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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

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

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

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke ,,Smlouvě o pod-
mínkách odběru povrchové vody a platby za tento odběr“ 
mezi městem Volyně a Povodím Vltavy, státní podnik, Pra-
ha.     

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha umožní městu Voly-
ně na rok 2018 odběr povrchové vody z řeky Volyňky pro 
úpravnu vody v Nišovicích ve výši 132 000 m3 za jednotko-
vou cenu 3,84 Kč/m3. 

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. 

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

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.

Pozvánka Rady 
seniorů Volyně

Rada seniorů města Volyně zve všechny
občany na poučnou besedu s Policií České 

y yy y

republiky, zaměřenou na bezpečnost a 
yy

podvodné praktiky „šmejdů“, která bude
yy

zpestřena divadelními ochotníky o hranou 
yy

scénku z konkrétních situací.
y

 Přijďte se poučit jak chránit sebe i svůj 
majetek.

Nejpozornější diváci získají malý dárek.

Beseda se koná v pondělí 12. března 2018,
v prostoru místního kina,  od 15 hod. za 

podpory SPAS Volyně z.s.
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 Pozor změna !!! 
Poplatky za komunální odpad a psa

  Technické služby 
      města Volyně
Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; ob-
jednávky a informace: p. Bače 725 032 715
Práce montážní plošinou Mp13, sečení příkopovým rame-
nem, Multicar M25, UNC; objednávky a informace: p. No-
vák 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

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

ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 

upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k  pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě urče-
né k  individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně.

sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
• za prvního psa držitele v rodinném domě     300,- Kč
• za prvního psa držitele v ostatních bytových domech  

1.000,- Kč
• za prvního psa držitele v místních částech Černětice, Račí, 

Starov a Zechovice      150,- Kč
• za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého  důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirot-
čího důchodu      200,- Kč

• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodin-
ném domě                   450,- Kč

• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostat-
ních bytových domech   1.500,- Kč

•  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  v míst-
ních částech Černětice, Račí, Starov a Zechovice 225,- Kč

•  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč

Vážení občané, 
počínaje letošním rokem 2018 Vám nebude povinnost uhra-
dit místní poplatek za komunální odpad,  případně psa, při-
pomenuta doručenou složenkou. Poplatníkům bude doru-
čen informační lístek s přiděleným variabilním symbolem 
- 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 města Volyně a na webových stránkách měs-
ta 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 pobyt cizinců na území 
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Adresa plátce

OZNÁMENÍ

Od roku 2018 Vám nebude město Volyně zasílat slo-
ženky na poplatky. Tento lístek si prosím založte.

Seznam Vašich poplatků dle obecně závazných vyhlá-
šek města Volyně:
Poplatek za odpad, var.sym. XXXXXXXX, splatnost 
31.05.2018, částka 480,00 Kč

Tyto poplatky jsou splatné vždy do 31. 5. daného roku 
na č.ú. 680349379/0800 pod výše uvedeným variabil-
ním symbolem. Aktuální výše poplatku bude vždy zve-
řejněna v lednovém čísle Zpravodaje a na webových 
stránkách města Volyně.

Případné informace podáme na finančním odboru - tel. 
383 317 220 nebo na emailu fruhaufova@mu.volyne.cz

 Učitel – zaměstnání nebo povolání?
Určitě povolání! Ale, přiznejme si, z každé-
ho povolání i poslání se časem může stát 
pouhé zaměstnání.  Přesto je jisté, že vět-
šina učitelů si svou profesi vybrala proto, 
že mají rádi děti, chtějí se jim věnovat a 
předat jim to nejlepší, co sami umí. Pod-
stoupili dlouhou přípravu, vzdělávali se, 
učili se „jak na to“, jak zaujmout, jak předat 
dalším pokolením vědomosti a doved-
nosti, které pracně a za cenu mnohých bo-
lestných omylů nashromáždila pokolení 
před námi. Pak přišel ten okamžik, kdy se 

místo do studentské lavice posadí čerstvý 
pedagog za katedru. A už je to jen na něm. 
Vydrží mu elán? Vydrží mu láska k dětem? 
Bude mít dost síly, pochopení, lásky a nad-
šení? Podaří se mu nakazit svěřené děti 
láskou k  vědění? Bude umět spravedlivě 
rozsoudit jejich spory během dne? Odolá 
pokušení nadržovat těm, kteří jsou mu tak 
nějak povahově bližší a srozumitelnější? 
Dokáže si udržet dostatečnou autoritu a 
přitom být přítel? …. Tolik toho může dě-
tem dát, ale také vzít! Tolik může ty naše 

ratolesti ovlivnit už jenom tím, jaký je 
on sám! Všichni si přejeme, aby se naše 
děti stýkaly s lidmi, od kterých pochytí 
dobré návyky. A tak chceme, aby naše 
dítě vidělo v každém učiteli také skvě-
lého člověka. Svatý Pavel v  jednom 
ze svých listů zařazených v  Bibli, píše: 
Ovoce Božího Ducha je: láska, radost, 
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. (Galat-
ským, 5.23) Kolik těchto plodů přináší 
svým žákům právě učitel, svým učňům 

EVIDENCE  OBYVATEL  K  31. 12. 2017

Obec, část obce         občané ČR s platným TP
Černětice           68
Račí               17
Starov            50
Volyně           2 793
Zechovice       73
CELKEM          3 001

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2017
do 15 let   516 obyvatel
16-20 let       113 obyvatel
21-30 let       361 obyvatel 
31-40 let       403 obyvatel
41-50 let       383 obyvatel
51-60 let       393 obyvatel
61-70 let       468 obyvatel
71-80 let       231 obyvatel
81-90 let       120 obyvatel
91 let a více    13 obyvatel
CELKEM   3 001 obyvatel

( z toho: 1457 mužů a 1544 žen, nejstarší občan 92 let, 
nejstarší občanka 97 let)

V  ROCE  2017:
Počet narození:  42 (22 chlapečků a 20 děvčátek)

