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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
 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně

36. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 18. října 2017

Rada města schvaluje poskytnutí daru obecně prospěšné spo-
lečnosti STROOM DUB ve výši 2.000,- Kč.

Rada města jmenuje do školské rady Základní školy Volyně třeti-
nu členů za zřizovatele v souladu s  § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 
Sb. (školský zákon)  Ing. Václava Valhodu, Ing. Marii Náhlíkovou 
a  Ing. Stanislava Nového. 

Rada města schvaluje jako nájemce „Areálu zahradnictví ve Vo-
lyni“ pana Karla Černého, Volyně.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Volyně pro 
rok 2017 č. 9 obsahující změny č. 16 - 17 dle přílohy, kterými do-
jde ke zvýšení příjmů o 1.091.120,- Kč a ke zvýšení výdajů o 
494.300,- Kč. O rozdíl ve výši 596.820,- Kč bude sníženo použití 
fi nančních prostředků z minulých

37. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 25. října 2017

Rada města na základě výsledků konkurzního řízení konaného 
dne 24. října 2017 a v souladu s § 166 odst. 2  zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
jmenuje  Mgr. Jitku Dolívkovou ředitelkou příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Volyně, a to s účinností od 1. listopadu 
2017.

36. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 18. října 2017

38. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 01. listopadu 2017

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Nová ordinace praktického lékaře v budově čp. 36 ve Voly-
ni“ mezi městem Volyně a fi rmou PRIMA, akciová společnost, 
Strakonice, za cenu díla 688.888,-Kč bez DPH, tj. cena díla 
celkem 833.554,-Kč s DPH.

Město Volyně nechá ve stávající budově zdravotnického středis-
ka v budově č.p. 36 na náměstí Svobody ve Volyni vystavět novou 
ordinaci pro praktického lékaře. Výstavbu provede fi rma PRIMA, 
a. s., Strakonice s termínem dokončení do konce ledna 2018.

39. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 08. listopadu 2017    

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč 
Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku, Vimperk.                                                                                                  
Rada města Volyně poskytla fi nanční dar na pokrytí nákladů s 
pořádáním mimořádného silvestrovského vlaku mezi Strakoni-
cemi a Kubovou Hutí a zpět.

Rada města schvaluje fi rmu Š+H Bohunice, s. r. o., Teme-
lín, jako dodavatele stavby „ZTV Skalka, Volyně“ za cenu 
3.998.982,80 Kč bez DPH, to je 4.838.769,19 Kč včetně DPH 
a další  fi rmy v pořadí Strabag, a. s., Praha za cenu 4.010.997,47 
Kč bez DPH, to je 4.853.306,94 Kč včetně DPH a Šafi nvest, s. r. 
o.,  Písek za cenu 4.046.963,29 Kč bez DPH, to je 4.896.825,58 
Kč včetně DPH.

Příjemné a poklidné prožití  nadcházejících vánočních svátků
všem spoluobčanům přejí starosta, radní,
zastupitelé a zaměstnanci města Volyně.

37. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 25. října 2017

39. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 08. listopadu 2017   
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MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

infocentrum@kultura-volyne.cz
tel: 778 888 761

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 10:00-16:00,  So, Ne zavřeno

V sobotu a ve svátky plní základní funkci 
informačního centra městské muzeum ve tvrzi, 

otevřené od 9 do 16 hodin.

  Technické služby 
      města Volyně
Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; objed-
návky a informace: p. Bače 725 032 715
Práce montážní plošinou Mp13, sečení příkopovým rame-
nem, Multicar M25, UNC; objednávky a informace: p. Novák 
723 637 002
Informace o službách pro obyvatele a případné požadavky 
volejte na tel: 380 120 442 (pí. Rojíková a p. Novák)

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. ve dnech:
Úterý, Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Sobota  8:00 – 12:00

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

Firma Š+H Bohunice, s. r. o., Temelín provede realizaci stavby 
„ZTV Skalka, Volyně“ v rámci které se vybuduje nová komuni-
kace a část inženýrských sítí (vodovod, plynovod, splašková a 
dešťová kanalizace). Stavba bude dokončena v jarních měsí-
cích roku 2018, to je do 30. dubna 2018.  

Rada města schvaluje společnost Spider, Dvořák – sva-
hové sekačky s.r.o., Pohled, jako dodavatele akce „Nákup 
svahové sekačky pro TS města Volyně“ za celkovou cenu 
334.330,- Kč bez DPH, to je 404.540,- Kč včetně DPH a další 
v pořadí společnost Melichar CZ, s.r.o.,  Úpice  za celkovou 
cenu 344.800,- Kč bez DPH, to je 417.208,- Kč včetně DPH 
a společnost Daňhel Agro a.s., Týn nad Vltavou, za celkovou 
cenu 344.800,- Kč bez DPH, to je 417.208,- Kč včetně DPH.

Výpis usnesení ze 19. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně konaného dne 

1. listopadu 2017 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje  realizaci akce 
„Nákup svahové sekačky pro TS města Volyně“a  financo-
vání akce „Nákup svahové sekačky pro TS města Volyně“ 
s celkovými výdaji ve výši 340.000,- Kč bez DPH, to je 
411.400,- Kč včetně DPH. 

Zakoupením svahové sekačky se zabezpečí kvalitnější a rych-
lejší sečení svažitých terénů a mezí. Rovněž se tím zvýší bez-
pečnost pracovníků TS při údržbě travnatých ploch ve městě i 
spádových osadách. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje předfinancování 
projektu „REKONSTRUKCE STARÉ CESTY A ALEJE V BIOKO-
RIDORU K MĚSTSKÉMU LESU – VOLYNĚ“ s celkovými výdaji 
ve výši 1.902.277,00 Kč včetně DPH do doby obdržení do-
tace a financování projektu z Operačního programu život-
ního prostředí 2014-2020 ve výši 80 % z celkových způso-
bilých výdajů projektu, to je 1.521.822,00 Kč z dotace,  z 
vlastních zdrojů  zbývající část to je 380.455,00 Kč.

Město Volyně uspělo se žádosti o dotaci na akci „REKON-
STRUKCE STARÉ CESTY A ALEJE V BIOKORIDORU K MĚST-
SKÉMU LESU – VOLYNĚ“. Projekt zajistí finanční prostředky 
na rekonstrukci staré cesty a aleje v biokoridoru od zahrádek 
u komunikace na Čestice až k městskému lesu. Stará cesta a 
alej jsou přívalovými dešti a větrnými smrštěmi značně poško-
zené. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje rozpočtové opat-
ření města Volyně pro rok 2017 č. 10 obsahující změny č. 
18 a 19 dle přílohy, kterými dojde ke zvýšení příjmů o 
547.000,- Kč a ke zvýšení výdajů o 547.000,- Kč. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje Obecně závaz-
nou vyhlášku města Volyně č. 1/2017, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V Obecně závazné vyhlášce města Volyně č. 1/2017 zůstává 
pro rok 2018 stejná výše místního poplatku za provoz systému 
shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, a to částka 480,- Kč/osobu/
rok. 

