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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

43. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 06. prosince 2017

Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějovice jako dárcem a městem 
Volyně  jako obdarovaným, kdy předmětem daru jsou 2 ks 
bezpečných branek včetně dopravy, a to ve výši 47.795,- Kč 
včetně DPH.

44. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 13. prosince 2017

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce 2 ks bezpečných 
branek mezi městem Volyně a SK Slavoj Volyně z.s.

Firma E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice darovala 
městu Volyně 2ks bezpečných branek v ceně 47 795,- Kč včet-
ně DPH k zajištění bezpečnosti mladých fotbalistů. Konstrukce 
branek je vyrobena tak, aby nedošlo při nevhodné manipulaci 
s ní k jejímu pádu a ke zranění především malých dětí.  Město 
tyto branky zapůjčilo sportovnímu klubu SK Slavoj Volyně. 

45. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 20. prosince 2017

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Volyně na rok 2018. Rozpočet je schválený jako 
vyrovnaný - celkové příjmy 20.373.535,- Kč, celkové výdaje 
20.373.535,- Kč.  

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Volyňská kultura na rok 2018. Rozpočet je schválený jako 
vyrovnaný - celkové příjmy 7.241.800,- Kč, celkové výdaje 
7.241.800,- Kč.  

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Volyně na rok 2018. Rozpočet je schválený jako 
vyrovnaný - celkové příjmy 6.934.300,- Kč, celkové výdaje 
6.934.300,- Kč.  

43. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 06. prosince 2017

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Voly-
ně pro rok 2017 č. 12 obsahující změnu č. 22 dle přílohy, 
kterým dojde ve výdajích k přesunu částky 386.443,- Kč z 
OdPa místní komunikace na OdPa plynové vedení na akci 
ZTV Skalka.

1. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 10. ledna 2018

Rada města vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
z programu Podpora zájmových a kulturních aktivit pro ob-
čany 2018 s alokací 200.000,- Kč.

Rada města vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
z programu Podpora sportu 2018 s alokací 400.000,- Kč.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Volyně 
pro rok 2017 č. 13 obsahující změnu č. 23 a 24 dle přílo-
hy, kterým dojde ke zvýšení příjmů o 1.795.678,50 Kč a ke 
zvýšení výdajů o 199.000,- Kč. O rozdíl ve výši 1.596.678,50 
Kč bude sníženo financování z minulých let. Schválené roz-
počtové opatření je nedílnou součástí usnesení. 

Výpis usnesení z  20. zasedání Zastupitelstva města Volyně

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje zapojení města 
Volyně do projektu SOŠP – POV JčK 2018 –  opatření 2 - 
Dotace na společné    integrované projekty, dotační titul 7 
-  Společné integrované projekty na akci „Obnova   spádo-
vých mateřských škol SOŠP“ a kofinancování projektu měs-
tem Volyně v minimální výši 50,0% z celkových způsobilých  
výdajů projektu připadajících na město Volyni.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje zapojení města 
Volyně do projektu SMOOS – POV JčK 2018 – opatření 2 - 
Dotace na  společné integrované projekty, dotační titul 7 
-  Společné integrované projekty“ na akci „Oprava  místních 
komunikací obcí a měst SMOOS – I.etapa“ a  kofinancování 
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  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: 778 888 311 (pí. Rojíková)

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

projektu městem Volyně v minimální výši 50,0% z celko-
vých způsobilých výdajů projektu připadajících na město 
Volyni.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje Program  pro   po-
skytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit 
pro občany na rok 2018.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje Program  pro posky-
tování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit 
pro občany na rok 2018.

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, která nabyla  účinnosti 
dne 20. 2. 2015,  vnesla do oblasti poskytování dotací z roz-
počtů územních samosprávných celků velmi výrazné změny, 
je potřeba pro poskytování dotací vytvořit dotační programy. 
Tyto se musí vždy pro nový rozpočtový rok opětně zveřejňo-
vat a schvalovat. Oba dotační programy umožní zájmovým, 
kulturním a sportovním spolkům získat na rok 2018 finanční 
prostředky na podporu své činnosti. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje Obecně  závaznou  
vyhlášku  města Volyně č.  2/2017 o regulaci provozování 
hazardních her, kterou se ruší Obecně  závazná vyhláška  
města Volyně č. 2/2011 o stanovení  míst  a času, ve kterém 
je provozování některých sázkových her povoleno.
     
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách nahrazuje od 
1.1.2017 stávající zákon č. 202/1990 Sb.,  o loteriích a jiných 
podobných hrách. Dle  zákona o hazardních hrách dochází 
od 1.1.2017 ke změnám při provozování hazardních her. Po-
volování hazardních her bude probíhat dvoustupňově. Mini-
sterstvo financí bude vydávat základní povolení prokazující 
způsobilost žadatele i splnění všech nezbytných odborných a 
technologických požadavků. Avšak povolení k umístění her-
ního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, 
na jejímž území má být hazardní hra provozována. Městský 
úřad bude dle zákona o hazardních hrách k žádosti podané 
po 1.1.2017 vydávat povolení k umístění do herního prosto-
ru pro technickou hru, bingo a živou hru. Herním prostorem 
bude pouze herna nebo kasino. V herně bude možné provo-
zovat pouze technickou hru, v kasinu pak živou hru, bingo a 
technickou hru. Současné provozovny (herny, pohostinství, 
restaurace, atd.) budou muset v případě žádosti o umístění 
herního prostoru, podané v roce 2017, splňovat podmínky 
nového zákona o hazardních hrách, a to zejména povinnost 
provozovat v herním prostoru herny nejméně 15 herních po-
zic technické hry jedním provozovatelem a dále splnění pod-
mínky samostatného stavebně odděleného prostoru herny, 
kdy vchod do herny bude buď přímo z ulice, nebo z chodby 
(nikoli přímo např. z restaurace) -  při nesplnění těchto podmí-
nek nebude možné vydat povolení k umístění herního prosto-
ru. Zcela nově bude městský úřad vydávat povolení k umístě-
ní herního prostoru pro živou hru, bingo a technickou hru do 
kasina (dle stávajícího zákona o loteriích povolení k provozo-
vání hazardních her do kasina vydávalo pouze Ministerstvo 
financí). Od 1.1.2017 městský úřad již nevykonává státní do-
zor, tato pravomoc přechází s novým zákonem o hazardních 
hrách na celní úřad a ministerstvo financí. Předmětem a cílem 
vydání OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her 
je omezit společenská rizika vyplývající z provozování někte-
rých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností 

rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy, které mají 
vliv nejen na jejich účastníky, ale také na osoby jim blízké, osoby 
sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. Cílem je umožnit 
pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, uspo-
kojit jejich potřeby a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro ži-
vot ve městě.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje cenu pro vodné  ve 
výši 46,00 Kč včetně DPH/m3 a  cenu  pro  stočné ve výši 26,00 
Kč včetně DPH/m3  pro období 01/2018 – 12/2018, cenu  pře-
dané  vody  pro obec Nišovice pro období 01/2018 – 12/2018 
ve výši 13,27 Kč/m3 bez DPH.

