
Volarské muzeum bude slavnostnû
otevfieno v nedûli 1. kvûtna 2011 v 10:00
hodin starostkou mûsta Martinou Pospí‰i-
lovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok
2011. V leto‰ním roce jsou pfiipraveny
kromû stávajících expozic (Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka) 
i nové v˘stavy.

V̆ stavní expozici „Historick˘ch mo-
tocyklÛ a jízdních kol“, nám zapÛjãilo 
Muzeum historick˘ch motocyklÛ a jízd-
ních kol Ka‰perské Hory, pana ZdeÀka
Bálka.

Dal‰í v˘stavní expozicí jsou fotografie
od pana Pavla Baãeho nesoucí název
„Kostarika“. 

V̆ stavní expozice „Stfiípky z minulosti“
vznikla díky zapÛjãení historick˘ch pfied-
mûtÛ od pana Stanislava Haladûje 
a paní Martiny Pospí‰ilové.

Muzeum bude otevfieno od 1. kvûtna do
30. záfií kaÏd˘ den mimo pondûlí od 10:00
do 17:00 hodin.

Muzejní sezóna zaãíná

Oslava sv. Floriána
Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve dne 14. 5. od 14:00 hodin na oslavu sv. Floriána, 

která se bude konat u požární zbrojnice.

Mûsto Volary dûkuje firmû ELIM  za bezplatn˘ dovoz muzejních expozic pro muzejní sezónu 2011.

Kvûtinov˘ den
Jako kaÏd˘m rokem i letos pofiádá Liga proti rakovinû Kvûtinov˘ den. V ulicích na‰eho mûsta potkáte tedy ve stfiedu 11. kvûtna malé

ãi vût‰í skauty a skautky s kytiãkami a pokladniãkou. Dle sv˘ch moÏností tak mÛÏete pfiispût na pomoc lidem trpícím rakovinou, na
v˘zkum v oblasti této nemoci a na prevenci. Jako dárek za vá‰ pfiíspûvek obdrÏíte kytiãku mûsíãku lékafiského a letáãek s hezk˘mi
básniãkami, díky nimÏ se dozvíte o moÏnostech prevence tohoto nepfiíjemného onemocnûní. Moc vám dûkujeme za vstfiícnost a tû‰íme
se, Ïe do va‰ich sbírek i na‰ím pfiispûním pfiibude dal‰í kvítek. Hana Wagnerová

VáÏení spoluobãané, 

v prÛbûhu roku si pfiipomínáme nejrÛznûj‰í data, která b˘vají neodmyslitelnû
spojená s nûkter˘mi událostmi. AÈ uÏ jsou to narozeniny, jmeniny ãi rÛzná rodinná
nebo spoleãenská v˘roãí.

Elektronickou po‰tou nyní probíhá zajímavá informace o tom, Ïe leto‰ní rok nám
sám od sebe pfiipravil ãtyfii zvlá‰tní datumy 1. 1. 11, 11. 1. 11, 1. 11. 11 a 11. 11. 11.
Ale to není v‰echno, kdyÏ seãtete poslední dvojãíslí roku, ve kterém jste se narodili
a vûk,kterého v leto‰ním roce dosáhnete, vÏdy bude souãet 111!

Zvlá‰tním mûsícem v leto‰ním roce je mûsíc fiíjen. Ten má pût pondûlkÛ, pût sobot
a pût nedûlí, a to se stává jednou za 823 roky. Podle ãínského feng-schuei, kde se tyto
roky pfiesnû jmenují "mû‰ec penûz", je leto‰ní rok rokem penûz. 

My si v  leto‰ním roce také pfiipomínáme jedno zajímavé datum, a to 30. duben.
Právû v tento den, roku 1871 byly Volary, císafiem Franti‰kem Josefem I., pov˘‰eny
na mûsto a VolarÛm byl ponechán jeho star˘ znak, kter˘ má na stfiíbrném ‰títû ãtyfii
vzrostlé jedle, stfiední vy‰‰í, krajní niÏ‰í, v pfiirozen˘ch barvách na zelené kamenité
pÛdû na dÛkaz svého starého práva volnû v lesích pásti dobytek a kácet stromy. 

Volary jsou 140 let mûstem. Své kulaté v˘roãí slaví v roce, kter˘ je zmiÀován jako rok penûz. Pfiejme na‰emu mûstu
bohatství nejen finanãní, ale i bohatství spoleãenského rÛstu a dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 9. 3. 2011

Rada mûsta schvaluje
* pro bytové domy V Kasárnách ãp. 351

a 352 ve Volarech: 
- skuteãnou cenu tepla za rok 2010 ve
v˘sledné v˘‰i 661,59 Kã/ GJ vãetnû 
DPH
- plánovanou kalkulaci ceny tepla pro
rok 2011 ve v˘‰i 672,136 Kã/ GJ vãet-
nû DPH

Rada mûsta rozhodla
* v souladu s § 63 zákona o obcích uza-

vfiít s obcí Nová Pec vefiejnoprávní 
smlouvu, podle níÏ bude správní orgán
mûsta Volary namísto orgánÛ uvedené
spádové obce vykonávat v jejím správ-
ním obvodu pfienesenou pÛsobnost na 
úseku projednávání pfiestupkÛ

* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou na byt ã. 1 ãp. 34 v ul.
Námûstí

* vypovûdût nájem nebytov˘ch prostor
ãp. 379 V Kasárnách, z dÛvodu nepla-
cení nájemného

* vypovûdût nájem bytu ã. 1 ãp. 38 

v ulici Budûjovická z dÛvodu neplace-
ní nájemného a sluÏeb spojen˘ch 
bydlením

* pronajmout ãást pozemku st. p. ã.
796/3 v k.ú. Volary o v˘mûfie 99 m2 na
dobu neurãitou od 1. 4. 2011, za úãe-
lem uÏívání jako zahrádka

Rada mûsta nesouhlasí
* s vyhrazením parkovacího místa dle

pfiedloÏeného návrhu U NádraÏí 294,
Volary

konaného dne 23. 3. 2011

Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít ve znûní pfiedloÏeného návrhu

Smlouvu ã. 5650324417/2 o sdruÏe-
n˘ch sluÏbách dodávky elektfiiny ze 
sítû nízkého napûtí pro zákazníky sku-
piny C s firmou E.ON Energie, a. s.
pro rok 2012 

* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
urãitou  od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011
na byt ã. 1 o velikosti 2+1 ãp. 19
Ml˘nská ul.

* uzavfiít od 1. 4. 2011 na dobu neurãi-

tou nájemní smlouvu na nebytové
prostory ãp. 500 Budûjovická ul. 
s firmou Penzion SnûÏná s.r.o.

Rada mûsta bere na vûdomí
* podání Ïádosti o dotaci ve v˘‰i

50.000,- Kã z Jihoãeského kraje 
z programu Obnova drobné sakrální 
architektury v krajinû 

konaného dne 7. 4. 2011

Rada mûsta rozhodla
* rozhodla vypovûdût nájem bytu ã. 7

ãp. 53 v Ml˘nské ul. pro dluh za
nájemné a sluÏby spojené s bydlením

Rada mûsta bere na vûdomí
* informaci fieditelky Správy sportovních

zafiízení Volary o zv˘‰ení cen vstupné-
ho na plavání a plaveckou ‰kolu od 
1. 5. 2011. 

Rada mûsta schvaluje
* uzavfiít nájemní smlouvu na byt ã. 6 

v ulici Tolarova ãp. 425 B ve Volarech
�  �  �

konaného dne 14. 3. 2011

Zastupitelstvo mûsta schvaluje
* podání Ïádosti o bezúplatn˘ pfievod

pozemkÛ PK st. p. ã. 157 díl 1 o v˘-
mûfie 162 m2 a PK p. p. ã. 19 díl 1 
o v˘mûfie 178 m2 v‰e k. ú. Volary 
z vlastnictví âeské republiky zastou-
pené Úfiadem pro zastupování státu ve
vûcech majetkov˘ch do vlastnictví 
mûsta Volary ve znûní pfiedloÏeného
návrhu

�  �  �

Zastupitelstvo mûsta rozhodlo
* prodat nemovitost v k. ú. Volary 

pozemek p. ã. 1041/333 - trval˘ travní
porost o v˘mûfie 4.049 m2 do vlastnictví,
za vzájemnû ujednanou kupní cenu 

* prodat nemovitosti v k. ú. Krejãovice, 
pozemek p.ã. 371/34 - trval˘ travní
porost o v˘mûfie 8.810 m2 a pozemek
p. ã. 371/45 - ostatní plocha o v˘mûfie
1.086 m2 do vlastnictví, za vzájemnû
ujednanou kupní cenu 