Výpis usnesení ze 19. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně konaného dne

1. listopadu 2017 
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MĚSTO VOLYNĚ
pořádá v úterý 5. prosince 2017 od 14:00 

hodin v sále Na Nové 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
PRO SENIORY

Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni. 

ZMĚNA SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU O 

VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Termíny svozu:

26. a 27. prosince 2017
2. a 3. ledna 2018

Děkujeme za pochopení.
TS Volyně

  UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s plánovaným stěhováním oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 
na Městském úřadu Strakonice do nových prostor, k 
němuž došlo ve druhé polovině listopadu 2017, byl 
ukončen výkon těchto správních agend na stávají adrese 
Strakonice, Smetanova čp. 533 (budova bývalého okresní-
ho úřadu).
Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů 
byla přemístěna do přízemí nádvorní budovy Městského 
úřadu Strakonice v ulici Na Stráži čp. 137.
Agenda evidence obyvatel (přihlášení k trvalému 
pobytu) byla přestěhována do přízemí hlavní budovy 
Městského úřadu Strakonice na Velkém náměstí čp. 2 
(do prostor bývalé podatelny).

Pracovní doba: pondělí   8,00-11,30      12,30-16,00  hodin
úterý zavřeno
středa 8,00-11,30 12,30-18,00  hodin
 čtvrtek zavřeno
pátek 8,00-11,30 hodin
 
Kontakt:  

odbor vnitřních věcí  - občanské průkazy  
383 700 343, 383 700 353
cestovní doklady 
383 700 341, 383 700 352
evidence obyvatel 
383 700 340, 383 700 263
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 O Z N Á M E N Í
 O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY  
Starosta města Volyně podle § 34 odst.1 zákona č.275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zá-
konů   

o z n a m u j e :
VOLBA  PREZIDENTA  REPUBLIKY  SE  USKUTEČNÍ:
v pátek dne 12.1.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13.1.2018 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

MÍSTEM  KONÁNÍ  VOLEB: 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  v Pošumav-
ské tržnici, náměstí Svobody 41,Volyně 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Domova mládeže, Dr. Bezděka, Hradčanská, Hůlkova, Cho-
mutovská, Lidická, Mistra Martina,Na Děkanském vrchu, Na 
Ostrovci, nábřeží Dr. Kafky, Nádražní, náměstí Hrdinů, ná-
městí Svobody, Neuslužická, Palackého, Resslova, Slovenská, 
Školní, U Svaté Anny, U Špejcharu, U Tkalcovny, U Valšičky, U 
Vodojemu I., U Vodojemu II., V Lukách, V Maninách, Vodičko-
va, Wolkerova, Zámecká
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:  v Malé gale-
rii, náměstí Svobody 41, Volyně
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
5.května, Bezručovy sady, Březinova, Dr. Buděšínského, Dr. 
A.M.Píši, Hradčanská II., Karla Čapka, Klostermannova, Mis-
tra Martina, Na Hrázi, Na Výsluní, Pod Malsičkou, U Rybníka, 
Vimperská
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:  v Pošumav-
ské tržnici, náměstí Svobody 41,Volyně

pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Čelakovského, Čeňka Bendla, Dobřanovská, Dr. Svobody, 
Družstevní, Halasova, Husova, Jiráskova, Na Vyhlídce, Pod Mal-
sičkou, Sokolská, Sportovní, U Nemocnice, Žižkova
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:  v Černěticích, 
budova požární zbrojnice SDH, pro voliče s trvalým pobytem 
v Černěticích a Račí
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:   v Zechovicích 
čp. 5, obecní dům,  pro voličes trvalým pobytem v Zechovicích 
a Starově                                                       

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství ČR /platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem 
nebo občanským průkazem/. Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se 
tato uskuteční:
v pátek dne 26.1.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27.1.2018 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 
volby.

 Když promluví Vrchlický a Kraus aneb o Vánocích
Hlas zvonů táhne nad závějí, 
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
 
Jak strom jen pohne haluzemi, 
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
 
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.
 
A staré písně v duši znějí 
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
 
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce;
a zvony znějí, světla hoří - 
ó Vánoce, ó Vánoce.
 

Od dob školních miluju tuhle báseň 
Jaroslava Vrchlického, jsou tam Vánoce 
a je tam úplně všechno, co k nim pat-
ří. Zvony stejně jako rolničky, jesličky 
stejně jako Bůh, hvězdy stejně jako 
světla, sníh i náš úsměv. Pravda, sněhu 
poslední dobou stále právě v čase vá-
nočním nebývá mnoho, ale to základní 
přece zůstává navždy. Lidská srdce. A ta 
srdce mám pocit že dnešní doba velmi 
zle pokřivuje, odklání   lidské pokolení 
od tradičních hodnot a hlavně zcela 
veřejně a dokonce i s jakousi zábavou 
a radostí hlásá něco, za co se já jako 
člověk prostě stydím. Jsem rozhlaso-
vý posluchač i televizní divák, vážím si 
inteligentních lidí, ale nějak se mi zdá, 
že i Jan Kraus, moderátor, herec, reži-
sér a zřejmě už i bavič   to v poslední 
době se svým sarkasmem a cynismem 
přehání. Má právo na názor, ale to co 
jsem na vlastní uši slyšela koncem října 
v rádiu, nelze opominout. Glosoval   s 
kolegyní blondýnou téma Vánoc a blá-
zince kolem nich. Pan Kraus se ovšem 

v rámci debaty   nazval antikreténem, 
protože on není přece ten kretén, kte-
rý si vezme tepláčky a půjde zdobit na 
štafl ičkách   stromeček...Bylo mi z toho 
strašně smutno. Kam jsme to dospěli, 
když lidé, kteří stále mají rádi vánoční 
tradice a rádi si vyzdobí stromeček klid-
ně i v domácím overalu, jsou našimi ce-
lebritami nazýváni kretény? A tak vám 
vážení a milí přeju docela upřímně, 
abyste se stejně jako já za svůj kreténi-
smus spojený s adventem a vánocemi 
nestyděli, protože vánoce nejsou po-
chopitelně o dárečcích, to už je jenom 
třešínka na dortu, Vánoce jsou hlavně o 
vztazích mezi námi, je to čas zastavení, 
ohlédnutí se zpět a stejně tak si může-
me dopřát i pohled dopředu, abychom 
si ujasnili, kdo že vlastně jsme a kam 
kráčíme. Bývá prima ohlédnout se zpět 
bez pocitu vlastního studu. 
Přeju vám v Novém roce jenom to dob-
ré. Hodně moudrosti, která nemá co 
do činění s inteligencí, laskavosti, od-
vahy i statečnosti, protože i to je stále 
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v dnešní době těžší, přeji vám lásku ve 
všech jejích podobách, stejně tak jako 
tolik vzácné opravdové přátelství. Pře-
ju vám dobrou práci, hodné děti, všem 

potom  zdraví i štěstí.  A přeju vám, až 
uslyšíte něžné rolničky nebo halas-
né  zvony, abyste je vnímali jako posly 
dobrých zpráv, protože jsou to právě 

ony, které rozráží sváteční zimní ticho 
hlasem naděje:“Nebojte se, všechno 
bude zase dobré, není třeba se bát...“

Helena Brejchová Vrábková 

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Sobota 2. prosince v 14:00 – KINO Volyně!!
Adventní duchovní obnova na téma: Vděčnost jako vý-
chodisko, cesta i cíl lidské existence. 
Přednáší: P.ThLic. Martin Sedloň, OMI

Neděle 3. prosince v 8:00 – kostel Všech sv.
1. neděle adventní – mše sv. s žehnáním adventních věn-
ců.
v 15:00 – kostel Všech sv. Modlitba za zdraví a Boží požeh-
nání pro děti a mládež. 
v 16:00 na faře – setkání se sv. Mikulášem.  