Počet sňatků: 32 (7x Městský úřad Volyně, 7x tvrz Měst-
ského muzea ve Volyni, 1x kostel Všech svatých ve Vo-
lyni, 11x park Na Ostrovci ve Volyni, 1xVolyně-Račí, 1x 
Volyně-Pošumavská tržnice, 1x Volyně-rekreační park, 
1x Dobrá Voda u Milejovic, 1x Jiřetice, 1x Nihošovice)

Počet úmrtí: 34 (23 mužů a 11 žen)

Počet přistěhovaných obyvatel do Volyně: 88

Počet odstěhovaných obyvatel z Volyně: 86

Stěhování obyvatel v rámci obce Volyně: 52

V roce 2017 se uskutečnilo 4x vítání dětí do života 
a 4x společné setkání seniorů-jubilantů, kteří v roce 
2017 

 Ilona Myslivcová, vedoucí veřejně správního odboru

Ukázka informačního lístku
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mistr, svým drobečkům učitelky v  ma-
teřských školách, svým svěřencům je-
jich vychovatelé! A tak vám všem, kte-
ří jste byli povoláni učit a vychovávat, 
z celého srdce děkujeme. Děkujeme, že 
s láskou a trpělivostí, dobrotou a laska-
vostí vstupujete do našich životů. Dě-

kujeme a přejeme vám, abyste nepod-
lehli pokušení vyměnit svoje povolání 
za zaměstnání. Abyste rostli v  trpěli-
vosti a sebeovládání. Aby vás po celý 
rok naplňovala radost a pokoj. Budeme 
moc rádi, přijdete-li s námi oslavit svůj 
den - 28. března chceme v pošumavské 

tržnici slavit bohoslužbu. Při ní chceme 
Bohu poděkovat především za vás. A 
vyprošovat u Něj pro vás jen to nejlep-
ší - však víte, co říkávali naši předkové: 
„bez Božího požehnání, marné lidské 
namáhání“.

Václava Veselá

 Masopustní veselí v mateřské škole
(Já si tě Pepíčku nevezmu, vždyť ty jsi podobný medvědu...)
Než odejdeme na jarní prázdniny (5.3.2018-9.3.2018), s ra-
dostí si připomeňme masopust ve školce. 
Dne 8. 2. 2018 se uskutečnil v naší MŠ tradiční karneval. 
Děti již od rána přicházely v nádherných 
maskách. Nechyběli piráti, víly, čarodějni-
ce, strašidla, draci, princezny, námořníci, 
policisté i hasiči. Po úvodním přivítání začal 
karnevalový rej masek. Celou školkou zněla 
hudba. Děti tančily, soutěžily a plnily různé 
úkoly. Všechny činnosti byly motivovány li-
dovými říkadly, písničkami a hrami. Děti tak 
měly možnost se pomocí vlastních zážitků 
seznámit se starými lidovými zvyky. Tečkou 
za příjemným dopolednem byla sladká od-
měna v podobě masopustních koblih, kte-
ré nám usmažily naše paní kuchařky. Velmi 
kladně hodnotíme spolupráci rodičů při pří-
pravě karnevalových masek a děkujeme za 
spolupráci. 

Zveme všechny rodiče a přátele naší MŠ k posezení při Velikonoč-
ních tvořivých dílničkách, které se uskuteční v prostorách mateř-
ské školy dne 21.3.2018. Přijďte, čeká na Vás sladké překvapení.

                    Za 4.třídu Pavlína Rynešová a Marie Pohanová
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 Únor bílý, chřipky sílí...
Tak jsme se přece jen dočkali. Ptáte se 
– čeho? Alespoň symbolického přídělu 
únorového sněhu a spolu s ním i kaž-
doroční chřipkové epidemie, která – jak 
má ve zvyku – nejdříve pokosila naše 
nejmladší osazenstvo školy a poté se 
rozmáchlými gesty pustila do řad těch 
dříve narozených. I proto se akce ško-
ly minimalizovaly, zde je přehled těch, 
které přece jen světlo světa spatřily.
Sedmé ročníky vyrazily s lyžemi na šu-
mavské svahy přesně v den, kdy se ob-
loha po řadě týdnů roztrhla a na zem se 
vysypaly celé kopice lednového sněhu. 
Vypadalo to, že má pan ředitel jakousi 
tajnou smlouvu s paní Přírodou, ona 
dáma materiálem vskutku nešetřila, a 
proto se žáčci vyřádili a zdokonalili v 
lyžování. Moc jsme jim to přáli, vždyť 
mnozí z nás dobře ví, že na takové škol-
ní zážitky se vzpomíná po celý život, 
zvláště pokud zůstanou všechny kon-
četiny dětí celé a nervová soustava do-
zorujících učitelů nenarušena. 
Ale co my, kteří jsme neměli tu mož-
nost vyrazit na lyže? My jsme aspoň vy-
razili do školy v teplácích. Nebyl to tak 
úplně náš nápad, spíš jsme se přidali k 
projektu Hrdá škola, který se snaží růz-
nými nápady oživit každodenní rutinní 
výuku. Školu vyzdobily šňůry s tepláky 
všech velikostí, barev a materiálů, pla-
káty s vtipnými citáty o tomto celo-
světově oblíbeném oblečení, tepláky 