�  �  �

Zastupitelstvo mûsta bere na vûdomí
* vydání historického majetku - nemo-

vitostí od LesÛ âeské republiky s.p., 
ve znûní rozsudku Okresního soudu 
v Prachaticích, kter˘ nabyl právní 
moci 9. 11. 2010

Zastupitelstvo mûsta souhlasí
* s realizací projektu mûsta Volary 

s názvem „Rekonstrukce ãástí ulic
Tovární a Budûjovická ve Volarech“
a pfiedloÏení Ïádosti o dotaci do 
13. v˘zvy ROP NUTS II Jihozápad

Z jednání zastupitelstva mûsta

Veãerní spoj Prachatice-Volary
Mûsto Volary podalo Ïádost na krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje o zavedení nového veãerního spoje z Prachatic do Volar. Tato
Ïádost byla podpofiena anketou ve Volarském zpravodaji, kde se obãané vyjádfiili pro zavedení tohoto veãerního spoje. Po nûko-
lika sloÏit˘ch jednáních s pfiedstaviteli krajského úfiadu do‰lo v této záleÏitosti k oboustranné dohodû. Od 12. 6. 2011 zaãne do
Volar jezdit veãerní vlak s odjezdem z Prachatic okolo 22:30 hodiny. Jedná se nov˘ spoj, jehoÏ vyuÏití se bude po urãitou zku-
‰ební dobu vyhodnocovat. Pokud se prokáÏe, Ïe spoj je dostateãnû vyuÏíván, stane se trvalou souãástí jízdního fiádu.  

Ing. Robert Proãka, místostarosta
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Spoleãenská rubrika

Vzpomínáme

Informace z radnice
Personální zmûny na Mûstském úfiadû ve Volarech
Dne 1. února do‰lo ke zmûnû na odboru v˘stavby územního plánování 

a Ïivotního prostfiedí (VÚPaÎP), kdy na pracovní pozici místo pana Stanislava
Kadlãíka, kter˘ k 31. 1. 2011 ukonãil pracovní pomûr, nastoupila z odboru investic
a správy majetku (ISM) paní Stanislava Jindrová, která tak novû zaji‰Èuje agendu
Ïivotního prostfiedí. Na uvolnûné místo po paní Jindrové nastoupila po v˘bûrovém
fiízení a jmenování radou mûsta 1. dubna paní Bc. Helena Fiedlerová, která tak novû
zastává pracovní pozici vedoucí odboru investic a správy majetku (ISM). 

Dal‰í zmûnou je také od 1. dubna pracovnice podatelny a pokladny, kterou 
zaji‰Èuje sleãna Dana Stieblerová, která byla na základû v˘bûrového fiízení na tuto
pracovní pozici doporuãena a nahradí tak doãasnû, po dobu matefiské a rodiãovské
dovolené, paní Danu Andraschko.

�  �  �

Zavedení elektronického docházkového systému
Od 1. dubna leto‰ního roku  byl na zdej‰ím úfiadû zaveden elektronick˘ docház-

kov˘ systém pro úfiedníky a zamûstnance úfiadu. Prostfiednictvím ãipové karty
zamûstnance jsou tak zaznamenávány pfiíchody a odchody do zamûstnání, pracovní
zákonná pfiestávka, sluÏební a soukromé odchody z pracovi‰tû úfiadu (sluÏební cesta,
lékafi, OâR, náhradní volno, nemoc, dovolená atd.). Elektronick˘ docházkov˘ systém,
tak zaji‰Èuje kvalitní podklady dat o docházce, slouÏí k lep‰ímu vyuÏívání pracovní
doby kvalitativním zv˘‰ením osobního pfiístupu zamûstnancÛ k pracovním povin-
nostem a k pfiípravû podkladÛ pro mûsíãní zpracování mzdové agendy.

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ

V mûsíci dubnu oslavili 
své narozeniny tito 
z na‰ich ãlenÛ:

paní Kvûta Böhmová,
paní Marie Interholzová,
paní Marie Karabcová,
paní Jitka Lukschová,
paní Jifiina ·imlíková a 
paní Josefa ·vecarová

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Čas prý rány hojí, 

je to ale zdání.

Stále je v srdci bolest

a tiché vzpomínání.

Dne 15. 4. 2011 

uplynuly dva smutné roky,

kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček 

pan 

Miloslav Doležal.
Stále vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Souhrn poãasí za bfiezen 2011
Minimální teplota: -13,4 st dne 8. 3. v 6:35
Pfiízemní minimální teplota: -14.6 st dne 8. 3. v 6:05
Maximální teplota: +16,7 st dne 24. 3. v 13:55
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +1,8 st
Úhrn sráÏek: 29,8 mm
Maximální náraz vûtru: 11,3 m/s dne 2. 3. v 11:50 

(tj. 40,7 km/hod.)

Poãet mrazov˘ch dní (teplota niÏ‰í neÏ 0,0 st): 27
Poãet dní s pfiízemním mrazem: 28
Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka: 18. 3. 3 cm
Poãet dní se snûhovou pokr˘vkou: 2 dny
Celkem napadlo snûhu: 3 cm za mûsíc
Sluneãní svit: 174,9 hodiny

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz    a

ul. Soumarská - pfiíjezd do Volar
Poãet mûfien˘ch vozidel 35 522
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 84  /vãetnû noãního provozu/
PrÛmûr v dobû mezi 14:00 - 17:00 183  vozidel/hod.
PrÛmûrná rychlost 50,3  km/h
Maximální rychlost 142  km/h - 1vozidlo 7. 3. ve 20:11 hod.
Redukce rychlosti  (sníÏení u radaru) 7,1  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 13 vozidel
85 % vozidel jelo maximálnû do 62 km/h

Mûfiení bylo provádûno pouze ve v‰ední dny. Obousmûrnû bylo mûfieno 69 192
vozidel. PrÛjezd vozidel za hodinu je tak 164. Provoz v obou smûrech je témûfi stejn˘.
Na v˘jezdu z Volar byla u jednoho vozidla namûfiena rychlost 149 km/hod., a to dne
15. 3. ve 22:14 hod. 

Pavel Kohout, fieditel TS

Mûfiení radarem v bfieznu
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Od mûsíce bfiezna má lékafi ve volar-
ské gynekologicko-porodnické ordinaci
k dispozici ultrazvuk. Pfiístroj zakoupilo
Mûsto Volary za celkovou cenu 265 tisíc
korun a volarsk˘m Ïenám u‰etfií spoustu
ãasu a ujet˘ch kilometrÛ. O jaké zafiízení
vlastnû jde a jaké vy‰etfiení bude moÏno
ve Volarech vykonávat, na to jsme se
zeptali pfiímo pana doktora MUDr.
Lubora KnûÏka.  

1) Nejprve trochu v‰eobecnû - co je
vlastnû  ultrazvukové vy‰etfiení a není
toto vy‰etfiení ‰kodlivé sv˘mi vedlej‰ími
úãinky?

Ultrazvukové vy‰etfiení je neinvazivní
(to znamená nebolestivé) vy‰etfiení,
které vyuÏívá ultrazvukového vlnûní 
s vysokou frekvencí pro anatomické
zobrazení tkání a orgánÛ. Desítky let
zku‰eností potvrdily, Ïe se jedná o bez-
peãnou a efektivní zobrazovací metodu.
Zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe pfiístroj mÛÏe
odpovûdût na otázku, zda je v problema-
tické oblasti nûco divného a pokud ano,
o co se jedná. Ultrazvukové vy‰etfiení je
vhodnou metodou pro posouzení orgánÛ
právû v bfii‰ní dutinû. Do souãasnosti
nebyly prokázány Ïádné ‰kodlivé ved-
lej‰í úãinky. Ultrazvukem lze vy‰etfiit
vlastnû celé tûlo, ale kaÏd˘ pfiístroj má
svÛj software pro urãitou oblast, ten
volarsk˘ je urãen právû pro Ïeny a to pro

vy‰etfiení oblasti malé pánve a pro tûhotné.

2) Jak dlouho se ultrazvukové vy‰etfiení
v ãeském porodnictví vyuÏívá?

Ve v˘voji ultrazvukého vy‰etfiení
rozhodnû ná‰ stát nezaostával. S ultra-
zvukov˘m vy‰etfiením se zaãalo jiÏ v 70.
letech, po Velké Británii, Rakousku 
a ·védsku. Pfii prvních vy‰etfieních byla
moÏnost pouze zobrazení plodu, postu-
pem ãasu se mûfiil prÛmûr hlaviãky
plodu, bylo moÏno zobrazit placentu,
diferencovat dûloÏní myomy a cysty.
Dnes jiÏ touto nebolestivou cestou lze
zjistit cysty, nádory v ranném stádiu,
neplodnost, onemocnûní v oblasti malé
pánve z hlediska gynekologického. 

