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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
18. jednání Rady města Volyně, 

které se konalo dne 23. května 2018

Rada města schvaluje  poskytnutí daru Lince bezpečí, z.s., Praha 
8 ve výši 3.000,- Kč.
Poskytnutý fi nanční dar ve výši 3.000,- Kč bude použit na pokrytí 
provozních nákladů linky bezpečí.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Volyně pro rok 
2018 č. 3 obsahující změnu č. 5 a 6 dle přílohy, kterým dojde ke 
zvýšení příjmů o 140.540,- Kč a ke zvýšení výdajů o 1.136.200,- 
Kč. o rozdíl ve výši 995.660,- Kč bude zvýšeno fi nancování z mi-
nulých let. 

Rada města chvaluje jako zhotovitele akce „Výměna střešní kry-
tiny vč. laťování na domě č.p. 139, Volyně“ fi rmu TVInvest, s.r.o., 
Vlachovo Březí s  cenou ve výši 286.195,14 Kč bez DPH, to je 
346.296,- Kč s DPH a další fi rmu v pořadí Jan Kouba, Vlachovo 
Březí s cenou ve výši 297.529,- Kč bez DPH, to je 360.010,- Kč 
s DPH.
Firma TVInvest, s.r.o., Vlachovo Březí  provede výměnu střešní kryti-
ny a laťování na domě č.p. 139 v ulici Lidická ve Volyni.   

Rada města schvaluje jako zhotovitele akce „Školní rozhlas“ fi r-
mu ALVA Strakonice, spol. s r.o., Čestice s cenou ve výši 147.294,- 
Kč bez DPH, to je 178.225,- Kč včetně DPH a další fi rmu v pořa-
dí Bártek rozhlasy s.r.o., Praha s cenou ve výši 284.210,- Kč bez 
DPH, to je 343.894,- Kč s DPH.
Firma ALVA Strakonice, spol. s r.o., Čestice  provede instalaci školní-
ho rozhlasu pro základní školu v budovách č.p. 300 a č.p. 278 v ulici 
Školní ve Volyni.

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhoto-
vení stavby „ZTV Skalka, Volyně“ uzavřený mezi městem Volyně 
a fi rmou  Š+H Bohunice, s. r. o., Temelín, kterým se snižuje cena 
díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 o částku 47.306,48 Kč bez 
DPH, na celkovou cenu díla ve výši 4.283.490,06 Kč bez DPH, to 
je 5.183.022.97 Kč včetně DPH a mění se termín dokončení díla 
do 15. 6. 2018.

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady města Volyně

19. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 30. května 2018

Rada města schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 2.000,- 
Kč  SPP Volyně, z. s.
Poskytnutý fi nanční dar ve výši 2.000,- Kč bude použit na pokrytí 
části nákladů na zajištění 7. ročníku Summer Punk Párty Volyně 
pořádaného ve dnech 17. a 18. srpna 2018 na koupališti ve Volyni.   

Rada města schvaluje společnost na dodávku zařízení na akci  
„Odvlhčení budovy ZŠ Volyně č.p. 278“ Hydropol ČR, spol. s r.o., 
Holešov s nabídnutou cenou 90.000,- Kč bez DPH, to je 108.900,- 
Kč včetně DPH a další fi rmu v pořadí Empemont s.r.o., Valašské 
Meziříčí s cenou ve výši 96.000,- Kč bez DPH, to je 116.160,- Kč 
včetně DPH.
Firma Hydropol ČR, spol. s r.o., Holešov provede instalaci přístrojů 
na odvlhčení zdiva v budově základní školy č.p. 278 v ulici Školní 
ve Volyni.   

20. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 06. června 2018

Rada města schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 3.000,- 
Kč  TJ Sokol Volyně.
Poskytnutý fi nanční dar ve výši 3.000,- Kč byl použit na částečné 
pokrytí nákladů na cestovné účastníkům, cvičitelkám a  dozoru 
dětí na XVI. Všesokolském sletu v Praze.

Rada města schvaluje záměr prodat  pozemky parc.č. 1760/6 
o  výměře 1013 m2, parc.č 1760/8 o  výměře 1007 m2, parc.č 
1760/9 o výměře 913 m2, parc.č 1760/10 o výměře 915 m2, par-
c.č 1760/11 o výměře 769 m2, parc.č 1760/12 o výměře  1026 m2,
parc.č 1760/13 o  výměře 1025 m2, parc.č 1760/14 o  výměře 
943 m2, vše v k.ú. Volyně. Pozemky se nachází  v lokalitě Nad Skal-
kou v obci  a katastrálním území Volyně a  jsou určené platnou 
územně plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů. 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Volyně pro rok 
2018 č. 4 obsahující změnu č. 7 a 8 dle přílohy, kterým dojde ke 
zvýšení příjmů o 294.038,- Kč a ke zvýšení výdajů o 218.417,- Kč. 
O rozdíl ve výši 75.621,- Kč bude sníženo fi nancování z minulých 
let. 