se dostaly i do témat slohových prací 
či slovních úloh apod. Ne všichni se k 
teplákovému šílenství s nadšením při-
pojili, ale vzhledem ke svobodě projevit 
svůj názor nikdo nebyl za nic kritizován, 
naopak, říci ostatním, co a proč se nám 
nelíbí, je v životě potřebné. 
V chřipkovém oslabení se rozdávala i 
pololetní vysvědčení. V některých tří-
dách na tento důležitý dokument čeka-
lo i více rodičů nemocných žáčků, než 
sedělo v lavicích těch zdravých. Přestože 
jsou pololetní prázdniny pouze jedno-
denní, těšili jsme se na ně všichni. 
Únor – nejkratší měsíc v roce, začátek 
druhého pololetí, za okny ještě řádí 
zima, ale tu a tam se už utká v souboji se 
skoro jarním sluníčkem. Taková zvláštní 
doba. Jak ji využít a dostat se ze zimního 
útlumu, letargie, kterou ještě umocnilo 
množství viróz a chřipek? No jasně – 
známe lék – není z lékárny, ale pojďme 
ho vyzkoušet! Zkusme se vybarvit! Školu 
v týdnu od 12. do 16.2. zaplavují barvy. 
Pondělí startuje hned zostra – červenou, 
úterý zjemní žlutou, středu zpříjemní 
modrá, čtvrtek potemní černou a v pá-
tek vyjde duha! Barevný týden v naší 
škole! Barvy najdete nejen na oblečení 
všech přítomných, ale i v tématech ho-
din. O barvách děti skládají básničky, 
píší příběhy, přiřazují k nim věci z příro-
dy i svého okolí, prostě svět kolem nás 
je náhle jiný, hezčí, radostnější. Ono to 

Dne 13.3.2018  dopoledne se uskuteční v MŠ vyšetření 
školní zralosti předškoláků. Depistáž povede PhDr.Alexan-
dra Hergetová a Mgr.Jana Vavřincová - zaměstnanci DYS-
CENTRA Strakonice. (informace ve 2. a 3. třídě)

Dne 20.3.2018 v 15:00 se bude konat  přednáška pro 
rodiče předškolních dětí na téma: Úspěšný vstup do 
ZŠ. Akce se zúčastní i zástupci ZŠ Volyně.

fakt funguje. A v širších souvislostech s 
našimi barvami národními, které září na 
olympijském nebi nad jihokorejským 
Pchjongjangem, nutno podotknout, že 
kombinace červené, modré a bílé je naší 
srdeční záležitostí. Takže krom Barev-
ného týdne prožíváme i Fandící obdo-
bí, dobu, která nám připomíná, kolik je 
mezi Čechy skvělých sportovních osob-
ností, na které můžeme být hrdí. A uká-
zat našim žákům, že být hrdý na krajany 
je úžasný a silný pocit. A nejen tehdy, 
když se jim na krku houpe cenný kov a 
zní naše státní hymna. Proto fanděme 
našim olympionikům! Nikdo z nás ani 
netuší, co dřiny a úsilí je stála příprava 
na olympiádu. 
V neposlední řadě je únor měsícem ma-
sopustního veselí. I v našich řadách pro-
puklo naplno. Čtvrťáci řádili v maskách, 
tancovali jako o život, prostě si připomí-
nali masopustní tradice a zvyky. Takže 
pokud by se někomu zdálo, že zima je v 
naší škole jak v ledovém království zná-
mého severského pohádkáře, plete se. 
A to ještě netuší, že poslední únorový 
den naši školu rozehřeje přímo španěl-
ské slunce, jižanské rytmy, barvy, vůně 
tamních dobrot, prostě a jednoduše s 
napětím očekáváme návštěvu přímo ze 
španělské ambasády. Co vše pro ni při-
pravujeme a jak dopadne, to se dozvíte 
v příštím vydání Zpravodaje. 

Mgr. Eva Přibáňová

 Základní umělecká škola Volyně - plán akcí na únor 2018
březen

17.3. sobota – folklórní soubor účinkuje v Ennsu  
19.3. pondělí Na Nové v 18.00, Jarní koncert ZUŠ

20.3. úterý ve Strakonicích – soutěžní přehlídka Tanečních oborů
23.3. pátek v ZUŠ Dačice, Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

26.3. pondělí v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků V. Veselé
27.3. úterý v koncertním sálku v 17.00, třídní koncert žáků L. Nestřebové

28.3. středa v  Léčebně ve Volyni ve 14.00, Velikonoční koncert
27. – 28.3. úterý a středa v ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích,

Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

připravujeme na duben
11.4. středa v koncertním sálku v 17.00, třídní koncert žáků I. Páté

20.4. pátek v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků J. Šipkové
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  Městská knihovna Volyně

V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Básníci Strakonicka. Antologie regionální poezie 20. & 21. století 
(Žáček, Hrubý, Gottwald, Fibich, Gregora a další) 
MOYES: Krasojezdkyně / LUSTIG: Krásně jsem si početl. Izrael, 
Jugoslávie, USA - Československo 1968-1973. Korespondence s 
Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou  / BRYNDZA: 
Temné hlubiny / ZIBURA: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii  / 
FULGHUM: Poprask v sýrové uličce / ERIKSON: Krutost / DOERR: 
O dívce Grace / MACMILLAN: Dokonalá / GARNER: Blázni umírají 
v pátek / BUDINSKÝ: Zábavná humorologie a praktická humote-
rapie / DUTKA: Matka vzala roha / ČEP: Povídky. Výbor / NOVÁK: 
Zátopek. ...když nemůžeš, tak přidej / GIDDENS: Sociologie / RO-
BERTS: Sladká pomsta / MORIARTY: Šílené výčitky / BANNALEC: 
Bretaňské zlato / BANNALEC: Bretaňský příboj / DOYLE: Mafi o-
sa / MANDŽUKOVÁ: Knedlíky. 200 receptů / ŘÍCHOVÁ: Přehled 
moderních politologických teorií  / Makroekonomie / KNAPP: 
Teorie práva / VALEŠ: Dějiny politických teorií / OUTLÁ: Právo 
Evropské unie / MIŇHOVÁ: Psychopatologie pro právníky / MA-
ŘÍK: Metody oceňování podniku / DURAŇOVÁ: Tajemství tří žen 
/ CROFT: Tvář mojí dcery / JACOBS: Panský dům. Počátek rodin-
né ságy / CAMERON: Psí cesta. Román pro všechny psy a jejich 
páníčky  / MACEWAN: Skořápka / NIEDL: Krajina nočních jezdců 
/ ZÁBRANSKÝ: Martin Juhás čili Československo  / JÍLKOVÁ: Na-
jím se zhubnu. Recepty na celý rok / YANAGIHARA: Malý život / 