3) S ultrazvukov˘m vy‰etfiením se nej-
ãastûji setkávají nastávající maminky.
Jaké vy‰etfiení je ãeká a co pfii nûm lze
zjistit?

Nastávající maminky ãekají bûhem
tûhotenství minimálnû tfii ultrazvuková
vy‰etfiení, z toho pouze jedno v âesk˘ch
Budûjovicích. První je hned na zaãátku
tûhotenství, kdy zjistíme, Ïe bude Ïena
opravdu maminkou. Z prvních mûfiení
lze získat podle velikosti plodu informa-
ce o délce tûhotenství. JiÏ asi v 6.t˘dnu
mÛÏeme pozorovat také tlukot srdíãka.
Na druhé – nejdÛleÏitûj‰í vy‰etfiení
budou maminky i nadále dojíÏdût na

specializované pracovi‰tû do âesk˘ch
Budûjovic, kde mají ultrazvuk vy‰‰í
tfiídy. Toto vy‰etfiení by Ïádná maminka
nemûla vynechat. Specialisté tu kontro-
lují mozek, srdíãko, obliãej, ledviny, ãi
zda nehrozí nûjaké vrozené vady. Tfietí
vy‰etfiení se provádí ve 30. t˘dnu jiÏ
opût ve Volarech a pfii nûm se kontrolu-
je, jak dûÈátko roste, stav placenty,
mnoÏství plodové vody. Samozfiejmû
mÛÏe maminka pfiijít pfii potíÏích ãi 
obavách kdykoliv.

4) Závûrem by mû zajímalo, co pfiinese
ultrazvuk volarsk˘m Ïenám - kdo se na Vás
mÛÏe obrátit, s jak˘m problémem a jaká
vy‰etfiení budete ve Volarech provádût. 

Jak jsem jiÏ uvedl, ve Volarech
máme ultrazvuk urãen˘ pro oblast malé
pánve a pro tûhotné, to znamená pro
oblast gynekologie a porodnictví. Je to
pfiístroj pro pomocné diagnostické
vy‰etfiení, k upfiesnûní diagnózy. Sou-
ãástí pfiístroje jsou dvû sondy - abdomi-
nální (bfii‰ní) a vaginální (je pfiesnûj‰í).
Îeny si zaslouÏí kvalitní péãi a vy‰etfie-
ním budeme také doplÀovat preventivní
prohlídky. Obrátit se na mû mohou Ïeny
i mimo roãní prohlídky pfii potíÏích ãi
bolestech Ïensk˘ch pohlavních orgánÛ.

Dûkuji za rozhovor.
·árka Trubelová

Ultrazvuk doplní preventivní prohlídky

Ples dárcÛ krve
19. 3. 2011 jsme s manÏelem pofiá-

dali jiÏ pát˘ charitativní ples dárcÛ krve.
Lidé mu mezi sebou fiíkají Ples ,,Krve-
sajÛ". Musím fiíci, Ïe letos se ples tû‰il
velkému zájmu, jak úãastníkÛ, tak 
i sponzorÛ. Uãinili jsme to jiÏ na plese,
ale tímto ãlánkem bych jim chtûla je‰tû
jednou podûkovat. Díky konání tohoto
plesu si hodnû lidí zaãalo klást ty správ-
né otázky, a proto se nám podafiilo 
díky tomu pfiivést na transfuzní stanici
mnoho mlad˘ch prvodárcÛ a tûm stáva-
jícím podûkovat. Doufám, Ïe to ode
mne, nositele Stfiíbrné plakety Jánského,
nevyzní jako ,,kli‰é".

KaÏd˘ dárce krve dává krev cca 20
let. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe kaÏd˘ rok 

dá krev ãtyfiikrát, a pokaÏdé pÛl litru, 
vychází nám za celou dárcovskou karié-
ru odevzdan˘ch ãtyfiicet litrÛ krve.

Na druhou stranou jiÏ tfii krevní kon-
servy staãí, aby byl ãlovûku zachránûn
Ïivot. Prost˘mi poãty mÛÏeme dospût 
k faktu, Ïe kaÏd˘ prÛmûrn˘ dárce je
schopen zachránit za celou svou dárcov-
skou kariéru více neÏ dvacet lidí. V̆ sle-
dek zní neuvûfiitelnû.

Proto jsem velmi ‰Èastná, Ïe Charita-
tivní ples dárcÛ krve se tû‰í stále vût‰í
oblibû mezi v‰emi. My‰lenka oslavy
zásluh bezpfiíspûvkov˘ch dárcÛ krve je
dostateãnû velká, aby zaujala své ãestné
místo mezi ostatními u‰lechtil˘mi akti-
vitami.

Velmi zklamaná a pfiekvapená jsem
v‰ak absolutním nezájem medií a politi-
kÛ. Media byla vyzvána dostateãnû
vãas, a pfiesto dala pfiednost soukrom˘m
záleÏitostem. Politici byli pozváni také
dostateãnû dopfiedu. NepovaÏovali za
nutné se ani omluvit. Pfiijde mi to v˘raz-
nû nefér.

Proto se bohuÏel o této absolutnû
nádherné události nikde nedoãtete,
nikde neuvidíte zábûry z této akce, ani
neusly‰íte, jaká byla úÏasná hudba 
a moderace.

Nezbude Vám tedy nic jiného, neÏ
pfií‰tí rok jít také. UÏ se tû‰íme.

Zdraví Vás MUDr. Michaela Neumanová
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Povídání s Franti‰kem RokÛskem st.
Zaãátkem leto‰ního roku skonãil ve

funkci velitele Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Volary pan Franti‰ek RokÛsek.
Po dlouh˘ch, více jak pûti desítkách let,
pfiedal Ïezlo svému nástupci, Jaroslavu
Vlasovi.  

S panem Franti‰kem RokÛskem
jsme  hovofiili nejen o konci jedné kapi-
toly, ale zejména jsme zavzpomínali na
doby dávné i nedávné. PoÏádal jsem 
o krátkou radu souãasné generaci hasiãÛ.

Va‰e struãné curiculum vitae.
Do pûti let jsem bydlel s rodiãi ve

VodÀanech. Potom jsme se s rodiãe 
v roce 1946 pfiestûhovali do Volar, kde Ïiji
s manÏelkou a synem Franti‰kem dodnes.

Kdy jste se stal hasiãem a co vás k tomu
vedlo?

JiÏ od maliãka se mnû to líbilo, neboÈ
tatínek byl od roku 1935 hasiãem 
a maminka pracovala od roku 1946 jako
samaritánka u hasiãÛ, tuto profesi
pozdûji pfiebral âerven˘ kfiíÏ a maminka
zÛstala fiadovou ãlenkou. Hasiãské geny,
tedy máme v rodinû, a tak se i já stal
hasiãem. V roce 1956, ve sv˘ch patnácti
letech, jsem si podal pfiihlá‰ku a stal se
hasiãem. Od té doby jsem ve sboru
dodnes. A jak v‰ichni víte i syn Franti-
‰ek u tohoto fiemesla zÛstal, a tak na‰e
hasiãská krev proudí dál.

Povolání hasiãe je vût‰inou spojeno 
s tragick˘mi a témûfi vÏdy se smutn˘mi
událostmi, najde se ve va‰em vzpomí-
nání i nûjaká úsmûvná?

To je hodnû tûÏká odpovûì, jak si
fiekl. Na‰e fiemeslo je spí‰ o tûch smutn˘ch
ãi tragick˘ch událostech a s úsmûvem
vzpomínáme na ty, které skonãí dobfie. 

Na jednu takovou si vzpomínám a je
z leto‰ního roku. Koncem bfiezna jsme
veãer okolo 22. hodiny dostali od ope-
raãního z âesk˘ch Budûjovic hlá‰ení
o dopravní nehodû poblíÏ kfiiÏovatky na
Soumarsk˘ Most. Po pfiíjezdu na místo
jsme vidûli nákladní vÛz, kter˘ byl vyje-
t˘ do lesa. Po nezbytn˘ch úkonech jsme
se dostali k vozu a na ‰tûstí fiidiã byl v
pofiádku. Kuriózní na celé akci bylo to,
Ïe loÏnou plochou projel vysok˘ smrk 
a postavil se kolmo, tak jako by tam
vyrost. Bylo to velké ‰tûstí, neboÈ to
bylo hned za kabinou fiidiãe a on si tak

mÛÏe pfiipsat tento den jako druhé datum
narození, vÏdyÈ od tragédie ho dûlilo jen
nûkolik centimetrÛ. V‰e dobfie dopadlo 
a opravdu jsme odjeli s úsmûvem nad
tím, Ïe to tak dobfie dopadlo.

