
 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva městaVolyně

1. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 13. ledna 2016

Usnesení č. 16/1/16:

Rada města schvaluje za zpracovatele žádosti o dotaci na akci 
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Volyně v  objektu č.p. 470 
Bezručovy sady“ ve Volyni Ing. Martina Rybáře, dotační pora-
denství, Soběslav za částku ve výši 40.000,- Kč bez DPH, to je 
48.400,- Kč včetně DPH.

Rada Města Volyně schválila zpracovatele žádosti na akci „Rozší-
ření kapacity Mateřské školy Volyně v objektu č.p. 470 Bezručovy 
sady“ do dotačního programu IROP 14. výzva „Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dět-
ských skupin a mateřských škol“. Za předpokladu získání dotace by 
se upravila budova č.p. 470 v  Bezručových sadech (dřívější jesle) 
a zřídila by se v ní třída pro děti ve věku do 3 let.   

Usnesení č. 23/1/16:

Rada města provádí rozpočtové opatření města Volyně na 
rok 2015 č. 10 obsahující změny č. 26.- 27. dle přílohy, který-
mi dojde ke zvýšení příjmů o 1.082.766,- Kč. O rozdíl ve výši 
1.082.766,- Kč bude sníženo čerpání fi nančních prostředků z mi-
nulých let. Schválené rozpočtové opatření je přílohou usnesení.

2. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 20. ledna 2016

Usnesení č. 29/1/16:

Rada města schvaluje stanovení termínu  pro podání přihlášek 
k předškolnímu vzdělávání na školní rok  2016/2017 do Mateř-
ské školy Volyně v pátek 18.března 2016 od 8-14 hodin a v sobo-
tu 19. března 2016 od 9-11 hodin.

Usnesení č. 39/1/16:

Rada města bere na vědomí  žalobu Římskokatolické farnosti 
Volyně na určení vlastnického práva státu k nemovitostem, je-
jichž vlastníkem je Město Volyně.

1. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 13. ledna 2016

2. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 20. ledna 2016
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Z p r a v o d a j  m ě s t a

V O LY N ĚV O LY N Ě
Usnesení č. 40/1/16:

Rada města ukládá  postupovat v souladu s platnou legisla-
tivou tak, aby žalobou dotčené nemovitosti zůstaly v majetku 
města Volyně.

Usnesení č. 41/1/16:

Rada města bere na vědomí písemnou rezignaci pana PhDr. 

Zdeňka Polanského na mandát člena Zastupitelstva města Vo-
lyně s tím, že náhradníkem z kandidátní listiny téže volební stra-
ny v pořadí dle § 45 odstavce 5 zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí, to je dle výsledků voleb paní Mgr. Jana Křišťanová, 
Hůlkova 466, Volyně. 

3. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 27. ledna 2016

Usnesení č. 49/1/16:

Rada města v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích ( obecní zřízení), v  platném 
znění, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 
MŠMT  ČR č.  54/2005  Sb., o  náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích, v platném znění, 

1/ bere na vědomí oznámení PaedDr. Františka Jáchima 
o vzdání se funkce ředitele Základní školy Volyně, Školní 300 
ke dni 31.07.2016;

2/ vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky Základní školy Volyně, okres Strakonice, se sídlem 
Školní 300, 387 01  Volyně, IČ 709 32 549,  příspěvkové  orga-
nizace zřizované Městem Volyně, s předpokládaným datem 
nástupu 1.8.2016;

3/ schvaluje náležitosti konkurzního řízení v  přiloženém 
znění;

4/ pověřuje paní Irenu Hlavínovou, referentku veřejně správ-
ního odboru MěÚ Volyně, tajemnicí konkurzní komise.
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MĚSTSKÉ 

INFORMAČNÍ CENTRUM
infocentrum@kultura-volyne.cz

tel: 380 123 525

STARÁ RADNICE – přízemí

- předprodej vstupenek do kina a na kulturní akce
- veřejný internet, propagační materiály, mapy
- černobílé i barevné kopírování, tisk, skenování, 

laminování – vše do formátu A3

Aktuální provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 10:00-15:00
   St:  10:00-17:00
   So, Ne:   zavřeno 
V  sobotu a  ve svátky plní základní funkci informačního 
centra městské muzeum ve tvrzi, otevřené od 9 do 16 h.

Usnesení č. 54/1/16:

Rada města v souladu se směrnicí Města Volyně č. 2/2014 „Zá-
sady pro zadávání veřejných zakázek Městem Volyně a jím zří-
zenými příspěvkovými organizacemi“, čl. 8, odst 9. schvaluje 
za dodavatele těžebních prací fi rmu Adam Klement, Volary 
a další fi rmy v pořadí Jihozápadní dřevařská a.s., Sušice a  Hanko 
s.r.o., Vimperk.

Z městských lesů je potřeba urychleně vytěžit větší množství dřeva 
(cca 600m3) napadené škůdcem (kůrovcem). Z tohoto důvodu je 
lepší použít harvestorovou technologii, která je rychlejší a levnější 
než těžba dřevorubcem.

Usnesení č. 56/1/16:

Rada města schvaluje prodej vytěženého dřeva :
a) kulatiny v kvalitě B, C a  tloušťkových stupních 1b, 2a, 2b+ 

a prodej vlákniny fi rmám v pořadí:
1. Lesia a.s., Strážnice, zastoupená Ing. Milošem Šalkem, za-

stupující na základě plné moci fi rmu RWA A.G., Vídeň, 
2. Radek Kuberna,  Strakonice,

b) kulatiny v  kvalitě B, C a  tloušťkových stupních 3a, 3b -5b 
a kulatiny v kvalitě Cx,D (KPZ) fi rmám v pořadí : 1. Městské 
lesy Volary s.r.o.,  Volary, 2. Radek Kuberna, Strakonice.

Z městských lesů je potřeba urychleně vytěžit větší množství dřeva 
(cca 600m3) napadené škůdcem (kůrovcem). Vytěžené dřevo roz-
dělené do kategorií dle kvality a tloušťky se prodá vysoutěženým 
fi rmám. Větve a klest naštěpkují Technické služby města a štěpku 
odkoupí VOŠ a SPŠ stavební a dřevařská ve Volyni pro svoji kotelnu 
na Děkanském vrchu. 

4. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 3. února 2016

Usnesení č. 11/2/16:

Rada města schvaluje zpracovatele podání žádosti a admini-
straci projektu na akci „I/4 Volyně – chodník, Vimperská ulice, 
Volyně“  Ing. Martin Rybář, dotační poradenství,Soběslav za 
cenu 40.000,- Kč bez DPH, to je 48.400,- Kč včetně DPH a dal-
ší v pořadí KP projekt s.r.o., České Budějovice za cenu 59.000,- Kč 
bez DPH, to je. 71.390,- Kč včetně DPH.