BLAKE: Jižanská vášeň / GAARDER: Loutkář / DRDA, KROUPA: 
Normalizované životy. Podle cyklu televizních dokumentů Příbě-
hy 20. století  / FINN: Žena v okně / BUSQUETS: Všechno jednou 
pomine / TACKIAN: Někde před peklem / BREZINSKÁ: Najdu si 
tě v Římě / MARTIN-LUGAND: Lituji, čekají mě… / STRUGAC-
KIJ: Stalker / STRUSKOVÁ: Metoda Ludmily / Mojžíšové od A do 
Z  / NGUYEN: Banánové dítě / FRANZEN: Purity / BEUGLET: Křik 
/ URAS: Šťastný život mezi řádky / HEJNA: Jak to vlastně bylo. 
Sborník příspěvků k českým dějinám    / DORONINA: Šungit, 
křemen a voda. Léčivá síla přírody / LUBAS: Pepouchova řecká 
dovolená / GRYLLS: Vzhůru. Pozoruhodná cesta k vrcholu Mount 
Everestu / CARTLAND: Bohatství lásky / KISHIMI: Odvaha ne-
být oblíbený / HNÍZDIL: Příběhy obyčejného uzdravení   / JAN-
SSON: Bohyně osudu ze salonu d‘Amour    / ANDREWS: Noční 
hlasy / MACÁK: Sto let (chatrné) samostatnosti   / OSHO: Zralost. 
Zodpovědnost být sám sebou  / ČEŠKA: Smrt malé blondýnky 
/ YOUNG: Dítě Stasi / BERAN: Rakev bez nebožtíka / KAPLAN: 
Snář pro ženy / CGANCELLOT: Sycamore / GLASGOW: Dívka na 
kusy / GRMOLEC: Císařský kurýr Marie Terezie / VOOSEN: Bez sli-
tování / RENSHAW: Nebezpečná iluze / ROLLINS: Hlídka duchů / 
GONZALES: Umění přežít. Kdo přežije, kdo zemře a proč. Pravdi-
vé příběhy o zázračných přežitích i náhlých úmrtích  / HLAVATÁ: 
Nevinné lži / JAKOUBKOVÁ: Chceš-li s mužem býti... musíš s ním 
i výti...?   / HRÁČKOVÁ: Něžný dotek / FREEMAN: Ohnivý ostrov / 
LINDSTRÖM: Srdci neporučíš. Svatba na Hardingsholmu 

 Šumava domovem
Šumava se v posled-
ních letech stala ob-
lastí střetu protichůd-
ných zájmů a rozdíl-
ných názorů na to, jak 
by s touto jedinečnou 
krajinou měl člověk 
zacházet. K věci se vy-
jadřují politici, vědci, 
úředníci, novináři... 
většinou lidé odjinud. 
To je cenné, protože 
často právě náhled 
zpovzdálí s určitým odstupem od problému dokáže 
lépe vyhmátnout jeho podstatu. Chybí mu ale hlubší 
znalost místních reálií. Beseda nabídne pohled tří oby-
vatel Šumavy na soužití lidí s místní přírodou. Jeden z 
nich je rodák, vrostlý po generace do šumavské žuly, 
další dva jsou novousedlíci, kteří si toto místo pro život 
vybrali po zralé úvaze, nebo je sem osud prostě zavál. 
Všechny je však spojuje láska k domovu a nespoutané 
přírodě. Prostřednictvím jejich výpovědí budete mít 
příležitost sdílet s nimi zajímavé životní příběhy a na-
hlédnout diskutovaná šumavská témata jejich očima. 
Možná se dozvíte něco nového o tom, jak se tu lidem 
žije, o lese, o národním parku, o kůrovci, o tom, proč je 
důležité alespoň na malém kousku naší země zachovat 
divočinu.
Knihu Šumava domovem bude možné si po skončení 
besedy zakoupit a nechat podepsat všemi přítomnými 
spoluautory.
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V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
KING-SMITH: Já a moje příšera /BREZINA: Brontík. Rytíř z pra-
věku /TAKÁČOVÁ: Vlásky / VOSTRÁ: Co dělá vítr, když nefouká 
/ SEKANINOVÁ: Záhady světa. Putování za tajemstvím lidstva 
/ ČERNÁ: Týna a kocour Mikeš / RŮŽIČKA: Cestovatel časem. 
Vynálezy / HANÁČKOVÁ: Umíš se chovat bezpečně? Pro malé 
zbrklíky  / HIKADOVÁ: Bojovníci / STARÁ: A pak se to stalo! / VA-
LENTOVÁ: Sofi nka Neplechová / BUTLER: Strašidelná knihovna. 
Duch za oponou / SANDS: Alchymistova šifra / SMOLÍKOVÁ: 

Spolkla mě knihovna /BŘEZINOVÁ: Pojďme hrát divadlo! Po-
hádkové scénáře / ZAVŘEL: Sen v Benátkách / JISLOVÁ: Klášter 
Nejsvětějšího srdce  / DRIJVEROVÁ: Duchové na mé lodi / NIKL: 
Jinotaje opic / ŠRUT: Velká kniha českých pohádek / HAWCPCK: 
Čti mi před spaním. Pro všechny rodiče, jejichž děti nechtějí spát  
/ REITTU: Zmáťa & Záhada. Vzhůru za dobrodružstvím / LANDS-
MAN: Lapuťák a kapitán Adorabl  / CLAYBOURNE: Proč se ryby 
neutopí? ..a další zásadní otázky  / POTUŽNÍKOVÁ: Pohádky od 
maminky / GREEN: Alenčina noční můra v Říši divů / WEBB: Moje 
nezbedné štěně. Domov pro Lumpíka

