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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

 Vážení občané Volyně, milí čtenáři,
na tomto místě jste zvyklí číst o některých 
rozhodnutích rady či zastupitlestva 
města, občas úvodník pana starosty. 
Tentokrát jsem si dovolila napsat pár 
řádků z  pozicie tajemnice Městského 
úřadu Volyně.
Tak jako v  životě každého člověka 
přicházejí okamžiky, které jej přimějí 
k  ohlédnutí za svým životem a  vyzvou 
jej k  bilancování, tak i  v životě města 
nastává přelomové období, a  tím je 
čas voleb. Je  na každém z  Vás, koho 
podpoříte, protože mu věříte, protože je 
za ním vidět kus práce, protože víte, že je 
to člověk čestný a férový ... své „protože“ 
si vyhodnoťte sami a  věřím, že vyberete 
dobře nejen pro sebe, ale i  pro nás, 
úředníky a  zaměstnance města, vedení 
vstřícné, pracovité a spolupracující.
Na www.volyne.eu máte možnost 
seznámit se s  Výroční zprávou města 
Volyně 2014-2018, která rámcově shrnuje 
práci radnice za právě končící volební 
období. V tištěné podobě je pro všechny 
zájemce k  nahlédnutí na podatelně 
městského úřadu. Troufám si říci, že obsah 
této zprávy nepotvrzuje, byť historicky 
ničím nepodložený a velmi vžitý názor, že 
úředníci na radnici jen pijí kafe :-)

Bilancování však není jen o  tom, co se 
podařilo a v čem jsme uspěli. Je třeba na 
rovinu říci, že  něco i přes velkou snahu 
nevyšlo tak, jak bylo zamýšleno a něco se 
prostě nepodařilo. Na tomto místě bych 
chtěla zmínit kauzu, která v  loňském 
roce doslova „hýbala“ Volyní a  dostala 
město i na titulní stránky zpravodajských 
deníků, a to zpronevěru více než 700 tisíc 
Kč bývalou účetní v  Mateřské škole ve 
Volyni. S odstupem času i  emocí uvedu 
podstatná fakta: po zjištění nesrovnalostí 
v účetnictví MŠ na jaře roku 2017 podalo 
vedení města trestní oznámení, vyzvalo 
Českou školní inspekci k  provedení 
kontroly, dodalo školce peníze na 
chybějící mzdy a  kontrolu účetnictví 
objednalo u externí fi rmy. Po odstoupení 
bývalé paní ředitelky z  funkce byla 
vybrána nová paní ředitelka a  činnost 
mateřské školky v  rámci dané situace 
a možností pokračuje. Bývalá paní účetní 
uznala svoji odpovědnost, z  velké části 
peníze do rozpočtu MŠ vrátila a  na 
úhradu zbývající části zpronevěřených 
peněz i  škody následné, zejm. odvod  
za porušení rozpočtové kázně, uzavřela 
s  bývalým zaměstnavatelem dohodu 
o  splátkovém kalendáři, takže do tří 

let budou volyňské školce navráceny 
všechny peníze. Tady by se dalo říci 
„konec dobrý, všechno dobré“, ale také 
Vám v tomto smutném příběhu lidského 
selhání něco schází? I Vy se ptáte,  kdo měl 
zodpovědnost za organizaci, kdo nedělal 
dobře svoji práci a mohl tak zabránit celé 
této osobní a  rodinné tragédii?  Závěry 
policejního vyšetřování i  účetního 
auditu jednoznačně konstatovaly, že 
vnitřní kontrolní systém praktikovaný 
v  mateřské školce do června 2017 zcela 
selhal a  jen důsledná primární kontrola 
mohla zamezit tomuto protiprávnímu 
jednání. Kontrola vnější, tj. zřizovatelem 
a ČŠI, tedy výkazů a inventurních soupisů 
tak, jak byly předkládány, mohla manko 
odhalit jen velmi těžko. Možná by 
k dobrému konci tohoto příběhu stačila 
trocha lidské slušnosti a  pokory, snaha 
o  napravení chyb, případně dobrovolný 
podíl na úhradě způsobené škody. Naši 
předkové říkali „důvěřuj, ale prověřuj“ 
a  mě napadá něco o  božích mlýnech,  
když už je na tuto kauzu světská 
spravedlnost krátká.
Přeji všem pevné zdraví a hezké podzimní 
dny.  
Bc. Miloslava Benediktová, tajemnice MěÚ

Město Volyně zve občany 
na předvolební diskuzní setkání kandidátů 

volebních stran, které se bude konat 
ve středu 3. 10. od 17 hodin v kině.
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 Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II zahájen

 POZVÁNKA NA VYSAZENÍ LÍPY OLGY HAVLOVÉ

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdě-
lávání II (MAP II) je prioritně zaměřen na 
rozvoj kvalitního inkluzivního vzdě-
lávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Zahr-
nuje oblasti včasné péče, předškolního 
a  základního vzdělávání, zájmového 
a  neformálního vzdělávání. Tomuto 
zaměření odpovídá území realizace 
v ORP Strakonice i výběr partnerů pro 
realizaci MAP a  zaměření sběru dat. 
Kulturu motivující k  maximálnímu úspě-
chu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve 
spolupráci škol s organizacemi poskytují-
cími neformální a zájmové vzdělávání tak, 
aby se využil místní potenciál pro rozšíření 
příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdí-
lení a  výměnu dobrých zkušeností mezi 

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na slavnostní vysazení lípy OLGY HAVLOVÉ k jejím nedožitým 85. na-
rozeninám a zároveň si přijďte připomenout 100. výročí vzniku Československého státu spolu s výročím 95 let skau-
tingu ve Volyni.
Vysazení lípy proběhne za účasti členů nadace Olgy Havlové, zástupců města Volyně a skautů dne 26.října 2018 v 15:30 
hod. v parčíku za ZUŠ v Žižkově ulici ve Volyni.

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady města Volyně

29. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 15. srpna 2018

Rada města schvaluje rozpočtové opatření města Volyně pro 
rok 2018 č. 8 obsahující změnu č. 14 dle přílohy, kterým dojde 
ke zvýšení výdajů o  82.260,- Kč. Financování bude zvýšeno 
o 82.260,- Kč, použijí se zbylé fi nanční prostředky z minulých let. 

30. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 29. srpna 2018

Rada města schvaluje nabídku fi rmy Jiří Formánek, Vimperk, 
na výrobu a  montáž dřevěných oken do budovy čp. 36, ná-
městí Svobody ve Volyni, a to za celkovou cenu  310 716,40 
Kč bez DPH, to je 375 967,20 Kč s DPH.

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhoto-
vení stavby „Úpravy Školní ulice, Volyně“ uzavřený mezi městem 
Volyně a fi rmou  STRABAG a. s., Praha, kterým se mění termín 
dokončení díla a jeho předání a převzetí, a to do 14. 9. 2018.

Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Rybníčky Bez-
ručovy sady (odbahnění Hradčanský prostřední, odbahnění 
Hradčanský dolní)“ fi rmu Tomeš servis s. r. o., Volyně.

31. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 05. září 2018

Rada města bere na vědomí výši skutečných nákladů na 
sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2017 v cel-
kové výši 1.566.373,- Kč. V roce 2017 bylo k 31. 12. celkem 3 
210 poplatníků (to je 3 001 osob s  trvalým pobytem a  209 
ostatních poplatníků dle § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích v platném znění). Náklady na jednoho 
poplatníka činí: 1 566 373 : 3 210 = 488,- Kč. 

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč Čes-
kému svazu ochránců přírody Makov.

Rada města schvaluje navýšení kapacity žáků Základní školy 
Volyně ve školní družině pro školní rok 2018/2019, a to na 34 
dětí do každého oddělení.  

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s WEB-
HOUSE, s.r.o., Praha, kterým se mění termín dokončení díla, 
a to do 31. 10. 2018.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s NTS 
Computer, a.s., Strakonice, kterým se mění termín dokončení 
dodávky, a to do 31. 10. 2018.

pedagogickými a dalšími pracovníky jed-
notlivých sektorů vzdělávání.
Cílem projektu je podpora společného 
plánování a  sdílení aktivit v  území ORP 
Strakonice. MAP II podporuje intervence 
naplánované v  místním akčním plánu, 
které vedou ke zlepšení kvality vzdělává-
ní v mateřských a základních školách tím, 
že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol 
a  ostatních aktérů ve vzdělávání včetně 
organizací neformálního vzdělávání. Tato 
spolupráce bude zaměřená na společné 
informování, vzdělávání a plánování part-

nerských aktivit pro následné společné ře-
šení místně specifi ckých problémů a po-
třeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Realizátorem projektu je MAS Strakonic-
ko, z. s., doba realizace je od 1.9.2018 do 
30.6.2022. Projekt je podpořen z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(OP VVV). 
Více informací naleznete na www.strako-
nicko.net nebo na www.mapvzdelavani.
cz/.