Středa 6. prosince v 18:00 – kostel všech sv.
Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona česko-
budějovické diecéze.

Pátek 8. prosince v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Neděle 24. prosince v 8:00 – kostel Všech sv. 
4. neděle adventní

Štědrý večer v 22:00 vánoční vigilie - kostel Všech sv.

Pondělí 25. prosince v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Narození Ježíše Krista

Úterý 26. prosince v 9:30 – kostel Všech sv.
Svátek sv. Štěpána

Neděle 31. prosince v 8:00 – kostel Všech sv.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí 1. ledna 2018 v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Neděle 7. ledna v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Zjevení Páně. Při mši sv. bude žehnání vody, kří-
dy, kadidla a zlatých předmětů. Na požádání může kněz 
požehnat váš dům, nebo byt.

Pondělí 8. ledna v 18:00 – kostel Všech sv.
Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční

Osobní setkání s knězem, vždy v nedli v 17: 00 hod. ve vaší rodině, po domluvě – buď osobně, 
nebo SMS  723 89 07 26, nebo email – j.loff @senam.cz

 Jak se máme ve třídách Začít spolu
Třídy Začít spolu už začaly spolu. Už jsme dvě – dvě třídy, které 
pracují v naší škole podle programu Začít spolu – 4. C a nyní 
přibyli prvňáčci z 1. A.
Ti starší – čtvrťáci – měli velikou radost, že už nejsou sami, a tak, 
když jsme se s třídní učitelkou Lenkou Kunešovou domluvily, že 
přijdou poprvé prvňáčkové na návštěvu, byli nadšeni.
Poprvé jsme se sešli na začátku září ve společném kruhu. Bylo 
už poznat, že prvňáčci vědí, co je kruh, a také říkali, že s paní 

učitelkou už kruh ve škole dělají. V kruhu jsme 
si chvilku povídali, co máme společné, ale také se zpívalo. Každý 
dostal jeden moc dobrý bonbon, který měl ovšem dát kamará-
dovi a popřát mu třeba jen hezký den. Ale všichni to zvládli :-). 
Někteří prvňáčci se vůbec nebáli na tak velikém kruhu něco říct 
a čtvrťáci byli chvílemi až dojemní, jak přítomností těch malých 
„zněžněli“ :-).
To bylo naše první setkání a těšili jsme se na další.

 V říjnu nás napadlo uspořádat první společná centra aktivit
Asi dobrý nápad, říkala jsem si na za-
čátku, ale... Dokážou čtvrťáci opravdu 
připravit 4 centra aktivit pro prvňáčky, 
kteří ještě neumí číst a psát? Dokážou 
jim být příkladem, pomocníky a budou 
na ně hodní?
„Děkuji čtvrťákům, že na nás byli moc 

hodní a pomáhali nám.“ Tato věta přes-
ně zazněla z úst jednoho prvňáčka na 
závěrečném hodnotícím kruhu.
Centra aktivit na téma „Les“ připravovali 
čtvrťáci opravdu úplně sami a dost se při 
tom nadřeli. Občas utrousili poznámku 
typu: „Nechápu, jak to můžete paní uči-

telko zvládnout připravit všechna cent-
ra.“ Nebo: „To je ale šílený, jak to udělat, 
vždyť oni ještě neumí číst!“ Čtvrťáci se 
rozdělili na čtyři skupiny a každá z nich 
měla svého patrona, který za práci ručil. 
Vše museli napsat, nakreslit apod. My 
jsme pomáhaly jen s kopírováním.
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A co myslíte, učili se čtvrťáci nebo ne, 
když připravovali centra? Já jsem pře-
svědčená, že ano. A možná mnohem víc, 
než si sami uvědomovali.
Celé dopoledne bylo naprosto úžasné 
(a teď nemyslím jen kvůli tomu, že my 
učitelky jsme opravdu nezasahovaly – 
jen jsme hlídaly čas a provedly úvod-

ním a závěrečným kruhem), protože 
prvňáčkové měli psaní, čtení, vyrábění, 
matematiku – vše na téma „Les“ – a na-
konec i hudební výchovu a trošku an-
gličtiny.
Lenka Kunešová, jak sama napsala na 
školní web, byla také zvědavá, jak bu-
dou děti reagovat, pracovat a spolupra-

covat. „Musím říct, že jsem byla příjem-
ně překvapená, jak to prvňáčci zvládli, 
a tou hlavní odměnou nás všech byly 
rozzářené obličeje.
Velké díky patří čtvrťákům, kteří centra 
vymysleli, zařadili všechny předměty, 
vysvětlili dětem, jak mají pracovat a 
byli ve všem nápomocní.“

 Co jsou centra aktivit
Třída v programu Začít spolu nemá tradiční podobu tří řad lavic, 
ale člení se do tzv. center aktivit. Možná by se dalo toto uspořádá-
ní přirovnat k dětskému pokojíčku, kde je postel (centrum spaní), 
psací stůl (centrum učení) a kobereček (centrum hraní). Ve třídě 
jsou samozřejmě jiná centra aktivit centra psaní, čtení, ateliér, 

matematika, objevy atd. V daném centru aktivit většinou tráví ce-
lou dobu, která je pro práci v centrech aktivit vyčleněna. Centra 
aktivit „běží“ několik dní a všechny děti se ve všech centrech pro-
střídají. Každá skupinka žáků se tedy věnuje v jednu chvíli zcela 
jiným činnostem. A jde to? Jde – přijďte se kdykoliv podívat.

 A co se chystá?
Už nyní víme, že se třídy Začít spolu uvidí také v listopadu, a to na 
prvním společném čtení – nazvali jsme ho „Děti čtou dětem“. Přáli 
bychom si takové setkání připravovat pravidelně – vždy bude na 
programu nějaká pohádka a číst zatím budou čtvrťáci prvňáč-
kům, ale časem se jejich role mohou střídat. Čtvrťáci už zkušeně 
vymyslí otázky a kdo ví, možná dojde i na společnou pohádku, 
kterou si spolu zahrají.
Také ve školním roce 2018/2019 se bude otevírat první třída s 

programem Začít spolu. Rádi se s vámi o zkušenosti s programem 
Začít spolu podělíme a budeme se snažit vám odpovědět na vaše 
otázky. Srdečně zveme na povídání o programu Začít spolu v 
pondělí 4. 12. v 16 hodin do třídy 4. C v hlavní budově ZŠ. Zvá-
ni jsou rodiče, prarodiče dětí, které už do tříd Začít spolu chodí, i 
těch, co by se jen chtěli dozvědět, o co jde.