Rada Města Volyně schválila zpracovatele žádosti a administraci 
projektu na akci „I/4 Volyně – chodník, Vimperská ulice, Volyně“ 
do dotačního programu IROP 18. výzva „Podpora bezpečnosti 
dopravy a cyklodopravy – zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a  pěší dopravy“. Za předpokladu získání dotace by se 
vystavěl nový chodník namísto předzahrádek před domy č.p. 213 
a 219 v ulici Vimperská a opravil by se stávající chodník od náměstí 
Svobody k ulici Čelakovského.

Usnesení č. 13/2/16:

Rada města schvaluje zpracovatele projektové dokumentace 
pro stavební povolení včetně rozpočtu na akci „Rozšíření kapa-
city Mateřské školky Volyně v objektu č.p. 470 Bezručovy sady“ 
fi rmu KOMPLET, projektová kancelář, Ing. Jiří Neumitka, Strako-
nice  ca cenu 195.000,- Kč bez DPH, to je 235.950,- Kč včetně 

DPH a další v pořadí  Jiří Urbánek a synové, Strakonice za cenu 
199.000,- Kč bez DPH, to je 240.790,- Kč včetně DPH.
Rada Města Volyně schválila zpracovatele projektové dokumenta-
ce na akci „Rozšíření kapacity Mateřské školy Volyně v objektu č.p. 

470 Bezručovy sady“. Jedná se o budovu č.p. 470 v Bezručových sa-
dech (dřívější jesle) a zřídila by se v ní třída pro děti ve věku do 3 let.   

5. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 10. února 2016

Usnesení č. 26/2/16:

Rada města v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích ( obecní zřízení), v  platném 
znění, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 
MŠMT  ČR č.  54/2005  Sb., o  náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích, v platném znění, a v souladu s usnese-
ním rady města č.49/1/16 ze dne 27.01.2016
1) jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení 

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy Volyně, Školní 300  ve složení:
- RNDr. Jiří Homolka, člen určený zřizovatelem – předseda 

komise,
- Mgr. Jindřiška Černá, člen určený zřizovatelem,
- Jana Palmová, členka určená ředitelem krajského úřadu,
- Mgr. Martina Kalová, ředitelka Základní školy a Mateřské 

školy Čestice, odborník v oblasti státní správy, organiza-
ce a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné 
školy nebo  školského zařízení,

- Mgr. Jana Koubová, pedagogický pracovník Základní 
školy Volyně, Školní 300,

- Ing. Jana Fišerová, školní inspektorka České školní in-
spekce,

- Ing. Marie Náhlíková, člen Školské rady při Základní škole 
Volyně, Školní 300

2) souhlasí s  účastí  odborníka s  hlasem poradním, který se 
účastní jednání konkurzní komise, odborník s hlasem porad-
ním není členem konkurzní komise: MUDr. Radek Chalupa

Usnesení č. 35/2/16:

Rada města souhlasí  s převodem nájemní smlouvy ze Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organiza-
ce Volyně, IČ 70989621, sídlem Vimperská 595, 387 01 Volyně, 
na nově vzniklý Spolek aktivních seniorek a seniorů a zdravot-
ně postižených Volyně (SPAS Volyně), z. s., IČ 04541502, sídlem 
Vimperská 595, 387 01 Volyně.

4. jednání Rady města Volyně,

které se konalo dne 3. února 2016

5. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 10. února 2016
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Ceník reklamy ve Zpravodaji města 

Volyně schválený Radou města. 

1 strana 194 x 270mm 2000Kč bez DPH 
1/2 strany 194 x 136mm 1000 Kč bez DPH 

1/4 strany 194 x 68mm 500 Kč bez DPH 
1/6 strany 194 x 45mm 400 Kč bez DPH 

sloupec 95 x 270mm 1000 Kč bez DPH 
1/2 sloupce 95 x 135mm 500 Kč bez DPH 
1/4 sloupce 95 x 68mm 400Kč bez DPH 
1/8 sloupce 95 x 34mm 200Kč bez DPH 

1/16 sloupce 95 x 17mm 100Kč bez DPH

  Technické služby 

       Města Volyně

  OZNÁMENÍ

  Upozornění pro občany

Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; 
objednávky a informace: p. Bače 725 032 715

Práce montážní plošinou Mp13, 
sečení příkopovým ramenem, Multicar M25, UNC; 
objednávky a informace: p. Blahout 723 637 002

Informace o službách pro obyvatele a případné požadavky 
volejte na tel: 380 120 442 (pí. Rojíková a p. Blahout)

Provozní doba na sběrném dvoře

Pondělí   12:00 – 14:00
Úterý    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa    8:00 – 12:00
Čtvrtek    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Pátek    8:00 – 11:00 12:00 -  17:00 
Sobota    8:00 – 12:00 /1 x za 14 dní - sudý týden/

Provozní doba kompostárny Volyně

Otevřeno od 1. 4. do 30. 11. 2015 ve dnech:
Úterý, Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Sobota  8:00 – 12:00

Městský úřad Volyně oznamuje, že ve středu 9. března a 23. března 2016 od 8.00 - 17.00 hodin budou na Městském úřadu Volyně, 
1. patro, č. dveří 6, zaměstnanci Finančního úřadu Strakonice k dispozici pro odevzdání „Přiznání k dani z příjmu fyzických i práv-
nických osob za rok 2016“  a pro poskytnutí konzultace k této problematice.

Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Volyně pořádá 
sbírku:
- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
- peří, přikrývek, polštářů a dek 
- obuvi, hraček, knih, menších elektrospotřebičů 
Sbírka se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou, Vim-
perská 595, Volyně, v sobotu 26.března 2016 od 8.00-12.00 
hodin.

  Svoz odpadů za rok 2015 

  v porovnání s minulými roky

  Poděkování našim vodákům!

Výsledky svozu odpadů ve městě Volyně jsou uvedeny v ná-
sledující tabulce /v tunách/:

2012 2013 2014 2015

Směsný komunální odpad 790 748 709 696
Papír 78 71 69 63
Plastové odpady 60 68 86 79
Sklo 44 47 73 74
Svoz odpadů celkem 972 934 937 912

Procento vytříděného 

odpadu z celkového svozu
19 20 24 24

Z tabulky je patrný setrvalý pokles produkce směsného ko-
munálního odpadu, což je velmi příznivý jev, ostatní vývoj sběru 
a třídění komunálního odpadu v roce 2015 již nemůžeme hod-
notit tak příznivě. Po významném zlepšení třídění odpadu v roce 
2014 nastala v loňském roce stagnace. Celospolečensky je žádou-
cí co nejvíce odpadů třídit a recyklovat, skládkování netříděného 
odpadu je z ekonomického hlediska nejdražším řešením, nemlu-
vě o nežádoucím vlivu na životní prostředí. Přes příznivý vývoj 
existuje stále dost možností ke zvýšení množství vytříděného od-
padu. Přetrvávajícím problémem je nejen množství, ale i kvalita 
třídění odpadu. Všichni víme, co do jednotlivých popelnic a kon-
tejnerů patří, část z nás to však stále nerespektuje. 