Realizační tým MAP II ORP Strakonice 
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 Malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky práce FV

 Předvolební zamyšlení a trocha čísel

Finanční výbor (FV)je jedním z  výborů, 
který podle legislativy našeho státu, musí 
být zřízen při každém obecním zastupi-
telstvu. V náplni jeho práce jsou některé 
povinné úkoly (např. rozpočet města 
nebo roční závěrečný účet a  účetní zá-
věrka) a dále hlídání hospodaření vedení 
města s veřejnými prostředky. Vzhledem 
k četnosti jednání (4-6 ročně)lze jen těžko 
postihnout všechny fi nanční toky v měst-
ském rozpočtu. Nicméně i přes časovou 
tíseň jsme se během uplynulých čtyř let 
mimo jiné podrobně zajímali o  průběh 
vyšetřování špatného hospodaření v Ma-
teřské škole Volyně, příspěvkové organi-
zaci města, kde se výše škody vyšplhala 
na více než tři čtvrtě milionu korun (po-
drobnosti najdete v  zápisech z  jednání 
FV na webových stránkách města, www.
volyne.eu).

Začátkem ledna roku 2015 jsem se ve Zpravodaji města Volyně 
zamýšlel nad povolební matematikou a vysvětloval symboliku 
letopočtu ve vztahu k mému druhému působení v Radě města 
Volyně (2), hlasování pro špatná rozhodnutí (0) a správná roz-
hodnutí ve prospěch občanů našeho města (15). Ohlédnu-li se 
zpátky, s klidným svědomím mohu říci, že druhé působení ve 
vedení města bylo z mého pohledu smysluplnější a podařilo 
se prosadit mnohem více bodů z volebních programů větši-
ny kandidujících stran v duchu hlasování, o kterém se zmiňuji 
v  úvodu. Zcela jistě to přičítám pracovní atmosféře v  celém 
Zastupitelstvu města Volyně, kde v řadě případů nefungovalo 
rozdělení na „opozici a koalici“, které známe z politiky na celo-
státní nebo i krajské úrovni. Na druhé straně je potřeba pocti-
vě uznat, že neopomenutelnou skutečností těchto pozitivních 
změn je i celkový vliv hospodaření státu, úspěšně se rozvíjející 
ekonomika s  nižší nezaměstnaností, než tomu bylo v  letech 
2002 až 2006. 

Jistě není bez zajímavosti, že v letošních komunálních volbách 
je na jmenných seznamech nejméně kandidátů za  poslední 
troje volby (2014 – 120 kandidátů, v roce 2010 – 105 kandi-
dátů). Asi každý z nás, kdo jsme se rozhodli opět kandidovat 
do Zastupitelstva města Volyně a zcela jistě i noví kandidáti, 
řešil dilema, zda se ucházet o přízeň voličů nebo se radši více 
věnovat svému hlavnímu povolání a možná tím být nakonec 
mnohem prospěšnější svému městu. Na mé konečné roz-
hodnutí z  června tohoto roku mělo vliv několik skutečností, 
vynechám-li známé české přísloví „Do třetice všeho dobrého 
a zlého“. 
• Během posledních čtyř let se podařilo zrealizovat mnoho 

investičních akcí a získat do rozpočtu města další prostřed-
ky z grantů, státního nebo krajského rozpočtu i Evropské 
unie. Více se čtenář může dočíst ve výroční zprávě „Města 
Volyně 2014 – 2018“. Určitě se udělalo i několik chyb, které 
dělá každý z nás, ale vždy byla vůle v celém zastupitelstvu 
je konstruktivně napravovat. Vztahy mezi zastupiteli byly 

Při jedné z  kontrol FV jsme zjistili, že se 
z  městského rozpočtu vydalo o  mnoho 
více prostředků na realizaci akce Rekon-
strukce stezky Stanislava Laciny - Andě-
líček než se na 100% dotaci sluší. Z cel-
kového rozpočtu této akce (990 389 Kč) 
bylo městem zaplaceno 349 834 Kč, z če-
hož 119 080 Kč tvořily náklady na před-
projektovou přípravu (projekt, podání 
žádosti a  organizace výběrového řízení) 
a  230 754 Kč bylo vydáno na uhrazení 
nákladů v  souvislosti s  pokrácením do-
tace z důvodu nadhodnocení stavebních 
prací dle katalogu stavebních prací urče-
ného pro tento dotační titul. 
Od samého počátku jsme polemizovali 
rozhodnutí rady města a poté zastupitel-
stva o výši fi nančních prostředků vynalo-
žených na zpracování projektu a  podání 
žádosti o dotaci na zlepšení infrastruktury 

vždy korektní a v porovnání se situací v blízkém okresním 
městě pracovní a nebojím se použít slovo nadstandardní. 
Stejným způsobem lze hodnotit i práci orgánů zastupitel-
stva města (fi nanční a kontrolní výbor, i oba osadní výbory) 
a poradních orgánů rady města, kde kromě svědomité prá-
ce majetkové komise mě nejvíce zaujala odpovědná práce 
„Rady seniorů“. Možná je to tím, že díky svému věku bych 
již brzy mohl v tomto poradním orgánu pracovat.  

• V porovnání se svým minulým působením ve vedení měs-
ta v  letech 2002 až 2006 vnímám mnohem vyšší úroveň 
a  kvalitu práce všech zaměstnanců Městského úřadu ve 
Volyni. Příprava materiálů a  další „služby“ pro volené zá-
stupce byly na profesionální úrovni a  vždy vedeny maxi-
mální snahou řešit řadu věcí citlivě, spravedlivě a  hlavně 
s lidským přístupem.

• Spolupráce s  partnerskými obcemi Aidenbach a  Kováčo-
vá během čtyř let nabyla rozměru srdečného přátelství 
s  osobními vazbami, což je v  poslední velmi uspěchané 
době možno považovat skoro za zázrak. 

• Dalším momentem rozhodování je snaha pomoci vyřešit 
dopravní situaci a  pokusit se změnit stav, kdy se vše po-
malu a  jistě soustřeďuje do velkých měst. To je problém, 
který se dotýká obou středních škol, obchodů, restaurací, 
služeb, pracovních příležitostí a celkového života ve městě, 
transformujícího se na místo víkendového odpočinku pro 
obyvatele velkých měst. 

Jedno je jisté, že v  příštím Zastupitelstvu města Volyně za-
sedne každý šestý z devadesáti přihlášených kandidátů a já 
bych si velmi přál, aby to byla skupina patnácti pracovitých 
a osvícených lidí, kteří budou svůj čtyřletý mandát vykoná-
vat v duchu citátu slavného německého básníka Johana Wol-
fganga Goetha „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro 
sebe“. 

Jiří Ho molka
radní města a ředitel VOŠ a SPŠ Volyně

v  Základní škole Volyně, příspěvkové or-
ganizaci města, kde náklady činily celkem 
438 020 Kč (220 220 Kč projekt a 217 800Kč 
zpracování a  podání žádosti), a  které se 
nám zdály vzhledem k  jiným projektům 
velmi vysoké. Argumentace, že obě tyto 
položky budou uznatelným nákladem 
projektu, padla v  okamžiku, kdy projekt 
nebyl v poměrně složitém systému schva-
lování projektů IROP vybrán k realizaci, tu-
díž nelze ani jednu z těchto částek uplatnit 
jako uznatelný náklad projektu, a proto jde 
celá suma na vrub městu. 
Chtěla bych na tomto místě poděkovat 
všem členům FV, jmenovitě Olze Holoub-
kové, Marii Peškové, Janě Rabové, Pavle 
Žižkové, Ladislavu Burianovi a Josefu Ca-
půrkovi, za čas věnovaný práci ve výboru 
a za jejich konstruktivní pracovní přístup.

 Jindřiška Černá, předsedkyně FV
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 Harmonogram podzimního 
 svozu zeleného odpadu
Kontejnery na svoz zeleného odpadu budou přistaveny do jednotli-
vých ulic dle níže uvedeného rozpisu.