Mgr. Jana Pelechová, Mgr. Lenka Kunešová – třídní učitelky tříd 
Začít spolu na ZŠ Volyně

 Parlament ve škole? A proč ne?
 Mnozí dospělí si možná myslí, proč něco 
takového vzniká ve škole? Kdo takový or-
gán tvoří a k čemu je vlastně dobrý? Ně-
kteří lidé, sledující v televizi činnost našeho 
skutečného Parlamentu ČR, dohadování 
poslanců, přenice a hádky se vzájemným 
osočováním, mohou mít někdy pocit, že 
není vlastně k ničemu. Opak je pravdou 
– jeho fungování, zvláště pohybuje-li se v 
mezích slušnosti a konstruktivního řešení 
problémů, je naprosto nezbytné pro náš 
stát, pokud si zvolíme správné a schopné 
poslance – a to je jen v našich rukách! I v 
naší škole proběhly tak trochu podobné 
demokratické volby, v nichž si žáci od 3. 
do 9. tříd zvolili své poslance. Ti se již od 
října dvakrát sešli k projednávání různých 
věcí, které jejich třídy chtějí změnit k lep-
šímu. A musím podotknout – coby „před-
sedkyně žákovské poslanecké sněmov-
ny“- naši účast by nám skuteční poslanci 
mohli závidět. Máme ji téměř stoprocent-
ní! Se zvolenými žáky se scházíme jednou 
měsíčně a dáváme dohromady jejich 
návrhy a připomínky, poté se setkáme s 
panem ředitelem a o všem si promluvíme. 
Škola je nakloněna tomu realizovat dobré 
nápady. To, co z organizačních či fi nanč-
ních důvodů nelze uskutečnit, je žákům 
vysvětleno a ti to tlumočí svým třídám při 
třídnických hodinách. Jde nám o zapoje-
ní dětí do rozhodování a zodpovědnosti. 

A možná, že někteří školní poslanci se v 
budoucnu vypracují v ty skutečné – sluš-
né, schopné, zodpovědné. Jeden z jejich 
prvních úkolů bylo rozhodnout spolu se 
třídami o tom, jak využít peněz získaných 
akcí SBĚR PAPÍRU. A že se sebralo úcty-
hodných 5 tun! Jedna z možností je koupit 
za ně věci pro žáky – sportovní vybavení, 
knihy atd. Nebo, a to nás nadchlo, věno-
vat je charitě. Děti už dobře vědí, co slo-
vo charita znamená, a začínají se rýsovat 
její první podoby. Před Vánocemi chceme 
uspořádat v rámci tříd sbírky věcí – hraček, 
knih i šatstva – pro děti ze sociálně slabých 
rodin. „Krabice od bot“, tak zní název tra-
diční charitativní akce, které se již několik 
tříd v uplynulých letech zúčastnilo. Jde o 
velmi citlivé téma, jež děti vnímají s velkou 
empatií, těší se, že připraví jiným dětem 
plno radosti pod vánočním stromkem. 
Ale i další možnosti pomoci potřebným 
jsou v diskusi tříd. Je úžasné, když i malým 
dětem dojde, jak krásné je nejen dostávat, 
ale i dávat. Škola velmi děkuje všem žá-
kům i jejich rodičům, kteří se do sběru pa-
píru zapojili. Její pokračování se uskuteční 
v měsíci květnu. 
Jelikož podzim už se defi nitivně rozžehnal 
s létem a naopak se začal přátelit s chlad-
nou zimou, nastaly v naší škole podzimní 
radovánky – např. Halloween. Díky legen-
dě o jakémsi irském opilci Jackovi se škola 

vždy v poslední říjnový den zcela promění 
v doupě všech možných neřádů, duchů, 
příšer, zrůd či stvůr, prostě normálního 
človíčka aby pohledal. V jedné třídě příšer-
ky násobí (některé příšerně), jinde bojují 
s pravopisem (ti úspěšní dostávají místo 
jedniček useknutý čarodějnický prst). No 
fuj! Ale ejhle, prst je mnohdy atraktivnější 
odměna než jednička. Aspoň pro změnu, 
na vysvědčení by se moc nehodil... Děti 
bývají onoho halloweenského dne ještě 
o něco rozjařenější a hlučnější, což způ-
sobí to, že se učitelům prohloubí vrásky 
a zvětší kruhy pod očima, čímž také pře-
stanou připomínat obvyklé lidské bytosti 
a zapadnou do toho všeho nestvůrného 
blázince. Kolegové mi teď jistě prominou 
tuto nadsázku.
Radost halloweenská se znásobila pro 
žáky tzv. malé školy ještě jedním překva-
pením. Dostali totiž k užívání fungl nový 
3D projektor, s nímž je učení mnohem 
zábavnější a do hlaviček zcela jistě poleze 
ze všech stran. Ochuzeni nezůstanou ani 
ostatní žáci, neboť se pracuje na vybavení 
všech tříd počítači a dalšími technickými 
vymoženostmi, které zatraktivňují vyučo-
vací proces.
Na samý závěr opět něco z vážného soud-
ku. 9. třídy se zúčastnily již 13. ročníku 
Příběhů bezpráví, letos na téma Příběhy 
vzdoru. Nejprve žáci shlédli dokument, 
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aby poznali realitu doby před rokem 
1989, a poté besedovali s volyňským pa-
mětníkem panem Stanislavem Kovářem 
na aktuální téma svobody. Zdá se nám 
velmi vhodné a důležité hovořit se žáky o 
tom, co je to svoboda vyjadřování, tisku, 
volného pohybu, ale i svoboda spojená 
se životem v míru. V době před rokem 
1989 něco takového nebylo možné a 
dnešní děti ani nechtějí věřit, co si lidé 

všechno museli nechat líbit od komuni-
stického režimu. A jak dopadli ti, kdo se 
vzepřeli a vzdorovali. Tato fakta by měly 
dnešní děti vědět a my dospělí bychom 
na ně neměli zapomínat. Jedna moudrá 
myšlenka říká, že kdo se nepoučí z chyb 
minulosti, udělá je znovu. Někdy se se-
tkáváme s ostudnou neznalostí našich 
novodobých dějin i v různých televizních 
anketách, kde středoškoláci či dokonce 

vysokoškoláci a celebrity přiznávají, že 
netuší, kdo byla Milada Horáková, Jan Pa-
lach a proč jejich rodiče nemohli více než 
20 let slyšet z rádia či televize dechberou-
cí hlas Marty Kubišové nebo Karla Kryla.  
Věříme, že naši absolventi  by v takové 
anketě uspěli lépe.
A až se měsíc s měsícem sejde, budeme 
už školu ladit na vánoční notu.