Ing. Václav Valhoda, starosta



červenec 2018 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 2

  Technické služby 
      města Volyně
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

 Rekonstrukce lesní cesty 
 Ostrý vrch

 Rekonstrukce naučné stezky 
 Malsička

Dne 31. 5. 2018 byla dokončena realizace stavby Rekonstrukce 
lesní cesty Ostrý vrch, kterou provedla fi rma GARANTSTAV sta-
vební Strakonice s. r. o. za cenu díla ve výši 2.408.034 Kč. Posky-
tovatelem dotace městu Volyně ve výši 1.563.258 Kč byl Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF). Rekonstrukcí cesty došlo ke 
zlepšení kvality lesní komunikace a lepšímu odvodu vody. Povrch 
cesty byl zpevněn penetračním makadamem s dvojitým asfalto-
vým nátěrem, čímž se cesta stává odolnější vůči lesní technice při 
správě porostů.

Dne 31. května 2018 byla dokončena realizace stavby „Rekon-
strukce naučné stezky Malsička“, kterou provedla fi rma STRA-
BAG a. s. za cenu díla ve výši 1.798.095 Kč. Město Volyně získalo 
na tuto stavbu dotaci od Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) ve výši 1.732.238 Kč. Turistická stezka pro pěší posky-
tuje výhled na město Volyně i okolní kopcovitou krajinu a zesilu-
je příměstskou funkci lesa. Terén stezky je značně svažitý, proto 
byla vytvořena odpočinková místa osazená lavičkami a doplně-
na informačními tabulemi a rozcestníky. Vycházku do městského 
lesa mohou dospělí turisté i děti zahájit či zakončit použitím cvi-
čebních prvků na odpočinkové ploše. Občanům i návštěvníkům 
města Volyně byla  touto rekonstrukcí opět zpřístupněna v minu-
losti oblíbená vycházková lokalita.

původní stavpůvodní stav

po realizacipo realizaci

původní stavpůvodní stav

po realizacipo realizaci

cvičební prvkycvičební prvky
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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 8:00-12:00, 12:30-16:00 

St 9:00-12:00, 12:30-17:00 
So 9:00-15:00

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

otevřené od 9 do 17 hodin (kromě pondělí).

Ceník reklamy ve 
Zpravodaji města Volyně 
schválený radou města.

1 strana A4 194 x 270mm 2000Kč bez DPH 
1/2 strany A4 194 x 135 mm 1000 Kč bez DPH 

1/4 strany A4 90 x 135 mm 500 Kč bez DPH 
1/6 strany A4 90 x 68 mm 400 Kč bez DPH

 Rekonstrukce staré cesty a aleje v biokoridoru  
 k městskému lesu – Volyně
V roce 2016 se město Volyně rozhodlo využít další z fi nančních 
dotací Evropské unie, tentokrát z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Operačního programu životního prostředí. 
Podporovanými aktivitami vyhlášené výzvy Ministerstva život-
ního prostředí bylo posílení přirozené funkce krajiny, a to např. 
zakládáním nebo zlepšováním funkčního stavu biocenter a bio-
koridorů, liniovou a skupinovou výsadbou dřevin v krajině, obno-
vou historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující 
pěší průchod krajinou, vytvářením a  obnovou vodních prvků. 
Toto vše splňoval záměr města na obnovení staré cesty ve směru  
Volyně – Čestice  v biokoridoru Kojana.
Podaná žádost o  dotaci na realizaci  projektu města s  názvem 
Rekonstrukce staré cesty a aleje v biokoridoru  k městskému 
lesu – Volyně byla úspěšná. Hlavním cílem projektu bylo obno-
vení historické cesty pro pěší průchod krajinou spolu s šetrným 
odvodněním  lokality vytvořením odvodňovacího otevřeného 
kanálu, obnovení a ochrana stávající aleje s cílem zachování ma-
ximálního množství dřevin, posílení provozní bezpečnosti a do-
plnění stromořadí způsobem odpovídajícím původnímu stavu 
včetně zajištění další existence biokoridoru.
Následovalo výběrové řízení na zhotovitele, ze kterého vyšla ví-
tězně fi rma M. Build s.r.o. z Písku s nabídkou nejnižší  realizační 
ceny 1 706 239,00 Kč vč. DPH. Realizace akce byla zahájena na 
podzim roku 2017 s termínem dokončení do 31.5.2018.
V období vegetačního klidu bylo provedeno kácení  nevratně po-
škozených, odumírajících nebo neperspektivních dřevin. Zarost-
lá cesta byla částečně zprůchodněna odstraněním keřů, náletů 
a ruderálního porostu. Povrch staré cesty pro pěší byl obnoven 
vysypáním a utužením štěrkovým kamenivem. Ve spodní polo-
vině byla lokalita odvodněna vytvořením odvodňovacího koryta 
zpevněného vyskládaným kamenem z  místního snosu. Křížení 
občasného vodního toku v biokoridoru s pěšinou bylo vyřešeno 
vybudováním zpevněných kamenitých brodů se šlapáky. Odbor-