Program kulturních akcí - ÚNOR 2018
so.3.3.  20 hodin  Na Nové
PLES SK SLAVOJ Volyně
Již v pořadí 10 ples SK Slavoj Volyně. Bohatý program, soutěž o 
ceny.  Hraje Talisman

ne. 4.3    VODVÁZANÁ NEDĚLE S VODVASEM 
  15 hodin    KINO
O ŠÍLENĚ STATEČNÉM IVÁNKOVI
Divadelní pohádka pro děti i dospěláky v podání Vodvas Volyně
  18 hodin  KINO
AŤ ŽIJOU HOŠTICE    
Repriza téměř absurdní frašky o osmi obrazech od Jeana Delli a 
Géralda Sibleyrase v režii Jaroslava Kubeše
Hrají: Miroslav Hadraba, Monika Zábranská, Antonín Mack , Marie 
Banáková.
Vstupné 50,-Kč na jedno představení , 80,-Kč na obě .
Mezi oběma divadelními představeními bude  pro diváky při-
praveno malé občerstvení v Pošumavské tržnici dle směrnic a 
nařízení Evropské Unie. Upozorňujeme že na občerstvení nebyl 
použit žádný grantový program EU a s Čapím hnízdem nemáme 
nic společného.               
Předprodej vstupenek v Infocentru ve Volyni  380123525

čt. 8.3.  9 hodin    KINO
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚK
pořádá SPAS Volyně

čt. 8.3.  20 hodin   klub Peklo Na Nové
TIMBER RATTLE  +  HOST
Americký duo Timber Rattle je spíš úkaz než „kapela“. Kluci se cíle-
ně moc nevyskytujou na internetu a i jejich muzika je hodně da-
leko od obecnejch představ, jak by měla znít hudba v roce 2018. 
Rozmáchlý, potemnělý plochy v tempu, vedle kterýho i takový 
Lungfi sh zní jako speed metal, staví na jednoduchejch, atmo-
sférickejch motivech a dvouhlasejch vokálech, který dost často 
ani nepoužívaj slova. Očistnej pohanskej rituál, kterej si nejlíp vy-
chutnáte vleže a ještě dlouho se pak nebudete chtít zvednout.
Plus jeden host…….
Koncert bude v nově vybudovaným suterénním klubovým pro-
storu sálu Na Nové (tj. zapomeňte na obvyklý umakartový před-
sálí a přijďte omrknout novej, útulnej koncertní pokojíček)! 

pá. 9.3.  18 hodin   KINO
HRÁLI JSME MEZI KLOKANY
Vyprávění a fi lm o cestě Divadelního souboru VODVAS do Aus-
trálie  na jaře minulého roku.
VSTUPNÉ 50,-Kč – předprodej vstupenek v Infocentru na staré 
Radnici ve Volyni

so. 10.3.  20 hodin  Na Nové
BABSKÝ BÁL
Pořádá  ČSŽ Volyně – hra o ceny, doprovodný program
hraje EMA BAND

po. 12.3.  15 hodin   KINO
BESEDA S POLICIÍ ČR 
Rada seniorů města Volyně zve všechny občany na poučnou 
besedu s policií České republiky, zaměřenou na bezpečnost a 
podvodné praktiky „šmejdů“, která bude zpestřena volyňskými 
ochotníky o hranou scénku z konkrétních situací. Přijďte se po-
učit jak chránit sebe i svůj majetek. Nejpozornější diváci získají 
malý dárek.

út. 13.3.  14 hodin Pošumavská tržnice
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA
pravidelná setkání při kávě, čaji s programem….
Pořádá SPAS Volyně

st. 14.3.  19 hodin   KINO
Z TIBETU přes Nepál do INDIE
přednáší Miloslav Martan
Druhý díl cesty po Asii začíná v Tibetské Lhase a okolo Brahma-
putry 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 Nepálské 
Káthmándú s přeplněnými uličkami, krásnými památkami 
UNESCO a národní park Chitwan se slony a nosorožci. A na zá-
věr cesty neopakovatelná Indie! Varanasi se spalovacími gháty a 
večerní slavností na řece Ganze, indické vlaky, nejkrásnější hrob-
ka světa Taj Mahal a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, rikši a společný 
oběd v Sikhském chrámu zanechají na Indii silné vzpomínky.  

po. 19.3.  18 hodin   Na Nové
JARNÍ KONCERT ZUŠ

st. 21.3.  19 hodin   KINO
DIVADLA SE PŘEDSTAVUJÍ LESNÍ PANNA A TOMAN aneb 
Hody divých žen
zpěvohry na motivy F.L.Čelakovského
hraje: DOGA gymnaziální soubor Strakonice
scénář - Lanka Kubelková   režie – František Kos
vstupné dobrovolné

čt. 22.3.  9 hodin    KINO
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU
pořádá SPAS Volyně
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pá. 23.3.  19 hodin   malý sál Na Nové
HRAJÍ ŠUMAVÁCI
k poslechu i tanci hraje známá kapela

ne 25.3.  14 hodin  Pošumavská tržnice
VELIKONOČNÍ TRHY
Velikonoční zboží a pochutiny, jarní vazba, zdobení a malování 
vajíček, dílny pro nejmenší, pletení pomlázek ....posezení s hud-
bou , občerstvení všeho druhu
od 15 hodin pro děti pohádka

po. 26.3.  18 hodin  Pošumavská tržnice
ŘÍDNÍ KONCERT ZUŠ
koncetr žáků V.Veselé

út. 27.3.  14 hodin  Pošumavská tržnice
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA
pravidelná setkání při kávě, čaji s programem….
Pořádá SPAS Volyně
st. 28. 3.    18 hodin   Pošumavská tržnice 
Oslava Dne učitelů  
Na bohoslužbu za učitele našeho města, zve Římskokatolická far-
nost Volyně

st. 28.3.  19,30 hodin  Na Nové
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadlo HÁTA Praha
VYPRODÁNO

VÝSTAVY
Malé Galerie od 2. do 31.3. výstava obrazů CESTOU SVĚTLA - 
František KOUT
Pošumavská tržnice celý březen Práce žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Volyně     