 Mgr. Eva Přibáňová

 Základní umělecká škola Volyně – prosinec 2017
prosinec

7.12. čtvrtek v koncertním sálku v16.00, třídní koncert žáků G. Lesné
10.12. neděle ve Strakonicích, pěvecký sbor účinkuje ma Adventních trzích
10.12. neděle v Bušanovicích ve 14.00, Adventní koncert, účinkují Srnkovi

11.12. pondělí Na Nové v 9.00 pro ZŠ a v 18.00 hodin pro veřejnost, Vánoční koncert 
13.12. středa v Léčebně ve Volyni ve 14.00, Vánoční koncert

13.12. středa v MŠ Volyně v 9.00 hodin Vánoční koncertík
14.12. čtvrtek v MŠ Čepřovice ve 14.00, Vánoční koncert

18.12. pondělí v Sousedovicích v 10.30, Srnkovi účinkují pro Dům klidného stáří sv. Anny
25.12. pondělí v kostele Všech Svatých v 17.00, Vánoční koncert

leden 2018
22.1. pondělí v 18.00 v Pošumavské tržnici, třídní koncert žáků T. Krejsy

29.1. pondělí v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, Pololetní koncert

  Městská knihovna Volyně

V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
KLVAŇA: Možná přijde i diktátor. Cestopis ze současnosti. Proč 
už zase ztrácíme svobodu a nikomu to nevadí… / VÁVRA: Král 
Boubín a jiné pověsti ze Šumavy  / KATALPA: Doupě / RICHTER: 
Přes krvavé řeky. Čs. východní odboj bez cenzury a legend  / SLA-
BINA: Keltové na Šumavě. Za tajemstvím Obřího hradu / BUZAN: 
Trénink mozku pro děti. Testováno dětmi i učiteli!
Už měkoně vyvádějí / CVRČKOVÁ: Případ mrtvých fi losofů (aka-
demické romaneto) / SCHULTZ: Vlasy. Co vyjadřují a jak je nechat 
růst  / TAHIR: Plamen v temnotě  / BARBER: Každý může malovat 
JEFFERIES: Krámek s hedvábím   / HEJKALOVÁ: Měj mě rád/a / 
ŠINDELÁŘ: Vraždy něžnou rukou. Hrdelní zločiny žen, které kdysi 
vzrušily veřejnost  / LAND: (M)Učednice / FUČÍKOVÁ: Obrazy z 
Nového zákona  / CIGAN: Kde lišky dávají dobrou noc. Puzzle III. 
MAIXNER: Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích / 
FUČÍKOVÁ: Shakespeare. 12 převyprávěných her v historických 
souvislostech  / Š: Moje holčička je feťák aneb Zpověď nešťastné 
matky / VAVREČKA: Ztracená generace / ŠPAČEK: Kletba čach-
tické vražedkyně. Tajemství hrůzných činů hraběnky Báthoryové 
/ KISHON: ...a manželka nejlepší ze všech / ŽÁČEK: Jsem zbabělý 
muž / BUDÍNSKÝ: Volové na plotě aneb Švejkův vnuk na cvičení 
/ JURDIN: Američanka v Paříži / Šumava bez hranic. Böhmerwald 
ohne Grenzen. Doplňková učebnice pro žáky ZŠ šumavských 
okresů na obou stranách hranice  / DÄNIKEN: Poselství z roku 
2118. Nové vzpomínky na budoucnost  / PEETZ: Jedna + 1 / 
WARE: Žena z kajuty č. 10  / WHITTON: Větrná hůrka rodiny Bron-
tëových / MACKENZIE: Dáma s veverkou / LACKOVÁ: Rebelka 
pod zámkem / JENSEN: Temní muži. Série Oxen / CHALUPOVÁ: 
Ptačí žena / SVATOŠOVÁ: Co děláš, seš normální? / KIDD: Živel 
/ RILEY: Sedm sester / RILEY: Sestra bouře / JÄGER: Sníh, oheň, 

vina a smrt / HARDINGE: Strom lží / EVERETT: Sousedé z čísla 9 
/ LI: Čínská medicína pro každý den / BAGGOT: Vánoce v Paříži / 
KOLD: Zimní muži. Román o hrůzách války / SOLTER: Moudrost 
raného dětství. Proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se 
péči o ně od nich samotných / GERHARD: Přivedu vás zpět. Otec 
hledá své syny v pekle islámského státu  / CHANG: Wangovi vs. 
svět / STANZL: Poprava / JAKOUBKOVÁ: Ideální manžel z nebe 
nespadne / BIRNBAUM: Kámen na mém srdci / MIKO: Edvard 
Beneš. Milován i nenáviděn  / Vánoční zázraky / VĚTROVSKÝ: 
Až sem to bylo dobrý / OPASEK: Dvanáct zastavení. Vzpomínky 
opata břevnovského kláštera

V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
FUČÍKOVÁ: Karel a rytíři. Jak se stát dobrým králem / KALEN-
DA: Pes, kocour a sirotek. Putování podivuhodné trojice sko-
ro až na konec světa / ŠIKTANC: Hora Zlodějka / BUSSELL: 
Malá baletka. Rosa a kouzelný sen / REZKOVÁ: Doktor Racek. 
Cesta kolem světa za 31 písmen / HAVEL: Radosti a strasti na 
dvoře otce vlasti   / STANČÍK: Jezevec Chrujda dobývá vesmír 
/ LINHART: Princ Jůtůber / ŽIŠKA: Já mám kolo, ty máš kolo  
/ PECHÁČKOVÁ: Jonáš a velryba  / PECHÁČKOVÁ: Desatero 
přikázání / PECHÁČKOVÁ: Stvoření světa / PECHÁČKOVÁ: 
Přechod Rudým mořem / PECHÁČKOVÁ: O potopě světa / 
PECHÁČKOVÁ: David a Goliáš / JIRÁŇ: Opičí král / VLADI-
SLAV: Proč je slunce na obloze samo. Pohádky o tom, jak 
vznikl svět / BŘEZINOVÁ: Deník vodnice / LOMOVÁ: Anča 
a Pepík. 3 / KLIMEK: Bára a kůň z Podlesí  Příběhy z jižních 
Čech. Prácheňsko a Pošumaví / KRATOCHVÍL: Mikuláš, Ježí-
šek, pan Vrána a my / KRATOCHVÍL: Modrý Poťouch / ŠIŠKA: 
Když draka bolí hlava  
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Program kulturních akcí - PROSINEC 2017
pá. 1.12.  20 hodin  Na Nové
MATURITNÍ PLES  SŠ a JŠ tř. SC4

so. 2.12.    KINO
ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVA
Vděčnost, jako východisko, cesta i cíl lidské existence
přednáší ThLic. Martin Sedloň
14:00 první přednáška - kino Volyně
16:00 druhá přednáška - kino Volyně
18:00 mše svatá - kostel Všech svatých - Volyně 