Město Volyně se tradičně umísťuje v soutěži „Jihočeši třídí od-
pady“ na třetím místě, avšak stále je co zlepšovat. Cílem hospo-
daření s odpady ve městě Volyně není umístění v soutěžích, ale 
především zvýšení množství vytříděného odpadu, jediná cesta 
ke snížení nákladů na odpadové hospodářství a zlepšení život-
ního prostředí.

Vedení Technických služeb děkuje všem občanům města, 

kteří se na loňských výsledcích podíleli a doufá, že i ostatní 

naši spoluobčané pochopí důležitost hospodaření s odpady 

a připojí se k těm odpovědným třídícím.  

Dne 22.1.2016 jsem otočila kohoutkem a místo vody z něj 
proudilo pouze ticho. V té chvíli mi došlo, že proudící vodu be-
reme jako samozřejmost a vůbec si toho nevážíme. Význam to-
hoto daru si uvědomíme, až když popáté automaticky splách-
neme a ono se nic neděje. Hned druhá úvaha patřila vodákům, 
kteří se nám o vodu starají. Představa, že se v noci, v -20°C muse-
jí hrabat se ve vodě a opravovat poruchu, mne upřímně děsila. 
Snad proto jsem si dovolila napsat toto poděkování.

Pánové vodáci, kdybych byla vaše nadřízená, dala bych vám 
mimořádné odměny, ale jsem jen obyčejná  odběratelka, a tak 
vám pouze mohu z celého srdce poděkovat za váš obdivuhod-
ný výkon a za to, že voda opět proudí. 

Lenka Nestřebová
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  SPCCH končí – SPAS začíná. Seniorky a senioři ve Volyni.

  Odborná sociální poradna pro seniory a osoby 

  se zdravotním omezením Oblastní charita Strakonice

Řadu let byla ve Volyni jednou z mno-
ha dobrovolných organizací i  základní 
organizace Svazu postižených civilizační-
mi chorobami (SPCCH Volyně), která spa-
dala pod celostátní organizaci SPCCH ČR 
v Praze. Centrum však pro naši organizaci 
nevykazovalo žádnou činnost ani fi nanč-
ní podporu. Do svazu se také hlásilo stále 
více seniorek a  seniorů, kteří nevlastnili 
žádnou legitimaci vykazující jakékoliv 
postižení.

Proto se ZO SPCCH rozhodla na zá-
kladně provedeného referenda mezi 
svými členy, že založí spolek nový, zcela 
nezávislý, který bude otevřený i  nadále 
všem seniorům a zdravotně postiženým 
osobám. Samozřejmostí bylo, aby byla 
převzata veškerá činnost, kterou se dosa-
vadní organizace zabývala.

Od 1.ledna 2016 zahájil po regist-
raci ve spolkovém  rejstříku v  Českých 
Budějovicích svou činnost SPAS Volyně 
z.s. – Spolek aktivních seniorek a  senio-
rů a  zdravotně postižených, Vimperská 
595. Do tohoto nového spolku přešli na 
základě nových přihlášek téměř všichni 
stávající členové SPCCH a ještě se přihlá-
sili noví, takže SPAS Volyně má v součas-
né době 158 členek a členů. Výbor SPASu 
pracuje ve stejném složení jako v  před-

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

A. Základní sociální poradenství:

 Poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé životní si-
tuace klienta. Zprostředkování informací o  dostupných 
sociálních službách a jiných formách pomoci. Zabránění so-
ciálnímu vyloučení klienta. Poskytnutí informací a podpory 
členům rodiny, která pečuje o osobu blízkou.

B. Odborné sociální poradenství:

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím:  

- Zajištění navazujících služeb – předání kontaktů a infor-
mací na jiné odborné sociální poradny 

- Pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb, včetně 
zprostředkování žádostí do pobytových zařízení, pomoc 
s jejich vyplněním a případně doručením.

b) Sociálně terapeutické činnosti - např.: 

- Poskytnutí poradenství v  oblasti práva, sociálního za-
bezpečení např. dávek státní sociální podpory, pomoc 
v hmotné nouzi, sociální služby (příspěvek na péči), dáv-
ky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na 
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP).

- Zprostředkování žádostí ohledně získání dávek soci-
álního zabezpečení, pomoc s  vyplněním a  doručením 

cházející organizaci. Neobsazenou funkci 
předsedkyně v ZO SPCCH převzala na zá-
kladě zvolení výborem paní Marie (Saša) 
Lienauová.

Organizace SPAS Volyně bude pokra-
čovat ve všem, o co mají senioři a zdra-
votně postižení zájem. To znamená: 
probíhají počítačový a  internetový klub, 
seniorské kavárničky, promítání fi lmů 
pro seniory, kroužek kreativního tvoření, 
hraní šipek s scrabble v zimě, po celý rok 
kuželek a  od jara petangu, každý týden 
jezdíme do strakonického bazénu na 
společné plavání. Budou opět připraveny 
dva rekondiční zájezdy do bavorského 
Bad Füssingu, zájezdy na divadelní před-
stavení do Prahy nebo Plzně. Rovněž se 
uskuteční 1-2 poznávací jednodenní zá-

žádostí na Úřad práce. V případě zájmu zajištění dopro-
vodu klienta poradny na Úřad práce nebo doručení žá-
dosti na Úřad práce prostřednictvím sociální pracovnice 
poradny.

- Poskytnutí informací o  kompenzačních pomůckách. 
Možnost získání vlastní kompenzační pomůcky na zákla-
dě poukazu od lékaře (praktického, odborného). Předání 
katalogů, kontaktů na organizace, kde si mohou zakou-
pit vlastní novou či starší opravenou kompenzační po-
můcku. V případě nutnosti je možnost si kompenzační 
pomůcku vypůjčit v naší odborné sociální poradně. 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 

obstarávání osobních záležitostí

Poslání:  

Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice 
je bezplatné zajištění odborného sociálního poradenství v teré-
nu nebo ambulantně. Poskytnutí potřebných informací a pod-
pory přispívající k   řešení nepříznivé životní situace seniorů, 
osob se zdravotním omezením a členů rodin, pečující o osobu 
blízkou. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávně-
ných zájmech a  jeho povinnostech. Služba je poskytována na 
území Strakonicka. 

jezdy po krásách Česka a každý měsíc se 
vydáme na zajímavý pěší výlet v okolí Vo-
lyně nebo na Šumavu. Už třetím rokem 
bude na podzim uskutečněn týdenní 
rekondiční pobyt, tentokráte v  Luhačo-
vicích a okolí. V současné době probíhá 
druhý kurs a semestr Virtuální univerzity 
třetího věku. 

Budeme velice rádi, když se do naší 
organizace SPAS Volyně přihlásí další se-
nioři a  seniorky z našeho města a okolí, 
a věříme, že i nadále bude SPAS dle svých 
možností podporovat rada a  zastupitel-
stvo Města Volyně. 