PŘIPRAVUJEME
ne. 8. 4.    od 19 hodin   DS RADOMYŠL
TULÁK 
hudba: Rudolf Piskáček libreto: Jiří Balda, Emanuel Brožík
Režie: Richard Semiginovský
Zveme Vás na další úspěšné ochotnické představení divadelního 
spolku Radomyšl.Tulák (premiéra 1924) je druhou nejhranější 
Piskáčkovou operetou a snad každý milovník tohoto žánru zná 
Tulákovu píseň „Když zjara první vonný květ“. Působivá hudba, 
vděčná titulní postava a libreto s osvědčenou zápletkou, zalo-
ženou na záměně osob – to vše zaručilo tomuto dílu značnou 
popularitu. Zvláštností námětu je situování děje do amerického 
prostředí horní podnikatelské vrstvy, která je ukázána v poněkud 
negativním světle. Jejím protikladem je tulák John Bill – člověk 
bez práce,majetku,ale poctivý a dobrosrdečný. Americký milio-
nář Worth využívá velkých fi nančních problémů londýnského 
peněžníka O´Kenney a chce si vzít jeho dceru Marry jako odměnu 
za to,že nezničí otce úplně. Na přání vlastní dcery Betsy uspořá-
dá skvělý ples na počest svého zasnoubení a rovněž u příležitosti 
návratu svého syna Ralpha. Betsy prosadí slavnost plnou převle-
ků s názvem „ples lumpů“.Společnost newyorských milionářů si 
slibuje výstřední zábavný večer, zvláště když má ples navštívit v 
originální masce pověstný „bonbónový král“ J.D.Trotabout, zná-
mý svými veselými kousky. Ten však nepřijde, a tak se stane, že je 
za bonbónového krále považován opravdový tulák John Bill,j ež 
se omylem dostal do Worthova paláce a je Trotaboutovi k neroze-
znání podobný. Nejenže hostům připraví nečekané půlnoční pře-
kvapení, ale také pomůže ke štěstí Betsy a mladému poručíkovi 
námořního loďstva Peddymua rovněž Worthovu synu Ralphovi, 
který je zamilován do Marry, budoucí nevěsty svého otce.
Vstupné 100,-Kč  Předprodej vstupenek v infocentru ve Volyni

pá.13. a so. 14.dubna 2018    
VOLYŇSKÝ ROZCESTNÍK  cestovatelský festival

čt. 1.3. 20 hodin 
RUDÁ VOLAVKA  
USA, 2018, Mysteriozní, 140 minut, vstupné 110,- Kč
Bývalá baletka se dostává do kurzu ruské tajné zpravodajské služ-
by v němž školí „volavky“. Kurzu, jehož cílem je naučit své „žákyně“, 
aby v roli profesionálních svůdnic využívaly své tělo a mysl jako 
dokonalé zbraně.

út. 6.3. 20 hodin 
NIKDYS NEBYL 
Velká Británie, Francie, 2017, Drama, Mysteriozní, 95 minut, vstup-
né 110,- Kč
Významný senátor najme vávečného veterána, elitního agenta 
FBI, aby zachránil jeho nezletilou dceru, jež se dostala do jednoho 
z anonymních domů, v nichž kvete dětská prostituce. Joe bere své 
osvědčené kladivo ...

čt. 8.3. 20 hodin 
TÁTOVA VOLHA 
Česko, Komedie / Drama  2018, 90 minut, vstupné 120,- Kč
Po ovdovění a zjištění, že kromě dcery Terezy má ještě stejně sta-
rého nemanželského syna, se matka spolu dcerou vydávají otco-
vým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek.

út. 13.3. 20 hodin 
S LÁSKOU VINCENT 
Animovaný / Drama, Velká Británie / Polsko, 2017, 88 minut, 
vstupné 100,- Kč
Film o van Goghovi, který jednou pronesl, že „může komunikovat 
pouze skrze své malby“. Natočen kombinací hraného fi lmu a ani-
mace originálních olejomaleb se jedná o první fi lm svého druhu 
na světě.

čt.15.3. 20 hodin 
TOMB RAIDER  
USA, Akční / Dobrodružný / Fantasy,  2018, 122 minut, vstupné 120,- 
Kč
Aby zachránila svět, musí mladá tvrdohlavá Lara Croft posbírat v sobě 
všechnu odvahu, divokost a odhodlání bojovat až do samého konce.

ne. 18.3. 15 hodin 
VČELKA MÁJA - Medové hry  
Německo / Austrálie, 2018, Animovaný , Rodinný, 2018, 95 minut, 
vstupné 100,- Kč
Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztro-
polis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Ob-
drží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry? .

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ
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út.20.3. 20 hodin 
TLUMOČNÍK   
Slovensko / Česko / Rakousko,Komedie / Road movie , 2018, 113 mi-
nut, vstupné 110,- Kč
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují 
napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Díky po-
znání života toho druhého, začínají chápat vlastní činy a přehodno-
cují i svou identitu

čt. 22.3. 20 hodin 
PACIFIC RIM – Povstání  
 USA, Akční / Dobrodružný / Sci-Fi, , 2018, 132 minut, vstupné 
120,- Kč
Další pokračování akční dobrodružné ságy z blízké budoucnos-
ti, kdy musí Země čelit nečekanému nebezpečí.

út. 27.3. 20 hodin 
MÁŘÍ MAGDALENA 
Drama,Velká Británie / USA / Austrálie, 2018, 130 minut, vstupné 
110,- Kč
Portrét jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Příběh 
osudu Máří, mladé ženy, hledající nový způsob života. Zavrhujíc 
dosavadní rituály se přidává k novému společenskému proudu, 
který vede Ježíš Nazaretský.

čt. 29.3. 20 hodin 
Ready Player One: Hra začíná 
USA , Akční / Sci-Fi / Thriller, 2018, vstupné 120,- Kč
Roku 2045 se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Ale lidé na-
lezli spásu ve virtuální realitě světa OASIS, který vytvořil geniální a 
excentrický James Halliday. Po jeho smrti HRA začíná...