so. 2.12.  20 hodin   Na Nové
KAPELY
OZZY OSBOURNE revival a ACDC revival a hosté
vstupné 100,-Kč

ne. 3.12.  13 hodin Pošumavská tržnice
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční prodejní trhy výrobků a předmětů s vánoční témati-
kou.  Občerstvení zajištěno

ne. 3.12.  18 hodin  KINO
NEZMAŘI  Vánoční koncert 
Koncert známé folkové skupiny charakteristické vícehlasým 
vokálem s doprovodem akustických nástrojů. 
„Nejvytrvalejší stálice českobudějovické folkové líhně a neu-
stálý kandidát na neofi ciální prvenství ve sborovém folkovém 
zpěvu. Dohromady jim to vždy ladí báječně.“
Nenechte si ujít nevšední zážitek
Vstupné 150,-Kč Předprodej vstupenek v infocentru ve Volyni 
tel. 778 888 761  nebo  rezervace na tel 605 976 288

út. 5.12.  14 hodin  Na Nové
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční setkání seniorů s občerstvením a programem.
V program: ČAS WALDU NEODNES 
písně Waldemara Matušky zpívá Martin Benda

st. 6.12.  19 hodin Pošumavská tržnice
KURZ ALFA
malé pohoštění, přednáška, společná diskuse
téma večera – A co církev ?
pořádá Římsko katolická farnost Volyně 

st. 6.12.  19 hodin   KINO
PŘEDNÁŠKA
ISLAND a ŠUMAVA ČAROVNÁ
Vladislav Hošek
pá. 8.12.  19:30 hodin  KINO
DIVADLA SE PŘEDSTAVUJÍ
Spolek ochotníků Malenice
PŘEDSVATEBNÍ CESTA aneb JAK SE POZNAT 
režie  Jaroslava Houzimová
Hrají: Denisa Bergerová, Petr Jirotka, Jiří Liška, Jaroslav Lukeš,  
Marcela Rolníková, Jaroslav Slovák, Jana Staňková  

so. 9.12.  12 hod.   Pošumavská tržnice
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Již tradiční předvánoční výroba vánočních ozdob a dekorací.

po. 11.12. 18 hodin  Na Nové
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

st. 13.12. 19 hodin Pošumavská tržnice
KURZ ALFA
malé pohoštění, přednáška, společná diskuse
téma večera – Jak prožít život nejlépe
pořádá Římsko katolická farnost Volyně

pá. 15.12. 20 hodin sál Na Nové 
MATURITNÍ PLES
SŠ a JŠ Volyně tř. VS4 +PL4

so. 16.12. 15 hodin  KINO
HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA 
POHÁDKA v podání divadla Na Větvi
Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslí-
ka a Volka. Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší. 
Slyšte, slyšte, pastuškové!
Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, jak si ho 
už od nepaměti lidé vyprávějí. Jenomže lidé toho napovídají-
…O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí 
zvířátka, která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, 
kdy se Josef s Marií nekoukali… Narození malého spasitele byla 
veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, kte-
ré se chtěly poklonit, přinést dárky a hlavně to pořádně oslavit!
Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška 
svým dechem zahřívat, kdyby mu začala být zima. Co se ale 
stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh ne-
vyprávěl!

so 16.12. 19 hodin  malý sál Na Nové
POSEZENÍ S HELIGONKOU 
hrají ŠUMAVÁCI

ne. 17.12. 14 hodin  KINO
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
s MARTOU FOUČKOVOU  
pravou cestou je cesta do duchovního srdce

út. 19.12. 14 hodi  Pošumavská tržnice
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA  

st. 20.12. 17 hodin   nám. Svobody
ZASTAVENÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
Zastavte své kroky v předvánočním čase  na setkání s přáteli 
u   vánočního punče pod stříbrným smrkem na 
náměstí. Živý   BETLÉM a zpěv koled.

po. 25.12. 17 hodin   kostel Všech Svatých
KONCERT ZUŠ   

po.. 25.12. 18:45 hodin  malý sál Na Nové
SATAN KLAUS FEST 2017 
TRADIČNÍ METALOVEJ MEJDÁNEK 
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úterý 5.12. ve 20,00
7 ŽIVOTŮ
Sci-Fi / Thriller / Akční / USA / Velká Británie / Francie / Belgie, 
2017, 123 minut, vstupné 110,- Kč
Originální akční sci-fi  thriller o sedmi identických sestrách, které 
tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich ne-
zmizí. 

čtvrtek 7.12. ve 20,00
MOTORBAND: RESTART
Dokumentární / Hudební, Česko, 2017, 100 minut, vstupné 100,- 
Kč
Hudební dokumentární fi lm se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v 
osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdej-
ším Československu.  

Neděle 10.12. v 15,00
PADDINGTON 2
Komedie / Rodinný / Fantasy Velká Británie / Francie, 2017, 103 
minut, vstupné 100,- Kč
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit 
ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pra-
covat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukra-
den...  
Úterý 12.12. ve 20,00
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Komedie, USA, 2017, 116 minut, vstupné 100,- Kč
Tři matky rebelky se vzbouří, že už je nebaví ten únavný kolo-
toč prací před Vánoci a chtějí si řádně užít. Ovšem to netuší, že 
s jejich plánem rozhodně nesouhlasí  jejich vlastní matky …

čtvrtek 14.12. v 17,00 (český dabing) a ve 20,00 (originál s ti-
tulky)
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi USA, 2017, 150 minut, 
vstupné 120,- Kč

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm po-
kračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star 
Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie pro-
žívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará 
tajemství Síly a šokující události z minulosti.  

úterý 19.12. ve 20,00
PŘÁNÍ K MÁNÍ

Pohádka, Česko / Slovensko, 2017, 90 minut, vstupné 100,- Kč
Příběh poetickou, hravou a humornou formou vypráví příbě-
hy několika podob lásky, kdy všichni protagonisté nakonec 
přijdou na to, že ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale 
hlavně odvaha.
čtvrtek 28.12. ve 20,00
ŠPINDL
Romantický / Komedie / Rodinný Česko 2017, 00 minut, vstupné 
120,- Kč
Když na hory, tak do Špindlu vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na 
dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i tro-
chu milostného dobrodružství. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? 

čt. 4.1.2018 17 a 20 hodin
pá. 5.1.2018 17 a 20 hodin ČERTOVINY
Premiéra pohádky Zdeňka Trošky 
PO ČERTECH HEZKÁ POHÁDKA
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože 
si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Je-
den zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho 
využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří 
čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl 
pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou 
duši. Pak jim bude odpuštěno. 

Rezervace lístků zahájena 1.12.2017   Infocentum  778 888 761 
kino  778888760, 383372908

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ

PROGRAM – PROSINEC 2017
pátek 8. prosince od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – NIKLASOVÉ NA 
ROHU
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího 
Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Volyňský mis-
tr mydlářský František Niklas a jeho dva významní synové – lékař Vác-
lav Niklas (1815–1888) a architekt Josef Niklas (1817–1877).