Město  Volyně:
26.10.2018 13.00-15.30 hod - ulice Čelakovského u panelovky
 13.15-15.45 hod - ulice Dobřanovská - rozcestí s  ulicí 
 Družstevní
 13.30-16.00 hod - ulice Jiráskova - rozcestí s ul.Žižkovou
 13.45-16.15 hod - ulice 5. května - u Policie
27.10.2018 8.00-10.00 hod - ulice Na Vyhlídce - v otáčecím pruhu
 8.10-10.15 hod - ulice U Rybníka - u stodoly
 8.20-10.30 hod - ulice Hradčanská II - u Matějků
 8.30-10.45 hod - ulice Nádražní - rozcestí s ul.Wolkerovou
 8.40-11.00 hod - ulice Zámecká - u lípy

Místní části obce Volyně:
27.10.2018 10.10-11.10 hod – Račí - náves
 10.25-11.25 hod – Černětice - náves
 10.40-11.40 hod – Zechovice - náves
 10.55-11.55 hod – Starov - náves

Základní umělecká 
škola Volyně – plán akcí 

na říjen 2018
říjen

15.10. pondělí v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, 
třídní koncert žáků Václavy Veselé a Jany Mackové

28.10. neděle ve 14.00 hodin, folklórní soubor 
účinkuje při oslavách 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu 

 připravujeme na listopad

5.11 pondělí v 19.30 hodin v Pošumavské tržnici, 
Nadační koncert, účinkuje Kristýna Kočová a hosté

12.11. pondělí  v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, 
Podzimní koncert 

29.11. čtvrtek  v 18.00 hodin v koncertním sálku ZUŠ,
třídní koncert žáků Jitky Šipkové

Ceník reklamy ve Zpravodaji města 
Volyně schválený radou města. 

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

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

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

1/16 sloupce 95 x 17mm 100Kč bez DPH

  Technické služby 
      města Volyně
Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; 
objednávky a informace: p. Bače 725 032 715
Práce montážní plošinou Mp13, sečení příkopovým 
ramenem, Multicar M25, UNC; objednávky a informace: p. 
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

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 8:00-12:00, 12:30-16:00 

St 9:00-12:00, 12:30-17:00   

So 9:00-15:00

Ve svátky plní základní funkci informačního centra 

městské muzeum ve tvrzi, otevřené v po - pá od 9 do 

17 hodin v sobotu od 11 do 17 hodin .
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 OZNÁMENÍ O DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB 
 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VOLYNĚ
Starosta města Volyně podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
 
o z n a m u j e :

1.Volby do zastupitelstva města Volyně se uskuteční
v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: v Pošumavské 
tržnici, náměstí Svobody 41, Volyně
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Domova mládeže, Dr.Bezděka, Hradčanská, Hůlkova, Cho-
mutovská, Lidická, Mistra Martina, Na Děkanském vrchu, Na 
Ostrovci, nábřeží Dr.Kafky, Nádražní, náměstí Hrdinů, náměstí 
Svobody, Neuslužická, Palackého, Resslova, Slovenská, Školní, 
U Svaté Anny, U Tkalcovny, U Valšičky, U Vodojemu I., U Vodoje-
mu II., V Lukách, V Maninách, Vodičkova, Wolkerova, Zámecká

ve volebním okrsku č.2 je volební místnost: v Malé galerii, 
náměstí Svobody 41, Volyně
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
5.května, Bezručovy sady, Březinova, Dr.Buděšínského, Dr.A.M.
Píši, Hradčanská II., Karla Čapka, Klostermannova, Mistra Marti-
na, Na Hrázi, Na Výsluní, Pod Malsičkou, U Rybníka, Vimperská, 

ve volebním okrsku č.3 je volební místnost: v Pošumavské 
tržnici, náměstí Svobody 41, Volyně
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Čelakovského, Čeňka Bendla, Dobřanovská, Dr.Svobody, Druž-
stevní, Halasova, Husova, Jiráskova, Na Vyhlídce, Pod Malsič-
kou, Sokolská, Sportovní, U Nemocnice, Žižkova

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: v Černěticích, 
budova hasičské zbrojnice, pro voliče s  trvalým pobytem 
v Černěticích a Račí

ve volebním okrsku č.5 je volební místnost: v Zechovicích 
čp. 5, obecní dům, pro voliče s trvalým pobytem v Zechovi-
cích a Starově    

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, je-
hož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit 
podle § 4 odst. 1 výše citovaného zákona. Neprokáže-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4.Voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístek. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístek i ve volební místnosti.

Ing.Václav Valhoda, starosta města Volyně
Ve Volyni, 1.8.2018

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Čt 27. 9. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Kdo je Ježíš?

Pá 28. 9. v 8:00 – kostel Všech sv. 
Slavnost sv. Václava
11:00 – kaple sv. Václava, Malenice - Hůrka

So 29. 9. v 19:00 – kostel Všech sv., večer chval a meditací
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Čt 4.10. v 19:00 – ! fara ! (Lidická 120)
Kurz Alfa – Proč Ježíš zemřel?

Ne 7. 10. v 15:00 – kostel Všech sv.
Modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež 

Čt 11. 10. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Jak získat víru?

Čt 18. 10. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Proč a jak číst Bibli?

So 20. 10. v 15:00 – kostel Všech sv.
Ježíš uzdravuje (mše sv., pomazání nemocných, přímluv-
ná modlitba)

Čt 25. 10. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Proč a jak se modlit?

Ne 28. 10. v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost výročí posvěcení kostela (posvícení)
14:00 – 17:00 – kostel na Malsičce, modlíme se s vámi 
za vaše zemřelé

Čt 1. 11. v 18:00 –kostel Všech sv., poutní mše sv.
19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Jak nás Bůh vede?

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

- Hůrka

ečer chval a meditací
aela, archandělů

0)

ní pro děti a mládež 

žnice

So 20. 10. v 15:00 – k
Ježíš uzdravuje (mše
ná modlitba)

Čt 25. 10. v 19:00 – p
Kurz Alfa – Proč a jak

Ne 28. 10. v 8:00 – ko
Slavnost výročí posv
14:00 – 17:00 – kost
za vaše zemřelé

Čt 1. 11. v 18:00 –kos
19:00 – pošumavská
Kurz Alfa – Jak nás B
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 Blíží se výročí 
 rybářské 
 organizace
Už je to tak. Kulaté výročí místní rybářské or-
ganizace je na dohled, a tak se výbor místní 
organizace obrací nejen na své členy, ale 
i na širokou veřejnost se žádostí o pomoc. 
Máme zájem o jakékoliv informace, které se 
týkají volyňské rybářské organizace. Přede-
vším pak z  období první republiky, druhé 
světové války a doby do roku 1990. Vzhle-
dem k  tomu, že se ztratila první kronika, 
kterou vedl pan Eduard Mikšovský, nemá-
me zprávy z doby dřívější, tedy ani nevíme, 
kdo stál v  čele organizace, kde se rybáři 
scházeli (v které hospodě, než byla vybudo-
vána klubovna), jakou vyvíjeli činnost, kolik 
jich bylo atd.
Jakoukoliv informaci můžete poslat na e-
-mail rybari.volyne@seznam.cz, hodit do 
schránky na rybářské klubovně, poslat na 
adresu MO ČRS Volyně, U Rybníka 755, 387 
01 Volyně nebo jakkoliv kontaktovat něko-
ho z výboru místní organizace.
Za sebemenší informaci týkající se historie 
místních rybářů, jako i  za staré fotografi e 
apod. budeme vděční. 

Ivo Kopka
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 Volyňští čápi

 Čáp Hans se svojí partnerkou vychoval tři mladé čápy

Volyně je poklidné městečko v jižních Če-
chách. Není tu žádný průmysl, jen školy. 
Na Náměstí Svobody je opuštěný a  vy-
klizený Měšťanský pivovar. Zůstaly tu po 
něm jen prázdné prostory a 22 metrů vy-
soký komín. A na jeho vrcholu se před léty 
zalíbilo čápům.
Čáp je pták tažný. Na svá hnízda se vrací 
brzy na jaře.
Mezi obyvateli Volyně panuje po každé 
zimě zvláštní napětí a  nedočkavost. Lidé 
obrací hlavy na vysoký komín. Probíhá 
zde napínavé soutěžení – kdo první uvidí 
na komíně prvního navrátilce. A až se tak 
stane, potom se zpráva rychle rozšíří a lidé 
si o  ní vypráví všude. A což teprve když   
nízko nad domy letí čáp a v zobáku pevně 
drží velkou větev a míří na hnízdo, aby ho 
zpevnil. To se lidé zastavují a drží mu pal-
ce, aby v pořádku dopravil větev na hníz-
do. Na tuto zajímavou podívanou vodí 
paní učitelky malé děti z mateřských škol.  
 A což teprve když přijdou mladé. To je 