Za Výbor SPAS Volyně, z.s. – Spolek 
aktivních seniorek a seniorů a zdravotně 
postižených

Anna Červená

Po výletu v Jizerských horách 2015Po výletu v Jizerských horách 2015

Učíme se navzájem – počítačový Učíme se navzájem – počítačový 

a internetový klub 2015a internetový klub 2015
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 Českobratrský evangelický 
 sbor ve Volyni 
 v březnu 2016 zve k
neděle

10,00 Bohoslužby

16,00 Odpoledne pro děti a jejich rodiče 
 (1x za měsíc – 13.března)

středa

9,00 Setkávání maminek s malými dětmi

 pohybové hrátky, zpívání a cvičení pro nejmenší
16,00  Biblické příběhy  
 pro děti cca 1. až 5. třída
17,00  Abeceda života  

 pro starší děti cca od 6. třídy
18,30 Setkání na Biblí pro dospělé 

 1x za 14 dnů -  2. a 16. března
18,30 Zpěvem k srdci 

 pro dospělé zpěváky a vypravěče 
 (1x za 14 dnů -  9. a 23. března)

Po celé postní období u nás probíhá sbírka Diakonie ČCE, letos 
na podporu lidí, kteří žijí v uprchlických táborech v severním 
Iráku. Za vybrané peníze budou pořízeny hygienické balíčky 

pro 800 rodin z tábora Daudia a pro 12 škol v okresech Amedia 
a Zakho.  

13. března Odpoledne pro děti a jejich rodiče 
 – Jonáš a volání

20. března Výroční sborové shromáždění
24. března Zelený čtvrtek – sousedská večeře od 18 h.
25. března Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně od 10 h.
27. března Neděle vzkříšení – bohoslužby s Večeří Páně

(sledujte samostatné plakáty a náš web)
na volyňské evangelické faře – Lidická 124 (Husův dům)

www.volyne.evangnet.cz

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Vás srdečně zve na setkání:

So 5. 3. v 14:00 – kostel Všech sv.
Postní duchovní obnova. Obnovou bude provázet P. Mgr. 

Karel Satoria. Přednášky v  14,00, 16:00, zakončení mší sv. 
v 18:00. O přestávkách možnost posezení na faře.

Ne 6. 3. v 15:00 – kostel Všech sv. 
Modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež. Po 

modlitbě, cca v 15:30 bude na faře posezení při kávě. Na 
setkání zve SRPF.

Ne 20. 3. v 8:00 – kostel všech sv.
Květná (Pašiová) neděle. Žehnání ratolestí a průvod.

Čt 24. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Zelený čtvrtek. Večerní mše na památku Večeře Páně.

Pá 25. 3. v 18:00 -  kostel Všech sv.
Velký pátek. Velkopáteční obřady.

So 26. 3. v 19:00 – kostel Všech sv. 
Velikonoční vigilie.

Ne 27. 3. v 8:00 – kostel Všech sv.
Boží hod velikonoční. Při mši sv. žehnání pokrmů.

Po 28. 3. v 9:30 – kostel Všech sv. 
Velikonoční pondělí.

Čaj o páté 

Osobní setkání s knězem, ve Vaší rodině, vždy v neděli v 17:00 
hod., SMS: 723 89 07 26

Á 

Cíle: 

Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace. 
Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech.  

Komu je služba určena: 

Služba je určena seniorům a lidem se zdravotním omezením. Po-
radenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob. 

Věková skupina: 

Pomoc poskytujeme osobám od 18 let (v případě osob se zdra-
votním omezením) a osobám nad 65 let věku.

Zásady: 

Naše služba je bezplatná, nestranná, respektujeme individuální 
potřeby klienta. Respektujeme volbu klienta včetně zachování 
anonymity. Náš přístup ke klientovi je partnerský, podporujeme 
samostatnost klienta. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je fakultativní službou 

určenou klientům odborné sociální poradny (OSP).

Provozní doba poradny

Ambulantní Terénní

Středa
7: 00 – 12:00
12:30 – 15:00 

Čtvrtek 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00 
Pátek 7:00 – 12:00 

Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené 

hodiny:

Sociální pracovník:  

Bc. Markéta Vlčková
tel.: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz

Kde nás najdete: 

Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
 
 Základní informace vám může podat sociální pracovnice ve Vo-
lyni na tel.: 777 808 947
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  VOLYNĚ  V  ČÍSLECH

EVIDENCE  OBYVATEL  K  31. 12. 2015

Obec, část obce občané ČR s platným TP

Černětice 73
Račí 19
Starov 51
Volyně 2 805
Zechovice 78
CELKEM 3 026

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2015

do 15 let 440 obyvatel
16-20 let 120 obyvatel
21-30 let 385 obyvatel 
31-40 let 453 obyvatel
41-50 let 342 obyvatel
51-60 let 461 obyvatel
61-70 let 471 obyvatel
71-80 let 226 obyvatel
81-90 let 119 obyvatel
91 let a více 9 obyvatel
CELKEM 3 026 obyvatel
( z toho: 1478 mužů a 1548 žen, nejstarší občan 96 let, nejstarší 
občanka 95 let)

V  ROCE  2015:

Počet narození:  25 (10 chlapečků a 15 děvčátek)

Počet sňatků: 30 (10x Městský úřad Volyně, 4x tvrz Městského 
muzea ve Volyni, 1x kostel Všech svatých ve Volyni, 7x park 
Na Ostrovci ve Volyni, 1x rekreační park ve Volyni, 1x kaple 
Anděla Strážce Volyně, 1x Malenice, 1x Úlehle-Radkovice, 
1x Čepřovice-Jiřetice, 1x Hoštice, 1x Milejovice, 1x Nihošovice

Počet úmrtí: 30 (13 mužů a 17 žen)

Počet přistěhovaných obyvatel do Volyně: 112

Počet odstěhovaných obyvatel z Volyně: 73

Stěhování obyvatel v rámci obce Volyně: 74

V roce 2015 se uskutečnilo 3x vítání dětí do života a 4x společné 
setkání seniorů-jubilantů, kteří v  roce 2015 oslavili významné 
životní jubileum.

Ilona Myslivcová
vedoucí veřejně správního odboru

  Městská knihovna Volyně

Budoucí Cimrmani v sukních – holčičí partička z třetí třídy 

hraje autorské divadlo

ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

TŘEŤAČKY 

„Herečky“ 
vystoupí 

TŘETÍHO TŘETÍ ve TŘI se hrou 

TŘI bratři.
Nezapomeňte: 

ve čtvrtek 3. března v 15:00 
v dětské knihovně! 

Vstup je volný.