Cena pro vodné na rok 2018 je zvýšena o 2,17 Kč včetně DPH za 
m3 pitné vody oproti roku 2017. V roce 2017 byla odsouhlasena 
cena pro vodné 43,83 Kč včetně DPH za m3. Cena pro vodné se 
zvyšuje  z důvodu návratnosti investice do rekonstrukce úprav-
ny vody v Nišovicích. Tato návratnost, resp. trvalá udržitelnost 
této investice, je povinně stanovena ve smlouvě se SFŽP ČR -  v 
rozhodnutí o přidělení dotace. V budoucích letech bude cena 
pro vodné stoupat dle výpočtu ve  finanční analýze, která byla 
přiložena k žádosti o dotaci. Ceny ve finanční analýze jsou pro 
město Volyně závazné následující rok po kolaudaci, tzn. od roku 
2017. V případě, že město Volyně nedodrží cenu pro vodné, sta-
novenou ve finanční analýze a upravenou o inflaci, mohlo by 
dojít ke krácení dotace na rekonstrukci úpravny vody, protože 
nebude dodržena smlouva. Cena pro stočné je zvýšena o 0,02 
Kč/m3 oproti roku 2017. V roce 2017 byla odsouhlasena cena 
stočného 25,98 Kč včetně DPH za m3. V roce 2018 bude sazba 
DPH 15%.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje rozpočet  na  rok  2018   
na základě  rozpočtového   výhledu  v členění  podle  odvět-
vového  třídění rozpočtové skladby, tzn. na rozpočtové oddí-
ly, pododdíly a paragrafy. Celkové příjmy jsou 94.836.216,00 
Kč, celkové výdaje jsou 98.538.153,00 Kč a financování ve výši 
3.701.937,00 Kč, (splátky úvěrů, půjček a financování). Rozpo-
čet je schválen jako schodkový. 
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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, lamino-

vání – 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.

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

TERMÍNY JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

VOLYNĚ
21. února 2018
25. dubna 2018
27. června  2018

19. září 2018

 Pozor změna !!! 
Poplatky za komunální odpad a psa
Vážení občané, 
počínaje letošním rokem 2018 Vám ne-
bude povinnost uhradit místní popla-
tek za komunální odpad,  případně psa, 
připomenuta doručenou složenkou. 
Poplatníkům bude doručen informační 
lístek s přiděleným variabilním symbo-
lem - desetimístným číslem sloužícím 
k identifi kaci poplatníka.  Poplatky jsou 
splatné jednorázově, a to nejpozději do 
31. května daného roku.
!!! Platební pokyny si uschovejte pro 
další roky !!!
Poplatek lze uhradit v hotovosti na fi -
nančním odboru MěÚ Volyně anebo   
převodem na účet města číslo 680 
349 379/ 0800. Při úhradě převodem na 
účet je nutno uvést variabilní symbol,  
který je neměnný a bez jeho uvedení 
je obtížné platbu správně identifi kovat. 
Pokud jej neznáte z  předchozích let 
anebo Vám nebude doručen informační 
lístek - přehled plateb do konce března 
2018, zavolejte na telefonní číslo 388 
317 220, nebo napište na e-mail  fruhau-
fova@mu.volyne.cz.
Výše poplatků bude aktualizována 
každý rok v lednu ve Zpravodaji měs-
ta Volyně a na webových stránkách 
města Volyně.

Poplatky roku 2018:

za komunální odpad zůstává poplatek 
ve výši 480 Kč na osobu. 
Poplatníkem je fyzická osoba, 
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší 90 dnů,

• která podle zákona upravujícího po-
byt cizinců na území ČR pobývá na 
území ČR přechodně po dobu delší 
3 měsíců,

• které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravující-
ho azyl nebo dočasná ochrana po-
dle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců,

• která má ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k  pobytu žádná fyzická osoba, a 
to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stav-
bě určené k  individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu vlast-
nické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdíl-
ně.

sazba poplatku za psa za kalendářní 
rok činí:
• za prvního psa držitele v rodinném 

domě   300,- Kč
• za prvního psa držitele v ostatních byto-

vých domech   1.000,- Kč
• za prvního psa držitele v místních čás-

tech Černětice, Račí, Starov a Zechovice  
    150,- Kč

• za prvního psa, jehož držitelem je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu        200,- Kč

• za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele v rodinném domě  

450,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele v ostatních bytových 
domech   1.500,- Kč

• za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele v místních částech Čer-
nětice, Račí, Starov a Zechovice  

225,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa, je-

hož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirot-
čího důchodu 300,- Kč
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 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Pátek 2. 2. v 18:00 – kostel Všech sv.
Svátek Uvedení Páně do chrámu („Hromnice“)

Neděle 4. 2. v 15:00 – kostel Všech sv.
Modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež. Po 
modlitbě posezení na faře.

Středa 7. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Středa 14. 2. v 18:00 – kostel všech sv.
Popeleční středa, začíná doba postní.

Středa 21. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Sobota 24. 2. v 14:00 – KINO Volyně !
Postní duchovní obnova. Přednáší P. Mgr. Karel Satoria.

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 daří našim dětem v zimě?
(Zima, zima tu je, snížek poletuje, stromy, 
domy, bíle zahaluje...) 

Vánoční atmosféra ve školce vrcholi-
la týden před Vánocemi. Děti se svý-
mi učitelkami na třídách připravovaly 
slavnostní stolování a zdobily vánoční 
stromečky. Zkrášlily stoly, pokryly bílými 
ubrusy, ovocem a vánočním cukrovím 
přineseným z domova. Poté se všechny 
děti společně u vyzdobeného stolu na-
svačily. A pak už netrpělivě očekávaly, 
zda jim Ježíšek něco nadělil. Co myslíte, 
nadělil? Samozřejmě, že ano.  Děti 
se rozběhly s  rozzářenýma očima 
ke stromku a dárky byly s rychlostí 
a nadšením rozbaleny.  A co našly 
děti pod stromečkem? Každá tří-
da dostala nejen drobné hračky, 
puzzle, autíčka, stavebnici Lego, 
ale i velké prostorové stavebnice, 
autodráhy a kostky (viz foto na fo-
togalerii – www.msvolyne.cz). Je-
žíšek nadělil dárečky pod všechny 
krásně ozdobené stromky ve všech 
třídách. 
V lednu proběhla další zimní akce 
– oslava svátku Tří králů. Ve všech 
třídách jsme si připomněli tuto tra-
dici – děti tvořily a zdobily králov-
ské koruny z papíru, oblékaly se do 
kostýmů a příběh dramatizovaly, za-
zpívaly si známou koledu „My tři krá-
lové jdeme k vám“. Nejstarší děti ze 
3. třídy náležitě vystrojeny, utvořily 
královský průvod, který prošel celou 