Vzpomínám i na pfiípady, kdy pfiije-
dete na místo a to, Ïe lidem hofií nad
hlavou, se dozví aÏ od nás.

Jak vidí‰, na‰e akce jsou mnohdy
velmi sloÏité zejména proto, Ïe vÏdy jde
o majetek i o Ïivot. Rozhoduje rychlost,
sehranost a hlavnû snaha uchránit co
nejvíc a to kdyÏ se podafií, tak za trochu
úsmûvu, to opravdu stojí.

Naopak na jak˘ pfiípad ãi událost byste
ve svém vzpomínání nejrad‰i zapomnûl
a kdy jste zasahoval u nejvût‰ího poÏáru?

Ten nejhor‰í je z roku 2010. Na to asi
nikdy nezapomenu a rovnûÏ kolegové,
ktefií tehdy u toho byli, to vnímají stejnû
jako já. Bylo to tady nad Volary u mo-
tokrosu, kdy do‰lo k dopravní nehodû
osobního vozidla s autobusem. KdyÏ
jsme pfiijeli na místo, z osobáku jsme
vyprostili ãtyfii osoby. Z toho dvû na
místû zemfiely a dvû zemfiely po pfievozu
do nemocnice. Tragédií bylo to, Ïe po
pfiíjezdu na místo byli v‰ichni Ïiví, ale
zranûní byla tak váÏná a nesluãitelná se
Ïivotem. Skonãilo to touto velkou tragédií
a my jsme z toho dodnes moc smutní.

U toho místa je dnes mal˘ pomníãek,
kter˘ symbolizuje asi i jednu z nejváÏnûj-
‰ích tragick˘ch nehod u na‰eho mûsta.

TûÏce vzpomínám i na jeden poÏár
ze sedmdesát˘ch let na âesk˘ch Île-
bech. Hofiela zde zemûdûlská budova, ve
které bylo uskladnûné seno. Pfii pfiíjezdu
na místo jsme zjistili, Ïe poÏár zaloÏily
dûti, které si zde hrály. Po uha‰ení poÏá-
ru jsme se dozvûdûli, Ïe jedna z dívek
chybí, tak jsme zaãali hledat. BohuÏel
na‰li jsme ji jiÏ bez známek Ïivota. To
jsou nejsmutnûj‰í chvíle kaÏdého z nás,
kdyÏ zemfie dítû, to se potom ani chlap
za slzy nestydí.

Co se t˘ãe nejvût‰ího poÏáru, tak ten
se stal 1. srpna 1976. Bylo to v tehdej-
‰ích dfievafisk˘ch závodech ve staré hale
dfievotfiískov˘ch desek. Byl to velk˘
poÏár a shofielo témûfi v‰e. Byl na nebez-
peãném místû a hrozilo jeho roz‰ífiení 
a hrozba velké ‰kody. Nakonec jsme v‰e
zvládli a oheÀ uhasili a odvrátili tak
je‰tû vût‰í ‰kodu. I pfiesto to byla ‰koda

témûfi 5 miliónÛ korun a na tu dobu to
bylo hodnû vysoké.

Zde se chci je‰tû zastavit u doprav-
ních nehod. V roce 2012 to bude jiÏ 
dvacet let co jezdíme zasahovat k tûmto
událostem. Vzpomínám si na první v˘-
jezd tehdy nového pohotovostního vozu,
kter˘m bylo Îiguli Combi s minimální
v˘bavou a mnohdy se tak muselo impro-
vizovat. Pozdûji jsme dostali TATRU
613, tu jste jiÏ mnozí zaÏili. Byl to jiÏ
dobr˘ vÛz se solidním vybavením. Po
jejím doslouÏení jsme dostali VW, kter˘
jiÏ je dobfie vybaven a posádce na místû
nehody hodnû pomÛÏe.

U hasiãského záchranného sboru pra-
cujete cel˘ svÛj Ïivot, jaké funkce 
a místa jste za tu dobu mûl a na jak˘ch
postech jste pracoval.

Zaãal jsem, jak se fiíká, od piky, kdyÏ
jsem se v patnácti letech stal dobrovol-
n˘m hasiãem. První funkci jsem dostal 
v roce 1964, stal jsem se ãlenem okres-
ního v˘boru SDH a pozdûji jeho místo-
pfiedsedou. Tento post jsem zastával aÏ
do roku 1988. V okresním v˘boru jsem
stále a pracuji zde opût jako fiadov˘ ãlen.
Do roku 2010 jsem pracoval ve funkci
vedoucího odboru rady velitelÛ. Dále
jsme pracoval v republikov˘ch orgánech
a to s pfiestávkami aÏ do roku 2005.

Ve Volarech jsem byl velitel SDH od
roku 1967 a v této funkci jsem pracoval
do konce roku 2010. V lednu leto‰ního
roku jsem tento post pfienechal Jardovi
Vlasovi a doufám, Ïe si povede velmi
dobfie, a pfieji mu, aÈ vydrÏí co nejdéle.

Já stále zÛstávám ãlenem SDH Vola-
ry a rovnûÏ jsem správcem budovy
volarského hasiãské sboru, Ïijeme v ní
od roku 1956 a je co udrÏovat.

Pfiedáním funkce velitele SDH
Volary pro vás skonãila jedna velmi
dlouhá a plodná epocha v hasiãském
Ïivotû, co by jste chtûl vzkázat mladé
hasiãské generaci a co vzkáÏete svému
nástupci.

Aby dûti pokraãovaly dál v nastou-
pené cestû a navázaly na v‰e dobré 
a snaÏily se o rozvoj a zdokonalování
jak sama sebe, tak i techniky. Aby se
v‰ichni uãili, bez ãehoÏ to v souãasné
dobû nejde. 

Pokraãování na následující stranû
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Povídání s Franti‰kem RokÛskem st.

Sportovní rybáfii

Dokonãení z pfiedcházející strany
Pracujte tak, abyste z toho mûli

radost, podporujte a vychovávejte mla-
dou generaci, aby to na‰e fiemeslo mûlo
stále své nástupce. Já sám kolegÛm
mohu vzkázat, Ïe jim budu nápomocen
radou a dokud mi síly budou staãit 
i prací. A hlavnû u mû mají dvefie vÏdy
otevfiené.

Na závûr. Co by jste chtûl vzkázat volar-
sk˘m spoluobãanÛm a na co by si mûli
dát z hlediska va‰í profese pozor.

Hlavnû, aby byli pfii sv˘ch ãinnos-
tech opatrní. Zejména pozor na práci 
s ohnûm, nebo i jin˘ch ãinnostech.
Kolikrát staãí drobnost a malér je na
stfie‰e. Mûjte na pamûti, Ïe hasiãi jsou

zde vÏdy pro vás a pokaÏdé vám pomo-
hou. Hlavnû dávejte pozor na své malé
ratolesti, vÏdyÈ v dne‰ní, tak uspûchané
dobû stále víc sly‰íme o tragédiích dûtí 
a tomu se snaÏme pfiedejít. Vûnujte jim
velkou pozornost i v dne‰ní poãítaãové
dobû. Dívejte se kolem sebe a hlavnû na
jak˘ch místech si hrají. Kolikrát staãí
málo a ne‰tûstí je na svûtû. Vûnujte
radám hasiãÛ váÏnost a fiiìte se jimi.
VÏdyÈ na‰e prevence slouÏí vám a vûfite,
Ïe kdyÏ bude potfieba, vÏdy vám pomÛ-
Ïeme.

Franti‰ku  RokÛskovi za jeho pûta-
padesát let v hasiãském fiemesle urãitû
patfií podûkování a obdiv, je to cel˘ Ïivot
v hasiãské uniformû. Jak vidíte, jde 

o Ïivot plnohodnotn˘, nároãn˘. Já
vûfiím, Ïe nakonec pfieváÏí vzpomínky
na to dobré. 

Vy sami víte, kolikrát vám hasiãi
pomohli, aÈ jiÏ to bylo pfii poÏáru, ãi
zamãen˘ch dvefiích zevnitfi, anebo jste
potfiebovali vyhnat vosy, sr‰nû, ãi jinou
pomoc. Víte, Ïe vût‰inou u toho Franti-
‰ek RokÛsek byl aÈ jiÏ aktivnû, ãi byl
ten, kter˘ pfiijal oznámení. 

Za v‰e, co dosud v hasiãské unifor-
mû, ale i mimo ni pro Volary udûlal, mu
patfií velké podûkování a pfiání, aby mu 
i nadále zÛstal optimismus a dobrá nálada.

Já dûkuji za velmi pûkné a vyãerpá-
vající odpovûdi. 