Bez spoluúčasti dospělých, ba do-
konce starších dětí, se na Tři krále před-
stavila v dětské knihovně partička osmi 
kamarádek ze třetí třídy, Kíťa, Růža, 
Anička, Áďa, Bára, Ivča, Verča a  Eliška, 
s  patnáctiminutovým divadlem Cesta 
do Egypta. Text i vytvoření kulis jsou dí-
lem kolektivním, režii v rukou pevně tří-
má duše souboru, Květa „Kíťa“ Přibová, 
která vymyslela i scénu.  

Reprízu v  lehce pozměněné sestavě 
děti sehrály ve středu 3. února.  Skupin-

V letošním roce je Svazem knihovníků a informačních pra-
covníků vyhlášen už 9. ročník Týdne čtení (7.-13. března), který 
je součástí kampaně BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ. 

Bude pořádán pod heslem „Čtení sluší každému“: děti čtou 
seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, budou pro-
bíhat soutěže v rychlém čtení, na leckterých místech dokonce 
čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních 
místech (na střeše, na věži, v  jeskyni, na stromě, ve vlaku, 
v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí), pre-
zentovány budou digitalizované knihy a čtení z nich  Nechat 
inspirovat se může každý z vás – a odměnou mu bude neob-

ka už není bezejmená, přijala jméno HE-
REČKY a na její produkci byl znát veliký 
posun – představení bylo svižnější, děj 
srozumitelnější, dialogy vtipnější, scéna 
funkčnější a nápaditější. 

Proto nepřekvapilo, že soubor He-
rečky už má v repertoáru další hru, ten-
tokrát divadelní adaptaci oblíbeného 
fi lmu Tři bratři.  Duší tohoto představení, 
od scénáře přes návrh scény až po režii,  
je opět Kíťa Přibová.

A kdy je můžete vidět?

vyklý zážitek ze čtení trochu jinak, trochu jinde, trochu jindy... 
Volyňská knihovna připravuje program společného čtení 

s dětmi „Čtení pro kočku“. Především však v tomto týdnu tra-
dičně  zahájí maratón besed pro všechny třídy volyňské ma-
teřské a základní školy a tentokrát poprvé přivítá i děti z MŠ 
Čepřovice. Všechna témata se týkají písma, knih, knihoven, 
čtenářství, informačních zdrojů.  Besedy přispívají ke zvýšení 
čtenářské a informační gramotnosti a v neposlední řadě k po-
pularizaci knihovny. Zprávu o tradičním pasování prvňáčků na 
čtenáře si můžete přečíst v příštím čísle Zpravodaje.

Jitka Žáková
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Nové knihy v oddělení pro dospělé čtenáře

HARMACHOVÁ: Druhá šance pro džínsy. Nápady a předlohy pro 
všechny začátečníky i pokročilé, kteří rádi recyklují a tvoří / Jihočeši 
(rodem či srdcem). Příběhy osobností spjatých s  Jihočeským 
krajem / PECHOUŠEK: Paní Chirurgie. Vzpomínky na prof. MUDr. 
Peškovou, DrSc. / KADOCH: Hrůzný nález a jiné příběhy ze Šumavy 
a České Sibiře / PENZLER: Nebezpečné ženy  / LANE: A kde je láska 
/ KRANTZ: Hřích, vášeň a brilianty / SMITH: Útěk z továrny na smrt / 
MUSIL: Ze světa islámu / JOHNSTON: Texasan / BAWDEN: Ledárna 
/ BRENT: Tregaronova dcera / BRENT: Ostříží panství / KRANTZ: 

Salon se zárukou / Yrsa Sigurðardóttir: Pamatuj si vás všechny 
/ TOMAN: Veliká novina o  hrozném mordu Šimona Abelese  / 
GRUŠA: Prózy I., Povídky a novely / FIALOVÁ: Poučeni z krizového 
vývoje. Poválečná česká společnost v  refl exi normalizační prózy  
/ ČAPEK: Tři hry. Loupežník. R.U.R. Bílá nemoc / KOMENSKÝ: 

Labyrint světa a  ráj srdce / ČEREPKOVÁ: Nabíledni prázdno / 
JUSTL: Skvosty poezie. Soubor medailonů / FUČÍKOVÁ: Praha 
v  srdci.  189 příběhů města a  lidí / RAKUŠANOVÁ: Josef Váchal. 
Napsal, vyryl, vytiskl a svázal / ROLLINS: Nevinná krev / SIMON: 

Losí hovno / GOODWIN: Lovkyně štěstěny / DE GOLDI: Frankieho 
otázky / JEHLÍKOVÁ: Léto na Korsice / KATZENBACH: Analytik 
/ CROMPTON: Medozvěstka / URBANÍKOVÁ: Nakresli mi vítr / 
LANCZOVÁ: Hříšná touha / DONOGHUE: Pokoj / DEAVER: Zahrada 
bolesti / FIELDING: Povídej, co vidíš / GREY: Feralové / TRAXLER: 

Někdo to s holkama umí. Povídky z časů balení a kotrmelců pozadu 
/ MORTON: Šepot vzdálených chvil  / COLEMAN: Není co ztratit / 
REMEŠOVÁ: Jana Brejchová otevřeně. Lásky mé, já stůňu! Strhující 
příběh nejkrásnější české herečky a jejích mužů / ZGUSTOVÁ: Růže 
od Stalina / MAZÁČ: Křest ohněm / CARTER: Tři měsíce Florencie 
/ VAEROYVI. Ráchelina kniha / SANSOM: Vladař / HOFFMAN: 

Muzeum prazvláštních věcí  / BAUER: Proč cítím to, co ty. Intuitivní 
komunikace a  tajemství zrcadlových neuronů  / HAUSDORF: 

Tajemná historie. Co nám historikové zamlčují  / INDRIDASON: 

Oběť. Islandský detektivní román  / GUILLOU: Klapky na očích. 
Velké století IV  / GUTBERLET: Mýty a  omyly světových dějin  / 
KOVANIC: Mír v Izraeli / KONDO: Zázračný úklid. Pořádek jednou 
provždy  / BLANCHARD: Tvůrce je lepší než důchodce. Udělejte ze 
zbytku vašeho života nejlepší léta  / ROKYTA: Léčba bolesti ve stáří 
/ POREBSKÁ: Jak se neztratit v kuchyni. Kuchaři sobě / SCHMITT: 

Všechno, co potřebuješ ke štěstí  / PAWLOWSKÁ: Rodinná kuchařka  
/ HOLT: Sedmero tajemství / HEMINGWAY: Ostrovy uprostřed 
proudu / GRUBER: Bude hůř, ale vám bude líp. Vše je jen o úspěšné 
komunikaci / CROOK: Cool hry pro dva. Aktivity a zábava pro dva 
hráče / KOZÁK: Posvátná geometrie Čech a Moravy / POGOŽEV: 

Útěk z Osvětimi

Nové knihy v dětské knihovně

SCHWABÍKOVÁ: Cesty dětí do století, 2. díl / Galerie světového 
malířství  / VOLFOVÁ: Rybička / KOLÁŘ: Co by sis přál / ŘÍČANOVÁ: 