školku s přáním štěstí a zdraví do nového 
roku všem dětem a zaměstnancům.
A co nás ještě čeká? 
Těšíme se do Vimperku na Správu NP Šu-
mava, kam již několik let jezdí nejstarší 
děti na výukové programy environmen-
tální výchovy. Tentokrát se určitě dozví-
me mnoho zajímavostí ze života ptactva, 
neboť program má název Ptačí cvrlikání. 
Seznamování probíhá hravou formou, 
děti se zapojují do plnění úkolů ve sku-
pinách, hrají pohybové hry, někdy i kreslí 
a tvoří. Díky těmto zážitkům a prožitkům 

se děti zdokonalují ve znalostech o zví-
řátkách, rostlinách i o celé šumavské pří-
rodě a získávají k ní kladný vztah.
Stále čekáme na sníh, a protože nepřichá-
zí, vyrábíme na třídách sněhuláky, stříhá-
me, malujeme a lepíme vločky z papíru. 
Mačkáme „sněhové“ koule, s kterými cvi-
číme a koulujeme se. S radostí si zpíváme 
a připravujeme se na veselý masopust.
Přejeme také Vám, ať si zbytek zimních 
dní s radostí užijete pohodově jako my.

Bc. Jana Škopková a Věra Vrbová
učitelky 3. třídy
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 Naše škola na prahu roku 2018
V úvodu zprávy o novoročním dění v naší škole mi dovolte 
krátké ohlédnutí za událostmi konce roku minulého. Pro-
sinec se prohnal školou podoben uragánu, jen po sobě 
nezanechal takovou pohromu. Třídy vítaly vánoční svátky 
po svém, konaly se besídky s rozdáváním dárečků, školou 
zněly koledy a vánoční zvyky dýchaly ze všech stran. Téměř 
všechny třídy si vyzdobily stromečky a romanticky u nich 
sedávaly. Pokud to jen trochu šlo, konala se tam i výuka, 
bylo to příjemné a voňavé, pokud tedy stromky nebyly 
umělé. Děti milují i veškeré další vánoční aktivity, výrobu 
adventních věnců, přáníček a dárků pro rodiče i kamarády. 
Prostě Vánoce naplnily svým kouzlem všechny přítomné. 
Jenže tento rok nezůstalo jen u vánočního programu. Na 
poslední předvánoční den uspořádal 2. stupeň projekt s 
názvem Jídlo, tanec, zpěv – letem světem. Třídní učitelé si 
vylosovali pro své třídy názvy několika zemí, např. Mexiko, 
Indie, Japonsko, Vietnam, Řecko, Francie, Německo atd., 
žáci měli za úkol zjistit, co mají tamní obyvatelé rádi k jíd-
lu, jaké písně zpívají, jakou hudbu rádi poslouchají, které 
tance jsou tam oblíbené. Poté si připraví vystoupení pro 
ostatní třídy, v němž předvedou vše, co skrývá téma, tedy 
ochutnávku tradičních dobrot, zatančí a zazpívají, poví za-
jímavosti o „své“ zemi, připraví kvíz. Čím více ostatní třídy 
zaujmou, tím více od nich obdrží bodů. Bylo to neuvěřitel-
né, mohli jste potkat na chodbě úžasnou indickou břišní 
tanečnici v družném rozhovoru s japonskou gejšou, kolem 
se přehnal Mexičan v sombréru a tradičním ponču i se střa-
patými kalhotami, minul se jen těsně se skupinkou elegant-
ních Francouzek, směřujících k záchodům... Co vám budu 
povídat, to se musí vidět. I ochutnávky dobrot byly neče-
kaně vymazlené. Byla jsem očitým svědkem situace, kdy se 
indická a japonská výprava kasala při návštěvě Mexika, že 
jim chilly papričky nic neudělají. Mexičani jsou jimi téměř 
odkojeni, přidávají je do všech jídel. Jenže stačilo ochutnat 

a už se nejprve Japonci, poté Indové, brunátní v obličeji, 
odporoučeli zahnat to úporné pálení pusy na chodbu. Ve 
výsledku ale všichni uznali, že to bylo nejen poučné, ale i 
velmi zábavné, nebylo proto tak důležité, které místo v sou-
těži tříd kdo obsadil.
Přestože těsně před Vánocemi už my učitelé obvykle příliš 
neskrýváme těšení se na prázdniny, zmohli jsme se i letos na 
zpívání pod volyňským vánočním stromem. Dali jsme opět 
dohromady smíšený pěvecký sbor Vánočník a po několik 
zkoušek, namísto domácího gruntování a pečení cukroví, 
jsme trénovali vánoční koledy, kterými jsme chtěli přispět 
k příjemné atmosféře našeho hezkého městečka. Přestože 
jsme vystupovali jako třetí, a to po našich nejmenších Ži-
rafkách a po pěveckém sboru místní ZUŠ, dostalo se nám 
milého přijetí a potlesku od žáčků, jejich rodičů, prarodičů 
i ostatních obyvatel Volyně, kteří s naší školou nemají nic 
společného. A protože byla zima, zahřálo nás to u srdcí. 
A pak už se celá škola rozutekla do svých voňavých domo-
vů, plných dárečků a příjemných chvil volna. 
Když se nad Volyní z 31.12. na 1.1. rozsvítilo nebe silvest-
rovským ohňostrojem, vzhlížela na něj i majestátní budova 
naší školy. Snad přemýšlela, co ji s námi v novém roce čeká. 
A že toho bude dost, to je jisté. Dost práce, učení, námahy, 
ale i zábavy. Tak to má být. Ve škole se má žáček připravit 
na to, že učení skrývá obojí, stejně jako většina povinností 
v životě. 
Leden tedy odstartoval nové aktivity a rychlými kroky spěje 
k pololetí. Držme palce 7. ročníkům, které se navzdory deš-
tivému počasí s troskami sněhu vydali na lyžařský kurz, ať 
jim nasněží a děti se naučí lyžovat nebo se v tomto sportu 
zdokonalí, pobaví, utuží partu třídy.
O dalších plánech školy a pozvánkách do ní budou informo-
vat ti nejpovolanější. 

Mgr. Eva Přibáňová

 Názory rodičů ZaS
Na rodiče budoucích prvňáčků čeká 
rozhodnutí, kam jejich ratolest pů-
jde do školy. Pokud jste si vybrali Zá-
kladní školu ve Volyni, pak vězte, že 
si i letos budete moci vybrat ze dvou 
rovnocenných variant – klasické třídy 
a třídy s programem Začít spolu. Pro-
tože program Začít spolu tak známý 
není, dovolujeme si vám ho předsta-
vit. Nabízíme vám možnost návštěvy 
v  našich třídách během Dne otevře-
ných dveří. Přidáváme i zkušenosti 
rodičů, kteří mají přímou zkušenost 
s programem Začít spolu. S jejich do-
volením citujeme jejich odpovědi na 
otázku, co pro vás program Začít spo-
lu znamená a jak se „podepisuje“ na 
vašich dětech.