Léto pomalu končí a zase můžeme bilancovat s naší čapí rodin-
kou. Již třetím rokem jsme tu měli čapího samečka, který se sem 
k nám do Volyně asi rád vrací a tak už 10.3. obsadil hnízdo na sta-
rém pivovaru. Za devět dní na to (přesně 19.3.) přilétla samička 
a začali se hned připravovat na budování své čapí rodiny. Jen na 
připomenutí, sameček je čtyřletý, narozený a kroužkovaný v ně-
meckém Unterbaldingenu, nedaleko švýcarských hranic (cca 400 
km). Samička je velmi zkušená a čapím životem protřelá. Letos jí 

veselo jak na hnízdě, tak v ulicích Volyně. 
Zpráva se rychle rozšíří a  lidé projevují 
svoji radost. Mají lepší náladu, všichni se 
usmívají. Ale dobrá nálada netrvá jen přes 
den. I večer je se na co dívat. Na hnízdě je 
živo, je slyšet plácání křídel, klapot zobáků. 

je 16 let !!! A to je ve volné přírodě s veškerými nástrahami, pěkná 
porce let. (Ve volné přírodě se čáp dožívá průměrně deseti let). U 
nás na komíně je druhým rokem. Narozená a kroužkovaná byla 
v roce 2002 v obci Prapořiště u Kdyně (plzeňský kraj). Dnes už tam 
prý podle informací její hnízdo neexistuje.
Letos tedy naši čapí manželé vyvedli tři mladé, které se jim poda-
řilo odchovat. Když je vykrmili do velikosti a síly, aby mohli sami 
začít létat,vždy stáli rodiče opodál na střeše, nebo komínku něja-

ké budovy a pozorovali, jak to ti jejich ratolesti umí.
Než je ale toto vše čekalo, byli všichni tři koncem červ-
na okroužkováni. Kroužkování ale bylo letos ztíženo 
tím, že strakoničtí hasiči měli v  termínu kroužkování, 
auto s výsuvným žebříkem na velké servisní prohlídce. 
A protože mají nejdelší žebřík v kraji, nebylo lehké se-
hnat náhradu za takového pomocníka při kroužková-
ní v takové výšce. Doufám, že příští rok bude již auto 
v  plné parádě připravené. Pomohli nám tak vodňan-
ští hasiči v čele s panem Mgr. Stanislavem Chvapilem, 
dlouholetým vedoucím Skupiny pro výzkum brodi-
vých ptáků ČR a  SR. Tím, že kroužkování proběhlo 
v  jiném termínu, nemohl mláďata kroužkovat z časo-
vých důvodů, náš ornitolog pan Dr. Jaroslav Škopek, 
který naše čápy ve Volyni kroužkuje každým rokem. 
Čápům je to ale fuk, kdo je kroužkuje a tak i když vod-
ňanský žebřík dosáhl na komín s hnízdem jen tak tak, 
mohl jeden z  ornitologů z  týmu pana Mgr. Chvapila 
čápy okroužkovat. Tím bylo letošní, trochu složitější 
kroužkování, splněno.
No a jak to každým rokem bývá, kolem volyňské pouti, 
se naši čápi začali pomalu loučit a připravovat na dlou-
hý let do teplých krajin. Tak jim zase přejme šťastný let 
a ať se ve zdraví na jaře vrátí.

Jan Dvořák

Lidé stojí a pozorují noční divadlo.
Já měl to štěstí, že jsem mohl toto hem-
žení fotografovat za úplňku. Byl to hezký 
a nezapomenutelný zážitek.

TEXT A FOTO: JAROMÍR  MATOUŠEK.
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 Městská knihovna Volyně

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
ROLLINS: Ledový ostrov / DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ: Obrazy z cest 
do země Sovětů / SANDFORD: Temný měsíc / BRYCZ: Největší muž 
na světě / SELNER: Autismus & Chardonnay / HORÁK: Nebožtík / 
MEYERS: Pohodlné lži / SAUDKOVÁ: Déšť / FORMÁČKOVÁ: Jan 
Tříska. Pohádka o Honzovi / PŘIBYL: Pětidomí / GILLEROVÁ: Cizí 
ložnice / MORRIS: Tatér z Osvětimi / STOTHARD: Umění odcházet 
/ McKENZIE: Manžel na objednávku 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 
STANČÍK: Jezevec Chrujda prochází divočinou / FISCHEROVÁ: 
Ochechule s  ukulele / DVOŘÁKOVÁ: Herkules na zámku / 
SOUKUPOVÁ: Kdo zabil Snížka?  / KLIMEK: Pohádky Divotvorné 
hory Javorník / ŠAŠEK: To je Řecko / ŠAŠEK: To je Izrael / VELÍŠEK: 
Můj stát. Putování za českými patrony / KRÁL: Co mají na práci 
myšky a  myšáci / FISCHEROVÁ: Bylum nebylum / ZAVŘEL: 
Zachráněný dědeček / NOVOTNÁ: Banán. Podivuhodná cesta 
Bruna Banána z plantáže až do koše / BARÁNKOVÁ: Kouzelná cesta 
domů. Jak Honzík a Barunka přeletěli moře / HAŠKOVEC: Malované 
dějiny Evropy / MAŠEK: Panáček, pecka, švestka, poleno a  zase 
panáček / KESSLER: Emily Vichrná a rybí ocas / KESSLER: Emily 
Vichrná a příšera z hlubin / KESSLER: Emily Vichrná a hrad v mlze / 
MACHO: Gerda. Příběh velryby

 Několik slov k Mezinárodnímu dni seniorů
Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví 
Mezinárodní den seniorů. Důvod?
Složení světové populace se výrazně 
mění. V letech 1950 – 2010 se průměrná 
délka života zvýšila ze 48 let na 68 let. Té-
měř 700 milionů lidí je dnes ve věku 60 let 
a  více. Předpokládá se, že počet seniorů 
v  rozvojových zemích se do roku 2050 
zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude 
představovat dvojnásobek počtu dětí. 
Očekává se, že během následujících dva-
ceti let bude přibližně jedna třetina oby-
vatelstva vyspělého světa starší než 60 let. 
Tento fakt má už dnes reálný dopad. 
Tak například ve Volyni: 
- žilo v minulém roce 27,7 % seniorek a se-

niorů nad 60 let;
- v číslech to znamená, že tu žije z celkem 

3 001 obyvatel Volyně 832 spoluobčanů 
a spoluobčanek  nad 60 let.

Je to málo? Je to hodně? Má s tím naše měs-
to problémy?
V mnoha městech a obcích České republiky 
probíhají již několik let oslavy, většinou jsou 
poděkováním zastupitelstev  a vedení měst 
svým „dříve narozeným“. V některých obcích 
si seniorky a  senioři oslavy zařizují sami – 

připomínají tak ostatním svoji situaci, svoji 
práci pro společnost, chtějí zdůraznit, že jsou 
součástí obce – města – vesnice. A ochotni 
i pro to něco udělat. Tak i ve Volyni si senior-
ský spolek SPAS Volyně z.s. a Rada seniorů ve 
Volyni, kteří po 3x v minulých letech si tako-
vou oslavu s  diskuzí i  zábavou za fi nanční 
pomoci Města Volyně zorganizovaly samy. 
S diskuzí o problémech, které seniorské oby-
vatelstvo Volyňska tlačí. 

Jako každý věk, má i  ten seniorský svá 
specifi ka. Ale právě pro svou životní zku-
šenost a moudrost by senioři měli a mohli 
být pro společnost inspirací. Musí však zů-
stat aktivní – za své místo ve společnosti 
bojovat,  nestydět se veřejně vystupovat 
a  nestydět se za svůj handicap, umět se 
sám sobě zasmát - svým bolestem a trá-
pení.
Ano, starší lidé patří mezi zranitelné sku-
piny ve společnosti. V souvislosti s ochra-
nou práv starších osob, ochranou před 
diskriminací a řešením násilí páchaného 
na seniorech je třeba vzít v úvahu to, že 
se jedná o  osoby více zranitelné vzhle-
dem k jejich zdravotnímu omezení, časté 
osamělosti, sociální izolovanosti, značné 

míře důvěřivosti. Často musí čelit mno-
hým stereotypům spojeným se stářím 
a potýkat se se zhoršeným přístupem ke 
svým právům. Společenské povědomí 
o  procesu stárnutí a  specifi ckých potře-
bách seniorů ve společnosti je nedosta-
tečné. Příčinou ignorování či porušování 
práv starších osob přitom nemusí být 
nutně zlá vůle nebo úmysl. Často se jed-
ná pouze o  nevědomost, stereotypy či 
zažité postupy a určitá neochota učit se 
novým věcem. 
Město Volyně se snaží svým seniorům také 
pomáhat – zejména vstřícným přístupem 
při kulturních a  sportovních akcích fi nanč-
ním příspěvkem, bezplatným poskytnutím 
prostor pro činnosti seniorů a  zprostředko-
váním dalších možností kulturního vyžití. 
Snaží se dle svých možností i o dostatečnou 
lékařskou péči pro všechny občany.