Psí knížka / ŠTUMPFOVÁ: Jak zvířata spí / DAVID: Anna & Elsa / 
TAN: Erik / ROWELL: Fangirl / BEŠŤÁKOVÁ: Písničkové pohádky / 
BEŠŤÁKOVÁ: Cestovací pohádky / TAN: Příběhy z konce předměstí 
/ HUSEINOVIČ: Vševědělové / ŠOFR: Rande s  Fyzikou / SHAN:  

Příběhy Darrena Shana / REED: Kronika kambionů, 3. díl / RIOTDAN: 

Bohové Olympu, 5. díl / HARTMAN: Serafi na. Dračí posel. 2. díl / Já, 
JůTuber / SIERRA: Franz Kafka a  panenka cestovatelka / GREEN: 

Kája, super frája / DRIJVEROVÁ: Příšerné zlobilky / RYTÍŘOVÁ: 

Kuchařka pro kluky a holky. Podle čarodějky Borůfky / STREJČKOVÁ: 

Neposedná písmenka. První čtení pro prvňáčky / SENCANSKI: Malý 
vědec. Experimenty, které můžete provádět i doma

Rozpis termínů tanečních na podzim 2016

pátek doba trvání

1 Základní lekce 9.9.2016 19,00 - 21,00

2 Základní lekce 16.9.2016 19,00 - 21,00

3 Základní lekce 23.9.2016 19,00 - 21,00

4 Prodloužená lekce 30.9.2016 19,00 - 22,00

5 Základní lekce 7.10.2016 19,00 - 21,00

6 Základní lekce 14.10.2016 19,00 - 21,00

7 Prodloužená lekce 21.10.2016 19,00 - 22,00

8 Základní lekce *27.10.2016 19,00 - 21,00

9 Základní lekce-latina 4.11.2016 19,00 - 21,00

10 Základní lekce-country 11.11.2016 19,00 - 21,00

11 Věneček 18.11.2016 19,00 - 23,00

* POZOR čtvrtek
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 Městské muzeum ve Volyni
 Školní 744 – tvrz, 387 01 Volyně, Tel.: 383 372 481, 606 636 908, 

 E-mail: info@muzeum-volyne.cz, Web: www.muzeum-volyne.cz

 Otevřeno: pondělí až pátek 9–16 hod., sobota 11–17 hod.

PROGRAM BŘEZEN 2016

čtvrtek 3. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – RUCH I ŽI-

VOT NEVÍDANÝ - Další z pravidelných setkání zájemců o vlas-
tivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. 
Téma večera: Rok 1878 ve Volyni. Vlákna příběhů a událostí jed-
noho nabitého léta.

... až do 12. března, VÝSTAVA – TVRZ
MUŽOVÉ VOLYŇŠTÍ - Sladkovský, Denk, Slabý, Boháč, Schei-
nost, Hödl, Lom a  další. Vybrané diplomy a  ocenění ze sbírek 
Městského muzea ve Volyni a medailony jejich nositelů, vesměs 
z 19. a začátku 20. století.

středa  16. března od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
MARKÉTA A DĚTI - Výtvarné práce volyňských dětí pod vede-
ním Markéty Bláhové. Různé materiály a techniky. Výstava potrvá 
až do 31. března 2016.

sobota 19. března od 9 hodin, VÝLET – TVRZ
MÍSTA V KRAJI – HOROSEDLY - Muzejní ráno, tj. výstava 
jednoho rána a krátké povídání, s následným pěším, případně 
i kombinovaným výletem. Komentáře historické i jiné. Pěší tra-
sa podle situace a účastníků od 10 do 20 km. Sraz na nádvoří 
tvrze v 9 hodin.

čtvrtek 24. března od 19 hodin, KONCERT – TVRZ
E CONVERSO

Moderní alternativní jazz, který nezapomněl na tradice a nové 
přidal. Barevné zvukové koláže, náladové komorní melodie 
i svíravé freejazzové improvizace. Kvarteto ve složení: Michal 
Wróblewski – saxofony; Jan Pisklák – kytara; Vladimír Micen-
ko – kontrabas, baskytara; Jan Chalupa – bicí. Web: www.
wroblewski.cz.

... až do 26. března, VÝSTAVA – TVRZ
POŠEPTAL MEDVÍDEK HUSAROVI...

Ze života volyňských hraček. Historické dětské hračky 
z 19. i 20. století, decentní průřez volyňskou muzejní sbírkou.

po celý březen, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU 
PŘEKROČENÍ PRAHU – O SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

Zastavení v  čase konce a  nového začátku. První část pro-
jektu Překročení prahu – pocty transpersonálnímu psycho-
logovi Stanislavu Grofovi – jenž ve dvou po sobě jdoucích 
proměnách vypravuje příběh iniciace. Instalace potrvá až do 
31. května 2016.

Změna programu vyhrazena.
Jednotlivé prostory:

TVRZ – Školní 744, Volyně
GALERIE NA SHLEDANOU – hřbitov Malsička

  Potkan ve smetaně

Vzpomínková návštěva Pošumavské 
družstevní mlékárny ve Volyni v protekto-
rátním čase.

„Nebyla tam práce zlá, žádná honička. 
Ta mlékárna byla postavena hodně fórově 
ještě před válkou jako akciový podnik. Bu-
dova neměla ani žádné základy. Rovněž 
kanalizace a vodovod nevyhovovaly stou-
pajícímu provozu, a tak se tohle všechno 
předělávalo i  za plného mlékárenského 
provozu a chodu strojů, a tak se nám tam 
jednou stal případ, který mohl mít pro nás 
tragické následky.

V máslárně, to byla místnost, kde se 
stloukalo máslo z  připravené smetany. 
I otevřeli jsme starý odpadní kanál, který 
se měl udělat nový. Z otevřeného kanálu 
náhle vyskočil obrovský potkan a  začal 
rejdit. Překvapením i úlekem jsme všichni 
ztratili rozvahu a  co měl kdo v  ruce, tím 
se snažil potkana praštit. On však byl jako 
blesk, a  tak vyděšen, že najednou udělal 
obrovský skok a vletěl do velikého bazé-
nu, který byl vrchovatě naplněn smeta-
nou. Zmizel ve smetaně, ani bublinka se 

nevytvořila. Zbledli jsme všichni leknutím 
a překvapením. Nikdo si v tom mumraji na 
smetanu nevzpomněl.