Za názory děkujeme
Mgr. Lenka Kunešová
Mgr. Jana Pelechová

Jsem moc ráda, že je má dcera ve třídě 
Začít spolu. Přístup paní učitelky a paní 
asistentky je naprosto perfektní. Jsou to 
nejlepší lidi, co jsme poznala, a samozřej-
mě i děti, které mezi sebou mají krásné 
vztahy. Dokonce i dcera se těší do školy. 
Patří vám můj velký dík. Neměnila bych. 
Děkuji.

Petra Červíčková

Začátky byly těžké pro všechny. Je prav-
da, že jsme si museli zvykat na úplně 
jiný styl učení, známkování i přístup paní 
učitelky k dětem i k nám rodičům. Ale po 
třech letech mohu říct, že bych neměnila, 
ačkoliv mi bylo první rok občas do plá-
če. Nyní neřešíme známky a je pro nás 
překvapení každé vysvědčení. Pro nás 
všechny rodiče je si myslím důležité, že 
jsou děti spokojené a skvělá parta. Učí se 
bez stresu a pomáhají si navzájem, co si 

myslím, je do života strašně důležité. Pro-
gram Začít spolu je skvělý, nechává dě-
tem prostor se rozvíjet a být samostatný.

Petra Pacáková

Program Začít spolu učí děti nenásilnou 
formou předepsanému učivu, ale také 
zodpovědnosti, samostatnosti a vzájem-
né komunikaci. Paní učitelka nezastává 
ve třídě jen tu roli kantorskou, nýbrž i 
rodinnou. Každý den mě můj syn pře-
kvapuje nejen svými znalostmi, ale i tím, 
jaký mu škola dala cit pro spravedlnost, 
pravdomluvnost a férovost. Program Za-
čít spolu připravuje žáky komplexně do 
dospělosti, protože i poděkovat nebo se 
omluvit je pro život důležité. Velmi nera-
da bych se vracela ke klasickému znám-
kování a poznámkám, byl by to pro nás 
všechny krok zpět.

Blanka Horejšová
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Z mého hlediska je pro děti velkým pří-
nosem přístup a vedení k zodpovědnosti 
za své chování k ostatním, za neplnění 
daných úkolů nebo závazků ke škole. 
Postupem času se tak učí těmto věcem, 
a to bez zbytečných poznámek nebo ká-
zeňských trestů. Zamlouvá se mi metoda 
práce v centrech aktivit, kde děti pracují 
ve skupinách, tudíž pro slabšího žáka je to 
obrovská pomoc dosáhnout stejně dob-
rého výsledku jako ostatní. Tím pádem 
zde není nikdo „outsider“. Věřím tomu, že 
takto vedená metoda výuky má svůj smysl 
a význam. Není to o tom, že by se zde učily 
děti méně, učí se zkrátka jiným přístupem.

Jaroslava Pikolonová

Tato třída napomáhá dětem být samo-
statnější, učí je zodpovědnosti. Díky cent-
rům aktivit se děti učí spolupracovat mezi 
sebou, nesoutěží a nepředhánějí se, kdo 
je lepší. Úžasná práce v kolektivu. Jsem 
nadšená, i když začátky nebyly jednodu-
ché – pro mě. Dcera od doby, co je v Začít 
spolu, nesnáší prázdniny a do školy chodí 
s nadšením.
Kristýna Křížová

Do tohoto programu jsme ve 2. třídě 
spadli rovnýma nohama. Nejprve to byl 
šok, nesčetněkrát jsem volala paní učitel-
ce, debatovala s ní a nevěřila, že se takhle 
naše holky, dvojčata, něco naučí. Během 
krátké chvíle si vše sedlo a opak je prav-
dou. Obě holky chodí do školy, i ze školy, 
s úsměvem. Ve třídě mají super partu včet-
ně  paní učitelky a Edity, dokážou spolu 
mluvit o všem, i o špatnostech. Dokážou 
se navzájem pochválit a podpořit. Tvoří 
parádní skupinové práce. Jsou skvělí! A 
učení je baví :-).
Jarmila Trojanová

Na programu Začít spolu se mi líbí, že se 
děti učí pracovat jak samostatně, tak v ko-
lektivu-v centrech aktivit. Velice zajímavý 
je ranní kruh, kde děti mohou vyjádřit, 
jak se cítí, co se jim líbí-nelíbí, co prožily... 
Úžasná je komunikace paní učitelky Lenky 
Kunešové jak s dětmi, tak s rodiči. Rodiče 
se též mohou vyjádřit k hodnocení a vý-
konům svého dítěte.
Radek Chochola

Velmi jsme se doma rozmýšleli, jestli syna 
dát do třídy s programem „začít spolu“ a 
zvažovali pro a proti. Věřili jsme, že když 
funguje i na jiných školách a úspěšně i v 
současné čtvrté třídě, tak že bude dobrý 
i pro naše dítě. Řekli jsme si, že pokud se 
má naučit to samé jako v „normální“ třídě 
a má si u toho více hrát, přijít si na spoustu 
věcí sám, naučit se spolupracovat v kolek-

tivu, zdravě si prosazovat svoje názory, 
naučit se je obhájit mezi vrstevníky a 
třeba i nebát se zhodnotit sám sebe, což 
mimo jiné dokáže málokdo z naší gene-
race (myslím, že sebevědomí se za naše-
ho mládí příliš nepěstovalo), tak tohle 
bude ta pravá třída pro našeho syna.
Nejlepší doporučení přišlo nečekaně od 
jednoho čtvrťáčka, který prohlásil, že 
jeho třída je nejlepší na světě.
Jsme rádi, že jsme se takto rozhodli, dali 
na intuici, uvěřili panu řediteli, že si na 
výbornou školu nepustí jakýsi idealis-
tický projekt, věřili paní učitelce, která 
všechnu svou energii a laskavost dává 
svým prvňáčkům, kteří ji za to zbožňu-
jí (tak to řekla paní učitelka, tak to taky 
bude!).
My jako rodiče i náš čím dál tím šikov-
nější prvňáček rozhodně nelitujeme a 
můžeme jen děkovat, že jsme měli tuto 
možnost volby. 
Držíme palce všem k dalšímu školnímu 
boji za vzdělání!

Kateřina Grauerová

Loni jsem se v mateřské škole, kam cho-
dila má dcera, dočetla na nástěnce o 
projektu Začít spolu. 