ný zdravotní a redukční řez  vybraných vzrostlých dubů, jasanů 
a dalších dřevin rostoucích v biokoridoru podél cesty byl zahájen 
v jarním období. Celkem bylo ošetřeno 99 ks dřevin. Vzhledem 
k výšce dřevin a nepřístupnému terénu pro mechanizaci byly prá-
ce prováděny horolezeckou technikou, která je zároveň  šetrná 
k okolnímu prostředí. Následovalo odplevelení a modelace teré-
nu v okolí pěšiny včetně následného zatravnění.
Na vhodných místech byla  alej doplněna o výsadbu 25 ks vzrost-
lých dubů.  Práce byly ukončeny ve stanoveném termínu včet-
ně instalace 2 informačních panelů na obou koncích staré cesty 
k městskému lesu, která je nyní jako nová. Až půjdete o víkendu 
na houby do městského lesa nebo na procházku, zkuste tuto 
zkratku pro pěší průchod krajinou ve stínu starých dubů...

Tabulka  rozlohy jednotlivých segmentů: 
Celková plocha biokoridoru 12720 m2

Celková plocha původní parcely aleje 6884 m2

Plocha pro odstranění náletu a keřů do 1m 1241 m2

Plocha ruderálního porostu a stařiny 6205 m2

Hloubené koryto pro svedení občasného toku 90 m3

Brody ve zpevněné pěšině na křížení s tokem 30 m2

Celkové způsobilé výdaje: 1 585 326 Kč
Dotace EU: 1 268 261 Kč (80 % uznatelných nákladů)
Příspěvek města Volyně: 317 065 Kč (20% uznatelných nákladů) + 
120 913 Kč (neuznatelné náklady)
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Srdečně Vás zveme na jedno 
z nejhranějších představení 

DÍVČÍ VÁLKA

Přijďte se podívat v úterý 28. 8. 2018 do  LETNÍHO 
KINA – PÍSEK (Na Výstavišti 493/3) - OPEN AIR 
AKCE od 19:00 hod.

Cena vstupenky v předprodeji 280 Kč, na místě 
pak 340 Kč. Předprodej vstupenek v Infocentru 
Volyně, nám. Svobody 1, Tel: 778 888 761 
   
Hrají: Uršula Kluková, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, 
Jiří Štědroň, Roman Skamene, Petr Jablonský, 
Milan David, Petr Martinák, David Voráček, 
Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další.
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 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně
Pátek 29. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
V  19:00 – farní dvůr, táborák na zakončení školního 
roku.

Neděle 1. 7. v 8:00 – kostel Všech sv.
V 15:00 – modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti 
a mládež.

Čtvrtek 5. 6. v 11:00 – kaple Nišovice, poutní mše sv.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Sobota 21. 7. v 18:30 – kaple Němětice, poutní mše sv.
Památka Panny Marie Karmelské

Sobota 28. 7. v 18:30 – kaple Přechovice, poutní mše sv.
Svátek sv. Jáchyma a Anny

Neděle 29. 7. v 11:30 – kostel Malenice, poutní mše sv.
Svátek sv. Jakuba, apoštola

Neděle 5. 8. v 11:00 – kostel Volyně – Malsička, 
poutní mše sv.
Svátek Proměnění Páně

a 28. 7. v 18:30 – kaple Přechovice, poutní mše s
k sv. Jáchyma a Anny

a 21. 7. v 18:30 – kaple Němětice, poutní mše sv
tka Panny Marie Karmelské

k 5. 6. v 11:00 – kaple Nišovice, poutní mše sv.
ost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

e 1. 7. v 8:00 – kostel Všech sv.
00 – modlitba za zdraví a Boží požehnání pro d
dež.