Co nám, seniorům, ale stále chybí?
- více sluchu při problémech s  dopravní 

bezpečností ve městě a okolí
- možnost levnějšího nákupu základních 

potravin ve městě
- lepší podmínky pro drobné podnikatele, 

aby nemuseli rušit své obchody a provo-
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zovny
- možnost zvýhodněné a  pohodlné do-

pravy do zdravotnických zařízení mimo 
město Volyni 

- budování menších, pohodlných a  fi -
nančně dostupných bytů pro seniory, 
kteří žijí sami.

Ve větších i menších městech (např. Praha, 
Jihlava, Olomouc, Ostrava, Brno, Mladá Bo-
leslav, České Budějovice, ale i Bruntál, Haví-
řov, Louny, Slavonice) probíhaly v minulých 
letech městské oslavy Dne seniorů. V někte-
rých z  nich pro seniory pořádají soustavně 
i individuální převozy k lékařům či společné 
a pravidelné cesty za nákupem základních 
potravin, nejsou-li v místě, např. v menších 
obcích, lehce dosažitelné. Tak například 
v  docela „malých“ Slavonicích a  proslýchá 
se, že se na to připravuje i naše blízká obec 
Nihošovice, kde se koncem roku otvírá nový 
domov pro seniory. 
A tak si říkáme i  my, seniorky a  senioři ve 
Volyni, že zásady OSN pro seniory, které 
byly přijaty Valným shromážděním OSN 
(rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991, platí 
i pro nás, neboť i česká vláda je zahrnula do 
svého Národního akčního plánu podpo-

rujícího pozitivní stárnutí. Některé hlavní 
myšlenky zásad jsou následující:

Nezávislost: Senioři by měli
• mít přístup k odpovídající stravě, vodě, 

obydlí, oděvu a zdravotní péči na zá-
kladě zajištění příjmu, podpory rodiny 
a společnosti a svépomoci;

• mít příležitost pracovat nebo mít pří-
stup k jiným příležitostem zajišťujícím 
příjem;

• mít možnost účastnit se rozhodování, 
kdy a  jak rychle bude probíhat jejich 
odchod z pracovního života;

• mít přístup k odpovídajícím vzděláva-
cím a výcvikovým programům;

• žít v prostředí, které je bezpečné a při-
způsobitelné osobním preferencím 
a měnícím se schopnostem;

• žít ve svém domově, jak nejdéle je to 
možné.

Zařazení do společnosti: Senioři by měli
• zůstat zařazeni do společnosti, zúčast-

ňovat se aktivně formulování a  rea-
lizace politik, které přímo ovlivňují 
jejich blaho, a podílet se o své znalosti 
a schopnosti s mladšími generacemi;

• mít možnost hledat a  rozvíjet příleži-
tosti pro služby občanské společnosti 
a  pracovat jako dobrovolníci na mís-
tech odpovídajících jejich zájmům 
a schopnostem;

• mít možnost vytvářet hnutí nebo aso-
ciace starých lidí.

Péče: Senioři by měli
• mít užitek z rodinné péče a  péče a ochra-

ny společnosti v  souladu se systémem 
kulturních hodnot každé společnosti; 

• mít přístup ke zdravotní péči, která by 
jim pomohla udržet nebo nabýt op-
timální úroveň tělesného, duševního 
a  emočního zdraví a  zabránit nebo 

zpozdit propuknutí nemoci;
• měli mít přístup k sociálním a právnic-

kým službám, které by rozšířily jejich 
autonomii, ochranu a péči o ně; 

• mít možnost využívat odpovídající 
úroveň institucionální péče zajišťující 
ochranu, rehabilitaci, sociální a dušev-
ní stimulaci v  humánním a  bezpeč-
ném prostředí; 

• požívat lidských práv a základních svo-
bod, až žijí v jakémkoli obydlí, zařízení 
sociální péče nebo léčebném zaříze-
ní, což zahrnuje i  respektování jejich 
důstojnosti, víry, potřeb a  soukromí 
a  práv činit rozhodnutí o  péči o  ně 
a o kvalitě jejich života.

Seberealizace: Senioři by měli
• mít možnost využívat příležitosti k pl-

nému rozvoji svých schopností;
• mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, 

duchovním a  rekreačním zdrojům 
společnosti.

Důstojnost: Senioři by měli
• žít v důstojnosti a bezpečí a nemělo by 

být využíváno jejich tělesné nebo du-
ševní závislosti;

• Se seniory by mělo být dobře zachá-
zeno bez ohledu na jejich věk, pohla-
ví, rasovou nebo etnickou příslušnost, 
postižení a  další stav, a  měli by být 
hodnoceni nezávisle na jejich ekono-
mickém přínosu.

Za SPAS Volyně z.s.: Saša Lienau
Za Radu seniorů ve Volyni: Věra Wostrá
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 Když mateřská škola Volyně rozkvétá i na podzim
(Měla babka čtyři jabka 
a dědoušek jen dvě …)

Školní rok 2018/2019 se zdárně rozběhl 
a  s  ním spousta činností a  nadstandard-
ních aktivit pro naše děti.
Stav dětí v  mateřské škole je úplně na-
plněn, stále k nám rodiče hlásí další děti, 
které čekají na umístění. Je vidět, že zájem 
o naši školku stále roste.
Kreslíme a  malujeme, modelujeme, stří-
háme a  lepíme, zpíváme a  tancujeme. 
Navštívilo nás Divadélko Dráček s pohád-
kou o  pirátech, Divadlo kouzel, uskuteč-
nili jsme výlety k řepickým rybníkům, na-
vštívili jsme tamní mlynářku. Začali jsme 
pravidelně sportovat, chodit na delší vy-
cházky. V září jsme se zapojili do projektu 
„Cvičíme se zvířátky“ a využíváme TJ Sokol 
pravidelně každou středu.
Naši nejmenší kamarádi využívají při po-
bytu venku velkou zahradu s  ovocným 
sadem a  využívají dva nové moderní 
zahradní prvky – pískoviště a  hrad se 
skluzavkou. U předškoláků začíná ang-
lický jazyk a logopedická prevence s naší 
logoasistentkou Janou. Využijeme nové 
prostory logopedické učebny v Bezručo-
vých sadech, která je moderně a esteticky 
vybavena.
Ale nejvíc nás baví sbírat kaštany a žaludy 
a ostatní přírodniny. Můžete nám je nosit, 
budeme s nimi tvořit, vozit je v náklaďá-
cích. Vyhlašujeme soutěž o  nejzajíma-
vějšího skřítka Podzimníčka. Vítáme vaše 
nápady.

Blíží se čas dušiček, budeme dlabat dýně, 
vyrábět strašidla – celou školku vyzdobíme.
Máme nové barevné toalety čisté a voňa-
vé a rozhodli jsme se přidat více barev – 
natřeli jsme sami domek tety Lidky a spre-
jem ozdobili i kamennou cestu od branky 
na naši zahradu. Tatínek Víťa  z 1.tří dy nám 
pomohl natřít zahradní domek uprostřed 
zahrady a my už sami si ho doladíme ba-
revnými nápady. 
Zakryli jsme všechna pískoviště novými 
modrými plachtami a dětem ze dvou tříd 
jsme pořídili nové koberce a boxy na hrač-

ky. Zvětšili jsme herní plochu ve třídách.
Celá školka připravila společně s  rodiči, 
zaměstnanci a  dětmi plán nové zahrady 
s novými zahradními prvky, které budeme 
postupně pořizovat. 
Připravujeme Uspávání zahrady (všech 
broučků, skřítků a  kytiček) ve spolupráci 
s našimi velkými a věrnými kamarádkami 
ze SŠ a JŠ Volyně. 
Zdraví Vás ti co si mohou celý den hrát – 1. 
třída Kapříci, 2. třída Ráčata, 3. třída Žabič-
ky, 4. třída Želvičky, 5. třída Sluníčka.