Musím přiznat, že tento projekt zaujal 
hlavně mě, jakožto rodiče (tenkrát) bu-
doucího prvňáčka. Proto jsem také navští-
vila informativní schůzku, kde nám, rodi-
čům, byl tento projekt představen.
Schůzka ještě ani neskončila a já jsem vě-
děla hned, že chci, aby má dcera chodila 
do této třídy, kde bude „běžet“ tento pro-
jekt.
S odstupem času, kdy už „jede“ vlastně 
téměř celé pololetí musím říci, že svého 
rozhodnutí nelituji.
Zřejmě Vás zajímá proč...
On je vlastně ten důvod zcela prostý - Ne-
linka, má dcera, uměla již před nástupem 
do školy počítat, znala i písmenka, a zvlád-
la již tiskacími písmeny psát. Jenže bo-
hužel chvíli nevydrží na jednom místě, je 
hyperaktivní a je ráda středem pozornosti. 
Navíc vím, že miluje, když ví, co ji čeká. Což 
vlastně ranní kruhy splňují.
Oceňuji i to, že děti spolupracují, pomáha-
jí si a tak by to mělo být i v životě.  
A když se k tomu přidá i milá a chápající 
paní učitelka, jako v našem případě, není 
co řešit. Děti se pak do školy i těší.
Věděla jsem hned, že projekt Začít spolu, 
je dobrá volba.

Alena Hejtmánková 
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 Ještě jedna vzpomínka na Vánoce - 
krabice od bot aneb děti dětem
Je hezčí dárky dostávat nebo dávat? 
Naše škola se zapojila do projektu Čes-
ké církve evangelické „Krabice od bot“. 
V rámci tohoto projektu se do krabice 
(třeba od bot) vloží dárky pro určité dítě 
z rodiny, kde není možné, aby rodiče dě-
tem dali krásné dárky, na které je větši-
na našich dětí zvyklá. Převážně se jedná 
o děti, které musí se svými rodiči žít v 
azylových domech. Každá třída si vzala 
na starost dárek pro jedno dítě. Někte-

ré třídy byly trochu zklamané, protože 
by nejraději připravily dárků pro vícero 
dětí, jedno dítě jim přišlo málo. Tak ales-
poň připravili pro svého svěřence krabic 
hned několik. V pátek před předposled-
ní adventní nedělí přijela farářka Danie-
la pro dárky. Ač měla velké auto, neměla 
šanci je uvézt najednou a musela je vzít 
nadvakrát. To je asi nejlepší odpověď na 
reakci několika málo dětí, které tvrdily: 
„Nikomu nic dávat nebudeme, naší ro-

dině také nikdo nic nedal!“ Naštěstí na-
prostá většina dětí chtěla potěšit svoje 
vrstevníky, kteří nemají v životě mnoho 
štěstí, a Vánoce musí trávit v azylových 
domech. Myslím, že když naši žáci o 
Štědrém večeru rozbalovali svoje dárky, 
určitě si vzpomněli, že někde žije dív-
ka nebo chlapec, kteří se právě radují z 
dárků, které jim poslaly děti z volyňské 
školy.

Martina Boušková

 Základní umělecká škola Volyně - plán akcí na únor 2018
12.2. pondělí v 18.00 v koncertním sálku, třídní koncert – kytary, housle

22.2. čtvrtek v Pošumavské tržnici, okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu 
(pravděpodobně 9.00 – 16.00)

Srdečně zveme i všechny příznivce z řad široké veřejnosti.
 

připravujeme na březen
13.3. úterý v koncertním sálku v 17.00, třídní koncert L. Nestřebové

19.3. pondělí Na Nové v 18.00, Jarní koncert ZUŠ
26.3. pondělí v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků V. Veselé

28.3. středa v  Léčebně ve Volyni ve 14.00, Velikonoční koncert

  Městská knihovna Volyně

V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
STEHLÍK: Šumava domovem / PIXOVÁ: Za osudy klapajících 
perliček / KŘEŠNIČKA: Jiná jména smrti / NEDUHA: Horg a další 
legendy ze Šumavy / SKLÁŘ: Vila na Sadové / FRANCIS: Trojko-
runa / CARP: Cvičení pro pohodlné. Pro ty, které nerady cvičí  / 
MARKHAM: AHA! Rodičovství a sourozenci. Jak zabránit sporům 
mezi sourozenci a vychovat z nich přátele na celý život  / VOND-
RUŠKA: Husitská epopej, 6. 1461-1471. Za časů Jiřího z Poděbrad 
/ KOHOUTOVÁ: Tradiční svátky a recepty ze šumavské vesnice / 
PEJČOCH: Útěky za železnou oponou. Pokračování knihy Hrdino-
vé železné opony  / PEJČOCH: Přechody přes železnou oponu. 
Příběhy odvážlivců, kteří se rozhodli riskovat a odejít přes důklad-
ně zabezpečené a střežené hraniční pásmo / PAYNE: Z hovna bič

GUILLOU: Pravé americké džíny. Velké století VI  / BACKMAN: 
Medvědín / RILEY: Tajemství černé orchideje / VOTYOVÁ: Prova-
řená / SMITH: Řeka bohů. Faraon / SKOPÍK: Upřenost / FUNK: 
Děti, poslové z neznáma / KRISEOVÁ: Duši, tělo opatruj / HUT-
CHINSON: Dynastie zrady

V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
BŘEZINOVÁ: Ťapka, kočka stěhovavá / BŘEZINOVÁ: Nevinná la-
vina / WOHLLEBEN: Slyšíš, jak mluví stromy? Co všechno můžeš 
objevit v lese / BŘEZINOVÁ: Blbnutí s Oskarem / BŘEZINOVÁ: 
Útěk Kryšpína N. / BŘEZINOVÁ: Kluk a pes / HUET- GOMEZ: Pří-
běhy o koních / VONDROVIC: Parsifal. Příběh rytíře kulatého sto-
lu. Podle starých pramenů

 Pár čísel o písmenkách a dětech kolem nich: 2017 
1 – ve Volyni je jedna veřejná knihovna
117 – letos slaví 117. narozeniny
39 – číslo popisné domu, kde je knihovna  umístěna
2 – má dvě oddělení: pro dospělé čtenáře a pro děti
1 – dětské oddělení sídlí v  1. poschodí budovy
2+25 – přes tolik schodů vede tvá cesta k  dětské knihovně
1 – cestou asi potkáš jednu černočernou kočku, která má na-
mířeno stejným směrem jako ty
3 – dětská knihovna je otevřena 3 dny v týdnu

více než 6 000 dětských knížek čeká na své čtenáře
100 – jsou uloženy na stovce metrů regálů
298 dětí mělo v  roce 2017 svůj čtenářský průkaz
40 korun stojí v  dětském oddělení roční registrace 
3 a kousek roku je nejmladší „čtenářce“, Stelle Šlechtové 
285 knížek si vypůjčila nejpilnější čtenářka, Adéla Nárovcová
11 398 dětských knih jste si vy všichni vypůjčili v loňském roce
227 je to metrů, když si tyto knížky představíte v řadě za se-
bou