PROGRAM – BŘEZEN 2018
pátek 9. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – BOUŘE V PŘE-
CHOVICKÉM LESE
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího 
Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Střípky života 
města před sto lety. Nad korespondencí rodiny Boháčů z válečného 
roku 1918.

sobota 17. března od 9 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – TVRZ
MÍSTA V KRAJI – UHŘICE & DOUBRAVA
Muzejní ráno a následný kombinovaný vlastivědný výlet do Uhřic 
a okolí. Nejprve vlakem do Lčovic, pak pěšky 10 až 12 km, navečer 
zpět autobusem z Vlachova Březí. Cestou komentáře historické i jiné. 
Sraz na nádvoří tvrze ráno v 9 hodin.

neděle 25. března od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
DEADBEATZ
Příjemně syrové a vláčné blues z Rakouska. DeadBeatz! Dva drsní, 
ale srdeční a ryzí pánové, kteří bezesporu sami vydají za malý blue-
sový orchestr. Neotřelý silný bluesový zvuk, který natrhne nejedno 
srdce a roztřese kolena. David Karlinger – harmonika a bicí; Bernie 
Miller – zpěv a kontrabas. Informace a písně: www.deadbeatz.at. 

… až do 31. března, 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.

… až do 31. března, 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 kompli-
kovaných tvarů. Malba na vnitřní zdi galerie a instalace. Výstava po-
trvá až do 31. března 2018.

po celý březen, 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 
fresek.

po celý březen, VÝSTAVA – 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.

po celý březen, 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 březen, 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 březen, 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.
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 Stavba regulace u Bízků mlýna
O regulaci řeky Volyňky bylo defi nitiv-
ně rozhodnuto zákonem – nejvyšším 
schválením císaře Františka Josefa I. vy-
daným dne 1.  srpna 1898. Koryto řeky 
se po předešlých povodních nacházelo 
již ve velmi zuboženém stavu. Přípravné 
práce vypukly již na sklonku roku 1898, 
terénní a stavební práce započaly hned 
na začátku roku 1899. V červnu 1899 byl 
navíc stržen starý dřevěný most, který 
byl nahrazen moderním mostem že-
lezným, který byl po nutné zatěžkávací 
zkoušce zpřístupněn dopravě v lednu 
1900. Náklady na prvotní regulaci ve 
výši 87 tisíc korun neslo zřízené vodní 
družstvo, země a stát, každý z nich po tři-
ceti procentech, zbývajících 10 procent 
měla hradit obec. Částečně provedenou 
regulaci však zničila ještě v září téhož 
roku povodeň a na další práce již nebyly 
k dispozici žádné další peníze z místních 
zdrojů. Volyňští zájemci nemohli „oběto-
vat už ani krejcaru“. Defi nitivní regulace 
řeky Volyňky byla realizována se znač-
ným zpozděním až v průběhu jarních 

a letních měsíců roku 1903. Upravován 
byl celý dlouhý úsek od obecního mlý-
na až k Valšičce. Náklady dosáhly částky 
360 000 korun, uhradily je stát a země. 
Stalo se tak i díky dřívějším intervencím 
zemského poslance P. Františka Blahov-

ce (1864–1942). Nově byla zřízena ná-
břeží na Podolí i na Palackého náměstí. 
Všechny regulační stavební práce byly 
prováděny skrze stavitele Karla Náhlíka 
(1849–1910) z Čestic.

Karel Skalický

Předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS vyhlásilo v loňském roce literární soutěž pro seniory s názvem „Sletové perličky“. 
Kdo ze sester a bratrů chtěl, mohl napsat povídku nebo jen krátké vyprávění o tom, co zažil na všesokolských sletech, kterých se 
zúčastnil. Z naší jednoty se o své vzpomínky na XI. všesokolský slet v r. 1948 podělila Jana Šipková, s jejímž laskavým svolením 
povídání otiskujeme.

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

 Sletové střípky vzpomínek 
Není už mnoho lidí, kteří prožili velkou událost pro každého 
sokola. Byl to Všesokolský slet v roce 1948, poslední sokolský 
slet, po němž se na dlouhou dobu  Sokol, dobrovolná orga-
nizace, umlčel.
Cvičila jsem tehdy jako žákyně spolu se svými spolužačkami 
a kamarádkami v šatech s červenou sukní, režným vrškem s 
červenými pruhy a červenou čelenkou ve vlasech. Na závěr 
cvičení jsme utvořily kroužek a jednu cvičenku zvedly vzhů-
ru. Skladba byla hezká, líbila se nám.
Moje maminka byla nadšená sokolka, před válkou cvičila na 
mnoha sletech a často mi o tom vyprávěla. Zpívaly jsme spo-
lu sokolské písně, které si dodnes pamatuji.
Na slet jsme se připravovaly dlouho. Před ním proběhlo ve-
řejné vystoupení na hřišti  naší volyňské sokolovny, kterého 
se zúčastnily všechny oddíly. Stále vidím dorostenky v  krás-
né skladbě s bílými kroužky, oblečené do modrých trenýrek 
a bílého trička a v další skladbě, kde tančily v rozevlátých ba-
revných sukních.
Do Prahy nás doprovázela náčelnice volyňské sokolské jed-
noty sestra Marie Kahovcová a milá sestra Jiřinka Náhlíková, 
naše cvičitelka. Obě byly laskavé a  vlídné, staraly se o nás 
jako o vlastní děti. Spaly jsme ve škole na slamnících.
Po všech přípravách jsme se dostavily na Strahov, kde začalo 
naše cvičení. Na zahájení programu vystoupila náčelnice So-
kola sestra Provazníková s neohroženým projevem, v němž 