L. Beran

S jarem se probudili i sportovní
rybáfii. Volar‰tí rybáfii neusnuli na vavfií-
nech a bûhem zimy absolvovali nûkolik
halov˘ch turnajÛ v rybolovné technice.
Jednalo se o závody, které mohou absol-
vovat i zaãínající závodníci a to pfiesnû
volarsk˘ t˘m potfieboval, neboÈ do
krouÏku pfiibyly nové dûti, které zaplni-
ly místo po jiÏ odrostlej‰ích závodní-
cích. Noví svûfienci spoleãnû s pevn˘m
jádrem si nevedli vÛbec ‰patnû a na
v‰ech dosavadních závodech s jihoães-
kou i republikovou úrovní se umisÈovali
jako t˘m uprostfied startovního pole.
(závody - Písek: 5. místo, Borovany: 6.,
Volary: 5., Písek: 4. a Husinec 4. místo).
Navíc s kaÏd˘m pfiib˘vajícím  závodem
v˘konnost nov˘ch dûtí stoupá, coÏ je
velk˘ pfiíslib do budoucna a vûfiíme, Ïe
se Volary brzy opût vrátí na absolutní
‰piãku v tomto sportu.

Velké nadûje vidíme zejména v sou-
rozencích JiráÀov˘ch, ktefií spolu s bra-
try ·petov˘mi pfiistupují k tréninkÛm
zodpovûdnû, a doufáme, Ïe jiÏ letos
dosáhnou na medaile i na republikov˘ch
závodech.  

Závodní sezonu odstartoval naplno 
i trenér mlad˘ch rybáfiÛ, Robert Proãka
ml., kter˘ ze ãtyfi jihoãesk˘ch turnajÛ 
v hale, bral tfii zlatá místa a své schop-

nosti otestoval ostr˘m závodem svûto-
vého poháru ve ·védském Stockholmu,
kde za úãasti 5 státÛ obsadil v˘borné 4.
místo v 5-boji muÏÛ a vûfií, Ïe by si letos
mohl tûmito v˘sledky zajistit místo 
v âeské reprezentaci.

Dal‰ími jarními víkendy odstartuje 
i soutûÏ Ligy mládeÏe, kde naplno
vyzkou‰íme kvalitu na‰eho obmûnûného
druÏstva mezi nejlep‰ími v republice.
Poté následuje Zlatá udice, kde si kromû
házení na pfiesnost a do dálky, dûti

zasoutûÏí i v chytání ryb a teoretick˘ch
znalostech. První kolo bude v reÏii na‰í
volarské organizace 8. kvûtna ve VodÀa-
nech.

Na závûr, bychom rádi podûkovali
mûstu Volary a dal‰ím mûstsk˘m organi-
zacím, které i v tomto roce podporují tak
zajímav˘ sport a velkou mûrou se podílí
na rozvoji rybáfiské mládeÏe v na‰em
mûstû.  

MO âRS VOLARY
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Expediãní kamera
Ve Volarech v sobotu 26. bfiezna

odpoledne probûhl ve spoleãenském
sále radnice filmov˘ festival out dooro-
v˘ch filmÛ Expediãní kamera. V‰echny
pfiítomné pfiivítal Petr âmerda z Volar-
ského sdruÏení U nás, které spoleãnû 
s mûstem Volary tuto akci uspofiádalo.
Po úvodním krátkém slovu Petra âmer-
dy, byla zahájena produkce devíti filmÛ.
Osmihodinov˘ maratón zhlédlo na tfii
desítky zájemcÛ o pfiírodu, adrenalin, trek,
nebezpeãné v˘stupy, sjezdy kajakem,
raftem i na lyÏích, nebo autem v tûÏkém
terénu a jiné celosvûtové zajímavosti. 

Zaãalo se na raftu jízdou pefiejemi 
v Tureckém pohofií Kaãkar a pokraãova-
lo se cestou do Kanady a kraje jelenÛ
Karibú. Poté se ‰lo na vrchol skaliska
Asgard do kraje vûãného ledu a mrazu
Antarktidy, aby jsme vidûli radost 
z v˘stupu na severní vûÏ hory Asgard, 
a poté tvrd˘ boj o pfieÏití. Velmi poutav˘
pfiíbûh skonãil a v sále jsme se pfienesli 
k dal‰ímu adrenalinu pfii volném lezení 
a zdolávání vysoké skalní vûÏe bez lana,
kdy Alex Honnold zdolával 600 metrÛ
vysokou stûnu Half Dome. Vidûli jsme
nejvût‰í sólo v˘stup, o jak˘ se kdy ãlo-
vûk pokusil. Skaliska vystfiídala opût
voda a tvrdá jízda na jedné z nejvût‰ích
svûtov˘ch fiek Brahmaputry. SjíÏdûní
této indické fieky bylo velmi zajímavé 
a poutavé. Tyto filmy ukonãily první ãást.

Ve druhé jsme se pfienesli do Indoné-
sie, do vesnice Lamalera, kde místní
domorodci loví kytovce a ryby po sta-
rém zpÛsobu. Bylo to velmi zajímavé,
jak se jedna expedice vydala po cestách
necestách do této rybáfiské osady, aby
vidûla jak se loví velryby, delfíni ãi lant-
ry velmi star˘m a dost brutálním zpÛso-
bem. Podtext tohoto filmu lze spatfiit 

v tom, Ïe byÈ jsme ve 21. století, tak na
nûkter˘ch místech planety se snad zasta-
vil ãas. Tento film byl opravdu pouãn˘ 
a pro mnohé i záÏitek z mofie dûtí, ale 
i samotného lovu. 

Poslední blok zahájil film, ve kterém
‰lo o tfii pfiíbûhy, které vyprávûjí tfii lidé,
o dob˘vání Himalájsk˘ch osmitisícovek.
·lo o nezdafiené pokusy pfii pokofiení
vrcholÛ Manaslú Gasenbrun I a II a ·i‰a
Pangmy. V tomto filmu ‰lo o to, ukázat
nezdolnou vÛli, chuÈ a nasazení v neleh-
k˘ch podmínkách, a to pfiesto, Ïe vrcho-
ly se nakonec nepodafiilo dosáhnout.
Odpolední filmov˘ maratón ukonãil
film Mongolsko - Ve stínu âingischána.
Dokument Slovenské expedice nabídl
pohled na Mongolsko tak, jak ho nezná-
me. Lodí, autem i koÀsk˘m potahem od
Altaje aÏ do Ulánbátaru. Byla to jízda
krajinou, o které se podle vyprávûní fiíká:
,,kde konãí v‰echny cesty svûta, zaãíná
Mongolsko“. Pfiedstavte si jízdu autem
bez navigace ve velmi sloÏitém terénu
mezi krajem tûÏk˘ch baÏin, hlubok˘ch
marastÛ a pou‰tû Gobi. Vyprávûní
protkané krásn˘mi záÏitky, proloÏené
historickou osobností âingischána uká-
zalo, proã jsou Mongolové silní, soudrÏ-
ní, pfiátel‰tí a hlavnû uctiví lidé, ktefií
toho museli hodnû vytrpût v dobách
dávno minul˘ch, ale i v dobû Sovûtské-
ho svazu. Krásné vyprávûní o Ïivotû 
v jurtách, klasickém obydlí MongolÛ, 
o pastevectví, zápasení, ale i soutûÏení
na rychl˘ch koních, ktefií jsou pro míst-
ní lidi symbolem této zemû. Cesta po
fiece na raftu nás dovedla pfied cíl, aby na
konec dojeli hlavního mûsta Ulanbátaru,
ve kterém jedineãn˘ pfiíbûh konãí.

Tímto filmem se odpolední a veãerní
maratón skonãil. Bylo to nároãné jak pro

pofiadatele, tak pro diváky a lze konsta-
tovat, Ïe ve Volarech se festival Expe-
diãní kamera vydafiil. 

V rámci programu byl i autorsk˘
pofiad Jihoãeského spisovatele Jana
Cempírka Autostop cz. I tento byl pûk-
n˘m zpestfiením  zajímavého odpoledne.
Zde se v‰ichni mohli dozvûdût, kam aÏ
se dá stopem dojet, jaká místa poznat 
a jak˘ je autostop adrenalin a mnohdy 
i dobrodruÏství v pozitivním slova
smyslu. 

O tom jak se festival dostal do Volar
a co obná‰í, jsem se zeptal Petra âmer-
dy, hlavního organizátora tohoto filmo-
vého festivalu  ve Volarech. 
,,Festival je celorepublikov˘ a probíhá 
v asi sedmdesáti mûstech na‰í republiky.
Pofiádá jej sdruÏení Hedvábná cesta 
a její internetové stránky jsou nejen 
o festivalu, ale i o out dooru a adrenali-
nov˘ch sportech a expedicích a doporu-
ãuji si je prohlédnout. 