00 – farní dvůr, táborák na zakončení školn

  Městská knihovna Volyně
V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
KLENOT:  Jsem příliš mladá, abych zestárla / KOUCKÁ:  Uvol-
něné rodičovství. Rozumně, citlivě a s menším nasazením / VLČ-
KOVÁ:  Krev Anděla / DVOŘÁKOVÁ:  Dědina.  Pole, závist, chtíč 
a  otčina / HARASIMOVÁ:  Vůně noci / VONDRUŠKA:  Dračí 
náhrdelník.  Hříšní lidé Království českého / VONDRUŠKA:  Ro-
mán o růži. Hříšní lidé Království českého / BACKMAN: A každé 
ráno je cesta domů delší a  delší / KALLENTOFT:  Lovci ohně 
/ HAWKER:  Běžkyně.  Krátký příběh o  dlouhém běhu / BOW-
MAN:  Dynamické stárnutí.  Jednoduchá cvičení pro pohyblivost 
celého těla / SICHINGER: Kocovina šumavského léta / McPART-
LIN: Poslední dny Rabbit Hayesové / HAMPSON: Vůně Francie 
/ ASHTON: Žena z čísla 24 / FJELL: Práskač  / HEABERLIN: Pa-
píroví duchové / TREMAYNE:  Druhá smrt / ČEŠKA:  Případ 
českého knížete.  Zločiny na Velké Moravě / OUŘEDNÍK:  Anti-
alkorán aneb nejasný svět T. H.   / ČERVENKOVÁ: Labyrint po-
hybu / CANNON:  Černé ovce a  beránek Boží / DODD:  Žena, 
která nemohla křičet / KOUKALOVÁ: Jiná. Gabriela Koukalová 
/ FALVEY:  Na vrchol K2.  Od triumfu k  děsivé tragédii / HOR-
NÍK:  Proč holocaust.  Hitlerova vědecká mesianistická vražda / 
STEINHAUER: Nejbližší východ / EGGERS: Kruh / HORST: Na 
zimu zavřeno   / GRIPPANDO: Mrtvá. Strhující advokátní thriller 
/ THOROVÁ: Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od 
početí po smrt / MAREŠ:  Pedagogická psychologie / ROZKO-
VEC: Vysoká hra / NOVOTNÝ: Smrt Konráda Brněnského. Detek-
tivní příběh ze středověkých Čech a Moravy / GARDNER: Neboj 
se / WAGNER: Světlo v temném domě / HAYDEN: Sebranka / 
BRUNT: Řekni vlkům, že jsem doma / LAGERCRANTZ: Přiznání 
/ TAUSSIG: Neznámí hrdinové. Pohnuté osudy / DRDA: Nezná-
mí hrdinové. Řekli ďáblovi ne / JAKOUBKOVÁ: Mluvit o ex... není 
dobré pro sex / MACHKOVÁ: Projekty dramatické výchovy pro 
mladší školní věk / MACHKOVÁ: Projekty dramatické výchovy 
pro starší školní věk / HRAŠKOVÁ: Nebe voní Tebou / HARA-
SIMOVÁ:  Pohár touhy / HARASIMOVÁ:  Purpurové doteky / 
KLIMEČKOVÁ:  Slib svatojánské noci / KÖRNEROVÁ:  Co ne-
odvál ani čas / ROTTOVÁ: Norkový kožich za hrst vloček aneb 
Šest hodin ve vlaku / FIEBER: Slepé okno / MIČANOVÁ: Smrt 
pod vinicemi / YRSA: Černá díra / GROSSMAN: Přijde kůň do 
baru / GOFFA: Vykoupení / VONDRUŠKA: Letopisy královské 
komory. Jičínské pole mrtvých / RYAN: Bojiště. Do poslední vteři-
ny / RŮŽIČKA: Mrtvá na pranýři / BRADY: Slepí / SEDDON: Ne-
zavírej oči / HEITZ:  Exkarnace I.  Válka starých duší / KÖNIG: 
Společnosti / DURHAM: Volá Berlín / HARAN: Italské radosti / 
WHITEHEAD: Podzemní železnice / REDONDO: Toto všechno 
ti dám / MILLER: Dítě Svobody / VANĚČEK: Život s úsměvem 
/ VIEWEGH: Muž a žena / SMITH: Nad propastí / SUCHÝ: Jawa 
kolem světa.  Jawa 350/1978, 232 dnů, 49 003 km, čtyřmi konti-
nenty bez GPS / LÁŠEK: Ztracené varty. Strážci šumavské hranice 
1938

V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
HLAVINKOVÁ:  Projekt Pes (ten můj) / HLAVINKOVÁ:  Pro-
jekt Pes (smečka) / HLAVINKOVÁ:  Projekt Pes (prázdniny 
v  Beskydech)   / Vtipy pro děti 2 / VOGEL:  Dobrou noc, poní-
ci!  / BUDAŘ: Princ Mamánek. Pohádkový příběh / DELAF: Pu-
píky.  Téměř dokonalé štěstí / BIRD:  Van Goghova hvězdná 
noc. Dějiny umění v příbězích pro děti / TUHÁČEK: Berta a Jan 
hledají kešky.  Hurá za dobrodružstvím / MacDONALD:  Roš-

ťák Bertík.  Auuu! / HAGERUP: Dívka, která chtěla zachránit 
knížky / LOMOVÁ: Anča a Pepík 5 / SCHLÜTER: Drákula a já 
/ PILKEY:  Kapitán Bombarďák a  zloba zlé Zařezávačky / PA-
ŘÍZKOVÁ: Městečko Lážoplážo. Zlatá velryba / KISS BITAY: Víš 
to? Zajímavosti ze světa přírody / KŠAJTOVÁ: Panenka a auťáci  
/ Pedro / MLYNOWSKI: Kouzla vzhůru nohama. Noc s drakem 
/ NĚMEČEK: Marie Terezie. Očima Marie Antoinetty a generá-
la Laudona / GROENING: Simpsonovi. Přísně tajné / SUNKO-
VÁ: Kdo hledá, najde

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ:

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

PONDĚLÍ 8:00 – 12:00        13:00 – 17:00

STŘEDA 8:00 – 12:00        ODPOLEDNE ZAVŘENO          

ČTVRTEK 8:00 – 12:00        13:00 – 17:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

POUZE STŘEDA    12:30 – 16:00
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 Kde budou studovat naše děti?