únor 2018INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 9

40 dnů je výpůjční lhůta knih
3 – v  dětské knihovně pro vás máme 3 počítače s  interne-
tem
31 - tolik společenských her pro vás máme k hraní v knihov-
ně, nebo i k půjčení domů

64 besed, autorských čtení a společných povídání jsme pro 
vás v  dětské knihovně v  roce 2017 připravili
3 - měli jste příležitost osobního setkání se 3 spisovateli: 
Helenou Vrábkovou, Hynkem Klimkem a Ivonou Březi-
novou
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Program kulturních akcí - ÚNOR 2018
pá. 2.2.  20 hodin  sál Na Nové
MATURITNÍ PLES VOŠ a SPŠ Volyně, třída DI4

so. 3.2.  20 hodin  sál Na Nové
HASIČSKÝ BÁL hrají BOSÁCI

st. 7.2.  19 hodin Pošumavská tržnice
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ       pravidelné setkání nad Biblí
pořádá Římskokatolická farnost Volyně

čt. 8.2.  9 hodin   malá Galerie
UNIVERZITA 3 VĚKU pořádá SPAS Volyně

pá. 9.2.  20 hodin  sál Na Nové
MATURITNÍ PLES VOŠ a SPŠ Volyně  NDK4

so. 10.2.   14 hodin  sál Na Nové
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE Odpoledne plné 
her, soutěží, hudby a dobré zábavy.
Vyhodnocení nejhezčích a nejnápaditějších masek.
Jednotné  vstupné 20,-Kč
  
  20 hodin  sál Na Nové
VOLYŇSKÉ ŠIBŘINKY Tradiční maškarní rej za doprovodu 
hudební skupiny RENESANCE.
Vyhodnocení nejnápaditějších masek.
PEKLO I DIVADELNÍ KLUB V PROVOZU.  Vstupné 80,-Kč

út. 13.2.  14 hodin Pošumavská tržnice
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA Posezení u kávy a čaje 
s programem, pořádá SPAS Volyně

st. 14.2.  19 hodin   KINO
PŘEDNÁŠKA  Z ČÍNY DO TIBETU Miloslav  Martan
První díl velké cesty po Asii začíná v Pekingu a končí v tibet-
ské Lhase. Neuvěřitelně pestrá cesta představí nejen čínské 
památky - Zakázané město, Velkou čínskou zeď, Terakoto-
vou armádu a Lešanského Buddhu, ale i moderní Čínu v 
čele s Šanghají a rychlovlaky. Velkým zážitkem jsou i místní 
tržnice, nebo chovná stanice pandy velké. A na závěr ces-
ty čeká Tibet a Lhasa. Dalajlámův Palác Potála, Barkhor se 

stovkami modlících Tibeťanů a nejposvátnější chrám v Tibetu 
Džókhang. Celková atmosféra města vyvolá neuvěřitelný ob-
div a zároveň pokoru k magickému, tajemnému a neopakova-
telnému Tibetu.

so. 17.2.  19,30 hodin KINO
ŽENSKÉ NEB KABARET
Divák jistě pochopí, že název inscenace Ženské nebe odkazuje 
na České nebe DJC.
 Zatímco České nebe je kromě babičky (neboť „Božena Něm-
cová je neprůchodná“) ryze mužská záležitost, Ženské nebe je 
plné vzácných a výjimečných žen.
Ač to možná tak nevypadá, vzhlížíme s  úctou a obdivem (a 
s  faktografi ckou přesností) k  oněm velikánkám, abychom 
z  nadhledu ukázaly samy sebe.A proč jsme zvolily kabaret?   
Protože nikdy není pozdě začít zpívat, tančit a hrát.
Program sestavila: Stáni Sláva KočvarováTančí, zpívají, hrají: 
Slávy Girls
Hudba : ŽAS Orchestr
vstupné 60,-Kč  předprodej vstupenek v Infocentru ve Volyni  
tel 380123525

st.21.2.  19 hodin Pošumavská tržnice
SETKÁNÍ NAD BIBL pravidelné setkání nad Biblí
pořádá Římskokatolická farnost Volyně

čt. 22.2.  9 hodin   malá Galerie
UNIVERZITA 3 VĚKU pořádá SPAS Volyně

pá. 23.2.  19 hodin  malý sál Na Nové
HRAJÍ ŠUMAVÁCI          tradiční posezení se skupinou ŠUMA-
VÁCI

so. 24.2.  20 hodin  sál Na Nové
RYBÁŘSKÝ BÁL  Tradiční ples ČRS, hraje CORSSO 
České Budějovice,
Šupinaté ceny

út. 27.2.  14 hodin Pošumavská tržnice
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA  Posezení u kávy a čaje s programem
Pořádá SPAS Volyně, VOŠ a SPŠ Volyně, třída DI4

čt. 1.2. 20 hodin 
PREZIDENT BLANÍK
Česko, 2018, komedie, 90 min.    
Vstupné 120,-Kč
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kan-
didaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé 
rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto ti-
síc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když 
se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové 
archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve 
snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se 
mít líp. Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál  Kancelář 
Blaník 

út. 6.2. 20 hodin 
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Velká Británie, 2017, historický, Válečný, 125 min.   
Vstupné 100,-Kč
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Win-
ston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní 
rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako 
premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké 
chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin. 

čt. 8.2. 20 hodin 
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, 2018, Romantický, 105 min.                   

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ



únor 2018INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 11

Vstupné 120,-Kč
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota 
Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace a že le-
gendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se 
víc mýlit. Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť 
když je díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí 
nic limitovat. Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve zla-
té kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní 
redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů. Rostoucí emanci-
pace jeho ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“,  

út. 13.2. 20 hodin 
JUMANJI – vítejte v džungli!
USA, 2017, dobrodružný, komedie, fantasy, 119 min.   
Vstupné 100,-Kč
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o 
které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni 
vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají 
postavami, které si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera 
se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson), náruživý sportovec 
Fridge přijde (dle svých slov) „o horního půl metru těla“ a stane se z 
něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává 
profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha 
je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že 
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít. 
Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se 
vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života, objevit, co 
před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat 
zcela odlišně - jinak ve hře uvíznou navěky... 