Já jsem se k tomuto festivalu dostal
právû pfies tyto stránky a Jana Hálu,
kter˘ má v‰e na starost. Potom jsem jiÏ
komunikoval pfies internetové dopisová-
ní, a tak jsem dostal tento festival k nám
do mûsta. U nás dnes promítáme v˘bûr 
z nejlep‰ích out doorov˘ch sportÛ 
a expedic a jistû je o co stát. Chtûl bych
podûkovat v‰em, co pfii‰li, a vûfiím, Ïe se
jim festival líbil a pfií‰tí rok opût na shle-
danou.

Na závûr celého témûfi osmihodino-
vého maratónu byly vylosovány tfii vstu-
penky ve hfie o zajímavé ceny. ·lo o dva
programy Zoner photo studio 13 a jedno
pfiedplatné ãasopisu Lidé a hory. V̆ her-
cÛm blahopfiejeme a za rok pfii dal‰ím
roãníku na shledanou.

L. Beran

Prodej briket
Nabízím k prodeji: � brikety ra‰elinové (balení 10 kg - 48 Kã) - NOVù!!!

� brikety z tvrdého dfieva (balení 25 kg - 120 Kã)

� brikety z biomasy (balení 60 kg - 270 Kã)

Objednávky a jiné informace na tel.: 777 932 049 nebo drev.brikety@seznam.cz
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Ze ‰kolních lavic     
Náv‰tûva hasiãské zbrojnice

Ve ãtvrtek 24. bfiezna 2011 jsme ‰li 
nav‰tívit hasiãskou zbrojnici. Byli jsme
zde, abychom se inspirovali pro na‰e
v˘tvarné práce. Vidûli jsme: rÛzné stro-
je, hasiãská auta, vybavení a ochranné
pomÛcky. 

Povídali jsme si s panem Franti‰kem
RokÛskem mlad‰ím o jejich práci a jak
je jejich práce nároãná. Moc se mi to
líbilo.

Tomá‰ Krippner 4.A

Líto v 1.A
Ne, nikdo neplakal, to jen staroãeské

slovo nás prvÀáky zpoãátku trochu
mátlo. Setkali jsme se s ním pfii pozná-
vání lidového obyãeje „Vyná‰ení Smrt-
ky“ a prÛvodní písniãky: …smrt nesem
ze vsi, nov˘ líto do vsi… V na‰em pfií-
padû to byla Ïivoucí vûtviãka s jasnou
pentliãkou. No, nûkter˘m z nás to tak
moc pfiipomínalo pomlázku, Ïe jsme
podlehli poku‰ení a skuteãnû proutek
vyzkou‰eli. Ale ve tfiídû uÏ byl zase

lítem, a tak byl zapíchnut do malého
mazance, kter˘ch nám paní uãitelka
Jana Fistrová napekla pro celou tfiídu.
Mûl zdobit ná‰ velikonoãní stÛl doma.
JenÏe on tolik vonûl!  A tak v nûkter˘ch
domácnostech bude zdobit stÛl nûco
jiného. Hlavnû, Ïe Moranu jsme odnesli.
Její poslední zápas v tanci snûhov˘ch
vloãek nás jen víc natû‰il na jaro a my
dûkujem paní uãitelce Fistrové, Ïe jsme
proÏili dal‰í pûkn˘ zvyk a tû‰íme se na
dal‰í! 1.A Z· Volary

kvûten 2011
Zpráviãky z Volarského domeãku

5. 5. 2011
V˘ukov˘ program pro Z· 

- Saténování skla 
10:00 hodin

Malování skla v˘tvarnou technikou -
saténováním

**** 
10. 5. 2010

„Den matek“ - Oslava Dne matek 
16:00 hodin

Akce probûhne jako jiÏ tradiãnû ve 
Spoleãenském sále. Vystoupí zde dûti 
z jednotliv˘ch ZÚ DDM Volary. 
Zveme v‰echny maminky, babiãky, te-
tiãky a ostatní vefiejnost. Jsou pfiipraveny
malé dáreãky. To v‰e ve spolupráci 
s mûstem Volary a Z· Volary. 

**** 
19. 5. 2011

V˘ukov˘ program pro Z· 
- Saténování skla 

10:00 hodin
Malování skla technikou saténování

24. - 25. 5. 2011
V˘stava modelové Ïeleznice

Probûhne v˘stava modelové Ïeleznice
a soutûÏní v˘stava ãlenÛ ZÚ Modeláfi 
„O nejlep‰í model roku“ 

24.-25. 5.  9:00 do 12:00 hodin  
- je urãena pro Ïáky Z· a M·. 
25. 5.      13:00 do 17:00 hodin  

- je urãena pro odbornou porotu a ‰iro-
kou vefiejnost. Opravdu je na co se kou-
kat. SnaÏení na‰ich modeláfiÛ pod vede-
ním p. Václava Kadlece stojí za Va‰i
zastávku v prostorách VOLARSKÉHO
DOMEâKU.

**** 
31. 5. 2011

Den dûtí
8:15 - 10:30 hodin

- pro I. stupeÀ Z· a Z· Praktickou  
9:30 - 12:00 hodin 

- pro M· a maminky s dûtmi 
na rodiãovské dovolené. 

CO VÁS âEKÁ? Dûti se mohou tû‰it na

trampolíny, rÛzné soutûÏe a dal‰í pfiekva-
pení 
KDE? ve venkovním areálu plaveckého
bazénu

**** 
INFORMACE :

budou bûhem mûsíce kvûtna na plakátech
tel.: 388 333 073, 725 832 977
@: volary@ddm-prachatice.cz,

www.ddm-prachatice.cz

**** 

DÛm dûtí a mládeÏe Prachatice, ·evãíkova 273, 383 01 Prachatice

Vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici pedagoga volného ãasu pro pracovi‰tû Volary.
Uchazeã musí pfied pohovorem do 24.5.2011 pfiedloÏit tyto doklady:

1) Doklad o stfiedo‰kolském nebo vysoko‰kolském pedagogickém vzdûlání (dle § 3, § 17, zákona ã. 563/2004 Sb.) 
2) Bezúhonnost (doloÏením v˘pisu z rejstfiíku trestÛ - dle § 3, zákona ã. 563/2004 Sb.) 
3) Pedagogická praxe (2 roky, v˘jimku tvofií ãerství absolventi ‰kol) 
4) PfiedloÏení strukturovaného Ïivotopisu
5) PfiedloÏení osobního portfolia v oblasti volno ãasov˘ch aktivit.

Ve‰keré tyto doklady je nutné zaslat nebo osobnû donést na adresu: 
DDM Prachatice, ·evãíkova 273, 383 01 Prachatice, dal‰í informace lze získat na tel: 388 318 202, 388 333 073.  



ZUŠ Volary pořádá 

koncert 
SAXOFONOVÉHO KVARTETA BOHEMIA

Pavel Fiedler - sopránový saxofon
Antonín Mühlhansl - altový saxofon

Pavel Škrna - tenorový saxofon
Kateřina Pavlíková - barytonový saxofon

27. 5. 2011 od 19.00 hodin v Kinosále ve Volarech
SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA je ‰piãkové ãeské hudební tûleso.
Od svého zaloÏení v roce 1990 se vyprofilovalo ve vysoce profesionální sou-
bor s naprosto specifick˘m a vyrovnan˘m zvukem.

SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA pfiedstavuje témûfi unikátní syn-
tézu nejvy‰‰í interpretaãní profesionality s nav˘sost ‰irokou multiÏánrovou
dramaturgií, která zahrnuje pÛvodní klasick˘ i jazzov˘ repertoár, soudobé
skladby vût‰inou pfiímo vûnované souboru, jakoÏ i velké mnoÏství tran-
skripcí a úprav nejrÛznûj‰ích hudebních stylÛ a ÏánrÛ, z nichÏ vût‰inu vytvo-
fiili ãlenové kvarteta. Díky takto bohatému repertoáru úãinkuje Saxofonové
kvarteto Bohemia nejen v koncertních sálech, ale i v divadlech, na alterna-
tivních scénách nebo jazzov˘ch pódiích.

SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA se zúãastnilo mnoha v˘znaãn˘ch
mezinárodních hudebních festivalÛ, a v roce 1998 se stalo finalistou soutûÏe
IX. Concours International de Musique de Chambre de Paris. Na sv˘ch kon-
certních turné nav‰tívilo kromû mnoha evropsk˘ch zemí také USA, Izrael,
Jordánsko, Tunisko, Libanon a Indonésii.

SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA hraje na saxofony a hubiãky 
Selmer, ligatury a plátky Vandoren.

Program koncertu

RHAPSODY IN BLUE
Gioacchino ROSSINI: Předehra k opeře Lazebník Sevillský

Georges BIZET: Suite from Carmen
Astor PIAZZOLLA: Oblivion

Thierry ESCAICH: Tango virtuoso
John KANDER: Cabaret

Leonard BERNSTEIN: West Side Story
George GERSHWIN: Rhapsody in Blue
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Dal‰í akce ZU· Volary: 

* 11. 5. 2011 - Absolventsk˘ konert v sále ZU· Volary od 17:00 hod.
* 19. 5. 2011 - Pûveck˘ koncert - Kino Volary od 18:00 hod.
* 17. 6. 2011 - Slavnostní závûreãn˘ koncert - Kino Volary od 18:00 hod.

Ve dnech 23 -25. 5. 2011 v dobû od 13:00 - 18:00 hod. zápis a pfiijímací fiízení nov˘ch ÏákÛ ZU· Volary pro ‰k. rok
2011/2012. Srdeãnû zveme v‰echny ‰ikovné dûti
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Novinky v knihovnû 

Zima ve Volarech 

V mûsíci dubnu by oslavil 100. v˘roãí
narození spisovatel Václav âtvrtek. 

V knihovnû jsou pro ty nejmen‰í 
pfiipraveny rÛzné soutûÏe a kvízy a v rámci
Celé âesko ãte dûtem i ãtení z oblíbe-
n˘ch pohádek tohoto spisovatele.

Pro vefiejnost vyhla‰uje Mûstská
knihovna Volary soutûÏ o nejhezãí
malovan˘ obrázek z pohádek Václava
âtvrtka. Inspirujte se napfiíklad z knih
Pohádky z mechu a kapradí, Maková
panenka, Rumcajs, Víla Amálka ... 

Pokud je vám ménû neÏ 15 let, své
práce prosím odevzdávejte do 20. kvût-
na 2011 v Mûstské knihovnû Volary. 

Obrázky budou vystaveny po cel˘
mûsíc ãerven v dûtském oddûlení. 

Tfii nejlep‰í z vás budou odmûnûni.

Berry Steve: CÍSA¤OVA HROBKA
Hrobka prvního ãínského císafie,

stfieÏená podzemní terakotovou armádou,
byla po více neÏ dva tisíce let skryta 
lidsk˘m zrakÛm. A pfiestoÏe je v dne‰ní
dobû povaÏována za jedno z nejvût‰ích
archeologick˘ch nalezi‰È svûta, ãínská
vláda do ní stále odpírá pln˘ pfiístup.
Proã? Nalézt odpovûì je úkol pro Cotto-
na Mallonea, jehoÏ Ïivotem otfiásl mail
s odkazem na neznámou internetovou

stránku. Po pfiihlá‰ení spatfií Cassiopeiu
Vittovou, Ïenu, která mu uÏ nûkolikrát
zachránila Ïivot, kterou muãí záhadn˘
muÏ a vzná‰í smûrem k Malloneovi
struãn˘ poÏadavek: „Pokud ji chcete
udrÏet pfii Ïivotû, dejte mi ten pfiedmût,
kter˘ vám svûfiila do úschovy.“ Cotton
Maloneo je odhodlán svou pfiítelkyni
zachránit ze spárÛ nebezpeãn˘ch ‰ílen-
cÛ, a tak se vydává na nejnebezpeãnûj‰í
misi svého Ïivota, pfii níÏ ãelí nejen nelí-
tostnému starodávnému bratrstvu, ale
také souãasn˘m mocn˘m v âínû, tedy 
v zemi, kde má lidsk˘ Ïivot velmi níz-
kou cenu…

Lee Child: 61 HODIN
Zima v JiÏní Dakotû. Husté snûÏení,

zledovatûlé silnice, unaven˘ fiidiã. Auto-
bus dostane smyk, sjede do pfiíkopu 
a zÛstane uvûznûn˘ v blíÏící se boufii.
Tfiicet kilometrÛ daleko leÏí malé mûsto,
kde ve dne v noci stfieÏí ohroÏeného
svûdka. O osm kilometrÛ dál stojí podiv-
ná kamenná budova, úplnû o samotû 
v prérii. Z teplého Mexika v‰echno fiídí
nemilosrdn˘ skfiet. Jack Reacher pfiesvûd-
ãil fiidiãe, aby ho vzal na zadní sedadlo
do autobusu. Îivot bez zavazadel má
mnoho v˘hod. A spoustu obrovsk˘ch

nev˘hod, kdyÏ ãlovûk uvízne bez kabá-
tu v ledové zimû. Na zbytek svého úkolu
je v‰ak vybaven˘. Nechce konat dobro.
Nemá v‰ak rád lidi, ktefií páchají zlo. 

Herta Mullerová: ROZHOUPAN¯
DECH

Sedmnáctilet˘ Leo Auberg touÏí po
úniku z kaÏdodenní nudy, chce zaÏít
nûco nového a vzru‰ujícího. Ale pfiede-
v‰ím si pfieje zmizet z provinãního mûs-
teãka, kde musí skr˘vat své pravé já. 
Z jeho pfiání se zanedlouho stane noãní
mÛra. „Byly tfii hodiny v noci 15. ledna
1945, kdyÏ mû hlídka odvádûla. Pfiituho-
valo, bylo -15 °C.“ Tak zaãíná mlad˘
muÏ svÛj pfiíbûh o deportaci do ruského
pracovního lágru a pûtiletém odlouãení
od rodiny, o Ïivotû v nelidsk˘ch pod-
mínkách, o v‰udypfiítomné smrti, muãi-
vém hladu a mrazu. V románu Rozhou-
pan˘ dech, za kter˘ získala v roce 2009
Nobelovu cenu za literaturu, Müllerová
líãí osud nûmeckého obyvatelstva 
v rumunském Sedmihradsku, které bylo
na StalinÛv rozkaz odsunuto v dobytãích
vagonech do ukrajinsk˘ch pracovních
lágrÛ, aby otrockou prací splatilo váleã-
n˘ dluh.

První sníh uplynulé zimy napadl ve
Volarech na Prachaticku 21. fiíjna, byl to
v‰ak jen popra‰ek, kter˘ bûhem dne roztál.
Sníh zasypal Volary (760 metrÛ n. m.) aÏ
o mûsíc pozdûji, pfiesnûji 24. listopadu 
a souvislá snûhová pokr˘vka se udrÏela
do 15. ledna.

Po oblevû v polovinû ledna se opût
ochladilo, napadl nov˘ sníh, kter˘ vydrÏel
do první únorové dekády, kdy ·umavu
zasáhla dal‰í obleva. Po pár dnech Volary
opût pokryla bílá pefiina, která v‰ak
dosahovala jen pár centimetrÛ. 

Zatím poslední snûhová pokr˘vka
napadla 18. bfiezna, sníh v‰ak druh˘ den
roztál. Celkem leÏel sníh za zimu ve
Volarech 88 dní, nejvy‰‰í snûhová
pokr˘vka byla na poãátku zimy, pfiesnû-
ji 15. prosince a to 34 cm. Za 24 hodin
napadlo nejvíce 18 cm nového snûhu

dne 12. prosince 2010. Nejbohat‰í na
sníh byl mûsíc prosinec (78 cm), násle-
doval leden (54 cm), listopad (26 cm) 
a nejménû snûhu zaznamenal únor (9 cm)
a bfiezen (3 cm). Celkem za zimu napad-
lo 170 cm snûhu. 

Nejen ·umavu, ale celou republiku
postihlo bûhem února a ãásti bfiezna
velké sucho, za více jak 30 dní napadly
ve Volarech pouhé 4 mm sráÏek. Na‰tûs-
tí v posledních dnech spadlo dostatek
vody (cca 28 mm), takÏe pfiíroda dostala
potfiebnou vláhu.

Dle odborníkÛ z âHMÚ byla zima
teplotnû lehce podprÛmûrná. Nejchlad-
nûj‰ím mûsícem zimy byl ve Volarech
prosinec s prÛmûrem -5,7 st, nejteplej‰í
byl leden (-2,8 st), únor byl o jednu
desetinu stupnû chladnûj‰í (-2,9 st). 

Minimální teplota za uplynulou

zimu byla tûsnû pfied koncem roku, 
pfiesnûji 30. prosince, kdy se Volary 
probudily do teploty -22,2 st. Nejchlad-
nûj‰ím dnem zimy se stal 29. prosinec 
s prÛmûrnou denní teplotou -15,5 st.
Pokud budeme brát jen mûsíce prosinec
aÏ únor, mrzlo celkem 82 dní z 90. 
KdyÏ srovnáme teplotnû uplynulé 3
zimy (prosinec-únor), tak nejteplej‰í
byla zima 2008/2009 s prÛmûrem -3,1
st, následuje zima 2009/2010 s prÛmûr-
nou teplotou -3,6 st a nejchladnûj‰í byla
zima 2010/2011 s prÛmûrem -3,8 st. 