nás vyzývala ke statečnosti a pravdomluvnosti v příštích le-
tech. Byl počátek padesátých let, doby útlaku a pronásledo-
vání.
V publiku jsem zahlédla svého tatínka, a to mě potěšilo. Za-
čalo naše vystoupení. Vše probíhalo dobře, když tu náhle za-
čalo pršet. Déšť byl silný, země byla po chvíli samé bahno. A 
na tom rozbláceném povrchu uklouzla jedna z našich cviče-
nek, trochu korpulentnější dívka na rozdíl od nás ostatních. 
Upadla, a když se zvedla, nikdo z nás se neudržel smíchem. 
Byla od hlavy až k patě celá pokrytá blátem, vypadala jako 
kominík. Přesto jsme všechny řádně docvičily a ukázněně 
odpochodovaly do šatny. Tam se o nás postaraly naše cviči-
telky, dostaly jsme horké kakao a balíček čokolády od orga-
nizace UNRRA. Pro dnešní děti by to nic neznamenalo, ale my 
jsme za války i ještě po ní takové věci neměly, potraviny byly 
na příděl a některé se vůbec na pultech neobjevovaly. Pro 
mě to byl hotový zážitek.
Po prázdninách se změnilo mnoho. Sokol přestal existovat, 
nižší třídy gymnázií byly zrušeny a vraceli jsme se zpět do 
základní jednotné školy. Nastal konec cvičení v rámci sokol-
ských tradic. Zůstaly jen vzpomínky.
Radostně jsme  proto uvítali obnovení Sokola po čtyřiceti 
letech. Lituji jen, že sokolský stadion na Strahově s dlouhou 
tradicí se nedochoval pro budoucí generace sokolů.

Jana Šipková, T.J. Sokol Volyně



Březen 2018INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 11

OZNÁMENÍ 
 ZMĚNA SÍDLA  ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘE

Mgr. Ilona NEPEŘENÁ
advokát

náměstí Svobody 41, VOLYNĚ
(v přízemí budovy městského úřadu)

mobil : 604 639 321
email: ilona.neperena@seznam.cz

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

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

Neděle 4. 3. v 15:00 – kostel Všech sv.
Modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež.
 Po modlitbě bude posezení na faře.

Středa 7. 3. v 19:00 – Pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Pondělí 19. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost sv. Josefa. Mše sv. bude za jáhna Mgr. Ing. Josefa 
Matějku.

Středa 21. 3. v 19:00 – Pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Neděle 25. 3. v 8:00 – kostel Všech sv.
Květná (Pašijová) neděle. Žehnání ratolestí a průvod.

Středa 28. 3. v 18:00 – Pošumavská tržnice
Oslava Dne učitelů. Bohoslužba za učitele našeho města.

Čtvrtek 29. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Zelený čtvrtek. Večerní mše sv. na památku Večeře Páně.

Pátek 30. 3. V 18:00 – kostel Všech sv.
Velký pátek. Velkopáteční obřady.

Sobota 31. 3. v 19:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie.

Neděle 1. 4. v 8:00 – kostel Všech sv.
Boží hod velikonoční. Při mši sv. budou požehnány pokrmy.
V 15:00  - modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a 
mládež.

Pondělí 2. 4. v 9:30 – kostel Všech sv.
Velikonoční pondělí.

ce

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
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 Nové ordinace
Ve zdravotním středisku ve Volyni byla dokončena nová ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Nýdla a rekonstrukce gyne-
kologické ordinace MUDr. Hany Jirkové. Realizaci stavby zajišťovala fi rma PRIMA, akciová společnost. Gynekologická ordinace 
je otevřena od 07.02.2018 a praktický lékař MUDr. Jan Nýdl v nových prostorech ordinuje od 26.02.2018. Tímto bylo docíleno, 
že všichni lékaři působící ve městě Volyně mohou ordinovat v jedné budově.
Zároveň touto cestou děkujeme pracovníkům ve zdravotním středisku, lékařům i všem pacientům za trpělivost při realizaci 
nové ordinace a rekonstrukci stávající gynekologické ordinace.

Odbor správy majetku a investic města Volyně

Župní přebory v plavání jako osvědčený organizátor opět po-
řádala T.J. Sokol Strakonice. V plaveckém areálu se sešlo téměř 
140 závodníků a závodnic a spolu s nimi rozhodčí, trenéři a ro-
diče. Všichni zúčastnění si změřili síly - předškoláky a ml. žactvo 
čekalo 25 m, st. žactvo plavalo 50 m a u dorostu a dospělých to 

 Župní přebory v plavání
bylo 100 m. Z naší jednoty se zúčastnilo 13 soutěžících. Jako ka-
ždý rok se nám ani letos bohužel nevyhnula viróza, a tak několik 
přihlášených dětí nemohlo na závody jet. Výsledky těch, kteří 
plavali, byly pěkné. Naše poděkování patří i tentokrát paní Van-
dě Strnadové, která s dětmi jezdila trénovat. Skoro všechny děti 
se také přihlásily do štafet plavaných mimo závod: Žákyně I + II 
(Homolková, Škodová, Vávrová, Zahradníková) se umístily na 3. 
místě, Žáci I + II + III (Böhm, Pikl, Pikl, Zahradník) doplavali na 8. 
místě a Žákyně II + IV + Dorostenky (Karasová, Kůtová, Přibová, 
Pospíšilová ze Strakonic) si doplavaly pro 1. místo. Při čekání na 
výsledky nechybělo po štafetách volné plavání a dovádění ve 
velkém bazénu i v malém bazénku.
Žákyně I Nela Bergerová – 6. místo
Žákyně II Magdaléna Homolková – 5. místo
  Lucie Vávrová – 17. místo
  Eliška Zahradníková – 19. místo
  Bohdana Škodová – 22.-23. místo 
  Ivana Karasová –  27. místo
Žákyně IV Miroslava Přibová – 4. místo
Dorostenky Barbora Kůtová – 5. místo 
Žáci I  Adam Pikl – 5. místo
Žáci II  Lukáš Böhm – 7. místo
  Kristian Zahradník – 11. místo
  Vojtěch Hodač – 13. místo
Žáci III  Daniel Pikl – 4. místo