Mgr. Jitka Dolívková, ředitelka MŠ Volyně

 Hola hola! Kdo to volá? Že by škola?
To, že čas je relativní, se všeobecně ví. Pomalu se vleče těm, kteří 
se nudí, prožívají něco nepříjemného, trpí bolestí. Naopak doslova 
letí těm, kteří si lebedí v něčem příjemném, třeba v prázdninovém 
nicnedělání. A to je případ nás, kterým právě skončily prázdniny, 
a rozjel se nový školní rok. Řeč je tedy o žáčcích, učitelích a dalších 
zaměstnancích školy. Ti všichni se sešli 3. září v budově, která zažila 
již více než 100 začátků školních roků, jejíž chodby křižovaly tisíce 
dětí a stovky učitelů, prostě mohla by vyprávět a bylo by o čem.
Tento rok nás škola vítala v rouchu zas o trochu krásnějším, neboť 
se přes prázdniny mnoho věcí opravilo, byla nově vymalována celá 
chodba v 1. patře, nutno říct, že se dílo velmi povedlo, působí teď 
prostorněji, útulněji, je čistá a vkusně vyzdobená. Další učebna zís-
kala novou podlahu, jiná zas nový nábytek, suterén budovy, v níž 
jsou umístěny šatny, byl oklepán, neboť je vlhký, a boj s plísní probí-
há už roky. Celé prázdniny se školou rozléhal zvuk nářadí šikovných 
řemeslníků, kteří nám ji opravdu zvelebili. Poté nastoupila doslova 
uklízecí četa a mistrovsky odstranila veškerý nepořádek. Všem, kte-
ří se podíleli na těchto náročných pracích, moc děkujeme. Z dalších 
novinek, které na nás čekaly, musím jmenovat zavedení školního 
rozhlasu do všech tříd, což je z organizačních, ale i bezpečnostních 
důvodů velmi dobré. V neposlední řadě si děti po mnoha letech 

klasického drnčivého školního zvonku bu-
dou zvykat na zvonění melodické, tedy do 
hodin je bude zvát příjemná kytarová melo-
die a hodiny končit optimistické a radostné ukulele. 
No a pak už školu zaplavil typický zvuk více než čtyř set dětských 
hlásků, u vyšších ročníků už musím konstatovat, že nejde o hlásky. 
Slabší jedinci, mezi které učitelé nepatří, by hledali nouzový vý-
chod a prchali by před tím halasem, který dokážou vydávat děti 
po prázdninách. Ostatně první den se to vydržet dá, neboť TO trvá 
pouhou hodinu. 
Samozřejmě je namístě zmínit se o našich nejmenších, o prvňáč-
cích. Sešlo se jich dohromady v obou třídách 48. Paní učitelky se na 
ně velmi těšily, obě dostaly za úkol si vydatně odpočinout o prázd-
ninách, neboť je čeká nelehká cesta, po které povedou svá hejna 
kuřátek. Drobotina se poprvé usadila ve svých třídách, podpořili je 
jako každoročně rodiče i prarodiče, proběhla seznamka s třídními 
učitelkami a   panem ředitelem, vyfasování nezbytných pomůcek, 
focení obou tříd. Velmi oceňujeme i to, že se tohoto vážného a dů-
stojného okamžiku zúčastnil i pan starosta a zástupci města. Poté 
se mezi malá holátka vklínil dav výrostků, jejichž původ je v obou 
devátých třídách. Opět nastal roztomilý kontrast našich nejmlad-
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 Erasmus + : Chceme získávat nové zkušenosti (2018 - 2019)
Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pra-
covníků škol
Název projektu:  Chceme získávat nové 
zkušenosti/Gaining New Experience
Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-
-KA101-047234 
Začátek projektu: 1. října 2018
Konec projektu: 31. prosince 2019 + 3 
měsíce na závěrečné vyhodnocení celého 
projektu

V tomto roce uspělo se žádostmi o grant 
ve výběrovém řízení programu Erasmus+ 
školní vzdělávání Klíčová akce 1 čtyřicet 
procent žadatelů. Jsme velmi rádi, že náš 
školní projekt byl mezi schválenými pro-
jektovými žádostmi.
Projekt si klade za cíl umožnit učitelům 
naší školy další profesní rozvoj. V násle-
dujících měsících se čtyři pedagogové 
zúčastní mobility stínování ve školách 

v  Dánsku a  Chorvatsku. Stínování 
(job-shadowing) je výraz pro pozoro-
vání průběhu vyučování a organiza-
ce školního života v partnerské škole. 
Cílem stínování  je především zkvalitnění 
pedagogického procesu na základě apli-
kování zajímavých a užitečných poznatků 
a  příkladů dobré praxe, které učitelé při 
návštěvě zahraničních škol získají. Dále je 
v plánu vyslat tři pedagožky na metodické 
kurzy anglického jazyka na Maltě – využití 
ICT, výuka Aj na 1. st. či výuka AJ na 2. st. 
ZŠ. Každá mobilita (výjezd do zahraničí) 
bude trvat jeden týden.
Nově nabyté znalosti a  metody využijí 
učitelé v hodinách, při implementaci no-
vých zkušeností do výchovně vzděláva-
cího procesu naší školy, při besedách či 
prezentacích pro celý pedagogický sbor 
nebo veřejnost.
O průběhu projektu Vás budeme informo-

vat na webových stránkách naší školy. 
Administrací programu Erasmus + je po-
věřen Dům zahraniční spolupráce (DZS). 
Partnerskou a řídící organizací je pro nás 
Dům zahraniční spolupráce (národní 
agentura programu) v Praze. 
Tento projekt je realizován za fi nanční 
podpory programu Erasmus+ Evropské 
unie.
Prohlášení o  vyloučení právní odpověd-
nosti
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. 
Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Projektový tým: M. Punčochář, 
M. Švehlová, L. Motlová

ších a nejstarších. Přátelství je bude provázet celý školní rok, neboť 
i letos budou spolu prožívat celou řadu akcí, na konci roku pak prá-
vě prvňáčci budou těmi, kteří se s deváťáky rozloučí za celou školu, 
což se již stalo milou tradicí. 
V dalších dnech měsíce září se všichni začali vpravovat do pra-
covního tempa, žáci, kterým se změnili učitelé, si na ně začali 

zvykat, plánovali jsme zajímavé projektové dny, školní akademii, 
zahradní slavnost spojenou se dnem otevřených dveří naší školy, 
proběhla první schůzka Žákovského parlamentu atd. Věřme, že 
letošní školní rok bude úspěšný, příjemný, spojený nejen s prací, 
ale i se zábavou. 

Mgr. Eva Přibáňová

PROGRAM – ŘÍJEN 2018
pátek 5. října od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – CHVALNĚ 
ZNÁMÉ LIMONÁDY 
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího 
Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Regionál-
ní výrobci sodovek a šumivých limonád v Pošumaví v 2. pol. 19. 
a 1. pol. 20. století.

sobota 13. října od 9 hodin, MUZEJNÍ RÁNO & VLASTIVĚDNÝ VÝLET 
– TVRZ
MÍSTA V KRAJI – MILÍKOVICE
Drobná výstavka jednoho rána a následný pěší vlastivědný výlet 
do Milíkovic a zpět. Cestou komentáře historické i jiné. Raný stře-
dověk i lidová architektura 19. věku. Pěší trasa dlouhá cca 14 km.

... až do 14. října, VÝSTAVA – GALERIE 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 pa-
tří k první vlně Američanů, kteří se usadili v Praze na začátku 

90. let. Pracuje v ateliéru v bývalé industriální oblasti pražských 
Vysočan a nadále vystavuje v Evropě i USA. Výstava potrvá do 
14. října 2018.

pondělí 22. října od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
NORA KEYES & BEE APPLESEED
Dva neběžní američtí písničkáři z  Los Angeles. Hypnotická 
zpěvačka, skladatelka a  malířka Nora Keyes a  zpěvák, multiin-
strumentalista, spisovatel a  tulák Bee Appleseed. Nora: https://
soundcloud.com/nora-keyes; https://norakeyes.com. Bee: htt-
ps://soundcloud.com/bee-appleseed.

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

po celý říjen, VÝSTAVA – TVRZ
BOHUMIL ULLRYCH – VÝLET NA ŠUMAVU
Umělecká dokumentace turistické výpravy dvou mladých poo-
tavských malířů – Bohumila Ullrycha (1893–1948) a Aloise Mo-
ravce (1899–1987) – na majestátní šumavský Boubín v roce 1916, 
a to se všemi jejich nejrůznějšími strastmi i slastmi. Výstava potr-
vá až do 24. listopadu 2018.