Co teď? Budeme jistě obviněni ze sa-
botáže a dopadne to s námi zle. Vždyť se 
jednalo o  máslo, které se posílalo z  větší 
části do rajchu. Práci jsme rychle dokon-
čili, z máslárny vypadli a ze strachu nikdo 
ani nemukl. Jen jsme s obavami čekali, co 

se stane, až máslař, který měl smetanu svr-
tět, objeví utopeného potkana. Ale ani on 
neřekl nic, ačkoliv ho musel objevit. Měl 
asi rovněž nahnáno.Kolem celé záležitosti 
bylo takové ticho, že jsem se vůbec nedo-
zvěděl, jak to všechno dopadlo.“

(ze vzpomínek Vojtěcha Hrubého (1911–
1976) z Milejovic čp. 8, Městské muzeum ve 

Volyni, fond Vojtěch Hrubý)
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Program kulturních akcí - 

Únor 2016 - VOLYNĚ

st. 2.3. 19 hodin  KINO
PŘEDNÁŠKA - Krajem pod Libínem  

Josef Pecka vás provede místy známými, ale i překvapivými. 

so. 5.3 20 hodin  sál Na Nové
PLES SK SLAVOJ Volyně

hraje RENESANCE

st. 2.3. 19 hodin  KINO
PŘEDNÁŠKA NOVINKY V PRAVIDLECH SILNIČNÍHO PROVOZU 

Pod záštitou Rady seniorů pro širokou veřejnost přednáší Oldřich 
Pecka.

so. 12.3. 20 hodin  Na Nové
BABSKÝ BÁL 

hraje DE FACTO Vimperk

po. 14.3 18 hodin  Pošumavská tržnice
TŘÍDNI KONCERT ZUŠ

třída V.Veselé

út. 15.3. 14 hodin  Pošumavská tržnice
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

st. 16.3. 8 hodin  Pošumavská tržnice
VÝSTAVA POMŮCEK 

pro zdravotně postižené a seniory s možností si je vyzkoušet.

pá. 18.3. 19,30 hodin  KINO
DIVADLA SE PŘEDSTAVUJÍ KDYŽ SE ZHASNE

JK Tyl České Budějovice. Vánoční večírek na Manhattanu nebo swin-
gersparty? Mrazivá komedie, která polechtá vaše branice. 

so. 19.3. 20 hodin  Na Nové
JARNÍ PLES

Fit studio ATLANTIC hraje LABYRINT

ne. 20.3. 13 hodin  Pošumavská tržnice
VELIKONOČNÍ TRHY

 Velikonoční zboží a pochutiny,jarní vazba, zdobení a malování va-
jíček, dílny pro nejmenší, pletení pomlázek ....posezení s  hudbou 
- hrají ŠUMAVÁCI - občersvení všeho druhu, od 15 hodin pohádka 
O STATEČNÉM RYTÍŘI - hraje divadélko PEPÍNO

po. 21.3. 18,30 hodin  Na Nové
JARNÍ KONCERT ZUŠ

čt. 24.3. 19 hodin  MUZEUM
JAZZ NA MALÉM MĚSTĚ - E.CONVERSO

Kapela hrající vlastní tvorbu, založenou na improvizaci a komunikaci 
hudebníků.

so. 26.3. 20 hodin  sál Na Nové
EASTER PUNK PARTY  

BETTER WAY   *   MUERTI   *   EXNI!TO * SATURDAY´S HEROES  *   DE-
LIKVENCE 11 * CELA PRO KLÁRKU

po 28.3.18:00 kostel Všech svatých
VELIKONOČNÍ KONCERT

V kostele Všech svatých ve Volyni zpívá Schola Všech svatých a dět-
ské pěvecké sbory ZUŠ.

út. 29.3. 14 hodin  Pošumavská tržnice
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

st. 30.3. 19 hodin  KINO
PŘEDNÁŠKA Rudolf PITRA  STRACH Z NEZNÁMA

Léčitel Rudolf Pitra o jevech přirozených a nadpřirozených.

Plán akcí ZUŠ
Volyně na březen a duben 2016

březen

5.3.  sobota, folklórní soubor účinkuje v Hirschbachu
8.3.  úterý v koncertním sálku v 17.00, třídní koncert D. Vokáčové a L. Nestřebové
14.3. pondělí, v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků V. Veselé
21.3. pondělí, Na Nové v 18.30, Jarní koncert ZUŠ

duben

  6.4.  středa, koncert pro Léčebnu Ve Volyni ve 14.00, pěvecký sbor 
11.4. pondělí v koncertním sálku v 18.00, třídní koncert žáků K. Sečanské
13.4.  středa v koncertním sálku v 18.00, třídní koncert žáků I. Páté
18.4.  pondělí v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků T. Krejsy
29.4.  pátek v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků J. Šipkové
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KINO VOLYNĚ

Úterý 1.3.  ve 20,00
LÍDA BAAROVÁ

Životopisný / Drama / Romantický, ČR, 2016, 110 minut, vstupné 120,- Kč
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i pro-
kletím zároveň.

Čtvrtek 3.3.  ve 20,00
CHŮVÁK

Komedie, Německo, 2015, 110 minut, vstupné 110,- Kč, 
Winnie a Theo, děti na hlídání, jsou připraveny na vše a neznají slitování 
– což nový chůvák zjistí velice brzy.

Úterý 8.3.  ve 20,00
SUBURRA

Krimi / Thriller / Drama, Itálie / Francie, 2015, 135 minut, vstupné 110,- Kč 
Mafi e, jedině Itálie a odtud tenhle fi lm je - gangsterská apokalypsa se 
blíží...

Čtvrtek 10.3.  ve 20,00
AVE CAESAR!

Komedie / Drama / Muzikál, USA, 2016, vstupné 110,- Kč
Bratři Coenové opět na scéně, tentokrát zachraňují skvěle obsazený fi lm 
s unesenou fi lmovou hvězdou. 

Neděle 13.3.  v 15,00
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK

Animovaný, Francie, 2015, 90 minut, vstupné 100,- Kč
Robinson brzy zjistí, že k přežití na ostrově, musí využít pomoci chytrého 
papouška a jeho zvířecích kamarádů.

Pondělí 14.3.  ve 20,00
POLEDNICE

Horor, Česko, 2016, 90 minut, vstupné 130,- Kč
Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než 
ji zcela ovládne stín Polednice?

Úterý 15.3.  ve 20,00
ZKÁZA KRÁSOU  

Dokumentární, Česko, 2015, 90 minut, vstupné 80,- Kč
Příběh Lídy Baarové ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vr-
cholu kariéry ležel svět u nohou. 

Čtvrtek 17.3.  ve 20,00
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 

Dobrodružný / Romantický / Sci-Fi, USA, 2016, vstupné 110,- Kč 
Systém frakcí je kompletně rozvrácený a svět za plotem obklopujícím 
celé město se zdá ještě nemilosrdnější. 

Pondělí 21.3.  ve 20,00
DVOJNÍCI 

Komedie, Česko, 2016,  vstupné 130,- Kč
Kolotoč překvapivých komediálních situací se roztáčí na typické záměně 
nesourodých dvojníků.

Úterý 22.3.  ve 20,00
OSM A PŮL

Drama / Fantasy, Itálie / Francie, 1963, 138 minut, vstupné 70,- Kč
Jedno z nejradikálnějších děl F. Felliniho se nově zrestaurované vrací na 
plátna našich kin.