čt. 15.2. 20 hodin 
TVÁŘ VODY
USA, 2017, Romantický, Fantasy, 123 min.       
Vstupné 100,-Kč
Tak trochu jiný příběh o lásce si pro širší publikum přichystal mistr 
vyprávění Guillermo del Toro. Tvář vody se odehrává za studené vál-
ky v utajované americké vládní laboratoři, kde pracuje Elisa (Sally 
Hawkins). Elisa je němá a což pro ni ve velké míře znamená izolaci 
od okolního světa. Její život se změní jednou pro vždy, když společ-
ně s kolegyní Zeldou (Octavia Spencer) objeví přísně tajný experi-
ment. 

ne. 18.2. 15 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3 - Tajemsví ohně a ledu
Rusko, 2016, animovaný, 80 min.        
Vstupné 100,-Kč
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, 
legrace i kouzel. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu a osvo-
bodila svého bratra Kaye, má před sebou další úkol: nalézt rodiče 
unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady. Na 
této výpravě Gerdu a Kaye doprovázejí staří i noví přátelé a když 
narazí na starobylý kouzelný trolí Kámen ohně a ledu, přestávají 
se události vyvíjet podle jejich původních plánů. Dokáží společně 
zkrotit mocné magické síly? 

út. 20.2. 20 hodin 
EWA FARNÁ 10 : NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Česko, Polsko, 2017, dokumentární          

Vstupné 110,-Kč
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje 10 let zpě-
vaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní koncert. Kolem 
této události se také původně mělo točit dějství celého doku-
mentu. V tomto období se ale po dlouhých 10 letech zpěvačka 
nečekaně rozešla se svým managementem a poslední singly 
si navíc vydala pod vlastním vydavatelstvím. Postavila se více 
na vlastní nohy a ze slečny se stihla stát vdanou paní. Nic ne-
píše lepší scénář, než život sám.

čt. 22.2. 20 hodin 
BLACK PANTER
USA, 2018, Akční, sci-fi             
Vstupné 100,-Kč
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím váleč-
níka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vra-
cí domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké 
země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však 
znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schop-
nosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, 
neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wa-
kandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý 
král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pan-
tera, aby porazil své nep… 

út. 27.2. 20 hodin 
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Česko, 2018, komedie, ramantický        
Vstupné 110,-Kč
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluš-
ka učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnav-
ně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro 
mladší a krásnější  ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým 
krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na zá-
chranu přijíždí teta Marta, která má šílený plán jak krachující 
manželství i nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psy-
choložka, pracující v manželské poradně, naordinuje manže-
lům nevěru - musejí se přistihnout in flagranti.   Bláznivá hra 
může začít. 

PŘIPRAVUJEME

st. 14.3. 19 hodin   
Z TIBETU PŘES NEPÁL DO INDIE  
kino
Miloslav MARTAN
Druhý díl cesty po Asii začíná v Tibetské Lhase a okolo Brah-
maputry se zvedá do hor. Několik sedel s výškou přes 5.000 
metrů, nádherné jezero Yamdrok, města Gyantse a Shigatse a 
vrchol cesty po Tibetu. Základní tábor pod Mount Everestem, 
odkud vycházejí expedice na nejvyšší horu světa. Dál čeká Ne-
pálské Káthmándú s přeplněnými uličkami, krásnými památ-
kami UNESCO a národní park Chitwan se slony a nosorožci. A 
na závěr cesty neopakovatelná Indie! Varanasi se spalovacími 
gháty a večerní slavností na řece Ganze, indické vlaky, nej-
krásnější hrobka světa Taj Mahal a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, 
rikši a společný oběd v Sikhském chrámu zanechají na Indii 
silné vzpomínky.
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PROGRAM – ÚNOR 2018
… až do 3. února, VÝSTAVA – TVRZ
POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI
Vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografi e z doby rakousko-
-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy.

… až do 3. února, VÝSTAVA – 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.

pátek 9. února od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – TLUPA SERYNKO-
VA A LAPENÝ RŮŽIČKA
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího 
Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Cikáni na Vo-
lyňsku v letech 1890 až 1914.

středa 14. února od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
MAXMILIÁN BOHÁČ ST. – HRADY STARÉ A ROZBITÉ
Mistr malířský Maxmilián Boháč (1854–1928), otec slavného volyň-
ského uměleckého trojlístku, miloval od mládí všechny staré pa-
mátky, zajímal se o historii, archeologii a geologii. Ve starším věku 
se cíleně zaměřil na kreslení a malování všech navštívených hradů a 
také na tvorbu svérázných pohádek. Jeho hrady nebyly dosud nikdy 
vystaveny, poprvé až nyní. Výstava potrvá až do 21. dubna 2018.

pondělí 19. února od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
THE FLASH!
Saxofonová lahůdka z Krakova. Špičkový polský punk-jazz živelného 
tria Sławka Pezdy. Nekonvenční jazzový zvuk v originálním drum´-
n´bassově-noisovém kabátě. Ve Volyni ve složení: Sławek Pezda – te-
nor saxofon, Kuba Dworak – baskytara, Max Olszewski – bicí. Písně k 
poslechu: https://thefl ashmusic.bandcamp.com. 

po celý únor, 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 únor, 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 únor, 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 kompliko-
vaných tvarů. Malba na vnitřní zdi galerie a instalace. Výstava potrvá 
až do 31. března 2018.

po celý únor, 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 únor, 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 únor, 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

 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.

 Odhalení poprsí Josefa Kaizla
Významnému rakouskému politiko-
vi, národohospodáři a ministru Jose-
fu Kaizlovi (1854–1901) byl dva roky 
po smrti na jeho volyňském rodném 
domě čp. 141 dne 23. srpna 1903 od-
halen památník v podobě bronzového 
poprsí, dokola obklopeného bohatým 

secesním štukovým reliéfem. Zdaři-
lá portrétní plastika od akademické-
ho sochaře Josefa Václava Pekárka 
(1873–1930) byla umístěna na nároží 
domu ve výši prvního patra. Pořizova-
cí náklady se vyšplhaly na částku 2000 
korun, k realizaci došlo díky přičinění 

obce, odboru Národní jednoty pošu-
mavské a celé řady Kaizlových přátel a 
obdivovatelů. Dům čp. 141, poměrně 
nerozměrný a přilepený k sousednímu 
honosnému domu rodiny Lovických, 
býval dříve městskou šatlavou, obý-
vanou zpravidla rodinou obecního 
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policajta. Později byl městskou obcí 
prodán, na přelomu století patřil Vác-
lavu Ledrerovi (1849–1905), který zde 
po delší čas provozoval kupeckou 
živnost. Kupec Ledrer mimochodem 
na našem fotografickém snímku prá-
vě vyhlíží z  okna. Slavnosti, jejímž 
hlavním řečníkem byl poslanec Josef 
Herold (1850–1908) z Prahy, se zú-
častnilo velké množství lidu z Volyně 
i širšího Pošumaví. Chybět pochopi-

telně nemohla ani vdova Kamila Ka-
izlová. Všichni účastníci slavnosti se 
nejprve shromáždili na Podolí, odkud 
vyrazili v 10 hodin průvodem k rod-
nému domu. Pěvecké družstvo zde 
zapělo Chorál národa českého a po 
závěrečné řeči Arnošta Loma z Olšova 
(1843–1911), zemského advokáta a 
iniciátora vzniku památníku, ještě na 
samý závěr zazněla píseň Pod starým 
praporem

 Vánoce pro zvířátka
Po roční pauze jsme vyrazili do přírody, abychom zvířátkům 
obohatili jejich zimní jídelníček. Vánoce pro zvířátka se ko-
naly v neděli 17. 12., kdy se děti se svými cvičitelkami a ně-
kolik seniorek vydalo z náměstí, kde byl po obědě sraz, oko-
lo rybníka a polní cestou ke kapličce zasvěcené sv. Ludmile. 
V lese všichni ozdobili na několika místech dobrotami malé 
stromky. Také pod stromky položili jablíčka, kaštany, mrkev, 
seno... prostě všechno, co zvířátkům chutná. Procházka to 
byla opravdu příjemná.