 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 9–17 hod., sobota 11–17 hod.
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Úterý 2.10. ve 20,00 
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU
Komedie, Česko, 2018, 79 minut, vstupné 110,- Kč
Příběh tří bývalých spoluvězňů z  bolševického kriminálu, kte-
ří spolu po ovdovění žijí spolu prostitutkou, která jim nechce 
říci s kterým je těhotná. A pak se všichni dozvědí o „kouzelném 
čaji“…

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ
Čtvrtek 4.10. ve 20,00
TOMAN
Drama / Historický / ČR / Slovensko, 2018, 145 minut, vstupné 120,- 
Neuvěřitelný a  pravdivý příběh z  doby, která dodnes ovlivňuje 
naše životy, rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahra-
niční rozvědky. přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co 
nejvěrnější dobovou rekonstrukci.

po celý říjen, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
PATRIK PELIKÁN – SPÁD
Patrik Pelikán vystudoval v Praze Akademii výtvarných umění v ate-
liérech Kresba a Grafi ka 2. Nejčastěji však maluje maltou. Ve Volyni 
vytvořil nástropní reliéf v monumentální klenbě, která je součástí in-
teriéru galerie od loňského roku. Výstava potrvá až do 31. 12. 2018.

po celý říjen, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. 
století z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnlivá 
expozice v nově otevřeném prostoru.

po celý říjen, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Nová dlouhodobá expozice v  autentických prostorách staré 
renesanční radnice. Strakoničtí johanité i  svatovítští 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

ŘÍJNOVÝ PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY
Středa 3.10. v 17,00 KINO
PŘEDVOLEBNÍ BESEDA
se zástupci politických stran účastnících se voleb ve Volyni.

Sobota 6.10. v 19,30              PREMIÉRA KINO
DS PIKI VOLYNĚ uvádí divadelní frašku
JEDNOU TY, JEDNOU JÁ
Hrají: Monika Zábranská, Miloslav Pikolon, Stanislav Nový a Jiří Jedlička
Vstupné 70,- Kč, předprodej Infocentrum stará Radnice Volyně tel 
778888761

Středa 10.10 v 19,00             PŘEDNÁŠKA KINO
VELKÉ TAJNOSTI
Přednáška a beseda s Arnoštem Vašíčkem badatelem, spisovatelem 
a cestovatelem, především o současných senzačních objevech …
Vstupné 50,- Kč.

Pátek 12.10 v 19,00               PŘEDNÁŠKA KINO
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Dominika Oulická a Petr Macht viz. lítamevtom.com 

Neděle 14.10. ve 14,00 NA NOVÉ
KŘEST CD ŠUMAVÁCI
Křest nového CD skupiny Šumaváci za účasti řady hostů.
Kmotr CD Zdeněk TROŠKA.

Středa 17.10. v 18,00           PŘEDNÁŠKA KINO
PĚSTOUNSTVÍ
Organizace PREVENT Strakonice

Pátek 19.10. v 19,30 NA NOVÉ
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Divadelní představení divadla HÁTA Praha.

Vstupné 250,-Kč Předprodej Infocentrum stará Radnice Volyně 
tel 778888761.

Sobota 20.10. ve 14,00 MALSIČKA
BĚH REPUBLIKY
Po nové naučné stezce kolem Malsičky. 
Registrace od 13,00 na začátku nově otevřené naučné stezky. 
Občerstvení zajištěno.

Čtvrtek 25.10. v 17,00         BESEDA S PROJEKCÍ KINO
KAREL KLOSTERMANN
Městská knihovna ve Volyni vás zve na besedu a  promítání 
s  panem Ondřejem Fibichem, pořádané k  výročí 170 let od 
narození Karla Klostermanna. Vstup volný.

Pátek 26.10. v 19,00              PŘEDNÁŠKA KINO
KUBA
Dominika Oulická a Petr Macht viz. lítamevtom.com

Pátek 26.10. ve 19,00 NA NOVÉ (malý sál)
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Hrají Šumaváci.

Neděle 28.10. ve 14,00 NÁMĚSTÍ HRDINŮ
OSLAVY 100. VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY
Podrobné informace naleznete na plakátech. Sledujte výlepové 
plochy.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK - INFOCENTRUM 778 888 
761, KINO 383 372 908 

INFOCENTRUM OTEVŘENO PO,Út,Čt,Pá  9,00-12,00 12,30-15,00  
a  St 10,00-12,00 12,30-16,00
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Úterý 9.10. ve 20,00   
VENOM
Akční / Sci-Fi / Thriller / Horor, USA, 2018,  vstupné 120,- Kč

Čtvrtek 11.10. ve 20,00
JACK STAVÍ DŮM
Drama / Horor / Thriller / Dánsko / Francie / Německo / Švédsko, 
2018, 155 minut, vstupné 80,- Kč, FK 60,- Kč 
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své 
temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. 
Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 
70. let. 

Sobota 13.10. v 19,00
FESTIVALOVÝ SBOROVÝ KONCERT
v rámci MSFHR Vlachovo Březí 2018. Vstupné dobrovolné.

Neděle 14.10 v 15,00
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný, Malajsie, 2018, vstupné 100,- Kč
Malé autíčko Vilík má sen - chce se stát králem silnic ve svém 
rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do 
modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý ná-
klaďák Kaiser, který Bellu unese.

Úterý 16.10. ve 20,00  
ZLODĚJI
Drama, Japonsko, 2018, 121 minut, vstupné 100,- Kč, FK 80,- Kč 
Film je citlivým, vrstevnatým a  rafi novaným dramatem o  bez-
podmínečné lásce a důstojnosti chudých. Osamu se rozhodne 
ukrást dítě, které rodiče zanedbávají. Jeho čin je zpochybněním 
jak vlastně pojmu rodina rozumíme.

Čtvrtek 18.10. ve 20,00 
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie, Česko, 2018, vstupné 120,- Kč
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá dru-
há, jejíž otec je tím nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizo-
rem, a i přesto mu život shodou náhod umožní zažít pár minut slávy.

Úterý 23.10. ve 20,00  
KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ 
Krimi / Drama / Velká Británie, 2018, vstupné 120,- Kč 

Čtvrtek 25.10. ve 20,00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, Česko / Slovensko, 2018, vstupné 120,- Kč 
Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jes-
kyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně 
proč draka bolí hlava? To vše se dovíte v nové pohádce s Karlem 
Gottem a jeho dcerou.

Neděle 28.10. ve 17,00, 
HOVORY S TGM
Historický, Česko, 2018, 145 minut, vstupné 100,- Kč 
Karel Čapek a T.G. Masaryk, dva symboly československé demo-
kracie. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný poten-
ciál, přestože jejich zbraní jsou jen vycházkové hole a slova.  

Úterý 30.10. ve 20,00
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční / Dobrodružný / Komedie, V. Británie, 2018, vstupné 120,- 
Film je třetím dílem komediální série v hlavní roli s Rowanem At-
kinsonem, který se i  tentokrát stává agentem, jemuž se prostě 
nedaří. Příběh odstartuje kybernetický útok, který odhalí identitu 
všech tajných britských agentů.

 Činnost SDH Volyně
V červenci se náš sbor zúčastnil soutěže 
v  požárním útoku v  obci Vacovice, zde 
se naše družstvo veteránů umístilo na 
3.místě.
16. července - technická pomoc Černěti-
ce, padlá větev na silnici. 
10. srpna - technická pomoc v  Zecho-
vicích, opět padlá větev   na silnici mezi 
obcemi Starov a Nahořany
19.srpna - požár slámy Volyně.
23. srpna - technická pomoc Volyně (od-
stranění vosího hnízda)

24. srpna - 13.09 hod. technická pomoc 
Volyně (vosí hnízdo v Mateřské školce)
24. srpna - 13.20 hod. technická pomoc 
Nišovice (odstranění větve hrozící pá-
dem)
1. září - pohárová soutěž mladých hasi-
čů Čestice. Družstvo mladších B - 8.místo, 
družstvo mladších A - 5.místo.  Družstvo 
starších obsadilo 1.místo a domů přivez-
lo Putovní pohár. 
8. září - soutěž hasičských dvojic „Běh 
hasičů do Svatohorských schodů“ v obci 

Příbram (Délka trati 560m, převýšení 
80m, 289 schodů).Zde nás zastupovali 2 
družstva. Družstvo Václav Lenc a Oldřich 
Pecka startovali v  kategorii 80+ (sou-
čet věku obou závodníků) umístili se na 
2.místě (ze 13.startujících)Družstvo Da-
vid Šimek a Václav Svoboda (SDH Zbiroh) 
skončili na 21.místě (z 38.startujících)
11. září - požár v areálu ZOD Nihošovice
Další informace naleznete na stránkách 
Sdh:  www.hasicivolyne.estranky.cz nebo 
na facebooku.
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 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