 Děti z mateřské školy Volyně se těší na prázdniny
(Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty…)

Léto volá a prázdniny jsou za dveřmi. Přejeme vám, abyste měli 
dostatek času na společné chvíle s  dětmi, aby dny ke koupání 
byly slunečné, cesty za dobrodružstvím byly dlouhé, zajímavé 
a bezpečné a aby návraty domů byly šťastné. Dětem, které od-
rostly školce, přejeme úspěšný start ve škole. Všem, kteří nám po-
máhají, děkujeme za pomoc a přízeň. Těšíme se na Vás v září zase 
na shledanou.

Kolektiv Mateřské školy Volyně

 První volyňští senioři „promovali“
Po absolvování 6 semestrů dostaly 
14.května 2018 v  Praze první čtyři seni-
orky a  1 senior zaslouženě „Osvědčení 
o  absolutoriu Univerzity třetího věku 
„Svět okolo nás I.“ 
Česká zemědělská univerzita v  Praze, 
provozně ekonomická fakulta, pořádá již 
desátým rokem nabídkovou výuku pro 
seniorskou populaci v rámci tzv. virtuální 
univerzity. Ve Volyni se jí před třemi roky 
na podzim 2015 ujal seniorský spolek 
SPAS Volyně z.s. a zahájil ve spolupráci se 
strakonickou správou MAS Strakonicko 
z.s. první semestr – tehdy se ho zúčastni-
lo 6 osob a konal se ještě ve spolkové klu-
bovně v domě s pečovatelskou službou.  
Do zatím posledního letního semestru se 
přihlásilo již 17 žen a mužů v seniorském 
věku a zdá se, že zájem na Volyňsku ještě 
poroste.
Virtuální nebo také distanční výuka za 
pomoci internetu je totiž stává i pro se-
niorskou generaci velmi oblíbeným ná-
strojem k udržení a rozšíření jakýchkoliv 
vědomostí. Po společném shlédnutí jed-
notlivých lekcí, které zde, ve Volyni, pod-
poruje Kultura Volyně propůjčením pro-
stor v kině, si mohou přihlášení účastníci 
kurzu lekci shlédnout neomezeně opa-
kovaně doma, u svého počítače. Násled-

ný krátký test si také mohou zopakovat 
několikrát, i za pomoci vytištěných mate-
riálů. Stejně tak pak semestrální ukončo-
vací test po šesti lekcích.
Volynští a  dnes již „promovaní“ absol-
venti nabyli v  prvních dvou semestrech 
znalosti o  čínských bylinkách a  léčivých 
houbách, poté se již narůstající skupina 
rozhodla pro umění a  seznámila se ve 
třech semestrech s  českým barokem, 
italskou renesancí a  speciálně s  Miche-
langelem a  v posledním, právě ukonče-
ném semestru pak začal 3dílný kurz čes-
kých dějin s těžištěm na nejstarší dějiny. 
Do příštího semestru (začátek cca v říjnu 
2018) se 17členná skupina rozhodla pro 

jeho pokračování a  jak se zdá, budou 
v  něm pokračovat i  právě „promované 
seniorky a promovaný senior“. 
Pro případné zájemce odkazujeme na 
webové stránky https://e-senior.czu.cz/ , 
kde naleznete veškeré informace k pod-
mínkám a  hlavně k  rozsahu nabídky 
virtuální (naprosto nestresové, o  to víc 
inspirující) univerzity třetího věku při Ze-
mědělské univerzitě v Praze. Telefonicky 
se pak obraťte buď na SPAS Volyně, Saša 
Lienau, tel. 605 844 863, nebo přímo na 
strakonickou tutorku místní akční skupi-
ny U3V, paní Ivetu Švelchovou, tel. 601 
335 540.

