnota
průměrná teplota
4,5 °C
minimální teplota
-8,8 °C
přízemní minimální teplota
-10,5 °C
maximální teplota
21,6 °C
úhrn srážek
23,3 mm
maximální náraz větru
23,0 m/s
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
20x

datum
25. 10.
11. 10.
3. 10.
21. 10.

Volary, pod Kamenáčem, 840 metrů n. m.
hodnota
datum
průměrná teplota
6,5 °C
minimální teplota
-4,0 °C
24. 10.
maximální teplota
21,8 °C
3. 10.
mrazový den (min -0,1 °C a méně)
11x

TOP 10 nejchladnějších lokalit v ČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.–8.
7.–8.
9.
10.

lokalita (okres)

hodnota

Rokytská slať (KT)
Kvilda – Perla (PT)
Žďárecká slať
Stögrova Huť – Jedlový potok
Knížecí Pláně (PT)
Horská Kvilda (KT)
Březník (KT)
Volary – Mlýnský potok
Velká Jizerská louka (Jizerské h.)
Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.)

-11,5 °C
-11,4 °C
-10,8 °C
-10,4 °C
-10,1 °C
-9,8 °C
-9,7 °C
-9,7 °C
-9,6 °C
-9,4 °C

Ivo Rolčík, www.pocasi-volary.cz
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Fotokronika

Odhalení Pomníku obětem zla a násilí 11. 11. 2021

Foto: Jaroslav Pulkrábek
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