 Tenisový klub Volyně informuje
Tenisový klub Volyně uspořádal v sobo-
tu 8.9.2018 tradiční turnaj ve smíšených 
čtyřhrách. Celý týden bylo ideální počasí, 
které se však v pátek podvečer pokazilo 
prudkým deštěm. Obětavou prací něko-
lika jedinců se kurty brzy ráno připravily 
a  v  9.00 hod. mohl turnaj začít. Letošní 
ročník byl poznamenán vysokým po-
čtem omluvenek, celkem jich dorazilo 
sedm. Přesto se přihlásilo sedm párů 
a  turnaj byl odehrán systémem každý 
s  každým na 5 vítězných gamů. Během 
bojů došlo ještě ke svalovému zranění 
jedné hráčky a  jejímu odstoupení z  tur-
naje. Jak všem účastníkům přibývají léta, 
tak dochází k častým zraněním a to po-
znamenává i celkovou účast.
Po několika letech se zvolil herní systém, 
kdy jednotlivé dvojice byly vylosovány. 
Los byl spravedlivý, nebyl předem jasný 
žádný favorit ani slabá dvojice. Celý tur-
naj byl velice vyrovnaný a  patřičně dra-
matický až do posledního míčku. O umís-
tění na čtvrtém až šestém místě rozho-
dovaly vzájemné zápasy. Vítězem turnaje 
se stala dvojice Fiala - Šampalíková, která 
prošla všemi zápasy bez jediné prohry. 
Vyrovnaný souboj s vítězem sehrála nej-
starší dvoje Neumitka – Trčková, která po 
boji prohrála 4:5 a obsadila konečné dru-
hé místo. Na třetím místě se umístil pár 
Strnad – Samcová. Na dalších místech 

bylo pořadí Diviš – Buriánová, Chalupa – 
Strnadová a Matějka – Tylová..
Turnaj jako tradičně bezchybně a  vtipně 
řídil nestárnoucí Bořivoj Korejs se svými 
asistentkami. Počasí se také vydařilo, což 
nebylo vždy v  minulosti pravidlem. Na 
závěr byly předány poháry vítězům a hod-
notné věcné ceny všem účastníkům. Velké 
poděkování patří sponzorům turnaje – 
Elektro Jan Rubeš – Volyně, MILFA Franti-
šek Syrový – Volyně, PROFI Comp Michal 
Zámečník – Volyně, CN CARGO Spedition 
s.  r.o. Vodňany, UNIELEKTRO Strakonice 
s.r.o., ELEKTRO VILLNER s.r.o., FIAVI Volyně, 

ITEAD a.s. a KOMPLET projektová kancelář 
Strakonice – Ing. Neumitka.
Během dne bylo k  dispozici bohaté ob-
čerstvení z domácí kuchyně jednotlivých 
hráček. Po skončení turnaje se posedělo, 
hodnotily se jednotlivé zápasy a také se 
již domlouval další turnaj. Na návrh ně-
kolika hráček to bude opět turnaj smíše-
ných dvojic v rámci zimní halové sezóny, 
který se uskuteční 17. listopadu ve Stra-
konicích v tenisové hale.
Všichni účastníci se rozcházeli s pocitem 
příjemně stráveného dne.

Jiří Neumitka

Tělocvičná jednota Sokol Volyně

pořádá výlet na Mařský vrch
Datum: 6. října 2018 (při nepřízni počasí náhradní termín)

Program:

1. sraz: v 9:20 h na vlakovém nádraží ve Volyni
2. odjezd: v 9:37 h vlakem do Vimperka (10:11 h)
3. Mařský vrch (907 m): rozhledna s rotundou sv. Václava
4. Lipová alej: na 80 lip mezi Bošicemi a Bohumilicemi
5. délka trasy: cca 11 km
6. návrat: 16:05 h z Bohumilic zastávky (Volyně 16:27 h)
7. s sebou: peníze na vlak, svačina, pití, vhodné sportov-

ní oblečení a obuv, dobrou náladu

SRDEČNĚ ZVEME I NEČLENY,
TEDY RODIČE, PRARODIČE, PŘÁTELE

A DALŠÍ PŘÍZNIVCE VÝLETŮ.

www.sokol.volyne.info, 728 117 969

Tělocvičná jednota Sokol Volyně

Memoriál Bedřicha Šupčíka 
ve šplhu

Datum: 23. 10. 2017 od 17 h
Místo: sokolovna
Kategorie:
• MŠ + 1. a 2. třída – dívky, chlapci (3 m)
• 3. až 5. třída – dívky, chlapci
• 6. až 9. třída – dívky, chlapci
• dorost 15 až 18 let – dívky, chlapci
• dospělí 19 a více let – ženy, muži
• zvláštní kategorie: šplh na laně bez přírazu

Soutěžící si může vybrat tyč nebo lano, popř. může soutě-
žit v obou disciplínách.
Zveme členy i nečleny, děti i dospělé.
Vzpomeňme na sokola Bedřicha Šupčíka, nar. 22. 10. 1898, 
prvního československého olympijského vítěze. Zlatou 
medaili získal na VIII. olympijských hrách v Paříži v r. 1924 
za šplh na laně bez přírazu (lano 8 m, čas 7,2 s).
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Příspěvky nejsou jazykově upravovány a mohou být redakčně kráceny. Do všech domácností zdarma.

 Poslední investiční akce tohoto volebního období dokončena
Těsně před začátkem školního roku 
2018/2019 byly zahájeny práce na re-
alizaci stavby „Úpravy Školní ulice, 
Volyně“, kterými byl rekonstruován 
chodník před oběma školními budo-
vami a  vybudováno dalších 23 parko-
vacích míst - 20 kolmých a  3 podélná 
stání. Prostor pro krátkodobé zaparko-

vání byl v této lokalitě velmi postrádán 
především rodiči žáků I. stupně základ-
ní školy.
Chodník před školami byl předlážděn 
kamennou mozaikou z důvodu nevyho-
vujícího povrchu a  doplněn šesti lavič-
kami. Dále zde byly umístěny čtyři od-
padkové koše, jeden kolostav, mapový 

nosič a dva rozcestníky. Při rekonstrukci 
byly současně vyměněny sloupy ve-
řejného osvětlení a  školní budovy byly 
propojeny optickým kabelem. Z tohoto 
důvodu byl posunut termín dokončení 
akce. Za případné komplikace při zahá-
jení školního roku se omlouváme.

Šárka Houzimová, DiS.

Tělocvičná jednota Sokol Volyně
pořádala při příležitosti všesokolského projektu

Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na Vás.
www.sokol.volyne.info, 728 117 969

Rozvrh najdete na webu naší jednoty nebo pro více in-
formací můžete volat na níže uvedené tel. číslo. Můžete se 
těšit na cvičení pro všechny věkové kategorie:

Rodiče a děti: říkanky, hry, pohybové dovednosti, rozvoj 
a upevnění vztahu rodič - dítě
Předškolní děti: hry, říkanky, rozvoj pohybových doved-
ností, cvičení na nářadí a s náčiním
Mladší žactvo - pohybové hry: hry uvnitř i venku, nářa-
dí a náčiní a netradiční pomůcky, základy různých druhů 
sportů
Žactvo - sportovní gymnastika: akrobacie a  cvičení na 
nářadí, rozvoj síly, koordinace, pohyblivosti, sebedůvěry 
a odvahy
Žactvo - atletika: atletická průprava v tělocvičně i venku, 
atletické disciplíny
Žactvo - kondička: zlepšování fyzické kondice hravou for-
mou pro děvčata i chlapce

Žákyně - step of dance: klasický i taneční aerobik, street 
dance, moderní tanec, latina, rozvoj pohyblivosti, koordi-
nace, ladnost pohybu, estetika, založení taneční skupiny 
a vystupování na různých akcích
Dorostenky a ženy - fi t dance: různé formy tance (latina, 
orient...), veselé choreografi e, ladný pohyb a elegance
Ženy - bodystyling: klasický i  taneční aerobik, stepaero-
bik, overbally, gymbally, bosu, posilování, balantes, pilates 
a další moderní formy pohybu a formování postavy, zpev-
nění stabilizačního systému těla, strečink, relaxace
Ženy FIT: kondiční cvičení, zdravotní cvičení; gymbally, 
bosu, overbally, pilates, prvky jógy, strečink, relaxace
Muži FIT:  sálová kopaná, nohejbal, cvičení na udržení 
a zlepšení fyzické kondice
Ženy - zdravotní cvičení: zdravotní cvičení pro  zdraví 
a kondici
Žactvo a dospělí - stolní tenis
Ženy - volejbal