Za SPAS napsala Saša Lienau

Letošní 12. a  16. duben představoval den D pro všechny, kteří 
skládali přijímací zkoušky na střední školy. Musím ocenit dobrou 
přípravu našich žáků, protože všichni deváťáci byli přijati už v prv-
ním kole přijímacího řízení. Většina se navíc dostala právě na tu 
školu, kam si nejvíce přáli. Jen několik z nich se muselo spokojit 
se školou, která pro ně znamenala „číslo 2“ (a byli to zrovna ti, kte-
ří od nás často slyšeli, že by svoji domácí přípravu měli pojmout 
mnohem důkladněji!).
Tento školní rok vychází celkem 39 žáků. 16 z nich bude pokračo-
vat v učebních oborech, takže všichni doufáme, že konečně při-
bydou tolik žádaní řemeslníci. Dva chlapci se budou připravovat 
na povolání zedníka, další dva na elektrikáře, ze dvou děvčat bu-
dou kuchařky, jedna dívka se chce stát cukrářkou, jedna aranžér-

kou a dvě kadeřnicemi. Několik chlapců se vyučí 
technickým oborům - automechanik, lesní me-
chanizátor a opravář zemědělských strojů.
Ostatní čeká za čtyři roky maturita. Šest žáků zamíří na gymnázi-
um, šest na volyňskou průmyslovku, šest dívek na ISŠ Volyně, ze 
dvou dívek budou zdravotní sestřičky, jeden chlapec bude studo-
vat v Blatné informatiku a jeden vodňanský Trivis.
Do osmiletého gymnázia byli letos přijati čtyři naši páťáci.
Za všechny učitele volyňské základky přeji našim absolventům 
dobrý start do nové životní etapy a věřte, že ač jsme spolu prožili 
leccos, budeme na naše bývalé žáky v dobrém vzpomínat.

Mgr. Martina Boušková
Výchovná poradkyně ZŠ Volyně



červenec 2018INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 7

PROGRAM – ČERVENEC 2018
sobota 7. července od 15 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – GA-
LERIE NA SHLEDANOU
LAWRENCE WELLS – KONEC VEČÍRKU
„Nahá opice jde ven, začne jí být zima a všichni se jí 
smějí. S uměním je to stejné. Existuje mimo jazyk, je 
obnažené, a  když je dobré, vystavuje se nebezpečí 
a mnozí lidé nevědí, co na to říct.“, říká k umění malíř 
Lawrence Wells (*1965). Autor patří k první vlně Ameri-
čanů, kteří se usadili v Praze na začátku 90. let. Pracuje 
v ateliéru v bývalé industriální oblasti pražských Vyso-
čan a nadále vystavuje v Evropě i USA. Výstava potrvá 
do 14. října 2018.

čtvrtek 12. července od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ A PLOY 
Písničkářka Jana Štefl íčková a  bezbasé trio Ploy, které 
s nadhledem a instrumentální bravurou bourá zavede-
né žánrové škatulky. Nefalšovaná jazzová fúze. Od lido-
vé písně po acid-jazz. 
Hudba zde: https://soundcloud.com/ploy-662568202

pátek 20. července od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – ROK 
1868 VE VOLYNI
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a his-
torii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. 
Téma večera: Volyně před 150 lety.

sobota 28. července od  9 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – 
TVRZ
MÍSTA V KRAJI – LIBĚTICE
Muzejní ráno, následný vlastivědný pěší výlet. Cestou 
komentáře historické i jiné. Pěší trasa dlouhá cca 12 km. 
Sraz na nádvoří tvrze v 9 hodin, návrat zpět do Volyně 
možný vlakem.

po celý červenec, VÝSTAVA – TVRZ
ACH, TY TABÁKU!
Výstava pro kuřáky a  šňupáky věru vhodná. Kuřácké 
potřeby a výrobky dob minulých. Zajímavé předměty 
z řady sbírek veřejných i soukromých. Výstava potrvá až 
do 3. listopadu 2018.

po celý červenec, VÝSTAVA – TVRZ
MAXMILIÁN BOHÁČ ST. – HRADY STARÉ A ROZBITÉ
Mistr malířský Maxmilián Boháč (1854–1928), otec slav-
ného volyňského uměleckého trojlístku, miloval od 
mládí všechny staré památky, zajímal se o  historii, ar-
cheologii 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. Prodloužená výstava.

po celý červenec, VÝSTAVA – TVRZ
ŘEZ STAROU SBÍRKOU II.
Doplněná a  přestavěná výstava. Výběr různorodých 
předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních 
sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do 
roku 1959. Někdejší zajímavé akvizice, rozsáhlejší sou-
bory a jednotliví dárci.

po celý červenec, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
PATRIK PELIKÁN – SPÁD
Patrik Pelikán vystudoval v  Praze Akademii výtvarných 
umění v ateliérech Kresba a Grafi ka 2. Nejčastěji však maluje 
maltou. Ve Volyni vytvořil nástropní reliéf v monumentální 
klenbě, která je součástí interiéru galerie od loňského roku. 
Výstava potrvá až do konce roku 2018.

po celý červenec, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v  Pošumaví 
v 18. a 19. století z nových badatelských pohledů. Dlou-
hodobá proměnlivá expozice v nově otevřeném prosto-
ru.

po celý červenec, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Nová dlouhodobá expozice v autentických prostorách 
staré renesanční radnice. Strakoničtí johanité i svatovít-
ští probošti pěkně pospolu. 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: úterý až neděle 9–17 hod.
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Zahradní slavnost ZŠ a MŠ Čestice