úterý 12. prosince od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
C. K. VÁNOCE
Vánoční výstava v prodloužené fotografi cké výstavě Poctivé c. k. časy 

ve Volyni. Střípky atmosféry volyňských Vánoc před první světovou 
válkou. Výstava potrvá až do 3. února 2018.

sobota 16. prosince od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
DROZDI A DROŽDÍ
Nenasytné jazyky volných jazzových improvizací. Divoký ethno-fre-
ejazz z pražských kruhů. V trojím složení: Václav Kalivoda – trombon; 
Michal Hrubý – klarinet, basklarinet, tenor saxofon; Jan Horváth – 
bicí.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI
Vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografi e z doby rakousko-

 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.
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-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy. Prodlouže-
ná výstava potrvá až do 3. února 2017.

po celý prosinec, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM
Architektonicko-sochařská intervence preBYZANTINUM sochaře 
(*1966) monumentálních prostorových objektů, dnes už spíše ma-
lých architektur, momentálně žijícího v USA. Do jeho soch můžeme 
vstupovat skoro jako do domu, vizuální zážitek kostelních kleneb se 
dostaví. Ve Volyni zaklenul vnitřní vestavbu a uvnitř vytvořil iluzi fre-
sek.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
HLÍNA & SÁDRA
Restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni. 
Od raného středověku až po 20. století. Hrnčina, kamenina, bělnina, 
fajáns, porcelán, kachle, umělecká plastika, cihelné zboží. Představe-
ní specializovaného restaurátorského pracoviště volyňského muzea. 
Výstava potrvá až do 31. března 2018.

po celý prosinec, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
JAKUB HOŠEK – ARMED WITH A BRICK
Absolvent malířského ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU. 
Malíř, kurátor komunitního prostoru A.M.180, hudební producent 
festivalu Creepy Teepee. Abstraktní malba, ovlivněná současným 
komiksem a estetikou klubové scény a velkoměsta. Pracuje s nápisy, 
texty, rozvíjí i prostor
postupným vršením svých pláten do komplikovaných tvarů.   Mal-

ba na vnitřní zdi galerie a instalace. Výstava potrvá až do 31. března 
2018.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
ŘEZ STAROU SBÍRKOU
Výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských mu-
zejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 
1959. Někdejší zajímavé akvizice, rozsáhlejší soubory a jednotliví dár-
ci. Výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

po celý prosinec, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. sto-
letí z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnlivá expo-
zice v nově otevřeném prostoru.

po celý prosinec, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Nová dlouhodobá expozice v autentických prostorách staré rene-
sanční radnice. Strakoničtí johanité i svatovítští probošti pěkně po-
spolu. Střípky a nitky regionálních příběhů 16. až 18. století.

Změna programu vyhrazena.

Jednotlivé prostory:
TVRZ – Školní 744, Volyně

GALERIE NA SHLEDANOU – hřbitov Malsička
STARÁ RADNICE  – nám. Svobody 1, Volyně

 Cyklokrosový + MTB závod Volyně
V  sobotu 11. 
11. 2017 se ve 
Volyni na Dě-
kanském vrchu 
uskutečnil již 
6. ročník cyk-
l o k r o s o v ý c h 
+ MTB závo-
dů pro širo-
kou veřejnost. 
Soutěžilo se 

v  mnoha věkových kategoriích – od 
nejmenších dětí na odrážedlech po 
dospělé. Připraveny byly 3 okruhy, děti 

do 6 let závodily na rovinatém asfal-
tovém okruhu, starší děti do 14 let na 
zjednodušeném okruhu v terénu a do-
spělí závodníci soupeřili na náročném 
okruhu v  terénu s  několika prudkými 
výběhy, náročnými sjezdy a dalšími 
terénními nástrahami, které k  cyklo-
krosu patří. Celkem se závodu zúčast-
nilo 122 závodníků, což je dosavadní 
rekord. Pořadatele potěšil především 
zájem nejmenších závodníků, v  dět-
ských kategoriích startovalo dohroma-
dy 76 jezdců, v hlavním závodě pak 46 
jezdců. Absolutně zvítězil David Kníže 

z týmu Prodoli Racing Team, druhý do-
jel Jaromír Skála z týmu ČS Specialized 
Junior MTB Team a třetí skončil Mar-
tin Stošek z  týmu Symbio BMC. Hlavní 
závod byl pořádán v  rámci TBC Série 
(jihočeská amatérská cyklokrosová sé-
rie pro všechny věkové i výkonnostní 
kategorie) a přidružené dětské závody 
v  rámci CTW Junior Cupu. Závod se 
mohl uskutečnit především díky Měs-
tu Volyni, které ho podpořilo fi nančně, 
dále mnoha sponzorům, kteří poskytli 
věcné ceny a také díky práci obětavých 
dobrovolníků.

 Memoriál Bedřicha Šupčíka 
ve šplhu
 I v letošním roce jsme na památku našeho prvního československého 
olympijského vítěze, sokolského gymnasty, uspořádali (ve dnech 119. 
výročí jeho narození) závody ve šplhu. A tak se 23. 10. sešly děti, aby si 
změřily své síly. Byli jsme rádi, že se k dětem přidaly 2 maminky. Po za-
hájení závodu všichni absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie měla zkrá-
cenou výšku (3 m), ostatní šplhali až do konce tyče (5 m). Poté většina 
dětí zvládla i šplh na laně (také 3 m nebo 5 m). Na závěr vítězové dostali 
drobnou odměnu za svůj výkon. Stává se často, že ti, kteří jsou dobří 

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně
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ve šplhu na tyči, uspějí i ve šplhu na laně. A tak tomu bylo i letos. 
Někomu chyběl jen kousek od cíle, všichni se ale od loňska zlep-
šili a zaslouží pochvalu. Byli jsme rádi, že fandit přišli rodiče 
i sourozenci.