Čtvrtek 24.3.  ve 20,00
UŽ JE TADY ZAS

Komedie, Německo, 2015, 116 minut, vstupné 110,- Kč
Co by se stalo, kdyby se Hitler záhadně se dostal do roku 2011?

Neděle 27.3.  v 15,00
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA, 2016,  vstupné 100,- Kč
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné, kde žijí 
pospolu zvířata ze všech koutů světa.

Úterý 29.3.  ve 20,00
MA MA

Drama, Španělsko, 2015, 111 minut, vstupné 80,- Kč
Penélope Cruz v dramatu Julia Medema, jednoho z nejvýraznějších špa-
nělských tvůrců současnosti.

Čtvrtek 31.3.  ve 20,00
TEORIE TYGRA

Road movie / Komedie / Drama, Česko, 2016,  vstupné 120,- Kč
O muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce 
zpátky vládu nad svým životem.

  TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VOLYNĚ

Volební valná hromada jednoty proběhla ve 
středu 2. 2. 2016. Nejdříve přítomní vyslechli přísluš-
né zprávy starosty, hospodářky, náčelnice, vedoucích 
sportovních oddílů a  předsedkyně Kontrolní komi-
se a vyslechli plány na další období. Poté byl zvolen 
Výbor jednoty a Kontrolní komise. Dále byli zvoleni 
delegát, vyslanec a  jejich náhradníci za Valnou hro-
madu Sokolské župy Jihočeské a do Výboru Sokolské 
župy Jihočeské. Valné hromady se jako host zúčastnil 
starosta města Ing. Václav Valhoda. Ses. Aleně Regen-
tové, dlouholeté člence volejbalového oddílu, která 
odchází z Volyně, všichni poděkovali za práci v jedno-
tě a jí předali dárek.
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 Anketní lístek

Rada seniorů při MěÚ Volyně ve spolupráci s Radou města se rozhodla uspořádat anketní průzkum s cílem zjištění zájmů, 
potřeb a zlepšení životních podmínek pro seniory a občany města Volyně.

Prosíme o vyplnění tohoto anketního lístku: Zaškrtněte nebo doplňte Vaši odpověď

1. Máte dostatečnou zdravotní a péči ve městě? Postrádáte nějakou zdravot. odbornost? 

 Ano ne jakou  _______________________________________________________________________

2. Vyhovují současné sociální a pečovatelské služby ?     Jaká ve městě chybí ?    

 Ano ne jaká  ________________________________________________________________________

3. Máte dostatečný přehled o nabídce sociálních služeb?  

 Ano ne chybí  _______________________________________________________________________                                     

4. Máte přehled o spolcích s možností sportovního a společenského vyžití? Jaké sportovní zařízení chybí?

 Ano ne jaké  ________________________________________________________________________

5. Máme kvalitní a  fi nančně dostupné kulturní akce ?  ( kino, divadlo, plesy, výstavy atp.)

 Ano ne jak zlepšit  ___________________________________________________________________

6. Vyhovuje rozsah služeb veřejného sektoru ve městě?  Jaký úřad nebo služba ve městě chybí?

 Ano ne jaký  ________________________________________________________________________

7.  Je ve městě dostatek obchodů s kvalitními potravinami? Jaký obchod chybí?

 Ano ne jaký  ________________________________________________________________________

8.  Jste spokojen s čistotou města, počtem odpadových košů a laviček?  Kde je nutné zlepšení?

 Ano ne místo  _______________________________________________________________________

9. Vyhovuje svoz zeleného odpadu?  Měla by být upravena jeho četnost?

 Ano ne jak  _________________________________________________________________________

10.  Jsou ve městě místa problematická z hlediska bezpečnosti chodců?   Kde?                      

 Ano ne místo  _______________________________________________________________________

11. Vyhovuje rozsah veřejné dopravy?  Jaká dopravní služba chybí?

 Ano ne  ____________________________________________________________________________

12.  Uveďte další problematické záležitosti nebo požadavky

Další připomínky lze uvést v jakékoliv příloze! 
 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Prosíme o odevzdání anketního lístku na tato sběrná místa do 12.3.2016:

Městský úřad    Infocentrum  Prodejny COOP: nám.Hrdinů, ul. Čelakovského,  ul. Pod Malsičkou 

Děkujeme za Váš aktivní přístup i zájem svými poznatky a návrhy zlepšovat život seniorů ve městě Volyně.
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Zpravodaj vydává město Volyně ve spolupráci s organizacemi. Sazba a tisk Tiskárna Brázda. Náklad 1250 ks. ev. č. MKČRE17420. 
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Příspěvky nejsou jazykově upravovány a mohou být redakčně kráceny. Do všech domácností zdarma.

 Zateplení sálu
v Městském kulturním 

středisku ve Volyni 

č. p. 254

Ještě před nástupem zimy v roce 
2015 Město Volyně zrealizovalo 
dlouho připravovaný projekt zatep-
lení sálu kulturního domu ve Voly-
ni. Původně měl být zateplen celý 
objekt č. p. 254 včetně restaurace 
a hotelu, dotační titul však umožnil 
zateplit jen část pro kulturní vyžití, 
tedy sál. Současně se zateplením 
se vedení města rozhodlo vyměnit 
i  střechu včetně laťování, která již 
delší čas vyžadovala opravu. Ve vý-
běrovém řízení zvítězila stavební fi r-
ma Prima, akciová společnost Stra-
konice, která provedla zateplení sálu 
i  výměnu střešní krytiny. Tato fi rma 
odvedla kvalitní práci i  s ohledem 
na někdy dosti  nevyzpytatelné po-
časí. Na veškeré provedené stavební 
práce dohlíželi kromě stavebního 
dozoru nejen zaměstnanci MěÚ, ale 
i  pracovníci Volyňské kultury. Ná-
vštěvníci kulturního domu zajisté 
ocení přínos energetického opatře-
ní právě při návštěvách kulturních 
akcí, jako jsou maturitní a společen-
ské plesy, maškarní bály, koncerty, 
divadla a jím podobné akce. 

Projekt „Městské kulturní středis-
ko Volyně – část A: zateplení sálu“ 
v  celkové částce 4.116.681,- Kč byl 
fi nancován s  podporou Státního 
fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životního 
prostředí ve výši 81% a  zbývajících 
19% uhradilo Město Volyně jako in-
vestor z  vlastních zdrojů. Současně 
uskutečněnou výměnu střešní kry-
tiny včetně laťování předfi nancova-
la fi rma Prima, akciová společnost 
Strakonice částkou 1.955.555,- Kč. 
Město Volyně tuto částku bude hra-
dit z rozpočtu města fi rmě ve 3 roč-
ních splátkách. 

Závěrem lze říci, že se celé dílo 
velmi zdařilo a nezbývá než doufat, 
že „nový kabát“ nebude poničen 
vandalstvím.

MěÚ Volyně, 
odbor správy majetku a investic

Původní stavPůvodní stav

Výsledná realizaceVýsledná realizace