SráÏkovû nejchud‰í zima byla
2008/2009 s celkov˘m úhrnem 85,6
mm, v zimû 2009/2010 spadlo 106,8
mm a v právû uplynulé zimû 2010/2011
123,8 mm, z toho v‰ak 55% spadlo 
v prosinci.

Ivo Rolãík



7. 5. sobota 20.00 hod.
127 HODIN

DobrodruÏné drama USA (titulky).          
Vstupné 50,- Kã, 90 min., od 12 let!
Podle neuvûfiitelného, ale pravdivého
pfiíbûhu - napínav˘ a Ïiveln˘ film. 

***
14. 5. sobota 20.00 hod.

âERNÁ LABUË
Thriller USA (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 101 min., od 12 let!
Co v‰echno byste obûtovali pro sen?

21. 5. sobota 20.00 hod.
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

Komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 107 min., od 12 let!
K vysnûné práci dostala dvû noãní mÛry.

***
28.5. sobota 20.00 hod.

SPRÁVCI OSUDU
Americk˘ sci-fi thriller (titulky)
Vstupné 50,- Kã, 106 min., od 12 let!  
Ukradli mu budoucnost, teì si ji bere
zpátky.
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

Kvûten 2011
Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena!

Pfiipravujeme
Kvûtnové oslavy

Ve ãtvrtek 5. kvûtna poloÏení vûnce
pfied pamûtní deskou na Mûstském

úfiadû ve Volarech.

V nedûli 8. kvûtna uctíme památku
obûtí 2. svûtové války poloÏením
vûncÛ: ve 14:00 hodin u památníku
amerického vojáka Charlese Havlata 
a v 15:00 hodin na místním hfibitovû 
u památníku obûtí Pochodu smrti.
Odjezd autobusu k památníku Charlese
Havlata je ve 13:45 hodin od Mûst-
ského úfiadu.

***

Setkání vedení mûsta 
se zdravotnû postiÏen˘mi

V pátek 20. kvûtna od 16:00 hodin 
se bude konat ve spoleãenském sále
setkání vedení mûsta se Svazem tûles-
nû postiÏen˘ch.

FFeejjeettoonn
Co s tím?

Situace na souãasné domácí politické
scénû nutí k zamy‰lení. Co se to dûje 
s lidmi v na‰em státû? Kam se podûla 
ve‰kerá ãest a smysl pro povinnost? 

Na tyto otázky snad ani odpovûì 
neexistuje. V dne‰ní dobû Ïijí ti otrlej‰í
jen ze sv˘ch ãestnû ãi neãestnû vybudo-
van˘ch zásluh, hrabou se v˘‰ a v˘‰ po 
hlavách tûch, ktefií jim vûfií. Ti dole
zatím je‰tû stojí na nohou a vyzvedáva-
jí své modly do v˘‰in. Ale kolik je‰tû
mají sil? Je velmi smutné, Ïe to, co nám
pfiedvádí nejvy‰‰í pfiedstavitelé státu, na‰i
poslanci, se odráÏí i v tûch nejmen‰ích
organizacích. Není problém obcházet
zákony a pfiehazovat vinu na ty, ktefií
nepatfií k „vyvolen˘m“. Je tomu jiÏ více
neÏ dvacet od „sametové revoluce“, ale
stále si ve stejné vrstvû nejsme v‰ichni
„rovni“ se stejn˘mi demokratick˘mi
právy. I v té sebemen‰í skupince lidí je
si stále nûkdo „rovnûj‰í“. Jen nevím,
jestli ty rovnûj‰í oslovovat „soudruhu“
jako pfied lety dvaceti ãi spí‰e „jeho jas-
nosti“ jako pfied lety dvousty. 

Co s tím? Je vÛbec moÏné zaãít nûkdy
Ïít bez strachu, obav, poníÏení, ..?

·árka Trubelová
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Kvûten zaãíná jako jedin˘ mûsíc 
v roce ve stejn˘ den v t˘dnu jako leden
pfií‰tího roku. V mûsíci kvûtnu je jiÏ
opravdu znát, Ïe se v‰e po dlouhé zimû
probouzí k Ïivotu naplno a právû proto
se mu fiíká mûsíc lásky. V noci na 
1. máje b˘val zvyk vysypávání chodníã-
kÛ lásky. Jak˘mkoliv dostupn˘m syp-
k˘m materiálem se vyznaãil chodníãek,
kter˘ spojoval domy zamilovan˘ch.
Mnohdy se pak lidé nestaãili divit, co se
tím prokeclo. O první kvûtnové nedûli
obcházeli chlapci, vyzdobeni malou
májkou, domy a od dûvãat dostávali
dáreãky. KdyÏ se pak na místû, kde se
konaly veselice, se‰li, mohla zaãít májo-
vá veselice zvaná Kytka.

1. kvûtna je Svátek práce a 8. kvûtna
Státní svátek, Den vítûzství. Kvûten je
pln˘ v‰elik˘ch svátkÛ, tradic a rÛzn˘ch
událostí. V kvûtnu zahájila vysílání âes-
koslovenská televize, vysílání zahájil 
i âeskoslovensk˘ rozhlas, poprvé byla
vydána Babiãka, byl poloÏen základní
kámen Národního divadla, otevfieno
Národní muzeum, âesko vstoupilo do EU.

Kvûten je nejenom mûsíc lásky, je
také mûsíc poÏární ochrany - 4. 5. sv.
Florián, patron hasiãÛ. Je také mûsícem
obûtí komunismu snad proto, Ïe v kvût-
nu byla zaloÏena KSâ. Druhou nedûli 
v kvûtnu, letos to je 8. 5., se slaví Den
matek. Své matky uctívali lidé jiÏ 
v dobách starého ¤ecka. Pozdûji se 
v nûkter˘ch evropsk˘ch, zejména ang-
lick˘ch zemích, pro toto uctívání uÏíval
název Matefiská nedûle. Pod názvem
Den matek je uznáván od 20. století. Od
r. 1923 jej Alice Masaryková prosadila 
i u nás. 

V mûsíci kvûtnu se jiÏ normálnû
pohybují denní i noãní teploty nad bo-
dem mrazu, ale v‰ichni, ktefií si chtûjí
zpfiíjemnit svÛj Ïivot kvûtinami v
oknech, truhlících a na zahrádkách,
ãekají. âekají aÏ pominou „Ledoví
muÏi“, zmrzlíci. Je to známá trojice
Pankrác, Servác, Bonifác a za nimi Îofie
se sv˘m de‰tûm. V dne‰ní dobû si mnoho
lidí myslí, Ïe tfii zmrzlíci byli kfiesÈan‰tí
vyslanci, ktefií umrzli pfii cestû za sv˘m
poselstvím. Ale není tomu tak. Ti tfii se

spolu nemohli ani potkat. Pankrác byl
sirotek, kter˘ coby pfiesvûdãen˘ kfiesÈan
pomáhal sv˘m zdûdûn˘m majetkem
pronásledovan˘m kfiesÈanÛm a byl za to
císafiem Diokleciánem ve sv˘ch ãtrnácti
letech, nûkdy okolo r. 304, popraven. 
Sv. Servác byl oblíben˘ biskup v dne‰ní
Belgii. Na sv˘ch cestách, pfii kter˘ch
konal dobro, zemfiel 13. 5. na zimnici ve
4. stol. v Holandsku. Sv. Bonifác byl, nû-
kdy ve 3. stol. vyslán, aby nalezl a pfiivezl
ostatky kfiesÈansk˘ch muãedníkÛ z Malé
Asie, dne‰ní Turecko. Za svoji náklonnost
ke kfiesÈanÛm byl zatãen, muãen a vhozen
do vafiící smÛly. 

Koncem kvûtna pfiicházejí je‰tû 
takzvaní malí zmrzlíci. B˘vají 25. 5. aÏ
27. 5. a jsou to sv. Urban, sv. Filip a sv.
Beda. No a pak se jiÏ otvírají studánky.

Do ãlánku se neve‰ly v‰echny kvût-
nové tradice a zvyky a vÛbec Ïádné 
pranostiky, ale i tak, mûsíc kvûten nám
skuteãnû dává na vybranou, jak si zaãá-
tek teplého období roku uÏít naplno 
a zapomenout na pochmurné období zimy.

Jifií Sosna

Kvûten pln˘ událostí