Zahradní slavnost zorganizovala ZŠ a MŠ Čes-
tice v pátek 1. 6. pro děti, rodiče a přátele. Ač-
koliv nejen dopoledne, ale dokonce necelou 
hodinu před začátkem slavnosti silně prše-
lo, nikdo z  vyučujících a  dětí nepochyboval, 
že se odpolední program uskuteční. A vše 
dobře dopadlo - půl hodiny před zahájením 
déšť ustal. Velmi pestrý program byl sesta-
vený z vystoupení několika tříd a zájmových 
kroužků. Návštěvníci se mohli projít rozleh-
lou zahradou, prohlédnout si květiny, stromy 
a keře, jezírko, prostudovat informační tabu-
le. Všude byly vystavené výtvarné práce dětí. 
Kdo chtěl, mohl se zastavit u stanovišť, která 
si připravily děti za pomoci svých vyučujících 
či rodičů. Všichni tak mohli obdivovat modely 
aut a motorek chlapců ze 4. třídy, pochutnat 
si na koláčcích, napít se přírodních limonád, 
dát si něco grilovaného. Protože tři z nás, kte-
ré nacvičujeme sletové skladby na XVI. vše-
sokolský slet, na této škole učí, tak slovo dalo 
slovo a  obě skladby jsme divákům ukázali. 
Jako první byla skladba Spolu, která má při-
pomenout 100. výročí vzniku Československé 
republiky. Poté 7 žen zaujalo diváky Siluetami 
- zajímavou a  veselou skladbou s  obručemi. 
Vystoupení se podařilo a my byli rádi, že jsme 
Sokol mohli v Česticích představit.

Sokolský Atletcup

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

V neděli 27. 5. proběhl 2. ročník Sokol-
ského Atletcupu. Počasí bylo opět pře-
krásné - sluníčko hřálo celé dopoledne. 
Poté, co se soutěžící zapsali u prezence, 
nastoupili k  slavnostnímu zahájení zá-
vodů. Všechny přivítala starostka jed-
noty. Poté ředitelka závodu vysvětlila 
pravidla a  osvětlila organizaci. Však už 
mnohé děti byly netrpělivé a  nemohly 
se závodění dočkat. Soutěžící, kterých 
bylo v  letošním ročníku 30, byli rozdě-
leni na jednotlivé kategorie podle roku 
narození a podle pohlaví. Do soutěžení 
se také zapojili cvičitelky, maminky a ta-
tínkové. Všichni museli absolvovat 4 dis-
ciplíny - skok daleký, hod kriketovým 
míčkem, sprint a  překážkovou dráhu. 
Dospělí měli 2 disciplíny navíc, a to hod 
medicimbalem na cíl a  skok do výšky 
přes molitanové překážky. Atmosféra 
závodů byla velmi příjemná. Na závěr 
všichni soutěžící dostali diplom a drob-
nou cenu, vítězové ještě medaili. Děku-
jeme všem, kteří pomáhali na stanoviš-
tích, děkujeme všem, kteří přišli fandit, 
kteří pomáhali s organizací, kteří závodi-
li. A příští rok se těšíme na viděnou.
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Slet Jihočeské župy

Dětský den a Závěrečná hodina

Vystoupení ve Strunkovicích n. Bl.

V sobotu 9. 6. se uskutečnil slet Sokolské župy Jihočeské. 
My jsme se jej samozřejmě zúčastnili se všemi 4 sletovými 
skladbami, které nacvičujeme - Děti, to je věc! (ml. žactvo), 
Cirkus (st. žactvo), Siluety (ženy) a Spolu (ženy a muži). Do 
Č. Budějovic tentokrát jelo 43 dětí a  dospělých. Slet začal 
již v pátek, a to průvodem, který prošel centrem města. Cvi-
čenky a cvičenci všech věkových kategorií z mnoha jednot 
pochodovali za doprovodu živé hudby, v čele průvodu ne-
chyběli praporečníci s historickými a novodobými prapory 
jednot. Také proběhly zkoušky několika skladeb a  přijeli 
cvičenky a cvičenci ze vzdálenějších míst. Byli jsme rádi, že 
nás přijeli podpořit a  s námi si zacvičit sokolky a sokolové 
z  jiných žup, zejména z Blanické župy. V sobotu, která byla 
hlavním sletovým dnem, probíhaly zkoušky všech skladeb 

od časného rána. Vlastní sletový program zahájil slavnost-
ní nástup cvičenek a  cvičenců a  praporečníků na stadion. 
Po tónech české hymny zazněla úvodní slova představitelů 
župy a hostů a vystoupily mažoretky z T.J. Sokol Blatná. Pak 
už stadion patřil hromadným skladbám. Postupně se před-
stavilo všech 11 sletových skladeb, které pro XVI. všesokol-
ský slet vznikly. Počasí bylo celý den pěkné, sluníčko se sice 
schovávalo za mraky, ze kterých ale naštěstí nepršelo. Čes-
ký rozhlas Č. Budějovice vysílal živě ze stadionu hodinovou 
reportáž, moderátorka si také pozvala k rozhovoru několik 
členů organizačního týmu. Župní slet se velmi vydařil. Velký 
dík patří organizátorům, všem, kteří přijeli cvičit, všem, kteří 
se přišli podívat a odměnili sportovní výkony a nadšení cvi-
čících potleskem.