Vítězové ve šplhu na tyči
Předškoláci + 1. a 2. třída: dívky Nela Bergerová, chlapci 

Václav Kovačik; 3. až 5.  třída: dívky Magdaléna Homolková, 
chlapci Lukáš Böhm; 6. až 9. třída: dívky Miroslava Přibová; 
dospělí: ženy Jana Rychtarová
Vítězové ve šplhu na laně
Předškoláci + 1. a 2. třída: dívky Nela Bergerová, chlapci 
Václav Kovačik; 3. až 5. třída: dívky Magdaléna Homolková, 
chlapci Filip Rychtar; 6. až 9. třída Miroslava Přibová

 Sletová štafeta
Sletový rok zahájila 22. až 24. 9. 2017 
sletová štafeta. V r. 2006 byla odstředi-
vá, v r. 2011 naopak dostředivá. Letos 
také putovali z celé republiky i ze za-
hraničí kurýři, kteří nesli štafety a sleto-
vá poselství do Tyršova domu v  Praze. 
Samozřejmě i Jihočeská župa se při-
pojila. Jednoty, které se zúčastnily v r. 
2011, měly štafetový kolík v podobě 
palcátu na paměť husitské tradice na 
jihu Čech. Letošní štafetový kolík měl 
klasickou podobu. Župní sletová šta-
feta začala svou cestu v pátek 22. 9. 
v Trocnově u Žižkova pomníku, odkud 
ji postupně členové jednot Ledenice, 
Olešnice a Lišov dovezli do sokolovny 
v Č. Budějovicích. Zde se připojily štafe-
ty z Křemže, K. Újezdu, Boršova n. Vlt. a 
domácí Č. Budějovice. Poté následoval 
bohatý program, který ukončila rána 
z děla. Štafeta v  Č.  Budějovicích no-
covala a v sobotu ráno 23. 9. putovala 
přes Hlubokou n. Vlt., Strunkovice n. 
Bl., Sudoměř - u pomníku J. Žižky svou 
stuhu připojily jednoty Volyně, Stra-
konice, Katovice a Písek - do Milevska, 
kde došlo k připojení stuh Soběslavi a 
Tábora. V Milevsku štafeta nocovala. V 
neděli 24. 9. vyšívanou stuhu naší župy 
předali zástupci Písku v Příbrami župě 
Jungmannově, jejíž kurýři přepravili 
všechny stuhy na jednom z hlavních 
štafetových kolíků dál směrem ku Pra-
ze. Všechny štafety se úspěšně sešly 
v Tyršově domě v Praze 24. 9. odpole-
dne.

Do sletové štafety se letos zapojilo 17 
tělocvičných jednot naší župy. Župní 
štafetový kolík ujel na kole nebo vla-
kem či uběhl 234 km a neslo či dopro-
vázelo jej celkem 49 kurýrů. Na žup-
ních přípojkách absolvovalo dalších 
téměř 150 členů jednot pěšky, na kole, 
na koloběžce, na in-line bruslích, na 
koni, vlakem nebo autem celkem 162 
km. Sletovou štafetu přišlo pozdravit 
či vyprovodit mnoho desítek členů 
jednot. Po celé trase (s výjimkou pře-
pravy štafetového kolíku vlakem nebo 
po lesních cyklostezkách) doprovázelo 
kurýry doprovodné vozidlo, které řídil 
župní garant sletové štafety F. Dvořák z 
T.J. Sokol Lišov. O úspěch jihočeské Sle-
tové štafety 2017 se zasloužilo celkem 
250 osob. A „mobilní“ účastníci absol-
vovali na svých trasách téměř 400 km. 
Celková délka tras Sletové štafety 2017 
pak dosáhla téměř 5 200 
kilometrů a zapojilo se 
do ní 430 tělocvičných 
jednot ze všech 42 so-
kolských žup v ČR. Letos 
byla výrazná i účast za-
hraničních sokolů.
Volyně,  8:30 h ráno: Po 
úvodních slovech náčel-
nice ses. O. Holoubkové 
přinesli štafetový kolík 
ze sokolovny 3 nejmladší 
účastníci na hřiště. Všich-
ni přítomní vyslechli sle-
tové poselství, dozvěděli 

se o historii štafet a o nadcházejícím 
sletu. Poté se část účastníků vydala se 
štafetou na cestu městem až na Os-
trovec. Tam ji předali Mirce Přibové, 
která ji na svém koni volnou přírodou 
odvezla do Cehnic. V Cehnicich šta-
fetu převzaly ženy a autem ji odvezly 
do Sudoměře. Pěšky ji donesly k  Žiž-
kovu pomníku a spolu s výpravami ze 
Strakonic a Katovic čekaly na župní 
štafetu. Tu dopravili na kolech muži 
se Strunkovic n. Bl. a před polednem 
proběhlo přepnutí stuh jednotlivých 
jednot na župní štafetový kolík. Všem 
se akce moc líbila, a to nejen díky pře-
krásnému počasí.
Zajímavosti z Volyně: nejmladší účast-
ník: Richard Zelinka – 6 let, nejdříve 
narozená účastnice: Miluše Hejtmán-
ková – 83 let, celkem 35 účastníků šta-
fety z Volyně.

 Přání
Tělocvičná jednota Sokol Volyně přeje všem lidem dobré 
vůle v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody.

Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se
v tomto novén roce.
Radujme se, veselme se
v tomto novém roce.

Abysme k vám za rok přišli,
a vás ve zdraví zas našli.

Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.

Za rok se sejdem zas spolu,
připijem jeden druhému,
piva, vína, páleného,
na zdraví druhého.
Piva, vína, páleného,
na zdraví druhého.
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nejsou jazykově upravovány a mohou být redakčně kráceny. Do všech domácností zdarma.

 Mateřská škola Volyně
UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI, UŽ ZASE PŘIJÍŽDÍ K NÁM ...

Milí příznivci naší mateřské školy, začne-
me se pravidelně setkávat na stránkách 
Zpravodaje města Volyně a přinášet Vám 
informace o dění ve školce. Snažíme se 
vyrovnávat se značnými změnami, které 
nám přineslo nepříjemné minulé období, 
ale protože jsou pro nás děti na prvním 
místě, veškeré úsilí směřuje právě k nim. 
Ve třídách proběhly tvořivé dílny pro ro-
diče s dětmi, kde jsme si za pomoci paní 
učitelek vytvořili krásný dárek, který si děti 
odnesly domů. Na tradiční pečení perníč-
ků jsme nezapomněli, z  tohoto prožitku 
měly děti velkou radost a s chutí vykra-
jovaly různé tvary. A co se děje dál s per-
níčky? Naše paní kuchařky je upekly pro 
každou třídu a děti si perníčky rozdělily do 
pytlíčků domů. V některých třídách si děti 
své sladké výtvory ještě ozdobí. Máme 
dobrý pocit, když se děti radují a jsou spo-
kojené.
Po tvořivých dílnách jsme se společně 

vydali na svatomartinský průvod s roz-
svícenými lampiony z MŠ do parku v Bez-
ručových sadech a čekali jsme na příjezd 
svatého Martina na koni. Na závěr setkání 
jsme vypustili balónky štěstí a doufáme, 
že svatý Martin nám brzy přinese sníh. Dě-
kuji všem, kteří nám 
s touto akcí pomá-
hali a doufáme, že 
zachováte přízeň 
naší MŠ i nadále.
A jak jsme připra-
vili školní zahradu 
na blížící se zimu? 
S úklidem zahrady 
pomáhaly děti ze 
všech tříd, jezdily s 
kolečky, sbíraly listí 
a větrem zlomené 
větvičky ze stromů. 
V našem zahradním 
kompostu tak vy-

rostla obrovská hromada přírodního ma-
teriálu, která poslouží jako úkryt malým 
drobným živočichům v zimě.
Přeji Vám všem za celý tým MŠ krásné 
předvánoční období. 

Mgr. Dolívková Jitka , ředitelka MŠ