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

 Vánoční turnaje ve stolním tenise
V  úterý 19. 12. 2017 uspořádal oddíl 
stolního tenisu T.J. Sokol Volyně vá-
noční turnaj pro své žákovské členy a 
jejich kamarády, potenciální zájemce 
o sport s nejmenším míčkem. V soko-
lovně se sešlo celkem 8 mladých hrá-
čů, kteří se postupně utkali systémem 
každý s  každým. Bez jediné porážky 
turnajem vítězně prošel Josef Boška, 
který tak zúročil své zkušenosti z  tré-
ninků s dospělými. Druhé místo obsa-
dil nadějný Jakub Pour s 5 vítězstvími 
a 2 porážkami, třetí byl Ondřej Pechlát 
se stejným poměrem, ale prohrou ve 
vzájemném zápase. Čtvrtou příčku 
obsadil Martin Korejs se 4 výhrami a 3 
porážkami, pátý skončil František Ma-
jer s  poměrem 3 vítězství a 4 prohry. 
Šestý byl Martin Hejduk se stejným 
výsledkem, ale porážkou od F. Majera. 
Turnaj se příliš nevydařil Matěji Vojtíš-
kovi, který  utrpěl 6 porážek a zvítězil 
pouze jedenkrát, nad následujícím 
v pořadí Adamem Zdychyncem. Turnaj 
zorganizovali a řídili trenéři mládeže 
Radek Chalupa, Petr Hraše a Jiří Tonin-
ger, kteří na závěr všem účastníkům 
rozdali pěkné ceny od fi rmy Elsa Elek-
tro Písek. Turnaj byl zakončen přáním 
krásných Vánoc a konstatováním, že na 

úrovni předvedené hry je v příštím roce 
mnoho co zlepšovat.
V  pátek 29. prosince 2017 uspořádal 
oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně 
jubilejní, již 25.  ročník tradičního vá-
nočního turnaje. Ve volyňské sokolov-
ně se sešlo 10 současných i  bývalých 
hráčů klubu, kteří byli rozlosováni do 
2 skupin. Při neúčasti loňského vítěze 
Lukáše Valašíka (t. č. SK Přerov) byli do 
čela skupin nasazeni vloni druhý Libor 
Schoř (t. č. ST Svatá Maří) a vloni třetí 
Radek Chalupa (t.č. Elektrostav Strako-
nice). L. Schoř nasazení potvrdil a svoji 
skupinu bez porážky vyhrál, R. Chalupa 
po slabém výkonu ze skupiny nepo-
stoupil. V  semifi nálových duelech se 
střetli vítězové skupin vždy s  druhým 
v  pořadí ze skupin opačných. L. Schoř 
zvítězil 3:1 na sety nad Pavlem Hosne-
dlem a překvapivý vítěz  druhé skupiny 
Aleš Nestřeba stejným poměrem pora-
zil Věru Šiškovou (t. č. T.J. Blatná). V dra-
matickém fi nálovém utkání A. Nestřeba 
překvapivě 3:2 na sety zdolal i  favori-
zovaného L. Schoře, když prohrával již 
0:2 a zápas s řadou pohledných výměn 
senzačně otočil. V  utkání o 3. místo 
zvítězila nestárnoucí V. Šišková nad P. 
Hosnedlem v poměru 3:1. Hráči na 3. až 

5. místech ve skupinách si mezi sebou 
zahráli o konečné pořadí, které bylo 
následující: 5. Vladimír Žíla, 6. Radek 
Chalupa, 7. Jiří Toninger, 8. Miroslava 
Zdychynec, 9. Josef Boška, 10. Martin 
Korejs. Turnaj zkušeně řídila dvojice 
rozhodčích Bořík Korejs a František Di-
viš, kterému vleklé zranění letos zne-
možnilo aktivní účast v  roli hráče. Na 
závěr oba rozhodčí vyhlásili výsledky a 
předseda klubu Radek Chalupa předal 
všem účastníkům pěkné ceny od věr-
ných sponzorů klubu, poděkování patří 
fi rmám Elsa Elektro Písek, Aptar Čkyně 
s. r. o. a Řeznictví-uzenářství Staněk Vo-
lyně. Následovalo tradiční posezení se 
zhodnocením uplynulého roku. Ústřed-
ní postavou večera byl překvapivý vítěz 
turnaje Aleš Nestřeba, který  před ro-
kem oprášil ping-pongovou pálku a po 
více než dvacetileté odmlce se vrátil ke 
stolnímu tenisu. V loňském ročníku vá-
nočního turnaje obsadil poslední místo 
a po ročním pilném tréninku nenašel 
letos v turnaji přemožitele. Že by se za-
blýsklo na lepší časy volyňského stolní-
ho tenisu? Jen více takových!

Radek Chalupa
předseda oddílu stolního tenisu 

T.J. Sokol Volyně
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 Novoroční turnaj ve vybíjené
V úterý 16. ledna 2018 v  podvečer žil velký sál sokolovny 
oblíbenou vybíjenou. Menší i větší děti si přišly zahrát a 
dospělí, konkrétně maminky i cvičitelky, přišly fandit. Usku-
tečnil se 12.  ročník Novoročního turnaje ve vybíjené,  při 
kterém vítáme nový kalendářní rok sportem. „Vybijku“ si 
přišly zahrát děti ze všech oddílů mladšího a staršího žac-
tva. V tomto ročníku turnaje soutěžili dohromady děvčata a 

chlapci hned v několika zápasech. Nejdříve se všichni roze-
hřáli tím, že si zahráli tzv. švédskou vybíjenou. Po krátkém 
zahájení vlastního turnaje rozhodčí připomněla pravidla a 
zásady fair play. Poté proběhlo rozdělení do družstev. Men-
ší děti hned pravidla této hry pochopily a  zapojily se do 
boje o míč s velkým nadšením. Všichni hráli dobře a zápasy 
prožívali s velkým soustředěním.
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