Letos jsme pro množství dalších akcí 
do jednoho odpoledne spojili Dětský 
den a Závěrečnou hodinu dětských od-
dílů. Akce proběhla ve středu 6. 6. od-
poledne. Tentokrát jsme se rozhodli, že 
nebudeme vymýšlet pevný program. 
Ze zkušeností víme, že menší i  velké 
děti chtějí dělat věci, které znají a kte-

ré je baví, nebo chtějí vyzkoušet to, 
co ještě nezkusily. Tedy jsme všechno 
nářadí a náčiní nechali volně přístupné 
a  děvčata a  chlapci mohli dělat, co je 
napadlo. Někteří tak skákali přes švéd-
skou bednu, někteří se houpali na kru-
zích či na laně, jiní si malovali nekoneč-
né omalovánky či si hráli s míči a míčky. 

A protože bylo pěkné počasí, děti byly 
i venku a hrály si nejrůznější hry, skáka-
ly do dálky nebo si kreslily barevnými 
křídami na asfalt. U každého stanoviště 
byla cvičitelka či cvičitel - ti radili, po-
máhali, učili. Všem se volné dovádění 
moc líbilo, a  tak plánujeme jej někdy 
opět uskutečnit.

Významné jubileum, 110 let od svého založení, slaví tento rok 
T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí. A tak se v sobotu 2. 6. 2018 
sokolský ostrov, kde probíhala hlavní část oslav, zaplnil sokol-
kami, sokoly a  jejich rodinami a přáteli. Dopoledne proběhly 
zkoušky hromadných skladeb. Organizátoři chtěli také před-
stavit několik skladeb určených pro XVI. všesokolský slet, pro-
to se na ploše stadionu objevily nezbytné značky. My jsme se 

zúčastnili se 3 sletovými skladbami, které v naší jednotě nacvi-
čujeme - Děti, to je věc! (mladší žactvo), Siluety (ženy) a Spolu 
(ženy a muži). Do Strunkovic tak jelo z Volyně 27 dětí a dospě-
lých. Bohužel prudký déšť zkoušky zdržel a 2x přerušil. Cvičen-
ky Siluet jednou doslova vyhnal z plochy. Nikomu to však na 
dobré náladě neubralo. Ve 13:30 h začal program slavnostním 
nástupem všech cvičenek a cvičenců na stadion. V jejich čele 

pochodovali za tónů sokol-
ského pochodu praporečníci 
s  novým praporem strunko-
vické jednoty a  také s  prapo-
ry několika jednot, které na 
oslavy přijely. Po zahájení a za-
znění české hymny měli hosté 
krátké projevy a  představitel 
ČOS připjal pamětní stuhu na 
prapor strunkovické jednoty. 
Poté se postupně představily 
dětské oddíly místní jednoty 
a 5 sletových skladeb. Všechna 
vystoupení byla moc pěkná. 
Ovšem hrdinkami a  hrdiny 
dne se staly děti sletové sklad-
by Děti, to je věc! V druhé po-
lovině jejich vystoupení zača-
lo pršet a po chvilce se spustil 
velmi prudký déšť. Děti ale ani 
na chviličku nezaváhaly, cviči-
ly dál a svou skladbu dokonči-
ly. Však je také diváci odměnili 
bouřlivým potleskem.
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 Hasičská zbrojnice:
Dne 31. 5. 2018 byly dokončeny stavební úpravy hasič-
ské zbrojnice ve Volyni, které prováděla fi rma Protom 
Strakonice s. r. o. Cena za dílo byla ve výši 3.493.711,65 Kč. 
Dotaci městu Volyně poskytlo Ministerstvo pro místní 
rozvoj, a to v částce 3.414.260,37 Kč. Stavební úpravy ha-
sičské zbrojnice spočívaly ve výměně krytiny, zateplení 
stropu, výměně vjezdových vrat, byla provedena nová 
elektroinstalace, výměna dřevěných výplní věže pro 
sušení hadic. Nově vybudovány byly rovněž betonové 
podlahy garáží požární techniky a navazujících pomoc-
ných místností vč. dílny. Všechny tyto technické a pro-
vozní úpravy přispějí ke zlepšení akceschopnosti JSDHO. 
Dojde rovněž ke snížení energetické náročnosti provo-
zu hasičské zbrojnice. Stavební úpravy byly navrženy 
s ohledem na památkový charakter objektu. Tvarové ani 
barevné řešení požární zbrojnice nebylo změněno.


